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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 

«Ξένε φίλε μου, ό,τι είναι να γίνει απ' το θεό, ο άν¬ 

θρωπος δεν έχει τρόπο να το αποτρέψει- γιατί όσο 

πειστικά κι αν μιλήσεις, κανένας δε δίνει σημασία 

στα λόγια σου*». 

ΗΡΟΔΟΤΟΣ 

* Ιστορίαι, Βιβλίο Ένατο, 16, 4-5, μετάφραση Ηλίας Σ. Σπυρόπουλος, εκδ. Γκο-
βόστη. (Σ.τ.Ε.) 



1 

ΤΑΫΓΕΤΟΣ 

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ, με πίκρα στην καρδιά, καθόταν και 

κοιτούσε το γιο του Κλείδημο. Το μωρό κοιμόταν ήσυχα, 

δίπλα στη μεγάλη ασπίδα. Λίγο πιο πέρα, σε μια αιώρα, κοι¬ 

μόταν και ο μεγαλύτερος γιος, ο Βρύθος. 

Τη σιωπή που βασίλευε στην αρχαία οικία των Κλεομε-

νιδών διέκοψε ξάφνου το θρόισμα των κλαδιών των βαλα¬ 

νιδιών στο δασύλλιο που ήταν εκεί κοντά. Ένας βαθύς και 

παρατεταμένος αναστεναγμός του ανέμου. 

Η Σπάρτη η αήττητη ήταν κατασκότεινη. Μόνο η πυρά 

που έκαιγε στην ακρόπολη άφηνε κοκκινωπές ανταύγειες 

να ξεφεύγουν προς το γεμάτο σύννεφα ουρανό. Ο Αρίσταρ-

χος αισθάνθηκε ένα ρίγος και πήγε να ανοίξει το καφασω-

τό στο παράθυρο για να ρίξει μια ματιά στο κοιμισμένο σκο-

τεινό τοπίο. 

Σκεφτόταν πως οι θεοί έκρυβαν τη σελήνη και σκοτεί¬ 

νιαζαν τη γη και ότι τα σύννεφα στον ουρανό ήταν γεμάτα 

δάκρυα. Ήρθε λοιπόν η ώρα να πράξει αυτό που έπρεπε. 

Πήρε βιαστικά το μανδύα του από το κρεμαστάρι στον 

τοίχο τον έριξε στη ράχη του κι ύστερα έσκυψε στο λίκνο 

του γιου του. Τον σήκωσε, τον αγκάλιασε, τον έσφιξε στο 



στήθος του κι έπειτα προχώρησε με ανάλαφρο βηματισμό 

ενώ η τροφός του παιδιού στριφογύρισε κοιμισμένη κάτω α¬ 

πό τα σκεπάσματα. 

Ο Αρίσταρχος σταμάτησε κι έμεινε ακίνητος, με την κρυ¬ 

φή ελπίδα να συμβεί κάτι που θα τον ανάγκαζε να αναβά¬ 

λει για μία ακόμη φορά την επαίσχυντη πράξη. Ύστερα, 

σαν να βεβαιώθηκε από τη βαριά ανάσα της γυναίκας, ο¬ 

πλίστηκε με θάρρος, βγήκε από την αίθουσα και διέσχισε το 

διάδρομο που φωτιζόταν από το πήλινο λυχνάρι. Μόλις βγή¬ 

κε στην αυλή, τον παρέσυρε μια παγωμένη ριπή ανέμου που 

σχεδόν έσβησε την αδύναμη φλόγα. Στρέφοντας το κορμί 

του για να κλείσει τη βαριά δρύινη θύρα, αντίκρισε όρθια 

μπροστά του, σαν θεότητα της νύχτας, τη γυναίκα του την 

Ισμήνη, κατάχλομη, με μάτια ολάνοιχτα και υγρά. 

Το πρόσωπο της φανέρωνε άγχος θανάτου· το στόμα 

της, σφιγμένο σαν επώδυνη πληγή, έμοιαζε να σφραγίζει έ¬ 

ναν πόνο πέρα από τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. 

Ο Αρίσταρχος ένιωσε το αίμα του να παγώνει. Τα στα¬ 

θερά σαν στύλοι πόδια του λύγιζαν τώρα, θυμίζοντας καλα¬ 

μιές. 

«Δεν ήταν για μας...» ψιθύρισε με ραγισμένη φωνή. «Δεν 

ήταν για μας που τον γεννήσαμε... Έπρεπε να γίνει απόψε. 

Αλλιώς, πού να βρω ξανά το θάρρος...» 

Η Ισμήνη άπλωσε το χέρι της προς τον μικρό που κοι¬ 

μόταν τυλιγμένος στα σκεπάσματα. Το βλέμμα της έψαχνε 

τη ματιά του άντρα της... Το παιδί ξύπνησε και έβαλε τα 

κλάματα. Ο Αρίσταρχος βγήκε από το σπίτι τρέχοντας μα¬ 

κριά από τη σύζυγο του. Εκείνη στεκόταν όρθια στο κατώ¬ 

φλι κοιτάζοντας τον. Το κλάμα του γιου της ακουγόταν ο¬ 

λοένα και πιο αμυδρά. Ήταν ο μικρός Κλείδημος, που οι 

θεοί τον είχαν σημαδέψει από τότε που ήταν ακόμη στην 



κοιλιά της Ισμήνης. Γεννήθηκε χωλός, καταδικασμένος έ¬ 

τσι σε θάνατο, σύμφωνα με τους αμείλικτους νόμους της 

Σπάρτης. 

Η γυναίκα έκλεισε πίσω της τη θύρα και κατευθύνθηκε 

αργά προς το διάδρομο, κοιτάζοντας τα αγάλματα των θε¬ 

ών στους οποίους είχε προσφέρει γενναιόδωρες θυσίες κα¬ 

τά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της και στους οποίους, με¬ 

τά τον τοκετό, είχε τόσο πολύ προσευχηθεί, μήνες ολόκλη¬ 

ρους, για να δώσουν δύναμη σε εκείνο το μισερό ποδαρά¬ 

κι. Μάταια όμως. 

Στάθηκε μπροστά στην εστία στο κέντρο της μεγάλης γυ¬ 

μνής αίθουσας. Έλυσε τις πλεξούδες της κι άφησε τα λυτά 

μαλλιά της να πέσουν στην πλάτη. Με την τέφρα από τη βά¬ 

ση του μπρούντζινου τρίποδα κάλυψε το κεφάλι της. Στο 

τρεμουλιαστό φως του λυχναριού τα αγάλματα των θεών και 

των ηρώων του οίκου των Κλεομενιδών την παρατηρούσαν 

με το αμετάβλητο μειδίαμά τους λαξεμένο στο κυπαρισσό-

ξυλο. Η Ισμήνη έριχνε στάχτη στα ωραία της μαλλιά, έγδερ¬ 

νε με τα νύχια το πρόσωπό της μέχρι να ματώσει, ένιωθε 

την καρδιά της να παγώνει. 

Ο Αρίσταρχος έτρεχε με τα χέρια του σφιγμένα στην α¬ 

γκαλιά του και το μανδύα του να ανεμίζει, καθώς τον μα¬ 

στίγωνε η ανάσα του Βορέα. 

Ανέβαινε στο βουνό με δυσκολία. Παραμέριζε θάμνους 

και βάτα, ενώ οι ξαφνικές λάμψεις της αστραπής έδιναν ζωή 

σε τερατώδεις μορφές. Την ώρα εκείνη της απέραντης πί¬ 

κρας, οι θεοί της Σπάρτης ήταν απόντες. Έπρεπε να βαδί¬ 

σει μόνος ανάμεσα στα σκοτεινά όντα χης νύχτας, ανάμεσα 

στα μοχθηρά πλάσματα του δάσους που παραμονεύουν για 

τους οδοιπόρους και φέρνουν μαζί τους, από τα σπλάχνα 

της γης, κάθε λογής εφιάλτες. 



Σε ένα ξέφωτο βρήκε το μονοπάτι. Στάθηκε λαχανια¬ 

σμένος για μια στιγμή να ξανασάνει. Το μωρό είχε σταμα¬ 

τήσει να κλαίει. Ένιωσε το μικρό του σώμα να κινείται μέ¬ 

σα στα σκεπάσματα, σαν κουτάβι που το έβαλαν στο σακί 

για να το πετάξουν στο ποτάμι. 

Ο πολεμιστής ύψωσε το βλέμμα στον ουρανό, τον γεμά¬ 

το γιγαντιαία σύννεφα, όμοια με αναμαλλιασμένες απειλη¬ 

τικές μορφές... Ψιθύρισε μέσα από τα δόντια του αρχαία 

ξόρκια και πήρε το απόκρημνο μονοπάτι. Οι πρώτες στα¬ 

γόνες της βροχής έσβηναν στη σκόνη με σιγανούς υπόκω¬ 

φους ήχους. Διέσχισε το ξέφωτο και μπήκε ξανά στο λόγκο. 

Τα κλαδιά και τα βάτα έγδερναν το απροστάτευτο πρόσω¬ 

πό του. Η βροχή είχε πλέον δυναμώσει, λεπτά ρυάκια κυ¬ 

λούσαν ανάμεσα στους θάμνους, το χώμα γινόταν γλιστερή 

λάσπη. Ο Αρίσταρχος προχωρώντας έπεφτε στα γόνατα και 

στους αγκώνες, γέμισε λάσπες και σάπια φύλλα, μάτωσε α¬ 

πό τα κοφτερά λιθάρια που ήταν σπαρμένα στο ανηφορικό 

στενό μονοπάτι. Με μια τελευταία προσπάθεια έφτασε στην 

πρώτη δασωμένη κορυφή του βουνού και τρύπωσε στο δα¬ 

σύλλιο με τις βαλανιδιές, ακριβώς στο κέντρο του ξέφωτου 

με τις κρανιές, τους ρίνανθους και τα σπάρτα. 

Τώρα η βροχή έπεφτε ραγδαία. Τα μαλλιά του Αρίσταρ-

χου κολλούσαν στο μέτωπο του, τα ρούχα του είχαν μου¬ 

σκέψει. Περπατούσε αργά με σταθερό βήμα πάνω στα μα¬ 

λακά βρύα που μοσχοβολούσαν. Σταμάτησε μπροστά σ' έ¬ 

να πουρνάρι. Γονάτισε στις ρίζες του και απόθεσε αυτό που 

κουβαλούσε στο κοίλωμα του αιωνόβιου δέντρου. Στάθηκε 

λίγο για να κοιτάξει το γιο του, που κουνούσε τα γυμνά χε¬ 

ράκια του. Δάγκωσε τα χείλη του, ώσπου μάτωσαν, κι αι¬ 

σθάνθηκε τους χειμάρρους της βροχής να τρέχουν στη ρα¬ 

χοκοκαλιά του, αλλά το στόμα του είχε στεγνώσει κι ένιωθε 



τη γλώσσα του σαν πετσί στον ουρανίσκο του. Ό,τι έπρεπε 

να γίνει έγινε. Οι θεοί θα απένειμαν τη μοίρα. Είχε έρθει η 

ώρα να γυρίσει πίσω, η ώρα να πνίξει για πάντα την κραυ¬ 

γή του αίματος και τη φωνή της καρδιάς. Σηκώθηκε αργά, 

με κόπο, λες κι όλη η οδύνη του κόσμου τον βάραινε στο 

στήθος του, κι επέστρεψε εκεί απ' όπου είχε έρθει. 

Η καταιγίδα είχε κοπάσει όταν ο Αρίσταρχος κατέβαινε 

τα βράχια του Ταΰγετου και μια ανάερη ομίχλη αναδυόταν 

από τα σπλάχνα του βουνού για να κυλήσει μετά ανάμεσα 

στους αιωνόβιους κορμούς, καλύπτοντας τους μουσκεμένους 

θάμνους, έρποντας στα μονοπάτια και στα ξέφωτα. Ο άνε¬ 

μος κάθε τόσο χτυπούσε με σύντομες ριπές που τίναζαν το 

νερό από τα φύλλα. Τελικά, αφού άφησε πίσω του το δάσος, 

ο Αρίσταρχος έφτασε στην πεδιάδα και κοντοστάθηκε στρέ¬ 

φοντας το βλέμμα του στις κορυφές του βουνού. Μπροστά 

του, στη νοτισμένη ύπαιθρο, διέκρινε τις αναλαμπές του Ευ¬ 

ρώτα. Τα νερά του ποταμού φωτίζονταν από το παγερό φέγ¬ 

γος της σελήνης, που τώρα πια φανερωνόταν κάθε τόσο α¬ 

νάμεσα από τα σύννεφα. Ακριβώς τη στιγμή που ανέβαινε 

στο ξύλινο γεφυράκι άκουσε ένα θόρυβο αριστερά του. Γύ¬ 

ρισε απότομα και στο χλομό φεγγαρόφωτο αντίκρισε έναν 

ιππέα. Στεκόταν στητός πάνω στο βρεγμένο και καταϊδρω¬ 

μένο του άλογο. Η περικεφαλαία κάλυπτε το πρόσωπο του. 

Πάνω στο γυαλιστερό του θώρακα ο Αρίσταρχος διέκρινε 

φευγαλέα το έμβλημα της βασιλικής φρουράς. «Η Σπάρτη... 

Η Σπάρτη το ήξερε...» μονολόγησε. Ο ιππέας έχωσε τις φτέρ¬ 

νες του στα πλευρά του αλόγου, το ζώο σηκώθηκε στα πίσω 

πόδια του κι ο ήχος του καλπασμού χάθηκε μακριά στους 

αγρούς, μέσα στο μουγκρητό του ανέμου. 



«Κρύε! Κρύε! Μα τους θεούς, σταμάτησε! Έλα, σου λέω!» Το 

μικρό σκυλί αδιαφορούσε για τις φωνές και κατέβαινε τρέ¬ 

χοντας το μονοπάτι πατώντας με δύναμη στις λακκούβες με 

τα λασπόνερα, ενώ ο γερο-βοσκός το ακολουθούσε με αβέ¬ 

βαιο βήμα βρίζοντας. Το σκυλάκι κατευθύνθηκε ευθύς προς 

τις ρίζες ενός κολοσσιαίου πουρναριού, όπου στάθηκε κλα-

ψουρίζοντας και κουνώντας την ουρά του. 

«Να σε πάρει και να σε σηκώσει!» γκρίνιαξε ο γέρος. «Πο¬ 

τέ σου δε θα γίνεις τσοπανόσκυλο... Τι βρήκες αυτή τη φο¬ 

ρά; Κανένα σκαντζόχοιρο ή κάνα κοτσύφι... Όχι, είναι α¬ 

κόμη νωρίς για τα μικρά του κότσυφα. Μα τον Δία και τον 

Ηρακλή, μήπως είναι αρκουδάκι; Ποπό! Τώρα θα έρθει η 

μάνα του και θα μας φάει και τους δύο μας!» 

Ο γέροντας έφτασε εκεί όπου είχε σταματήσει το σκυ¬ 

λάκι. Έσκυψε για να το πάρει στην αγκαλιά του και να γυ¬ 

ρίσει πίσω, αλλά σταμάτησε απότομα κι έμεινε έτσι σκυ¬ 

φτός. «Δεν είναι αρκουδάκι, Κρύε», ψιθύρισε χαϊδεύοντας το 

σκύλο. «Ένα μωράκι είναι... χρονιάρικο ή λίγο πιο μεγά¬ 

λο... Για να δούμε», είπε κι άνοιξε τα σκεπάσματα. Μόλις ό¬ 

μως αντίκρισε τον μικρό που μετά βίας σάλευε, παγωμένος 

καθώς ήταν, το πρόσωπο του σοβάρεψε. «Σε εγκατέλειψαν», 

είπε. «Σίγουρα έχεις κάποιο κουσούρι που δε σου επιτρέπει 

να γίνεις πολεμιστής. Και τώρα τι κάνουμε, Κρύε; Το εγκα¬ 

ταλείπουμε κι εμείς; Όχι, όχι, Κρύε, οι είλωτες δεν εγκατα¬ 

λείπουν μωρά... Θα το πάρουμε μαζί μας», αποφάσισε και 

μάζεψε τον μπόγο από την κουφάλα του δέντρου. «Να δεις 

που θα σωθεί... Αφού έζησε μέχρι τώρα, σημαίνει πως είναι 

γερό. Ας γυρίσουμε πίσω, αφήσαμε το κοπάδι αφύλαχτο». 

Ο γερο-βοσκός προχώρησε με το σκύλο να τον ακολουθεί. 

Στη συνέχεια δρασκέλισε το φράχτη ενός αγροκτήματος, ε¬ 

νώ το σκυλί έτρεξε στο κοπάδι που βοσκούσε λίγο πιο πέρα. 



Έσπρωξε την πόρτα της καλύβας και μπήκε μέσα. «Κοίτα, 

θυγατέρα, τι βρήκα», είπε σε μια μάλλον γερασμένη γυναί¬ 

κα, που σούρωνε το γάλα σε ένα μεγάλο δοχείο. Η γυναίκα 

μάζεψε επιδέξια μέσα στο πανί το αφρόγαλο, το έδεσε και 

το κρέμασε σ' ένα γάντζο στην οροφή. Πλησίασε τον γέρο 

που, αφού απόθεσε το μπογαλάκι σε έναν πάγκο, ξετύλιγε τα 

σκεπάσματα με μεγάλη προσοχή: «Να, κοίτα εδώ, τον βρή¬ 

κα πριν από λίγο στο κούφωμα του μεγάλου πρίνου... Σί-

γουρα είναι κάποιος δικός τους... Τον εγκατέλειψαν τη νύχτα 

με το σκοτάδι και την καταιγίδα. Σίγουρα έχει κάποιο ελάτ¬ 

τωμα... ίσως το ποδαράκι του... βλέπεις; Δεν το κουνάει. Το 

ξέρεις δα, όταν το κορμί τους δεν είναι τέλειο, τα πετούν 

στους λύκους οι καταραμένοι... Ο Κρύος όμως το βρήκε κι 

εγώ θα το κρατήσω». 

Η γυναίκα, χωρίς να πει λέξη, πήγε να γεμίσει με γάλα έ¬ 

να ασκί. Έδεσε τη μια του άκρη για να δημιουργήσει προε¬ 

ξοχή, την τρύπησε με μια βελόνα και την ακούμπησε στα χεί¬ 

λη του βρέφους που, μόλις αισθάνθηκε το ζεστό υγρό, άρχι¬ 

σε να ρουφάει, πρώτα σιγά κι ύστερα όλο και πιο λαίμαργα. 

«Ε, το είπα εγώ πως είναι δυνατός!» σχολίασε ο γέρος με ι¬ 

κανοποίηση. «Θα τον κάνουμε καλό βοσκό κι έτσι θα ζήσει πιο 

πολύ με μας απ' ό,τι αν έμενε μαζί τους. Δεν το είπε άλλωστε 

κι ο μέγας Αχιλλέας στον Οδυσσέα στον Άδη, πως καλύτερα 

να είσαι χωρικός σε αφέντη, δίχως κτήματα, στον κόσμο που 

φωτίζει ο ήλιος παρά βασιλιάς μέσα στις σκιές των νεκρών*;» 

Η γυναίκα τον κοίταξε και από τα γκρίζα μάτια της πέ¬ 

ρασε μια σκιά θλίψης: «Ακόμη κι αν είναι αλήθεια όσα λες, 

ότι οι θεοί τον σημάδεψαν στο ποδαράκι του, ωστόσο πα¬ 

ραμένει Σπαρτιάτης, γιος κι εγγονός πολεμιστών. Ποτέ δε 

* Οδύσσεια, λ, στ. 495-497. (Σ.τ.Ε.) 



θα γίνει σαν και μας. Αφού το θες όμως, εγώ θα τον ταΐσω 

και θα τον μεγαλώσω». 

«Βεβαίως και το θέλω, μα τον Ηρακλή! Είμαστε φτωχοί 

και η μοίρα μας έκανε δούλους, αλλά μπορούμε να του ξα¬ 

ναδώσουμε τη ζωή που του αφαίρεσαν. Κι ύστερα, θα μας 

βοηθάει. Εγώ γέρασα πια κι εσύ κάνεις όλες τις βαριές δου¬ 

λειές. Ήθελες να γίνεις μάνα, αλλά είχες στείρα μήτρα. Αυ¬ 

τός ο μικρούλης σε έχει ανάγκη και θα σου δώσει την ευτυ¬ 

χία που νιώθουν οι μητέρες». 

«Αν όμως το ποδαράκι του είναι σακάτικο», απάντησε η 

γυναίκα κουνώντας το κεφάλι της, «ίσως να μην μπορέσει πο¬ 

τέ του να περπατήσει και οι αφέντες μας μας έδωσαν πα¬ 

ραπανίσιο βάρος να κουβαλάμε... Αυτό είναι που θέλεις;» 

«Μα τον Ηρακλή! Ο μικρός θα περπατήσει και θα είναι 

πιο δυνατός κι ικανός από τ' άλλα παιδιά. Δεν ξέρεις δα πως 

οι ατυχίες δυναμώνουν τα κορμιά των ανθρώπων, κάνουν 

πιο λαμπερό το βλέμμα τους, πιο κοφτερό το μυαλό τους; 

Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, θυγατέρα. Πρόσεξε τον και φρό¬ 

ντισε να μην του λείψει το φρέσκο γάλα. Αν μπορείς, κλέψε 

και λίγο μέλι από τον αφέντη, αλλά χωρίς να σε πάρει εί¬ 

δηση. Ο γερο-Κράτιππος τώρα πια αποβλακώθηκε πιο πο-

λύ κι από μένα και ο γιος του δε σκέφτεται και δε φαντάζε¬ 

ται τίποτ' άλλο παρά τα σκέλια της ωραίας γυναίκας του, 

που βλέπει μόνο μία φορά την εβδομάδα, όταν έχει έξοδο 

από το στρατώνα. Απ' όλη την οικογένεια κανένας δεν α¬ 

σχολείται πια με τα χωράφια και τα κοπάδια. Ούτε που θα 

καταλάβουν πως έχουμε ακόμη ένα στόμα να ταΐσουμε». 

Η γυναίκα πήρε ένα καλάθι, έστρωσε μέσα μερικές προ¬ 

βιές και ένα μάλλινο ύφασμα και έβαλε πάνω το μωρό, που, 

εξαντλημένο και χορτάτο πια, αποκοιμήθηκε αμέσως. Ο γέ¬ 

ρος το κοίταξε με ικανοποίηση κι ύστερα πήγε στο κοπάδι, 



όπου ο σκύλος τον προϋπάντησε χαρούμενα χοροπηδώντας 

και γαβγίζοντας. 

«Με τα πρόβατα! Να σε πάρει, με τα πρόβατα πρέπει να 

κάθεσαι, όχι μαζί μου! Άχρηστο μπασταρδάκι! Τι είμαι ε¬ 

γώ, πρόβατο; Όχι, δεν είμαι πρόβατο, είμαι ο γερο-Κριτό-

λαος... ένας τρελόγερος. Ναι, ναι, τρελός... Φύγε, σου λέω! 

Ναι, έτσι μπράβο, φέρε προς τα δω εκείνα τα ζωντανά που 

κατηφορίζουν στον γκρεμό!... Ουφ, μια χαζή κατσίκα θα 

μου ήταν πιο χρήσιμη από σένα!» Γκρινιάζοντας ο γέρος εί¬ 

χε φτάσει στο λιβάδι όπου έβοσκε το κοπάδι. Στα πόδια του, 

χαμηλότερα, απλωνόταν η κοιλάδα που διέσχιζε η ασημέ¬ 

νια κορδέλα του Ευρώτα. Στο κέντρο μια λευκή κηλίδα: η πό-

λη και τα χαμόσπιτά της. Στη μια άκρη η ακρόπολη, στην 

άλλη η στέγη του ιερού της Ορθίας Αρτέμιδος. Δεξιά διέ¬ 

κρινε το στενό, γεμάτο σκόνη χωματόδρομο που χανόταν 

μακριά, προς τη θάλασσα. 

Ο γέρος ατένιζε σκεφτικός την εξαίσια θέα της επικεί¬ 

μενης άνοιξης, πιο λαμπερή μέσα στον καθαρό αέρα. Η 

καρδιά του όμως ήταν αλλού. Κι ο νους του έτρεχε στους πα-

λιούς καιρούς, όταν ο λαός του, ελεύθερος και ισχυρός, εί¬ 

χε εγκατασταθεί στην εύφορη κοιλάδα με τα πολλά σπαρ¬ 

τά, την εποχή των ιστοριών που διηγούνταν οι μεγαλύτε¬ 

ροι, όταν οι περήφανοι κατακτητές δεν είχαν έρθει ακόμη 

για να υποδουλώσουν το γενναίο αλλά άτυχο λαό του. Η 

αύρα της θάλασσας χάιδευε ανάλαφρα τα κατάλευκα μαλ¬ 

λιά του γέρου. Τα μάτια του σαν να προσπαθούσαν να δια¬ 

κρίνουν μακρινές εικόνες: τη νεκρή πόλη των ειλώτων στο ό¬ 

ρος Ιθώμη, τους χαμένους τάφους των βασιλιάδων του λαού 

του, την ποδοπατημένη περηφάνια... Τώρα οι θεοί είχαν 

εγκατασταθεί στην αλαζονική πόλη των κατακτητών... Πό¬ 

τε άραγε θα ερχόταν ο καιρός της τιμής και της λύτρωσης; 



Μόνο το βέλασμα των προβάτων, ο ήχος της δουλείας, έ¬ 

φτανε στα αφτιά του. Η σκέψη του ταξίδεψε στον μικρό που 

μόλις είχε σώσει από βέβαιο θάνατο. Ποια να ήταν η γενιά 

του; Ποια μάνα με χάλκινα σπλάχνα τον είχε διώξει, ποιος 

πατέρας τον παρέδωσε στα θηρία του δάσους;... Μήπως αυ¬ 

τή ήταν η δύναμη των Σπαρτιατών; Ο οίκτος που παρακί¬ 

νησε τον ίδιο μήπως ήταν η αδυναμία των δούλων, των ητ¬ 

τημένων; 

Ίσως, σκέφτηκε, οι θεοί να ορίζουν για κάθε λαό, όπως 

και για κάθε θνητό, τη μοίρα του και αυτό το δρόμο πρέπει 

να ακολουθήσουμε, χωρίς να κοιτάμε πίσω μας... Είμαστε 

άνθρωποι, φτωχοί θνητοί, στο έλεος κάθε αρρώστιας, κάθε 

ατυχίας, σαν φύλλα στον άνεμο... Ναι, αλλά γνωρίζουμε κιό¬ 

λας, κρίνουμε, ακούμε τη φωνή της καρδιάς και του νου... 

Ναι, ο μικρός σακάτης θα ανδρωθεί, ίσως για να υποφέρει, 

για να πεθάνει βεβαίως, αλλά όχι στο χάραμα της ζωής του... 

Ο γέρος ήξερε εκείνη τη στιγμή πως άλλαξε την πορεία 

μιας μοίρας που ήταν ήδη χαραγμένη. Ο μικρός θα μεγά¬ 

λωνε κι εκείνος θα του μάθαινε όλα όσα έπρεπε να ξέρει έ¬ 

νας άντρας για να πορευτεί στο μονοπάτι της ζωής κι ακό¬ 

μη περισσότερα. Θα του μάθαινε όλα όσα πρέπει να ξέρει 

ένας άντρας για να αλλάζει τη μοίρα του... τη μοίρα ενός 

δούλου... Όνομα, έπρεπε να του δώσει όνομα. Σίγουρα οι γο¬ 

νείς του είχαν σκεφτεί για εκείνον κάποιο όνομα, το όνομα 

ενός πολεμιστή. Τι όνομα μπορούσε άραγε να δώσει ένας 

δούλος σ' έναν άλλο δούλο; Ένα αρχαίο όνομα του λαού 

του; Ένα όνομα που να θυμίζει την παλιά αξιοπρέπεια;... 

Όχι, δεν ήταν γόνος του λαού του και το σημάδι του αίμα¬ 

τος δε σβήνεται. Αλλά δεν ήταν και τέκνο της Σπάρτης: η πό¬ 

λη τον είχε απαρνηθεί. Θυμήθηκε μια από τις πολλές ιστο¬ 

ρίες που τα παιδιά του ζητούσαν να διηγηθεί τα χειμωνιά-



τικα βράδια: «...Στην αρχαία εποχή, όταν οι ήρωες περπα¬ 

τούσαν στους δρόμους του κόσμου, ο θεός Ήφαιστος είχε 

κατασκευάσει ένα χάλκινο γίγαντα για να φυλάει το θησαυρό 

των θεών, που ήταν κρυμμένος σε μια βαθιά σπηλιά στη Λή¬ 

μνο. Ο γίγαντας περπατούσε και κινούνταν σαν να ήταν ζω¬ 

ντανός, γιατί σε μια φλέβα από το λαιμό ως τη φτέρνα του 

ο θεός είχε χύσει ένα θαυματουργό υγρό που του έδινε ζωή. 

Το υγρό το είχε σφραγίσει με χάλκινη μεμβράνη στη φτέρ¬ 

να του, για να μη φαίνεται. Στο αριστερό του πόδι λοιπόν ή¬ 

ταν το αδύνατο σημείο του γίγαντα που λεγόταν Τάλως». 

Ο γέρος μισόκλεισε τα μάτια: «Το όνομα του θα πρέπει 

να θυμίζει τη συμφορά που τον βρήκε, να κρατάει ζωντανή 

τη δύναμη και την οργή... Θα τον λέμε Τάλω». Σηκώθηκε 

στηριζόμενος στην γκλίτσα του, τη λειασμένη από τα μεγά¬ 

λα ροζιασμένα χέρια του, και πήγε κοντά στο κοπάδι. Ο ή¬ 

λιος είχε αρχίσει να κατεβαίνει προς τη θάλασσα και από 

τις καλύβες στην πλαγιά του βουνού αναδύονταν λεπτές στή¬ 

λες καπνού. Οι γυναίκες είχαν αρχίσει να ετοιμάζουν το φτω¬ 

χικό δείπνο για τους άντρες τους που γύριζαν από τη δουλειά. 

Ήταν ώρα να μαζέψει το κοπάδι. Ο γέρος σφύριξε και το 

σκυλί άρχισε να τρέχει γύρω από τα πρόβατα που συγκε¬ 

ντρώθηκαν βελάζοντας. Τα αρνιά που χοροπηδούσαν στο 

λιβάδι έσπευσαν να βρουν καταφύγιο στην κοιλιά των μα¬ 

νάδων τους, ενώ το κριάρι έμπαινε στην κεφαλή του κοπα¬ 

διού για να το οδηγήσει πίσω στη στάνη. Οταν μάντρωσε τα 

ζώα και χώρισε τα αρσενικά από τα θηλυκά, ο Κριτόλαος 

άρχισε το άρμεγμα, μαζεύοντας το αχνιστό γάλα σε μια στά¬ 

μνα. Με ένα κύπελλο πήρε λίγο και το έφερε στο καλύβι: 

«Ιδού λοιπόν», είπε μπαίνοντας. «Να το γάλα για τον μικρό 

μας τον Τάλω». 

«Τάλω;» ρώτησε έκπληκτη η γυναίκα. 



«Ναι, Τάλω, έτσι αποφάσισα να τον ονομάσω, έτσι πρέ¬ 

πει να λέγεται. Πώς είναι; Για να δω... Ω, μου φαίνεται πως 

πάμε πολύ καλύτερα, έτσι δεν είναι;» 

«Κοιμήθηκε σχεδόν όλη τη μέρα και ξύπνησε πριν από 

λίγο. Ήταν εξαντλημένο, φτωχό πλασματάκι, θα πρέπει να 

έκλαψε μέχρι που του κόπηκε η ανάσα. Γι' αυτό τώρα δεν 

μπορεί να βγάλει άχνα. Εκτός κι αν είναι και μουγκό». 

«Μα τι μουγκό! Οι θεοί δε χτυπούν ποτέ τον ίδιο άνθρω¬ 

πο με δύο ραβδιά... Τουλάχιστον έτσι λένε». Εκείνη ακριβώς 

τη στιγμή ένα βογκητό ακούστηκε από το λίκνο. 

«Είδες; Καθόλου μουγκός δεν είναι. Είμαι βέβαιος ότι 

αυτό το μικρό θα μας τρομάζει τ' άγρια μεσάνυχτα με τις φω¬ 

νές του». Καθώς μιλούσε, πλησίασε στο λίκνο, που ήταν 

πλεγμένο με κλαδιά λυγαριάς, και άπλωσε το χέρι του για 

να χαϊδέψει το μωρό. Το βρέφος έπιασε το μισόκλειστο δεί¬ 

κτη του βοσκού και έσφιξε δυνατά τη μικρή χουφτίτσα του. 

«Μα τον Ηρακλή! Με τα πόδια δεν πάμε καλά, αλλά τα 

χέρια μας σαν λαβίδες, ε; Έτσι, έτσι, σφίξε δυνατά, μικρέ! 

Μην αφήσεις απ' τα χέρια σου ό,τι είναι δικό σου...» 

Από τη χαραμάδα της πόρτας γλιστρούσαν οι ακτίνες του 

ήλιου που πήγαινε για ύπνο. Έπεφταν πάνω στα λευκά μαλ¬ 

λιά του γέρου και χρωμάτιζαν με χρυσές ανταύγειες την ε¬ 

πιδερμίδα του μωρού, που φάνταζε σαν ήλεκτρο κι αλάβα¬ 

στρο μαζί μέσα στη φτωχική καλύβα, τη μαυρισμένη από την 

καπνιά. Ο γέροντας κάθισε στον πάγκο κι έβαλε το μωρό στα 

γόνατα του. Πήρε από το τραπέζι μαύρο ψωμί και ένα κομ¬ 

μάτι τυρί κι άρχισε να δειπνεί. Από τη στάνη έφταναν τα βε¬ 

λάσματα των προβάτων, από την άκρη του ξέφωτου η βα¬ 

θιά ανάσα του δάσους, το θλιμμένο τραγούδι του αηδονιού. 

Ήταν η ώρα που οι σκιές μεγαλώνουν, η ώρα που οι θεοί 

λυτρώνουν από τα βάσανα τις καρδιές των ανθρώπων και 



τους στέλνουν από τα κόκκινα νέφη τον ύπνο, που όλα τα η¬ 

ρεμεί και τα κοιμίζει... Εκεί κάτω όμως, στην κοιλάδα, τη με¬ 

γαλοπρεπή οικία των Κλεομενιδών την είχε ήδη καταπιεί η 

σκυθρωπή και κρύα σκιά του φοβερού βουνού. Από τις δα¬ 

σωμένες κορυφές του κατέβαιναν στην κοιλάδα η ανησυχία 

και η λύπη. Στο συζυγικό θάλαμο η περήφανη γυναίκα του 

Αρίσταρχου κοιτούσε με βλέμμα απλανές τα δοκάρια στην 

οροφή. Στην πετρωμένη καρδιά της ούρλιαζαν οι λύκοι του 

Ταΰγετου και στα αφτιά της αντηχούσε ο κοφτός ήχος που 

έκαναν τα ατσάλινα σαγόνια καθώς έκλειναν... Τα κίτρινα 

μάτια τους ξυπνούσαν στο σκοτάδι. Τα δυνατά χέρια του ά¬ 

ντρα της δεν μπορούσαν να την παρηγορήσουν ούτε η με¬ 

γάλη αγκαλιά του ούτε ο θρήνος που λυτρώνει τις καρδιές 

από τα βάσανα... 

Σέρνοντας το σακάτικο πόδι του, κρατώντας σφιχτά στο α¬ 

ριστερό του χέρι την γκλίτσα, ο Τάλως οδηγούσε το κοπά¬ 

δι του στις ανθισμένες όχθες του Ευρώτα. Το ελαφρύ αε¬ 

ράκι, που έκανε τη θάλασσα από παπαρούνες τριγύρω να κυ¬ 

ματίζει, ευωδίαζε δεντρολίβανο και θυμάρι. Το παιδί στά¬ 

θηκε καταϊδρωμένο να δροσιστεί στα νερά του ποταμού. Τα 

πρόβατα, αποκαμωμένα από τη ζέστη, ξάπλωσαν το ένα με¬ 

τά το άλλο κάτω από μια φτελιά που έριχνε ισχνή σκιά με 

τα λιγοστά κλαδιά της. Το σκυλί πλάγιασε στα πόδια του 

τσοπανόπουλου. Κλαψουριζε και κουνούσε την ουρά του. 

Ύστερα, αφού εξασφάλισε ένα χάδι στο γεμάτο βρώμη και 

λούπινα στήθος του, πλησίασε ακόμη πιο πολύ το μικρό α¬ 

φεντικό του κι άρχισε να του γλείφει απαλά το ατροφικό του 

πόδι, σαν να γιάτρευε επώδυνη πληγή. Το παιδί κοιτούσε το 

ζωάκι με βλέμμα βαθύ και γαλήνιο. Κάθε τόσο χάιδευε το 



πυκνό τρίχωμα της ράχης του. Η ματιά του όμως θάμπωνε 

ξαφνικά όταν κοιτούσε μακριά, προς την πόλη. Η ακρόπο¬ 

λη, πυρακτωμένη από τον ήλιο, μόλις που προεξείχε από 

την κοιλάδα, σαν τρομερό φάντασμα στο τρεμούλιασμα της 

κάψας, ενώ τα τζιτζίκια τερέτιζαν εκκωφαντικά. 

Ο Τάλως έβγαλε από το δισάκι του τον αυλό που του είχε 

χαρίσει ο Κριτόλαος κι άρχισε να παίζει. Η απαλή, καθάρια 

μελωδία απλώθηκε ανάμεσα στις παπαρούνες, ανακατεύτηκε 

με το γαργάρισμα του ποταμού και τα κελαηδίσματα των κο¬ 

ρυδαλλών που πετούσαν γύρω του κατά δεκάδες ανεβαίνο¬ 

ντας θαμπωμένοι προς την πύρινη σφαίρα στον ουρανό κι ύ-

στερα έπεφταν, σαν να τους είχε χτυπήσει κεραυνός, στις κα¬ 

λαμιές και στα κιτρινισμένα χορτάρια. Ο ήχος του αυλού έγι¬ 

νε ξαφνικά μελαγχολικός, όπως της πηγής που αναβλύζει στο 

σκοτάδι μιας σπηλιάς, στα σπλάχνα του βουνού. Η ψυχή του 

μικρού βοσκού παλλόταν με τη μουσική του οργάνου. Κάθε τό¬ 

σο άφηνε τον αυλό και σήκωνε το βλέμμα προς το σκονισμέ¬ 

νο δρόμο που ερχόταν από το Βορρά, σαν να περίμενε κάτι. 

«Είδα χτες τους βοσκούς από τα πάνω χωριά», είχε πει ο 

γέρος. «Λένε πως οι πολεμιστές ετοιμάζονται να γυρίσουν πί¬ 

σω και μαζί τους πολλοί δικοί μας που τους έχουν για χα-

μάληδες και μουλαράδες». Κι ο Τάλως ήθελε να τους δει. Για 

πρώτη φορά είχε κατέβει με το κοπάδι από τα βουνά στην 

κοιλάδα, για να δει τους πολεμιστές για τους οποίους είχε 

ακούσει τόσα πολλά... Λόγια οργής, περιφρόνησης, θαυμα¬ 

σμού, λόγια τρόμου... 

Το σκυλί ύψωσε ξάφνου τη μουσούδα του για να οσφρι-

στεί τον σχεδόν ακίνητο αέρα. Μετά άφησε ένα πνιχτό γρύ-

λισμα. 

«Τι είναι, Κρύε;» ρώτησε το τσοπανόπουλο και σηκώθηκε 

με μια απότομη κίνηση από την όχθη του ποταμού. «Φρόνιμα, 



φρόνιμα, δεν είναι τίποτα», προσπάθησε να ηρεμήσει το ζώο, 

που κάθισε πάλι. Το παιδί αφουγκράστηκε και λίγο μετά του 

φάνηκε ότι έφτανε στ' αφτιά του ένας μακρινός ήχος, θαρρείς 

και κάποιοι έπαιζαν αυλούς, ωστόσο πολύ διαφορετικός. Κι ο 

ήχος των αυλών συνοδευόταν από ένα ρυθμικό βαθύ θόρυβο, 

σαν του κεραυνού που ξεθυμαίνει πέρα μακριά, προς τη θά¬ 

λασσα. Μερικές στιγμές αργότερα ο Τάλως διέκρινε καθαρά 

τον αχό πολλών ποδιών που χτυπούσαν στο έδαφος, όπως τό¬ 

τε που είχαν περάσει από τα μέρη τους οι βοσκοί της Μεσση¬ 

νίας με τα βόδια τους. Κι άξαφνα, πίσω από το λόφο, στα α¬ 

ριστερά του, τους είδε: ήταν εκείνοι, οι πολεμιστές! 

Στην αχλή του μεσημεριού οι φιγούρες τους φάνταζαν 

μπερδεμένες και μεγαλοπρεπείς. Ο ήχος που είχε ακούσει 

αρχικά προερχόταν από την ομάδα των αντρών που βάδι¬ 

ζαν στην κεφαλή της φάλαγγας παίζοντας αυλούς με τη ρυθ¬ 

μική συνοδεία τύμπανων και ταμπούρλων. 

Ήταν μια παράξενη μουσική, μονότονη, επίμονη, με πα¬ 

ρατεταμένους παλλόμενους ήχους, που ξυπνούσε στην καρ¬ 

διά του παιδιού μια άγνωστη λαχτάρα, μια πρωτόγνωρη έ¬ 

ξαψη που παρότρυνε με δύναμη το χτύπο της καρδιάς. Πί¬ 

σω τους ακολουθούσαν οι οπλίτες, με τα πόδια προστατευ¬ 

μένα από μπρούντζινες περικνημίδες, το θώρακα στο στή¬ 

θος, το πρόσωπο κρυμμένο από την περικεφαλαία, που οι 

αρχηγοί τους είχαν στολίσει με μαύρα και κόκκινα λοφία, 

και στο αριστερό χέρι τη μεγάλη στρογγυλή ασπίδα, πάνω 

στην οποία καιροφυλακτούσαν μορφές φανταστικών ζώων, 

εκείνων των τεράτων για τα οποία ο Τάλως είχε ακούσει α¬ 

πό τον Κριτόλαο τόσες ιστορίες. Η φάλαγγα προχωρούσε με 

ρυθμικό βηματισμό, σηκώνοντας στο δρόμο πυκνό σύννεφο 

σκόνης που στη συνέχεια κατακαθόταν στα λοφία και στα 

λάβαρα, καθώς και στις κυρτές πλάτες των πολεμιστών. 



Όταν οι πρώτοι έφτασαν κοντά του, ξαφνικά ένιωσε φό¬ 

βο και θέλησε να το βάλει στα πόδια. Αλλά μια μυστηριώ¬ 

δης δύναμη που ανάβλυσε από τα βάθη της καρδιάς του τον 

κράτησε καρφωμένο εκεί. Οι πρώτοι πέρασαν τόσο κοντά, 

ώστε αν άπλωνε το χέρι του θα μπορούσε να αγγίξει τα δό¬ 

ρατα πάνω στα οποία στηρίζονταν βηματίζοντας. Τους πα¬ 

ρατηρούσε έναν έναν, για να δει, να μάθει, να καταλάβει 

ό,τι του είχαν πει για εκείνους. Είδε μάτια διάπλατα, καμέ¬ 

να από τον ιδρώτα πίσω από τα αλλόκοτα προσωπεία που 

σχημάτιζαν οι περικεφαλαίες, θαμπωμένα από τη ζέση του 

ήλιου· είδε γένια βρομισμένα από τη σκόνη, αισθάνθηκε 

στα ρουθούνια του την αψιά μυρωδιά του ιδρώτα και του αί¬ 

ματος. Οι πολεμιστές είχαν πληγές στις πλάτες, στα μπρά¬ 

τσα, ξεραμένο αίμα στα χέρια, στους μηρούς που γυάλιζαν 

από τον ιδρώτα, στις αιχμές των δοράτων τους. Βημάτιζαν 

αδιαφορώντας για τις μύγες που ορμούσαν αδηφάγες πάνω 

στα ταλαιπωρημένα μέλη τους. Ο Τάλως κοιτούσε εκείνες 

τις μορφές να περνούν από μπροστά του δίχως τελειωμό, 

σαν χαμένος, μ' ανοιχτό το στόμα, με τη συνοδεία εκείνης 

της μουσικής που ακουγόταν όλο και πιο μακρινή και από¬ 

κοσμη, σαν νυχτερινός εφιάλτης. 

Η αίσθηση μιας απρόσμενης, επιβλητικής, εξαιρετικής 

παρουσίας τον συνεπήρε μεμιάς και τον έκανε να στρέψει 

το κεφάλι του προς τα πίσω: φαρδύ στέρνο καλυμμένο με 

θώρακα, τριχωτά μπράτσα γεμάτα ουλές, σαν κορμός πουρ¬ 

ναριού όπου είχαν ακονίσει τα νύχια τους αρκούδες, πρό¬ 

σωπο σκοτεινό, στεφανωμένο με κατάμαυρη γενειάδα διά¬ 

στικτη από λευκές τούφες, μια ατσάλινη παλάμη σφιγμένη 

στη λαβή του μεγάλου φράξινου ακοντίου... Δυο μάτια μαύ¬ 

ρα σαν τη νύχτα, φωτισμένα από μια ισχυρή αλλά βασανι¬ 

σμένη βούληση. 



«Κράτα το σκυλί σου, νεαρέ. Τι θέλεις, να του συντρίψει 

τα κόκαλα κανένα δόρυ; Οι πολεμιστές είναι κατάκοποι κι 

ευέξαπτοι. Παρ' το λοιπόν κι απομακρύνσου, δεν είναι εδώ 

η θέση σου». 

Ο Τάλως πετάχτηκε σαστισμένος, σαν να ξύπνησε από 

όνειρο. Φώναξε το σκυλί του και κίνησε να φύγει βοηθώ¬ 

ντας με την γκλίτσα το ατροφικό του πόδι. Μόλις όμως έκανε 

λίγα βήματα, σταμάτησε και έστρεψε αργά το κεφάλι: ο πο¬ 

λεμιστής στεκόταν ακίνητος μπροστά του και τον θωρούσε 

αποσβολωμένος. Τα λαμπερά του μάτια στάθηκαν στο πα¬ 

ραμορφωμένο πόδι. Δάγκωνε το κάτω χείλος του, ένα ρίγος 

διέτρεξε το σώμα του, ενώ οι στιβαροί του μηροί έτρεμαν 

σαν καλάμια. Κράτησε μόνο μια στιγμή. Ο άντρας κάλυψε 

το πρόσωπο του με την τρανή περικεφαλαία, κρέμασε στο 

μπράτσο του την ασπίδα, μ' ένα δράκο ν' αποτυπώνεται πά¬ 

νω της, και έτρεξε προς την οπισθοφυλακή της φάλαγγας, 

που κόντευε πλέον να χαθεί πίσω από τη στροφή του δρό¬ 

μου. Η φοβερή ένταση που τον είχε μέχρι τότε κυριεύσει 

καταλάγιασε και ο Τάλως αισθάνθηκε ένα ζεστό χείμαρρο 

δακρύων να αναβλύζει από την καρδιά του, να πλημμυρίζει 

τα μάτια του, να κατεβαίνει στα μαγουλά του και να μου¬ 

σκεύει το αδύνατο κοκαλιάρικο στήθος του. Εκείνη τη στιγ¬ 

μή άκουσε μια τρεμουλιαστή αγχωμένη κραυγή από το μο¬ 

νοπάτι που οδηγούσε στο βουνό. Ήταν ο γερο-Κριτόλαος, 

που τον φώναζε καθώς ερχόταν με δυσκολία προς το μέρος 

του, όσο γρήγορα του επέτρεπαν η ηλικία και τα αδύναμα 

πόδια του. 

«Τάλω, γιε μου!» είπε ανήσυχος ο γέρος αγκαλιάζοντας 

το παιδί. «Γιατί το έκανες αυτό, γιατί ήρθες εδώ; Δεν ξέρεις 

ότι αυτό δεν είναι μέρος για σένα; Δεν πρέπει να ξανάρθεις 

ποτέ! Να μου το υποσχεθείς, ποτέ!» Πήραν μαζί το μονο-



πάτι, ενώ το σκυλί μάζευε τα πρόβατα και τα οδηγούσε προς 

την ανηφόρα. Πέρα στην κοιλάδα η μακριά φάλαγγα που 

έκανε την είσοδο της στην πόλη έμοιαζε με φίδι που μπαί¬ 

νει στη φωλιά του. 

Όταν ξάπλωσε στο αχυρένιο στρώμα, ο Τάλως έμεινε ξύ-

πνιος για πολλή ώρα εκείνο το βράδυ. Δεν μπορούσε να βγά¬ 

λει από τη σκέψη του εκείνο το έντονο και βασανισμένο 

βλέμμα, εκείνη τη σκοτεινή και μυστηριώδη οδύνη, εκείνο 

το χέρι το σφιγμένο στο ακόντιο σαν να ήθελε να το συ¬ 

ντρίψει. Ποιος ήταν ο πολεμιστής με το δράκο στην ασπί¬ 

δα του; Γιατί τον κοιτούσε με τέτοιο τρόπο;... 

Στο κεφάλι του ηχούσε διαρκώς εκείνη η παράξενη μου¬ 

σική που τόση συγκίνηση είχε γεννήσει στην καρδιά του. Η 

νύστα τελικά νίκησε τα βλέφαρα του, τα μάτια του πολεμι¬ 

στή βούλιαξαν στο σκοτάδι, η μουσική έγινε όλο και πιο αρ¬ 

γή κι ύστερα γλυκιά σαν γυναικείο τραγούδι που χάιδευε τη 

βαριά από την κούραση καρδιά του, ώσπου ο ύπνος κατέ¬ 

βηκε και στάθηκε πάνω από το μελαχρινό του κεφάλι. 
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ΤΟ ΤΟΞΟ TOY ΚΡΙΤΟΛΑΟΥ 

«ΠΡΟΣΕΞΕ, ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ», έλεγε ο γέροντας κοιτώντας τον Τά-

λω με διαπεραστικό βλέμμα. «Ξέρεις καλά πως αν το πουλί 

σπάσει τη φτερούγα του δεν μπορεί πια να πετάξει». Ο Τά-

λως τον άκουγε καθισμένος στο χώμα, κοντά στον Κρύο. «Οι 

άνθρωποι όμως είναι αλλιώς. Και, πράγματι, εσύ είσαι αρ¬ 

κετά επιδέξιος κι ικανός, παρόλο που το πόδι σου κουτσαί¬ 

νει. Βλέπεις, όμως, εγώ θέλω να γίνεις ακόμη πιο δυνατός 

και σίγουρος, περισσότερο από τα άλλα παιδιά. Τη ράβδο 

που κρατάς στο χέρι σου θα πρέπει να την αισθάνεσαι σαν 

το τρίτο πόδι κι εγώ θα σου μάθω πώς να τη χρησιμοποιείς. 

Θα σου φανεί παράξενο, αλλά για να μάθεις αυτά που θα 

σου διδάξω θα πρέπει να βάλεις τα δυνατά σου. Δε φτάνει 

να στηρίζεσαι σ' αυτή καθώς περπατάς, όπως έκανες ως τώ¬ 

ρα. Η ράβδος σου θα είναι ο άξονας γύρω από τον οποίο θα 

περιστρέφεις όλο σου το σώμα, προς κάθε κατεύθυνση, κρα¬ 

τώντας τη με ένα ή και με τα δύο χέρια, ανάλογα με την πε¬ 

ρίσταση». 

«Γιατί μου τα λες αυτά, Κριτόλαε; Ήδη κινούμαι χωρίς 

δυσκολία. Το βήμα μου είναι ταχύ, μπορώ και κυνηγάω τα 

αρνάκια που ξεφεύγουν από το κοπάδι και στις αναβάσεις 



στα ψηλά βοσκοτόπια αντέχω πιο πολύ από τον Κρύο που 

έχει τέσσερα πόδια!» 

«Αλήθεια λες, παιδί μου, αλλά βλέπω ότι το κορμί σου 

κυρτώνει σαν χλωρό ξύλο στον ήλιο». Ο Τάλως έγινε σκυ¬ 

θρωπός. «Κι εγώ δεν το θέλω αυτό. Αν συμβεί, οι κινήσεις 

σου θα είναι όλο και πιο αδέξιες και, όταν τα κόκαλα σου 

σκληρύνουν και γίνουν άκαμπτα, δε θα μπορείς πια να βα¬ 

σίζεσαι στη δύναμή σου...» είπε ο γέρος. Και πρόσθεσε: 

«Τάλω, το πόδι σου πληγώθηκε όταν η μαμή σε έβγαλε α¬ 

πό την κοιλιά της μητέρας σου. Ο πατέρας σου ο Ύλας πλη¬ 

γώθηκε στο βουνό από μια αρκούδα και πέθανε στην α¬ 

γκαλιά μου. Κι εγώ του υποσχέθηκα, πριν κλείσει τα μάτια 

του, ότι θα σε κάνω άντρα... Βεβαίως, μπορώ να πω ότι τα 

κατάφερα, διότι η ψυχή σου είναι απτόητη, το πνεύμα σου 

αστραφτερό και η καρδιά σου γενναιόδωρη. Αλλά θέλω να 

γίνεις δυνατός, πολύ δυνατός και τόσο επιδέξιος, που τίπο¬ 

τα να μη σου φαίνεται ακατόρθωτο». Ο γέρος σιώπησε για 

μια στιγμή και μισόκλεισε τα μάτια του σαν να αναζητού¬ 

σε στη γέρικη καρδιά του άλλες λέξεις. Ακούμπησε το χέ¬ 

ρι στην πλάτη του παιδιού κι ύστερα, μιλώντας αργά, συνέ¬ 

χισε: 

«Τάλω, απάντησε μου με ειλικρίνεια... Πήγες ξανά στην 

κοιλάδα για να δεις τους πολεμιστές, αν και σ' το είχα απα¬ 

γορεύσει;» Το παιδί χαμήλωσε το βλέμμα. «Κατάλαβα», εί¬ 

πε ο γέρος. «Ξαναπήγες. Το φανταζόμουν και νομίζω ότι 

ξέρω και το γιατί». 

«Αν το ξέρεις», τον διέκοψε πειραγμένο το παιδί, «πες το 

και σε μένα, γιατί εγώ δεν το ξέρω». 

«Ξαναπήγες γιατί η ισχύς και η δύναμη τους σε γοητεύ¬ 

ουν... Ίσως η καρδιά σου δεν είναι η καρδιά ενός απλού βο¬ 

σκού...» 



«Με κοροϊδεύεις, Κριτόλαε; Τι άλλο μπορεί να είμαστε 

εμείς παρά δούλοι και βοσκοί ξένων κοπαδιών;» 

«Δεν είναι έτσι!» αντέδρασε άξαφνα ο γέρος. Στα μάτια του 

καθρεφτίστηκε για μια στιγμή μια δύναμη περήφανη και ευ¬ 

γενής. Τα δάχτυλα του, σαν νύχια γέρικου λιονταριού, ά¬ 

δραξαν τον καρπό του παιδιού, που τον κοίταζε αποσβολω-

μένο. Ο Κριτόλαος απομάκρυνε αργά το χέρι του, χαμήλω¬ 

σε το βλέμμα και έσκυψε το κεφάλι, σαν άνθρωπος που ε¬ 

ξαναγκάστηκε να υπακούει με τη βία. «Δεν είναι έτσι», ξα-

ναείπε με φωνή πιο χαμηλή. «Ο λαός μας δεν ήταν πάντα αιχ¬ 

μάλωτος. Κάποτε βασίλευε στα βουνά και στις πλαγιές μέχρι 

τη δυτική θάλασσα* και κυριαρχούσε στην κοιλάδα μέχρι 

το Ταίναρο εκτρέφοντας κοπάδια καθαρόαιμων αλόγων. Ο 

Νέστορας και ο Αντίλοχος, κύριοι της Πύλου και της Ιθώμης, 

πολέμησαν μαζί με τον Αγαμέμνονα μπροστά στα τείχη της 

Τροίας. Όταν οι Δωριείς εισέβαλαν σε αυτά τα εδάφη, ο 

λαός μας αντιστάθηκε με την ανδρεία της απόγνωσης πριν 

υποδουλωθεί... Στις φλέβες μας κυλάει αίμα πολεμιστών: του 

βασιλιά Αριστόδημου και του βασιλιά Αριστομένη**...» 

«Πέθαναν!» ξέσπασε το παιδί. «Είναι νεκροί! Και μαζί 

τους και οι πολεμιστές που αραδιάζεις. Κι εμείς είμαστε 

δούλοι, για πάντα, κατάλαβες; Δούλοι!» Ο Κριτόλαος τον 

κοίταξε με οδύνη στο έκπληκτο βλέμμα του. «Δούλοι...» ε¬ 

πανέλαβε ο Τάλως χαμηλώνοντας σαστισμένος τον τόνο της 

φωνής του: «...Δούλοι». 

* Η Μεσόγειος, εκτός απ' το Αιγαίο Πέλαγος. (Σ.τ.Ε.) 

** Ήρωες του Α' Μεσσηνιακού (735-715 π.Χ.) και του Β' Μεσσηνιακού πολέ¬ 

μου (685-668 π.Χ.) αντίστοιχα, τα κατορθώματα των οποίων αποτελούν μάλλον 

προϊόν της μεσσηνιακής παράδοσης που διαμορφώθηκε κυρίως μετά την κτή¬ 

ση της Μεσσήνης από τον Επαμεινώνδα (370/369 π.Χ.), καθώς δεν είναι ιστο¬ 

ρικά αποδεδειγμένα. (Σ.τ.Ε.) 



Έπιασε το χέρι του γέρου, που παρέμενε σιωπηλός. «Πριν 

από πόσα χρόνια συνέβησαν όσα αφηγείσαι; Η δόξα των 

βασιλιάδων σου λησμονήθηκε... Ξέρω τι σκέφτεσαι, ξέρω 

πως αυτά τα λόγια μου σε ξαφνιάζουν, γιατί πάντα άκουγα 

μ' ανοιχτό το στόμα τις ιστορίες σου... Είναι πολύ ωραίες ι¬ 

στορίες. Αλλά εγώ δεν είμαι πια παιδάκι και τα όνειρά σου 

φέρνουν πόνο στην καρδιά...» Οι δύο τους δε μίλησαν πια, 

για πολλή ώρα. Μόνο τα βελάσματα από το κοπάδι στο μα¬ 

ντρί διέκοπταν τη σιωπή. Σκοτείνιαζε κι ο γέρος σηκώθηκε 

όρθιος και αφουγκράστηκε. 

«Τι είναι;» ρώτησε ο Τάλως. 

«Τους ακούς; Λύκοι. Έτσι αλυχτούσαν και το βράδυ που... 

ήρθες στο φως. Κι ακόμη δεν ήρθε ο καιρός του ζευγαρώ¬ 

ματος». 

«Βράδιασε», είπε ο Τάλως. «Ας μπούμε μέσα». 

«Όχι, είναι φορές που οι θεοί στέλνουν σημάδια. Ήρθε 

η ώρα να μάθεις. Πήγαινε στο σπίτι, φέρε το μανδύα μου 

κι ένα δαυλό κι ακολούθησε με». 

Ο Κριτόλαος πήρε το δρόμο για το δάσος που ορθωνόταν 

κατασκότεινο στην άκρη του ξέφωτου. Όταν έφτασε εκεί, α¬ 

κολούθησε ένα φιδογυριστό μονοπάτι μέσα στα δέντρα. Πί¬ 

σω του, σιωπηλός και σκεφτικός, ακολουθούσε ο νέος. Αφού 

περπάτησαν αρκετά, έφτασαν στα πόδια μιας απόκρημνης 

προεξοχής του βράχου, σκεπασμένου με πυκνά βρύα. Εκεί 

υπήρχε ένας σωρός πέτρες, που έμοιαζαν να είχαν κυλήσει 

πριν από πολλά πολλά χρόνια από το βουνό. 

«Παραμέρισε τις πέτρες», είπε ο Κριτόλαος. «Εγώ δεν 

μπορώ πια». Ο Τάλως υπάκουσε, περίεργος κι ανυπόμονος 

να μάθει ποιο μυστήριο ετοιμαζόταν να του αποκαλύψει ο 

γέρος. Δούλευε με όρεξη, αψηφώντας τις δυσκολίες. Οι πέ¬ 

τρες, γεμάτες πρασινωπή γλίτσα και βρύα, γλιστρούσαν α-



πό τα χέρια του, αλλά ο νέος δε σταματούσε. Ώσπου στο 

φως του δαυλού που ο γέρος κρατούσε στο χέρι του άρχισε 

να διακρίνει μια κοιλότητα στα πόδια του βράχου. Όταν ο 

Τάλως απομάκρυνε όλες τις πέτρες, φάνηκε ξεκάθαρα μια 

σήραγγα. Στο βάθος μόλις που φαίνονταν μερικά υποτυπώ¬ 

δη σκαλοπάτια, καλυμμένα με γκριζωπή μούχλα. 

«Έλα να μπούμε», είπε ο Κριτόλαος σκύβοντας στην εί¬ 

σοδο της σήραγγας. «Βοήθησε με», πρόσθεσε αμέσως μετά. 

«Δε θέλω να τσακίσω κανένα πόδι σ' αυτό το λαγούμι». 

Ο Τάλως κατέβηκε πρώτος κι ύστερα άπλωσε το χέρι του 

στον Κριτόλαο, που μπήκε αφού στηρίχτηκε στο παιδί για να 

μη γλιστρήσει. Όταν κατέβηκαν τα άτεχνα λαξεμένα στο 

βράχο σκαλιά, βρέθηκαν σε μια μικρή υπόγεια σπηλιά στο 

ύψος ενός ανθρώπου, μια σπηλιά με σταλακτίτες. Το άντρο 

φαινόταν άδειο. Ο Κριτόλαος όμως, μετακινώντας το δαυλό, 

φώτισε μια γωνία του. Εκεί φάνηκε μια μεγάλη ξύλινη λάρ¬ 

νακα ενισχυμένη στα άκρα με χάλκινες πλάκες, σκεπασμένη 

ολότελα με σκόνη, χώματα και μούχλα. Το καπάκι της ήταν 

σφραγισμένο με πίσσα. Ο γέρος άνοιξε το μάνταλο κι ύστε-

ρα, με τη μύτη του μαχαιριού, έξυσε την πίσσα. 

«Άνοιξε», είπε μετά στον Τάλω που παρακολουθούσε εμ¬ 

βρόντητος την επιχείρηση. 

«Τι έχει μέσα η λάρνακα;» ρώτησε ο νεαρός. «Μήπως 

κανένα θησαυρό που έκρυψες ειδικά γι' αυτή τη στιγμή;» 

«Όχι, Τάλω, δεν έχει πλούτη εκεί μέσα, μόνο πράγματα 

πολύ πιο πολύτιμα από το χρυσάφι και το ασήμι. Άνοιξε την 

και θα δεις». 

Ο νέος άπλωσε το χέρι του. «Δώσε μου το μαχαίρι», είπε. 

Ο γέρος το έτεινε. Ο Τάλως ανασήκωσε το καπάκι, που σι¬ 

γά σιγά ξεκολλούσε από τη λάρνακα. Όταν η λάμα γλίστρη¬ 

σε μέσα κι άνοιξε επιτέλους όλη η χαραμάδα, το παιδί ση-



κώθηκε. Κοίταξε για μια στιγμή το σύντροφο του κι εκείνος 

του απάντησε με ένα νεύμα παρότρυνσης. Σήκωσε με με¬ 

γάλη προσπάθεια το καπάκι και το ακούμπησε πίσω, στο 

τοίχωμα της σπηλιάς. Πήρε από το χέρι του Κριτόλαου το 

δαυλό και φώτισε το εσωτερικό της λάρνακας. 

Έμεινε άναυδος από αυτά που αντίκρισαν τα μάτια του: 

μια χάλκινη περικεφαλαία, πανέμορφη, στολισμένη με δόντια 

λύκου στερεωμένα πάνω στο μέταλλο, μια βαριά πανοπλία, 

από χαλκό κι αυτή, διακοσμημένη με κασσίτερο και ασήμι, 

ένα σπαθί στο θηκάρι του, με λαβή από ήλεκτρο, κι ύστερα 

περικνημίδες κι επικαλαμίδες ανάγλυφες και μια μεγάλη α¬ 

σπίδα με μια κεφαλή λύκου, όλα διατηρημένα στην εντέλεια. 

«Είναι απίστευτο», είπε ο Τάλως στο γέρο, χωρίς να τολ¬ 

μάει ακόμη να απλώσει το χέρι του. «Πώς είναι δυνατό... 

Αυτή η λάρνακα σφραγίστηκε πριν από... ποιος ξέρει πόσα 

χρόνια, κι όμως η πανοπλία διατηρήθηκε σε άριστη κατά¬ 

σταση». 

«Κοίτα καλύτερα... Άγγιξε», τον παρότρυνε ο γέρος. 

Το παιδί άπλωσε το χέρι του κι έπιασε τα λαμπρά όπλα: 

«Λίπος», μουρμούρισε, «είναι καλυμμένα με λίπος... Εσύ 

το έκανες, γέρο;» 

«Ναι, εγώ κι άλλοι πριν από μένα, για πολλά χρόνια... Κι 

εκείνο το σακί καλύφθηκε πριν το κλείσουν για τελευταία φο¬ 

ρά... Άνοιξε το», είπε ο γέρος δείχνοντας ένα σκουρόχρωμο 

δέμα, που ο Τάλως, θαμπωμένος από την υπέροχη αρμα¬ 

τωσιά, δεν είχε προσέξει. Τα χέρια του άνοιξαν με πυρετώ¬ 

δεις κινήσεις το σκληρό τσαλακωμένο τσουβάλι, μετά χώ¬ 

θηκαν μέσα και ξαναβγήκαν κρατώντας ένα γιγάντιο τόξο, 

αλειμμένο με ένα παχύ στρώμα από λίπος κριαριού. 

«Ωραία», είπε ο Κριτόλαος καθαρίζοντας αργά το όπλο 

με τη ράχη του μαχαιριού. «Ωραία... Είναι ακόμη σε άριστη 



κατάσταση. Ένα έμπειρο χέρι μπορεί να το κάνει να ξανα¬ 

ρίξει...» Τα μάτια του έλαμψαν μέσα από τη στενή σχισμή 

των βλεφάρων. «...Ένα έμπειρο χέρι», επανέλαβε κοιτώντας 

το παιδί με μια ξαφνική λάμψη αποφασιστικότητας στο 

βλέμμα. «Το δικό σου χέρι, Τάλω!» Το αδύναμο και κοκα-

λιάρικο χέρι, με ανάγλυφες τις γαλάζιες φλέβες, έτεινε το 

τεράστιο τόξο προς τον νέο, που τον κοιτούσε χωρίς να τολ¬ 

μά να το αγγίξει: 

«Πάρ' το, νεαρέ, είναι δικό σου». Ο νέος, συγκλονισμέ¬ 

νος, πήρε στα χέρια του το φοβερό τόξο. Ήταν φτιαγμένο 

από λαμπερό γυαλισμένο κέρατο, μόνο η λαβή ήταν ζω¬ 

σμένη μ' ένα λεπτό φύλλο αργύρου, πάνω στην οποία δια¬ 

κρινόταν ανάγλυφη η κεφαλή ενός λύκου. Μια βαθιά εγκο-

πή στο δεξί της μέρος μαρτυρούσε ότι πολλά βέλη είχαν ε¬ 

κτοξευτεί μ' εκείνο το όπλο με απίστευτη δύναμη. Ο Τάλως 

βρέθηκε στη δίνη μιας ασυγκράτητης συγκίνησης. Χίλιες 

σκέψεις στριφογύριζαν στο νου του. Εκείνο το αρχαίο και 

τρομερό αντικείμενο έμοιαζε να εκπέμπει μια παράξενη ου¬ 

σία που διαπότιζε το κορμί του προκαλώντας βαθιά ρίγη. 

«Τίνος είναι αυτό το τόξο, Κριτόλαε; Τίνος είναι τα όπλα 

αυτά;... Ποτέ μου δεν ξαναείδα κάτι παρόμοιο, ούτε οι πο¬ 

λεμιστές κάτω στην κοιλάδα δεν είχαν τέτοια... Αυτό το τό¬ 

ξο δεν είναι ξύλινο...» 

«Ναι, είναι κεράτινο». 

«Μα δεν υπάρχουν ζώα με τόσο μεγάλα κέρατα...» 

«Σωστά, Τάλω, δεν υπάρχουν, τουλάχιστον στον τόπο 

μας... Το ζώο απ' το οποίο τα πήραν ζούσε στις πεδιάδες της 

μακρινής Ασίας. Αυτό το τόξο ήταν δώρο ενός άρχοντα ε¬ 

κείνης της ηπείρου...» 

«Σε ποιον ανήκε;» 

Η έκφραση του γέρου σοβάρεψε, μ' έναν τόνο επισημό-



τητας: «Αυτό είναι το τόξο του βασιλιά Αριστόδημου, άρχο¬ 

ντα της Πύλου και της Ιθώμης, μονάρχη των Μεσσηνίων, 

διαδόχου του Νέστορα, ποιμενάρχη λαών...» 

Έσκυψε το λευκό του κεφάλι για μια στιγμή κι υστέρα ξα¬ 

νακοίταξε κατάματα το παιδί, που στεκόταν μπροστά του με 

τα μάτια ορθάνοιχτα και τα χείλη μισόκλειστα: 

«Τάλω, παιδί μου, πόσο περίμενα αυτή τη στιγμή...» 

«Ποια στιγμή, Κριτόλαε; Τι εννοείς; Δεν καταλαβαίνω, εί¬ 

ναι όλα τόσο μπερδεμένα». 

«Τη στιγμή που θα σου παρέδιδα το τόξο του βασιλιά», 

απάντησε σταθερά ο γέρος. «Εγώ είμαι ο τελευταίος φύλα¬ 

κας αυτών των όπλων, που φυλάχτηκαν με ζήλο γενιές ολό¬ 

κληρες... Αυτά είναι το σύμβολο και το καμάρι του λαού μας, 

η τελευταία ανάμνηση της ελευθερίας μας. Ήρθε η ώρα να 

σου αποκαλύψω αυτό το τρομερό και πολύτιμο μυστικό. Εί¬ 

μαι γέρος, οι μέρες μου μπορεί να στερέψουν γρήγορα». 

Το παιδί έσφιγγε στο χέρι του το κεράτινο τόξο και πε¬ 

ριεργαζόταν την αρματωσιά μέσα στη λάρνακα με μάτια 

που έλαμπαν. Ξαφνικά σήκωσε το βλέμμα και κοίταξε τον 

Κριτόλαο: «Μα τι θες να κάνω; Δεν ξέρω τίποτα, δε γνωρί¬ 

ζω καν το λαό μας... Τα όπλα προορίζονται για μάχη, έτσι 

δεν είναι; Έτσι δεν είναι, Κριτόλαε;... Εγώ είμαι σακάτης, 

είμαι παιδί. Κλείσε ξανά τη λάρνακα... Δεν μπορώ... Δεν ξέ¬ 

ρω... Όχι», συνέχισε με αποφασιστικότητα, «όχι, δεν έπρε- « 

πε να μου τα δείξεις τα όπλα αυτά, δεν ωφελεί... Κανείς δεν 

είναι σε θέση πια να φέρει αυτά τα όπλα». 

Ο γέρος τον χάιδεψε στην πλάτη: «Ησύχασε, Τάλω, η¬ 

ρέμησε. Είναι πολλά αυτά που δεν ξέρεις και θα πρέπει να 

μάθεις. Χρειάζεται χρόνος, αλλά μια μέρα κάποιος θα φο¬ 

ρέσει αυτή την αρματωσιά και μαζί του ο βασιλιάς Αριστό¬ 

δημος θα επιστρέψει ξανά με το λαό του για να του δώσει 



την ελευθερία που έχασε. Οι θεοί ήδη γνωρίζουν το όνομα 

του... Τώρα εσύ θα πάρεις αυτό το τόξο κι εγώ θα σου μά¬ 

θω να το χρησιμοποιείς για να αμύνεσαι και να ζεις μαζί με 

το μυστικό σου, ακόμη κι όταν εγώ δε θα υπάρχω πια. Θα 

είναι ο πιστός και μόνιμος σύντροφος σου, θα σε προστα¬ 

τεύσει από λύκους και αρκούδες... Αλλά κι από τους αν¬ 

θρώπους, Τάλω, κι από τους ανθρώπους». 

«Ποιος κίνδυνος μπορεί να έρθει από τους ανθρώπους, 

Κριτόλαε; Κακό δεν έκανα σε κανέναν... Ποιος μπορεί να 

θέλει το θάνατο ενός σακάτη βοσκού;» ρώτησε με θλίψη. 

«Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορώ ακόμη να σου πω, 

παιδί μου... Έχε υπομονή, μια μέρα θα τα μάθεις... Τώρα 

κλείσε την κασέλα, πρέπει να φύγουμε». 

Ο Τάλως άφησε το τόξο και πλησίασε στη λάρνακα για 

να κλείσει το καπάκι. Κοίταξε ξανά τα όπλα που αντανα¬ 

κλούσαν μια απειλητική λάμψη κάτω από το φως του δαυ-

λού που τρεμόσβηνε. Άπλωσε ξαφνικά το δεξί του χέρι στη 

λαβή του σπαθιού. 

«Όχι, Τάλω! Όχι!» φώναξε ο γέρος τρομάζοντας τον. 

«Μην αγγίζεις αυτό το όπλο!» 

«Με τρόμαξες», είπε ο Τάλως με την καρδιά του να χτυ¬ 

πάει σαν τρελή. «Γιατί δεν πρέπει να το αγγίξω; Στο κάτω 

κάτω, δεν είναι παρά ένα σπαθί, κι ας ανήκε σε βασιλιά». 

«Σε μεγάλο βασιλιά, Τάλω, αλλά δεν είναι αυτό που έχει ση¬ 

μασία», συνέχισε σοβαρά ο Κριτόλαος, κλείνοντας μόνος του 

το καπάκι της λάρνακας. «Το σπαθί αυτό είναι καταραμένο!» 

«Οχ, σταμάτα με τις ανόητες φαντασίες σου, γέρο. Είσαι 

σαν κουκουβάγια, πάντα έτοιμος να τρομάξεις τον κόσμο 

με τις στριγκές κραυγές σου». 

«Μη χωρατεύεις, Τάλω», του απάντησε με αποφασιστικό¬ 

τητα ο Κριτόλαος. «Εσύ δεν ξέρεις. Μ' αυτό το σπαθί ο βασι-



λιάς Αριστόδημος θυσίασε την ίδια του τη θυγατέρα στους θε-

ούς του Άδη για να νικήσει τους εχθρούς και για την ελευθερία 

του λαού του... Χωρίς όφελος όμως... Κανένας άλλος δεν τόλ¬ 

μησε από τότε να το αδράξει, ούτε κι εσύ πρέπει να το κάνεις». 

Ο Τάλως σιώπησε παγωμένος. Πήρε το δαυλό από το χέ¬ 

ρι του γέρου και τον έσυρε κατά μήκος της σχισμής για να 

λιώσει ξανά την πίσσα. Όταν τελείωσε, οι δύο τους βγήκαν 

από τη σήραγγα φράζοντας πίσω τους την είσοδο με πέτρες. 

Ο Τάλως έβαλε χορτάρια πάνω στις πέτρες που είχε μετα¬ 

κινήσει κι ύστερα ακολούθησε τον Κριτόλαο, που βάδιζε 

στο μονοπάτι κρατώντας το σβηστό πλέον δαυλό. Προχώ¬ 

ρησαν σιωπηλοί για κάμποση ώρα, ώσπου έφτασαν στην ά¬ 

κρη του ξέφωτου. Πέρα μακριά φαινόταν η καλύβα στο χλο¬ 

μό φεγγάρι, στο δρόμο πλέον για τη δύση του. Το γάβγισμα 

του Κρύου τους ειδοποίησε πως η άφιξή τους δεν πέρασε α¬ 

παρατήρητη. Ο Κριτόλαος πέταξε το απομεινάρι του δαυ-

λού και κοντοστάθηκε. Ύστερα είπε στον Τάλω: «Μια μέ¬ 

ρα κάποιος θα πάρει στα χέρια του ξανά εκείνο το σπαθί, 

Τάλω. Είναι γραμμένο πως θα πρέπει να είναι δυνατός και 

αθώος. Θα τον διακατέχει τόσο μεγάλη αγάπη για το λαό 

του, που θα πνίξει και την ίδια τη φωνή του αίματος του...» 

«Που είναι γραμμένα όλα αυτά; Από τίνος τα χείλη βγή¬ 

καν;... Κι εσύ πώς τα ξέρεις;... Ποιος είσαι στην πραγματι¬ 

κότητα;» ρώτησε ο Τάλως αναζητώντας στο μισοσκόταδο 

τα μάτια του γέρου. 

«Μια μέρα θα τα μάθεις κι αυτά... κι εκείνη θα είναι η τε¬ 

λευταία μέρα του Κριτόλαου... Τώρα ας πηγαίνουμε, είναι 

πολύ αργά κι αύριο η δουλειά μάς περιμένει». Προχώρησε 

με σταθερό βήμα προς την καλύβα. Ο Τάλως τον ακολού¬ 

θησε κρατώντας στα χέρια του το μεγάλο κεράτινο τόξο. Το 

τόξο του Αριστόδημου, του βασιλιά. 



Ο Τάλως ήταν ξαπλωμένος στο αχυρόστρωμά του με τα μά¬ 

τια ορθάνοιχτα στο σκοτάδι. Χιλιάδες σκέψεις στριμώχνο¬ 

νταν στο μυαλό του, η καρδιά του χτυπούσε όπως εκείνη τη 

μέρα κάτω στην κοιλάδα, όταν ο μυστηριώδης πολεμιστής 

του είχε απευθύνει το λόγο. Ανακάθισε κι άπλωσε το χέρι του 

προς τον τοίχο. Πήρε από εκεί το τόξο που του είχε δώσει 

ο Κριτόλαος. Το έσφιξε δυνατά και με τα δύο του χέρια. Το 

ένιωσε στιλπνό και παγωμένο, σαν σκέψη θανάτου. Έκλει¬ 

σε τα μάτια κι άκουσε τους ξέφρενους χτύπους της καρδιάς 

του, το σφυροκόπημα στα φλογισμένα μηνίγγια του και ξά¬ 

πλωσε ξανά. Και είδε με τα σφαλισμένα μάτια του: 

Μια πάλη οχυρωμένη με ισχυρά τείχη, πολυάριθμους πύρ¬ 

γους, μια πόλη χτισμένη με γιγάντιους γκρίζους ογκόλιθους 

στην κορυφή ενός έρημου βουνού, μέσα σε σύννεφα σκό¬ 

νης... Άξαφνα, σηκωνόταν ασυγκράτητος άνεμος για να διώ¬ 

ξει την πυκνή ομίχλη που κάλυπτε τα καμένα χωράφια κι έ¬ 

καναν την εμφάνιση τους οι πολεμιστές, οι ίδιοι που είχε δει 

στην κοιλάδα. Ήταν χιλιάδες, κλεισμένοι στις διάπυρες αρ¬ 

ματωσιές τους, με τα πρόσωπα τους κρυμμένα στις περικε¬ 

φαλαίες. Προέλαυναν από παντού, ανηφορίζοντας κυκλικά 

προς τη φαινομενικά έρημη πόλη. Ξεφύτρωναν από τα βρά¬ 

χια, τους θάμνους, τις τρύπες στο χώμα σαν φαντάσματα, 

κατευθυνόμενοι από το μυστηριώδη ήχο τύμπανων που ερ¬ 

χόταν απά το πουθενά. Καθώς προχωρούσαν, οι στοίχοι τους 

πύκνωναν όλο και πιο πολύ, γίνονταν πιο συμπαγείς, ο ρυθ¬ 

μός του βηματισμού τους επιταχυνόταν ολοένα και περισσό¬ 

τερο, οι ασπίδες τους η μία δίπλα στην άλλη ενώνονταν σ' έ¬ 

να χάλκινο τείχος, μια τερατώδης λαβίδα που έκλεινε γύρω 

από τη μοναχική κι έρημη πόλη. Καθώς έσφιγγε ο τρομε¬ 

ρός κλοιός, ο Τάλως αισθανόταν τις δαγκάνες ενός άγνωστου 

ζώου γύρω απ' το λαιμό του, κόβοντας του την ανάσα· ό,τι κι 



αν έκανε όμως, δεν κατάφερε να ανοίξει τα μάτια του και να 

αφήσει από τα χέρια του το κεράτινο τόξο. Ξάφνου μια τρο¬ 

μακτική κραυγή απόγνωσης ξεχύθηκε από τα έγκατα της πό¬ 

λης κι αμέσως οι πολεμίστρες ζωντάνεψαν με πλήθος άλλους 

πολεμιστές, διαφορετικούς από τους πρώτους. Είχαν παρά¬ 

ξενες αρματωσιές και τεράστιες ασπίδες από δέρμα βοδιού. 

Οι περικεφαλαίες τους, επίσης δερμάτινες, άφηναν τα πρό¬ 

σωπα τους ακάλυπτα... Πρόσωπα αντρών νέων και γέρων με 

λευκά γένια. Από χαμηλά εκατοντάδες σκάλες στήθηκαν πά¬ 

νω στα τείχη, από παντού χιλιάδες εχθροί ανέβαιναν με τα 

όπλα στα χέρια χωρίς να προφέρουν λέξη... Όταν κόντευαν 

να φτάσουν τις επάλξεις, ξαφνικά στον πιο ψηλό πύργο το 

πλήθος παραμέρισε κι εμφανίστηκε ένας τεράστιος πολεμι¬ 

στής. Το σώμα του ήταν καλυμμένο με μια λαμπερή αρμα¬ 

τωσιά. Στο πλάι του κρεμόταν ένα σπαθί με λαβή από ήλε¬ 

κτρο... Ο Τάλως αισθανόταν τα μάτια του να σκοτεινιάζουν 

και τους χτύπους της καρδιάς του να γίνονται όλο και πιο 

αργοί, σαν το ρυθμό των τυμπάνων. Ξαναείδε τη σκηνή, αλ¬ 

λά ασύνδετα και διακεκομμένα... Ο πολεμιστής κρατούσε 

στα χέρια του το άψυχο σώμα μιας νεαρής γυναίκας, τυλιγ¬ 

μένο με μαύρο πανί... Μαύρο πανί, κόκκινη κηλίδα αίματος 

στο στήθος, θάλασσα μαλλιών. Πόσο ήθελε να χαϊδέψει ε¬ 

κείνα τα λεπτά και άψυχα χείλη... Ο Τάλως ο σακάτης... Ο 

ήχος του τυμπάνου, οι χτύποι της καρδιάς ξανάρχισαν πιο δυ¬ 

νατά, όλο και πιο δυνατά, οι χάλκινοι πολεμιστές ξεχύνονταν 

στις επάλξεις σαν χείμαρρος ορμητικός που σπάει τα φράγ¬ 

ματα, τα σπαθιά τους αμείλικτα ξεσκίζουν τις μεγάλες δερ¬ 

μάτινες ασπίδες, τρυπούν τους πέτσινους θώρακες. Προχω¬ 

ρούσαν κατά εκατοντάδες προς το μέρος του άντρα που στε¬ 

κόταν πάντα όρθιος στον ψηλότερο πύργο... Εκείνος απόθε¬ 

σε το εύθραυστο κορμί της κόρης κι εφορμούσε εναντίον των 



εχθρών τρυπώντας με το σπαθί του όποιον βρισκόταν γύρω 

του... Δεχόταν πλήγματα από παντού, εξαφανιζόταν και χα¬ 

νόταν, σαν ταύρος παγιδευμένος από αγέλη λύκων... Σιωπή... 

Τα βήματα αντηχούσαν αργά μέσα στα ερείπια που κάπνιζαν, 

μέσα στα μισογκρεμισμένα σπίτια. Νεκροί, ήταν όλοι τους 

νεκροί. Στα κατακρεουργημένα κορμιά, στα γκρεμισμένα τεί¬ 

χη, στους ερημωμένους πύργους κατακαθόταν βαριά και πα¬ 

χιά η σκόνη που είχε φέρει ο ζεστός αποπνικτικός άνεμος... 

Μια ακίνητη μορφή καθόταν σε ένα βράχο μαυρισμένο από 

τους καπνούς: ένας καμπουριασμένος γέροντας έκλεινε το 

πρόσωπο με τα χέρια του, που είχαν γεμίσει δάκρυα... Το λευ¬ 

κό κεφάλι του ανασηκωνόταν, το πρόσωπο του αυλακωμένο 

από τη λύπη... Ήταν το πρόσωπο του Κριτόλαου! 

Το πρόσωπο του Κριτόλαου, φωτισμένο από μια αχτίδα του 

νεογέννητου ήλιου, ήταν σκυμμένο πάνω του. Ο γέρος έλε¬ 

γε κάτι, αλλά ο Τάλως δεν άκουγε, λες κι ο νους και οι αι¬ 

σθήσεις του έμεναν ακόμη φυλακισμένες σ' έναν άλλο κό¬ 

σμο. Ξαφνικά βρέθηκε καθισμένος στο αχυρόστρωμα κι ά¬ 

κουγε τον Κριτόλαο να του λέει: «Ήρθε η ώρα, Τάλω, ο ή¬ 

λιος ξεπρόβαλε. Πρέπει να πάμε το κοπάδι για βοσκή... Τι 

έχεις όμως; Φαίνεσαι παράξενος... Ίσως κοιμήθηκες ανή¬ 

συχα και δεν ξεκουράστηκες. Έλα, ο καθαρός αέρας θα σου 

κάνει καλό και το νερό της πηγής θα σε ξυπνήσει. Η μητέ¬ 

ρα σου ήδη γέμισε με γάλα την κούπα σου. Ντύσου κι έλα 

μέσα», πρόσθεσε βγαίνοντας. 

Ο Τάλως ανασηκώθηκε κι έμεινε για μια στιγμή με το κε¬ 

φάλι ανάμεσα στα χέρια του. Κοίταξε αργά ένα γύρο ανα¬ 

ζητώντας το τόξο που ο Κριτόλαος του είχε δώσει. Πουθε¬ 

νά. Το τόξο είχε εξαφανιστεί. Έψαξε κάτω από το αχυρό-



στρωμα. Μήπως όλα ήταν ένα όνειρο; αναρωτήθηκε. Όχι, 

όχι, αδύνατο... έδωσε μόνος του την απάντηση. Τότε όμως... 

Έμεινε για λίγο σαστισμένος, ύστερα παραμέρισε το πα¬ 

ραπέτασμα που χώριζε το κρεβάτι του από το υπόλοιπο δω¬ 

μάτιο και κάθισε μπροστά στην κούπα με το γάλα που του 

είχε σερβίρει η μητέρα του. 

«Που είναι ο παππούς μου, μητέρα; Δεν τον βλέπω». 

«Έφυγε», απάντησε η γυναίκα. «Σε περιμένει με τα πρό¬ 

βατα στην πάνω πηγή». 

Ο Τάλως ήπιε βιαστικά το γάλα του, έβαλε στο δισάκι 

του ένα καρβέλι, πήρε την γκλίτσα του και έφυγε. Κατευ¬ 

θύνθηκε με ταχύ βήμα προς το συμφωνημένο τόπο συνά¬ 

ντησης. Η πάνω πηγή ήταν μια μικρή κρήνη που ανάβλυζε 

από το βουνό κοντά στο καλύβι του Τάλω. 

Οι βοσκοί του Ταΰγετου την αποκαλούσαν έτσι για να 

την ξεχωρίσουν από την άλλη, τη μεγαλύτερη, στις παρυ¬ 

φές του δάσους, όπου συνήθιζαν να ποτίζουν τα ζώα τους τα 

δειλινά, όταν τα σαλαγούσαν ξανά στις στάνες. Ο Τάλως 

διέσχισε γρήγορα το ξέφωτο κι έπειτα, αφού μπήκε στο δά¬ 

σος, ακολούθησε το ανηφορικό μονοπάτι. Περπάτησε πο¬ 

λύ κι εντέλει είδε μακριά μπροστά του τον Κριτόλαο, που ο¬ 

δηγούσε το κοπάδι με τη βοήθεια του καλού Κρύου. Έφτα¬ 

σε κοντά του λαχανιασμένος: 

«Παππού!... Άκουσε με, δε...» 

Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει. 

«Το ξέρω, δε βρήκες το τόξο», είπε ο γέρος χαμογελώ¬ 

ντας. Ύστερα άνοιξε το μανδύα του. «Εδώ είναι, παιδί μου, 

το τόξο βρίσκεται σε καλά χέρια, όπως βλέπεις». 

«Μα τον Δία, παππού, κόντεψα να πεθάνω το πρωί όταν 

το έχασα. Γιατί όμως το πήρες μαζί σου; Και γιατί δε με πε¬ 

ρίμενες, όπως κάθε πρωί;» 



«Δεν ήθελα ερωτήσεις μπροστά στη μητέρα σου». 

«Άρα δεν πρέπει να ξέρει...» 

«Όχι, η μητέρα σου ήξερε πολύ καλά χτες το βράδυ που 

θα σε πήγαινα και τι είδαν τα μάτια σου, αλλά δεν ξέρει, κι 

ούτε πρέπει να μάθει, τίποτ' άλλο. Η καρδιά της γυναίκας 

πέφτει εύκολα θύμα της αγωνίας. Τώρα ακολούθησε με», 

είπε αφού κάλυψε ξανά το τόξο με το μανδύα του και ξα¬ 

νάρχισε να βαδίζει. Προχώρησαν λίγο ο ένας πλάι στον άλ-

λο ώσπου ο Τάλως έσπασε πάλι τη σιωπή. 

«Γιατί πήρες το τόξο, παππού; Και γιατί το κρύβεις;» 

«Η πρώτη ερώτηση είναι σωστή», απάντησε ο γέρος, «η 

δεύτερη ανόητη». 

«Εντάξει, οι είλωτες δεν έχουν όπλα γιατί δεν τους επι¬ 

τρέπεται, κι αυτό εδώ είναι σίγουρα όπλο...» 

«Πολύ ασυνήθιστο και ξεχωριστό!» 

«Σύμφωνοι, μπορώ όμως να έχω μια απάντηση τουλάχι-

στον στην πρώτη μου ερώτηση;» 

«Σωστά, Τάλω... Δικαιούσαι την απάντηση», είπε ο Κρι-

τόλαος και κοντοστάθηκε στο μονοπάτι. Ο Κρύος, που είχε 

πλέον καταλάβει τον προορισμό του ταξιδιού, οδηγούσε πιε¬ 

στικά το κοπάδι προς το σημείο όπου το μονοπάτι έβγαζε 

στο πλούσιο χορτάρι του μικρού ξέφωτου που εκτεινόταν α¬ 

κριβώς μπροστά απ' την πάνω πηγή. 

«Θέλω να μάθεις να χειρίζεσαι αυτό το όπλο τόσο καλά 

όσο ο μέγας Οδυσσέας». 

«Πώς θα γίνει όμως αυτό, παππού; Εσύ είσαι τόσο γέρος 

κι εγώ...» 

«Εσύ πρέπει μόνο να πιστεύεις στον εαυτό σου», είπε αυ¬ 

στηρά ο Κριτόλαος. «Όσο για μένα... Πίστεψε με, δεν έ¬ 

φτασα σ' αυτή την ηλικία χωρίς να μάθω τίποτα!» 

Είχαν βγει στο μικρό χλοερό ξέφωτο όπου το κοπάδι εί-



χε αρχίσει να βόσκει με την ησυχία του υπό το άγρυπνο βλέμ¬ 

μα του Κρύου, που ήταν ξαπλωμένος κάτω από ένα θάμνο. 

Ο Κριτόλαος κοίταξε τριγύρω. Έπειτα το βλέμμα του στρά¬ 

φηκε προς τις κορυφές των λόφων για να βεβαιωθεί ότι οι 

δύο τους ήταν εντελώς μόνοι. Πέταξε τότε το μανδύα στα 

χορτάρια και έτεινε το τόξο στον Τάλω. 

«Ώστε είμαι πολύ γέρος, ε;» ρώτησε ειρωνικά. «Άκουσε 

με καλά, κουταβάκι», συνέχισε κλείνοντας με νόημα το μά¬ 

τι. «Ποιος δίδαξε στο μέγα Αχιλλέα να χειρίζεται τα όπλα;» 

«Ο γέρος Χείρωνας, αν θυμάμαι καλά». 

«Καλά θυμάσαι, μα την αλήθεια. Και ποιος έμαθε στο 

μέγα Οδυσσέα να ρίχνει με το τόξο;» 

«Ο πατέρας του πατέρα του, στα δάση της Ηπείρου». 

«Εύγε!» χαμογέλασε ικανοποιημένος ο γέρος. «Φοβόμουν 

ότι τώρα που φύτρωσαν τα γένια σου λιγόστεψε το μυαλό 

σου. Όπως βλέπεις, η πείρα των γεροντότερων επιτρέπει 

στους αδαείς και υπερόπτες νέους σαν και σένα να γίνουν ά¬ 

ντρες αντάξιοι του ονόματος τους». 

Ο Τάλως χάιδεψε ελαφρά το πιγούνι του. Του φάνηκε υ¬ 

περβολικό να ονομάζεται γένι αυτό το χνούδι που φύτρωνε 

στο πρόσωπο του. Ύστερα έσφιξε σταθερά το τόξο και με 

τα δύο του χέρια, ενώ η όψη του σοβάρεψε. 

«Όχι έτσι, μα τον Ηρακλή, δεν είναι η γκλίτσα για να 

σπρώξεις τις γίδες στο μαντρί... Πρόσεξε... Να, βλέπεις; Αυ¬ 

τό εδώ το σημείο, που είναι καλυμμένο με ασήμι, είναι η 

λαβή. Πρέπει να την κρατήσεις γερά με το αριστερό σου 

χέρι». Το παιδί έγνεψε ότι κατάλαβε. 

«Πολύ καλά», συνέχισε ο γέρος. «Με το δεξί, αντίθετα, 

πρέπει να τεντώσεις τη χορδή που εκσφενδονίζει το βέλος». 

«Μα εδώ δεν υπάρχει καμία χορδή», αποκρίθηκε σαστι¬ 

σμένος ο Τάλως. 



«Αυτό μας έλειπε! Αν υπήρχε χορδή, το τόξο θα ήταν για 

πέταμα. Τη χορδή την τοποθετούμε μόνο πριν ρίξουμε κι ύ-

στερα την ξαναβγάζουμε. Αλλιώς το τόξο θα κυρτώσει και 

θα χάσει την ελαστικότητα, άρα τη δύναμή του. Μη φοβά¬ 

σαι όμως, να την η χορδή», είπε ψαχουλεύοντας στο δισά-

κι. «Είναι φτιαγμένη από βούνευρο που εγώ ο ίδιος ετοίμα¬ 

σα κρυφά, πριν από πολλές εβδομάδες. Τώρα πρέπει να την 

τοποθετήσουμε στο τόξο. Πρόσεξε καλά: ακούμπησε τη μία 

άκρη του όπλου κάτω και κράτα το καλά, κάθετα, με το α¬ 

ριστερό χέρι... Ναι, έτσι. Γάντζωσε τη χορδή στον κρίκο χα¬ 

μηλά κι ύστερα πέρασε τη στην άλλη άκρη του τόξου». 

«Μα δε φτάνει!» 

«Αυτό δα έλειπε, να φτάνει κιόλας! Αν έφτανε, το τόξο δε 

θα είχε δύναμη και δε θα αρκούσαν τα μακριά σου χέρια για 

να το τεντώσεις. Για να γαντζώσεις τη χορδή πρέπει να κάμ¬ 

ψεις το τόξο, πατώντας με όλη τη δύναμη και όλο το κορμί 

σου στο πάνω στέλεχος, καθώς το σφίγγεις με το αριστερό 

σου χέρι. Ταυτόχρονα, με το δεξί, θα τραβήξεις προς τα πά¬ 

νω τη χορδή μέχρι να τη στερεώσεις στον κρίκο... Απλό δεν 

είναι;» 

«Απλό το λες εσυ, γέρο», είπε ξεφυσώντας ο νεαρός ενώ 

προσπαθούσε να εφαρμόσει ό,τι άκουγε. «Αυτό το μαραφέ-

τι είναι σκληρό... Ούτε που καταφέρνω να το κυρτώσω. Κι 

ύστερα», συνέχισε ο Τάλως, εγκαταλείποντας απογοητευ¬ 

μένος την προσπάθεια, «κι ύστερα, αν χρειάζεται τόσος κό¬ 

πος μόνο για να τοποθετήσεις τη χορδή... Να πάρει, παπ-

πού, αν έπρεπε να αντιμετωπίσω κάποιο εχθρό, όπως λες, 

εκείνος θα είχε προλάβει να με κομματιάσει με την άνεση 

του όσο εγώ θα καθόμουν εδώ σαν χαζός, πάνω σ' αυτό το 

πράγμα που δε λέει να λυγίσει... Φοβάμαι ότι δεν είμαι ά¬ 

ξιος της εμπιστοσύνης σου. Εσυ μπορεί να είσαι σαν τον Κέ-



νταυρο Χείρωνα ή σαν τον Αρκείσιο, τον πατέρα του Λαέρ¬ 

τη, αλλά εγώ δεν είμαι ούτε ο μέγας Αχιλλέας ούτε ο μέγας 

Οδυσσέας... Είμαι ο Τάλως ο σακάτης». 

«Όταν σταματήσεις να οικτίρεις τον εαυτό σου και να 

κλαψουρίζεις σαν κοριτσάκι, θα σου μάθω κι άλλα που πρέ¬ 

πει να ξέρεις!» φώναξε οργισμένος ο Κριτόλαος. «Ιδού το 

πρώτο: πάψε να νομίζεις πως όλα μαθαίνονται εύκολα και 

αμέσως. Τα δύσκολα -και το τόξο αυτό σίγουρα δεν είναι εύ-

κολο στη χρήση του- απαιτούν ψυχικό σθένος. Σ' το ξανα¬ 

λέω: δε σου λείπουν οι μύες, αλλά η πίστη στον εαυτό σου. 

Λοιπόν, αρκετά είπαμε. Πάρε το τόξο και κάνε ό,τι σου εί¬ 

πα, μα τον Ηρακλή!» 

Ο τόνος της φωνής του ήταν τόσο επιτακτικός, που ο Τά¬ 

λως δεν τόλμησε να φέρει την παραμικρή αντίρρηση. Ξε-

ροκάταπιε κι άδραξε με το αριστερό του χέρι το πάνω στέ¬ 

λεχος του τόξου πιάνοντας με το δεξί τη χορδή. Έσφιξε τα 

σαγόνια του και έβαλε όλη του τη δύναμη. Έσπρωξε με το 

αριστερό του γόνατο το τόξο, τέντωσε τους μυς του μέχρι 

που πόνεσαν κι άρχισε να τραβάει συνεχώς, ασταμάτητα. 

«Έτσι, παιδί μου, έτσι! Τράβα γερά!» Μια σκηνή πέρα¬ 

σε στιγμιαία από το νου του Κριτόλαου, καθώς αντήχησαν 

μέσα του τα ίδια του τα λόγια: είδε ένα χεράκι να σφίγγει δυ¬ 

νατά το ροζιασμένο δάχτυλο του, απλωμένο πάνω από ένα 

χοντροκομμένο παιδικό λίκνο... Το μακρινό φως του ηλιο¬ 

βασιλέματος που έμπαινε από τις χαραμάδες της πόρτας... 

Τις σκιές να μεγαλώνουν... Η εικόνα εξαφανίστηκε αμέσως 

και ο Κριτόλαος αντίκρισε το πρόσωπο του Τάλω καταϊ¬ 

δρωμένο και τη θριαμβευτική έκφραση στα κοκκινισμένα 

μάτια του. Στο αριστερό του χέρι κρατούσε το μεγάλο τόξο 

που δάμασε, ενώ με το δεξί έκρουε διστακτικά το βούνευ-

ρο, που βούιζε βαθιά. 



«Αυτό εννοούσες, γέρο;» ρώτησε χαμογελώντας. Ο Κρι-

τόλαος τον κοίταξε έκπληκτος και ταυτόχρονα συγκινημένος. 

«Τέντωσες το τόξο του Αριστόδημου», είπε με τρεμάμε¬ 

νη φωνή. Το παιδί κοίταξε το στιλπνό όπλο. Ύστερα σή¬ 

κωσε το γαλήνιο βλέμμα του μέχρι που συνάντησε τη ματιά 

του γέρου, του οποίου τα δάκρυα κυλούσαν στο πρόσωπο 

του. 

«Το τόξο του Κριτόλαου...» ψιθύρισε. 

Είχαν πλέον περάσει αρκετοί μήνες από τότε που ο Κριτό-

λαος άρχισε να γυμνάζει τον Τάλω στη χρήση του τόξου και 

δεν είχε κυλήσει μέρα που ο γέρος να μην παρότρυνε τον νέο 

να εξασκηθεί σκληρά. Πολλές φορές ο Τάλως είχε παραδο¬ 

θεί στην αποθάρρυνση. Όμως η απίστευτη επιμονή του δα¬ 

σκάλου του τελικά υπερίσχυε. Τόσο ώστε, στο τέλος του φθι¬ 

νοπώρου, όταν στο βουνό άρχισαν τα πρώτα κρύα, ο νέος εί¬ 

χε μάθει να κινείται με μεγάλη δεξιοτεχνία. Χάρη στη συ¬ 

νεχή εξάσκηση, τα χέρια του ήταν μυώδη και στιβαρά. Το 

κορμί του Τάλω είχε αλλάξει, τώρα πια περισσότερο θυμί¬ 

ζοντας άντρα παρά παιδί, παρότι μόλις είχε κλείσει τα δε¬ 

καέξι χρόνια του. 

Ο Κριτόλαος, αντίθετα, φαινόταν να καταπέφτει όλο και 

πιο γρήγορα. Λες και η ενέργεια που έσφυζε στα μέλη του 

μαθητή του πήγαζε από το μεδούλι των δικών του γερασμέ¬ 

νων οστών. Στην πραγματικότητα, η κόπωση, που προερ¬ 

χόταν από τη διαρκή προσήλωση, είχε καταβάλει σύντομα 

το πνεύμα του γέρου. Καθώς περνούσαν οι μέρες, έδειχνε ό¬ 

λο και πιο ανυπόμονος, σαν να τον βασάνιζε η έμμονη ιδέα 

να εκπληρώσει το καθήκον που είχε αναλάβει και για το ο¬ 

ποίο του έμενε πλέον ελάχιστος χρόνος. Και αυτή η μανία 



φαινόταν να του δίνει πάντα καινούρια δύναμη κάθε φορά 

που, σε κάποια κρυμμένη κοιλάδα ή σε κάποιο μοναχικό 

ξέφωτο, μακριά από αδιάκριτα βλέμματα, επέβλεπε και κα¬ 

θοδηγούσε τις όλο και πιο δύσκολες ασκήσεις του Τάλω. Ο 

νέος είχε μάθει να φτιάχνει μόνος του τα βέλη, να τα ζυγί¬ 

ζει στην εντέλεια και στη συνέχεια να στοχεύει με μεγάλη α¬ 

κρίβεια και δύναμη. Το όπλο, άκαμπτο στην αρχή από την 

παρατεταμένη αχρησία, πολλές φορές έδειχνε έτοιμο να 

σπάσει. Μετά όμως, σταδιακά, απέκτησε ξανά την ελαστι¬ 

κότητα του. Ο Τάλως το είχε αλείψει χιλιάδες φορές με λί¬ 

πος κριαριού και το είχε ζεστάνει στη φωτιά. 

Πλησίαζε ήδη η στιγμή της οριστικής δοκιμασίας, που 

είχε λάβει στα μάτια του διαστάσεις μύησης σχεδόν στην 

πλήρη ενηλικίωση. Η όλο και βελτιούμενη ικανότητα του 

τον διέγειρε και τον ενθουσίαζε. Συχνά όμως τη νύχτα, ξα¬ 

πλωμένος στο στρώμα του, έμενε άγρυπνος για ώρες ολό¬ 

κληρες με το μυαλό του παραδομένο σε σκέψεις. Δεν κατα¬ 

λάβαινε καλά το σκοπό του γέρου, με όλες αυτές τις συνε¬ 

χείς και συχνά εξαντλητικές ασκήσεις. Δεν του είχε μάθει να 

χρησιμοποιεί μόνο το τόξο, αλλά και το ραβδί. Η γκλίτσα 

από κρανιά είχε πλέον μετατραπεί στα χέρια του σε υπάκουο 

και συνάμα τρομερό όργανο. Η προστασία του κοπαδιού 

από κλέφτες και άγρια ζώα θα μπορούσε να είναι ένας κα¬ 

λός λόγος, αλλά δεν αρκούσε. Ο Τάλως βασάνιζε τη σκέψη 

του, αλλά δεν έλυνε το αίνιγμα. Ταυτόχρονα, τον ανησυχού¬ 

σε ο ραγδαίος μαρασμός του Κριτόλαου. Ο γέρος ήταν κά¬ 

θε μέρα και πιο σκυφτός. Σχεδόν δεν μπορούσε να πάρει τα 

πόδια του. Υπήρχαν στιγμές που το κουρασμένο βλέμμα του 

φαινόταν έτοιμο να σβήσει. 
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Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 

ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΜΈΡΑ ΑΝΕΦΕΛΗ και διαυγής, αλλά με δυνατό άνε¬ 

μο, όταν ο Κριτόλαος αποφάσισε ότι είχε έρθει η ώρα για 

την οριστική δοκιμασία. 

Ξύπνησαν πολύ νωρίς και ανηφόρισαν χαρούμενοι προς 

την πάνω πηγή. Ο Τάλως έβγαλε το χιτώνα του, πλύθηκε 

στο κρύο νερό της πηγής κι ύστερα, με ένα νεύμα του Κρι-

τόλαου, άδραξε το τόξο, φόρεσε διαγώνια στην πλάτη τη 

φαρέτρα που είχε φτιάξει από δέρμα αρνιού και μέτρησε 

τριάντα βήματα. Ο γέρος στάθηκε κοντά σε μια μικρή κρα¬ 

νιά, που ορθωνόταν ευθυτενής και λεπτή. Έπιασε την κο¬ 

ρυφή της και την έγειρε μέχρι που άγγιξε το χώμα. 

«Πρόσεξε!» προειδοποίησε τον Τάλω με δυνατή φωνή. 

«Όταν θα αφήσω την κορυφή, μέτρα μέχρι το τρία κι ύστε¬ 

ρα ρίξε. Κατάλαβες;» 

«Πολύ καλά», αποκρίθηκε ο Τάλως φέρνοντας το χέρι 

προς τη φαρέτρα. 

Αυτή η δοκιμασία περιλάμβανε όλες μαζί τις δυνατές δυ¬ 

σκολίες. Έπρεπε να χτυπήσει ένα στόχο μικρό, σε γρήγορη 

κίνηση, υπολογίζοντας ταυτόχρονα τη δύναμη και τη διεύ¬ 

θυνση του ανέμου. Ο Τάλως παρατήρησε τις φυλλωσιές στα 



δέντρα κι έπειτα το στόχο, που από τόση απόσταση του φά¬ 

νηκε απίστευτα μικρός, κάπως σαν κλαδάκι. Διάλεξε ένα 

μακρύ και μάλλον βαρύ βέλος κι ύστερα, χωρίς να βιάζεται, 

πήρε θέση βολής. 

«Τώρα!» φώναξε ο Κριτόλαος και πήδηξε στο πλάι, α¬ 

φήνοντας να τιναχτεί η κορυφή του μικρού δέντρου. Η κρα¬ 

νιά σφύριξε σαν μαστίγιο και συνέχισε μετά να ταλαντεύε¬ 

ται ταχύτατα. Ο Τάλως κράτησε την ανάσα του· για μια στιγ¬ 

μή, με το αριστερό του χέρι τεντωμένο πάνω στη λαβή, α¬ 

κολούθησε τις κινήσεις του στόχου κι άφησε το βέλος. Βα¬ 

ρύ αλλά απόλυτα ισορροπημένο, εκείνο πέταξε στον αέρα 

με υπόκωφο θόρυβο, έσκισε το φλοιό του δέντρου και καρ¬ 

φώθηκε στο πίσω λιβάδι. 

«Αστόχησα! Κατάρα!» φώναξε οργισμένος ο Τάλως, τρέ¬ 

χοντας προς το στόχο που ακόμη κουνιόταν. 

«Λάθος, νεαρέ! Τον πέτυχες, μα τον Ηρακλή. Τον πέτυ¬ 

χες!...» Ο γέρος πανηγύριζε από μέσα του κοιτώντας το δέ¬ 

ντρο. «Μεγάλε Δία, από τριάντα βήματα, εν κινήσει και με 

τον άνεμο...» Ύστερα σήκωσε το κεφάλι, καθώς ο νέος έ¬ 

φτασε λαχανιασμένος. «Τον πέτυχες, κατάλαβες; Μα τι πε¬ 

ρίμενες, να το καρφώσεις ακριβώς στη μέση; Τάλω, ξέρεις 

τι σημαίνει αυτό;... Μέσα σε λίγους μήνες, τα κατάφερες ό¬ 

λα αυτά μέσα σε λίγους μήνες...» 

Ο γερο-βοσκός ήταν αναστατωμένος από τη συγκίνηση, 

φαινόταν καθαρά πόσο ανυπόμονα περίμενε αυτή τη στιγ¬ 

μή. Τα πόδια του έτρεμαν: 

«Περίμενε, παιδί μου. Βοήθησε με να καθίσω. Τα γόνα¬ 

τα μου λυγίζουν... Έλα εδώ, κάθισε δίπλα μου... να, εδώ. 

Και τώρα άκουσε με: θα γίνεις μεγάλος τοξότης, μεγάλος σαν 

τον Αίαντα το Λοκρό, σαν τον Οδυσσέα...» 

Ο Τάλως γέλασε με την καρδιά του. «Ε, μην τα παραλές, 



γέρο. Δε σου φαίνεται ότι ξεφεύγουν πολλά από το ξεδο¬ 

ντιασμένο στόμα σου; Απλά με βοήθησε η τύχη!» 

«Μικρέ αναιδή μπάσταρδε!» έβαλε τις φωνές ο Κριτό-

λαος, ανοιγοκλείνοντας τα μάτια του μέσα σ' ένα δαίδαλο ρυ¬ 

τίδων. «Θα σπάσω την γκλίτσα μου πάνω στη ράχη σου για 

να μάθεις να σέβεσαι τους γεροντότερους!» 

Ο Τάλως κύλησε στο πλάι για να αποφύγει το ραβδί που 

ο γέρος του πέταξε στ' αστεία. Ύστερα πήδηξε όρθιος κι 

άρχισε να τρέχει προς το δάσος φωνάζοντας στο σκυλί: 

«Εδώ, Κρύε, τρέξε! Άντε, τεμπέλαρε, πιάσε με!» 

Το ζωντανό ξεχύθηκε μπροστά κουνώντας την ουρά του 

και γαβγίζοντας πίσω από το νεαρό αφεντικό του, παίζοντας 

ξανά ένα παιχνίδι που είχαν ήδη επαναλάβει χιλιάδες φορές. 

Δεν πρόλαβε όμως να τον φτάσει και ο Τάλως σταμάτησε α¬ 

πότομα: πίσω από ένα μεγάλο κούτσουρο οξιάς στεκόταν α¬ 

κίνητος ένας άντρας. Ήταν τυλιγμένος με βαριά χλαμύδα α¬ 

πό σκούρο μαλλί και μια κουκούλα κάλυπτε το κεφάλι του. 

Στάθηκε μια στιγμή και κοίταξε τον νεαρό, κατόπιν μάζεψε 

ένα δεμάτι φρύγανα κι απομακρύνθηκε γρήγορα στο μονο¬ 

πάτι. Στο μεταξύ, είχε φτάσει βαριανασαίνοντας και ο Κρι-

τόλαος. Αναστατωμένος, έπιασε το παιδί από το μπράτσο. 

«Τι τρέχει, παππού; Πρώτη φορά βλέπεις οδοιπόρο;» 

Ο Κριτόλαος κοίταξε σιωπηλά την καλυμμένη μορφή που 

απομακρυνόταν. Έδωσε το τόξο στον νέο: 

«Σκότωσέ τον», του είπε παγερά. 

«Τρελάθηκες; Γιατί να τον σκοτώσω; Δεν ξέρω ούτε ποιος 

είναι, δε μου έκανε κακό!» 

«Σε είδε να χρησιμοποιείς το τόξο. Δεν είναι δικός μας, 

είναι Σπαρτιάτης. Πρέπει να τον σκοτώσεις! Κάν' το τώρα, 

όσο προλαβαίνεις». Ο γέρος ήταν ανταριασμένος, η φωνή 

του πρόδιδε μεγάλη αγωνία. 



«Όχι, δεν μπορώ», απάντησε ήρεμα ο Τάλως. «Αν μου ορ¬ 

μούσε, ίσως να τον χτυπούσα, αλλά όχι έτσι, άοπλο άνθρω¬ 

πο, πισώπλατα». 

Όλη τη μέρα ο Κριτόλαος έμεινε σιωπηλός και κάθε προ¬ 

σπάθεια του Τάλω να του φτιάξει τη διάθεση έπεφτε στο 

κενό. Ήταν βαρύθυμος, λες κι όλες οι ελπίδες του, ο ίδιος 

ο σκοπός της ζωής του ακυρώθηκε μέσα σε μια στιγμή. Τις 

επόμενες μέρες έδειχνε όλο και πιο ανήσυχος. Στη βοσκή έ¬ 

παιρνε χίλια δύο προληπτικά μέτρα και σχεδόν δεν τολμού¬ 

σε να επιβλέπει πλέον την εξάσκηση του νεαρού μαθητή του 

στην τοξοβολία. Ή, όταν το έκανε, έψαχνε για μέρη από¬ 

μακρα και ερημικά: συμπεριφερόταν σαν να υποψιαζόταν 

ότι τον παρακολουθούν, ότι τον κατασκοπεύουν. Με τον πα¬ 

ραμικρό θόρυβο αναπηδούσε, τα μάτια του πλημμύριζαν 

τρόμο. Ο Τάλως ανησυχούσε πολύ. 

Πέρασαν οι μέρες και οι μήνες. Η άνοιξη είχε μπει για 

τα καλά χωρίς να συμβεί το παραμικρό. Ο Κριτόλαος είχε 

αρχίσει να ηρεμεί. Η κατάσταση της υγείας του όμως χει¬ 

ροτέρευε με γοργούς ρυθμούς, τόσο ώστε μερικές φορές δεν 

πήγαινε τα ζώα για βοσκή κι έμενε ώρες ολόκληρες καθι¬ 

σμένος στο σκαμνί του. Οι γείτονες, καθώς έβγαιναν για 

δουλειά ή για βοσκή με το κοπάδι, σταματούσαν για να τον 

χαιρετήσουν ή να κουβεντιάσουν μαζί του. Όλοι τους ήταν, 

κατά παράξενο τρόπο, ανήσυχοι για την κατάστασή του, 

σαν να διαισθάνονταν ότι πλησίαζε το τέλος για το γέρο. 

Το βράδυ ο Τάλως επέστρεφε με το κοπάδι και το σκύλο. 

Μόλις τελείωνε τις δουλειές του, καθόταν στα πόδια του 

παππού του και συζητούσαν πολλή ώρα. Τον ενημέρωνε για 

τις προόδους του στην τοξοβολία, καθώς είχε ξαναρχίσει 

να κουβαλάει μαζί του το τόξο. Κάθε τόσο απουσίαζε για λί¬ 

γες μέρες, όταν πήγαινε στα πιο μακρινά λιβάδια, οπότε 



κοιμόταν σε μια καλύβα φτιαγμένη με κλαδιά και φυλλω¬ 

σιές. 

Ήταν οι τελευταίες μέρες της άνοιξης όταν βρέθηκε στις 

πλαγιές του Ταΰγετου, όχι πολύ μακριά από το σπίτι του. Τη 

νύχτα ο Κριτόλαος είχε αισθανθεί μια αδιαθεσία και ο νεα¬ 

ρός δεν ήθελε να απομακρυνθεί πολύ. Σε περίπτωση ανά¬ 

γκης, η μητέρα του μπορούσε εύκολα να τρέξει κοντά του ή 

να στείλει κάποιον να τον ειδοποιήσει. Κόντευε μεσημέρι κι 

έκανε ζέστη. Κάθισε κάτω από ένα δέντρο κι αγνάντευε την 

κοιλάδα, όπου λαμποκοπούσαν τα ασημένια ελαιόδεντρα. 

Πίσω τους διέκρινε μεγάλο μέρος του δρόμου που οδηγού¬ 

σε προς το Βορρά και ο οποίος τώρα ήταν έρημος. Από συ¬ 

ντοπίτες του που πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στην πόλη 

είχε ακούσει ότι έμελλε να συμβούν σπουδαία γεγονότα. Οι 

ναυτικοί από το Γύθειο, που τη νύχτα κουβαλούσαν ψάρια 

στην αγορά, μιλούσαν για έναν τεράστιο στόλο που ερχόταν 

από την Ανατολή: εκατοντάδες πλοία με μακριά μπρού¬ 

ντζινα έμβολα έσκιζαν τα κύματα. Ένας σπουδαίος βασι¬ 

λιάς τα έστελνε από τα μέρη της αυτοκρατορίας του για να 

πολεμήσει τους Αθηναίους. 

Ο Τάλως δεν ήξερε και πολλά γι' αυτά που συνέβαιναν 

πέρα από το βουνό του. Είχε ακούσει τον Κριτόλαο να μι¬ 

λάει για τους άλλους λαούς των Ελλήνων. Ποτέ του όμως 

δεν είχε αντικρίσει άλλον από εκείνους που έμεναν στον 

Ταΰγετο και τους πολεμιστές της πόλης. Αναρωτιόταν για¬ 

τί άραγε εκείνος ο σπουδαίος βασιλιάς ήθελε να κηρύξει 

πόλεμο σε μια μικρή πόλη όπως ήταν η Αθήνα και γιατί έ¬ 

στειλε όλα εκείνα τα πλοία, αν ήταν αλήθεια όσα έλεγαν οι 

ψαράδες του Γυθείου. Μέσα του όμως υπήρχε η επιθυμία να 

δει ένα πλοίο. Έλεγαν πως μερικά ήταν τόσο μεγάλα, που 

χωρούσαν μέσα οι κάτοικοι ολόκληρου χωριού, αλλά μάλ-



λον αυτά ήταν παραμύθια. Γεγονός πάντως ήταν ότι εδώ και 

λίγο καιρό η ατμόσφαιρα κάθε άλλο παρά ήρεμη θα μπο¬ 

ρούσε να χαρακτηριστεί: ομάδες πολεμιστών έφευγαν σχε¬ 

δόν καθημερινά και έπαιρναν είτε το δρόμο προς το Βορ¬ 

ρά είτε εκείνον προς τη θάλασσα. Πολλοί βοσκοί φοβόνταν 

μήπως ξεσπάσει μεγάλος πόλεμος και αναγκαστούν να φύ-

γουν μαζί με τους πολεμιστές για να φροντίζουν τα ζώα και 

να μεταφέρουν τον οπλισμό τους. 

Ενώ συλλογιζόταν όλα αυτά με το βλέμμα να ατενίζει την 

κοιλάδα, του φάνηκε σαν κάτι να κινούνταν μακριά στο δρό¬ 

μο, κάτι σαν μαύρη κηλίδα μέσα στη σκόνη. Κοίταξε καλύτε¬ 

ρα. Κάποιος ερχόταν από την οδό που οδηγούσε στο Άργος, 

κάποιος που έτρεχε μόνος του προς τη Σπάρτη. 

Ο Τάλως σηκώθηκε όρθιος για να δει καλύτερα κι αμέ¬ 

σως άρχισε να κατηφορίζει την πλαγιά του βουνού, προς 

μια μικρή πηγή που ανάβλυζε πιο κάτω, στην άκρη του δρό¬ 

μου. Όταν έφτασε, μετά από λίγο, κάθισε στο πέτρινο τεί¬ 

χος της δεξαμενής όπου συγκεντρώνονταν τα νερά. 

Η μαύρη κηλίδα που είχε μόλις διακρίνει από μακριά φαι¬ 

νόταν τώρα πιο καθαρά: ήταν ένας άντρας που έτρεχε. Κου¬ 

βαλούσε στην πλάτη του δεμένο ένα μικρό φορτίο και στο ζω¬ 

νάρι του είχε ένα μικρό εγχειρίδιο. Ο κοντός χιτώνας, που μό¬ 

λις κάλυπτε τους γλουτούς του, φανέρωνε πως ο άντρας αυτός 

ήταν πολεμιστής. Είχε πια πλησιάσει και ο Τάλως μπορούσε 

να τον διακρίνει. Μόλις ζύγωσε στην πηγή ο άντρας, σκονισμέ¬ 

νος και καταϊδρωμένος, σταμάτησε. Ανάσαινε παράξενα, ξε¬ 

φυσώντας ηχηρά από το στόμα και φουσκώνοντας ρυθμικά το 

φαρδύ του στέρνο. Πήρε νερό από τη δεξαμενή και ξέπλυνε 

το πρόσωπο, τα χέρια και τα πόδια του. Έβγαλε το χιτώνα 

και έπλυνε σιγά σιγά όλο το σώμα του. Κάθε τόσο αναπη¬ 

δούσε -το νερό που κατέβαινε από το βουνό ήταν παγωμένο. 



Ο Τάλως χαμογέλασε. «Κρύο, ε;» 

«Ε, ναι, νεαρέ, είναι κρύο, αλλά κάνει καλό. Δυναμώνει 

τους μυς και το σώμα, αναζωογονεί τα κουρασμένα μέλη». 

Ο άντρας είχε μείνει γυμνός, αποκαλύπτοντας ένα πανέ¬ 

μορφο κορμί: γερά μπράτσα, φαρδύ στέρνο, μακριά, δυ¬ 

νατά πόδια. Ο Τάλως τον παρατηρούσε με μεγάλη προσο¬ 

χή. Δεν μπορούσε παρά να είναι πολεμιστής· από ποια πό¬ 

λη όμως, αυτό δεν μπορούσε να το καταλάβει. Η ομιλία του 

ήταν ασυνήθιστη -πρόφερε όλα τα φωνήεντα ανοιχτά-, αλ¬ 

λά οι τρόποι του ενέπνεαν εμπιστοσύνη. Ο Τάλως είχε πράγ¬ 

ματι εκπλαγεί που του απηύθυνε αυθόρμητα το λόγο, παρότι, 

όπως υποψιάστηκε, ήταν πολεμιστής. Ο άγνωστος ξανα-

ντύθηκε. 

«Είναι μακριά η Σπάρτη;» ρώτησε. 

«Όχι πολύ. Αν συνεχίσεις να τρέχεις όπως πριν, θα φτά¬ 

σεις γρήγορα. Να, βλέπεις; Θα αντικρίσεις την πόλη μετά 

από εκείνη τη στροφή του δρόμου. Δεν μπορεί να κάνεις 

λάθος. Τι πας όμως να κάνεις στη Σπάρτη; Εσύ δεν είσαι 

Σπαρτιάτης. Πρέπει να έρχεσαι από πολύ μακριά», πρό¬ 

σθεσε. «Δεν έχω ξανακούσει κάποιον να μιλάει με τη δική 

σου προφορά. Ούτε τους βοσκούς της Μεσσηνίας ούτε τους 

ψαράδες που έρχονται από το Γύθειο στην αγορά μας». 

«Ώστε με παρατηρούσες. Μήπως με κατασκόπευες;» 

«Όχι, όχι. Ήμουν εκεί πάνω με τα πρόβατα μου και σε 

είδα κατά τύχη που έτρεχες στο δρόμο. Ποτέ μου δεν ξαναεί-

δα άνθρωπο να τρέχει τόσο πολύ. Δε θα μου πεις ποιος εί¬ 

σαι και από πού έρχεσαι;» 

«Βεβαίως, νεαρέ. Είμαι ο Φειδιππίδης ο Αθηναίος, Ολυ¬ 

μπιονίκης στους τελευταίους Αγώνες. Κι εσύ ποιος είσαι;» 

«Είμαι ο Τάλως», απάντησε ο νέος κοιτώντας τον ξένο 

κατάματα. 



«Ο Τάλως σκέτο;» 

«Ο Τάλως ο κουτσός». 

Ο ξένος αιφνιδιάστηκε κι έμεινε για μια στιγμή σιωπη¬ 

λός. 

«Τι συνέβη στο πόδι σου, γκρεμίστηκες από το βουνό;» 

«Όχι», απάντησε ήρεμα το παιδί. «Ο παππούς μου ο Κρι-

τόλαος λέει πως η μαμή με τράβηξε αδέξια από την κοιλιά 

της μητέρας μου... Αλλά σε χασομερώ κι εσύ βιάζεσαι». 

«Ναι, Τάλω, πρέπει να φύγω, αλλά αν δεν ξεκουραστώ λι¬ 

γάκι, θα σπάσει η καρδιά μου - ξεκίνησα από την Αθήνα 

προχτές την αυγή». 

Ο Τάλως τον κοίταξε άναυδος. «Δεν είναι δυνατό! Ξέρω 

καλά πως η Αθήνα είναι πέρα από τη θάλασσα, δεν μπορεί 

να έφτασες εδώ τρέχοντας!» 

«Κι όμως. Ο Φειδιππίδης δε λέει ψέμματα, νεαρέ. Χτες 

πριν από τη δύση ήμουν στο Άργος». 

«Σε πιστεύω. Μόνο που ο παππούς μου ο Κριτόλαος μου 

έχει πει ότι χρειάζεται σχεδόν μία εβδομάδα για να πας στην 

Αθήνα από εδώ». 

«Ο παππούς σου ο Κριτόλαος πρέπει να ξέρει πολλά... 

Ίσως να ξέρει και τον Φειδιππίδη», είπε χαμογελώντας ο 

δρομέας. 

«Ο παππούς μου ο Κριτόλαος ξέρει τα πάντα, είμαι βέ¬ 

βαιος πως γνωρίζει και το όνομα σου. Κάποτε μου μίλησε 

για τα Ολύμπια και μου είπε για την κοιλάδα όπου αγωνί¬ 

ζονται οι αθλητές. Το ποτάμι που τη διασχίζει πηγάζει εδώ 

κοντά, στα βουνά μας. Ώστε λοιπόν», συνέχισε, «ήρθες εδώ 

μόνο σε δύο μέρες... Πρέπει να βιάζεσαι πολύ και να έχεις 

εξαιρετικά σημαντικά πράγματα να αναφέρεις». 

«Ναι, πράγματα σημαντικά, όχι μόνο για μένα, αλλά για 

όλους τους Έλληνες». 



Η έκφραση του ξαφνικά σοβάρεψε και στα φωτεινά του 

μάτια βάρυνε μια σκιά. 

«Νομίζω ότι ξέρω για ποιο πράγμα μιλάς», είπε ο Τάλως. 

«Οι ψαράδες του Γυθείου έλεγαν πως ο βασιλιάς των τόπων 

όπου ανατέλλει ο ήλιος έστειλε εκατοντάδες πλοία γεμάτα 

στρατιώτες να λεηλατήσουν τα νησιά». 

«Και όχι μόνο τα νησιά», είπε με βαριά φωνή ο αθλητής. 

«Αποβιβάστηκαν ήδη στην ηπειρωτική χώρα. Είναι αμέ¬ 

τρητοι σαν ακρίδες και στρατοπέδευσαν στην παραλία περί¬ 

που διακόσια στάδια* από την Αθήνα, σ' έναν τόπο που τον 

λένε Μαραθώνα. Όλοι οι πολεμιστές μας είναι εκεί κάτω, 

αλλά δε θα μπορέσουν ποτέ να ανακόψουν μόνοι τους αυτό 

το αμέτρητο πλήθος. Τη νύχτα οι φωτιές που ανάβουν είναι 

τόσες όσα τα άστρα στον ουρανό. Οι πλώρες των πλοίων 

τους είναι ψηλές σαν πύργοι. Έχουν χιλιάδες άλογα, άρμα¬ 

τα, αιχμαλώτους...» 

«Ήρθες να ζητήσεις βοήθεια από τους Σπαρτιάτες, έτσι 

δεν είναι;... Δε θα έρθουν. Ο παππούς μου ο Κριτόλαος λέει 

πως οι Σπαρτιάτες είναι τρομεροί πολεμιστές, οι καλύτεροι, 

αλλά είναι κοντόφθαλμοι, δε βλέπουν πέρα από τη μύτη 

τους. Άλλωστε, η πόλη τους δεν έχει τείχη, το ξέρεις. Κι εί¬ 

ναι πάντα απρόθυμοι να την εγκαταλείψουν, να την αφή¬ 

σουν αφύλακτη. Αν όμως την οχύρωναν, θα αρκούσαν λίγοι 

για να την υπερασπιστούν και ο κύριος όγκος του στρατεύ¬ 

ματος θα μπορούσε να εκστρατεύσει μακριά και να εξου¬ 

δετερώσει οποιαδήποτε απειλή, χωρίς να περιμένουν να 

φτάσει στις όχθες του Ευρώτα». 

«Για την ηλικία σου είσαι σοφός, Τάλω. Το πνεύμα σου εί-

* Μονάδα μήκους που σύμφωνα με τον Ηρόδοτο ισούνταν με 100 οργιές και 6 

πλέθρα, δηλαδή με 185 μέτρα. (Σ.τ.Ε.) 



ναι οξύ, ελπίζω όμως να μη σου κακοφανεί αν για μια φορά 

ο παππούς σου κάνει λάθος. Λέω για τους κοντόφθαλμους 

Σπαρτιάτες. Πρέπει να με ακούσουν προσεκτικά. Αν επιτρέ¬ 

ψουν την καταστροφή μας, αύριο θα έρθει η δική τους σει¬ 

ρά. Δε θα υπάρχει όμως η Αθήνα για να τους βοηθήσει». 

«Το γνωρίζω. Δυστυχώς όμως δεν είμαι εγώ αυτός που 

πρέπει να πείσεις, αλλά εκείνοι. Αν ήταν στο χέρι μου... Ναι, 

θα πολεμούσα ευχαρίστως στο πλευρό σας. Δεν ξέρω γιατί, 

αλλά θεωρώ ότι μιλάς ορθά. Είναι όλοι οι Αθηναίοι σαν και 

σένα;» Ο αθλητής χαμογέλασε: «Ω, υπάρχουν πολλοί καλύ-

τεροί μου». 

«Δε νομίζω», είπε ο Τάλως κουνώντας το κεφάλι του. «Εσύ 

νίκησες στα Ολύμπια». 

«Βεβαίως, νεαρέ, αλλά στην πόλη μου δε μετρούν μόνο 

οι μύες. Απεναντίας, ο νους μετράει πιο πολύ και οι πολίτες 

προσπαθούν να επιλέξουν πάντα σοφούς άντρες για να κυ¬ 

βερνήσουν την πόλη, όχι τους πιο δυνατούς». 

«Θες να πεις ότι στην πόλη σου ο λαός αποφασίζει ποιος 

θα κυβερνήσει; Δεν έχετε βασιλιά;» 

«Όχι, Τάλω. Είχαμε κάποτε, μα όχι πια». 

«Πρέπει να είναι πολύ παράξενη η πόλη σου!» 

«Ναι, μάλλον. Νομίζω όμως ότι θα σου άρεσε». 

«Δεν ξέρω... Πιστεύεις πως υπάρχει τόπος που αρέσει σε 

ένα δούλο;» 

Ο αθλητής σηκώθηκε όρθιος κοιτώντας θλιμμένος τον 

Τάλω: «Τώρα πρέπει να φύγω», είπε και κίνησε προς το δρό¬ 

μο. Σταμάτησε και ξανακοίταξε τον νέο. Έβγαλε το δερμά¬ 

τινο περικάρπιό του με τις μπρούντζινες διακοσμήσεις και 

του το πρόσφερε. «Αυτό για σένα, Τάλω. Το φορούσα στους 

Αγώνες, αλλά δεν το χρειάζομαι πια. Θα σου θυμίζει κάθε τό¬ 

σο τον Φειδιππίδη...» 



Έσφιξε το ζωνάρι του στη μέση κι άρχισε πάλι να τρέχει 

προς τη Σπάρτη. Ο Τάλως έμεινε ακίνητος για μια στιγμή 

κι έπειτα βάλθηκε να τρέχει πίσω από τον αθλητή, που ή¬ 

ταν ήδη μακριά: 

«Πρωταθλητή! Πρωταθλητή!» Ο Φειδιππίδης στάθηκε 

και έστρεψε το κεφάλι. 

«Καλή τύχη!» 

Ο αθλητής σήκωσε το δεξί του χέρι σε χαιρετισμό και 

ξανάρχισε να τρέχει μέσα στο εκτυφλωτικό φως του ήλιου. 

Ο Αθηναίος, τυλιγμένος στο χιτώνα του, καθόταν ενώπιον 

του ευγενούς Αρίσταρχου, που τον άκουγε με προσοχή. 

«Σ' ευχαριστώ για τη φιλοξενία που μου προσφέρεις, Αρί-

σταρχε. Η ευγένεια και η ανδρεία των Κλεομενιδών είναι ξα¬ 

κουστές και στην Αθήνα κι είναι μεγάλη τιμή για μένα να κά¬ 

θομαι στο τραπέζι σου». 

«Με τιμάς, Φειδιππίδη. Αυτό το σπίτι υποδέχεται με πε¬ 

ρηφάνια τον πρωταθλητή των Ολυμπίων. Νίκησες τους κα¬ 

λύτερους νέους μας και οι Σπαρτιάτες αναγνωρίζουν την α¬ 

ξία ενός αντιπάλου με τη δική σου δύναμη. Δυστυχώς, το 

δείπνο μου είναι φτωχικό και δεν μπορώ να σου προσφέρω 

εκλεκτά εδέσματα. Εσείς οι Αθηναίοι περιγελάτε τη μαγει¬ 

ρική μας. Ειδικά ο μέλας ζωμός μας γίνεται μονίμως αντι¬ 

κείμενο χλεύης. Βλέπεις πάντως ότι δε σ' ανάγκασα να τον 

δοκιμάσεις». 

«Δεν έκανες καλά, ευγενή Αρίσταρχε. Ήμουν ειλικρινά 

περίεργος να τον γευτώ». 

«Φοβάμαι ότι θα ήταν δυσάρεστη εμπειρία για σένα. Θυ¬ 

μάμαι καλά τους μορφασμούς του Αρισταγόρα, του τυράν¬ 

νου της Μιλήτου, όταν τον δοκίμασε σε γεύμα που προσφέ-



ραμε με την ευκαιρία της αποστολής του στη Σπάρτη, πριν 

από οχτώ χρόνια. Αποστολή που, εξάλλου, δε στέφθηκε με 

επιτυχία*, όπως γνωρίζεις πολύ καλά». 

«Ναι, δεν τον βοηθήσατε καθόλου. Εμείς οι Αθηναίοι, α¬ 

ντίθετα, τον βοηθήσαμε και τώρα πληρώνουμε ακριβά ε¬ 

κείνη την απόφαση μας. Από την άλλη, η Εκκλησία του Δή¬ 

μου θεώρησε ότι έπρεπε να στείλει κάθε δυνατή βοήθεια 

στις ελληνικές πόλεις που εξεγέρθηκαν εναντίον του Μεγά¬ 

λου Βασιλέως**. Δεν κρίνεις κι εσύ ότι εκείνη η απόφαση ή¬ 

ταν ορθή;» 

«Πρέπει λοιπόν να θεωρήσω ότι κατακρίνεις την άρνη¬ 

ση που πρόβαλε τότε η ηγεσία μας στα αιτήματα του Αρι¬ 

σταγόρα;» 

«Όχι ακριβώς, Αρίσταρχε», είπε ο Αθηναίος καθώς αντι¬ 

λήφθηκε ότι κινδύνευε να εκνευρίσει τον οικοδεσπότη του. 

«Κατανοώ ότι εκείνη την εποχή δεν ήταν εύκολο για σας 

τους Σπαρτιάτες να λάβετε μια τόσο σοβαρή απόφαση». 

«Δεν είναι έτσι, Φειδιππίδη. Στην αρχή εκείνος ο άνθρω¬ 

πος μας φάνηκε ότι διαπνεόταν από ευγενικά ιδεώδη: μας 

εξέθεσε σε ποια κατάσταση βρίσκονταν οι ελληνικές πόλεις 

της Ασίας κάτω από το ζυγό του Μεγάλου Βασιλέως και φαι¬ 

νόταν να έχει ως μοναδικό μέλημα την απελευθέρωσή τους. 

Ενώπιον της Απέλλας μίλησε με τόση ζέση, που οι πολεμι-

* Ο Αρίσταρχος, μετά την αποτυχία του να υποτάξει τη Νάξο και φοβούμενος 

αντίποινα από το Μέγα Βασιλέα (Δαρείο Α' το Μέγα), έστρεψε τους υπόδουλους 

στους Πέρσες Ίωνες εναντίον των δυναστών τους, περιστατικό που περιγρά¬ 

φεται στη συνέχεια. Παράλληλα όμως προσπάθησε να προσεταιριστεί αφενός 

τους Σπαρτιάτες, οι οποίοι ωστόσο δεν πείστηκαν, και αφετέρου τους Αθηναίους, 

που έστειλαν είκοσι τριήρεις με επικεφαλής τον Μελάνθιο. Τελικά, η ιωνική ε¬ 

ξέγερση, που αποτέλεσε την απαρχή των Μηδικών πολέμων, απέτυχε και ο Αρί¬ 

σταρχος θεωρήθηκε υπαίτιος. (Σ.τ.Ε.) 

** Τίτλος των Περσών ηγεμόνων. (Σ.τ.Ε.) 



στές καταγοητεύτηκαν. Γνωρίζεις άλλωστε ότι οι Σπαρτιά-

τες δεν κατέχουμε τη ρητορική τέχνη. Είμαστε απλοί άν¬ 

θρωποι, χωρίς πολλές κουβέντες. Αλλά δεν είμαστε ανόη¬ 

τοι. Οι πέντε έφοροι, που συγκυβερνούν με τους βασιλείς 

την πόλη μας, γνώριζαν πολύ καλά ότι ο Αρισταγόρας είχε 

αποπειραθεί να υποτάξει τη Νάξο, που κατοικείται από 

Έλληνες, με τη βοήθεια περσικών στρατευμάτων. Ήθελε να 

προσφέρει εκδούλευση στο Μέγα Βασιλέα, που εκείνη την 

εποχή ήταν στη Θράκη και πολεμούσε τους Σκύθες πέρα α¬ 

πό τον ποταμό Ίστρο*. Οι κάτοικοι της Νάξου απέκρου¬ 

σαν την εισβολή και οι Πέρσες αξιωματικοί δήλωσαν, πέ¬ 

ραν πάσης αμφιβολίας, ότι εκείνη η ήττα οφειλόταν στον 

Αρισταγόρα. Εκείνος, τρομοκρατημένος μπροστά στο ενδε¬ 

χόμενο να αντιμετωπίσει την οργή του Μεγάλου Βασιλέως, 

εξεγέρθηκε, εκμεταλλευόμενος κάποιο επεισόδιο ανάμεσα 

σε Πέρσες και Έλληνες αξιωματικούς. Βεβαίως, οι Έλλη¬ 

νες της Ασίας τον ακολούθησαν και η στάση τους αποδει¬ 

κνύει πως επιθυμούσαν να απαλλαγούν από την κυριαρχία 

των Περσών. Σε ό,τι όμως αφορούσε τον Αρισταγόρα, εμείς 

γνωρίζαμε καλά πως τον παρακινούσε μόνο το προσωπικό 

του συμφέρον. Αν ενδιαφερόταν για την ελευθερία των Ελλή¬ 

νων, τότε γιατί αποπειράθηκε να υποτάξει τη Νάξο; Εν ο¬ 

λίγοις, εμείς είχαμε σοβαρούς λόγους να φρονούμε ότι υ¬ 

ποκίνησε την εξέγερση εναντίον των Περσών για να σωθεί 

από την οργή του Δαρείου, όταν εκείνος θα επέστρεφε από 

την εκστρατεία κατά των Σκυθών. Θα παραδεχτείς», συνέ¬ 

χισε ο Αρίσταρχος, βάζοντας κρασί στο κύπελλο του φιλο¬ 

ξενουμένου του, που τον άκουγε χωρίς να χάνει ούτε λέξη, 

«θα παραδεχτείς ότι δεν είναι εύκολο να έχεις εμπιστοσύνη 

* Ο Δούναβης. (Σ.τ.Ε.) 



σε έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε αδιέξοδο, αλλά ε¬ 

πιδιώκει, αντίθετα, να εμφανιστεί σαν να εμφορείται από τη 

φλόγα της ελευθερίας. Αλλά σου λέω πράγματα που πιθα¬ 

νώς να γνωρίζεις καλύτερα από μένα». 

«Βεβαίως, κάποια γεγονότα τα γνωρίζω», απάντησε ο Φει¬ 

διππίδης. «Αλλά συνέχισε, σε παρακαλώ. Με ενδιαφέρει, 

παρ' όλα αυτά, να ακούσω τις εκτιμήσεις σου για εκείνα τα 

συμβάντα». 

«Έτσι λοιπόν», συνέχισε ο Αρίσταρχος, «οι όμοιοι* στην 

Απέλλα ίσως και να πείθονταν. Γεγονός πάντως είναι ότι την 

τελική απόφαση έπρεπε να τη λάβουν οι έφοροι και οι βασι¬ 

λείς. Και στους μεν και στους δε όμως ο Αρισταγόρας είχε 

προκαλέσει πολύ άσχημη εντύπωση, πέρα απ' όσα είχαν ήδη 

πληροφορηθεί για το πρόσωπο του. Θυμάμαι μάλιστα ένα πε¬ 

ριστατικό που θα σε κάνει να γελάσεις: βρέθηκα, τυχαία, μια 

μέρα στην οικία του βασιλιά Κλεομένη, τον καιρό που φιλο¬ 

ξενούσε τον Αρισταγόρα. Ο ξένος μόλις είχε σηκωθεί από το 

κρεβάτι και στεκόταν με τα χέρια μέσα από τη χλαμύδα -στην 

οικία του βασιλιά άναβαν την εστία μετά τη δύση του ήλιου-, 

ενώ ένας από τους δούλους του έδενε τα υποδήματα. Η κόρη 

του βασιλιά, έξι χρόνων τότε, έδειξε τον Αρισταγόρα με το δά¬ 

χτυλο και φώναξε: "Κοίτα, πατέρα, ο ξένος δεν έχει χέρια!" 

Αναγκάστηκα να στρέψω την πλάτη και να καλύψω το στόμα 

μου για να μην ακουστούν τα γέλια μου. Αυτός ο άνθρωπος που 

εμφανιζόταν ως ταγός ολόκληρης εξέγερσης δεν μπορούσε να 

δέσει ούτε τα υποδήματα του μόνος!» 

«Εμείς οι Αθηναίοι ήμασταν λοιπόν υπερβολικά αφελείς;» 

ρώτησε ο Φειδιππίδης μ' ένα στυφό χαμόγελο. 

* Οι ευγενείς Σπαρτιάτες με πλήρη πολιτικά δικαιώματα και δικαίωμα κλήρου. 

Οι ενήλικοι όμοιοι, άνω των τριάντα ετών, απάρτιζαν την Απέλλα. (Σ.τ.Ε.) 



«Μα όχι, φίλε μου, δεν εννοούσα αυτό. Δεν κρίνω τις ε¬ 

νέργειες της Αθήνας, που τότε φάνηκε πολύ γενναιόδωρη. 

Δε στείλατε πλοία και στρατό στους επαναστάτες της Ιω¬ 

νίας επειδή σας εξαπάτησε ο Αρισταγόρας! Θελήσατε να 

τους βοηθήσετε, διότι με τους Ίωνες σας συνδέουν η φυλή 

και το αίμα, είναι δικοί σας άποικοι στην Ασία. Η δική μας 

άρνηση οφειλόταν και στη δύσπιστη φύση μας. Είχαμε την 

εντύπωση πως εκείνος ο άνθρωπος ήθελε να εμπλέξει τη 

Σπάρτη σε μια καταδικασμένη περιπέτεια, για την οποία υ-

πεύθυνη ήταν μόνο η φιλοδοξία του». 

«Καταλαβαίνω τι λες, αλλά το ζήτημα παραμένει: οι Πέρ¬ 

σες τώρα είναι στην Ελλάδα και κινδυνεύει η ελευθερία ό¬ 

λων των Ελλήνων». Ο Σπαρτιάτης έμεινε για λίγο σκεφτι¬ 

κός, βασανίζοντας το γένι του με το αριστερό του χέρι: 

«Γνωρίζω καλά», είπε, «ότι δεν έχει νόημα τώρα να αναζη¬ 

τάμε ευθύνες για όσα συνέβησαν τότε. Εμείς οι Λακεδαι¬ 

μόνιοι θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πως, αν η Αθή¬ 

να δεν επενέβαινε στην Ασία, τώρα δε θα είχαμε τους Πέρ¬ 

σες στα εδάφη μας. Εσείς οι Αθηναίοι θα μπορούσατε να 

απαντήσετε ότι, αν συμμετείχε και η Σπάρτη, η εκστρα¬ 

τεία στην Ιωνία θα μπορούσε ίσως και να είχε αποβεί νικη¬ 

φόρα». 

«Συμφωνώ, Αρίσταρχε, ωστόσο η κατάσταση είναι κρί¬ 

σιμη: η Σπάρτη πρέπει οπωσδήποτε να ταχθεί στο πλευρό 

μας. Αν συμμαχήσουμε μπορούμε να νικήσουμε, απομονω¬ 

μένοι θα ηττηθούμε. Σήμερα απειλείται η Αθήνα και οι πό¬ 

λεις της Αττικής, αλλά αύριο θα έρθει η σειρά της Κορίνθου, 

των Μεγάρων, της ίδιας της Σπάρτης. Ο βασιλιάς των Περ¬ 

σών διαθέτει εκατοντάδες πλοία, που είναι σε θέση να α¬ 

ποβιβάσουν δεκάδες χιλιάδες πολεμιστές σε οποιοδήποτε 

σημείο της Ελλάδας». 



«Αυτά τα ανέφερες σήμερα στην ομιλία σου στην Απέλ-

λα. Πειστική ομιλία, αναμφίβολα». 

«Βρίσκεις;» 

«Βεβαίως. Αν γνωρίζω καλά το λαό μου, τα λόγια σου εί¬ 

χαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Οι ηγέτες σας έκαναν κα¬ 

λή εκλογή όταν αποφάσισαν να στείλουν στη Σπάρτη όχι έ¬ 

ναν πολιτικό, αλλά τον πρωταθλητή των Ολυμπίων. Οι Σπαρ-

τιάτες είναι περισσότερο διατεθειμένοι να πιστέψουν στην 

ανδρεία παρά στις καλοφτιαγμένες φράσεις». 

«Θεωρείς λοιπόν ότι αύριο θα μπορέσω να μεταφέρω 

στην Αθήνα την υπόσχεση σας. Ο στρατός σας θα επέμβει 

αμέσως;» 

«Είναι πιθανό να πετύχεις το σύμφωνο συμμαχίας. Όσο 

για την άμεση επέμβαση...» 

«Ναι;» ρώτησε με αγωνία ο Φειδιππίδης. 

«Θα πρέπει να περιμένουμε την πανσέληνο. Μόνο τότε 

θα μπορέσουμε να συγκαλέσουμε τη συνέλευση των ομοίων, 

που θα επικυρώσει την απόφαση των εφόρων». 

«Μα αυτό είναι παράλογο!» διαμαρτυρήθηκε ο Αθηναίος. 

Βλέποντας όμως το πρόσωπο του συνομιλητή του να σκο¬ 

τεινιάζει, πρόσθεσε: «Συγνώμη, αν πρέπει να περιμένουμε 

την πανσέληνο... Αυτό ισοδυναμεί με άρνηση. Οι Πέρσες 

μπορεί να επιτεθούν από τη μια στιγμή στην άλλη». 

Ο Αρίσταρχος φαινόταν ανήσυχος. Έφερε την παλάμη 

του στο μέτωπο του. «Θα μπορούσατε να κλειστείτε στα τεί¬ 

χη και να κρατηθείτε μέχρι να έρθουμε εμείς», πρότεινε 

στον Φειδιππίδη. 

«Και να εγκαταλείψουμε τα χωράφια στη λεηλασία και 

στην καταστροφή; Δεκάδες χωριά είναι ανοχύρωτα, αλλά και 

να μην ήταν δε θα μπορούσαν να αντισταθούν. Δεν άκουσες 

τι έκαναν στην Ερέτρια; Όλη η Εύβοια πέρασε διά πυρός και 



σιδήρου και στο τέλος οι άρχοντες της πόλης αναγκάστηκαν 

να συνθηκολογήσουν. Όλος ο πληθυσμός εξανδραποδίστη-

κε. Όχι, Αρίσταρχε, δεν υπάρχει άλλη επιλογή, πρέπει να τους 

σταματήσουμε στα παράκτια, αλλά μόνοι μας δεν μπορού¬ 

με... Δεν έχουμε ελπίδα», είπε απαρηγόρητος ο Φειδιππίδης 

κι έμεινε σιωπηλός με σκυμμένο το κεφάλι. 

«Καταλαβαίνω», απάντησε ο Σπαρτιάτης και άρχισε να 

βηματίζει νευρικά στην αίθουσα. «Το ορίζει ο νόμος μας 

και ειλικρινά δε βλέπω πώς...» 

«Δεν έχουμε λοιπόν καμία ελπίδα...» 

«Άκουσε, Φειδιππίδη, θα υποστηρίξω αύριο το αίτημα 

σου για την άμεση αποστολή του στρατού. Δεν μπορώ να 

κάνω τίποτα παραπάνω. Ελπίζω, στη χειρότερη περίπτω¬ 

ση, να χρειαστεί απλώς να κερδίσουμε χρόνο. Η πανσέλη¬ 

νος δεν αργεί και σε μία εβδομάδα μπορούμε να είμαστε πα¬ 

ρατεταγμένοι μαζί σας στον Μαραθώνα. Πίστεψε με, το εύ-

χομαι με την καρδιά μου». 

«Σε πιστεύω», απάντησε ο πρωταθλητής σφίγγοντας ε¬ 

γκάρδια το χέρι του Σπαρτιάτη πολεμιστή. «Κι αυτό με πα¬ 

ρηγορεί. Εύχομαι τα λόγια σου να βρουν ανταπόκριση. Εί¬ 

μαι πεπεισμένος ότι ενωμένοι θα μπορέσουμε να νικήσου¬ 

με τον εχθρό και τότε θα έρθει η σειρά μου να ανταποδώ¬ 

σω τη φιλοξενία που γενναιόδωρα μου πρόσφερες. Τώρα 

σε παρακαλώ να με συγχωρέσεις, είμαι κατάκοπος και θα 

ήθελα να ξεκουραστώ. Είθε η νύχτα να συμβουλεύσει σωστά 

εσένα, ω ευγενή Αρίσταρχε, καθώς και τους συμπολίτες σου, 

στα χέρια των οποίων βρίσκεται τώρα η μοίρα όχι μόνο της 

πατρίδας μου, αλλά όλων των Ελλήνων». 

«Είθε να το θελήσουν οι θεοί», αποκρίθηκε ο Αρίσταρχος 

και σηκώθηκε για να συνοδεύσει τον φιλοξενούμενο στο δω¬ 

μάτιο του. 



«Βρύθε! Βρύθε! Τρέχα! Φάνηκαν οι δικοί μας που επιστρέ¬ 

φουν. Μόλις ξεπρόβαλε η εμπροσθοφυλακή στην οδό που 

οδηγεί στο Άργος!» 

«Έρχομαι, Άγι, περίμενε με!» 

Οι δύο νέοι έτρεχαν στο δρόμο που περνούσε από το κέ¬ 

ντρο της πόλης με κατεύθυνση προς τη βόρεια πύλη. Διέ¬ 

σχισαν το πλήθος, γυναίκες, γέρους και παιδιά που έφταναν 

από παντού και συνωστίζονταν στον κεντρικό δρόμο. Τελι¬ 

κά κατάφεραν να σκαρφαλώσουν σε κάποιο σημείο που ε¬ 

ξασφάλιζε ευρύ οπτικό πεδίο. Ειδοποιημένοι από αγγελια¬ 

φόρο, οι πέντε έφοροι βρίσκονταν ήδη στην πύλη για να υ¬ 

ποδεχτούν το στρατό. 

«Κοίτα, Άγι», είπε ο Βρύθος στο φίλο του. «Να η κεφαλή 

του στρατεύματος και εκεί είναι ο βασιλιάς». Καβάλα σε ένα 

μαύρο καθαρόαιμο άλογο, ανάμεσα στη φρουρά του, ερχόταν 

ο βασιλιάς Κλεομένης. Οι ώμοι του, που κύρτωναν λιγάκι, και 

το γκριζωπό γένι του πρόδιδαν την προχωρημένη ηλικία του. 

«Παράξενο», είπε ο Βρύθος στο φίλο του. «Δε βλέπω τον 

πατέρα μου. Ως συγγενής του βασιλιά, θα έπρεπε να βρί¬ 

σκεται πλάι του». 

«Δε χρειάζεται να ανησυχείς», τον καθησύχασε ο Άγις. 

«Δε δόθηκε μάχη και δεν είχαμε πεσόντες. Τουλάχιστον αυ¬ 

τό ανέφεραν οι απεσταλμένοι στους εφόρους. Λέγεται πως 

οι δικοί μας έφτασαν όταν οι Αθηναίοι είχαν ήδη νικήσει. 

Η πεδιάδα του Μαραθώνα ήταν γεμάτη με τα πτώματα των 

Περσών. Σε λίγο θα μάθουμε περισσότερα. Να, ο βασιλιάς 

συναντά τους εφόρους. Το απόγευμα ο κήρυκας θα μας α¬ 

ναγγείλει στην αγορά πώς πήγαν τα πράγματα». 

Οι δύο νέοι πλησίασαν στη φάλαγγα των πολεμιστών που 

έμπαιναν στην πόλη λύνοντας τους ζυγούς καθώς συναντούσαν 

τους συγγενείς που είχαν έρθει για να τους προϋπαντήσουν. 



«Να ο αδερφός μου ο Αδείμαντος. Ας πάμε να μάθουμε 

τι συνέβη. Θα μας πει και για τον πατέρα σου», είπε ξανά ο 

Άγις δείχνοντας στο φίλο του έναν οπλίτη της οπισθοφυλα¬ 

κής. «Κοίτα», πρόσθεσε, «ήρθε και η μητέρα σου με την τρο¬ 

φό σου. Σίγουρα έχουν ανησυχήσει». 

Οι δύο νέοι εγκατέλειψαν το παρατηρητήριο τους κι έ¬ 

τρεξαν προς τον Αδείμαντο, ο οποίος εκείνη τη στιγμή έ¬ 

βγαινε από τους ζυγούς κι ανασήκωνε τη βαριά περικεφα¬ 

λαία που ο Άγις σχεδόν του τράβηξε από τα χέρια: 

«Δώσε μας να κρατήσουμε τον οπλισμό σου, Αδείμαντε. 

Αρκετά κουράστηκες». 

«Ναι, θα τον μεταφέρουμε μέχρι το σπίτι», πρόσθεσε ο 

Βρύθος παίρνοντας την ασπίδα από τον αριστερό βραχίονα 

του πολεμιστή. Κατευθύνθηκαν όλοι μαζί προς την ανατολι¬ 

κή συνοικία της πόλης, στο σπίτι του Αδείμαντου. Είχαν επι¬ 

τρέψει στους πολεμιστές να γυρίσουν στα σπίτια τους αντί να 

πάνε κατευθείαν στο στρατώνα, όπως συνέβαινε συνήθως. 

«Που είναι ο πατέρας μου;» ρώτησε αμέσως ο Βρύθος. 

«Γιατί δεν επέστρεψε μαζί σας; Οι γυναίκες στο σπίτι ανη¬ 

συχούν». 

«Μη στενοχωριέσαι», απάντησε ο Αδείμαντος. «Κάποιος 

από τη φρουρά του βασιλιά θα ειδοποιήσει αμέσως τη μη¬ 

τέρα σου. Ο πατέρας σου έμεινε πίσω για την κηδεία ενός 

Αθηναίου που έπεσε στη μάχη». 

Στο μεταξύ, είχαν φτάσει στο σπίτι. Ο πολεμιστής έγινε 

δεκτός με μεγάλη χαρά από την οικογένεια του. Έλυσε το 

θώρακα του και κάθισε, ενώ μια γυναίκα του ετοίμαζε το 

λουτρό. 

«Ξέρεις ποιος ήταν;» ζήτησε να μάθει γεμάτος περιέρ¬ 

γεια ο Βρύθος. 

«Θυμάσαι τον Αθηναίο πρωταθλητή που ήρθε στη Σπάρ-



τη να ζητήσει τη βοήθεια μας;» ρώτησε θλιμμένος ο Αδεί¬ 

μαντος. 

«Βεβαίως», απάντησε ο Βρύθος. «Εμείς τον φιλοξενήσα¬ 

με όσο έμεινε στην πόλη». 

«Ο πρωταθλητής των Ολυμπίων;» ρώτησε ο Άγις. 

«Ναι, εκείνος», αποκρίθηκε ο αδερφός του. «Όταν τελείω¬ 

σε η μάχη, οι Πέρσες, ηττημένοι, έτρεξαν προς το στόλο ε¬ 

πιχειρώντας να χτυπήσουν αιφνιδιαστικά το λιμάνι στο Φά¬ 

ληρο, που θεωρούσαν ότι ήταν αφύλαχτο. Ο Αθηναίος στρα¬ 

τηγός όμως έστειλε τον Φειδιππίδη, τον πρωταθλητή, να α¬ 

ναγγείλει τη νίκη και να σημάνει συναγερμό για τη φρουρά 

της πόλης. Έτρεξε τα διακόσια στάδια που χωρίζουν τον 

Μαραθώνα από την Αθήνα χωρίς σταματημό. Είχε πολε¬ 

μήσει όλο το πρωινό στην πρώτη γραμμή. Μια τρομακτική 

προσπάθεια που πλήρωσε με τη ζωή του. Μόλις που πρό¬ 

λαβε να μεταφέρει το μήνυμα. Κατέρρευσε. Η κούραση τον 

έριξε κάτω νεκρό». 

Τα δύο παιδιά σιωπούσαν. Τα λόγια που άκουγαν τους 

μάγεψαν και χαράχτηκαν βαθιά μέσα τους. 

«Ήταν άντρας δίκαιος και γενναιόδωρος. Πέθανε με τρό¬ 

πο αντάξιο πολεμιστή και πρωταθλητή. Οι Έλληνες θα τον 

θυμούνται». 

Ο Βρύθος σηκώθηκε. «Πρέπει να γυρίσω στο σπίτι», είπε, 

«η μητέρα μου είναι μόνη και με περιμένει. Θα τα ξαναπού¬ 

με στο γυμναστήριο», πρόσθεσε απευθυνόμενος στο φίλο του. 

Αφού χαιρέτησε τον Αδείμαντο, βγήκε στο δρόμο και κατευ¬ 

θύνθηκε με βήμα γοργό προς τη βόρεια πύλη, απ' όπου είχε 

έρθει. Όταν πέρασε την πύλη, έστριψε δεξιά προς τον Ταΰγε¬ 

το. Το σπίτι του βρισκόταν σχεδόν στους πρόποδες του βου-

νού. Στην άκρη του δρόμου διέκρινε γέρους, γυναίκες και παι¬ 

διά. Ήταν οι οικογένειες των ειλώτων που είχαν ακολουθή-



σει το στράτευμα ως υπηρέτες και αχθοφόροι. Εκείνοι οι φτω¬ 

χοί άνθρωποι ήταν καταχαρούμενοι. Οι περισσότεροι είχαν 

δει τους συγγενείς τους να αναχωρούν τρομοκρατημένοι και 

καταπτοημένοι. Κυκλοφορούσαν φριχτές φήμες για το περ¬ 

σικό στράτευμα. Παρόλο που οι είλωτες δεν έπαιρναν μέρος 

στη μάχη, είχαν λόγους να ανησυχούν. 

Αν νικούσαν οι εχθροί, στην καλύτερη των περιπτώσεων θα 

τους έπαιρναν ως αιχμαλώτους και θα τους πήγαιναν σε μα¬ 

κρινά μέρη. Ούτε μπορούσαν να ελπίζουν σε λύτρα ή σε κά¬ 

ποια διαπραγμάτευση, αφού οι οικογένειες τους μόλις που 

μπορούσαν να εξασφαλίσουν τα προς το ζην. Επίσης, στη 

διάδοση του τρόμου είχε συμβάλει η είδηση των φοβερών 

σφαγών στις οποίες είχε επιδοθεί το περσικό στράτευμα στα 

νησιά. Έλεγαν πως ολόκληροι πληθυσμοί είχαν μεταφερθεί 

σε μακρινούς τόπους, δίχως ελπίδα επιστροφής. Ο νεαρός 

Βρύθος τους κοιτούσε με κάποια περιφρόνηση: αυτοί οι άν¬ 

θρωποι δε σκέφτονταν άλλο παρά πώς να σώσουν το τιποτέ-

νιο σαρκίο τους. Κατά τη γνώμη του, δεν ήταν άξιοι να συ¬ 

μπεριληφθούν στο ανθρώπινο γένος. Ταυτόχρονα όμως αι¬ 

σθανόταν στις πλάτες του -όπως και στις πλάτες των πολεμι¬ 

στών, στην τάξη των οποίων ανήκε- βαριά την αμηχανία για 

την αποτυχημένη εκστρατεία στον Μαραθώνα. Η αδιανόητη 

και εντυπωσιακή νίκη των Αθηναίων επισκίαζε το κύρος που 

πάντα απολάμβαναν τα όπλα της Σπάρτης. Του φάνηκε πως 

οι άθλιοι είλωτες χαίρονταν, μόλο που δεν τολμούσαν να το 

φανερώσουν, για την ταπείνωση των περήφανων κυρίων τους. 

Καθώς πλησίασε, η βοή του πλήθους σταμάτησε, τα βλέμ¬ 

ματα χαμήλωσαν. Εκτός από ένα: εκείνο ενός αγοριού, λί¬ 

γο πιο νεαρού από τον ίδιο, που τον κοίταξε κατάματα. Στη 

συνέχεια το παιδί απομακρύνθηκε προς τον Ταΰγετο, με 

μια περίεργη χωλή περπατησιά. 
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Η ΑΣΠΙΔΑ 

Τ ο ΥΠΟΛΟΙΠΟ εκείνης της ταραγμένης χρονιάς πέρασε χω¬ 

ρίς κλυδωνισμούς. Ο λαός του βουνού συνέχισε την καθη¬ 

μερινή μονότονη ζωή του, όπως την υπαγόρευαν ο ρυθμός 

των εποχών και η δουλειά στην ύπαιθρο. 

Ο Τάλως, ρωμαλέος νέος πλέον, έκανε τώρα συχνά πα¬ 

ρέα με τους συνομηλίκους του, αφού μπορούσε πια να κι¬ 

νείται πιο ελευθέρα. Το απομονωμένο αγρόκτημα του, κο¬ 

ντά στην πάνω πηγή, τον είχε κρατήσει σε όλη την παιδική 

του ηλικία μακριά από τ' άλλα παιδιά. Από την άλλη, οι εί¬ 

λωτες ζούσαν σκορπισμένοι στα χωράφια και στα λιβάδια, 

γιατί οι Σπαρτιάτες τους απαγόρευαν να συγκεντρωθούν σε 

χωριά. Μόνο οι γέροι διηγούνταν ιστορίες για τους αρχαί¬ 

ους καιρούς, όταν ο λαός τους είχε τις δικές του πόλεις, ζω¬ 

σμένες με ψηλά τείχη και πύργους. Μιλούσαν ακόμη και 

για τη νεκρή πόλη, εγκαταλειμμένη στο όρος Ιθώμη, στην 

καρδιά της Μεσσηνίας. Κάτω από εκείνα τα σκεπασμένα 

με βρύα ερείπια κείτονταν οι αρχαίοι βασιλείς. Οι ρημαγ¬ 

μένοι και μισογκρεμισμένοι από το χρόνο πύργοι φυλούσαν 

φωλιές κορακιών και γερακιών και στα ερείπια των σπιτιών 

φύτρωναν συκιές και αγριελιές. Οι βοσκοί που περνούσαν 



από εκεί με τα κοπάδια είχαν να το λένε πως τη νύχτα της 

πρώτης εαρινής πανσελήνου ένας μεγάλος γκρίζος λύκος 

περιφερόταν υλακτώντας μέσα στα χαλάσματα. Απόκοσμες 

αναλαμπές πάλλονταν ξαφνικά μέσα στα γκρεμίσματα. Κι 

όταν το φεγγάρι εξαφανιζόταν πίσω από κάποιο σύννεφο, 

ακουγόταν ένας ολολυγμός να βγαίνει μέσα από τη γη, από 

τα σπλάχνα του βουνού. Ο θρήνος των βασιλέων, αιχμαλώ¬ 

των του Θανάτου... 

Ο Τάλως άκουγε με το στόμα ανοιχτό αυτές τις συντα¬ 

ρακτικές ιστορίες, αλλά τις θεωρούσε μύθους - ακόμη και 

οι άντρες έχουν ανάγκη τα παραμυθία. Εκείνον τον ενδιέ¬ 

φεραν οι καθημερινές του εργασίες. Τώρα είχε επωμιστεί τη 

φροντίδα και την ευθύνη να παραδώσει τη σοδειά στην οι¬ 

κογένεια του γερο-Κράτιππου. Ήξερε καλά ότι η ζωή στο 

κτήμα θα κυλούσε ήρεμα εφόσον δεν έλειπε τίποτα από το 

σπίτι του Σπαρτιάτη κυρίου, κάτω στην κοιλάδα. Ακριβώς σ' 

αυτές τις μετακινήσεις του προς την κοιλάδα είχε γνωρίσει 

έναν είλωτα αγρότη που καλλιεργούσε ένα άλλο χωράφι του 

Κράτιππου κοντά στον Ευρώτα. 

Ο γερο-Πελίας ήταν χήρος και είχε μια μοναχοκόρη. Δυ¬ 

σκολευόταν να τα βγάλει πέρα, κι έτσι ο Τάλως πήγαινε κα¬ 

μιά φορά με το κοπάδι του στην κοιλάδα. Άφηνε τα ζώα στο 

κορίτσι κι εκείνος καταπιανόταν με τις πιο βαριές και κοπια¬ 

στικές εργασίες, μένοντας κάμποσες μέρες στο κτήμα. 

«Μου φαίνεται πως το λησμόνησες το σπίτι σου», αστει¬ 

ευόταν κάθε τόσο ο Κριτόλαος. «Σε βλέπουμε όλο και πιο α¬ 

ραιά. Μήπως είναι η μικρή Αντινόη που σου δίνει τόσο εν¬ 

θουσιασμό για τη δουλειά στο χωράφι; Μα τον Δία, ήθελα 

να σε κάνω βοσκό και να που μου 'γινες αγρότης». 

«Πάψε, παππού!» απαντούσε τραχιά ο Τάλως. «Καθό¬ 

λου δε με ενδιαφέρει το κοριτσάκι. Ο φουκαράς ο Πελίας 



δεν αντέχει άλλο. Αν δεν τον βοηθήσω εγώ στις πιο βαριές 

δουλειές στο χωράφι, δε θα τα βγάλει πέρα». 

«Φυσικά», απαντούσε ο Κριτόλαος. «Ξέρω καλά πως ε¬ 

κτός από γερά μπράτσα έχεις και καλή καρδιά. Μόνο να, 

μου είπαν πως η μικρή Αντινόη γίνεται όλο και πιο χαριτω¬ 

μένη, αυτό είναι όλο». 

Είναι αλήθεια πως η κόρη του Πελία ήταν πραγματικά ό¬ 

μορφη. Είχε μακριά ξανθά μαλλιά και πράσινα μάτια, σαν 

χλόη που τη νότισε η δροσιά. Το κορμί της ήταν λυγερό, μο¬ 

λονότι αναγκάστηκε να προσαρμοστεί στις αγροτικές εργα¬ 

σίες. Πολλές φορές ο Τάλως αφαιρέθηκε καθώς την έβλεπε 

να περνά με βήμα ζωηρό, κουβαλώντας πάνω στο κεφάλι της 

την πήλινη υδρία με νερό από την πηγή. Και όχι μόνο. Συ-

χνά προσπαθούσε να πλάσει με τη φαντασία του το σχήμα 

του στήθους της και την καμπύλη των γοφών της κάτω από 

τον κοντό χιτώνα που έσφιγγε στη μέση της με λεπτό κορδόνι. 

Κι όλα αυτά αναστάτωναν τη συνήθως ήρεμη ψυχή του. Τό¬ 

σο ώστε η συμπεριφορά του προς την κοπέλα ήταν άσχημη, 

σχεδόν εχθρική. Είχε την εντύπωση ότι εκείνη μπορούσε να 

διαβάσει τις σκέψεις του στο πρόσωπο του κι έκανε τα πά¬ 

ντα για να μην προδοθεί. Δεν μπορούσε όμως να αποτραβή-

ξει το βλέμμα του από πάνω της. Κι όταν η κόρη έσκυβε για 

να μαζέψει ένα δεμάτι χόρτα για τα ζώα, αποκαλύπτοντας 

τους μηρούς της, ο Τάλως κοκκίνιζε, το αίμα ανέβαινε στο κε¬ 

φάλι του και τα μηνίγγια του σφυροκοπούσαν. Εκείνο όμως 

που τον μπέρδευε περισσότερο ήταν ότι ο Κριτόλαος δε χρεια¬ 

ζόταν να μαντέψει τίποτα. Ήταν σε θέση να διαβάσει και 

την πιο μύχια σκέψη του... Και θεωρούσε ανυπόφορο να τον 

βλέπουν σαν το κριάρι την εποχή του ζευγαρώματος. Όταν 

τον κυρίευαν τέτοιες σκέψεις, προτιμούσε να μένει μόνος και 

να αφουγκράζεται τους κορυδαλλούς και τους κότσυφες ή να 



τριγυρνά στο δάσος και να στήνει παγίδες για αλεπούδες. 

Αυτό λοιπόν σήμαινε να γίνεται άντρας; Αυτό σίγουρα, καθώς 

και το να ακούει μέσα του μυστικές φωνές και το κορμί του 

να συνταράζεται από ξαφνικό ρίγος· να νιώθει την ανάγκη να 

τρέξει, να σκαρφαλώσει στις πιο ψηλές κορυφές για να βγά¬ 

λει μια δυνατή κραυγή και να περιμένει την ηχώ να επι¬ 

στρέψει από μακρινές πλαγιές· να θέλει να κλάψει στη δύση 

του ήλιου, όταν τα σύννεφα παίρνουν φωτιά, όταν χιλιάδες 

αρνάκια με πορφυρές προβιές χάνονται στο σκοτάδι. Να αι¬ 

σθάνεται στο στήθος του τη μελωδία του αηδονιού και τα ά¬ 

γρια κρωξίματα του γερακιού, να θέλει να βγάλει φτερά, με¬ 

γάλες λευκές φτερούγες για να πετάξει μακριά, πάνω από τα 

βουνά και τις κοιλάδες που λαμποκοπούσαν από τα ασημέ¬ 

νια ελαιόδεντρα, πάνω από ποτάμια που κυλούσαν ανάμεσα 

σε ιτιές και λεύκες, μέσα σε σιωπηλές και ευωδιαστές νύχτες, 

κάτω από το χλομό φεγγαρόφωτο... 

Αυτά και άλλα πολλά αισθανόταν η καρδιά του Τάλω του 

κουτσού. 

Μια μέρα, ο Τάλως κατέβαινε με τα πρόβατά του από το 

βουνό προς το σπίτι του Πελία για να τον βοηθήσει. Πλη¬ 

σίαζε η μεγάλη γιορτή της Ορθίας Αρτέμιδος, κατά τη διάρ¬ 

κεια της οποίας λάμβανε χώρα η τελετή μύησης των νέων της 

Σπάρτης - γίνονταν οι νέοι πολεμιστές. Έπρεπε να συγυρί¬ 

σουν το σπίτι του Κράτιππου, να το στολίσουν, να ετοιμά¬ 

σουν τα ξύλα για την εστία, να σφάξουν αρνιά για το συ¬ 

μπόσιο. Είχε ξεκινήσει με την αυγή ακολουθώντας το μο¬ 

νοπάτι που οδηγούσε στην κοιλάδα και κόντευε να βγει α¬ 

πό το δάσος όταν ο ήλιος μόλις είχε φανεί στον ορίζοντα. 

Ξαφνικά άκουσε φωνές από κάπου κοντά: 



«Άντε, Βρύθε, πιάσ' τη! Όχι, από κει. Μη σου ξεφύγει, τε¬ 

μπέλη!» 

«Ε, βοηθήστε με κι εσείς, αυτή η άγρια μικρούλα τρέχει 

σαν λαγός και γρατζουνάει σαν γάτα». 

Ο Τάλως κατάλαβε τι συνέβαινε και όρμησε τρέχοντας 

στο λιβάδι, όπου μερικά άλογα έβοσκαν κοντά σ' ένα χεί¬ 

μαρρο. Οι αφέντες του, όλοι τους νεαροί Σπαρτιάτες, είχαν 

περικυκλώσει την Αντινόη. Εκείνη στεκόταν στη μέση του κύ-

κλου, τρομοκρατημένη, με τα ρούχα της σκισμένα και τα 

μαλλιά της ανακατωμένα. Υποκινούμενος από τους συντρό¬ 

φους του, ο νεαρός που ονομαζόταν Βρύθος πλησίαζε το κο¬ 

ρίτσι, που πισωπατούσε σφίγγοντας στο στήθος του τα κου¬ 

ρελιασμένα ρούχα. 

«Ε, Βρύθε, για να δούμε αν μπορείς να δαμάσεις κι αυ¬ 

τή τη φοραδίτσα!» φώναζε ξεδιάντροπα ένας με κοκκινωπά 

μαλλιά και φακίδες στο πρόσωπο. 

«Αφήστε την ήσυχη!» ούρλιαξε ο Τάλως που έφτασε στο 

κορίτσι σπάζοντας με ορμή τον κύκλο. Εκείνη κρύφτηκε πί¬ 

σω του τρέμοντας. 

«Τι έκανες, Τάλω;» του έλεγε με λυγμούς. «Θα σε σκο¬ 

τώσουν!» 

«Φίλοι μου!» είπε ο Βρύθος μόλις συνήλθε από την έκ¬ 

πληξη. «Η θεά Άρτεμις μας έδειξε σήμερα την εύνοιά της, 

στέλνοντας μας όχι μόνο αυτή την ελαφίνα, αλλά κι αυτό 

τον τράγο!» 

Ο Τάλως κοκκίνισε, έσφιξε την γκλίτσα και με τα δύο 

του χέρια και στύλωσε γερά τα πόδια του στο έδαφος. 

«Είναι επικίνδυνος!» κάγχασε ένας άλλος. «Κρατάει γκλί¬ 

τσα. Προσοχή μη μας πονέσει και δεν μπορέσουμε να συμ¬ 

μετάσχουμε στην τελετή της μύησης!» 

«Λοιπόν, ποιος θ' αρχίσει;» είπε ένας τρίτος. 



«Εγώ!» προθυμοποιήθηκε ο κοκκινομάλλης πίσω από την 

πλάτη του Τάλω, που αμέσως έκανε στροφή για να τον α¬ 

ντιμετωπίσει. 

«Μα είναι κουτσός!» πετάχτηκε κάποιος. «Δε μετράει, 

Άγι, είναι πολύ εύκολο!» 

«Καλά τότε», είπε ο κοκκινομάλλης πλησιάζοντας τον Τά¬ 

λω. «Θα τον πιάσω μόνο με τα χέρια μου». Πέταξε κάτω το 

ακόντιο που κρατούσε στο δεξί του χέρι και όρμησε μπρο¬ 

στά. Ο Τάλως παραμέρισε την τελευταία στιγμή, στηριζό¬ 

μενος στην γκλίτσα που έμπηξε ξαφνικά στη γη, έριξε κάτω 

με τρικλοποδιά τον αντίπαλο και τον χτύπησε με τη φτέρνα 

του στον αυχένα. Εκείνος έχασε τις αισθήσεις του και ο Τά¬ 

λως πήρε στάση άμυνας με την γκλίτσα στα δύο του χέρια. 

Ξαφνικά έπεσε σιωπή. Έπειτα εκείνος που αποκαλού¬ 

σαν Βρύθο και φαινόταν αρχηγός τους, ωχρός από την ορ¬ 

γή, φώναξε: «Ως εδώ! Οι μονομαχίες είναι για τους πολεμι¬ 

στές. Ελάτε να συνθλίψουμε αυτή την ψείρα και πάμε να 

φύγουμε, μου χάλασε τη διάθεση». Όρμησαν καταπάνω του 

όλοι μαζί, προσπαθώντας να αποφύγουν την γκλίτσα που 

στροβιλιζόταν στον αέρα χτυπώντας με θανατηφόρα ευστο¬ 

χία. Δυο από αυτούς έπεσαν καθώς δέχτηκαν χτυπήματα στο 

στέρνο. Συγκλονίζονταν από σπασμούς και έκαναν εμετό. 

Οι υπόλοιποι έπεσαν πάνω του και τον χτυπούσαν άγρια με 

τα ακόντια τους. Ο Τάλως πάλευε λυσσαλέα, ουρλιάζοντας 

σαν λαβωμένο αγρίμι. Προσπαθούσε να διώξει τους αντι¬ 

πάλους που τον χτυπούσαν με κλοτσιές και γροθιές στην κοι¬ 

λιά και στην πλάτη. Στο τέλος τον καθήλωσαν με την πλάτη 

στο χώμα κι ένας απ' αυτούς τον πατούσε στο στέρνο με το 

γόνατο. 

«Στην άκρη!» είπε ο Βρύθος στο σύντροφο του, που πα¬ 

ραμέρισε λαχανιασμένος. Σήκωσε το ακόντιο για να δώσει 



το τελειωτικό χτύπημα, ενώ ο Τάλως ένιωσε το σώμα του να 

ανατριχιάζει. Κοίταξε τον νέο επίμονα, με τα μάτια γεμάτα 

δάκρυα και αίμα. Ο Βρύθος δίστασε για μια στιγμή και η 

Αντινόη, που ως τότε παρακολουθούσε παραλυμένη, όρμη¬ 

σε με μια κραυγή πάνω στον Τάλω καλύπτοντας τον με το 

κορμί της. Ο Βρύθος, έξαλλος, στάθηκε ακίνητος σφίγγοντας 

σπασμωδικά τα σαγόνια του. Κοιτούσε σαν αποβλακωμέ¬ 

νος την πλάτη της κοπέλας, που τρανταζόταν από τους λυγ¬ 

μούς. Ύστερα κατέβασε αργά το ακόντιο του. «Μαζέψτε αυ¬ 

τούς τους ηλίθιους», είπε στους συντρόφους του, δείχνοντας 

εκείνους που κείτονταν στο χώμα σε κακή κατάσταση. «Φεύ¬ 

γουμε». 

Καβάλησαν τα άλογα τους και πήραν το δρόμο προς τη 

Σπάρτη. Ο Βρύθος ολοένα έφερνε στο νου του εκείνο το βλέμ¬ 

μα που τον έκανε να διστάσει. Εκείνα τα μάτια τον είχαν κοι¬ 

τάξει κατάματα μια άλλη φορά, δε θυμόταν όμως ούτε που 

ούτε πότε. Τα θυμόταν, αλλά δεν ήξερε γιατί... 

Ήταν σαν να ξυπνούσε από βαθύ ύπνο. Τα μουδιασμένα 

μέλη του πονούσαν. Κάτι γλυκό και χλιαρό πάνω του, το 

κορμί της Αντινόης, αφύπνιζε το ταλαιπωρημένο σώμα του, 

που ανατρίχιαζε λουσμένο σε κρύο ιδρώτα. Άνοιξε αργά τα 

πρησμένα μάτια του και αντίκρισε το πρόσωπο της κόρης, 

λερωμένο με το δικό του αίμα, αυλακωμένο από δάκρυα. Η 

Αντινόη τον χάιδευε σιγοκλαίγοντας, περνούσε τα μικρά 

τραχιά χεράκια της από τα ιδρωμένα του μαλλιά: 

«Τάλω, ζεις...» μουρμούρισε, σαν να μην πίστευε τα ίδια 

της τα λόγια. 

«Έτσι μου φαίνεται», κατάφερε να πει ο νέος, «αλλά δεν 

ξέρω για πόσο ακόμη. Με τσάκισαν οι μπάσταρδοι». 



Η Αντινόη έτρεξε στο ρέμα, έβρεξε στο γάργαρο νερό έ¬ 

να κομμάτι του χιτώνα της κι ύστερα κάθισε δίπλα στον Τά-

λω για να του πλύνει το παραμορφωμένο πρόσωπο, το πρη¬ 

σμένο στόμα, τα ματωμένα μάτια. 

«Μπορείς να σταθείς όρθιος;» τον ρώτησε. «Ή να φω¬ 

νάξω τον πατέρα μου;» 

«Όχι, δε χρειάζεται», απάντησε ο Τάλως. «Πονάω πα-

ντού, αλλά μάλλον τη γλίτωσα. Βοήθησε με, ναι, έτσι. Δώσε 

μου την γκλίτσα μου». Η κοπέλα του έδωσε το ραβδί του 

και ο Τάλως στηρίχτηκε πάνω του, ενώ πέρασε το χέρι του 

στον ώμο της Αντινόης για να σηκωθεί. Βάδιζαν αργά, με 

συχνές στάσεις, ώσπου έφτασαν στο αγρόκτημα του Πελία 

όταν ο ήλιος ήταν ψηλά στον ουρανό. Με τα σκυλιά να γαβγί¬ 

ζουν, ο πατέρας της Αντινόης ξεπρόβαλε στο αλώνι. Βλέπο¬ 

ντας σε ποια κατάσταση ήταν ο Τάλως, έτρεξε προς το μέ¬ 

ρος του: 

«Στο όνομα των θεών, τι συνέβη;» ρώτησε με αγωνία. «Τι 

σας έκαναν;» 

«Πατέρα, βοήθησε με γρήγορα», είπε το κορίτσι κλαίγο¬ 

ντας. «Ο Τάλως με προστάτευσε από κάποιους νέους, Σπαρ-

τιάτες. Είναι θαύμα που ζει ακόμη». 

Τον ξάπλωσαν στην κλίνη και του έριξαν ένα μάλλινο 

σκέπασμα. Σπασμοί συντάραζαν το κορμί του και υψηλός 

πυρετός τον κατέκαιγε. 

«Σας παρακαλώ», ψέλλισε με φωνή που ίσα ακουγόταν. 

«Μην το μάθουν οι δικοί μου, θα πεθάνουν από την αγωνία 

τους». 

«Μη φοβάσαι, παιδί μου», τον καθησύχασε ο Πελίας, «θα 

στείλω κάποιον να τους ειδοποιήσει ότι θα μείνεις σε μας με¬ 

ρικές μέρες για να με βοηθήσεις με το άχυρο και τις προε¬ 

τοιμασίες για τη γιορτή. Μόλις γίνεις καλά, θα γυρίσεις πί-



σω. Θα σκαρφιστούμε κάποια ιστορία. Θα πεις πως έπεσες 

σε γκρεμό». 

«Ναι», ψιθύρισε ο Τάλως κλείνοντας τα βλέφαρα του. 

Ο Πελίας τον κοίταξε με μάτια υγρά. Ύστερα στράφηκε 

προς την Αντινόη, με τον τρόμο ακόμη στο βλέμμα της: «Πή¬ 

γαινε να αλλάξεις ρούχα», της είπε. «Από αυτά που φοράς 

δεν έμεινε τίποτα. Γύρνα εδώ και μην τον αφήσεις ούτε στιγ¬ 

μή. Εγώ πρέπει να πάω στην πόλη, στον αφέντη. Απομένουν 

δύο μέρες για τη γιορτή κι έχω πολλή δουλειά». Εξαφανί¬ 

στηκε κλείνοντας πίσω του την πόρτα. Στο σπίτι έπεσε σκο¬ 

τάδι. 

Εξουθενωμένος από την κόπωση και τον πυρετό, ο Τά¬ 

λως κοιμόταν βαριά. Κάθε τόσο αναστέναζε όταν αναδευό¬ 

ταν στο αχυρένιο στρώμα. Σε κάθε βογκητό η Αντινόη ανα¬ 

πηδούσε και τον πλησίαζε για να διακρίνει στο μισοσκότα¬ 

δο τις εκφράσεις του προσώπου του. Ύστερα καθόταν ξα¬ 

νά στο σκαμνί με τα χέρια στα γόνατα. Ο Πελίας επέστρε¬ 

ψε όταν κόντευε πια να νυχτώσει: 

«Πώς είναι;» ρώτησε σιγά μόλις μπήκε. 

«Καλύτερα μου φαίνεται. Κοιμάται ήσυχα και ο πυρετός 

μάλλον έπεσε. Αλλά πρήστηκε ακόμη πιο πολύ», απάντησε 

το κορίτσι. 

Ο Πελίας άνοιξε λίγο το καφασωτό στο παράθυρο για 

να μπει λίγη από τη λάμψη της δύσης. Έκανε μια γκριμά¬ 

τσα οδύνης καθώς είδε το παραμορφωμένο από το οίδημα 

πρόσωπο του Τάλω, το στήθος γεμάτο μώλωπες, τα γδαρ¬ 

μένα και ματωμένα μπράτσα του. Έσφιξε τις γροθιές του. 

«Καταραμένοι»! ψιθύρισε. «Καταραμένοι! Κι είναι γόνοι των 

καλύτερων οικογενειών της πόλης... Ο Βρύθος, ο γιος του 

Αρίσταρχου, ο Άγις, γιος του Αντίμαχου, ο Φίλαρχος, γιος του 

Λεύκιππου». 



«Πώς έμαθες τα ονόματα τους;» τον ρώτησε έκπληκτη η 

Αντινόη. 

«Από φίλους στην υπηρεσία των οικογενειών τους. Μερι¬ 

κοί από αυτούς τους καταραμένους γύρισαν στα σπίτια τους 

σε κακό χάλι και η αλήθεια μαθεύτηκε, παρόλο που έσπευ¬ 

σαν να διαδώσουν πως ήταν ατύχημα σε στρατιωτική άσκη¬ 

ση. Τους έδειρε γερά ο νεαρός, κι ας ήταν μόνος. Παράξενο, 

δεν του φαίνεται. Ναι, είναι γερός, αλλά πώς μπόρεσε κι έρι¬ 

ξε κάτω τρεις νεαρούς πολεμιστές που όλη μέρα δεν κάνουν 

τίποτ' άλλο παρά να ασκούνται στην πάλη και την ξιφασκία;» 

«Δεν ξέρω, πατέρα, κι εγώ απόρησα. Έπρεπε να τον έβλε¬ 

πες, πώς χειριζόταν εκείνο το ραβδί», είπε δείχνοντας την 

γκλίτσα από κρανιά που ήταν ακουμπισμένη στον τοίχο. 

«Το κουνούσε με απίστευτη ταχύτητα και τρομερή δύναμη. 

Αν δεν έπεφταν όλοι μαζί πάνω του, δε θα κατάφερναν να 

τα βγάλουν πέρα μαζί του». 

Ο Πελίας έμεινε σκεφτικός, κοιτώντας τη γυαλιστερή 

γκλίτσα. Την έπιασε κι άρχισε να την περιεργάζεται. «Ο γε-

ρο-Κριτόλαος...» ψιθύρισε. «Μόνο αυτός...» 

«Τι λες;» ρώτησε το κορίτσι. 

«Τίποτα, τίποτα, θυγατέρα, μόνος μου μιλούσα». Ξανά¬ 

βαλε την γκλίτσα στη θέση της κι ύστερα κάθισε κοντά στην 

κλίνη όπου κοιμόταν ο Τάλως. «Τώρα όμως ο νεαρός βρί¬ 

σκεται σε κίνδυνο. Μπορεί να τον σκοτώσουν από τη μια 

στιγμή στην άλλη». 

«Όχι!» αναπήδησε το κορίτσι. 

«Καταλαβαίνεις τι έκανε; Όχι μόνο εξεγέρθηκε, αλλά και 

χτύπησε Σπαρτιάτες. Ένας είλωτας πεθαίνει για πολύ λιγό¬ 

τερο. Για καλή μας τύχη ακόμη δεν ξέρουν ποιος είναι, αλ¬ 

λά δε θ' αργήσουν να το μάθουν. Πρόσεξαν πως είναι κου¬ 

τσός». 



Η Αντινόη βασάνιζε τα χέρια της καθώς κοιτούσε με α¬ 

γωνία το πρόσωπο του Τάλω: 

«Πρέπει να φύγει αμέσως, να κρυφτεί κάπου». 

«Και που να πάει, κόρη μου; Ένας φυγάς είλωτας δεν 

μπορεί να πάει μακριά. Εξάλλου, ποιος περιμένεις να τον 

κρύψει; Όποια οικογένεια τον φιλοξενήσει θα αφανιστεί 

μόλις την ανακαλύψουν». 

«Τότε δεν υπάρχει καμία ελπίδα;» 

«Ησύχασε, θυγατέρα, θα βρούμε κάποια λύση. Προς το 

παρόν είναι ασφαλής. Κανείς δε σας είδε να έρχεστε προς 

τα δω. Έτσι εύχομαι τουλάχιστον. Κι ύστερα, υπάρχει μια 

μικρή ελπίδα...» 

«Τι;» ρώτησε με αγωνία το κορίτσι. 

«Μου είπες πως τον ακινητοποίησαν κι ένας νεαρός σή¬ 

κωσε το ακόντιο να τον τρυπήσει, έτσι δεν είναι;» 

«Ναι, έτσι είναι». 

«Αλλά δεν τον χτύπησε». 

«Όχι, έπεσα πάνω του και τον κάλυψα με το σώμα μου. 

Οι Σπαρτιάτες δε σκοτώνουν γυναίκες...» 

«Δε νομίζω πως ήταν μόνο αυτή η αιτία. Αν εκείνο το παι¬ 

δί δίστασε, πρέπει να υπήρχε κάποιος λόγος... Ένας λόγος 

που, προς το παρόν, μας διαφεύγει, ωστόσο στάθηκε ικανός 

να σταματήσει το χέρι του. Αν ήθελε, θα έβαζε τους συ¬ 

ντρόφους του να σε βγάλουν από τη μέση και θα τον σκό¬ 

τωνε. Άρα, δε θέλησε να τον σκοτώσει, κι αν δε θέλησε τό¬ 

τε, που άφριζε από το κακό του, είναι μάλλον απίθανο να το 

κάνει μετά, εν ψυχρώ». 

«Οι άλλοι όμως;» 

«Απ' ό,τι έμαθα, πρέπει να ήταν ο Βρύθος, ο γιος του ευ¬ 

γενούς Αρίσταρχου, ο τελευταίος γόνος των Κλεομενιδών. 

Αν δε θελήσει εκείνος, οι άλλοι δε θα κάνουν τίποτα. Έχου-



με λοιπόν λίγο χρόνο. Η πόλη ετοιμάζεται για την τελετή 

μύησης των νέων πολεμιστών, που θα γίνει μεθαύριο στο ιε¬ 

ρό της Ορθίας Αρτέμιδος». Ο Πελίας πλησίασε για να κοι¬ 

τάξει από κοντά το πρόσωπο του Τάλω. Του χάιδεψε τα 

μαλλιά. «Φτωχό παιδί», ψιθύρισε, «γενναίο σαν λιοντάρι... 

Δεν πρέπει να πεθάνει. Δεν έκλεισε ακόμη τα είκοσι!» 

Μετά απευθύνθηκε στην Αντινόη: «Πήγαινε να ετοιμάσεις 

κάτι να φάμε, να υπάρχει κάτι και γι' αυτόν όταν ξυπνήσει». 

Το κορίτσι σηκώθηκε και μόνο τότε θυμήθηκε ότι δεν εί¬ 

χε φάει τίποτα όλη τη μέρα. Ετοίμασε δείπνο για την ίδια 

και τους δύο άντρες και φώναξε τον πατέρα της, που κάθι¬ 

σε για φαγητό χωρίς ιδιαίτερη όρεξη. Ξάπλωσαν νωρίς. Τα 

τρομερά γεγονότα εκείνης της μέρας τους είχαν εξαντλήσει. 

Στην κλίνη του ο Τάλως ήταν βυθισμένος σ' έναν ύπνο γε¬ 

μάτο εφιάλτες. Έβλεπε, σε γρήγορη εναλλαγή, το πρόσωπο 

του Βρύθου ξαναμμένο από θυμό, την απειλητική λάμψη 

της αιχμής που επικρέματο σαν θανατική καταδίκη πάνω α¬ 

πό το κεφάλι του, έβλεπε τα πρόσωπα των υπολοίπων να 

περιστρέφονται γύρω του. Τα περιπαιχτικά γέλια τους α¬ 

ντηχούσαν όλο και πιο δυνατά μέσα στο κεφάλι του: «Μα εί¬ 

ναι κουτσός! Δε μετράει, Άγι, είναι πολύ εύκολο! Είναι κου¬ 

τσός! Είναι κουτσός!» επαναλάμβανε η διαπεραστική φωνή, 

δέκα, εκατό φορές, όλο και πιο δυνατά, πιο δυνατά... 

Ο Τάλως ξύπνησε στην καρδιά της νύχτας, με μια κραυ¬ 

γή αγωνίας. Το μέτωπο του ήταν μουσκεμένο, η καρδιά του 

χτυπούσε σαν τρελή. Μπροστά του η λεπτή σιλουέτα της 

Αντινόης, μόλις φωτισμένη από το λιγοστό φως του φεγγα¬ 

ριού που έμπαινε από το παράθυρο. Τα μαλλιά της έμοια¬ 

ζαν ασημένια, σκορπισμένα σαν ανάλαφρο σύννεφο γύρω 

από το απαλό πρόσωπο της, ο κοντός κοριτσίστικος χιτώνας 

της δεν έφτανε ούτε ως τα γόνατα. Η κοπέλα ακούμπησε το 



λυχνάρι σε ένα σκαμνί και κάθισε στην άκρη της κλίνης. Ο 

Τάλως δεν είχε συνέλθει ακόμη. Η Αντινόη άπλωσε το χέρι 

της στο μέτωπο του κι άρχισε αργά να σκουπίζει τον ιδρώτα 

με μια άκρη του σκεπάσματος, χωρίς να λέει λέξη. 

Ο Τάλως την κοιτούσε με την καρδιά ανάστατη. Αλλά ε¬ 

κείνο το δροσερό χέρι, που τώρα ακουμπούσε το στήθος του, 

φαινόταν να τον αποσπά από τον εφιάλτη του. Το πρόσωπο 

της άρχισε σιγά σιγά να διακρίνεται στο μισοσκόταδο. Τα 

μάτια της, γεμάτα αγωνία και άπειρη γλυκύτητα, χάιδευαν 

την πονεμένη ψυχή, τον αναστατωμένο νου του Τάλω. Διέ¬ 

κρινε εκείνο το πρόσωπο να σκύβει αργά πάνω του, αισθάν¬ 

θηκε σαν απαλό κύμα εκείνα τα μαλλιά στο στήθος του, τα χεί¬ 

λη σαν ευαίσθητα άνθη να ακουμπούν απαλά στο βασανι¬ 

σμένο από τον πόνο και τη δίψα στόμα του. Ο χτύπος της 

καρδιάς του γαλήνεψε, σταμάτησε και το τρέμουλο στα χέρια, 

έφυγε από τα ρουθούνια του η μεταλλική μυρωδιά του αίμα¬ 

τος και ο Τάλως ο κουτσός μύρισε το άρωμα του σανού, του 

ώριμου σιταριού, των αγριολούλουδων στον κάμπο. Και μέ¬ 

σα στην καρδιά του ονειρεύτηκε τη χρυσή επιδερμίδα της 

Αντινόης, το άρωμα του στήθους της... για πρώτη φορά. 

Η Αντινόη βγήκε από το στάβλο κρατώντας με δυσκολία μια 

καρδάρα με το γάλα που μόλις είχε αρμέξει, ενώ από παντού 

ακούγονταν οι πετεινοί που λαλούσαν. Ο πατέρας της ο Πε-

λίας είχε ήδη φύγει για την πόλη μεταφέροντας, κρεμασμέ¬ 

να σε δύο δισάκια στο γαϊδουράκι του, τα πρώιμα λαχανικά 

που έπρεπε να βρίσκονται στο τραπέζι του Κράτιππου εκεί¬ 

νη την εορταστική μέρα. Η κοπέλα άνοιξε την πόρτα του σπι¬ 

τιού με την πλάτη της. Αφού ακούμπησε κάτω το δοχείο, πή¬ 

ρε ένα κύπελλο και το γέμισε με γάλα που ακόμη άχνιζε. 



Ήταν ώρα να ξυπνήσει τον Τάλω για να τον ταΐσει. Μπήκε 

με προσοχή στο δωμάτιο όπου κοιμόταν κι αμέσως η αχτίδα 

φωτός που γλίστρησε μαζί της αποκάλυψε ότι το λεκιασμένο 

με αίματα αχυρόστρωμα ήταν άδειο. Το κορίτσι κόντεψε να 

λιποθυμήσει και ακούμπησε στην παραστάδα της πόρτας. 

Σκέφτηκε ότι δεν πρέπει να είχε πάει μακριά κι έτρεξε έξω. 

Πρώτα έψαξε στο δάσος, κοντά στο ρέμα, αλλά δε βρήκε ού¬ 

τε ίχνος του Τάλω. Μετά πήγε προς το βουνό, ωστόσο εγκα¬ 

τέλειψε αμέσως την αναζήτηση. Ο Τάλως δεν μπορούσε να 

είχε πάει εκεί, δεν υπήρχε λόγος να γυρίσει στο σπίτι του χω¬ 

ρίς να ειδοποιήσει. Επομένως, υπήρχε μόνο μία λογική εξή¬ 

γηση: ο Τάλως είχε πάει στη Σπάρτη. Στο μόνο μέρος που ού-

τε εκείνη ούτε ο πατέρας της δε θα τον άφηναν ποτέ να πάει. 

Γύρισε καταρρακωμένη στο κτήμα. Κάθισε στο κατώφλι 

της πόρτας κι έβαλε τα κλάματα. Μπροστά της ένα νεογέν¬ 

νητο μοσχαράκι την κοιτούσε με τα τεράστια υγρά του μά¬ 

τια. Όταν πέρασαν οι πρώτες στιγμές απογοήτευσης, η Αντι-

νόη σηκώθηκε και μπήκε στο σπίτι. Άρπαξε ένα μανδύα, 

κάλυψε το κεφάλι της και κατευθύνθηκε με γοργό βήμα 

προς την πόλη, που είχε ήδη γεμίσει με κόσμο. 

Η διαίσθηση της δεν την είχε γελάσει. Εδώ και πολλή ώρα 

ο Τάλως περιφερόταν με αβέβαιο βήμα και καλυμμένο το κε¬ 

φάλι για να μην τον αναγνωρίσουν ανάμεσα σε εκείνους που 

συγκεντρώνονταν στο δρόμο που οδηγούσε προς το ναό της 

Ορθίας Αρτέμιδος. Εκεί όπου θα άρχιζε σε λίγο η μεγάλη τε¬ 

λετή με τη θυσία και τη μύηση των νέων πολεμιστών. 

Από τα περίχωρα είχαν έρθει πολλοί περίοικοι* με τις οι-

* Οι εγκαταστημένοι στις ορεινές και παράλιες περιοχές της Λακεδαίμονος χω¬ 

ρίς δικαίωμα συμμετοχής στην Απέλλα, αλλά με δικαίωμα κλήρου, πλην όμως λι-

γότερο εύφορων αγρών, γι' αυτό και λογίζονταν κατώτεροι των Σπαρτιατών. (Σ.τ.Ε.) 



κογένειές τους και μπορούσε κανείς να διακρίνει και αρκε¬ 

τούς είλωτες. Πολλοί απ' αυτούς έρχονταν από τα αγροκτή¬ 

ματα για να φέρουν τους πρώτους καρπούς της γης στους κυ¬ 

ρίους τους. Άλλους τους είχε παρακινήσει η περιέργεια να 

δουν τη γιορτή και τη βάναυση τελετή μύησης. Ξαφνικά, α¬ 

πό την πλατεία απέναντι στο ναό ακούστηκαν τύμπανα και 

σάλπιγγες, οι ήχοι που ο Τάλως θυμόταν καλά από τότε που 

είχε κατέβει στις όχθες του Ευρώτα για να δει τους πολεμι¬ 

στές. Το πλήθος παραμέρισε και εμφανίστηκε η πομπή: πρώ¬ 

τοι προχωρούσαν οι ιερείς ντυμένοι στα λευκά. Το κεφάλι 

τους ήταν τυλιγμένο σε μακριές μάλλινες λωρίδες που έπεφταν 

στους ώμους. Αμέσως μετά έρχονταν οι κήρυκες και οι ακό¬ 

λουθοι του ναού. Σε κάποια απόσταση παρέλαυναν οι λόχοι 

των ομοίων, οι πολεμιστές, που ήταν ντυμένοι με κατακόκκι¬ 

νους χιτώνες και μανδύες, γυαλιστερούς θώρακες και ψηλές 

περικεφαλαίες στολισμένες με λοφία από χαίτες αλόγου. 

Ο Τάλως, μισοκρυμμένος πίσω από ένα στύλο, ανατρί¬ 

χιασε καθώς τους είδε να παρελαύνουν σε τέλειο συγχρονι¬ 

σμό και ρυθμικό βηματισμό. Ξαναείδε τον εαυτό του παιδάκι 

στην άκρη του δρόμου, μπροστά στον πολεμιστή που τον 

κοιτούσε με μάτια γεμάτα πόνο. Οι όμοιοι έκαναν στροφή 

και στάθηκαν σε τέσσερις σειρές γύρω από την πλατεία. 

Έμειναν έτσι ακίνητοι, η μία ασπίδα κοντά στην άλλη, τα 

χέρια τους να σφίγγουν στις λαβές τα μεγάλα λαμπερά δό¬ 

ρατα. Τελευταία στην πομπή ερχόταν η βασιλική φρουρά με 

τα κόκκινα λοφία να κυματίζουν στον άνεμο, τις μεγάλες α¬ 

σπίδες στολισμένες με τα διακριτικά των επιφανών οικογε¬ 

νειών της πόλης. Πάνω σε μια ασπίδα ο Τάλως είδε το δρά¬ 

κο με τα μπρούντζινα γυαλιστερά λέπια. Αναπήδησε και 

προσπάθησε μάταια να διακρίνει πίσω από την περικεφα¬ 

λαία που έκρυβε εντελώς το πρόσωπο του πολεμιστή. Πίσω 



τους ακολουθούσε ο βασιλιάς Κλεομένης στο μαύρο άλογο 

του και ο βασιλιάς Λεωτυχίδας* καβάλα σε κορινθιακό κα-

στανοκόκκινο άτι με ανάγλυφους θώρακες και μεγάλους γα¬ 

λάζιους μανδύες που κάλυπταν και τα καπούλια των αλό¬ 

γων. Μετά έρχονταν οι παιδοτρίβες**, οι επιμελητές στους 

στρατώνες και πίσω τους οι νέοι που φιλοδοξούσαν να γίνουν 

είρενες***, άντρες και στρατιώτες, υπερασπιστές της δύνα¬ 

μης και της τιμής της πόλης τους. 

Αφού κάθισαν στις κερκίδες, οι δύο βασιλείς ένευσαν 

στους κήρυκες να σαλπίσουν για να αρχίσει η θυσία. Το καυ¬ 

τό αίμα των ζώων που σφαγιάζονταν στο βωμό χύθηκε στο 

λιθόστρωτο και μια ταγκή μυρωδιά απλώθηκε όταν τα ε¬ 

ντόσθια τοποθετήθηκαν στην πυρά του θυσιαστηρίου. Ήταν 

η μεγάλη στιγμή: οι πόρτες του ναού άνοιξαν διάπλατα και 

βγήκαν οι πέντε έφοροι, που κάθισαν ανάμεσα στα μέλη της 

Γερουσίας, τους γέροντες. Ο πρώτος σήκωσε το δεξί του χέ¬ 

ρι και οι κήρυκες άρχισαν να καλούν ονομαστικά τους υ¬ 

ποψήφιους νέους: Κρησίλα, γιε του Ευμένη, Κλεανδρίδα, 

γιε του Ευπίτη, Βρύθε, γιε του Αρίσταρχου... 

Ο Τάλως αναπήδησε. Αν και εξουθενωμένος, αισθάνθη¬ 

κε μια ανεξήγητη ενέργεια να διαπερνά το σώμα του. Συ-

νειδητοποίησε ότι ακριβώς γι' αυτό είχε έρθει. Εκείνος ο ά¬ 

γνωστος νέος παραλίγο να τον σκοτώσει και ίσως και τώρα 

να μπορούσε να τον εξοντώσει: έπρεπε πάση θυσία να μά¬ 

θει τις προθέσεις του. 

* Στη Σπάρτη ίσχυε ο θεσμός της διπλής βασιλείας. Ο ένας βασιλιάς προερχό¬ 

ταν από τον οίκο των Αγιαδών ή Αγιδών (στην προκειμένη περίπτωση ο Κλεο¬ 

μένης Α') και ο άλλος από τον οίκο των Ευρυπωντιδών (ο Λεωτυχίδας Β'). (Σ.τ.Ε.) 

** Ο γυμναστής που δίδασκε την πάλη, καθώς και άλλες γυμναστικές ασκήσεις. 

(Σ.τ.Ε.) 

*** Οι μάχιμοι νέοι μεταξύ είκοσι και τριάντα ετών, οπότε ενηλικιώνονταν. (Σ.τ.Ε.) 



Αφού πρόφεραν το τελετουργικό τυπικό, οι ιερείς έκα¬ 

ναν στην άκρη και οι ακόλουθοι έγδυσαν τους νέους και τους 

ακινητοποίησαν. Στον ήχο των σαλπίγγων άρχισε η διαμα-

στίγωση για την ανάδειξη του βωμονίκη, του νέου που θα ά¬ 

ντεχε μέχρι τέλους, και το πλήθος έμεινε άφωνο. Στα πρώ¬ 

τα χτυπήματα οι νέοι παρέμειναν αλύγιστοι, με τους μυς 

τους τεντωμένους σαν χορδές. Μετά, εξουθενωμένοι από τη 

μεγάλη ένταση, αφέθηκαν και αναπηδούσαν σε κάθε χτύ¬ 

πημα. 

Ο Τάλως άνοιγε δρόμο ανάμεσα στο πλήθος, σφίγγοντας 

τα δόντια του από τον πόνο που ένιωθε σε κάθε επαφή με 

τους στριμωγμένους ανθρώπους, ώσπου κατάφερε να φτά¬ 

σει στην πρώτη σειρά των θεατών. Η ματιά του καρφώθη¬ 

κε αμείλικτη στο πληγωμένο σώμα του Βρύθου, που στεκό¬ 

ταν ακόμη όρθιος, ενώ οι δύο σύντροφοι του στη δοκιμασία 

είχαν ήδη αρχίσει να γονατίζουν. Το μαστίγιο έπεφτε στις 

γυμνές πλάτες με τον απόκοσμο παγερό ρυθμό που ηχούσε 

ολόγυρα. Ο Κρησίλας ήταν ο πρώτος που κατέρρευσε κι οι 

ακόλουθοι έτρεξαν να τον μεταφέρουν σηκωτό έξω από τον 

ιερό χώρο. Ύστερα ήρθε η σειρά του Κλεανδρίδα. Όλοι 

τους είχαν περάσει τη δοκιμασία, αλλά προσπαθούσαν να 

αντέξουν μέχρι τέλους για να δείξουν ότι αδιαφορούσαν για 

τον πόνο. Ο Βρύθος έμεινε μόνος. Έσφιγγε τα δόντια, τα 

μαλλιά του είχαν κολλήσει στο μέτωπο, το στήθος του έ¬ 

σταζε ιδρώτα, τα πόδια του ήταν γεμάτα αίματα. Έστεκε ε¬ 

κεί όρθιος, με μάτια απλανή. 

Ο Τάλως απέστρεψε το βλέμμα από το φρικαλέο θέαμα, 

κι όταν κοίταξε πάλι, είδε τον Βρύθο να πέφτει στα γόνατα 

κι ύστερα πεσμένο στα τέσσερα, με το κεφάλι να κρέμεται. 

Τον κατέκλυσε εκείνο το στυφό αίσθημα που πλημμυρίζει 

τη δηλητηριασμένη από την εκδίκηση ψυχή. Οι ακόλουθοι 



πλησίασαν τον Βρύθο, αλλά εκείνος τους έδιωξε. Σήκωσε 

αργά το κεφάλι του, κοιτάζοντας το πλήθος μπροστά του. Ο 

Τάλως έριξε πίσω την κουκούλα, φανερώνοντας το πρη¬ 

σμένο πρόσωπο του. Ο Βρύθος ανοιγόκλεισε τα βλέφαρα 

για να διώξει τα δάκρυα και τον ιδρώτα. Τον αναγνώρισε. 

Κοιτάχτηκαν για κάμποσες στιγμές, με μάτια γεμάτα οργή, 

εκδίκηση, πρόκληση, θαυμασμό. 

Η τελετή ολοκληρώθηκε όταν όλοι οι νέοι πέρασαν από 

τη δοκιμασία της μύησης. Στη συνέχεια, αφού έριξαν στις 

πλάτες τους τους κατακόκκινους μανδύες των ειρένων, οι 

νέοι πολεμιστές πήραν τις ασπίδες πάνω στις οποίες ήταν χα¬ 

ραγμένο ένα κεφαλαίο λάμδα, το αρχικό γράμμα της λέξης 

Λακεδαίμων. 

Ποιος από αυτούς τους νέους θα πάρει μια μέρα την α¬ 

σπίδα με το δράκο; αναρωτήθηκε ο Τάλως. Οι πατέρες των 

ειρένων άφηναν ο ένας μετά τον άλλο τα όπλα τους στη γη, 

εγκατέλειπαν το χώρο γύρω από την πλατεία και, αφού έ¬ 

παιρναν από τους ιερείς την ασπίδα, την παρέδιδαν ο καθέ¬ 

νας στο γιο του. Έτσι, ο Τάλως είδε κάποια στιγμή τον πο¬ 

λεμιστή με το δράκο να αποθέτει στο χώμα τα όπλα του, να 

βγαίνει από τους στοίχους της φρουράς του Κλεομένη, να 

παίρνει από τους ιερείς την ασπίδα με το Λ και να την πα¬ 

ραδίδει στον Βρύθο. Ο Τάλως συγκλονίστηκε. Σαν να ξυ¬ 

πνούσε μέσα του η μακρινή ανάμνηση των παιδικών του χρό¬ 

νων και να ερχόταν σε σύγκρουση με το μίσος προς τον Βρύ¬ 

θο, με τη μνησικακία, την πληγωμένη περηφάνια, το φόβο. 

«Τρελέ, πας λοιπόν γυρεύοντας να σε σκοτώσουν;» του ψι-

θύρισε σιγανά στο αφτί μια φωνή. Ήταν ο Πελίας, που βάλ¬ 

θηκε να τον ψάχνει, αφού τον είχε ειδοποιήσει η Αντινόη, 

μέχρι που τον βρήκε ανάμεσα στους θεατές της βίαιης τε¬ 

λετής. 



«Μη φοβάσαι, Πελία», απάντησε ήρεμα ο Τάλως. «Με α¬ 

ναγνώρισε και δεν έκανε τίποτα. Δεν ξέρω γιατί, πάντως δεν 

έκανε τίποτα». 

«Γιατί όμως εκτίθεσαι ανόητα στον κίνδυνο να σε σκο¬ 

τώσουν;» τον μάλωσε ο Πελίας. 

«Μη με ρωτάς, δεν ξέρω. Ξέρω πως έπρεπε να κάνω ό,τι 

έκανα. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τη μοίρα μας. Κα¬ 

λύτερα να την αποδεχτούμε». Η Αντινόη τον πήρε γλυκά α¬ 

πό το χέρι. «Πάμε, Τάλω, πάμε τώρα, είσαι ακόμη αδύνα¬ 

μος, κουρασμένος». Ο Τάλως έβαλε την κουκούλα του και 

ακολούθησε τον Πελία και την Αντινόη. Η συντροφιά βγή¬ 

κε αμέσως από τον κεντρικό δρόμο και χώθηκε σε ένα από 

τα πολλά στενάκια, στο κέντρο της πόλης. Έφτασαν σε ένα 

πλάτωμα όπου υπήρχε ο άλλος μεγάλος ναός, εκείνος της 

Χαλκιοίκου Αθηνάς. Πέρασαν μπροστά από το επιβλητικό 

κτίσμα και χώθηκαν πάλι στα ασβεστωμένα χαμόσπιτα, ώ¬ 

σπου να βγουν στην οδό για τις Αμύκλες κι ύστερα να την α¬ 

φήσουν κι αυτή, μέχρι να φτάσουν στο κτήμα του Πελία. 



5 

ΚΡΥΠΤΕΙΑ* 

Σ Τ Ο ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΟΎΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ είχαν γιορτή. Ο γιος 

του ο Βρύθος, που έγινε είρενας, θα έμενε μόνο μία εβδο¬ 

μάδα ακόμη με την οικογένεια του, πριν εγκατασταθεί στο 

στρατώνα, ένας από τους δεκαπέντε άντρες της δωδέκατης 

συσκηνίας**, τμήμα του τρίτου από τους τέσσερις μεγάλους 

λόχους που αποτελούσαν τότε τη στρατιά της Σπάρτης. Για 

δέκα ατέλειωτα χρόνια εκείνοι θα ήταν η οικογένεια του. 

Μαζί τους θα έτρωγε και θα κοιμόταν. Στο σπίτι του θα γύ¬ 

ριζε μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η Ισμήνη, η μητέρα 

του, ήταν από πολύ καιρό έτοιμη γι' αυτό τον αποχωρισμό 

και, όπως κάθε Σπαρτιάτισσα μητέρα, γνώριζε καλά ότι εί-

* Επειδή ο φόνος ανθρώπων που δεν είχε αποδειχτεί η ενοχή τους θεωρούνταν 

ανόσιος στη Σπάρτη, για την αρτιότερη εξάσκηση των πολεμιστών οι βασιλείς 

κήρυσσαν ετήσιο πόλεμο εναντίον των ειλώτων. Έτσι, οι νέοι πολεμιστές τη μέ-

ρα κρύβονταν (εξ ου και κρυπτεία) στα βουνά και τη νύχτα φόνευαν τους πιο α¬ 

ντιδραστικούς και ρωμαλέους είλωτες. Μ' αυτό τον τρόπο λοιπόν και απέτρε¬ 

παν κάθε εκδήλωση εξέγερσης από την πλευρά των ειλώτων και ολοκλήρωναν 

τη στρατιωτική τους προετοιμασία. Κρυπτεία ήταν επίσης το στρατιωτικό α¬ 

πόσπασμα που καταδίωκε τα αθώα θύματα. (Σ.τ.Ε.) 

** Σε συσκηνίες ή φ(ε)ιδίτια οργανώνονταν οι νέοι πολεμιστές της Σπάρτης που 

συμμετείχαν στα συσσίτια. (Σ.τ.Ε ) 



χε γεννήσει εκείνο το γιο πιο πολύ για την πόλη της παρά 

για την ίδια και το σύντροφο της. Εξάλλου, ο Βρύθος είχε 

ήδη διανύσει όλες τις βαθμίδες της μύησης και για μεγάλες 

χρονικές περιόδους είχε ζήσει μακριά από το σπίτι με τους 

συντρόφους του, υπό τις διαταγές ενός παιδοτρίβη που τους 

είχε προετοιμάσει με πολύ σκληρές ασκήσεις να αντέχουν 

στην κόπωση, στην παγωνιά, στην πείνα και στον πόνο χω¬ 

ρίς το παραμικρό βογκητό. Ο Βρύθος είχε προκαλέσει το 

θαυμασμό του πλήθους στη γιορτή της Ορθίας Αρτέμιδος, 

όταν άντεξε, πέρα από κάθε όριο, τη δοκιμασία της διαμα-

στίγωσης. Και όλοι ήταν βέβαιοι ότι ο νεαρός θα γινόταν έ¬ 

νας από τους δυνατότερους και πιο θαρραλέους πολεμιστές 

της Σπάρτης. Ωστόσο η Ισμήνη δεν μπορούσε να συμμερι¬ 

στεί τη γαλήνια περηφάνια του άντρα της. Η απώλεια του 

άλλου της γιου είχε αφήσει μέσα της ανεξίτηλο σημάδι. 

Από μικρή, βεβαίως, την είχαν διαπαιδαγωγήσει να α¬ 

ποδέχεται με γενναιότητα την απώλεια ενός γιου για την τι¬ 

μή και τη σωτηρία της πατρίδας. Ο Βρύθος όμως ήταν ο 

μόνος γιος που της απέμενε, κι αυτό της προκαλούσε βαθιά 

ανησυχία. Ο θερμόαιμος νέος θα ήταν από τους πρώτους 

που θα έτρεχαν να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο και, δυστυ¬ 

χώς για την πόλη, ο πόλεμος ήταν πολύ πιο κοντά απ' ό,τι η 

ειρήνη. Τον κοιτούσε ενώ ετοίμαζε τις αποσκευές του με τη 

βοήθεια της τροφού κι ενός δούλου. Μέσα σε μόλις έξι μέ¬ 

ρες είχαν επουλωθεί οι πληγές από τη σκληρή δοκιμασία 

και ήδη μπορούσε να κινηθεί με άνεση. Η ίδια τού είχε ε¬ 

τοιμάσει το μύρο και είχε περιθάλψει τους μώλωπες και τις 

πληγές που χάραξε στην πλάτη του το μαστίγιο. 

Ήρθε λοιπόν η ώρα. Σε λίγα λεπτά ο Αρίσταρχος θα του 

πρόσφερε το συνηθισμένο για την περίσταση δώρο. Τον ά¬ 

κουσε να φωνάζει το γιο του από την αυλή: «Βρύθε, δε θέ-



λεις λοιπόν να δεις το δώρο του πατέρα σου;» Ο νέος πα¬ 

ράτησε αμέσως τις ασχολίες του και βγήκε στην αυλή. «Ιδού 

το δώρο μου», του είπε ο Αρίσταρχος. Έκανε ένα νεύμα και 

από μια γωνιά του σπιτιού ξεπρόβαλε ένας δούλος, που κρα¬ 

τούσε με δυσκολία από το λουρί έναν εξαίσιο λακωνικό σκύ-

λο. Ο Βρύθος, τρισευτυχισμένος, έσφιξε το χέρι του πατέρα 

του: «Μόνο ο ευγενής Αρίσταρχος μπορούσε να προσφέρει 

ένα τόσο ωραίο και πολύτιμο δώρο. Ευχαριστώ, πατέρα, εί¬ 

ναι θαυμάσιο. Δεν έχω ξαναδεί τόσο όμορφο ζώο». 

«Επιπλέον, είναι εκπαιδευμένο. Εδώ και τρία χρόνια α¬ 

σχολείται μαζί του, στο κτήμα μας στην Τεγέα, ο καλύτερος 

εκπαιδευτής». 

«Μεγάλη απερισκεψία, πατέρα», χαμογέλασε ο Βρύθος. 

«Κι αν δεν περνούσα τη δοκιμασία;» 

«Ω, σ' αυτή την περίπτωση θα ήταν δικός μου. Δε θα πή¬ 

γαινε χαμένος. Επίτρεψέ μου όμως να σου πω ότι ήμουν βέ¬ 

βαιος πως ο γιος του Αρίσταρχου θα ήταν ο καλύτερος, και 

δεν έπεσα έξω. Ο ίδιος ο βασιλιάς με συνεχάρη για την εξαι¬ 

ρετική συμπεριφορά σου. Αλλά δεν έπρεπε να ωθήσεις τα 

πράγματα στα άκρα. Η μητέρα σου υπέφερε πολύ σ' εκείνη 

την πλατεία. Είναι γυναίκα περήφανη, πλην όμως παραμένει 

γυναίκα», είπε ο Αρίσταρχος κατεβάζοντας το βλέμμα του. 

«Α, πατέρα μου, γνωρίζεις καλά ότι ένας πολεμιστής δεν 

επιτρέπεται να τα λαμβάνει αυτά υπόψη». 

«Ναι, γιε μου, αυτό λέμε συνήθως, αλλά να θυμάσαι πως 

ο αληθινός πολεμιστής είναι αληθινός άντρας και ο αληθι¬ 

νός άντρας έχει χέρι σταθερό, νου αστραφτερό, μα και καρ¬ 

διά. Αν σου λείπει ένα από αυτά τα τρία, η αρματωσιά σου 

δεν είναι παρά αδειανό κέλυφος». 

Ο Βρύθος έμεινε να κοιτάζει σιωπηλός τον πατέρα του. 

«Λοιπόν, γιε μου», συνέχισε ο Αρίσταρχος, «δε θα δεχτείς 



το δώρο σου; Κοίτα», είπε παίρνοντας το λουρί από το χέρι 

του δούλου, «το όνομα του είναι Μέλας. Τον ονόμασα έτσι 

για το τρίχωμα του. Σπάνια βρίσκεις μαύρο χρώμα, τόσο 

βαθύ και στιλπνό». 

Ο γιγαντιαίος λακωνικός, μαύρος σαν το σκοτάδι, πλη¬ 

σίασε το νέο του αφέντη και οσμίστηκε το χέρι του. 

«Βλέπεις;» είπε χαμογελαστός ο Αρίσταρχος. «Λες και 

κατάλαβε ότι εσύ είσαι ο νέος κύριός του. Θα γίνετε καλοί 

φίλοι. Τώρα πήγαινε στη μητέρα σου. Μείνε λίγο μαζί της. 

Αύριο μπαίνεις στις συσκηνίες και στα επόμενα δύο χρόνια 

δε θα έχεις και πολλές ευκαιρίες να της μιλήσεις». 

Την άλλη μέρα ο Βρύθος ξύπνησε με το πρώτο φως της 

αυγής. Πήρε το λιτό πρωινό του με τους γονείς του κι ύστε-

ρα φόρεσε την αρματωσιά, τους αποχαιρέτισε και βγήκε α¬ 

πό το θάλαμο. Διέσχισε το μεγάλο διάδρομο στέλνοντας ένα 

νεύμα στα αγάλματα των ηρώων των Κλεομενιδών. Κατόπιν, 

άνοιξε το σύρτη και έσπρωξε την πόρτα για να βγει στην αυ¬ 

λή, όπου τον περίμενε ο είλωτας με τις αποσκευές του. Εκεί¬ 

νη τη στιγμή άκουσε να φωνάζουν το όνομα του: «Βρύθε!» 

Ήταν η μητέρα του όρθια δίπλα στην εστία. Ο νέος στάθη¬ 

κε και γύρισε πίσω: «Τι είναι, μητέρα;» 

«Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, με την άδεια σου», απάντησε 

η Ισμήνη. 

«Μίλα ελεύθερα», της είπε ο νέος. 

«Θυμάσαι τη μέρα της δοκιμασίας σου;» 

«Ναι, βεβαίως». 

«...Όταν έπεσες στα γόνατα;» 

«Λοιπόν;» 

«Οι θεράποντες θέλησαν να σε σηκώσουν, αλλά εσύ τους 

απομάκρυνες. Έμεινες μερικές στιγμές σ' αυτή τη στάση 

κοιτώντας με ένταση κάποιον μπροστά σου...» 



Ο Βρύθος συνοφρυώθηκε. 

«Ποιος ήταν;» 

«Ένας είλωτας». 

«Ένας είλωτας;» 

«Ένας είλωτας... κουτσός». Γύρισε την πλάτη και διέσχι¬ 

σε ξανά το διάδρομο, που αντηχούσε από τα καρφιά στα 

σανδάλια του. Βγήκε αφήνοντας ορθάνοιχτη τη μεγάλη βα¬ 

ριά δρύινη θύρα. Η Ισμήνη έμεινε να κοιτά την τέφρα της 

εστίας με τα μεγάλα μαύρα μάτια της βουρκωμένα. 

Ο Τάλως ανησυχούσε μήπως η παρατεταμένη απουσία του 

έκανε την οικογένειά του να ανησυχήσει. Προσπάθησε να 

επισπεύσει την αναχώρηση του, παρά την επιμονή του οι¬ 

κοδεσπότη, που ήθελε να τον κρατήσει λίγο ακόμη στο σπί¬ 

τι του. 

«Πρέπει να φύγω, Πελία, η μητέρα μου κάτι θα καταλά¬ 

βει και ο παππούς μου ο Κριτόλαος θα γίνει έξω φρενών. Εί¬ 

ναι γριά αλεπού, θα μου κάνει χίλιες δύο ερωτήσεις και στο 

τέλος θα τα καταφέρει να με τσακώσει. Πίστεψε με, καλύ¬ 

τερα να φύγω, και για σένα. Αν δε μου τύχει κάτι, θα ξανάρ¬ 

θω κοντά σου σε λίγες μέρες». 

«Ναι, ίσως είναι καλύτερα να φύγεις, παιδί μου, αλλά 

πρόσεχε τον εαυτό σου. Σίγουρα είσαι καλά; Ο δρόμος εί¬ 

ναι μακρύς και το μονοπάτι που οδηγεί στο βουνό πολύ α¬ 

πότομο. Θέλεις να έρθω μαζί σου;» 

«Όχι, Πελία, αν έρθεις κι εσύ μαζί μου σίγουρα κάτι θα 

υποπτευτούν. Ο παππούς μου ο Κριτόλαος...» 

«Ξέρω, ο παππούς σου ο Κριτόλαος είναι πονηρός σαν α-

λεπού... Έχε γεια, Τάλω. Δε θα λησμονήσω ό,τι έκανες για 

την Αντινόη. Όταν με χρειαστείς, μη διστάσεις να με καλέ-



σεις. Η πόρτα μου θα είναι πάντα ανοιχτή για σένα και τα 

λιγοστά αγαθά μου...» 

«Ω Πελία», τον διέκοψε χαμογελώντας ο Τάλως. «Μη μι¬ 

λάς έτσι, δεν έκανα τίποτ' άλλο παρά να φάω λίγο ξύλο». 

Αφού αποχαιρέτισε την Αντινόη, κοιτώντας τη για αρκε¬ 

τή ώρα, πήρε το μονοπάτι που οδηγούσε στον Ταΰγετο. 

«Να έρθω μαζί σου μέχρι το δάσος», του είχε πει η κοπέλα. 

«Όχι, καλύτερα να μείνεις. Αυτές τις μέρες να μην απο¬ 

μακρυνθείς από το σπίτι, για κανένα λόγο». 

Της χάιδεψε τα μαλλιά. «Μείνε ήσυχη, Αντινόη, μη φο¬ 

βάσαι για μένα, τίποτα δεν μπορεί να μου συμβεί στο βουνό». 

Προχώρησε και μετά από λίγο εξαφανίστηκε ανάμεσα στα 

ελαιόδεντρα που κάλυπταν τους πρόποδες του Ταΰγετου. 

Περπατούσε βιαστικά κι αισθανόταν μια ανεξήγητη α¬ 

νησυχία. Έλειπε από το σπίτι του εδώ και πολλές μέρες. 

Μολονότι ο Πελίας είχε καθησυχάσει την οικογένειά του, ε¬ 

ξακολουθούσε να είναι αμήχανος, αφού έπρεπε να κρύψει 

από τον Κριτόλαο ένα μεγάλο μυστικό. Πέρα απ' αυτό, φο¬ 

βόταν τι μπορούσε να του συμβεί κι αισθανόταν μόνος, χω¬ 

ρίς τις συμβουλές και την πείρα του παππού του, που για τον 

Τάλω ήταν, το δίχως άλλο, ο πιο σοφός άνθρωπος στη γη. 

Τι θα συνέβαινε τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες, 

τα επόμενα χρόνια; Είχε ακούσει για ανθρώπους που οι 

Σπαρτιάτες τους είχαν καταδικάσει σε θάνατο: οι δύστυχοι 

ζούσαν όπως μπορούσαν τη ζωή τους και κάποια στιγμή, 

ξαφνικά, εκπληρωνόταν η μοίρα τους. Στο νου του ήρθε ο 

άντρας με την κουκούλα που είχε συναντήσει στην πάνω 

πηγή τη μέρα που ο Κριτόλαος τον είχε υποβάλει στη δο¬ 

κιμασία του τόξου. Κατά πάσα πιθανότητα, στη Σπάρτη το 

γνώριζαν κι αυτό. Γιατί όμως δεν είχε συμβεί τίποτα; Τι πε¬ 

ρίμεναν; Είχε πάει στην πόλη, τον είχαν δει στην πλατεία, 



είχε αποκαλυφθεί σ' εκείνο το Λακεδαιμόνιο και τίποτα δεν 

είχε συμβεί. Τότε θυμήθηκε όλα όσα είχε ακούσει για την 

τρομερή κρυπτεία, το μυστικό θεσμό του στρατού. Οι είλω¬ 

τες που ζούσαν στο βουνό έλεγαν πως οι νεαροί Σπαρτιάτες 

παρακολουθούσαν αυτούς που θεωρούσαν επικίνδυνους κι 

ύστερα τους εξολόθρευαν χωρίς οίκτο, συχνά χωρίς προει¬ 

δοποίηση, μέσα στη νύχτα, στην καρδιά του δάσους. Πό¬ 

σες φορές είχε ακούσει να αναφέρουν αυτή τη λέξη, τη φορ-

τισμένη με τρόμο, κάθε φορά που έβρισκαν το άψυχο κορ¬ 

μί ενός είλωτα μέσα στο δάσος ή στην καλύβα του; Ο Κρι-

τόλαος του είχε διηγηθεί κάποτε μια ιστορία για ένα χωρι¬ 

κό της κοιλάδας που τον καταζητούσε η κρυπτεία και είχε 

φτάσει στη Μεσσηνία για να σωθεί, με τη βοήθεια των βο¬ 

σκών. Τέσσερα χρόνια αργότερα τον βρήκαν στη Μεθώνη, 

σε ένα οινοποτείο στο λιμάνι - η Σπάρτη είχε πάρει την τρο¬ 

μερή εκδίκηση της. 

Ξαφνικά το δάσος, που μέχρι τότε τον προστάτευε και του 

πρόσφερε ασφάλεια, εκεί όπου είχε βρεθεί τόσες φορές κα-

τάφατσα με το λύκο ή την αρκούδα χωρίς να τρέμει, του φά¬ 

νηκε πως είχε γίνει εχθρικό και επικίνδυνο. Νόμιζε ότι τον κα¬ 

ταδιώκουν, ότι τον παρακολουθούν. Έδιωξε αυτή τη σκέψη και 

επιτάχυνε το βήμα του. Πόσο ήθελε να μην είναι μόνος... Ακό¬ 

μη και η συντροφιά του μικρού Κρύου θα αλάφραινε το βά¬ 

ρος στην καρδιά του. Η Αντινόη. Τι παράξενο, δεν καταλά¬ 

βαινε πώς, αλλά ως διά μαγείας το πρόσωπο και τα μάτια της 

εμφανίζονταν πάντα μπροστά του. Ονειρευόταν τα μικρά τρα¬ 

χιά χεράκια της, τα γυμνά της πόδια, τα χρυσά της μαλλιά. Και 

ταυτόχρονα σκεφτόταν τους άμοιρους χωρικούς της κοιλάδας, 

τους βοσκούς στο βουνό, αλυσοδεμένους στη δουλεία τους, 

πιεσμένους πάντα από την ευθύνη για την οικογένεια τους, συ¬ 

νεχώς εκτεθειμένους στη μοχθηρία των κυρίων τους. Σκεφτό-



ταν τον Πελία, που έπρεπε να υπομένει τη βία πάνω στην κό¬ 

ρη του χωρίς να αντιδρά, για να μην προκαλέσει μεγαλύτερο 

κακό. Σκέφτηκε την πάλη του με τους νεαρούς Σπαρτιάτες κι 

αισθάνθηκε μεγάλη περηφάνια. Όχι, δε θα το 'βαζε κάτω. Αν 

είχε ρίξει στο χώμα τα αφεντικά, ίσως δε γεννήθηκε για να εί¬ 

ναι δούλος. Σκέφτηκε επίσης το μεγάλο κεράτινο τόξο και το 

καταραμένο σπαθί, θαμμένο κάτω από τη γη. Τι περίμενε απ' 

αυτόν ο Κριτόλαος; Τι ήθελε; Είχε έρθει επιτέλους ο καιρός 

να το μάθει. Θα τον ρωτούσε στα ίσια. 

Με όλες αυτές τις σκέψεις ο Τάλως έφτασε πια στο τέλος 

της πορείας του κι έβγαινε από το δάσος στο μεγάλο ξέφω¬ 

το, ψηλά στο βουνό. 

Στάθηκε και κοίταξε τη γη του, το σπίτι του που φαινό¬ 

ταν από μακριά, με την αχυρένια σκεπή και τη μάντρα για 

το κοπάδι. Σε λίγο ο Κρύος θα έτρεχε γαβγίζοντας χαρού¬ 

μενα να τον προϋπαντήσει. Προχώρησε στο λιβάδι και διέ¬ 

κρινε κάποιους ανθρώπους στην αυλή του σπιτιού του. Του 

φάνηκαν βοσκοί, αλλά ο Κρύος πουθενά. Τι συνέβαινε; Επι¬ 

τάχυνε το βήμα του μπαίνοντας στο αλώνι. Το σκυλί τον πλη¬ 

σίασε κουνώντας την ουρά του. Ένας από τους άντρες του 

έπιασε το χέρι. «Τάλω», του είπε, «ο παππούς σου, ο Κρι¬ 

τόλαος...» 

Ο νέος ένιωσε το αίμα του να παγώνει. «Τι συνέβη;» ρώ¬ 

τησε με αγωνία. 

«Είναι άρρωστος». 

«Μα τι λες, ότι πεθαίνει;» Ο άντρας έσκυψε το κεφάλι 

του. Ο Τάλως άνοιξε την πόρτα και μπήκε. Διέσχισε το δω¬ 

μάτιο με την εστία και μετακίνησε την ψάθα που το χώριζε 

από το σημείο όπου κειτόταν ο Κριτόλαος. Η μητέρα του κα¬ 

θόταν σε ένα σκαμνί και τον κοιτούσε αμίλητη, με τα μάτια 

γεμάτα δάκρυα. Μια ακτίνα φωτός έπεφτε στο φτωχικό 



στρώμα, στα αδύνατα χέρια του γέρου, στο σκαμμένο του 

πρόσωπο, στα γαλήνια μάτια του, που έμοιαζαν να αναζη¬ 

τούν μακρινές εικόνες. Ο Τάλως γονάτισε κοντά του κι έ¬ 

πιασε το κρύο χέρι του γέροντα. Εκείνος στράφηκε και τον 

κοίταξε: «Το ήξερα πως θα έρθεις», είπε με φωνή που μό¬ 

λις ακουγόταν. «Σε περίμενα, δεν μπορούσα να κλείσω τα 

μάτια μου χωρίς να σε δω». 

«Τι είναι αυτά που λες;» τον διέκοψε ο Τάλως με φωνή 

που έτρεμε. «Κι άλλες φορές αρρώστησες... Γρήγορα θα ση¬ 

κωθείς και θα πάμε μαζί στην πηγή». 

«Όχι, Τάλω. Χτες το βράδυ άκουσα τον Θάνατο να κά¬ 

θεται στη στέγη του σπιτιού. Ήρθε η ώρα μου». Ο Τάλως 

χάιδεψε τα κατάλευκα μαλλιά του Κριτόλαου: «Ανοησίες, 

παππού, θα ανέβω στη στέγη και θα διώξω τον Θάνατο με 

τις κλοτσιές... Δε θα σ' αφήσω να φύγεις. Έχεις ακόμη τό¬ 

σα πολλά να μου μάθεις». Είχε έναν κόμπο στο λαιμό: «Θέ¬ 

λεις να αφήσεις μόνο του αυτό το κοτσυφάκι, Κριτόλαε;» Ο 

γέρος τον κοίταξε με θολό βλέμμα: «Ο Κριτόλαος είναι κου¬ 

ρασμένος», είπε ψιθυριστά, «πάει να βρει τους προγόνους 

του... Κοτσυφάκι...» συνέχισε προσπαθώντας να χαμογελά¬ 

σει «...Όχι, τώρα βλέπω ένα λυκόπουλο». 

Ο Τάλως ένιωσε το χέρι του γέρου να σφίγγει αδύναμα 

το δικό του. «Τα έμαθα όλα», είπε. «Το ήξερα ότι κάποια μέ¬ 

ρα θα συνέβαινε». 

«Τι έμαθες;» ρώτησε ο Τάλως πλησιάζοντας πιο κοντά για 

να μη χάσει ούτε μια ανάσα από τον ετοιμοθάνατο γέρο. 

«Την... πάλη... στην κοιλάδα». Ο γέρος κοιτούσε τα ση¬ 

μάδια στο πρόσωπο και στα μπράτσα του Τάλω. 

«Τάλω... άκουσε. Θα έρθουν, το ξέρεις, θα έρθουν εδώ, 

πρέπει να είσαι έτοιμος... Το τόξο... το τόξο του βασιλιά δεν 

πρέπει να πέσει στα χέρια τους». 



«Ναι... το τόξο του βασιλιά είναι σε ασφαλές μέρος. Τώ¬ 

ρα μη μιλάς, μην κουράζεσαι». 

«Δεν πειράζει, Τάλω, αυτή είναι η τελευταία μέρα του 

Κριτόλαου». Ο Τάλως ξαναείδε τη σκοτεινή υπόγεια σπηλιά, 

τα όπλα που άστραφταν στη φλόγα του δαυλού... 

«Τάλω, παιδί μου, εγώ δε θα αντικρίσω το φως της αυ¬ 

ριανής μέρας... Θα φύγω μαζί με τον ήλιο... Εσύ είσαι ο φύ¬ 

λακας των όπλων του βασιλιά Αριστόδημου... Του ιερού σπα¬ 

θιού... Του καταραμένου». 

Ο Τάλως ανατρίχιασε. Έσφιξε πιο πολύ το αποστεωμέ-

νο χέρι του Κριτόλαου. Τα μάτια του είχαν βουρκώσει, η 

καρδιά του πλημμύριζε θλίψη. 

«Αυτός ο γέρος...» συνέχισε ο Κριτόλαος, όλο και πιο ε¬ 

ξουθενωμένος. «Αυτός ο γέρος είναι ο τελευταίος αρχηγός 

αυτού του λαού... Τάλω, Τάλω... μια μέρα ο λαός σου θα α¬ 

ποτινάξει το ζυγό της πόλης... Η νεκρή πόλη στη Μεσσηνία 

θα ξαναζήσει μέσα από τα ερείπια... Κι αυτή θα είναι η μέ¬ 

ρα της δοκιμασίας... Της ύστατης». 

Ο γέρος μιλούσε τώρα πια με μεγάλη δυσκολία. Το κο-

καλιάρικο στήθος του ανασηκωνόταν καθώς χαροπάλευε: 

«Άκουσέ με, Τάλω... άκου, μια μέρα θα έρθει σε σένα ένας 

μονόφθαλμος. Εκείνος μπορεί να διώξει την κατάρα από το 

σπαθί του βασιλιά...» 

Ο γέρος αποζητούσε με το βλέμμα το φως του ήλιου που 

τρύπωνε μέσα από τα κλειστά καφασωτά. Μέσα στο εκ¬ 

θαμβωτικό φως ακούγονταν σαν μακρινή μουσική τα τζι¬ 

τζίκια που τερέτιζαν. Ο Τάλως αισθάνθηκε τα χέρια του να 

παγώνουν. Πήρε το γέρικο κεφάλι στην αγκαλιά του: «Μη 

φεύγεις, Κριτόλαε... Μη φεύγεις», ικέτευε με ραγισμένη φω¬ 

νή. «Πώς θα τα καταφέρει ο Τάλως ο κουτσός;...» 

«Όχι», αποκρίθηκε ο γέρος. «Όχι... ο Τάλως ο λύκος... το 



σπαθί... του βασιλιά». Ο Τάλως ένιωσε την καρδιά του Κρι-

τόλαου να σταματά, τον είδε να αφήνεται πάνω στην κλίνη, 

το άσπρο κεφάλι γερμένο στο πλάι, τα γαλανά μάτια να α¬ 

τενίζουν το κενό. Πέρασε απαλά το χέρι του από το μέτω¬ 

πο του νεκρού και του έκλεισε τα μάτια. Στάθηκε εκεί να 

τον κοιτάει, όρθιος μέσα στο σιωπηλό δωμάτιο. Ακόμη και 

τα τζιτζίκια είχαν σιωπήσει στον πνιγηρό αέρα, ακουγόταν 

μόνο το μονότονο βουητό που έκαναν οι μύγες. Μύγες, οι συ¬ 

ντρόφισσες του Θανάτου. Παραμερίζοντας αργά την ψάθα 

βγήκε στο δωμάτιο. Είδε τη μητέρα του μαζεμένη να κλαίει 

σε μια γωνιά. Απευθύνθηκε στους βοσκούς, στους ανθρώ¬ 

πους του βουνού: «Ο Κριτόλαος πέθανε», είπε. «Τιμήστε 

τον». 

Τα ηλιοκαμένα πρόσωπα των ανθρώπων αυτών έσκυψαν 

σιωπηλά. Έπειτα ένας γενειοφόρος γίγαντας πήγε προς το 

μέρος του και ακούμπησε το χέρι του στην πλάτη του Τάλω: 

«Τιμή στον Κριτόλαο!» είπε. Κι ύστερα, απευθυνόμενος στους 

υπολοίπους: «Και τιμή στον Τάλω, το λύκο!» 

Εκείνη τη στιγμή ο Τάλως συνάντησε το βλέμμα της μη¬ 

τέρας του: μάτια γκρίζα, που δεν έχουν πια δάκρυα, γεμά¬ 

τα πόνο κι έκπληξη. 

«Πρέπει να πεθάνει!» φώναξε έξαλλος ο Άγις. «Είναι απα¬ 

ράδεκτο αυτό που έκανε εκείνος ο μπάσταρδος. Και δεν κα¬ 

ταλαβαίνω γιατί επιμένεις να τον καλύπτεις. Αν δεν ήσουν 

εσύ, θα είχαμε τελειώσει τώρα». 

«Ο Άγις έχει δίκιο», είπε ο Φίλαρχος, «πρέπει να τον βγά¬ 

λουμε απ' τη μέση και μάλιστα γρήγορα. Μπορεί να γίνει ε¬ 

πικίνδυνος». Ο Βρύθος καθόταν χωρίς να μιλάει, ενώ οι σύ¬ 

ντροφοι του επέμεναν. Ξαφνικά, σηκώθηκε όρθιος: 



«Επικίνδυνος;» ρώτησε ειρωνικά. «Ένας κουτσός είλω¬ 

τας; Πολεμιστές της Σπάρτης, είστε σίγουροι ότι δε χάσατε 

το μυαλό σας; Κακαρίζετε σαν τρομαγμένες χήνες, επειδή 

ένας κουτσός βοσκός σάς έσπασε στο ξύλο και σας χάλασε 

το γλέντι με μια χωρική που βρομούσε στάβλο και κοπριές». 

«Μην αστειεύεσαι», τον διέκοψε πελιδνός από την οργή 

ο Φίλαρχος. «Ξέρεις καλά τι ορίζουν οι νόμοι μας. Αν επι¬ 

τρέψουμε σε αυτούς τους μπάσταρδους να σηκώσουν κεφά¬ 

λι, γρήγορα θα έχουμε εξέγερση. Οι είλωτες είναι μόνιμη α¬ 

πειλή για τη Σπάρτη κι εσύ το ξέρεις πολύ καλά. Δεν είδες 

πώς χειριζόταν την γκλίτσα; Κάποιος του έμαθε πολεμικές 

τεχνικές. Κάτι δεν πάει καλά». 

«Φαντασίες, Φίλαρχε», απάντησε αμέσως ο Βρύθος. «Όλοι 

οι βοσκοί ξέρουν να χρησιμοποιούν την γκλίτσα για να διώ¬ 

ξουν τους λύκους μακριά από το κοπάδι ή την αλεπού απ' 

το κοτέτσι. Αν όμως αληθεύουν όσα λες, ότι αυτός ο κουτσός 

τα έμαθε από κάποιον, ένας λόγος παραπάνω για να μην 

τον σκοτώσουμε. Άκουσε με καλά», είπε ακουμπώντας το 

χέρι στην πλάτη του ευέξαπτου συντρόφου του. «Κι εσύ, Άγι, 

κι εσείς, φίλοι μου, βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει, αν εί¬ 

στε σε θέση να το κάνετε. Αν όντως είναι ύποπτος ο τρόπος 

με τον οποίο αυτός ο βοσκός χειρίζεται την γκλίτσα, κάτι 

που θυμίζει στρατιωτική εκπαίδευση, αν κατάλαβα καλά τα 

λόγια σας, σίγουρα δε θα λύσουμε το μυστήριο σκοτώνο¬ 

ντας τον. Οι νεκροί, όπως ξέρετε, δε μιλούν, έτσι δεν είναι;» 

Οι νέοι σιώπησαν σαστισμένοι. Ως συνήθως, είχε κυριαρ¬ 

χήσει η προσωπικότητα του γιου του Αρίσταρχου. 

«Τη μέρα της μύησης μας», συνέχισε ενώ καθόταν ξανά 

με τους συντρόφους του, «αποδείξαμε ότι είμαστε οι πιο γε¬ 

ροί ανάμεσα στους νέους της Σπάρτης. Τώρα είμαστε και 

στην κρυπτεία, κι αυτό σημαίνει ότι οι ανώτεροι μας μας 



θεωρούν ικανούς να χρησιμοποιούμε και το κεφάλι μας, ό¬ 

χι μόνο να δέρνουμε. Αυτό είναι ένα μυστήριο που θα το λύ-

σω εγώ, αλλά με το δικό μου τρόπο. Μήπως με είδατε ποτέ 

να τρέμω, να διστάζω μπροστά σε οποιαδήποτε περιπέτεια; 

Στους μήνες που κράτησε η εκπαίδευσή μας με είδατε να κά¬ 

νω πράγματα πολύ πιο σπουδαία από το να καρφώνω στο 

χώμα έναν άθλιο κουτσό είλωτα, οπλισμένο μόνο με γκλίτσα. 

Εξάλλου, αν ειδοποιήσουμε τους ανωτέρους μας και τους 

πούμε ότι θέλουμε να σκοτώσουμε αυτό το βοσκό, θα πρέ¬ 

πει να δώσουμε εξηγήσεις, διότι σίγουρα θα είναι δούλος 

κάποιου στην πόλη. Νομίζετε μήπως ότι για σας, τους λύκους 

της Σπάρτης, είναι λόγος να περηφανεύεστε πως ένας κου¬ 

τσός είλωτας σας πέταξε στο χώμα και σας τις έβρεξε;» 

Οι νέοι χαμήλωσαν το βλέμμα. 

«Χωρίς να υπολογίζουμε», συνέχισε αμείλικτος ο Βρύ-

θος, «πως, αν τον σκοτώσουμε, δε θα μάθετε ποτέ αν μπο¬ 

ρείτε να τον νικήσετε -αυτόν, έναν κουτσό βοσκό- με τα ί¬ 

δια όπλα!» 

«Ο Βρύθος έχει δίκιο», συμφώνησε ένας από τους συ¬ 

ντρόφους του. Μετά απευθύνθηκε στον ίδιο: «Εντάξει, Βρυ-

θε, τι προτείνεις;» 

«Μπράβο, Εύριτε, βοήθησε με να πείσω αυτούς τους ξε¬ 

ροκέφαλους». 

Έμεινε για μια στιγμή σκεφτικός. «Ακουστέ με, φίλοι μου», 

είπε με απαλή φωνή. «Θα το αναλάβω εγώ, με τη βοήθεια 

κάνα δύο από σας, όχι περισσότερων. Θα του δώσουμε να 

καταλάβει ότι στο εξής δεν πρέπει ούτε καν να διανοηθεί να 

σηκώσει κεφάλι. Θα του κόψουμε την όρεξη να παριστάνει 

τον ήρωα, μια και καλή». 

Ο Άγις σηκώθηκε όρθιος. «Όπως θέλεις, Βρύθε. Οι λό¬ 

γοι για τους οποίους θέλεις να σώσεις τη ζωή αυτού του μπά-



σταρδου είναι σοβαροί. Αλλά είμαι σίγουρος ότι υπάρχει 

και κάποιος άλλος, τον οποίο δεν ανέφερες και που μόνο ε-

σύ γνωρίζεις». Έριξε το μανδύα στην πλάτη του και έφυγε 

χτυπώντας την πόρτα. 

«Ναι, μάλλον υπάρχει ένας άλλος λόγος», μουρμούρισε 

ο Βρύθος. «Αλλά κάνεις λάθος, Άγι, όταν λες ότι τον γνωρί¬ 

ζω...» 

Δύο μήνες πέρασαν από εκείνη τη βραδιά. Δύο μήνες 

τρομεροί για τον Τάλω, που τον είχαν καταβάλει ο θάνατος 

του Κριτόλαου, ο βουβός πόνος της μητέρας του, η σκέψη 

της βαριάς κληρονομιάς που παρέλαβε. Περνούσε τις μέρες 

του, καμιά φορά και τις νύχτες, συλλογισμένος. Ήταν βέ¬ 

βαιος πως είχε γίνει μια πραγματική στέψη. Το καταλά¬ 

βαινε από τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετώπιζαν οι άν¬ 

θρωποι που ζούσαν στο βουνό. Κάθε μέρα συναντούσε κι 

άλλους ανθρώπους, αισθανόταν να φουντώνει γύρω του μια 

παράξενη ελπίδα, μια πίστη. Οι άνθρωποι του Ταΰγετου 

τώρα του μιλούσαν σαν να ήταν δικός τους, του έλεγαν τα βά¬ 

σανά τους, την ανώφελη οργή τους, το φόβο τους. Τι περί¬ 

μεναν όμως από εκείνον; Τι ήξεραν πραγματικά απ' όσα 

του είχε αποκαλύψει ο Κριτόλαος; Πέρα απ' αυτά, σκεφτό¬ 

ταν πάντα όσα είχαν συμβεί στην κοιλάδα, την αναμέτρηση 

του με τους νεαρούς Σπαρτιάτες, και δεν είχε την αυταπά¬ 

τη πως όλα είχαν ξεχαστεί. Φοβόταν για τη μητέρα του, τον 

Πελία, την Αντινόη, που την είχε συναντήσει βιαστικά μια 

νύχτα στο αγρόκτημα της, στην οδό προς τις Αμύκλες. Πολ¬ 

λές φορές αναπολούσε εκείνες τις γαλήνιες μέρες που ζού¬ 

σε ειρηνικά και χωρίς συγκινήσεις τη ζωή του βοσκού, ανα¬ 

πολούσε τις ατέλειωτες χειμωνιάτικες νύχτες που περνούσε 

ξύπνιος για να ακούσει τις πανέμορφες ιστορίες του παππού 

του, τον καιρό που ο αργόσυρτος και μονότονος ρυθμός των 



εποχών μετρούσε την ήρεμη ζωή του. Όλα αυτά τώρα έμοια¬ 

ζαν απίστευτα μακρινά. 

Μια μέρα, λίγο πριν νυχτώσει, ήρθε στο καλύβι ένας χω¬ 

ρικός από την κοιλάδα. Τον είχε στείλει ο Πελίας. Του εί¬ 

πε να φυλάγεται, γιατί είχε δει ύποπτες κινήσεις στις παρυ¬ 

φές του δάσους και η νύχτα έμελλε να ήταν σκοτεινή. Ο Τά-

λως τον ευχαρίστησε για την πληροφορία, αλλά δεν έδωσε 

σημασία. Ο Πελίας ανησυχούσε συχνά χωρίς λόγο. Μετα¬ 

κινήσεις ρουτίνας ενός αποσπάσματος ή κάποιας ομάδας 

νέων που έκαναν ασκήσεις μπορεί να τον τρόμαξαν. Δεν ή¬ 

ταν όμως έτσι. 

Έφτασαν στο ξέφωτο τα μεσάνυχτα. Ήταν τέσσερις, με 

μαύρους μανδύες και το πρόσωπο καλυμμένο με κορινθια¬ 

κές περικεφαλαίες, οπλισμένοι μόνο με ακόντια και εγχει¬ 

ρίδια. 

Ο Τάλως ξύπνησε απότομα, γιατί άκουσε τον Κρύο να 

γαβγίζει. Έτρεξε να ανοίξει το καφασωτό από το παράθυρο 

και μόλις που πρόλαβε να ακούσει ένα απεγνωσμένο κλα¬ 

ψούρισμα κι ύστερα το ζώο να ξεψυχάει. Η λεπτή φέτα του 

φεγγαριού ξεπρόβαλε για μια στιγμή από τα πυκνά σύννεφα 

και μπόρεσε έτσι να δει σκιές δίπλα στο αλώνι. Κοντά στη μά¬ 

ντρα ένας γιγαντιαίος λακωνικός κομμάτιαζε το άψυχο σώ¬ 

μα του μικρού Κρύου. Έτρεξε στην εστία και βρήκε εκεί τη 

μητέρα του μισόγυμνη να τρέμει από το φόβο της και να προ¬ 

σπαθεί ν' ανάψει ένα λυχνάρι. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή η 

πόρτα έσπασε με μια κλοτσιά και τέσσερις μορφές χωρίς 

πρόσωπο εισέβαλαν στην καλύβα, απειλώντας τον με τα α¬ 

κόντια στο στήθος του. Ο Τάλως σάστισε. «Μην της κάνετε 

κακό», είπε δείχνοντας τη μητέρα του. «Θα έρθω μαζί σας». 

Τον έσυραν έξω, αφού τον άρπαξαν από την αγκαλιά της 

γυναίκας που έκλαιγε. Δύο τον κρατούσαν κι ένας τρίτος τον 



χτυπούσε άγρια με τη λαβή του ακοντίου στα γόνατα, στο 

στήθος, στην κοιλιά. Ο τέταρτος άνοιξε το μαντρί με τα πρό¬ 

βατα, που άρχισαν να τρέχουν τρομαγμένα. 

«Κοίτα!» φώναξε και η φωνή του αντήχησε βαριά μέσα 

από την περικεφαλαία. Ύστερα γύρισε προς το σκύλο, που 

τον περίμενε πιο πέρα: «Όρμησε, Μέλαν!» 

Το μαύρο τέρας ξεχύθηκε με λύσσα στη στάνη σαν δαί¬ 

μονας και άρχισε να κομματιάζει τα τρομοκρατημένα ζώα, 

να σκοτώνει τα κριάρια, να πνίγει τα αρνάκια. Όταν το χώ¬ 

μα γέμισε κουφάρια, ο μυστηριώδης άντρας κάλεσε πίσω τον 

καταματωμένο σκύλο. 

«Φτάνει, Μέλαν. Ως εδώ, πάμε τώρα!» Ένευσε σε έναν α¬ 

πό τους συντρόφους του, που χτύπησε τον Τάλω στο στέρ¬ 

νο με τη λαβή του ακοντίου τόσο δυνατά, ώστε ο νέος έπε¬ 

σε κάτω διπλωμένος στα δύο με ένα βογκητό. 

Τα ουρλιαχτά της μητέρας του τον κράτησαν ξύπνιο για 

λίγες ακόμη στιγμές. Άκουσε κάποιον να τον πατάει και να 

λέει: «Ας ελπίζουμε πως αυτό του ήταν αρκετό - αν κατα¬ 

φέρει να ζήσει. Πάμε, Βρύθε». 

Είδε από πάνω του τον λακωνικό, αισθάνθηκε την ανά¬ 

σα του. Ύστερα άρχισε να τα βλέπει όλα κόκκινα και μια 

παγερή σιωπή κατέλαβε το νου του. 

Ένας διαπεραστικός πόνος στην κοιλιά τον έκανε να συ¬ 

νέλθει. Άνοιξε ξανά τα μάτια του στο σκοτάδι της νύχτας. Αι¬ 

σθάνθηκε δύο στιβαρά χέρια να τον σηκώνουν και να τον ξα¬ 

πλώνουν στο αχυρόστρωμά του. Στην αβέβαιη αναλαμπή 

του λυχναριού ξεχώρισε ένα στρογγυλό πρόσωπο με μακριά 

γενειάδα να σκύβει από πάνω του. Ήταν ο ρωμαλέος βοσκός 

που του είχε μιλήσει όταν είχε βγει από το νεκροκρέβατο 

του Κριτόλαου, πριν από δύο μήνες. Προσπάθησε να πει 

κάτι, αλλά κατάφερε μόνο να βογκήξει. 



«Με λένε Κάρα», είπε ο γενειοφόρος γίγαντας. «Δυστυχώς 

έφτασα αργά, αλλά δε θα ξανασυμβεί. Από τώρα και στο ε¬ 

ξής θα σε προστατεύω. Δεν πρέπει να σου συμβεί τίποτα». 

Ξεσκέπασε την πρησμένη κοιλιά του Τάλω: «Λίγο έλει¬ 

ψε να σε κάνουν κομμάτια στο ξύλο, σαν ασκί... Καταρα¬ 

μένοι, λυσσασμένοι σκύλοι... Αλλά θα έρθει και η δική τους 

ώρα...» 

Ο Τάλως κοίταξε τη μητέρα του, που καθόταν σε μια γω¬ 

νιά με τα χέρια στο στήθος και τα μάτια κατακόκκινα. 

«Την έκλεισαν μέσα», ψιθύρισε ο Κάρας, «για να μην τους 

ενοχλεί. Πίστευε πως ήσουν νεκρός όταν σε κουβάλησα μέ¬ 

σα. Τώρα συνήλθες». Ο κολοσσός έσφιγγε τις γροθιές του 

σαν να ζητούσε κάτι να χτυπήσει. Έτρεμε από θυμό και έ¬ 

σφιγγε τα κάτασπρα, σαν χαυλιόδοντες δόντια του. Ύστερα 

είπε στη γυναίκα: «Ετοίμασε του κάτι για να κοιμηθεί. Αυ¬ 

τό μόνο χρειάζεται... Θα συνέλθει, μη φοβάσαι». 

Την επομένη ο Τάλως ξύπνησε με το φως του ήλιου που 

έμπαινε από τα μισόκλειστα παράθυρα. Μπήκε κι η μητέ¬ 

ρα του, κρατώντας μια ξύλινη κούπα απ' όπου άχνιζε κά¬ 

ποιο γιατρικό. «Πιες, παιδί μου», του είπε, «πριν ξυπνήσει 

ο πόνος στην κοιλιά σου». Τον κοίταξε με αγάπη ενώ έπινε. 

«Που είναι ο Κάρας;» τη ρώτησε ο Τάλως καθώς σκού¬ 

πιζε το στόμα του. 

«Θα έρθει τώρα», απάντησε η γυναίκα. Έπειτα κατέβα¬ 

σε τα μάτια της, που είχαν βουρκώσει. «Είναι στο μαντρί 

και μαζεύει τα νεκρά ζώα». 

Εκείνη τη στιγμή μπήκε ο Κάρας. Ήταν ζωσμένος στη 

μέση με μια ματωμένη ποδιά και κρατούσε ένα μαχαίρι. 

«Έγδαρα τα σκοτωμένα ζώα... Είναι τουλάχιστον καμιά 

δωδεκαριά. Κάποια άλλα θα πεθάνουν γρήγορα από τις 

πληγές τους. Αλλά μη φοβάσαι, θα το πω στους βοσκούς του 



βουνού και γρήγορα θα έχεις ξανά το κοπάδι σου. Δε θα πε¬ 

θάνετε της πείνας για να αποζημιώσετε το αφεντικό». 

«Δε θέλω», είπε ο Τάλως. «Όλοι σας παλεύετε καθημε¬ 

ρινά με την αθλιότητα και την πείνα». 

«Ναι, Τάλω, αλλά αυτή τη φορά η κακοτυχία έπεσε πά¬ 

νω σου με μεγαλύτερη σκληρότητα απ' ό,τι στους άλλους. 

Πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλο στην ανάγκη, αυτός εί¬ 

ναι ο νόμος μας. Δεν το ήξερες; Πες μου όμως, ποιος θανά¬ 

τωσε τα ζώα σου; Πολλά έχουν γίνει κομμάτια». 

«Ένα σκυλί, ένα θηρίο με μεγάλα σαγόνια, μαύρο σαν το 

σκοτάδι», απάντησε ο Τάλως. 

«Είναι λακωνικός καθαρόαιμος, ένα ζώο τρομερό. Λένε 

πως τρεις από δαύτους μπορούν να νικήσουν και λιοντάρι». 

Ο Τάλως ανατρίχιασε. Εκείνη τη στιγμή αντήχησε μέσα του 

το απεγνωσμένο γρύλισμα του Κρύου. 

«Ο σκύλος μας», είπε κοιτώντας με ερωτηματικό βλέμμα 

τον άντρα. «Πέθανε, έτσι;» 

«Ναι», απάντησε ο βοσκός. «Του έκοψαν το λαιμό». 

Ο μικρός Κρύος, ο σύντροφος των παιδικών του παιχνι¬ 

διών, δε θα του κρατούσε πια συντροφιά στη βοσκή ούτε θα 

τον υποδεχόταν τα βράδια κουνώντας την ουρά του. Αισθάν¬ 

θηκε έναν κόμπο στο λαιμό. 

«Θάψ' τον δίπλα στον Κριτόλαο, σε παρακαλώ», είπε στον 

Κάρα κι έκρυψε με τα χέρια το πρόσωπό του. 



6 

ΠΕΡΙΑΛΛΑ 

Τ Ι Σ ΜΕΡΕΣ που ο Τάλως έμεινε στο σπίτι του για να αναρ¬ 

ρώσει είχε την ευκαιρία να σκεφτεί. Μέσα σε λίγους μήνες 

η ζωή του είχε αλλάξει. Μετά το θάνατο του Κριτόλαου εί¬ 

χε επωμιστεί ο ίδιος τη θέση που κατείχε ο ηλικιωμένος ά¬ 

ντρας στο λαό του Ταΰγετου κι ίσως όχι μόνο σε αυτόν, ό¬ 

πως μπορούσε να καταλάβει από τα λόγια του Κάρα, του 

νέου αχώριστου συντρόφου του. Για τον Κάρα, πάλι, δε γνώ¬ 

ριζε τίποτ' άλλο εκτός του ότι είχε έρθει από τη Μεσσηνία 

μαζί με το κοπάδι του και ζούσε σε μια καλύβα, στην πάνω 

πηγή. 

Τον απασχόλησε πολύ η επίθεση της κρυπτείας κατά της 

οικογένειάς του. Οι επιτιθέμενοι ήταν σίγουρα εκείνοι με 

τους οποίους είχε έρθει αντιμέτωπος στην κοιλάδα προκει¬ 

μένου να προστατεύσει την Αντινόη. Ήταν σχεδόν βέβαιος 

ότι είχε ακούσει έναν απ' αυτούς να αναφέρει το όνομα του 

Βρύθου. Ο νέος αυτός ήταν, χωρίς αμφιβολία, ο υπ' αριθμόν 

ένα εχθρός του. Μάλλον όμως ο Βρύθος δεν τον θεωρούσε 

αρκετά επικίνδυνο ώστε να τον σκοτώσει, αλλιώς θα μπο¬ 

ρούσε να το είχε κάνει χίλιες φορές, παρόλο που ο Κάρας 

δεν το έβρισκε και τόσο εύκολο. 



Προσπάθησε να βάλει σε τάξη τις μπερδεμένες σκέψεις 

του, τον κυκεώνα των διαφορετικών εντυπώσεων και των α¬ 

ντικρουόμενων συναισθημάτων. Κάτι συγκράτησε το χέρι 

του Βρύθου κάτω στην κοιλάδα, αυτό που τον έκανε να ε¬ 

μποδίσει τους συντρόφους του κι εκείνο το αιματοβαμμένο 

θηρίο που έσερνε μαζί του να τον αποτελειώσουν. Όμως ό¬ 

σο κι αν εξέταζε το ζήτημα, δεν έβγαζε άκρη. Ο νους του πή¬ 

γε στον ενστικτώδη θαυμασμό που αισθάνονται οι Σπαρ-

τιάτες για τη γενναιότητα. Αλλά γιατί άφηναν ζωντανό έναν 

αντάρτη είλωτα, κάποιον που είχε τολμήσει να αμυνθεί και 

να επιτεθεί; Κάτι τον παρέσυρε προς την πόλη των Λακε¬ 

δαιμονίων, αυτό που τον είχε σπρώξει και στην κοιλάδα, ό¬ 

ταν ήταν μικρός. Κάθε τόσο ερχόταν ξανά στο νου του η ει¬ 

κόνα του πολεμιστή με το δράκο, που τώρα πια ήξερε ότι ή¬ 

ταν ο πατέρας του θανάσιμου εχθρού του. Αισθανόταν επί¬ 

σης αγάπη για την Αντινόη κι αυτό το συναίσθημα του ζέ¬ 

σταινε την καρδιά όταν ήταν μόνος και λυπημένος. Ήλπι¬ 

ζε να έρθει να τον βρει, αν και γνώριζε πως κάτι τέτοιο θα 

ήταν επικίνδυνο γι' αυτή. Ωστόσο ορισμένα πράγματα εί¬ 

χαν αρχίσει να ξεκαθαρίζουν στο μυαλό του: δεν μπορούσε 

να το σκάσει. Είχε αναλάβει καθήκον απέναντι στο λαό του, 

το είχε υποσχεθεί στον Κριτόλαο, στη νεκρική του κλίνη. 

Ήθελε επίσης να βρίσκεται κοντά στην Αντινόη και ήξερε 

πως ήταν χίλιες φορές προτιμότερο να βάλει τη ζωή του σε 

κίνδυνο εκεί παρά να το σκάσει και να τον κυνηγούν σαν το 

αγρίμι, χωρίς να μιλήσει, να ζητήσει βοήθεια, να ομολογή¬ 

σει το φόβο του. 

Η Αντινόη πήγε να τον δει ένα πρωινό. «Τάλω, φτωχέ 

μου Τάλω», του είπε μπαίνοντας στο δωμάτιό του και τρέ¬ 

χοντας προς το μέρος του για να τον αγκαλιάσει. Αισθάνθηκε 

το κεφάλι του να φλογίζεται και την καρδιά του να πάλλε-



ται τρελά. Την έσφιξε στην αγκαλιά του για αρκετή ώρα. 

«Δεν έπρεπε να έρθεις», της είπε, χωρίς όμως να το πολυπι-

στεύει. «Το δάσος και η κοιλάδα είναι γεμάτα κινδύνους». 

«Ω, μη φοβάσαι, κανείς δεν ασχολείται πια μαζί μου· ε¬ 

ξάλλου, με συνόδευσε ο πατέρας μου. Μάθαμε τι σου συνέ¬ 

βη και σκεφτήκαμε να έρθουμε να σας βοηθήσουμε. Θα 

μείνω εδώ μαζί σας και θα βγάζω εγώ το κοπάδι για βοσκή 

ώσπου να γίνεις καλά. Ο πατέρας δε με έχει και πολλή α¬ 

νάγκη τώρα. Σε κανένα μήνα, όταν θα γιάνεις, θα έρθεις ε-

σύ σε μας, να μας βοηθήσεις στο θερισμό. Συμφωνείς;» 

«Βεβαίως», απάντησε ο Τάλως, αμήχανος και συγκινη¬ 

μένος. «Βεβαίως θα έρθω...» Δίστασε λίγο, σαν να αναζη¬ 

τούσε τις σωστές λέξεις. Ύστερα είπε: «Αντινόη... θα περι¬ 

μένω με ανυπομονησία να έρθει η εποχή του θερισμοΰ... για 

να βρεθώ ξανά κοντά σου». Την κοιτούσε βαθιά συγκινη¬ 

μένος, καθώς είδε τα μάτια της να φωτίζονται. Της κράτη¬ 

σε το χέρι. «Αντινόη... Αντινόη, γιατί είμαστε δούλοι; Γιατί 

δεν μπορώ να σε σκεφτώ χωρίς να φοβάμαι την τύχη μας;» 

Η κόρη σφράγισε απαλά με το χέρι της το στόμα του: 

«Μην τα λες αυτά, Τάλω. Εσύ για μένα δεν είσαι δούλος ού¬ 

τε κι εγώ για σένα... Έτσι δεν είναι; Εσύ για μένα είσαι με¬ 

γάλος πολεμιστής, ο πιο ρωμαλέος, ο πιο γενναιόψυχος ά¬ 

ντρας. Δεν είσαι δούλος, Τάλω». 

«Το ξέρω, Αντινόη, αλλά γνωρίζω και το φόβο που με κυ¬ 

ριεύει, τους εφιάλτες που με κάνουν να ξυπνώ στην καρδιά 

της νύχτας. Η ζωή μου είναι σημαδεμένη, δεν ξέρω πού θα 

καταλήξει, αφού άλλος την καθορίζει. Κι αν δέσω τη ζωή σου 

στη δική μου, δεν ξέρω ποιο θα είναι το τέλος σου ούτε πού... 

Καταλαβαίνεις;» 

«Καταλαβαίνω, Τάλω», απάντησε το κορίτσι χαμηλώνο¬ 

ντας τα μάτια. 



«Γι' αυτό μερικές φορές θα ήθελα να μη σε είχα συνα¬ 

ντήσει». 

Η Αντινόη κράτησε στα χέρια της το πρόσωπο του ανα¬ 

γκάζοντας τον να την κοιτάξει κατάματα με τα βουρκωμέ¬ 

να μάτια του: «Τάλω, είμαι απλώς η κόρη του Πελία, του χω-

ρικού, και ξέρω καλά ότι πολλοί από μας σε θεωρούν εκεί¬ 

νον που προετοίμασε ο Κριτόλαος». 

Ο Τάλως ανακάθισε στο κρεβάτι του. «Προετοίμασε... 

Ναι, Αντινόη, ο Κριτόλαος με προετοίμασε, μου έμαθε ό,τι 

ήξερε και μου άφησε μια σκοτεινή και δύσκολη κληρονομιά. 

Δεν ξέρω όμως γιατί... Ίσως, κάποια μέρα...» 

«Ναι, Τάλω, κάποια μέρα. Δεν πρέπει να βαδίζουμε ε¬ 

νάντια στη μοίρα. Αν οι θεοί σου επιφυλάσσουν κάτι, σε σέ¬ 

να, στο λαό μας, μια μέρα θα το μάθεις, όταν έρθει η ώρα. 

Τώρα πρέπει να ζήσουμε χωρίς να αναρωτιόμαστε». Η Αντι¬ 

νόη έσκυψε πάνω του, του χάιδεψε το μέτωπο, τον φίλησε 

απαλά κι ύστερα, αφού ακούμπησε το κεφάλι της στο στή¬ 

θος του, έμεινε εκεί να ακούει το χτύπο της καρδιάς του, 

που τώρα ήταν αργός και δυνατός, σαν τα τύμπανα των πο¬ 

λεμιστών. 

Πέρασε το καλοκαίρι, όπως και το φθινόπωρο, και πα¬ 

ραδόξως τίποτ' άλλο δε συνέβη. Ο Τάλως καταπιάστηκε ξα¬ 

νά με τις δουλειές του, καθώς και μ' άλλες δραστηριότητες. 

Κάθε φορά που πήγαινε στην πάνω πηγή είχε μαζί του και 

το τόξο, κρυμμένο κάτω από το μανδύα του. Μέσα στα δά¬ 

ση και στα πιο απόμακρα ξέφωτα, μακριά από αδιάκριτα 

βλέμματα, είχε ξαναρχίσει να ασκείται στην τοξοβολία, αυ¬ 

τή τη φορά υπό την επίβλεψη του Κάρα, του αινιγματικού 

αυτού φίλου. Πήγαιναν μαζί για κυνήγι και τα εύστοχα βέ¬ 

λη του Τάλω χτυπούσαν ελάφια και αγριογούρουνα που στη 

συνέχεια έγδερναν και έφερναν κρυφά στην καλύβα του Κά-



ρα. Αλίμονο αν κάποιος έβλεπε ένα τέτοιο όπλο στα χέρια 

ενός είλωτα! Ο Τάλως διαισθανόταν ότι ο σύντροφος του με 

κάποιο τρόπο ήταν συνδεδεμένος με τον Κριτόλαο. Από τα 

λόγια του καταλάβαινε πως ήξερε πολλά, αν και δε μιλού¬ 

σε ποτέ καθαρά. Ακολουθώντας τις διδαχές του και με εξα¬ 

ντλητικές μονομαχίες, έμαθε να μάχεται ακόμη καλύτερα με 

το ραβδί. Έμαθε να παλεύει σώμα με σώμα και πολύ συχνά 

επέστρεφε στο σπίτι με μελανιές στο πονεμένο σώμα του, α¬ 

πό τη δύναμη που είχαν τα μυώδη μπράτσα του Κάρα. Στην 

Αντινόη και στη μητέρα του, που τον ρωτούσαν ανήσυχες για 

τα σημάδια, απαντούσε χαμογελώντας πως έπαιζε για να 

περνάει την ώρα του στα λιβάδια ψηλά στο βουνό. Οι τρο¬ 

μερές περιπέτειες του χρόνου που πέρασε είχαν αρχίσει να 

ξεθωριάζουν στη μνήμη του, σαν να είχαν συμβεί πριν από 

πολύ καιρό, και ο Τάλως συνήθιζε στην ιδέα πως η ζωή του 

μπορεί και να κυλούσε κοντά στη χαμηλών τόνων, ταπεινή 

αγάπη της μητέρας του, υπό την επιβλητική και καθησυχα¬ 

στική προστασία του Κάρα, παρασυρμένη από το πάθος 

του για την Αντινόη. Κι η Αντινόη τον αγαπούσε τόσο, που 

συχνά τον έκανε να ξεχνά όλα τ' άλλα. Μόλις πριν από λί¬ 

γους μήνες στις παρυφές του Ταΰγετου, στο αγρόκτημα του 

πατέρα της, ο Τάλως ήταν για εκείνη μόνο ένα κουτσό αγόρι 

που κατέβαινε με το κοπάδι του από το βουνό, ένα δύστρο¬ 

πο παιδί που θα του έκανε ευχαρίστως πολλά γινάτια. Τώ¬ 

ρα δεν είχε μάτια για κανέναν άλλο. Αν το μέτωπο του συν¬ 

νέφιαζε για μια στιγμή, εκείνη την κυριαρχούσε η λύπη. Αν 

τον έβλεπε να χαμογελάει, το πρόσωπο και η ψυχή της φω¬ 

τίζονταν. Θυμόταν με απέραντη γλύκα πόσο τον είχε αγα¬ 

πήσει την πρώτη φορά, απαλά, για να μην τον πονέσει. Τη 

μυστηριώδη και θαυμαστή δύναμη που είχε οδηγήσει το 

κορμί της, τη φλόγα που είχε βάλει φωτιά στον κόρφο και 



στην καρδιά της, τα χέρια του Τάλω στους μηρούς της. Φά¬ 

νταζε στα χέρια της ό,τι πολυτιμότερο και ομορφότερο υ¬ 

πήρχε στον κόσμο κι ήταν βέβαιη ότι ποτέ δε θα τελείωνε 

αυτό που ζούσε. Όταν ήταν στο αγρόκτημα του πατέρα της, 

περίμενε με ανυπομονησία να πάει εκείνος να τη βρει και 

πριν χαράξει η μέρα, στο σκοτάδι, στην κλίνη της, τον έ¬ 

βλεπε να δένει τα σανδάλια του, να παίρνει την γκλίτσα και 

να βγαίνει στη χαραυγή, να ανοίγει το μαντρί και να βγάζει 

έξω το κοπάδι... Κι ύστερα, να τον, τον έβλεπε να κατεβαί¬ 

νει την πλαγιά, να διασχίζει το δάσος, να βηματίζει στο φως 

της αυγής με τα μαλλιά του να λαμποκοπούν από την πρω¬ 

ινή δροσιά, πλάι στο μεγάλο κριάρι με τα στριφτά κέρατα, 

να περπατά στην πεδιάδα μέσα στα ελαιόδεντρα, σαν νεα¬ 

ρός θεός. Κι όταν έβγαινε στην αυλή και πλενόταν στην πη¬ 

γή κοίταζε μπροστά της, βέβαιη πως πολύ γρήγορα θα ά¬ 

κουγε το βέλασμα των αρνιών κι εκείνος θα εμφανιζόταν με 

το χαμόγελο στα χείλη, τα μάτια του με τη βαθιά καλοσύνη, 

τα γεμάτα αγάπη για εκείνη. Και έτρεχε να τον προϋπα¬ 

ντήσει φωνάζοντας δυνατά το όνομά του και κρεμόταν στο 

λαιμό του γελώντας, ανακατεύοντας τα μαλλιά του σε ένα 

καινούριο πάντα παιχνίδι. 

Η Αντινόη γνώριζε πως οι νέοι διαλέγουν το ταίρι τους ό¬ 

ταν έρχεται η ώρα κι ότι ο Τάλως δε θα ήθελε καμιά άλλη. 

Δεν έπαιρνε και πολύ στα σοβαρά τους φόβους και τις ανη¬ 

συχίες του. Σύντομα θα έφτανε η στιγμή που θα μπορούσε 

να πλαγιάζει μαζί του κάθε βράδυ, να του μαγειρεύει και 

να του ετοιμάζει το λουτρό όταν θα γύριζε από τα λιβάδια, 

να του υφαίνει ρούχα τις νύχτες του χειμώνα στο φως της φω¬ 

τιάς. Κι αν ξυπνούσε τρομαγμένος από τους εφιάλτες, εκεί¬ 

νη θα σφούγγιζε τον ιδρώτα από το μέτωπο του και θα του 

χάιδευε τα μαλλιά, μέχρι να τον πάρει ξανά ο ύπνος. 



Με αυτές τις σκέψεις πέρασαν το καλοκαίρι και το φθι¬ 

νόπωρο. Δούλευε μαζί με τον Τάλω στα χωράφια και τον α¬ 

κολουθούσε στα λιβάδια ψηλά στο βουνό, μέχρι που ο Βο-

ρέας έριξε τα φύλλα του δάσους. Όπως ο ρυθμός που ακο¬ 

λουθούσε η αιώνια φύση, έτσι θα ήταν και η ζωή της Αντι-

νόης κοντά στον νέο που αγαπούσε. Οι θεοί όμως είχαν άλ¬ 

λα σχέδια. 

Ένα βράδυ, στα τέλη του χειμώνα, ο Τάλως καθόταν μπρο¬ 

στά στην καλύβα του και κοίταζε τον ήλιο να δύει πίσω από 

το γυμνό δάσος. Τότε είδε τη μοίρα του να περνά από το μο¬ 

νοπάτι που διέσχιζε το ξέφωτο: μια παράξενη γριά που περ¬ 

πατούσε κυρτή με το μπαστούνι της, ζαλωμένη στην πλάτη 

έναν μπόγο κουρέλια. Τα γκρίζα της μαλλιά ήταν δεμένα. 

Φορούσε στο μέτωπο μια λευκή μάλλινη κορδέλα, από την 

οποία κρέμονταν μικροί μεταλλικοί δίσκοι. Όταν η γυναίκα 

τον είδε, άφησε το μονοπάτι και πήγε προς το μέρος του. Ο 

Τάλως την παρατηρούσε με ανησυχία, σχεδόν με φόβο. Το 

πρόσωπό της ήταν αδύνατο και ρυτιδιασμένο, αλλά το κορ¬ 

μί της έμοιαζε να το διατρέχει μια μυστική ενέργεια, έτσι ό¬ 

πως περπατούσε με βήμα σβέλτο και αποφασιστικό. 

Ο Τάλως ανατρίχιασε. Εκείνη τη στιγμή θυμήθηκε μια 

από τις πάμπολλες ιστορίες που του είχε διηγηθεί ο Κριτό-

λαος όταν ήταν μικρός κι έκλαιγε και φώναζε γιατί δεν ή¬ 

θελε να κοιμηθεί: η Άρπυια Κελαινώ έπαιρνε τη μορφή γριάς 

και περιφερόταν μέσα στη νύχτα για να αρπάξει τα παιδά¬ 

κια και να τα κλείσει στο βρομερό άντρο της, σε κάποιο μα¬ 

κρινό νησί. Ανοησίες! σκέφτηκε καθώς η γυναίκα πλησίαζε. 

Κι όμως, δεν μπορούσε να καταλάβει πώς γινόταν μια γριά 

να περιπλανιέται σε εκείνα τα βουνά ολομόναχη, λίγο πριν 

δύσει ο ήλιος. 

Η γυναίκα σταμάτησε μπροστά του. Τον κοιτούσε με δύο 



γκρίζα μάτια, φωτισμένα από κάποια απειλητική λάμψη. 

«Βοσκέ», του είπε με βραχνή φωνή, «σ' αυτά τα μέρη ζει 

ένας άντρας που τον λένε Κάρα κι εγώ πρέπει να τον βρω, 

τώρα. Ξέρεις που είναι;» 

Ο Τάλως τινάχτηκε. Το τελευταίο που περίμενε να α-

κούσει από την παράξενη γριά ήταν αυτή η ερώτηση. 

«Πώς ξέρεις το όνομα του;» τη ρώτησε έκπληκτος. 

«Μη ρωτάς», απάντησε επιτακτικά η γυναίκα. «Μονάχα 

απάντησε, αν ξέρεις». Ο Τάλως της έδειξε το μονοπάτι που 

μόλις είχε αφήσει: «Πάρε ξανά εκείνο το δρόμο και τράβα 

προς το βουνό. Θα βρεις ένα σταυροδρόμι, εκεί πήγαινε α¬ 

ριστερά για να μπεις στο δάσος. Τράβα μπροστά, ώσπου 

να φτάσεις στο ξέφωτο. Εκεί θα βρεις μια πηγή και κοντά 

της μια καλύβα. Χτύπα τρεις φορές και ο Κάρας θα σου α¬ 

νοίξει. Είσαι όμως βέβαιη», πρόσθεσε, «ότι θέλεις να πας ε¬ 

κεί τώρα; Σκοτεινιάζει και το δάσος είναι επικίνδυνο τη νύ¬ 

χτα. Οι λύκοι πεινάνε και ορμάνε συχνά στα κοπάδια μας». 

«Δε φοβάμαι τους λύκους», αποκρίθηκε η γριά μ' ένα δυ¬ 

σερμήνευτο χαμόγελο. Κι έπειτα, κοιτώντας τον μ' εκείνο 

το παγωμένο βλέμμα, του είπε: «Ούτε εσύ τους φοβάσαι. 

Σάμπως κι εσύ δεν είσαι λυκόπουλο;» Γύρισε την πλάτη της 

και ξανάρχισε να περπατά στο μονοπάτι χωρίς να πει λέξη. 

Ο Τάλως άκουγε για πολλή ώρα τα σήμαντρα στο μπαστούνι 

της γριάς να κουδουνίζουν στο σκοτάδι. Μπήκε μέσα για να 

ζεσταθεί στη φωτιά, αλλά το ρίγος που αισθανόταν δεν ή¬ 

ταν από το κρύο. 

«Με ποιον μιλούσες;» τον ρώτησε η μητέρα του καθώς του 

σερβίριζε σούπα μέσα στο ξύλινο πιάτο. 

«Με μια γριά που δεν είχα ξαναδεί στα μέρη μας. Με 

ρώτησε για τον Κάρα». 

«Για τον Κάρα; Και τώρα που είναι;» 



«Πάει προς την καλύβα του, στην πάνω πηγή». 

«Δεν έπρεπε να της το πεις. Μπορεί ο Κάρας να μη θέ¬ 

λει επισκέψεις από αγνώστους». 

«Ω μητέρα! Τι κακό να του κάνει μια φτωχή γριά; Ήταν 

μυστήρια, μα την αλήθεια, αλλά μου φάνηκε περισσότερο 

αλλοπαρμένη παρά επικίνδυνη. Μόνη της, τέτοια ώρα στο 

δάσος...» 

Άρχισε να τρώει σκεφτικός, χωρίς να λέει λέξη. Κυρίως 

εκείνη η παράξενη φράση αντηχούσε στο μυαλό του: «Σά-

μπως κι εσύ δεν είσαι λυκόπουλο;» Έτσι τον είχε αποκαλέσει και 

ο Κριτόλαος πριν πεθάνει, έτσι τον είχε χαρακτηρίσει ο Κά¬ 

ρας την ίδια μέρα. Απόφαγε βιαστικά, ύστερα πήρε το μαν-

δύα του κι έτρεξε προς την πόρτα. 

«Που πηγαίνεις;» τον ρώτησε ανήσυχη η μητέρα του. «Σκο-

τείνιασε πια, δεν έχει φεγγάρι. Εσύ δεν είπες ότι ο Κάρας 

δεν κινδυνεύει;» 

«Εκείνος όχι, αλλά τη φτωχή γριά μπορεί να τη βρουν οι 

λύκοι». 

«Τώρα πια θα έχει ήδη φτάσει. Αν, πάλι, τη βρήκαν οι λύ¬ 

κοι, θα είναι πολύ αργά». 

«Θέλω να μάθω ποια είναι, μητέρα, και θέλω να το μά¬ 

θω αμέσως. Μην ανησυχήσεις αν δε γυρίσω, είμαι οπλι¬ 

σμένος και μπορώ να προστατεύσω τον εαυτό μου. Δυο βή¬ 

ματα είναι. Εσύ να κοιμηθείς, θα είσαι κουρασμένη». Βγή¬ 

κε έξω κι εξαφανίστηκε στο σκοτάδι. Η μητέρα του έμεινε 

στο κατώφλι ν' ακούει τα βήματα του, μέχρι που ο ήχος έ¬ 

σβησε στη σιγαλιά της νύχτας. 

Η αδρή σιλουέτα του Κάρα φάνηκε στην πόρτα. Πίσω 

του το δωμάτιο φωτιζόταν από την κόκκινη αναλαμπή της 

φωτιάς που έκαιγε στην εστία. Ορθάνοιξε τα μάτια του στο 

σκοτάδι, σαν να μην πίστευε αυτό που αντίκριζε: 



«Περίαλλα!» αναφώνησε. «Εσύ εδώ;» 

«Άσε με να μπω, γρήγορα», του είπε η γριά. «Έχω πα¬ 

γώσει». 

Ο Κάρας παραμέρισε κι έβαλε μέσα τη γυναίκα, που σω¬ 

ριάστηκε σε ένα σκαμνί κι άπλωσε τα χέρια της προς τις 

φλόγες. Ο Κάρας κάθισε δίπλα της. «Πεινάς;» τη ρώτησε. 

«Ναι, πεινάω, περπατώ από το πρώτο χάραμα και δε 

βρήκα ούτε ψωμοτύρι στο δρόμο. Μήπως έχεις λίγο κρασί; 

Στέγνωσε ο λαιμός μου». 

Ο Κάρας έβγαλε ένα φλασκί από το ερμάριο και γέμισε 

με κόκκινο κρασί μια ξύλινη κούπα. 

Την άφησε να πιει μερικές γουλιές. Ύστερα σιγουρεύ¬ 

τηκε ότι η πόρτα ήταν καλά αμπαρωμένη και κάθισε δίπλα 

της. 

«Λοιπόν; Θα μου πεις τι συνέβη; Δεν καταλαβαίνω γιατί 

ήρθες και πώς κατάφερες να με βρεις», είπε κοιτώντας τη 

με καχυποψία. 

«Πώς σε βρήκα; Ω Κάρα!» γέλασε ειρωνικά. «Τι μπορεί 

να παραμείνει κρυφό από την Περίαλλα, τη μάντισσα, τη 

φωνή του θεού των Δελφών;» Ο Κάρας χαμήλωσε το βλέμ¬ 

μα. 

«Όχι», συνέχισε η γυναίκα, «μείνε ήσυχος, κανείς δε με 

παρακολούθησε, αλλά...» 

«Αλλά;» 

«Νομίζω ότι σύντομα θα έχουμε επισκέπτη». 

Ο Κάρας αναπήδησε και τίναξε το χέρι του προς το βα-

ρύ ρόπαλο, στον τοίχο πίσω του. 

«Ησύχασε», είπε η γυναίκα. «Δεν κινδυνεύουμε, αλλά αν 

το πνεύμα μου δε με απατά, ένα λυκόπουλο βρίσκεται εδώ 

και λίγη ώρα στα ίχνη μου». 

«Τι θες να πεις;» 



«Ω, δεν είναι ζώο. Ένας νεαρός βοσκός. Τον ρώτησα που 

είναι η καλύβα σου, κάτω στο ξέφωτο». 

Η Περίαλλα έσμιξε τα γκρίζα φρύδια της, σαν να προ¬ 

σπαθούσε να θυμηθεί κάτι. 

«Τον παρατήρησα καλά», συνέχισε τονίζοντας αργά τις 

λέξεις. «Έχει καρδιά λύκου... Γι' αυτό δε φοβάται το δάσος 

τη νύχτα. Είδα την υποψία στο βλέμμα του... Θα έρθει». 

Ο Κάρας την κοιτούσε σκυθρωπός. 

«Ξέρεις ποιος είναι;» 

«Όχι, αλλά δεν είναι βοσκός». 

Ο Κάρας την κέρασε κι άλλο κρασί. 

«Γιατί έφυγες από το ναό;» 

«Έπρεπε», αναστέναξε η γυναίκα. «Δάνεισα το στόμα μου 

στην απάτη και πούλησα την ψυχή μου... αν και ακριβά». 

Ήπιε μονορούφι το κρασί της κι έπειτα άρχισε να γελάει 

ξεδιάντροπα. 

«Ξέρεις γιατί εκεί κάτω, στην πόλη των Σπαρτιατών, ο 

Λεωτυχίδας κάθεται στο θρόνο που ήταν του Δημάρατου κι 

εκείνος είναι εξόριστος εδώ και χρόνια;» Ο Κάρας δεν κατα¬ 

λάβαινε. Η γυναίκα άρπαξε τα μαλλιά του με τα γαμψά της 

δάχτυλα. 

«Θα σ' το πω εγώ, κι ας είσαι βλάκας. Διότι εγώ, η Πε¬ 

ρίαλλα, η Πυθία των Δελφών, η φωνή του Φοίβου, τον ξε¬ 

πούλησα». Γέλασε ξανά, υστερικά. 

«Ξέρω ότι καθαιρέθηκε πριν οι Αθηναίοι πολεμήσουν 

στον Μαραθώνα, γιατί αποκαλύφθηκε ότι δεν ήταν πραγ¬ 

ματικός γιος του πατέρα του». 

«Ανόητε!» είπε μέσα από τα δόντια της η γυναίκα. «Εγώ 

τον έκανα νόθο. Με έπεισαν ο βασιλιάς Κλεομένης, που τον 

μισούσε, και το χρυσάφι του Κόβωνα». Ο Κάρας γούρλωσε 

τα μάτια του. «Πολύ χρυσάφι, όσο δε θα δεις σε όλη σου τη 



ζωή... Θα είχες κι εσύ το μερίδιο σου», πρόσθεσε κουνώντας 

το κεφάλι της. «Ποτέ δε λησμόνησα ότι ο Κάρας, ο βοσκός, 

κάποτε με περιέθαλψε πεινασμένη κι εξαντλημένη όταν 

δραπέτευσα από εκείνον που με κρατούσε αιχμάλωτη». 

«Δεν έπρεπε να το κάνεις», ψιθύρισε μπερδεμένος ο Κά¬ 

ρας. 

«Κι όμως το έκανα, και φάνηκε πως όλα θα κουκουλώ¬ 

νονταν... Πέρασαν κάπου τέσσερα χρόνια...» 

«Ο Κόβωνας...» σχεδόν μονολόγησε ο Κάρας. «Τον θυ¬ 

μάμαι... Δεν είναι ο γραφέας του ναού;» 

«Καλά θυμάσαι. Ο Κόβωνας εξαγοράστηκε από τους 

Αθηναίους, είμαι σχεδόν σίγουρη. Ποτέ δε συγχώρεσαν στο 

βασιλιά Δημάρατο ότι αντιτάχθηκε στον Κλεομένη, όταν 

αυτός ήθελε να τιμωρήσει τους Αιγινήτες που είχαν προ¬ 

σκυνήσει τους Πέρσες, τον καιρό του Μαραθώνα». 

«Τότε, αν κατάλαβα καλά, οι Αθηναίοι και ο Κλεομένης 

συμφώνησαν να καταστρέψουν τον Δημάρατο!» 

Η γριά τον κοίταξε με μια παράξενη γκριμάτσα. 

«Πιθανόν, Κάρα, αλλά δε νομίζω ότι εδώ που έφτασαν τα 

πράγματα μας ενδιαφέρει και πολύ. Το Συνέδριο των Αμφι¬ 

κτιονιών με καταδίκασε. Είμαι καταραμένη... για πάντα». 

Σήκωσε το κεφάλι της και οι μεταλλικοί δίσκοι στον κεφα¬ 

λόδεσμό της κουδούνισαν. 

«Μ' έδιωξαν... ναι, αλλά δεν τόλμησαν να με θανατώ¬ 

σουν». Τα μάτια της άστραψαν από τις ετοιμοθάνατες φλό¬ 

γες της εστίας. «Τη φοβήθηκαν την Περίαλλα». 

«Μπορείς να μείνεις εδώ αν θέλεις», είπε ο Κάρας. «Έχω 

το κοπάδι μου...» 

«Σώπασε!» τον διέκοψε η γυναίκα καθώς αφουγκραζό¬ 

ταν. «Κάποιος είναι έξω». Ο Κάρας πήρε το ρόπαλο και όρ¬ 

μησε στην πόρτα. 



«Σταμάτα, Κάρα, εγώ είμαι!» 

Ήταν ο Τάλως, που εκείνη ακριβώς τη στιγμή ετοιμα¬ 

ζόταν να χτυπήσει την πόρτα. 

«Γρήγορα, να πιάσουμε εκείνον εκεί!» είπε βιαστικά στον 

Κάρα αρπάζοντας το χέρι με το ρόπαλο, ενώ έδειχνε μια 

σκιά με καλυμμένο κεφάλι που έτρεχε προς το ξέφωτο. Κυ¬ 

νήγησαν τον άγνωστο κι ο Κάρας κόντευε να τον πιάσει. 

Αλλά ο κουκουλοφόρος πήδηξε και χάθηκε μέσα στα δέ¬ 

ντρα. Ο Τάλως έφτασε αμέσως μετά, λαχανιασμένος. 

«Να πάρει και να σηκώσει το πόδι μου! Θα τον έπιανα, 

αλλά σκόνταψα. Βγήκες κι εσυ και παραλίγο να μου σπάσεις 

το κρανίο μ' αυτό το δέντρο που κρατάς». 

«Συγνώμη, Τάλω, αλλά είχε πυκνό σκοτάδι... Ποιος ή¬ 

ταν;» 

«Δεν ξέρω, κάποιος Σπαρτιάτης ίσως. Ερχόμουν να σε 

βρω γιατί μια παράξενη γριά...» 

«Το ξέρω», τον διέκοψε ο Κάρας. 

«Ήμουν στα μισά του δρόμου λοιπόν, όταν είδα να ξε¬ 

προβάλλει από το δάσος εκείνος εκεί και τον παρακολού¬ 

θησα, χωρίς να με καταλάβει. Δυστυχώς, έπρεπε να μένω 

σε μεγάλη απόσταση. Το μονοπάτι είναι γεμάτο ξερά φύλ¬ 

λα και κλαδιά και μπορεί να μ' άκουγε. Ο άγνωστος έφτα¬ 

σε μέχρι το σπίτι σου και κάθισε στο παράθυρο να κρυφα¬ 

κούσει. Πλησίασα σιγά σιγά κι ύστερα όρμησα καταπάνω 

του. Αλλά σκόνταψα στο σκοτάδι κι εκείνος πρόλαβε να ξε¬ 

φύγει. Δεν καταλαβαίνω όμως, γιατί δεν του ρίχτηκε ο σκύ-

λος σου;» 

«Ο μπάσταρδος κατάφερε να το σκάσει κι απόψε. Είναι 

η εποχή του ζευγαρώματος, αυτή την ώρα θα κλαψουρίζει 

έξω από τη μάντρα καμιάς ξαναμμένης σκύλας». Μπήκαν 

μέσα από την ορθάνοιχτη πόρτα κι ο Τάλως έμεινε για μια 



στιγμή αποσβολωμένος στο κατώφλι αντικρίζοντας τη γριά 

που του είχε μιλήσει στο σπίτι του να κάθεται μπροστά στη 

φωτιά. 

«Το λυκόπουλο», είπε εκείνη δίχως να στραφεί προς το 

μέρος του. «Το 'ξερά πως θα 'ρχόταν». 

«Ναι», την πληροφόρησε ο Κάρας, «αλλά πριν απ' αυτόν 

ήρθε κι ένα σπαρτιάτικο φίδι να μας κατασκοπεύσει». 

«Κάτι είχα καταλάβει», είπε η γυναίκα, «αλλά αυτό τον 

καιρό ο νους μου είναι συγχυσμένος, δε βλέπω πια καθαρά». 

«Έλα, Τάλω», προσκάλεσε ο Κάρας τον νέο, που είχε μεί¬ 

νει όρθιος κοντά στην πόρτα, σαν να φοβόταν. «Αυτή η γυ¬ 

ναίκα δεν είναι εχθρός σου. Μπορεί να κάνει πολύ μεγάλο 

καλό ή πολύ μεγάλο κακό, ανάλογα με ποιο δρόμο θα πάρει 

η καρδιά της, αλλά δεν πρέπει να τη φοβάσαι. Μια μέρα θα 

μάθεις ποια είναι στ' αλήθεια. Θα μείνει μαζί μου, γιατί δεν 

ξέρει που να πάει και η κακοτυχία τη χτύπησε αλύπητα». 

«Έλα», τον παρότρυνε κι η γυναίκα, πάντα χωρίς να στρα¬ 

φεί προς το μέρος του. Ο Τάλως κάθισε σε μια ψάθα στην 

άλλη γωνία. Το πρόσωπο της γυναίκας, που μόλις φωτιζό¬ 

ταν από τις αναλαμπές της εστίας, θαρρείς κι ήταν στοιχειω¬ 

μένο: ανάμεσα στις σχισμές των βλεφάρων δύο γκρίζα μά¬ 

τια τον κοιτούσαν επίμονα. 

«Κάτι τρομερό κρύβεται μέσα του», είπε ξαφνικά στον 

Κάρα, «αλλά δεν καταλαβαίνω τι». Ο Τάλως σκίρτησε. Απο¬ 

ρούσε που αυτή η γυναίκα μιλούσε έτσι. Ποια ήταν; Δεν εί¬ 

χε δει ποτέ κανέναν σαν κι αυτή. Η γριά έκλεισε τα μάτια. 

Ύστερα έβγαλε από το δισάκι της κάτι και το έριξε στις 

φλόγες. Εκλύθηκε αμέσως ένα πυκνός αρωματικός καπνός. 

«Όχι, Περίαλλα!» κραύγασε ο Κάρας. Η γυναίκα ούτε 

που τον κοίταξε. Τεντώθηκε προς την εστία εισπνέοντας βα¬ 

θιά τους καπνούς. Οι μύες της σφίχτηκαν. 



Άρπαξε το μπαστούνι που είχε ακουμπήσει δίπλα της κι 

άρχισε να το χτυπά κουδουνίζοντας ρυθμικά τα σήμαντρα. 

Ο Τάλως αισθάνθηκε να ζαλίζεται, σαν να τον είχε χτυπή¬ 

σει στο κεφάλι δυνατό κρασί. Η Περίαλλα αγκομαχούσε κι 

έτρεμε. Τα χέρια της είχαν γίνει πέτρινα κι απ' το μέτωπο 

της κυλούσε ιδρώτας. Ξαφνικά, άφησε ένα δυνατό βογκητό, 

σαν να την είχε κόψει λεπίδα στο στήθος. 

«Παντοδύναμοι θεοί!» φώναξε. «Παντοδύναμοι θεοί, α¬ 

φήστε την Περίαλλα να δει». Σωριάστηκε κάτω συντετριμ¬ 

μένη με το κεφάλι να κρέμεται. Έκλαιγε. Έπειτα, ξαφνικά, 

τινάχτηκε όρθια στηριζόμενη στο μπαστούνι της κι ορθά-

νοιξε τα μάτια... Ήταν ακίνητα, σταθερά, γυάλινα. Μακριά, 

στο δάσος, ακούστηκε ένα αλύχτισμα. Η γυναίκα σκίρτησε. 

«Δικό σου σημάδι... ω άρχοντα των λύκων, Φοίβε, η Πε¬ 

ρίαλλα σ' ακούει... η Περίαλλα βλέπει...» Ξανάρχισε να χτυ¬ 

πάει τα σήμαντρα και να ψάλλει. Οι δύο άντρες την κοι¬ 

τούσαν μαγεμένοι, χωρίς λέξη, χωρίς να μπορούν να κου¬ 

νήσουν ούτε το δαχτυλάκι τους. Από τον μπερδεμένο ψαλ¬ 

μό άρχισαν να διακρίνονται μερικές λέξεις, σαν κορυφές 

δέντρων μέσα από την ομίχλη. Μετά οι λέξεις άρχισαν να 

δένονται μεταξύ τους: 

Ο δράκος κι ο λύκος πρώτα με μίσος 

αδυσώπητο ξεσκίζονται, 

ύστερα, όταν ο μακρυμάλλης Μήδος 

εκτοξεύει το τρομερό βέλος, 

κείτεται δαμασμένο το λιοντάρι της Σπάρτης, 

παίρνει το σπαθί εκείνος που λιποψύχησε, 

το κυρτό τόξο αρπάζει ο φύλακας 

κοπαδιών και τρέχει μαζί 

με την αθάνατη δόξα... 



Η Περίαλλα σώπασε κι έκλεισε τα μάτια. Ύστερα βάλ¬ 

θηκε να σείει τα σήμαντρα στο μπαστούνι της. Άρχισε πά¬ 

λι να ψάλλει, πρώτα γλυκά και χαμηλόφωνα, μετά, σιγά σι¬ 

γά, σε όλο και πιο τραχύ, διαπεραστικό τόνο. Η μάντισσα 

φαινόταν να ψάχνει κάτι στη φωνή της. Τρομερές σκέψεις 

τάραζαν το βλέμμα της και περνούσαν από το συνοφρυω¬ 

μένο μέτωπο της. Τα μάτια της, που κοιτούσαν το κενό, ξαφ¬ 

νικά στράφηκαν στον Τάλω. Από τη μονότονη φωνή της άρ¬ 

χισαν πάλι να ξεχωρίζουν κάποια λόγια: 

Η λαμπρή δόξα δύει σαν τον ήλιο. 

Στο χάλκινο λαό στρέφει τα νώτα 

όταν ο Εννοσίγαιος* χτυπάει το χώμα του Πέλοπα. 

Στην κραυγή του αίματος φράζει τα ώτα του 

όταν στη νεκρή πόλη η φωνή της καρδιάς 

τον καλεί με δύναμη... 

Αναστέναξε κι έπεσε στο πάτωμα εξουθενωμένη. 

Έτσι, από εκείνη τη μέρα, η μοίρα άρχισε να εκπληρώνε¬ 

ται. Η Περίαλλα εξαφανίστηκε όπως ακριβώς είχε έρθει και 

για πολύ καιρό μετά οι βοσκοί του βουνού περιέγραφαν στις 

αφηγήσεις τους τη μορφή της περιπλανώμενης γριάς. Ο βα¬ 

σιλιάς Κλεομένης, αφού ανακαλύφθηκε η συνωμοσία που εί¬ 

χε εξυφάνει για να εξορίσει τον Δημάρατο, καθαιρέθηκε. 

Έφυγε μια μέρα τυλιγμένος στο μανδύα του, καβάλα στο 

μαύρο άλογό του. Μερικοί πήγαν μαζί του. Ανάμεσά τους και 

* Χαρακτηρισμός του Ποσειδώνα, που σημαίνει «κοσμοσείστης, αυτός που σείει 

τη γη». (Σ.τ.Ε.) 



ο Κράτιππος, ο αφέντης του Τάλω και του Πελία. Ανάγκα¬ 

σαν τον ηλικιωμένο άντρα να εγκαταλείψει το αγρόκτημα 

και να ακολουθήσει με την κόρη του το αφεντικό του σε μα¬ 

κρινούς τόπους. Ένα καλοκαιρινό βράδυ ο Τάλως έμεινε 

μόνος του στο αλώνι να κοιτάζει την Αντινόη που έφευγε μα¬ 

ζί με τον πατέρα της, καβάλα σ' ένα γαϊδουράκι. Την απο¬ 

χαιρετούσε για ώρα πολλή, με τα δύο του χέρια υψωμένα 

στον αέρα, ώσπου η εικόνα τους χάθηκε πίσω από το πυκνό 

πέπλο των δακρύων. Αισθάνθηκε την καρδιά του να κλεί¬ 

νει, σαν πληγωμένος σκαντζόχοιρος. Καμία γυναίκα από δω 

και μπρος δε θα του φαινόταν όμορφη, δε θα ξυπνούσε τον 

πόθο του. Γύρισε πίσω στο βουνό, ενώ η πόλη τιμούσε το 

νέο βασιλιά Λεωνίδα, γιο του Αναξανδρίδα, του γένους των 

Ηρακλειδών. 
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Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ 

ΣΤΟΝ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ της Απαντάνα, της αίθουσας ακροάσεων, 

ο Δημάρατος καθόταν σε μια γωνιά κοιτώντας σκυθρωπά 

την επίσμαλτη πύλη που φρουρούσαν δύο γιγαντιαίοι στρα¬ 

τιώτες του σώματος των Αθανάτων*. Πίσω από εκείνη την 

πύλη ήταν η αίθουσα του θρόνου, όπου ο Μέγας Βασιλεύς 

Ξέρξης, γιος του Δαρείου του Μεγάλου, σύντομα θα τον δε¬ 

χόταν σε ακρόαση. Κάποια στιγμή είδε τον απεσταλμένο 

της Καρχηδόνας να βγαίνει τυλιγμένος σε έναν εξαίσιο πορ¬ 

φυρό μανδύα με χρυσά κρόσσια. Πίσω του ακολουθούσαν 

δύο αξιωματούχοι με ένα διάδημα στολισμένο με πολύτι¬ 

μους λίθους. Μιλούσαν στη δυσνόητη γλώσσα τους κι έμοια¬ 

ζαν ικανοποιημένοι. Κοίταξε τα φθαρμένα υποδήματα του. 

Με ένα πικρό χαμόγελο ίσιωσε το σπαθί του στο πλάι και τον 

γκρίζο μάλλινο μανδύα στην πλάτη του στρώνοντας τις πτυ¬ 

χές. Πήρε υπό μάλης την περικεφαλαία με το λοφίο, το μό¬ 

νο διακριτικό που του έμεινε από το βασιλικό αξίωμα, και 

* Οι Αθάνατοι ήταν επίλεκτο στρατιωτικό σώμα των Περσών που ονομάζονταν 

έτσι γιατί ο αριθμός τους διατηρούνταν πάντα σταθερός, δηλαδή δέκα χιλιάδες 

άντρες (Στ.Ε) 



σηκώθηκε όρθιος. Είχε έρθει η στιγμή. Η πύλη άνοιξε και 

ήρθαν προς το μέρος του ο θαλαμηπόλος και ο διερμηνέας, 

ένας Έλληνας της Αλικαρνασσού. 

«Ω Δημάρατε, ο Μέγας Βασιλεύς σε αναμένει», του είπε. 

Ο Σπαρτιάτης τον ακολούθησε, διασχίζοντας την πύλη που 

οι δύο φρουροί άνοιγαν εκείνη τη στιγμή. Μόλις μπήκε στην 

αίθουσα, θαμπώθηκε από τη λάμψη των μαρμάρων, του πο¬ 

λύχρωμου σμάλτου, του χρυσού, των πολύτιμων λίθων, των 

χαλιών. Ποτέ του δεν είχε φανταστεί πως υπήρχε τόσος πλού¬ 

τος συγκεντρωμένος σε ένα μόνο μέρος. Στο βάθος της αί¬ 

θουσας, κάτω από το κουβούκλιο, καθόταν ο Ξέρξης με τη 

μακριά σγουρή γενειάδα του, το χρυσό στέμμα στο κεφάλι 

και το σκήπτρο από ελεφαντόδοντο, στολισμένο με πετρά¬ 

δια, στο δεξί του χέρι. Πίσω του δύο υπηρέτες κουνούσαν με 

αργές κινήσεις βεντάλιες από φτερά στρουθοκαμήλου. Ένας 

αφρικανικός αγριόγατος, που έγλειφε νωχελικά το τρίχωμα 

του ξαπλωμένος κάτω από τα σκαλοπάτια, σήκωσε το κεφάλι 

του για να παρατηρήσει τη μικρή ομάδα που πλησίαζε. Στα-

μάτησαν μπροστά στα σκαλοπάτια. Ο Έλληνας διερμηνέας 

και ο θαλαμηπόλος έπεσαν κάτω για να προσκυνήσουν, ε¬ 

νώ ο Δημάρατος έμεινε όρθιος χαιρετώντας με ένα νεύμα του 

κεφαλιού. Ο βασιλιάς τον κεραυνοβόλησε με μια οργισμέ¬ 

νη ματιά, ενώ ο θαλαμηπόλος, πάντα με το πρόσωπο στραμ¬ 

μένο προς το πάτωμα, γύρισε και είπε κάτι στον Έλληνα 

διερμηνέα ο οποίος, σηκώνοντας προς τα πάνω το κεφάλι, 

μουρμούρισε αναστατωμένος: 

«Πρέπει να προσκυνήσεις! Άντε, σκύψε και ακούμπησε 

με το μέτωπο το πάτωμα». Ο Δημάρατος, ατάραχος, κοι¬ 

τούσε το Μέγα Βασιλέα με σταθερό βλέμμα. «Μην κάνεις 

τρέλες», κλαψούρισε ο διερμηνέας, ενώ ο θαλαμηπόλος ε¬ 

ξακολουθούσε να σφυρίζει αυστηρές διαταγές στα περσι-



κά. Ο Δημάρατος τους έριξε μια ματιά χαμογελώντας και με¬ 

τά, απευθυνόμενος στον οργισμένο αλλά ακίνητο σαν άγαλ¬ 

μα μέσα στα βαριά του ρούχα μονάρχη, είπε: 

«Είμαι ο Δημάρατος, ο γιος του Αρίστωνα, βασιλιά των 

Λακεδαιμονίων. Ήρθα για να ζητήσω την εύνοιά σου, αφού 

με εξώθησαν η ανάγκη και η συμφορά. Αλλά αυτός δεν εί¬ 

ναι λόγος για να σε προσκυνήσω. Επικρατεί πράγματι σε ό¬ 

λους τους Σπαρτιάτες, που είναι ελεύθεροι άνθρωποι, η συ¬ 

νήθεια να μην προσκυνούν κανένα θνητό». Σιώπησε κοιτώ¬ 

ντας ατάραχος το βασιλέα των βασιλέων. 

Ο Έλληνας διερμηνέας, σε ένα νεύμα του τελετάρχη που 

στεκόταν όρθιος στο τελευταίο σκαλοπάτι, σηκώθηκε μαζί 

με το θαλαμηπόλο και βάλθηκε να μεταφράζει με τρεμάμενη 

φωνή. Πρώτη φορά, στη μακρά σταδιοδρομία του πράου 

και φιλόπονου δούλου, του τύχαινε να μεταφράσει για τα α¬ 

φτιά του αφέντη του μια άρνηση. Ακολούθησε παρατετα¬ 

μένη και αμήχανη σιωπή. Ακόμη κι οι βεντάλιες διέκοψαν 

προς στιγμήν την αργή αλλά σταθερή κίνηση τους. Ο Ξέρ¬ 

ξης και ο Δημάρατος ήρθαν αντιμέτωποι για μερικές ατέ¬ 

λειωτες στιγμές, που όσο διαρκούσαν ο φτωχός θαλαμηπό¬ 

λος, κατάχλομος, ένιωθε τα σπλάχνα του να διαλύονται μέ¬ 

σα στην πλαδαρή κοιλιά του. 

Ο βασιλεύς των βασιλέων μίλησε. «Ω Δημάρατε, σε κα¬ 

νέναν δεν επιτρέπεται να αψηφήσει τη μεγαλειότητα μας, 

όπως έκανες εσύ. Αλλά είναι βούληση μας να σου γνωστο¬ 

ποιήσουμε ότι σε θεωρούμε βασιλιά των Λακεδαιμονίων και, 

ως βασιλιά, ισότιμο μας. Και ήδη από αυτό κατανοούμε ό¬ 

τι είσαι βασιλιάς. Ακόμη και στη δυστυχία σου δεν έσκυψες 

το κεφάλι». Ο διερμηνέας, αφού μετέφρασε, και ο θαλαμη¬ 

πόλος αναστέναξαν με ανακούφιση, σαν να μην πίστευαν 

αυτό που άκουσαν τ' αφτιά τους. Ο Δημάρατος έκανε ένα 



νεύμα με το κεφάλι εκφράζοντας τις ευχαριστίες του. Ο Μέ-

γας Βασιλεύς συνέχισε: «Πες μας, ω Δημάρατε, ποιοι είναι 

αυτοί οι Λακεδαιμόνιοι, διότι εμείς μόλις που τους έχουμε 

ακουστά». Ο Δημάρατος έμεινε άναυδος. Δεν ήταν δυνατό 

η πιο ισχυρή πόλη της Ελλάδας να είναι ουσιαστικά άγνω¬ 

στη στον Πέρση μονάρχη. Ύστερα απάντησε: 

«Ω κύριε, οι Λακεδαιμόνιοι είναι οι δυνατότεροι και γεν¬ 

ναιότεροι μεταξύ των Ελλήνων. Κανείς δεν είναι όμοιος τους 

στον πόλεμο και κανείς δεν μπορεί να τους δαμάσει. Δεν έ¬ 

χουν άλλο κύριο πάνω από το κεφάλι τους, παρά μόνο το νό¬ 

μο, ενώπιον του οποίου όλοι είναι ίσοι, ακόμη και οι βασι¬ 

λείς». Ο Ξέρξης συνοφρυώθηκε ελαφρώς και ο θαλαμηπό-

λος αντιλήφθηκε πως αυτά που είχε πει ο ξένος μάλλον ε¬ 

ξέπληξαν το βασιλιά, που καταλάβαινε αρκετά καλά τα ελ¬ 

ληνικά και έκανε χρήση του διερμηνέα μόνο για λόγους ε¬ 

θιμοτυπίας και για να είναι βέβαιος πως δεν είχε παρανοή¬ 

σει. Ο Ξέρξης ένευσε και ο τελετάρχης έφερε ένα σκαμνί με 

ένα πορφυρό μαξιλάρι για τον Δημάρατο. Όταν ο επισκέ¬ 

πτης του κάθισε, ξανάρχισε να μιλά: «Εμείς δε γνωρίζουμε 

αυτούς τους Λακεδαιμονίους για τους οποίους μιλάς, παρά 

μόνο από τα λόγια σου. Θέλουμε ωστόσο να σε πιστέψου¬ 

με, όσο απίστευτα κι αν ακούγονται όσα λες. Γνωρίζουμε ό¬ 

μως τους Αθηναίους: είναι οι πιο ασεβείς ανάμεσα στους 

ανθρώπους και τόλμησαν να βοηθήσουν τους Ίωνες υπη¬ 

κόους μας όταν εξεγέρθηκαν. Αποφασίσαμε να τους τιμω¬ 

ρήσουμε καταστρέφοντας τους, ώστε η πράξη τους να απο¬ 

τελέσει παράδειγμα προς αποφυγήν για όλους και κανείς 

να μην τολμάει πλέον να προκαλεί την ισχύ μας. Όλοι οι 

Έλληνες της στεριάς και των νησιών θα αναγκαστούν να α¬ 

ναγνωρίσουν την κυριαρχία μας και κανείς ούτε καν θα δια¬ 

νοηθεί την επανάσταση. Εσύ γνωρίζεις αυτούς τους λαούς 



καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο και μπορείς να μας βοη¬ 

θήσεις. Αυτή είναι η βούληση μας και επιθυμούμε να τη γνω¬ 

ρίζεις». 

Ο Πέρσης βασιλιάς σώπασε. Αφού ο διερμηνέας μετέ¬ 

φρασε, ο τελετάρχης έκανε νεύμα στο θαλαμηπόλο, που με 

τη σειρά του ζήτησε από τον Δημάρατο να αποσυρθεί. Η α¬ 

κρόαση είχε ολοκληρωθεί και ο Σπαρτιάτης, με μια κίνηση 

του κεφαλιού, απηύθυνε χαιρετισμό στο μονάρχη και κα¬ 

τευθύνθηκε προς την πύλη συνοδευόμενος από τους δύο αυ¬ 

λικούς. Οι διάδρομοι του προθαλάμου αντηχούσαν από το 

θόρυβο που έκαναν τα καρφιά στα υποδήματα του βασιλιά 

της Σπάρτης. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι αγγελιαφόροι του Με¬ 

γάλου Βασιλέως διέσχισαν καλπάζοντας όλες τις επαρχίες 

της αχανούς αυτοκρατορίας μεταφέροντας τη διαταγή της ά¬ 

μεσης επιστράτευσης. Οι μαχαραγιάδες της μακρινής Ινδίας, 

οι σατράπες της Βακτριανής, της Σογδιανής, της Αραχω-

σίας, της Μηδίας, της Αραβίας, της Λυδίας, της Καππαδο¬ 

κίας και της Αιγύπτου άρχισαν να συγκεντρώνουν στρατεύ¬ 

ματα. Στα λιμάνια της Ιωνίας και της Φοινίκης εκατοντάδες 

πλοία μπήκαν στα σκαριά, δάση ολόκληρα αποψιλώθηκαν 

στα Όρη του Λιβάνου και του Ταύρου για να προσφέρουν 

την απαραίτητη ξυλεία, ενώ οι στρατηγοί του Ξέρξη μελε¬ 

τούσαν το μεγάλο σχέδιο εισβολής στην Ευρώπη. Οι βασι¬ 

λιάδες της Θράκης και της Μακεδονίας, που ήταν στο δρό¬ 

μο της εκστρατείας, εξαναγκάστηκαν να υποταχθούν και να 

συνεργαστούν. Οι αρχιτέκτονες της Ιωνίας σχεδίασαν μια 

μεγαλοπρεπή γέφυρα, που θα στηριζόταν πάνω σε λέμβους, 

για να περάσει το αναρίθμητο στράτευμα το στενό του Ελλή¬ 

σποντου. Σχεδίασαν επίσης και μια διώρυγα στη χερσόνη¬ 

σο της Χαλκιδικής, για να μη χρειαστεί ο στόλος να περι-



πλεύσει το γεμάτους υφάλους ακρωτήρι του όρους Άθως. Η 

Ασία ολόκληρη ετοιμαζόταν να ρίξει εναντίον της Ελλάδας 

όσους οπλίτες και ιππείς διέθετε, για να τη μετατρέψει σε 

δική της, νέα επαρχία, υπάκουη και υποταγμένη στη δυνα¬ 

στεία που βασίλευε στα Σούσα, ή σε μια έρημο γεμάτη α¬ 

πανθρακωμένα ερείπια. 

Οι πρώτες πληροφορίες για τις προετοιμασίες αυτές έ¬ 

φτασαν στην Αθήνα μαζί με τα πρώτα πλοία που το θέρος 

οδήγησε στα λιμάνια της Αθήνας, της Αίγινας και του Γυ¬ 

θείου. Αλλά δεν τις πίστεψαν αμέσως. Όσο για τη Σπάρτη, 

άλλα ήταν τα δραματικά συμβάντα που απασχολούσαν για 

μεγάλο διάστημα τους κυβερνώντες και τους πολίτες. Είχε 

διαδοθεί η είδηση ότι ο βασιλιάς Κλεομένης, αγανακτισμέ¬ 

νος από την καθαίρεση και την εξορία του, αναζητούσε συμ¬ 

μάχους στην Αρκαδία και στη Μεσσηνία, φτάνοντας μάλι¬ 

στα στο σημείο να σχεδιάζει εκστρατεία εναντίον της ίδιας 

του της πατρίδας. Θορυβημένοι οι έφοροι αποφάσισαν να 

τον ανακαλέσουν και να του προσφέρουν πάλι το βασιλικό 

αξίωμα, για να μπορούν να τον ελέγχουν καλύτερα. Ο Αρί-

σταρχος και ο γιος του ο Βρύθος είχαν πάει με λιγοστούς φί¬ 

λους να τον υποδεχτούν όταν επέστρεψε, ένα καλοκαιρινό 

απόγευμα, σκονισμένο, σημαδεμένο από τα χρόνια και την 

οργή που τον εξουσίαζε τόσα χρόνια. Ο γερο-βασιλιάς ξε-

πέζεψε από το άλογο, έβγαλε την περικεφαλαία, κοίταξε 

τους λίγους πιστούς οπαδούς του και φάνηκε να αντιλαμ¬ 

βάνεται ότι είχε έρθει το τέλος του. Το γέρικο λιοντάρι είχε 

έρθει μόνο του να μπει στην παγίδα, ίσως να ήταν πλέον 

πολύ κουρασμένο για πολέμους. Έσφιξε το απλωμένο χέρι 

του Αρίσταρχου, που τον φίλησε στο δασωμένο του μάγου¬ 

λο. «Όλοι μας χαιρόμαστε για την επιστροφή σου, βασιλιά, 

και σου προσφέρουμε τη δύναμη του χεριού και την πίστη 



της καρδιάς μας». Ο βασιλιάς χαμήλωσε το βλέμμα του και 

ψιθύρισε: «Μεγάλη η ανδρεία σου, Αρίσταρχε, που δε φο¬ 

βήθηκες να φανείς φίλος ενός δυστυχισμένου. Αλλά πρόσε¬ 

χε την οικογένεια σου. Είναι ο καιρός της απάτης και της μο¬ 

χθηρίας. Το θάρρος και η ανδρεία μάλλον εξαφανίστηκαν 

από αυτή την πόλη». Κατευθύνθηκε προς το δρόμο που ο-

δηγούσε στην εγκαταλειμμένη από καιρό οικία του. Καθώς 

περνούσε, οι πόρτες έκλειναν και ο κόσμος κρυβόταν. Όταν 

έφτασε μπροστά στην κατοικία του, βρήκε τους εφόρους να 

τον περιμένουν. Ο πρεσβύτερος έκανε μια ανεπαίσθητη υ¬ 

πόκλιση και του παρέδωσε το σκήπτρο: «Χαίρε, ω Κλεομέ¬ 

νη, γιε του Αναξανδρίδα, σου παραδίδουμε το σκήπτρο του 

πατέρα σου». Ο βασιλιάς τους χαιρέτησε με ένα νεύμα και 

δρασκέλισε τη μισοσπασμένη θύρα της οικίας του. Έβγαλε 

τη σκονισμένη χλαμύδα και την πέταξε σε ένα σκαμνί. Ύστε¬ 

ρα κάθισε. Άκουσε βήματα πίσω του, αλλά δε γύρισε. Σκέ-

φτηκε το μαχαίρι που μπορούσε να τον τρυπήσει στην πλά¬ 

τη. Ωστόσο άκουσε μια οικεία φωνή: 

«Τα σέβη μου στο βασιλιά μου και το χαιρετισμό μου 

στον αδερφό μου». 

«Λεωνίδα, εσύ;» 

«Ναι, εγώ. Δεν περίμενες να με δεις;» 

«Ναι, περίμενα, αλλά στο φως του ήλιου, μαζί με τους 

φίλους που με υποδέχτηκαν. Προτιμούσα να δεχτώ από τα 

δικά σου χέρια το σκήπτρο των προγόνων μας, όχι από ε¬ 

κείνο το δηλητηριώδες φίδι εκεί έξω». 

«Δεν έπρεπε να επιστρέψεις. Όλοι ξέρουν ότι έπεισες την 

Πυθία του μαντείου των Δελφών να χρησμοδοτήσει ενάντια 

στον Δημάρατο. Οι έφοροι σε ανακάλεσαν μόνο και μόνο 

γιατί φοβούνται, εκτός κι αν....» 

«Το ξέρω, εκτός κι αν είναι παγίδα για να με βγάλουν α-



πό τη μέση μια και καλή. Το κατάλαβα καθώς ερχόμουν. 

Κανείς δε με προϋπάντησε, εκτός από τον Αρίσταρχο και το 

γιο του Βρύθο, μαζί με λιγοστούς φίλους... Ούτε κι εσύ, αλ¬ 

λά σε κατανοώ, ήσουν ήδη βασιλιάς και η επιστροφή μου ση¬ 

μαίνει...» 

«Δε σημαίνει τίποτα απ' όσα που νομίζεις», τον διέκοψε 

ο Λεωνίδας. «Ποτέ δε φιλοδοξούσα να σε διαδεχτώ. Πριν α¬ 

πό μένα ερχόταν ο άμοιρος ο αδερφός μου ο Δωριέας, που 

τώρα κείτεται στη μακρινή γη της Σικελίας, θαμμένος ανά¬ 

μεσα σε βαρβαρικούς λαούς. Όταν έφυγες, η καρδιά μου ή¬ 

ταν βαριά και δε βρήκα το θάρρος να σου μιλήσω. Φοβό¬ 

μουν ότι σου περνούσε από το νου αυτό ακριβώς που νομί¬ 

ζω πως διακρίνω τώρα...» Ο Κλεομένης άκουγε σκεφτικός 

και ανάδευε αφηρημένος την τέφρα της εστίας. Σήκωσε το 

κεφάλι και κοίταξε στο σκοτάδι το πρόσωπο του Λεωνίδα με 

το χαλκόχρωμο κοντό γενάκι του. 

«Σου είμαι ευγνώμων για τα λόγια σου, Λεωνίδα. Αυτές εί¬ 

ναι στιγμές βαθιάς πικρίας για μένα και το μέλλον μου φαί¬ 

νεται ζοφερό. Σε στιγμές σαν κι αυτές μόνο ο λόγος του φί¬ 

λου σε βοηθάει στη δυστυχία. Αλλά άκουσε με, άκουσε με κα¬ 

λά: ο Κλεομένης τελείωσε, το ξέρω, παρότι είχα αυταπάτες 

πριν επιστρέψω. Κάτι μου ετοιμάζουν κι ίσως και να μου α¬ 

ξίζει. Εγώ δεν είμαι μήπως εκείνος που τόλμησε να προ¬ 

σβάλει τον ιερό ναό και να υβρίσει το θεό των Δελφών; Αν εί¬ 

μαι καταραμένος, δε θα προσπαθήσω να αποφύγω το πε¬ 

πρωμένο μου. Εσύ όμως δεν πρέπει να με ξανασυναντήσεις. 

Σε λίγο το σκήπτρο του Αναξανδρίδα, του πατέρα μας, θα εί¬ 

ναι ξανά στα χέρια σου, που δε θα αναγκαστούν να σφίξουν 

τα δικά μου, τα χέρια ενός ιερόσυλου που οι θεοί καταρά¬ 

στηκαν». Ο Λεωνίδας έκανε μια κίνηση να τον διακόψει. 

«Όχι, άκουσε με», συνέχισε ο Κλεομένης. «Πρέπει να κά-



νεις ό,τι σου λέω. Το ίδιο και ο Αρίσταρχος. Να του πεις ό¬ 

τι δεν ξεχνώ τη φιλία και το θάρρος του, αλλά έχει ένα γιο, 

ένα γενναίο πολεμιστή, αντάξιο της δόξας του πατέρα του. 

Δε θέλω το όνομα του να σπιλωθεί επειδή με βοήθησε, ε¬ 

πειδή ήταν φίλος μου. Ο Κλεομένης πρέπει να μείνει μόνος, 

για να αντιμετωπίσει τη μοίρα του. Δεν υπάρχει άλλος δρό¬ 

μος για μένα». 

Σηκώθηκε όρθιος. «Αντίο, Λεωνίδα. Να θυμάσαι ότι δε 

δίστασα να θυσιαστώ για το καλό της πόλης μου και για το 

καλό όλων των Ελλήνων. Γι' αυτό δε δίστασα να ζητήσω έ¬ 

να ψέμα, ώστε να βγάλω από τη μέση τον Δημάρατο. Εκεί¬ 

νος υπερασπιζόταν τους φίλους των Περσών, τους βαρβά¬ 

ρους, και τώρα, έχω σίγουρες πληροφορίες, είναι στην αυ¬ 

λή του Μεγάλου Βασιλιέως. Τίποτα απ' όλα αυτά όμως δεν 

έχει πλέον σημασία. Ήταν γραφτό ο Κλεομένης να πεθάνει 

ατιμασμένος στην πόλη του». 

Ο Λεωνίδας κοίταξε τα κουρασμένα μάτια του γέρου πο¬ 

λεμιστή. Τι είχε απομείνει από τον τρομερό εξολοθρευτή 

με τον ψύχραιμο και κοφτερό νου, που ήταν σε θέση να εκ¬ 

πονήσει και να εφαρμόσει στο άψε σβήσε παράτολμους σχε¬ 

διασμούς στη μάχη; Ένιωσε βαθιά λύπη για εκείνο τον ά¬ 

ντρα που ο πατέρας του είχε αποκτήσει με μια άλλη γυναί¬ 

κα και τον οποίο πάντα θαύμαζε, παρόλο που δεν τον αγα¬ 

πούσε σαν πραγματικό αδερφό. 

«Ίσως να έχεις δίκιο», είπε. «Ελάχιστοι άντρες είχαν την 

καρδιά να προκαλέσουν τους θεούς κι εσύ είσαι ένας απ' 

αυτούς, ω Κλεομένη. Θα κάνω ό,τι είπες, για να μην ανοί¬ 

ξουν νέες πληγές στο κορμί της Σπάρτης. Έρχονται δύσκο¬ 

λοι καιροί για την πόλη. Αντίο, ω βασιλιά μας, ξέρω πως δε 

θα πράξεις κάτι που θα αμαυρώσει τη δόξα σου ως πολεμι¬ 

στή. Στις φλέβες σου τρέχει το αίμα του Ηρακλή». Πριν βγει, 



κοντοστάθηκε για μια στιγμή στο κατώφλι. Ύστερα εξαφα¬ 

νίστηκε στον έρημο δρόμο. 

Το τέλος του Κλεομένη ήταν φριχτό. 

Έλεγαν ότι είχε αρχίσει να πίνει, σαν τους βαρβάρους 

του Βορρά, πολύ κρασί ανέρωτο* και πως είχε χάσει τα λο¬ 

γικά του. Έλεγαν ότι είχε αρχίσει να μισεί τους πάντες και 

πως χτυπούσε με το σκήπτρο όποιον συναντούσε στο δρό¬ 

μο του. Οι έφοροι δήλωσαν τότε πως αυτό το αίσχος ήταν 

απαράδεκτο. Τον έπιασαν λοιπόν και τον έδεσαν σ' ένα κού¬ 

τσουρο στην κεντρική πλατεία. Εκεί ο βασιλιάς, γονυπετής, 

με τους καρπούς του αλυσοδεμένους, τα ρούχα του κουρε¬ 

λιασμένα και το γένι του απεριποίητο, κοιτούσε αποχαυνω¬ 

μένος τους περαστικούς και τους ικέτευε να τον θανατώ¬ 

σουν. Ένα πρωί, λίγο πριν χαράξει, κατάφερε να αιφνιδιά¬ 

σει έναν είλωτα που -για να προσβάλουν τον Κλεομένη- εί¬ 

χαν βάλει για φρουρό του. Ζάλισε τον κοιμισμένο δούλο χτυ¬ 

πώντας τον με τις αλυσίδες. Του πήρε το μαχαίρι κι άρχισε 

να κατακρεουργεί τα πόδια, τους μηρούς, τους γλουτούς του. 

Ορισμένοι είπαν μετά ότι τον άκουσαν να βγάζει ένα τρο¬ 

μερό ουρλιαχτό στη σιωπή του πρωινού. Άλλοι είπαν ότι τα 

παρακείμενα σπίτια αντήχησαν από ένα παρατεταμένο, τρε¬ 

λό γέλιο. Και ο είλωτας, όταν άνοιξε τα μάτια, είπε πως α¬ 

ντίκρισε το βασιλιά μέσα σε μια λίμνη αίματος να τον κοι¬ 

τάζει με φλογισμένα μάτια και να τρίζει τα δόντια του, με 

μια αποκρουστική γκριμάτσα. Μετά ο βασιλιάς βύθισε το 

μαχαίρι στην κοιλιά του. 

Έτσι πέθανε ο Κλεομένης, ο γιος του Αναξανδρίδα, τι¬ 

νάζοντας το αίμα και τον όλεθρο της ίδιας του της σάρκας 

στο πρόσωπο της πόλης του. 

* Οι αρχαίοι Έλληνες έπιναν το κρασί τους νερωμένο. (Σ.χ.Ε.) 



Όταν έμαθε ότι ο Κλεομένης είχε επιστρέψει, ο Τάλως 

ήλπισε πως θα ξανάβλεπε την Αντινόη. Γρήγορα όμως α¬ 

πογοητεύτηκε. Ο Κράτιππος, που δεν τολμούσε να γυρίσει 

πίσω στη Σπάρτη, κατέφυγε στα κτήματα του στη Μεσση¬ 

νία παίρνοντας μαζί του τον Πελία και την κόρη του. Όσο 

κι αν προσπάθησε ο Τάλως, δεν κατόρθωσε να μάθει πε¬ 

ρισσότερα. Μόνο μια φορά κάποιοι βοσκοί της Μεσσηνίας 

είπαν πως ο γερο-Πελίας τα έβγαζε πέρα πολύ δύσκολα, 

καλλιεργώντας ένα μικρό χωραφάκι, κι ότι η κόρη κόπιαζε 

ολημερίς για να βοηθήσει τον πατέρα της. Του έστελνε μή¬ 

νυμα ότι δεν τον ξεχνούσε και πως η καρδιά της δε θα ανή¬ 

κε ποτέ σε κανέναν άλλο. Αυτά του είπε ο Κάρας - τα είχε 

ακούσει από τους βοσκούς. Του είπε επίσης να μην απελ¬ 

πίζεται. Ίσως μια μέρα οι δύο τους να επέστρεφαν στο α¬ 

γρόκτημα τους στην πεδιάδα. Ο Τάλως όμως προτιμούσε 

να μην ελπίζει, για να μην υποφέρει. 

Αφού έλειπε ο Κράτιππος, εκείνος εξακολουθούσε να δί¬ 

νει κάθε χρόνο τη σοδειά στον επιτηρητή του. Πήγαινε για 

κυνήγι με τον Κάρα, όποτε είχε χρόνο, και φρόντιζε τη μη¬ 

τέρα του. Τα ταραχώδη συμβάντα της πρώτης νιότης απο¬ 

μακρύνονταν όλο και πιο πολύ και κάθε μέρα που περνού¬ 

σε έμοιαζε όλο και περισσότερο με τους άλλους βοσκούς 

του βουνού. Το μυστικό που μόνο εκείνος ήξερε βρισκόταν 

στο βάθος της καρδιάς του, θαμμένο κάτω από ένα στρώμα 

λήθης, σαν περιττό εργαλείο ξεχασμένο σε εγκαταλειμμένο 

καλύβι. 

Οι φήμες για τις προετοιμασίες του Μεγάλου Βασιλέως 

στην Ασία είχαν αρχίσει να φτάνουν μέχρι εκεί πάνω, όπου 

εκείνος περνούσε μονότονα τις μέρες του. Πρώτα κέντρι¬ 

σαν την περιέργεια του λαού του και στη συνέχεια προκά¬ 

λεσαν την ανησυχία του. Αναρωτιόνταν αν πραγματικά ο 



πόλεμος θα έφτανε μέχρι εκεί, αν όντως ο βασιλιάς των Περ¬ 

σών θα μετέφερε τα στρατεύματα του στην άλλη άκρη της 

θάλασσας. Οι γυναίκες πικραίνονταν μ' αυτές τις φήμες, 

σκέφτονταν τη μέρα που οι άντρες τους θα έπρεπε να φύ-

γουν μαζί με τους πολεμιστές, εγκαταλείποντας τα σπίτια 

τους, τις δουλειές τους στα χωράφια, τα κοπάδια, για να έρ¬ 

θουν αντιμέτωποι με τις κακουχίες, την πείνα, τη δίψα και 

τρομερές ταλαιπωρίες χωρίς κανένα κέρδος και καμία ελ¬ 

πίδα. Γι' αυτούς τους ανθρώπους, που ήδη ήταν αναγκα¬ 

σμένοι να κουβαλάνε καθημερινά βαρύ φορτίο, ο πόλεμος 

ήταν πραγματικός εφιάλτης. Ο τελευταίος πόλεμος που εί¬ 

χε υποκινήσει ο βασιλιάς Κλεομένης εναντίον των Αργείων 

τους είχε στοιχίσει πολλές ζωές, αλλά τουλάχιστον είχε διε¬ 

ξαχθεί σε μικρή απόσταση από τα σπίτια τους. Αν όντως ο 

Μέγας Βασιλεύς ερχόταν στην Ελλάδα, κανείς δεν μπορού¬ 

σε να γνωρίσει εκ των προτέρων πού θα παρατάσσονταν τα 

στρατεύματα και πόσο θα διαρκούσε η σύρραξη. Ελάχιστη 

σημασία είχε αν θα νικούσαν οι μεν ή οι δε. Σε κάθε περί¬ 

πτωση, τίποτα δε θα άλλαζε για τους δυστυχείς είλωτες. Οι 

νικητές δε θα έβγαζαν από τις πλάτες των δούλων το βαρύ 

φορτίο που ήταν υποχρεωμένοι να κουβαλούν. 

Πέρασαν έτσι τρία χρόνια. Ώσπου μια μέρα διαδόθηκε 

η είδηση πως η πολυάνθρωπη στρατιά του βασιλιά είχε αρ¬ 

χίσει να συγκεντρώνεται κοντά στις Σάρδεις, για να κατευ¬ 

θυνθεί προς τον Ελλήσποντο. Αγγελιαφόροι από κάθε γωνιά 

της Ελλάδας έφτασαν στη Σπάρτη και άλλοι τόσοι έφυγαν 

προς κάθε κατεύθυνση. Ήταν εκείνη η κινητοποίηση και ο 

συναγερμός που πάντα προμήνυαν πόλεμο. Ο βασιλιάς Λεω¬ 

νίδας και ο βασιλιάς Λεωτυχίδας αναχώρησαν ένα φθινο¬ 

πωρινό πρωινό με την ακολουθία τους με προορισμό την 

Κόρινθο. Εκεί, στον Ισθμό, στο ναό του Ποσειδώνα, έπρε-



πε να συναντηθούν με τους εκπροσώπους δεκάδων πόλεων, 

για να καταστρώσουν κοινό αμυντικό σχέδιο. Οι δύο βασι¬ 

λείς ήξεραν καλά ποια ήταν η γνώμη των εφόρων, της Γε¬ 

ρουσίας και της Απέλλας: να επιμείνουν ώστε η αμυντική 

γραμμή να στηθεί στον Ισθμό για να κόψουν το δρόμο των 

εισβολέων προς την Πελοπόννησο. Γνώριζαν καλά ότι Αθη¬ 

ναίοι, Πλαταιείς και Φωκείς θα ζητούσαν να οχυρωθούν τα 

συμμαχικά στρατεύματα στις Θερμοπύλες, ώστε να προ¬ 

στατεύσουν και την κεντρική Ελλάδα. 

Στη μεγάλη αίθουσα του συνεδρίου στην Κόρινθο ήταν 

συγκεντρωμένοι εκπρόσωποι από τις τριάντα ελληνικές πό¬ 

λεις που είχαν αποφασίσει να αντισταθούν στο Μέγα Βασι¬ 

λέα. Όταν έκαναν την είσοδο τους οι βασιλείς της Σπάρτης, 

οι δύο φρουροί στάθηκαν προσοχή και παρουσίασαν τα ό¬ 

πλα τους. Ο βασιλιάς Λεωνίδας και ο βασιλιάς Λεωτυχίδας 

κάθισαν στα έδρανα τους. Η αίθουσα ήταν πλέον κατάμε¬ 

στη και ο εκπρόσωπος της Κορίνθου σηκώθηκε όρθιος για 

να κηρύξει την έναρξη της συνέλευσης. Διάβασε φωναχτά τη 

συνθήκη που έπρεπε όλοι τους να υπογράψουν: έλεγε ότι 

πλήρης ομόνοια έπρεπε να βασιλεύσει όσο διαρκούσε ο πό¬ 

λεμος εναντίον των βαρβάρων. Ανήγγειλε πως όλοι οι πολι¬ 

τικοί εξόριστοι θα επέστρεφαν στην πόλη τους και πως θα 

σχηματιζόταν μια συμμαχική στρατιά. Την ανώτατη αρχη¬ 

γία την ανέθεσαν στη Σπάρτη. Οι βασιλείς Λεωνίδας και 

Λεωτυχίδας θα ετίθεντο επικεφαλής των χερσαίων δυνάμε¬ 

ων και ο ναύαρχος Ευρυβιάδης θα διοικούσε το στόλο, τα πε¬ 

ρισσότερα πλοία του οποίου είχε διαθέσει η Αθήνα. Ο Κο¬ 

ρίνθιος άρχοντας ανήγγειλε επίσης πως στη συμμαχία εί¬ 

χαν προσχωρήσει και οι Κερκυραίοι, που θα έστελναν κι ε¬ 

κείνοι το στόλο τους. Οι Συρακούσες, αντίθετα, είχαν απο¬ 

χωρήσει, διότι ο τύραννος Γέλωνας απαιτούσε την ανώτατη 



αρχηγία ή, τουλάχιστον, να τεθεί επικεφαλής του στόλου, 

πράγμα αδιανόητο. 

Ανιχνευτές είχαν ήδη σταλεί στην Ασία, στις Σάρδεις, να 

μάθουν κάτι πιο συγκεκριμένο για τη στρατιά του βασιλιά, 

για το μέγεθος της οποίας λέγονταν πολλά. Μερικοί θεω¬ 

ρούσαν παράλογα τα στοιχεία που αναφέρονταν. 

Μέχρι εκείνη τη στιγμή όλα είχαν πάει μια χαρά. Η διά¬ 

θεση δεν ήταν βεβαίως χαλαρή, αλλά ήταν φανερό ότι μια 

κοινή βούληση εμψύχωνε όλους τους εκπροσώπους: να α¬ 

ντισταθούν. Οι δυσκολίες προέκυψαν όταν έπρεπε να λη-

φθούν οι πρακτικές αποφάσεις. Ο βασιλιάς Λεωτυχίδας φά¬ 

νηκε ανένδοτος: η κύρια αμυντική γραμμή έπρεπε να πα¬ 

ραταχθεί στον Ισθμό, όπου από καιρό είχαν αρχίσει να κα¬ 

τασκευάζονται τριπλά τείχη. Ακόμη κι αν η υπόλοιπη Ελλά¬ 

δα αναγκαζόταν να συνθηκολογήσει, η αντεπίθεση θα ξεκι¬ 

νούσε από την Πελοπόννησο. Τα επιχειρήματα του στηρί¬ 

ζονταν προπαντός στο γεγονός πως βόρεια του Ισθμού δεν 

υπήρχαν άλλες τοποθεσίες που να προσφέρονταν τόσο για 

αποτελεσματική άμυνα. 

Δεν ήταν όμως έτσι· ο εκπρόσωπος της Αθήνας, ο Θεμι¬ 

στοκλής, γιος του Νεοκλή, το απέδειξε αφού τινάχτηκε α¬ 

μέσως όρθιος και πήρε το λόγο. Ήταν άνθρωπος διαφορε¬ 

τικός απ' όλους τους άλλους. Ο λόγος του ήταν κοφτός, α¬ 

δρός, συχνά απότομος. Ο νους του διαυγής και οξύς. Τα ε¬ 

πιχειρήματά του ακλόνητα. Όσο μιλούσε, ο βασιλιάς Λεω¬ 

νίδας τον άκουγε με μεγάλη προσοχή, χωρίς να χάνει ούτε 

λέξη. Είχε αρχίσει να καταλαβαίνει ότι οι Έλληνες είχαν α¬ 

νάγκη τόσο από τη δύναμη της Σπάρτης όσο και από τη με¬ 

γαλοφυία της Αθήνας. 

Ο Θεμιστοκλής, γιος του Νεοκλή, κατέληξε: «Γι' αυτό, 

Έλληνες, είναι απαραίτητο να στήσουμε μέτωπο άμυνας 



στις Θερμοπύλες. Το στενό αυτό δεν είναι η θύρα της Αττι¬ 

κής, όπως άκουσα να λένε σε αυτή την αίθουσα, αλλά η θύ-

ρα όλης της Ελλάδας. Αν υπερασπιστούμε τις Θερμοπύλες, 

θα υπερασπιστούμε και την Πελοπόννησο. Χωρίς να υπο¬ 

λογίσουμε κάτι άλλο», πρόσθεσε. «Αν η Αθήνα πέσει στα χέ¬ 

ρια των βαρβάρων ή αναγκαστεί να υποκύψει» -ο Λεωνίδας 

κάθισε καλύτερα στο έδρανο ανταλλάσσοντας ματιές με τον 

ομόλογο του- «ποιος θα υπερασπιστεί τα παράλια σας από 

περσική απόβαση; Σε τι χρησιμεύουν τα οχυρωματικά έρ¬ 

γα που χτίζονται πυρετωδώς στον Ισθμό, αν δεν υπάρχει 

στόλος να καλύπτει τα νώτα; Ο εχθρός θα είναι σε θέση να 

αποβιβάσει τις στρατιές του οπουδήποτε στη Λακωνική, 

στην Αργεία, στη Μεσσηνία ή ακόμη και σε πολλά άλλα μέ¬ 

ρη και να σας αναγκάσει να σκορπίσετε τις δυνάμεις σας, 

ώστε να εξαπολύσει την τελική επίθεση με τον κύριο όγκο 

των δυνάμεων του. Όσο γενναίοι κι αν είναι», είπε ερεθι¬ 

σμένος ο ρήτορας απευθυνόμενος τώρα απευθείας στους 

δύο Λακεδαιμόνιους βασιλείς, που κάθονταν ακριβώς μπρο¬ 

στά του, «ούτε οι Σπαρτιάτες μπορούν να ελπίζουν ότι θα α¬ 

ποκρούσουν την εισβολή ολόκληρης της Ασίας χωρίς την 

προστασία ενός στόλου». 

Οι βασιλείς της Σπάρτης δεν μπόρεσαν λοιπόν να απο¬ 

φύγουν την υπόσχεση ότι θα έστελναν το στρατό τους στις 

Θερμοπύλες. Παρόλο που ήταν σε θέση να εγγυηθούν την 

αποστολή όλης της πελοποννησιακής στρατιάς. Γνώριζαν 

πολύ καλά ότι οι έφοροι και η Γερουσία δε θα επέτρεπαν 

ποτέ την αποστολή όλων των πολεμιστών εκτός Πελοπον¬ 

νήσου. Όταν μίλησαν άπαντες οι ρήτορες, άνοιξαν οι θύ¬ 

ρες της μεγάλης αίθουσας και έκαναν την είσοδο τους οι ιε¬ 

ρείς για την τελετή της ορκωμοσίας. Οι σύμμαχοι ορκίστη¬ 

καν στο θεό των Δελφών να μην αποσυρθούν από τον πό-



λεμο όσο ο βάρβαρος πατούσε ελληνικό χώμα καν να τι¬ 

μωρήσουν όλους εκείνους τους Έλληνες που βοηθούσαν 

τους Πέρσες και πρόδιδαν το αίμα τους. Όταν ο ήλιος βρι¬ 

σκόταν στο τέρμα της καθοδικής του πορείας στον ουρα¬ 

νό, οι εκπρόσωποι γύρισαν στα σπίτια τους. Οι δύο αρχα-

γέτες, δηλαδή οι δύο Σπαρτιάτες βασιλείς, παρέμειναν στην 

Κόρινθο για να συνεννοηθούν με τους άρχοντες της πόλης 

σχετικά με τις πολεμικές επιχειρήσεις - τη στρατολόγηση 

και την προετοιμασία των πολεμικών πλοίων που έπρεπε να 

ενωθούν με το συμμαχικό στόλο. Μετά από ένα λιτό δεί¬ 

πνο, ο βασιλιάς Λεωνίδας είχε αποσυρθεί στην οικία που του 

είχε διαθέσει η ηγεσία της πόλης, όταν ο φρουρός στην 

πόρτα τού ανήγγειλε πως κάποιος ήθελε να του μιλήσει. 

Ήταν ο Θεμιστοκλής, ο Αθηναίος στρατηγός. «Πέρασε μέ¬ 

σα», είπε ο βασιλιάς αφού τον υποδέχτηκε στο κατώφλι. 

«Καλώς ήρθες στο σπίτι αυτό». Ο Αθηναίος κάθισε συμμα¬ 

ζεύοντας το λευκό μανδύα του. «Ποιος ο λόγος της επίσκε¬ 

ψης σου;» 

«Ω βασιλιά, ήρθα εδώ για να σου ανακοινώσω πολύ σο¬ 

βαρά γεγονότα, που ενδέχεται να ζημιώσουν την υπόθεση 

μας». 

Ο Λεωνίδας τον κοίταξε θορυβημένος: 

«Περί τίνος πρόκειται;» 

«Έχω πληροφορίες ότι οι πόλεις του Βορρά και του Κέ¬ 

ντρου ετοιμάζονται να υποταχθούν στο Μέγα Βασιλέα ή, 

κατά κάποιο τρόπο, να συνεργαστούν με αυτόν. Κι όχι μό¬ 

νο. Το μαντείο των Δελφών είναι με το μέρος τους. Ξέρεις 

τι απάντηση πήραν οι απεσταλμένοι της πόλης μου;» 

«Έμαθα πως ήταν χρησμός αναμφίβολα αποθαρρυντι¬ 

κός, αλλά δε γνωρίζω τα λόγια». 

«Μετά βίας θα τον χαρακτήριζα αποθαρρυντικό», συνέ-



χισε ο Αθηναίος. «Το μαντείο προμάντεψε τρομερές συμ¬ 

φορές στην πόλη, καταστροφές και ατέλειωτο πένθος αν οι 

Αθηναίοι τολμήσουν να αντισταθούν στους Μήδους. Οι εκ¬ 

πρόσωποι είχαν απογοητευτεί τόσο, που δεν τολμούσαν να 

γυρίσουν πίσω. Αποφάσισαν τότε να παρουσιαστούν ξανά ως 

ικέτες, για να πάρουν καινούριο χρησμό. Και τότε το μαντείο 

μού έδειξε, άθελα του, τον τρόπο για να σώσω την πόλη α¬ 

πό τη θλίψη και τον πανικό. Τα λόγια που η Πυθία πρόφε¬ 

ρε τη δεύτερη φορά δεν ήταν λιγότερο τρομερά από τα πρώ¬ 

τα, αλλά στο τέλος ανέφερε πως την πόλη θα έσωζαν τα ξύ-

λινα τείχη. Παραλογισμός, που εγώ ερμήνευσα ως εξής: η 

μόνη μας σωτηρία είναι ένας μεγάλος πολεμικός στόλος». Ο 

Λεωνίδας τον κοίταξε έκπληκτος: «Είσαι πιο πολυμήχανος 

από τον Οδυσσέα», είπε, «αλλά αυτά που λες είναι πολύ σο¬ 

βαρά. Πιστεύεις στ' αλήθεια πως το μαντείο είναι κακόπι¬ 

στο;» Ο Θεμιστοκλής έμεινε βουβός. Του φάνηκε άτοπο να 

υπενθυμίσει πώς ο βασιλιάς Κλεομένης έπεισε την Πυθία 

Περίαλλα να αρνηθεί τη νόμιμη καταγωγή του Δημάρατου. 

Κατάλαβε ότι θα ήταν περιττό όταν ο βασιλιάς Λεωνίδας έ¬ 

σκυψε το κεφάλι ταραγμένος. 

«Είμαι απόλυτα βέβαιος», απάντησε τότε ο Αθηναίος 

ναύαρχος. «Οι βόρειες πόλεις ελέγχουν την Αμφικτιονία των 

Δελφών με απόλυτη πλειοψηφία. Ο μόνος τρόπος για να ε¬ 

ξουδετερώσουμε αυτή την πολιτική είναι να γνωστοποιή¬ 

σουμε ξεκάθαρα στους συμμάχους μας ότι δεν έχουμε έ¬ 

χθρα εναντίον του μαντείου και να υπογραμμίσουμε εκείνο 

το κομμάτι του όρκου μας που λέει ότι οι προδότες θα τι¬ 

μωρηθούν και θα αναγκαστούν να πληρώσουν πρόστιμο στο 

ναό του Απόλλωνα. Αλίμονο μας αν μας θεωρήσουν εχθρούς 

του θεού ή αδιάφορους απέναντι στους χρησμούς. Μέχρι 

τώρα κατάφερα να αποφύγω αυτό το εμπόδιο, αλλά δυσκο-



λεύτηκα πολύ. Εντούτοις, πρέπει να λογαριαστούμε με τους 

Θεσσαλούς, τους Βοιωτούς, τους Περραιβούς* και τους Αι-

νιάνες**, χωρίς να υπολογίζουμε τους Μακεδόνες. Ο Μα¬ 

κεδόνας βασιλιάς είναι φίλος μας, αλλά η θέση του είναι δυ¬ 

σχερής. Δεν μπορεί να αντισταθεί ούτε μια μέρα. Ο Μέγας 

Βασιλεύς μπορεί να στρατοπεδεύσει στην κεντρική Ελλάδα 

κι από εκεί να μας επιτεθεί ανενόχλητος, βασιζόμενος στην 

υποταγή και στη συνεργασία των προδοτών. Αυτό και μόνο 

αρκεί για να πειστούν οι άρχοντες σας να παρατάξουν κά¬ 

θε διαθέσιμη δύναμη στις Θερμοπύλες». 

Ο βασιλιάς της Σπάρτης, αφού τον άκουσε προσεκτικά, 

απάντησε: 

«Συμφωνώ με όσα λες, ω Θεμιστοκλή, και να είσαι βέ¬ 

βαιος πως θα κάνω ό,τι μπορώ για να πείσω τους εφόρους 

και τη Γερουσία, αλλά γνωρίζεις πως η εξουσία μου δεν εί-

ναι απόλυτη. Να ξέρεις όμως πως, ό,τι κι αν γίνει, εγώ θα 

βρίσκομαι στις Θερμοπύλες». 

«Αυτό είναι ήδη πολύ, ω βασιλιά», είπε ο Θεμιστοκλής. 

«Επιστρέφω λοιπόν χαρούμενος στην πόλη μου, αφού είδα 

ότι ο βασιλιάς Λεωνίδας δεν είναι μόνο γενναίος πολεμι¬ 

στής, αλλά και άντρας σοφός και γενναιόδωρος. Η υπόσχε¬ 

σή σου αυτή έχει για μένα μεγάλη σημασία, τόσο ώστε αι¬ 

σθάνομαι την ανάγκη να την ανταποδώσω, όπως κάνουμε με 

τα δώρα. Μάθε λοιπόν ότι, όταν ο βασιλιάς Λεωνίδας πα¬ 

ραταχθεί στις Θερμοπύλες, θα είναι εκεί και το πλοίο του 

Θεμιστοκλή για να προστατεύει τα νώτα του κατά θάλασσαν 

* Κάτοικοι της Περραιβίας, περιοχής της βόρειας Θεσσαλίας, δυτικά του Ολύ¬ 

μπου. (Σ.τ.Ε.) 

** Ελληνικό φύλο που τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο είχε εγκατασταθεί 

στην κοιλάδα του Σπερχειού. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, όχι μόνο υποτάχθηκαν 

αμαχητί στους Πέρσες, αλλά πρόσφεραν και στρατό. (Σ.τ.Ε.) 



κι ότι θα προτιμήσει να πληρώσει με την ίδια του τη ζωή πα¬ 

ρά να αθετήσει την υπόσχεση του. Και τώρα», είπε καθώς 

σηκωνόταν, «όλοι μας έχουμε ανάγκη από ξεκούραση. Είθε 

να έχεις μια καλή νύχτα, ω βασιλιά Λεωνίδα». 

«Είθε να είναι καλή και για σένα, Αθηναίε φιλοξενούμε¬ 

νε», ανταπέδωσε το χαιρετισμό ο Λεωνίδας όπως σηκωνόταν 

για να συνοδεύσει τον Θεμιστοκλή στην πόρτα. 

Και τότε ακούστηκε ο ήχος των οπλών ενός αλόγου που 

κάλπαζε στο λιθόστρωτο. Το άλογο σταμάτησε ακριβώς έ¬ 

ξω από το σπίτι. Αμέσως μετά στα αφτιά τους έφτασαν ένα 

χλιμίντρισμα και μερικές ανάστατες κουβέντες. Κάποιος 

χτύπησε την πόρτα και μπήκε ο φρουρός: 

«Ω βασιλιά, ένας αγγελιαφόρος ζητά να σε δει, αμέσως». 

«Ας περάσει», συγκατένευσε ο Λεωνίδας. Ένας κατάκο¬ 

πος άντρας μες στη σκόνη μπήκε και του έδωσε ένα δερ¬ 

μάτινο κύλινδρο. Χαιρέτησε στρατιωτικά και βγήκε. Ο βα¬ 

σιλιάς άνοιξε τον κύλινδρο και έριξε γρήγορα μια ματιά στο 

μήνυμα. Ο Θεμιστοκλής παρατήρησε ότι χλόμιασε: 

«Κάτι σοβαρό;» 

«Η Γερουσία έστειλε ανθρώπους να συμβουλευτούν το 

μαντείο σε ό,τι αφορά τον επικείμενο πόλεμο και τώρα ήρ¬ 

θε ο χρησμός». Κι άρχισε να διαβάζει αργά: 

Σε σας, κατοίκους της Σπάρτης 

με τους φαρδείς δρόμους, 

ή μεγάλη ακρόπολη 

ξακουστή των Περσειδών 

καταστρέφεται 

ή ένα βασιλιά της γενιάς του Ηρακλή, 

αν αυτό δε συμβεί, 

νεκρό πρέπει να θρηνήσετε. 



Ο Θεμιστοκλής πλησίασε και άγγιξε το μπράτσο του βα¬ 

σιλιά: 

«Μη δίνεις σημασία, Λεωνίδα. Το μαντείο είναι πλέον α¬ 

νοιχτά με το μέρος των Περσών. Δεν πρέπει να δίνεις βα¬ 

ρύτητα σ' αυτά τα λόγια». Ο Λεωνίδας τον κοίταξε απορρο¬ 

φημένος: 

«Μιλάς μάλλον σωστά, Αθηναίε φιλοξενούμενε, αλλά με¬ 

ρικές φορές η φωνή του θεού ακούγεται ακόμη κι απ' το 

στόμα των μοχθηρών». Άνοιξε την εξώπορτα και είπε: 

«Στις αρχές της άνοιξης θα είμαι στις Θερμοπύλες», υ¬ 

ποσχέθηκε ξανά με σταθερή φωνή. 

Ο Αθηναίος έκανε ένα νεύμα συναίνεσης, του έσφιξε το 

χέρι κι έφυγε κρατώντας σφιχτά το μανδύα του. Στο δρόμο 

δυνατές ριπές παγωμένου ανέμου στροβίλιζαν στον τρελό 

χορό τους τα ξερά φύλλα. 
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ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 

ΣΤΑ ΜΑΚΡΙΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑ του Ελλήσποντου χιλιάδες άντρες δού¬ 

λευαν πυρετωδώς στη μεγάλη γέφυρα, υπό τις οδηγίες των 

αρχιτεκτόνων του Μεγάλου Βασιλέως. Το τεράστιο έργο έ¬ 

πρεπε οπωσδήποτε να τελειώσει πριν μπει ο χειμώνας. Τα 

δύο καραβόσκοινα που συγκρατούσαν τη γέφυρα είχαν μή¬ 

κος πάνω από είκοσι στάδια. Το ένα ήταν από λινάρι και το 

είχαν κατασκευάσει Φοίνικες, ενώ το άλλο, από πάπυρο, ή¬ 

ταν έργο Αιγυπτίων. Αφού τα έδεσαν στην ασιατική ακτή, τα 

φόρτωσαν πάνω σε δύο πολεμικά πλοία και τα έσυραν ως 

τη στεριά της Ευρώπης. Εκεί τα τέντωσαν, με δύο τεράστιες 

τροχαλίες. Για να τα υψώσουν πάνω από το νερό, στο σω¬ 

στό επίπεδο, χρειάστηκαν εξήντα ζεύγη βοδιών και είκοσι 

ζεύγη αλόγων. Ανάμεσα στα σκοινιά είχαν πάρει θέση τα 

πλοία που θα αποτελούσαν το δάπεδο της γέφυρας - ένα 

στρώμα από κλαδιά, καλυμμένο με πατημένο χώμα. Στο τέ¬ 

λος, οι αρχιτέκτονες του Μεγάλου Βασιλέως θαύμασαν ι¬ 

κανοποιημένοι το απίστευτο κατόρθωμα τους. Αλλά η δόξα 

τους κράτησε πολύ λίγο: καθώς άλλαζε η εποχή, ένας δυνα¬ 

τός βοριάς ξεσήκωσε μεγάλη θύελλα και τότε κατάλαβαν το 

λάθος τους. Η γέφυρα εκτεινόταν κάθετα στη διεύθυνση του 



ανέμου και στο θαλάσσιο ρεύμα. Το παλαμάρι που ήταν 

φτιαγμένο από λινάρι, πιο βαρύ από τον πάπυρο, βράχηκε 

και βάρυνε περισσότερο, με αποτέλεσμα να ανατραπεί η ι¬ 

σορροπία της κατασκευής. Οι άγκυρες που το συγκρατού¬ 

σαν ξέφυγαν, κι έτσι τα δυνατά κύματα παρέσυραν σε λίγη 

μόνο ώρα το θαυμαστό γεφύρι. Οργισμένος ο Μέγας Βασι¬ 

λεύς διέταξε να μαστιγώσουν τη θάλασσα με βέργες, ενώ 

ταυτόχρονα εξαπέλυαν κατάρες: «Ω πικρό νερό, ο Μέγας 

Βασιλεύς σε τιμωρεί έτσι διότι του προκάλεσες ζημιά χωρίς 

να έχεις υποστεί απ' αυτόν καμία αδικία. Δίκαια κανείς δε 

σου προσφέρει θυσίες, τιποτένιο ρεύμα, θολό και αλμυρό». 

Οι αρχιτέκτονες αποκεφαλίστηκαν. Αυτοί που θα τους 

διαδέχονταν θα ήταν έτσι πιο προσεκτικοί στην εκτέλεση 

του καθήκοντος. Και, πράγματι, έτσι κι έγινε. Την άνοιξη κα¬ 

τασκεύασαν άλλη γέφυρα, αυτή τη φορά με τέσσερα καρα-

βόσκοινα, από λινάρι και πάπυρο που εναλλάσσονταν, ώστε 

το βάρος να μοιραστεί ισορροπημένο. Άλλαξαν και τη θέ¬ 

ση όπου στηρίζονταν στο έδαφος, ώστε η γέφυρα να είναι 

παράλληλη προς το ρεΰμα και τα σκοινιά διαρκώς τεντω¬ 

μένα. Άφησαν και μεγαλύτερο λάσκο στα σκοινιά που κρα-

τούσαν τις άγκυρες στο βυθό, ώστε να αντέχουν και τους βο¬ 

ριάδες και τους δυτικούς ανέμους της άνοιξης. 

Τριακόσια εξήντα πλοία μπήκαν ανάμεσα στα σκοινιά, 

πάνω στα οποία έβαλαν πριονισμένους κορμούς δέντρων, 

που συγκρατούσαν το πατημένο χώμα. Κατασκεύασαν και 

μια κουπαστή από καλάμια και λυγαριές, για να μην τρο¬ 

μάζουν τα άλογα από τα κύματα. 

Όταν οι πελαργοί έκαναν την εμφάνιση τους στον ουρα¬ 

νό της Τρωάδας και της Βιθυνίας, ο άθλος είχε ολοκληρω¬ 

θεί και το αναρίθμητο στράτευμα του Ξέρξη άρχισε να με-

τακινείται. Πέρασαν οι Μήδοι, οι Κίσσιοι, οι Υρκάνιοι και 



μετά οι Ασσύριοι με τις κωνικές περικεφαλαίες και τα βα¬ 

ριά ρόπαλα τους, ακολούθησαν οι Σκύθες καβάλα στα μικρά 

δασύτριχα άλογα της στέπας, οι Βακτριανοί με τα πρόσω¬ 

πα καμένα από τον ήλιο του Παροπάμισου, Ινδοί με τα¬ 

τουάζ στο σώμα και δόρατα από μπαμπού- πέρασαν και οι 

Πάρθοι κι οι Χοράσμιοι με τα μακριά κυρτά σπαθιά τους, 

οι Κάσπιοι με τους βαρείς μανδύες από δέρμα γίδας, οι Σο-

γδιανοί της νότιας ερήμου· οι Αιθίοπες που φορούσαν το¬ 

μάρια λιονταριού και λεοπάρδαλης και κρατούσαν μυτερά 

ακόντια· οι Άραβες με τους φαρδείς μανδύες του πάνω σε 

δρομάδες και στη συνέχεια Λίβυοι, Καππαδόκες, Φρύγες, 

Μυσοί, Θράκες, Μοσσύνοικοι, Αιγύπτιοι, Παφλαγόνες, Κόλ-

χοι. Παρήλαυναν μέρες ολόκληρες, μέχρι που τελευταίοι 

πέρασαν οι Αθάνατοι, η φρουρά του Ξέρξη. Ήταν δέκα χι¬ 

λιάδες άντρες, που φορούσαν ποδήρεις χιτώνες με κρόσσια, 

χρυσά και ασημένια βραχιόλια, κρατούσαν μεγάλα τόξα κι 

είχαν περίτεχνες φαρέτρες περασμένες στην πλάτη τους. 

Ήταν ό,τι καλύτερο διέθετε ο στρατός του Ξέρξη, πανύψη¬ 

λοι, γενναίοι, πιστοί στο βασιλιά τους μέχρι τέλους. Καθι¬ 

σμένος σε εβένινο θρόνο ο Μέγας Βασιλεύς τους έβλεπε να 

παρελαύνουν και ούτε κι ο ίδιος γνώριζε καλά καλά πόσοι 

λαοί και πόσοι άνθρωποι ζούσαν στην αχανή αυτοκρατορία 

του. 

Στην ευρωπαϊκή ακτή βοσκοί και χωρικοί που κατοι¬ 

κούσαν στα γύρω χωριά είχαν μαζευτεί στην παραλία για να 

απολαύσουν το απίστευτο θέαμα. Την ίδια ώρα, από τα λι¬ 

μάνια της Ιωνίας και της Φοινίκης ξεκινούσαν τα πρώτα 

πλοία, για να σχηματίσουν το μεγαλοπρεπή στόλο που έ¬ 

πρεπε να υποστηρίξει και να ανεφοδιάσει το στρατό κατά 

τη διάρκεια της μακράς χερσαίας πορείας του. 

Οι κάτοικοι των ακτών είδαν να πλέουν τα πλοία της Τύ-



ρου, της Σιδώνας, της Βύβλου, της Αράδου, της Ιόππης, της 

Ασκάλωνας, τα μεγάλα σκαριά με έμβολα της Αλικαρνασ-

σού, της Κνίδου, της Σμύρνης, της Σάμου, της Χίου, της Κύ-

πρου, της Φώκαιας, που έπλεαν με τα πανιά ορθάνοιχτα και 

τα λάβαρα και τα διακριτικά των στρατηγών να κυματίζουν 

στα κατάρτια της πρύμνης. 

Γρήγορα άρχισαν να φτάνουν οι πρώτες ειδήσεις στο 

στρατηγείο του βασιλιά Λεωνίδα και του βασιλιά Λεωτυχί-

δα. Σήμαναν αμέσως συναγερμό για τη σύναξη της πελο¬ 

ποννησιακής στρατιάς κι άρχισαν να συγκεντρώνουν μεγά¬ 

λο μέρος της στον Ισθμό της Κορίνθου. Στα λιμάνια του 

Πειραιά, της Αίγινας και της ίδιας της Κορίνθου είχαν αρ¬ 

χίσει να καταπλέουν τα πολεμικά πλοία που θα έφραζαν το 

δρόμο στο στόλο του Μεγάλου Βασιλέως. 

Από τον πρυμναίο πύργο της ναυαρχίδας ο Θεμιστοκλής 

ατένιζε το λαμπρό στόλο του, που μόλις είχε βγει από τα 

ναυπηγεία, να σηκώνει τις άγκυρες μέσα σε σύγχυση και σα-

ματά. Φωνές, κοφτά παραγγέλματα και τυμπανοκρουσίες 

έδιναν το ρυθμό στους εκατοντάδες κωπηλάτες, που καθι¬ 

σμένοι μέσα στο κύτος τραβούσαν τα μακριά κουπιά. Η μία 

μετά την άλλη βγήκαν από το λιμάνι οι θεσπέσιες τριήρεις, 

κοσμήματα της ναυπηγικής τέχνης της Αθήνας. Κυλούσαν 

πάνω στο νερό με τα έξαλα χαμηλά, για να μη δίνουν στό¬ 

χο στα βέλη και στους καταπέλτες του εχθρού. Ήταν στε¬ 

νόμακρες και γρήγορες, εκμεταλλευόμενες άριστα τους α¬ 

νέμους και τα ρεύματα. Το αιχμηρό έμβολο τους, καλά καρ-

φωμένο στην τρόπιδα, την κύρια δοκό στήριξης του σκελετού, 

μπορούσε να συντρίψει τα πλευρά οποιουδήποτε πλοίου χω¬ 

ρίς να προκαλέσει ζημιές στην πλώρη. Οι μηχανικοί είχαν 

εφεύρει και κατασκευάσει θαυμαστές μηχανές, τις οποίες 

δεν ήταν εύκολο να νικήσει και να καταστρέψει κανείς. 



Καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινο¬ 

πώρου, όταν το επέτρεπε ο καιρός, τα πληρώματα εξασκού¬ 

νταν στους πιο επιδέξιους ελιγμούς, οι κωπηλάτες καταπο¬ 

νούσαν τα χέρια και την πλάτη τους, αλλά χιλιάδες χέρια 

τραβούσαν τώρα τα κουπιά με απόλυτο συγχρονισμό, υπά¬ 

κουα στα παραγγέλματα των αρχηγών. 

Στη Σπάρτη οι έφοροι και οι γέροντες, τα μέλη της Γε¬ 

ρουσίας, συσκέφθηκαν μαζί με τους δύο βασιλείς για να α¬ 

ποφασίσουν επί του πρακτέου. Όλοι συμφώνησαν ότι ο στρα¬ 

τός της Σπάρτης δεν έπρεπε να διακινδυνεύσει να βγει ε¬ 

κτός Πελοποννήσου. Στις Θερμοπύλες θα πήγαινε μόνο έ¬ 

να πελοποννησιακό κλιμάκιο. Επέτρεψαν στο βασιλιά Λεω¬ 

νίδα να πάρει μαζί του μόνο τριακόσιους Σπαρτιάτες. Όσο 

κι αν πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις ο Λεωνίδας, δεν κα¬ 

τάφερε να πάρει ούτε έναν άντρα παραπάνω. Του έλειψε, 

μεταξύ άλλων, και η βοήθεια του ομολόγου του, ο οποίος 

μάλλον πλησίαζε περισσότερο στις απόψεις των γερόντων 

και των εφόρων. Οι τελευταίοι επέλεξαν αυτοπροσώπως έ¬ 

ναν έναν τους τριακόσιους Σπαρτιάτες που θα συνόδευαν 

τον Λεωνίδα στις Θερμοπύλες. Ανάμεσα τους ήταν σχεδόν 

όλα τα μέλη της δωδέκατης συσκηνίας του τρίτου λόχου, 

που είχαν ενταχθεί τότε στη βασιλική φρουρά. Ο Άγις, ο 

Βρύθος, ο Κλεανδρίδας, ο Χρυσίλαος και οι άλλοι συμπο¬ 

λεμιστές υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό την είδηση, που τους 

πρόσφερε τη δυνατότητα να έρθουν πρώτοι σε επαφή με 

τον εχθρό. Δεν τους περνούσε καν από το νου η σκέψη ότι 

ουσιαστικά δεν είχαν καμία ελπίδα να βγουν ζωντανοί από 

την αναμέτρηση τους με ένα τόσο πολυπληθές στράτευμα ό¬ 

σο έλεγαν πως ήταν εκείνο του Μεγάλου Βασιλέως. 

Ο Αρίσταρχος έγινε υπασπιστής του βασιλιά, για την αν¬ 

δρεία και τη μεγάλη πείρα του. Έτσι, πατέρας και γιος βρέ-



θηκαν στο ίδιο κλιμάκιο, που αναχωρούσε προς Βορράν. 

Η είδηση ότι επίκειτο στρατολόγηση έφτασε και στο βου¬ 

νό κι όλοι κατάλαβαν πως δεν επρόκειτο πλέον για φήμες 

κι ότι ο πόλεμος είχε πραγματικά ξεσπάσει. Έπρεπε να ε¬ 

τοιμαστούν για την εκστρατεία. Ένας κήρυκας ανέβηκε μια 

μέρα στον Ταΰγετο και διέταξε να στρατολογηθούν όλοι οι 

είλωτες που ήταν σε θέση να βοηθήσουν. Έτσι, ο Τάλως α¬ 

ναγκάστηκε να αποχαιρετίσει τη μητέρα του και να κατέβει 

στην πεδιάδα, μαζί με τους άλλους συντοπίτες του. 

Στην πόλη οι Σπαρτιάτες πολεμιστές θα τους διάλεγαν 

έναν έναν για να βρουν τον κατάλληλο για υπηρέτη και α¬ 

χθοφόρο. Ο Τάλως ήταν βέβαιος πως δε θα πήγαινε μαζί 

τους, ότι θα τον απέρριπταν λόγω του σωματικού του ελατ¬ 

τώματος: κανένας δε θα έπαιρνε έναν κουτσό είλωτα στην 

ακολουθία του. 

Τους οδήγησαν στον περίβολο του ναού της Χαλκιοίκου 

Αθηνάς και τους παρέταξαν σε τρεις στοίχους. Οι πολεμιστές 

στάθηκαν παρατεταγμένοι απέναντι τους. Εγκατέλειπαν τους 

ζυγούς με βάση την αρχαιότητα και περνώντας ανάμεσα 

στις σειρές επέλεγαν τον είλωτα της αρεσκείας τους. Τελευ¬ 

ταίοι έπρεπε να διαλέξουν οι νεότεροι. Ο Τάλως μαρμάρω¬ 

σε όταν είδε τον Βρύθο να βγαίνει από τους ζυγούς και να 

διασχίζει την πλατεία. Περιφερόταν ανάμεσα στις σειρές, ώ-

σπου στάθηκε μπροστά του. Τον αναγνώρισε και τον κοίταξε 

με βλέμμα χλευαστικό, που του πάγωσε το αίμα. Ύστερα εί¬ 

πε στο νεαρό στρατολόγο: 

«Αυτόν τον θέλω». 

«Μα, Βρύθε», αντέδρασε ο στρατολόγος πλησιάζοντας 

τον. «Είσαι βέβαιος; Δε βλέπεις ότι είναι κουτσός; Άσ' τον 

στην επιμελητεία, θα είναι πιο χρήσιμος εκεί. Ο προσωπι¬ 

κός υπηρέτης πρέπει να είναι αρτιμελής». 



«Μην ανησυχείς», απάντησε ο Βρύθος. «Αυτός είναι αρ¬ 

κετά αρτιμελής, τον ξέρω καλά». 

Κι έτσι ο Τάλως, ύστερα από χρόνια γαλήνης, βρέθηκε 

ξανά στην καρδιά της λαίλαπας. Καθώς πήγαινε προς το 

στρατόπεδο που είχε στηθεί έξω από την πόλη, σκεφτόταν 

πόσο είχε πεθυμήσει την Αντινόη, την οποία είχε χρόνια ο¬ 

λόκληρα να δει και ίσως δε θα ξανάβλεπε ποτέ του. Σκέ-

φτηκε τη μητέρα του, που ακόμη ήλπιζε να τον ξαναδεί πί¬ 

σω στην καλύβα στον Ταΰγετο, τον παππού του τον Κριτό-

λαο, που κειτόταν στον τάφο του, σκεπασμένο με φύλλα βα¬ 

λανιδιάς στις παρυφές του δάσους, ακόμη και το φτωχό τον 

Κρύο. Όλα όσα ανήκαν στο παρελθόν. 

Τώρα που τον ξερίζωσαν από το σπίτι του, από τον πε¬ 

ρίγυρο του, από τη μητέρα του, ήταν ολομόναχος στο έλεος 

ενός αδίστακτου εχθρού. Προσπάθησε να μην αφήσει την 

απόγνωση να τον καταλάβει. Το μόνο που μετρούσε ήταν να 

καταφέρει να σώσει τον εαυτό του. Και το νέο του αφεντι¬ 

κό σίγουρα θα είχε σοβαρότερα προβλήματα να αντιμετω¬ 

πίσει, αν όσα λέγονταν ευσταθούσαν. Ήρθε λοιπόν η στιγ¬ 

μή της αναχώρησης χωρίς να συμβεί κάτι το ιδιαίτερο. Εί¬ 

δε τον Βρύθο μόλις δύο φορές, όταν πήγε στις συσκηνίες 

για να πάρει την εξάρτυσή του κι όταν εκείνος ήρθε στο 

στρατόπεδο για να του δώσει οδηγίες για το ταξίδι. Ο Τά¬ 

λως εκείνη τη στιγμή κάρφωνε καινούρια λουριά στο εσω¬ 

τερικό της ασπίδας. Ο Βρύθος μπήκε στο αντίσκηνο, έβγαλε 

την αρματωσιά του και την ακούμπησε σε μια γωνιά. Ύστε¬ 

ρα κάθισε σ' ένα σκαμνί: 

«Όλα έτοιμα;» ρώτησε χωρίς να τον κοιτάξει. 

«Μάλιστα, κύριε, όλα έτοιμα. Άλλαξα τα λουριά στην α¬ 

σπίδα γιατί είχαν χαλαρώσει. Πρέπει να στέκεται καλά στο 

μπράτσο». 



Ο Βρύθος τον κοίταξε με ερευνητικό βλέμμα. 

«Ξέρεις πάρα πολλά για βοσκό που ποτέ του δεν άφησε 

το βουνό». 

«Οι μεγαλύτεροι μου έμαθαν ό,τι χρειάζεται γι' αυτή τη 

δουλειά». 

«Οι μεγαλύτεροι πρέπει να σου έμαθαν κι άλλα πράγ¬ 

ματα», συνέχισε ο Βρύθος κοιτώντας τον επίμονα, «και ξέ¬ 

ρεις καλά τι εννοώ. Εγώ δεν ξέχασα, κι ας πέρασαν πολλά 

χρόνια τώρα πια. Ούτε κι εσύ, μου φαίνεται». 

«Όχι, κύριε», απάντησε στεγνά ο Τάλως συνεχίζοντας το 

έργο του. «Δεν ξέχασα». 

«Είσαι όμως σοφός. Το μάθημα που πήρες σε έκανε να 

ξεχάσεις κάποιες ιδέες, τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Αλλά δεν 

είμαι απόλυτα σίγουρος. Όπως και να χει», συνέχισε ενώ έ¬ 

λυνε τις επικαλαμίδες, «υπάρχει κάτι σε σένα που δε με πεί¬ 

θει εντελώς. Γι' αυτό, όταν σε είδα στην πλατεία μαζί με τους 

άλλους είλωτες, θέλησα να μάθω περί τίνος πρόκειται». 

«Κανένα μυστήριο, κύριε», ψιθύρισε ο Τάλως χωρίς να 

αφήσει την ασχολία του. «Είμαι μόνο ένας φτωχός βοσκός». 

«Αυτό θα το δούμε», είπε παγερά ο Βρύθος. «Σ' εκείνο το 

βουνό συνέβησαν περίεργα πράγματα τελευταία. Μόλις πριν 

από ένα μήνα βρέθηκε ένα ελάφι που ξεψύχησε στον Ευ¬ 

ρώτα. Ήταν χτυπημένο από ένα παράξενο βέλος που εμείς 

ποτέ δεν έχουμε χρησιμοποιήσει. Είχα την εντύπωση πως ε¬ 

σύ κάτι θα ήξερες». 

«Κάνεις λάθος, κύριε, δεν ξέρω τίποτα. Εγώ ασχολούμαι 

μόνο με το κοπάδι μου». 

«Πώς σε λένε;» 

«Τάλω». 

«Ξέρεις ποιος είμαι εγώ;» 

«Ο Βρύθος, ο γιος του Αρίσταρχου, Κλεομενίδης». 



Ο Βρύθος σηκώθηκε κι άρχισε να βηματίζει πάνω κάτω μέ¬ 

σα στο αντίσκηνο. Ξαφνικά σταμάτησε με την πλάτη στραμ¬ 

μένη προς το μέρος του: 

«Και η καλή σου... εκείνη η χωριατοπούλα, που είναι τώ¬ 

ρα;» 

«Η οικογένεια του Πελία ακολούθησε τον ευγενή Κρά-

τιππο στην Τεγέα κι ύστερα στη Μεσσηνία, νομίζω». Ο Τά-

λως σηκώθηκε και, μόλις ο Βρύθος έκανε στροφή, τον βρή¬ 

κε όρθιο να τον κοιτάζει κατάματα με τα σαγόνια του σφιγ¬ 

μένα. 

«Στρώσου στη δουλειά, βοσκέ. Πρέπει να ετοιμαστούμε, 

αύριο φεύγουμε». Έριξε στην πλάτη την κοντή στρατιωτι¬ 

κή χλαμύδα και βγήκε απ' το αντίσκηνο. 

Την επομένη ο στρατός παρατάχθηκε με απόλυτη τάξη. 

Επικεφαλής οι τριακόσιοι Σπαρτιάτες σε οχτώ στοίχους, με 

τέσσερις άντρες ο καθένας. Πίσω ακολουθούσαν οι Πελο-

ποννήσιοι σύμμαχοι. Και τελευταίοι οι είλωτες υπηρέτες, με 

τις άμαξες και τις αποσκευές. 

Ο βασιλιάς, περιτριγυρισμένος από τους αξιωματικούς του, 

έφτασε όταν υπήρχε ακόμη σκοτάδι. Πίσω του φάνηκε η 

πομπή με τις μητέρες των νέων πολεμιστών, για την τελετή 

παράδοσης της ασπίδας. Ήταν λευκοντυμένες με αραχνοΰ¬ 

φαντες μαντίλες στα μαλλιά. Στάθηκαν με τη σειρά μπρο¬ 

στά στο σχηματισμό των οπλιτών. Όταν σήμανε η σάλπιγ¬ 

γα, οι νέοι βγήκαν από τους στοίχους δύο βήματα μπροστά. 

Στο δεύτερο σάλπισμα ακούμπησαν καταγής τις ασπίδες με 

το κόκκινο Λ που τους είχαν δώσει οι πατεράδες τους τη μέ¬ 

ρα της μύησης. Με ένα νεύμα του βασιλιά η πρώτη γυναί¬ 

κα πλησίασε το γιο της, πήρε την ασπίδα και του την πέρασε 



στο μπράτσο, απαγγέλλοντας δυνατά την παραδοσιακή 

φράση 

ή τάν ή επί τάς, 

που σήμαινε ή θα νικήσεις και θα επιστρέψεις με την α¬ 

σπίδα σου ή θα πεθάνεις και θα σε φέρουν πάνω σ' αυτή. 

Ήρθε η σειρά της Ισμήνης. Η πόλη της είχε παραχωρήσει 

ύψιστο προνόμιο. Σε αντίθεση με την παράδοση που απα¬ 

γόρευε να παραταχθούν στη μάχη όλοι οι άρρενες της ίδιας 

οικογένειας, για να μην υπάρχει κίνδυνος να χαθεί το όνο¬ 

μα, στην περίπτωση της είχαν διαλέξει και τον άντρα και το 

γιο της. Η Ισμήνη γονάτισε, πήρε την ασπίδα και στάθηκε 

όρθια μπροστά στον Βρύθο. Στο θαμπό φως της αυγής δια¬ 

κρινόταν αμυδρά η σκοτεινή σιλουέτα του νέου, τα χαρα¬ 

κτηριστικά του προσώπου του έμοιαζαν πιο σκληρά και η 

Ισμήνη νόμισε πως αντίκρισε για μια στιγμή τα σκαλισμέ¬ 

να σε κυπαρισσόξυλο πρόσωπα των ηρώων των Κλεομενι-

δών. Πάγωσε και η φωνή της έτρεμε καθώς έλεγε τη φρά¬ 

ση της παράδοσης. Ο ήλιος ξεπρόβαλε από τα βουνά την ώ¬ 

ρα που η τελευταία γυναίκα επέστρεφε στη θέση της και έ¬ 

στειλε την απειλητική λάμψη των πολεμιστών στα μάτια των 

Σπαρτιατισσών μανάδων. Με στεγνά μάτια κοιτούσαν τα 

παιδιά που οι ίδιες γέννησαν θνητά. Ο πόνος και το κλάμα 

τους δε θα τα κρατούσαν στην αγκαλιά τους. 

Ο βασιλιάς φόρεσε την περικεφαλαία με τα τρία λοφία 

και έδωσε το έναυσμα της εκκίνησης. Ο ήχος των τύμπα¬ 

νων και των αυλών χάθηκε μετά από λίγο μέσα στη σκόνη 

του δρόμου που οδηγούσε προς το Βορρά. 



Ο Λεωνίδας στρατοπέδευσε δίπλα στις Θερμοπύλες, δύο ε¬ 

βδομάδες μετά την αναχώρηση του, και διέταξε αμέσως να 

επιδιορθώσουν το παλιό οχυρωματικό τείχος που προστά¬ 

τευε το πέρασμα. Κατόπιν έστειλε επτακόσιους Φωκείς ο¬ 

πλίτες να φρουρήσουν το πέρασμα της Ανοπαίας Ατραπού, 

απ' όπου ο εχθρός θα μπορούσε να παρακάμψει την αμυ¬ 

ντική του γραμμή, και στο τέλος φρόντισε για τις βάρδιες 

φρουράς και τον ανεφοδιασμό. 

Ο Θεμιστοκλής, αφού πληροφορήθηκε ότι ο περσικός 

στόλος πέρασε τη Χαλκιδική και κατευθυνόταν νότια, αγκυ¬ 

ροβόλησε στο ακρωτήρι Αρτεμίσιο για να καλύψει τα νώτα 

του Λεωνίδα κατά θάλασσαν. Τη νύχτα έκανε σήματα από 

την πρύμνη της ναυαρχίδας με δαυλούς και κάτοπτρα, έτσι 

ώστε να κρατά ενήμερο τον Λεωνίδα για τις εξελίξεις. 

Μια μέρα ο βασιλιάς, ενώ επιθεωρούσε το τείχος, είδε 

να καταφθάνει τρέχοντας ένας από τους άντρες που περι¬ 

πολούσαν. Ο στρατιώτης έφτασε λαχανιασμένος κι έδωσε α¬ 

μέσως αναφορά: 

«Ω βασιλιά», είπε ασθμαίνοντας, «έρχονται, είναι εκατο¬ 

ντάδες χιλιάδες, απ' όπου περνούν τα ποτάμια ξεραίνονται, 

τη νύχτα οι φωτιές τους νικούν το σκοτάδι. Κανείς δεν είδε 

ποτέ τόσο μεγάλο στρατό». Ο βασιλιάς έδωσε αμέσως δια¬ 

ταγές: οι μονάδες που ήταν ήδη σε πλήρη πολεμική ετοι¬ 

μότητα παρατάχθηκαν πίσω από το τείχος, ενώ μερικοί 

Σπαρτιάτες καθυστερούσαν ακόμη μπροστά από το τείχος 

για να ελέγξουν καλύτερα την κατάσταση. Στο μεταξύ, όλοι 

τους επιδίδονταν σε σωματική άσκηση για να ζεσταθούν ε¬ 

νόψει της μάχης. 

Κάποια στιγμή, στην κορυφή ενός λόφου, εμφανίστηκε 

ένας Πέρσης ιππέας. Ξεχώριζε εύκολα από τη φαρδιά κε¬ 

ντημένη περισκελίδα του και την κωνική περικεφαλαία. Οι 



νεαροί Σπαρτιάτες μόλις που γύρισαν να τον κοιτάξουν συ¬ 

νεχίζοντας ατάραχοι τις ασκήσεις τους. Ο Πέρσης, αφού 

κοίταξε για λίγο προς τα κάτω, κατέβηκε το λόφο καλπάζο¬ 

ντας με το άλογο του. 

«Σε λίγο θα έρθουν καταπάνω μας», είπε ο Αρίσταρχος 

στον Λεωνίδα. 

«Έτσι νομίζω κι εγώ», απάντησε ο βασιλιάς, «δεν έχουν λό¬ 

γο να καθυστερούν». Ωστόσο δεν πέρασε πολλή ώρα και στο 

δρόμο φάνηκε μια μικρή ομάδα ιππέων με ένα λάβαρο. 

«Είναι άοπλοι», παρατήρησε ο Αρίσταρχος. «Πρέπει να 

είναι πρεσβεία». 

Οι ιππείς προχώρησαν αργά και σταμάτησαν μπροστά 

στο τείχος. Ένας διερμηνέας προχώρησε προς το μέρος των 

Ελλήνων και μίλησε ελληνικά: 

«Αυτή είναι πρεσβεία του Ξέρξη, βασιλιά των βασιλέων, 

κυρίου των τεσσάρων σημείων του ορίζοντα. Θέλουμε να μι¬ 

λήσουμε με τον αρχηγό σας». 

Ο Αρίσταρχος βγήκε από το τείχος και πήγε προς το μέ¬ 

ρος του διερμηνέα αναγγέλλοντας: 

«Ιδού ο αρχηγός μας ο Λεωνίδας, γιος του Αναξανδρίδα, 

βασιλιάς των Λακεδαιμονίων». Τραβήχτηκε στο πλάι για να 

αφήσει χώρο στο βασιλιά. Η αύρα ανέμιζε τα τρία κόκκινα 

λοφία στην περικεφαλαία του. 

Ο Πέρσης πρεσβευτής φορούσε γαλάζιο μανδύα από βύσ-

σο και στη ζώνη του κρεμόταν το μακρύ κυρτό σπαθί των 

Αθανάτων με την περίτεχνα σμιλεμένη χρυσή λαβή. Έβγα¬ 

λε με στόμφο ένα μακρύ λόγο και στο τέλος έκανε υπόκλιση 

με το κεφάλι για να δείξει το σεβασμό του. Ο διερμηνέας, με 

την τραγουδιστή ιωνική προφορά του, μετέφρασε: 

«Ο βασιλιάς των βασιλέων, κύριος των τεσσάρων σημεί¬ 

ων του ορίζοντα, σου στέλνει το εξής μήνυμα: "Εγκαταλείψτε 



αυτό το πέρασμα, ω άντρες της Ελλάδας, για να μην προ¬ 

καλέσετε χωρίς αποτέλεσμα την οργή μας. Ήδη όλοι οι λαοί 

και τα έθνη υποτάχθηκαν μόλις αντίκρισαν το στρατό μας, 

που είναι περισσότερος από τους κόκκους της άμμου στη θά¬ 

λασσα. Θέλουμε να είμαστε επιεικείς: θα σας χαρίσουμε τη 

ζωή αν παραδοθείτε και καταθέσετε τα όπλα"». Έκανε μια 

μικρή παύση και ρώτησε: «Τι να αναφέρω;» 

Ο Λεωνίδας, που στεκόταν ακίνητος κοιτώντας κατάματα 

τον Πέρση, χωρίς να ρίξει ούτε ένα βλέμμα προς τον Έλλη¬ 

να διερμηνέα, απάντησε στη σκληρή λακωνική διάλεκτο: 

«Μολών λαβέ». 

Ο διερμηνέας, έκπληκτος, μετέφρασε στον πρεσβευτή 

την απάντηση. Ο Πέρσης κοίταξε αιφνιδιασμένος τον ά¬ 

ντρα αντίκρυ του κι έπειτα, φανερά δυσαρεστημένος, ένευ-

σε στην ακολουθία του, έκανε στροφή με το άλογό του και 

απομακρύνθηκε μέσα σ' ένα σύννεφο σκόνης. 

Μετά από λίγο, προσκυνώντας με το μέτωπο κατάχαμα, 

μετέφερε στο βασιλιά του την απάντηση. Ο Δημάρατος, που 

βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στη στρατιωτική σκηνή, πλη¬ 

σίασε το θρόνο και είπε: «Σε είχα προειδοποιήσει. Ακόμη κι 

αν οι πάντες υποτάσσονταν, οι Σπαρτιάτες δε θα κατέθεταν 

τα όπλα». 

Ο Μέγας Βασιλεύς σκοτείνιασε από την οργή του. Κάλεσε 

αμέσως τους στρατηγούς του και τους διέταξε να εξαπολύ¬ 

σουν επίθεση. Ήθελε να τους αιχμαλωτίσουν ζωντανούς και 

να τους σύρουν ενώπιον του αλυσοδεμένους. Στο στρατόπε¬ 

δο ήχησαν επιτακτικά παραγγέλματα, οι σάλπιγγες σήμα¬ 

ναν συγκέντρωση και η απέραντη ορδή άρχισε αμέσως να 

κινείται προς το πέρασμα. 

Ο Λεωνίδας μετέφερε τα στρατεύματα του μπροστά στο 

τείχος και ο ίδιος τέθηκε επικεφαλής της πρώτης γραμμής 



της δεξιάς πτέρυγας, ενώ ο Αρίσταρχος ανέλαβε την αρι¬ 

στερή. Κάποια στιγμή ακούστηκαν από μακριά τυμπανο¬ 

κρουσίες, άλογα που χλιμίντριζαν και ο θόρυβος από τους 

τροχούς των πολεμικών αρμάτων. Από το βάθος του δρό¬ 

μου άρχισε να φαίνεται το αναρίθμητο στράτευμα. 

Οι Σπαρτιάτες στο δεξί κέρας συνωθήθηκαν δημιουρ¬ 

γώντας ένα αδιαπέραστο τείχος με ασπίδες και αστραφτε¬ 

ρά δόρατα. Με μια φοβερή κραυγή οι Πέρσες όρμησαν στην 

επίθεση και ξεχύθηκαν πάνω στις πρώτες γραμμές των Ελλή¬ 

νων. 

Η σύγκρουση ήταν τρομερή. Οι Πέρσες, συνηθισμένοι σε 

πόλεμο ελιγμών με ελαφρύ οπλισμό και ιππικό, στριμώ¬ 

χνονταν στο στενό πέρασμα κι έπεφταν κατά εκατοντάδες 

χτυπημένοι από τα βαριά δόρατα των οπλιτών που με τα 

σώματα τους είχαν ορθώσει ένα αδιαπέραστο χάλκινο τεί¬ 

χος. Η μάχη θέριεψε και οι Έλληνες παράτησαν τα άχρη¬ 

στα πλέον δόρατα και τράβηξαν τα σπαθιά τους, σε μάχη 

σώμα με σώμα. 

Στο πυκνό νέφος σκόνης που είχε σηκωθεί μπορούσε κα¬ 

νείς να διακρίνει μόνο τα κόκκινα λοφία του Λεωνίδα, που 

προχωρούσε ανοίγοντας δίοδο στους άντρες του, σε μια α¬ 

δυσώπητη έφοδο. Οι τριακόσιοι άνοιγαν δρόμο μέσα στις 

εχθρικές γραμμές πατώντας πάνω σε σωρούς πτωμάτων, 

στο γλιστερό από το αίμα έδαφος. 

Ο Πέρσης στρατηγός κατάλαβε ότι το κέντρο της παρά¬ 

ταξης του κινδύνευε να περικυκλωθεί και διέταξε υποχώ¬ 

ρηση. Μέσα στις κραυγές των πληγωμένων Περσών και στα 

χλιμιντρίσματα των τρομοκρατημένων αλόγων, η μεγάλη 

μάζα άρχισε να υποχωρεί αργά, για να μη διαλυθούν οι 

γραμμές. Εκείνη τη στιγμή ο Λεωνίδας έδωσε κι αυτός με τη 

σειρά του διαταγή για υποχώρηση και οι άντρες του, αφού 



έριξαν τις ασπίδες τους στην πλάτη, έτρεξαν γρήγορα προς 

το τείχος. 

Όταν τους είδε ο Πέρσης στρατηγός, πίστεψε ότι οι ε¬ 

χθροί, εξουθενωμένοι, γύρευαν καταφύγιο πίσω από το τεί¬ 

χος και διέταξε να σημάνουν πάλι επίθεση. Ενθαρρυμένοι 

οι άντρες του όρμησαν προς τα μπρος, ουρλιάζοντας και 

διαλύοντας τις γραμμές τους. Ήταν ακριβώς αυτό που ήθε¬ 

λε ο Λεωνίδας: όταν έφτασαν στο τείχος, οι άντρες του έκα¬ 

ναν αστραπιαίως μεταβολή κι αντιμετώπισαν ξανά τον ε¬ 

χθρό, αυτή τη φορά παρατεταγμένοι συσταδόν. Οι Πέρσες 

κατέφθασαν τρέχοντας σε ομάδες, κατά κύματα, άτακτα. 

Και υπέστησαν συντριβή. Τρομοκρατημένοι, άρχισαν να υ¬ 

ποχωρούν, αλλά οι αξιωματικοί πίσω τους τους έσπρωχναν 

ξανά μπροστά με τα μαστίγια, φωνάζοντας διαταγές σε χί¬ 

λιες διαφορετικές γλώσσες. Η σύγχυση ήταν απερίγραπτη 

και σ' εκείνη την κόλαση, τη γεμάτη κραυγές, σκόνη, αίμα¬ 

τα, η συμπαγής μάζα που καθοδηγούσε ο Λεωνίδας προέ¬ 

λαυνε παρασύροντας ό,τι έβρισκε στο διάβα της. Τελικά, οι 

σάλπιγγες σήμαναν υποχώρηση και οι στρατιώτες του Με¬ 

γάλου Βασιλέως, πληγωμένοι, εξουθενωμένοι, εγκατέλειψαν 

το πέρασμα. 

Ο Λεωνίδας στράφηκε προς τους στρατιώτες του. Έβγα¬ 

λε την καταχτυπημένη και ματωμένη περικεφαλαία και ά¬ 

φησε να ξεχυθεί από μέσα του μια ιαχή νίκης, που ενώθη¬ 

κε με εκείνη των αντρών του και αντήχησε πολλές φορές 

στις βραχώδεις κλεισούρες της Οίτης. 

Πίσω από το τείχος ο Τάλως είχε παρακολουθήσει όλη 

τη σκηνή. Οι σύντροφοι του πηγαινοέρχονταν κουβαλώντας 

σπασμένα σπαθιά, κομματιασμένα δόρατα που έπρεπε να 

επιδιορθωθούν, αλλά και καινούρια, που τα πήγαιναν στους 

πολεμιστές στο πεδίο της μάχης. Όταν είδε το μέτωπο να υ-



ποχωρεί γοργά προς το τείχος, πήδηξε μπροστά. Ξεπρόβα¬ 

λε από τις πολεμίστρες και λίγο έλειψε να αρπάξει το πρώ¬ 

το όπλο που βρήκε μπροστά του και να ορμήσει στη σύρ¬ 

ραξη. 

Ποτέ του δεν είχε φανταστεί ότι θα μπορούσε να τον πα¬ 

ρασύρει τέτοια παρόρμηση. Πολλές φορές κατά τη διάρ¬ 

κεια της μάχης αισθάνθηκε το αίμα του να βράζει μέσα στις 

φλέβες του, σπρώχνοντας τον στη μάχη. Τον συνέπαιρνε α¬ 

νεξήγητος ενθουσιασμός για εκείνη την απεγνωσμένη αντί¬ 

σταση, για εκείνη την υπεράνθρωπη ανδρεία που έβλεπε 

σχεδόν να ξεπηδά από τις πυκνές γραμμές που ακολουθού¬ 

σαν τα λοφία του βασιλιά Λεωνίδα. Απέραντη οργή τον κα¬ 

τέλαβε όταν συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να πάρει 

μέρος σ' εκείνη την υπέρτατη έκφραση γενναιότητας, να 

μπει σ' εκείνη τη δυνατή φλόγα που πυρπολούσε τους μα¬ 

χητές που πολεμούσαν για να υπερασπιστούν την ελευθε¬ 

ρία τόσων πόλεων. Είδε τους πολεμιστές της Σπάρτης, της 

Τραχίνας, της Τεγέας να επιστρέφουν στο τείχος καταϊδρω¬ 

μένοι, μες στα αίματα και στη σκόνη, να παραπαίουν πλη¬ 

γωμένοι. Είδε τους πεζικάριους από τη Μαντινεία και τον 

Ορχομενό με τα γένια τους άσπρα από τη σκόνη, τα σπα¬ 

σμένα δόρατα τους, τις κομματιασμένες ασπίδες τους. Είδε 

τον Βρύθο με τον πανέμορφο μπρούντζινο θώρακα και τον 

πατέρα του, τον Αρίσταρχο, με το πρόσωπο κρυμμένο πίσω 

από την κορινθιακή περικεφαλαία, τη μεγάλη ασπίδα με το 

δράκο χτυπημένη και σημαδεμένη. Και θέλησε να βρεθεί 

μαζί τους. 

Ο υπεύθυνος αξιωματικός έφτασε βιαστικός και διέταξε 

αμέσως να ετοιμάσουν φαγητό και νερό για να πλυθούν και 

να αναπαυτούν οι μαχητές. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν 

σε αντίσκηνα για να τους περιθάλψουν. Άλλοι είλωτες βγή-



καν από το τείχος για να μαζέψουν τις σορούς των πεσό¬ 

ντων και να πράξουν τα δέοντα για μια πρόχειρη κηδεία. 

Ο βασιλιάς Λεωνίδας, ακάματος, έτρεχε από τη μια γω¬ 

νιά του στρατοπέδου στην άλλη δίνοντας διαταγές και κα¬ 

θορίζοντας τις βάρδιες φρουράς στο τείχος. Όταν ξεκου¬ 

ράστηκε μια στιγμή, χωρίς να προλάβει καν να απαλλαγεί 

από την αρματωσιά του, ένας αγγελιαφόρος κατέφθασε με 

ένα μήνυμα. Ο στόλος είχε συγκρουστεί για πρώτη φορά με 

τους εχθρούς και κατάφερε να τους αποκρούσει. Ο Θεμι¬ 

στοκλής είχε τηρήσει την υπόσχεση του και φρουρούσε τη 

θάλασσα για να προστατεύσει την ολιγάριθμη στρατιά που 

κρατούσε το στενό. Κανένα μήνυμα από το πέρασμα της 

Ανοπαίας, όπου οι Φωκείς φρουρούσαν το μοναδικό δρόμο 

που θα μπορούσε να οδηγήσει τον εχθρό στα νώτα των Ελλή¬ 

νων. Ο βασιλιάς έστειλε με τη σειρά του μήνυμα στη Σπάρ-

τη ζητώντας ενισχύσεις. Τους εξήγησε ότι το πέρασμα έ¬ 

πρεπε να προστατευτεί με ξεκούραστους στρατιώτες, αν υ¬ 

πήρχαν. Δεν ήξερε όμως ότι η μοίρα του είχε ήδη γραφτεί 

και πως για κανένα λόγο η πόλη του δε θα αποσπούσε στρα¬ 

τιώτες από τον Ισθμό της Κορίνθου. 

Ο Ξέρξης δεν πίστευε στα μάτια του όταν είδε τις στρα¬ 

τιές του να επιστρέφουν σε ελεεινή κατάσταση. Κατάλαβε 

ότι ο στρατός του δεν είχε τρόπο να εκμεταλλευτεί τη συντρι¬ 

πτική ανωτερότητα του σ' εκείνο το στενό μέρος που μια 

χούφτα άντρες αποφασισμένοι για όλα κρατούσαν με τόσο 

θάρρος. Ο Δημάρατος είχε δίκιο: ήταν μέγα σφάλμα του 

που υποτίμησε τους Έλληνες, ειδικά τους Σπαρτιάτες. Διέ¬ 

ταξε λοιπόν να ριχτούν στη μάχη οι επίλεκτες δυνάμεις του, 

οι Αθάνατοι. Στο στρατόπεδο, μέσα σε βογκητά και θρή¬ 

νους, αντήχησαν τα τύμπανα. Σε ελάχιστο χρόνο δέκα χι¬ 

λιάδες Πέρσες πολεμιστές, με τις πανέμορφες στολές τους, 



παρατάχθηκαν για να ορμήσουν στο πέρασμα και να σα¬ 

ρώσουν μια και καλή τη σθεναρή αντίσταση των υπερασπι¬ 

στών. Στο ελληνικό στρατόπεδο την είδηση έφερε σχεδόν 

αμέσως ένας σκοπός που είχε τοποθετηθεί στην αρχή του 

περάσματος: 

«Ω βασιλιά, επίκειται δεύτερη έφοδος. Αυτοί εδώ όμως 

είναι διαφορετικοί. Βαδίζουν σιωπηλοί, συμπαγείς. Μοιά¬ 

ζουν με πειθαρχημένο σώμα, επίφοβο». 

Ο Λεωνίδας έκανε μια χειρονομία που πρόδιδε πόσο α-

ποκαρδιωμένος ήταν. Πώς να ζητήσει από ανθρώπους εξου¬ 

θενωμένους να ξαναπάρουν τα όπλα που μόλις είχαν αφή¬ 

σει; Πόσους ακόμη ξεκούραστους στρατιώτες μπορούσε να 

παρατάξει ο βασιλιάς απέναντι στους κατάκοπους άντρες 

του; Διέταξε να σημάνει συγκέντρωση. Οι άντρες, σιωπηλά, 

παρατάχθηκαν ξανά μπροστά στο τείχος. Όσοι είχαν πολε¬ 

μήσει στην πρώτη γραμμή πέρασαν τώρα στην τρίτη και 

αυτοί της οπισθοφυλακής τοποθετήθηκαν στη γραμμή της 

μάχης. Οι Πέρσες άρχισαν να βαδίζουν ρυθμικά, σε πυ-

κνούς στοίχους. 

«Παρατάχθηκαν σε φάλαγγα», είπε ο Λεωνίδας στον Αρί-

σταρχο, «αλλά τα δόρατα τους είναι πιο κοντά από τα δικά 

μας. Δώσε διαταγή να πυκνώσουν όσο το δυνατό περισσό¬ 

τερο οι άντρες. Πρέπει να προεξέχουν μόνο τα δόρατα». 

Ο Αρίσταρχος έδωσε τη διαταγή και το μέτωπο έκλεισε: 

από το χάλκινο τείχος με τις ασπίδες μόνο τα βαριά δόρα-

τα προεξείχαν, δημιουργώντας αδιαπέραστο φράγμα. Ο βα¬ 

σιλιάς έκανε σήμα προς το τείχος και μερικοί είλωτες άρχι¬ 

σαν να σαλπίζουν και να κρούουν τα τύμπανα. Η φάλαγγα 

κινήθηκε αργά, σηκώνοντας σύννεφα σκόνης. Οι στρατιώ-

τες πέρασαν από το πεδίο που ήταν ακόμη γεμάτο πτώμα-

τα και έφτασαν στον άδειο χώρο. Μετά, αφού έδωσε διαταγή 



ο Λεωνίδας, πάντα επικεφαλής της δεξιάς πτέρυγας, οι Σπαρ-

τιάτες επιτέθηκαν. Οι δύο παρατάξεις συγκρούστηκαν με 

φοβερή κλαγγή. Για μια στιγμή, η πρώτη γραμμή των δύο 

στρατών ταλαντεύτηκε αβέβαια, αφού κανένας δεν κατά¬ 

φερνε να απωθήσει τον άλλο. Κάθε τόσο ακουγόταν ο σχε¬ 

δόν απεγνωσμένος ήχος των σαλπίγγων και των τύμπανων, 

ώσπου ο βασιλιάς Λεωνίδας, με ένα βρυχηθμό, έκανε έφο¬ 

δο παρασύροντας μαζί του τους τριακόσιους. Διαπέρασε με 

το δόρυ του το σώμα του Πέρση αξιωματικού που είχε α-

πέναντί του, χώρισε στα δύο έναν άλλο που του έκλεισε το 

δρόμο και προχώρησε με παράφορη μανία, ενώ ο Αρίσταρ-

χος τον προστάτευε με τη μεγάλη ασπίδα του από τις επι¬ 

θέσεις στα πλευρά. 

Ο Ξέρξης, που είχε τοποθετήσει το θρόνο του σ' έναν κο¬ 

ντινό λοφίσκο για να απολαύσει τη νίκη του στρατού του, πε¬ 

τάχτηκε όρθιος. Ξαφνικά κατάλαβε: ο βασιλιάς Λεωνίδας 

τον είχε διακρίνει και προσπαθούσε να τσακίσει τις γραμ¬ 

μές των Περσών για να τον φτάσει. Χλόμιασε· το τρομερό 

κεφάλι με τα τρία κόκκινα λοφία διείσδυε όλο και πιο βα¬ 

θιά στο σώμα του στρατού του, που είχε αρχίσει να ανοίγει 

επικίνδυνα. Λίγα λεπτά ακόμη και θα τον έκοβε στα δύο, θα 

άνοιγε δρόμο να περάσει όλος ο στρατός των Ελλήνων για 

να σκοτώσει το Μέγα Βασιλέα και να αποκεφαλίσει τους ει¬ 

σβολείς. 

Πανικόβλητος ο Ξέρξης διέταξε υποχώρηση και οι Αθά¬ 

νατοι, αποδεκατισμένοι, οπισθοχώρησαν βιαστικά προς το 

λόφο, όπου σχημάτισαν ξανά τη φάλαγγα, κι ύστερα υπο¬ 

χώρησαν αργά, για να μη μετατρέψουν την υποχώρηση σε 

πανωλεθρία. 

Για πέντε μέρες οι εχθροί δε φάνηκαν ξανά, ενώ ο Λεω¬ 

νίδας είχε αρχίσει να ελπίζει σε ενισχύσεις. Μια αφέγγαρη 



νυχτιά οι σκοποί του είδαν ένα φωτεινό σήμα να αναβο¬ 

σβήνει πολλές φορές από τη μεριά της θάλασσας. Μετά α¬ 

πό λίγο μια λέμβος έφτασε στην ακτή. Ο άντρας που απο¬ 

βιβάστηκε ζήτησε να συναντήσει αμέσως το βασιλιά. Εκεί¬ 

νη τη στιγμή ο Λεωνίδας συζητούσε με τον Αρίσταρχο στο 

αντίσκηνο του. Ο αγγελιαφόρος μπήκε μέσα και υποκλί¬ 

θηκε: 

«Ω βασιλιά, πρέπει να σου αναφέρω πράγματα που προ¬ 

ορίζονται μόνο για τα δικά σου αφτιά», είπε. 

«Μίλα ελεύθερα», απάντησε ο Λεωνίδας. «Αυτός ο άν¬ 

θρωπος είναι ο πιο ανδρείος πολεμιστής της Σπάρτης και 

του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη». 

Ο αγγελιαφόρος άρχισε ν' αναφέρει: «Ο στρατηγός μου 

ο Θεμιστοκλής σε χαιρετά και θέλει να ξέρεις ότι ποτέ δεν 

αθέτησε το λόγο του. Τώρα όμως όλος ο στόλος κινδυνεύει 

να περικυκλωθεί και πρέπει οπωσδήποτε να υποχωρήσει. Σ' 

αυτό πρέπει να προσθέσουμε τις πληροφορίες που είχε ότι 

η Σπάρτη δε θα σας στείλει ενισχύσεις, γιατί οι έφοροι και 

η Γερουσία δε θέλουν να αποσπάσουν άντρες από τον Ισθμό. 

Η ανδρεία σου είναι μεγάλη και ο θάνατός σου δε θα βοη¬ 

θούσε καθόλου τους Έλληνες. Συγκέντρωσε λοιπόν τους ά¬ 

ντρες σου στην ακτή κι αμέσως, σήμερα το βράδυ, τα πλοία 

του θα έρθουν να τους πάρουν για να τους μεταφέρουν με 

ασφάλεια στον Ισθμό της Κορίνθου». 

Ο Λεωνίδας έγινε κάτωχρος. Κατάλαβε πλέον πως όλοι 

τον είχαν εγκαταλείψει. Έκρυψε όμως την ταραχή του και 

απάντησε ήρεμα: 

«Θα απαντήσεις στο στρατηγό μ' αυτά τα λόγια: Ο βα¬ 

σιλιάς Λεωνίδας σου στέλνει το εξής μήνυμα: "Χαίρε, τα λό¬ 

για σου μας δίνουν δύναμη, διότι ένας φιλικός λόγος είναι 

πάντα πολύτιμο αγαθό, ακόμη και την ύστατη στιγμή. Αλλά 



δε θα δεχτώ την υπόδειξη σου. Πράγματι, δε μας επιτρέπε¬ 

ται να παρακούσουμε όσα μας έχουν διατάξει. Θα πολεμή¬ 

σουμε λοιπόν όσο κρατούν οι δυνάμεις μας κι ύστερα θα πέ¬ 

σουμε με τιμή, όπως αρμόζει σε πολεμιστές". Και τώρα πή¬ 

γαινε, με τη βοήθεια των θεών». 

Ο αγγελιαφόρος χαιρέτησε σαστισμένος κι έτρεξε στη 

λέμβο. Έπειτα από λίγη ώρα, στη ναυαρχίδα, μετέφερε την 

απάντηση στο στρατηγό, που ξαγρυπνούσε στον πρυμναίο 

πύργο, με το φως του λύχνου. 

«Ξεροκέφαλε Σπαρτιάτη!» ξέσπασε ο Θεμιστοκλής χτυ¬ 

πώντας τη γροθιά του στο παραπέτο μόλις άκουσε το μήνυ¬ 

μα. «Θα τον σφαγιάσουν σαν ταύρο στο βωμό. Δεν εννοεί 

να καταλάβει ότι τον θυσιάζουν για να μας ρίξουν κατα-

πρόσωπο το αίμα του όταν έρθει η στιγμή να υπερασπι¬ 

στούμε τον Ισθμό με το στόλο». Απέπεμψε τον αγγελιαφό¬ 

ρο κι έμεινε μόνος να μετρά με νευρικά βήματα το στενό χώ¬ 

ρο της πρύμνης. Κατέβηκε κάτω και κοίταξε τη στεριά. Δε¬ 

ξιά του έβλεπε τις μυριάδες φωτιές του περσικού στρατο¬ 

πέδου, αριστερά τους σχεδόν σκοτεινούς καταυλισμούς του 

καταδικασμένου πλέον, λιγοστού ελληνικού στρατού. Δά¬ 

γκωσε τα χείλη του κι ύστερα, σχεδόν μονολογώντας, είπε 

στον αξιωματικό που είχε πλησιάσει: «Δεν μπορούμε να πε¬ 

ριμένουμε άλλο. Διέταξε αναχώρηση». 

Από τα ανοίγματα στα πλευρά του κύτους τα αλειμμένα 

με λίπος κουπιά κινήθηκαν αθόρυβα στη θάλασσα και η με¬ 

γάλη τριήρης γλίστρησε ανάλαφρη στα νερά του Ευρίπου. 

Η αυγή μόλις χάραζε. 

Πριν πλαγιάσει ο Λεωνίδας είχε δώσει οδηγίες για την επο¬ 

μένη. Είχε διατάξει να μεταφερθεί στους γειτονικούς Αλπη-



νούς ο νεαρός Χρυσίλαος, ο οποίος από μια μόλυνση στα μά¬ 

τια είχε σχεδόν τυφλωθεί και δεν ήταν σε θέση να πολεμή¬ 

σει. Καληνύχτισε τον Αρίσταρχο κι έπεσε στο στρώμα του. 

Μόλις είχε αποκοιμηθεί όταν ένας σκοπός τον ξύπνησε α¬ 

πότομα: 

«Κύριε, είμαστε χαμένοι. Ακούσαμε ότι ένας προδότης ο¬ 

δήγησε τον περσικό στρατό στην κλεισούρα της Ανοπαίας 

Ατραπού. Οι Φωκείς που τη φρουρούσαν αποτραβήχτηκαν 

στην κορυφή του λόφου για να αντισταθούν, αλλά οι εχθροί 

δεν ασχολήθηκαν μαζί τους κι όρμησαν κατευθείαν στο μο¬ 

νοπάτι απ' αυτή την πλευρά του βουνού. Θα φτάσουν σε μας 

όταν ο ήλιος θα είναι ψηλά στον ουρανό». Ο Λεωνίδας βγή¬ 

κε από το αντίσκηνό του χωρίς καν να αρματωθεί. Έριξε 

στην πλάτη του μια χλαμύδα και συγκέντρωσε τους στρα¬ 

τιώτες: 

«Πολεμιστές της Ελλάδας», είπε. «Μεγάλη και αξιέπαι¬ 

νη ήταν η ανδρεία σας. Η ανδρεία όμως δεν είναι αρκετή 

ενάντια στην προδοσία. Κάποιος έδειξε στους εχθρούς το πέ¬ 

ρασμα της Ανοπαίας και σε λίγο θα βρεθούμε περικυκλω¬ 

μένοι. Δεν υπάρχει λόγος να πεθάνουν γενναίοι πολεμιστές. 

Τα δόρατά τους θα είναι πάλι σε θέση πλήξουν τον βάρβα¬ 

ρο στις μάχες που σίγουρα θα ακολουθήσουν σε κάθε γωνιά 

της Ελλάδας. Ας αποχωρήσουν λοιπόν οι σύμμαχοι κι ας γυ¬ 

ρίσει ο κάθε στρατός στην πόλη του για να την ενθαρρύνει ώ¬ 

στε να μη θελήσει κανείς να υποταχθεί στον εχθρό. Οι Σπαρ-

τιάτες θα μείνουν εδώ να καλύψουν την υποχώρηση τους. Μη 

φοβάστε μήπως σας κατηγορήσουν για δειλία - ήδη αποδεί-

ξατε την ανδρεία σας και κανείς δεν μπορεί να πει πως φο¬ 

βηθήκατε. Υπακούετε σε διαταγή του αρχηγού σας. Πηγαί-

νετε τώρα, γιατί δε σας μένει καθόλου χρόνος». 

Τα λόγια του βασιλιά ήχησαν στη βαριά σιωπή. Στη συ-



νέχεια, σιγά σιγά, κατά μικρές ομάδες, οι πολεμιστές έφευ-

γαν από τη συγκέντρωση για να ετοιμάσουν την αποχώρη¬ 

ση τους. Ο Λεωνίδας επέστρεψε στη σκηνή του του κι έπε-

σε εξουθενωμένος σ' ένα έδρανο. Έπειτα από λίγο μπήκε ο 

Αρίσταρχος: 

«Ω βασιλιά», είπε με σταθερή φωνή, «εμείς θα πολεμή¬ 

σουμε στο πλευρό σου μέχρι τον τελευταίο. Οι πολεμιστές 

μας δε φοβούνται το θάνατο». 

«Σ' ευχαριστώ», είπε ο βασιλιάς. «Δεν αμφέβαλα ποτέ για 

το θάρρος σου και την ανδρεία των πολεμιστών μας. Τώρα 

όμως πήγαινε, πρέπει να ετοιμαστούμε για την ύστατη στιγ¬ 

μή». Ο Λεωνίδας κάθισε κι έβγαλε από μια ξύλινη λάρνακα 

ένα δερμάτινο κύλινδρο, από εκείνους που χρησιμοποιού¬ 

σε για να γράψει τα μηνύματα. Μετά κάλεσε το φρουρό και 

του έδωσε μια διαταγή. Λίγο αργότερα παρουσιάστηκαν στο 

αντίσκηνο ο Βρύθος και ο φίλος του ο Άγις, που είχαν ήδη 

φορέσει την αρματωσιά τους. Χαιρέτησαν στρατιωτικά κι ύ¬ 

στερα, με ένα νεύμα του Λεωνίδα, κάθισαν. Ο βασιλιάς τους 

ενημέρωσε: 

«Το πέρασμα δεν είναι πια στα χέρια μας και μας μένουν 

λίγες ώρες ζωής. Θέλω όμως η Γερουσία, οι έφοροι και ο βα¬ 

σιλιάς Λεωτυχίδας να διαβάσουν αυτό το μήνυμα». Έδειξε 

τον κύλινδρο πάνω στο τραπέζι το και συνέχισε: «Είναι πο¬ 

λύ σημαντικό. Δεν μπορώ να το εμπιστευτώ παρά μόνο σε 

δύο πολεμιστές σαν κι σας, που είστε και ικανοί και πανούρ¬ 

γοι. Μ' άλλα λόγια, που είστε σε θέση να φτάσετε μέχρι τη 

Σπάρτη αποφεύγοντας τους κινδύνους. Λάβατε μέρος σε 

κρυπτεία κι είστε οι κατάλληλοι άνθρωποι γι' αυτή την απο¬ 

στολή. Μην ξεχνάτε! Το μήνυμα πρέπει να παραδοθεί στα 

χέρια των εφόρων, παρουσία του βασιλιά Λεωτυχίδα». 

Ο Βρύθος χλόμιασε: 



«Μα, κύριε, πώς μας διατάζεις να σε εγκαταλείψουμε τέ¬ 

τοια ώρα; Κι αν μου επιτρέπεις να μιλήσω, δε θα το μάθουν 

έτσι κι αλλιώς στη Σπάρτη πως οι Θερμοπύλες χάθηκαν μό¬ 

λις οι σύμμαχοι μας φτάσουν στις πόλεις τους; Σε ακολου¬ 

θήσαμε για να μη σε εγκαταλείψουμε ποτέ», δίστασε κάπως 

σαστισμένος, «ή μήπως... ο πατέρας μου ο Αρίσταρχος, τυ¬ 

φλωμένος από την αγάπη του για μένα...» 

Ο Λεωνίδας τον διέκοψε και τινάχτηκε όρθιος με κατα¬ 

κόκκινο πρόσωπο. 

«Πώς τολμάς!» αναφώνησε. «Πώς τολμάς να κάνεις υπαι¬ 

νιγμούς για την τιμή του πατέρα σου; Εκείνος δεν ξέρει καν 

ότι σε κάλεσα να σου μιλήσω. Δεν του είπα τίποτα, γιατί ή¬ 

ξερα πως δε θα συμφωνούσε. Και τώρα αρκετά! Ο βασιλιάς 

σάς έδωσε συγκεκριμένη διαταγή, να την εκτελέσετε!» Κάθι¬ 

σε πάλι στρώνοντας νευρικά τις πτυχές της χλαμύδας του. 

«Ω βασιλιά μας», βρήκε ξανά τη δύναμη να πει ο Βρύ-

θος. «Αν υπάρχει έστω μία πιθανότητα να αλλάξεις γνώμη, 

σε ικετεύω, στείλε κάποιον άλλο με τον Άγι. Ο πατέρας μου 

θα πεθάνει μαζί με όλους εσάς κι εγώ θέλω να είμαι στο 

πλευρό του την ύστατη στιγμή». Ο βασιλιάς, με ήρεμο πλέον 

πρόσωπο, πλησίασε το νεαρό πολεμιστή και τον άγγιξε στην 

πλάτη: 

«Νομίζεις πως ο βασιλιάς σου δεν τα σκέφτηκε όλα αυ-

τά; Βρύθε, η πατρίδα μας θα ζήσει μόνο αν οι γιοι της συ¬ 

νεχίσουν να κάνουν το καθήκον τους. Το δικό μας καθήκον 

είναι να μείνουμε και να πεθάνουμε, αν το θελήσουν οι θεοί. 

Το δικό σας είναι να σωθείτε και να μεταφέρετε αυτό το μή-

νυμα. Πάρε μαζί και τον είλωτα σου. Ο ίδιος ο πατέρας σου 

μου έλεγε πόσο ικανός και δυνατός είναι, παρά το σακάτι-

κο πόδι του. Θα σε βοηθήσει στο ταξίδι. Και τώρα πηγαί-

νετε. Δε σας μένει πια χρόνος». 



Οι δύο νέοι χαιρέτησαν το βασιλιά και βγήκαν από το α¬ 

ντίσκηνο. Λίγο αργότερα, αφού ο Τάλως τους έφερε δύο ά¬ 

λογα κι ένα μουλάρι, ήταν έτοιμοι να φύγουν. Ο Αρίσταρ-

χος, που είχε αντιληφθεί τι επρόκειτο να συμβεί, έτρεξε στο 

κέντρο του στρατοπέδου, όπου συγκεντρώνονταν οι Σπαρ-

τιάτες στρατιώτες μαζί με όσους Θεσπιείς αρνήθηκαν να 

τους εγκαταλείψουν. 

«Ο βασιλιάς επιθυμεί να πάμε στη Σπάρτη να παραδώ¬ 

σουμε μήνυμα», είπε ο Βρύθος. «Δεν μπόρεσα να τον μετα¬ 

πείσω. Σε αφήνω με βαριά καρδιά, πατέρα». Ο Αρίσταρχος 

τον κοίταξε με τα μάτια υγρά. 

«Αν ο βασιλιάς σου έδωσε αυτή τη διαταγή, σημαίνει πως 

πρέπει να την εκτελέσεις. Μη σκέφτεσαι εμένα, γιε μου, αυ¬ 

τός είναι ο θάνατος που ονειρεύονται όλοι οι πολεμιστές». 

Η φωνή του ήταν ραγισμένη: «Να πεις στη μητέρα σου ότι 

η καρδιά του Αρίσταρχου χτύπησε για εκείνη με το ίδιο πά¬ 

θος μέχρι την τελευταία στιγμή». Κοίταξε τον Τάλω, που 

περίμενε παράμερα στο μουλάρι του. Τον κοίταξε με έντο¬ 

νη κι απεγνωσμένη θλίψη, όπως εκείνη τη μέρα, στην κοι¬ 

λάδα. Ύστερα φόρεσε την περικεφαλαία και απομακρύν¬ 

θηκε για να πάρει θέση στις γραμμές. 

Ο ήλιος ήταν ψηλά στον ουρανό όταν ο βασιλιάς Λεωνί¬ 

δας βγήκε από το αντίσκηνο του, χτένισε τα μακριά μαλλιά 

του και τα μάζεψε, φόρεσε την περικεφαλαία και δέχτηκε 

από τον είλωτα το δόρυ και την ασπίδα. Πήρε τη θέση του, 

επικεφαλής της πρώτης γραμμής της δεξιάς πτέρυγας. Ο 

Αρίσταρχος είχε ήδη δώσει εντολές, θα εφορμούσαν αμέ¬ 

σως μπροστά στο τείχος, για να προκαλέσουν στον εχθρό 

τις περισσότερες δυνατές απώλειες. 

Οι Πέρσες εμφανίστηκαν λίγο μετά στο πέρασμα. Ο Λεω¬ 

νίδας έδωσε το έναυσμα και οι σάλπιγγες άρχισαν να παια-



νίζουν. Ο μονότονος ήχος απλώθηκε στα στενά, όπου ακου¬ 

γόταν μόνο ο βαρύς βηματισμός της περσικής στρατιάς. Ο 

Λεωνίδας ύψωσε το δόρυ του και η μικρή δύναμη ξεκίνησε 

την πορεία για την τελευταία μάχη. Όταν ήρθαν σχεδόν σε 

επαφή, οι δύο στρατιές κατέβασαν τα δόρατα κι επιτέθηκαν. 

Ο Λεωνίδας, σαν ξέφρενη δύναμη της φύσης, αφάνιζε ό¬ 

σους έβρισκε μπροστά του. Η ασπίδα με το δράκο υψωνό¬ 

ταν στο πλάι του σαν χάλκινος βράχος κάθε φορά που οι 

Πέρσες προσπαθούσαν να τον χτυπήσουν. Πίσω του ο Αρί-

σταρχος, επιβλητικός μέσα σε μια θάλασσα εχθρών, χτυ¬ 

πούσε ανελέητα προς κάθε κατεύθυνση, ανοίγοντας κενό 

χώρο γύρω του. Κάθε φορά που οι Πέρσες κόντευαν να τους 

περικυκλώσουν, οι Έλληνες έτρεχαν αμέσως προς τη στε¬ 

νωπό. Ύστερα έκαναν ξαφνικά μεταβολή κι ορμούσαν με α¬ 

γριότητα, σαν να διέτρεχε τα κορμιά τους ανεξάντλητη ε¬ 

νέργεια. Καθισμένος στο θρόνο του ο Ξέρξης παρακολου¬ 

θούσε κάτωχρος τη σκηνή, ενώ ο Δημάρατος, σφίγγοντας 

τα δόντια, κρατούσε το βλέμμα του στη γη. 

Ο απίστευτος ελιγμός επαναλήφθηκε πολλές φορές, χω¬ 

ρίς οι Πέρσες να καταφέρουν να ελέγξουν τις γρήγορες κι 

αιφνιδιαστικές κινήσεις της μικρής στρατιάς. Στη συνέχεια, 

κάποια στιγμή, η ενέργεια των Σπαρτιατών άρχισε να εξα¬ 

ντλείται και οι πολεμιστές υποχωρούσαν πιο αργά, σαν να 

τους έπνιγε η ορδή που ερχόταν καταπάνω τους. Ένα βέλος 

χτύπησε τον Αρίσταρχο στο δεξί του χέρι και άφησε το σπα¬ 

θί να πέσει. Ένας συμπολεμιστής του πήρε αμέσως τη θέ¬ 

ση του, αλλά εκείνη ακριβώς τη στιγμή ένα κυρτό περσικό 

σπαθί έπληξε το ακάλυπτο πλευρό του Λεωνίδα. Ο πόνος 

ξεπήδησε από το πρόσωπο του βασιλιά, ωστόσο το χέρι του 

συνέχισε να σκορπάει το θάνατο με όση δύναμη του απέ¬ 

μενε. Εξουθενωμένος και καταματωμένος, ο Λεωνίδας έπε-



σε ετοιμοθάνατος κι αμέσως πλήθος εχθρών έτρεξε κατα¬ 

πάνω του για να τον αποτελειώσει και να αρπάξει το σώμα 

του. Εκείνη τη στιγμή ο Αρίσταρχος, που είχε βγάλει την αιχ¬ 

μή του βέλους από το χέρι του, άρπαξε την ασπίδα και με 

τα δύο του χέρια κι όρμησε με όλες του τις δυνάμεις πάνω 

στο πλήθος. Τους απέκρουσε και απελευθέρωσε το σώμα 

του Λεωνίδα. Οι πολεμιστές σχημάτισαν τείχος και ξέσπα¬ 

σε σκληρή αναμέτρηση γύρω από το βασιλιά. Στο μεταξύ, 

στα νώτα των Σπαρτιατών αντήχησε μια άγρια κραυγή: ή¬ 

ταν οι περσικές μονάδες που κατέβαιναν από την Ανόπαια. 

Ο Αρίσταρχος έδωσε διαταγή κι όλοι άρχισαν να υπο¬ 

χωρούν στο μικρό λόφο στ' αριστερά του περάσματος, ό¬ 

που παρατάχθηκαν σε τετράγωνο σχηματισμό για την τελι¬ 

κή άμυνα. Οι Πέρσες όρμησαν απ' όλες τις πλευρές, ενώ οι 

Σπαρτιάτες, στα έσχατα όριά τους πλέον, εξακολουθούσαν 

να μάχονται με άγρια λύσσα με τα σπαθιά και όσοι δεν εί¬ 

χαν πια όπλα με νύχια και με δόντια. Τελικά οι αξιωματικοί 

του Μεγάλου Βασιλέως, για να μη χάσουν χωρίς λόγο κι άλ¬ 

λους άντρες, διέταξαν το πεζικό να υποχωρήσει κι έστειλαν 

μπροστά τους τοξότες. Κατάκοποι, γεμάτοι τραύματα, οι τε¬ 

λευταίοι επιζώντες σήκωσαν τις ασπίδες τους για να καλύ¬ 

ψουν το βασιλιά τους που χαροπάλευε, ώσπου έπεσαν ο ένας 

μετά τον άλλο στο χώμα που είχε ποτιστεί με το αίμα τους. 



9 

ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΛΙΠΟΨΥΧΗΣΕ 

Ο ΒΡΥΘΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΣ κάλπαζαν με τα άλογα τους μερόνυχτα 

ολόκληρα. Σταματούσαν μόνο για να φάνε καν να κοιμη¬ 

θούν, όσο το δυνατό πιο βιαστικά, συχνά με βάρδιες. Ο Τά-

λως, καβάλα στο μουλάρι του, ακολουθούσε σιωπηλός κα¬ 

μιά τριανταριά βήματα πιο πίσω. Παντού συναντούσαν σκη¬ 

νές πανικού: οι κάτοικοι της κεντρικής Ελλάδας εγκατέλει¬ 

παν τρομοκρατημένοι τα σπίτια τους κι ανέβαιναν στα βου¬ 

νά με τα λιγοστά υπάρχοντα τους. Όσοι δεν μπορούσαν να 

φύγουν παρέμεναν κι ετοιμάζονταν για το χειρότερο. Την 

πρώτη μέρα διέσχισαν τον Ορχομενό και την Κορώνεια κι 

όταν ο ήλιος βρισκόταν στη δύση του ήταν στις Θεσπιές. Στη 

μικρή πόλη που είχε χάσει στις Θερμοπύλες επτακόσιους 

πολεμιστές ακούγονταν οι απεγνωσμένοι θρήνοι των γυναι¬ 

κόπαιδων που είχαν ήδη πληροφορηθεί το θάνατο συζύγων 

και πατεράδων. Οι γέροι, σαστισμένοι, περιφέρονταν στους 

σκονισμένους δρόμους σάμπως η τρομερή συμφορά να τους 

είχε αποχαυνώσει. Άλλοι κάθονταν στα σκαλιά των ναών και 

καλούσαν το θάνατο. Ένας γέρος καμπουριασμένος και 

σχεδόν τυφλός υποδέχτηκε τους ιππείς στις πύλες της πόλης. 

Τα γένια του ήταν ανακατεμένα και τα μακριά μαλλιά του 



λερωμένα και αχτένιστα. Σήκωσε τα κατακόκκινα από το 

θρήνο μάτια του και κοίταξε τον Βρύθο: 

«Ποιοι είστε;» ρώτησε με τρεμάμενη φωνή. 

«Είμαστε Φωκείς», απάντησε ετοιμόλογος ο Βρύθος. «Ερχό¬ 

μαστε από την Ανόπαια Ατραπό. Κι εσύ ποιος είσαι, γέρο, 

και τι θέλεις από μας;» 

«Με λένε Διαδρόμη και είμαι ο πατέρας του Δημόφιλου, 

του αρχηγού των πολεμιστών μας, που έμεινε υπό τις δια¬ 

ταγές του Λεωνίδα. Πείτε μου, σας παρακαλώ, είναι αλή¬ 

θεια ότι δε σώθηκε ούτε ένας, ότι πέθαναν όλοι;» 

«Δυστυχώς, είναι αλήθεια όσα λες», απάντησε ο Βρύθος. 

«Δε θέλησαν να εγκαταλείψουν τη θέση τους... έπεσαν σαν 

ήρωες». 

«Εσείς όμως...» συνέχισε ο γέρος, «εσείς δεν είστε Φω¬ 

κείς, γνωρίζω τη λαλιά σας... είστε από τη Λακωνική, Σπαρ-

τιάτες...» Ο Βρύθος ανατρίχιασε. 

«Είστε Σπαρτιάτες», επέμενε ο γέρος. «Γιατί ήρθατε ε¬ 

δώ; Το σκάσατε, εγκαταλείψατε τους συμπολεμιστές σας...» 

Ο Βρύθος έκανε ένα νεύμα στον Άγι και στον Τάλω κι όρ¬ 

μησε με το άλογο στους έρημους δρόμους της πόλης. Ο γέ¬ 

ρος έπεσε γονατιστός στη σκόνη, κλαίγοντας με αναφιλητά: 

«Τους εγκαταλείψατε...» έλεγε, «τους εγκαταλείψατε...» 

Προχωρούσαν τώρα πιο αργά με τ' άλογα στο σκοτάδι, 

που φωτιζόταν κάπως από το νεογέννητο φεγγάρι το οποίο 

μόλις τότε ξεπρόβαλε από τα ελαιόδεντρα. Ο Άγις κοιτού-

σε το σύντροφο του να κινείται αμίλητος, με το κεφάλι σκυ¬ 

φτό. Σε μια στιγμή, καθώς η πίεση τον βάραινε, είπε: 

«Φτάνει, φτάνει, Βρύθε. Η αποστολή μας είναι άχαρη, 

αλλά κάποιος έπρεπε να τη φέρει εις πέρας. Εμείς κάνουμε 

το καθήκον μας και είναι πολύ πιο βαρύ από των συμπολε¬ 

μιστών μας, που πέθαναν ένδοξα στο πλευρό του Λεωνίδα. 



Τα ονόματα τους θα τα υμνήσουν οι ποιητές, ενώ τα δικά μας 

θα τα σκεπάσει η λήθη, για να μη πω η ατίμωση. Μπορού¬ 

σαμε όμως γι' αυτό να μην υπακούσουμε;» 

«Άκουσες τι είπε εκείνος ο γέρος;» απάντησε σκληρά ο 

Βρύθος. «Τον άκουσες, Άγι; Θρηνούσε το γιο του που έπε¬ 

σε μαζί με τους δικούς μας και μας πέρασε για δειλούς που 

το έσκασαν από φόβο... Και σαν τους δειλούς πρέπει να λέ¬ 

με ψέματα, να κρυβόμαστε...» 

«Άκου», ξανάρχισε ο Άγις, «αυτό το μήνυμα πρέπει να εί¬ 

ναι πολύ σημαντικό και να αναφέρει κάτι παραπάνω από την 

απλή είδηση πως το πέρασμα έπεσε. Αν ο Λεωνίδας μάς α¬ 

νέθεσε αυτή την τόσο μισητή αποστολή, σημαίνει πως είχε 

κάτι το πραγματικά τρομερό να ανακοινώσει στη Σπάρτη, 

στους εφόρους και ειδικά στον Λεωτυχίδα. Αλλιώς δεν εξη¬ 

γείται. Όπως πολύ σωστά του είπες εσύ ο ίδιος, οι Πελο-

ποννήσιοι σύμμαχοι μας θα ανέφεραν σίγουρα την πτώση 

των Θερμοπυλών πριν από μας». 

«Έχεις δίκιο», είπε ο Βρύθος, «αυτά που λες είναι αλή¬ 

θεια. Οι σύμμαχοι μας οι Τεγεάτες μπορούν να φτάσουν 

στη Σπάρτη σε λίγες ώρες και είναι πιο μπροστά από μας. 

Τότε λοιπόν γιατί ο Λεωνίδας θέλησε να μας εκθέσει στο ό¬ 

νειδος;» 

Συνέχισαν να προχωρούν αμίλητοι για πολλή ώρα. Κά¬ 

ποια στιγμή, από την κορυφή ενός λόφου, αντίκρισαν μα¬ 

κριά τα κύματα του Κορινθιακού Κόλπου που λαμποκο-

πούσαν κι αποφάσισαν να σταματήσουν για να φάνε κάτι και 

να ξεκουραστούν λιγάκι. Ήταν νηστικοί και εξουθενωμένοι 

από τη μεγάλη κούραση των τελευταίων ημερών. Πέρα απ' 

αυτά όμως, και οι δύο τους είχαν πυρετό από τις πληγές. 

Ο Τάλως έδεσε τα άλογα και το μουλάρι, άναψε φωτιά κά-

τω από ένα βράχο κι ετοίμασε λίγο χυλό από κριθάρι. Η σκέ-



ψη ότι θα ξανάβλεπε τη μητέρα και τους φίλους του δεν τον 

χαροποιούσε. Ένιωθε μεγάλο βάρος στην καρδιά. Κατάπιε 

ανόρεχτα το δείπνο του κρυμμένος σε μια γωνιά. Μετά πή¬ 

γε και κάθισε σε ένα βράχο στη θάλασσα. Τα γαλήνια νερά 

αντανακλούσαν το ασημένιο φεγγαρόφωτο και μια ελαφριά 

αύρα μόλις που κουνούσε τα φυλλαράκια στα ελαιόδεντρα 

και στις αμυγδαλιές, φέρνοντας στα ρουθούνια τους την έ¬ 

ντονη μυρωδιά του δυόσμου. Στράφηκε να κοιτάξει τις σκυ¬ 

θρωπές μορφές που κάθονταν κοντά του, γύρω από τη φω¬ 

τιά. Δεν ένιωθε πια μίσος ούτε μνησικακία. Είδε ξανά σαν σε 

όνειρο το πεδίο της μάχης που μόλις είχαν εγκαταλείψει, 

τους πολεμιστές που έπεσαν και που δε θα κηδεύονταν πο¬ 

τέ, που δε θα τους θρηνούσαν ποτέ οι γυναίκες. Σαν να αι¬ 

σθάνθηκε την παρουσία τους εκεί. Σκέφτηκε τον πολεμιστή 

με το δράκο, την ασπίδα του, που τώρα θα κειτόταν χτυπη¬ 

μένη, λερωμένη με αίματα και σκόνες ανάμεσα σε σωρούς 

πτωμάτων, την τραγωδία που θα παράσερνε πολύ σύντομα 

ολόκληρους λαούς. Στ' αφτιά του αντήχησαν οι απεγνωσμέ¬ 

νοι θρήνοι των γυναικών στις Θεσπιές, είδε τα κατακόκκινα 

δακρυσμένα μάτια εκείνου του γέρου. 

Ένιωσε την καρδιά του να πλημμυρίζει θλίψη και μαζί 

θυμό. Η σκληρή μοίρα τον είχε αποκόψει από το λαό του και 

τους αγαπημένους του, αλλά δεν του επέτρεπε να ενταχθεί 

σε αυτό τον άλλο λαό, που τόσο είχε μισήσει αλλά και θαυ¬ 

μάσει. Στην αρχή υποσυνείδητα, όπως όταν ήταν μικρός κι 

είχε πρωτοδεί τους πολεμιστές στην κοιλάδα, κι ύστερα, με¬ 

γαλύτερος, όταν παρακολούθησε τους νεαρούς Σπαρτιάτες 

να υπομένουν τη διαμαστίγωση σχεδόν αγόγγυστα στο ναό 

της Ορθίας Αρτέμιδος και, τέλος, όταν είδε την απίστευτη 

ανδρεία και την εξαιρετική μεγαλοψυχία που επέδειξαν οι 

τριακόσιοι στις Θερμοπύλες. 



Άκουσε βήματα κι εγκατέλειψε τις σκέψεις του. Στρά-

φηκε και είδε να λαμποκοπά στο σεληνόφωτο ο θώρακας του 

Βρύθου. Έμειναν έτσι σιωπηλοί: ο Σπαρτιάτης πολεμιστής 

όρθιος, ακίνητος σαν άγαλμα, ο είλωτας καθισμένος σε μια 

πέτρα. Ο Βρύθος μίλησε πρώτος: 

«Η μοίρα είναι παράξενη», είπε σχεδόν αδιάφορα. «Πό¬ 

σες φορές, παρατηρώντας το λαό σου, δε σκέφτηκα πως ή-

ταν προτιμότερος ο θάνατος παρά να ζει κανείς με αυτό τον 

ελεεινό τρόπο, κάθε μέρα τα ίδια, χωρίς συγκινήσεις;» Ο 

Τάλως σηκώθηκε όρθιος. «Τώρα όμως σε ζηλεύω, είλωτα. 

Θα γυρίσεις πίσω στα βουνά σου και θα σώσεις τη ζωή σου, 

που είναι το μόνο που σε ενδιαφέρει. Εγώ, αντίθετα... γυρί¬ 

ζω σε μια πόλη έτοιμη να με δικάσει, παράτησα τον πατέ¬ 

ρα μου άταφο στο έλεος των ζώων και των βαρβάρων. Εγκα-

τέλειψα τους φίλους μου, που σφαγιάστηκαν, κατακρεουρ¬ 

γήθηκαν, με τις σορούς τους αφημένες στη χλεύη. Μπροστά 

μου βλέπω σκότος, τον κίνδυνο της ατίμωσης, της περιφρό¬ 

νησης...» 

Σιώπησε, γεμάτος οργή, απόγνωση, ντροπή. Ο Άγις κοι¬ 

μόταν τυλιγμένος στον κουρελιασμένο κόκκινο μανδύα του 

κι εκείνος υπέκυψε στην παρόρμηση να μιλήσει με ένα δού-

λο. Ο Τάλως τον κοίταξε θλιμμένος και του απάντησε: 

«Νομίζεις στ' αλήθεια ότι γνωρίζεις τι είναι αυτό που με εν¬ 

διαφέρει; Και τι ξέρεις για τη ζωή τη δική μου και του λαού 

μου;... Ξέρεις τι σημαίνει να υπηρετείς χωρίς να μπορείς να 

πεις λέξη, να κουβαλάς κάθε μέρα το ζυγό σαν να ήσουν 

ζώο, χωρίς ελπίδα να λυτρωθείς; Δε μας έκαναν δούλους οι 

θεοί, αλλά οι άνθρωποι, άνθρωποι σαν και σένα... και σαν 

και μένα. Αύριο, ίσως και αυτή τη στιγμή, λαοί ολόκληροι, 

ανθηροί κι ελεύθεροι, υποδουλώνονται κάτω από την αδυ-

σώπητη δύναμη του εισβολέα. Άνθρωποι ευγενείς, περήφα-



νοι, γενναίοι, σαν τον πατέρα σου, σαν και σένα ίσως. Βε¬ 

βαίως, όποιος γεννιέται αλυσοδεμένος δεν ξέρει τι σημαίνει 

ελευθερία, αλλά γνωρίζει τι σημαίνει θάρρος. Ένα θάρρος 

που εσύ ούτε καν μπορείς να φανταστείς. Το θάρρος να κου¬ 

βαλάς κάθε μέρα το πιο βαρύ φορτίο χωρίς να σκύβεις, το 

θάρρος να εξακολουθείς να ζεις για τον εαυτό σου, για ε¬ 

κείνους που αγαπάς». 

Ο Βρύθος είδε ξανά ένα νεαρό βοσκό περικυκλωμένο α¬ 

πό ενόπλους να μάχεται λυσσαλέα με μόνο όπλο μια γκλί-

τσα. Και είδε κι ένα ξανθό κοριτσάκι να τον προστατεύει με 

το κορμί του. 

«Τώρα θα μάθεις κι εσύ αν είσαι άντρας η δούλος», συ¬ 

νέχισε αμείλικτος ο Τάλως. «Ζήσε, αν μπορείς, υπακούο¬ 

ντας στις διαταγές, επιβίωσε απ' ό,τι θεωρείς ατίμωση. Ακό¬ 

μη κι ένα γαϊδούρι αντέχει το βούρδουλα χωρίς βογκητά». 

Ο Βρύθος αισθάνθηκε το αίμα να ανεβαίνει στο κεφάλι 

του. 

«Και τα ζώα ξέρουν να χτυπιούνται άγρια και να πληγώ¬ 

νονται μέχρι θανάτου...» 

«Αρκεί!» φώναξε ο Βρύθος πιάνοντας το σπαθί του. «Μην 

προκαλείς την οργή μου!» 

«Μόνο ο άνθρωπος όμως μπορεί και επιβιώνει, να κάνει 

τις κραυγές της καρδιάς του να σιωπούν, να πνίγει τον πό¬ 

νο του, να μην επαναστατεί, να μην οργίζεται, να κουβαλά 

στις πλάτες του την ντροπή σαν βδελυρό φορτίο. Προστα¬ 

τεύεσαι με μπρούντζο, Βρύθε, αλλά η σάρκα που καλύπτει 

τα οστά σου το μόνο που ξέρει είναι να δονείται σαν το τύ¬ 

μπανο που καλεί στη μάχη. Έκλαψες ποτέ σου, Βρύθε; Γέ¬ 

μισαν ποτέ τα μάτια σου δάκρυα; Σου πήραν τη δόξα κι έ¬ 

μεινες σαν αγγείο γεμάτο άμμο». Έφερε το δάχτυλό του στο 

στήθος: «Τι έχεις πίσω από αυτό το θώρακα, Βρύθε, τι έχεις;» 



Σταμάτησε δαγκώνοντας τα χείλη του. Έσφιγγε τις γροθιές 

του γδέρνοντας με τα νύχια τις παλάμες του. 

«Και τώρα τράβηξε αν θες το σπαθί σου, πολεμιστή», εί¬ 

πε με παγερή έκφραση, «και διαπίστωσε πόσο αγαπά την ά¬ 

θλια ζωή του ένας δούλος». 

Ο Βρύθος χαμήλωσε το βλέμμα και δεν απάντησε. 

Ένα μαύρο σύννεφο που είχε σηκωθεί το ηλιοβασίλεμα κα¬ 

τά τα μέρη του Ελικώνα κάλυπτε το δίσκο της σελήνης και 

το σκοτάδι είχε πέσει ξαφνικά στο μικρό καταυλισμό. Έσβη¬ 

σαν οι ανταύγειες στη θάλασσα και για λίγο σταμάτησαν να 

τραγουδούν και οι γρύλοι στη χλόη. Μόνο η ασθενική θρά¬ 

κα εξακολουθούσε να φωτίζει. Ο Άγις, που φυλούσε σκοπιά, 

υπέκυψε στον ύπνο και στην κόπωση. Μια σκιά βγήκε από 

το πουθενά και γλίστρησε κρυφά ανάμεσα στους θάμνους, 

σαν να ήταν ένα από εκείνα τα πνεύματα που η γη κρύβει 

στα σπλάχνα της και τα οποία περιπλανιούνται τις νύχτες α¬ 

ναζητώντας τη ζωή που έχασαν πρόωρα - τόσο αθόρυβο ή-

ταν το βήμα της. 

Η σκιά βρέθηκε δίπλα στον Βρύθο, πίσω από τον Άγι, 

σαν αποκρουστικό φάντασμα. Ύστερα, μεμιάς, φάνηκε να 

σκύβει, σάμπως να ζητούσε κάτι. Λίγο μετά φάνηκε να ξα¬ 

νασηκώνεται και να φεύγει. Μάλλον να εξαφανίζεται. Κά-

πως έτσι του φάνηκε του Τάλω πως ονειρεύτηκε. Βεβαίως, 

όταν το φεγγάρι άρχισε ξανά να φέγγει, οι τρεις νέοι είχαν 

παραδοθεί στον ύπνο. Μονάχα ο Άγις άνοιξε τα μάτια του 

και ανατρίχιασε μόλις άρχισε να φυσά η νοτερή θαλάσσια 

αύρα. 

Λίγο πριν ξημερώσει ξανάρχισαν το ταξίδι τους. Σταμά-

τησαν μόνο για λίγο να ποτίσουν τα άλογα σε ένα ρυάκι. 



Έφτασαν στη θάλασσα όταν ο ορίζοντας είχε μόλις αρχίσει 

να φωτίζεται και στον Ισθμό όταν ο ήλιος μεσουρανούσε. 

Καταϊδρωμένοι και γεμάτοι σκόνη έκαναν μια στάση σε μια 

εγκαταλειμμένη αγροικία για να φάνε μια χούφτα ελιές που 

ο Τάλως έβγαλε από το δισάκι του μαζί με ένα κομμάτι ξε¬ 

ρό ψωμί. 

Μετά από λίγη ώρα βρέθηκαν μπροστά στο τείχος που ο 

πελοποννησιακός στρατός είχε υψώσει για να ανακόψει την 

πορεία των Περσών προς το Νότο. Ο Σπαρτιάτης αξιωμα¬ 

τικός τους φώναξε από τις πολεμίστρες: 

«Ποιοι είστε; Τι θέλετε;» 

«Είμαι ο Βρύθος, ο γιος του Αρίσταρχου, Σπατριάτης», 

ήρθε η απάντηση. «Ερχόμαστε από τις Θερμοπύλες». Ακού¬ 

στηκαν κοφτές διαταγές κι αμέσως άνοιξε μια σιδερένια πύ-

λη στη βάση του τείχους. 

«Μπείτε μέσα γρήγορα», είπε ο αξιωματικός. 

«Πείτε μου όμως», πρόσθεσε αμέσως, «πώς καταφέρατε 

να σωθείτε; Οι σύμμαχοι ήρθαν πριν από λίγη ώρα και εί¬ 

παν ότι δεν έζησε κανείς». 

«Έτσι είναι», είπε ο Βρύθος με ραγισμένη φωνή, «παρέ¬ 

μειναν για να καλύψουν την υποχώρηση τους. Εμείς ήρθα¬ 

με εδώ γιατί ο βασιλιάς Λεωνίδας μάς εμπιστεύτηκε μήνυ¬ 

μα για τους εφόρους. Μας διέταξε να το παραδώσουμε στα 

χέρια τους». 

«Ο βασιλιάς;» ρώτησε ο αξιωματικός. 

«Είναι νεκρός», απάντησε ο Άγις. «Κανείς τους δε σώθη¬ 

κε. Θα ξέρετε ήδη ότι κάποιος φανέρωσε στους εχθρούς το 

πέρασμα από την Ανόπαια Ατραπό. Εμείς μόλις που προ¬ 

λάβαμε και φύγαμε πριν μας παγιδεύσουν. Τώρα όμως α¬ 

φήστε μας να συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Πρέπει να φέ¬ 

ρουμε εις πέρας την αποστολή μας». 



Κάμποσοι στρατιώτες είχαν συγκεντρωθεί γύρω τους. 

«Ποιοι είναι;» ρωτούσε κάποιος. 

«Δικοί μας είναι, έρχονται από τις Θερμοπύλες». 

«Από τις Θερμοπύλες; Μα είπαν ότι δε σώθηκε κανείς!» 

«Αυτοί εδώ τα κατάφεραν». 

Ο Βρύθος έχωσε τις φτέρνες του στα πλευρά του αλόγου 

και χώθηκε ανάμεσα στο πλήθος των στρατιωτών, που πα¬ 

ραμέρισαν για να περάσει. Αφού διέσχισαν τα χαρακώμα¬ 

τα και τις οχυρώσεις, γρήγορα κατέβηκαν την κατηφόρα 

που οδηγούσε στον κάμπο της Αργείας. Απέφυγαν το ύπου¬ 

λο Άργος, που ίσως να είχε ήδη έρθει σε συνεννόηση με τους 

Πέρσες, και κατευθύνθηκαν προς τη Μαντινεία. Έφτασαν 

εκεί το ηλιοβασίλεμα. Την επομένη βρίσκονταν στις πύλες 

της Σπάρτης. Η πόλη έλαμπε κατάλευκη κάτω από τον ή¬ 

λιο του μεσημεριού. Σε μια στήλη κρεμόταν μια μεγάλη μαύ¬ 

ρη κορδέλα. 

Διέσχισαν την πόλη την ώρα της μεγαλύτερης κίνησης. Το 

πλήθος τους ακολουθούσε και τους κοιτούσε με περιέργεια 

ανάμεικτη με δυσπιστία. Τα γυαλιστερά από τον ιδρώτα ά¬ 

λογα σήκωναν με δυσκολία τις οπλές τους από το σκονι¬ 

σμένο δρόμο με τα αφτιά κατεβασμένα και την ουρά να κρέ¬ 

μεται. Στη σέλα οι δύο πολεμιστές, με τσακισμένες αρμα-

τωσιές, κουρελιασμένα και βρόμικα ρούχα, με τις σάρκες 

τους γεμάτες μώλωπες και κακοφορμισμένες πληγές, κρα-

τούσαν το κεφάλι σκυφτό μέσα στον καύσωνα. Έφτασαν 

στη μεγάλη πλατεία όπου ορθωνόταν ο ναός της Χαλκιοίκου 

Αθηνάς και κατευθύνθηκαν αμέσως προς το μέγαρο όπου 

συνεδρίαζε η Γερουσία μαζί με τους εφόρους προκειμένου 

να αποφασίσουν για τα συμβάντα. Πράγματι, ήταν ήδη γνω-

στή η είδηση της άλωσης των Θερμοπυλών. Την είχε φέρει 

τα χαράματα ένας ιππέας από την Τεγέα. 



Ένας φρουρός οδήγησε τον Βρύθο και τον Άγι στην Αί¬ 

θουσα του Συμβουλίου. Η είσοδος τους προκάλεσε μεγάλη 

έκπληξη. Δύσκολα μπορούσε κανείς να τους αναγνωρίσει, έ¬ 

τσι όπως ήταν αδύνατοι, κουρελιασμένοι, βρόμικοι, με τα 

μάτια ματωμένα μέσα σε μαυρισμένες κόγχες. Έμοιαζαν 

με φαντάσματα που μόλις είχαν βγει από τον Άδη. Ο Βρύ-

θος πήρε το λόγο: 

«Σεβάσμιοι πατέρες, η προδοσία συνέτριψε την αντίσταση 

μας στα στενά. Κάποιος υπέδειξε στους εχθρούς το πέρασμα 

της Ανοπαίας Ατραπού, γι' αυτό ο βασιλιάς Λεωνίδας έδιωξε 

τους συμμάχους μας για να μη θυσιαστούν μάταια και παρέ¬ 

μεινε ο ίδιος με τους πολεμιστές μας να καλύψει την υποχώ¬ 

ρηση τους. Είμαστε οι μόνοι επιζήσαντες, γιατί ο βασιλιάς μάς 

διέταξε να σας μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα*. 

Έδωσε το δερμάτινο κύλινδρο σε ένα φρουρό, ο οποίος 

με τη σειρά του το παρέδωσε στον πρεσβύτερο των εφόρων. 

«Διέταξε δε να αναγνωστεί αμέσως παρουσία των γερό¬ 

ντων, των εφόρων και του βασιλιά Λεωτυχίδα». 

Ο έφορος, χωρίς να ανοίξει τον κύλινδρο, είπε: 

«Πληροφορηθήκαμε τη μεγάλη ανδρεία που επέδειξαν 

οι πολεμιστές μας στις Θερμοπύλες. Έχυσαν το αίμα τους 

για την ελευθερία όλων των Ελλήνων και η πόλη τους απο-

τίει φόρο τιμής με επίσημες επικήδειες τελετές. Τιμά κι ε¬ 

σάς, που πολεμήσατε μέχρι το έσχατο όριο των δυνάμεων 

σας και υπακούσατε στις εντολές του βασιλιά σας. Το μή¬ 

νυμα θα αναγνωστεί μόλις έρθει ο βασιλιάς Λεωτυχίδας. 

Ήδη τον καλέσαμε να παραστεί σε αυτό το συμβούλιο. Τώ¬ 

ρα πηγαίνετε, έχετε την άδεια να επιστρέψετε στα σπίτια 

σας χωρίς να παρουσιαστείτε πρώτα στις συσκηνίες». 

«Η δική μας συσκηνία δεν υπάρχει πια», είπε ο Βρύθος 

με ξεψυχισμένη φωνή. Κατόπιν, οι δύο πολεμιστές βγήκαν 



ακουμπισμένοι ο ένας πάνω στον άλλο στην πλατεία, που την 

πυρπολούσε ένας ανελέητος, καυτός ήλιος. Μισόκλεισαν τα 

βλέφαρα για να προστατεύσουν τα πονεμένα μάτια τους και 

ο Βρύθος έπιασε τους κροτάφους του, που κόντευαν να ε-

κραγούν. Με τα μισόκλειστα σαν σχισμή μάτια του αντί¬ 

κρισε το πλήθος που τους κοιτούσε. Παράμερα ο Τάλως 

προσπαθούσε με δυσκολία να συγκρατήσει από τα χαλινά¬ 

ρια τα άλογα που βασανίζονταν από τις αλογόμυγες. 

«Έρχονται από τον Άδη», είπε ένα παιδί με τα μάτια διά¬ 

πλατα, μισοκρυμμένο πίσω από τα πόδια του πατέρα του. 

Ο Βρύθος κι ο Άγις κατέβηκαν παραπατώντας τα σκαλιά 

του οικήματος και το πλήθος άνοιξε για να περάσουν. 

«Είναι ο γιος του Αρίσταρχου», είπε κάποιος κοιτάζοντας 

τον ερευνητικά. Μια γυναίκα φώναξε: «Γιατί γλίτωσαν; Για¬ 

τί μόνο αυτοί εδώ;» 

Το βουητό στην πλατεία δυνάμωσε. Το πλήθος σάλεψε 

σαν να ήθελε να κυκλώσει τους δύο άτυχους νέους. Εκείνη 

τη στιγμή όλα τα κεφάλια στράφηκαν προς μία κατεύθυν¬ 

ση. Στην είσοδο της αίθουσας όπου συνεδρίαζαν η Γερου¬ 

σία και οι έφοροι είχε εμφανιστεί ένας από τους γέροντες. 

Έκανε νεύμα ότι ήθελε να μιλήσει και το πλήθος σώπασε: 

«Σπαρτιάτες», είπε ο γέροντας, «οι πολεμιστές που βρί¬ 

σκονται τώρα ανάμεσα σας είναι δύο γενναίοι. Μετέφεραν 

μήνυμα του βασιλιά Λεωνίδα και με δική του βούληση έφυ¬ 

γαν από τις Θερμοπύλες». Το πλήθος άνοιξε πάλι τη δίοδο 

και οι δύο πολεμιστές κατευθύνθηκαν μέχρι την άλλη άκρη, 

μπροστά στο ναό της Αθηνάς. Κοντά στο κούτσουρο όπου 

είχαν αλυσοδέσει το βασιλιά Κλεομένη στεκόταν ολόρθη 

αλλά κάτωχρη η Ισμήνη. 

«Μητέρα...» ψιθύρισε ο Βρύθος. Η ασπίδα του γλίστρη-

σε και βρόντηξε στο λιθόστρωτο. 



«Μητέρα... ή τάν... ή επί τάς... είχες πει». Σωριάστηκε στα 

γόνατα, ενώ ο Άγις παρέπαιε πίσω του όρθιος σαν αιωρού¬ 

μενο από τον άνεμο σκιάχτρο. Ο Βρύθος σήκωσε το κεφά¬ 

λι προς τη μητέρα του. Έβρεξε με τη γλώσσα του τα σκα¬ 

σμένα χείλη του. 

«Μητέρα... σε αγάπησε μέχρι την τελευταία του πνοή». 

Η Ισμήνη γονάτισε δίπλα του. 

«Μητέρα, εγώ δεν ήθελα να τον αφήσω... δεν ήθελα να 

τον αφήσω!» φώναξε με τρεμάμενη φωνή. Έφερε τα χέρια 

του στο πρόσωπο και ξέσπασε σε αναφιλητά. 

Ένας από τους εφόρους έκανε νεύμα στο φρουρό που βγή¬ 

κε από την αίθουσα, κλείνοντας πίσω του τη βαριά θύρα. 

Προχώρησε προς το κέντρο της αίθουσας: 

«Κύριοι», είπε, «ο βασιλιάς Λεωνίδας και οι πολεμιστές 

μας πέθαναν πολεμώντας γενναία για την ελευθερία των 

Ελλήνων. Τώρα οι Αθηναίοι δε θα μπορέσουν να αρνηθούν 

να παρατάξουν το στόλο τους υπό τις διαταγές του στρατη¬ 

γού μας Ευρυβιάδη για να υπερασπιστούν την Πελοπόννη¬ 

σο. Τώρα πρέπει να ενισχύσουμε περισσότερο τον Ισθμό. 

Στο μεταξύ, θα αποδώσουμε τιμές στους πεσόντες και θα 

προσπαθήσουμε, αν είναι δυνατό, να πάρουμε πίσω τις σο¬ 

ρούς τους ώστε να μη μείνουν άταφοι. Οι σύμμαχοι μας οι 

Φωκείς θα επωμιστούν αυτό το καθήκον. Πρέπει επίσης να 

διορίσουμε έναν αντιβασιλέα, διότι ο γιος του Λεωνίδα, ο 

νεαρός Πλείσταρχος, δεν έχει φτάσει ακόμη σε κατάλληλη 

ηλικία για το αξίωμα. Το συμβούλιο έχει ήδη επιλέξει τον 

Κλεόμβροτο, αδερφό του νεκρού βασιλιά, ο οποίος χωρίς 

αμφιβολία θα δεχτεί να αναλάβει το δύσκολο έργο του α¬ 

ντιβασιλέα αυτή την κρίσιμη ώρα. Λάβαμε πληροφορίες και 



σε ό,τι αφορά εκείνον που οδήγησε τον Ξέρξη στο πέρασμα 

της Ανοπαίας Ατραπού, προκαλώντας την καταστροφή του 

στρατεύματος μας στις Θερμοπύλες». 

Ένας γέροντας με μακριά λευκή γενειάδα σηκώθηκε α¬ 

πό τα έδρανα της Γερουσίας: «Ο βασιλιάς Λεωνίδας θα πέ¬ 

θαινε έτσι κι αλλιώς. Το ξέρουμε καλά πως η μοίρα του εί¬ 

χε γραφτεί από τη στιγμή που αυτή η συνέλευση είχε απο¬ 

φασίσει να μην αποσπάσει ούτε έναν άντρα από την άμυνα 

του Ισθμού». Ο πρώτος ομιλητής χλόμιασε. «Ή μήπως», συ¬ 

νέχισε ακάθεκτος ο γέροντας, «ευγενείς γέροντες και έφοροι, 

θέλουμε να αγνοήσουμε τον πραγματικό λόγο για τον οποίο 

ο βασιλιάς Λεωνίδας στάλθηκε να βρει βέβαιο θάνατο στις 

Θερμοπύλες; Ορισμένοι, σεβαστοί πατέρες, θεώρησαν ότι 

αυτό ήταν το ελάχιστο αντίτιμο που έπρεπε να πληρώσου¬ 

με για να εξαναγκάσουμε τους Αθηναίους να παρατάξουν το 

στόλο τους στην άμυνα του Ισθμού και κανείς, ούτε κι εγώ, 

δεν αντιτάχθηκε. Σας καλώ όμως να σεβαστείτε τη μνήμη αν¬ 

θρώπων γενναίων, που εμείς εκούσια κι ενσυνείδητα θυσιά¬ 

σαμε, αλλά που δεν έχουμε το δικαίωμα να εμπαίζουμε με 

την υποκρισία μας. Ο προδότης βεβαίως οδήγησε τις στρα-

τιές του Ξέρξη μέχρι τα νώτα των μαχητών μας. Αλλά αν αυ-

τό δε συνέβαινε, σεβαστοί πατέρες, τίποτα δε θα άλλαζε, πα¬ 

ρά μόνο θα παρατείναμε το χαροπάλεμα του Λεωνίδα και 

των αντρών του». Ο ηλικιωμένος άντρας κάθισε καλύπτο¬ 

ντας το κεφάλι του με το μανδύα του. Ο έφορος, έπειτα από 

παρατεταμένη και αμήχανη σιωπή, πήρε ξανά το λόγο: 

«Ο ευγενής Αρχέλαος ασφαλώς μίλησε με τη συγκίνηση 

της στιγμής. Όλοι μας ξέρουμε ότι έχουμε καθήκον να τι¬ 

μωρήσουμε τον προδότη. Το όνομα του είναι Εφιάλτης, γιος 

του Κυρύδημου, ανθρώπου της Μαλίδας. Δε θα βρει ούτε 

στιγμή ηρεμίας έως ότου πληρώσει το τίμημα της προδοσίας 



του. Και τώρα», συνέχισε ο ομιλητής, «πρέπει να αναγνωστεί 

το μήνυμα που ο βασιλιάς Λεωνίδας θέλησε να μας στείλει 

πριν πεθάνει». Έσπασε τη σφραγίδα του κυλίνδρου και τον 

άνοιξε αργά, ενώ στην αίθουσα έπεσε μεγάλη σιωπή. 

«Είναι κενό...» είπε χλομιάζοντας. «Δεν έγραψε τίποτα...» 

Ο Βρύθος και ο Άγις ήλπιζαν πως η πόλη θα τους δεχόταν, 

αφού έγινε επίσημα γνωστός ο λόγος για τον οποίο είχαν ε¬ 

πιστρέψει σώοι και αβλαβείς στην πατρίδα. Αλλά η σκιά της 

υποψίας απλωνόταν. Στη συνέλευση οι θέσεις δίπλα τους έ¬ 

μεναν πάντα κενές. Οι παλιοί φίλοι δεν τους απηύθυναν το 

λόγο. Ο Άγις δεν έβγαινε πια έξω τη μέρα, μην τυχόν και συ¬ 

ναντήσει κανέναν. Περνούσε τις μέρες του ξαπλωμένος στο 

στρώμα με το βλέμμα καρφωμένο στα δοκάρια της οροφής. 

Έβγαινε μόνο τη νύχτα και περιπλανιόταν για πολλή ώρα 

στους έρημους δρόμους. Τα λογικά του σιγά σιγά τον εγκα¬ 

τέλειπαν. Σε τίποτα δε χρησίμευε η αγάπη των γονιών του, 

των οποίων η εμπιστοσύνη ποτέ δεν κλονίστηκε. Αποκλει¬ 

σμένος από την πόλη που είχε υπηρετήσει με αφοσίωση, 

καταπιεσμένος από την ντροπή που οι συμπολίτες του τον 

έκαναν να νιώθει, είχε χάσει κάθε όρεξη για ζωή. 

Ένα βράδυ γύρισε στο σπίτι μεθυσμένος και με υψηλό 

πυρετό. Φυσούσε ένας ζεστός, αποπνικτικός άνεμος, που 

σήκωνε σκόνη στους έρημους δρόμους της κοιμισμένης πό¬ 

λης. Άνοιξε την πόρτα της οικίας του και μια ριπή ανέμου 

έσβησε την πυρά που έκαιγε μπροστά στα αγάλματα των 

θεών. Τρομαγμένος από τον κακό οιωνό, πισωπάτησε κι έ¬ 

κανε να φύγει. Ύστερα, σαν να είχε κάτι κατά νου, κατευ¬ 

θύνθηκε προς το σπίτι ενός παλιού φίλου εκεί κοντά, για να 

ζητήσει φωτιά και ν' ανάψει ξανά την εστία. Οι γονείς του 



δε θα την έβρισκαν σβηστή όταν θα ξυπνούσαν το πρωί. 

Χτυπούσε αρκετή ώρα την εξώπορτα, ενώ το σκυλί είχε αρ¬ 

χίσει να γαβγίζει απειλητικά. Ο φίλος του βγήκε κουκουλω¬ 

μένος με τα σκεπάσματα. 

«Άγι...» του είπε, «τι θέλεις τέτοια ώρα;...» 

«Γύριζα στο σπίτι», απάντησε σχεδόν τραυλίζοντας εκεί¬ 

νος, «και ο άνεμος έσβησε την εστία μου. Σε παρακαλώ, δώ¬ 

σε μου ένα δαυλό να την ανάψω». 

Το βλέμμα του φίλου ξεχείλιζε από οίκτο και συνάμα πε¬ 

ριφρόνηση: 

«Όχι, Άγι, λυπάμαι, δε θα σου δώσω φωτιά... Και ο α¬ 

δερφός μου σκοτώθηκε στις Θερμοπύλες... θυμάσαι;» Του 

έκλεισε την πόρτα ενώ ο άνεμος δυνάμωνε και έπαιρνε μα¬ 

ζί του το επίμονο γάβγισμα του σκύλου. Ο Άγις αποτραβή-

χτηκε παραπατώντας από την εξώπορτα, ακούμπησε στη 

μάντρα κι έκλαψε για πολλή ώρα σιωπηλά. Το επόμενο πρωί 

τον βρήκαν κρεμασμένο από το δοκάρι του σπιτιού του, α-

παγχονισμένο με τον κουρελιασμένο κόκκινο μανδύα του. 

Η είδηση του φριχτού θανάτου του Άγι μαθεύτηκε αμέ¬ 

σως στην πόλη κι έφτασε μέχρι το σπίτι του Βρύθου. Του τη 

μετέφερε η μητέρα του. 

«Βρύθε», είπε καθώς εκείνος τάιζε το λακωνικό του σκύ¬ 

λο. «Βρύθε, ένα τρομερό νέο. Ο Άγις... πέθανε». 

«Πέθανε;» απόρησε ο νέος γυρίζοντας απότομα το κε¬ 

φάλι του. 

«Ναι, γιε μου, κρεμάστηκε στο σπίτι του, απόψε». 

Ο Βρύθος έμεινε ακίνητος σαν να τον χτύπησε κεραυνός. 

Δεν μπορούσε να σταματήσει το ρίγος που τον συντάραζε. 

Βγήκε από την αυλή κι έτρεξε στο σπίτι του φίλου του. Μπρο¬ 

στά στην εξώπορτα μερικές μαυροφορεμένες γυναίκες θρη-

νολογούσαν. Μπήκε στο κατασκότεινο δωμάτιο. Στη μέση, 



πάνω στην κλίνη, κειτόταν το σώμα του φίλου του, ντυμένο 

με την αρματωσιά που οι γονείς του πρέπει να είχαν καθα¬ 

ρίσει για να της ξαναδώσουν την παλιά της λάμψη. Η μη¬ 

τέρα του, με το κεφάλι καλυμμένο, καθόταν δίπλα στον νε¬ 

κρό. Τα μάτια της δεν είχαν δάκρυα. Ο πατέρας του Άγι τον 

υποδέχτηκε αγκαλιάζοντας τον: 

«Βρύθε», του είπε με ραγισμένη φωνή. «Βρύθε, δε θα κη¬ 

δευτεί ο φίλος σου ούτε θα τον συνοδεύσουν με τιμητικό ά¬ 

γημα οι συμπολεμιστές του. Ο διοικητής του τάγματος σας 

μου είπε ότι δεν αποδίδουν τιμές σε όσους λιποψύχησαν». 

«Λιποψύχησαν...» ψιθύρισε μανιασμένος ο Βρύθος. «Λι¬ 

ποψύχησαν!» Έσφιξε στην αγκαλιά του το συντετριμμένο 

από τον πόνο γέρο: «Ο Άγις θα έχει άγημα στην κηδεία του», 

είπε με σθένος, «όπως αξίζει σε κάθε όμοιο». Επέστρεψε 

στο σπίτι του την ώρα που τέσσερις είλωτες ετοίμαζαν το φο¬ 

ρείο που θα μετέφερε τη σορό του Άγι στον τόπο της πυράς. 

Είχαν ήδη μαζέψει ξύλα και χαμόκλαδα. Μπροστά στα έκ¬ 

πληκτα μάτια της μητέρας του έβγαλε από μια λάρνακα την 

αρματωσιά των Κλεομενιδών, εκείνη που ο πατέρας του φο-

ρούσε στις γιορτές, όταν πήγαινε στο ναό της Χαλκιοίκου 

Αθηνάς συνοδεύοντας το βασιλιά Κλεομένη. Πλύθηκε, χτέ¬ 

νισε τα μακριά μαύρα μαλλιά του και τα μύρωσε. Έβαλε στα 

πόδια τις ανάγλυφες περικνημίδες, φόρεσε τον μπρούντζι¬ 

νο θώρακα με τις διακοσμήσεις από χαλκό και κασσίτερο, 

έσφιξε το δερμάτινο ζωνάρι απ' όπου κρεμόταν το βαρύ 

σπαθί με τη λαβή από ελεφαντόδοντο, έριξε στους ώμους έ¬ 

να μακρύ μαύρο μανδύα, στερεώνοντας τον με πόρπη δια¬ 

κοσμημένη με ήλεκτρο στο κέντρο, και, τέλος, πήρε την α¬ 

σπίδα με το δράκο και το δόρυ. 

«Γιε μου, γιατί τα κάνεις αυτά; Που θέλεις να πας;» τον 

ρώτησε με αγωνία η Ισμήνη. 



«Ο διοικητής του τάγματος αρνήθηκε να παραστεί στην 

κηδεία του Άγι... Είπε ότι δε θα αποδώσει τιμές σε εκείνον 

που λιποψύχησε. Πρέπει λοιπόν ο άνανδρος να συντρο-

φεύσει τον άνανδρο στην τελευταία του κατοικία... Εγώ θα 

είμαι το άγημα του Άγι». 

Φόρεσε στο κεφάλι την περικεφαλαία με τα τρία μαύρα 

λοφία και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του Άγι, ανάμεσα 

στους έκπληκτους περαστικούς. Στάθηκε δίπλα στη σορό 

του φίλου του όρθιος σε όλη την αγρυπνία, σαν άγαλμα του 

θεού του πολέμου. 

Λίγο πριν ξημερώσει, όταν η πόλη ήταν ακόμη έρημη, 

μια μικρή πομπή διέσχισε τον ήσυχο δρόμο. Μπροστά οι 

τέσσερις είλωτες με το φορείο, πίσω οι γονείς με καλυμμέ¬ 

νο το κεφάλι κι ακόμη πιο πίσω οι λιγοστοί συγγενείς. Τε¬ 

λευταίος ακολουθούσε ο Βρύθος με την πανέμορφη επίση¬ 

μη αρματωσιά που κάθε τόσο άστραφτε στο χλομό φως της 

αυγής. Διέσχισαν το κέντρο της πόλης. Μπροστά στο ναό 

της Χαλκιοίκου Αθηνάς οι τρίποδες ακόμη κάπνιζαν. Κα¬ 

τευθύνθηκαν προς τη νότια πύλη. Στην απέραντη σιωπή α¬ 

κούγονταν μόνο κάποια σκυλιά από τις μακρινές αγροικίες 

και κάθε τόσο ένας πετεινός. Καθώς έβγαιναν στην εξοχή 

στο δρόμο που οδηγούσε στις Αμύκλες, ο Βρύθος διέκρινε 

μια μορφή τυλιγμένη με έναν κουρελιασμένο γκρίζο μανδύα. 

Ήταν ο Τάλως. Του έκανε νεύμα να πλησιάσει. 

«Μόνο εσύ έλειπες απ' την κηδεία εκείνου που λιποψύ¬ 

χησε», του είπε με βραχνή φωνή. 

Ο Τάλως εντάχθηκε στην πομπή που προχωρούσε στο 

ακονισμένο δρομάκι. Περπάτησε κοιτώντας το φορείο που 

ταρακουνούσε τον νεκρό στο ακανόνιστο βήμα των τεσσά-

ρων βαστάζων. Κάποια στιγμή έβγαλε τον αυλό του του κι 

άρχισε να παίζει. Η μουσική ξεχύθηκε από το καλάμι με έ-



νταση και ο Βρύθος, που βημάτιζε αργά κι επίσημα, ανα-

σκίρτησε: ήταν ο πολεμικός παιάνας των Θερμοπυλών. 

Στο προκαθορισμένο μέρος η σορός τοποθετήθηκε στην 

πυρά και οι φλόγες έκαψαν γρήγορα τα φτωχά μέλη που η 

νηστεία και η τρέλα είχαν εξαϋλώσει. 

Αυτές ήταν οι επικήδειες τιμές που αποδόθηκαν στον Άγι, 

γιο του Αντίμαχου, όμοιο της δωδέκατης συσκηνίας του τρί¬ 

του λόχου, Σπαρτιάτη. 
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Ο ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ 

Τ Α ΓΕΓΟΝΟΤΑ που ακολούθησαν το τέλος του Άγι έδωσαν 

στον Βρύθο τη χαριστική βολή. Τις επόμενες μέρες κλεί¬ 

στηκε ολότελα στον εαυτό του. Δε μιλούσε ούτε ήθελε να 

φάει. Μια αφέγγαρη νυχτιά έφυγε από το σπίτι του με την 

απόφαση να δώσει τέλος στη ζωή του. Ήθελε να προστατεύ¬ 

σει τη μητέρα του από το φριχτό θέαμα που αναγκάστηκαν 

να αντικρίσουν οι γονείς του Άγι, γι' αυτό κατευθύνθηκε προς 

τον Ταύγετο. 

Περίμενε να σκοτεινιάσει για τα καλά και να αποκοιμη¬ 

θούν όλοι. Διέσχισε ξυπόλυτος το διάδρομο και βγήκε στην 

αυλή. Ο Μέλας, ο λακωνικός σκύλος του, τον πλησίασε κλα-

ψουρίζοντας κι εκείνος τον έκανε να σωπάσει μ' ένα χάδι: 

«Κάθισε φρόνιμα, Μέλαν, ήσυχα», είπε χαμηλόφωνα και 

τον έβαλε να καθίσει χάμω. Του χάιδεψε τη στιλπνή ράχη ε¬ 

νώ αναπολούσε με πόνο τη μέρα που του τον είχε χαρίσει ο 

πατέρας του. Σηκώθηκε και ακολούθησε το μονοπάτι που ο¬ 

δηγούσε στο δάσος. Το ίδιο που τόσες φορές είχε πάρει με 

τούς συντρόφους του μικρός. Περιπλανήθηκε για πολλή ώ¬ 

ρα μέσα στο δάσος. Κάθε τόσο τον κυρίευε ο φόβος εκείνου 

του επαίσχυντου θανάτου, χωρίς τιμή και παρηγοριά, ενός 



θανάτου για τον οποίο κανείς δεν τον είχε προετοιμάσει. 

Έψαχνε ένα μέρος που κανείς δε θα το έβρισκε. Ταυτόχρο¬ 

να όμως ριγούσε στη σκέψη ότι το σώμα του θα έμενε εγκα¬ 

ταλειμμένο κι άταφο, βορά στα άγρια ζώα, και η ψυχή του 

θα περιπλανιόταν χωρίς ανάπαυλα στο κατώφλι του Άδη. 

Σκέφτηκε και την πόλη του, που θέλησε το αίμα του βασιλιά 

Λεωνίδα και του πατέρα του σαν θυσία στο βωμό της, ίσως 

μάταια. Την πόλη του που τη βάραινε ο αποτρόπαιος θάνα¬ 

τος του βασιλιά Κλεομένη, του φτωχού του φίλου και που τώ¬ 

ρα θα τη σπίλωνε, χωρίς καν να το ξέρει, και ο δικός του. Εί¬ 

χε βγει σε ένα ξέφωτο στην κορυφή του λόφου. Μπροστά του 

φύτρωνε ένας τεράστιος πρίνος με μια μεγάλη κουφάλα στε¬ 

φανωμένη από πυκνούς θάμνους. Είχε έρθει η ώρα να ανα¬ 

γκάσει κάθε φωνή μέσα του να σωπάσει, να κάνει αυτό που 

έπρεπε. Έβγαλε το εγχειρίδιό του κι ακούμπησε την αιχμή 

στην καρδιά του. Ύστερα τέντωσε το δεξί του χέρι κι ετοι¬ 

μάστηκε να χτυπήσει μ' αυτό τη λαβή για να την καρφώσει 

στο σώμα του. Μια δυνατή δασύτριχη γροθιά έπεσε σαν σφυ¬ 

ρί πάνω στο κεφάλι του, ξαπλώνοντας τον μισολιπόθυμο. 

«Μα τον Δία, Κάρα, σου είπα να τον ζαλίσεις, όχι να τον 

σκοτώσεις», είπε μια φωνή. 

«Το πρόβλημα είναι», μουρμούρισε ο γίγαντας, «ότι αυ¬ 

τοί οι νέοι δεν είναι φτιαγμένοι σαν τα γερά σκαριά του πα-

λιού καλού καιρού». 

«Τι εννοείς;» 

«Αυτό που είπα», απάντησε εκείνος μέσα από τα πυκνά γέ¬ 

νια του. «Έπρεπε να είσαι μπροστά πριν από είκοσι χρόνια, 

όταν γινόταν πόλεμος στον Ελλήσποντο με τους Θράκες. Εκεί 

ήταν ένας Σπαρτιάτης μισθοφόρος που είχε χάσει το δόρυ του 

και έσπαγε τις ασπίδες των εχθρών με τις γροθιές του». 

«Δεν ήξερα ότι πολέμησες και με τους Θράκες». 



«Έχω πολεμήσει με όλους», μούγκρισε ο Κάρας ενώ φορ¬ 

τωνόταν στην πλάτη το σώμα του Βρύθου. «Ας πάμε τώρα 

πριν ξημερώσει». 

Κατευθύνθηκαν προς την πάνω πηγή και μπήκαν στην 

καλύβα του Κάρα την ώρα που χάραζε. 

«Επιτέλους!» ξεφύσηξε ο Κάρας αφήνοντας το φορτίο 

του στο στρώμα που ήταν στρωμένο με κατσικίσιες προβιές. 

«Είχε αρχίσει να με βαραίνει». Ο Τάλως έβγαλε την κουκού¬ 

λα και το μανδύα που τον κάλυπτε εντελώς και κάθισε: 

«Δεν ετοιμάζεις κάτι να φάμε;» πρότεινε στον Κάρα. «Αυ¬ 

τός ο νυχτερινός περίπατος μου άνοιξε την όρεξη». 

«Καλά λες», αποκρίθηκε εκείνος. «Δεν έχω όμως πολλά 

πράγματα. Που καιρός ν' ασχοληθώ με το σπίτι». Έβγαλε ψω¬ 

μί από ένα δισάκι και από ένα ερμάριο μια κερήθρα μέλι. 

«Ευτυχώς έχω αυτά», είπε ακουμπώντας το φαγητό πάνω 

σε ένα σκαμνί. «Τα βρήκα χτες στην κουφάλα μιας βαλανι¬ 

διάς κοντά στις Αμύκλες». Άλλαξε κουβέντα. «Και τώρα θα 

μου πεις τι σκοπεύεις να κάνεις με τούτον εδώ;» είπε δεί¬ 

χνοντας τον Βρύθο που κειτόταν λίγο πιο πέρα. 

«Θέλω να ζήσει, αυτό είναι όλο». 

«Ααα», μούγκρισε ο γενειοφόρος γίγαντας, «πρέπει να εί¬ 

σαι τρελός. Αν αφήναμε τα πράγματα να κυλήσουν όπως έ¬ 

πρεπε, τώρα θα είχαμε ένα Σπαρτιάτη λιγότερο». Ξανάρχι¬ 

σε να μιλά με το στόμα γεμάτο: «Μ' έβαλες να κάνω τόσο 

δρόμο για να ακολουθήσω αυτό τον ανισόρροπο, αναγκά-

στηκα να τον φορτωθώ σαν τσουβάλι με αλεύρι από το με¬ 

γάλο πρίνο μέχρι εδώ. Κάτι θα έχει σκεφτεί, είπα από μέ¬ 

σα μου, θα θέλει να τον εκδικηθεί για κάτι που του έκανε ή 

να ζητήσει λύτρα ή να τον παραδώσει στους Πέρσες μόλις 

φανούν σ' αυτά τα μέρη. Αλλά όχι, όχι, κύριε! Θέλω να ζή¬ 

σει, λέει, και τίποτ' άλλο!» 



«Άκουσε με καλά, ξεροκέφαλε!» αποκρίθηκε ο Τάλως. 

«Υπάρχει κάτι σ' αυτό τον άνθρωπο και την οικογένεια του 

που πρέπει πάση θυσία να ανακαλύψω, άρα δε θέλω να πε¬ 

θάνει, κατάλαβες;» 

«Κατάλαβα, κατάλαβα», μούγκρισε ο Κάρας καταπίνο¬ 

ντας μια μπουκιά. «Δεν το κουβεντιάζω». 

«Πολύ καλά! Και τώρα πρέπει να τον βάλουμε να κοι¬ 

μηθεί. Αν ξυπνήσει θα αρχίσει να φωνάζει». Ο Κάρας ύ¬ 

ψωσε την τεράστια γροθιά του. 

«Μα τον Δία, όχι έτσι, θα τον αποτελειώσεις!» 

«Άκου, νεαρέ, μήπως θέλεις να τον πάρω στην αγκαλιά 

μου και να τον νανουρίσω; Μου φαίνεται μεγαλούτσικος κι 

εγώ δεν έχω καμιά όρεξη». 

«Έλα, Κάρα, δεν είναι ώρα για αστεία. Να του δώσουμε 

κάποιο βότανο για να τον αποκοιμίσουμε. Ξέρω ότι έχεις 

τέτοια πράγματα, γιατί, όταν έφαγα το ξύλο της χρονιάς μου 

στην κρυπτεία, μου έδωσες κάτι που με ανακούφισε από τον 

πόνο και με αποκοίμισε». 

«Μου τελείωσε», γκρίνιαξε ο βοσκός καθώς έπαιρνε μια 

σκόνη από ένα δερμάτινο πουγκί και την ανακάτευε με μέ¬ 

λι και κρασί. Έδωσε στον παραζαλισμένο Βρύθο να κατα¬ 

πιεί μερικές γουλιές. 

«Και τώρα άκουσε με καλά», σοβάρεψε ο Τάλως, «γιατί 

θα σου ζητήσω μια μεγάλη χάρη». 

«Τι είναι πάλι; Θες να σου φέρω το βασιλιά Λεωτυχίδα 

μέσα σ' ένα τσουβάλι και τους πέντε εφόρους μαζί;» 

«Όχι, θέλω μια αρματωσιά». Ο Κάρας τον κοίταξε σκυ¬ 

θρωπός. «Την έχεις την αρματωσιά, αν τη θέλεις στ' αλή¬ 

θεια». 

«Όχι, Κάρα, δεν ήρθε ακόμη η ώρα». 

«Τότε τι αρματωσιά θέλεις; Δεν καταλαβαίνω». 



«Κάρα, δε χρειάζεται να καταλάβεις, μόνο να κάνεις αυ¬ 

τό που σου λέω. Αν μπορείς». 

«Πρέπει να την κλέψουμε, αν δεν κάνω λάθος». 

«Δεν κάνεις λάθος... Λοιπόν;» 

«Α, τίποτα δε με φοβίζει! Τι αρματωσιά χρειάζεσαι;» 

«Όχι όποια κι όποια... Είναι η αρματωσιά του ευγενούς 

Αρίσταρχου... στη λάρνακα στον οίκο των Κλεομενιδών». 

Ο Κάρας ξεροκατάπιε. «Στην οικία των Κλεομενιδών; 

Μα τον Πολυδεύκη, δεν μπορούσες να βρεις άλλο μέρος;» 

«Το ξέρω, Κάρα, αλλά αν δεν μπορείς...» 

«Ω, μα το μένος του Άδη, αν είναι αυτό που θέλεις, αυτό 

θα σου φέρω. Το πρόβλημα είναι πώς θα ξεφορτωθώ το κα¬ 

ταραμένο το βρομόσκυλο που σουλατσάρει πάνω κάτω στην 

αυλή. Θα προτιμούσα να τα βάλω με τον Κέρβερο παρά με 

αυτό το μαύρο θηρίο». 

«Μπορείς να βασίζεσαι στη βοήθεια του υπηρέτη, είναι 

δικός μας άνθρωπος». 

«Καλώς», είπε ο Κάρας. «Θα σου φέρω την αρματωσιά 

το πολύ σε δύο μέρες». 

Προσπάθησε να ανασηκωθεί, αλλά μια σουβλιά στο κεφά¬ 

λι τον κάρφωσε ξανά στο κρεβάτι. Δεν μπορούσε να κατα¬ 

λάβει πού βρισκόταν. Σιγά σιγά οι εικόνες άρχισαν να γίνο¬ 

νται πιο ξεκάθαρες. 

«Ξύπνησες επιτέλους», είπε ο Τάλως καθισμένος δίπλα 

στην εστία. «Ξέρεις πόσο κοιμόσουν;» 

«Εσύ;» ρώτησε έκπληκτος ο Βρύθος. «Πού είμαστε;... 

Ποιος;...» 

«Θα σ' τα εξηγήσω όλα, τώρα άκουσε με... Όχι», τον πρό¬ 

λαβε ο Τάλως καθώς διέκρινε το χέρι του Βρύθου να γλι-



στράει προς τη ζώνη του. «Όχι, το εγχειρίδιο σου το πήρα¬ 

με. Απέδειξες ότι δεν το χρησιμοποιούσες για καλό». Ο Βρύ-

θος προσπάθησε πάλι να ανασηκωθεί. Θύμωσε όταν κατά¬ 

λαβε τελικά τι είχε συμβεί. Αλλά ένας οξύς πόνος στο κε¬ 

φάλι τον ανάγκασε να σωριαστεί στην κλίνη με τις προβιές. 

«Ο Κάρας έχει βαρύ χέρι», είπε ο Τάλως, «το κεφάλι σου 

θα πονά για πολύ καιρό. Χωρίς να λογαριάζουμε το γιατρι¬ 

κό που σου δώσαμε να πιεις για να αποκοιμηθείς. Θα σου 

φέρω κάτι να φας, πρέπει να ανακτήσεις τις δυνάμεις σου». 

«Δε θα φάω τίποτα», απάντησε κοφτά ο Βρύθος. «Μ' αυ¬ 

τό τον τρόπο θα καταφέρω να πεθάνω. Πήρα την απόφαση 

μου και δε θα την αλλάξω μόνο και μόνο επειδή εσυ και κά¬ 

ποιος Κάρας με πιάσατε ύπουλα. Μήπως νομίζεις ότι ήθε¬ 

λα να δώσω τέλος στη ζωή μου σε μια στιγμή απελπισίας; 

Ένας Σπαρτιάτης πολεμιστής δεν απελπίζεται ποτέ, είλωτα. 

Πρέπει να πεθάνω γιατί δεν μπορώ να ζω ατιμασμένος, ό¬ 

πως δεν μπόρεσε κι ο Άγις». 

«Σταμάτα να μιλάς σαν να ήσουν ο ίδιος ο μέγας Ζευς. Αυ¬ 

τή τη στιγμή είσαι απλώς ένας θνητός, σαν κι εμένα. Γνω¬ 

ρίζω καλά τις απόψεις σου και γνωρίζω ακόμη καλύτερα τι 

λένε για σένα στην πόλη. Σε φωνάζουν λιπόψυχο». Ο Βρύ-

θος τον κοίταξε με μίσος. 

«Ήρθε η δική σου στιγμή, είλωτα, έτσι δεν είναι; Από¬ 

λαυσε αυτή τη στιγμή όσο κρατήσει, διότι, αν δεν αυτοκτο¬ 

νήσω, θα σε σκοτώσω με τα ίδια μου τα χέρια». Ο Τάλως χα¬ 

μογέλασε ειρωνικά. 

«Είναι πραγματικός άθλος να σκοτώσεις έναν κουτσό εί¬ 

λωτα. Δε θα είναι η πρώτη φορά, αν και συνήθως φροντίζεις 

να το κάνεις με μεγάλη παρέα μην τυχόν και δεν τα κατα¬ 

φέρεις». 

«Καταραμένε σακάτη!» βρυχήθηκε ο Βρύθος. «Μπορου-



σα να σε σκοτώσω σαν το σκυλί εκείνη τη μέρα». Ο Τάλως 

έβγαλε από το δισάκι του Κάρα το εγχειρίδιο του Βρύθου και 

το έτεινε προς το μέρος του: 

«Αν αυτό είναι που γυρεύεις, προλαβαίνεις ακόμη», του 

είπε με παγερή φωνή. 

Ο Βρύθος κοίταξε τη λεπίδα σαν μαγεμένος. Ύστερα κα¬ 

τέβασε το κεφάλι του. 

«Γιατί δε με άφησες να αφαιρέσω τη ζωή μου;» 

Ο Τάλως πήρε βαθιά ανάσα και ξανάβαλε το εγχειρίδιο 

στη θέση του. «Για να σου πω την αλήθεια, δεν το ξέρω ού¬ 

τε εγώ. Σε τι με ωφελεί η ζωή σου; Ας πούμε όμως ότι υ¬ 

πάρχει κάποιος λόγος που αφορά μόνο εμένα και προς το 

παρόν δεν μπορώ να σου τον αποκαλύψω. Μπορώ όμως να 

σου πω γιατί εσύ θα έπρεπε να θέλεις να ζήσεις». 

«Αν υπήρχε κάποιος λόγος, θα τον ήξερα», απάντησε πι¬ 

κρόχολα ο Βρύθος. «Ή μήπως νομίζεις ότι είναι ευχάριστο 

να χώνεις μια λάμα στα πλευρά σου;» 

«Άκουσε καλά», είπε ο Τάλως. «Δεν αντιλαμβάνομαι α¬ 

κριβώς το δικό σας κώδικα τιμής, αλλά έχω την εντύπωση 

ότι αν αφαιρούσες τη ζωή σου δε θα έκανες άλλο παρά να 

επιβεβαιώσεις την κατηγορία που εκτόξευσε εναντίον σου το 

πλήθος, ότι θέλησες να σωθείς μαζί με το φίλο σου τον Άγι 

από το αιματοκύλισμα των Θερμοπυλών. Επιπλέον, θα ά¬ 

φηνες μόνη τη μητέρα σου, που ήδη έχασε τον άντρα της». 

«Μια Σπαρτιάτισσα γυναίκα ξέρει να μένει μόνη», τον 

διέκοψε ο Βρύθος, «και έχει συνηθίσει στην ιδέα πως οι ά¬ 

ντρες του σπιτιού ενδέχεται να πεθάνουν για την πατρίδα». 

«Σωστά», συμφώνησε ο Τάλως, «αλλά έχεις την εντύπω¬ 

ση ότι θα πέθαινες για την πατρίδα προχτές το βράδυ; Όσο 

για τις γυναίκες σας, φυσικά και δεν κλαίνε με θρήνους, ό¬ 

πως συνηθίζεται αλλού, και αντέχουν με σθένος τις συμφο-



ρές. Νομίζεις όμως ότι δεν πονούν; Αλλά ήθελα να σου πω 

το εξής: αν είσαι άντρας, πρέπει να ζήσεις και να αποδεί¬ 

ξεις ότι ποτέ σου δε λιποψύχησες, να αποδείξεις ότι η κα¬ 

τηγορία εναντίον σου είναι άδικη, να αποκαταστήσεις το ό¬ 

νομα της οικογένειας σου, που κάποτε ήταν από τις επιφα¬ 

νέστερες της πόλης». 

Ο Βρύθος έμεινε για αρκετή ώρα σιωπηλός, με τα μάτια 

μισόκλειστα. Ύστερα έσπασε τη σιωπή: 

«Πώς μπορώ να κάνω όσα λες; Δεν έμειναν μάρτυρες στις 

Θερμοπύλες... ή ίσως ο Χρυσίλαος... Βέβαια, ο Χρυσίλαος, 

που μεταφέρθηκε στους Αλπηνούς με μόλυνση στα μάτια, ί¬ 

σως...» 

«Ο Χρυσίλαος πέθανε», τον διέκοψε κοφτά ο Τάλως. «Μό¬ 

λις έμαθε ότι οι τριακόσιοι ήταν περικυκλωμένοι, έβαλε τους 

είλωτες του να τον οδηγήσουν στο πεδίο της μάχης κι όρμησε 

εναντίον των Περσών. Τον βρήκαν μισότυφλο και τον σκό¬ 

τωσαν αμέσως». Ο Βρύθος ανακάθισε αργά κι ακούμπησε 

το δεξί χέρι στον κρόταφο του: 

«Ξέρεις πάρα πολλά για είλωτας». 

«Κάνεις λάθος, Βρύθε, ακριβώς επειδή είμαι είλωτας ξέ¬ 

ρω ένα σωρό πράγματα. Η τάξη σας δεν μπορεί να κάνει χω¬ 

ρίς εμάς, γι' αυτό κι εμείς είμαστε παντού: ήμασταν στις 

Θερμοπύλες, ήμασταν με τον Χρυσίλαο, ήμασταν στην κη¬ 

δεία του Άγι». 

«Τρελέ...» μουρμούρισε ο Βρύθος. «Δε φαντάζομαι να 

νομίζεις ότι θα αποκαταστήσω την τιμή τη δική μου και της 

οικογένειάς μου ζητώντας από το λαό σου να μαρτυρήσει δε¬ 

ξιά κι αριστερά πόσο ανδρείος ήμουν στις Θερμοπύλες!» 

Ο Τάλως χαμογέλασε. «Όχι, δεν είμαι τόσο ανόητος. Ας 

πούμε ότι είμαι πολύ περισσότερο». 

«Δηλαδή;» 



«Μπορείς να αποκαταστήσεις την τιμή σου στη μάχη. Εί¬ 

ναι ο μόνος τρόπος για έναν πολεμιστή». 

«Αδύνατο», απάντησε ο Βρύθος καρτερικά. «Οι συμπο¬ 

λεμιστές μου με διώχνουν, κανείς δε θέλει να σταθεί στο 

πλευρό μου στη μάχη». 

«Δεν εννοώ αυτό», αποκρίθηκε ο Τάλως. «Ξέρω καλά πως 

δεν μπορείς να ξαναπάρεις τη θέση σου στις τάξεις του στρα¬ 

τού σου». 

«Τότε;» 

«Να πολεμήσεις μόνος σου». 

Ο Βρύθος τον κοίταξε κατάπληκτος. 

«Καλά κατάλαβες. Αν είσαι πραγματικά γενναίος κι αν 

πράγματι μπορείς να μείνεις ζωντανός μόνο αν αποκατα¬ 

στήσεις τη χαμένη σου τιμή, τότε πρέπει να πολεμήσεις μό¬ 

νος σου. Άκουσε με καλά: τώρα πρέπει να αναρρώσεις και 

να ανακτήσεις τις δυνάμεις σου. Θα πάμε μετά προς Βορ-

ράν να πολεμήσουμε τους Πέρσες με κάθε τρόπο, ώσπου η 

φήμη σου να αναγκάσει την πόλη σου να αλλάξει γνώμη και 

να σου ζητήσει να γυρίσεις πίσω». 

«Είσαι στ' αλήθεια τρελός, είλωτα», απάντησε ο Βρύθος 

αφού επεξεργάστηκε στο μυαλό του για λίγες στιγμές την 

ιδέα του Τάλω. «Κανείς δεν αποτόλμησε τέτοιο κατόρθωμα 

και επιπλέον είμαι άοπλος». 

«Αν δεν το λέει η καρδιά σου να πολεμήσεις σε μια μά¬ 

χη δίχως ελπίδα, τότε δεν έχω να πω τίποτ' άλλο. Είμαι πε¬ 

πεισμένος ότι μόνο μια απεγνωσμένη μάχη μπορεί να σώ-

σει μια απελπιστική κατάσταση. Όσο για τα όπλα σου, θα 

τα έχεις πριν ο ήλιος δύσει δύο φορές». 

Ο Βρύθος είχε αρχίσει ξανά να δείχνει ενδιαφέρον για ό¬ 

σα άκουγε, απαντούσε, το σκεφτόταν, το συζητούσε. Ο Τά-

λως κατάλαβε ότι τον είχε οριστικά απομακρύνει από τη 



σκέψη του θανάτου... Τουλάχιστον από εκείνο το θάνατο. 

«Θέλω να γυρίσω στο σπίτι μου να πάρω την αρματωσιά 

μου», είπε. 

«Όχι», του αποκρίθηκε ο Τάλως. «Κανένας δεν πρέπει να 

σε ξαναδεί μέχρι να έρθει η ώρα, ούτε καν η μητέρα σου. 

Σκέψου αυτά που σου είπα, σκέψου τα καλά». 

Άνοιξε η πόρτα και μπήκε ο Κάρας. 

«Ποιος είναι αυτός;» ρώτησε ο Βρύθος. 

«Εκείνος στον οποίο χρωστάς τη ζωή σου, αλλά και τον 

πονοκέφαλο σου. Τον λένε Κάρα», απάντησε χαμογελώντας 

ο Τάλως. 

«Είναι καλύτερα, βλέπω», μούγκρισε ο γίγαντας και κάθισε 

κοντά στη σβηστή φωτιά. «Δεν έπρεπε να ανησυχείς». 

«Τι νέα μάς φέρνεις, Κάρα;» τον ρώτησε ο Τάλως. 

«Πολλά και σπουδαία. Οι Αθηναίοι κατατρόπωσαν τον 

περσικό στόλο κοντά στη Σαλαμίνα, οι Ίωνες πέρασαν στο 

στρατόπεδό τους και ο Μέγας Βασιλεύς αναγκάστηκε να υ¬ 

ποχωρήσει. Η Αθήνα είναι ξανά στα χέρια των πολιτών της 

που την ξαναχτίζουν, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του πεζι¬ 

κού των Περσών βρίσκεται ακόμη στην Ελλάδα. Φαίνεται 

ότι ετοιμάζονται να ξεχειμωνιάσουν στη Θεσσαλία για να 

περάσουν ξανά στην επίθεση μόλις έρθει η άνοιξη. Οι δι¬ 

κοί σου», συνέχισε απευθυνόμενος στον Βρύθο, «στέλνουν 

πρεσβείες σε όλους τους συμμάχους για να μαζέψουν μέχρι 

και τον τελευταίο άντρα για τη μάχη που θα δοθεί την ά¬ 

νοιξη». 

«Άρα έχεις καιρό για να ετοιμαστείς», είπε ο Τάλως στον 

Βρύθο. 

«Για ποιο πράγμα;» ρώτησε ο Κάρας. 

«Θα το μάθεις όταν έρθει η ώρα», απάντησε ο Τάλως. 

«Τώρα πήγαινε, πρέπει να κάνεις αυτό που σου ζήτησα». Ο 



Κάρας βγήκε από την καλύβα παίρνοντας μαζί του το μαν-

δύα και το δισάκι του. 

«Λοιπόν;» απευθύνθηκε στον Βρύθο αφού έφυγε ο Κά¬ 

ρας. «Πώς σου φαίνεται η πρόταση μου;» 

«Ίσως να έχεις δίκιο», είπε ο Βρύθος. «Γιατί όμως πριν 

από λίγο είπες θα πάμε;» 

«Γιατί θα έρθω μαζί σου». 

«Δεν καταλαβαίνω...» 

«Έχω τους λόγους μου. Εντούτοις, μπορώ να φανώ χρή¬ 

σιμος, το ξέρεις ότι μπορώ να μάχομαι». 

«Με το ραβδί; Δεν έχεις ιδέα...» 

«Περίμενε», τον διέκοψε ο Τάλως. Μετακίνησε την προ¬ 

βιά αγελάδας που κάλυπτε το δάπεδο της καλύβας, σήκωσε 

μια καταπακτή κι έβγαλε ένα ασκί αλειμμένο με λίπος. Το 

άνοιξε και του έδειξε το μεγάλο κεράτινο τόξο. 

«Πού το βρήκες αυτό το όπλο;» τον ρώτησε ο Βρύθος. 

«Δεν έχω ξαναδεί άλλο σαν κι αυτό σ' όλη μου τη ζωή». 

«Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορείς να γνωρίζεις. Να 

σου αρκεί το γεγονός ότι ξέρω να το χρησιμοποιώ - και πο-

λύ καλά μάλιστα. Εσύ θα είσαι το βαρύ κι εγώ το ελαφρύ πε¬ 

ζικό. Οι δύο μας είμαστε στρατιά ολόκληρη». 

«Είναι λοιπόν αλήθεια όσα άκουσα, ότι κάποιος σ' αυτό 

το βουνό ήταν οπλισμένος με τόξο και βέλη». 

Ο Τάλως χαμογέλασε. «Ο Κάρας φταίει. Θέλησε να χρη¬ 

σιμοποιήσει αυτό το τόξο μια φορά που πήγαμε για κυνήγι 

και χτύπησε ένα ελάφι, αλλά δεν το σκότωσε. Το ζώο το έ¬ 

σκασε με το βέλος καρφωμένο πάνω του». 

Ο Βρύθος τον κοίταξε. Τον έτρωγε η περιέργεια να μά¬ 

θει ποιος ήταν στην πραγματικότητα αυτός ο είλωτας που 

είχε ένα όπλο αντάξιο ενός βασιλιά, εκείνος που ήξερε να 

το χρησιμοποιεί με σπάνια δεξιοτεχνία, κατά τα λεγόμενά 



του. Η σκέψη όμως ότι θα έπαιρνε πάλι τα όπλα του για έ¬ 

να μοναχικό πόλεμο είχε αρχίσει να τον αποσπά από τη μα¬ 

νία αυτοκαταστροφής που τον είχε κυριεύσει. 

«Εντάξει, Τάλω», είπε έπειτα από παρατεταμένη σιωπή. 

«Φέρε τα όπλα μου και θα φύγουμε όποτε το θελήσεις». 

Ο Τάλως χαμογέλασε αινιγματικά. Ο Βρύθος ήταν έτοι¬ 

μος να αποκοιμηθεί ξανά, οπότε εκείνος κίνησε για τη δική 

του καλύβα. 

«Θα τα πούμε αύριο το πρωί», είπε. «Στο μεταξύ, μην α¬ 

πομακρυνθείς για κανένα λόγο». 

«Σύμφωνοι», αποκρίθηκε ο Βρύθος, που είχε ανακτήσει 

την αυτοπεποίθηση του. Ξάπλωσε στο στρώμα με τις προ¬ 

βιές και αφέθηκε να τον πάρει ο ύπνος. Αισθανόταν σαν να 

είχε γυρίσει πίσω από τον Άδη και η όρεξη για ζωή άρχιζε 

σιγά σιγά να κυλά ξανά στις φλέβες του. 

Την επομένη ο Βρύθος ξύπνησε τα χαράματα· η καλύβα 

ήταν έρημη. Κοίταξε τριγύρω τρίβοντας τα μάτια του και α-

νασκίρτησε: σε μια γωνιά του φάνηκε πως στεκόταν ένας 

πάνοπλος πολεμιστής. Κοίταξε καλύτερα και είδε έκπλη¬ 

κτος πως ήταν μόνο μια αρματωσιά. Η αρματωσιά του πα¬ 

τέρα του, με τα λοφία στην περικεφαλαία και τη μεγάλη α¬ 

σπίδα με το δράκο. 

Στο κέντρο του χωριού οι Πέρσες στρατιώτες είχαν συγκε¬ 

ντρώσει τους αρχηγούς κάθε οικογένειας και τους είχαν 

σπρώξει προς το μέρος μιας μάντρας. Ένας αξιωματικός 

περιτριγυρισμένος από μερικούς δούλους και ένα διερμηνέα 

διάβαζε τη διαταγή επίταξης. Η στρατιά του Μεγάλου Βα¬ 

σιλέως που είχε μείνει στη Θεσσαλία είχε ανάγκη από σιτάρι, 

αφού τώρα πια ο βυθισμένος στόλος δεν μπορούσε να την 



ανεφοδιάσει. Ένας οικογενειάρχης, ένας γέρος χωρικός με 

γκρίζα μαλλιά, τον εκλιπαρούσε: 

«Πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε αν μας πάρετε όλη τη 

σοδειά;» Ο αξιωματικός, ένας Μήδος με μακριά σγουρά μαλ¬ 

λιά, απευθύνθηκε στο διερμηνέα: 

«Πες του ότι δεν ήρθαμε εδώ για να πιάσουμε κουβέντα. 

Αυτά τα δύο κάρα πρέπει να τα φορτώσω με σιτάρι. Αν μεί¬ 

νει κάτι και για εκείνους, καλώς, αλλά εγώ πρέπει να πάω 

στο στρατόπεδο την ποσότητα που με διέταξαν». Ο διερ¬ 

μηνέας μετέφρασε και πρόσθεσε: 

«Δε σε συμφέρει να αντιστέκεσαι, χωρικέ, αυτοί εδώ έχουν 

διαταγή να επιτάξουν το σιτάρι πάση θυσία. Η στρατιά τους 

πρέπει να ανεφοδιαστεί και δε θα διστάσουν να σας σκο¬ 

τώσουν αν αντισταθείτε». 

«Εσύ όμως που είσαι Έλληνας...» βόγκηξε ο φτωχός. 

«Δεν είμαι Έλληνας», απάντησε ενοχλημένος ο διερμη¬ 

νέας. «Είμαι υπήκοος του Μεγάλου Βασιλέως όπως κι εσείς, 

όπως και οι πάντες σε αυτή τη χώρα που τόλμησε να αντι¬ 

σταθεί στη στρατιά του. Εμπρός λοιπόν, τι να αναφέρω στο 

διοικητή;» 

Ο άντρας έσκυψε το κεφάλι: 

«Δεν έχουμε άλλη επιλογή, το σιτάρι είναι σ' εκείνο το 

στέγαστρο εκεί, μόλις αλωνίσαμε». 

«Μπράβο», απάντησε ο διερμηνέας με την ψευδή προ¬ 

φορά του. «Πήρες τη σωστή απόφαση. Εμπρός λοιπόν, κου¬ 

νηθείτε, μην το φορτώσουν οι στρατιώτες το σιτάρι». Ο χω¬ 

ρικός μίλησε για λίγο χαμηλόφωνα με τους συγχωριανούς 

του κι ύστερα πήγε μαζί τους προς το στέγαστρο. 

«Πολύ καλά», είπε ο αξιωματικός χαϊδεύοντας ικανο-

ποιημένος το μυρωμένο γένι του. «Αυτοί εδώ μου φαίνονται 

λογικοί άνθρωποι. Πρέπει να συνηθίσουν στην ιδέα πως έ-



χουν αφέντη. Την άνοιξη θα ασχοληθούμε και με τους άλ¬ 

λους, εκείνους τους καταραμένους τους Αθηναίους κι εκεί¬ 

νους τους μπάσταρδους τους Σπαρτιάτες...» Δεν πρόλαβε να 

ολοκληρώσει τη φράση του· ακούστηκε ένας σφυριχτός ή¬ 

χος κι ένα βέλος καρφώθηκε κοντά στην κλείδα του. Ο Μή-

δος έγειρε κι έπεσε κάτω ξερνώντας αίμα. Οι στρατιώτες σα¬ 

στισμένοι κοιτούσαν γύρω τους με το χέρι στο σπαθί. Τίπο¬ 

τα. Ξαφνικά, πίσω από ένα χαμόσπιτο, πήδηξε στο κέντρο 

του χωρίου ένας άντρας οπλισμένος με ένα τεράστιο τόξο. 

Άρχισε να ρίχνει τα βέλη με εκπληκτική ταχύτητα κι αμέσως 

μετά καλύφθηκε πίσω από μια τεράστια φτελιά. Ένας άλ¬ 

λος στρατιώτης έπεσε λαβωμένος στη γη. 

«Πιάστε τον!» φώναξε ένας Πέρσης ορμώντας με το σπα¬ 

θί του υψωμένο. Οι άλλοι έτρεξαν πίσω του αγριεμένοι, αλ¬ 

λά σταμάτησαν αμέσως γουρλώνοντας τα μάτια: πίσω από 

το δέντρο εμφανίστηκε ένας πάνοπλος οπλίτης ο οποίος 

κρατούσε μια ασπίδα που είχε πάνω της ένα δράκο με ορ¬ 

θάνοιχτα σαγόνια. Στην κορυφή της περικεφαλαίας κυμά¬ 

τιζαν στο ζεστό άνεμο του βουνού τρία μαύρα λοφία. Τη 

στιγμή που οι Πέρσες έμειναν ακίνητοι, ξεπρόβαλε ξανά α¬ 

πό την ασπίδα ο τοξότης, που έριξε σαν κεραυνός, πριν κρυ¬ 

φτεί και πάλι πίσω από τον οπλίτη. Ενώ ένας άλλος δικός 

τους έπεφτε στο έδαφος με το βέλος στο λαιμό, ο οπλίτης έ¬ 

ριξε πίσω στην πλάτη του το μαύρο μανδύα του και κάρφω¬ 

σε με τρομερή δύναμη το δόρυ του. Ένας Σκύθης, σβέλτος 

σαν αίλουρος, ξαπλώθηκε στο έδαφος και το δόρυ έσπασε 

την ασπίδα του συντρόφου του που ήταν πίσω, ξέσκισε το 

λινό ένδυμα και του άνοιξε την κοιλιά. Ο άμοιρος κουλου-

ριάστηκε κραυγάζοντας στο χώμα, που ποτίστηκε από το 

αίμα του. Οι πέντε που απέμειναν όρμησαν στον οπλίτη με 

ιαχές για να πάρουν θάρρος. Ο τοξότης πετάχτηκε αιφνι-



διαστικά από την κρυψώνα του κι έβαλε αμέσως τρικλοπο¬ 

διά σε δύο από τους εχθρούς. Τους έριξε κάτω κι ύστερα 

στράφηκε στον πιο κοντινό. Πριν καν αυτός καταλάβει τι συ¬ 

νέβαινε, του έσπασε το θώρακα με το κάτω στέλεχος του τό¬ 

ξου. Στο μεταξύ, ο οπλίτης, αφού έριξε έναν καταγής με την 

ασπίδα, είχε τρυπήσει με το σπαθί του έναν άλλο. Οι τρεις 

που απέμειναν τρομοκρατήθηκαν και προσπάθησαν να το 

βάλουν στα πόδια, αλλά βρέθηκαν περικυκλωμένοι. Οι χω¬ 

ρικοί, αφού συνήλθαν από την έκπληξη, βγήκαν από τις κρυ¬ 

ψώνες τους κι άρχισαν να τους λιθοβολούν. Γρήγορα οι τρεις 

τελευταίοι Πέρσες έπεσαν. Τους αποτελείωσαν με τις μα-

γκούρες τους. 

«Ο διερμηνέας!» φώναξε ο τοξότης. «Δεν πρέπει να ξε¬ 

φύγει!» Όλοι κοίταξαν τριγύρω. Από ένα μεγάλο καλάθι ξε¬ 

πρόβαλλε ένα κομμάτι ύφασμα, που πρόδιδε την παρουσία 

του καταζητούμενου. Τον έσυραν στη μέση της μικρής σκο¬ 

νισμένης πλατείας και ο δύσμοιρος αντίκρισε τα δύο μυ¬ 

στηριώδη πρόσωπα που είχαν εμφανιστεί από το πουθενά. 

Ο διερμηνέας ελευθερώθηκε από τους δύο άντρες που τον 

κρατούσαν με μια αναπάντεχα δυνατή σπρωξιά, έπεσε στα 

πόδια του οπλίτη και του αγκάλιασε τα γόνατα: 

«Είμαι Έλληνας, είμαι κι εγώ Έλληνας!» βογκούσε με 

την ψευδή προφορά του: «Κύριε, χάρισε μου τη ζωή, σώσε 

με από αυτά τα θηρία!» Η μυρωδιά του κάθιδρου σώματος 

ήταν ανυπόφορη για τα ρουθούνια του, που είχαν συνηθίσει 

στα ανατολίτικα αρώματα, αλλά ο τρόμος μην τον κομμα-

τιάσουν οι οργισμένοι χωρικοί τον κρατούσε κολλημένο σε 

εκείνα τα τριχωτά πόδια. 

Ο οπλίτης τον απώθησε και τον έριξε στο χώμα. Κατά-

χλομος, βρόμικος και σκονισμένος, ο διερμηνέας έκλεισε 

τα μάτια του περιμένοντας το τέλος. 



«Σήκω», τον διέταξε η φωνή του πολεμιστή. «Έχει άλλες 

περιπόλους στα χωράφια που επιτάσσουν σιτάρι;» τον ρώ¬ 

τησε. 

«Θα μου χαρίσεις τη ζωή αν σου πω;» ρώτησε ο διερμη¬ 

νέας ανοίγοντας ξανά τα μάτια του. 

«Δε νομίζω πως είσαι σε θέση να διαπραγματευτείς στην 

κατάσταση που βρίσκεσαι», σχολίασε με σαρκασμό ο τοξό¬ 

της. 

«Ναι, ναι, έχει κι άλλες. Μια περίπολος με δέκα στρατιώ¬ 

τες κι έναν αξιωματικό θα πάει αύριο στο Λευκοπέδιο κι ε¬ 

γώ θα έπρεπε να τους συναντήσω εκεί. Για άλλες δεν ξέρω». 

«Πολύ καλά», του είπε ο τοξότης χαμογελώντας. «Να πας!» 

Ο διερμηνέας γούρλωσε τα μάτια του. «Μαζί με μας, εννοεί¬ 

ται! Και τώρα», είπε απευθυνόμενος στους χωρικούς, «δέστε 

καλά τα χέρια του στην πλάτη για να τον πάρουμε μαζί μας. 

Θα κάνουμε καλή χρήση του λόγου του». 

«Ποιοι είστε;» τους ρώτησε πλησιάζοντας εκείνος που 

πρέπει να ήταν ο άρχοντας του χωριού. «Πείτε μας ποιο εί¬ 

ναι το όνομά σας για να σας θυμόμαστε». 

«Θα μας θυμάστε και χωρίς να το γνωρίζετε, φίλε μου», 

είπε ο οπλίτης καθώς ξέπλενε την αιχμή του δόρατος σε μια 

ποτίστρα. «Προς το παρόν είναι καλύτερα να μη μάθετε τα 

ονόματά μας. Φροντίστε να εξαφανίσετε τα πτώματα, κα¬ 

θαρίστε προσεκτικά τα αίματα, κάψτε τις άμαξες και εξα-

φανίστε κάθε ίχνος. Να κρατήσετε τα μουλάρια μόνο αν δεν 

τα έχουν σημαδέψει. Αν περάσουν από εδώ Πέρσες, πείτε 

τους ότι δεν είδατε κανέναν. Κρύψτε ένα μέρος από το σι¬ 

τάρι σας και κρατήστε το μήπως γίνουν νέες επιτάξεις». 

Ο τοξότης πήρε το διερμηνέα και η ομάδα απομακρύν¬ 

θηκε προς την κατεύθυνση ενός λόφου στο Βορρά, ενώ οι χω¬ 

ρικοί τους κοιτούσαν να ξεμακραίνουν. 



Αφού πέρασαν το λόφο, οι δύο τους κατηφόρισαν σε μια 

μικρή πλαγιά, προφυλαγμένοι από αδιάκριτα βλέμματα. Δε¬ 

μένο σε μια ελιά ήταν ένα μουλάρι που κουνούσε το κεφά¬ 

λι του κι ανέμιζε την ουρά του για να διώξει τις μύγες. Ο ο¬ 

πλίτης έβγαλε την αρματωσιά του και τη φόρτωσε στο μου¬ 

λάρι μαζί με το τόξο του συντρόφου του. Τα σκέπασε όλα 

με ένα πανί. 

«Μια χαρά πολέμησες, Τάλω», είπε ο οπλίτης. «Δε φα¬ 

νταζόμουν ότι είσαι τόσο καλός». 

«Αυτό το όπλο είναι τρομερό», απάντησε ο τοξότης δεί¬ 

χνοντας τον μπόγο στη ράχη του μουλαριού. «Τόσο παλιό κι 

ακόμη έχει φοβερή δύναμη». 

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε πάντως ότι εκείνοι εκεί δεν ήταν 

εξαιρετικοί πολεμιστές. Με τους Αθανάτους θα ήταν αλλιώς. 

Η αρματωσιά μου είναι φτιαγμένη για μάχες με συμπαγή 

σχηματισμό, όταν οι ασπίδες των συμπολεμιστών σου σου 

καλύπτουν τη δεξιά πλευρά». 

«Γι' αυτό ήρθα μαζί σου», είπε ο Τάλως. «Σου χρειάζεται 

ένας τοξότης για να σε καλύπτει και για να αραιώνει τις γραμ¬ 

μές των εχθρών όταν είναι πάρα πολλοί». 

Κάθισαν στη σκιά ενός μεγάλου βράχου και περίμεναν 

να πέσει η νύχτα. Την επομένη, αργά το απόγευμα, ο Λυδός 

αξιωματικός, επικεφαλής των αντρών του από το Λευκοπέ-

διο, έφευγε ικανοποιημένος μ' ένα μεγάλο φορτίο σιταριού 

και κριθαριού. Ξαφνικά του φάνηκε ότι ονειρευόταν όταν ά¬ 

κουσε να καλούν σε βοήθεια στη γλώσσα του, με την απα¬ 

ράμιλλη προφορά των Σάρδεων. Μα τη Μεγάλη Μητέρα των 

Θεών*! σκέφτηκε. Τι γυρεύει ένας από τις Σάρδεις σ' αυτό 

το μέρος; Σταμάτησαν κι οι άντρες του σαστισμένοι, αλλά δεν 

* Η Κυβέλη, θεά της γονιμότητας. (Σ.τ.Ε.) 



μπορούσαν να καταλάβουν από που έρχονταν οι κραυγές, α¬ 

φού το μονοπάτι λίγο πιο μπροστά περνούσε ανάμεσα σε 

δύο μεγάλα βράχια κι ύστερα έστριβε απότομα για να συ¬ 

ναντήσει στη συνέχεια ένα χείμαρρο. Ο αξιωματικός έστει¬ 

λε δύο στρατιώτες μπροστά να δουν τι συμβαίνει. Εκείνοι ό¬ 

μως, αφού πέρασαν τα βράχια, δε γύρισαν πίσω και δεν α¬ 

παντούσαν στις φωνές που τους καλούσαν. Ο ήλιος είχε δύ¬ 

σει και σκοτείνιαζε. Τη στιγμή που ο αξιωματικός ετοιμα¬ 

ζόταν να δώσει διαταγή να προχωρήσουν σε αραιή διάταξη 

προς το πέρασμα, ακούστηκε ξανά η κραυγή που ζητούσε 

βοήθεια, αλλά αυτή τη φορά προερχόταν από την κορυφή 

του βράχου στ' αριστερά του δρόμου. Όλοι στράφηκαν προς 

εκείνο το μέρος με τα χέρια στα σπαθιά, αλλά τότε ακριβώς 

κάτι σφύριξε στον αέρα κι ένας τους σωριάστηκε καταγής με 

ένα βέλος στο μέτωπο. Προτού οι σύντροφοι του συνέλθουν 

από την έκπληξη, ένας άλλος στρατιώτης της μικρής περι¬ 

πόλου έπεσε κάτω με ένα βέλος στο στήθος. 

«Είναι ενέδρα!» φώναξε ο αξιωματικός. «Καλυφθείτε, γρή¬ 

γορα!» προειδοποίησε και κρύφτηκε κάτω από το βράχο 

μαζί με τους άντρες του. «Δε θα 'ναι πολλοί», είπε λαχανια¬ 

σμένος, «αλλά πρέπει να τους ξετρυπώσουμε, αλλιώς δε θα 

περάσουμε ποτέ. Εσείς πηγαίνετε από εκεί», διέταξε τρεις 

από τους άντρες του, «κι εμείς από εδώ. Όποιοι και να εί¬ 

ναι, θα τους τσακώσουμε στα μισά και θα τους κάνουμε να 

μετανιώσουν πικρά». Ήταν έτοιμοι να ορμήσουν, όταν ά¬ 

κουσαν στα νώτα τους ένα τρομακτικό ουρλιαχτό που τους 

έκανε να παγώσουν. 

Ο αξιωματικός στράφηκε απότομα και ίσα που πρόλα¬ 

βε να δει στην κορυφή του βράχου ένα μαύρο δαίμονα που 

εφορμούσε καταπάνω του με ένα δόρυ στο χέρι. Σωριάστη-

κε κάτω βλαστημώντας και ξερνώντας αίμα, με το δόρυ να 



τον έχει τρυπήσει απ' τη μια άκρη στην άλλη. Το πλάσμα 

πήδηξε από το βράχο και ξεχύθηκε κραυγάζοντας πάνω 

στους τρομοκρατημένους άντρες που είχαν απομείνει ζω¬ 

ντανοί και οι οποίοι δεν μπορούσαν να προστατευτούν από 

τα βέλη που έπεφταν σαν βροχή από ψηλά, γεμίζοντας πτώ¬ 

ματα το έδαφος. Οι ελάχιστοι που επέζησαν το έβαλαν στα 

πόδια αναζητώντας σωτηρία στα γειτονικά δασύλλια. 

Το ίδιο βράδυ ο διοικητής του περσικού κλιμακίου που 

είχε στρατοπεδεύσει κοντά στις όχθες της λίμνης Τραχίνα 

διαπίστωσε ότι δύο διμοιρίες κι ένας Έλληνας διερμηνέας 

δεν είχαν επιστρέψει στη βάση τους. Έστειλε ιππείς να α¬ 

ναζητήσουν τους αγνοούμενους, αλλά γύρισαν αργά τη νύ¬ 

χτα χωρίς να τους έχουν βρει. Οι άντρες του εξαφανίστηκαν 

δίχως να αφήσουν ίχνη. Στους τελευταίους μήνες εκείνου 

του καυτού καλοκαιριού σημειώθηκαν πολλά τέτοια μυστη¬ 

ριώδη κι ανεξήγητα επεισόδια στα χωριά που βρίσκονταν α¬ 

νάμεσα στους πρόποδες της Οίτης και του Καλλίδρομου, 

καθώς και στις όχθες της Κωπαΐδας. 

Το πιο παράδοξο συνέβη σε μια ομάδα Παφλαγόνων της 

στρατιάς του Μεγάλου Βασιλέως, που αιφνιδιάστηκαν από 

καλοκαιρινή μπόρα και αναζήτησαν καταφύγιο σε έναν ε¬ 

γκαταλειμμένο ναό, αφιερωμένο στον Άρη, το θεό του πο-

λέμου. Το κτίσμα ήταν από καιρό παραβιασμένο και λεη¬ 

λατημένο. Απροσδόκητα όμως το άγαλμα του θεού στεκό-

ταν ακόμη ανέπαφο στο βάθρο του, με τη λαμπρή αρμα-

τωσιά του. Κρατούσε στο χέρι μια μεγάλη ασπίδα μ' ένα 

δράκο με ορθάνοιχτα σαγόνια. Ένας από αυτούς τους βαρ¬ 

βάρους σκέφτηκε αμέσως πως ήταν κρίμα να αφήσει αυτά 

τα αντικείμενα στο έλεος του πρώτου περαστικού και πλη-

σίασε για να αποτελειώσει τη λεηλασία που οι συμπολεμι-

στές του είχαν αφήσει στη μέση. Πόσο μεγάλη όμως ήταν 



η έκπληξη του όταν είδε το άγαλμα να στρέφει το κεφάλι 

προς το μέρος του και τα μάτια του θεού να φλογίζονται α¬ 

πό το βάθος της περικεφαλαίας. Δεν πρόλαβε να συνέλθει, 

ούτε να φωνάξει. Ο θεός Άρης τον χτύπησε με την ασπίδα 

στο πρόσωπο με τόση δύναμη, που του έσπασε το λαιμό. 

Στη συνέχεια εκσφενδόνισε το τεράστιο ακόντιο ενάντια στην 

ομάδα κομματιάζοντας έναν Παφλαγόνα και καρφώνοντας 

έναν άλλο πάνω στην πύλη. Από τη μισογκρεμισμένη στέγη 

του ναού ακούστηκαν τρομερές κραυγές, που σίγουρα δεν 

ανήκαν σε άνθρωπο, κι άρχισε να βρέχει θανατηφόρα βέλη 

που έριξαν πολλούς νεκρούς. 

Όταν αυτοί που σώθηκαν ανέφεραν στο διοικητή τους 

το συμβάν, εκείνος δεν τους πίστεψε και τους τιμώρησε αυ¬ 

στηρά. Είναι πράγματι πασίγνωστο πως οι Παφλαγόνες πί¬ 

νουν χωρίς μέτρο και ότι μέσα στη μέθη τους είναι ικανοί 

για οποιαδήποτε ακρότητα. 

Βεβαίως, πολλές από αυτές τις αφηγήσεις φαίνονταν α¬ 

ποκυήματα φαντασίας και υπερβολικές, αλλά τα περιστα¬ 

τικά πολλαπλασιάζονταν αντί να σταματήσουν, όπως συνή¬ 

θως συμβαίνει με τα θαύματα. Έτσι, ανάμεσα στους Φω-

κείς και τους Λοκρούς, ακόμη και ανάμεσα στους προδότες 

Βοιωτούς, σε κάθε χωριό στις βουνοπλαγιές του Καλλίδρο-

μου, στο οροπέδιο του Ελικώνα και στις υγρές όχθες της 

Κωπαΐδας διαδόθηκε η φήμη για ένα μοναχικό οπλίτη που 

εμφανιζόταν ξαφνικά μαζί με έναν τοξότη με παράξενη χω¬ 

λή περπατησιά, ο οποίος ήταν γρήγορος σαν κεραυνός και 

ανηλέητος σαν τη μοίρα. 

«Είμαι βέβαιος ότι θα έρθει», έλεγε ο Τάλως στο σύντροφο 

του, που ήταν τυλιγμένος με το μανδύα του. Ήταν πια προ-



χωρημένο φθινόπωρο και ο βραδινός άνεμος έφερνε βρο¬ 

χή. Οι δύο τους είχαν βρει προστασία στη μεγάλη κουφά¬ 

λα μιας πανάρχαιας ελιάς. Καμιά δεκαριά βήματα μακριά 

τους ήταν το σταυροδρόμι ανάμεσα στους δρόμους για τις 

Πλαταιές και τις Θεσπιές. Λίγο πιο πέρα, στις παρυφές ε¬ 

νός λοφίσκου που κάλυπτε τον ποταμό Ασωπό, ήταν ένας 

ναΐσκος με ένα ξόανο της Περσεφόνης χαραγμένο σε ξύλο 

ελιάς. Ο Τάλως το έδειξε στο σύντροφο του: «Ο Κάρας ξέ¬ 

ρει το μέρος πολύ καλά, εκείνος μου το περιέγραψε. Αυτή 

είναι η πρώτη νύχτα με τη νέα σελήνη του φθινοπώρου, ά¬ 

ρα δεν κάναμε λάθος. Να δεις ότι θα έρθει». Πέρασε ακό¬ 

μη λίγη ώρα, ώσπου, όταν είχε ήδη αρχίσει να σκοτεινιάζει, 

ξεπρόβαλε στο δρόμο από τις Πλαταιές μια στιβαρή μορ¬ 

φή καβάλα σε ένα γαϊδουράκι που φαινόταν να αντέχει με 

δυσκολία το βάρος. 

«Να τος!» αναφώνησε ο Τάλως. 

«Ναι, αυτός πρέπει να είναι», απάντησε ο Βρύθος ακο¬ 

νίζοντας την όραση του. Ο παράξενος καβαλάρης πίεσε με 

δύναμη τις φτέρνες του στα πλευρά του ζώου οδηγώντας το 

από το δρόμο προς το ναΐσκο, δίπλα στο σταυροδρόμι. Έδε¬ 

σε το γαϊδουράκι και κάθισε στη βάση του ξόανου. Ο Τάλως 

και ο Βρύθος βγήκαν από την κρυψώνα τους. 

«Α, εδώ είστε λοιπόν», είπε ο Κάρας και σηκώθηκε. «Φο¬ 

βόμουν πως θα έμενα εδώ να γίνω μούσκεμα. Σε λίγο θα 

βρέξει». 

«Πάμε, γρήγορα», είπε ο Τάλως πιάνοντας το μπράτσο 

του συντρόφου του. «Ας μη μείνουμε εδώ μην τυχόν και πε-

ράσει κανείς». Απομακρύνθηκαν τραβώντας πίσω τους το 

γάιδαρο σε ένα μονοπάτι που έβγαζε στις όχθες του Ασωπού. 

Μπήκαν σε μια εγκαταλειμμένη στάνη, την οποία οι βοσκοί 

χρησιμοποιούσαν μέχρι που έφτασε η ορδή των εισβολέων. 



Μετά δεν είχαν πια πρόβατα να βοσκήσουν. Έβγαλαν τους 

μανδύες τους, τους έστρωσαν καταγής κι ύστερα κάθισαν 

πάνω τους. 

«Αναστατώσατε όλη την περιοχή, όπως ακούω», είπε πρώ¬ 

τος ο Κάρας. «Όπου κι αν στάθηκα, δεν άκουσα να μιλάνε 

για άλλο παρά για τον οπλίτη με το δράκο και τον τοξότη 

που τον συντροφεύει. Κάποιοι γέροι λένε πως ο οπλίτης μπο¬ 

ρεί να είναι ο Αίαντας ο Λοκρός, ο γιος του Οϊλέως, που επέ¬ 

στρεψε για να βοηθήσει το λαό του να πολεμήσει τους Ασιά¬ 

τες, όπως την εποχή του Τρωικού πολέμου». 

«Και ο τοξότης;» ρώτησε χαμογελαστά ο Τάλως. 

«Ω», συνέχισε ο Κάρας, «μ' εκείνο το κουτσό του πόδι σε 

πήραν για τον Φιλοκτήτη*. Χωρίς να λογαριάζουμε πως κα¬ 

νείς δεν είδε ποτέ τόξο σαν το δικό σου, πράγμα που ερεθί¬ 

ζει τη φαντασία και τις προκαταλήψεις του κόσμου. Το 

πράγμα μαθεύτηκε και στη Σπάρτη, και όχι μόνο. Η πόλη 

έχει τους πληροφοριοδότες της σε όλη την περιοχή για να 

ελέγχει και να κατασκοπεύει τις κινήσεις των Περσών. Κι ε¬ 

κείνοι μεταφέρουν ό,τι ακούνε. Δε μιλούν για τον Αίαντα και 

τον Φιλοκτήτη. Η ασπίδα με το δράκο είναι πασίγνωση ε¬ 

κεί κάτω. Εκείνος που τους προβληματίζει είναι ο τοξότης». 

Και κοιτώντας τον Τάλω πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι οι έφοροι 

θα ήταν ευτυχείς να σε γνωρίσουν από κοντά». 

«Η μητέρα μου;» ρώτησε ο Τάλως. 

«Ξέρει πως είσαι ζωντανός, αλλά αγωνιά για σένα κάθε 

στιγμή». 

* Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Φιλοκτήτης ήταν περίφημος τοξότης στον οποίο 

ο Ηρακλής είχε δώσει το τόξο του και τα δηλητηριασμένα βέλη. Κατά μία εκ¬ 

δοχή, όταν ο Φιλοκτήτης αποκάλυψε με το πόδι του το μυστικό για τον τόπο της 

νεκρικής πυράς του ημίθεου, τότε ο Ηρακλής έριξε ένα από τα δηλητηριασμέ-

να βέλη στο πόδι του. (Σ.τ.Ε.) 



Ο Βρύθος χαμήλωσε το κεφάλι. Δεν τολμούσε να ρωτή¬ 

σει τίποτα. 

«Δεν έχω πολλά να σου πω για την οικογένεια σου», του 

είπε ο Κάρας. «Η μητέρα σου σε θρήνησε θεωρώντας σε νε¬ 

κρό. Μονάχα αυτό ξέρω. Αν έχει ελπίδες ή αν άκουσε αυτά 

που συμβαίνουν εδώ πέρα, αυτό δεν το γνωρίζω. Η μητέρα 

σου δε μιλάει με κανέναν, η ζωή της είναι περιορισμένη. Εί¬ 

ναι σαν να μην υπάρχει». 

Ο Κάρας έμεινε σιωπηλός. Από μακριά ακούστηκε το 

διαπεραστικό κρώξιμο των γερανών που μαζεύονταν στην 

Κωπαΐδα πριν από τη μετανάστευση τους. 

«Την επόμενη άνοιξη ένας μεγάλος συμμαχικός στρατός 

θα ανέβει μέχρι εδώ πάνω για να πολεμήσει τους Πέρσες», 

είπε. «Ήδη άρχισαν οι προετοιμασίες». 

«Τι έχεις να μας πεις για την άλλη σου αποστολή;» ρώ¬ 

τησε ο Τάλως. 

«Βρίσκομαι σε καλό δρόμο», ήρθε η απάντηση. «Ο ά¬ 

ντρας που οδήγησε τους Πέρσες στο πέρασμα της Ανοπαίας 

ονομάζεται Εφιάλτης και η ηγεσία της Σπάρτης τον καταζη-

τά. Δύσκολα θα τον βρείτε πριν από εκείνους. Το μόνο πλε¬ 

ονέκτημα μας είναι ότι εκείνος δεν ξέρει πως κι εσείς τον κα¬ 

ταδιώκετε». 

«Λες να θέλει να πάει με την πλευρά των Περσών;» ρώ-

τησε ο Βρύθος σπάζοντας τη σιωπή του. 

«Όχι, απ' ό,τι άκουσα περιφέρεται κάπου στις ακτές του 

κόλπου. Δεν πλησιάζει στην Πελοπόννησο, αλλά μπορεί και 

να πάει με πλοίο στην Ασία ή στην Ιταλία. Αύριο θα συνα-

ντήσω κάποιον από την Τραχίνα που ίσως να ξέρει κάτι πε-

ρισσότερο». 

«Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις όταν τον βρεις», είπε ο Βρύ-

θος. 



«Ξέρω», αποκρίθηκε ο Κάρας. «Ούτε που θα το καταλά¬ 

βει ότι πέθανε. Έχεις συναίσθηση ότι πηγαίνεις κόντρα στις 

αποφάσεις των αρχόντων της πόλης σου». 

«Το ξέρω και δε με νοιάζει. Μόνο εμείς δικαιούμαστε να 

τον τιμωρήσουμε και όχι η πόλη, που είχε ήδη αποφασίσει 

να θυσιάσει τον Λεωνίδα και τους συντρόφους μου». 

«Τότε», είπε ο Κάρας και σηκώθηκε, «δεν έχουμε τίποτ' 

άλλο να πούμε. Να προσέχετε αν θέλετε να σας βρει ζω¬ 

ντανούς η άνοιξη. Σας ψάχνουν παντού. Όταν με χρειαστεί¬ 

τε, ξέρετε που θα με βρείτε». Έλυσε το γαϊδουράκι και τρά¬ 

βηξε το δρόμο του κρατώντας το από το χαλινάρι. Στον ου¬ 

ρανό πέταξαν μερικές αγριόπαπιες. 

«Απόψε θα πετάνε πάνω από τις όχθες του Ευρώτα», ψι¬ 

θύρισε ο Βρύθος. 
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ΚΛΕΙΔΗΜΟΣ 

Τ ο ΠΑΝΔΟΧΕΙΟ, με διάχυτη την ταγκή μυρωδιά καμένου λα-

διού και ψαριού, ήταν κατάμεστο από ναυτικούς του λιμα¬ 

νιού και προσκυνητές για τους Δελφούς. Οι φωτιές και οι 

λύχνοι της ιερής πόλης μόλις που φαίνονταν να τρεμοπαί¬ 

ζουν στην πλαγιά του βουνού. 

Ο Εφιάλτης μπήκε με το πρόσωπο κρυμμένο πίσω από έ¬ 

να μεγάλο πίλο, τραβηγμένο χαμηλά στο μέτωπο του. Ακού¬ 

μπησε για λίγο στον τοίχο και κοίταξε τριγύρω. Σε ένα με¬ 

γάλο τραπέζι μια συντροφιά Αρκάδων έτρωγε ένα ολόκλη¬ 

ρο κριάρι ψημένο στη σχάρα, αρπάζοντας κάθε τόσο με τις 

λιγδερές τους χούφτες ελιές από ένα πιάτο στη μέση. Στο κέ¬ 

ντρο της καπνισμένης αίθουσας κάποιοι ορεσίβιοι Θεσπρω-

τοί με κατσαρά μαλλιά γεμάτα άχυρα ίδρωναν κάτω από 

τις προβιές που φορούσαν για κάπες, καταβροχθίζοντας ά¬ 

ψητα λουκάνικα και χοιρομέρια. Σε μια γωνιά ένας μεγα¬ 

λόσωμος άντρας με γενειάδα, ποτισμένος με κρασί μέχρι 

τη μύτη, ροχάλιζε πεσμένος σ' έναν πάγκο και κάθε τόσο 

του ξέφευγαν ηχηρά ρεψίματα. 

Ο Εφιάλτης κάθισε στη θέση που άφησαν αδειανή δύο 

Κορίνθιοι ναυτικοί, φεύγοντας με βρισιές για να ακολου-



θήσουν ένα σύντροφο τους που μόλις είχε εμφανιστεί στην 

πόρτα. 

«Θέλεις κρασί ή φαγητό;» τον ρώτησε ο ιδιοκτήτης με 

μια κανάτα κρασί στο χέρι. 

«Και τα δύο», αποκρίθηκε ο Εφιάλτης χωρίς να σηκώσει 

το κεφάλι του. «Άσε εδώ το κρασί και φέρε μου αρνί». 

«Αρνί δεν έχει». 

«Τότε κριάρι και ψωμί». 

«Τι άλλο;» είπε ο ιδιοκτήτης καθώς πήγαινε προς την 

τρώγλη που είχε μετατρέψει σε μαγειρείο. «Δεν έμεινε και 

τίποτ' άλλο από πίτουρα. Μ' όλες αυτές τις στρατιές και τους 

στόλους για ανεφοδιασμό μόνο τα πίτουρα μας έμειναν». 

Μετά από λίγο γύρισε στο τραπέζι με ένα πιάτο κι ένα κομ¬ 

μάτι μαύρο ψωμί. 

«Κάνει πέντε οβολούς», είπε κι άπλωσε το βρόμικο χέρι του. 

«Πάρε τους πέντε οβολούς σου, κλέφτη», σχεδόν τον προ¬ 

κάλεσε ο Εφιάλτης ρίχνοντας στο τραπέζι τα νομίσματα. 

Εκείνος πήρε τα χρήματα χωρίς να πει λέξη. Ήταν μάλλον 

συνηθισμένος σε τέτοιες φιλοφρονήσεις. Ο Εφιάλτης άρχι¬ 

σε να τρώει ανόρεχτα το κρέας πίνοντας κάθε τόσο μια γου¬ 

λιά κρασί. Συχνά κοιτούσε προς την πόρτα, σαν να περίμε¬ 

νε κάποιον. Είχε σχεδόν τελειώσει το φαγητό του, όταν μπή¬ 

κε στην ταβέρνα ένα παιδί γύρω στα δεκαέξι και πήγε κα¬ 

τευθείαν στο τραπέζι του. 

«Ο καπετάνιος του εμπορικού Έλλα σου στέλνει αυτό το 

μήνυμα: "Συμφωνώ με την τιμή. Θα επιβιβαστείς λίγο αργό¬ 

τερα, στη μικρή προβλήτα. Αύριο το πλοίο ξεκινά για την 

Κέρκυρα. Ο επικεφαλής του πληρώματος σε περιμένει έξω. 

Ακολούθησε τον"». Το παιδί έφυγε περνώντας ανάμεσα α¬ 

πό κάμποσους Μεγαρείς ναύτες, που έμπαιναν εκείνη τη 

στιγμή φωνάζοντας τον ιδιοκτήτη. 



Ο Εφιάλτης σηκώθηκε, πέρασε στην πλάτη το δισάκι του 

και βγήκε έξω. Ο άντρας ακουμπούσε στον τοίχο του παν¬ 

δοχείου. Φορούσε ένα φαρδύ μανδύα και κουκούλα στο κε¬ 

φάλι. Μόλις τον είδε, του έκανε νόημα να τον ακολουθήσει 

και κατευθύνθηκε προς το λιμάνι. Περπάτησαν μέσα στα 

φιδογυριστά σκοτεινά σοκάκια που οδηγούσαν στις προ¬ 

βλήτες. Ο Εφιάλτης έσπασε πρώτος τη σιωπή, ρωτώντας το 

σιωπηλό σύντροφο του: 

«Λες να συναντήσουμε δυσκολίες στο ταξίδι;» 

«Δε νομίζω», του απάντησε εκείνος. «Η δυτική θάλασσα 

είναι σίγουρη και ο καπετάνιος μας την ξέρει καλά». 

«Καλύτερα», είπε ο Εφιάλτης. «Τα μακρινά ταξίδια είναι 

από μόνα τους επικίνδυνα, έτσι δεν είναι;» Στο μεταξύ, εί¬ 

χαν διασχίσει ένα μικρό πλάτωμα κι έστριβαν πίσω από μια 

παλιά αποθήκη για να μπουν σ' ένα σκοτεινό κι ερημικό 

δρομάκι. Ο άντρας σταμάτησε, στράφηκε προς το μέρος 

του και έβγαλε την κουκούλα: 

«Δε θα αντιμετωπίσεις άλλους κινδύνους, Εφιάλτη, το τα¬ 

ξίδι σου τελειώνει εδώ». 

«Πώς ξέρεις το όνομα μου, ποιος είσαι;» τραύλισε ο δυ-

στυχής νιώθοντας ήδη χαμένος. «Είσαι Σπαρτιάτης...» 

«Όχι», είπε βαρύθυμος ο άντρας καθώς έριχνε στην πλά¬ 

τη το μανδύα του και άπλωνε προς το μέρος του δύο αρ-

κουδίσια χέρια. 

«Μα τότε... γιατί...» τραύλισε ο Εφιάλτης σαστισμένος, 

ενώ τα χέρια τού έσφιγγαν το λαιμό. 

Το πρόσωπο του μελάνιασε και τα μάτια του πετάχτη¬ 

καν από τις κόγχες τους. Προσπάθησε να ξεφύγει με όση 

δύναμη του είχε απομείνει, αλλά σωριάστηκε χαροπαλεύ-

οντας στα βρομόνερα που είχαν αναμειχθεί με τα ίδια του 

τα ούρα. 



Έτσι πέθανε ο Εφιάλτης, ο γιος του Ευρύδημου, εκείνος 

που πρόδωσε τον Λεωνίδα στις Θερμοπύλες. Από το χέρι ε¬ 

νός αγνώστου*. 

Η άνοιξη είχε μπει πλέον για τα καλά. Στη Σπάρτη, μετά το 

θάνατο του Κλεόμβροτου, την αντιβασιλεία ανέλαβε ο γιος 

του, ο Παυσανίας, αφού ο γιος του Λεωνίδα ήταν ακόμη α¬ 

νήλικος. Ο άλλος βασιλιάς, ο Λεωτυχίδας, βρισκόταν στην 

Ασία με το συμμαχικό στόλο για να αποκρούσει τη νέα επί¬ 

θεση που ο Μέγας Βασιλεύς ετοίμαζε εναντίον των Ελλή¬ 

νων. Προμηνυόταν η οριστική αναμέτρηση, γι' αυτό οι άρ¬ 

χοντες της Σπάρτης στρατολόγησαν όλους τους άντρες, μα¬ 

ζί και τους είλωτες, στους οποίους έδωσαν ελαφρύ οπλισμό. 

Μόλις συγκεντρώθηκε το στράτευμα, κινήθηκε αμέσως, ε¬ 

νώ και οι σύμμαχοι εντάσσονταν καθ' οδόν. 

Μαθαίνοντας τα καθέκαστα, ο Πέρσης στρατηγός Μαρ¬ 

δόνιος, που οδηγούσε το στρατό του εναντίον της Αττικής, υ¬ 

ποχώρησε στη Βοιωτία, όπου μπορούσε να βασιστεί στην υ¬ 

ποστήριξη των πιστών Θηβαίων. Αφού διέσχισε τον Ισθμό, ο 

Παυσανίας μπήκε στη Βοιωτία και παρέταξε τη στρατιά του 

κατά μήκος του Ασωπού ποταμού. Τέτοια στρατιά δεν είχαν 

ξαναδεί. Χιλιάδες οπλίτες από την Αθήνα, την Κόρινθο, τα 

Μέγαρα, την Αίγινα, την Τροιζήνα και την Ερέτρια είχαν συ¬ 

γκεντρωθεί για να διώξουν μια και καλή τους Πέρσες από 

την πατρίδα και να πάρουν εκδίκηση για τους πεσόντες στις 

Θερμοπύλες και στη Σαλαμίνα. Σ' εκείνο το ανοιχτό πεδίο ό-

* Σύμφωνα με την ιστορικά τεκμηριωμένη εκδοχή, ο Εφιάλτης μετά τη μάχη των 

Πλαταιών κατέφυγε στη Θεσσαλία για να αποφύγει τη σύλληψη. Το 469 π.Χ. 

στην Αντίκυρα της Φωκίδας δολοφονήθηκε από τον Αθηνάδη, Τραχίνιο, τον ο¬ 

ποίο οι Σπαρτιάτες τίμησαν γι' αυτή του την πράξη. (Σ.τ.Ε.) 



μως το γρήγορο κι ευέλικτο ιππικό των Περσών συχνά είχε την 

υπεροχή κι ανάγκαζε το στρατό των Ελλήνων να αμύνεται. 

Μακριά από τις βάσεις ανεφοδιασμού, η μεγάλη ελληνική 

στρατιά δεν μπορούσε να κρατήσει ανοιχτές τις διόδους επι¬ 

κοινωνίας και κινδύνευε να μείνει χωρίς τρόφιμα. Επιπλέον, 

οι Πέρσες ιππείς έκαναν επιδρομές εμποδίζοντας την πρό¬ 

σβαση στο ποτάμι -είχαν ήδη σκεπάσει και δηλητηριάσει τη 

Γαργαφία κρήνη-, κι έτσι ο Παυσανίας κινδύνευε να μείνει 

χωρίς νερό. Έστειλε υπηρέτες και αχθοφόρους να φέρουν 

τρόφιμα, αλλά δε γύρισαν πίσω: το ιππικό του Μαρδόνιου 

μάλλον τους απέκλεισε πέρα από τα στενά του Κιθαιρώνα. 

Ο Τάλως έμαθε τα νέα από τους είλωτες που προσπα¬ 

θούσαν να πάρουν λίγο νερό από το χείμαρρο Ωερόη, που 

ήταν κάπως πιο μακριά και λιγότερο εκτεθειμένος στις ε¬ 

πιδρομές του περσικού ιππικού. 

Από την κορυφή ενός λόφου κοντά στο χωριό Κρεύση, το 

επίνειο των Θεσπιών, κοιτούσε τις φωτιές των ελληνικών 

στρατοπέδων στην πεδιάδα· στημένα ακατάστατα εδώ κι ε¬ 

κεί, έδιναν αποκαρδιωτική εικόνα, προδίδοντας την απο¬ 

διοργάνωση που είχε αρχίσει να χαλαρώνει τις τάξεις των 

μαχητών. Ο Βρύθος στο πλάι του χτύπησε την παλάμη του 

στο μηρό του: 

«Να πάρει!» φώναξε. «Θα τους σφάξουν. Πρέπει να φύ¬ 

γουν από εκεί ή να δώσουν μάχη κι όποιον πάρει ο Χάρος». 

«Δεν είναι εύκολο», του αποκρίθηκε ο Τάλως. «Η υπο¬ 

χώρηση εύκολα μετατρέπεται σε άτακτη φυγή. Ο Παυσανίας 

ουσιαστικά δεν έχει ιππικό. Εδώ δεν είμαστε στις Θερμο¬ 

πύλες. Η αυριανή πάντως είναι η κρίσιμη μέρα». Στράφη-

κε προς το μέρος του συντρόφου του που σιωπούσε. 

«Θα είναι άραγε η κρίσιμη μέρα και για μένα;» αναρω-

τήθηκε μεγαλόφωνα ο Βρύθος. 



«Ναι, αν ισχύει ακόμη η απόφαση σου. Αύριο οι συμπο¬ 

λεμιστές και ο βασιλιάς σου θα μάθουν ποιος είναι πραγ¬ 

ματικά ο άντρας που είπαν λιπόψυχο». 

Ο Βρύθος κάθισε στα ξερά χορτάρια. Ήταν μια όμορ¬ 

φη νύχτα- χιλιάδες πυγολαμπίδες πετούσαν ανάμεσα στις 

καλαμιές και το μακρόσυρτο τερέτισμα των γρύλων ταξί¬ 

δευε στον αέρα μαζί με τη μυρωδιά του σανού. 

«Τι σκέφτεσαι;» τον ρώτησε ο Τάλως. 

«Αυτούς τους μήνες που περάσαμε μαζί... την αυριανή 

μέρα. Είμαι ζωντανός επειδή εσύ δε με άφησες να αφαιρέ¬ 

σω τη ζωή μου, μου έδωσες κάποιο σκοπό για να ζω. Αύριο 

θα κατέβω στη μάχη κι αν νικήσουμε, αν καταφέρω να α¬ 

ποκαταστήσω τη τιμή μου, θα επιστρέψω στο σπίτι, στην 

πόλη μου». 

«Καταβαίνω τι εννοείς», τον διέκοψε ο Τάλως. «Εσύ θα 

είσαι και πάλι ένας Σπαρτιάτης, εγώ ένας είλωτας. Είσαι λυ¬ 

πημένος;» 

«Δεν ξέρω», είπε ο Βρύθος. «Ιδρώνουν οι παλάμες μου, δε 

μου έχει ξανασυμβεί, ούτε καν στις Θερμοπύλες. Περίμενα 

μήνες ολόκληρους αυτή τη στιγμή και τώρα που ήρθε δε 

μου αρέσει. Είναι τόσα πολλά αυτά που θέλω να μάθω για 

μένα, για σένα, αλλά δεν έχουμε πια χρόνο. Αν ριχτώ στη μά¬ 

χη μου, οι δρόμοι μας χωρίζουν. Αν ηττηθώ, πάλι δε θα μά¬ 

θω όσα ήθελα. Πολεμήσαμε μαζί, προστατεύσαμε ο ένας 

τη ζωή του άλλου εκατό φορές. Σκοτώσαμε για να ζήσουμε 

ή να επιβιώσουμε, όπως μου είπες κάποιο βράδυ. Κι όμως, 

δεν ξέρω ακόμη γιατί συνέβησαν όλα αυτά, γιατί μου έσω-

σε τη ζωή ένας είλωτας, κάποιος που του έβαλα την αιχμή 

του ακοντίου μου στο λαιμό. Δεν ξέρω γιατί παράτησες τη 

μητέρα σου και το λαό σου, δεν ξέρω γιατί εκείνο το αρχαίο 

τόξο βρίσκεται στα χέρια σου...» Ο Τάλως, που ακουμπού-



σε στον κορμό μιας αγριελιάς με την πλάτη στραμμένη προς 

το σύντροφο του, κάθισε κάτω κι εκείνος. Στα δάχτυλα του 

έπαιζε ένα χορτάρι. Κάποια στιγμή συνοφρυώθηκε, σαν να 

προσπαθούσε να θυμηθεί κάτι. Και είπε: 

Ο δράκος κι ο λύκος πρώτα με μίσος 

αδυσώπητο ξεσκίζονται, 

ύστερα, όταν ο μακρυμάλλης Μήδος 

εκτοξεύει το τρομερό βέλος, 

κείτεται δαμασμένο το λιοντάρι της Σπάρτης, 

παίρνει το σπαθί εκείνος που λιποψύχησε, 

το κυρτό τόξο αρπάζει ο φύλακας 

κοπαδιών και τρέχει μαζί 

με την αθάνατη δόξα... 

Επιτέλους, ο χρησμός της Περίαλλας, της δραπέτιδας Πυ¬ 

θίας, ήταν ξεκάθαρος καθώς τον ανέσυρε από τη μνήμη του. 

«Τι είναι αυτά τα λόγια, Τάλω;» ρώτησε ο Βρύθος. 

«Ένας χρησμός, Βρύθε, που μόνο τώρα, αυτή τη στιγμή 

τον κατάλαβα. Ο δράκος των Κλεομενιδών και ο λύκος του 

Ταΰγετου πρώτα ξεσκίζονται με αδυσώπητο μίσος και με¬ 

τά τρέχουν μαζί προς τη δόξα. Εκείνος που λιποψύχησε και 

ο φύλακας κοπαδιών... είμαστε εμείς οι δύο». 

«Ποιος είπε αυτά τα λόγια;... Πότε;...» ρώτησε ξανά ο 

Βρύθος. 

«Είναι λόγια ενός πραγματικού χρησμού... Θυμάσαι την 

Πυθία Περίαλλα;» 

«Ναι», ψιθύρισε ο Βρύθος. «Και θυμάμαι και το φριχτό 

τέλος του βασιλιά Κλεομένη». 

«Τη γνώρισα στην καλύβα του Κάρα και μου έδωσε αυ-

τό το χρησμό. Τα λόγια έμειναν θαμμένα στη μνήμη μου 



για καιρό, χωρίς να σημαίνουν τίποτα, και μόνο τώρα τ' ά¬ 

κουσα να αντηχούν μέσα μου. Κάτι λοιπόν ενώνει τις μοίρες 

μας, Βρύθε. Είναι αυτό που εμπόδισε το χέρι σου στην πε¬ 

διάδα, αυτό σταμάτησε το δικό μου εκείνη τη νύχτα στο δά¬ 

σος. Πέρα από αυτό όμως, δεν ξέρω, δεν μπορώ να δω. Οι 

θεοί ξέρουν, Βρύθε, αλλά σπάνια μας φανερώνουν τις σκέ¬ 

ψεις τους». 

«Τι άλλο σου είπε η Πυθία;» 

«Μου είπε κι άλλα, αλλά δεν ξέρω να τα ερμηνεύσω τώ¬ 

ρα. Σίγουρα δεν ήρθε ακόμη η στιγμή. Αναρωτιέσαι πώς 

και βρέθηκε στα χέρια μου το μεγάλο τόξο. Μάθε λοιπόν ό¬ 

τι μια μέρα κάποιος μου το έδωσε να το φυλάω και μου έ¬ 

μαθε να το χρησιμοποιώ, έτσι όπως μου έμαθε να χρησι¬ 

μοποιώ το κουτσό μου πόδι για να κινούμαι, όπως διαπαι¬ 

δαγώγησε την καρδιά και το νου μου. Σ' εκείνο το τόξο βρί¬ 

σκεται το μυστικό του λαού μου. Μη μου ζητήσεις να σ' το 

αποκαλύψω, γιατί είσαι Σπαρτιάτης, Βρύθε, και το γένος 

σου κρατά υπόδουλο το λαό μου». 

«Είσαι πολεμιστής... Τάλω, είσαι πολεμιστής, έτσι δεν εί¬ 

ναι; Πολεμιστής και αρχηγός του λαού σου. Αυτό είναι ίσως 

που μας ένωσε κι αυτό είναι που χωρίζει τις μοίρες μας. 

Έστω κι αν το θέλει η ψυχή μας, δεν μπορούμε να υπερ-

βούμε τα όρια που μας όρισαν οι θεοί». 

«Όχι οι θεοί, Βρύθε, οι άνθρωποι... Πρόσεξε με, κανείς 

δε γεννιέται δούλος. Με είδες ποτέ να δειλιάζω; Με είδες 

να προδίδω; Κι όμως, χρόνια ολόκληρα βοσκούσα τα κο¬ 

πάδια του γερο-Κράτιππου, καλλιέργησα τα χωράφια του υ¬ 

πακούοντας χωρίς να επαναστατώ. Έκλαιγα κρυφά για τις 

ταπεινώσεις, για τον πόνο, το φόβο. Εκείνη την τρομερή νύ¬ 

χτα ο σκύλος μου, ο Κρύος, κατακρεουργήθηκε από τα δό¬ 

ντια του λακωνικού σου. Αλλά ποιος από τους δύο τους ήταν 



πιο γενναίος; Ο δικός μου ο μικρός μπάσταρδος που θυ-

σίασε τη ζωή του για να υπερασπιστεί το κοπάδι του ή το 

μαύρο θηρίο σου, το διψασμένο για αίμα; 

»Ο λαός μου καμιά φορά περιμαζεύει τα νήπια που ε¬ 

σείς αφήνετε για τροφή στα άγρια ζώα και τα μεγαλώνει -

και αυτό είναι μεγαλύτερο θάρρος από το δικό σας. Σε ποιον 

αξίζει λοιπόν η δουλεία; Όχι, Βρύθε, μη μου λες πως η μοί¬ 

ρα μας έκανε δούλους, πως οι θεοί σάς έδωσαν εξουσία πά¬ 

νω μας». 

Ο Βρύθος τον κοίταξε αναστατωμένος και, αν ο Τάλως 

μπορούσε να δει την έκφραση των ματιών του, θα διέκρινε 

το γεμάτο οδυνηρή έκπληξη βλέμμα του πολεμιστή με το 

δράκο, εκεί κάτω στην πεδιάδα, μια μακρινή μέρα των παι¬ 

δικών του χρόνων. 

«Τάλω», είπε ο Βρύθος με μια παράξενη ένταση στη φω¬ 

νή του. «Τάλω... μα εσύ...» 

«Βρύθε, ο πατέρας μου λεγόταν Ύλας, γιος του Κριτό-

λαου του είλωτα, και η μαμή, καθώς ξεγεννούσε τη μητέρα 

μου, μου σακάτεψε το πόδι. Αυτή είναι η αλήθεια που ο Κρι-

τόλαος, ο παππούς μου, ο σοφότερος και ο ειλικρινέστερος 

των ανθρώπων, μου είπε. Και αυτή είναι η γενιά εκείνου του 

Τάλω που εσείς οι Σπαρτιάτες αποκαλείται κουτσό, αλλά 

για το λαό του είναι ο λύκος». 

Οι δύο νέοι παρέμειναν για κάμποση ώρα σιωπηλοί να 

ατενίζουν τις φωτιές κάτω στην πεδιάδα. Οι φωνές των φρου¬ 

ρών έφταναν στα αφτιά τους ανακατεμένες με το τραγούδι 

των γρύλων. Ο Τάλως άρχισε πάλι να μιλά: 

«Γι' αυτό», είπε, «με το χάραμα της νέας μέρας οι δρόμοι 

μας χωρίζουν. Αύριο, σαν καλός είλωτας, θα σε βοηθήσω να 

ζωστείς την αρματωσιά σου, αλλά θα πας μόνος σου. Σε ε-

κείνο τo πεδίο δεν υπάρχει δόξα για το λαό μου... Μόνο θά-



νατος. Να θυμάσαι όμως ότι πίσω από την μπρούντζινη αρ¬ 

ματωσιά σου θα χτυπά και η καρδιά του Τάλω μαζί με τη 

δική σου». 

Σώπασε γιατί ένας κόμπος έφραζε το λαιμό του. Ο Βρύ-

θος εκείνο το βράδυ έκλαψε πολλή ώρα, σιωπηλά. 

Ο Παυσανίας συμβουλεύτηκε τους αξιωματικούς του και 

τους στρατηγούς των συμμάχων. Και κατάλαβε ότι δεν μπο¬ 

ρούσε να παραμείνει άλλο εκεί όπου οι οπλίτες του πεζικού 

δεν ήταν σε θέση να αποκρούσουν τις συνεχείς επιδρομές του 

περσικού ιππικού. Για να ριχτούν στη μάχη έπρεπε να βρουν 

καλύτερες θέσεις, που θα παρείχαν προστασία και θα πρό¬ 

σφεραν πλεονέκτημα. Συμφώνησε λοιπόν να ξεκινήσει επι¬ 

χείρηση υποχώρησης. Οι σύμμαχοι έπρεπε να κινηθούν 

πρώτοι μόλις θα έπεφτε το σκοτάδι, χωρίς να σβήσουν τις 

φωτιές τους, για να αφήνουν τον εχθρό με την ψευδή εντύ¬ 

πωση ότι έμεναν αμετακίνητοι στο στρατόπεδο τους. Θα κα¬ 

τευθύνονταν προς το στενό κοντά στο Ηραίο των Πλαταιών. 

Τελευταίοι θα ακολουθούσαν σε δύο παράλληλες φάλαγγες 

οι Πελοποννήσιοι και οι Αθηναίοι, που βρίσκονταν στο δε¬ 

ξί κέρας της παράταξης. Η επιχείρηση όμως δεν εξελίχθη¬ 

κε ομαλά. Μπορεί το σκοτάδι να τους προστάτευε στον ε¬ 

λιγμό απεμπλοκής, τους εμπόδιζε όμως στην πορεία. Σύντο-

μα ο βασιλιάς της Σπάρτης συνειδητοποίησε ότι η επαφή εί¬ 

χε χαθεί. Μόνο οι Αθηναίοι προχωρούσαν μαζί με τους δι-

κούς του στρατιώτες, περίπου ένα στάδιο πιο πέρα. Βάδιζαν 

κατά μήκος της γραμμής των λόφων σε απόσταση από την 

ακτή για να μπορούν, αν χρειαζόταν, να προστατευτούν α¬ 

πό το εχθρικό ιππικό. 

Το οποίο πάντως δεν καθυστέρησε καθόλου. Μόλις οι α-



κτίνες του ήλιου φώτισαν την πεδιάδα, οι ανιχνευτές του 

Μαρδόνιου κατάλαβαν ότι το ελληνικό στρατόπεδο ήταν ά¬ 

δειο. Ο Πέρσης στρατηγός διέταξε το στρατό του να κινη¬ 

θεί κι έστειλε το ιππικό να καταδιώξει τους Έλληνες. Μό¬ 

λις οι ιππείς συνάντησαν την οπισθοφυλακή του Παυσανία, 

άρχισε ένα εφιαλτικό γαϊτανάκι. Οι ιππείς εφορμούσαν στις 

πορευόμενες φάλαγγες και έπλητταν τους οπλίτες με βέλη 

και ακόντια. Αρκετοί πολεμιστές σωριάστηκαν στη γη, πριν 

καν αντισταθούν στους επιτιθέμενους, που απέφευγαν τη 

στενή επαφή εκμεταλλευόμενοι το μεγάλο βεληνεκές των 

τόξων τους. 

Η θέση των Ελλήνων ήταν δυσχερής. Ο Παυσανίας, ορ¬ 

γισμένος γιατί πίστευε ότι οι σύμμαχοι τον είχαν πλέον ε¬ 

γκαταλείψει, διέταξε να σχηματιστεί συμπαγές μέτωπο προς 

τον εχθρό και τα δύο σκέλη της πορείας κατάφεραν, με πολ¬ 

λές απώλειες, να ενωθούν. Ευθυγραμμίστηκαν παρατεταγ¬ 

μένοι οι Σπαρτιάτες και οι Τεγεάτες οπλίτες, οι Αθηναίοι 

πεζικάριοι και οι Πλαταιείς με τη βαριά θωράκιση. Οι τε-

λευταίοι πολεμούσαν έχοντας πίσω τους τα ερείπια της κα¬ 

ταστραμμένης από τους Πέρσες πόλης τους, που ακόμη κά¬ 

πνιζαν. Η εικόνα των καμένων εστιών τους έσπρωξε σε μια 

χωρίς οίκτο εκδίκηση. 

Ο Παυσανίας έδωσε εντολή να πυκνώσουν τις γραμμές. 

Η διαταγή διαδόθηκε γρήγορα από άντρα σε άντρα κι έ-

κανε αδιαπέραστη τη γραμμή του μετώπου, αποδυναμώνο-

ντας την πίεση του ιππικού. Την ίδια στιγμή, ένας αγγελια¬ 

φόρος έφτανε στους συμμάχους που είχαν παραταχθεί μπρο-

στά στo Ηραίο και τους μετέφερε τη διαταγή να σπεύσουν 

στο πεδίο της μάχης. Εκείνοι όμως αρνήθηκαν: ήταν τρέλα 

να μετακινηθούν σε ακάλυπτο χώρο. Ο στρατός του Παυ-

σανία δεν μπορούσε πλέον να συνεχίσει την πορεία του, κα-



θώς τον σφυροκοπούσε το εχθρικό ιππικό, αλλά εξακολου¬ 

θούσε να ελπίζει σε ενισχύσεις. Έβλεπε το εχθρικό πεζικό 

να προελαύνει με την αριθμητική υπεροχή του, στην οποία 

συνεισέφεραν βεβαίως και οι Θηβαίοι προδότες. 

Ο αγγελιαφόρος επέστρεψε πάνω στο άλογο του με τα πλευ¬ 

ρά του ζώου ιδρωμένα. Ανήγγειλε ότι οι σύμμαχοι παρέμεναν 

παρατεταγμένοι μπροστά στις Πλαταιές και ότι δεν είχαν κα¬ 

μία πρόθεση να μετακινηθούν. Ο Παυσανίας αισθάνθηκε χα¬ 

μένος, οι στρατιώτες αποκαρδιώθηκαν, κατάκοποι ήδη από 

την πορεία και τις συνεχείς επιθέσεις του ιππικού των Περσών. 

Ο Μαρδόνιος ετοιμαζόταν για το έσχατο πλήγμα. Είχε δια¬ 

κρίνει το φόβο και τη σύγχυση που επικρατούσαν στην αντί¬ 

παλη στρατιά. Προχώρησε στην κεφαλή καβάλα στο λευκό 

του άτι, για να δώσει τη διαταγή της επίθεσης. Βαριά σιωπή 

απλώθηκε στο κατάσπαρτο με νεκρούς και τραυματίες πεδίο. 

Εκείνη τη στιγμή ένας αλαλαγμός, θαρρείς και προερ¬ 

χόταν από τα έγκατα της γης, αντιλάλησε στις πλαγιές των 

λόφων: 

Αλαλαλάι! 

Όλοι στράφηκαν προς το μέρος απ' όπου ακούστηκε, αλ¬ 

λά δεν είδαν παρά ένα βράχο καμένο από τον ήλιο. Οι Έλλη¬ 

νες οπλίτες στράφηκαν πάλι προς το μέρος του εχθρού. Η 

ιαχή ακούστηκε ξανά: 

Αλαλαλάι! 

Πάνω στον άνυδρο βράχο φάνηκε ένας οπλίτης να κα¬ 

τεβαίνει τρέχοντας την πλαγιά. Γρήγορα έφτασε ανάμεσα 

στους δύο στρατούς. Φορούσε στο κεφάλι του την περικε-



φαλαία με τα τρία λοφία και κρατούσε την ασπίδα με το 

δράκο. Ύψωσε το δόρυ προς τη μεριά των Ελλήνων και 

κραύγασε ξανά με στεντόρεια φωνή: 

Αλαλαλάι! 

Από μια προεξοχή του βράχου ο Τάλως είδε την αποκο¬ 

τιά και ρίγησε - ο Βρύθος έκανε έφοδο εναντίον της εχθρι¬ 

κής στρατιάς! Όρμησε σαν τρελός κάτω στο λόφο, φωνά¬ 

ζοντας το όνομα του με απελπισμένες κραυγές. Όταν στά¬ 

θηκε πια, τα πόδια του είχαν ματώσει. Έπιασε το τόξο και 

άρχισε να ρίχνει απανωτά βέλη προς το μέρος όπου κατευ¬ 

θυνόταν ο Βρύθος. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο συντελέστηκαν 

όλα, όπως κι αυτό το θαύμα: σαράντα χιλιάδες δόρατα κι¬ 

νήθηκαν απειλητικά και η ελληνική φάλαγγα, με ολόρθες τις 

αιχμές σαν το σκαντζόχοιρο, ταλαντεύτηκε για μια στιγμή 

κι ύστερα ξέσπασε με μια φωνή σαν την ξερή βροντή του κε¬ 

ραυνού: 

Αλαλαλάι! 

Χωρίς να περιμένουν τη διαταγή, οι πεζικάριοι της Αθή¬ 

νας και των Πλαταιών, του Μακίστου, των Αμυκλών και της 

Τεγέας όρμησαν καταπάνω στις περσικές γραμμές σαν χεί¬ 

μαρρος που ξεχειλίζει. Έφτασαν στο πεζικό του εχθρού και 

συγκρούστηκαν με κλαγγή που αντήχησε σε κάθε γωνιά της 

πεδιάδας. Μια ομάδα Αθηναίων οπλιτών προσπάθησε α¬ 

μέσως να εισχωρήσει στο σημείο όπου τα μαύρα λοφία σεί-

ονταν μέσα σε ένα δάσος από δόρατα. 

Χαμένος μέσα σε μια θάλασσα από εχθρούς, ο Βρύθος 

χτυπούσε όπου έβρισκε με το σπαθί και την ασπίδα, θερί-



ζοντας όποιον υπήρχε μπροστά του. Έπεφταν πάνω του ε¬ 

χθροί απ' όλες τις πλευρές, η καρδιά του κόντευε να σπάσει, 

ήταν μουσκεμένος απ' τον ιδρώτα και τα αίματα, τα γόνα¬ 

τα του λύγιζαν. Από το στήθος του βγήκε με την ορμή της 

νιότης η τελευταία ιαχή, ενώ χτυπούσε με όλη του τη δύνα-

μη. Στο τέλος, με πληγές στους μηρούς, στην πλάτη και στο 

λαιμό, έπεσε σε μια λίμνη αίματος, ανάσκελα, με την ασπί¬ 

δα πάνω στο στήθος του να τον προστατεύει. 

Τώρα πια όμως τα ελληνικά δόρατα έδιωχναν από το α¬ 

ναίσθητο σώμα του Βρύθου την επιτιθέμενη παλίρροια. Ο 

Μαρδόνιος πλέον κόντευε να πέσει κάτω από το πανέμορ¬ 

φο άλογο του και η μπρούντζινη χιονοστιβάδα παρέσυρε 

τους Μήδους και τους Κίσσιους πεζικάριους, έτρεπε σε φυ¬ 

γή στο αριστερό κέρας τους γενναίους Σάκες, σφίγγοντας 

σε θανάσιμο κλοιό το κέντρο της παράταξης. 

Ο Τάλως προχωρούσε με δυσκολία μέσα από σωρούς 

πτωμάτων. Τον βρήκε να αναπνέει ακόμη. Απομάκρυνε γρή¬ 

γορα από πάνω του τα πτώματα των εχθρών, την κατακόκ¬ 

κινη από το αίμα ασπίδα και ανασήκωσε το κεφάλι του Βρύ-

θου. Μια βαθιά πληγή στο λαιμό του αιμορραγούσε και στο 

πρόσωπο του είχε απλωθεί η πελιδνότητα του θανάτου. 

«Θέλησες να πεθάνεις... Θέλησες να πεθάνεις τη μέρα 

του θριάμβου σου...» 

Ο ετοιμοθάνατος πολεμιστής κατάφερε με υπεράνθρω¬ 

πη προσπάθεια να σηκώσει το χέρι του και να δείξει τη μα¬ 

τωμένη αρματωσιά του. 

«Τι... υπάρχει... πίσω από αυτό το θώρακα... Τάλω... τι 

κρύβεται;» 

Κι έγειρε το κεφάλι του, άψυχος. 



Ο ήλιος βρισκόταν πλέον στη δύση του στο αιματοβαμμένο 

πεδίο των Πλαταιών, στα διαμελισμένα πτώματα, στους νε-

κρούς που είχαν σωριαστεί ο ένας πάνω στον άλλο. Η πυ¬ 

κνή σκόνη χρύσιζε στον αέρα, καθώς τη διαπερνούσαν οι α¬ 

χτίδες του ετοιμοθάνατου ήλιου. Ο Τάλως στάθηκε όρθιος 

και κοίταξε τριγύρω, σαν να είχε μόλις ξυπνήσει από όνει¬ 

ρο. Είδε από μακριά να έρχεται προς το μέρος του μια ο¬ 

γκώδης μορφή καβάλα σ' ένα γαϊδουράκι. Ήταν ο Κάρας. 

«Αργά ήρθες», του είπε βαρύθυμος, «όλα τελείωσαν». Ο 

Κάρας κοίταξε το σώμα του Βρύθου, έτοιμο για την κηδεία. 

«Πέθανε όπως επιθυμούσε, αφού πρώτα αποκατέστησε 

το όνομα του. Θα τον κηδέψουν με κάθε τιμή». 

«Όχι», απάντησε αμέσως ο Τάλως. «Δε θα τον κηδέψουν 

εκείνοι. Εγώ θα ετοιμάσω την επικήδεια τελετή». 

Σήκωσαν το σώμα και το μετέφεραν στις παρυφές της 

πεδιάδας. Ο Τάλως έφερε νερό από το ποτάμι για να τον 

πλύνει, ενώ ο Κάρας μάζευε ξύλα για τη νεκρική πυρά: σπα-

σμένα ακόντια και συντρίμμια από τα άρματα των Περσών. 

Κάθισαν δίπλα δίπλα για να ξαγρυπνήσουν τον νεκρό. Η 

σορός είχε τοποθετηθεί σε ένα πρόχειρο φορείο πάνω στην 

πυρά, καλυμμένη με το μαύρο μανδύα που ο Βρύθος είχε 

φορέσει στην κηδεία του Άγι και δεν είχε αποχωριστεί ό¬ 

λους αυτούς τους μήνες. 

«Ήθελα να φτάσω εγκαίρως», είπε ο Κάρας. «Αλλά το 

ταξίδι ήταν μακρύ και επικίνδυνο». 

«Κι εγκαίρως να έφτανες, δε θα μπορούσες να κάνεις τί¬ 

ποτα», του είπε λυπημένος ο Τάλως. «Είχε αποφασίσει να πε-

θάνει, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Η αποστολή σου;» ρώτη-

σε αλλάζοντας θέμα. 

«Εξετελέσθη - ο Εφιάλτης πέθανε. Τον στραγγάλισα με 

τα ίδια μου τα χέρια». 



«Πολύ καλά. Και τώρα, καλέ μου φίλε, να δώσουμε τον ύ-

στατο χαιρετισμό στον Βρύθο, το γιο του Αρίσταρχου, Κλεο-

μενίδη... που λιποψύχησε», πρόσθεσε χαμογελώντας πι¬ 

κραμένος. Ο Κάρας πήγε προς το περσικό στρατόπεδο που 

ακόμη φλεγόταν και επέστρεψε με ένα αναμμένο κούτσου¬ 

ρο. Κάτι όμως τράβηξε την προσοχή του και χτύπησε απα¬ 

λά τον Τάλω στην πλάτη: 

«Κοίτα», είπε. Ο νέος στράφηκε προς την κατεύθυνση 

που κοιτούσε ο Κάρας και είδε μια μορφή τυλιγμένη με μα-

κρύ μανδύα και κουκούλα, που προχωρούσε αργά στο πε¬ 

δίο της μάχης. Σταμάτησε κι έμεινε ακίνητος, καμιά τρια¬ 

νταριά βήματα πιο πέρα. 

«Αυτός είναι», τον αναγνώρισε ο Τάλως. «Μοιάζει μ' εκείνον 

που στάθηκε μπροστά στην καλύβα σου εκείνο το βράδυ...» 

«Θες να τον αναλάβω εγώ;» τον ρώτησε ο Κάρας. 

«Όχι, δεν αξίζει τον κόπο, άσ' τον». 

Πήρε το αναμμένο κούτσουρο και έβαλε φωτιά στα ξύ-

λα της νεκρικής πυράς. Οι φλόγες υψώθηκαν αμέσως, κα¬ 

θώς τις τροφοδοτούσε η βραδινή αύρα, κι έφτασαν μέχρι 

το καλυμμένο με το μαύρο μανδύα σώμα. Μακριά μπορού¬ 

σε να δει κανείς τον καπνό από τις πυρές του ελληνικού 

στρατοπέδου, καθώς σιγά σιγά έφερναν εκεί τις σορούς των 

πεσόντων. Ο Τάλως έκοψε τα μαλλιά του και τα έριξε στις 

φλόγες. Ύστερα πέταξε και το ραβδί του, αυτό που κάποια 

μέρα του είχε βρει ο Κριτόλαος. 

Αισθάνθηκε ένα χέρι να τον αγγίζει στην πλάτη. Στρά-

φηκε και με τα δακρυσμένα μάτια του αντίκρισε το βασιλιά 

Παυσανία. Κρατούσε στο χέρι τη μεγάλη ασπίδα με το δρά¬ 

κο. Στην άκρη με τη μύτη του μαχαιριού είχε χαράξει ένα 

όνομα: Κλείδημος Αριστάρχου Κλεομενίδης. 

«Αυτό είναι το όνομα σου», του είπε. «Η Σπάρτη έχασε τον 



πατέρα και τον αδερφό σου, δύο μεγάλους πολεμιστές. Μια 

τόσο λαμπρή οικογένεια δεν είναι σωστό να σβήσει. Έμει¬ 

νες μακριά μας για πάρα πολύ καιρό. Ήρθε η ώρα να γυ¬ 

ρίσεις στο λαό σου. Κοίτα», πρόσθεσε δείχνοντας με το δά¬ 

χτυλο το ελληνικό στρατόπεδο. Οι στρατιώτες, ακόμη λε¬ 

ρωμένοι με αίματα και χώματα, βημάτιζαν προς το μέρος 

τους σε σχηματισμό ενώ ηχούσαν οι αυλοί και τα τύμπανα. 

Στάθηκαν όρθιοι μπροστά στην πυρά που είχε πλέον σβή¬ 

σει. Ένας αξιωματικός τράβηξε το σπαθί και φώναξε ένα 

παράγγελμα. Οι στρατιώτες απηύθυναν τον ύστατο χαιρε¬ 

τισμό στον νεκρό, υψώνοντας τα δόρατα που έλαμπαν στις 

τελευταίες αναλαμπές του ήλιου. Τρεις φορές γέμισαν τον 

αέρα με την πολεμική ιαχή που τους είχε εμψυχώσει για τη 

νίκη, την κραυγή του Βρύθου «που λιποψύχησε». 

Έφυγαν και ο ήχος των αυλών χάθηκε μαζί τους. Ο Κά¬ 

ρας μάζεψε την γκρίζα τέφρα και τα οστά από τη σβησμέ¬ 

νη πυρά και τα τακτοποίησε στην ασπίδα, αφού τα κάλυψε 

με το μανδύα του. Κοίταξε τα κόκκινα σύννεφα στον ορίζο-

ντα κι ύστερα τον Τάλω, μουρμουρίζοντας: 

Η λαμπρή δόξα δύει σαν τον ήλιο. 

Στο χάλκινο λαό στρέφει τα νώτα 

όταν ο Εννοσίγαιος χτυπάει το χώμα του Πέλοπα. 

Στην κραυγή του αίματος φράζει τα ώτα του 

όταν στη νεκρή πόλη η φωνή της καρδιάς 

τον καλεί με δύναμη... 

«Να θυμάσαι αυτά τα λόγια, Τάλω, γιε της Σπάρτης και 

τέκνο του λαού σου, τη μέρα που θα με ξαναδείς». 

Πήρε το γαϊδουράκι από το χαλινάρι και χάθηκε στο 

σκοτάδι. 



ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 

«Κι αν... προκαλέσαμε με την υπεροψία μας το φθό

νο κανενός θεού, έχομε κιόλας τιμωρηθεί με το πα

ραπάνω*». 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ 

* Ιστορίαι Ι' 77, μεταφραση Ελλη Λαμπρίδη, εκδ. Γκοβόστη. (Σ τ Ε.) 
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ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ 

ΟΛΗ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ο Κλείδημος έμεινε κοντά στην πυρά που εί

χε αποτεφρώσει το σώμα του Βρύθου, του αδερφού που ξα-

ναβρήκε για μια στιγμή κι αμέσως έχασε πάλι. Κοιτούσε 

σαν μαρμαρωμένος τις φλόγες να ξεπηδούν από τα ξύλα και 

σκιρτούσε κάθε τόσο, βγάζοντας κραυγές απόγνωσης σαν 

λαβωμένο θηρίο. Πίσω του απλωνόταν ο απέραντος κάμπος 

με τους νεκρούς των Πλαταιών. Ο άνεμος έφερνε τη βαριά 

μυρωδιά του αίματος που είχε ποτίσει τη γη, από τις όχθες 

του Ασωπού ως τους μοναχικούς στύλους του ναού της Ήρας. 

Αγέλες αδέσποτων σκυλιών, αποστεωμένων από τη μακρο

χρόνια ασιτία, περιφέρονταν αλυχτώντας στο πεδίο της φο

βερής σφαγής ξεσκίζοντας τα άκαμπτα μέλη των πολεμι

ν του Μεγάλου Βασιλέως. 

Στο ελληνικό στρατόπεδο η σάλπιγγα ανήγγειλε την τρί-

τη βάρδια κι ένα μεγάλο φεγγάρι, κατακόκκινο σαν ματω

μένη ασπίδα, υψώθηκε από τα ξεραμένα χόρτα. Ο Κλείδη

μος έστρεψε το βλέμμα προς το γιγάντιο δίσκο και τον κοί-

ταξε με ορθάνοιχτα μάτια. Η σελήνη... η σελήνη ήταν μια 

τεράστια ασπίδα που έσταζε αίμα και πίσω της έπαιρνε σχή

μα μια τρομακτική μορφή: ο θεός Άρης, με λαμπερές φο-



λίδες μετάλλου, σαν φίδι, κρατούσε διπλό πέλεκυ και τον έ

σειε με τρομερή βοή. Τα πτώματα έπαιρναν ζωή. Με τα 

στέρνα τους ανοιγμένα και τα πρόσωπα παραμορφωμένα, 

σηκώνονταν στο ματωμένο πεδίο και βάδιζαν σιωπηλά προς 

το μέρος του φοβερού πολεμιστή. Εκείνος στριφογύριζε τον 

πέλεκύ του και προκαλούσε νέα σφαγή, σκορπίζοντας και 

πάλι στην πεδιάδα πετσοκομμένα ανθρώπινα σώματα... και 

ξανά... και ξανά... ώσπου το σκοτάδι άρχισε να υποχωρεί. 

Ο Κλείδημος σηκώθηκε και κοίταξε τριγύρω με κοκκι

νισμένα μάτια, ενώ το φως της αυγής είχε αρχίσει να ξυπνά 

και τις σκέψεις του. Σίγησε επιτέλους και ο αχός της σφα

γής που όλη τη νύχτα αντηχούσε εντός του. 

Στο ελληνικό στρατόπεδο η σάλπιγγα σήμανε συγκέντρω

ση. Ο Κλείδημος φόρεσε αργά την αρματωσιά του, πήρε 

την ασπίδα και το δόρυ του και προχώρησε. Γύρω του ά

κουγε να βουίζουν σμάρια οι μύγες. Μύγες, οι συντρόφισσες 

του Θανάτου. Διέσχισε σαν σε όνειρο το στρατόπεδο, χωρίς 

να βλέπει τίποτα, ώσπου η φωνή ενός φρουρού τον έβγαλε 

από την παραζάλη: 

«Ακολούθησε με, Κλείδημε, ο αντιβασιλέας Παυσανίας 

σε περιμένει στη σκηνή του». 

Μπήκε στη σκηνή λίγο αργότερα, περνώντας ανάμεσα 

από δύο φρουρούς που μετακίνησαν το βαρύ πέτασμα στην 

είσοδο. Δυσκολεύτηκε στην αρχή να διακρίνει τον εσωτερι

κό χώρο. Μόλις όμως τα κουρασμένα μάτια του συνήθισαν 

στο μισοσκόταδο του βασιλικού αντίσκηνου, αντίκρισε τον 

αντιβασιλέα. 

Δεν ήταν πολύ ψηλός κι είχε γκρίζα μαλλιά και μυτερή 

γενειάδα. Τα χέρια του ήταν περιποιημένα και δεν έμοια

ζαν με πολεμιστή. Το ίδιο και η αμφίεση του, πρόδιδε ένα 

εκλεπτυσμένο πνεύμα που ο Κλείδημος δεν είχε ξαναδεί πο-



τέ σε Σπαρτιάτη. Πάνω σ' ένα τραπέζι άστραφταν δυο α-

σημένα κύπελλα με κόκκινο κρασί. 

«Πιες», του είπε ο αντιβασιλέας προσφέροντας του το έ

να. «Σήμερα είναι μεγάλη μέρα για τους Έλληνες και αυτό 

το κρασί από την Κω είναι γλυκύτατο. Βρήκαμε μεγάλες πο

σότητες στο αντίσκηνο του Μαρδόνιου - δικά του είναι τα 

τα κύπελλα. Χωρίς αμφιβολία αυτοί οι βάρβαροι ξέρουν να 

απολαμβάνουν τις ηδονές της ζωής». 

Ο Κλείδημος αρνήθηκε με μια αποπεμπτική κίνηση του 

χεριού. Το στομάχι του ήταν ανακατεμένο, αφού δεν είχε βά

λει τίποτα στο στόμα του εδώ και πολύ καιρό. Ο Παυσανίας 

άφησε το κύπελλο και του έδειξε ένα σκαμνί: «Κάθισε», του 

είπε, «φαίνεσαι κατάκοπος». Ο νέος αφέθηκε πάνω στο σκα

μνί· τα μάτια του ήταν κατακόκκινα, το πρόσωπο του κου

ρασμένο, τα μαλλιά του καλυμμένα από τέφρα. Ο Παυσα

νίας τον κοίταξε κάμποση ώρα χωρίς να μιλά κι έπειτα πα

ρατήρησε: «Τα ίδια μάτια, μεγάλα και μαύρα... Τα ίδια λε

πτά χείλη... Είσαι ίδιος η μητέρα σου». 

Ο Κλείδημος ζωντάνεψε: «Η μητέρα μου...» ψιθύρισε, 

«η μητέρα μου έχει μικρά και γκρίζα μάτια...» 

Ο Παυσανίας κάθισε σε ένα μικρό κάθισμα κρατώντας 

στα χέρια του το περσικό κύπελλο, σαν να γύρευε τα σωστά 

λόγια: «Καταλαβαίνω τι εννοείς», αποκρίθηκε. «Εμείς όλοι 

είμαστε στα μάτια σου ξένοι, ίσως και εχθροί. Πρέπει ε-

ντούτοις να ακούσεις αυτά που θα σου πω, διότι η ζωή σου 

από τώρα και στο εξής θα κυλά ανάμεσα στα τέκνα της 

Σπάρτης. 

»Τα όπλα που κρατάς ήταν του πατέρα σου και του α-

δερφού σου και η μητέρα σου ποτέ δε σε ξέχασε. Ξέρεις πο-

λύ καλά ότι θα μπορούσαμε κάλλιστα να αγνοήσουμε την ύ

παρξή σου και να σ' αφήσουμε να γυρίσεις στους είλωτες, 



στο βουνό, να ζήσεις για πάντα ως βοσκός... Πιστεύουμε ό

μως ότι δεν μπορείς να ζεις πλέον έτσι. Έγινες πολεμιστής 

και πολέμησες πολλούς μήνες μαζί με τον αδερφό σου τον 

Βρύθο. Ήσουν μαζί του στις Θερμοπύλες, κατόπιν γύρισες 

μαζί του στη Σπάρτη, τον βοήθησες να αποκαταστήσει τη 

χαμένη του τιμή. Και τώρα είσαι ο τελευταίος εκπρόσωπος 

μιας λαμπρής γενιάς που δεν πρέπει να σβήσει...» 

Ο Κλείδημος σήκωσε το βλέμμα του από το έδαφος: «Εί

ναι πολλά που δεν καταλαβαίνω και άλλα πολλά που δε γνω

ρίζω, αν και τα φαντάζομαι. Αν είναι αλήθεια όσα λες, πες 

μου πώς μπορώ να γυρίσω πίσω στη γυναίκα που με γέννη

σε και με εγκατέλειψε και να αφήσω εκείνη που χωρίς δε

σμούς αίματος με περιμάζεψε, με τάισε και με αγάπησε... 

Πες μου πώς μπορώ να αφήσω για πάντα τους ταπεινούς και 

άτυχους ανθρώπους που με αγκάλιασαν, για να γυρίσω στην 

άσπλαχνη πόλη που τους εκμεταλλεύεται, στην πόλη που με 

εγκατέλειψε στους λύκους του Ταύγετου επειδή ήμουν κου

τσός. Νομίζεις ότι μπορεί κανείς να γεννηθεί δυο φορές; Με 

έσωσαν από τον Κάτω Κόσμο κι εκείνος που με μάζεψε, ο 

Κριτόλαος, ο σοφότερος των ανθρώπων, με ονόμασε Τάλω 

για να μην ξεχάσω ποτέ τη συμφορά που με βρήκε... Πες μου 

πώς μπορώ να ονομάζομαι από τώρα και στο εξής Κλείδη

μος... Ποτέ μου δεν είδα τη μητέρα μου και ο πατέρας μου 

δεν είναι παρά ένα πρόσωπο... ένα βλέμμα... ο δράκος στην 

ασπίδα των Κλεομενιδών. Και ο αδερφός μου ο Βρύθος... εί

ναι στάχτη τώρα πια στις Πλαταιές...» 

Ο Παυσανίας σκούπισε το υγρό μέτωπο του. «Άκουσέ 

με», είπε, «υπάρχει απάντηση σε όλα αυτά, αλλά μην περι

μένεις να τα καταλάβεις όλα τώρα. Η ζωή των ανθρώπων εί

ναι γεμάτη μυστήρια και η τύχη τους στα χέρια των θεών. 

Μπορώ ωστόσο να σου αποκαλύψω πολλά που αγνοείς, μπο-



ρώ να σου πω ότι η Σπάρτη δεν είναι άσπλαχνη με τα τέκνα 

της. Όλοι μας πρέπει να υπακούμε στο νόμο, που είναι υ

περάνω όλων, ακόμη και των βασιλέων. Αυτό το γνωρίζουν 

πολύ καλά οι Σπαρτιάτισσες μητέρες, που βλέπουν τα παι

διά τους να οδεύουν προς το θάνατο. Το ήξερε και ο πατέ

ρας σου, ο μέγας Αρίσταρχος, όταν σε πήγε στον Ταΰγετο, 

πριν από πολλά χρόνια, μια νύχτα ποτισμένη απ' τη βροχή 

και τη θλίψη σφίγγοντας σε στην αγκαλιά του. Το βάρος ε

κείνης της τρομερής αλλά απαραίτητης πράξης συνέθλιψε 

την καρδιά του στα χρόνια που ακολούθησαν. Η λεπίδα που 

του έσκισε την καρδιά στις Θερμοπύλες δεν ήταν πιο αιχ

μηρή και πιο σκληρή από αυτή που του έσκισε την ψυχή ε

κείνο το βράδυ... Από τότε ένα μαύρο πέπλο κάλυψε τα μά

τια του και κανείς δεν είδε πια τη χαρά να λάμπει στο πρό

σωπό του. Δε γλίτωσε τίποτα. Από τη στιγμή που έμαθε ότι 

είσαι ζωντανός ο πόνος του ήταν ακόμη μεγαλύτερος και 

πιο αβάσταχτος. Ένιωσε το αίμα του να παγώνει όταν ένα 

βράδυ είδε τον Βρύθο να ανεβαίνει πάνοπλος στο βουνό, α

ποφασισμένος, όπως φαινόταν, να σε σκοτώσει. Κι όμως, 

δεν είπε ούτε λέξη. Καυτά δάκρυα που κανείς δεν είδε πο

τέ, ούτε καν η μητέρα σου, του αυλάκωσαν σιγά σιγά τα μά

γουλα, σε μια ατέλειωτη αγωνία. Σε αγαπούσε μέχρι την τε

λευταία του στιγμή, απεγνωσμένα. Έπεσε περιφρονώντας τη 

ζωή του, χύνοντας το αίμα του στην καυτή σκόνη, θλιμμέ

νος για σένα. Αυτός ήταν ο πατέρας σου, ο μέγας Αρίσταρ

χος... ο δράκος». 

Ο Κλείδημος είχε σηκώσει πια το βλέμμα από το χώμα 

και καθόταν ακίνητος, με τα χέρια ακουμπισμένα στους μη

ρούς του. Κάθε τόσο έβγαινε από το στήθος του ένας βαθύς 

αναστεναγμός. Μόνο δυο μεγάλα δάκρυα πρόδιδαν ότι υ-

πήρχε ζωή στο γκρίζο πρόσωπό του. Ο Παυσανίας ακού-



μπησε το κύπελλο στο τραπέζι δίπλα του, σκούπισε με τα χέ

ρια του το κάθιδρο πρόσωπο του και σιωπούσε, σαν να ή

θελε να αφουγκραστεί το τερέτισμα των τζιτζικιών και τη 

βοή των ανθρώπων έξω από το αντίσκηνο. Ξανάρχισε να μι

λά και η φωνή του είχε μια παράξενη μεταλλική χροιά, που 

φανέρωνε τη συγκίνηση του: 

«Και στη μητέρα σου η μοίρα ή η κακία των θεών δεν ε

πιφύλαξε καλύτερη ζωή. Η επιβλητική ομορφιά της μαρά

θηκε πρόωρα, την απομύζησε ο θανάσιμος πόνος που έ

νιωσε όταν σε πήραν από την αγκαλιά της. Έχασε τον ά

ντρα της, τον άνθρωπο που από μικρή είχε αγαπήσει με ό

λη της την ψυχή. Είδε το γιο της να επιστρέφει ζωντανός α

πό τις Θερμοπύλες όταν ήδη τον θρηνούσε θεωρώντας τον 

νεκρό, για να τον χάσει ξανά όταν εξαφανίστηκε πριν από 

ένα χρόνο, μετά τη δολοφονία του φίλου του του Άγι. Αύριο, 

τη στιγμή που θα της παραδώσουν την τεφροδόχο του, θα 

μάθει ότι ήταν ζωντανός. Οι γυναίκες της Σπάρτης γνωρίζουν 

καλά ότι γέννησαν θνητούς, αλλά αυτό δεν απαλύνει τον πό

νο τους. Τώρα πια δεν της έμεινες παρά μονάχα εσύ κι ε

κείνη σε περιμένει, μόλο που δεν τολμά να ελπίζει πως θα 

επιστρέψεις». 

Ο Κλείδημος σκούπισε τα μάτια του. «Μια άλλη γυναί

κα με περιμένει στην καλύβα της πάνω στον Ταΰγετο. Εκεί

νη που πάντα αποκαλούσα μητέρα», είπε με άχρωμη φωνή. 

«Το ξέρω», συνέχισε ο αντιβασιλέας, «την αγαπάς πολύ 

εκείνη τη μητέρα. Θα μπορείς να τη βλέπεις όποτε θέλεις. 

Μην ξεχνάς, εκείνη ήταν πολύ πιο τυχερή από τη δύστυχη 

που σε γέννησε... και όχι μόνο. Οι νόμοι μας σου φαίνονται 

απάνθρωποι, αμείλικτοι. Μήπως όμως ο κόσμος δεν είναι έ

τσι; Πρέπει να επιβιώσουμε σε έναν κόσμο όπου δεν υπάρ

χει οίκτος για τους ηττημένους. Χτες είδες τη λύσσα των ει-



σβολέων. Το σώμα του μεγάλου Λεωνίδα βρέθηκε στις Θερ

μοπύλες αποκεφαλισμένο και σταυρωμένο. Το ίδιο θα έκα

ναν και σε μένα, αν έχανα. Η γενναιότητα του Βρύθου κι η 

θυσία του βοήθησαν να σωθούν χιλιάδες συμπολεμιστές του, 

νέοι σαν και σένα, που οι μητέρες τους θα τους θρηνούσαν 

μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής τους. Βεβαίως, εκείνοι 

οι ίδιοι συμπολεμιστές τον συκοφάντησαν και τον έσπρωξαν 

στην αυτοκτονία. Αλλά εκείνος κατόρθωσε να αποκαταστή

σει και το όνομα του, το οποίο θα δοξαστεί στους αιώνες. 

Ένα όνομα που σου άφησε κληρονομιά με την τελευταία 

του πνοή. Ο Βρύθος περιπλανιέται τώρα στο βασίλειο του 

σκότους και το πνεύμα του δε θα γαληνεύσει μέχρι να μά

θει ότι εσύ αποδέχτηκες την κληρονομιά, προφυλαγμένη με 

θυσία και τιμή, που είναι ανάγλυφη στην ασπίδα των Κλεο-

μενιδών. Βρίσκεσαι μπροστά σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι: 

ο ένας δρόμος οδηγεί σε μια αφανή και ήρεμη ζωή, ο άλ

λος σε ένα γεμάτο προκλήσεις και ταραχώδη βίο, που σου 

κληροδοτεί ένα γένος ηρώων. Εσύ θα διαλέξεις και κανείς 

δεν μπορεί να σε βοηθήσει σ' αυτή την τόσο δύσκολη στιγ

μή. Οι θεοί σε έφεραν εδώ, να το θυμάσαι. Η μοίρα σου εί

ναι γραμμένη, δεν πιστεύω ότι θα γυρίσεις πίσω». 

Ο Παυσανίας σώπασε και χαμήλωσε το βλέμμα. Στη συ

νέχεια χτύπησε με το σπαθί του την ασπίδα που είχε κρε

μάσει στον κεντρικό πάσσαλο. Αμέσως στη σκηνή μπήκαν 

μερικές γυναίκες που κουβαλούσαν νερό. Έγδυσαν τον νέο 

και τον έπλυναν, ενώ κάποιες άλλες ετοίμαζαν το στρώμα 

του. Ο Κλείδημος τις άφησε να περιποιηθούν το μουδια-

σμένο σώμα του και δέχτηκε πρόθυμα το ζεστό ζωμό που του 

πρόσφεραν. Ξάπλωσε στο στρώμα και βυθίστηκε σε βαρύ ύ-

πνο. 

Ο αντιβασιλέας τον κοίταξε για αρκετή ώρα με ένα αι-



νιγματικό χαμόγελο. Κάλεσε ένα φρουρό και του έδωσε ε

ντολή να μην μπει κανείς στη σκηνή: «Να μην τον ξυπνήσετε 

για κανένα λόγο ώσπου να γυρίσω. Αν ξυπνήσει μόνος του, 

αφήστε τον ελεύθερο να πάει όπου θέλει. Μόνο να τον έχε

τε υπό διακριτική παρακολούθηση και να μου αναφέρετε 

κάθε κίνηση του». 

Ο φρουρός πήγε έξω στη θέση του. Μετά από λίγο ο α-

ντιβασιλέας βγήκε πάνοπλος, μ' ένα σάλτο καβάλησε ένα ά

λογο και διέσχισε καλπάζοντας το στρατόπεδο, με συνοδεία 

ένα απόσπασμα της βασιλικής φρουράς. Κατευθύνθηκαν 

προς το περσικό στρατόπεδο, το οποίο ήδη από το προη

γούμενο βράδυ φρουρούσαν οι άντρες του. 

Στο αντίσκηνο του Πέρση στρατηγού τον περίμεναν οι 

αρχηγοί των συμμάχων. 

«Φίλοι!» αναφώνησε ο Παυσανίας παίρνοντας ένα κύ

πελλο. «Φίλοι, πίνω στον Δία Πατέρα και στον Ηρακλή Τα

γό που μας χάρισαν τη νίκη εναντίον των βαρβάρων. Και κά

νω πρόποση στην ομόνοια μεταξύ των Ελλήνων, που κατέ

στησε μεγάλη και αξιομνημόνευτη αυτή τη μέρα». 

Τα λόγια του έγιναν δεκτά με ενθουσιασμό και οι υπη

ρέτες γέμισαν ξανά τα άδεια κύπελλα. Όμως ο Παυσανίας 

δεν είχε ολοκληρώσει: «Κύριοι αξιωματικοί», συνέχισε, «ε

πιτρέψτε μου να πω ότι αυτοί οι βάρβαροι είναι πραγματι

κά τρελοί! Έχουν όλα αυτά τα θαυμάσια πράγματα και έ

καναν όλο αυτό τον κόπο και όλο αυτό το μακρύ ταξίδι για 

να έρθουν να διεκδικήσουν το μέλανα ζωμό μας!» 

Όλοι οι παρευρισκόμενοι γέλασαν με την καρδιά τους και 

ρίχτηκαν στο συμπόσιο, που κράτησε μέχρι το βράδυ. Ωστό

σο εκείνη τη μέρα ο Παυσανίας εντυπωσιάστηκε από τον 

πλούτο και τη χλιδή των Περσών κι άρχισε να βαριέται τον 

αυστηρό, λιτό βίο της Σπάρτης. 
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ΝΟΣΤΟΣ 

Τ Α ΣΎΝΝΕΦΑ ταξίδευαν αργά στον ουρανό καθώς τα έσπρω

χνε η αύρα κι έκρυβαν κάθε τόσο το δίσκο του ήλιου που χα

νόταν πια στον ορίζοντα, κάνοντας τις σκιές να μεγαλώνουν 

στην πεδιάδα. Ο Κλείδημος είδε τις κορυφές του Ταύγετου 

να παίρνουν φωτιά. Πόσος καιρός πέρασε... Νόμιζε ότι ά

κουγε τα σκυλιά να γαβγίζουν και τα πρόβατα να βελάζουν 

γυρίζοντας στις στάνες τους, πάνω στα λιβάδια ψηλά στο βου

νό. Σκέφτηκε τον τάφο του Κριτόλαου, του σοφότερου των αν

θρώπων, σκεπασμένο με φύλλα βαλανιδιάς. Ξαναείδε τον ε

αυτό του παιδί, να κάθεται στις όχθες του Ευρώτα, όπως και 

το κοπάδι του, με το μικρό Κρύο που κουνούσε χαρούμενα 

την ουρά του. Συλλογίστηκε εκείνη που υπήρξε μητέρα του 

τόσα πολλά χρόνια. Τη φαντάστηκε μόνη και θλιμμένη να κά-

θεται στο κατώφλι της καλύβας της πάνω στο βουνό και να 

γνέθει το μαλλί με τα ροζιασμένα της δάχτυλα, να κοιτά τον 

ορίζοντα με τα μικρά γκρίζα μάτια της γεμάτα ελπίδα. 

Το ορεινό μονοπάτι βρισκόταν πια λίγα βήματα μπροστά 

του. Σταμάτησε και στηρίχτηκε στο δόρυ του. Ένας ιππέας 

πέρασε καλπάζοντας κι εξαφανίστηκε αφήνοντας πίσω του 

κουρνιαχτό. 



Ο άνεμος κόπασε, αλλά τα μεγάλα σύννεφα, τώρα πια 

ήταν μαύρα, είχαν μαζευτεί, γκρίζα παλλόμενη μάζα, στο κέ

ντρο του ουρανού. Ο Κλείδημος ύψωσε το βλέμμα κι έμει

νε να τα παρατηρεί έκθαμβος- μια αστραπή διέσχισε για 

μια στιγμή το υπογάστριο του άμορφου κολοσσού που, μπρο

στά στα μάτια του νέου, άρχισε να μακραίνει προς το κέντρο 

του γαλάζιου θόλου, να παλεύει, να κουλουριάζεται, μέχρι 

που έγινε μια μαύρη μορφή... η μορφή ενός δράκου. 

Σαν να άκουσε φευγαλέα τα λόγια του Κριτόλαου, που του 

είχε πει ένα δειλινό χρόνια τώρα: «...είναι φορές που οι θεοί 

στέλνουν σημάδια...» Ξανάρχισε την πεζοπορία στο ορεινό μο

νοπάτι με την καρδιά πλημμυρισμένη απ' τη θλίψη. Περ

πάτησε στο χωμάτινο δρομάκι σαν να τον ωθούσε μια αό

ρατη δύναμη, ώσπου μες στο σκοτάδι βρέθηκε μπροστά 

στην πύλη της οικίας των Κλεομενιδών, που τη φρουρού

σαν δυο μεγαλοπρεπείς βαλανιδιές. Το αδύναμο φως ενός 

λύχνου μόλις που ξεγλιστρούσε από κάποιο παράθυρο. 

Ήταν το μόνο ίχνος ζωής στο μεγάλο λιτό οίκημα. 

Ο Κλείδημος στάθηκε διστακτικός, περιμένοντας να α

κούσει το αλύχτισμα του Μέλανος, αλλά κανένας θόρυβος 

δεν έσπασε την απέραντη ησυχία. Κοίταξε προς το μέρος της 

αυλής και τον συγκλόνισε η φρίκη: ο σκύλος κειτόταν στο βω

μό του οίκου με το λαιμό κομμένο και τους κατάλευκους κυ

νόδοντες να σχηματίζουν ένα απόκοσμο μειδίαμα. Το ζώο 

είχε θυσιαστεί στη σκιά του Βρύθου και τώρα η άγρια ψυ

χή του αλυχτούσε στα μονοπάτια του Άδη αναζητώντας την 

ψυχή του αφέντη του... 

Πλησίασε στη θύρα που ήταν καλυμμένη με ένα μαύρο 

πέπλο. Ακούμπησε πάνω της το τρεμάμενο χέρι του και η ο

γκώδης εξώπορτα άνοιξε τρίζοντας. Είδε το μεγάλο διά

δρομο που μόλις φωτιζόταν. Στο κέντρο στεκόταν μια μαυ-



ροφορεμένη γυναίκα, με τα χέρια τυλιγμένα στα γόνατα της, 

που τον κοιτούσε με λαμπερό και πύρινο βλέμμα. Το ακί

νητο σώμα της έμοιαζε νεκρό. Μπροστά στην οπτασία αυ

τή ο Κλείδημος έμεινε ακίνητος στην είσοδο σαν μαρμα

ρωμένος. Η γυναίκα σηκώθηκε παραπαίοντας και πλησία

σε προς το μέρος του. Του πρότεινε τα κατάλευκα χέρια της: 

«Πόσο περίμενα για σένα!» είπε ψιθυριστά. «Γιε μου, πόσο 

άργησες να γυρίσεις κοντά μου...» Ο Κλείδημος την κοι

τούσε αμίλητος. 

«Το ξέρω», συνέχισε η γυναίκα, «δεν έχεις τι να πεις. Αλλά 

με αναγνωρίζεις, έτσι δεν είναι;» Άφησε τα χέρια της να πέ

σουν. «Είμαι η μητέρα σου... η Ισμήνη, η γυναίκα του Αρί-

σταρχου, η μητέρα του Βρύθου...» 

Έστρεψε το χαμένο βλέμμα της προς τις μορφές των ηρώ

ων των Κλεομενιδών, καλυμμένες με μαύρες κορδέλες: «...Νε

κροί... είναι όλοι νεκροί... κι εσύ νεκρός ήσουν... Κλείδημε». Ο 

νέος ένιωσε ένα ρίγος καθώς η Ισμήνη σήκωσε απαλά το χέρι 

της να του χαϊδέψει το πρόσωπο. «Τώρα όμως γύρισες στο σπί-

τι σου...» Έδειξε την ανοιχτή εξώπορτα. «Είκοσι δύο χρόνια... 

Πέρασαν είκοσι δύο χρόνια από τότε που σε είδα τελευταία φο

ρά σ' αυτή την πόρτα στην αγκαλιά του πατέρα σου». 

«Ο πατέρας μου...» είπε ο νέος με φωνή που ίσα ακου

γόταν, σαν να παραμιλούσε. «Ο πατέρας μου με εγκατέλει

ψε στους λύκους...» 

Η Ισμήνη έπεσε στα γόνατα: «Όχι, όχι... όχι, γιε μου, ο 

πατέρας σου σε απόθεσε... στον οίκτο των θεών... Θυσίασε 

τα αρνιά του κοπαδιού του για να σε λυπηθούν οι θεοί... Έμει

νε τόσες νύχτες ξάγρυπνος και δυστυχισμένος, βασανίζο

ντας την καρδιά του, πνίγοντας τα δάκρυα του... Κι όταν η 

θλίψη τον νικούσε, έφευγε απ' αυτό το σπίτι... τυλιγμένος 

στο μανδύα του... Έφευγε στο δάσος... στο βουνό...» 



Ο Κλείδημος έστρεψε το βλέμμα προς τον τοίχο. Είδε 

μια γκρίζα μάλλινη κάπα με κουκούλα στο κρεμαστάρι. Σά

στισε. Ξανάφερε στο νου του τη μορφή του κουκουλοφόρου 

στην πάνω πηγή μια ανεμοδαρμένη μέρα: ήταν ο πατέρας 

του! Η βραχνή φωνή της Ισμήνης τον επανέφερε στην πραγ

ματικότητα: «Πρόσφερε τη ζωή του στις σκιές των προγό

νων για να σωθείς εσύ... Ω γιε, γιε μου... Κανείς ποτέ δεν 

μπόρεσε να αντιταχθεί στους νόμους της πόλης και κανείς 

μας δε γνωρίζει άλλο δρόμο... Μόνο μεγάλο πόνο... μια α

πέραντη θλίψη περιμένοντας το θάνατο... ένας ατέλειωτος 

θρήνος». 

Η Ισμήνη βόγκηξε κι έκρυψε με τα χέρια το πρόσωπό 

της. Η κυρτή ράχη της συγκλονιζόταν συνεχώς από ρίγη και 

το αδύναμο κλάμα της έκοβε σαν μαχαίρι τη βαθιά σιωπή 

του σπιτιού. Άλλοτε ακουγόταν γλυκό σαν νανούρισμα και 

άλλοτε ζοφερό σαν θρήνος μοιρολογίστρας. Ο Κλείδημος έ

νιωσε μια θέρμη στην καρδιά του, τον πάγο να λιώνει στα 

άκαμπτα και μουδιασμένα χέρια του. Έσκυψε προς το μέ

ρος της, της έβγαλε τη μαύρη μαντίλα και της χάιδεψε τα 

γκρίζα μαλλιά. Η Ισμήνη σήκωσε προς το μέρος του το πρό

σωπό της κι εκείνος αντίκρισε τα κατακόκκινα μάτια της. 

«Μητέρα», της είπε με κουρασμένο χαμόγελο. «Μητέ

ρα... γύρισα». 

Η Ισμήνη αρπάχτηκε από τα μπράτσα του και στάθηκε 

όρθια με δυσκολία. Τον κοίταξε μερικές στιγμές, σαν να 

μην πίστευε στην αγάπη του. 

«Ναι, μητέρα... γύρισα». 

Εκείνη τον αγκάλιασε σφιχτά, ψιθυρίζοντας ακατάλη

πτες λέξεις στο αφτί του. Ο Κλείδημος την υποδέχτηκε στην 

αγκαλιά του κι ένιωσε την καρδιά της μητέρας του να χτυ

πάει όλο και πιο δυνατά στο στήθος του, σαν το σπουργίτι 



που ένα παιδί κρατά σφιχτά στη χούφτα του. Το χτυποκάρδι 

έγινε ακόμη πιο δυνατό, ύστερα ξαφνικά εξασθένησε, ώ

σπου σταμάτησε εντελώς και η Ισμήνη σωριάστηκε χωρίς 

ζωή στην αγκαλιά του γιου της. 

Ο Κλείδημος την κοίταξε κάμποση ώρα χωρίς να πιστεύει 

στα μάτια του κι έπειτα τη σήκωσε σφίγγοντας τη στην α

γκαλιά του. Έφτασε μέχρι το κατώφλι, στάθηκε εκεί με τα 

πόδια ανοιχτά, ύψωσε προς τον ουρανό το άψυχο σώμα κι 

άρχισε να θρηνεί, ένα άναρθρο βογκητό που ολοένα δυνά

μωνε, μέχρι που έγινε ουρλιαχτό και ανέβηκε, κατάφορτο με 

οδύνη και απόγνωση, μέχρι τα κρύα και μακρινά αστέρια. 

Ούρλιαξε σαν ζώο που λαβώθηκε από τις δαγκωματιές μιας 

άγριας αγέλης και η κραυγή του απλώθηκε στα χωράφια, 

στις στέγες των σπιτιών, στις όχθες του Ευρώτα, αντήχησε 

στις λευκές πλαγιές του Ταύγετου και χάθηκε, διαιρεμένη σε 

χίλιους αντίλαλους, προς τη θάλασσα. 
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ΛΑΧΓΚΑΛ 

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ άπλωσε ένα χάρτη πάνω στο τραπέζι, 

στερέωσε τις άκρες του και έστρεψε το βλέμμα προς τον Κλεί-

δημο, που στεκόταν μπροστά του. «Πλησίασε», είπε, «θέλω να 

σου δείξω κάτι». Ο νέος σηκώθηκε και πλησίασε στο τραπέ

ζι. «Κοίτα», είπε δείχνοντας μια διακεκομμένη γραμμή στη δε

ξιά πλευρά του χάρτη. «Αυτή είναι η Ασία, ο τόπος όπου α

νατέλλει ο ήλιος*. Ή, μάλλον, αυτή είναι η ασιατική ακτή 

που κοιτά προς τη δική μας χώρα. Επεκτείνεται προς Ανα

τολάς για δεκάδες χιλιάδες στάδια, μέχρι τον ποταμό Ωκεα

νό**. Αλλά κανείς δεν έχει βρεθεί ποτέ σ' αυτά τα μέρη, πα

ρά μόνο οι άνθρωποι του Μεγάλου Βασιλέως, και ξέρουμε ε

λάχιστα γι' αυτούς τους μακρινούς τόπους. Αυτές εδώ», συνέ

χισε δείχνοντας μικρούς κόκκινους κύκλους πάνω στη γραμ

μή της ακτής, «είναι οι πόλεις όπου κατοικούν Έλληνες: Αιο

λείς, Ίωνες, Δωριείς. Η καθεμία από αυτές είναι μεγαλύτερη, 

* Σύμφωνα με μία εκδοχή, η λέξη Ασία σήμαινε «Ανατολή» και οι αρχαίοι Έλλη

νες τη χρησιμοποιούσαν για να προσδιορίσουν τις χώρες ανατολικά της πατρί

δας τους. (Σ.τ.Ε.) 

** Ο Ωκεανός ποταμός πιστευόταν ότι περιέβρεχε όλη τη Γη χωρίς να πηγάζει 

ή να εκβάλλει πουθενά. (Σ.τ.Ε.) 



πολυπληθέστερη και πλουσιότερη από τη Σπάρτη. Οι νίκες 

μας στις Πλαταιές και στη Μυκάλη τις απελευθέρωσαν προ

σωρινά από την κυριαρχία των βαρβάρων, αλλά δεν μπο

ρούμε να αποκλείσουμε νέα εισβολή. Ο Μέγας Βασιλεύς δεν 

ήρθε σε επαφή μαζί μας ούτε παραδέχτηκε δημόσια την ήτ

τα του. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό;» 

«Ότι ο πόλεμος δεν τελείωσε και ότι οι μάχες μπορεί να 

ξαναρχίσουν οποιαδήποτε στιγμή». 

«Σωστά. Σ' αυτό πρέπει να προσθέσουμε και κάτι άλλο: ο 

Μέγας Βασιλεύς θεωρεί ότι όλη η Ελλάδα πρέπει να ανα

γνωρίσει την κυριαρχία του. Κατάλαβε ότι δεν μπορεί να ε

ξουσιάσει τους Έλληνες της Ασίας χωρίς να ελέγχει εκείνους 

της ενδοχώρας*. Όταν αποφασίσει να κινηθεί και πάλι, θα 

φέρει ξανά τις στρατιές του εδώ. Είναι απαραίτητο λοιπόν να 

έχουμε δικά μας προκεχωρημένα φυλάκια στην Ασία για να 

επιτηρούμε σε μόνιμη βάση τις κινήσεις του στρατού του. 

Είναι καλύτερα να πολεμάμε τους βαρβάρους στην Ασία πα

ρά να αναγκαζόμαστε να τους αποκρούουμε στο κατώφλι 

μας. Γι' αυτό οι έφοροι και η Γερουσία αποφάσισαν να με 

στείλουν με πελοποννησιακό απόσπασμα να καταλάβω την 

Κύπρο και να εγκαταστήσω φρουρά στο Βυζάντιο, την πό

λη που ελέγχει τα στενά του Ελλήσποντου. Να, εδώ, βλέπεις;» 

είπε δείχνοντας στο χάρτη. «Αυτό το στενό θαλάσσιο πέρα

σμα που χωρίζει την Ασία από την Ευρώπη». 

Ο Κλείδημος δεν μπορούσε να καταλάβει πώς ήταν δυ

νατό να σχεδιάσει κανείς τη θάλασσα και τη στεριά πάνω σε 

μια προβιά και πώς αυτό μπορούσε να φανεί χρήσιμο στους 

ταξιδιώτες. 

* Για τους αρχαίους Έλληνες οι λέξεις ενδοχώρα και Ευρώπη (ευρωπός = ευ

ρύς, ευρώπις = πατρίδα) κατά μία άποψη ήταν ταυτόσημες. (Σ.τ.Ε.) 



«Πες μου», ρώτησε με κάποιο δισταγμό, «σ' αυτό το σχέ

διο υπάρχει και ο Ταΰγετος;» 

«Φυσικά», απάντησε χαμογελώντας ο Παυσανίας. «Κοί

τα, το βουνό σου βρίσκεται εδώ κι αυτή εδώ είναι η Σπάρ

τη, η πόλη μας». 

«Και υπάρχουν κι άλλες χώρες που δε φαίνονται στο σχέ

διο αυτό;» 

«Ναι, υπάρχουν πολλές, προς τα βόρεια και προς τη Με

σημβρία*, προς την Ανατολή και προς το μέρος όπου δύει 

ο ήλιος και όλες τους περιβρέχονται από τον ποταμό Ωκε

ανό, στα ύδατα του οποίου κανένα πλεούμενο κατασκευα

σμένο από ανθρώπινο χέρι δεν μπορεί να ταξιδέψει. Πέρα 

από τον Ωκεανό, κανείς δεν ξέρει τι υπάρχει...» 

«Οι έφοροι και η Γερουσία αποφάσισαν ήδη πότε θα α

ναχωρήσουμε;» 

«Τα πλοία θα πρέπει να σαλπάρουν με τη νέα σελήνη 

και θέλω να σε πάρω μαζί μου. Θα αναλάβω εγώ τη διοίκηση 

του συμμαχικού στόλου που θα κατακτήσει την Κύπρο. Εί

ναι πανέμορφη χώρα που πρέπει να την ελέγχουμε - ο περ

σικός στόλος δεν πρέπει πλέον να έχει καμία ναυτική βάση 

στις θάλασσες μας. Σε ό,τι σε αφορά, νομίζω ότι είναι κα

λύτερα να έρθεις μαζί μου στην εκστρατεία. Θα γνωρίσεις 

καινούριες χώρες, θαυμαστές πόλεις, πράγματα που δεν έ

χεις δει ούτε στο όνειρο σου. Πρέπει να ξεχάσεις τα παλιά 

σου βάσανα και να αρχίσεις μια νέα ζωή. Οι υπηρέτες θα 

φροντίσουν το σπίτι σου όσο εσύ θα λείπεις μακριά». 

«Το σπίτι μου...» αποκρίθηκε σχεδόν ψιθυρίζοντας ο 

Κλείδημος. «Δεν ξέρω ποιο είναι το σπίτι μου, δεν ξέρω τίπο

τα πια. Τις νύχτες ονειρεύομαι την παλιά μου ζωή κι όταν 

* Ο Νότος. (Σ.τ.Ε.) 



ξυπνώ δεν αναγνωρίζω πια τίποτα απ' όσα βλέπω γύρω μου». 

Ο Παυσανίας τύλιξε το χάρτη, τον άφησε στην άκρη και 

πλησίασε τον νέο. «Καταλαβαίνω πώς αισθάνεσαι. Λίγοι άν

θρωποι είχαν τη δική σου μοίρα, ελάχιστοι αναγκάστηκαν 

να αντιμετωπίσουν δοκιμασίες πιο σκληρές από τις δικές 

σου. Τώρα όμως η πρώτη περίοδος της ζωής σου έχει πα

ρέλθει. Μπορείς να πάρεις στα χέρια σου το χρόνο που σου 

απομένει και να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου, με τη βοήθεια 

των θεών και των ανθρώπων που γνώρισαν τη δύναμη και 

τη θέληση σου. Η ζωή δε μοιράζει μόνο πόνο και συμφορές, 

αλλά και χαρές και ηδονές. Οι θεοί δοκίμασαν αρκετά την 

καρδιά σου. Σίγουρα σου επιφυλάσσουν λαμπρό μέλλον. Κι 

εγώ πιστεύω σε σένα, Κλείδημε, γιε του Αρίσταρχου». 

Ο συμμαχικός στόλος, αποτελούμενος από περίπου εκατό 

πολεμικά πλοία, έκανε την εμφάνιση του στα νερά της Κύ

πρου ένα πρωί στις αρχές του καλοκαιριού. Ο Κλείδημος δεν 

είχε ξαναδεί παρόμοιο θέαμα. Σχεδόν έπαψαν να τον βα

σανίζουν το ανακάτεμα στο στομάχι του και η ναυτία που τον 

είχε καταβάλει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού από το Γύ

θειο στα Κύθηρα. Ο άνεμος φούσκωνε τα πανιά των μεγά

λων πλοίων της νηοπομπής και η θάλασσα άφριζε μπροστά 

στο κεφάλι του ακρόπρωρου, καθώς την έκοβαν στα δυο τα 

μπρούντζινα έμβολα. 

Στη ναυαρχίδα του Παυσανία αναρτήθηκε γαλάζιο λά

βαρο: άρχιζε ο ελιγμός προσέγγισης. Από τα πλευρά των 

πλοίων κατέβασαν τα κουπιά στη θάλασσα και ο στόλος άρ

χισε να κλίνει αριστερά, κατά μήκος της νότιας ακτής του 

νησιού. Νωρίς το απόγευμα, κάτω από ένα λαμπρό ήλιο, τα 

πλοία της κεφαλής έπιασαν λιμάνι χωρίς να συναντήσουν α-



ντίσταση- οι δυνάμεις του Μεγάλου Βασιλέως είχαν ήδη α

ποσυρθεί και τα φοινικικά σκαριά της Τύρου και της Σιδώ-

νας είχαν επιστρέψει στα λιμάνια τους, περιμένοντας την 

ώρα της αντεπίθεσης. Ο Παυσανίας εγκατέστησε το επιτε

λείο του σε ένα ωραίο οίκημα στο ψηλότερο σημείο της Σα

λαμίνας και οι άρχοντες έθεσαν στη διάθεση του πολλούς υ

πηρέτες. 

Ο Κλείδημος περνούσε τις μέρες του στα γυμναστήρια 

και μάθαινε από τους εκπαιδευτές τις τεχνικές της μάχης 

και πώς να χρησιμοποιεί την αρματωσιά του οπλίτη, το βά

ρος της οποίας τον συνέθλιβε. Μια μέρα, ενώ σκουπιζόταν 

μετά το λουτρό του, τον πλησίασε ένα παιδί με πυκνούς μαύ

ρους βοστρύχους. «Είσαι Σπαρτιάτης, κύριε;» τον ρώτησε 

κοιτώντας τον με περιέργεια. 

«Ναι, είμαι. Εσύ ποιος είσαι;» 

«Με λένε Λαχγκάλ και είμαι Σύρος. Το αφεντικό μου εί

ναι ο ιδιοκτήτης των λουτρών και με αγόρασε στην αγορά 

της Ουγκαρίτ, μιας πανέμορφης πόλης... έχεις πάει;» 

«Όχι», απάντησε ο Κλείδημος χαμογελώντας. «Δεν την εί

δα ποτέ μου. Είναι η πρώτη φορά που φεύγω από τη χώρα 

μου κι αυτό ήταν το πρώτο μου ταξίδι στη θάλασσα». 

«Θες να πεις ότι δεν ξέρεις ούτε αυτό το νησί;» 

«Δεν πρόλαβα καν να βγω από τη Σαλαμίνα». 

«Μα τότε δεν έχεις δει τίποτα, κύριε. Αυτό το νησί είναι 

μια πανέμορφη χώρα, με όλα τα αγαθά των θεών. Εδώ βγαί

νει το καλύτερο λάδι και το πιο αρωματικό και μεθυστικό 

κρασί. Εδώ ωριμάζουν τα ρόδια και οι φοινικιές δίνουν γλυ

κύτατους χουρμάδες που μαζεύουμε στο τέλος του καλο

καιριού. Στα νερά αυτής της θάλασσας γεννήθηκε η θεά που 

εσείς οι Έλληνες ονομάζετε Αφροδίτη κι εμείς οι Σύροι 

Αστάρτη, η θεά του έρωτα». 



«Βλέπω ότι σου αρέσει πολύ αυτή η χώρα. Δε νοσταλγείς 

την πατρίδα σου;» 

«Ω κύριε», είπε το παιδί ανασηκώνοντας τους ώμους του. 

«Όταν ήρθα εδώ, ήμουν πολύ μικρός... το αφεντικό μου μάλ

λον με αγόρασε φτηνά, αλλά βγήκε κερδισμένος. Του κάνω 

όλες τις δουλειές, καθαρίζω τα λουτρά και προσέχω τα κο

ρίτσια που πάνε για ψώνια στην αγορά μην τον κλέψουν και 

μην εκπορνευτούν στα κρυφά για να κρατήσουν την αμοι

βή. Γι' αυτό κινούμαι ελευθέρα. Πάω κι έρχομαι όποτε μου 

αρέσει, όταν έχω τελειώσει τις δουλειές μου». 

«Πες μου», του πρότεινε ο Κλείδημος, «μπορείς να με ξε

ναγήσεις σ' αυτό το νησί που μου περιγράφεις με τόσο εν

θουσιασμό; Νομίζεις ότι ο αφέντης σου θα σου έδινε την ά

δεια;» 

«Μα την αλήθεια, κύριε», αποκρίθηκε το παιδί κάπως 

σκεφτικό, «το αφεντικό είπε ότι με εσάς τους Σπαρτιάτες οι 

δουλειές δεν πάνε και τόσο καλά. Τα κακόμορφα σιδερένια 

νομίσματα σας δεν τα θέλει κανένας. Με τους Αθηναίους εί

ναι πολύ καλύτερα - πληρώνουν με όμορφα ασημένια νο

μίσματα που έχουν πάνω τους μια κουκουβάγια. Πίνουν με 

την πρώτη ευκαιρία και γλεντούν με τα κορίτσια. Αλλά εσύ 

μου αρέσεις, κι ας είσαι Σπαρτιάτης. Ναι, θα σε ξεναγήσω. 

Αν δε με χρειαστεί το αφεντικό, αύριο την ώρα που λαλεί ο 

πετεινός θα σε περιμένω εδώ, μπροστά στην πόρτα. Έχεις 

άλογο;» 

«Όχι, Λαχγκάλ, λυπάμαι. Ίσως όμως να πάρω ένα από 

ιούς αχθοφόρους. Τώρα που έχουμε σταματήσει δεν τους 

χρειάζεται». 

«Σύμφωνοι», είπε με αποφασιστικότητα το παιδί. «Και 

γάιδαρος μας βολεύει, αλλά θα προτιμούσα ένα άλογο. Γεια 

σου!» 



Το επόμενο πρωί τα χαράματα τους βρήκαν ήδη στην 

παραθαλάσσια οδό που οδηγούσε στην Πάφο, όπου βρι

σκόταν ο ναός της Αφροδίτης. Ο δρόμος ξετυλιγόταν ανά

μεσα σε λόφους γεμάτους ελιές και κάτασπρα σπιτάκια. Κά

θε τόσο περνούσε δίπλα από τη θάλασσα. Ο αέρας μύριζε 

ρετσίνι πεύκου και αλμυρά. Τα καταπράσινα λιβάδια ήταν 

διάσπαρτα με λευκά και κίτρινα αγριολούλουδα που τα φλερ-

τάριζαν πεταλούδες καθώς ο ζεστός ήλιος στέγνωνε την πρω

ινή δροσιά στα φτερά τους. 

Ο Κλείδημος ένιωθε ανάλαφρος καβάλα στο γαϊδουρά-

κι, παρέα με το νεαρό φίλο του που ήταν καθισμένος μπρο

στά του. 

«Ακόμη δε μου είπες πώς σε λένε», του είπε κάποια στιγ

μή ο Λαχγκάλ. 

«Θα σου φανεί παράξενο», του απάντησε χαμογελώντας 

ο Κλείδημος, «αλλά είναι δύσκολο να σου απαντήσω». 

«Με κοροϊδεύεις», του απάντησε το παιδί. «Ακόμη και τα 

νήπια ξέρουν το όνομά τους». 

«Λαχγκάλ», συνέχισε ο νεαρός, «το πρόβλημα είναι πως 

έχω δυο ονόματα, επειδή έχω δύο οικογένειες. Αλλά δεν έ

χω πατέρα και η μητέρα που μου απέμεινε δεν είναι η πραγ

ματική μου μητέρα, η οποία δυστυχώς πέθανε... πριν από 

δύο μήνες στο σπίτι μου, που ποτέ πριν δεν είχα ξαναδεί κι 

όπου έμεινα όλους κι όλους λίγους μήνες, όταν δεν μπο

ρούσα να ξέρω ούτε να θυμάμαι». Ο Λαχγκάλ γύρισε προς 

το μέρος του άναυδος. 

«Με πήρες για τρελό, ε;» είπε χαμογελώντας ο Κλείδημος. 

«Κι όμως, σου είπα την καθαρή αλήθεια». Το βλέμμα του 

Λαχγκάλ από έκπληκτο έγινε βαθύ και στοχαστικό. Το παι

δί έστρεψε το κεφάλι του μπροστά, προς το χωματόδρομο: 

«Ίσως», είπε λίγο μετά, «ίσως εσύ να είσαι διαφορετι-



κός... Διαφορετικός από τους άλλους ανθρώπους που ζουν 

σ' αυτή τη γη...» 

«Όχι, νεαρέ μου φίλε, καθόλου. Είμαι άνθρωπος σαν και 

σένα, μόνο που οι θεοί μου επιφύλαξαν παράξενη μοίρα. 

Αν θες, μπορώ να σου διηγηθώ την ιστορία μου». Το αγόρι 

κούνησε καταφατικά το κεφάλι του. «Βλέπεις, πριν από πολ

λά χρόνια, προτού να γεννηθείς, σε μεγάλο οίκο της Σπάρ

της, σε αριστοκρατική οικογένεια, γεννήθηκε ένα μωρό που 

οι γονείς του ονόμασαν Κλείδημο. Γρήγορα όμως είδαν ότι 

ο μικρός ήταν σακάτης. Ο πατέρας του τον πήρε μια νύχτα 

και τον εγκατέλειψε στο βουνό. Αυτό όριζε ο νόμος της Σπάρ

της: τα παιδιά που είχαν σωματικό ελάττωμα και δεν μπο

ρούσαν να γίνουν τέλειοι πολεμιστές έπρεπε να εγκαταλει

φθούν. Το μωρό όμως το βρήκε ένας γερο-βοσκός, ένας εί

λωτας που φυλούσε τα κοπάδια του αφεντικού του στα λι

βάδια του Ταΰγετου. Εκείνος το περιμάζεψε και το έδωσε 

στην κόρη του να το μεγαλώσει. Το ονόμασε Τάλω και με 

αυτό το όνομα τον αποκαλούσαν οι είλωτες. 

»Το παιδί μεγάλωσε, έμαθε να παλεύει και να ρίχνει με 

το τόξο. Αποκαλούσε μητέρα τη γυναίκα που τον είχε με

γαλώσει και πάππου το γερο-βοσκό. Έμαθε επίσης να εί

ναι ευκίνητος, πίεσε το ανάπηρο πόδι του να αντέχει του

λάχιστον λίγο από το βάρος του σώματος του, υπέβαλε τον 

εαυτό του σε αμέτρητες δοκιμασίες για να ξεπεράσει το 

μειονέκτημα με το οποίο τον προίκισαν οι θεοί. Ταυτόχρο

να, ο λίγο μεγαλύτερος αδερφός του μεγάλωνε ανάμεσα 

στους νέους της πόλης και εκπαιδευόταν για να γίνει πολε-

μιστής. 

»Μια μέρα, συναντήθηκαν στην πεδιάδα και ο Τάλως 

πάλεψε, χωρίς να το ξέρει, με τον αδερφό του και παραλί

γο να σκοτωθεί...» 



«Γιατί πάλεψες με τον αδερφό σου;» τον διέκοψε ο Λαχ-

γκάλ. «Εσύ είσαι ο Τάλως, έτσι δεν είναι;» 

«Γιατί ο αδερφός μου και οι φίλοι του επιτέθηκαν στη 

μικρή μου φίλη, την κόρη ενός είλωτα της πεδιάδας. Από ε

κείνη τη μέρα αυτός με μίσησε. Μια νύχτα ανέβηκε μέχρι 

την καλύβα μου, έβαλε το θηριώδες σκύλο του να ξεσκίσει 

τα πρόβατα μου, με έδειρε αλύπητα... Μετά ήρθαν τα χρό

νια του πολέμου ανάμεσα στις ελληνικές πόλεις και το Μέ

γα Βασιλέα. 

»Εμάς τους είλωτες μας κατέβασαν στην πόλη για να γί

νουμε υπηρέτες των πολεμιστών κι εμένα με διάλεξε γι' αυτό 

το σκοπό ο αδερφός μου. Τον είδα να πολεμάει στις Θερμο

πύλες, είδα εκεί και τον πατέρα μου, εκείνον που με εγκατέ

λειψε όταν ήμουν βρέφος. Δεν ήξερα ποιος ήταν, αλλά εκεί

νος ήξερε, νομίζω... Θυμάμαι το βλέμμα του, τις λίγες φορές 

που μπόρεσα να τον κοιτάξω στα μάτια. Έμοιαζε να φλέγε

ται από έναν απερίγραπτο πόνο, που μπόρεσε να δαμάσει 

μόνο το απεριόριστο ψυχικό του σθένος... Ο πατέρας μου ή

ταν μεγάλος πολεμιστής, ξάδερφος του βασιλιά Κλεομένη 

και του βασιλιά Λεωνίδα. Σκοτώθηκε μαζί με τους άλλους πο

λεμιστές της Σπάρτης, που σφαγιάστηκαν μέχρι και τον τε

λευταίο άντρα στους βράχους εκείνου του περάσματος». 

Ο Κλείδημος σώπασε για λίγο· ακούγονταν μόνο οι ο

πλές του γαϊδάρου πάνω στις πέτρες του δρόμου. Ένας χω

ρικός που θέριζε χόρτα με το δρεπάνι σ' ένα κοντινό λιβά

δι σήκωσε το κεφάλι για να σκουπίσει τον ιδρώτα του και 

τους χαιρέτησε κουνώντας το φαρδύ πίλο του. Μερικοί πε

λαργοί, που έψαχναν για έντομα στην κομμένη χλόη, πέτα

ξαν και χάθηκαν πίσω από ένα λοφίσκο. 

«Κι εγώ άκουσα να γίνεται λόγος για τους τριακόσιους ή

ρωες στις Θερμοπύλες», είπε ξαφνικά ο Λαχγκάλ. «Πριν α-



πό μερικούς μήνες άκουσα έναν επικήδειο που έγραψε για 

εκείνους ένας μεγάλος ποιητής του νησιού». 

«Και ο θρήνος έλεγε ότι σώθηκαν οι πολεμιστές;» ρώτη

σε ο Κλείδημος. 

«Όχι, είχα πάντα την εντύπωση πως έπεσαν νεκροί όλοι 

τους». 

«Άκουσε με: δυο απ' αυτούς σώθηκαν και τους συνόδευ

σα εγώ στη Σπάρτη, γιατί έτσι με διέταξε ο βασιλιάς. Ο έ

νας ήταν ο αδερφός μου ο Βρύθος. Έπρεπε να παραδώσουν 

στους γέροντες κάποιο μήνυμα, αλλά κανείς δεν έμαθε πο

τέ τι έλεγε. Αντίθετα, διαδόθηκε η φήμη ότι οι δυο τους εί

χαν πει ψέματα ή ότι είχαν πείσει το βασιλιά να τους διώ

ξει για να σώσουν τη ζωή τους. Κανείς δεν ήθελε πια να έ

χει πάρε δώσε μαζί τους, ούτε τους απηύθυνε το λόγο. Τους 

αποκαλούσαν δειλούς και προδότες. Ο ένας κρεμάστηκε 

στο σπίτι του, ο άλλος, ο αδερφός μου, το έσκασε ένα βρά

δυ με σκοπό να δώσει τέλος στη ζωή του στο βουνό, αλλά ε

γώ τον παρακολουθούσα από καιρό. Τον εμπόδισα διά της 

βίας, τον μάζεψα στην καλύβα μου και τον έπεισα να απο

καταστήσει την τιμή του παλεύοντας εναντίον των Περσών, 

έχοντας εμένα στο πλευρό του. 

»Ένας πιστός σύντροφος μου έκλεψε την αρματωσιά του 

πατέρα μας από το σπίτι του και με εκείνη ο Βρύθος πολέ

μησε όλο το φθινόπωρο, το χειμώνα και την άνοιξη στη Φω

κίδα, στη Λοκρίδα και στη Βοιωτία. Εγώ ήμουν μαζί του. 

Κρυβόμασταν στα δάση, κοιμόμασταν στις σπηλιές πάνω 

στα βουνά. Τη μέρα χτυπούσαμε αιφνιδιαστικά τις περσι

κές περιπόλους, τις μεμονωμένες ομάδες που έβγαιναν σε α

ναζήτηση τροφίμων. Ο αδερφός μου ήταν πραγματικό λιο

ντάρι: τότε σκότωσε πάνω από διακόσιους Πέρσες στρατιώ-

τες και αξιωματικούς, ενώ εγώ τον κάλυπτα με το τόξο μου». 



Ο ήλιος πλέον μεσουρανούσε και έκανε πολλή ζέστη. Ο 

δρόμος είχε γίνει κατηφορικός και οδηγούσε προς ένα μικρό 

ορμίσκο, πέρα από τον οποίο ορθωνόταν ένας πλάτανος. Το 

γαϊδουράκι κατευθύνθηκε προς τη σκιά του δέντρου, αναζη

τώντας δροσιά και φρέσκο χορτάρι. Ο Κλείδημος δεν το συ

γκράτησε και, όταν το ζώο σταμάτησε κι άρχισε να βόσκει, 

κατέβηκε και κάθισε με τον Λαχγκάλ στη σκιά του μεγάλου 

πλατάνου. Τα κύματα της θάλασσας έβρεχαν την ακτή εκεί 

δίπλα τους και χιλιάδες πολύχρωμα βότσαλα έλαμπαν σαν 

πολύτιμα πετράδια κάτω από τις ακτίνες του ήλιου. 

«Και ποτέ δεν καταλάβατε ότι ήσασταν αδέρφια;» ρώ

τησε ξαφνικά ο Λαχγκάλ, με την πλάτη στραμμένη προς το 

συνταξιδιώτη του. 

«Όχι», απάντησε ο Κλείδημος ατενίζοντας τον αφρό των 

κυμάτων ανάμεσα στα βότσαλα. «Ο αδερφός μου ο Βρύθος 

δε μου έμοιαζε παρά μόνο στα μάτια. Ήταν ίδιος ο πατέ

ρας μου. Ήταν πιο ψηλός από μένα, πιο εύσωμος. Η συνή

θεια του να φορά αρματωσιά είχε δυναμώσει το σώμα του. 

Όταν γδυνόταν για να βουτήξει στο ποτάμι, έμοιαζε με ά

γαλμα του Ηρακλή... Εγώ, αντίθετα, έμοιασα της μητέρας 

μου». 

«Κι αυτό δεν αρκούσε για να σε βάλει σε υποψίες;» ρώ

τησε έκπληκτο το αγόρι. 

«Όχι, δεν αρκούσε. Εγώ έμοιαζα με δούλο κι εκείνος με 

αφέντη. Η δουλεία σε μαθαίνει να κρατάς τα μάτια σου χα

μηλά, σβήνει τη ζωή στο βλέμμα σου, σε κάνει σαν τα ζώα 

με τα οποία ζεις καθημερινά...» Άφησε μετέωρη τη φράση 

του - ο Λαχγκάλ είχε ξαφνικά στραφεί προς το μέρος του και 

τον κοιτούσε με βουρκωμένα μάτια. Ο Κλείδημος γύρισε κι 

εκείνος, σαν να είχε νιώσει το βάρος της ματιάς του παιδιού. 

«Είπα κάτι που σε λύπησε; Ναι, κάτι είπα... Το βλέπω». 



Το παιδί κατέβασε το κεφάλι του και σκούπισε τα μάτια 

του. 

«Κάνεις λάθος, Λαχγκάλ», συνέχισε ο Κλείδημος, «εγώ 

ήμουν ευτυχισμένος όταν ήμουν δούλος, μαζί με τον πάππου 

μου πάνω στο βουνό, με το σκυλί μου, τα πρόβατα μου. Τώ

ρα... Έχασα την οικογένεια μου, το λαό μου. Έχω την ασπί

δα και την αρματωσιά των Κλεομενιδών, μιας από τις επι

φανέστερες οικογένειες της Σπάρτης, αλλά δεν ξέρω ποιος 

είμαι. Αναπολώ ό,τι άφησα, αλλά δεν μπορώ να γυρίσω πί

σω και μπροστά μου δε βλέπω τίποτα. Ο Βρύθος σκοτώθη

κε στις Πλαταιές- αποκατέστησε την τιμή του, αλλά έχασε 

τη ζωή του. Ο αντιβασιλέας Παυσανίας, που τώρα έχει κα

ταλάβει αυτό το νησί, μου παρέδωσε τα όπλα του αδερφού 

μου και μου αποκάλυψε το πραγματικό μου όνομα: είμαι ο 

Κλείδημος. Επέστρεψα λοιπόν στο σπίτι όπου γεννήθηκα 

και συνάντησα τη γυναίκα που με έφερε στη ζωή, τη μητέ

ρα μου, την Ισμήνη. Δε θα ξεχάσω εκείνη τη νύχτα, ακόμη 

κι αν ζήσω χίλια χρόνια: η καρδιά μου γινόταν σκληρή σαν 

πέτρα καθώς σκεφτόμουν τη γυναίκα που είχε το κουράγιο 

να εγκαταλείψει το παιδί της στους λύκους του βουνού. Σχε

δόν απολάμβανα την ηδονή που θα αισθανόμουν σαν τη βα

σάνιζα, όταν θα την έκανα να πονέσει, εκείνη, την περήφα

νη γυναίκα του Αρίσταρχου. Αντίθετα, αντίκρισα μπροστά 

μου ένα καταβεβλημένο πλάσμα, ένα πρόσωπο σκαμμένο α

ό τα δάκρυα, ένα νου που ταλαντευόταν στο κατώφλι της 

παραφροσύνης. 

»Όταν την αγκάλιασα και της υποσχέθηκα ότι δε θα την 

άφηνα πια, η καρδιά της δεν άντεξε τη συγκίνηση... Πέθα-

νε στα χέρια μου...» 

Ο Λαχγκάλ σηκώθηκε όρθιος κι έτεινε το χέρι στο συ-

νιαξιδιώιη του. Όταν σηκώθηκε κι εκείνος, πήγαν προς τη 



μεριά της θάλασσας. Περπάτησαν σιωπηλά με το νερό να 

βρέχει τα πόδια τους, ακούγοντας τον παφλασμό των κυ

μάτων. Ξάφνου το παιδί γονάτισε, μάζεψε ένα πολύχρωμο 

κοχύλι και το πρόσφερε στον Κλείδημο: «Πάρ' το, φέρνει 

γούρι». 

«Ευχαριστώ, Λαχγκάλ, είναι πολύ ωραίο», τον ευχαρί

στησε ο νέος παίρνοντας το δώρο του. 

«Ω, δεν είναι τίποτα, αλλά όταν θα φύγεις μακριά θα με 

θυμάσαι, εσύ ο Διπλονόματος». 

Ο Κλείδημος έσφιξε το κοχύλι στη χούφτα του. «Διπλο-

νόματος; Με αποκάλεσες Διπλονόματο;» 

«Δε σου αρέσει; Διπλονόματος». 

«Ω, ναι, είναι πολύ ωραίο και πολύ ταιριαστό...» 

Ο Λαχγκάλ χαμογέλασε. «Πεινάω, Διπλονόματε, εσύ;» 

«Τόσο, που θα 'τρωγα βόδι, μαζί με τα κέρατα!» 

«Τότε τρέξε! Να δούμε ποιος θα φτάσει πρώτος στο σά

κο με τα φαγητά!» Κι ο μικρός άρχισε να τρέχει με το κύμα 

να βρέχει τα πόδια του. 

Η θάλασσα έμοιαζε να πυρπολείται όταν το λιμάνι της Πά

φου ξεπρόβαλε μπροστά τους στη μύτη ενός ορμίσκου και 

ο ήλιος που είχε γείρει πάνω στο νερό έριχνε μια χρυσή α

πόχρωση στις στέγες της πόλης. Πανύψηλοι φοίνικες υφαί

νονταν πάνω από τα χαμηλά σπίτια. Εδώ κι εκεί, στους κή

πους και στα μποστάνια, λιάζονταν τα κατακόκκινα άνθη 

της ροδιάς μέσα σε στιλπνά πράσινα φύλλα. Οι γύρω λόφοι 

ήταν σκεπασμένοι με λιόδεντρα που σκορπούσαν την αση

μένια λάμψη τους κι οι κορυφές των κυπαρισσιών ήταν στο

λισμένες με ευωδιαστά κυπαρισσόμηλα. Ο Κλείδημος στα

μάτησε το γάιδαρο για να απολαύσει το θέαμα: «Σε όλη μου 



τη ζωή δεν είδα ποτέ μου ωραιότερο θέαμα από αυτό, Λαχ-

γκάλ. Αυτή είναι η Πάφος;» 

«Όχι», απάντησε το παιδί, «αυτό είναι το λιμάνι της. Η 

πόλη είναι πιο μέσα, πίσω από εκείνους τους λόφους δεξιά 

μας. Είναι πανάρχαια και εκτείνεται όλη γύρω από το ναό, 

το σπουδαιότερο κτίσμα. Μέσα στο ναό όμως δεν μπόρεσα 

ποτέ να μπω, γιατί είμαι μικρός ή ίσως γιατί είμαι δούλος... 

Δεν ξέρω ακριβώς. Λένε πως υπάρχουν θαυμαστά πράγμα

τα εκεί μέσα. Έλα, ας προχωρήσουμε τώρα, γιατί μας έ

μεινε ακόμη λίγος δρόμος». 

«Όταν φτάσουμε θα έχει νυχτώσει», απάντησε ο Κλεί

δημος, «και δε θα δούμε τίποτα». 

«Κάνεις λάθος», επισήμανε ο Λαχγκάλ, «και τη νύχτα ο 

ναός παραμένει ανοιχτός για τους προσκυνητές που θέλουν 

να κάνουν θυσία στην Αφροδίτη. Λένε ότι η θεά τους παρα

κολουθεί καθώς θυσιάζουν και αν κάποιος της αρέσει εμ

φανίζεται μπροστά του μέσα στη νύχτα...» 

«Για πες μου, Λαχγκάλ, τι θυσιάζουν συνήθως;» 

«Α, μα είναι λοιπόν αλήθεια αυτά που λένε ότι εσείς οι 

Σπαρτιάτες είστε αφελείς και δεν παίρνει στροφές το μυα

λό σας!» είπε ο μικρός γυρίζοντας προς το μέρος του συ

νταξιδιώτη του. Ο Κλείδημος τον κοίταξε έκπληκτος. «Τι 

εννοείς;» 

Ο Λαχγκάλ πίεσε τις φτέρνες του στα πλευρά του γαϊδά

ρου. «Κατάλαβα, πρέπει να σ' τα εξηγήσω όλα. Σ' αυτό το 

ναό μένουν πολλά πανέμορφα κορίτσια, οι δούλες της θεάς. 

Οι προσκυνητές κάνουν προσφορά στο ναό κι ύστερα δια

λέγουν ένα κορίτσι. Και μαζί του... κάνουν θυσία στη θεά του 

έρωτα. Κατάλαβες τώρα;» 

«Κατάλαβα», είπε ο Κλείδημος χαμογελώντας αμήχανα. 

«Κατάλαβα. Αλλά τι σχέση έχει η θεά με όλα αυτά; Εμένα 



μου φαίνεται τέχνασμα για να πλουτίσει ο ναός με τα λεφτά 

των αφελών, όπως εσύ με χαρακτήρισες». 

«Μη μιλάς έτσι», τον διέκοψε ο Λαχγκάλ, «μην είσαι τρε

λός! Η θεά μπορεί να σ' ακούσει και να σε τιμωρήσει σκλη

ρά». 

«Φτάνει, Λαχγκάλ, μη με κοροϊδεύεις άλλο. Οι θεοί δεν 

μπορούν να με τιμωρήσουν περισσότερο απ' ό,τι με τιμώ

ρησαν ήδη. Τίποτα στον κόσμο δεν μπορεί να με τρομάξει 

μετά απ' όσα πέρασα». 

Το παιδί στράφηκε προς το μέρος του κι έπιασε σφιχτά 

το χέρι του συνταξιδιώτη του: «Πρόσεχε, Διπλονόματε, η 

θεά υπάρχει στ' αλήθεια και καμιά φορά εμφανίζεται στο 

ναό. Πολλοί την είδαν με πολλές μορφές, έτσι λένε. Όσοι ό

μως την αντίκρισαν εντυπωσιάστηκαν τόσο, ώστε άλλαξε η 

καρδιά και το μυαλό τους. Λένε επίσης πως ένας Πέρσης σα-

τράπης, στον οποίο εμφανίστηκε η θεά, έχασε τη λαλιά του 

και δεν την ξαναβρήκε». 

Είχε αρχίσει πια να νυχτώνει και δεν κυκλοφορούσε ψυ

χή. Το μονοπάτι τραβούσε ανηφορικά κι έμπαινε μέσα σε 

μια συστάδα πρίνων που κουνούσαν απαλά τα κλαδιά τους 

στη θαλάσσια αύρα. Τα πουλιά επέστρεφαν στις φωλιές τους 

κι αναστάτωναν το δάσος με φτερουγίσματα, κελαηδίσμα

τα και σφυρίγματα. Ο Λαχγκάλ ήταν κουρασμένος από το 

μακρύ ταξίδι. Ανατρίχιασε και σκεπάστηκε καλά με τον κο

ντό μανδύα του. Έσβησε και η τελευταία αναλαμπή στη θά

λασσα. 

«Θέλω να ουρήσω», είπε ξαφνικά το αγόρι σπάζοντας τη 

βαριά σιωπή. 

«Εδώ; Δεν μπορείς να περιμένεις να πλησιάσουμε στην 

πόλη;» 

«Μα σου λέω ότι πρέπει να ουρήσω!» 



«Εντάξει, εντάξει, μη θυμώνεις». Ο Κλείδημος τράβηξε 

τα χαλινάρια και σταμάτησε το γάιδαρο. Κατέβηκε κι εκεί

νος, ενώ ο μικρός αφέθηκε να γλιστρήσει από το σαμάρι κι 

έτρεξε προς την άκρη του δρόμου. Γύρισε γρήγορα πίσω. 

«Τελείωσες κιόλας;» 

«Τελείωσα κιόλας». 

«Τότε ανέβα πάνω γιατί έχουμε αργήσει». 

«Με πονάει ο πισινός μου και προτιμώ να περπατήσω. 

Εσύ καλά είσαι στο σαμάρι, αλλά εγώ κάθομαι πάνω στα κό

καλα. Κουράστηκα». 

«Σύμφωνοι, θα συνεχίσουμε με τα πόδια». 

Το λεπτό δρεπάνι της σελήνης είχε κάνει την εμφάνιση 

του στις κορυφές των δέντρων κι έριχνε το φέγγος του στην 

άσπρη σκόνη του δρόμου. 

«Διπλονόματε, μήπως δε θέλεις να πάμε να δούμε το ναό;» 

«Απεναντίας, το θέλω πολύ. Μετά απ' όσα μου είπες, θα 

ήταν χαζό να μην τον δω. Ποιος ξέρει; Μπορεί η θεά να έ-

χει κάτι να πει και σε μένα». 

«Και δε φοβάσαι, Διπλονόματε;» 

«Ναι», παραδέχτηκε ο Κλείδημος, «ίσως να φοβάμαι. Οι 

θεοί μπορούν να μας κάνουν να καταλάβουμε πράγματα 

που θα προτιμούσαμε να αγνοούμε». 

Η πόλη είχε αρχίσει να διακρίνεται πίσω από τη στρο-

φή: ορθωνόταν πάνω σε ένα λόφο, κατάχλομη στο φεγγα-

ρόφωτο. 
«Λαχγκάλ», συνέχισε ο Κλείδημος, «εσύ ξέρεις πώς είναι 

το είδωλο της θεάς;» 

«Μου το περιέγραψαν, αφού, όπως σου είπα, εγώ δεν το 

είδα ποτέ. Δεν έχει πρόσωπο ούτε σώμα ούτε όλα τα άλλα 

που έχουν τα αγάλματα των θεών». 

Τότε τι είναι;» 



«Να, είναι σαν να περιστρέφεται μια διπλή γραμμή και 

να γίνεται πιο λεπτή στην πάνω άκρη». 

«Πολύ παράξενο, ποτέ δεν άκουσα κάτι παρόμοιο». 

«Λένε πως αυτό είναι το σύμβολο ή και το ίδιο το σχήμα 

της ζωής». 

«Μα η ζωή έχει πολλά σχήματα - τους ανθρώπους, τα 

ζώα, τα φυτά... Τους ίδιους τους θεούς... Δε νομίζεις;» 

«Αυτό είναι ό,τι βλέπουμε, αλλά μία είναι η ζωή. Όταν υ

πάρχει, οι άνθρωποι κινούνται, μιλούν, σκέφτονται, αγα

πούν και μισούν, τα ζώα βόσκουν και τρέχουν στα λιβάδια, 

τα δέντρα και οι θάμνοι πρασινίζουν και μεγαλώνουν. Όταν 

φεύγει, τα σώματα στεγνώνουν και σαπίζουν, τα δέντρα ξε

ραίνονται». 

«Και οι θεοί;» ρώτησε ο Κλείδημος, ξαφνιασμένος από 

τις κουβέντες του παιδιού που περπατούσε πλάι του προ

σπαθώντας να συντονίσει τα βήματα του με τη χωλή περ-

πατησιά του άντρα. 

«Οι θεοί δεν μπορούν να έχουν ζωή, αφού δεν πεθαίνουν, 

όπως λένε. Ίσως οι ίδιοι να είναι η ζωή. Και κάνουν λάθος 

οι καλλιτέχνες που τους εικονίζουν σαν και μας. Να γιατί η 

θεά που θα δεις είναι μια διπλή ελικοειδής γραμμή... έχει 

το σχήμα της ζωής...» 

Ο Κλείδημος κοντοστάθηκε και τον κοίταξε: 

«Ποιος σου τα έμαθε όλα αυτά; Δεν έχω ξανακούσει μι

κρό παιδί να μιλάει σαν και σένα». 

«Κανείς δε μου τα έμαθε. Άκουσα όμως τις συζητήσεις 

των προσκυνητών έξω από το ναό, ανθρώπους που μιλούν 

την αρχαία γλώσσα αυτού του νησιού, που εσύ δε θα κατα

λάβεις... Και κανείς δε σκοτίζεται για ένα μικρό παιδί, που 

συν τοις άλλοις είναι δούλος. Μιλούν σαν να είναι μπροστά 

στο άλογο ή στο σκυλί τους. Αλλά εγώ τους ακούω, γιατί θέ-



λω να μάθω όσο το δυνατό περισσότερα, και μια μέρα ίσως 

καταφέρω να αποκτήσω την ελευθερία μου, για να κυκλο

φορώ χωρίς περιορισμούς και να γνωρίσω μακρινές χώρες 

και πόλεις». 

Πλησίασαν στα πρώτα σπίτια της Πάφου. Ο Λαχγκάλ α

κολούθησε με αποφασιστικό βήμα το δρομάκι που περνού

σε κάτω από μια πύλη του μισοερειπωμένου τείχους. Οδή

γησε το σύντροφο του στην ανηφόρα, απ' όπου έλαμπαν οι 

φωτιές και οι λύχνοι που φώτιζαν το ναό. Σταμάτησαν σε 

μια κρήνη: 

«Πλύσου», είπε το παιδί, «βρομάς απ' τον ιδρώτα». 

«Άκουσε, Λαχγκάλ, μη νομίζεις ότι έχω σκοπό να...» 

«Δε νομίζω τίποτα, ανόητε, αλλά δεν πρέπει να πλυθείς 

αν θέλεις να μπεις στο ναό;» 

Ο Κλείδημος έβγαλε το χιτώνα του και πλύθηκε στην κρή

νη. Ύστερα ο Λαχγκάλ τον οδήγησε στην είσοδο του ναού. 

Ήταν ένα μάλλον χαμηλό οικοδόμημα, χτισμένο με μεγά

λες γκρίζες πέτρες και με μια στοά στην πρόσοψη. Ξύλινοι 

στύλοι συγκρατούσαν το επιστύλιο, που ήταν διακοσμημέ

νο με ζωηρόχρωμα πλακάκια. Ο Κλείδημος στάθηκε να τα 

θαυμάσει. 

«Τι κοιτάς;» ρώτησε ο Λαχγκάλ. «θα τα δεις καλύτερα αύ-

ριο με το φως του ήλιου. Τώρα μπες μέσα», του είπε και τον 

έσπρωξε προς την είσοδο. «Εγώ θα σε περιμένω εδώ». 

Ο Κλείδημος προχώρησε προς την είσοδο του ναού. Από 

τη μισάνοιχτη πύλη ξεγλιστρούσε μια κοκκινωπή λάμψη. 

Μπήκε στη μεγάλη εσωτερική αίθουσα, που χωριζόταν στα 

δύο με μια σειρά ξύλινων κιόνων. Από τον καθένα κρεμόταν 

ένα τρίφωτο λυχνάρι. Ο αέρας είχε μια μυρωδιά βαριά, με

θυστική, που αναδινόταν από το χάλκινο μαγκάλι στο βάθος, 

μπροστά ακριβώς από το είδωλο της θεάς, ένα μεγάλο χάλ-



κινο άγαλμα τοποθετημένο πάνω σε βάθρο. Στις σπείρες του 

ειδώλου το τρεμάμενο φως των λύχνων σχεδίαζε τρεμουλια

στές ανταύγειες, ξαφνικές αναλαμπές που θαρρείς και το ζω

ντάνευαν, χαρίζοντας του μια ανοδική ευλύγιστη κίνηση. Επι

κρατούσε βαθιά σιωπή κι ακουγόταν μόνο το απαλό τσιτσί-

ρισμα του λιβανιού στα αναμμένα κάρβουνα. Στο δάπεδο ή

ταν στρωμένη μια προβιά βοδιού και ο Κλείδημος κάθισε πά

νω της, εξακολουθώντας να κοιτάζει το είδωλο. Αισθανόταν 

τα πόδια του να μουδιάζουν ελαφρά, σαν να νύσταζε. Η δι

πλή ελικοειδής γραμμή του ειδώλου ζωήρευε αργά: περι

στρεφόταν από κάτω προς τα πάνω, με τις κοκκινωπές ανα

λαμπές του, και επιτάχυνε ανεπαίσθητα την περιστροφή του. 

Ο Κλείδημος ανοιγόκλεισε τα βλέφαρα για να διώξει την ψευ

δαίσθηση. Πρέπει να ήταν αυταπάτη... Ή έφταιγε εκείνο το 

παράξενο άρωμα; Ή μήπως η κούραση... Η πείνα... 

Τώρα το είδωλο στεκόταν ακίνητο πάνω στο βάθρο του, 

αλλά δεξιά του -ή αριστερά του;- στεκόταν όρθια μια γυ

ναίκα. Κάθισε στα γόνατα του κοιτώντας τον στα μάτια και 

η κόκκινη εσθήτα της γλιστρούσε από το χρυσαφένιο δέρ

μα της... Γλίστρησε στο δάπεδο κι εκεί φάνταζε σαν κόκκι

νο μαραμένο ρόδο στα πόδια της. Στους ελαφίσιους αστρα

γάλους της φορούσε κρίκους από λαμπερό ήλεκτρο. Οι ίδιες 

λάμψεις στο είδωλο της θεάς και στα χάλκινα άκρα της... Και 

το άρωμα ήταν πιο δυνατό κι αλλιώτικο, σαν από αμύγδα

λα, σχεδόν πικρό... Αλλά γιατί δε φαινόταν το πρόσωπο 

της;... Μακριά φλογερά μαλλιά το κάλυπταν και ξεχύνονταν 

μέχρι το στήθος της. Πλησίαζε... Σήκωσε το κεφάλι της - α

κουγόταν μουσική, ένας απροσδιόριστος ήχος από μακρι

νούς αυλούς. Φανέρωσε το πρόσωπο της... Μεγαλοδύναμοι 

θεοί... πανίσχυροι θεοί! Το πρόσωπο της Αντινόης... 

Άπλωσε τα χέρια: «Ω θεά, κυρία αυτού του χώρου, κάνε 



να μην είναι οδυνηρό όνειρο», ψιθύρισε. «Ω μακρινή μου α

γάπη... εικόνα μιας πολύ σύντομης εποχής... Αντινόη». Η ει

κόνα της χανόταν πίσω από έναν ποταμό δακρύων ένα δει

λινό, ενώ ο ήλιος αργοπέθαινε για να μην αναστηθεί ποτέ 

πια... «Αντινόη», ψιθύριζε, «Αντινόη...» 

Ξάπλωσε ανάσκελα μέσα σε ένα πέλαγος από αρωματι

σμένα μαλλιά, φούντωσε μέσα στη φλογερή αγκαλιά. Το 

φως των λύχνων κόντευε να σβήσει, οι τελευταίες αναλα

μπές διακρίνονταν μες στα σκοτάδια που τύλιγαν το ιερό. Το 

χάλκινο είδωλο, τώρα ακίνητο και κρύο, αντανακλούσε μέ

σα στο σκοτάδι το χλομό φεγγαρόφωτο. 

Είχε αρχίσει να χαράζει μέσα στο μεγάλο περιστύλιο του 

ναού. Από μια μικρή πόρτα πίσω από το είδωλο μπήκε ένας 

άντρας τυλιγμένος σε μαύρο μανδύα. Προχώρησε μέχρι το 

σημείο όπου κειτόταν ο κοιμισμένος Κλείδημος κι ύστερα 

απευθύνθηκε στη γυναίκα που ήταν ξαπλωμένη δίπλα του: 

«Λοιπόν; Είπε τίποτα;» 

Εκείνη σκέπασε τη γύμνια της καθώς σηκωνόταν. «Όχι, 

τίποτα το άξιο λόγου», είπε χαμηλόφωνα. «Οι καπνοί από το 

ιερό μαγκάλι τον ζάλισαν. Με φώναξε όμως πολλές φορές 

με ένα όνομα...» 

«Ποιο όνομα; Μπορεί να σημαίνει κάτι». 

«Αντινόη, μου φαίνεται... Πρόφερε αυτό το όνομα με πά

θος, με μάτια δακρυσμένα... Τον λυπήθηκα». Έριξε ένα 

βλέμμα στον νεαρό. Ο Κλείδημος συνήλθε, αλλά δεν άνοι

ξε τα μάτια. «Μια αποστολή που θα προτιμούσα να μην εί-

χα εκτελέσει», συνέχισε το κορίτσι χαμηλόφωνα. 

«Μην παραπονιέσαι», είπε ο άντρας, «η αμοιβή σου θα εί-

ναι τόσο μεγάλη, που θα σε ανταμείψει για την ενόχληση. Εί-



σαι όμως σίγουρη ότι δεν είπε τίποτα... ούτε στον ύπνο του;» 

«Τίποτα. Έμεινα ξύπνια όλη νύχτα για να μη μου ξεφύ

γει ούτε αναστεναγμός, όπως με είχες διατάξει. Τι το ιδιαί

τερο έχει όμως αυτός ο νέος για να τον προσέχουμε σαν να 

ήταν Πέρσης σατράπης ή Σικελός τύραννος;» 

«Μη με ρωτάς. Ούτε εγώ το γνωρίζω, όπως δε γνωρίζω ού

τε ποιος κρύβεται πίσω απ' όλα αυτά. Πρέπει όμως να είναι 

πολύ σοβαρή υπόθεση. Ίσως αυτός ο νέος να ανήκει σε κά

ποια ισχυρή οικογένεια της ενδοχώρας. Είσαι απολύτως βέ

βαιη πως δεν είπε τίποτα, ούτε στον ύπνο του;» 

«Τίποτα που να σημαίνει κάτι... Αν το μυαλό του κρύβει 

κάποιο μυστικό, είναι τόσο καλά φυλαγμένο, ώστε ούτε ό

ταν αφήνεται στον ύπνο και στον έρωτα δεν το φανερώνει. 

Μπορώ να σου πω ότι αγαπά αυτή τη γυναίκα που ονομά

ζεται Αντινόη με άσβεστο πάθος. Πρέπει να την έχασε α

κριβώς τη στιγμή που την αγάπησε περισσότερο και η πλη

γή δε γιατρεύτηκε. Η δύναμη, η δική μας κι εκείνη του ιε-

ρού ειδώλου, ξύπνησαν μέσα του την εικόνα της αγαπημέ

νης του. Είδε σε μένα την Αντινόη, τη χαμένη αγάπη. Δεν έ

χω τίποτ' άλλο να σου πω. Αυτή η αγάπη όμως είναι τόσο δυ

νατή, που με τρόμαξε... Αν ξυπνούσε από την αυταπάτη του, 

μπορεί και να με σκότωνε...» 

«Δε νομίζω. Οι οπτασίες που εμείς προκαλούμε σ' αυτό 

τον ιερό χώρο δε γεννιούνται από το τίποτα. Μέσα στην καρ

διά του πρέπει να κρύβεται μια άλλη θέληση ή μια άλλη δύ

ναμη, σχεδόν ένας άλλος άνθρωπος». 

«Γιατί τότε δεν είπες στη μεγάλη ιέρεια να επέμβει; Μό

νο εκείνη θα μπορούσε να κοιτάξει μέσα στην ψυχή του και 

να διακρίνει...» 

«Η μεγάλη ιέρεια τον είδε ενώ έμπαινε στο ναό και διέ

κρινε πίσω του τη σκιά ενός λύκου με κατακόκκινα φλογε-



ρά μάτια. Το κτήνος ξεγύμνωσε τα δόντια του όταν εκείνη 

προσπαθούσε να ψάξει στο νου του». 

Η νέα συνοφρυώθηκε, έστρωσε την εσθήτα στο γυμνό της 

σώμα και κατευθύνθηκε προς το βάθος της αίθουσας. Ο ά

ντρας την ακολούθησε και οι δυο τους εξαφανίστηκαν στην 

πόρτα που είχε μείνει ορθάνοιχτη. Ο Κλείδημος άνοιξε τα μά

τια και κοίταξε ψηλά: από το άνοιγμα στην οροφή έμπαινε το 

φως της μέρας, στο γείσο λευκά περιστέρια γουργούριζαν τσι

μπολογώντας με το ράμφος τους, σπουργίτια φτεροκοπούσαν 

μέσα στη μεγάλη αίθουσα κι ακουγόταν όλο και πιο δυνατό το 

κελάηδημα των σπίνων και των καρδερίνων που ανάγγελλε 

την ανατολή του ήλιου. Σηκώθηκε, έφερε τα χέρια στο κεφά

λι του, διέσχισε την αίθουσα και βγήκε στο περιστύλιο. Στη βά

ση της σκάλας, δίπλα στο γάιδαρο, στεκόταν όρθιος ο Λαχ-

γκάλ. Ο Κλείδημος πήγε προς το μέρος του με αυστηρό βλέμ

μα. «Φίδι!» φώναξε καθώς τον χαστούκιζε. «Τα ήξερες όλα ε-

σύ!» Καβάλησε το γάιδαρο και διέσχισε τα δρομάκια της πό

λης βγαίνοντας από τη δυτική πύλη, πάνω στο δρόμο του λι

μανιού. Μετά από λίγο σταμάτησε το ζώο και άρχισε να ξα

νασκέφτεται όσα είχε ακούσει πριν από λίγο στο ναό. Άκουσε 

μια φωνή πίσω του: 

«Διπλονόματε! Διπλονόματε! Στάσου! Στάσου, σε παρα

καλώ!» Ήταν ο Λαχγκάλ, που έτρεχε σαν τρελός κλαίγοντας 

και φωνάζοντας. Ο Κλείδημος δε στράφηκε. Το παιδί τον 

πρόφτασε λαχανιασμένο: 

«Διπλονόματε, ξέρω τι νομίζεις, αλλά δεν ήθελα να σε 

βλάψω. Ο αφέντης μου μου είπε να σε πάω στο ναό... τι να 

κάνω;» Ο Κλείδημος παρέμεινε αμίλητος. «Άκουσε με, Δι-

πλονόματε, τι έγινε εκεί μέσα; Μήπως σε πλήγωσαν;» 

«Σου διηγήθηκα την πραγματική ιστορία της ζωής μου 

κι εσύ με εξαπάτησες. Δε θέλω να σε ξαναδώ, τσακίσου!» 



Ο Λαχγκάλ τον άρπαξε από το χιτώνα: «Εσύ είσαι ελεύ

θερος, Διπλονόματε, και μπορείς να λες ό,τι θέλεις. Εγώ εί

μαι δούλος και, αν δεν κάνω ό,τι μου λένε, τρώω το ξύλο της 

χρονιάς μου, μ' αφήνουν νηστικό και διψασμένο». Έτρεξε 

μπροστά απ' το γάιδαρο, στάθηκε στη μέση του δρόμου, έ

βγαλε το ρούχο του κι έδειξε την αδύνατη ράχη του, γεμά

τη βουρδουλιές: 

«Κοίτα την πλάτη μου, Διπλονόματε!» φώναξε κλαίγο

ντας. «Λες ψέματα ότι υπήρξες δούλος, αφού δεν μπορείς να 

καταλάβεις τη συμπεριφορά του Λαχγκάλ». 

Ο Κλείδημος κατέβηκε από το γάιδαρο και πλησίασε το 

παιδί: 

«Κατάλαβα, Λαχγκάλ, ξέρω τι εννοείς, συγνώμη που σε 

χτύπησα». Αγκάλιασε την κοκαλιάρικη πλάτη του. 

«Αυτό σημαίνει ότι μπορώ να έρθω μαζί σου, Διπλονό

ματε; Δεν είσαι πια θυμωμένος;» 

«Όχι, μου πέρασε». Το παιδί σκούπισε τα δάκρυα του 

και ξαναντύθηκε. Περπάτησαν σιωπηλοί, πιασμένοι χέρι 

χέρι. Ο ήλιος έκανε την εμφάνισή του πίσω από τους λό

φους και μεγάλωνε τις σκιές τους πάνω στη χρυσή σκόνη 

του δρόμου. Στον ουρανό πετούσαν χελιδόνια. 

Οδήγησαν αμέσως τον ιππέα στο βασιλιά Παυσανία, που 

ξενυχτούσε στο δωμάτιο του, κάτω από το φως ενός τερά

στιου εξάφωτου λύχνου. 

«Είθε οι θεοί να σου δίνουν υγεία, κύριε», είπε ο άντρας. 

«Έρχομαι να σου αναφέρω για την αποστολή που μου ανέ

θεσες». 

«Κάθισε και πες μου», αποκρίθηκε ο βασιλιάς. 

«Λοιπόν, κύριε, όλα πήγαν καλά. Ο νεαρός Κλείδημος δεν 



υποπτεύτηκε τίποτα και μπήκε στο ναό, όπου πέρασε τη νύ

χτα. Δυστυχώς όμως δεν αποκάλυψε τίποτα απ' όσα ενδιαφε

ρόσουν να μάθεις. Άφησε το νου του να ταξιδέψει και νόμισε 

ότι διέκρινε στην κοπέλα που αντίκρισε στο ναό μια γυναίκα 

που πρέπει να αγάπησε πολύ και στη συνέχεια να την έχασε». 

«Είπε το όνομα της;» τον ρώτησε ο βασιλιάς. 

«Αντινόη, την αποκαλούσε Αντινόη. Η κοπέλα όμως δεν 

μπόρεσε να υποδυθεί το ρόλο μιας γυναίκας της οποίας δε 

γνώριζε παρά μόνο το όνομα. Ο νέος, πράγματι, φάνηκε να 

ελέγχει κατά κάποιο τρόπο ένα μέρος του λογισμού του και 

αν το παρατραβούσαμε μπορεί να τον εξοργίζαμε. Η μεγά

λη ιέρεια, που τον εξέτασε προσεκτικά όταν έμπαινε, τον 

φοβήθηκε». 

«Αντινόη...» ψιθύρισε ο βασιλιάς φέρνοντας το χέρι στο 

μέτωπο του. «Θα είναι σίγουρα κάποια κοπέλα που θα γνώ

ρισε στο βουνό... Και δεν είπε τίποτ' άλλο που να προδίδει 

τα συναισθήματα του;» 

«Όχι, κύριε... μόνο λόγια... γλυκόλογα», απάντησε αμή

χανος ο άντρας. 

«Κατάλαβα. Καλώς, μπορείς να πηγαίνεις. Θα εισπράξεις 

τη συμφωνημένη αμοιβή από το θησαυροφυλακά μου». 

Ο άντρας έφυγε, αφού πρώτα υποκλίθηκε, και ο βασιλιάς 

έμεινε μόνος με τις σκέψεις του: ο νεαρός Κλεομενίδης λοι

πόν εκ πρώτης όψεως δεν είχε άλλα αισθήματα παρά μόνο 

τα πολύ προσωπικά του. Εξάλλου, ο έρωτας ήταν κάτι το 

φυσιολογικό για έναν άντρα στην ηλικία του. Καλύτερα... 

Τελικά, ήταν καλύτερα έτσι για όσα είχε σχεδιάσει για ε

κείνον. Πάντως, είχε όσο χρόνο ήθελε και είχε και τον τρό-

πο να τον πείσει, να τον πάρει με το μέρος του. Στο κάτω κά

, δεν είχε καθόλου πείρα από τον κόσμο μέσα στον οποίο 

έπρεπε να ζήσει και δεν είχε ούτε ένα φίλο πάνω στη γη. 



4 

ΑΣΙΑ 

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ, η στρατιά του Παυσανία, υ

ποστηριζόμενη από το στόλο που κάλυπτε τη Θρακική Χερ

σόνησο*, άρχισε να καταλαμβάνει όλα τα εδάφη που βρί

σκονταν βόρεια και ανατολικά του Ιερού λόφου, μέχρι τα πε

δία της Σαλμυδησσού. Οι εκστρατείες διήρκεσαν περισσό

τερο από τρία χρόνια και ο Κλείδημος συμμετείχε σε όλες 

τους, πάντα υπό τις διαταγές του αντιβασιλέα, ακόμη κι ό

ταν οι Αθηναίοι και οι σύμμαχοι θέλησαν να αναλάβουν οι 

ίδιοι την ηγεσία του στόλου. Μέρα με τη μέρα ο πόλεμος έ

κανε όλο και πιο άκαρδο τον νέο, όλο και πιο κατηφή: η σι

δηρά σπαρτιάτικη πειθαρχία τον είχε μετατρέψει, σχεδόν 

χωρίς να το καταλάβει, σε αμείλικτο φονιά. Μήπως όμως κι 

αυτό δε συνέβαινε γιατί έτσι ήθελαν οι θεοί; Η ανίκητη μοί

ρα τον οδήγησε σε αδιέξοδο. Η παρούσα ζωή του είχε σβή

σει ό,τι αφελές και γενναιόδωρο έκρυβε στην καρδιά του. Οι 

δυνάμεις που τώρα διοικούσε, οι εκατοντάδες άντρες που υ

πάκουαν στις διαταγές του, είχαν γίνει στα χέρια του μια 

κτηνώδης δύναμη. Σαν αδυσώπητη μηχανή, ο λόχος του τσά-

* Η Χερσόνησος της Καλλίπολης στην ευρωπαϊκή Τουρκία. (Σ.τ.Ε.) 



κιζε κάθε άμυνα, έκαμπτε κάθε αντίσταση και η βασανι

σμένη ψυχή του Κλείδημου πυρπολούνταν μέσα στην ίδια 

πυρκαγιά που αποτέφρωνε τα χωριά, τα στρατόπεδα και τις 

καλύβες όσων άμοιρων τολμούσαν να αντισταθούν στην ισχύ 

της Σπάρτης. 

Και το βράδυ, όταν καθόταν κάτω από το λάβαρο του κι 

έβλεπε τους αιχμαλώτους να περνούν αλυσοδεμένοι, όλη του 

η ζωή συνοψιζόταν στην πλήρη συναίσθηση ότι μπορούσε 

με ένα νεύμα του να εξοντώσει αναρίθμητους ανθρώπους, 

να τροφοδοτήσει ελπίδες ή, αντίθετα, να τους οδηγήσει στα 

βασανιστήρια, στις κακουχίες, στο θάνατο. 

Ο κουτσός... Έτσι τον αποκαλούσαν οι άντρες του. Αλλά 

το έλεγαν χωρίς περιπαικτική διάθεση. Αυτή η λέξη αντιπρο-

σώπευε όλο το φόβο που κυριεύει τους ανθρώπους μπρο-

στά σ' εκείνους που οι θεοί σημάδεψαν αλλά δεν καθυπό-

ταξαν. Διαδίδονταν παράξενες ιστορίες για το άτομό του, 

αφού κανείς δεν τον είχε δει να μεγαλώνει στα γυμναστήρια 

της Σπάρτης ή να κάνει το λουτρό του στον Ευρώτα. Τι σώ

μα να ήταν άραγε αυτό που δεν μπόρεσαν να ξεσκίσουν οι 

λύκοι στον Ταύγετο; Τι σώμα να ήταν αυτό το ευκίνητο, το 

γκρίζο σαν σίδερο, το αιματοβαμμένο, το ιδρωμένο, το πα

ντα ακάματο; Και τι χέρι να ήταν αυτό που έσφιγγε πάντα 

τη λαβή του σπαθιού; Και τι μάτια, πάντοτε παγερά... Ποιος 

ήταν πραγματικά ο Κλείδημος; 

Ο δράκος στην ασπίδα του φανέρωνε ότι ήταν γόνος των 

Κλεομενιδών, αλλά μάλλον θα έπρεπε να τον γέννησε κά-

ποιος βράχος του μεγάλου βουνού ή να ήταν τελικά αλήθεια 

ότι τον τάισαν οι λύκοι... Κανείς δεν τον είχε δει να κλαίει 

ούτε να γελά. Μόνο οι φρουροί έξω από τη σκηνή του τον 

είχαν ακούσει να φωνάζει στους εφιάλτες του. Κι οι γυναί-

κες που του πήγαιναν έβγαιναν κατόπιν κλαίγοντας καταρ-



ρακωμένες, σαν να είχαν πλαγιάσει μ' ένα τέρας. Οι βάρ

βαρες και πρωτόγονες χώρες όπου είχε πολεμήσει τόσο πο

λύ καιρό, σκορπίζοντας παντού τον όλεθρο, είχαν σκληρύ

νει την ψυχή του. Ο Παυσανίας θεωρούσε ότι ήταν πλέον έ

τοιμος να ταξιδέψει στην αχανή Ασία, για να οδηγήσει σε 

μακρινές χώρες τον ίδιο, αυτόν που νίκησε το Μέγα Βασι

λέα, ώστε να ολοκληρώσει το σχέδιο του που θα άλλαζε τη 

μοίρα της Σπάρτης και μαζί της κι εκείνη των Ελλήνων και 

των βαρβάρων. 

Σ' όλο τον κόσμο υπήρχε μόνο ένας άντρας που μπορούσε 

να πραγματοποιήσει αυτό το σχέδιο: ο Κλείδημος. Κι εκεί

νος ήξερε πώς να τον δέσει με άρρηκτα δεσμά. 

Τον είχε ρίξει για τέσσερα χρόνια στη λαίλαπα ενός φρι

χτού πολέμου, τον είχε μετατρέψει σε μηχανή θανάτου: αρ

κούσε να του δώσει τη δυνατότητα να ξαναγίνει άνθρωπος, να 

σκέφτεται, να έχει ξανά εκείνα τα συναισθήματα που ακόμη, 

παρά τα όσα συνέβησαν, κρύβονταν βαθιά μέσα στην καρδιά 

του- αρκούσαν όλα αυτά για να τον κερδίσει για πάντα. 

Ένα κρύο πρωινό στα τέλη του χειμώνα ο Κλείδημος κα

θόταν τυλιγμένος με το μανδύα του κάτω από μια μοναχική 

βαλανιδιά που ύψωνε τα γυμνά κλαδιά της προς τον γκρίζο 

ουρανό της Θράκης. Παντού γύρω του στην έρημη και υγρή 

ύπαιθρο ακούγονταν πετεινοί να λαλούν, παρότι δε φαινό

ταν πουθενά κανένα αγρόκτημα. 

Τον διακατείχαν σκέψεις θανάτου. Όταν πήρε τη θέση 

του στον οίκο των Κλεομενιδών, νόμιζε ότι υποτασσόταν στη 

μοίρα του, ότι αποδεχόταν την κληρονομιά του πατέρα του 

Αρίσταρχου και του αδερφού του Βρύθου. Αυτά που έκανε 

τώρα όμως δεν ήταν καθόλου ένδοξα: σκότωνε, λεηλατού

σε, βίαζε. Αυτή ήταν η ζωή που του πρόσφερε η Σπάρτη. Σε 

κανέναν απ' όσους τον περιστοίχιζαν δε διέκρινε ευγένεια, 



μεγαλοπρέπεια, μεγαλοψυχία. Ίσως η εποχή των ηρώων να 

είχε παρέλθει με τον Λεωνίδα στις Θερμοπύλες. Η ζωή του 

δεν είχε πια κανένα νόημα. 

Να γυρίσει πίσω; Που; Στο νου του ήρθε η γυναίκα που 

τόσα χρόνια θεωρούσε μητέρα του... Συλλογίστηκε την Αντι-

νόη... Θέλησε να πεθάνει, εκεί, την ίδια στιγμή. 

Ένας υγρός και κρύος άνεμος φυσούσε από το Βορρά, κά

νοντας τα λιγοστά ξεραμένα φύλλα της βαλανιδιάς να χο

ρεύουν. Κοίταξε το μουντό ουρανό, που μαύριζε ακόμη πιο 

πολύ, τη νοτερή και γκρίζα ύπαιθρο, το λασπωμένο μονοπά

τι, κι αισθάνθηκε την καρδιά του να βαραίνει και απέραντη 

θλίψη να κυριεύει την ψυχή του. Ένιωσε ανείπωτη μοναξιά 

σ' εκείνη την έρημη γη: ήθελε ένα φίλο στο πλευρό του, να τον 

βοηθήσει να πεθάνει. Τράβηξε αργά το σπαθί του και σκέ

φτηκε τον Κριτόλαο, το σοφότερο των ανθρώπων, σκέφτηκε 

το ζεστό στήθος της Αντινόης, το βαθύ βλέμμα της... Πόσες 

ελπίδες, πόσα όνειρα στα λιβάδια ψηλά στο βουνό τα φθινο

πωρινά βράδια, όταν ο άνεμος έριχνε τα κόκκινα φύλλα από 

τις οξιές και τα χελιδόνια πετούσαν μακριά - μα ήταν η γη 

που έτρεμε; Ή μήπως ένας μακρινός θόρυβος; Γονάτισε κι α

κούμπησε την αιχμή του σπαθιού στην καρδιά του - κάτι ό

μως φαινόταν στον ορίζοντα... Μια μαύρη κηλίδα που προ

χωρούσε... Και γιατί οι πετεινοί δε λαλούσαν πια; Τον τρόμαξε 

το βασίλειο των σκιών, απ' όπου δεν υπάρχει επιστροφή... Εί

δε το χλευαστικό χαμόγελο του Θανάτου - ναι, ήταν καλπα

σμός... Θάνατος, Θάνατος, Θάνατος... Ξάφνου, μια αστρα

πή ξεγλίστρησε σαν φαρμακερή έχιδνα στον ορίζοντα κι α

κολούθησε βροντερός ο κεραυνός. Σήκωσε το κάθιδρο μέ

τωπο του: ένας ιππέας... Ένας ιππέας έτρεχε προς το μέρος 

του, με το άλογο του να καλπάζει σαν αφηνιασμένο. 

Σαν σαθρός ασκός που ξαφνικά σκίζεται, ο ουρανός ά-



φησε τη βροχή να ξεχυθεί δυνατή, αλλά ο ιππέας συνέχισε 

να τρέχει μανιασμένα με το ζώο του, ξαπλωμένος σχεδόν 

πάνω στη σέλα. Φώναζε... ούρλιαζε: «Διπλονόματε! Διπλο-

νόματε! Διπλονόματε!» Τράβηξε απότομα τα χαλινάρια και 

λίγο έλειψε να γκρεμοτσακίσει το άλογο. Ξεπέζεψε και άρ

χισε να τρέχει προς εκείνον, που στο μεταξύ είχε αφήσει το 

σπαθί του να πέσει στη λάσπη. 

«Διπλονόματε! Σε βρήκα, σε βρήκα!» φώναζε αγκαλιά

ζοντας τον μες στη βροχή. Ο Κλείδημος σήκωσε το μου

σκεμένο πρόσωπο του: «Λαχγκάλ, εσύ είσαι... Δεν το πι

στεύω... Από πού έρχεσαι; Πώς κατάφερες να με βρεις, για

τί ήρθες εδώ;» 

«Θα σ' τα πω όλα. Άκουσε, έχω σπουδαία νέα για σένα, 

αλλά πρέπει να σου μιλήσω, γι' αυτό έτρεξα στο στρατόπε

δό σου. Τι γυρεύεις όμως εδώ, τέτοια ώρα, τόσο μακριά;» Ο 

Κλείδημος αναστέναξε: «Τίποτα, δεν είχα ύπνο κι έκανα μια 

βόλτα μέχρι εδώ». 

Ο Λαχγκάλ τον κοίταξε επίμονα: «Λες ψέματα, Διπλονό

ματε, τα μάτια σου μαρτυρούν την απόγνωση σου... Έχεις 

αλλάξει». Ο Κλείδημος χαμήλωσε το βλέμμα. Χάμω το πε

ντακάθαρο σπαθί του έλαμπε στη δυνατή βροχή. 

«Πάρ' το», είπε ο Λαχγκάλ, «και βάλ' το πάλι στη θήκη 

του... Δεν ξέρω πώς σε αναγνώρισα... από μακριά... μέσα 

στη βροχή. Τώρα ανέβα στο άλογο πίσω μου, γυρίζουμε στο 

στρατόπεδο». Άρχισαν να προχωρούν αργά στο λασπωμένο 

μονοπάτι. 

Πέρασε κάποιο διάστημα χωρίς να αρθρώσουν λέξη. Με

τά από λίγο ο Λαχγκάλ αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή: «Δεν 

ξέρω γιατί, αλλά νομίζω ότι έφτασα την κατάλληλη στιγμή 

για να σε σώσω από κάτι φριχτό... έτσι δεν είναι, Διπλονό

ματε;» Ο Κλείδημος δεν απαντούσε. 



«Έτσι δεν είναι;» 

«Έτσι είναι, Λαχγκάλ... σ' ευχαριστώ που ήρθες». 

Ο νέος στράφηκε γελώντας προς το μέρος του: «Α, ώστε 

μ' ευχαριστείς! Έτσι καλωσορίζεις ένα φίλο που ήρθε να σε 

βρει μετά από τόσο καιρό; Εγώ περίμενα να με υποδεχτεί 

ολόκληρη φάλαγγα με πλήρη εξάρτυση και να σε δω να α

στράφτεις μέσα στην αρματωσιά!» 

«Καλά, περίμενε να φτάσουμε στο στρατόπεδο και θα 

διαπιστώσεις ότι μπορώ να σε φιλοξενήσω όπως σου αξί

ζει... Εδώ, για να πω την αλήθεια, δεν έχω τίποτα μαζί 

μου...» Γέλασαν και οι δυο, ενώ η βροχή κόπαζε και ο ου

ρανός στην Ανατολή άφηνε να τον διαπεράσουν οι λαμπε

ρές ακτίνες του ήλιου που έκανε την εμφάνισή του στον ο

ρίζοντα. Το φως πλημμύρισε τη γη, πυρπόλησε τα σκόρπια 

λασπόνερα στα χωράφια, λόγχισε τους λιγοστούς θάμνους 

στολίζοντας τους με ασήμι και μαργαριτάρια, έπεσε στη 

μεγάλη βαλανιδιά και τη μεταμόρφωσε σε μοναχικό γίγα

ντα καθώς τύλιξε τα τεράστια χέρια του δέντρου, γεμάτα 

μουσκεμένα βρύα. Ο Κλείδημος θυμήθηκε εκείνη τη μέρα 

που ο Λαχγκάλ, παιδί ακόμη, καθόταν όπως και τώρα μπρο

στά του στην κοκαλιάρικη ράχη του γαϊδάρου στους λόφους 

της Πάφου... Τώρα πια είχε γίνει άντρας, στον ανθό της 

νιότης. 

«Ποιος σε έστειλε, Λαχγκάλ;» ρώτησε ξαφνικά. 

Ο νέος κοιτούσε μπροστά του το σπαρτιάτικο στρατόπε

δο που απλωνόταν στις παρυφές ενός χαμηλού λόφου κι έ

πειτα, χωρίς να ξεκολλήσει το βλέμμα του από την εικόνα 

που έβλεπε μπροστά του, είπε: «Ο Παυσανίας, ο βασιλιάς». 

Και ανάγκασε το άλογο να ξεχυθεί μπροστά. 



«Την τελευταία φορά που σε είδα ήσουν ακόμη παιδί. Πό

σων χρονών είσαι, Λαχγκάλ;» 

«Δεκαέξι, νομίζω», απάντησε ο νέος. 

«Από δούλος σε δημόσια λουτρά αγγελιαφόρος του αντι-

βασιλέα της Σπάρτης μόνο σε τέσσερα χρόνια... Δεν είναι και 

λίγο», σχολίασε ο Κλείδημος. «Πώς τα κατάφερες;» Ο Λαχ

γκάλ χαμογέλασε: 

«Εσύ με ρωτάς, Διπλονόματε; Εσύ δεν ήσουν ένας άση

μος είλωτας βοσκός πριν από λίγα χρόνια, εσύ που τώρα δι

οικείς σπαρτιάτικες στρατιές και σπέρνεις τον τρόμο ανά

μεσα στους ατίθασους Θράκες; Η μοίρα των ανθρώπων εί

ναι στα χέρια των θεών... Ας αφήσουμε όμως αυτές τις κου

βέντες. Εδώ και δυο χρόνια είμαι στην ιδιαίτερη υπηρεσία 

του Παυσανία και μπορώ να σου πω ότι παρακολούθησε 

κάθε κίνηση σου με μεγάλη προσοχή. Του ανέφεραν όλους 

τους άθλους σου. Τώρα είναι βέβαιος για τη δύναμη και την 

εξυπνάδα σου και θέλει να σε έχει δίπλα του για να σου ε

μπιστευτεί σπουδαία και μυστική αποστολή». 

«Περί τίνος πρόκειται;» 

«Δεν έχω ακόμη αποκτήσει τόση οικειότητα με το βασιλιά. 

Μπορώ όμως να σου πω ότι, όταν εκτελέσεις την αποστολή 

που θα σου αναθέσει, θα μπορέσεις να επιστρέψεις στη Σπάρ

τη και να ξαναδείς τη γυναίκα που αποκαλείς μητέρα». Ο 

Κλείδημος σκίρτησε. «Είσαι σίγουρος για ό,τι λες; Μήπως 

μας εξαπατήσουν πάλι; Τι έμαθες για τη μητέρα μου;» 

«Ζει και είναι καλά. Στενοχωριέται που βρίσκεσαι μα

κριά. Μένει ακόμη στην καλύβα της πάνω στο βουνό. Μά

θαμε επίσης ότι ένας άντρας την επισκέφθηκε... ένας γενειο

φόρος γίγαντας». 

Ο Κλείδημος αναπήδησε. Ο Κάρας! σκέφτηκε, αλλά προ

σπάθησε να μην προδώσει την ταραχή του. 



«Τον ξέρεις;» ρώτησε ο Λαχγκάλ κοιτώντας τον με εξε

ταστικό βλέμμα. 

«Τον έχω δει μια δυο φορές... Είναι ένας βοσκός του βου

νού, νομίζω. Πες μου όμως κι άλλα για τη μητέρα μου, σε 

παρακαλώ». 

«Δεν έχω πολλά να σου πω. Μπορώ να προσθέσω ότι θα 

σου επιτρέψουν να την πάρεις στην υπηρεσία σου... στην οι

κία των Κλεομενιδών». 

Ο Κλείδημος άρπαξε γερά το χέρι του νέου: «Αυτά ακρι

βώς είναι τα λόγια του βασιλιά;» 

«Αυτά είναι», απάντησε εκείνος, «πίστεψε με. Δεν έκανα 

όλο αυτό το ταξίδι για να σου πω ψέματα». Στάθηκε λίγο 

και κοίταξε στα μάτια τον Κλείδημο. Είχαν μια παράξενη 

λάμψη, σαν να φλέγονταν, σάμπως η ψυχρή μαρμαρυγή 

που φεγγοβολούσε από τα βάθη τους μέχρι πριν από λίγο να 

μετατράπηκε σε δυνατή φωτιά. «Τι πρέπει λοιπόν να ανα

φέρω στο βασιλιά;» 

«Ότι δέχομαι», απάντησε μεμιάς ο Κλείδημος. «Πες του 

ότι θα κάνω ό,τι θέλει. Γύρισε αμέσως πίσω, σε παρακαλώ, 

πήγαινε στο βασιλιά να του αναφέρεις...» 

«Αυτή είναι η φιλοξενία που μου είχες υποσχεθεί;» είπε 

γελώντας ο Λαχγκάλ. «Κάλλιο να μη βιαζόμουν τόσο». 

«Έχεις δίκιο. Δε σου φέρομαι όπως σου αρμόζει, αλλά 

πρέπει να δείξεις κατανόηση: τίποτα δεν είναι τόσο τρομε

ρό όσο η μοναξιά κι εγώ πέρασα μόνος κάθε μέρα της τρο

μερής ζωής μου. Πες μου όμως, πώς συνέβησαν όλα αυτά, 

πώς βρέθηκες στην υπηρεσία του Παυσανία;» 

«Ο βασιλιάς με αγόρασε από το αφεντικό μου, όταν ο 

στόλος σας αναχώρησε από την Κύπρο. Εγώ πάντα τον υ

πηρέτησα όσο καλύτερα μπορούσα, έμαθα τη διάλεκτό σας, 

καθώς και τη γλώσσα των Περσών. Γρήγορα κατάλαβα ότι 



ο βασιλιάς δεν μπορούσε να εμπιστευτεί κανέναν: οι σύμ

μαχοι τον κατασκόπευαν, τον κατασκόπευαν και οι άρχοντες 

της ίδιας του της πατρίδας. Είχε ανάγκη από κάποιον που 

θα του ήταν απόλυτα πιστός. Αυτή ήταν η τύχη μου. Μέρα 

με τη μέρα ο βασιλιάς μου ανέθετε αποστολές όλο και πιο 

σημαντικές και τώρα με εμπιστεύεται και για τις πιο απόρ

ρητες, σαν αυτή που εκτέλεσα μόλις τώρα». 

«Πότε θα μπορέσω να παραιτηθώ από τη διοίκηση;» 

«Και τώρα, αν θέλεις. Μπορείς να γυρίσεις μαζί μου στο 

Βυζάντιο. Ο υπαρχηγός σου θα αναλάβει το λόχο, μέχρις ό

του ο βασιλιάς στείλει άλλο αξιωματικό να τεθεί επικεφα

λής της νέας εκστρατείας». 

«Στο Βυζάντιο... δεν μπορώ να το πιστέψω. Μπορώ να αλ

λάξω ζωή... Να γυρίσω στη Σπάρτη...» 

«Περίμενε. Η αποστολή που θα σου αναθέσει δε θα εί

ναι ούτε εύκολη ούτε σύντομη, απ' ό,τι μπόρεσα να κατα

λάβω». 

«Δε με ενδιαφέρει... ό,τι να 'ναι, αρκεί να φύγω από αυ

τό το σφαγείο, να μην περάσω άλλο ένα χρόνο σ' αυτά τα ά

γρια μέρη. Να φύγουμε αμέσως, Λαχγκάλ... αύριο κιόλας». 

«Όπως επιθυμείς», απάντησε ο νέος. Έβγαλε ένα δερμά

τινο κύλινδρο από το μανδύα του. «Αυτές είναι οι οδηγίες για 

τον υπαρχηγό σου. Θα τις διαβάσεις με τη σκυτάλη*». 

«Καλώς», είπε ο Κλείδημος, «θα τον φωνάξω αμέσως». 

Βγήκε από το αντίσκηνο και έδωσε διαταγή στο φρουρό, 

που απομακρύνθηκε για να επιστρέψει μετά από λίγο με 

τον υποδιοικητή του πρώτου λόχου. Ο αξιωματικός απηύ-

* Μέσο αποκρυπτογράφησης των αρχαίων Σπαρτιατών. Γύρω από μια ξύλινη 

σκυτάλη τύλιγαν ελικοειδώς μια στενή λωρίδα περγαμηνής, έτσι ώστε αν έπε

φτε σε εχθρικά χέρια να μην μπορεί να διαβαστεί, παρά μόνο από τον παρα

λήπτη, που έπρεπε να έχει ισομεγέθη σκυτάλη. (Σ.τ.Ε.) 



θυνε χαιρετισμό και, με ένα νεύμα του Κλείδημου, έβγαλε 

την περικεφαλαία του και κάθισε σ' ένα σκαμνί. Ο Κλείδη-

μος έβγαλε από μια ξύλινη λάρνακα τη σκυτάλη, μια λεία ρά

βδο από ξύλο πύξου πάνω στην οποία ήταν χαραγμένες δυο 

παράλληλες ελικοειδείς γραμμές, που έδειχναν που έπρεπε 

να στερεωθεί ο δερμάτινος κύλινδρος για να γίνει κατανοη

τό το μήνυμα. Ο Κλείδημος στερέωσε τον κύλινδρο στο πά

νω μέρος κι ύστερα τον ξετύλιξε μέχρι κάτω. Το μήνυμα, που 

ήταν γραμμένο οριζόντια σε άλλη ράβδο με τις ίδιες ακρι

βώς διαστάσεις, μπορούσε τώρα να διαβαστεί: «Ο Παυσα

νίας, βασιλιάς των Λακεδαιμονίων, προς τον Κλείδημο, γιο 

του Αρίσταρχου, διοικητή της στρατιάς της Θράκης, χαίρε! 

Τιμούμε τη μεγάλη ανδρεία σου, άξια του ονόματος σου, και 

σε ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που πρόσφερες στην πα

τρίδα κατάγοντας πολυάριθμες νίκες εναντίον των βαρβά

ρων. Τώρα όμως είσαι απαραίτητος αλλού. Θα αφήσεις λοι

πόν τη διοίκηση στα χέρια του υπαρχηγού σου Δεύξιππου 

και θα αναχωρήσεις όσο το δυνατό πιο σύντομα». Ο Κλεί

δημος το έδωσε στον αξιωματικό, που έριξε μια γρήγορη 

ματιά στο τέλος, όπου υπήρχε η σφραγίδα του Παυσανία. 

«Πότε θα φύγεις, διοικητά;» τον ρώτησε ο Δεύξιππος. 

«Αύριο τα χαράματα. Ετοιμάσου λοιπόν να αναλάβεις τη 

διοίκηση...» Ο αξιωματικός σηκώθηκε κι ετοιμάστηκε να α

ποχωρήσει. «Ξέρω ότι αφήνω το στράτευμα σε καλά χέρια», 

πρόσθεσε ο Κλείδημος σφίγγοντάς του το χέρι. 

«Ευχαριστώ, διοικητά», απάντησε ο Δεύξιππος, που δεν 

το περίμενε. «Θα προσπαθήσω να είμαι άξιος της τιμής που 

μου έκανες». Φόρεσε την περικεφαλαία του και βγήκε έξω. 

«Θα μείνεις στο αντίσκηνο μου», είπε μετά ο Κλείδημος 

στον Λαχγκάλ. «Δεν έχω σκηνή για φιλοξενούμενους... Δε 

δέχομαι πολλές επισκέψεις». 



Ο νεαρός γδύθηκε για να κοιμηθεί, κατάκοπος από το 

μακρύ ταξίδι. Είχε γίνει πια άντρας, αλλά το μελαψό κορμί 

του ακτινοβολούσε ακόμη με την ομορφιά των αγοριών της 

Ανατολής. Ο Κλείδημος διαπίστωσε ότι ο νέος φρόντιζε να 

απαλλάσσεται από τα διακριτικά του φύλου του, ξυρίζοντας 

τους μηρούς και την ήβη του. Όταν ο Λαχγκάλ αποκοιμή

θηκε, εκείνος συνέχισε να κοιτά τα αναμμένα κάρβουνα στο 

μαγκάλι στο κέντρο της σκηνής. Άπλωσε τα χέρια για να τα 

ζεστάνει και το βλέμμα του έπεσε στο περικάρπιο με τις 

μπρούντζινες διακοσμήσεις που κάποια μακρινή μέρα του 

είχε χαρίσει ο Ολυμπιονίκης Φειδιππίδης. Πάνω στο περι

κάρπιο είχε κολλήσει το πολύχρωμο κοχύλι που ο Λαχγκάλ 

του είχε δώσει όταν ήταν μικρό αγόρι, στην ακτή της Κύ

πρου. Το τράβηξε με δύναμη, το πέταξε χάμω και το συνέ-

τριψε με το πόδι του. 

«Και τώρα πες μου, Κλείδημε, εσύ που γεννήθηκες δυο φο

ρές, που είχες δυο ονόματα, ποιος είσαι στ' αλήθεια; Μπο

ρείς να μου πεις αν είσαι τέκνο της Σπάρτης ή των ανθρώ

πων που σε μάζεψαν στον Ταΰγετο;» 

Ο Παυσανίας περίμενε απάντηση, αλλά ο Κλείδημος στε

κόταν άφωνος και σαστισμένος. 

«Το ξέρω, δεν μπορείς να μου απαντήσεις, διότι η καρ

διά σου είναι με το μέρος εκείνων που αγάπησες, αλλά την 

ίδια στιγμή δεν μπορείς να πνίξεις μέσα σου τη δύναμη του 

αληθινού σου γένους, το αίμα του Αρίσταρχου, του δράκου. 

Γι' αυτό ξέρω ότι θα κατανοήσεις και θα υποστηρίξεις το 

σχέδιο μου: η Σπάρτη δεν μπορεί να τρέφει επ' άπειρον ελ

πίδες ότι είναι δυνατό να κυβερνάται με τον ίδιο τρόπο με 

τον οποίο την κυβερνούσαν οι ιδρυτές της, οι απόγονοι του 



Ηρακλή. Ο αριθμός των ομοίων μειώνεται από χρόνο σε 

χρόνο. Μια όχι και τόσο μακρινή μέρα ο στρατός μας δε θα 

έχει αρκετούς πολεμιστές για να αποκρούσει οποιαδήποτε 

ξένη απειλή. Ακόμη και οι είλωτες, που ολοένα και πληθαί

νουν, θα μπορούσαν να μας απειλήσουν. Γι' αυτό η Σπάρτη 

πρέπει να αλλάξει και οι κάτοικοι της Λακωνικής να γίνουν 

όλοι τους πολίτες, χωρίς καμία διάκριση». 

«Είναι σχέδιο ανέφικτο: οι είλωτες σας μισούν», απάντη

σε ψυχρά ο Κλείδημος. 

«Ναι, όσο παραμένουν έτσι τα πράγματα. Αλλά εμείς θα 

τους προσφέρουμε την αξιοπρέπεια του ελευθέρου πολίτη, 

το δικαίωμα του κλήρου. Το χάσμα που τώρα τους χωρίζει 

από τους ομοίους θα γεφυρωθεί, όχι μονομιάς, αλλά θα γε

φυρωθεί. Σε πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδας αυτό έχει ή

δη γίνει εδώ και εκατό χρόνια. Γι' αυτό η Αθήνα χτίζει την 

αυτοκρατορία της στη θάλασσα και με τον πλούτο της ευη

μερεί. Το σχέδιο μου μπορεί και πρέπει να πραγματοποιη

θεί», συνέχισε με πάθος ο αντιβασιλέας, «αλλά για να γίνει 

αυτό πρέπει να εξουδετερώσουμε τους φύλακες των θεσμών 

μας. Έστω κι αν χρειαστεί να τους εξολοθρεύσουμε». Ο Κλεί

δημος εντυπωσιάστηκε από τα λόγια του Παυσανία, που συ

νέχισε να μιλά, αλλά τώρα πιο ήρεμα: «Είμαι μόνος μου σε 

αυτό το έργο, Κλείδημε, και δεν έχω αρκετή δύναμη για να 

το φέρω εις πέρας. Χρειάζομαι ισχυρό σύμμαχο... τον ισχυ

ρότερο που υπάρχει...» Έμεινε για λίγο σκεφτικός κι ύστε

ρα, κοιτώντας τον Κλείδημο με φλογισμένο βλέμμα, πρόσθε

σε: «Το βασιλέα των βασιλέων!» 

Ο νέος σκίρτησε: «Ο πατέρας και ο αδερφός μου σκο-

τώθηκαν για να διώξουν τους Πέρσες από την Ελλάδα και 

δε θα σε βοηθήσω να προδώσεις τη μνήμη τους», είπε και 

σηκώθηκε να φύγει. 



«Κάθισε», τον διέταξε κοφτά ο Παυσανίας. «Ο πατέρας 

και ο αδερφός σου, όπως και ο Λεωνίδας και οι άντρες του, 

θυσιάστηκαν άσκοπα στις Θερμοπύλες, εξαιτίας της κοντό

φθαλμης στάσης που τήρησαν οι έφοροι και η Γερουσία της 

Σπάρτης. Εκείνοι είναι οι πραγματικοί υπεύθυνοι για το θάνα

το των δικών σου. Οι απάνθρωποι νόμοι που εκείνοι ακόμη υ

περασπίζονται επέβαλαν στον πατέρα σου να σε εγκαταλείψει 

στον Ταΰγετο. Μια εποχή έκλεισε και μια καινούρια αρχίζει: 

η Σπάρτη πρέπει να αλλάξει ή θα πεθάνει και θα παρασύρει 

στην καταστροφή της και τους είλωτες. Γι' αυτό σε χρειάζο

μαι. Ξέρω ότι θα σε υπακούσουν και θα σε ακολουθήσουν. 

»Ήρθε η ώρα να σου αποκαλύψω κάτι: ξέρω τι είναι το 

τόξο που κρατούσες στις Πλαταιές. Είδα τι είναι χαραγμέ

νο πάνω του - το σύμβολο των βασιλέων της Μεσσηνίας, η 

κεφαλή του λύκου. Ο άνθρωπος που νόμιζες για παππού 

σου, ο γερο-Κριτόλαος, γνώριζε και σίγουρα σ' το είχε διηγη

θεί. Εγώ ξέρω πολλά, Κλείδημε... Ήμουν αρχηγός της κρυ-

πτείας για μία δεκαετία. 'Οταν ο αδερφός σου ο Βρύθος α

νέβηκε εκείνη τη νύχτα στην καλύβα σου με το λακωνικό του 

σκύλο, ήμουν ενήμερος, όπως γνώριζα και για εκείνο το 

Σπαρτιάτη πολεμιστή που χρόνια ολόκληρα τριγυρνούσε στο 

βουνό καλυμμένος με μανδύα και κουκούλα στο κεφάλι...» 

«Ο πατέρας μου...» είπε ο Κλείδημος τρέμοντας. 

«Ναι, ο πατέρας σου. Άκουσε με, φέρεις ένα από τα πιο 

ένδοξα ονόματα της Σπάρτης και είσαι ταυτόχρονα ο διά

δοχος του Κριτόλαου, του αρχηγού των ειλώτων. Μια μέρα 

θα γυρίσεις κοντά τους και θα τους πείσεις να βοηθήσουν στο 

σχέδιό μας. Εγώ, στο μεταξύ, θα φροντίσω να βρω τον τρό

πο να απαλλαγώ από τους εφόρους και τους γέροντες, κα

θώς και από τον Λεωτυχίδα, αν χρειαστεί, σε συνεργασία με 

το βασιλιά της Περσίας. Ο Ξέρξης είναι έτοιμος να με υ-



ποστηρίξει με άφθονο χρήμα. Είναι βέβαιος ότι μια μέρα ε

γώ θα γίνω ο πιστός σατράπης της Ελλάδας, που θα μετα

τραπεί σε επαρχία της απέραντης αυτοκρατορίας του. Εγώ 

όμως νίκησα το στρατό του στις Πλαταιές και θα τον νική

σω πάλι... αλλά τώρα έχω ανάγκη το χρυσάφι του. 

»Πρέπει επίσης να ξέρεις ότι έχω ισχυρούς φίλους και σε 

άλλες πόλεις της Ελλάδας, ακόμη και στην Αθήνα. Τώρα δυ

στυχώς πρέπει να επιστρέψω στη Σπάρτη, γιατί οι έφοροι 

κάτι υποπτεύονται και πρέπει να τους καθησυχάσω και να 

τους διαβεβαιώσω ότι τους είμαι πιστός. Στο μεταξύ, όμως, 

εσύ θα μεταφέρεις ένα δικό μου μήνυμα στο βασιλιά της 

Περσίας. Θα το παραδώσεις στον υπεύθυνο του αυτοκρατο

ρικού παλατιού στις Κελαινές της Φρυγίας. Θα παραμείνεις 

εκεί ώσπου να πάρεις απάντηση και μετά θα γυρίσεις πίσω 

στο Βυζάντιο. Υπολογίζω λοιπόν ότι θα έχεις επιστρέψει το 

προσεχές φθινόπωρο. Θα με βρεις εδώ, στη θέση μου». 

Ο Κλείδημος ήταν βυθισμένος στις σκέψεις του. Όλα ό

σα άκουσε του φαίνονταν απίστευτα, αλλά είχε αρχίσει να 

σκέφτεται παράλληλα ότι ο κόσμος που ο Παυσανίας ήθελε 

να οικοδομήσει δεν ήταν πέρα για πέρα σαθρός. Σ' εκείνο τον 

κόσμο ο ίδιος θα μπορούσε να ζήσει και να οδηγήσει αναί

μακτα στην ελευθερία το λαό που τον είχε μεγαλώσει, αλλά 

και να διαιωνίσει με δόξα το όνομα των Κλεομενιδών. 

«Θα αναχωρήσω όποτε διατάξεις», είπε ξαφνικά. Ο Παυ

σανίας τον συνόδευσε ως έξω. Πριν τον αποχαιρετίσει, τον 

άγγιξε στον ώμο: 

«Υπάρχει κάτι που δεν ξέρω για σένα και που θα ήθελα 

να μάθω», είπε. «Ποια είναι η Αντινόη;» 

«Η Αντινόη», ψιθύρισε ο Κλείδημος χαμηλώνοντας το 

βλέμμα του. «Η Αντινόη...» 

Και βγήκε στον ξάστερο ουρανό. 



Είδε την πλούσια Κύζικο ανάμεσα σε δύο θάλασσες και το 

πυκνοκατοικημένο Αδραμύττιο κι ύστερα την Έφεσο με το 

κατάμεστο λιμάνι της. Ακολούθησε τις όχθες του μεγαλο

πρεπούς Μαιάνδρου ως το μικρό οικισμό της Ιεράπολης με 

τις θέρμες της. Είδε τις Σάρδεις, πόλη απέραντη και πά

μπλουτη, το μισοερειπωμένο ναό της Μεγάλης Μητέρας των 

Θεών, που είχαν πυρπολήσει οι Αθηναίοι όταν εξεγέρθηκε 

η Ιωνία. 

Ο Λαχγκάλ τον συνόδευε κι έκανε το διερμηνέα στις ε

παφές με τους βαρβάρους, που κάθε τόσο τους προστάτευαν 

από τους ληστές. Η Ασία ήταν ωραία και αχανής: μικροί, βα

τοί λόφοι κατηφόριζαν προς καταπράσινες πεδιάδες, στολι

σμένες με πορφυρά ανθισμένα γαϊδουράγκαθα και κατακόκ

κινες παπαρούνες που ο οπός τους φέρνει βαθύ ύπνο. Λίγο 

πριν από το λιόγερμα, ο ουρανός έπαιρνε φωτιά και τα σύν

νεφα από κόκκινα γίνονταν πορφυρά και έλιωναν μέσα στο 

γαλάζιο του ουρανού. Αμέτρητα κοπάδια οδηγούνταν τότε 

προς τις στάνες, σηκώνοντας κουρνιαχτό που φαινόταν από 

μακριά. Το μαλλί των προβάτων και των κατσικιών έλαμπε 

σαν το χρυσάφι και το βέλασμα τους χανόταν σιγά σιγά μέ

σα στον ήρεμο κάμπο όταν έσβηνε και η τελευταία αναλα

μπή του πύρινου δίσκου. Τότε ο διαυγής ουρανός γέμιζε με 

χιλιάδες λαμπερά αστέρια, από τη γη υψωνόταν το μονότονο 

τερέτισμα των γρύλων κι από στις αγροικίες πού και πού οι 

σκύλοι αλυχτούσαν. Η ευωδιά της Ασίας ήταν δυνατή και 

διαπεραστική: ήταν το μεθυστικό άρωμα κάποιων φυτών, ό

πως εκείνο, το δριμύ και πικρό, της αγριαψιθιάς. Μόνο η έ

ντονη μυρωδιά του άγριου φασκόμηλου τού θύμιζε τα νεα

νικά του χρόνια στο βουνό. Κάθε τόσο περνούσαν σιωπηλά 

μέσα στη νύχτα άνθρωποι με καλυμμένο πρόσωπο καβάλα 

σε τερατώδη ζώα με πρόσωπο σαν του αρνιού και δύο με-



γάλες καμπούρες στη ράχη τους. Παράξενα πλάσματα που 

έβγαζαν ένα κακόηχο βογκητό όταν γονάτιζαν για να κατέ

βουν οι καβαλάρηδες. 

Καθώς περνούσε ο χρόνος και η πορεία του ήλιου στον 

ουρανό γινόταν όλο και μεγαλύτερη, εκείνη η γη άλλαζε ό

ψη, γινόταν κίτρινη, με καταπράσινες λωρίδες εκεί όπου η 

καμπή ενός ποταμού ή ενός ρυακιού πλάταινε διασχίζοντας 

την ηλιόλουστη πεδιάδα. Η ζέστη τότε γινόταν ανυπόφορη 

και κατά το βραδάκι σηκωνόταν δυνατός άνεμος που προ

καλούσε στο οροπέδιο δεκάδες μικρούς ανεμοστρόβιλους. 

Σύννεφα σκόνης ταξίδευαν πέρα δώθε κι ύστερα χάνονταν 

σαν φαντάσματα στα άγρια βράχια που ο ήλιος είχε θρυμ

ματίσει. 

Ούτε το σκοτάδι δεν έσβηνε αυτή την καυτή πνοή. Το α

σταμάτητο βουητό του ανέμου διαρκούσε ώρες ολόκληρες 

και ριζωμένους στο ξερό χορτάρι μπορούσε κανείς να δει, 

σαν τερατώδεις αράχνες, τους ξερούς θάμνους του αμάρα

ντου. Όταν επιτέλους ο άνεμος κόπαζε, το μεγάλο οροπέδιο 

γέμιζε θροΐσματα, τριγμούς και θορύβους. Καμιά φορά έ

λαμπαν στο σκοτάδι τα μάτια του τσακαλιού και από τα 

βράχια ψηλά ακουγόταν το παραπονιάρικο κάλεσμα του, 

όταν το μεγάλο κόκκινο φεγγάρι υψωνόταν αργά ανάμεσα 

στις μοναχικές κορυφές φωτίζοντας με το αχνό αιμάτινο 

φως του το εφιαλτικό περίγραμμα της αγριοσυκιάς και τα 

σαρκώδη κλαδιά της χαρουπιάς. 

Σε μεγάλη απόσταση δέσποζαν οι μαύρες σκιές των η

φαιστείων, που έστεκαν κοιμισμένα εδώ και χιλιετίες. Στα 

έγκατα ενός από αυτά έλεγαν ότι ζούσε ο Τυφώνας: από το 

φριχτό στόμα του ίσως να έβγαινε η διάπυρη ανάσα που έ

καιγε τα χόρτα και τα λουλούδια κι εξαντλούσε τα κουρα

σμένα κορμιά των οδοιπόρων. 



Μια μέρα, πολύ κοντά στον προορισμό του, ο Κλείδη-

μος είδε κάτι που δε θα ξεχνούσε ποτέ πια: στη μέση της γε

μάτης σκόνης πεδιάδας ορθωνόταν ένας τεράστιος πλάτα

νος, ένας γίγαντας που όμοιό του δεν είχε ξαναδεί. Ο κορ

μός, λείος και κάτασπρος, χωριζόταν χαμηλά στα τέσσερα 

και κάθε κομμάτι ήταν χοντρό σαν μεγάλο δέντρο. Πλη

σίασε για να θαυμάσει από κοντά αυτό το φαινόμενο και να 

ξεκουραστεί στη σκιά του. Η έκπληξη του έγινε ακόμη με

γαλύτερη όταν αντιλήφθηκε ότι κάτω από το τεράστιο και 

μοναχικό δέντρο βρισκόταν ένας ένοπλος άντρας. Ο Κλεί-

δημος γνώριζε καλά αυτή την αρματωσιά και αυτά τα στο

λίδια: ήταν ένας από τους Αθανάτους, τη φρουρά του Με

γάλου Βασιλέως! 

Φορούσε ένα κεντημένο πανωφόρι, σκιστό στο πλάι, κι 

από κάτω περικνημίδα, κι αυτή από πολύτιμο ύφασμα, δε

τή στους αστραγάλους και λεπτοκεντημένη με ασημένια εμ

βλήματα σε σχήμα τριαντάφυλλου. Η σγουρή μαύρη γενειά

δα του πλαισίωνε ένα μελαψό πρόσωπο και χανόταν στους 

κροτάφους μέσα στα πυκνά μαλλιά του, κι αυτά καλοχτενι

σμένα και αρωματισμένα. Στα αφτιά του φορούσε χρυσούς 

κρίκους κι είχε σταυρωτά στο στήθος τη φαρέτρα από χρω

ματιστό δέρμα, καθώς και το στολισμένο με ασήμι τόξο. Στο 

δεξί του χέρι κρατούσε το αστραφτερό του δόρυ. 

«Χαίρε», του είπε ο Κλείδημος και ο Λαχγκάλ μετέφρα

σε. «Είμαι ο Κλείδημος από τη Σπάρτη και θα ήθελα να α

ναπαυτώ μαζί με το φίλο μου στη σκιά αυτού του δέντρου. 

Μήπως κι εσύ ταξιδεύεις, ευγενικέ κύριε; Δε βλέπω όμως 

τους υπηρέτες και τους συντρόφους σου». 

Ο πολεμιστής χαμογέλασε, δείχνοντας τα πάλλευκα δό

ντια του πίσω από το κατάμαυρο μουστάκι του: «Όχι», είπε 

στη γλώσσα του, «δεν ταξιδεύω. Βρίσκομαι εδώ κατόπιν δια-



ταγής του κυρίου μου, του Ξέρξη, του βασιλέα των βασιλέων, 

του φωτός των Αρίων*, του εκλεκτού του Αχούρα Μάζντα**. 

Εκείνος, καθώς επέστρεφε από τη Γιουνά***, διέσχισε αυ

τή την έρημη περιοχή και βρήκε ανακούφιση στη σκιά αυ

τού του δέντρου. Η ομορφιά και το μεγαλείο του τον μάγε

ψαν κι έτσι θέλησε να το φρουρεί πάντα ένας Αθάνατος, ώ

στε κανένας να μην μπορεί να το καταστρέψει». 

Ακούγοντας αυτά τα λόγια, ο Κλείδημος στράφηκε έκ

πληκτος προς τον Λαχγκάλ: «Εννοείς ότι ένας άντρας της 

φρουράς του βασιλιά μένει πάντα εδώ και φυλάει ένα δέ

ντρο;» 

«Έτσι ακριβώς», απάντησε ο νέος. Έμειναν για λίγο εκεί. 

Ξεδίψασαν στην πηγή που ανάβλυζε δίπλα στο πλατάνι και 

κάθε τόσο έριχναν μια ματιά στον Αθάνατο που καθόταν 

στο σκαμνί του, ατενίζοντας τον ορίζοντα. Ύστερα συνέχι

σαν το ταξίδι τους. Μετά από κάμποση ώρα κοίταξαν πίσω 

τους: το επιβλητικό δέντρο φαινόταν ακόμη, μα ο πολεμι

στής μόλις που διακρινόταν μέσα στο ζεστό αέρα. Μόνο η 

αιχμή του δόρατος, όπως τη χτυπούσε ο ήλιος, έστελνε α

σημένιες λάμψεις. 

* Οι αρχαίοι Πέρσες ή Ινδοί, οι οποίοι θεωρούνταν μία φυλή. (Σ.τ.Ε.) 

** Ο Αχούρα Μάζντα (=Κύριος Σοφίας ή Σοφός Κύριος) είναι ο δημιουργός του 

κόσμου στην αρχαία περσική θρησκεία, τον οποίο ο Δαρείος και οι διάδοχοί του 

λάτρευαν ως προστάτη θεό του δίκαιου βασιλιά. (Σ.τ.Ε.) 

*** Η σατραπεία που εκτεινόταν από τη Λυκία ως τον Ελλήσποντο, η οποία κα-

τοικούνταν κυρίως από Έλληνες (Γιαούνα). (Σ.τ.Ε.) 



5 

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ 

Ο ΛΑΧΓΚΑΛ ΑΡΡΩΣΤΗΣΕ. Το κλίμα στο οροπέδιο τον είχε ε

ξαντλήσει. Κι όταν άρχισαν να μη βρίσκουν σιτάρι και τα ε

φόδια τους κόντευαν να τελειώσουν, το κριαρίσιο κρέας, συ

χνά μπαγιάτικο, τον έκανε ν' αδειάζει το στομάχι του. Ο 

Κλείδημος σταματούσε σε κάθε χωριό για να τον φροντίσει 

και περίμενε να του πέσει ο πυρετός και να περάσουν οι 

σπασμοί. Σε ένα από αυτά τα χωριά έμαθε από τα ίδια τα 

χείλη του αρχηγού ότι έπρεπε να προσέξουν το νερό: στο ο

ροπέδιο, πράγματι, τα νερά δεν ήταν εύκολο να κυλήσουν 

προς τη θάλασσα, καθώς τα εμπόδιζαν οι μεγάλες οροσει

ρές. Έτσι λίμναζαν ή έρεαν πολύ αργά στο υπέδαφος, μα

ζεύοντας χίλιες δυο βλαβερές ουσίες. Μερικές φορές επέ

φεραν ακόμη και το θάνατο. «Το στομάχι παθαίνει τόσο με

γάλη ζημιά, που δεν μπορεί να κρατήσει την τροφή και ο άρ

ρωστος κάνει εμετό ακόμη κι όταν τρώει μόνο ένα φρούτο», 

έλεγε ο αρχηγός του χωριού στον Κλείδημο. 

«Ποια είναι λοιπόν η θεραπεία;» τον ρώτησε ο Κλείδημος 

στη γλώσσα των Φρυγών, που τη μιλούσε λίγο, ύστερα από 

δύο μήνες ταξίδι και συχνές στάσεις στα χωριά. Ο αρχηγός 

πήρε μια πήλινη κανάτα κι έχυσε ένα μαύρο υγρό σε ένα 



κύπελλο. Ήταν εκχύλισμα παπαρούνας, που φέρνει λήθη. 

«Αυτό καταπραΰνει τους σπασμούς στο στομάχι και στην 

κοιλιά», είπε. «Έτσι, μπορεί να δεχτεί την τροφή και σιγά 

σιγά το σώμα δυναμώνει πάλι και μπορεί καλύτερα να κα

ταπολεμήσει τη νόσο». 

Το γιατρικό ήταν πολύ πικρό και το αρωμάτισαν με δυό

σμο και θρούμπη, που φύτρωναν σε αφθονία στους γύρω α

γρούς. Μάλιστα, το όνομα του χωριού στη φρυγική γλώσσα 

σήμαινε «ο τόπος της θρούμπης». Ο Κλείδημος ακολούθη

σε τις συμβουλές του αρχηγού. Τον περασμένο μήνα, σε έ

να μέρος που ονομαζόταν Κολοσσές, είχε δει το ρεύμα ενός 

ποταμού που ξαφνικά χανόταν, σαν να το κατάπινε η γη. Οι 

ντόπιοι έλεγαν ότι το ποτάμι σχημάτιζε καταρράκτη ύψους 

δύο σταδίων και ότι τις νύχτες του χειμώνα, όταν κανένας θό

ρυβος δε διέκοπτε τη σιωπή, ακουγόταν ο βόμβος των νερών 

που κατακρημνίζονταν στις υπόγειες λίμνες. 

Πέρασαν δύο εβδομάδες μέχρι να αναρρώσει ο Λαχγκάλ. 

Ο πυρετός έπεσε, κι έτσι μπόρεσε να φάει σταρένιες πίτες 

ψημένες στην πέτρα. Σε εκείνους τους άγριους τόπους, σε α

ντίξοες συνθήκες, δεν είχε πλέον τη δυνατότητα να φροντί

σει τον εαυτό του όσο επιθυμούσε: τα μαλλιά του είχαν μα

κρύνει πιο κάτω απ' τους ώμους και στο ηλιοκαμένο πρό

σωπό του είχε πλέον γενειάδα. Βαθιά στο σάκο του έμεναν 

άχρηστα το ξυράφι, η στλεγγίδα* και η λαβίδα για την α

ποτρίχωση. 

«Τώρα είσαι πραγματικός άντρας», του είπε μια μέρα ο 

Κλείδημος ενώ ο νέος πλενόταν σε ένα ποτάμι. Ο Λαχγκάλ 

ανασήκωσε τους ώμους: 

* Είδος ξύστρας, ως επί το πλείστον χάλκινης, σε σχήμα κυκλικού κοχλιαρίου που 

τη χρησιμοποιούσαν αρχικά οι αθλητές για να αφαιρούν από το αλειμμένο με 

λάδι σώμα τους τo χώμα και τη σκόνη που είχαν κολλήσει πάνω του. (Σ.τ.Ε.) 



«Εσείς οι Σπαρτιάτες είστε αγροίκοι και άξεστοι, δεν α

ντιλαμβάνεστε ό,τι όμορφο και χαριτωμένο, δεν έχετε τέ

χνη ούτε ποίηση... Μόνο στρατιωτικά εμβατήρια για τις πα

ρελάσεις». 

«Βλέπω ότι γνωρίζεις πολλά για τη Σπάρτη και τους Σπαρ

τιάτες», σχολίασε ειρωνικά ο Κλείδημος. 

«Και βέβαια», απάντησε ο Λαχγκάλ. «Ζω μαζί τους εδώ 

και πολλά χρόνια». 

«Εννοείς ότι ζεις με... το βασιλιά Παυσανία». 

«Και λοιπόν;» 

«Είσαι εραστής του;» 

Ο Κλείδημος τον κοιτούσε ψυχρά. Ο Λαχγκάλ άρχισε να 

τρέμει και τα μάτια του δάκρυσαν. Έμεινε για λίγο σιωπη

λός με το βλέμμα στραμμένο στο χώμα. 

«Αυτό λοιπόν θέλεις να μάθεις, Διπλονόματε; Ο ήρωας 

των Κλεομενιδών θέλει πράγματι να βρομίσει τα χέρια του 

με κοπριά; Να βυθιστείς στην αθλιότητα ενός δούλου από 

τη Συρία... Αν αυτό σ' ενδιαφέρει και θέλεις να διασκεδάσεις, 

ο Λαχγκάλ θα σε ικανοποιήσει, Διπλονόματε. Ο Λαχγκάλ 

μπορεί να σου αφηγηθεί ένα σωρό ιστορίες: τα σημάδια που 

κάποτε σου έδειξε στην πλάτη του είναι εκείνα που φαίνο

νται. Υπάρχουν κι άλλα, εσωτερικά...» Σήκωσε τα μάτια του, 

που φλέγονταν από ντροπή και θυμό, και κατέληξε: «Όταν 

με γνώρισες στην Κύπρο, το αφεντικό μου με είχε ήδη εκ-

πορνεύσει... Με είχε διατάξει να ικανοποιήσω κι εσένα, αν 

το επιθυμούσες». 

«Αρκεί!» τον έκοψε ο Κλείδημος. «Δε θέλω να ξέρω...» 

«Ω, ναι, θέλεις να ξέρεις και θα μάθεις, μα τους θεούς! 

Με ρώτησες, Διπλονόματε, πριν από λίγο. Το ξέχασες; Κι έ

τσι, όπως σου έλεγα... η ομορφιά μου έγινε η κατάρα μου. 

Μακάριζα τους δύσμορφους συντρόφους μου κάθε φορά 



που αναγκαζόμουν να υποκύψω σε ποταπούς και αποκρου

στικούς πελάτες, να υποστώ κάθε ατίμωση και να καταπνί

γω την τάση για εμετό, να διώξω την αηδία. Ναι, Διπλονό-

ματε, είμαι εραστής του βασιλιά! Μήπως έχω κι άλλη επι

λογή; Είχα ποτέ μου άλλη επιλογή; Το μόνο που περνούσε 

απ' το χέρι μου ήταν να διαλέξω το μικρότερο κακό. Ο Παυ

σανίας ποτέ δε μου φέρθηκε άσχημα και μια μέρα μου υ

ποσχέθηκε μάλιστα ότι θα με απελευθερώσει». Ο Κλείδημος 

δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Ο νέος συνέχισε χαμηλό

φωνα: «Όταν χωρίσαμε στην Κύπρο, ευχόμουν να σε ξανα

δώ κάποτε... Ήσουν ο μόνος που έδειξε να με αγαπά πραγ

ματικά, κι όταν σε ξαναείδα στη Θράκη κάτω από τη βα

λανιδιά, βρεγμένο μέχρι το κόκαλο και απεγνωσμένο, κα

τάλαβα ότι είχα εμφανιστεί τη σωστή στιγμή για να εμπο

δίσω την καταστροφή που ερχόταν απ' τα ίδια σου τα χέρια. 

Χάρηκα πάρα πολύ όταν σε ξαναείδα». 

«Κι εγώ το ίδιο», είπε ο Κλείδημος. 

«Ναι... είναι αλήθεια, στην αρχή έτσι ήταν. Μετά όμως 

κάτι φαντάστηκες ή κάτι έμαθες κι αισθάνθηκες αποστρο

φή... Εδώ και μήνες νιώθω την περιφρόνησή σου, παρότι 

κάνεις τα πάντα για να την κρύψεις. Και στο περικάρπιό σου 

δεν έχεις πια το κοχύλι που σου χάρισα εκείνη τη μέρα... 

Το είχες όταν σε ξαναείδα στη Θράκη». 

«Λαχγκάλ... δεν ήθελα να σε πληγώσω», είπε ήρεμα ο 

Κλείδημος. «Ούτε μ' ενδιαφέρει να μάθω όσα η μοίρα σε α

νάγκασε να υποστείς, μάλλον χωρίς τη θέληση σου. Διήγα-

γα στρατιωτική ζωή για τέσσερα χρόνια κι είδα τόσο αίμα, 

τόσες σφαγές. Το να αγαπάει ένας άντρας μια γυναίκα ή έ

ναν άλλο άντρα είναι κάτι που σίγουρα δεν κάνει τον κόσμο 

χειρότερο απ' ό,τι ήδη είναι. Ίσως ο πραγματικός λόγος που 

με έκανε να σου μιλήσω κατ' αυτό τον τρόπο είναι η αμφι-



βολία που με κυριεύει και καμιά φορά με κρατά ξάγρυπνο 

όλη τη νύχια. Είμαι μόνος στον κόσμο, Λαχγκάλ, και δεν 

ξέρω σε ποιον να εμπιστευτώ. Όλους αυτούς που αγάπησα 

τους έχασα η βρίσκονται τόσο μακριά, που είναι σαν να χά

θηκαν για πάντα. Η επανεμφάνιση σου και τα λόγια του βα

σιλιά αναπτέρωσαν τις ελπίδες μου και ξανάδωσαν ζωή στο 

κορμί μου. Δεν ξέρω όμως αν όλα όσα άκουσα ήταν αλήθεια, 

αν οι προθέσεις του βασιλιά είναι εκείνες που ο ίδιος μου ε

ξήγησε ή αν θέλει να με μετατρέψει σε τυφλό όργανο της φι

λοδοξίας του. Στο στρατόπεδο στη Θράκη άκουσα να λένε 

πολλά γι' αυτόν. Έλεγαν ότι είναι άνθρωπος αμείλικτος και 

σκληρός, ότι η δίψα για εξουσία του τρώει τα σωθικά, ότι τον 

διέφθειραν ο πλούτος και η χλιδή, ότι είναι αιχμάλωτος της 

λαγνείας του. 

«Μπορείς εύκολα να καταλάβεις πώς αισθάνομαι. Εντού

τοις, όλους αυτούς τους μήνες που ταξιδέψαμε μαζί δε μου 

είπες τίποτα, δε με βοήθησες ποτέ να καταλάβω αν ξέρεις 

πράγματα που εγώ αγνοώ κι εσύ δε θέλησες να μου αποκα

λύψεις, αν και έβλεπες την αμφιβολία ζωγραφισμένη στο 

πρόσωπό μου. Γι' αυτό φαντάστηκα ότι ήσουν πολύ στενά 

δεμένος με τον Παυσανία, γι' αυτό σκέφτηκα ότι ο μικρός 

Λαχγκάλ που μου πρόσφερε πολύχρωμα κοχύλια στην αμ

μουδιά της Κύπρου ήταν πια μια μακρινή εικόνα που έ

πρεπε να ξεχάσω». 

«Κι εσύ έχεις αλλάξει», του αντιγύρισε ο νέος, «το βλέμ

μα σου είναι σκοτεινό και αφηρημένο, ο τόνος της φωνής 

σου συχνά γίνεται σκληρός και απότομος. Όλο αυτό τον και

ρό ήταν σαν να ταξίδευα μ' έναν άγνωστο. Πώς μπορούσα 

να σου μιλήσω φιλικά; Αισθανόμουν την περιφρόνηση σου... 

τίποτ' άλλο. Όταν ξεκινήσαμε είχα την εντύπωση ότι δέ

χτηκες με χαρά την αποστολή και το σχέδιο του Παυσανία. 



Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι είσαι γεμάτος αμφιβολίες. 

Εσύ ο ίδιος εξάλλου δε μου αποκάλυψες ένα μυστικό...» 

Ο Κλείδημος τον κοίταξε ερωτηματικά. 

«Ο Παυσανίας σου έδωσε ένα μήνυμα που μπορείς να 

διαβάσεις με τη σκυτάλη σου...» 

«Θα σου πω ό,τι θέλεις, Λαχγκάλ. Ήσουν ακόμη μικρό 

παιδί όταν σου διηγήθηκα την ιστορία της ζωής μου. Το πε

ριεχόμενο όμως του μηνύματος δεν αφορά εσένα κι εμένα, 

αλλά την τύχη πολλών ανθρώπων, ίσως λαών ολόκληρων. 

Δεν μπορώ...» 

«Εσύ το έχεις διαβάσει το μήνυμα;» τον διέκοψε ο Λαχ-

γκάλ. 

«Όχι, όχι ακόμη. Η διαταγή έλεγε να το διαβάσω μόνο 

αφού εκτελέσω την αποστολή μου». 

«Και δε σου πέρασε απ' το μυαλό να το διαβάσεις νωρί

τερα;» 

«Έδωσα το λόγο μου στο βασιλιά κι εγώ κρατώ την υπό

σχεση μου, Λαχγκάλ. Πες μου όμως, γιατί θέλεις να μάθεις 

τι λέει αυτό το μήνυμα;» 

«Διπλονόματε...» Ο Λαχγκάλ έπλεκε αμήχανα τα χέρια 

του. «Διπλονόματε... φοβάμαι». 

«Δεν καταβαίνω, ποιος σε απειλεί εδώ;» 

«Φοβάμαι μην πεθάνω». Ο Κλείδημος τον κοίταξε απο

ρημένος: 

«Μα γιατί; Αρρώστησες, αλλά δεν ήταν τίποτα σοβαρό. 

Αρρωσταίνει κανείς εύκολα όταν ταξιδεύει σε ξένες χώρες. 

Φταίει το φαγητό, το νερό...» 

«Όχι, δεν είναι αυτό. Ο βασιλιάς Παυσανίας έστειλε κι 

άλλα μηνύματα στο Μέγα Βασιλέα. Όσοι τα μετέφεραν δε 

γύρισαν ποτέ πίσω». 

«Τι θες να πεις;» 



«Ό,τι σου λέω, Διπλονόματε, τίποτα παραπάνω. Είμαι α

πόλυτα σίγουρος ότι όσοι πήγαν μηνύματα ως τώρα δε γύ

ρισαν ποτέ πίσω. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί φοβάμαι; Μπο

ρεί το μήνυμα να σου λέει να με σκοτώσεις... Αλλιώς γιατί ο 

βασιλιάς σε διέταξε να το διαβάσεις μόνο αφού εκτελέσεις 

την αποστολή σου; Άκουσε, Διπλονόματε, όταν ήρθα να σε 

βρω στη Θράκη και σου μετέφερα τις υποσχέσεις του βασι

λιά, είδα ότι η σκέψη και μόνο πως μπορούσες να γυρίσεις 

στη Σπάρτη, πως θα ξανάβλεπες τη γυναίκα που σε μεγά

λωσε, τα αγαπημένα σου πρόσωπα, σου έδινε καινούρια 

ζωή, σου έδινε πάλι όρεξη να παλέψεις. Νομίζω... νομίζω ό

τι θα έκανες τα πάντα για να εξασφαλίσεις όσα σου υπο

σχέθηκε ο Παυσανίας. Δεν ξέρω τι άλλο σου είπε στην ιδι

αίτερη συνάντηση σας. Σίγουρα ήταν πράγματα σπουδαία. 

Ξέρω ότι σου έχει μεγάλη εκτίμηση. Η ζωή ενός Σύρου δού

λου δεν αξίζει τίποτα μπροστά σε όλα αυτά... γι' αυτό και φο

βάμαι, Διπλονόματε. Δε μας μένουν παρά δύο μέρες πορεία 

μέχρι τις Κελαινές, όπου θα παραδώσεις το μήνυμα και θα 

μπορείς έτσι να διαβάσεις τι άλλο ο Παυσανίας σε διατάζει 

να κάνεις. Σε παρακαλώ όμως, αν η διαταγή λέει να με σκο

τώσεις, μη μου κόψεις το λαιμό με το σπαθί σου. Σε ικε

τεύω... Άφησε με να πεθάνω με τα ίδια μου τα χέρια. Έχω 

ένα υγρό που σε μισοκοιμίζει και περνάς ανάλαφρα, χωρίς 

πόνο, από τη ζωή στο ατέλειωτο σκοτάδι...» 

Δυο μεγάλα δάκρυα κυλούσαν τώρα από τα θλιμμένα μά

τια του Λαχγκάλ, που σώπασε χωρίς να τολμήσει να κοιτά

ξει το φίλο του. Ο Κλείδημος έμεινε πολλή ώρα αμίλητος. 

Ο ανάστατος νους του σκεφτόταν όλα όσα τους συνέβησαν, 

τη μεγάλη ελπίδα που γεννήθηκε μέσα του, τη φρίκη μιας 

πράξης που ίσως να έπρεπε να εκτελέσει. Μπορεί όμως ο 

Λαχγκάλ να έκανε λάθος, ίσως οι άνθρωποι που ανέφερε να 



εξαφανίστηκαν για άλλους λόγους, να χάθηκαν ή να έπεσαν 

σε ενέδρα στη μακριά διαδρομή τους. Στο γυλιό του όμως 

είχε το δερμάτινο κύλινδρο με τη διαταγή του βασιλιά και 

στο χέρι του κρατούσε τη σκυτάλη για να το διαβάσει... Δεν 

κρατούσε πια την γκλίτσα από κρανιά που ο Κριτόλαος εί

χε διαλέξει για λογαριασμό του. Την είχε κάψει στη νεκρι

κή πυρά του Βρύθου στις Πλαταιές, όπως είχαν καεί τα παι

δικά του χρόνια σ' εκείνη την αιματοβαμμένη πεδιάδα. Η 

τρεμάμενη φωνή του Λαχγκάλ τον επανέφερε στην πραγμα

τικότητα: 

«Κι άλλες φορές διάβασες θανατικές εντολές πάνω στη 

σκυτάλη σου, Διπλονόματε, που αφορούσαν χιλιάδες αν

θρώπους. Είσαι Σπαρτιάτης πολεμιστής και πρέπει να ακο

λουθήσεις τη μοίρα σου. Οι θεοί σου έσωσαν τη ζωή πολλές 

φορές: όταν ήσουν βρέφος σε έσωσαν από τα δόντια των λύ

κων, τώρα χίλιες φορές από τα όπλα των Θρακών πολεμι

στών. Οι στρατιώτες σου δεν μπορούσαν να εξηγήσουν πώς 

εσύ κατάφερες να επιφέρεις το θάνατο τόσες φορές στο πε

δίο της μάχης και να παραμείνεις ατιμώρητος, εσύ, ένας 

κουτσός πολεμιστής, που η μοίρα σου επιφύλαξε δυο ονό

ματα και δυο βίους. Εσύ που ξέφυγες από το θάνατο που ε

σύ ο ίδιος ήθελες να δώσεις στον εαυτό σου με το σπαθί σου... 

ή κάνω λάθος; Τρανό μέλλον, ίσως και αποτρόπαιο, σίγου

ρα σε περιμένει και δεν μπορείς να του ξεφύγεις. Τη μέρα 

που σε αντίκρισα στη Θράκη κάτω από εκείνη τη βαλανιδιά 

είχες ξεπεράσει τα όρια της απελπισίας... Το διάβασα στο 

σκοτεινό σου βλέμμα, στο σημαδεμένο σου κορμί, στην πέ

νη έκφραση του προσώπου σου. Και τι είναι τελικά η ζωή 

ενός δούλου, που ξεπουλήθηκε πριν ακόμη προλάβει ο ίδιος 

να την κρατήσει στα χέρια του, έστω και για μια στιγμή, τι 

είναι ένα κορμί που εκπορνεύεται για πέντε οβολούς;...» 



«Αρκεί, Λαχγκάλ!» φώναξε ο Κλείδημος κρύβοντας με τα 

χέρια το πρόσωπο του. Αλλά εκείνος δε σώπασε. Και η φω

νή του δεν έτρεμε πια: έγινε βαθιά και σκοτεινή, φανέρωνε 

πόνο, μόνο πόνο και τίποτ' άλλο: 

«Έφτασες λοιπόν στο σημείο χωρίς επιστροφή. Μην α

σχολείσαι με μένα, διάβασε τη διαταγή, κι αν πρέπει να πε

θάνω, άσε με να πεθάνω. Θα σε συνοδεύσω ακόμη σήμερα 

και αύριο, όπως κάνει ένας πιστός δούλος, και το επόμενο 

πρωί εγώ δε θα ξυπνήσω πια... Ούτε που θα το καταλάβεις. 

Μονάχα σου ζητώ να μην εγκαταλείψεις το σώμα μου στα 

τσακάλια, θάψε με σαν να ήμουν ελεύθερος άνθρωπος, σαν 

να ήμουν... ένας φίλος που κάποτε αγάπησες. Μην αφήσεις 

τη σκιά μου να περιφέρεται πονεμένη στην παγερή όχθη του 

Αχέροντα, όπως λένε ότι συμβαίνει σε όσους μένουν άτα

φοι...» 

Ο Κλείδημος τον άγγιξε στην πλάτη: 

«Δε θα πεθάνεις από το χέρι μου, Λαχγκάλ, ούτε θα α

ναγκαστείς να αυτοκτονήσεις». Έβγαλε από το γυλιό του το 

σφραγισμένο κύλινδρο και τον ξετύλιξε πάνω στη σκυτάλη 

για να διαβάσει το μήνυμα: 

Ο δούλος που έστειλα μαζί σου εκπλήρωσε πλέον την απο

στολή του. Τώρα πια γνωρίζεις το δρόμο της επιστροφής. 

Θα τον διανύσεις μόνος, διότι δεν πρέπει να μείνει κανένας 

μάρτυρας του ταξιδιού σου στα βάθη της Ασίας. Και να κα

ταστρέψεις αυτό το μήνυμα. 

«Είχες δίκιο να φοβάσαι, Λαχγκάλ», είπε πετώντας τον κύ

λινδρο στο χείμαρρο. «Ο βασιλιάς με διατάζει να σε σκο

τώσω». 



Τα τείχη των Κελαινών υψώνονταν στο γαλάζιο ουρανό, με 

μια φωλιά πελαργών σε κάθε πύργο τους. Τα μεγάλα που

λιά πετούσαν ήρεμα πάνω από την πόλη. Με τα φτερά α

πλωμένα, ακίνητα, άφηναν τον άνεμο του οροπεδίου να τα 

ταξιδεύει. Από το λόφο κατηφόριζε η ασημένια κορδέλα του 

ποταμού Μαιάνδρου, που έλεγαν ότι είχε τις πηγές του μέ

σα σε μια σκοτεινή σπηλιά στην πόλη. Νύμφες και Σάτυροι 

κατοικούσαν κάποτε εκεί, ενώ την πόλη έκλεινε στην αγκα

λιά του ένα δάσος με λεύκες γεμάτο ωδικά πτηνά. 

«Φτάσαμε», είπε ο Κλείδημος στον Λαχγκάλ. «Εδώ μας 

περιμένει ο απεσταλμένος του Μεγάλου Βασιλέως, ο σα-

τράπης Αρτάβαζος». 

«Ναι», απάντησε ο νέος. «Να, εκεί είναι η ακρόπολη με 

τα θερινά ανάκτορα του Μεγάλου Βασιλέως. Εκεί κατοικεί 

ο σατράπης». Πλησίασαν στη νότια πύλη, που τη φρουρού

σαν δυο Φρύγες τοξότες. Ο Κλείδημος έδωσε στον Λαχγκάλ 

ένα σφραγισμένο πινάκιο* κι εκείνος, δείχνοντάς το στο 

φρουρό, του είπε στη γλώσσα του: 

«Πήγαινε αυτό το σημάδι στο σατράπη Αρτάβαζο και 

πες του ότι ο ευγενής Κλείδημος της Σπάρτης, γιος του Αρί-

σταρχου, Κλεομενίδης, αναμένει να γίνει δεκτός». Ο τοξό

της τον έβαλε να επαναλάβει δυο φορές το μακροσκελές και 

δύσκολο όνομα, για να σιγουρευτεί ότι δε θα το ξεχάσει, και 

απομακρύνθηκε. 

«Πες μου γι' αυτή την πόλη και γι' αυτούς τους τόπους», 

είπε ο Κλείδημος στον Λαχγκάλ, καθισμένος στο πέτρινο 

πεζούλι του τείχους, καθώς τέντωνε τα χέρια του, μουδια

σμένα ακόμη από την υγρασία της νύχτας. 

* Δέλτος, μικρός πίνακας -συνήθως ξύλινος- αλειμμένος με κερί, πάνω στον ο-

ποίο έγραφαν. (Σ.τ.Ε.) 



«Δε γνωρίζω πολλά», είπε ο Λαχγκάλ. «Μου είπαν ότι εί

ναι η τελευταία πόλη της Φρυγίας προς την Ανατολή. Πίσω 

από εκείνες τις οροσειρές», συνέχισε δείχνοντας τις γαλα

ζοπράσινες βουνοκορφές δυο μέρες πορεία μακριά, «εκτί-

νεται η Λυκαονία, μια επικίνδυνη χώρα με αιμοδιψείς λη

στές που ούτε οι στρατιώτες του Μεγάλου Βασιλέως κατα

φέρνουν πάντα να ελέγχουν. Απαιτούνται έξι μέρες πορεία 

για να διασχίσεις τη Λυκαονία και να φτάσεις στους πρό

ποδες των Ορέων του Ταύρου, σε μια αδιάβατη και από

κρημνη οροσειρά που για να τη διασχίσεις πρέπει να πε

ράσεις μέσα από μια κλεισούρα τόσο στενή, ώστε τα υπο

ζύγια είναι αναγκασμένα να πηγαίνουν το ένα πίσω από το 

άλλο. Από εκείνο το βουνό μέχρι τη θάλασσα χρειάζονται 

τρεις μέρες πορεία σε έναν τόπο που τον λένε Κιλικία. Στα 

ανατολικά της Κιλικίας υπάρχει μια πολύ ψηλή οροσειρά 

που οι ντόπιοι αποκαλούν Σαμάν* και πέρα από εκεί βρί

σκεται η Συρία, η χώρα όπου γεννήθηκα. Όσο γι' αυτή την 

πόλη, ξέρω μόνο ότι ο ποταμός Μαίανδρος πηγάζει μέσα α

πό ένα θαυμάσιο κήπο που λένε ότι έχει κάθε είδους άγρια 

φυτά και ζώα. Οι Πέρσες στη γλώσσα τους το αποκαλούν 

παϊρινταέζα κι εσείς οι Έλληνες παράδεισο**. Ο Μέγας Βα

σιλεύς πηγαίνει εκεί με τους αυλικούς του για κυνήγι όταν 

μετακομίζει στα θερινά ανάκτορα, πάνω στην ακρόπολη. Η 

πόλη έχει κι άλλο ποτάμι, μικρότερο από τον Μαίανδρο, 

που οι κάτοικοι αποκαλούν Μαρσουά κι εσείς οι Έλληνες 

* Το όρος Αμανός ή Αμανόν. (Σ.τ.Ε.) 

** Η λέξη παράδεισος (στην περσική pairi-daeza = περίκλειστος κήπος, περί

βολος) στην αρχαία ελληνική, πέρα από τη σημασία του περίφρακτου, κατά

φυτου τόπου αναψυχής, χρησιμοποιήθηκε από τον Ξενοφώντα για να χαρα

κτηρίσει τους κήπους ή «πάρκα» των ευγενών και των βασιλιάδων της Περσίας. 

(Σ.τ.Ε.) 



Μαρσύα κι ίσως γι' αυτό λένε ότι στις όχθες του ο Σειληνός* 

Μαρσύας, αφού τόλμησε να προκαλέσει τον Απόλλωνα σε 

αγώνα μουσικής, ηττήθηκε, γδάρθηκε ζωντανός και το δέρ

μα του κρεμάστηκε στη σπηλιά της πηγής. Αν θέλεις, μπο-

ρούμε να τη δούμε, αν και εγώ πιστεύω ότι είναι απλώς η 

προβιά μιας γίδας που μάλλον θυσιάστηκε πριν από πάρα 

πολλά χρόνια σε κάποια θεότητα αυτού του τόπου». 

«Μου αρέσουν αυτές οι ιστορίες», είπε ο Κλείδημος. «Μου 

θυμίζουν εκείνες που μου διηγούνταν ο παππούς μου ο Κρι-

τόλαος όταν ήμουν μικρός. Από εκείνον πρωτοάκουσα αυ

τήν ακριβώς την ιστορία του Σειληνού που ο θεός Απόλλω

νας έγδαρε ζωντανό. Ποτέ όμως δε φανταζόμουν ότι μια μέ

ρα θα βρισκόμουν στη χώρα όπου γεννήθηκε αυτός ο μύ-

θος». Ο Κλείδημος έριξε μια ματιά στην απέραντη πεδιά

δα που απλωνόταν μπροστά στην πόλη και στον Μαίανδρο 

που άστραφτε στον ήλιο. Και τότε έφτασε τρέχοντας ο το

ξότης λέγοντας του: «Ο κύριός μας, ο Αρτάβαζος, σε περι

μένει. Ακολούθησέ με, θα σε πάω στο παλάτι». 

Ο Κλείδημος και ο Λαχγκάλ τον ακολούθησαν στους δρό

μους της πόλης, που είχαν ήδη αρχίσει να γεμίζουν κόσμο: 

άντρες και γυναίκες, ντυμένοι με παράξενα ρούχα, περιερ

γάζονταν τους δύο ξένους. Μερικά παιδάκια τους πήραν α

ό πίσω τραβολογώντας τους από τα ρούχα και προσπα

θούσαν να τους πουλήσουν μικροπράγματα από τα ψάθινα 

καλάθια τους. Ο τοξότης τα έδιωχνε με φωνές και κάθε τό

σο τα χτυπούσε με το τόξο του. Κι εκείνα σκορπίζονταν στρι

γκλίζοντας, αλλά κατόπιν ξαναμαζεύονταν όλα μαζί πίσω 

από τους τρεις τους, που περπατούσαν βιαστικά προς το κέ-

* Οι Σειληνοί ήταν δαιμονικά όντα που τα χαρακτηριστικά τους μοιάζουν μ' ε-

κείνα των Σατύρων, γι' αυτό και πολύ συχνά ταυτίζονται. (Σ.τ.Ε.) 



ντρο της πόλης. Κάποια στιγμή φάνηκε η ακρόπολη: ένας 

οχυρωμένος λόφος, γεμάτος λεύκες και καταπράσινος, που 

γινόταν ακόμη πιο πράσινος στις όχθες του μικρού ποτα

μού. Τα παιδιά όρμησαν με γέλια και φωνές στα χαλίκια 

της όχθης. Έβγαλαν βιαστικά τα ρούχα τους, πέταξαν τα 

καλάθια στην άκρη και βούτηξαν γυμνά στο ποτάμι παίζο

ντας με το νερό. 

Οι τρεις άντρες ανέβαιναν τα σκαλοπάτια που οδηγούσαν 

στο παλάτι και μετά από λίγο έμπαιναν στον προθάλαμο. 

Οδήγησαν τον Κλείδημο σε ένα λουτρό, τον έπλυναν και τον 

έντυσαν. Εντέλει τον έφεραν ενώπιον του Αρτάβαζου. Ο σα-

τράπης ήταν ξαπλωμένος πάνω σε μεγάλα μαξιλάρια. Μό

λις τον είδε, σηκώθηκε και πήγε να τον καλωσορίσει: 

«Χαίρε, Σπαρτιάτη φιλοξενούμενε», του είπε στα ελλη

νικά. «Καλώς ήρθες σ' αυτό τον οίκο. Ελπίζω η υγεία του ευ

γενούς Παυσανία να είναι καλή». 

«Ήταν καλά όταν τον άφησα στο Βυζάντιο πριν από δύο 

μήνες», απάντησε ο Κλείδημος κάνοντας βαθιά υπόκλιση. 

«Τώρα όμως πρέπει να βρίσκεται στη Σπάρτη». 

«Στη Σπάρτη;» απόρησε έκπληκτος κι ενοχλημένος ο σα-

τράπης. «Νόμιζα ότι θα έμενε στο Βυζάντιο. Κάθισε όμως, 

σε παρακαλώ, θα είσαι κουρασμένος», πρόσθεσε δείχνοντας 

ένα μεγάλο μαλακό μαξιλάρι πάνω σε ένα γαλάζιο χαλί. Ο 

Κλείδημος κάθισε με δυσκολία στην άβολη αυτή στάση και 

μάζεψε το περσικό πανωφόρι ανάμεσα στα πόδια του. 

«Στη Σπάρτη κάποιοι άρχισαν να υποπτεύονται και ο βα

σιλιάς δε θέλει να τροφοδοτεί φήμες που μπορεί να γίνουν 

επικίνδυνες. Είναι σίγουρος ότι κανείς δεν έχει την παρα

μικρή απόδειξη, ότι πρόκειται απλώς για φθόνο. Νομίζω ό

τι ο τρόπος ζωής του στο Βυζάντιο, εντελώς ανορθόδοξος για 

Σπαρτιάτη, έδωσε την ευκαιρία στους εφόρους και στους 



γέροντες, που πάντα ανησυχούσαν μήπως οι βασιλείς γίνουν 

υπερβολικά ισχυροί, να τον ανακαλέσουν ώσπου να βρουν 

κάποια αφορμή να τον κατηγορήσουν. Ο βασιλιάς πάντως 

σε διαβεβαιώνει ότι πολύ γρήγορα θα μπορεί να κινηθεί ε

λευθέρα και ότι θα γυρίσει σύντομα στο Βυζάντιο. Εκεί θα 

του μεταφέρω τα λόγια σου ή τα λόγια του Μεγάλου Βασι

λέως». 

Ο Αρτάβαζος χάιδεψε για λίγο την γκρίζα γενειάδα του. 

Έπειτα απευθύνθηκε ξανά στον φιλοξενούμενο του λέγο

ντας: «Ο Μέγας Βασιλεύς στέλνει στον Παυσανία το εξής 

μήνυμα: "Χαίρε. Η απόδειξη φιλίας που μας έδωσες μας 

συγκίνησε βαθύτατα. Πράγματι, απελευθέρωσες ανθρώπους 

που είναι μέσα στην καρδιά μας και είχαν πέσει αιχμάλω

τοι των στρατιωτών σου. Είμαστε λοιπόν διατεθειμένοι να 

σε θεωρήσουμε σύμμαχό μας και να σου προσφέρουμε ό,τι 

χρειάζεσαι, χρήματα ή οποιαδήποτε άλλη βοήθεια. Όσο για 

το αίτημά σου να σου επιτρέψουμε να πάρεις για σύζυγό σου 

μια από τις κόρες μας, βεβαίως κι είμαστε έτοιμοι να το α-

ποδεχτούμε και αναμένουμε να μας ενημερώσεις για τις προ

σεχείς κινήσεις σου. Από τώρα και στο εξής θα κοινοποιείς 

κάθε απάντηση σου στο σατράπη της επαρχίας μας Καρίας 

στην πόλη Δασκυλείο, στην οποία θα μπορούν ευκολότερα 

να πηγαίνουν οι αγγελιαφόροι σου από το Βυζάντιο"». 

«Τα λόγια που μου μετέφερες χαράχτηκαν καλά στη μνή-

μη μου και θα τα αναφέρω ακριβώς όπως μου τα είπες», α-

πάντησε ο Κλείδημος. 

«Πολύ καλά», είπε ο σατράπης. «Πες μου τώρα, ποιες εί

ναι οι ακριβείς κινήσεις του βασιλιά Παυσανία;» 

«Προς στιγμήν πρέπει να διασκεδάσει οποιαδήποτε υ-

ποψία έχουν στο μυαλό τους οι έφοροι και οι γέροντες. Τον 

αντιμετωπίζουν πράγματι με καχυποψία - απολαμβάνει με-



γάλη αίγλη μετά τη νίκη του στις Πλαταιές», τον πληροφό

ρησε ο Κλείδημος. 

Ο Κλείδημος πρόσεξε μια ανεπαίσθητη αλλά σαφή έκ

φραση δυσαρέσκειας στο πρόσωπο του Αρτάβαζου και κα

τάλαβε ότι ήταν λάθος του που έθιξε πρώτος το θέμα αυτό. 

Ωστόσο συνέχισε: «Είναι επίσης και διοικητής της στρατιάς 

στα στενά, επικεφαλής του πελοποννησιακού στόλου κι ε

πιπλέον επίτροπος, δηλαδή κηδεμόνας, του βασιλιά Πλεί-

σταρχου, του γιου του Λεωνίδα, ο οποίος, όπως γνωρίζεις, εί

ναι ακόμη ανήλικος. Υπό ομαλές συνθήκες, οι έφοροι και η 

Γερουσία καταφέρνουν συνήθως να στρέψουν τον ένα βα

σιλιά εναντίον του άλλου και να υποδαυλίσουν μια αντιζη

λία που τους επιτρέπει να ασκούν ανενόχλητοι την εξουσία 

τους. Ο Παυσανίας όμως είναι ουσιαστικά μόνος του και έ

χει συγκεντρώσει στα χέρια του τεράστια δύναμη: γι' αυτό 

έχει προκαλέσει δυσπιστία και καχυποψία. Είναι σαφές ό

τι οι έφοροι και η Γερουσία ψάχνουν για αφορμές να του ε

πιτεθούν. Αυτό είναι όλο... Τουλάχιστον έτσι νομίζω. Εντού

τοις, ο Παυσανίας μου φάνηκε πολύ αποφασισμένος. Να 

μην ξεχνάμε ότι μπορεί να βασίζεται και στη συνέλευση των 

ομοίων. Οι πολεμιστές θαυμάζουν την ευφυΐα και την αν

δρεία και συνήθως αισθάνονται πιο κοντά στους βασιλείς 

που τους οδηγούν στη μάχη παρά στους εφόρους και στη Γε

ρουσία». 

Ο Αρτάβαζος βημάτιζε πάνω κάτω στη μεγάλη αίθουσα. 

Έπειτα στάθηκε στο κέντρο της και μίλησε ξανά: «Μας συμ

φέρει λοιπόν να κινηθούμε το συντομότερο δυνατό, όσο μπο

ρούμε να βασιζόμαστε σε σύμμαχο που βρίσκεται σε πλεο

νεκτική θέση. Αν απευθύνουν κατηγορίες εναντίον του Παυ

σανία ή τον καθαιρέσουν από την ηγεσία του στρατεύματος, 

τα σχέδια μας θα πρέπει να αλλάξουν εντελώς. Όπως γνω-



ρίζεις, αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην Αθήνα είναι μάλ

λον συγκεχυμένη». Ο Κλείδημος το αγνοούσε, αλλά έγνεψε 

καταφατικά σαν να ήταν καλά πληροφορημένος. «Ο Θεμι

στοκλής, ο Αθηναίος στρατηγός που νίκησε το στόλο μας 

στη Σαλαμίνα, εκδιώχτηκε από την πόλη του και τώρα ζει 

εξόριστος». Ο Κλείδημος μόλις που μπόρεσε να συγκρατη

θεί και να μην προδώσει την έκπληξη του. «Μια μέρα ίσως 

γίνει σύμμαχος μας, αν μη τι άλλο για να εκδικηθεί την α

χαριστία της πατρίδας του. Να πεις λοιπόν στο βασιλιά σου 

να είναι έτοιμος για δράση, ότι η ώρα πλησίασε. Ήρθες 

στις Κελαινές χωρίς να βιάζεσαι, αφού ήξερες ότι ο Παυ

σανίας δε θα γυρίσει στο Βυζάντιο πριν από το τέλος του 

καλοκαιριού. Στο δρόμο της επιστροφής όμως θα πρέπει 

να βιαστείς. Αν τύχει και ο Παυσανίας επιστρέψει νωρίτε

ρα, πρέπει να είσαι ήδη στο Βυζάντιο και να τον περιμένεις 

για να του αναφέρεις αυτά που σου είπα. Έπειτα θα έρθεις 

αμέσως σε επαφή με το σατράπη του Δασκυλείου. Θα πρέ

πει να φροντίσεις το ταξίδι σου αυτό να μείνει μυστικό. Ξέ

ρω πως είναι μαζί σου ένας δούλος. Δεν μπορούμε να το δια

κινδυνεύσουμε: αν μιλήσει, θα προξενήσει μεγάλη ζημιά. 

Αν θέλεις, μπορώ να το φροντίσω εγώ και να σου δώσω έ

ναν άλλο δούλο ή μια γυναίκα, αν θέλεις... ένα όμορφο κο

ρίτσι! Ή μήπως προτιμάς έναν νεαρό;» ρώτησε πολύ ευγε

νικά ο σατράπης. 

«Ω, όχι, κύριε», απάντησε αμέσως ο Κλείδημος. «Θα ή-

ταν μεγάλη πολυτέλεια για μένα και θα κινούσε τις υποψίες 

και το φθόνο των συμπολεμιστών μου. Καλύτερα να μην 

τραβάμε την προσοχή. Θα φροντίσω εγώ να απαλλαχτώ α

ό το δούλο όταν φτάσω στη θάλασσα. Εξάλλου, είχα λάβει 

ήδη διαταγές να το φροντίσω». 

«'Οπως προτιμάς», αποκρίθηκε ο σατράπης. «Τώρα ό-



μως επίτρεψέ μου να σου προσφέρω τη φιλοξενία μου για 

να μπορέσεις να αναπαυτείς μερικές μέρες πριν ξεκινήσεις 

για το ταξίδι της επιστροφής». 

Ο Κλείδημος δέχτηκε: ήταν περίεργος να δει πώς ζούσαν 

εκείνοι που οι Έλληνες αποκαλούσαν βαρβάρους. 

Το παλάτι ήταν πολύ πιο όμορφο απ' οποιοδήποτε κτί

σμα είχε δει ποτέ στην Ελλάδα και στην Ασία. Τον Λαχγκάλ 

τον είχαν πάει στους κοιτώνες των δούλων, αλλά στον ίδιο 

είχαν παραχωρήσει αίθουσα στο πιο ψηλό σημείο του κτι

ρίου, με παράθυρα που έβλεπαν στην Ανατολή και στη Δύ

ση, ώστε να δροσίζεται τη νύχτα. 

Κατά το ηλιοβασίλεμα δείπνησε με τον Αρτάβαζο και α

πόλαυσε θεσπέσια εδέσματα: ψητό κυνήγι κάθε είδους με 

μυρωδικά. Εκείνο που τον εντυπωσίασε περισσότερο ήταν 

ένα μεγάλο πουλί που οι μάγειρες κουβάλησαν στο τραπέ

ζι στολισμένο με όλα τα φτερά της ουράς του. Φτερά πολύ 

μεγάλα, με χρώματα που ιρίδιζαν, το καθένα απ' τα οποία 

είχε στην κορυφή ένα μεγάλο πρασινογάλαζο μάτι που άλ

λαζε χρώμα σε κάθε κίνηση. Ο σατράπης πρόσεξε την έκ

πληξη του φιλοξενουμένου του και διέταξε ένα δούλο να φέ

ρει ένα κλουβί με ένα ζωντανό πουλί. Ήταν πανέμορφο πλά

σμα, με τόσο λαμπερά χρώματα, που ο Κλείδημος έμεινε ά

ναυδος. Ο λαιμός και το στήθος του πουλιού σκεπάζονταν 

από ζωηρά μπλε φτερά και η ουρά του ήταν μακριά περί

που δυο πήχεις. Μόνο η λαλιά του ήταν από τα πιο άχαρα 

κρωξίματα που είχε ακούσει ποτέ. Του είπε ότι το πτηνό αυ

τό προερχόταν από τη μακρινή Ινδία, την τελευταία ανα

τολική επαρχία του Μεγάλου Βασιλέως, πέρα από την ο

ποία δεν υπάρχει παρά ο απέραντος Ωκεανός. 

Του έδειξε κι ένα άλλο πουλί, πιο μικρό, αλλά με ακόμη 

πιο πολύχρωμα φτερά: χρυσά, κατακόκκινα, λαμπερά μαύ-



ρα και λευκά. Του είπε ότι το είχαν αιχμαλωτίσει στη χώρα 

των Φασιανών, μιας βόρειας φυλής η οποία όφειλε το όνο

μα της στον ποταμό Φάσι* που πηγάζει από τον Καύκασο 

κι εκβάλλει στον Πόντο. Μετά το κυνήγι σερβίρισαν γλυκά 

και φρούτα: ρόδια, σύκα και κάποιους καρπούς που έμοια

ζαν με αχνορόδινα μήλα καλυμμένα με απαλό χνούδι, με ε

ξαίσιο χυμό που έδιωχνε τη δίψα, γλυκύτατα στη γεύση, αλ

λά με μεγάλο και σκληρό κουκούτσι. Ο Κλείδημος παραλί

γο να σπάσει τα δόντια του κι έκανε τους συνδαιτυμόνες του 

να γελάσουν. Αυτά τα φρούτα τα καλλιεργούσαν μόνο στον 

κήπο των ανακτόρων ή τα έφερναν κατευθείαν από τη μα

κρινή Περσία, γι' αυτό και τα αποκαλούσαν περσικά μήλα 

ή απλώς περσικά**. 

Ήρθε η ώρα της ανάπαυσης. Ένας ευνούχος του παλα

τιού συνόδευσε τον Κλείδημο στο γεμάτο χλιδή, ευρύχωρο 

δωμάτιο του. Ήταν διακοσμημένο με χρωματιστό σμάλτο 

που απεικόνιζε λουλούδια και δέντρα με πολύχρωμα πουλιά 

και άγρια ζώα. Περισσότερο όμως τράβηξε την προσοχή 

του το κρεβάτι: ήταν τόσο μεγάλο, που μπορούσαν να κοι

μηθούν άνετα τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι. Τα επίχρυ

σα χάλκινα πόδια του είχαν τη μορφή φτερωτών ανθρώπων. 

Στο κρεβάτι ήταν ξαπλωμένο ένα όμορφο κορίτσι με 

σκούρο δέρμα, τυλιγμένο σε διαφανές πέπλο της Μιλήτου. 

Ο ευνούχος τού είπε σε σπασμένα ελληνικά ότι ήλπιζε να ή

ταν της αρεσκείας του, ότι ανήκε στη βόρεια φυλή των Μοσ-

συνοίκων, ξακουστή για την έλλειψη κάθε αιδούς, τόσο ώ-

στε άντρες και γυναίκες συνουσιάζονταν στο δρόμο παρου-

* Φάσις ή Φάσιος ή Φασιάν. ο σημερινός ποταμός Ριόνι, που στην αρχαιότητα 

θεωρούνταν το φυσικό όριο που χώριζε την Ασία από την Ευρώπη. Από αυτόν 

προέρχεται η ονομασία του πτηνού φασιανός. (Σ.τ.Ε.) 

** Τα ροδάκινα, (Σ.τ.Ε.) 



σία των πάντων και, με αισχρές χειρονομίες, προσπαθούσε 

να εξηγήσει στον φιλοξενούμενο τις ηδονές που τον περί

μεναν. Πρόσθεσε όμως ότι υπήρχαν, αν χρειαζόταν, κι άλ

λες κοπέλες, από τη Βιθυνία, την Καππαδοκία, τη Λυκία, α

κόμη κι από την Αίγυπτο, όλες τους καλά εκπαιδευμένες 

στις ιεροτελεστίες της Αφροδίτης. 

Ο Κλείδημος τον ευχαρίστησε λέγοντας ότι η γυναίκα ή

ταν ό,τι ακριβώς ζητούσε και ενδεχομένως να την άλλαζε το 

επόμενο βράδυ. Ο ευνούχος έφυγε, αφού πρώτα, σφυρίζο

ντας πονηρά, τον καληνύχτισε κι έκλεισε την πόρτα, κατα

σκευασμένη από αρωματικό κέδρο. Ο Κλείδημος κοίταξε το 

κορίτσι, που με τη σειρά του τον περιεργαζόταν με μεγάλη 

περιέργεια από την κορφή ως τα νύχια. Έπειτα βγήκε σε έ

ναν από τους εξώστες για να απολαύσει τη θέα. Έμεινε μαγε

μένος: κάτω απλωνόταν η πόλη, ρόδινη από τις τελευταίες 

αναλαμπές του ήλιου. Πέρα, προς το Νότο, ξανοιγόταν η 

απέραντη πεδιάδα, όπου διακρίνονταν πολλά μικρά σύννε

φα σκόνης. Μερικά από αυτά τα λόγχιζε ξαφνικά μια ετοι

μοθάνατη ηλιαχτίδα και έπαιρναν αμέσως φωτιά, άλλα πάλ

λονταν μέσα σε μια ελαφριά χρυσή λάμψη κι ύστερα έσβη

ναν στη σκιά. Ήταν κοπάδια, που τα οδηγούσαν οι βοσκοί 

κοντά στις Κελαινές για τη νύχτα που κατέβαινε με βήμα 

ταχύ από τα μακρινά βουνά της Αρμενίας. 

Μπορούσε μάλιστα να τα ακούσει να βελάζουν... Ή ο 

Κλείδημος νόμιζε ότι τα άκουσε; Έβλεπε τον εαυτό του να 

προχωρά στηριζόμενος στην γκλίτσα του ανάμεσα στα πρό

βατα και στα κατσίκια κι ένα μεγάλο κριό, τον αρχηγό του 

κοπαδιού, να τον ακολουθεί... όπως γινόταν κάποτε, πριν α

πό πολλά χρόνια... Πόσα πολλά ούτε ο ίδιος ήξερε εκείνη 

τη στιγμή. Η πεδιάδα σκοτείνιασε ξαφνικά και ο μαύρος 

μανδύας της νύχτας τη σκέπασε μέχρι τους πρόποδες των 



βουνών, όπου στηριζόταν ο γαλάζιος κι ελαφρύς σαν αρα

χνούφαντο πέπλο ουράνιος θόλος. Και τότε, ακριβώς στην 

αντίθετη πλευρά από εκείνη όπου είχε δύσει ο ήλιος, έκανε 

την εμφάνιση της η σελήνη, κατάλευκη και φωτεινή σαν να 

είχε αφήσει εδώ και ώρα τα νερά του Ωκεανού, απ' όπου λέ

νε ότι αναδύεται. 

Ο Κλείδημος αισθάνθηκε ένα απαλό άγγιγμα στην πλά

τη. Γύρισε και αντίκρισε την κοπέλα να στέκεται όρθια πί

σω του, ολόγυμνη, με το φεγγαρόφωτο να πέφτει στο κορμί 

της. Τον πήρε από το χέρι και τον οδήγησε στο κρεβάτι. 

Την άφησε να τον γδύσει και να τον χαϊδέψει. Η κοπέλα 

κάθε τόσο τον κοιτούσε. Χαμογελούσε και ψιθύριζε σύντο

μες φράσεις που εκείνος δεν καταλάβαινε. Η φωνή της ό

μως ήταν γλυκιά και τα χεράκια της τόσο απαλά, ώστε μό

λις που ένιωθε το άγγιγμα τους. Τον φιλούσε με υγρά και 

δροσερά σαν πέταλα βιολέτας χείλη, ενώ ο Κλείδημος πίε

ζε το στέρνο του στα στητά της στήθη. Σκέφτηκε ότι έτσι 

πρέπει να ήταν τα σώματα των θεών, που δεν τ' αγγίζει η κού

ραση ούτε τα φθείρει ο πόνος. Και θυμήθηκε την Αντινόη, 

τη μόνη κοπέλα που αγάπησε σ' ολόκληρη τη ζωή του. Τα 

χέρια της σίγουρα θα είχαν τώρα γεμίσει κάλους από τη 

σκληρή δουλειά και το δέρμα της θα ήταν πια ηλιοκαμένο, 

αλλά ίσως τα μάτια της... Τα μάτια της ίσως να έλαμπαν α

κόμη, καταπράσινα σαν τα λιβάδια του Ταΰγετου. 
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Η ΧΑΛΚΙΟΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑ 

ΑΦΟΥ ΠΗΡΑΝ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ του Αρτάβαζου προς τον Παυ

σανία, έφυγαν από τις Κελαινές. Ο Κλείδημος και ο Λαχγκάλ 

ταξίδευαν χωρίς στάσεις για έναν περίπου μήνα. Έφτασαν 

στις Σάρδεις στο τέλος του καλοκαιριού. Είχαν ξεκινήσει με 

το σιτάρι στους αγρούς ακόμη πράσινο και επέστρεφαν όταν 

οι χωρικοί το αλώνιζαν πετώντας το στον αέρα για να ξεχω

ρίσουν τον καρπό από το άχυρο. Κοντά σε ένα αγρόκτημα ο 

Κλείδημος ξεπέζεψε κι έδεσε το άλογο του στο φράχτη. Έκα

νε νόημα στον Λαχγκάλ να πλησιάσει, τον έπιασε από τον α

γκώνα και κατευθύνθηκαν σε ένα δασύλλιο με λεύκες. 

«Λαχγκάλ», του είπε, «ήρθε η ώρα να χωρίσουμε. Στις 

Σάρδεις μπορεί να σε αναγνωρίσουν. Θα πω στον Παυσα

νία ότι εκτέλεσα τη διαταγή του, αλλά εσύ πρέπει να εξα

φανιστείς για πάντα». 

«Αυτό θα κάνω, Διπλονόματε», απάντησε ο νέος. «Σ' ευ

χαριστώ που μου χάρισες τη ζωή. Δε θα το ξεχάσω». 

«Που θα πας;» τον ρώτησε ο Κλείδημος. 

«Δεν ξέρω, δεν είναι εύκολο για ένα δούλο δραπέτη να 

βρει ασφαλές καταφύγιο. Μπορεί να κατευθυνθώ νότια, στα 

Πάταρα, και να ψάξω εκεί για κανένα πλοίο για τη Δύση. 



Λένε ότι η Σικελία είναι όμορφη και πλούσια χώρα. Τα χρή

ματα που μου έδωσες πρέπει να φτάνουν για τα ναύλα μου». 

«Καλή επιλογή μου φαίνεται. Εκεί κάτω κανείς δε θα σε 

βρει. Πρέπει όμως να αλλάξεις και το όνομα σου». 

«Ναι, ακριβώς όπως κι εσύ. Πρέπει να ξέρεις όμως ότι ο 

Παυσανίας ήδη μου είχε δώσει ελληνικό όνομα, αφού το δι

κό μου δεν μπορούσε να το προφέρει. Δεν τον άκουσες πο

τέ να με φωνάζει με το ελληνικό μου όνομα;» 

«Έτσι νομίζω, μια δυο φορές, τώρα όμως δε θυμάμαι...» 

«Άργειλο, με φώναζε Άργειλο, αλλά δε μου άρεσε. Θα 

βρω ένα άλλο». 

Οι δύο άντρες έμειναν για λίγο σιωπηλοί. 

«Είναι πολύ δύσκολη αυτή η στιγμή για μένα», άρχισε να 

λέει ο Κλείδημος. «Ξαναβρήκα το φίλο μου για να τον χά

σω πάλι για πάντα... Είμαι πολύ λυπημένος». 

«Μη μιλάς έτσι, Διπλονόματε. Όταν έφυγες από την Κύ

προ, μπορούσες ποτέ να φανταστείς ότι μια μέρα θα ξανά

βρισκες εκείνο το παιδάκι, που στο μεταξύ έγινε άντρας, μέ

σα στην ερημιά της Θράκης ένα μουντό βροχερό πρωινό, κά

τω από μια μοναχική βαλανιδιά; Ποτέ δεν ξέρεις, Διπλονό

ματε, η μοίρα των θνητών είναι στα χέρια του Δία. Ίσως μια 

μέρα ξανανταμώσουμε». 

«Ίσως», είπε σιγανά ο Κλείδημος. 

«Λοιπόν... αντίο», τον αποχαιρέτισε ο Λαχγκάλ με σπα

σμένη φωνή. 

«Δε θα αγκαλιάσεις τον παλιό σου φίλο πριν τον εγκατα

λείψεις για πάντα;» 

Ο Λαχγκάλ τον έσφιξε στην αγκαλιά του. «Είθε οι θεοί να 

σε προστατεύουν, Διπλονόματε. Πέρασες δύσκολα χρόνια, 

όπως κι εγώ», του είπε. «Από τώρα και στο εξής δεν μπορεί 

παρά να πάνε καλύτερα τα πράγματα». 



«Είθε να θελήσουν οι θεοί», ευχήθηκε ο Κλείδημος μό

λις αποτραβήχτηκαν ο ένας από την αγκαλιά του άλλου. 

«Τώρα πήγαινε». 

Ο Λαχγκάλ καβάλησε το γαϊδουράκι του και το πίεσε γε

ρά στα πλευρά με τις φτέρνες του για να τρέξει. Καθώς διέ

σχιζε τον καταπράσινο κάμπο, χανόταν κάθε τόσο πίσω α

πό τα άχυρα που σήκωνε το λίχνισμα στον αέρα. Ο Κλεί

δημος έμεινε να τον κοιτά, ώσπου ο δυνατός άνεμος έφερε 

κοντά του ένα σύννεφο από λαμπερά ξερά στάχυα. Έλυσε 

το άλογο για να συνεχίσει το ταξίδι κι ενώ καβαλίκευε του 

φάνηκε ότι άκουσε στον αέρα ένα μακρινό ήχο. Στράφηκε 

και κατάφερε να διακρίνει μέσα από τη σκόνη, στην ηλιό

λουστη πλαγιά του λόφου, μια μικρή μαύρη σιλουέτα που 

κουνούσε τα χέρια. Για μια στιγμή άκουσε καθαρά να τον 

καλούν: «Διπλονόματε!» Έπειτα ο άνεμος άλλαξε διεύθυν

ση και η σιλουέτα κρύφτηκε πίσω από ένα σύννεφο σκόνης 

που σηκώθηκε από την πλαγιά. 

Ο Παυσανίας κέντρισε το άλογο του στην απότομη ανηφό

ρα για το ερείπιο που ο κόσμος αποκαλούσε Τάφο του Μενέ

λαου*. Μόλις έφτασε κοντά στα χαλάσματα, τράβηξε τα χα

λινάρια και το ζώο επιβράδυνε το βήμα του. Γύρισε να κοι

τάξει το δρόμο που οδηγούσε στη Σπάρτη: κανείς δεν τον α

κολουθούσε. Ξεπέζεψε, έδεσε το άλογο σε ένα θάμνο και κα

τευθύνθηκε προς τα ερείπια, παραδομένα στα αγριόχορτα 

και στις αγριοσυκιές. Μακριά, στην οροσειρά του Ταΰγετου, 

* Τάφος του Μενέλαου ή Ναός του Μενέλαου ή Μενελάιο: πρόκειται για ιερό 

αφιερωμένο στον Μενέλαο (που λατρευόταν ως θεός) στην κώμη Θεράπνη, που 

αποτελούσε την έδρα του βασιλείου του Μενέλαου και της Ελένης. (Σ.τ.Ε.) 



ο ήλιος όδευε πλέον προς τη δύση του. Προχώρησε προσε

κτικά μέσα από τους μισογκρεμισμένους τοίχους, με το χέ

ρι στο σπαθί. Ένας ετοιμόρροπος κίονας τον εμπόδιζε να 

κοιτάξει στον κυρίως ναό, όπου πρέπει να ήταν και ο θόλος 

του τάφου. Από τη μισογκρεμισμένη οροφή φαινόταν ο γα

λανός ουρανός. Έσκυψε λίγο και είδε τον έφορο Επισθένη 

καθισμένο σε μια τετράγωνη πέτρα. Βγήκε από την κρυ

ψώνα του και έβαλε το σπαθί πίσω στο θηκάρι του: «Χαίρε, 

Επισθένη, περίμενες πολύ;» 

«Όχι, όχι πολύ. Έφυγα από την πόλη χτες το πρωί, τους 

είπα ότι πηγαίνω στο αγρόκτημα μου εδώ κοντά. Αν δε σε 

ακολούθησαν, αυτή η συνάντηση θα μείνει για πάντα μυ

στική». 

Ο βασιλιάς κάθισε σ' ένα κούτσουρο: «Μείνε ήσυχος, κα

νείς δεν ερχόταν ξοπίσω μου. Λοιπόν, τι ήθελες να μου πεις;» 

«Το συμβούλιο των εφόρων δεν μπόρεσε να βρει κάτι για 

να στηρίξει κατηγορία εναντίον σου». 

«Η κρυπτεία όμως;» ρώτησε καχύποπτα ο Παυσανίας. 

«Η κρυπτεία μπορεί να κατασκευάσει αποδεικτικά στοι

χεία από το τίποτα, το ξέρεις καλά. Καλύτερα για σένα που 

υπάρχει ακόμη δικαιοσύνη στην πόλη». 

«Είμαι λοιπόν ελεύθερος να αναλάβω πάλι την ανώτατη 

διοίκηση του στρατού στο Βυζάντιο. Σε λίγες μέρες ο καιρός 

δε θα επιτρέπει πια να ταξιδεύει κανείς με πλοίο. Πρέπει να 

φύγω το συντομότερο». 

Ο έφορος συνοφρυώθηκε: «Πρόσεχε, Παυσανία, το θέ

μα δεν έχει λήξει. Παρόλο που δε βρήκαν τίποτα για να σε 

κατηγορήσουν, οι έφοροι και οι γέροντες διάκεινται εχθρι

κά απέναντι σου και αργά ή γρήγορα θα προσπαθήσουν να 

σε καθαιρέσουν». 

«Η συνέλευση όμως...» 



«Ξέρεις καλύτερα από μένα ότι η συνέλευση δεν αποφα

σίζει. Και δε θα είναι η πρώτη φορά που η Γερουσία παίρ

νει αποφάσεις αντίθετα από τη βούληση της συνέλευσης». 

«Τι νομίζεις ότι θα συμβεί;» ρώτησε ο Παυσανίας, ανή

συχος ξαφνικά. 

«Τίποτα προς το παρόν, ωστόσο ανησυχώ πολύ. Δε χρειά

ζεται οι έφοροι να σε πλήξουν άμεσα, να πάρουν απόφαση 

καθαίρεσης ή να σου στήσουν δίκη. Μπορούν να βάλουν κά

ποιον άλλο να σε καταστρέψει χωρίς να εκτεθούν οι ίδιοι». 

«Και ποιος θα τολμήσει...» άρχισε να λέει ο βασιλιάς. 

«Άκουσε με καλά», συνέχισε ο έφορος διακόπτοντας τον. 

«Ήσουν μακριά πολύ καιρό και δεν ξέρεις ότι συνέβησαν 

πολλά. Στην Αθήνα τον Θεμιστοκλή τον παρέσυρε και τον 

έστειλε στην εξορία λαϊκό κίνημα που είχαν έντεχνα υπο

δαυλίσει οι αριστοκράτες, η τάξη των ευγενών. Δεν μπόρε

σε να τον σώσει η τεράστια αίγλη που του χάρισε η νίκη του 

στη Σαλαμίνα. Μπορείς λοιπόν εύκολα να καταλάβεις ότι 

ούτε η νίκη στις Πλαταιές θα χρησίμευε στη δική σου πε

ρίπτωση. Η περσική εισβολή ξεχάστηκε γρήγορα. Οι Αθη

ναίοι δημοκρατικοί είναι τώρα ανήμποροι και ο ανερχόμε

νος άντρας είναι ο Κίμωνας». 

«Ο γιος του Μιλτιάδη;» 

«Ναι, ο γιος του νικητή του Μαραθώνα. Ο Κίμωνας είναι 

έξυπνος, ικανός, συντηρητικός. Παρ' όλα αυτά, έχει απήχη

ση και στα δικά μας τα μέρη. Απ' όσο μπορώ να καταλάβω, 

μαγειρεύεται συνεννόηση που θα μπορούσε να καταλήξει 

σε πραγματική συνθήκη ανάμεσα στην αθηναϊκή αριστο

κρατική κυβέρνηση, με επικεφαλής τον Κίμωνα, και τους 

άρχοντες της Σπάρτης. Αν τελικά επιτευχθεί τέτοιου είδους 

συνθήκη, φοβάμαι ότι δε θα υπάρχει πλέον χώρος για σένα». 

«Δεν καταλαβαίνω», απόρησε ο Παυσανίας. «Δε γνωρίζω 



τον Κίμωνα, αλλά ξέρω ότι μου έχει κάποια εκτίμηση και, 

απ' ό,τι μου είπαν, προωθεί αντιπερσική πολιτική. Γιατί να 

σταθεί ενάντια στο νικητή των Πλαταιών;» 

«Σου φαίνεται πολύπλοκο, αλλά είναι απλούστατο». Ο 

Παυσανίας δεν μπόρεσε να κρύψει τον εκνευρισμό του. «Μη 

θυμώνεις. Το να καθοδηγείς το στρατό και να χειρίζεσαι το 

δόρυ δε σημαίνει ότι καταλαβαίνεις από πολιτική. Εμένα 

να ακούς λοιπόν, που θέλω να σε βοηθήσω. Είναι σαφές ό

τι ο Κίμωνας δεν έχει τίποτα εναντίον σου και πως προσω

πικά σε θεωρεί μεγάλο στρατηγό. Αλλά αν σκοπεύει να συ

νάψει συμμαχία με τη Σπάρτη και η κυβέρνηση της Σπάρ

της είναι εναντίον του Παυσανία, τότε και ο Κίμωνας πρέ

πει να πάρει θέση ενάντια στον Παυσανία. Όταν ήταν ο Θε

μιστοκλής στα πράγματα, οι σχέσεις μας με την Αθήνα ή

ταν τόσο κακές, που είχαμε φτάσει στα πρόθυρα πολέμου. 

Τώρα ο Θεμιστοκλής έφυγε από τη μέση και ο Κίμωνας εί

ναι έτοιμος να κλείσει νέα συμμαχία με τη Σπάρτη εναντίον 

των Περσών. Αν τελικά η πρόθεση του να πολεμήσει τους 

βαρβάρους εξυπηρετεί και το λίγο πιο πρακτικό στόχο να 

κλείσει το στόμα των δημοκρατικών, αυτό εμάς ελάχιστα 

μας ενδιαφέρει. Γεγονός παραμένει ότι διακυβεύεται η ι

σορροπία ανάμεσα στις δυο μείζονες δυνάμεις των Ελλή

νων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Λαμπροί άντρες κι έν

δοξοι στρατηγοί θυσιάστηκαν για πολύ λιγότερο». 

Ο Παυσανίας έκανε μια χειρονομία που έδειχνε την απο

γοήτευση του. «Πες μου τουλάχιστον αυτό: γιατί οι έφοροι 

και οι γέροντες θέλουν να με βγάλουν από τη μέση;» 

«Για πολλούς λόγους, Παυσανία. Και, δυστυχώς, είναι ό

λοι τους πολύ καλοί λόγοι. Ο Πλείσταρχος είναι ακόμη μι

κρό παιδί, άρα εσύ είσαι στην πράξη ο πραγματικός βασι

λιάς. Έχεις καταλάβει το Βυζάντιο και ελέγχεις τα στενά, ε-



πομένως και την οδό μέσω της οποίας μεταφέρεται το σιτάρι 

από τον Πόντο προς την Ελλάδα. Έχεις μεγάλη επιρροή 

στους ομοίους που πολέμησαν στο στρατό σου, άρα η πλειο

ψηφία της συνέλευσης είναι με το μέρος σου. Πέρα απ' ό

λα αυτά, βαραίνουν εναντίον σου και δυο υποψίες: λένε ότι 

στο Βυζάντιο άρχισες να φέρεσαι σαν Ανατολίτης, ότι φο

ρούσες περσικά ρούχα και ότι ξεκινούσες διαπραγματεύ

σεις με τους βάρβαρους στρατηγούς χωρίς να ενημερώσεις 

την πόλη σου. Σου αποδίδονται παράλληλα συμπάθειες προς 

τους Αθηναίους δημοκρατικούς και απευθείας συνεννοήσεις 

με τον Θεμιστοκλή. Βεβαίως, δεν αποδείχτηκε τίποτα. Ορι

σμένοι όμως θεώρησαν ύποπτη και την προσωπική σου εύ

νοια προς εκείνο τον τύπο, τον Τάλω...» 

«Το όνομα του είναι Κλείδημος, είναι γιος του Αρίσταρ-

χου, Κλεομενίδης!» ξέσπασε θυμωμένος ο Παυσανίας. 

«Ό,τι πεις εσύ», είπε ο Επισθένης με ύφος συγκαταβα-

τικό, που πρόδιδε οίκτο. «Γεγονός πάντως είναι ότι αυτός ο 

άνθρωπος είναι ανώτερος αξιωματικός του σπαρτιάτικου 

στρατού και δε γνωρίζουμε τι σχέσεις διατηρεί με τους εί

λωτες». 

«Τι σχέσεις θέλεις να διατηρεί! Πολέμησε τέσσερα ολό

κληρα χρόνια στη Θράκη κι έμεινε στο Βυζάντιο δύο εβδο

μάδες όλες κι όλες. Ο Κλείδημος πολέμησε ηρωικά στις 

Πλαταιές και είναι ένας από τους καλυτέρους αξιωματικούς 

μου». 

«Καταλαβαίνω. Ξέρεις όμως πολύ καλά ότι οποιαδήπο

τε σχέση ανάμεσα σε Σπαρτιάτες και είλωτες που να μην ε

ντάσσεται, ας πούμε, στον προκαθορισμένο κανόνα αντι

μετωπίζεται με μεγάλη καχυποψία». 

«Ο Κλείδημος δεν είναι είλωτας». 

«Αυτό κανείς δεν το ξέρει. Σε τελευταία ανάλυση, έζησε 



με το λαό αυτό είκοσι χρόνια και ουσιαστικά ποτέ δε γνώ

ρισε τους πραγματικούς του γονείς. Εγώ πάντως σε προει

δοποίησα. Τώρα ξέρεις ποιοι κίνδυνοι σε απειλούν». 

«Σε ευχαριστώ, Επισθένη, δε θα το ξεχάσω», είπε ο βα

σιλιάς καθώς σηκωνόταν όρθιος. «Και τώρα να πηγαίνω. Η 

απουσία μου πρέπει να περάσει απαρατήρητη. Χαίρε». 

«Χαίρε», τον αποχαιρέτισε ο έφορος καθώς σηκωνόταν 

κι αυτός. «Και να προσέχεις». 

Ο Παυσανίας βγήκε από το κτίσμα ερευνώντας με το 

βλέμμα προσεκτικά γύρω του. Περίμενε να χαθεί πίσω από 

τη στροφή ένας χωρικός που περνούσε πάνω στη φορτωμέ

νη με άχυρο άμαξα του, πήδηξε στο άλογο κι έφυγε καλπά

ζοντας προς τα χωράφια. 

Ο Κλείδημος έφτασε στο Βυζάντιο λίγο πριν επιστρέψει και 

ο Παυσανίας, που ταξίδευε με πολεμικό πλοίο. Παρουσιά

στηκε στα διαμερίσματα του βασιλιά, ο οποίος τον δέχτηκε 

αμέσως με μεγάλη εγκαρδιότητα: 

«Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω», είπε ο Παυσανίας αγκα

λιάζοντας τον. 

«Κι εγώ χαίρομαι πολύ», είπε ο Κλείδημος αγκαλιάζο

ντας τον κι αυτός. 

«Πώς πήγε το ταξίδι, συνάντησες δυσκολίες;» 

«Όχι, το ταξίδι πήγε πολύ καλά κι εκτέλεσα την αποστο

λή μου». 

«Πλήρως;» ρώτησε ο βασιλιάς χαμηλώνοντας το βλέμμα. 

«Πλήρως», απάντησε ψυχρά ο Κλείδημος. 

«Μη με κρίνεις αυστηρά», προσπάθησε να δικαιολογη

θεί ο βασιλιάς. «Το δούλο τον αγαπούσα πολύ, αλλά δεν εί

χα άλλη επιλογή. Μαζί με σένα έπρεπε να στείλω και κά-



ποιον της απόλυτης εμπιστοσύνης μου, αλλά δε γινόταν να 

μείνει ζωντανός. Το τίμημα είναι τόσο μεγάλο, που δεν μπο

ρούμε να διατρέξουμε κανένα κίνδυνο». Ο βασιλιάς έκανε 

μια μικρή παύση και ρώτησε αμήχανος: «Υπέφερε;» 

«Όχι», απάντησε ο Κλείδημος, «ούτε που το κατάλαβε». 

«Καλύτερα. Όπως σου είπα, το αγαπούσα πολύ εκείνο 

το παιδί». 

«Καταλαβαίνω», είπε ο Κλείδημος και ο τόνος της φωνής 

του έδειχνε ότι θεωρούσε λήξαν το θέμα αυτό. 

«Πες μου λοιπόν», συνέχισε ο Παυσανίας, «τι σου είπε ο 

Αρτάβαζος;» 

«Ο Μέγας Βασιλεύς εκτίμησε τα μέγιστα τη χάρη που 

του έκανες απελευθερώνοντας τους αιχμαλώτους και θεωρεί 

αυτή την ενέργεια απόδειξη της ειλικρίνειας σου. Σου έχει 

λοιπόν εμπιστοσύνη κι είναι έτοιμος να σε υποστηρίξει με 

κάθε τρόπο. Είναι επίσης διατεθειμένος να ικανοποιήσει 

και... το αίτημα σου για γάμο». 

«Πολύ καλά», απάντησε ο βασιλιάς με προσποιητή α

διαφορία. «Κάτι άλλο;» 

«Ναι, έχω κι άλλα. Είχα εκτενή συζήτηση με τον Αρτά-

βαζο και μπόρεσα έτσι να καταλάβω πώς βλέπουν οι Πέρ

σες όλη αυτή την υπόθεση. Φρονούν ότι ήρθε η ώρα της 

δράσης, διότι σε θεωρούν δυνατότερο από ποτέ, αλλά δεν 

ξέρουν για πόσο καιρό ακόμη θα μπορέσεις να διατηρήσεις 

την τωρινή σου δύναμη. Ξέρουν επίσης ότι ο ναύαρχος Θε

μιστοκλής εκδιώχτηκε από την Αθήνα κι είχα την εντύπω

ση ότι θα ήταν ευτυχείς να του προσφέρουν καταφύγιο. Από 

τώρα και στο εξής τις κινήσεις σου θα τις αναφέρεις στο σα-

τράπη του Δασκυλείου». 

«Τις κινήσεις μας», τον διόρθωσε ο βασιλιάς. «Καλά δε 

λέω, Κλείδημε;» 



«Καλά λες, βασιλιά μου», απάντησε ο Κλείδημος. 

«Δε μου φαίνεται να πείστηκες και πολύ, αλλά ίσως κι ε-

σύ, όπως και ο Μέγας Βασιλεύς, να χρειάζεσαι απτές απο

δείξεις - κι εγώ μπορώ να σου τις δώσω. Μεγάλο μέρος του 

σχεδίου μου στηρίζεται σε σένα. Είναι λοιπόν σωστό να σου 

προσφέρω κάθε διαβεβαίωση για να σε πείσω. Στη Σπάρτη 

είδα ένα πρόσωπο που αγαπάς πολύ». Ο Κλείδημος ταρά

χτηκε: «Ποιον; Πες μου, σε παρακαλώ». 

«Ένα γενειοφόρο κολοσσό...» 

«Τον Κάρα!» 

«Ναι, αυτόν». 

«Πώς κατάφερες και τον βρήκες;» Ο Κλείδημος έτρεμε 

από τη συγκίνηση του. 

«Δεν ήταν και τόσο δύσκολο», απάντησε ο βασιλιάς. «Εί

πα σε έναν είλωτα που ζει στο βουνό ότι είχα νέα από τον 

Τάλω και ότι ήθελα να τα αναφέρω σ' έναν πιστό του φίλο. 

Πέρασαν έξι εβδομάδες και είχα πια πειστεί ότι δε θα συ

ναντούσα κανέναν. Ένα βράδυ, καθώς επέστρεφα στην οι

κία μου, άκουσα ξαφνικά πίσω μου μια φωνή να λέει: "Ο φί

λος του Τάλω είναι εδώ". Δεν υπέκυψα στον πειρασμό να 

στραφώ, παρά μονάχα απάντησα: "Ακολούθησε με τέσσε

ρα βήματα". Ήξερα ότι μπορεί κάποιος να με παρακολου

θούσε και δεν ήθελα να δώσω λαβή για υποψίες. Πάντα χω

ρίς να στραφώ προς το μέρος του και χωρίς να επιβραδύνω 

το βήμα μου, κατάφερα να του πω που και πότε θα τον συ

ναντούσα κι ύστερα τον άκουσα να απομακρύνεται. Τον συ

νάντησα μερικές μέρες αργότερα, σε ένα έρημο καλύβι στα 

χωράφια μου. Μιλήσαμε για πολλή ώρα, αλλά με μεγάλη δυ

σκολία: είναι άνθρωπος καχύποπτος. Ήθελε να του δώσω 

κάποια απόδειξη ότι ήσουν ακόμη ζωντανός και ότι ήσουν 

μαζί μου. Τελικά τον έπεισα και του είπα ότι με την πρώτη 



ευκαιρία θα γύριζες πίσω και θα έβαζες σε εφαρμογή το 

σχέδιο μας». 

«Πώς όμως μπορούσες να του έχεις εμπιστοσύνη;» τον 

ρώτησε ο Κλείδημος. 

«Αυτός ο άνθρωπος ήταν μαζί σου στις Πλαταιές», απά

ντησε ήρεμα ο Παυσανίας, «και ξέρω ότι συνάντησε πολλές 

φορές τη γυναίκα που αποκαλείς μητέρα στο σπίτι της στον 

Ταΰγετο. Όταν σου ανέφερα το όνομα του για πρώτη φορά, 

πριν από έξι μήνες εδώ στο Βυζάντιο, δεν μπόρεσες να κρύ

ψεις την ταραχή σου. Αυτός ο άνθρωπος παίζει σπουδαίο ρό

λο στη ζωή σου, έτσι δεν είναι;» 

«Ναι, έτσι είναι», παραδέχτηκε ο Κλείδημος. 

«Θέλεις να μου πεις ποιος είναι;» 

«Ούτε εγώ ξέρω καλά», αποκρίθηκε ο Κλείδημος. «Πρω

τοεμφανίστηκε στο βουνό όταν πέθανε ο παππούς μου ο 

Κριτόλαος. Από τα λόγια του γρήγορα κατάλαβα ότι είχε 

έρθει να με βοηθήσει και να με προστατεύσει και ότι μπο

ρούσα να του έχω εμπιστοσύνη. Γνώριζε το μυστικό του με

γάλου τόξου». 

«Το τόξο με την κεφαλή του λύκου της Μεσσηνίας...» 

«Ναι, και όχι μόνο. Γνώριζε κι ένα άλλο, ακόμη πιο τρομερό 

μυστικό, που όμως δεν μπορώ να σου αποκαλύψω. Κι εμένα 

τον ίδιο με πιάνει τρόμος. Πες μου όμως, τι σου είπε ο Κάρας;» 

«Ότι ήταν έτοιμος, αλλά δε θα κάνει ούτε βήμα αν πρώ

τα δε γυρίσεις πίσω εσύ να επιβεβαιώσεις τα λόγια μου». 

«Τίποτ' άλλο;» 

«Όχι. Όταν είπε ό,τι είχε να πει, σηκώθηκε κι εξαφανί

στηκε. Δεν τον ξαναείδα από τότε». 

Ενώ ο βασιλιάς μιλούσε, ο Κλείδημος αναπολούσε τα πα

λιά χρόνια, έβλεπε τα μάτια της μητέρας του, γεμάτα απέ

ραντη θλίψη, έβλεπε το δασωμένο πρόσωπο του Κάρα και 



το ταυρίσιο κεφάλι του, άκουγε τη βαθιά φωνή του και θέ

λησε με όλη του την ψυχή να γυρίσει πίσω: 

«Πότε θα επιστρέψω;» ρώτησε με αγωνία το βασιλιά. 

«Πρέπει να κάνεις υπομονή», είπε ο Παυσανίας κι ακού

μπησε το χέρι του στην πλάτη του Κλείδημου. «Ξέρω πώς 

αισθάνεσαι και πόσο πολύ επιθυμείς να γυρίσεις πίσω, αλ

λά έχουμε ακόμη πολλά σπουδαία πράγματα να κάνουμε ε

δώ. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να μεταφέρεις το νέο μου μή

νυμα για το Μέγα Βασιλέα στο σατράπη του Δασκυλείου. 

Όταν εξασφαλίσουμε το περσικό χρυσάφι, θα φτιάξω στό

λο, έτσι θα γυρίσουμε πίσω στη Σπάρτη. Θα προκαλέσουμε 

εξέγερση των ειλώτων και θα εξασφαλίσουμε την υποστήρι

ξη των ομοίων: εγώ ήμουν επικεφαλής τους στις Πλαταιές». 

Ο Κλείδημος κατέβασε το κεφάλι: «Όπως επιθυμείς. Πό

τε πρέπει να φύγω;» 

«Σύντομα. Δεν έχουμε πια πολύ χρόνο. Θα φύγεις πριν 

φανεί στον ουρανό η νέα σελήνη». 

Έτσι, ο Κλείδημος πήγε στο Δασκυλείο, αλλά δεν ήταν η 

μόνη αποστολή του εκεί- πήγε και ξαναπήγε πολλές φορές, 

όλο το χειμώνα, με χίλιες δυο προφυλάξεις. Στις αρχές της 

άνοιξης συνέβη αυτό που ο Παυσανίας φοβόταν: ο αθηναϊ

κός στόλος με τον Κίμωνα επικεφαλής έκανε την εμφάνιση 

του στο στόμιο του Βοσπόρου και ο ναύαρχος έδωσε διατα

γή να εκκενωθεί το Βυζάντιο. Τη διαταγή συνυπέγραψε και 

η ηγεσία της Σπάρτης. Ο Παυσανίας προσπάθησε αρχικά να 

αντισταθεί, αλλά γρήγορα κατάλαβε ότι δεν μπορούσε μόνος 

του να αντέξει το ναυτικό αποκλεισμό της πόλης. Ούτε μπο

ρούσε να βασιστεί στους μισθοφόρους που είχε στρατολο

γήσει με περσικό χρυσάφι. Άφησε πίσω του το Βυζάντιο και 

κίνησε προς την Τρωάδα. Στρατοπέδευσε σε μια τοποθεσία 

κοντά στο Δασκυλείο, όπου τον βρήκε ο Κλείδημος. 



Βρισκόταν σε μεγάλο κίνδυνο και οι Πέρσες είχαν αρχί

σει να του φέρονται κάπως ψυχρά. Το μόνο που του απέμε

νε ήταν να προσπαθήσει να εφαρμόσει το σχέδιο του στη 

Σπάρτη: είχε έρθει η ώρα να φύγει ο Κλείδημος από την Ασία 

και να γυρίσει στη Λακωνική. Η επίσημη εκδοχή ήταν ότι δεν 

ήθελε να παραμείνει στην υπηρεσία ενός στρατηγού που η πό

λη του τον είχε αποκηρύξει και ότι γύριζε πίσω προκειμένου 

να θέσει εαυτόν στη διάθεση των εφόρων και της Γερουσίας. 

«Αντίο, Κλείδημε», του είπε ο βασιλιάς σφίγγοντάς του το 

χέρι. «Όλες μας οι ελπίδες στηρίζονται τώρα πια σε σένα. 

Μην αποθαρρύνεσαι. Εγώ θα γυρίσω στη Σπάρτη και θα 

σου δείξω ότι δε χάθηκαν όλα». 

«Αντίο, βασιλιά μου», απάντησε ο Κλείδημος. «Όταν ε

πιστρέψεις, εγώ θα σε περιμένω στην οικία των Κλεομενι-

δών. Εκεί, αν το θελήσουν οι θεοί, θα συναντηθούμε ξανά». 

Ανέβηκε στο άλογό του και άρχισε να καλπάζει προς την 

κατεύθυνση της Κυζίκου. 

Ο Παυσανίας κατευθύνθηκε πεζή προς το στρατηγείο 

του κρατώντας το άτι από το χαλινάρι. Ήταν ωραία μέρα. 

Μεγάλα κατάλευκα σύννεφα στόλιζαν έναν καταγάλανο ου

ρανό και ένα ελαφρύ αεράκι φυσούσε. 

Όταν ο μπάτης από την Ανατολή φυσάει 

από τη στεριά προς τη θάλασσα, 

ήρθε η ώρα, ναυτικέ, 

να σαλπάρεις για την Ελλάδα. 

Έτσι λέει το ρητό, σκέφτηκε ο βασιλιάς της Σπάρτης και 

κοίταξε μακριά το λαμπερό Αιγαίο. Ήταν σαν κάτοπτρο που 

είχε ξεφύγει από το χέρι κάποιας θεάς. Ένα σύννεφο κάλυ

ψε τον ήλιο και ο βασιλιάς συνέχισε αργά το δρόμο του. 



Το καράβι έφτασε στο Γύθειο. Ο Κλείδημος αποβιβάστηκε 

με το άλογό του και πήρε το δρόμο για τη Σπάρτη. 

Ξεκίνησε το ταξίδι του τα χαράματα και υπολόγιζε να α

ντικρίσει την πόλη πριν δύσει ο ήλιος, για να μπορέσει να 

παρουσιαστεί στους εφόρους και να τους αναφέρει ό,τι εί

χε συμφωνήσει με τον Παυσανία. Έφτασε γρήγορα στη δε

ξιά όχθη του Ευρώτα κι ακολούθησε την κοίτη του όλη τη 

μέρα, ώσπου, νωρίς το απόγευμα, πλησίασε στις Φαρές δια

κρίνοντας από μακριά τις βουνοκορφές του Ταΰγετου. Στά

θηκε κάμποση ώρα για να ατενίσει το βουνό, να εξετάσει με 

το βλέμμα τα λαγκάδια, τις κλεισούρες και τα δάση. Προ

σπαθούσε να εντοπίσει το ακριβές σημείο όπου ήλπιζε να τον 

περιμένει ακόμη η γυναίκα που ποτέ δεν έπαψε να αποκα

λεί μητέρα. 

Έβγαλε από το γυλιό του ένα κομμάτι ψωμί και λίγο τυ

ρί, ήπιε νερό από το ποτάμι κι ετοιμάστηκε να μπει στην πό-

λη. 

Φόρεσε το θώρακα και τις περικνημίδες, έβγαλε από τη 

δερμάτινη θήκη της τη μεγάλη ασπίδα με το δράκο και την 

κρέμασε στη σαγή, έβαλε την περικεφαλαία με τα τρία λο

φία και παρουσιάστηκε έτσι στην πύλη της πόλης. Ο φρου

ρός που τον διέκρινε από το φυλάκιο έμεινε άναυδος: ο πο

λεμιστής με τη λαμπερή αρματωσιά που προχωρούσε επι

βλητικός καβάλα στο όμορφο άτι του του φάνηκε για μια 

στιγμή πως ήταν ο μέγας Αρίσταρχος που γύριζε από τον 

Άδη. Μόνο όταν έφτασε κοντά του κατάλαβε ποιος ήταν. 

Τον παρακολούθησε με το βλέμμα μέχρι που μπήκε στην 

πόλη και χάθηκε στα στενά δρομάκια της. 

Ο Κλείδημος κατευθύνθηκε προς το πλάτωμα όπου υ

πήρχε η Αίθουσα του Συμβουλίου και είπε στο φρουρό να 

τον αναγγείλει: «Να αναφέρεις ότι ο Κλείδημος, γιος του 



Αρίσταρχου, Κλεομενίδης, διοικητής του τέταρτου λόχου 

της Θράκης, ζητά ακρόαση». Λίγο αργότερα τον οδήγησαν 

ενώπιον του εφόρου Επισθένη, που τον καλωσόρισε με το 

χαμόγελο στα χείλη: «Τιμή μου που υποδέχομαι στην πα

τρίδα το γιο του μεγάλου Αρίσταρχου, τον ευγενή Κλείδημο, 

με τα ξακουστά ανδραγαθήματα στη Θράκη. Οι σεβαστοί 

πατέρες της Γερουσίας θα σε δεχτούν με χαρά όσο το δυνατό 

πιο γρήγορα, για να ακούσουν από το ίδιο σου το στόμα λε

πτομερή αναφορά για ό,τι συνέβη στο Βυζάντιο, καθώς και 

για την κατάσταση του αντιβασιλέα Παυσανία, η συμπερι

φορά του οποίου μας προκάλεσε πρόσφατα μεγάλη ανησυ

χία. Θα σε ειδοποιήσω εγώ ο ίδιος όταν θα πρέπει να πα

ρουσιαστείς. Τώρα όμως θα δώσω εντολή να σε συνοδεύ

σουν στο στρατώνα του λόχου σου για να αναπαυτείς. Θα 

φροντίσω να ξαναγυρίσεις στην οικία σου, που είναι ακα

τοίκητη όλα αυτά τα χρόνια. Ένας γέρος δούλος έμεινε ε

κεί να τη φυλάει και θα μπορέσει να σε κατατοπίσει για την 

περιουσία σου και για τους είλωτες που δουλεύουν εκεί». 

«Σ' ευχαριστώ, κύριε, θα αναμένω», είπε ο Κλείδημος και, 

αφού χαιρέτησε στρατιωτικά, ακολούθησε το φρουρό που 

τον οδήγησε στις συσκηνίες. 

Διέσχισε με τα πόδια την πόλη κρατώντας το άλογο από 

το χαλινάρι. Πέρασε από την κώμη των Πιτανατών κι εκεί

νη των Κυνοσουρέων, πέρασε κάτω από την ακρόπολη, εί

δε την πρόσοψη του ναού της Χαλκιοίκου Αθηνάς και ξανα-

είδε τον εαυτό του, καλυμμένο με το μανδύα του Πελία, να 

παρακολουθεί τη δημόσια διαμαστίγωση του Βρύθου με την 

καρδιά γεμάτη μίσος, άκουσε τον κρότο του μαστίγιου... Σαν 

να είχε σταματήσει ο χρόνος. Συνέχισε να τρέχει πίσω από 

τις σκέψεις του ενώ προχωρούσε στους δρόμους της πόλης, 

ώσπου η φωνή του φρουρού τον συνέφερε: «Φτάσαμε, διοι-



κητά, δώσε μου το άλογο σου, αν θέλεις, να το πάω στο σπί

τι σου». 

Ο Κλείδημος πήρε την ασπίδα από τη σέλα, το σακίδιο 

και το γυλιό του και μπήκε στο στρατώνα. Ο μεγάλος λιτός 

θάλαμος είχε τριάντα δυο κλίνες με άλλες τόσες ιματιοθή-

κες πίσω τους. Στους τοίχους υπήρχαν θήκες για δόρατα και 

σπαθιά και κρεμαστάρια για περικεφαλαίες και θώρακες. 

Μέσα σ' εκείνο το θλιβερό και γυμνό χώρο τα πλούσια δια-

κοσμένα και λαμπερά όπλα έμοιαζαν περισσότερο με κο

σμήματα παρά με όργανα θανάτου. 

Ένας είλωτας τον βοήθησε να βγάλει το θώρακα και τα

κτοποίησε στην ιματιοθήκη τα λιγοστά ρούχα και αντικεί

μενα που κουβαλούσε μαζί του. Του είπε ότι σε λίγο θα σερ

βίριζαν το συσσίτιο στο διπλανό θάλαμο. Ο Κλείδημος ξά

πλωσε ανήσυχος στην κλίνη που του έδειξε ο είλωτας: ήθε

λε να τρέξει στην οικία των Κλεομενιδών, να αρπάξει το ά

λογό του και να καλπάσει στο δρόμο προς το βουνό, να ξα

ναβρεί το ξέφωτο, το καλύβι, να φωνάξει «Μητέρα!», να φω

νάξει δυνατά για να τον ακούσουν όλοι, ακόμη και ο Κρι-

τόλαος από τον τάφο του στην άκρη του δάσους. Να ανέβει 

στην πάνω πηγή, στο καταφύγιο του Κάρα, να αισθανθεί τα 

κόκαλα του να τρίζουν σαν θα τον αγκαλιάζει ορμητικά... Ω 

παντοδύναμοι θεοί, θα ήταν εκεί ο Κάρας να τον περιμένει; 

Θα πήγαιναν ξανά για κυνήγι μαζί; Θα ξέθαβαν άραγε το 

μεγάλο τόξο του βασιλιά; Κι ίσως ο Κάρας να ήξερε που 

βρίσκεται η Αντινόη... Θα τον ρωτούσε και θα έτρεχε να τη 

βρει. Τρελέ! σκέφτηκε ύστερα πιάνοντας το μέτωπό του. 

Τρελέ, τι περιμένεις να αντικρίσεις; Σίγουρα θα παντρεύτηκε 

κάποιο βοσκό ή κανένα χωρικό και τα βάσανα κι οι γέννες 

θα έχουν κάνει το κορμί της αγνώριστο, όπως αγνώριστη θα 

είναι και η ψυχή της. Σίγουρα θα ήταν αρχικά πικραμένη 



και στη συνέχεια απογοητευμένη από την ατέλειωτη ανα

μονή, από χρόνια ολόκληρα σκληρής δουλειάς. 

Κι όμως, ήθελε να τη δει. Ήξερε ότι μέσα της είχε απο

μείνει κάτι από την παλιά ζωή της, ένα κομμάτι της ψυχής 

της που ποτέ μα ποτέ δεν είχε φύγει από τα λιβάδια ψηλά 

στον Ταΰγετο... Ναι, θα έβρισκε τον Κάρα και θα του ζη

τούσε να τον πάει στην Αντινόη. 

Δυνατές φωνές διέκοψαν τις σκέψεις του. Την ίδια στιγ

μή μπήκαν στο θάλαμο τρέχοντας καμιά τριανταριά γυμνοί 

νέοι που γελούσαν και αστειεΰονταν. Ήταν τα μέλη της συ-

σκηνίας του. Μόλις αντιλήφθηκαν τον νεοφερμένο, σταμά

τησαν σαστισμένοι. Ένας από την παρέα έκανε μερικά βή

ματα μπροστά και άρχισε να φωνάζει στους συμπολεμιστές 

του δυνατά για να καλύψει το θόρυβο: «Άντρες, παρατα

χθείτε! Παραταχθείτε, είπα! Βρίσκεστε ενώπιον του διοι

κητή του λόχου στη Θράκη, δε βλέπετε την ασπίδα του; Βρί

σκεστε ενώπιον του γιου του μεγάλου Αρίσταρχου, με α

κούτε;» Απευθύνθηκε στον Κλείδημο, που στο μεταξύ είχε 

σηκωθεί όρθιος: «Διοικητά, είμαι ο Αινησίας, γιος του Ονη-

σίκριτου, διοικητής της συσκηνίας. Καλώς ήρθες. Συγχώ

ρεσε με που δε διατάζω στρατιωτικό χαιρετισμό. Όπως βλέ

πεις, είμαστε γυμνοί και το απαγορεύει ο κανονισμός, αλλά 

αν έχεις λίγη υπομονή, οι άντρες μου θα φορέσουν τον ο

πλισμό τους και θα μπορέσεις να τους επιθεωρήσεις στο 

προαύλιο, αν το επιθυμείς». 

«Σ' ευχαριστώ», απάντησε ο Κλείδημος με μια χειρονο

μία, «αλλά θα είστε κουρασμένοι και πεινασμένοι. Άρα τους 

ζυγούς λύσατε κι ετοιμαστείτε για το δείπνο. Θα τα ξανα

πούμε τότε». 

Το συσσίτιο σερβιρίστηκε αμέσως μετά το ηλιοβασίλεμα. 

Ο Κλείδημος πήγε, αλλά δεν είχε όρεξη για παρέα. Η συ-



μπεριφορά του έπρεπε να είναι πέρα για πέρα φυσιολογι

κή, για να μην τραβήξει άσκοπα την προσοχή των Αρχών. 

Ήταν πλέον πεπεισμένος ότι το σχέδιο του Παυσανία είχε 

ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας, αλλά θεωρούσε σκόπιμο 

να φέρεται σαν να μη συνέβαινε τίποτα. Αν η υπόθεση είχε 

αίσιο τέλος, τόσο το καλύτερο- αν, αντίθετα, ο Παυσανίας 

επέστρεφε στη Σπάρτη για να διαπιστώσει ότι ήταν ανί

σχυρος, τότε σίγουρα ο ίδιος δε θα έλεγε στους είλωτες να 

εξεγερθούν και να οδηγηθούν στη σφαγή. Οπωσδήποτε ό

μως έπρεπε να διατηρήσει καλές σχέσεις με τους πολεμι

στές: οι περισσότεροι άντρες του λόχου της Θράκης είχαν 

γυρίσει πίσω και σίγουρα θα είχαν διαδώσει τη φήμη του ά

ψογου διοικητή και του ακούραστου πολεμιστή. Στο δείπνο 

ανακάλυψε μάλιστα ότι μια φράση που ο ίδιος είχε εκστο-

μίσει στο στρατόπεδο στη Θράκη πριν από δυο χρόνια εί

χε ήδη γίνει γνωστή σε όλα τα στρατόπεδα της πόλης. Ένας 

αξιωματικός, που είχε έρθει από το Βυζάντιο για να επιθε

ωρήσει το λόχο, τον είχε ειρωνευτεί για το κουτσό του πόδι 

κι εκείνος απάντησε: «Είμαι εδώ για να πολεμήσω, όχι για 

να το βάλω στα πόδια». 

Ανακάλυψε ότι κυκλοφορούσαν χίλιες δυο διαδόσεις για 

το πρόσωπο του και ότι οι άντρες του ήθελαν να του κάνουν 

αμέτρητες ερωτήσεις, να μάθουν περισσότερα. Οι νέοι ή

θελαν να ακούσουν για τη μάχη στις Θερμοπύλες, από την 

οποία ήταν πλέον ο μοναδικός μάρτυρας στη Σπάρτη. Από 

την άλλη πλευρά, κάποιοι ήθελαν να μάθουν για τον Παυ

σανία, αν ήταν αλήθεια ότι ντυνόταν και ζούσε όπως οι Πέρ

σες, ότι είχε δικό του στρατό και ότι ετοιμαζόταν να γυρίσει 

στη Σπάρτη. Εκείνο όμως που τους ενδιέφερε περισσότερο, 

μόλο που κανείς δεν τολμούσε να τον ρωτήσει ευθέως, ήταν 

η απίστευτη προσωπική του ιστορία: ότι γλίτωσε από τους 



λύκους του Ταΰγετου, ότι ξαναβρήκε τον αδερφό του τον 

Βρύθο και πολέμησε μαζί του στις Πλαταιές και ότι ξανα

πήρε τη θέση του ανάμεσα στους ομοίους, αυτός ο κουτσός 

και απόκληρος. 

Ο Κλείδημος όμως έκανε πως δεν καταλάβαινε τις συχνές 

νύξεις των συνομιλητών του. Άφηνε να εννοηθεί ότι ναι μεν 

η ζωή του υπήρξε οδυνηρή, αλλά δε θεωρούσε γι' αυτό το 

λόγο τον εαυτό του διαφορετικό ή ανώτερο από τους άλλους. 

Κι αυτό ανέβασε την εκτίμηση που έτρεφαν προς το πρό

σωπο του εκείνοι οι νέοι, συνηθισμένοι να βλέπουν και τους 

βασιλιάδες να μοιράζονται μαζί τους τα ίδια λιτά συσσίτια, 

τα ίδια πρόχειρα στρώματα και να είναι πρώτοι μόνο στις κα

κουχίες και στους κίνδυνους. Η κουβέντα στράφηκε πάλι 

προς τον Παυσανία: «Εκείνο που δεν καταλαβαίνω, διοικη

τά», του είπε ένας πολεμιστής που ονομαζόταν Βοΐσκος, «εί

ναι το εξής: πώς είναι δυνατό ο νικητής των Πλαταιών να 

συνωμοτεί με τους Πέρσες; Έχω την εντύπωση ότι κάποιος 

θέλει να σπιλώσει την υπόληψη και τη δόξα του για να του 

αφαιρέσει την εξουσία. Ποια είναι η γνώμη σου;» 

Ο Κλείδημος σκέφτηκε καλά την απάντηση που έπρεπε 

να δώσει: «Φίλε μου, κανείς δεν απέδειξε ότι αυτές οι δια

δόσεις έχουν κάποια βάση. Επίσης, δεν αποδείχτηκε ότι κά

ποιος τις διέδωσε τεχνηέντως. Σε ό,τι με αφορά, οφείλω να 

πω ότι ο Παυσανίας με ευνόησε και με τίμησε πάντα με την 

εκτίμησή του κι εγώ του είμαι ευγνώμων γι' αυτό». 

«Τον εγκατέλειψες όμως, κι αυτό κάτι σημαίνει». 

«Μόλις πληροφορήθηκα ότι οι έφοροι και η Γερουσία 

του είχαν αφαιρέσει την αρχιστρατηγία, συνειδητοποίησα 

ότι το καθήκον μου ως πολίτη δεν μπορούσε να συμβιβαστεί 

με την ευγνωμοσύνη που τρέφω για τον Παυσανία. Γι' αυτό 

γύρισα πίσω». 



«Τι θα κάνει όμως τώρα ο βασιλιάς;» ρώτησε ξανά ο πο

λεμιστής. 

«Δεν ξέρω...» απάντησε ο Κλείδημος. «Νομίζω ότι θα ε

πιστρέψει, αν μη τι άλλο για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, 

να δώσει εξηγήσεις». 

Ποτέ δε θα μπορούσε να φανταστεί ότι εκείνη ακριβώς 

τη στιγμή ένας αξιωματικός της κρυπτείας έθετε με ύφος 

πολύ πιο απειλητικό την ίδια ερώτηση στον αλυσοδεμένο, 

αιμόφυρτο άνθρωπο που βασάνιζε... Τον Κάρα. 

«Ξέρουμε ότι συναντήθηκες κρυφά με τον Παυσανία και 

δεν πιστεύουμε ότι ένας βασιλιάς της Σπάρτης θέλησε να 

συναντηθεί με ένα άθλιο δούλο χωρίς να έχει πολύ σοβαρό 

λόγο!» 

«Σας είπα, ο βασιλιάς ήθελε μόνο να μου πει νέα για ε

κείνον που εμείς ονομάζουμε Τάλω κι εσείς Κλείδημο», α

πάντησε με σβησμένη φωνή ο Κάρας. 

«Στα κρυφά, σε ένα μισογκρεμισμένο καλύβι, μακριά α

πό αδιάκριτα βλέμματα;» τον ρώτησε μορφάζοντας χαιρέ

κακα ο αξιωματικός καθώς τον χτυπούσε με το μαστίγιο. Ο 

Κάρας ούρλιαξε από τον πόνο κι έσφιξε τα δόντια του: «Λυ

πηθείτε με», είπε, «δεν έκανα τίποτα. Ένας δούλος του βα

σιλιά ήρθε στην καλύβα μου και μου είπε ότι ο Παυσανίας 

ήθελε να μου μιλήσει, ότι είχε νέα για τον Τάλω. Δεν ξέρω 

γιατί θέλησε να με συναντήσει σ' εκείνο το μέρος. Ίσως να 

μη θεωρούσε σωστό να δεχτεί στο σπίτι του ή σε δημόσιο χώ

ρο κάποιον που ανήκε στην κατώτερη τάξη. Μου είπε μόνο 

ότι ο Τάλως τον είχε παρακαλέσει να με βρει για να μετα

φέρω μήνυμα του στη γυναίκα που τον μεγάλωσε». 

«Και περιμένεις να πιστέψω ότι δεν είπατε τίποτ' άλλο; 

Τι σου ζήτησε ο Παυσανίας;» ούρλιαξε ο αξιωματικός. «Μί

λα, καταραμένε, αλλιώς δε θα βγεις ζωντανός από δω μέσα!» 



Ο Κάρας σήκωσε το μουσκεμένο απ' τον ιδρώτα μέτωπό 

του: «Κύριε», είπε βογκώντας, «ξέρετε καλά ότι ποτέ δεν εί

χα ξαναδεί το βασιλιά σας, άρα γιατί να αντέξω στα βασα

νιστήρια; Και γιατί να τον καλύψω; Θα σας έλεγα ό,τι ήξε

ρα γι' αυτόν προκειμένου να βγω από δω μέσα». 

Ο αξιωματικός κοίταξε με απορία τον έφορο Μνησικλή. 

Παρακολουθούσε αθέατος την ανάκριση και μόλις τότε βγή

κε από τη σκοτεινή γωνιά του. «Κατά βάθος, έχει δίκιο», εί

πε με ύφος που έκανε τον Κάρα να ανατριχιάσει. «Γιατί ά

ραγε να αντέξει στον πόνο και να βάλει σε κίνδυνο τη ζωή 

του για το βασιλιά της Σπάρτης, τον οποίο μόλις που γνω

ρίζει και σίγουρα δεν αγαπά; Εμείς όμως ξέρουμε», πρό

σθεσε πλησιάζοντας τον κρατούμενο, παίρνοντας το μαστί

γιο από το χέρι του αξιωματικού, «ότι ο φίλος σου ο Τάλως 

ήταν έμπιστος του Παυσανία όλα αυτά τα χρόνια και σί

γουρα προκειμένου να τον καλύψεις είσαι διατεθειμένος να 

υποστείς κάθε μαρτύριο, έτσι δεν είναι;» 

Ο Κάρας έφερε το αλυσοδεμένο χέρι του στο μέτωπο για 

να κερδίσει χρόνο, να σκεφτεί - μην πέσει σε παγίδα, μην 

προδοθεί. «Δεν ξέρω από τι πρέπει να τον καλύψω», είπε 

μετά, «αλλά και να το ήξερα, δε θα το έκανα. Για το λαό 

που ζει στο βουνό ο Τάλως δεν υπάρχει πια. Ο άνθρωπος 

που αποκαλείτε Κλείδημο είναι για μένα ένας άγνωστος και 

δε θέλω να τον ξαναδώ ποτέ σ' όλη μου τη ζωή. Η γυναίκα 

όμως που τον μεγάλωσε και που υπήρξε μητέρα του θα έ

δινε και τη ζωή της ακόμη για να μάθει απλώς και μόνο ό

τι είναι ζωντανός και καλά στην υγεία του. Γι' αυτό δέχτηκα 

να συναντήσω το βασιλιά». 

«Λες ψέματα!» φώναξε ο έφορος χτυπώντας τον στη μύ

τη με τη λαβή του μαστίγιου. Το αίμα ξεχύθηκε ορμητικά 

από τη βασανισμένη σάρκα και γέμισε το στόμα και το στή-



θος του αλυσοδεμένου γίγαντα. Το πρόσωπο του Κάρα εί

χε πλέον μετατραπεί σε προσωπείο: τα μάτια του είχαν πρη

στεί, τα χείλη του είχαν σκιστεί, η ανάσα του ήταν πλέον βο

γκητό. 

«Κύριε», ψιθύρισε με τις τελευταίες δυνάμεις που του α

πέμεναν «...δεν μπορώ να σου πω αυτό που δεν ξέρω, αλλά 

αν μου δώσεις να καταλάβω τι θέλεις να σου πω... θα σου το 

πω προκειμένου να σώσω τη ζωή μου». Κι άφησε το κεφά

λι του να πέσει στο στήθος του. Ο έφορος τραβήχτηκε πίσω 

μαζί με τον αξιωματικό της κρυπτείας για να συνεννοηθούν: 

«Είναι πάρα πολύ δυνατός», είπε, «δε θα καταφέρουμε να 

του πάρουμε ούτε λέξη. Μπορεί... και να μην ξέρει τίποτα. 

Πριν από λίγο φάνηκε διατεθειμένος να συνεργαστεί μαζί 

μας στην περίπτωση που θελήσουμε να στήσουμε κατηγο

ρητήριο εναντίον του Παυσανία...» 

«Δεν ξέρω», απάντησε αναποφάσιστος ο αξιωματικός. 

«Μπορεί να γνωρίζει εκείνο το νόμο μας που ορίζει ότι η 

μαρτυρία ενός δούλου δεν έχει καμία αξία εναντίον ενός εκ 

των ομοίων κι ακόμη λιγότερο εναντίον του βασιλιά. Μπο

ρεί να έκανε αυτή την πρόταση για να μας παραπλανήσει, 

γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν μπορούμε να τη δεχτούμε». 

«Τι λες να κάνουμε;» τον ρώτησε ο έφορος. 

«Να συνεχίσουμε τα βασανιστήρια. Ίσως να μην εξά

ντλησε τα περιθώρια της αντοχής του. Στο τέλος, είτε μιλή

σει είτε όχι, θα πρέπει να τον σκοτώσουμε: έτσι όπως ήρθαν 

τα πράγματα, μας μισεί περισσότερο απ' όσο μας φοβάται και 

μπορεί να γίνει επικίνδυνος. Θυμήσου ότι χτες το βράδυ έ

σπασε με τα χέρια του το ζυγό πάνω στον οποίο τον είχαμε 

δέσει και πριν τρέξει ο δεσμοφύλακας λίγο έλειψε να σπάσει 

και τα σίδερα στο κιγκλίδωμα...» Ο έφορος έριξε μια ματιά 

στον Κάρα, που φαινόταν λιπόθυμος, και είπε: «Δε συμφωνώ. 



Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν άνθρωποι που δε λυγίζουν ούτε με 

βασανιστήρια κι αυτός εδώ μου φαίνεται τέτοιος. Αν τον σκο

τώσουμε, δε θα μάθουμε ποτέ τι μας κρύβει. Πρέπει λοιπόν 

να τον βασανίσεις μέχρι να φτάσει στα όρια της αντοχής του. 

Πρέπει να τον τρομοκρατήσεις, να του προκαλέσεις ανεξά

ντλητο πόνο». Έδειξε με το βλέμμα ένα πυρακτωμένο σίδε

ρο στο μαγκάλι: «Κατάλαβες τι εννοώ». Ο αξιωματικός έγνε

ψε καταφατικά. «Αν αντέξει, άφησέ τον ελεύθερο, αλλά βά

λε να τον παρακολουθήσουν. Μη χάσεις τα ίχνη του και προ

παντός ειδοποίησέ με αν προσπαθήσει να συναντήσει τον 

Κλείδημο ή τη γυναίκα που ζει στο βουνό. Έχεις είλωτες στη 

δούλεψή σου, δεν πρέπει να συναντήσεις δυσκολίες. Αν οι υ

ποψίες μας είναι βάσιμες, αργά ή γρήγορα θα προδοθεί. Τώ

ρα φεύγω, δε με χρειάζεσαι πια. Αύριο θέλω αναφορά». Κά

λυψε το κεφάλι του με το μανδύα και έφυγε. 

Ο αξιωματικός πλησίασε τον κρατούμενο και τον συνέ

φερε ρίχνοντας νερό στο πρόσωπο του. Πήγε κοντά στο μα

γκάλι. Ο Κάρας έβλεπε αρχικά συγκεχυμένα κι έπειτα πιο 

ξεκάθαρα και ο τρόμος τον κυρίευσε κουρελιάζοντας την 

ψυχή του: μπροστά στο πρόσωπο του ένα πυρακτωμένο σί

δερο έλαμπε κατάλευκο. Μπορούσε να αισθανθεί τη θερ

μότητα. 

«Τώρα θα μιλήσεις», είπε ήρεμα ο αξιωματικός και τον 

άρπαξε από τα μαλλιά. 

Ο Κάρας τεντώθηκε στην άσκοπη και απεγνωσμένη προ

σπάθεια να ελευθερωθεί, αλλά αμέσως ο πόνος συντάραξε 

το κορμί του κι έμεινε ακίνητος, μαζεύοντας τα τελευταία ί

χνη αντοχής που του είχαν απομείνει, σαν αγριογούρουνο με

τά από άνιση πάλη με αγέλη σκύλων που αιμορραγεί πλη

γωμένο κι εξουθενωμένο και στριμώχνεται πάνω στους κορ

μούς των δέντρων περιμένοντας το ακόντιο του κυνηγού. 



«Μίλα!» είπε ο αξιωματικός φέρνοντας το σίδερο ακόμη 

πιο κοντά στο πρόσωπο του είλωτα. Ο Κάρας φύσηξε το αί

μα από τη μύτη του κι έσφιξε τα ματωμένα δόντια του: «Δεν 

ξέρω... τίποτα», μούγκρισε με τα σαγόνια του σφιγμένα α

πό τους σπασμούς. Ο αξιωματικός τον άρπαξε πιο σφιχτά 

και βύθισε το πυρακτωμένο σίδερο στο αριστερό του μάτι. 

Το ουρλιαχτό του Κάρα αντήχησε στο υπόγειο, διαπέ

ρασε τους τοίχους της Αίθουσας του Συμβουλίου, ξεχύθηκε 

στο πλάτωμα: ένας παρατεταμένος βρυθηχμός που τάραξε 

τους δύο μισοκοιμισμένους πάνω στο δόρυ τους φρουρούς. 

Σε λίγο ο αξιωματικός της κρυπτείας βγήκε από το μέ

γαρο του Συμβουλίου και, χωρίς να απαντήσει στο χαιρετι

σμό των φρουρών, διέσχισε την έρημη πλατεία και χάθηκε 

μέσα στο σκοτάδι. Είχε κάνει τη δουλειά του ευσυνείδητα, 

όπως τον είχαν διατάξει: είχε πια πειστεί ότι εκείνος ο δύ

στυχος στο υπόγειο πραγματικά δε γνώριζε τίποτα. Ένας 

τιποτένιος βοσκός δεν μπορούσε να έχει τόσο σθένος και 

τόση αντοχή. Τον απείλησε ότι θα τον τύφλωνε εντελώς κι 

εκείνος δε μίλησε. Πριν σωριαστεί λιπόθυμος είχε διαβάσει 

σ' εκείνο το μοναδικό πρησμένο μάτι ανείπωτο τρόμο. Γι' αυ

τό πριν φύγει τον είχε λύσει και είχε αφήσει ανοιχτή τη μι

κρή πύλη της υπόγειας σήραγγας που οδηγούσε έξω από 

την πόλη. Είχε διατάξει τους άντρες του να κρυφτούν εκεί 

και να τον ακολουθήσουν. Ο έφορος Μνησικλής είχε δίκιο: 

αν ο άνθρωπος παρέμενε ζωντανός, αν δεν έφευγε μακριά 

κι αν όντως είχε συνωμοτήσει με τον Παυσανία, το μίσος 

που τον έτρωγε θα τον πρόδιδε και όλα θα έβγαιναν στο 

φως. Τώρα, στο τέλος μιας δύσκολης μέρας, μπορούσε να 

επιστρέψει στο στρατώνα του και να αναπαυτεί. 

Ο Κάρας είχε αρχίσει να συνέρχεται, καθώς τον χτύπη-

σε το παγωμένο ρεύμα του αέρα που έμπαινε από την α-



νοιχτή πόρτα. Ο φριχτός πόνος στην κόγχη του αριστερού του 

ματιού τον επανέφερε στην πραγματικότητα του ακρωτη

ριασμού και το πυκνό σκοτάδι που τον περιέβαλλε τον έκα

νε για μια στιγμή να πιστέψει ότι ήταν τυφλός. Άρχισε να 

κλαίει απαρηγόρητος: όλα είχαν τελειώσει, το μόνο που ευ

χόταν ήταν να τον σκοτώσουν γρήγορα. Ενώ όμως τον κυρί

ευαν οι μαύρες σκέψεις, το σκοτάδι άρχισε να διαλύεται και 

μπόρεσε να διακρίνει τα αντικείμενα γύρω του. Κατάλαβε ό

τι τον είχαν ελευθερώσει από τις αλυσίδες στον τοίχο. Ση

κώθηκε με δυσκολία και κοίταξε γύρω του. Είδε την ανοιχτή 

πόρτα και χώθηκε μέσα. Περπάτησε στο σκοτάδι για πολλή 

ώρα. Σκόνταφτε συχνά, ανατριχιάζοντας στο άγγιγμα των 

αηδιαστικών ζωυφίων που κατοικούσαν εκεί. Εντέλει κατά

λαβε ότι είχε φτάσει στην έξοδο - αισθάνθηκε δροσερό αέ

ρα στο βασανισμένο πρόσωπο του και είδε να λάμπει στην 

άκρη της στοάς ο αστερισμός του Ωρίωνα, σημάδι ότι η αυ

γή δε θα αργούσε. Σύρθηκε έξω και, παραπατώντας στην έ

ρημη πεδιάδα, κατευθύνθηκε προς τις όχθες του Ευρώτα. 

Γονάτισε κι έπλυνε την πληγή στο πρόσωπο του, βογκώ

ντας από τον πόνο στην επαφή με το κρύο νερό. Το φεγγά

ρι είχε αρχίσει να χλομιάζει όταν ο λαβωμένος κύκλωπας 

σηκώθηκε αγκομαχώντας κι έδειξε με θυμό τις γροθιές του 

στην κατάλευκη πόλη που φωτιζόταν αχνά από το φεγγα

ρόφωτο. Τράβηξε προς τον Ταΰγετο· το ψηλό βουνό, σκο

τεινό ακόμη, τον υποδέχτηκε και τον έκρυψε μέσα στα α

διαπέραστα δάση του. 

Ο Παυσανίας δεν μπορούσε να παραμείνει άλλο στην Τρω

άδα και αποφάσισε τελικά να γυρίσει πίσω, σίγουρος ότι οι 

έφοροι δεν είχαν αποδείξεις εναντίον του. Εκείνο όμως που 



οι έφοροι είχαν μάταια προσπαθήσει να μάθουν από τον Κά

ρα θα τους το αποκάλυπτε κάποιος που ούτε καν γνώριζαν. 

Πίστευαν ότι ο Παυσανίας θα προσπαθούσε να έρθει με 

κάποιο τρόπο σε επαφή με τον Κάρα είτε μέσω ενός είλω

τα της οικίας του, τον οποίο εκείνοι μπορούσαν εύκολα να 

προσεταιριστούν με εκβιασμούς και υποσχέσεις, είτε μέσω 

του Κλείδημου, που επίσης παρακολουθούσαν προσεκτι

κά. 

Ο Παυσανίας είχε αντιληφθεί την τροπή που πήραν τα 

πράγματα κι ένιωθε σαν το λιοντάρι στο κλουβί. Όλοι τον 

απέφευγαν και δεν είχε τρόπο να συναντήσει κανέναν από 

εκείνους που μπορούσαν να του φανούν χρήσιμοι. Δεν ήθε

λε να κινήσει υποψίες για τον Κλείδημο - υπέθετε ότι τον πα

ρακολουθούσαν στενά οι κατάσκοποι της κρυπτείας. Υπο

λόγιζε να υποκύψει πρόσκαιρα στην εξουσία των εφόρων 

και της Γερουσίας, με την ελπίδα, με την πάροδο του χρό

νου, να αλλάξουν τα πράγματα και να πάρει πάλι την κα

τάσταση στα χέρια του. 

Ένα πρωί, πριν ανατείλει ο ήλιος, ο έφορος Μνησικλής 

άκουσε να χτυπούν την πόρτα του σπιτιού του. Πήγε να α

νοίξει και αντίκρισε έναν ξένο, έναν νέο με μελαψό δέρμα 

και μισοκαλυμμένο πρόσωπο, που ήθελε να του μιλήσει. 

«Με λένε Άργειλο», είπε, «και ήμουν στην υπηρεσία του 

Παυσανία στο Βυζάντιο. Έχω να σου πω πάρα πολύ ενδια

φέροντα πράγματα». 

«Έλα μέσα», τον προσκάλεσε ο έφορος κλείνοντας πίσω 

του την πόρτα. Του πρότεινε να καθίσει και ο νέος έβγαλε 

το μανδύα και την κουκούλα του. Ήταν αλλόφυλος, μάλλον 

Ασιάτης. 

«Το όνομα σου είναι ελληνικό», παρατήρησε ο έφορος, 

«αλλά φαίνεσαι ξένος». 



«Έχεις δίκιο», απάντησε ο νέος, «το πραγματικό μου όνο

μα είναι Λαχγκάλ και είμαι Σύρος. Έμεινα πολλά χρόνια με 

το βασιλιά Παυσανία και τον υπηρέτησα πιστά, αλλά τώρα 

ήρθα εδώ για να τον καταγγείλω... Δεν είμαι κατάσκοπος, πί

στεψέ με, αλλά κάποιος που ζητά να πάρει εκδίκηση για μια 

τρομερή αδικία. Σε αντάλλαγμα για την αφοσίωση μου, ο 

Παυσανίας αποπειράθηκε να με σκοτώσει, ώστε να μείνει 

για πάντα κρυφή η συνωμοσία του με το Μέγα Βασιλέα». 

«Αυτό που λες είναι πολύ σοβαρό», σοβάρεψε ο έφορος. 

«Έχεις συναίσθηση ότι κατηγορείς το βασιλιά της Σπάρτης 

για εσχάτη προδοσία; Πρόσεξε! Αν δεν αποδείξεις τις κα

τηγορίες σου, κινδυνεύεις να πληρώσεις με τη ζωή σου». 

«Μπορώ να αποδείξω αυτά που λέω και θα το κάνω όποτε 

θέλεις», απάντησε ο Λαχγκάλ. 

«Η αλήθεια πρέπει να αποκαλυφθεί το συντομότερο δυ

νατό. Πες μου τι ξέρεις. Δε θα το μετανιώσεις που μας βοή

θησες να ξεσκεπάσουμε μια επαίσχυντη προδοσία». 

Ο Λαχγκάλ διηγήθηκε όλα όσα ήταν σε θέση να δει και 

να καταλάβει την περίοδο που είχε ζήσει μαζί με τον Παυ

σανία. Ανέφερε επίσης και το ταξίδι που έκανε στις Κελαι-

νές, αλλά διασκεύασε την ιστορία, ώστε ο Κλείδημος να φα

νεί αθώος. 

«Γνωρίζεις λοιπόν καλά τον Κλείδημο, τον Κλεομενίδη», 

είπε ο έφορος. «Ξέρουμε ότι ο Παυσανίας του είχε μεγάλη 

εκτίμηση και ότι του είχε αναθέσει πολύ σημαντικές απο

στολές». 

«Τον γνωρίζω. Εγώ ο ίδιος του μετέφερα μερικές φορές 

εντολές του βασιλιά, όταν ήταν επικεφαλής του λόχου στη 

Θράκη, αλλά μπορώ να σου πω ότι δε συμμετείχε στην προ

δοσία του Παυσανία. Ο βασιλιάς τον είχε προστάξει να έρ

θει μαζί μου στις Κελαινές για να μελετήσει τη διάταξη των 



περσικών οχυρών στα βάθη της Ασίας: η πρόφαση ήταν η 

προετοιμασία στρατιωτικής εκστρατείας για να απωθήσου

με τους Πέρσες πέρα από τον ποταμό Άλυ. Μόνο εγώ γνώ

ριζα τον πραγματικό σκοπό της αποστολής: να αναφέρω 

στο σατράπη Αρτάβαζο ότι ο Παυσανίας ήταν έτοιμος να 

στραφεί εναντίον της Σπάρτης και ότι περίμενε από εκείνον 

χρήματα και άντρες. Ο Κλείδημος, αντίθετα, είχε λάβει δια

ταγή σύμφωνα με την οποία εγώ ήμουν κατάσκοπος των 

Περσών. Όταν θα εκτελούσε την αποστολή του και δε θα με 

χρειαζόταν πια ως διερμηνέα, έπρεπε να με σκοτώσει. Κά

ποια στιγμή, ενόσω εκείνος κοιμόταν, κατάφερα να διαβά

σω κρυφά το μήνυμα και το έσκασα». 

«Καλώς», είπε ο έφορος. «Πρέπει όμως να ξέρεις ότι ως 

ξένος δεν μπορείς να είσαι μάρτυρας κατηγορίας εναντίον 

ενός ανθρώπου που ανήκει στους ομοίους κι ακόμη περισ

σότερο εναντίον του βασιλιά. Ο Παυσανίας συγκεντρώνει 

και τα δυο αξιώματα, παρόλο που η περίοδος της αντιβα

σιλείας κοντεύει να λήξει - ο Πλείσταρχος σε λίγο καιρό θα 

είναι σε ηλικία να αναλάβει τη διακυβέρνηση. Πρέπει λοι

πόν να εξωθήσουμε τον Παυσανία να ομολογήσει παρουσία 

πολιτών της Σπάρτης, που θα είναι σε θέση να καταθέσουν 

ως μάρτυρες. Άκουσε λοιπόν τι σκέφτηκα: στο Ταίναρο εί

ναι ένα παλιό μισογκρεμισμένο κτίριο. Θα στείλεις μήνυμα 

στον Παυσανία ότι επέστρεψες και ότι τον περιμένεις σ' ε

κείνο το μέρος. Είμαι βέβαιος ότι θα έρθει. Κάποιοι μάρ

τυρες θα κρυφτούν εκεί κι εσύ θα τον κάνεις να μιλήσει. Τα 

υπόλοιπα θα τα αναλάβουμε εμείς. Τώρα πήγαινε, είναι ε

πικίνδυνο να βρίσκεσαι εδώ. Προσπάθησε να μείνεις κρυμ

μένος, να μην τραβήξεις την προσοχή. Είναι σαφές ότι θα 

σε ανταμείψουμε για την υπηρεσία που μας πρόσφερες. 

Αλλά, όπως θα ξέρεις, οι όμοιοι δε διαχειρίζονται χρήματα, 



γι' αυτό δεν μπορώ να σε πληρώσω τώρα. Θα φροντίσω ό

μως να τα βρω. Πες μου, τι προτιμάς, ασήμι της Αθήνας ή 

της Ευβοίας... ή μήπως κυζικηνό νόμισμα;» 

«Δεν τα κάνω όλα αυτά για την αμοιβή», απάντησε ο Λαχ-

γκάλ, «και δε θέλω τα χρήματά σου». Σηκώθηκε, καλύφθη

κε με την κουκούλα του κι έφυγε. 

Τρεις μέρες αργότερα ο Παυσανίας βρήκε στην οικία 

του ένα μήνυμα που κανένας δούλος δεν μπόρεσε να του πει 

ποιος το είχε φέρει. Αυτά που έγραφε γέμισαν φόβο τον α-

ντιβασιλέα: αισθάνθηκε χαμένος. Ο Λαχγκάλ ήταν ζωντανός, 

άρα ο Κλείδημος του είχε πει ψέματα. Μπορεί μάλιστα και 

να τον είχε προδώσει. Σκέφτηκε τη φυγή, αλλά κατάλαβε ό

τι θα ήταν σαν να ομολογούσε την ενοχή του. Εξάλλου, ποιος 

θα έδινε καταφύγιο σε ένα φυγά, γυμνό από κάθε εξουσία; 

Καλύτερα να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Αν όντως ο Λαχ

γκάλ είχε γράψει το μήνυμα, και ορισμένες φράσεις του δεν 

άφηναν αμφιβολία γι' αυτό, μπορούσε να τον μεταπείσει ή 

τουλάχιστον να μάθει ποιος άλλος ήξερε το μυστικό του. 

Πήγε στη συνάντηση. Το γνώριζε το μέρος: ένας μισογκρε

μισμένος πύργος επιτήρησης στον γκρεμό, σε ένα άνυδρο κι 

έρημο μέρος, αιώνια ανεμοδαρμένο. 

Μπήκε μέσα σπρώχνοντας την ξεχαρβαλωμένη πόρτα κι 

άκουσε μια πολύ γνώριμη φωνή στο μισοσκόταδο: 

«Λένε ότι κανείς ποτέ δε γύρισε από τον Άδη, έτσι δεν εί

ναι, Παυσανία; Κι όμως, εγώ είμαι εδώ... Έλα όμως μέσα, 

μη στέκεσαι στην πόρτα». 

«Άκουσε...» άρχισε να λέει ο αντιβασιλέας. 

«Όχι, εσύ να ακούσεις», τον έκοψε ο νέος βγαίνοντας α

πό τη σκιά. «Εγώ είμαι ο δυνατότερος αυτή τη στιγμή». Ο 

Παυσανίας άγγιξε ασυναίσθητα τη λαβή του σπαθιού του. 

«Τρελέ! Με θεωρείς τόσο ανόητο ώστε να μη λάμβανα τα 



μέτρα μου σε περίπτωση που σκόπευες να με σκοτώσεις για 

δεύτερη φορά;» Ο Παυσανίας άφησε τα χέρια του να πέσουν 

στο πλάι και κατέβασε το κεφάλι του. «Σε ακούω», είπε με 

τόνο παραίτησης. 

«Σου ζήτησα να έρθεις εδώ γιατί ήθελα να μάθω από τα 

δικά σου χείλη για ποιο λόγο με είχες καταδικάσει σε θά

νατο. Μήπως επειδή σε είχα υπηρετήσει πιστά, επειδή σε 

φρόντισα όταν αρρώστησες, επειδή σε ακολούθησα σαν σκιά 

ή μήπως επειδή χόρτασα τη λαγνεία σου...» 

«Πίστευα ότι με αγαπούσες», τον διέκοψε ο Παυσανίας. 

«Τόσο χαμηλά έχεις πέσει;» τον χλεύασε ο Λαχγκάλ. «Έλα 

τώρα, ξέρεις πολύ καλά ότι δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη 

παρά μόνο βία ανάμεσα σε εκείνον που προστάζει και σε ε

κείνον που υπηρετεί. Μην υπολογίζεις λοιπόν στα αισθή

ματά μου, ποτέ δεν τα ένιωσα. Ήθελα απλώς να σου δείξω 

πόσο απόλυτα μπορούσε να σου είναι αφοσιωμένος κανείς 

προκειμένου να εξασφαλίσει μια μέρα την ελευθερία του. 

Μια έντιμη συναλλαγή μεταξύ αντρών». 

«Ήμουν ειλικρινής όταν σου υποσχέθηκα την ελευθερία 

σου και θα κρατούσα το λόγο μου». 

«Καταλαβαίνω τι εννοείς», απάντησε ο Λαχγκάλ με πε

ριπαιχτικό χαμόγελο. «Θα μ' έβγαζες από τη μέση και θα με 

ελευθέρωνες από κάθε έγνοια και σκοτούρα!» 

«Μη με περιπαίζεις», του είπε σκυθρωπός ο αντιβασιλέας, 

«κι άκουσε με. Μπορώ να σου εξηγήσω... αν μου υποσχεθείς 

ότι θα ακούσεις προσεκτικά τα λόγια μου, ότι δε θα αφήσεις 

να σε παρασύρουν η μνησικακία και η οργή. Αφού με κά

λεσες, πρέπει να με ακούσεις». 

«Μίλα λοιπόν», τον προκάλεσε παγερά ο νέος. 

«Θα μιλήσω, αλλά πρώτα θέλω να μάθω γιατί ο Κλείδη-

μος θέλησε το χαμό μου». 



«Η ψυχή σου πρέπει να είναι πραγματικά ποταπή αν βλέ

πεις προδοσίες κι εκεί που δεν υπάρχουν. Ο Κλείδημος ε

κτέλεσε πιστά όλες σου τις διαταγές. Όλες... εκτός από μία. 

Διάβασα τη διαταγή σου όταν κοιμόταν και το έσκασα. Όχι 

πως φοβόμουν μήπως με σκοτώσει στ' αλήθεια- είναι καλός 

άνθρωπος. Αλλά δεν ήθελα να βάλω σε δοκιμασία τη συ

νείδηση του. Ας αφήσουμε όμως καλύτερα αυτό το θέμα. 

Το ξέρεις, άλλα είναι αυτά που θέλω να ακούσω από σένα». 

Ο Παυσανίας ένιωσε ανακούφιση ακούγοντας αυτά τα 

λόγια: ώστε δεν είχαν χαθεί τα πάντα. Αρκούσε να πείσει 

τον Λαχγκάλ. Άρχισε λοιπόν να μιλά χωρίς να ξέρει ότι ε

κείνη ακριβώς τη στιγμή ξεστόμιζε την καταδίκη του: «Δεν 

ήθελα να πεθάνεις, Λαχγκάλ, το ορκίζομαι. Οι Πέρσες μου 

επέβαλαν αυτό τον όρο. Στο σημείο που είχαμε φτάσει, δεν 

μπορούσα πια να κάνω πίσω, θα κινούσα τις υποψίες τους, 

όλο το σχέδιο θα ματαιωνόταν, ίσως και να με θεωρούσαν 

εχθρό τους... Θα έβαζα σε κίνδυνο τη ζωή χιλιάδων ανθρώ

πων. Δεν μπορούσα... Πίστεψε με, συνέταξα τη διαταγή ε

νάντια στη θέληση μου και με μεγάλη πικρία. Ίσως εσύ να 

με ανέχτηκες όλα τα χρόνια που έζησες μαζί μου γιατί πί

στεψες ότι έτσι εξαγόραζες την ελευθερία σου, αλλά εγώ σε 

αγάπησα και δεν μπορεί να μην κατάλαβες πόσο ειλικρι

νής ήμουν. Πες μου, νεαρέ μου φίλε, σου έκανα ποτέ κακό; 

Δε σε βοήθησα με κάθε τρόπο; Δε μοιράστηκα μαζί σου κά

θε μου σχέδιο, κάθε μου όνειρο; Εσύ είσαι που με εξαπά

τησες, αφού με άφησες να πιστεύω ότι με αγαπάς». 

Ο Λαχγκάλ κοιτούσε αυτό τον ήδη καταστραμμένο άν

θρωπο, στο έλεος πλέον των εχθρών του, τον ήρωα των Πλα

ταιών, τον πανελλήνιο ηγεμόνα, που είχε καταντήσει σκιά 

του εαυτού του. Τα λόγια του ηχούσαν ειλικρινή και για λί

γο ένιωσε οίκτο, αλλά ο θυμός και η εκδίκηση τον είχαν πα-



ρασύρει πολύ μακριά και τώρα ήταν πολύ αργά για να γυ

ρίσει πίσω. Θα γινόταν αυτό που έπρεπε να γίνει. Του α

πάντησε λοιπόν με απατηλά λόγια και ο Παυσανίας έφυγε 

από εκεί μετανιωμένος που κάποτε διέταξε να σκοτώσουν 

αυτό τον άνθρωπο. 

Έφτασε νύχτα στη Σπάρτη. Σκεφτόταν πώς να έρθει σε 

επαφή με τον Κλείδημο, κι έτσι καθώς ήταν βυθισμένος στις 

σκέψεις του δεν πρόσεξε τους πέντε εφόρους και τους είκο

σι ενόπλους που τον περίμεναν μπροστά στην πύλη της ο

δού προς τις Αμυκλές. Μόνο όταν πλησίασε κατάλαβε ότι 

βρίσκονταν εκεί γι' αυτόν. Ο έφορος Επισθένης, που στε

κόταν πίσω από τους άλλους, του έγνεψε κι εκείνος κατάλαβε 

πως είχε έρθει το τέλος του. Ανάγκασε το άλογό του να ξεχυ

θεί μπροστά για να ξεφύγει, αλλά ένας πολεμιστής χτύπη

σε με το δόρυ του το πλευρό του ζώου κι εκείνο σωριάστη

κε κάτω. Ο Παυσανίας κυλίστηκε στη σκόνη, αλλά σηκώ

θηκε αμέσως κι άρχισε να τρέχει με τους στρατιώτες ξοπί-

σω του. Όταν έφτασε κοντά στην ακρόπολη, κοίταξε γύρω 

του για να βρει καταφύγιο, αλλά συνάντησε μόνο εχθρικά ή 

αδιάφορα βλέμματα και κλειδωμένες πόρτες. Έτρεξε στο 

ναό της Χαλκιοίκου Αθηνάς, που βρισκόταν εκεί δίπλα. Κα

νείς δε θα τολμούσε να παραβιάσει αυτό τον ιερό χώρο. 

Έκλεισε λαχανιασμένος τη βαριά πόρτα και πήγε να κρυ

φτεί πίσω από το βωμό. 

Οι έφοροι, που δεν μπορούσαν να μπουν μέσα και να τον 

συλλάβουν, διέταξαν να χτίσουν την είσοδο και να γκρεμί

σουν τη στέγη. Κι ο βασιλιάς έμεινε εκεί μέρες ολόκληρες, 

να τον τυραννάει η δίψα κάτω από τις καυτές ακτίνες του ή

λιου, να υποφέρει την πείνα κάτω απ' το αδιάφορο βλέμμα 

των εχθρών του, που τον κοιτούσαν από τα γυμνά δοκάρια 

της σκεπής περιμένοντας να ξεψυχήσει. Οι κραυγές και οι 



κατάρες του ακούγονταν για πολλά μερόνυχτα. Ύστερα σώ

πασε. 

Οι έφοροι κατάλαβαν ότι αν πέθαινε εκεί θα ήταν ιερο

συλία. Αποφάσισαν να γκρεμίσουν την πόρτα και να τον 

βγάλουν έξω όσο ήταν ακόμη ζωντανός. Τον έσυραν λοιπόν 

μέχρι τον περίβολο. Ήταν αποστεωμένος κι έτρεμε από τον 

πυρετό- το βλέμμα του ήταν χαμένο, τα μάτια του στριφο

γύριζαν με τρόμο βυθισμένα στις κόγχες τους. 

Μόλις τον έριξαν στο χώμα, ο Παυσανίας προσπάθησε 

να σηκώσει το οστέινο χέρι του να τους καταραστεί, αλλά οι 

λιγοστές του δυνάμεις τον εγκατέλειψαν και έπεσε ξανά α

νάσκελα με ένα στερνό βογκητό. 

Αυτό ήταν το τέλος εκείνου που νίκησε στις Πλαταιές τη 

στρατιά του Μεγάλου Βασιλέως. 
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Η ΙΕΡΟΣΥΛΙΑ 

Οι ΈΦΟΡΟΙ και οι γέροντες σε κοινή συνεδρίαση αποφάσι

σαν αρχικά να ρίξουν τη σορό του Παυσανία στον Καιάδα, 

όπως έκαναν με τους προδότες, αλλά ο έφορος Επισθένης, 

ο οποίος μυστικά διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον αντι-

βασιλέα, έθεσε το εξής ζήτημα: μπορεί αυτός ο άνθρωπος 

να είχε αψηφήσει τις εντολές της πόλης και να είχε συνω

μοτήσει με τους εχθρούς, αλλά εκτός Σπάρτης είχε τη φή

μη εκείνου που ελευθέρωσε την Ελλάδα από τους βαρβά

ρους και η δόξα του ήταν ακόμη μεγάλη στο πανελλήνιο. Δεν 

ήταν λοιπόν σωστό να σκυλεύσουν το πτώμα του. Έπρεπε να 

επιτρέψουν την ταφή του. Η πρόταση του θεωρήθηκε συ

νετή. Έτσι ο Παυσανίας κηδεύτηκε με τα όπλα του στο ίδιο 

εκείνο σημείο όπου είχε ξεψυχήσει. 

Το φάντασμα του για πολύ καιρό στοίχειωνε τον ύπνο 

των Σπαρτιατών. Ορισμένοι μάλιστα ισχυρίστηκαν ότι όπως 

περνούσαν, μαύρα μεσάνυχτα, από το ναό της Χαλκιοίκου 

Αθηνάς άκουσαν τις απόκοσμες κραυγές του. Κάποιοι άλλοι 

έλεγαν ότι την έβδομη μέρα κάθε μήνα, αμέσως μετά το η

λιοβασίλεμα, έβγαινε από τον τάφο του ένας υπόκωφος ή

χος, σαν να χτυπούσε με τα όπλα του το χώμα. Αποφάσισαν 



λοιπόν να συμβουλευτούν το μαντείο των Δελφών κι έλαβαν 

αυτή την απάντηση: 

Από τη Χαλκίοικο θεά 

πήρατε ένα σώμα. 

Διώξτε λοιπόν την οργή της 

δίνοντας σε αντάλλαγμα άλλα δύο. 

Έγιναν ατέρμονες συζητήσεις στην Αίθουσα του Συμ

βουλίου σχετικά με τη σωστή ερμηνεία που έπρεπε να α

ποδοθεί στο χρησμό. Κάποιος υπέδειξε να θυσιάσουν δύο 

είλωτες. Άλλοι, αντίθετα, υποστήριζαν ότι δε χρειάζονταν 

φονικά και ότι έπρεπε να αναζητήσουν άλλους τρόπους να 

επανορθώσουν. Στο τέλος αποφάσισαν να παραγγείλουν δύο 

αγάλματα για το ναό. Με τον τρόπο αυτό οι έφοροι και οι 

γέροντες νόμισαν ότι εξευμένισαν τους θεούς με δυο άψυχα 

είδωλα σμιλεμένα από ανθρώπινο χέρι. 

Από τότε κανείς δεν αναφέρθηκε στα γεγονότα αυτά, που 

σιγά σιγά ξεχάστηκαν, αφού ο νους των ανθρώπων λησμο

νεί εύκολα. Ήταν όμως γραμμένο το αίμα του βασιλιά να γί

νει η κατάρα της πόλης. 

Ο Λαχγκάλ εξαφανίστηκε έτσι όπως είχε έρθει και κανείς 

δεν έμαθε ποτέ τι απέγινε. Ο Κλείδημος, που αγνοούσε τα 

πάντα, φοβήθηκε όταν έμαθε ότι ο Παυσανίας είχε βρει ά

συλο στο ναό της Χαλκιοίκου Αθηνάς, αλλά κανείς δεν τον 

αναζήτησε ούτε τον ρώτησε τίποτα. Η μόνη του συνάντηση 

με τους εφόρους ήταν λοιπόν εκείνη που είχε ζητήσει ο ίδιος, 

όταν είχε επιστρέψει. Είχε εξηγήσει λεπτομερώς τη στάση 

του στη Θράκη, αναφορά η οποία επιβεβαιώθηκε από τους 

άντρες του τέταρτου λόχου, ήδη από καιρό στη Σπάρτη. Η 

μεγάλη του δόξα τον προστάτευε από ταπεινωτικές ανα-



κρίσεις και ο λόγος του πολεμιστή οπωσδήποτε ήταν αρκε

τός για να κατευνάσει τις υποψίες. Γι' αυτό και οι έφοροι 

προτίμησαν να τον παρακολουθούν διακριτικά, για να εξα

κριβώσουν αν τελικά τους έκρυβε κάτι. Οι στενές του σχέ

σεις με τον Παυσανία, καθώς και το γεγονός ότι είχε περά

σει τα νεανικά του χρόνια με τους είλωτες ήταν δυο στοι

χεία που τροφοδοτούσαν τη δυσπιστία παρά την άψογη συ

μπεριφορά του γιου του Αρίσταρχου. 

Ο θάνατος του αντιβασιλέα διέψευσε και τις τελευταίες 

ελπίδες του Κλείδημου. Το σχέδιο που ο Παυσανίας του εί

χε εμπιστευτεί όταν βρισκόταν στο Βυζάντιο έμοιαζε τώρα 

με όνειρο που, ενώ κάποτε είχε γεμίσει τη ζωή του, είχε 

πλέον πετάξει μακριά αφήνοντας ένα κενό στην καρδιά του. 

Ήξερε όμως ότι δεν μπορούσε να αρνείται τη ζωή: είχε ξε

φύγει και πάλι από το θανάσιμο κίνδυνο που τον απείλησε 

όταν αποκαλύφθηκαν τα σχέδια του Παυσανία. Ίσως λοι

πόν έπρεπε πράγματι να ακολουθήσει τη μοίρα του. Να ζή

σει όσο το δυνατό καλύτερα στην κατάσταση στην οποία 

βρισκόταν και να περιμένει να ωριμάσουν οι συνθήκες. 

Δεν έκρυψε την επιθυμία να μείνει μαζί του η γυναίκα 

που τον είχε μεγαλώσει στον Ταύγετο και, όταν γύρισε στην 

οικία των Κλεομενιδών, του επέτρεψαν να ικανοποιήσει αυ

τή του την επιθυμία. Οι έφοροι πίστευαν ενδεχομένως ότι μ' 

αυτό τον τρόπο θα μπορούσαν πιο εύκολα να ελέγχουν ύ

ποπτες δοσοληψίες. 

Στις αρχές του χειμώνα ο Κλείδημος πήρε λοιπόν την ά

δεια να φύγει από τη συσκηνία, όπου είχε μείνει μήνες ο

λόκληρους σε πειθαρχία και με απόλυτη υπακοή στους αυ

στηρούς στρατιωτικούς κανόνες, για να ασχοληθεί με το σπί

τι και την περιουσία του. 

Έφυγε από το στρατώνα, νωρίς τα χαράματα, μ' έναν εί-



λωτα από το πατρικό του σπίτι να τον συνοδεύει. Είχε πά

ρει ένα γάιδαρο για να φορτώσει τις αποσκευές και τον ο

πλισμό του. Βγήκε από την ανατολική πύλη, προχωρούσε 

αργά και κοιτούσε γύρω του: η οικία των Κλεομενιδών μό

λις που φαινόταν σκεπασμένη από το σκοτάδι σε δέκα στά

δια απόσταση. Εκείνη τη στιγμή την καρδιά του κυρίευαν 

παράξενα, αντιφατικά αισθήματα. Σε λίγο θα έβλεπε ξανά 

το σπίτι όπου γεννήθηκε, όπου μόνο για μια στιγμή είχε γνω

ρίσει την Ισμήνη, τη μητέρα που τον είχε γεννήσει. Σύντο

μα θα έφερνε εκεί τη γυναίκα που τον είχε μεγαλώσει δίνο

ντας του την αγάπη που του αρνήθηκε η πραγματική του 

μητέρα. Η καρδιά του ήταν αβέβαιη και διχασμένη. Άραγε 

ο λαός των παιδικών του χρόνων θα τον αναγνώριζε ξανά; 

Θα γύριζε μια μέρα κοντά τους; Πριν από πολλά χρόνια ο 

Κριτόλαος του είχε δώσει για κληρονομιά την αρχηγία. Σε 

κάποια μυστική κρυψώνα το μεγάλο τόξο περίμενε την ώ

ρα να το αδράξει ξανά ο Τάλως, ο Λύκος. Σε μια σκοτεινή 

σπηλιά η αρματωσιά του βασιλιά Αριστόδημου και το κα

ταραμένο σπαθί του περίμεναν να δουν πάλι το φως. Πότε 

όμως θα ξημέρωνε εκείνη η μέρα; 

Η οικία των Κλεομενιδών ήταν πια πολύ κοντά. Το σπί

τι του δράκου... το σπίτι του Αρίσταρχου... του πατέρα του. 

Να, εκεί τον είχε πρωτοδεί και ποτέ μα ποτέ δε θα ξεχνού

σε τη θλίψη που κρυβόταν σ' εκείνα τα μάτια, την απόγνω

ση στο βλέμμα καθώς ο Τάλως έσερνε το κουτσό του πόδι. 

Θυμήθηκε τα λόγια που είχε πει η Περίαλλα, η Πυθία, η ο

ποία εξέπεσε: 

Ο δράκος κι ο λύκος πρώτα με μίσος 

αδυσώπητο ξεσκίζονται... 



Εκείνη την ξάστερη νύχτα στους λόφους των Πλαταιών 

αυτά τα λόγια στα χείλη του Βρύθου... ο λύκος του Ταΰγε

του και ο Κλεομενίδης δράκος... Ο Αρίσταρχος όμως είχε πε

θάνει, ο Βρύθος ήταν επίσης νεκρός, που ήταν λοιπόν ο δρά

κος; 

Που αλλού παρά μέσα του, στην καρδιά του Κλείδημου 

του Κλεομενίδη και στην καρδιά του λύκου της Μεσσηνίας. 

Εκεί μέσα τα δυο θηρία ξεσκίζονταν με αιώνιο μίσος, χωρίς 

ανακωχή, χωρίς ειρήνη... Για πόσο όμως; Γιατί οι θεοί χά

ρισαν σε ένα κουτσό παιδί αυτή τη μοίρα; 

Ο είλωτας είχε σταματήσει μπροστά στην αυλόπορτα του 

σπιτιού. Η αυλή ήταν γεμάτη αγριόχορτα, το τοιχάκι της μά

ντρας μισογκρεμισμένο, πάνω στην εστία υπήρχαν ακόμη τα 

ξασπρισμένα κόκαλα του Μέλανος. Κανείς δεν είχε πατήσει 

εκεί πολλά χρόνια τώρα... 

«Ξέρεις που είναι ο τάφος της μητέρας μου της Ισμή

νης;» ρώτησε τον είλωτα. 

«Ναι, ευγενή κύριε», απάντησε ο δούλος. «Την έθαψαν ε

κεί κάτω, στα κυπαρίσσια», είπε δείχνοντας του μια κακο-

φτιαγμένη πέτρινη λάρνακα. 

«Περίμενε με εδώ», είπε στον είλωτα και πλησίασε τον τά

φο. Ο ήλιος ανέτειλε σκορπίζοντας τις ακτίνες του στην πε

διάδα. Το σπίτι φωτίστηκε και τα κυπαρίσσια αργοσάλευαν 

στο πρωινό αεράκι. 

Ο Κλείδημος έμεινε με το κεφάλι σκυφτό πολλή ώρα πά

νω απ' τον τάφο. Ξάφνου, καθώς το φως κυρίευε τη θαμπή 

ατμόσφαιρα, μόλις που διέκρινε, μισοκαλυμμένη με βρύα, 

μια επιγραφή χαραγμένη στην επιτάφια πλάκα. Σηκώθηκε, 

πήρε το σπαθί του κι έκοψε τα χόρτα. Και διάβασε την ε

πιγραφή: 



ΙΣΜΗΝΗ, ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΕΥΤΙΔΗΜΟΥ, 

ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ, 

ΔΥΟ ΓΕΝΝΑΙΩΝ ΓΙΩΝ 

ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ 

ΣΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΔΩΡΟ 

ΤΟΥ ΛΙΟΝΤΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 

ΟΙ ΘΕΟΙ ΦΘΟΝΗΣΑΝ. 

Κάλεσε με δυνατή φωνή τον είλωτα, ο οποίος έδεσε α

μέσως το γάιδαρο κι έτρεξε προς το μέρος του. 

«Ποιος υπαγόρευσε αυτή την επιγραφή;» τον ρώτησε δεί

χνοντας την ταφόπλακα. Ο είλωτας στάθηκε να την κοιτάξει 

κι έπειτα απάντησε: «Κύριε, με έβαλαν στην υπηρεσία σου 

γιατί δούλεψα πολλά χρόνια στα χωράφια του πατέρα σου του 

Αρίσταρχου, πάντα να είναι δοξασμένος, και με κάλεσε η Γε

ρουσία να φτιάξω αυτό τον τάφο μαζί με κάποιους άλλους συ

ντρόφους μου. Δεν ξέρω να διαβάζω τα χαραγμένα σημάδια, 

αλλά θυμάμαι καλά ότι τότε χαράχτηκαν μόνο οι πρώτες τέσ

σερις αράδες. Είμαι σίγουρος. Αν θέλεις να μάθεις, μπορείς 

να ρωτήσεις τους άλλους που ήταν μαζί μου ή να ρίξεις μια μα

τιά στα αρχεία του Συμβουλίου. Εκεί σίγουρα υπάρχει αντί

γραφο αυτής της επιγραφής, που έγινε με δημόσια δαπάνη». 

«Είσαι βέβαιος για όσα λες;» τον ρώτησε ξανά ο Κλείδημος. 

«Ναι, τα πράγματα έχουν όπως σου τα είπα, κύριε. Αλλά 

μπορείς εύκολα να σιγουρευτείς». 

«Σε ευχαριστώ», απάντησε. «Και τώρα πήγαινε να συγυ

ρίσεις το σπίτι και να τακτοποιήσεις τις αποσκευές μου. Θα 

έρθω σε λίγο». Ο δούλος έφυγε και ο Κλείδημος έμεινε εκεί 

να κοιτάει την επιγραφή. Δίχως αμφιβολία, οι τελευταίες 

τρεις αράδες προστέθηκαν αργότερα. Εύκολα μπορούσε κα-



νείς να διακρίνει τις διαφορές. Φαινόταν ότι οι πρώτες τέσ

σερις βρίσκονταν ακριβώς στο κέντρο της πλάκας, ενώ οι ε

πόμενες απλώνονταν πολύ χαμηλά, σχεδόν άγγιζαν την κά

τω ακμή. Δε χρειαζόταν να ψάξει για μάρτυρες. Ποιος όμως 

να είχε προσθέσει αυτές τις λέξεις; Και ποιο ήταν το δώρο 

που ανέφεραν; Του φάνηκε ότι οι λέξεις αυτές περιέκλειαν 

κάποιο μήνυμα, ένα σπουδαίο μήνυμα - έπρεπε να ανακα

λύψει το ακριβές τους νόημα και ποιος ήταν ο αποδέκτης. 

Κατευθύνθηκε προς το σπίτι. Ο είλωτας ήταν στο στάβλο 

με το γαϊδούρι. Ο Κλείδημος άνοιξε με μεγάλη δυσκολία τη 

δρύινη θύρα, που τελικά υποχώρησε τρίζοντας πάνω στις 

σκουριασμένες στρόφιγγες. Το σπίτι ήταν έρημο, η οροφή 

του προθαλάμου γεμάτη αράχνες, ενώ πυκνό στρώμα σκό

νης κάλυπτε τα πάντα. Είδε μερικούς μεγάλους αρουραίους 

να κρύβονται μόλις άνοιξε την πόρτα. Στη θέση τους, στις ε

σοχές του τοίχου, και οι ήρωες των Κλεομενιδών είχαν εντε

λώς σκεπαστεί με σκόνη και αράχνες και το αναθηματικό 

λυχνάρι ήταν σβησμένο εδώ και πολύ καιρό. Πήγε στα υπό

λοιπα δωμάτια και σε αυτό που πρέπει να ήταν ο γαμήλιος 

θάλαμος των γονιών του. Από τη μεγάλη αρχαία κλίνη είχε 

μείνει μονάχα ο σκελετός από γερή βαλανιδιά: το στρώμα και 

τα σκεπάσματα ήταν πλέον φωλιά ποντικών. Άκουσε βήμα

τα στον προθάλαμο. Ο δούλος ερχόταν για να δεχτεί εντολές. 

«Επιθυμώ να καθαρίσεις το σπίτι αυτό και να το επανα

φέρεις στην παλιά, ευπρεπή του κατάσταση, διότι θα εγκα

τασταθώ εδώ», του είπε ο Κλείδημος πηγαίνοντας προς την 

κυρίως αίθουσα. «Κι όταν συγυρίσεις παντού, θα καλέσω τη 

γυναίκα που με μεγάλωσε στο βουνό σαν γιο του λαού σου». 

Στη συνέχεια ρώτησε τον ηλικιωμένο υπηρέτη: «Πώς σε λένε;» 

«Άλεσο, κύριε». 

«Ξέρεις σε ποια αναφέρομαι;» 



«Ξέρω, κύριε. Μιλάς για την κόρη του Κριτόλαου. Η ι

στορία σου είναι πασίγνωστη σε αυτή την πόλη». 

«Καλύτερα», συνέχισε ο Κλείδημος. «Θα κοιμηθώ στον 

προθάλαμο απόψε». 

Όλη τη μέρα εργάστηκε μαζί με τον Άλεσο και τους άλ

λους υπηρέτες που είχε φέρει από τα χωράφια. Με τη δύση 

του ήλιου άναψε τη φωτιά στο κέντρο του προθαλάμου. Άνα

ψε και το λυχνάρι και τότε ένιωσε ότι η αρχαία κατοικία εί

χε ξαναρχίσει να ζει. Κάθισε κοντά στην εστία, δίπλα στον 

υπηρέτη που τον είχε συνοδεύσει το πρωί. 

«Πόσων χρονών είσαι;» τον ρώτησε ο Κλείδημος. 

«Έχω περάσει τα εβδομήντα, κύριε». 

«Και πόσο καιρό είσαι σε αυτό το σπίτι;» 

«Από τότε που γεννήθηκα, όπως και ο πατέρας μου και 

ο πατέρας του πατέρα μου». 

«Γνώρισες λοιπόν καλά τον κύριο αυτού του σπιτιού, τον 

Αρίσταρχο». 

«Ναι, κύριε, κι όσο ήμουν γερός και δυνατός ήμουν μα

ζί του στον πόλεμο». 

«Πες μου τι ξέρεις γι' αυτόν... Πώς ήταν;» 

«Ήταν γενναίος πολεμιστής - η ανδραγαθία δε σπανίζει 

σε αυτό τον τόπο. Ήταν όμως άνθρωπος δίκαιος και γενναιό

δωρος, γι' αυτό μπορούσε να μας έχει εμπιστοσύνη». Σηκώ

θηκε να ρίξει ξύλα στη φωτιά, κάθισε πάλι και συνέχισε χαμη

λόφωνα: «Ο λαός μας δεν αγαπάει τους Σπαρτιάτες, κύριε...» 

«Το ξέρω, Άλεσε, έζησα με το λαό σου». 

«Είναι σιδερένια και χάλκινα καύκαλα, χωρίς ψυχή». 

«Είσαι θαρραλέος που μιλάς έτσι στο διοικητή του τέ

ταρτου λόχου των ομοίων». 

«Ο πατέρας σου όμως ήταν αληθινός άντρας και κανείς 

δεν εισέπραξε ξυλιές και ταπεινώσεις απ' αυτόν». 



«Και ποια είναι η γνώμη σου για μένα;» 

«Θέλεις στ' αλήθεια να μάθεις τι σκέφτομαι;» 

«Ναι, μίλα ελευθέρα». 

«Η φωνή του αίματος δεν μπορεί να σωπάσει κι ήταν γρα

φτό να γυρίσεις εκεί όπου γεννήθηκες. Μονάχα εσύ ξέρεις τα 

μυστικά της ψυχής σου, αλλά δε χάθηκε η κληρονομιά του 

Κριτόλαου. Η χόβολη σιγοκαίει για ώρες κάτω από τη στά

χτη. Μόνο οι ανόητοι νομίζουν ότι έσβησε. Όταν σηκώνεται 

άνεμος, τότε η φλόγα ξεπηδάει». Ο Κλείδημος χαμήλωσε το 

βλέμμα: «Δεν καταλαβαίνω για ποιο πράγμα μιλάς, γέρο». 

«Κύριε, ανάμεσα στους υπηρέτες σου υπάρχουν μερικοί 

που η σκληρή ανάγκη ή ο φόβος τους έκαναν να γίνουν τα μά

τια και τα αφτιά των ισχυρών που καταπιέζουν το λαό μας. 

Φυλάξου λοιπόν από εκείνους που θα σου αναφέρω. Όσο για 

μένα, να ξέρεις ότι γνώρισα και εκτίμησα τον Κριτόλαο, όπως 

αγάπησα και τον πατέρα σου τον Αρίσταρχο. Είσαι δέντρο με 

ρίζες σε δυο διαφορετικά χωράφια, αλλά εγώ τα καλλιέργη

σα και τα δύο με αγάπη και, αν θέλεις μπορείς να το εξακρι

βώσεις. Πολύ καλά κάνεις και ασχολείσαι με το σπίτι όπου 

γεννήθηκες και αποδίδεις τιμές στη μνήμη του επιφανούς αλ

λά άτυχου πατέρα σου. Ο δρόμος όμως που θα ακολουθήσεις 

ίσως να παραμένει προς το παρόν άγνωστος και σε σένα και 

μόνο οι θεοί μπορούν να σ' τον αποκαλύψουν». 

Ο Κλείδημος σηκώθηκε να ανασκαλέψει τη φωτιά. 

«Οι θεοί γνωρίζουν το δρόμο που θα αναγκαστούμε να α

κολουθήσουμε», είπε κοιτώντας τις φλόγες που ορθώνονταν 

ξανανιωμένες στην εστία. «Αύριο θα ανέβεις στο βουνό και 

θα μου φέρεις τη γυναίκα που υπήρξε μητέρα μου για είκοσι 

χρόνια... Θα της πεις ότι ποτέ δεν έπαψα να τη σκέφτομαι 

και ότι μόνο η μοίρα με κράτησε μακριά της, ότι την περι

μένω με όση αγάπη διαθέτει ένας γιος». 



«Θα ξεκινήσω τα χαράματα», είπε ο δούλος καθώς ση

κωνόταν. «Και με την άδειά σου, τώρα θα πάω να πλαγιάσω». 

«Πήγαινε ελεύθερα», του είπε ο Κλείδημος. «Είθε οι θεοί 

να σου χαρίσουν καλή ανάπαυση». 

«Και σε σένα, κύριε», απάντησε ο γέρος ανοίγοντας την 

πόρτα για να βγει έξω. 

«Θα έρθει;» ρώτησε ο Κλείδημος χωρίς να γυρίσει το κε

φάλι του, σαν να σκεφτόταν μεγαλόφωνα. 

«Θα έρθει», απάντησε ο δούλος κι έκλεισε πίσω του τη 

δρύινη θύρα. 

Ο Κλείδημος ξάπλωσε μπροστά στην εστία και συλλογί

στηκε για πολλή ώρα τη μητέρα του, που περίμενε στην κα

λύβα της πάνω στο βουνό, και την άλλη μητέρα του, που 

κοιμόταν αιώνια στον παγωμένο τάφο της, με μαύρα κυπα

ρίσσια για φρουρούς. 

Την είδε από μακριά καβάλα στο γαϊδούρι που ο Άλεσος κρα

τούσε από το χαλινάρι και την αναγνώρισε αμέσως. Πέταξε 

κάτω το δρεπάνι με το οποίο έκοβε τα αγριόχορτα στον κή

πο κι άρχισε να τρέχει όσο πιο γρήγορα μπορούσε, παρότι το 

κουτσό πόδι του τον πονούσε πολύ το χειμώνα. Κανένας πό

νος όμως δεν μπορούσε εκείνη τη στιγμή να τον σταματήσει. 

Την άρπαξε πάνω από το ζώο, τη σήκωσε στην αγκαλιά του 

και την έσφιξε για αρκετές στιγμές, χωρίς να λέει λέξη. Ο 

Άλεσος απομακρύνθηκε για να πάει το γάιδαρο στο στάβλο. 

«Μητέρα...» κατάφερε τελικά να αρθρώσει. «Μητέρα, πό

σος καιρός... Τα μαλλιά σου άσπρισαν». Της χάιδευε το κε

φάλι και το πρόσωπο πριν τη σφίξει πάλι στην αγκαλιά του. 

Ένιωσε καυτά δάκρυα να του ποτίζουν τα μάγουλα και τη 

φωνή του να τρέμει. 



«Γιε μου», του είπε εκείνη, «οι θεοί είναι αγαθοί, αφού μου 

χάρισαν τη μέρα τούτη. Από τότε που έφυγες, κάθε βράδυ 

πριν κλείσω την πόρτα κοιτούσα το μονοπάτι που οδηγεί 

στην πεδιάδα με την ελπίδα να σε δω να ξεπροβάλλεις». 

«Ω μητέρα, τελικά αναγκάστηκες εσύ, που είσαι γριά και 

κουρασμένη, να έρθεις να βρεις εμένα...» Πέρασε το χέρι του 

στον ώμο της και προχώρησαν μαζί προς το σπίτι. Όταν έ

κλεισαν πίσω τους την πόρτα, άφησαν να εκφραστούν ε

λεύθερα τα συναισθήματα που χρόνια ολόκληρα είχαν μεί

νει φυλακισμένα στις καρδιές τους και έκλαψαν γαλήνια 

κοιτώντας ο ένας τον άλλο στα μάτια χωρίς να μιλούν. 

Ο Κλείδημος κατάλαβε γρήγορα πως, αντίθετα απ' ό,τι πε

ρίμενε, η μητέρα του δεν πρόφερε πια το όνομα Τάλως. Τον 

αποκαλούσε γιο και σίγουρα έλεγε αυτή την πολυτιμότερη κι 

από τη ζωή της λέξη με όλη της την ψυχή. Αλλά το όνομα Τά

λως το κρατούσε μέσα της σαν μονάκριβη ανάμνηση, περι

μένοντας τα γεγονότα να ακολουθήσουν την πορεία τους. Ο 

Κλείδημος ήθελε να της κάνει πολλές ερωτήσεις, ωστόσο δεν 

τολμούσε: τι απέγινε η Αντινόη και τι νέα είχε από τον Κάρα; 

Είχε μείνει τόσο καιρό μακριά χωρίς να μπορεί να στείλει με 

κάποιον νέα του. Πώς μπορούσε να είχε μείνει ζωντανή η α

νάμνηση του Τάλω στα αγαπημένα του πρόσωπα; Μίλησε ό

μως πρώτη η μητέρα του, δίχως εκείνος να τη ρωτήσει: 

«Έχεις γυναίκα;» τον ρώτησε. 

«Είχα πολλές όταν ήμουν μακριά, αλλά δεν αγάπησα κα

μιά τους και τώρα είμαι μόνος». 

«Είσαι σχεδόν τριάντα χρονών, γιε μου. Ξέρεις ποιο εί

ναι το έθιμο: οι όμοιοι που φτάνουν σε αυτή την ηλικία πρέ

πει να βρουν γυναίκα». 

«Μητέρα, εγώ ποτέ δεν έπαψα να αγαπώ την Αντινόη. 

Πώς μπορώ να βρω άλλη γυναίκα;» 



«Άκουσε με, η Αντινόη ανήκει στο δικό μας λαό και ξέ

ρεις πολύ καλά ότι...» 

«Που είναι; Μητέρα, πες μου μόνο που είναι, θέλω να ξέ

ρω». 

«Ποιο το όφελος; Θα μπορείς να την πάρεις για παλλα

κίδα, όχι βέβαια για γυναίκα σου. Η πόλη δε θέλει να σβή

σει ο οίκος των Κλεομενιδών, γι' αυτό και σου έδωσαν το 

σπίτι του πατέρα σου, δεν το καταλαβαίνεις; Κι αν εσύ δε 

διαλέξεις μια γυναίκα, τότε η Γερουσία θα ασκήσει την ε

ξουσία της και θα επιλέξει κάποια παρθένα ευγενούς οικο

γένειας. Αλλά θα μπορέσεις να τη δεις πριν από το γάμο, αν 

θελήσεις, στο γυμναστήριο με τους μηρούς ακάλυπτους...» 

«Δεν είναι δυνατό...» είπε ο Κλείδημος συνοφρυωμένος. 

«Κανείς δεν μπορεί να με υποχρεώσει...» 

«Ναι, δεν μπορούν να σε υποχρεώσουν να την παντρευ

τείς, αλλά θα τη φέρουν στην κλίνη σου για να σπείρεις στη 

μήτρα της το σπόρο των Κλεομενιδών. Ω γιε μου, έμεινες τό

σο καιρό στα ξένα, δεν πρόλαβες να μάθεις όλα τα έθιμα αυ

τής της πόλης. Πάντα ανησυχούσαν μήπως μειωθεί ο αριθ

μός των ομοίων. Υπάρχουν Σπαρτιάτες που αγνοούν ποιος 

είναι ο πατέρας τους, κι ας τον συναντούν κάθε μέρα. Άντρες 

άτεκνοι έβαλαν ξακουστούς πολεμιστές να γονιμοποιήσουν 

τις γυναίκες τους για να έχουν γερά και ρωμαλέα παιδιά. 

Ακριβώς όπως εμείς βάζουμε τον πιο δυνατό επιβήτορα στη 

φοράδα μας για να δυναμώσει η φυλή. Η πόλη δεν μπορεί 

να ανεχτεί τη μείωση του αριθμού των ομοίων. Ούτε να σβή

σει ένας οίκος, ιδιαίτερα όταν δε γεννιούνται πολλά παιδιά. 

Γι' αυτό μη σκέφτεσαι να παντρευτείς την Αντινόη». 

Ο Κλείδημος σώπαινε. Η καρδιά του είχε πλημμυρίσει 

πόνο. Αυτά τα λόγια ξαναζωντάνευαν στα μάτια του την κα

τάρα της ζωής του. Αν όμως μια μέρα στη Θράκη είχε πά-



ρει την απόφαση να αφαιρέσει τη ζωή του, τώρα ήταν έτοι

μος να πολεμήσει και να μη σκύψει το κεφάλι μπροστά στις 

αντιξοότητες, ακόμη κι όταν φαίνονταν αξεπέραστες. 

«Μητέρα», της είπε τότε, «θέλω να μου πεις όλα όσα ξέ

ρεις για την Αντινόη, ακόμη κι εκείνα που μπορεί να με πλη

γώσουν. Κι εγώ ξέρω τι να κάνω όταν έρθει η ώρα». 

«Όλα όσα ξέρω για την Αντινόη μου τα έχει πει ο Κάρας. 

Ζει με τον πατέρα της, τον Πελία, στη Μεσσηνία, τρεις μέ

ρες δρόμο από εδώ. Ο Πελίας έχει πια γεράσει και δεν έχει 

άλλον από την Αντινόη. Το αφεντικό τους, ο Κράτιππος, πέ

θανε πριν από τρία χρόνια. Και ο γιος του σκοτώθηκε στον 

πόλεμο που έκανε η Σπάρτη στην Ασία. Τα έσοδα από το α

γρόκτημά τους τώρα τα κρατά η πόλη, αλλά μπορεί να τους 

δώσουν σε κάποια άλλη οικογένεια. Μπορώ επίσης να σου 

πω, αφού θέλεις να ξέρεις, ότι η Αντινόη ποτέ δε σε ξέχασε 

και δεν παντρεύτηκε κανέναν. Την εμπόδισε όμως και η α

γάπη για τον πατέρα της. Αν παντρευόταν, θα αναγκαζόταν 

να αφήσει μόνο του τον Πελία, που, όπως σου είπα, είναι πια 

γέρος και ασθενικός και δεν μπορεί να δουλέψει μόνος του 

στο κτήμα. Θα τον έδιωχναν και θα πέθαινε από τις κακου

χίες». 

«Και ο Κάρας; Πες μου γι' αυτόν. Που είναι τώρα, πότε 

τον είδες τελευταία;» 

«Ο Κάρας με βοήθησε όλα αυτά τα χρόνια, αν και εξα

φανιζόταν για μεγάλα διαστήματα. Αλλά αυτό δε μου προ

κάλεσε προβλήματα: ο λαός του βουνού δεν έπαψε να θυ

μάται τον Κριτόλαο και ποτέ δε μου έλειψε τίποτα. Δυστυ

χώς, πάνε τρεις μήνες που δεν έχω νέα από τον Κάρα και κα

νείς δεν ξέρει που βρίσκεται. Ρώτησα τους βοσκούς και τους 

χωρικούς που ανεβαίνουν καμιά φορά από τον κάμπο, αλ

λά κανείς τους δεν ήξερε να μου πει. Στην αρχή δεν ανησύ-



χησα, αφού ήξερα ότι έφευγε κάθε τόσο από το καλύβι του 

στην πάνω πηγή, αλλά μετά άρχισα να φοβάμαι. Συνήθως 

όταν εξαφανιζόταν για μεγάλα χρονικά διαστήματα με ει

δοποιούσε». 

«Ξέρει ότι γύρισα πίσω;» ρώτησε ο Κλείδημος, σκυθρω

πός ξαφνικά. 

«Το ξέρει. Εκείνος το είπε και σε μένα. Έλεγε ότι σύ

ντομα θα σε αγκαλιάσουμε, ότι προκειμένου να σε ξαναδεί 

θα αναστάτωνε όλη την πόλη». 

«Είναι ικανός να το κάνει», είπε χαμογελώντας ο Κλεί

δημος. «Αν όσα μου λες αληθεύουν, δεν εξηγείται γιατί ε

ξαφανίστηκε. Είναι πολλά όμως αυτά που μου μπερδεύουν 

το μυαλό και πρέπει να τα ξεδιαλύνω. Από μικρός βλέπω 

γύρω μου να συμβαίνουν πράγματα μυστηριώδη... Από τό

τε που ο Κριτόλαος με πήγε πέρα από το δάσος... Ξέρεις 

πού, μητέρα, έτσι δεν είναι;» Η γυναίκα έγνεψε καταφατι

κά χαμηλώνοντας τα μάτια. «Ο Κριτόλαος δε μου μίλησε 

ξεκάθαρα, δε μου είπε τι ήθελε από μένα και μόλις πέθανε 

εμφανίστηκε ο Κάρας. Η παρουσία του ήταν πάντα πολύ

τιμη, αλλά κι εκείνος, όπως ο Κριτόλαος, με καθοδήγησε... 

Πολλές φορές μου έδειξε το δρόμο, αλλά δε μου είπε πού 

οδηγούσε, ποιος ακριβώς ήταν ο σκοπός μας. Το μόνο που 

ξέρω είναι ότι σίγουρα τον κάλεσε ο Κριτόλαος πριν πεθά

νει... Ο Κάρας ξέρει το μυστικό του καταραμένου σπαθιού, 

ξέρει πού είναι κρυμμένα τα όπλα του βασιλιά Αριστόδημου. 

Ήρθε όμως ο καιρός να αποφασίσω εγώ για τη ζωή μου. Ο 

Κάρας θα γυρίσει και τότε θα μάθω. Όλα τα ερωτήματα 

που εδώ και χρόνια με απασχολούν και με κάνουν να ανα

καλώ στη μνήμη μου βλέμματα, λόγια, φράσεις... Όλα αυ

τά θα λάβουν επιτέλους απάντηση. Κι εσύ, μητέρα, ίσως κι 

εσύ να μου κρύβεις πράγματα που πρέπει να μάθω...» 



«Ω, όχι, γιε μου, εγώ σου τα έχω πει όλα. Και τώρα σου 

είπα όλα όσα ξέρω... Στο λαό μας τις αποφάσεις τις παίρ

νουν οι άντρες, όχι οι γυναίκες. Εκείνοι είναι που ασχολού

νται με τα κοινά. Κι εγώ όμως πιστεύω ότι μια μέρα ο Κά

ρας θα επιστρέψει και τότε θα μάθουμε όλοι μας τι πρέπει 

να κάνουμε». 

«Μητέρα, εγώ έφυγα από το βουνό πριν από δέκα χρόνια 

για να βρω το δρόμο μου. Δυστυχώς, η μοίρα δεν το θέλησε. 

Βρήκα όμως άλλα πράγματα. Πολλά που τότε αγνοούσα τώ

ρα τα γνωρίζω: εκείνος που με εγκατέλειψε μόλις γεννήθη

κα με αγαπούσε, παρόλο που οι νόμοι της πόλης δεν του ε

πέτρεψαν να μου το δείξει. Ο αδερφός μου, ο Βρύθος, ήταν 

στο βάθος της ψυχής του ένας τίμιος και γενναιόδωρος ά

ντρας. Κι εκείνος με αγαπούσε. Γνώρισα τον Παυσανία, έναν 

από τους επιφανέστερους άντρες της Ελλάδας, και ξέρω ποιο 

ήταν το μεγάλο του όνειρο. Πίστεψα ότι μπορούσα μαζί του 

να σώσω το σπαρτιάτικο αίμα μου και να ελευθερώσω το 

λαό του Κριτόλαου από τη μακροχρόνια δουλεία του. Τώρα 

όμως είμαι μπερδεμένος και μόνος. Δεν ξέρω σε ποιον από 

τους ομοίους της Σπάρτης μπορώ να έχω εμπιστοσύνη ούτε 

αν μπορώ να βασίζομαι στους είλωτες που υπηρετούν στο 

σπίτι μου. Μερικοί από αυτούς, μάλλον από ανάγκη, έγιναν 

διά της βίας, απ' ό,τι έμαθα, πληροφοριοδότες των εφόρων 

και της Γερουσίας. Μητέρα, τώρα που είσαι μαζί μου, πρέ

πει να μου πεις ποιος ανάμεσα στο λαό που ζει στο βουνό εί

ναι με το μέρος μου και ποιος εναντίον μου...» 

«Δύσκολα μπορώ να απαντήσω σ' αυτό, γιε μου», αποκρί

θηκε η γυναίκα. «Ίσως να υπάρχουν κάποιοι που αγαπούν 

τον Τάλω, το Λύκο, αλλά μισούν τον Κλείδημο, το Δράκο...» 

Ο Κλείδημος σηκώθηκε όρθιος και την κοίταξε στα μά

τια. «Εγώ είμαι αυτός που είμαι, μητέρα! Οι θεοί θέλησαν 



να μου δώσουν δυο γενιές, δυο μητέρες και δυο ονόματα 

και να είμαι τέκνο δύο λαών που μισούνται θανάσιμα. Αλλά 

δεν έχω πια διάθεση να κλαίγομαι και να σκύβω το κεφά

λι». Τα μάτια του έλαμπαν κάτω από τα συνοφρυωμένο μέ

τωπο του και η φωνή του ηχούσε σταθερή και αποφασιστι

κή. «Και οι θεοί θα αναγκαστούν να μου δείξουν το δρόμο! 

Όσο για τους ανθρώπους, όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι δεν 

είμαι ικανός για δολιότητες και προδοσίες, ξέρουν ότι πό

νεσα πολύ και δε φοβάμαι το θάνατο. Θέλω μόνο να ξέρω, 

κι αν θέλεις μου το λες, ποιον πρέπει να προσέχω και σε 

ποιον μπορώ να μιλήσω ανοιχτά. Έχω ένα δούλο εδώ στο 

σπίτι, τον λένε Άλεσο...» 

«Τον γνωρίζω, μπορείς να του έχεις απόλυτη εμπιστοσύ

νη. Αυτός μας ειδοποίησε όταν οι άντρες της κρυπτείας ήρ

θαν στο σπίτι μας εκείνο το βράδυ. Και ο Κάρας δε θα είχε 

καταφέρει να κλέψει για τον Βρύθο την αρματωσιά του πα

τέρα του χωρίς τη βοήθεια του. Σήμερα είναι ένας από τους 

γεροντότερους του λαού μας και όλοι ακούν με σεβασμό τα 

λόγια του». 

«Μου είπε ότι υπηρέτησε πιστά τον πατέρα μου τον Αρί-

σταρχο και νομίζω ότι τον αγαπούσε κιόλας». 

«Αλήθεια σού λέει. Είναι άνθρωπος σοφός, που εκτιμάει 

το θάρρος και την ανδρεία, ανεξάρτητα από το ποιος τα ε

πιδεικνύει. Ίσως εκείνος μπορεί να σε καταλάβει καλύτερα 

από οποιονδήποτε άλλο, αφού γνώρισε και τον Κριτόλαο 

και τον Αρίσταρχο». 

«Κι εσύ, μητέρα, μπορείς να με καταλάβεις;» 

«Οι θεοί θέλησαν να έχω στείρα μήτρα», απάντησε ση

κώνοντας ψηλά το κατάλευκο κεφάλι της, «αλλά εσύ είσαι 

γιος μου... Είσαι γιος μου...» Και έκρυψε τα δακρυσμένα 

μάτια της. 



Το δειλινό θα παραχωρούσε τη θέση του στη νύχτα και 

η σκιά του βουνού έπεφτε, σαν το χέρι γίγαντα, πάνω στην 

οικία των Κλεομενιδών, απλωνόταν στην πεδιάδα, στις α

γροικίες, μέχρι τα παγωμένα νερά του Ευρώτα· γλιστρούσε 

στα λευκά σπιτάκια της Σπάρτης της αήττητης, ώσπου κά

λυψε την ακρόπολη και τα περήφανα τείχη του ναού της 

Χαλκιοίκου Αθηνάς. 

Ο αξιωματικός της κρυπτείας επιθεώρησε τους άντρες του 

στο φως του φεγγαριού. Πενήντα έφιπποι με ελαφρύ οπλι

σμό για μια σύντομη και αποτελεσματική επιχείρηση. Σε έ

να εγκαταλειμμένο λιοτρίβι κοντά στο Ταίναρο είχαν συ

γκεντρωθεί όλοι οι αρχηγοί των ειλώτων του βουνού και της 

πεδιάδας. Ανάμεσα τους πρέπει να βρισκόταν και ο άν

θρωπος που ο ίδιος είχε βασανίσει και τυφλώσει από το έ

να του μάτι στα υπόγεια του μεγάρου του Συμβουλίου. Η 

διαταγή έλεγε να τους εξολοθρεύσουν όλους, γιατί ετοίμα

ζαν εξέγερση. Κανείς δεν έπρεπε να γλιτώσει. Οι είλωτες, α

φού θα έχαναν μεμιάς όλους τους ηγέτες τους, θα καταλά

βαιναν ότι δεν είχαν καμία ελπίδα απελευθέρωσης, η δου

λεία τους θα διαρκούσε αιώνια. 

Έδωσε το σύνθημα κι άρχισε να καλπάζει στα σκοτεινά 

δρομάκια της Κυνόσουρας και, με τους ιππείς του να τον α

κολουθούν, βγήκε στην οδό για τις Αμύκλες. Γύρω στα μεσά

νυχτα σταμάτησε τους άντρες του στις παρυφές του λοφίσκου 

όπου βρισκόταν το λιοτρίβι. Όλα έβαιναν καλώς, ακόμη και 

το φεγγάρι είχε δύσει, ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους 

άντρες του να συρθούν στο σκοτάδι και να περικυκλώσουν 

απ' όλες τις πλευρές το κτίσμα χωρίς να τους πάρουν είδηση. 

Όταν όμως τους διέταξε να ξεπεζέψουν, ένα σκυλί ακού-



στηκε να γαβγίζει. Κάποιο άλλο απάντησε και γρήγορα ό

λη η περιοχή αναστατώθηκε. Οι είλωτες είχαν πάρει μαζί 

τους τα τσοπανόσκυλα, που σήμαναν συναγερμό. Τα άλογα 

τρόμαξαν, άρχισαν να κλοτσούν και να χλιμιντρίζουν και οι 

άντρες αιφνιδιάστηκαν και δεν πρόλαβαν να τα συγκρατή

σουν πριν απομακρυνθούν τα ζωντανά. 

«Αφήστε τα να φύγουν!» φώναξε ο αξιωματικός. «Θα τα 

πιάσουμε αργότερα. Τώρα εμπρός, δεν πρέπει να μας ξε

φύγουν!» 

Οι είλωτες όμως αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο κι έφυγαν α

πό την αντίθετη πλευρά, ελπίζοντας να τους προστατεύσει 

το σκοτάδι. Αλλά ο λόφος ήταν έρημος και γυμνός, ένας α-

νεμοδαρμένος τεράστιος βράχος δίπλα στη θάλασσα. Εκεί 

κοντά, στην άλλη ακριβώς άκρη του ακρωτηρίου, υπήρχε ο 

ναός του Εννοσίγαιου Ποσειδώνα, του θεού της θάλασσας 

που οι ναυτικοί επικαλούνταν όταν επρόκειτο να περιπλεύ-

σουν τα κοφτερά βράχια του ακρωτηρίου. Οι είλωτες κατέ

φυγαν στον περίβολο του ναού, αλλά μάταια: οι άντρες της 

κρυπτείας εισέβαλαν τρέχοντας και περικύκλωσαν αμέσως 

το μικρό πλάτωμα μπροστά στους στύλους του. 

Οι είλωτες υποχώρησαν προς το μέρος του βωμού και ε

κεί κάθισαν χάμω, ως ικέτες, ζητώντας την προστασία του 

Ποσειδώνα. Οι Σπαρτιάτες κοντοστάθηκαν αναποφάσιστοι 

και κοίταξαν τον αξιωματικό. Εκείνος όμως ξεσπάθωσε και 

διέταξε έφοδο. Οι πολεμιστές όρμησαν στα ανυπεράσπιστα 

θύματά τους και άρχισε η σφαγή. Αμείλικτα έπεφταν τα 

σπαθιά, βυθίζονταν χωρίς οίκτο στις σάρκες, έσπαζαν κό

καλα, ξέσκιζαν γυμνά στήθη κι άφηναν το αίμα να ρέει ά

φθονο στην ιερή πέτρα του βωμού. Η κιονοστοιχία αντη

χούσε τις κραυγές απόγνωσης, τις κατάρες και τις βρισιές α

νακατεμένες με τα άγρια αλυχτίσματα των σκυλιών και τα 



χρεμετίσματα των αλόγων που έτρεχαν να ξεφύγουν μέσα 

στη νύχτα. 

Ο αξιωματικός μπήκε στο ναό και βγήκε λίγο αργότερα 

με δυο αναμμένους δαυλούς για να φωτίσει το χώρο. Το θέ

αμα που αντίκρισε ήταν τόσο αποτρόπαιο, ώστε, αν και συ

νηθισμένος στο αίμα, δεν μπόρεσε να ελέγξει την αηδία που 

αναστάτωσε τα σωθικά του. Μέσα στο σκοτάδι οι άντρες 

του δεν είχαν χτυπήσει με την ακρίβεια πολεμιστή, αλλά με 

τη θηριωδία σφαγέα. 

Απέστρεψε το βλέμμα από την ανθρωποσφαγή και διέ

ταξε υποχώρηση. Στο ίσιωμα μπροστά στο ναό έπεσε πάλι 

βαριά σιωπή. Οι δυο δαυλοί, πεταμένοι καταγής, τσιτσίρι-

ζαν ρίχνοντας γύρω τους το λιγοστό τρεμάμενο φως τους. 

Ανάμεσα στα αίματα εμφανίστηκε τότε μια μαύρη μορ

φή. Οι ετοιμοθάνατες φλόγες φώτισαν ένα γενειοφόρο πρό

σωπο να σφίγγει τα σαγόνια του: το ταυρίσιο μέτωπο του ή

ταν απειλητικό και από κάτω του ένα και μοναδικό ορθά

νοιχτο μάτι πετούσε κεραυνούς σαν αναμμένο κάρβουνο. 

Εκείνη τη νύχτα οι λύκοι πάνω στο βουνό υλακτούσαν για 

πολλή ώρα και οι άνθρωποι του Ταύγετου σάστισαν, καθώς 

δεν είχε έρθει ακόμη η εποχή του ζευγαρώματος. Οι γέροι 

όμως, όταν ξύπνησαν από τα πένθιμα ουρλιαχτά, ένιωσαν 

την καρδιά τους να παγώνει και ορισμένοι από αυτούς προ-

αισθάνθηκαν ότι είχε πέσει συμφορά στο λαό τους. Κι έ

κλαψαν μες στο σκοτάδι με πικρά δάκρυα. 
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ΑΝΤΙΝΟΗ 

Ο Άλεσος κατέφθασε αναστατωμένος να ειδοποιήσει τον α

φέντη του για τη σφαγή στο ακρωτήρι, αλλά δεν τον βρήκε. 

Είχε φύγει πριν ξημερώσει για τη Μεσσηνία. Στο στάβλο δε 

βρήκε το άλογο που ο κύριός του είχε φέρει από την Ασία. 

Την ίδια στιγμή, ο Κλείδημος, αφού πέρασε τη Σελλασία 

και διέσχισε τα βόρεια περάσματα του Ταΰγετου, κατηφό

ριζε στη δυτική πλαγιά του βουνού για να πάρει το δρόμο 

που θα τον οδηγούσε στη Θουρία. 

Ταξίδευε όλη τη μέρα. Κάθε τόσο ξεπέζευε για να ξε

μουδιάσει και για να ζεσταθεί λίγο περπατώντας. Ο ουρα

νός ήταν μουντός και ο άνεμος έσπρωχνε μεγάλα γκρίζα 

σύννεφα προς τον Μεσσηνιακό Κόλπο. Μπροστά του έβλε

πε πολλές μικρές κοιλάδες που χωρίζονταν από χαμηλούς 

λόφους, άλλους γεμάτους δέντρα κι άλλους με γυμνά βρά

χια. Κάθε τόσο συναντούσε κανένα βοσκό και του ζητούσε 

πληροφορίες για το δρόμο. Μιλούσαν σε μια διάλεκτο που 

έμοιαζε πολύ με εκείνη των ειλώτων του Ταΰγετου. 

Στη σκιά ενός βράχου έφαγε ένα κομμάτι ψωμί και ξε

ρά σύκα, ενώ το άλογο του βοσκούσε λίγο ξερό χορτάρι. 

Έπειτα ξαναπήρε το δρόμο του προς τα δυτικά. Το βρα-



δάκι ο ουρανός έγινε ακόμη πιο μελανός και απειλούσε με 

βροχή. Άρχισε λοιπόν να ψάχνει καταφύγιο για τη νύχτα. 

Σε ένα πλάτωμα κοντά σε έναν ξεροπόταμο είδε ένα φτω

χικό περίφρακτο ξύλινο σπιτάκι. Σίγουρα ήταν η κατοικία 

κάποιου είλωτα βοσκού. Ανάγκασε το άλογο του να καλ

πάσει. 

Καθώς πλησίαζε, το σκυλί άρχισε να γαβγίζει. Κατέβη

κε από το άλογο και περίμενε έξω από την αυλή, βέβαιος ό

τι κάποιος θα έβγαινε από το σπίτι. Από την καμινάδα υψω

νόταν καπνός, σημάδι ότι οι ιδιοκτήτες του είχαν γυρίσει α

πό τα χωράφια. Η πόρτα άνοιξε κι εμφανίστηκε ένας ά

ντρας ηλικιωμένος, αλλά ακόμη ρωμαλέος, ντυμένος με μα

κρύ μάλλινο χιτώνα που του έφτανε μέχρι τους αστραγά

λους. Προχώρησε προσπαθώντας να διακρίνει μέσα στο σκο

τάδι τον νεοφερμένο. Ο Κλείδημος έκανε ένα βήμα μπρο

στά και του είπε: «Χαίρε, φίλε, με λένε Κλείδημο, είμαι ξέ

νος και με βρήκε το σκοτάδι σε αυτό το μέρος. Φοβάμαι ό

τι θα αρχίσει να βρέχει και δεν ξέρω που να πάω. Ζητώ φιλο

ξενία για μένα κι ένα στέγαστρο και λίγο άχυρο για το άλο

γό μου». 

«Έχεις δίκιο», είπε ο γέροντας, «σίγουρα θα βρέξει, ίσως 

και να χιονίσει. Έλα μέσα, ξένε». Ο Κλείδημος του έσφιξε 

το χέρι και παρατήρησε ότι ο άντρας κοιτούσε το δόρυ του 

στη σαγή. 

«Από που έρχεσαι;» τον ρώτησε ο άντρας ανοίγοντας του 

την πόρτα. 

«Από τα Μέγαρα. Πηγαίνω στη Θουρία να αγοράσω μαλ

λί». 

Ο άντρας του πρότεινε να καθίσει. 

«Δεν έχω πολλά να σε φιλέψω», είπε, «αλλά θα χαρώ να 

μοιραστώ το δείπνο μου μαζί σου». 



«Πολύ ευχαρίστως», απάντησε ο Κλείδημος, «αλλά έχω 

κι εγώ κάτι στο δισάκι μου». Έβγαλε ψωμί, ελιές και τυρί και 

τα ακούμπησε όλα πάνω στο τραπέζι. 

«Πολύ καλά», απάντησε ο άντρας, «ξεκουράσου λίγο κο

ντά στη φωτιά. Θα πάω να βολέψω το άλογο σου. Κι εκείνο 

είναι κουρασμένο και πεινασμένο». 

Ο Κλείδημος περιεργάστηκε το δωμάτιο. Ήταν φτωχι

κό, με μοναδικά έπιπλα το τραπέζι και δυο σκαμνιά. Σε μια 

γωνιά ήταν τα λιγοστά γεωργικά του εργαλεία, καθώς ένα 

τσουβάλι κριθάρι. Πάνω στο τραπέζι, μέσα σε ένα ξύλινο 

πιάτο, υπήρχαν κάτι βολβοί μόνο με ξίδι και αλάτι, δυο α

βγά και μια πήλινη κανάτα γεμάτη νερό. Ο οικοδεσπότης 

του ήταν πολύ φτωχός. Τον άκουσε να τακτοποιεί στον α

χυρώνα, έπειτα η πόρτα άνοιξε και τον είδε να μπαίνει μέ

σα χουχουλιάζοντας τα χέρια του. 

«Όπως σου τα έλεγα», είπε, «άρχισε ήδη να χιονίζει. Να 

ρίξουμε λίγα ξύλα στη φωτιά». Πήρε ένα δεμάτι ξερά κλή

ματα και τα έριξε στην εστία. Η φωτιά φούντωσε αμέσως και 

ζέστανε κάπως το δωμάτιο. Δεν υπήρχε λυχνάρι και σίγου

ρα αυτός ο βοσκός δεν μπορούσε να κάψει το λάδι που δεν 

του 'φτανε ούτε για το φαγητό του. 

Άρχισαν να τρώνε και ο Κλείδημος πήρε μερικούς βολ-

βούς για να τιμήσει τη φιλοξενία. Πρόσφερε με τη σειρά 

του τα δικά του φαγώσιμα, τα οποία ο ηλικιωμένος άντρας 

τίμησε με μεγάλη όρεξη. 

«Μπορώ να μάθω το όνομά σου;» τον ρώτησε κάποια 

στιγμή ο Κλείδημος. 

«Με λένε Βασία», απάντησε ο γέρος. «Συγχώρεσέ με που 

δε σ' το είπα μέχρι τώρα. Βλέπεις, δεν περνάει κανείς από 

εδώ και δεν έχω συνηθίσει να φέρομαι σωστά στους φιλο

ξενούμενους». 



«Δε φοβάσαι που μένεις εδώ ολομόναχος;» τον ρώτησε ο 

Κλείδημος. 

«Τι να φοβηθώ; Οι κλέφτες δε θα βρουν τίποτα να κλέ

ψουν. Το κοπάδι είναι του αφεντικού μου, που είναι Σπαρ

τιάτης. Κανείς δεν τολμάει να κλέψει τους Σπαρτιάτες. Μί

λησέ μου καλύτερα για σένα: έχεις άλογο και δόρυ... πρέπει 

να είσαι άρχοντας...» 

«Σου φαίνεται παράξενο που ένας έμπορος ταξιδεύει ο

πλισμένος με δόρυ; Θα σου πω λοιπόν ότι το δόρυ και το ά

λογο μου εξασφάλισαν τον επιούσιο για πολλά χρόνια. Πο

λέμησα ως μισθοφόρος χρόνια ολόκληρα στην Ασία, ώσπου 

μια μέρα έπεσα από τ' άλογο και κουτσάθηκα. Σκέφτηκα έ

τσι να αποσυρθώ και να αρχίσω να ασχολούμαι με το ε

μπόριο». 

«Δεν είναι νωρίς όμως για μαλλί; Τα πρόβατα θα τα κου

ρέψουν σε δυο, ίσως και τρεις μήνες αν δε ζεστάνει ο και

ρός». 

«Έτσι είναι», απάντησε ο Κλείδημος. «Σκέφτηκα όμως 

να έρθω νωρίς για να εξασφαλίσω καλή τιμή. Πρέπει επί

σης να συναντήσω κάποιον... έναν άντρα που τον λένε Πε-

λία... μήπως τον ξέρεις;» Ο άντρας σήκωσε το κεφάλι του α

πό το πιάτο και κοίταξε μάλλον έκπληκτος τον φιλοξενού

μενο του: «Πελία; Γνωρίζω έναν είλωτα που ζει μια μέρα 

δρόμο από εδώ». 

«Μια μέρα δρόμο;» αναθάρρησε ο Κλείδημος. «Μπορεί 

και να είναι ο ίδιος. Αν συνεχιστεί η κακοκαιρία, θα μπο

ρούσα να του ζητήσω να με φιλοξενήσει για αύριο βράδυ... 

Μπορώ να τον πληρώσω». 

«Ναι», είπε ο Βασίας σκουπίζοντας το γένι του. Μάζεψε 

τα ψίχουλα από το τραπέζι. «Καλά θα κάνεις. Θα απαντή

σεις το αγρόκτημά του ακριβώς πάνω στο δρόμο, αφού νυ-



χτώσει. Το άλογό σου δεν μπορεί να τρέξει μέσα στο χιόνι. 

Αν δε χαθείς, θα φτάσεις περίπου δυο ώρες μετά το ηλιο

βασίλεμα. Θα του πεις ότι σε στέλνει ο Βασίας ο βοσκός και 

ότι κοιμήθηκες σε μένα. Θα σε υποδεχτεί με χαρά. Αλλά αν 

μπορείς, δώσε του κάτι... είναι πολύ φτωχός». 

«Μένει κι εκείνος μόνος του, σαν και σένα;» 

«Όχι, αν θυμάμαι καλά έχει μια κόρη που τον βοηθάει. 

Αλλά περνάει πολύ φτωχικά... Αν μπορείς, δώσε του κάτι». 

Σηκώθηκε κι έριξε κι άλλα ξύλα στη φωτιά. Έπειτα βγήκε 

ξανά να πάρει άχυρο για να κοιμηθεί ο φιλοξενούμενός του. 

«Δεν έχω τίποτα καλύτερο», είπε απλώνοντας τα άχυρα 

στο γυμνό δάπεδο. «Θα πρέπει να βολευτείς σ' αυτό το πρό

χειρο στρώμα». 

«Μη σ' απασχολεί», αποκρίθηκε ο Κλείδημος. «Ήμουν 

στρατιώτης και κοιμήθηκα πολλές φορές στο χώμα. Το ά

χυρο είναι στεγνό, μια χαρά θα βολευτώ. Εσύ όμως πού θα 

κοιμηθείς;» 

«Στη στάνη με τα πρόβατα». 

«Ω, όχι, δε θέλω να μου παραχωρήσεις τη θέση σου. Θα 

πάω εγώ στη στάνη». 

«Δεν είναι γι' αυτό, εδώ έχει αρκετό χώρο και για τους δυο 

μας. Προτιμώ όμως τη στάνη γιατί φοβάμαι μη βγουν λύκοι 

το βράδυ». 

«Αν είναι έτσι, τότε δέχομαι», υποχώρησε ο Κλείδημος. 

«Αλλά αν χρειαστείς βοήθεια, ξύπνησέ με... Έχω το δόρυ 

μου και μπορώ να σου φανώ χρήσιμος». 

«Σε ευχαριστώ, φιλοξενούμενε», είπε ο Βασίας. «Δε θα 

διστάσω να σε φωνάξω. Προς το παρόν, σου εύχομαι μια κα

λή νύχτα». 

«Κι εγώ σε σένα», απάντησε ο Κλείδημος. Τον συνόδευ

σε μέχρι την πόρτα και είδε ότι το χιόνι είχε καλύψει τα πά-



ντα, πέφτοντας ακόμη πυκνό. Το αδύναμο φεγγαρόφωτο α

ντανακλούσε πάνω του κι έτσι μπορούσε να διακρίνει από 

μακριά τη στάνη με την αχυροσκεπή. Ο Βασίας κατευθύν

θηκε προς τα κει, αφήνοντας βαθιές πατημασιές στο χιόνι. 

Άνοιξε την πόρτα και τον υποδέχτηκαν μουγκανητά και βε

λάσματα που ακούστηκαν δυνατά πριν την κλείσει πίσω του. 

Ο Κλείδημος έμεινε να κοιτάζει το χιόνι που έπεφτε και 

ήρθαν στο νου του οι ατέλειωτοι χειμώνες στη Θράκη, η α

πέραντη θλίψη του σ' εκείνη τη μοναχική ερημιά, οι μα

κρινές πορείες μέσα στο χιόνι με την αρματωσιά που είχε 

γίνει ένα παγωμένο καβούκι, οι επιδρομές στα αποκοιμι

σμένα χωριά, οι πυρπολήσεις, η λάσπη, το αίμα... Απενα

ντίας, το χιόνι που έπεφτε τώρα αργά καλύπτοντας τα πά

ντα με ένα απαλό πέπλο του φάνηκε ένα ειρηνικό σημάδι, 

σαν να έπεφτε και μέσα στην ψυχή του για να επουλώσει 

βαθιές λαβωματιές, να σβήσει κραυγές, συσπάσεις, φόβους... 

Όλα ολόλευκα... 

Ένα σιγανό βέλασμα έφτασε στ' αφτιά του από τη στά

νη. Τα αρνάκια κουλουριασμένα πάνω στο μαλλί της μητέ

ρας τους σίγουρα ονειρεύονταν ανθισμένα λιβάδια και το 

μεγάλο κριάρι με τα στριφτά κέρατα σήκωνε κάθε τόσο τα 

ρουθούνια του που άχνιζαν, για να πιάσει στον αέρα τη βα

ριά μυρωδιά του άρπαγα λύκου. 

Τυλίχτηκε ξανά στο μανδύα για να μπει μέσα, αλλά ά

κουσε έναν ανεπαίσθητο θόρυβο, κάτι σαν κλαδάκια που έ

σπαζαν. Κοντοστάθηκε και ατένισε το σκοτάδι μπροστά του, 

αλλά δεν είδε τίποτα. Ίσως να του φάνηκε... Ξαφνικά, στο 

βάθος της αυλής είδε δυο κίτρινα μάτια να λάμπουν στο 

σκοτάδι κι έπειτα εμφανίστηκε ο λύκος. Ήταν ένας μεγα

λόσωμος αρσενικός, με ασημένιο τρίχωμα. Σκέφτηκε να πά

ρει το δόρυ του, αλλά έμεινε εκεί ακίνητος να κοιτάζει τα δυο 



σπινθηροβόλα μάτια. Το ζώο συνέχισε να προχωρά προς το 

μέρος του και σταμάτησε λίγα βήματα μακριά του. Σήκωσε 

τη μουσούδα του σαν να ήθελε να τον μυρίσει, κατέβασε την 

ουρά του μέχρι να αγγίξει το χιόνι, έπειτα έκανε στροφή και 

χάθηκε μέσα στις λευκές νιφάδες που στροβιλίζονταν. Το 

σκυλί όμως δεν είχε γαβγίσει ούτε τα ζωντανά στη στάνη τρό

μαξαν... 

Ο Κλείδημος έκλεισε την πόρτα και ξάπλωσε κοντά στη 

φωτιά κοιτώντας τις φλόγες που ξεπετάγονταν γαλαζοκί-

τρινες από τα ξύλα. Έριξε κι άλλα κλαδιά και σκεπάστηκε 

με το μανδύα, έτοιμος να αποκοιμηθεί. Η θαλπωρή είχε αρ

χίσει να ανακουφίζει το κουρασμένο του κορμί και τα μά

τια του γρήγορα έκλεισαν. Τη στιγμή που τον έπαιρνε ο ύ

πνος, άκουσε ένα ουρλιαχτό μέσα στη νύχτα κι έπειτα ένα 

άλλο, πιο παρατεταμένο και πιο μακρινό... Το σκυλί όμως 

κοιμόταν έξω, με τα μέλη του μαζεμένα κάτω από το στέ

γαστρο- και τα αρνιά κοιμόνταν κουλουριασμένα πάνω στο 

μαλλί της μητέρας τους, δίπλα στο μεγάλο κριάρι με τα στρι

φτά κέρατα. 

Η παγωνιά τον ξύπνησε στην καρδιά της νύχτας. Η φωτιά 

είχε σβήσει και ο αέρας έμπαινε από τις χαραμάδες φέρ

νοντας το ψύχος στο δωμάτιο. Βάλθηκε να φυσά στα κάρ

βουνα ρίχνοντας και ξερόκλαδα, ώσπου οι φλόγες ζωγτάνε-

ψαν. Ή τ α ν έτοιμος να αποκοιμηθεί και πάλι, όταν άκουσε 

την πόρτα της στάνης να τρίζει και το σκυλί να σιγοκλαψου-

ρίζει σαν να υποδεχόταν ένα γνώριμο πρόσωπο. Πήγε στην 

πόρτα και τη μισάνοιξε. Είδε δύο ανθρώπους καλυμμένους 

με μαύρες κάπες να μπαίνουν στη στάνη. Βγήκε έξω, περπά

τησε αθόρυβα και κόλλησε πάνω στο τοίχωμα που κοιτούσε 



προς το σπίτι. Έβαλε το μάτι του σε μια χαραμάδα και μό

λις που μπόρεσε να διακρίνει το εσωτερικό της στάνης στο 

φως ενός δαυλού. 

Ένας από τους δύο νεοφερμένους άρχισε να μιλά: «Βασία, 

σου φέρνουμε άσχημα νέα: οι αρχηγοί του λαού μας, συγκε

ντρωμένοι στο παλιό λιοτρίβι στο Ταίναρο, περικυκλώθηκαν 

από την κρυπτεία και εξοντώθηκαν. Κατέφυγαν ικέτες στον 

περίβολο του ναού του Ποσειδώνα, αλλά οι Σπαρτιάτες, απ' 

όσα λένε, δε σεβάστηκαν το ιερό του χώρου και τους έσφα

ξαν πάνω στο βωμό. Δεν μπορούμε πια να εξεγερθούμε. Σε 

ειδοποιούμε για να το πεις και στους άλλους. Δεν μπορούμε 

να εκτεθούμε σε άλλους κινδύνους. Πρέπει να περιμένουμε 

να αλλάξουν τα πράγματα, μια καινούρια ευκαιρία». 

Ο Βασίας κατέβασε το κεφάλι, σάμπως ζαλισμένος από 

δυνατό χτύπημα: «Κανείς δε σώθηκε;» ρώτησε έπειτα από 

παρατεταμένη σιωπή. 

«Κανείς», απάντησε ο συνομιλητής. «Επέτρεψαν στους 

δικούς μας ανθρώπους να θάψουν τους νεκρούς». 

«Και... ο Φύλακας;» 

«Όχι, εκείνος όχι. Το πτώμα του δε βρέθηκε. Μπορεί να 

κατάφερε να το σκάσει ή να έφτασε όταν οι άλλοι είχαν ή

δη σκοτωθεί και να πρόλαβε να απομακρυνθεί». 

«Μπορεί οι Σπαρτιάτες να έκρυψαν το πτώμα του. Κα

νείς δεν τον είδε από τότε;» 

«Κανείς, απ' όσο ξέρουμε. Γιατί όμως να κρύψουν το πτώ

μα του; Δεν είχαν κανένα λόγο. Όχι, πρέπει να είναι ζω

ντανός, ίσως να κρύβεται κάπου. Κάποιος μας πρόδωσε, κι 

έτσι εκείνος δεν έχει πια εμπιστοσύνη σε κανέναν. Να είσαι 

βέβαιος όμως ότι θα επιστρέψει και θα μας πει πότε θα έρ

θει η ώρα της εκδίκησης, ίσως και της ελευθερίας». 

Στάθηκαν για λίγο σιωπηλοί και οι τρεις τους. Ο Κλεί-



δήμος, αναστατωμένος από αυτά που άκουσε, έτρεμε από 

συγκίνηση και αγανάκτηση, σε τέτοιο βαθμό ώστε το παγε

ρό κρύο δεν τον διαπερνούσε πλέον. Τα σύννεφα είχαν α

ραιώσει και τα αστέρια έλαμπαν τώρα στον ξάστερο ουρανό. 

«Κάποιος είναι στο σπίτι σου», είπε κατόπιν ένας από 

τους νεοφερμένους. «Είδαμε την καμινάδα να καπνίζει και 

τη λάμψη της φωτιάς στην εστία». 

«Ναι», απάντησε ο Βασίας. «Ένας οδοιπόρος που μου 

ζήτησε να τον φιλοξενήσω τη νύχτα. Είπε ότι είναι έμπορος 

από τα Μέγαρα, παλιός μισθοφόρος στην Ασία, αλλά είναι 

λίγο παράξενος: δεν έχει την προφορά των Μεγαρέων, θα 

έλεγα περισσότερο της Λακωνικής». 

«Πρόσεχε! Κυκλοφορούν κατάσκοποι της κρυπτείας. Οι 

Σπαρτιάτες είναι πολύ καχύποπτοι και προσπαθούν να βγά

λουν από τη μέση όσους από μας θεωρούν αντάρτες». 

«Μα τους θεούς!» αναφώνησε ο Βασίας. «Αν είναι έτσι 

τα πράγματα, θα τον σκοτώσω! Και δε θα με σταματήσει ο 

νόμος της φιλοξενίας, έτσι όπως οι Σπαρτιάτες δε σεβά

στηκαν το ιερό του Ποσειδώνα». 

«Όχι, Βασία. Όποιος κι αν είναι αυτός ο άνθρωπος, δεν 

πρέπει να τον πειράξεις. Άσε τους Σπαρτιάτες να πράττουν 

τις ιεροσυλίες τους και να προκαλούν την οργή των θεών. Αν 

τελικά είναι όντως κατάσκοπος της κρυπτείας, δε θα μπο

ρέσεις εύκολα να τον σκοτώσεις. Αλλά και να τα καταφέ

ρεις, η εκδίκηση της Σπάρτης θα έφερνε ξανά το πένθος στα 

σπίτια μας. Αντίο, Βασία, είθε οι θεοί να σε προστατεύουν». 

Ο άντρας σηκώθηκε και τυλίχτηκε στο μανδύα του. Ο Κλεί-

δημος έτρεξε στο σπίτι σβήνοντας τα ίχνη του με την άκρη 

του μανδύα του. Ίσα που πρόλαβε. 

Οι δύο άντρες βγήκαν στην αυλή, περπάτησαν σιωπηλοί 

στο χιόνι και πήραν ξανά το μονοπάτι που οδηγούσε προς 



την Ανατολή. Το φως στη στάνη έσβησε και ο Κλείδημος 

πλάγιασε με την καρδιά του ανάστατη. Η θλίψη δεν τον ά

φηνε να κοιμηθεί, στα αφτιά του ηχούσαν ακόμη τα λόγια 

εκείνων των δυο αντρών φανταζόταν τη σφαγή, τις κραυγές, 

τους ανθρώπους που ψυχορραγούσαν, το βωμό μιασμένο με 

αίμα... Υπήρχε όμως και μια άλλη σκέψη που τον συγκλό

νιζε: ποιος ήταν εκείνος που ο Βασίας αποκαλούσε Φύλα

κα; Ο Κριτόλαος δεν είχε προφέρει ποτέ αυτή τη λέξη ούτε 

του είχε μιλήσει γι' αυτό το πρόσωπο. Κι όμως, σε κάποια 

κρυφή γωνιά μέσα στην καρδιά του ένιωθε ότι αυτό το μυ

στήριο σύντομα θα λυνόταν. 

Στριφογύρισε πολλή ώρα στο κρεβάτι του χωρίς να μπο

ρεί να ησυχάσει, ώσπου τον κυρίευσε η σκέψη της Αντινόης 

και είδε ξεκάθαρα το πρόσωπο της μπροστά στα μάτια του. 

Μόνο τότε τον πήρε ο ύπνος κι έδιωξε τη θλίψη από την 

καρδιά του και την κούραση από το ταλαιπωρημένο σώμα 

του. 

Ο άνεμος είχε διώξει πια όλα τα σύννεφα και τα εφτά α

στέρια της Μεγάλης Άρκτου έλαμπαν χαμηλά πάνω από 

τους λόφους της Μεσσηνίας. 

Ο Κλείδημος δε δυσκολεύτηκε να ακολουθήσει τη σωστή 

πορεία. Το μονοπάτι, αν και είχε καλυφθεί με χιόνι, περ

νούσε ανάμεσα από δύο βουνά και δεν υπήρχε τρόπος να λο

ξοδρομήσεις, παρά μόνο σκαρφαλώνοντας στα βράχια. Προ

χώρησε λοιπόν πολύ πιο γρήγορα απ' ό,τι είχε υπολογίσει. 

Από ένα σημείο και πέρα η κοιλάδα οδηγούσε στη θάλασ

σα και το χιόνι είχε αρχίσει να γίνεται πιο αραιό. Τελικά 

μετά το ηλιοβασίλεμα έφτασε, κουρασμένος και πεινασμέ

νος, σε ένα αγρόκτημα που πρέπει να ήταν του Πελία. 



Βγήκε από το μονοπάτι και οδήγησε το άλογο του στην 

ανηφόρα, ώσπου μπόρεσε να δει από ψηλά όλο το αγρό

κτημα, το σπιτάκι και τις μάντρες με τα ζώα. Ανατολικά ή

ταν ένας ελαιώνας και ένας αμπελώνας με καμιά εκατοστή 

κλήματα. Αλλά είχε πια νυχτώσει και δεν μπορούσε να δει 

καθαρά. Κοίταξε καλύτερα το σπιτάκι και είδε την καμινά

δα να καπνίζει. Επιτέλους! Σε λίγο θα έπαιρνε την κατηφό

ρα, θα χτυπούσε την πόρτα και η καρδιά του θα του υπα

γόρευε τα σωστά λόγια. Η ίδια εκείνη καρδιά που χτυπού

σε δυνατά στο στήθος του. 

Θα έμπαινε μέσα σαν βραδινός άνεμος, κουβαλώντας 

στις πλάτες του όλα αυτά τα χρόνια, με τις αμφιβολίες να βα

σανίζουν την ψυχή του- θα έμπαινε σαν λύκος κυνηγημένος 

από το κρύο και την πείνα. Χάιδεψε τη χαίτη του αλόγου του, 

που ξεφυσούσε από τα παγωμένα ρουθούνια του κατάλευ

κο αχνό. Η γη είχε παγώσει ξανά και το βαρύ κρύο μού

διαζε το κορμί του. Άγγιξε ελαφρά τα πλευρά του ζώου και 

το άλογο άρχισε να κατεβαίνει προς το ίσιωμα. Ένα σκυλί, 

δεμένο, άρχισε να γαβγίζει δυνατά. Όταν ο Κλείδημος μπή

κε στην αυλή, η πόρτα άνοιξε και μια σιλουέτα ξεπρόβα

λε... Η Αντινόη... Μια μαύρη μορφή μπροστά στο αμυδρό 

κοκκινωπό φέγγος της εστίας... Δεν έβλεπε τα μάτια ούτε το 

πρόσωπο της... Έσφιγγε στο στήθος της ένα ρούχο και προ

σπαθούσε να διακρίνει μέσα στο σκοτάδι τον ιππέα που στε

κόταν ακίνητος σαν άγαλμα καβάλα στο παγωμένο άτι του. 

Το σκυλί σταμάτησε να γαβγίζει και βαθιά σιωπή απλώ

θηκε παντού. Η γυναίκα αισθάνθηκε ένα τρέμουλο στη θέα 

του σκοτεινού ιππέα με το δόρυ στο χέρι και δεν τόλμησε να 

ανοίξει το στόμα της. Άκουσε μια βαθιά, μάλλον απότομη 

φωνή να την καλεί: «Αντινόη»... Μια φωνή που σίγησε αμέ

σως, σαν αστραπή μέσα σε μαύρο σύννεφο. Έκανε ένα βή-



μα μπροστά και από μέσα ακούστηκε μια άλλη, ασθενική 

φωνή που ρωτούσε: «Είναι κανείς;... Είναι κανείς;» Εκείνη 

ακόνισε το βλέμμα της για να αναγνωρίσει εκείνο το πρό

σωπο και η φωνή ξαναείπε «Αντινόη» και διαπέρασε την 

καρδιά της, έλυσε τα γόνατα της. 

Εκείνος κατέβηκε από τη σέλα και προχωρούσε προς το 

μέρος της. Το φως που ξέφευγε από την ορθάνοιχτη πόρτα 

αχνοφώτισε την αντρική σιλουέτα. 

«Κρυώνω...» έλεγε η φωνή από μέσα. Εκείνη κοίταξε τον 

άγνωστο κατάματα τρέμοντας σαν φύλλο: ένα άγριο πρό

σωπο με μαύρο γένι, δυο σπινθηροβόλα μάτια, ένα συνο

φρυωμένο μέτωπο... Είχε ρυτίδες γύρω απ' τα μάτια και έ

ναν πικρό μορφασμό, σαν ουλή στο στόμα, αλλά τα μάτια 

φλέγονταν πίσω από τα δάκρυα, όπως εκείνη τη μακρινή 

μέρα στην πεδιάδα, όταν την έβλεπε να φεύγει και την α

ποχαιρετούσε σηκώνοντας τα χέρια του κόντρα στον ετοι

μοθάνατο ήλιο. 

Δεν μπορούσε να μιλήσει ούτε να κουνηθεί καθώς εκεί

νος βάδιζε προς το μέρος της λέγοντας «Αντινόη» με φωνή 

ακόμη πιο βαθιά. Κι όταν οι φλόγες της εστίας τον έλουσαν 

με φως άνοιξε τα χέρια της και τα σήκωσε στο πρόσωπό 

του. Και μόνο όταν τον άγγιξε ένιωσε τα δάκρυα να τρέχουν 

δίχως να μπορεί να τα συγκρασήσει πια από τα μάτια της. 

«Εσύ είσαι», είπε χαϊδεύοντας τον, αγγίζοντας τα μάτια του, 

το μέτωπό του, το λαιμό του. «Γύρισες... Γύρισες πίσω». Η 

φωνή της έγινε κλάμα γοερό, έσπασε. 

Εκείνος κατάλαβε ότι κόντευε να σωριαστεί κάτω και την 

αγκάλιασε. Τη σκέπασε με το φαρδύ μανδύα του και την 

κρατούσε έτσι σφιχτά όρθιος μέσα στο χιόνι κλαίγοντας σιω

πηλά. Ο βραδινός άνεμος ανακάτευε τα μαλλιά του και πά

γωνε τα δάκρυα στα μάγουλα του, αλλά εκείνος δεν τον αι-



σθανόταν. Άκουγε μονάχα το χτύπο της καρδιάς της Αντι-

νόης κι εκείνος ο χτύπος ήταν σαν να ανασταίνει μέσα του 

μια ζωή που τη νόμιζε για πάντα χαμένη. Όταν στο τέλος 

τραβήχτηκε ελαφρά και της σήκωσε λίγο το κεφάλι για να 

την κοιτάξει, είδε ότι ο χρόνος δεν είχε αφήσει το σημάδι 

του σ' εκείνα τα ζωηρά μάτια... Σαν να μην είχε περάσει πο

τέ. Ήταν το ίδιο βλέμμα που ποτέ δεν είχε ξεχάσει, το βλέμ

μα μέσα στο οποίο είχε κατοικήσει κάποια θεά για να τον 

σαγηνεύσει μια θαμπή νύχτα στη μακρινή Κύπρο, η λάμψη 

που τόσες φορές είχε αναζητήσει στο βλέμμα των γυναικών 

της Ασίας και της Θράκης, ένα κρυστάλλινο φως σαν το νε

ρό της πηγής, ανοιξιάτικο φως σε ζεστό αέρα, ανθισμένα 

λουλούδια και ήλιος... 

Την κράτησε από τη μέση και την οδήγησε προς την α

νοιχτή πόρτα. Κοντά στη φωτιά καθόταν ένας γέρος τυλιγ

μένος με σκεπάσματα. Σήκωσε το ασπρισμένο κεφάλι του κι 

έμεινε σαν μαρμαρωμένος μπροστά σ' αυτό που αντίκρισε. 

Σκέφτηκε ότι τα γέρικα μάτια του τον ξεγελούσαν και μόνο 

όταν άκουσε την κόρη του να λέει «Ξαναγύρισε» σήκωσε τα 

ροζιασμένα χέρια του ψιθυρίζοντας: «Αθάνατοι θεοί... ω α

θάνατοι θεοί, σας ευχαριστώ που παρηγορείτε αυτό το γέρο 

δούλο». Έκλεισαν την πόρτα πίσω τους. Ωστόσο ο Κλείδημος 

ξέχασε να δέσει το άλογο του. Αλλά εκείνο πήγε μόνο του κά

τω από το στέγαστρο της στάνης, ενώ τα ντροπαλά βελά

σματα των προβάτων δεν ενόχλησαν φυσικά το περήφανο 

ζώο, που είχε συνηθίσει στο συριγμό που άφηναν πίσω τους 

τα βέλη και στον τρομακτικό ήχο της πολεμικής σάλπιγγας. 

Την επομένη θα επέστρεφε το αφεντικό του με το λαμπερό 

δόρυ στο χέρι και θα χάιδευε ξανά την ξανθή του χαίτη. 



Ώρες ολόκληρες ο Κλείδημος εξιστορούσε στον Πελία και 

στην Αντινόη όλα όσα είχε ζήσει αυτά τα χρόνια, ώσπου κα

τάλαβε ότι ο γέρος είχε κουραστεί. Τον σήκωσε στα χέρια, 

τον πήγε στο δωμάτιό του και τον απόθεσε στο στρώμα του. 

Του φαινόταν σαν να κρατούσε στην αγκαλιά μικρό παιδί, 

τόσο εξαντλημένος ήταν ο Πελίας. Και συλλογίστηκε τη ζωή 

της Αντινόης, τη φροντίδα για έναν ανάπηρο γέρο και τη 

δουλειά της στο χωράφι. Έκλεισε σιγά πίσω του την πόρτα 

του μικρού δωματίου και πήγε να καθίσει μπροστά στη φω

τιά. Η Αντινόη είχε ρίξει κι άλλα ξύλα και είχε σβήσει το λυ

χνάρι. 

«Το φανταζόσουν ότι μια μέρα θα γύριζα;» ζήτησε να μά

θει κάποια στιγμή. 

«Όχι. Ήθελα βέβαια να γυρίσεις, αλλά δεν το πολυσκε-

φτόμουν, για να μην υποφέρω μάταια. Η ζωή μου εδώ ήταν 

πολύ σκληρή και χωρίς αυτό. Κάθε χρόνο ερχόταν ο Κάρας 

να μας βρει, συνήθως την εποχή του θερισμού, κι έτσι γλί

τωνα τις πιο βαριές εργασίες. Μιλούσαμε για σένα, για την 

εποχή που ήμασταν όλοι μαζί στο βουνό». 

«Ήξερες ότι είχα γυρίσει στη Σπάρτη;» 

«Όχι. Έχω σχεδόν ένα χρόνο να δω τον Κάρα». 

«Επέστρεψα στο τέλος του καλοκαιριού και ζω στην οι

κία των Κλεομενιδών». 

«Είσαι Σπαρτιάτης τώρα...» 

«Είμαι ο ίδιος άνθρωπος, Αντινόη, και ήρθα για σένα». 

Η Αντινόη σηκώθηκε όρθια και, δίχως να τον αφήσει α

πό τα μάτια της, έλυσε τα κορδόνια της εσθήτας της. Την 

άφησε να πέσει κατάχαμα κι υστέρα έβγαλε την πλατιά υ

φασμάτινη ζώνη που κάλυπτε τα πλευρά της. 

«Λένε ότι οι γυναίκες της Ασίας έχουν κορμιά λεία σαν 

σμιλεμένο μάρμαρο, αρωματισμένα με ροδέλαιο», είπε χα-



μηλώνοντας το βλέμμα. Εκείνος όμως την είχε ήδη αγκα

λιάσει με τα γερά του μπράτσα και την έβαλε να ξαπλώσει 

στην προβιά που ήταν στρωμένη μπροστά στην εστία. Τη φί

λησε όσο πιο γλυκά μπορούσε, τρέμοντας, όπως έτρεμε την 

πρώτη φορά που κατάλαβε ότι την αγαπούσε. Και μόνο ό

ταν επήλθε ο κορεσμός στην ψυχή του και η κούραση στα 

νεφρά του αφέθηκε στον ύπνο με το κεφάλι του να ακου

μπάει στην κοιλιά της. Η Αντινόη έμεινε πολλή ώρα να τον 

κοιτά και να του χαϊδεύει τα μαλλιά. Δε χόρταινε να κοιτά 

το πρόσωπο του, σημαδεμένο από τον ήλιο των ατέλειωτων 

καλοκαιριών και την παγωνιά των ψυχρών χειμώνων, ση

μαδεμένο από τη θλίψη και τις δοκιμασίες. Ένα πρόσωπο 

διαφορετικό από εκείνο που τόσα χρόνια είχε στο νου της 

και ταυτόχρονα το ίδιο εκείνο που πρωτοαγάπησε. Ήρθε ε

πιτέλους η στιγμή να ξαναζήσει ή αυτή η στιγμή ήταν μόνο 

μια λαμπερή αστραπή που φώτιζε για λίγο την ύπαρξή της, 

για να την αφήσει ξανά στο σκοτάδι; Σίγουρα θα ξανάφευ-

γε... αλλά θα επέστρεφε κάποτε; Δεν μπορούσε να ξέρει τις 

προθέσεις των θεών που ορίζουν τις τύχες των ανθρώπων, αλ

λά ήξερε ότι είχε θελήσει αυτή τη στιγμή περισσότερο από 

οτιδήποτε άλλο στον κόσμο, γι' αυτό και δεν κουραζόταν να 

κοιτά το πρόσωπό του. 

Άλλες φορές η ατέλειωτη νύχτα τη βασάνιζε και περίμε

νε το φως της αυγής να τη λυτρώσει από ζοφερά φαντά

σματα. Τώρα, αντίθετα, ήθελε η νύχτα να μην τελείωνε πο

τέ, αφού τον ήλιο τον κρατούσε ήδη στην αγκαλιά της - ένιω

θε τη θέρμη και το φως του. 

Στο νου της ήρθαν οι εικόνες απ' τις στιγμές που την έ

κανε δική του και άφηνε στη μήτρα της το σπόρο που κά

νει τους ανθρώπους να βλασταίνουν κι ένιωσε το φόβο να την 

κυριεύει. Δεν είχε σκεφτεί ότι αν γεννούσε γιο θα κουβα-



λούσε μαζί του τη δική του κατάρα... τέκνο της Σπάρτης και 

γιος δούλων; Ή τα είχε ξεχάσει όλα, όπως και η ίδια, πα

ρασυρμένος από ασυγκράτητη ορμή; Η άνοιξη όπου να 'ναι 

θα 'ρχόταν, με τους απαλούς ζέφυρους, και θα άνθιζε η πι

κρή αγριαψιθιά. Αν φαγωθούν τα φύλλα της, προκαλούν 

σπασμούς στον κόλπο και ξεραίνουν τη ζωή που φυτρώνει 

εκεί... Αλλά δεν ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο. 

Ο πατέρας της, ο γερο-Πελίας, δε θα ζούσε για πολύ α

κόμη και δεν ήξερε ποιο μέλλον τής επιφύλασσε η μοίρα. 

Αλλά δε θα μασούσε τα πικρά φύλλα της αγριαψιθιάς... Ξα

νακοίταξε εκείνο το πρόσωπο, εκείνο το μέτωπο, εκείνα τα 

χέρια κι ευχήθηκε με όλη της την ψυχή να μην της λείψουν 

πάλι. Σκέφτηκε τους κάμπους στον Ταύγετο, που σύντομα, 

με τον αρχομό της άνοιξης, θα γίνονταν ξανά καταπράσινοι 

με διάσπαρτα αγριολούλουδα, τα αρνάκια στα λιβάδια ψη

λά στο βουνό και τα ξανθά σπαρτά στην πεδιάδα και δεν ή

ξερε ότι την είχε νικήσει ο ύπνος και πως ονειρευόταν ξα

πλωμένη πάνω στην προβιά. 
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ΕΝΝΟΣΙΓΑΙΟΣ 

«ΝΑ ΜΗ ΓΥΡΙΣΕΙΣ ΠΙΣΩ από τον ίδιο δρόμο», είπε ο Πελίας. 

«Το χιόνι θα έχει αποκλείσει την κλεισούρα κι ίσως να μην 

μπορέσεις να περάσεις. Αντίθετα, πήγαινε προς την Ανατο

λή, ώσπου να βρεις τον ποταμό Πάμισο. Τράβα στην πε

διάδα και θα βρεθείς σε μια διασταύρωση. Εκεί θα πας δε

ξιά προς τις Γαθαίες και τη Βελεμίνα, όπου θα φτάσεις σε 

δυο μέρες. Μετά θα κατευθυνθείς προς την Κάρυστο, στην 

κοιλάδα του Ευρώτα. Από εκεί θα πας νότια και έπειτα από 

μία μέρα πορεία θα βρίσκεσαι στη Σπάρτη. Θα περιμένου

με με αγωνία να μάθουμε νέα σου και θα βρούμε τρόπο να 

σου στείλουμε τα δικά μας. Είθε οι θεοί να σε συντροφεύουν 

και να σε προστατεύουν... Δεν ξέρεις πόσο μας παρηγόρη

σε η επιστροφή σου εδώ». 

«Θα στείλω έναν άνθρωπο μου να σας βοηθήσει στις δου

λειές την άνοιξη», είπε ο Κλείδημος καθώς φορούσε το μαν

δύα του. «Στο μεταξύ, τα χρήματα που σας άφησα θα σας 

βοηθήσουν να μη σας λείψει τίποτα. Στη Σπάρτη θα μάθω 

τι συνέβη όσο καιρό έλειπα και θα ψάξω να βρω τρόπο για 

να σας ξαναφέρω πίσω. Ίσως οι έφοροι μου επιτρέψουν να 

σας εγκαταστήσω στα χωράφια μου. Ή, για να το πω κα-



λύτερα, είμαι βέβαιος ότι δε θα μου το αρνηθούν, αν τους 

το ζητήσω και πληρώσω όσο χρειάζεται στο δημόσιο θη

σαυροφυλάκιο. Όταν ζήσουμε ξανά όλοι μαζί, όλα θα αλ

λάξουν... Ίσως καταφέρουμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Ή 

τουλάχιστον να βρούμε παρηγοριά για το μεγάλο χρονικό 

διάστημα που μείναμε χωριστά». 

Τους αγκάλιασε σφιχτά και στη συνέχεια ανέβηκε στη 

σέλα και πήρε το δρόμο της επιστροφής. Άφησε το άλογό 

του να καλπάζει για αρκετή ώρα, πριν τραβήξει τα γκέμια 

για να κόψει τη φόρα του. Ο ήλιος ξεπρόβαλε ανάμεσα στα 

σύννεφα όταν έφτασε στις όχθες του Πάμισου. Ήταν ένας 

μικρός χείμαρρος με θολά νερά, που κυλούσε ορμητικά. 

Προχώρησε κατά μήκος του μέχρι το μεσημέρι, διέσχισε 

δυο χωριουδάκια κι έφτασε στη διασταύρωση νωρίς το α

πόγευμα. Κάθισε στη σκιά της μάντρας ενός ελαιώνα κι έ

φαγε. Έπειτα συνέχισε το ταξίδι του, ακολουθώντας το δε

ξιό παραπόταμο του Πάμισου. Είχε αρχίσει να νυχτώνει, ό

ταν πρόσεξε στ' αριστερά του ένα γυμνό βουνό που ορθω

νόταν πίσω από λόφους με μαστιχόδεντρα και θάμνους. Στην 

κορυφή του διέκρινε κτίσματα και σκέφτηκε ότι ίσως έβρι

σκε εκεί καταφύγιο για τη νύχτα. Άφησε το δρόμο και πή

ρε το μονοπάτι, για να βρεθεί πολύ γρήγορα στους πρόπο

δες του βουνού. Το μέρος εκείνο ήταν παράξενα έρημο και 

εγκαταλειμμένο και μέχρι εκεί που μπορούσε να φτάσει το 

βλέμμα του δε διέκρινε ούτε χωριά ούτε σπίτια. Καθώς α

νηφόριζε, κοίταξε καλύτερα τα δυσδιάκριτα σχήματα στην 

κορυφή και αντιλήφθηκε ότι ήταν τα ερείπια ενός τείχους, 

με μισογκρεμισμένους κι ετοιμόρροπους πύργους. Δεν υ

πήρχε αμφιβολία, ήταν η νεκρή πόλη των ειλώτων! 

Τρόμαξε για μια στιγμή και σταμάτησε το άλογο. Σκέ

φτηκε να γυρίσει πίσω, αλλά η περιέργεια νίκησε το φόβο 



και συνέχισε να ανηφορίζει. Ο ήλιος δεν είχε δύσει ακόμη 

και η κορυφή του βουνού διακρινόταν. Το τείχος πρέπει να 

ήταν πανάρχαιο: έβλεπε τους τεράστιους, αδέξια τετραγω

νισμένους βράχους στη βάση του. Όταν επιτέλους έφτασε 

στην κορυφή, είχε πλέον σκοτεινιάσει. Διέσχισε το τείχος α

πό μια πύλη που είχε μόνο παραστάδες - η οριζόντια δοκός 

κειτόταν στο χώμα, σπασμένη στα δύο. Μπήκε στην πόλη 

και άρχισε να περιδιαβάζει ανάμεσα στα ερείπια. Παρά τις 

τρομακτικές ιστορίες που είχε ακούσει όταν ήταν μικρός 

για εκείνο τον καταραμένο και ιερό τόπο, δε φοβόταν κα

θόλου. Κάτω από εκείνες τις πέτρες, σε κάποιο σκοτεινό υ

πόγειο τόπο, κοιμόταν ο βασιλιάς Αριστόδημος, εκείνος που 

κάποτε είχε τεντώσει το μεγάλο κεράτινο τόξο. 

Γύρισε στο τείχος να βρει καταφύγιο για τη νύχτα και να 

βολέψει το άλογο. Ήθελε να ανάψει φωτιά με τον τρόπο 

που είχε μάθει από τους Θράκες, τρίβοντας μεταξύ τους δύο 

ξερά ξυλαράκια, αλλά δε βρήκε παρά λιγοστά υγρά χαμό

κλαδα. Να πώς γεννιούνται οι θρύλοι, σκέφτηκε. Αν κατα

φέρω και ανάψω φωτιά, τι θα σκεφτεί κάποιος βοσκός μα

κριά στην πεδιάδα βλέποντας φως μέσα στη νεκρή πόλη; 

Πήρε από τη σαγή τα σκεπάσματα και τα άπλωσε κάτω 

από ένα στέγαστρο. Το φεγγάρι ανέτειλε και έλουσε με το 

φως του τα ερείπια. Κάποτε ήταν μεγάλη και σπουδαία πό

λη, αλλά σίγουρα την είχαν εγκαταλείψει από αμνημονεύ

των χρόνων και από τότε που αλώθηκε κανείς δεν αποτόλ

μησε να την ξαναχτίσει. Σκέφτηκε τον Κριτόλαο, τον Κάρα, 

εκείνους που πάντα ήλπιζαν να απελευθερωθεί μια μέρα ο 

λαός του βουνού. Σκέφτηκε τη σφαγή στο Ταίναρο και α-

ποκαρδιώθηκε. Δυστυχώς, αυτή ήταν η απάντηση που έλα

βαν όλες οι προσδοκίες του. Μαζί με τον Παυσανία είχε χα

θεί και η μοναδική ελπίδα να αλλάξουν ριζικά τα πράγμα-



τα, να κερδίσει ο αντιβασιλέας την υποστήριξη μιας τουλά

χιστον μερίδας των ομοίων, ίσως να κάνει συμμάχους τους 

Αθηναίους για να καταλύσει τους θεσμούς της πόλης. Τώ

ρα πια δεν υπήρχε κανένας τρόπος εκείνο το σχέδιο να γί

νει πραγματικότητα: αφού εξόρισε τον Θεμιστοκλή, η Αθή

να είχε πλέον συντηρητικούς κυβερνώντες, φιλικά διακεί

μενους προς τους εφόρους, που επηρέαζαν πολύ το βασιλιά 

Πλείσταρχο, γιο του Λεωνίδα, καθώς και το νεαρό ομόλογο 

του Αρχίδαμο. Ήταν και οι δυο τους παλικάρια, αλλά ά

πειροι και δύσκολα μπορούσαν να χειραφετηθούν από την 

κηδεμονία της Γερουσίας και των εφόρων. Κι όμως, η ανά

μνηση της αντίστασης που η Ιθώμη είχε προβάλει πριν α

πό την άλωση της είχε κρατήσει περήφανους τους είλωτες 

και ζωντανή την ελπίδα του Κριτόλαου. 

Ο Κλείδημος μαζεύτηκε κάτω από την κουβέρτα για να 

αποκοιμηθεί, αλλά καινούριες σκέψεις στροβιλίζονταν στο 

μυαλό του. Λόγια μακρινά, φράσεις που ηχούσαν μέσα του, 

θολές εικόνες που ζωήρευαν... Το τρομακτικό όνειρο που 

είδε όταν ήταν μικρός, τη νύχτα που αποκοιμήθηκε με το τό

ξο του βασιλιά στην αγκαλιά του... Ο χρησμός της Περίαλ-

λας... Η αμφιλεγόμενη φράση του Κάρα στο πεδίο των Πλα

ταιών: «Να θυμάσαι αυτά τα λόγια, γιε της Σπάρτης και τέκνο του 

λαού σου, τη μέρα που θα με ξαναδείς...», μια μέρα που μάλλον 

δε θα ήταν και τόσο μακρινή. Τα λόγια του ετοιμοθάνατου 

Κριτόλαου... «Θα έρθει σε σένα ένας μονόφθαλμος. Εκείνος μπο

ρεί να διώξει την κατάρα από το σπαθί του βασιλιά...» Τι να εννοού

σε ο Κριτόλαος; Και η επιγραφή στον τάφο της Ισμήνης... 

Ποιος είχε προσθέσει εκείνες τις λέξεις; Ποιο ήταν το κρυ

φό τους μήνυμα; Τι να ήταν εκείνο το πολύτιμο δώρο; Μή

πως η ζωή του Βρύθου, που ο βασιλιάς Λεωνίδας θέλησε να 

σώσει; Μα ποιος μπορούσε να ξέρει τι σκέφτηκε ο βασιλιάς 



πριν πεθάνει πολεμώντας στις Θερμοπύλες; Κανένας Σπαρ

τιάτης δεν είχε σωθεί. Κανένας, εκτός από τον Βρύθο και τον 

Άγι, δεν είχε γυρίσει από τις Θερμοπύλες... Ποιος μπορού-

σε να ξέρει τι σκέφτηκε ο βασιλιάς; 

Η κούραση βάρυνε τα βλέφαρα του και ο Κλείδημος α

ποκοιμήθηκε κάτω από τα τείχη της Ιθώμης, της νεκρής πό

λης... Του φάνηκε ότι διέκρινε, ή μάλλον ονειρεύτηκε, ένα 

μικρό καταυλισμό... Τον Βρύθο να κοιμάται... Τον Άγι κα

τάκοπο. Μια σκιά να πλησιάζει... Σκύβει πάνω από τον Βρύ

θο, σαν να παίρνει κάτι, κι έπειτα εξαφανίζεται... Αθάνατοι 

θεοί! Το μήνυμα του βασιλιά! Το μήνυμα του βασιλιά! 

Ανακάθισε αναστατωμένος. Ξαφνικά όλα ήταν ξεκάθα

ρα: το δώρο του βασιλιά Λεωνίδα που ανέφερε η ταφόπλα

κα της Ισμήνης ήταν η ζωή του Βρύθου -ή μήπως και η δι

κή του;- που ο βασιλιάς θέλησε να σώσει. Του έδωσε ένα συ

μπολεμιστή για συνοδεία, τον Άγι, και έναν είλωτα -τι ήξε

ρε ο βασιλιάς για εκείνο τον είλωτα, τον Τάλω τον κουτσό;-, 

καθώς κι ένα μήνυμα για τους εφόρους και τους γέροντες. 

Τι έλεγε εκείνο το μήνυμα; Κανείς δεν το ανέφερε ποτέ. Ο 

ίδιος ο Βρύθος, την περίοδο που πολεμούσαν μαζί στη Φω

κίδα και στη Βοιωτία, του έλεγε ότι το περιεχόμενο του μη-

νύματος ήταν ένα μυστήριο. Εκείνο που απασχολούσε πε

ρισσότερο τον Βρύθο ήταν πώς εξαπλώθηκαν οι φήμες ότι 

ο ίδιος και ο Άγις είχαν κάνει τα πάντα για να σωθούν φεύ-

γοντας από τις Θερμοπύλες και γιατί οι έφοροι δεν έκαναν 

κάτι για να τις διαψεύσουν. Κάποιοι έλεγαν ότι στο μήνυμα 

δεν ήταν γραμμένο τίποτα, αλλά αυτό ήταν εντελώς παρά

λογο: ο Λεωνίδας δεν είχε κανένα λόγο να στείλει στη Σπάρ

τη ένα άγραφο μήνυμα. Εκτός κι αν αντικατέστησαν τον κύ-

λινδρο, εκείνο το βράδυ γύρω από τη φωτιά. Εκείνος που χά

ραξε τις ύστατες λέξεις στον τάφο της Ισμήνης φαινόταν να 



γνωρίζει τις τελευταίες προσταγές του βασιλιά, που σίγου

ρα ήταν γραμμένες στο μήνυμα που μετέφεραν ο Βρύθος και 

ο Άγις. Εκείνες οι ύστατες προσταγές λοιπόν, που κρύβο

νται στις χαραγμένες λέξεις στην ταφόπλακα της μητέρας 

του, ήταν ένα μήνυμα για τον τελευταίο των Κλεομενιδών ή 

για τον Τάλω, το Λύκο; Ποιος τα είχε γράψει, ένας έφορος, 

ένας γέροντας; Όλα ήταν πολύ περίεργα... 

Μερικές φορές δεν ήταν καθόλου βέβαιος ότι είχε δει κά

ποιον να πλησιάζει τον Βρύθο εκείνη τη νύχτα. Δεν ήξερε αν 

ήταν όνειρο ή όχι. Στο σημείο που είχε φτάσει, δεν μπορού

σε να πει με σιγουριά αν η ίδια του η ζωή ήταν όνειρο ή όχι. 

Ευχήθηκε να μπορέσει να ξεκουραστεί περισσότερο ε

κείνη τη νύχτα. Έπαψε να σκέφτεται, γιατί τελικά αποφά

σισε ότι μόνο στη Σπάρτη θα έλυνε τις αμφιβολίες του και 

θα έβρισκε απάντηση στα ερωτήματα του. Το χώμα πάνω 

στο οποίο είχε ξαπλώσει ήταν στεγνό και η μάλλινη κου

βέρτα τον ζέσταινε καλά- ξανακοιμήθηκε αμέσως. Ο άνεμος 

κόπασε και στον τόπο εκείνο έπεσε βαθιά σιωπή. Ξάφνου, 

άκουσε φτερουγίσματα: μέσα στο σκοτάδι όρνια πετάγο

νταν από τα χαλάσματα για να βρουν τροφή. 

Το χρεμέτισμα του αλόγου του τον ξύπνησε απότομα λί

γο πριν ξημερώσει. Το ζώο ήταν νευρικό, σαν κάτι να το φό

βιζε. Έσκαβε το χώμα με την οπλή του και ρουθούνιζε. Κα

θώς ο Κλείδημος σηκωνόταν για να το ηρεμήσει, το ζώο ση

κώθηκε στα πίσω πόδια του προσπαθώντας να λυθεί. Χλι-

μίντριζε τρομοκρατημένο. Ο Κλείδημος κοίταξε γύρω του, 

αλλά δεν είδε τίποτα. Πλησίασε το άλογο μιλώντας του α

παλά. Έλυσε τα χαλινάρια που είχε δέσει σε ένα θάμνο. 

Προσπάθησε να του χαϊδέψει τη μουσούδα, αλλά το άτι 

δεν έδειχνε να ηρεμεί, μάλιστα γινόταν όλο και πιο ανήσυ

χο. Ο Κλείδημος μάζεψε από το χώμα την κουβέρτα του 



χωρίς να αφήσει τα χαλινάρια κι οδήγησε το ζώο έξω από 

το τείχος. 

Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ένας υπόκωφος κρότος, κά

τι σαν βρόντος που έβγαινε από τα έγκατα της γης. Φοβή

θηκε. Όλες οι ιστορίες που του είχαν διηγηθεί όταν ήταν 

μικρός για εκείνο το μέρος του φάνηκαν ξαφνικά αληθινές 

και μετάνιωσε που είχε βρεθεί εκεί. Προσπάθησε να τρα

βήξει το άλογο στην κατηφόρα και άκουσε ξανά τον κρότο 

νιώθοντας τη γη να τρέμει. Στην αρχή ήταν μια ασθενής δό

νηση, έπειτα μια πιο δυνατή που τον ταρακούνησε κι υστέ

ρα μια πιο ισχυρή, που έριξε χάμω κι εκείνον και το άλογο, 

το οποίο παραλίγο να τον πλακώσει. Ενώ κατρακυλούσε στις 

λάσπες του μονοπατιού, άκουσε κάτι να γκρεμίζεται και ό

ταν σηκώθηκε είδε κάμποσες μεγάλες κοτρόνες από τα τεί

χη και τους πύργους να κυλάνε στον κατήφορο. Η γη συνέ

χιζε να τρέμει κι άλλες πέτρες γκρεμίστηκαν, σηκώνοντας 

σύννεφο σκόνης. Οι θεοί κατέστρεφαν ό,τι είχε απομείνει α

πό την Ιθώμη, ενώ μελανιασμένα σύννεφα γεμάτα βροχή 

μαζεύονταν από πάνω της. 

Μια αστραπή ξεγλίστρησε ξαφνικά από το μαύρο ουρα

νό και φώτισε το βουνό με εκτυφλωτική λάμψη, που την α

κολούθησε αμέσως η βροντή του κεραυνού. Άλλες αστραπές, 

που ήρθαν απανωτά, σώριασαν στο έδαφος τα στοιχειωμέ

να ερείπια. Οι κεραυνοί βρόντηξαν τόσο δυνατά, θαρρείς κι 

η γη ήθελε να ανοίξει και να καταπιεί την έρημη πόλη. 

Ο Κλείδημος είχε παραλύσει από φόβο. Έμενε ακίνητος 

και παρακολουθούσε τη συγκλονιστική σκηνή, με τη βεβαι

ότητα ότι τα τείχη θα γκρεμίζονταν συθέμελα και θα τον 

πλάκωναν εκεί όπου στεκόταν. Κοίταξε πίσω του κι άρχισε 

να τρέχει στην κατηφόρα με όλες του τις δυνάμεις. Σκόντα

ψε κι έπεσε, ξανασηκώθηκε, έπεσε και σηκώθηκε πολλές 



φορές, ώσπου να φτάσει, καταλασπωμένος και με πληγές 

στους αγκώνες και στα γόνατα, στους πρόποδες του βουνού. 

Φώναξε το άλογο του, που έτρεξε με τα χαλινάρια να σέρ

νονται. Πήδηξε στη ράχη του κι έχωσε με δύναμη τις φτέρ

νες του στα πλευρά του ζώου. Το άτι άρχισε να καλπάζει, μα

στιγώνοντας τον αέρα με την ουρά του, ξεφυσώντας καυτό 

αέρα από τα ρουθούνια του, ανοίγοντας τις κόρες των μα

τιών του σε κάθε λάμψη που άστραφτε κοντά του. Ο καβα

λάρης εξακολουθούσε να το ωθεί στην τρελή κούρσα του 

στο στενό μονοπάτι, που τώρα είχε αρχίσει να λασπώνει α

πό τη βροχή. Σύντομα ο δυνατός αέρας άρχισε να παρασύ

ρει τα πάντα στον έρημο τόπο και η βροχή έγινε καταιγίδα, 

αλλά ο Κλείδημος συνέχιζε την πορεία του, ώσπου άκουσε 

το ζώο να ασθμαίνει και τότε τράβηξε τα χαλινάρια. Όταν 

άφησε την καταιγίδα πίσω του, επιβράδυνε ακόμη περισ

σότερο το ρυθμό του, για να πάρει ανάσα το κάθιδρο άλο

γο. Διέσχισε ένα χωριό κι έπειτα ένα άλλο. Έβλεπε παντού 

πανικόβλητους ανθρώπους να σκάβουν με τα χέρια στα χα

λάσματα των σπιτιών και να κυνηγούν τα ζώα που είχαν πη

δήξει τους φράχτες κι έτρεχαν φοβισμένα στους κάμπους. 

Αργά το απόγευμα έφτασε κατάκοπος και πεινασμένος 

στις Γαθαίες κι ύστερα, κατά το βραδάκι, στη Βελεμίνα. Και 

οι δύο πόλεις είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από το σεισμό. 

Κατάλαβε μάλιστα ότι όσο πλησίαζε στη Λακωνική η κα

ταστροφή ήταν μεγαλύτερη. Τα ξύλινα σπίτια είχαν αντέξει, 

αλλά τα πέτρινα είχαν σωριαστεί σε ερείπια. Παντού γυ

ναίκες που θρηνούσαν, άντρες αποσβολωμένοι που περι

φέρονταν μέσα στα χαλάσματα, άλλοι που έψαχναν στα συ

ντρίμμια, μικρά παιδιά που καλούσαν με απόγνωση τους 

γονείς τους, που ίσως να τους είχαν χάσει για πάντα. Κοι

μήθηκε για λίγο μέσα σε ένα στάβλο, εξαντλημένος από την 



κούραση και τον τρόμο, και συνέχισε την πορεία του προς 

την κατεύθυνση του Μακίστου, με συχνές στάσεις για να ξε

κουράσει το άλογο του. Σκεφτόταν με τρόμο σε ποια κατά

σταση θα έβρισκε το σπίτι του, τι μπορεί να είχε συμβεί στη 

μητέρα του. Ήταν πλέον ολοφάνερο ότι ο σεισμός είχε τα

ρακουνήσει μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου και φοβόταν 

μήπως είχε γκρεμιστεί και η αγροικία του Πελία και της 

Αντινόης. Και ο Μάκιστος είχε καταστραφεί. Είδε εκατο

ντάδες πτώματα στη σειρά κατά μήκος του δρόμου και άλ

λα να προστίθενται συνεχώς, καθώς οι επιζήσαντες κατά

φεραν να ανοίξουν πέρασμα μέσα στα γκρεμισμένα σπίτια. 

Σταμάτησε δυο ιππείς που έρχονταν τρέχοντας από το Νό

το: «Από που έρχεστε;» τους φώναξε. 

«Από την Τεγέα. Κι εσύ ποιος είσαι;» 

«Είμαι ο Κλείδημος, γιος του Αρίσταρχου, Σπαρτιάτης. 

Τι νέα από την πόλη;» 

«Άσχημα», απάντησε ο ένας κουνώντας το κεφάλι του. 

«Τα περισσότερα σπίτια γκρεμίστηκαν ή κινδυνεύουν να 

καταρρεύσουν. Χιλιάδες οι νεκροί. Όλοι οι ικανοί άντρες ε

πιστρατεύτηκαν για να βοηθήσουν στη διάσωση και στη δια

τήρηση της τάξης. Πολλοί γέροντες και ορισμένοι έφοροι 

σκοτώθηκαν. Παντού επικρατεί χάος». 

«Και οι βασιλείς;» 

«Ο Αρχίδαμος είναι ζωντανός. Τον είδε ένας φίλος κοντά 

στην ακρόπολη, όπου εγκατέστησε το επιτελείο του. Δεν ξέ

ρω τίποτα για τον Πλείσταρχο». 

«Και που πηγαίνετε τώρα;» 

«Βόρεια, για να ζητήσουμε βοήθεια στην Αρκαδία και 

στην Αχαΐα, αλλά ως τώρα βρήκαμε παντού θάνατο και κα

ταστροφή. Συναντήσαμε δυο άντρες της βασιλικής φρου

ράς που πήγαιναν στη Σικυώνα και στην Κόρινθο για βοή-



θεια. Οι Αμυκλές ισοπεδώθηκαν, το Γύθειο καταστράφηκε 

σχεδόν ολοκληρωτικά. Αν έχεις κανέναν δικό σου στη Σπάρ

τη, τρέξε αμέσως, γιατί στην πόλη άρχισε η λεηλασία». Ξε

κίνησαν αμέσως καλπάζοντας προς το Βορρά, ενώ ο Κλεί-

δημος μαστίγωσε το άλογο στρέφοντας το προς την αντίθε

τη κατεύθυνση. 

Στο δρόμο συνάντησε πομπές προσφυγών με άμαξες και 

ζώα, ιππείς που έτρεχαν λασπωμένοι μαστιγώνοντας τα ά

λογα τους και φωνάζοντας να τους ανοίξει δρόμο εκείνο το 

πλήθος των άστεγων και εξαθλιωμένων ανθρώπων. Άφησε 

πίσω του τη μισογκρεμισμένη Σελλασία κι έφτασε στις ό

χθες του Ευρώτα. Τα νερά είχαν φουσκώσει. Το γερό άλο

γο του κατάπινε την απόσταση απλώνοντας ρυθμικά το κε

φάλι του μπροστά και τεντώνοντας το ρωμαλέο λαιμό του, 

αλλά κάθε τόσο ο Κλείδημος το ανάγκαζε να επιβραδύνει για 

να μη σπάσει η καρδιά του. 

Τα σημάδια της καταστροφής γίνονταν όλο και πιο ε

φιαλτικά καθώς πλησίαζε στην πόλη και πολλά χωριά είχαν 

γίνει σωροί ερειπίων, όπου ούτε ένας τοίχος δεν είχε μείνει 

όρθιος. Πληθυσμοί ολόκληροι πρέπει να αφανίστηκαν, αν 

οι δονήσεις που είχε αισθανθεί στην Ιθώμη ήταν μακρινός 

απόηχος του σεισμού που είχε τραντάξει όλη τη Λακωνική 

και ισοπεδώσει εφτά ολόκληρες πόλεις, αιφνιδιάζοντας τους 

κοιμισμένους κατοίκους. 

Από κάποια στιγμή και μετέπειτα συναντούσε όλο και 

πιο συχνά στις διασταυρώσεις ομάδες πάνοπλων οπλιτών 

που έλεγχαν το δρόμο ή περιπολούσαν στην ύπαιθρο, βου

λιάζοντας μέσα στα λασπωμένα φρεσκοοργωμένα χωράφια. 

Δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί. Οι περίπολοι γίνονταν ό

λο και περισσότερες και έβλεπε ότι συμμετείχαν σε αυτές και 

νέα παιδιά, ακόμη και τραυματίες με πρόχειρους επιδέσμους 



κάτω από την ασπίδα με το κόκκινο Λ. Ο Κλείδημος όμως 

αγωνιούσε για την τύχη της μητέρας του και δεν καθυστέ

ρησε, ήθελε να μάθει περισσότερα. 

Κατά το ηλιοβασίλεμα έφτασε επιτέλους στην οικία των 

Κλεομενιδών. Διέκρινε μέσα στο ημίφως μόνο ένα σκούρο ό

γκο και δεν μπορούσε να καταλάβει αν το οίκημα ήταν όρ

θιο ή αν είχε γίνει άμορφος σωρός από συντρίμμια. Όταν έ

φτασε στην πόρτα της αυλής, η καρδιά του αλάφρωσε: είδε 

ρωγμές εδώ κι εκεί κι ένα μέρος της σκεπής γκρεμισμένο, αλ

λά οι ακρογωνιαίοι λίθοι είχαν αντέξει. Είχαν όμως καταρ

ρεύσει οι στάβλοι και τα καταλύματα των χωρικών. Μέσα στο 

σπίτι ωστόσο δεν έβλεπε φως και δεν άκουγε κανένα θόρυβο. 

Έσπρωξε την πόρτα, που είχε μαγκώσει από τους σοβάδες, 

και μπήκε μέσα. Υπήρχαν ακόμη μερικά κάρβουνα στην ε

στία και μπόρεσε έτσι να ανάψει τη φωτιά και ένα δαυλό. 

Πολλά δοκάρια της οροφής είχαν μετακινηθεί και μερι

κά κρέμονταν. Φώναξε πολλές φορές τη μητέρα του και τον 

Άλεσο, αλλά κανείς δεν απάντησε - το σπίτι ήταν έρημο. Το 

προηγούμενο βράδυ όμως κάποιος είχε ανάψει φωτιά, αλ

λά δεν έβλεπε αίματα στο πάτωμα, άρα δεν είχε τραυματι

στεί κανείς. Στο δωμάτιο της μητέρας του το κρεβάτι ήταν 

γεμάτο σοβάδες και σκόνες, αλλά δε φαινόταν να είχε κοι

μηθεί κανείς εκεί. Επέστρεψε στο μεγάλο προθάλαμο και 

κάθισε περίλυπος μπροστά στην εστία. Τι συνέβη κατά τη 

διάρκεια της απουσίας του; Η μητέρα του, καταπώς φαινό

ταν, είχε εγκαταλείψει το σπίτι... Ή μήπως την είχαν διώ

ξει με τη βία όσο αυτός ήταν μακριά; Δεν μπορούσε να φα

νταστεί ότι είχε φύγει χωρίς να του αφήσει κάποιο μήνυμα. 

Ήταν όμως τόσο κουρασμένος, που δεν είχε τη δύναμη να 

βγει να την αναζητήσει στην κατασκότεινη ύπαιθρο ή, ακό

μη χειρότερα, μέσα στην καταστραμμένη πόλη. Βγήκε να 



φροντίσει το άλογο του. Το ιδρωμένο και κατάκοπο ζώο 

μπορεί και να πέθαινε όταν θα σηκωνόταν ο παγωμένος ά

νεμος. Το σκούπισε πρόχειρα με λίγο στεγνό άχυρο που 

βρήκε ψαχουλεύοντας στα χαλάσματα του στάβλου, άπλω

σε στη ράχη του μια κουβέρτα και του έδωσε λίγο σανό. 

Έπειτα γύρισε στο σπίτι. Αδιαφόρησε για τον κίνδυνο που 

παραμόνευε από νέες δονήσεις. Η ετοιμόρροπη οροφή σί

γουρα θα κατέρρεε. Έσυρε μπροστά στην εστία την κλίνη 

του και σωριάστηκε εκεί. 

Από μακριά έφτασαν στ' αφτιά του τα βογκητά και οι 

κραυγές της τιμωρημένης πόλης, ο θρήνος της Σπάρτης της 

αήττητης. 

Μακριά, στο μαστιγωμένο από τα κύματα Ταίναρο, ο 

ναός του Ποσειδώνα είχε γκρεμιστεί συθέμελα και το ά

γαλμα του θεού, που οι ναυτικοί αποκαλούν Εννοσίγαιο, εί

χε πέσει από το βάθρο του και είχε κυλήσει δίπλα στον αι

ματοβαμμένο ακόμη βωμό. 

Ο Κλείδημος σηκώθηκε πριν ανατείλει ο ήλιος. Τον ξύ

πνησαν τα βογκητά των πεινασμένων βοδιών του, που σώ

θηκαν από το σεισμό αλλά περιφέρονταν γύρω από το κα

ταστραμμένο βουστάσιο αναζητώντας τροφή. Κάθισε για λί

γη ώρα προσπαθώντας να βάλει τάξη στις συγκεχυμένες σκέ

ψεις του. Αγωνιούσε για την εξαφάνιση της μητέρας του, αλ

λά την ίδια στιγμή ήλπιζε να είχαν βρει μαζί με τον Άλεσο 

καταφύγιο πάνω στο βουνό, όπου τα ξύλινα σπίτια των ει

λώτων πρέπει να είχαν αντέξει. Σκέφτηκε με πικρία τη νύχτα 

που είχε περάσει στα ερείπια της Ιθώμης. Εκεί πίστεψε ότι 

μπορούσε να ανακαλύψει την αλήθεια για το θάνατο του α

δερφού του και του Άγι, που εκδιώχτηκαν από την πόλη, ε

ξωθήθηκαν ο ένας στην αυτοκτονία και ο άλλος σε ένα απε-

γνωσμένο εγχείρημα, προκειμένου να αποκαταστήσει τη χα-



μένη του τιμή. Και ακριβώς τη στιγμή που νόμισε ότι βρι

σκόταν κοντά στην αλήθεια, βρήκε την πόλη καταστραμμέ

νη από το σεισμό. Τι αξία είχε πια να προσπαθήσει να ανα

καλύψει τι ακριβώς έλεγε το μήνυμα του Λεωνίδα; Η Σπάρ

τη θέλησε το θάνατο του πατέρα του Αρίσταρχου, του αδερ

φού του Βρύθου και επιπλέον ευθυνόταν για το θάνατο της 

Ισμήνης, που υπέκυψε σε μια οδύνη αβάσταχτη για θνητό. 

Έμειναν μόνο εκείνες οι λέξεις στον τάφο της, που έγραψε 

ποιος ξέρει ποιος, για να τις διαβάσει εκείνος, μια μικρή έν

δειξη η οποία θα έπρεπε να τον οδηγήσει σε μια αλήθεια 

που τώρα πια δεν είχε καμία σημασία. Η Σπάρτη πλήρωνε 

για την απανθρωπιά της, πλήρωνε για τη βδελυρή ιεροσυλία 

στο Ταίναρο. Οι θεοί την έσβηναν από προσώπου γης. 

Είχε έρθει η ώρα να αποφασίσει. Σηκώθηκε κι έψαξε κά

τι να φάει. Βρήκε ένα κομμάτι ξερό ψωμί σε ένα ερμάριο, το 

έφαγε και βγήκε στην αυλή. Είχε σηκωθεί άνεμος που στέ

γνωνε το χώμα και έσπρωχνε μακριά τα σύννεφα. Κοίταξε 

προς την κατεύθυνση της Σπάρτης και είδε αρκετές περιπό

λους να περιφέρονται στα μισογκρεμισμένα σπίτια. Είχε την 

εντύπωση ότι κάτι συνέβαινε - άκουσε σάλπιγγες να ηχούν, εί

δε πολεμιστές να καταφθάνουν από παντού και έναν ιππέα να 

τρέχει μπρος πίσω, κουνώντας το δεξί του χέρι σαν να έδινε 

διαταγές. Φορούσε περικεφαλαία με λοφίο, ίσως να ήταν έ

νας από τους βασιλείς, ο Πλείσταρχος ίσως ή ο Αρχίδαμος. 

Έστρεψε το βλέμμα προς το βουνό και κατάλαβε: εκα

τοντάδες άντρες κατέβαιναν από τον Ταΰγετο, ξεπρόβαλ

λαν από τα δάση. Ήταν οπλισμένοι με δόρατα, σπαθιά, ρα

βδιά. Να, είχαν ήδη φτάσει στον ελαιώνα που βρισκόταν α

νάμεσα στις παρυφές του βουνού και στην πόλη. 

Η οργή των θεών δεν είχε ακόμη κοπάσει - οι είλωτες έ

καναν επίθεση στη Σπάρτη! 
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ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ 

Τ ο ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΙΛΩΤΩΝ πλημμύρισε την πεδιάδα και, ό

ταν έφτασε κοντά στην πόλη σταμάτησε, σαν να είχε δοθεί 

κάποια διαταγή στις ομάδες που προέλαυναν άτακτα. Οι 

πρώτοι παρατάχθηκαν στη σειρά κι εκείνοι που ήταν πιο 

πίσω ακολούθησαν το παράδειγμα τους, ώσπου να σχημα

τίσουν μια μάλλον κανονική γραμμή μετώπου, κατά πολύ με

γαλύτερη από εκείνη των ολιγάριθμων πολεμιστών που οι 

Σπαρτιάτες κατάφεραν να συγκεντρώσουν. Ο Κλείδημος 

βγήκε από την αυλή και προχώρησε στην πεδιάδα, μέχρι 

που πλησίασε στα χαλάσματα ενός σπιτιού απ' όπου μπο

ρούσε να δει καλύτερα τι συνέβαινε. 

Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε μια δυνατή ιαχή και οι εί

λωτες εφόρμησαν. Οι Σπαρτιάτες υποχώρησαν λίγο προς 

τα ερείπια της πόλης τους, για να έχουν τα νώτα καλυμμέ

να. Έπειτα σχημάτισαν συμπαγή γραμμή και έφεραν τα δό

ρατα παράλληλα προς το έδαφος. Λίγα λεπτά αργότερα οι 

δυο παρατάξεις συγκρούστηκαν: στην ορμή της εφόδου οι 

γραμμές των ειλώτων άρχισαν να σπρώχνουν η μία την άλ

λη, σαν να μην ήθελε κανείς να μείνει αμέτοχος στη σφαγή 

των εχθρών, που μπορεί να ήταν τρομακτικοί στη μάχη, αλ-



λά και μισητοί για αιώνες ολόκληρους. Οι Σπαρτιάτες πο

λεμούσαν για να σώσουν την ίδια τους την ύπαρξη. Γνώρι

ζαν καλά ότι, αν υπέκυπταν, εκείνη η μέρα θα σήμαινε και 

το τέλος της πόλης τους, οι γυναίκες τους θα βιάζονταν και 

θα σκοτώνονταν, τα παιδιά τους θα σφαγιάζονταν, θα εξο

λοθρεύονταν όλοι όσοι είχαν επιβιώσει από το σεισμό. 

Ο Κλείδημος σκέφτηκε να τρέξει στο σπίτι να πάρει τα 

όπλα και να ριχτεί κι εκείνος στη μάχη. Είχε ξημερώσει η 

μέρα που ο Κριτόλαος είχε ονειρευτεί για το λαό του. Αλλά 

η σκέψη και μόνο ότι θα φορούσε την αρματωσιά του Αρί-

σταρχου και του Βρύθου για να σπείρει το θάνατο στην πό

λη για την οποία εκείνοι είχαν θυσιάσει τη ζωή τους τον πα-

ρέλυσε. Έμεινε στη θέση του τρέμοντας, κρυμμένος στο πα

ρατηρητήριο του, και δεν μπόρεσε να κάνει τίποτ' άλλο πα

ρά να παρακολουθεί τη συμπλοκή με μάτια ορθάνοιχτα και 

την καρδιά του να συγκλονίζεται από το πάθος. Εκεί, στην 

καρδιά του, βρισκόταν το πραγματικό πεδίο της μάχης, ε

κεί ήταν ο θάνατος, το αίμα, εκεί οι κραυγές έσπερναν τη 

φρίκη και τον όλεθρο. Δεν άντεξε άλλο να βλέπει κι έπεσε 

στα γόνατα. Ακούμπησε το κεφάλι του στον τοίχο και έκλαιγε 

απαρηγόρητα. 

Μπροστά στα γκρεμισμένα σπίτια της Σπάρτης όμως η 

συμπλοκή γινόταν όλο και πιο λυσσαλέα. Οι είλωτες εφορ

μούσαν χωρίς ανάπαυλα, αντικαθιστώντας τους μαχητές της 

πρώτης γραμμής που υποχωρούσαν κατάκοποι ή πληγωμέ

νοι. Μπροστά τους το τείχος από ασπίδες έσταζε αίμα, αλλά 

δε φαινόταν να υποκύπτει. Το φράγμα που ύψωναν τα δό

ρατα των μισητών εχθρών δεν υποχωρούσε ούτε βήμα. Ο βα

σιλιάς Αρχίδαμος είχε πάρει θέση στο μέσο της παράταξης 

και πολεμούσε με ανδρεία. Δίπλα του οι οπλίτες έκαναν θαύ

ματα, για να μην ντροπιαστούν μπροστά στο βασιλιά τους. 



Ήρθαν κι άλλοι πολεμιστές για ενίσχυση, κυρίως στα πλευ

ρά, εκεί όπου υπήρχε κίνδυνος να περικυκλωθούν. Οι οπλί

τες έρχονταν συνεχώς. Μαζί τους ήρθαν και αυλητές. Ο ή

χος των αυλών αντηχούσε ανάμεσα στα συντρίμμια των σπι

τιών πιο δυνατός από τα ουρλιαχτά των μαχητών, ακουγό

ταν στην πεδιάδα σαν κραυγή ανθρώπου που πληγώθηκε 

θανάσιμα αλλά δεν εννοεί να πεθάνει. Στο τέλος οι είλωτες 

άρχισαν να υποχωρούν, σέρνοντας μαζί τους μέχρι το δάσος 

τους τραυματίες και τους νεκρούς τους. 

Οι Σπαρτιάτες δεν τους καταδίωξαν. Ήταν ικανοποιη

μένοι που τους απέκρουσαν. Παράτησαν κι εκείνοι τα ό

πλα, φρόντισαν τους λαβωμένους και περισυνέλεξαν τους 

νεκρούς. Ο βασιλιάς τοποθέτησε φρουρούς γύρω από την 

πόλη και κατόπιν, αφού πήρε μαζί του τους πιο γενναίους, 

άρχισε να βοηθά όσους βρίσκονταν ακόμη παγιδευμένοι 

στα ερείπια. Όλη εκείνη τη μέρα τον έβλεπαν να περιφέ

ρεται στα χαλάσματα, ακούραστος, με τα ρούχα του κου

ρελιασμένα, να τρέχει οπουδήποτε ήταν απαραίτητη η πα

ρουσία του. Λίγο πριν πέσει η νύχτα, οι περισσότεροι επι

ζώντες είχαν βρει καταφύγιο στα αντίσκηνα του στρατοπέ

δου που εκείνος είχε διατάξει να στήσουν σε διάφορα ση

μεία της πόλης, οπουδήποτε υπήρχε ελεύθερος χώρος. Οι γυ

ναίκες είχαν ανάψει φωτιές κι ετοίμαζαν φαγητό. Οι χει

ρουργοί δούλευαν ακατάπαυστα υπό το φως δαυλών και λύ

χνων. Έραβαν πληγές, επανέφεραν στη θέση τους σπασμέ

να οστά, καυτηρίαζαν με πυρακτωμένο σίδερο κάθε σημείο 

όπου εμφανίζονταν σημάδια μόλυνσης ή τα τραύματα που 

αιμορραγούσαν ακατάσχετα. 

Στο μεταξύ, ο βασιλιάς Πλείσταρχος έφυγε καλπάζοντας 

με τη συνοδεία φρουρών προς το Βορρά, προς την Κόρινθο. 

Εκεί θα έβρισκε βοήθεια και θα προσπαθούσε να έρθει σε 



επαφή με τους Αθηναίους. Ο Κίμωνας δε θα του έλεγε όχι κι 

ίσως να έστελνε το στόλο του με προμήθειες για να σώσει το 

λαό του από την πείνα. Ο γιος του Λεωνίδα είχε κάθε δικαί

ωμα να ζητήσει από το γιο του Μιλτιάδη, του νικητή του Μα

ραθώνα, τη βοήθεια που είχε απεγνωσμένα ανάγκη. 

Την ώρα που άρχισε η υποχώρηση των ειλώτων, ο Κλεί-

δημος βρισκόταν λιπόθυμος κατάχαμα κι είχε μείνει εκεί α

ναίσθητος πολλή ώρα. Τον συνέφερε η παγωνιά της νύχτας. 

Πεινούσε πολύ και αποφάσισε έτσι να γυρίσει στο σπίτι του. 

Ήθελε να φάει και να ξεκουραστεί. Την επομένη θα διάλεγε 

το δρόμο του, μια για πάντα. Κατάφερε να ανάψει τη φω

τιά και να ψήσει ψωμί στα κάρβουνα, πριν ξαπλώσει εξου

θενωμένος στην κλίνη του. Περασμένα μεσάνυχτα, κοιμό

ταν βαθιά όταν του φάνηκε ότι κάποιος χτυπούσε την πόρ

τα. Αφουγκράστηκε προσεκτικά - ναι, κάποιος χτυπούσε. 

Σηκώθηκε, άρπαξε το σπαθί, άναψε ένα δαυλό και πήγε να 

ανοίξει. Αλλά δεν είδε κανέναν. «Ποιος είναι;» ρώτησε ε

ρευνώντας με το βλέμμα το σκοτάδι. 

Κατέβηκε το κατώφλι για να ρίξει μια ματιά στην αυλή 

και σήκωσε ψηλά το δαυλό για να φωτίσει καλύτερα. Κοί

ταξε δεξιά, προς τους στάβλους, κι ύστερα αριστερά, φωτί

ζοντας τον τοίχο του σπιτιού. Είδε έναν άντρα να στέκεται 

ακίνητος, τυλιγμένος στο μανδύα του, με μαύρη ταινία στο 

αριστερό του μάτι. Σκίρτησε από την έκπληξη, μετά όμως 

ύψωσε απειλητικά το σπαθί του: 

«Ποιος είσαι;» 

Ο άντρας σήκωσε με το δεξί του χέρι την άκρη του μαν

δύα και αποκάλυψε το χαρακωμένο πρόσωπο του. Ήταν ο 

Κάρας! 

Ο Κλείδημος κατέβασε το σπαθί και έμεινε να τον κοιτά 

άναυδος. 



«Έτσι υποδέχεσαι ένα φίλο που έχεις να συναντήσεις χρό

νια;» τον ρώτησε ο Κάρας πλησιάζοντας προς το μέρος του. 

«Δεν...» ψέλλισε ο Κλείδημος. «Δεν πίστευα... δεν περί

μενα... ω αθάνατοι θεοί... Κάρα... είσαι στ' αλήθεια εσύ... 

Αλλά το μάτι σου» -«μια μέρα θα έρθει σε σένα ένας μονόφθαλ-

μος...»- «Τι συνέβη στο μάτι σου;» Ο Κάρας έριξε το μανδύα 

στην πλάτη και άνοιξε την αγκαλιά του. 

«Ω παλιέ μου φίλε, αγαπημένε μου, παλιέ φίλε...» είπε ο 

Κλείδημος με τρεμάμενη φωνή αγκαλιάζοντάς τον σφιχτά. 

«Φοβόμουν ότι δε θα σε ξανάβλεπα πια» - «εκείνος μπορεί να 

διώξει την κατάρα από το σπαθί του βασιλιά...» 

Μπήκαν στον προθάλαμο και κάθισαν κοντά στην εστία, 

όπου ο Κλείδημος ξαναζωντάνεψε τη σβησμένη φωτιά. 

«Μα τον Πολυδεύκη... το πρόσωπο σου», είπε παρατη

ρώντας τη μαύρη ταινία στο μάτι του Κάρα και τις ουλές 

που του αυλάκωναν το πρόσωπο. «Ποιος σου το έκανε αυ

τό;» 

«Η κρυπτεία. Συνάντησα τον Παυσανία όταν επέστρεψε 

από την Ασία και οι έφοροι ήθελαν να μάθουν τι μου είπε. 

Με βασάνισαν μέχρι θανάτου, αλλά δε μίλησα... Πείστηκαν 

ότι δεν ήξερα τίποτα κι έτσι με άφησαν να φύγω. Ίσως να 

ήθελαν να σκορπίσουν σε όλο το βουνό κατασκόπους και 

να επιτηρούν κάθε μου κίνηση. Γι' αυτό αναγκάστηκα να 

μείνω για πολύ καιρό κρυμμένος. Αλλά ήρθε επιτέλους η ώ

ρα να πληρώσουν για όλα όσα μας έκαναν, μια για πάντα». 

«Μόλις επέστρεψα από τη Μεσσηνία», τον ενημέρωσε ο 

Κλείδημος. «Είδα την Αντινόη και τον Πελία». 

«Το ξέρω... εγώ πήγα τη μητέρα σου πάνω στο βουνό». 

«Έμαθα ότι σήμερα οι είλωτες επιτέθηκαν στην πόλη». 

«Ναι, αλλά τους απέκρουσαν. Δε θέλησαν να με ακού-

σουν και όρμησαν στα τυφλά. Είχαν βαριές απώλειες... Πολ-



λοί σκοτώθηκαν, άλλοι τραυματίστηκαν... Χρειάζονται έναν 

ηγέτη...» Ο Κάρας έριξε λίγο προς τα πίσω το κεφάλι του και 

το μοναδικό του μάτι άστραψε στη φωτιά. «Ήρθε η ώρα να 

διαλέξεις το δρόμο σου. Οι θεοί σου μήνυσαν τη βούληση 

τους», είπε και απήγγειλε τα λόγια: 

...Όταν ο Εννοσίγαιος χτυπάει το χώμα του Πέλοπα... 

Στην κραυγή του αίματος φράζει τα ώτα του 

όταν στη νεκρή πόλη η φωνή της καρδιάς 

τον καλεί με δύναμη... 

«Οι θεοί αναστάτωσαν αυτό τον τόπο με σεισμό... Αυτό 

είναι το σημάδι». 

Ο Κλείδημος έκλεισε τα μάτια. Δεν υπήρχε πια καμία 

αμφιβολία ότι ο μονόφθαλμος για τον οποίο του είχε μιλή

σει ο Κριτόλαος πριν ξεψυχήσει ήταν ο Κάρας, αυτός που 

βρισκόταν ενώπιον του μετά από τόσα χρόνια... Και τώρα, 

τώρα του φαινόταν ότι είχε να τον δει μόνο λίγες μέρες. Τον 

έβλεπε στο πεδίο των Πλαταιών, ενώ ο ήλιος βρισκόταν στη 

δύση του, να τον κοιτά στα μάτια ψιθυρίζοντας τα λόγια της 

Περίαλλας - «Να θυμάσαι αυτά τα λόγια, Τάλω, γιε της Σπάρτης 

και τέκνο του λαού σου, τη μέρα που θα με ξαναδείς...» 

«Έχεις δίκιο, Κάρα», είπε, «οι θεοί μου έδωσαν το σημάδι 

που περίμενα από χρόνια. Αισθάνομαι όμως ακόμη αβέ

βαιος, διχασμένος. Πριν σου είπα ψέματα. Δεν ήρθα σήμε

ρα από τη Μεσσηνία, αλλά χτες. Σήμερα είδα τους είλωτες 

να κατεβαίνουν από το βουνό». Ο Κάρας τον κοίταξε σκυ

θρωπός. «Αλλά δεν μπόρεσα να κάνω βήμα», συνέχισε. «Ήθε

λα να τρέξω και ν' αρπάξω τα όπλα μου, αλλά έμεινα ακί

νητος να τρέμω σαν το φύλλο... Δεν έκανα τίποτα. Δεν μπο

ρούσα να πάρω το σπαθί του πατέρα μου και του αδερφού 



μου και να το στρέψω ενάντια στην πόλη για την οποία θυ

σίασαν τη ζωή τους. Και υπάρχει και κάτι άλλο που θέλω να 

σου πω: εδώ δίπλα είναι θαμμένη η Ισμήνη, η μητέρα μου, 

και πάνω στον τάφο της υπάρχει μια επιγραφή που μοιάζει 

με μαντεία: "Ισμήνη, κόρη του Ευτίδημου, σύζυγος του Αρίσταρ-

χου του Δράκου, δύο γενναίων γιων δυστυχισμένη μητέρα. Σε εκείνη 

το πολύτιμο δώρο του λιονταριού της Σπάρτης οι θεοί φθόνησαν". Εί

μαι βέβαιος ότι κάποιος πρόσθεσε την τελευταία φράση και 

εδώ και πολλές μέρες προσπαθώ να καταλάβω τι σημαίνει. 

Κάρα, αν πρέπει να πάρω την τελευταία μεγάλη απόφαση 

της ζωής μου κι αν είναι αλήθεια ότι οι θεοί με αυτό το σει

σμό θέλησαν να μου στείλουν κάποιο σημάδι, αν πρέπει να 

πάρω πάλι τα όπλα και να αντιμετωπίσω αδίστακτα τη μοί

ρα μου, δε θέλω να αφήσω πίσω μου κανένα μυστήριο. Όλα 

πρέπει να ξεκαθαρίσουν, για να μην έχω καμία τύψη, για να 

μη μετανιώσω έστω στο ελάχιστο. Κανένας θνητός δεν μπο

ρεί να πάρει με σιγουριά το δρόμο του αν η ψυχή του δεν 

είναι γαλήνια. Ξέρω τι θέλεις από μένα και ξέρω επίσης ό

τι και ο Κριτόλαος, αν ζούσε, το ίδιο θα ήθελε. Βεβαίως, θα 

σου φαίνεται παράξενο που προσπαθώ να ερμηνεύσω μια 

επιτύμβια επιγραφή τη στιγμή που ένας ολόκληρος λαός ε

ξεγείρεται για να ξαναβρεί την ελευθερία που έχασε, ριψο

κινδυνεύοντας την ίδια του την ύπαρξη». 

«Δε μου φαίνεται παράξενο», απάντησε ο Κάρας με αι

νιγματική έκφραση. «Συνέχισε». 

«Συνόδευσα τον αδερφό μου τον Βρύθο και το φίλο του 

τον Άγι από τις Θερμοπύλες μέχρι τη Σπάρτη. Έτσι το θέ

λησε ο Λεωνίδας. Έπρεπε να μεταφέρουν μήνυμα στους ε

φόρους και στη Γερουσία, αλλά κανείς δεν αποκάλυψε πο

τέ το περιεχόμενό του. Από την άλλη, άκουσα να λένε ότι ο 

κύλινδρος ήταν άγραφος. Ξέρεις καλά τι συνέβη στον Άγι και 



τι θα συνέβαινε στον Βρύθο αν δεν τον εμποδίζαμε. Εντού

τοις, ο Βρύθος σκοτώθηκε στις Πλαταιές σε μια απεγνω

σμένη επίθεση, όταν όρμησε ολομόναχος εναντίον των Περ

σών...» 

Σηκώθηκε κι άρχισε να πηγαινοέρχεται στον προθάλα

μο. Πήγε στην πόρτα, τη μισάνοιξε και κοίταξε τη Σπάρτη. 

Μόνο μερικά λυχνάρια διακρίνονταν εδώ κι εκεί, αλλά γύ

ρω από την πόλη έκαιγαν οι φωτιές των φρουρών: οι πολε

μιστές ήταν επί ποδός πολέμου. Έκλεισε την πόρτα και γύ

ρισε στην εστία: 

«Είμαι πεπεισμένος ότι εκείνος που χάραξε τις τελευταίες 

λέξεις στον τάφο της Ισμήνης γνώριζε το περιεχόμενο του 

μηνύματος. Τι άλλο να σημαίνουν εκείνες οι λέξεις που μι

λούν για δώρο του βασιλιά; Ο Λεωνίδας θέλησε να σώσει 

τον Βρύθο... ίσως και μένα. Ο Λεωνίδας μάλλον ήξερε... Ο 

πατέρας μου ήταν πάντα στενά συνδεδεμένος μαζί του και 

πριν από αυτόν με το βασιλιά Κλεομένη». Ακούστηκε μια μα

κρινή βροντή, σαν κεραυνός, που ταρακούνησε το σεισμό

πληκτο σπίτι. Ο Κάρας κοίταξε ατάραχος τα δοκάρια στην 

οροφή. 

«Νομίζω ότι μπορώ να σε βοηθήσω», είπε, «κι αν όσα 

σκέφτομαι ευσταθούν, εσύ θα καθοδηγήσεις τους είλωτες ε

ναντίον της Σπάρτης, χωρίς τύψεις». 

«Τι εννοείς;» 

«Για σκέψου το λίγο», συνέχισε ο Κάρας. «Αν αληθεύει ό

τι ο κύλινδρος ήταν άγραφος, όπως κι εγώ πείστηκα απ' ό

σα άκουσα, είναι σαφές ότι το μήνυμα αντικαταστάθηκε». 

Ο Κλείδημος ταράχτηκε μόλις ήρθε στο νου του εκείνη η νύ

χτα στον κόλπο, η σκιά που γλιστρούσε κρυφά ανάμεσα 

τους, έσκυβε πάνω απ' τον Βρύθο κι εξαφανιζόταν. «Αν έτσι 

έχουν τα πράγματα, μόνο η κρυπτεία μπορεί να τα οργά-



νωσε. Και σίγουρα η κρυπτεία θα έδωσε αναφορά στους ε

φόρους. Ένας από τους εφόρους, ο Επισθένης, ήταν φίλος 

του Παυσανία και γνώριζε τα σχέδια του... Μπορεί να χά

ραξε εκείνος τη φράση στον τάφο της μητέρας σου για να 

τη διαβάσεις και να προσπαθήσεις να μάθεις την αλήθεια. 

Ο σεισμός προκάλεσε πολλά θύματα ανάμεσα στους Σπαρ

τιάτες, κι αν ο Επισθένης πέθανε, τότε πήρε το μυστικό μα

ζί του στον τάφο. Αλλά αν ζει... ξέρεις που είναι το σπίτι του 

και, αν θέλεις, μπορώ να σε συνοδεύσω». 

«Όχι, είναι πολύ επικίνδυνο. Θα πάω μόνος, βράδυ». Ση

κώθηκε και άνοιξε την πόρτα. «Έχει ακόμη δυο ώρες σκο

τάδι πριν χαράξει», είπε. «Θα προλάβω». 

«Θα ήθελα να μην ήσουν αναγκασμένος να το κάνεις, παι

δί μου», είπε ο Κάρας καθώς σηκωνόταν και πήγαινε προς 

την πόρτα. 

«Κι εγώ θα το ήθελα, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Μέ

ρες ολόκληρες αυτές οι σκέψεις μου τυραννούν το μυαλό. 

Από τότε που στο δρόμο του γυρισμού έκανα στάση στα ε

ρείπια της Ιθώμης». 

«Πήγες στη νεκρή πόλη; Γιατί;» 

«Δεν ξέρω. Την είδα ξαφνικά μπροστά μου, πριν δύσει ο 

ήλιος, κι αισθάνθηκα την ανάγκη να μπω μέσα σ' εκείνα τα 

τείχη. Τώρα όμως καλύτερα να πηγαίνεις, Κάρα, και πρό

σεχε...» 

«Πρόσεχε κι εσύ. Αν βρεις την απάντηση που γυρεύεις, 

ξέρεις πού θα με βρεις». 

«Στο καλύβι σου στην πάνω πηγή». 

«Όχι», του απάντησε ο Κάρας. «Θα με βρεις στην είσο

δο της σπηλιάς κοντά στο ξέφωτο με τους πρίνους... Ήρθε 

η ώρα το σπαθί του Αριστόδημου να βγει από τα έγκατα της 

γης για να λυτρώσει το λαό του». Τυλίχτηκε στο μανδύα του 



και έφυγε. Ο Κλείδημος τον ακολούθησε με το βλέμμα. Λί

γα βήματα και δεν ήταν παρά μια από τις αναρίθμητες σκιές 

της νύχτας. 

Ξεκρέμασε από το κρεμαστάρι στον τοίχο τον γκρίζο μαν

δύα με την κουκούλα, τον φόρεσε και βγήκε στην αυλή. Πή

ρε το δρόμο προς την πόλη. Έφτασε στις όχθες του Ευρώ

τα και κατέβηκε χαμηλά στην κοίτη, για να μην τον δουν οι 

φρουροί που περιπολούσαν στους αγρούς γύρω από τη 

Σπάρτη. Όταν έφτασε κοντά στο ναό της Χαλκιοίκου Αθη

νάς, τρύπωσε στα σκοτεινά σοκάκια της κώμης Μεσόα. Η 

γη είχε σκιστεί ξανά και οι κάτοικοι είχαν εγκαταλείψει τα 

ετοιμόρροπα σπίτια. Πού και που έβλεπε φως να βγαίνει α

πό τα παράθυρα. Είχαν επίσης ανάψει φωτιές σε μερικές 

πλατείες, ίσως και στην αγορά, για να προσανατολίζονται οι 

τρομοκρατημένοι πολίτες σε περίπτωση κίνδυνου. Ο Κλεί

δημος προχώρησε κολλημένος στον τοίχο, προσπαθώντας να 

βρει το σωστό δρόμο. Το βαθύ σκοτάδι τον προστάτευε, αλ

λά ταυτόχρονα τον δυσκόλευε να αναγνωρίσει τα μέρη. Με

ρικοί δρόμοι ήταν φραγμένοι από σωρούς με χαλάσματα, κι 

έτσι έπρεπε να γυρίσει πίσω και να αναζητήσει άλλο πέρα

σμα. Κάποια στιγμή αναγνώρισε ένα ναό με ένα άγαλμα της 

Αρτέμιδος: άρα λίγο παρακάτω ήταν η είσοδος της Αίθου

σας του Συμβουλίου. Όπως φοβόταν, στο κέντρο της πλα

τείας μερικοί στρατιώτες κάθονταν γύρω από τη φωτιά. Ο 

Κλείδημος προχώρησε σύρριζα στους τοίχους της νότιας 

στοάς. Γλίστρησε από τον έναν κίονα στον άλλο και τελικά 

κατάφερε να περάσει από τη φωτισμένη περιοχή χωρίς να 

τον δουν. Αμέσως μετά βρέθηκε μπροστά στο μισογκρεμι

σμένο σπίτι του Επισθένη. Πλησίασε στην ξεχαρβαλωμένη 



πόρτα και κόλλησε πάνω της το αφτί του. Δεν άκουσε θό

ρυβο. Οπλίστηκε με θάρρος και μπήκε. Το μεγαλύτερο μέ

ρος της στέγης είχε καταρρεύσει και το δάπεδο ήταν γεμά

το σπασμένα δοκάρια και σοβάδες. Σ' ένα μέρος του οική

ματος όμως υπήρχαν κορμοί που στήριζαν τους τοίχους και 

μπορούσε κανείς να μείνει εκεί προσωρινά. Ένα λυχνάρι έ

καιγε μπροστά στο ειδώλιο του Ερμή - ώστε λοιπόν ο Επι-

σθένης μάλλον σώθηκε και έμενε ακόμη εκεί. Άκουσε βή

ματα στο δρόμο, ήταν τα καρφιά στα υποδήματα που φο

ρούσαν οι οπλίτες - δυο, ίσως και τρεις. 

Κρύφτηκε σε μια γωνία, με την ελπίδα ότι θα περνούσαν 

και θα έφευγαν, αλλά γρήγορα κατάλαβε ότι είχαν σταμα

τήσει ακριβώς μπροστά στο κατώφλι. Άκουσε τους άντρες να 

συζητούν κι ύστερα να προχωρούν πάλι. θα ήταν η περί

πολος. Ακόνισε το βλέμμα του. Είδε έναν άντρα να μπαίνει 

στον προθάλαμο με ένα λυχνάρι στο χέρι και να κλείνει πί

σω του την πόρτα. Όταν στράφηκε προς το μέρος του, το λυ

χνάρι φώτισε το πρόσωπο του και τον αναγνώρισε: ήταν ο 

Επισθένης. Φορούσε ένα φθαρμένο χιτώνα και το πρόσωπο 

του φαινόταν κουρασμένο. Κάθισε σε ένα σκαμνί αφήνο

ντας κάτω το λυχνάρι. Τότε ο Κλείδημος αποκαλύφθηκε: 

«Χαίρε, ω Επισθένη, είθε οι θεοί να σε προστατεύουν». 

Ο άντρας ξαφνιάστηκε αντικρίζοντας τον απρόσμενο επι

σκέπτη. Πήρε το λυχνάρι για να φωτίσει το πρόσωπο: 

«Μα τον Ηρακλή, ο γιος του Αρίσταρχου... Νομίζαμε ό

τι σκοτώθηκες». 

«Σώθηκα, όπως βλέπεις, αλλά πέρασα πολλούς και σο

βαρούς κινδύνους. Συγχώρεσέ με που μπήκα κρυφά στο σπί

τι σου, αλλά έχω σοβαρότατους λόγους να σου κάνω αυτή την 

παράξενη και απροσδόκητη επίσκεψη». Ο Επισθένης κα

τέβασε τα κοκκινισμένα μάτια του. «Ήλπιζα να έρθεις σε μέ-



να μια μέρα», είπε, «αλλά τώρα τα γεγονότα πιέζουν και δεν 

μπορούμε να μιλήσουμε με ηρεμία». 

«Υπάρχει μια φράση χαραγμένη στον τάφο της μητέρας 

μου, μια φράση που εμπεριέχει κάποιο μήνυμα. Νομίζω ό

τι μπορείς να το ερμηνεύσεις», του είπε ο Κλείδημος. 

«Το μυαλό σου δουλεύει, δεν έπεσα έξω. Φοβάμαι όμως 

ότι όσα έχω να σου πω δεν έχουν πλέον καμία σημασία. Εγώ 

διέταξα να χαράξουν τη φράση, σε ένδειξη σεβασμού προς 

τη δικαιοσύνη. Και με την ελπίδα, όταν γύριζες στο σπίτι 

σου, να αναρωτηθείς τι σήμαιναν εκείνες οι λέξεις και να α

ναζητήσεις την αλήθεια. Ήμουν πολύ γέρος και κουρασμέ

νος να κάνω κάτι παραπάνω. Τώρα όμως... Δεν έχει καμία 

σημασία. Στην πόλη έπεσε η οργή των θεών... Τι χειρότερο 

μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι;» 

«Δεν ξέρω τι θέλεις να πεις, Επισθένη. Γνωρίζεις τα μυ

στικά αυτής της πόλης, αλλά δεν μπορείς να φανταστείς πό

σο σημαντικό είναι για μένα να μάθω την αλήθεια για το 

πρόσωπο μου και την οικογένεια μου. Μια αλήθεια που πρέ

πει να μάθω τώρα, πριν χαράξει νέα αυγή». Ο έφορος ση

κώθηκε με δυσκολία και πλησίασε τον Κλείδημο: «Πες μου, 

γνώριζες τα σχέδια του Παυσανία, έτσι δεν είναι;» Ο Κλείδη

μος δεν απάντησε. «Μίλα ελευθέρα, κανείς δε μας ακούει και 

ο άνθρωπος που βρίσκεται ενώπιον σου προσπάθησε να σώ

σει τον αντιβασιλέα από το θάνατο... χωρίς να τα καταφέ

ρει, δυστυχώς». 

«Έτσι είναι, όπως είπες». 

«Και θα τον βοηθούσες να τα κάνει πραγματικότητα;» 

«Ναι, θα τον βοηθούσα. Γιατί με ρωτάς όμως; Ο Παυ

σανίας πέθανε και μαζί του πέθαναν και οι δικές μου ελπί

δες. Το μόνο που με δένει με αυτή την πόλη είναι η μνήμη 

των γονιών και του αδερφού μου του Βρύθου. Θέλω να κα-



ταλάβω αν έχει ακόμη κάποιο νόημα... Υπηρέτησα δέκα 

χρόνια αυτή την πόλη, σκότωσα για χάρη της ανθρώπους 

που ούτε καν γνώριζα. Οι γονείς μου αναγκάστηκαν να με 

εγκαταλείψουν για να σεβαστούν τους απάνθρωπους νόμους 

της, η μητέρα μου πέθανε από τον πόνο της, ο πατέρας και 

ο αδερφός μου σκοτώθηκαν στη μάχη, αλλά θέλω να μάθω 

ποιο μυστήριο κρύβεται πίσω από αυτή την τρομερή ιστο

ρία. Ξέρω ότι είθισται να μη στέλνονται όλα τα αρσενικά 

μέλη της ίδιας οικογένειας στη μάχη. Γιατί αυτό το έθιμο πα

ραβιάστηκε στην περίπτωση του πατέρα μου, του Βρύθου... 

και τη δική μου; Διότι πιστεύω ότι εσείς ξέρατε ποιος ήταν 

στην πραγματικότητα ο Τάλως ο κουτσός». 

«Ναι, ξέραμε. Αλλά αν σου πω όσα ξέρω, φοβάμαι ότι 

θα θελήσεις μόνο να πάρεις εκδίκηση...» 

«Κάνεις λάθος, ευγενή Επισθένη. Στο σημείο που βρί

σκομαι αισθάνομαι οίκτο γι' αυτή την πόλη που οι θεοί κα

ταράστηκαν. Θέλω να μάθω, γιατί κουράστηκα να ζω στην 

αβεβαιότητα και στην αγωνία. Ήρθε η ώρα να βρω το δρό

μο μου μια για πάντα». Πλησίασε στην πόρτα και κοίταξε 

έξω από τις ρωγμές. «Κοντεύει να χαράξει». 

«Έχεις δίκιο», απάντησε ο έφορος. «Κάθισε λοιπόν και 

άκουσε με». 

Πρόσφερε ένα κάθισμα στον Κλείδημο και κάθισε κι ε

κείνος με τη σειρά του. 

«Εδώ και πολλά χρόνια, σ' αυτή την πόλη η εξουσία του 

βασιλιά, των εφόρων και της Γερουσίας ερχόταν συχνά σε 

σκληρή αντιπαράθεση και ο αγώνας για το ποιος θα την α

σκήσει ήταν αμείλικτος. Γι' αυτό οι έφοροι προκάλεσαν το 

θάνατο του βασιλιά Κλεομένη δηλητηριάζοντας το φαγητό 

του με ένα φάρμακο που τον έκανε σιγά σιγά, μέρα με τη μέ

ρα, να τρελαίνεται. Ο πατέρας σου ο Αρίσταρχος και ο α-



δερφός σου ο Βρύθος ήταν στενά δεμένοι με το βασιλιά και 

ίσως κάτι να είχαν υποψιαστεί για τη δολοπλοκία. Έτσι, ό

ταν ο Λεωνίδας πήγε στις Θερμοπύλες, οι ομόλογοι μου ορ

γάνωσαν τα πράγματα με τέτοιο τρόπο, ώστε ο βασιλιάς να 

τους πάρει και τους δυο μαζί του: διόρισαν τον Αρίσταρχο 

υπασπιστή του και ενέταξαν τον αδερφό σου στο σώμα της 

βασιλικής φρουράς. Στην πραγματικότητα όλοι ήξεραν ότι 

δε θα γύριζαν ποτέ πίσω. Ο βασιλιάς όμως πρέπει να το α

ντιλήφθηκε και πριν από τη μάχη έστειλε στην πόλη ένα μή

νυμα με τους δύο γιους του Αρίσταρχου. Έστειλε μαζί τους 

κι έναν τρίτο πολεμιστή για να σιγουρευτεί ότι θα φτάσουν 

σώοι». 

«Θέλεις να πεις ότι ο Λεωνίδας ήξερε πως ήμουν αδερ

φός του Βρύθου;» 

«Ναι. Όταν λοιπόν διασχίσατε τις Θεσπιές, ένας κατά

σκοπος της κρυπτείας σάς πρόσεξε και παρατήρησε στο 

λαιμό του Βρύθου τον κύλινδρο με τη βασιλική σφραγίδα. 

Φαντάστηκε ότι θα ήταν κάτι σημαντικό, κάτι που δεν ήταν 

σκόπιμο να μαθευτεί. Σας ακολούθησε όλη μέρα και, όταν 

καταλύσατε στον κόλπο, περίμενε να αποκοιμηθείτε κι έ

κλεψε το μήνυμα του βασιλιά». 

«Τότε τι παρέδωσε ο Βρύθος στους εφόρους;» 

«Έναν άλλο κύλινδρο, άδειο. Ο κατάσκοπος, που τώρα 

είναι αξιωματικός της κρυπτείας, πλαστογράφησε τη βασι

λική σφραγίδα, αλλά δεν αποπειράθηκε να γράψει πλαστό 

μήνυμα, αφού δεν ήταν σε θέση να μιμηθεί το γραφικό χα

ρακτήρα του βασιλιά. Εξάλλου, δεν ήξερε τι να γράψει». Ο 

Κλείδημος χτύπησε τη γροθιά του στο γόνατο του: «Μα τον 

Ηρακλή! Τα είδα όλα, αλλά ήμουν τόσο κουρασμένος, σε 

λήθαργο, που νόμιζα ότι ονειρεύτηκα... Αν καταλάβαινα...» 

«Εγώ ο ίδιος άνοιξα το μήνυμα μπροστά στην ολομέλεια 



της Γερουσίας κι έμεινα άναυδος όταν διαπύπωσα ότι ήταν 

κενό. Τότε δεν ήξερα την αλήθεια, όπως δεν την ήξεραν και 

τα άλλα μέλη της συνέλευσης. Γι' αυτό διαδόθηκε η φήμη 

ότι ο Βρύθος και ο Άγις με τέχνασμα γλίτωσαν από βέβαιο 

θάνατο στα στενά των Θερμοπυλών. Είναι πιθανό αυτό να 

το διέδωσαν εκείνοι που ήξεραν την αλήθεια, οι οποίοι ή

θελαν να βγάλουν από τη μέση τον Βρύθο, για να μην την 

ανακαλύψει μια μέρα. Γι' αυτό ο Άγις απαγχονίστηκε και ο 

αδερφός σου εξαφανίστηκε. Όλοι νόμιζαν ότι πέθανε, αλ

λά όταν έφτασε η είδηση ότι στη Φωκίδα και στη Βοιωτία 

ένας πολεμιστής με μια ασπίδα μ' ένα δράκο πάνω της πο

λεμούσε μόνος του εναντίον των Περσών, στάλθηκαν πα

ντού κατάσκοποι της κρυπτείας για να μάθουν ποιος ήταν. 

Όταν ο Βρύθος ξαναφάνηκε στις Πλαταιές και σκοτώθηκε 

στη μάχη, οι ομόλογοι μου ένιωσαν μεγάλη ανακούφιση. 

Θα τιμούσαν τον ηρωισμό του Βρύθου και κανείς δε θα ε

ρευνούσε πια για την ιστορία του μηνύματος...» 

«Έμεινα όμως ζωντανός εγώ», τον διέκοψε ο Κλείδημος. 

«Ήμουν στις Θερμοπύλες και γύρισα πίσω με τον Βρύθο. 

Και ήμουν μαζί του σε όλους τους άθλους του στη Φωκίδα 

και στη Βοιωτία». 

«Εγώ συμβούλευσα τον Παυσανία να σε πάρει μαζί του. 

Έτσι ήσουν ασφαλής για πολλά χρόνια. Ασφαλής αλλά ε

πιτηρούμενος. Όταν ο Παυσανίας οδηγήθηκε σε θάνατο...» 

Η φωνή του εφόρου άρχισε να τρέμει και κάλυψε καλύτε

ρα με το μανδύα την πλάτη του, σαν να ένιωθε ρίγη «...οι έ

φοροι προσπάθησαν με κάθε τρόπο να μάθουν αν εσύ έ

παιξες κάποιο ρόλο στα σχέδια του. Αλλά εσύ φέρθηκες πο-

λύ συνετά... Έπιασαν τότε έναν είλωτα βοσκό, ένα γίγαντα 

με τρομερή δύναμη, που ήξεραν ότι είναι φίλος σου και ό

τι είχε συναντηθεί με τον Παυσανία. Τον παρέδωσαν στην 



κρυπτεία, που τον βασάνισε σκληρά. Προφανώς όμως δεν 

είπε λέξη, κι έτσι τον άφησαν ελεύθερο, με την ελπίδα να 

μπορέσουν να τον παρακολουθήσουν και να ανακαλύψουν 

αν προσπαθούσε να σε συναντήσει. Κι εκείνος όμως ήταν πο

λύ προσεκτικός. Ίσως κατάλαβε ότι παρακολουθούσαν το 

σπίτι σου, γεγονός πάντως είναι ότι κανείς δεν τον ξαναεί-

δε, ούτε και χτες, όταν οι είλωτες επιτέθηκαν εναντίον της 

πόλης. Κανείς δεν τον είδε». 

«Εγώ τον είδα», τον πληροφόρησε ο Κλείδημος, «κι ε

κείνος ήταν που μου είπε να έρθω να σε βρω. Ήταν πεπει

σμένος ότι μόνο εσύ μπορούσες να δώσεις απάντηση στα ε

ρωτήματά μου». Ο έφορος έμεινε για λίγο αμίλητος και μέ

σα στη σιωπή ο Κλείδημος μπόρεσε να ακούσει τους πετει

νούς να λαλούν: ο ήλιος βρισκόταν στην αρχή της ανοδικής 

του πορείας στον ουρανό. 

«Η διαίσθηση του ήταν σωστή», σχολίασε ο Επισθένης. 

«Εγώ το διάβασα το μήνυμα του βασιλιά Λεωνίδα και το α

ντέγραψα πριν καταστραφεί. Δε βρήκα ποτέ το θάρρος να 

σου αποκαλύψω το περιεχόμενο του, γι' αυτό είπα να γρά

ψουν εκείνες τις λέξεις στον τάφο της μητέρας σου... Αν 

πράγματι στις φλέβες σου έρεε το αίμα του μεγάλου Αρί-

σταρχου, μια μέρα θα έψαχνες να μάθεις την αλήθεια, όπου 

κι αν ήταν κρυμμένη...» Σηκώθηκε κι έδειξε στον Κλείδημο 

το ειδώλιο του Ερμή που βρισκόταν μέσα σε ένα κοίλωμα 

στον τοίχο πίσω του: 

«Εκεί είναι», είπε, «μέσα στο ειδώλιο». 

Ο Κλείδημος το πήρε στα τρεμάμενα χέρια του. Το ανα

ποδογύρισε και έβγαλε από μέσα ένα δερμάτινο κύλινδρο. 

«Πήγαινε», είπε ο έφορος. «Φύγε, ο ήλιος όπου να 'ναι θ' 

ανατείλει... Είθε οι θεοί να σε προστατεύουν». Ο Κλείδημος 

έκρυψε τον κύλινδρο στον κόρφο του, κατευθύνθηκε προς 



την πόρτα και κοίταξε τον έρημο δρόμο: «Είθε οι θεοί να σε 

προστατεύουν, ευγενή Επισθένη», του ευχήθηκε, «γιατί οι 

θεοί καταράστηκαν αυτή την πόλη». 

Τυλίχτηκε στο μανδύα του, φόρεσε την κουκούλα και 

βγήκε βιαστικά στο δρόμο. Απέφυγε την πλατεία όπου βρι

σκόταν η Αίθουσα του Συμβουλίου και χώθηκε μέσα στο 

δαίδαλο με τα στενά και σκοτεινά σοκάκια της Μεσόας μέ

χρι να φτάσει στην κοιλάδα του Ευρώτα. Έτρεξε όσο πιο 

γρήγορα μπορούσε στις όχθες του ποταμού, κρυμμένος πί

σω από τα αναχώματα, ώσπου υπολόγισε ότι βρισκόταν πια 

κοντά στο σπίτι του. Είχε πέσει πυκνή ομίχλη κι έτσι μπό

ρεσε να βγει χωρίς να τον δουν. Διέκρινε από μακριά τις κο

ρυφές των κυπαρισσιών γύρω από τον τάφο της Ισμήνης να 

ξεπροβάλουν πάνω από το ασπριδερό πέπλο και μπόρεσε 

έτσι να προχωρήσει με σταθερό βήμα προς την οικία των 

Κλεομενιδών. Μπήκε μέσα κι έκλεισε την πόρτα πίσω του, 

αφού πρώτα βεβαιώθηκε ότι δεν τον είδε κανείς. 

Ο ήλιος μόλις που φαινόταν χαμηλά στον ορίζοντα, φω

τίζοντας το δωμάτιο με μια ισχνή ηλιαχτίδα. Ο Κλείδημος 

έβγαλε το δερμάτινο κύλινδρο, τον άνοιξε ελέγχοντας με δυ

σκολία την ταραχή του και κοίταξε τις φράσεις που, στην α

γωνία των τελευταίων του στιγμών, ο βασιλιάς θέλησε να 

στείλει στην πόλη του, λόγια που δεν ακούστηκαν τόσα χρό

νια: 

0 Λεωνίδας, γιος του Αναξανδρίδα, βασιλιάς των Σπαρτιατών, 

πανελλήνιος ηγεμόνας, προς το βασιλιά Λεωτυχίδα, 

τους αξιότιμους εφόρους και τους σεβάσμιους γέροντες, χαίρετε. 

Όταν θα διαβάσετε αυτές τις λέξεις εγώ δε θα ζω πια και 

μαζί με μένα ούτε και τα γενναία τέκνα της Σπάρτης, που 



προέταξαν τα στήθη τους στην υπερμεγέθη δύναμη των 

βαρβάρων. Είναι λοιπόν δίκαιο όποιος έχυσε το αίμα του να 

έχει δικαίωμα λόγου. Θέλησα με αυτή την ύστατη χειρονο

μία μου να σώσω από τον όλεθρο μια μεγάλη οικογένεια 

γενναίων αντρών και να αποτρέψω την άδικη θυσία τους. 

Πρόκειται για τον Βρύθο και τον Κλείδημο, τους γιους του 

Αρίσταρχου, Κλεομενίδες. Ο πρώτος οδηγήθηκε στο θά

νατο κατά παράβαση των νόμων της πόλης, ο δεύτερος, που 

ζει ως δούλος, ξέφυγε από το θάνατο που του προόριζαν α

πό βρέφος οι νόμοι της πόλης. Οι δυο τους είναι η ζωντα

νή εικόνα της κατάστασης της Σπάρτης, αφού ανάμεσα σε 

αυτά τα βράχια χύνουν το αίμα τους τόσο οι είλωτες όσο 

και οι πολεμιστές. Να αποκαλυφθεί σε αυτά τα δυο τέκνα 

της Σπάρτης η κοινή τους καταγωγή. Και είναι επιθυμία 

μου πάνω τους να θεμελιωθεί μια νέα τάξη, ώστε τα δυο γέ

νη που ζουν στον ίδιο τόπο, για τον οποίο χύνουν εξίσου το 

αίμα τους, να ζήσουν ειρηνικά στο μέλλον κάτω από τους 

ίδιους νόμους. Και από σας ζητώ να αποκαταστήσετε τη 

μνήμη του αδερφού μου Κλεομένη, του βασιλιά σας, που ο

δηγήθηκε στα σκοτάδια της παραφροσύνης και του θανά

του, όπως φρονώ όχι από το χέρι κάποιου θεού, αλλά από 

χέρι ανθρώπου. Αν όλα αυτά δεν πραγματοποιηθούν, πάνω 

στην πόλη για την οποία προτίθεμαι να χύσω το αίμα μου 

θα πέσει μια μέρα η κατάρα των θεών με την οργή εκείνων 

που υπέστησαν αδικία και προσβολές άνευ λόγου, αν αλη

θεύει ότι στους μελλοθάνατους οι θεοί επιτρέπουν να δουν 

ξεκάθαρα το μέλλον. 

Ο Κλείδημος άφησε το μήνυμα να πέσει κι έτρεξε με δά

κρυα στα μάτια στο δωμάτιο των γονιών του. Άνοιξε το με

γάλο ερμάριο από κυπαρισσόξυλο, πήρε την αρματωσιά και 



την ασπίδα των Κλεομενιδών κι ύστερα πήγε με σερνόμενα 

βήματα μέχρι τον τάφο της Ισμήνης. Άφησε στην ταφό

πλακα το θώρακα, τις περικνημίδες με τα πανέμορφα ανά

γλυφα, την περικεφαλαία με τα τρία μαύρα λοφία και την 

ασπίδα με το δράκο. Γονάτισε κι ακούμπησε το κεφάλι του 

στο παγωμένο μάρμαρο. Χάιδεψε για τελευταία φορά την 

ασπίδα πάνω στην οποία είχε κοιμηθεί όταν ήταν βρέφος και 

όπου είχαν αναπαυτεί τα οστά του αδερφού του. Και άρχι

σε να τρέχει προς τον Ταΰγετο, μέχρι που χάθηκε στην ο

μίχλη. 

Μια βοή ακούστηκε να βγαίνει από τα σπλάχνα του βου-

νού και η γη σείστηκε μέχρι την άβυσσο των Ταρτάρων. Οι 

γεροί τοίχοι της οικίας των Κλεομενιδών κλονίστηκαν, οι α

κρογωνιαίοι λίθοι έσπασαν και η αρχαία κατοικία κατέρ

ρευσε συθέμελα με τρομερό θόρυβο. 
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ΙΘΩΜΗ 

ΠΕΡΑΣΕ από το ξέφωτο με το μεγάλο πρίνο, μπήκε στο δά

σος κι έφτασε στο συμφωνημένο μέρος. Εκεί βρήκε τον Κά

ρα τυλιγμένο στην κάπα του να κάθεται ακίνητος σαν βρά

χος μπροστά σε μια μικρή φωτιά: 

«Σε περίμενα», είπε καθώς σηκωνόταν. «Έλα να μπούμε 

μέσα». 

Μετακίνησε τις πέτρες που έφραζαν την είσοδο. Τα βρύα 

που τις είχαν σκεπάσει έδειχναν ότι κανείς δεν τις είχε αγ

γίξει από τότε που ο Κριτόλαος είχε έρθει εδώ, εκείνο το 

βροχερό βράδυ. 

Ο Κάρας πήρε ένα ραβδί με στουπί στην άκρη και το ά

ναψε από τη φωτιά. Έπειτα μπήκε στη σήραγγα με τον Κλεί-

δημο πίσω του. Στερέωσε το δαυλό στο τοίχωμα της σπηλιάς 

και άνοιξε τη μεγάλη λάρνακα. Η αρματωσιά έλαμψε στο η-

μίφως και ο Κλείδημος έμεινε να τη θαυμάζει, χωρίς να λέει 

λέξη. Ο Κάρας έβγαλε έξω το θώρακα, φτιαγμένο με τρεις 

ενωμένες πλάκες, ύστερα τη διακοσμημένη με ήλεκτρο α

σπίδα, που είχε πάνω της την κεφαλή ενός λύκου, και την πε

ρικεφαλαία με τα δόντια ενός λύκου. Τελευταίο πήρε το 

σπαθί. Καθώς το κρατούσε στο χέρι του, ο Κλείδημος αι-



σθάνθηκε ξαφνικό ρίγος. Ο Κάρας πήρε το δαυλό από το 

τοίχωμα και φώτισε τη λεπίδα. Το λίπος που την κάλυπτε πή

ρε φωτιά και το όπλο έγινε κι εκείνο δάδα. Όταν οι φλόγες 

έσβησαν, το σκληρό σίδερο άστραψε με γαλάζιες αναλα

μπές. 

Ο Κάρας κάλυψε με ένα πέπλο το κεφάλι του και ψιθύ

ρισε χαμηλόφωνα: «Θα είναι δυνατός και θα τον διακατέ

χει τόσο μεγάλη αγάπη για το λαό του, που θα πνίξει και την 

ίδια τη φωνή του αίματος του...» 

«Άκουσα τα λόγια αυτά από το στόμα του Κριτόλαου...» 

είπε ο Κλείδημος. 

«Είναι τα λόγια μιας αρχαίας μαντείας που αυτή τη στιγ

μή εκπληρώνεται. Είσαι εσύ που θυσιάζεις το σπαρτιάτικο 

αίμα σου για το λαό σου... Είσαι ο τελευταίος λύκος της Μεσ

σηνίας, Τάλω, γιε της Σπάρτης και τέκνο του λαού σου... 

Ήρθε η ώρα να πάρεις στο χέρι σου το σπαθί του Αριστό

δημου, του βασιλιά των Μεσσηνίων, διαδόχου του Νέστορα, 

ποιμενάρχη λαών. Ήρθε η ώρα να διώξουμε την αρχαία κα

τάρα». Το μάτι του Κάρα σπιθοβολούσε κάτω από το φαρδύ 

μέτωπο του. Ίσως να δάκρυζε, αλλά η έκφραση του δεν πρό

διδε ταραχή... Ακούμπησε την αιχμή του σπαθιού στο στήθος 

του Κλείδημου, που έμεινε ακίνητος, και τον τρύπησε μέχρι 

να ματώσει. Ύστερα σήκωσε ψηλά το σπαθί και με τα δυο 

του χέρια. Η αιμάτινη σταγόνα κύλησε αργά στο αυλάκι της 

λεπίδας, ώσπου να φτάσει στη λαβή από ήλεκτρο. Ο Κάρας 

βύθισε το σπαθί στο χώμα και γονάτισε, ακουμπώντας στη λα

βή το ιδρωμένο μέτωπο του. Πρόφερε με τρεμάμενη φωνή 

λέξεις ακατάληπτες για τον Κλείδημο, που όμως χαράσσονταν 

πύρινες στο νου του, η μία μετά την άλλη. 

Σήκωσε το πρόσωπο προς το μέρος του μαρμαρωμένου 

Κλείδημου και είπε: «Τώρα πάρ' το». 



Ο Κλείδημος συνήλθε και άπλωσε το χέρι στη λαβή. Την 

έσφιξε, τράβηξε το σπαθί από το χώμα και το ακούμπησε 

στο στήθος του. Ο Κάρας σηκώθηκε: «Ο Κριτόλαος ήταν ο 

τελευταίος Φύλακας του Σπαθιού. Εγώ είμαι ο Φύλακας των 

Λέξεων... Λέξεις που μεταβιβάστηκαν για εκατόν τριάντα 

τέσσερα χρόνια. Τώρα έχεις το Σπαθί και γνωρίζεις τις Λέ

ξεις... Τώρα εσύ είσαι ο Λύκος». 

Όλοι οι ικανοί άντρες του βουνού είχαν συγκεντρωθεί στο 

μεγάλο ξέφωτο μπροστά στην πάνω πηγή κάμποση ώρα τώ

ρα, οπλισμένοι και παρατεταγμένοι κατά φυλές. Κοιτούσαν 

προς το δάσος και μιλούσαν σιγανά μεταξύ τους, σαν να πε

ρίμεναν κάποιον. Κάποια στιγμή ορισμένοι έδειξαν προς 

τις βαλανιδιές φωνάζοντας «Έρχονται!». 

Τότε φάνηκε η επιβλητική μορφή του Κάρα. Κρατούσε 

το δόρυ στο δεξί του χέρι και μια δερμάτινη ασπίδα στο α

ριστερό. Πίσω του ακολουθούσε ένας πάνοπλος πολεμιστής, 

με το κεφάλι καλυμμένο με μια περικεφαλαία διακοσμημέ

νη με δόντια λύκου κι ένα μεγάλο κεράτινο τόξο στην πλά

τη. Από το ζωνάρι που φορούσε σταυρωτά στον ώμο του κρε

μόταν ένα σπαθί με λαβή από ήλεκτρο. Μόλις τον αντίκρι

σαν, οι ηλικιωμένοι από το πλήθος γονάτισαν και ύψωσαν τα 

χέρια στον ουρανό. Ο Κάρας πλησίασε, σήκωσε το δόρυ και 

φώναξε: «Ο Λύκος επέστρεψε, τιμήστε τον!». Οι άντρες πύ

κνωσαν τις γραμμές τους και άρχισαν να χτυπούν τα σπαθιά 

στις ασπίδες. Σηκώθηκε μια δυνατή και συγκεχυμένη βοή 

που γινόταν όλο και πιο δυνατή, πιο ρυθμική, ένας εκκωφα

ντικός ήχος που αντιλαλούσε στις βουνοκορφές. 

Ένας ηλικιωμένος άντρας με κατάλευκα γένια προχώ

ρησε παραπαίοντας μέχρι να φτάσει μπροστά στον πολε-



μιστή. Σήκωσε τα δακρυσμένα μάτια του και ψέλλισε: «Εδώ 

και πολύ καιρό, κύριε, περιμέναμε τη μέρα αυτή. Είθε οι 

θεοί να είναι μαζί σου και να σου δίνουν δύναμη να οδηγείς 

αυτό το λαό». Έπειτα του πήρε το χέρι και το φίλησε. Ο 

Κλείδημος έβγαλε την περικεφαλαία και σήκωσε το χέρι για 

να επιβάλει σιωπή: «Λαέ του βουνού!» φώναξε. «Άκουσε! 

Πάμπολλα σημάδια των θεών, πολλές μαντείες που εκπλη

ρώθηκαν με έπεισαν να φορέσω αυτό το θώρακα και να πά

ρω στο χέρι μου το σπαθί που κάποτε ήταν του Αριστόδη

μου. Έμεινα πολύ καιρό μακριά σας για να μάθω την αλή

θεια για τη ζωή μου και για τον κόσμο μας. Υπέφερα και πό

νεσα πολύ, επειδή οι θεοί μού επιφύλαξαν σκληρή μοίρα. 

Τώρα όμως έκοψα τις σπαρτιάτικες ρίζες μου και πήρα το 

δικό μου δρόμο. Θα σας καθοδηγήσω λοιπόν με τη βοήθεια 

του Κάρα, του Φύλακα των Λέξεων, που ο παππούς μου ο 

Κριτόλαος μου έδωσε για σύντροφο πριν από πάρα πολλά 

χρόνια. Σας είδα στη μάχη, κάτω στην πεδιάδα. Είδα τη 

Σπάρτη και τις προετοιμασίες της. Δεν πρέπει να ριψοκιν-

δυνεύσουμε νέα επίθεση εναντίον της πόλης. Πάει πάρα πο

λύς καιρός που δεν πολεμάτε πια, ενώ η Σπάρτη έχει ακό

μη πολλούς πολεμιστές, άριστα οπλισμένους κι εκπαιδευ

μένους, που τους καθοδηγούν δύο νέοι και θαρραλέοι βα

σιλείς. Εκτός από αυτό, έχω βάσιμες πληροφορίες ότι στέλ

νουν στην πόλη ενισχύσεις οι σύμμαχοι της, ανάμεσα στους 

οποίους είναι και οι Αθηναίοι, οι νέοι κυρίαρχοι της θά

λασσας. Φρονώ ότι πρέπει να γυρίσουμε στην αρχαία πα

τρίδα αυτού του λαού, τη Μεσσηνία, και να ξαναχτίσουμε 

την Ιθώμη!» Ένας ψίθυρος απλώθηκε στις τάξεις των πο

λεμιστών. «Για αρκετό χρονικό διάστημα οι Σπαρτιάτες θα 

είναι απασχολημένοι με την ανοικοδόμηση της καταστραμ

μένης πόλης τους, οπότε εμείς θα έχουμε τον αναγκαίο χρό-



νο για να μεταφερθούμε στην Ιθώμη και να επισκευάσουμε 

τα τείχη της. Η πόλη βρίσκεται σε εξαιρετική τοποθεσία, που 

καθιστά πολύ εύκολη την άμυνα της. Δε θα χρειαστεί να πο

λεμήσουμε σε ανοιχτό πεδίο ενάντια στις φάλαγγες της Πε

λοποννήσου. Θα καθαρίσουμε τα πηγάδια και τις δεξαμε

νές, θα ενισχύσουμε τις επάλξεις. Τα κοπάδια, οι αγελάδες 

και τα πρόβατα που πάντα βοσκούσατε για λογαριασμό των 

αφεντικών σας θα είναι τώρα η τροφή σας. Πάρτε λοιπόν 

μαζί τις οικογένειες σας, τα γυναικόπαιδα, κι ετοιμαστείτε. 

Αύριο κιόλας ξεκινάμε». Χίλια στόματα κραύγασαν, όλοι σή

κωσαν ψηλά τα δόρατα και ο Κάρας άρχισε αμέσως να α

ναθέτει καθήκοντα: έβαλε σκοπούς σε όλα τα μονοπάτια και 

σε όλα τα σημεία απ' όπου μπορούσε να ελέγξει την πεδιά

δα και χώρισε τους ικανούς άντρες σε μονάδες, βάζοντας ε

πικεφαλής τους καλυτέρους. Μάζεψε όλα τα διαθέσιμα υ

ποζύγια, όλες τις άμαξες και τα βόδια για να τις σύρουν και 

διέταξε να μεταφέρουν όλοι τις αποσκευές τους στο μεγάλο 

ξέφωτο και να τις φορτώσουν μαζί με τα εφόδια. 

Τη νύχτα ο Κλείδημος κοιμήθηκε στην καλύβα της γυ

ναίκας που υπήρξε μητέρα του για τόσα πολλά χρόνια, στο 

καλύβι του Κριτόλαου. Υπήρχε ακόμη η μάντρα για τα ζώα 

και στο σπίτι όλα ήταν νοικοκυρεμένα, σαν να μην το είχε 

εγκαταλείψει ποτέ. Υπήρχε ακόμη το σκαμνί όπου τα ατέ

λειωτα βράδια του χειμώνα καθόταν ο Κριτόλαος και του 

διηγούνταν φανταστικές ιστορίες πλέκοντας καλάθια. Υπήρ

χε ακόμη και το κρεβάτι όπου κοιμόταν μικρός, όπου ονει

ρευόταν με τα μάτια ανοιχτά ή άκουγε το γουργουρητό των 

ερωτευμένων κοτσυφιών και τα αηδόνια να κελαηδούν κα

θώς ξεπηδούσαν από τους θάμνους για να συναντήσουν τον 

ήλιο. 

Σε δυο μέρες πορεία θα έφτανε στην Αντινόη και θα ε-



νωνόταν μαζί της για πάντα. Αποκοιμήθηκε αποκαμωμένος 

από τις ταλαιπωρίες και το μόχθο των τελευταίων ημερών. 

Πλάι του είχε την αρματωσιά του βασιλιά της Μεσσηνίας, 

έργο εξαίρετου τεχνίτη σε ένα αρχαίο παλάτι, που είχε μεί

νει θαμμένη γενιές ολόκληρες στη σπηλιά του βουνού. Εκεί 

κοντά, στα σύνορα του δάσους με τις βαλανιδιές, κάτω από 

ένα λιτό τύμβο, κειτόταν ο Κριτόλαος. Δίπλα ένα χέρι είχε 

φυτέψει με σεβασμό ένα μικρό δεντράκι, που ήδη φούσκω

νε τα βλαστάρια του στην απαλή αύρα που φυσούσε από τη 

θάλασσα. 

Η μεγάλη πορεία ξεκίνησε την αυγή, όταν οι σκοποί εγκα

τέλειψαν τις θέσεις τους αναφέροντας ότι όλα ήταν ήσυχα. 

Ο Κλείδημος παρέταξε τους μαχητές σε δυο σειρές πέντε α

ντρών η καθεμία. Τοποθέτησε τη μία στην κεφαλή της πο

μπής και την άλλη στο τέλος. Στη μέση έβαλε τις άμαξες, τα 

υποζύγια, τα γυναικόπαιδα, τους γέρους και τις αποσκευές. 

Έστειλε για προωθημένη εμπροσθοφυλακή ομάδες ιππέων 

για αναγνώριση του δρόμου. Άλλες ομάδες, κι αυτές σε με

γάλη απόσταση, έκλειναν την απέραντη σειρά ανθρώπων 

και ζώων, έτοιμες να σημάνουν συναγερμό σε περίπτωση ε

πίθεσης στα νώτα. 

Το ταξίδι, που διήρκεσε πέντε μέρες, κύλησε απολύτως 

ήρεμα και ο λαός του βουνού ήταν σε θέση να αντικρίσει τα 

ερείπια της Ιθώμης το απόγευμα της πέμπτης μέρας. Ο Κλεί

δημος τους πρόσταξε να στρατοπεδεύσουν στους πρόποδες 

του λόφου κοντά σε μια πηγή. Από το κοντινό δάσος θα έ

κοβαν άφθονα ξύλα. Σιδηρουργοί και ξυλουργοί πήραν α

μέσως τα εργαλεία τους και μέσα σε λίγες μέρες είχαν κα

τασκευάσει καταυλισμούς, ενώ ταυτόχρονα όλοι οι άντρες 



και πολλές γυναίκες δούλευαν με βάρδιες μέσα στην πόλη 

για να επιδιορθώσουν τοίχους, να φράξουν τα ανοίγματα 

στα τείχη, να φτιάξουν στέγες και να καθαρίσουν τους δρό

μους από τα χαλάσματα. Ακόμη και τα μικρά παιδιά προ

θυμοποιήθηκαν να κάνουν ό,τι περνούσε από το χέρι τους 

για να βοηθήσουν τους γονείς τους. Η Αντινόη και ο γερο-

Πελίας είχαν ενταχθεί στην κινούμενη πομπή όταν πέρασε 

από τα μέρη τους. Ο Κάρας τους ανέβασε σε μια άμαξα και 

τους διηγήθηκε τι είχε συμβεί. Ο Κλείδημος, στην κεφαλή 

της πορείας, δεν εγκατέλειψε τη θέση του: χαιρέτησε από 

μακριά την Αντινόη κουνώντας της το χέρι και την παρα

κολούθησε με μια επίμονη ματιά, που δεν ξεκολλούσε από 

πάνω της. Είχε καιρό μπροστά του να της μιλήσει και να 

μείνει μαζί της. Εκείνο που προείχε ήταν να οδηγήσει όλο 

εκείνο το πλήθος σε ασφαλές μέρος, πριν οι Σπαρτιάτες α

ποφασίσουν να τους επιτεθούν. Παραδόξως, οι Σπαρτιάτες 

δεν εμφανίστηκαν για τρεις ολόκληρους μήνες. Τόσο μεγά

λο διάστημα ώστε, τη μέρα που οι σκοποί εντόπισαν μια μι

κρή ομάδα ιππέων στην είσοδο της κοιλάδας, η Ιθώμη είχε 

πλέον αναστηθεί και ήταν σε θέση να φιλοξενήσει όλους ό

σοι είχαν έρθει από τον Ταΰγετο. Ήταν τρεις χιλιάδες ο

κτακόσιοι άνθρωποι, εκ των οποίων οι οκτακόσιοι μάχιμοι. 

Ο Κλείδημος τους εκπαίδευε αδιάκοπα για να τους διδά

ξει όλες τις πολεμικές τακτικές που είχε μάθει τα χρόνια κα

τά τα οποία υπηρετούσε τη Σπάρτη. Μια νύχτα, όπως επι

θεωρούσε τα τείχη μαζί με τον Κάρα, στάθηκε πάνω σε έναν 

πύργο για να κοιτάξει τη φωτισμένη από το φεγγαρόφωτο 

κοιλάδα. 

«Τι σκέφτεσαι;» τον ρώτησε ο Κάρας. 

«Τη μέρα που θα δούμε σ' αυτή την κοιλάδα το στρατό 

της Σπάρτης». 



«Μπορεί να μην έρθουν», υπέθεσε ο Κάρας. «Ίσως μας 

αφήσουν ήσυχους». 

«Όχι», είπε ο Κλείδημος κουνώντας το κεφάλι. «Ξέρεις 

καλά ότι δεν μπορούν να ανεχτούν μια ανεξάρτητη κι εξε

γερμένη πόλη σε απόσταση πέντε ημερών από τη δική τους. 

Το μόνο που ελπίζω είναι οι έφοροι να δεχτούν διαπραγ

ματεύσεις. Θα μπορούσαμε να αποδεχτούμε την τυπική κυ

ριαρχία τους και σε αντάλλαγμα να μας αφήσουν ήσυχους. 

Δυστυχώς, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στην κοιλάδα του Ευ

ρώτα, αλλά δεν έχω αυταπάτες...» 

«Αυτή η πόλη δεν πρέπει να πεθάνει», είπε ο Κάρας μετά 

από μακρά σιωπή. «Άκουσα τους γέρους να αφηγούνται στα 

παιδιά την ιστορία της μεγάλης πορείας από τον Ταΰγετο, την 

ιστορία του Τάλω, του Λύκου. Σε μερικά χρόνια αυτό το γεγο

νός θα γίνει έπος, σαν τους άθλους των αρχαίων βασιλιάδων». 

«Σε καταλαβαίνω», απάντησε ο Κλείδημος. «Συναποφα

σίσαμε να φέρουμε αυτό το λαό εδώ, γιατί πίστεψα ότι ήταν 

ο μόνος δρόμος για τη σωτηρία και την ελευθερία μας. Τώ

ρα όμως φοβάμαι». 

«Οι Μεσσήνιοι μάς αποδέχτηκαν. Δε μας φέρθηκαν ε

χθρικά, κάθε άλλο... Οι γεροντότεροι των γειτονικών πόλεων 

και χωριών μάς μήνυσαν ότι μας θεωρούν συγγενείς τους, α

φού καταγόμαστε από τους ίδιους πατέρες». 

«Ναι, είναι αλήθεια, και αυτό μας δίνει κάποια ανάσα. 

Αλλά αν οι Σπαρτιάτες μας επιτεθούν, δε νομίζω ότι οι γεί

τονες θα πάρουν τα όπλα για χάρη μας... Δεν ωφελεί να προ

σπαθούμε να μαντέψουμε το μέλλον. Πρέπει να είμαστε έ

τοιμοι για το χειρότερο. Αν τελικά η τύχη μάς ευνοήσει, τό

σο το καλύτερο για όλους μας. Είναι θαύμα που αναστήσα

με αυτή τη νεκρή πόλη. Ήταν το όνειρο του Κριτόλαου... Να 

μπορούσε μόνο να μας δει τώρα...» 



«Ο Κριτόλαος ήταν ο Φύλακας του Σπαθιού», είπε ο Κά

ρας. «Το πνεύμα του είναι πάντα με το λαό του». 

«Όλα αυτά μου φαίνονται ακατόρθωτα, τόσο ώστε πολ

λές φορές έχω την εντύπωση πως ζω σε όνειρο. Που ξανα-

βρήκα εσένα, την Αντινόη, τη μητέρα μου... Κι αυτός ο κό

σμος, έτοιμος να πολεμήσει, ποιος ξέρει πόσο καιρό τώρα». 

«Ανέκαθεν», τον βεβαίωσε ο Κάρας. «Μετά τη νίκη των 

Ελλήνων στις Πλαταιές πολλοί δικοί μας εκείνο το βράδυ λε

ηλάτησαν πολύτιμα αντικείμενα από το στρατόπεδο των Περ

σών και τα έκρυψαν για πολλά χρόνια. Με αυτά αγόρασαν 

όπλα για τους πολεμιστές μας, όπλα για να υπερασπιστούν 

την ελευθερία τους, θυσιάζοντας ακόμη και τη ζωή τους. Αυ

τός ο λαός δε θα ξαναγίνει δούλος, να το θυμάσαι, ποτέ πια. 

Θα προτιμήσουν να πεθάνουν... όλοι τους». 

Εκείνο το βράδυ ο Κλείδημος πλάγιασε δίπλα στην Αντι

νόη χωρίς να την αφήνει από την αγκαλιά του. 

«Ο πατέρας μου πεθαίνει γαλήνια», είπε η Αντινόη. «Αι

σθάνεται ότι η ζωή τον εγκαταλείπει, αλλά δε λυπάται. Εσύ 

του έδειξες την πόλη των προγόνων του, εκπλήρωσες το ό

νειρο της ζωής του». Ο Κλείδημος την αγκάλιασε ακόμη πιο 

σφιχτά: 

«Αντινόη, ω Αντινόη, θέλω αυτό το όνειρο να μην τελειώ

σει ποτέ. Αλλά το μέλλον με τρομάζει... Η Σπάρτη είναι α

μείλικτη». 

«Το μέλλον δεν έχει σημασία, όπως δεν έχει σημασία να 

ζήσουμε πολλά χρόνια αν είμαστε δούλοι. Όλοι είναι έτοι

μοι να πολεμήσουν και όλοι είναι χαρούμενοι που ήρθαν 

μαζί σου. Ο πατέρας μου πεθαίνει, αλλά μέσα μου βλασταίνει 

ένα παιδί. Είναι η ζωή που συνεχίζεται, στη θέση εκείνης 

που τελειώνει». Ο Κλείδημος αναζήτησε τα μάτια της στο 

σκοτάδι κι αισθάνθηκε έναν κόμπο να του πνίγει το λαιμό: 



«Παιδί», ψιθύρισε, «θα γεννηθεί παιδί στη νεκρή πόλη...» 

Τη φίλησε με πάθος χαϊδεύοντας την απαλή κοιλιά της. 

Οι πρώτοι Σπαρτιάτες στρατιώτες έκαναν την εμφάνιση τους 

στις αρχές του καλοκαιριού, αλλά ήταν ένα μικρό απόσπα

σμα. Οι έφοροι ήθελαν απλώς να ελέγξουν από κοντά την πό

λη των ειλώτων για να εμποδίσουν τους υπολοίπους, που είχαν 

μείνει στη Λακωνική, να ενωθούν μαζί τους. Πέρασε λοιπόν 

πολύς καιρός πριν προσπαθήσουν να ελέγξουν την είσοδο της 

κοιλάδας που οι είλωτες είχαν οχυρώσει. Οι κάτοικοι της Ιθώ

μης είχαν σπείρει και ήθελαν να θερίσουν πριν έρθει ο χει

μώνας. Γι' αυτό το οχυρό φυλασσόταν μέρα νύχτα, μην τυχόν 

και περάσουν οι εχθροί. Όταν τα στάχυα του σιταριού άρχι

σαν να κιτρινίζουν, οι Σπαρτιάτες έστειλαν πρεσβεία που ζή

τησε την παράδοση της πόλης και την επιστροφή των ειλώτων 

στον Ταΰγετο. Παραιτούνταν από κάθε μέτρο εκδίκησης ή τι

μωρίας, αρκεί να γύριζαν όλοι στις δουλειές τους στα χωρά

φια και στα λιβάδια. Από το οχυρό ο Κάρας τους έδωσε την 

απάντηση της πόλης: «Αυτός ο λαός υπέφερε τη δουλεία για 

πάρα πολλά χρόνια. Πολλοί δικοί μας πέθαναν στη μάχη στην 

υπηρεσία των πολεμιστών σας, αλλά εσείς περιφρονήσατε το 

αίμα τους και το θεωρήσατε τιποτένιο. Γι' αυτό φύγαμε από 

τη Λακωνική, για να επιστρέψουμε στην αρχαία πατρίδα μας, 

και ξαναχτίσαμε αυτή την πόλη. Δεν υπάρχει κανείς ανάμεσά 

μας που να μην έχει υποστεί αδικίες, ξυλοδαρμούς, βασανι

στήρια, αλλά δε ζητάμε εκδίκηση. Θέλουμε μόνο να ζήσουμε 

ελεύθερα και ειρηνικά. Αν φύγετε λοιπόν από τον τόπο μας, 

δεν έχετε τίποτα να φοβάστε, αλλά επ' ουδενί δε θα δεχτούμε 

νέο ζυγό στις πλάτες μας. Θα αμυνθούμε και θα θέσουμε σε 

κίνδυνο και τη ζωή μας. Αλλά δε θα παραδοθούμε ποτέ». 



«Προσέξτε καλά!» τον απείλησε ο Σπαρτιάτης. «Οι προ

γονοί μας κατέστρεψαν ήδη μία φορά την πόλη κι εμείς θα 

κάνουμε το ίδιο». 

«Φύγε!» φώναξε έξω φρενών ο Κάρας. Ο Σπαρτιάτης τον 

κοίταξε περιπαικτικά: «Ένας μισότυφλος κι ένας κουτσός!» 

είπε χλευαστικά στους άντρες της συνοδείας του. «Καλούς 

αρχηγούς διάλεξαν αυτοί οι ζητιάνοι!» Δεν πρόλαβε όμως να 

ολοκληρώσει. Ο Κάρας άρπαξε μια τεράστια κοτρόνα, τη 

σήκωσε ψηλά και την εκσφενδόνισε με ένα τρομερό μου

γκρητό. Ο Σπαρτιάτης κατάλαβε πολύ αργά πόσο δυνατός 

ήταν ο γίγαντας και το μόνο που πρόλαβε να κάνει ήταν να 

σηκώσει τη χάλκινη ασπίδα του. Μάταια. Ο βράχος τον συ-

νέθλιψε. Οι άλλοι κοίταζαν άναυδοι. Άφησαν κάτω τα δό

ρατα, μάζεψαν το πτώμα καλυπτόμενοι με μια ασπίδα και 

απομακρύνθηκαν χωρίς να πουν λέξη. 

Ο Κάρας έστειλε ανιχνευτές στους γειτονικούς λόφους 

για να εξακριβώσουν τον ακριβή αριθμό των εχθρών κι ε

κείνοι ανέφεραν ότι οι Σπαρτιάτες δεν ήταν πολλοί. Οι έφο

ροι δεν τολμούσαν να αφήσουν απροστάτευτη τη Σπάρτη, 

φοβούμενοι εξέγερση των Αρκάδων και των Μεσσηνίων. Εί

χαν ζητήσει βοήθεια από τους Αθηναίους και ήλπιζαν να 

φτάσει μεγάλη δύναμη από την Αττική. Υπολόγιζαν προ

παντός στην υποστήριξη του Κίμωνα, του αρχηγού των αρι

στοκρατών και θιασώτη της στενής συμμαχίας ανάμεσα στις 

δυο μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Τότε μόνο θα μπο

ρούσαν να εξαπολύσουν την αποφασιστική επίθεση και να 

εξοντώσουν τους είλωτες που οχυρώθηκαν στα τείχη της 

Ιθώμης. Όταν όμως ο Κίμωνας -αφού έκαμψε με μεγάλη δυ

σκολία και μόνο χάρη στο προσωπικό του γόητρο τη σθε

ναρή αντίσταση των δημοκρατικών- κατάφερε να επικυ

ρώσει από τη Βουλή των Πεντακοσίων την αποστολή πέντε 



λόχων στη Μεσσηνία, το καλοκαίρι ήταν στο τέλος του και 

δύσκολα μπορούσαν να επιχειρήσουν επίθεση εναντίον της 

Ιθώμης πριν αρχίσουν οι μεγάλες βροχές. Με την κακοκαι

ρία θα ήταν δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να την πολιορκήσουν. 

Η Αντινόη γέννησε γιο στις αρχές του φθινοπώρου και 

οι γηραιότεροι θέλησαν να τον ονομάσουν Αριστόδημο. 

Ήταν αγόρι γερό και υγιές, μελαχρινό όπως ο πατέρας του 

και με πράσινα μάτια σαν της μητέρας του. Η μαμή το έ

φερε στον Κλείδημο μέσα σ' ένα καλάθι κι εκείνος το πήρε 

στην αγκαλιά του συγκινημένος. Το έσφιξε στο στήθος του, 

αφού πρώτα το σκέπασε με το μανδύα του, και προσευχή

θηκε: «Ω θεοί, που ζείτε αιώνια και εξουσιάζετε τη ζωή και 

το θάνατο, εσείς που μου επιφυλάξατε τόσο πικρή μοίρα 

και με πήρατε, μικρό και ανυπεράσπιστο, από την πατρική 

αγκαλιά, αν ήταν γραμμένο τα βάσανα μου να εξιλεώσουν 

κάποια αρχαία αμαρτία, σας ικετεύω να αρκεστείτε στη 

σκληρή τιμωρία που επιβάλατε σ' έναν αθώο και να προφυ

λάξετε αυτό το παιδί μου με απέραντη αγάπη». 

Αυτά προσευχήθηκε με την καρδιά του γεμάτη ελπίδα 

και αγωνία. 

Η έλευση της αθηναϊκής στρατιάς δε βοήθησε στην πρόο

δο των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Γρήγορα οι Σπαρτιά

τες αξιωματικοί αντιλήφθηκαν ότι πολλοί σύμμαχοι τους α

νήκαν στους δημοκρατικούς και πολεμούσαν απρόθυμα, 

γιατί δεν ήθελαν να ξαναγίνουν δούλοι οι εξεγερμένοι εί

λωτες. Διαδόθηκε επίσης ότι ορισμένοι Αθηναίοι διοικητές 

είχαν έρθει σε επαφή με τους Μεσσηνίους των γύρω περιο

χών, τους οποίους οι Σπαρτιάτες εξουσίαζαν, και τους επέ

βαλαν μια συμμαχία με εξαιρετικά επαχθείς όρους. 



Οι έφοροι έγιναν καχύποπτοι και εξοργίστηκαν. Τελικά 

απέπεμψαν την αθηναϊκή δύναμη, λέγοντας ότι δεν είχαν 

πια ανάγκη τη βοήθεια της, και ο στρατός της Αθήνας επέ

στρεψε στην Αττική. Η απόφαση αυτή της Σπάρτης προκά

λεσε την αγανάκτηση της Βουλής των Πεντακοσίων και ο 

Κίμωνας, που θεωρήθηκε υπεύθυνος για την προσβολή, δέ

χτηκε σκαιότατες επιθέσεις από τους αντιπάλους του, οι ο

ποίοι ζήτησαν την καθαίρεση και τον εξοστρακισμό του. Η 

πρόταση αυτή υπερψηφίστηκε και ο ανδρείος στρατηγός, ο 

νικητής τόσων μαχών στην ξηρά και στη θάλασσα, αναγκά

στηκε να εγκαταλείψει την πόλη. Οι δημοκρατικοί ξανα

πήραν την εξουσία και από εκείνη τη στιγμή οι σχέσεις ανά

μεσα στη Σπάρτη και την Αθήνα γίνονταν ολοένα και πιο ψυ

χρές και δύσκολες. Οι έφοροι και η Γερουσία, αφού επέβα

λαν τον έλεγχό τους στη Λακωνική και ανοικοδόμησαν τα πε

ρισσότερα κτίσματα που είχε καταστρέψει ο σεισμός, απο

φάσισαν να εξαπολύσουν την αποφασιστική επίθεση ενα

ντίον της Ιθώμης. Είδαν ότι πολλοί Μεσσήνιοι είχαν ενωθεί 

με τους επαναστάτες και υπήρχε κίνδυνος να χάσουν όλη 

την επικράτεια τους. 

Την επόμενη άνοιξη μια στρατιά πέντε χιλιάδων οπλιτών 

περικύκλωσε την πόλη και άρχισε η πολιορκία. Όταν οι ζε

στοί νότιοι άνεμοι στέγνωσαν εντελώς τη γη, ο βασιλιάς Αρχί

δαμος έδωσε τη διαταγή για την τελική επίθεση. Ήταν μια 

πνιγηρή μέρα στις αρχές του καλοκαιριού και ο βασιλιάς εί

χε χωρίσει τα στρατεύματα του σε τέσσερις μεγάλους λόχους. 

Μπροστά βάδιζαν Κρήτες τοξότες και ελαφρύ πεζικό, που έ

πρεπε να εκτοξεύσει προς τις επάλξεις κάθε είδους βλήμα

τα, καθώς οι οπλίτες θα εφορμούσαν στα τείχη. Οι πολεμι

στές άρχισαν να βαδίζουν με την ανατολή του ήλιου για να 

συγκεντρωθούν στους πρόποδες του βουνού της Ιθώμης. 



Ο Κλείδημος και ο Κάρας, πάνοπλοι και οι δυο, παρέ-

ταξαν στα τείχη όλους τους άντρες, ενώ τα παιδιά και οι γυ

ναίκες κουβαλούσαν πέτρες και άμμο, που τις τοποθετούσαν 

πάνω στις ασπίδες για να πυρακτωθούν από τον ήλιο. Η 

Αντινόη στεκόταν πίσω από τον άντρα της για να του δίνει 

βέλη για το μεγάλο κεράτινο τόξο. Όταν ο Αρχίδαμος διέ

ταξε να σημάνουν οι σάλπιγγες, οι πολεμιστές άρχισαν να 

ανεβαίνουν τις πλαγιές του βουνού βηματίζοντας σιωπηρά, 

συσταδόν, πλάτη με πλάτη. Πρώτοι έφτασαν κάτω από τα 

τείχη οι τοξότες και άρχισαν να ρίχνουν σύννεφα τα βέλη πά

νω στις επάλξεις. Όταν οι οπλίτες, πιο αργοκίνητοι αφού 

τους βάραιναν οι αρματωσιές τους, πλησίασαν στο τείχος, 

οι τοξότες και οι σφενδονιστές άνοιξαν πέρασμα χωρίς να 

σταματήσουν τις βολές. Είχε σηκωθεί δυνατός άνεμος, που 

έσπρωχνε πυκνά σύννεφα σκόνης στην πλαγιά του βουνού. 

Μέσα σ' αυτή την αντάρα οι πολεμιστές της Σπάρτης προ

χωρούσαν με το κεφάλι χαμηλωμένο, την εξάρτυση και τα 

λοφία σκονισμένα, σαν τρομερά φαντάσματα. 

Ο Κλείδημος από τις επάλξεις ξεσπάθωσε κι έδωσε το σή

μα. Οι τοξότες του άρχισαν να ρίχνουν στους εχθρούς με 

την παραφορά της απόγνωσης. Έπεσαν πολλοί άντρες του 

πεζικού που υποστήριζε την έφοδο των Σπαρτιατών, αλλά το 

νέφος με τα βέλη φαινόταν να συντρίβεται στις ασπίδες των 

οπλιτών, οι οποίοι εξακολουθούσαν να βαδίζουν μέσα στη 

σκόνη. Ο ήλιος ψηλά στον ουρανό αντανακλούσε τις ακτί

νες του πάνω στα όπλα και οι μονάδες ανέβηκαν τελικά στην 

κορυφή του βουνού κι ενώθηκαν, σφίγγοντας την Ιθώμη σε 

μια λαβίδα. Από τους πύργους έμοιαζαν σαν ορδή με τερα

τώδη έντομα, μέσα στα μεταλλικά καύκαλά τους. Οι υπε

ρασπιστές άρχισαν να ρίχνουν πέτρες και να αδειάζουν την 

καυτή άμμο από τις ασπίδες πάνω στους επιτιθέμενους, που 



υποχωρούσαν ουρλιάζοντας από τα εγκαύματα. Άλλοι έ

παιρναν τη θέση τους, ενώ το ελαφρύ πεζικό, καλυμμένο α

πό τα βέλη των Κρητών, έφερνε προς τα τείχη δεκάδες σκά

λες. Ο Κλείδημος αντιλήφθηκε ότι τα βέλη δε χρησίμευαν 

πια, αφού οι εχθροί είχαν κρυφτεί στη βάση του τείχους. 

Εγκατέλειψε το κεράτινο τόξο και στράφηκε προς την Αντι-

νόη, που στεκόταν πίσω του, έτοιμη να του δώσει το δόρυ. 

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ένα βέλος σχημάτισε μια με

γάλη καμπύλη στον ουρανό και καρφώθηκε στην Αντινόη, 

που σωριάστηκε με ένα βογκητό. Ο Κλείδημος πέταξε την 

ασπίδα και όρμησε προς το μέρος της. Τη σήκωσε στην α

γκαλιά του, αλλά εκατοντάδες Σπαρτιάτες οπλίτες βρίσκο

νταν ήδη παντού στις επάλξεις, καθώς η αντίσταση που συ

νάντησαν ήταν αδύναμη. Ο Κάρας, που βρισκόταν εκεί κο

ντά, δεχόταν την επίθεση πεζικάριων. Διαπέρασε έναν με 

το σπαθί του κι εκείνος κατέρρευσε με το σπαθί καρφωμέ

νο στο σώμα του. Άοπλος, ο γίγαντας έπιασε έναν από τους 

επιτιθέμενους που όρμησε καταπάνω του, τον σήκωσε ψη

λά και τον πέταξε πάνω στους συμπολεμιστές του που ανέ

βαιναν τη σκάλα, παρασύροντας τους στον γκρεμό. Στρά

φηκε στ' αριστερά και είδε στον ανατολικό πύργο τον Κλεί-

δημο με την Αντινόη στα χέρια. Το στήθος του ήταν γεμά

το αίματα και πίσω του οι Σπαρτιάτες ορμούσαν καταπάνω 

του με τα σπαθιά στα χέρια. Ο Κάρας κυριεύτηκε από φρί

κη βλέποντας τη σκηνή, σαν να αντίκρισε τον ίδιο το βασι

λιά Αριστόδημο με τη νεκρή κόρη στην αγκαλιά του πριν τον 

καταπιεί ο Άδης. Ούρλιαξε, ανοίγοντας τους τεράστιους 

πνεύμονες του. Η φωνή του ήχησε πάνω από τον αχό της μά

χης και τους οδυρμούς των πληγωμένων. «Σώστε το βασι

λιά!» φώναξε κι όρμησε μπροστά αρπάζοντας το ακόντιο ε

νός νεκρού. Ο Κλείδημος άφησε κάτω την Αντινόη και στρά-



φηκε τραβώντας το σπαθί για να αποκρούσει την επίθεση. 

Σαρώνοντας κάθε εμπόδιο από μπροστά του, ο Κάρας έφτα

σε δίπλα του κι έσπασε τον κλοιό. Ένας Σπαρτιάτης στρά

φηκε προς το μέρος του, αλλά εκείνος τον χτύπησε και το 

δόρυ του διαπέρασε την ασπίδα και το θώρακα. Τον σήκω

σε, ακόμη καρφωμένο στο δόρυ, και τον πέταξε στους υπο

λοίπους, που υποχώρησαν έντρομοι. Ο Κλείδημος στάθηκε 

πλάι του παλεύοντας με το σπαθί του και οι επιτιθέμενοι έ

πεσαν κάτω από τις πολεμίστρες. 

Όταν είδαν το θέαμα οι άλλοι πολεμιστές, εμψυχώθηκαν 

και κατέκτησαν ξανά τις επάλξεις, αποκρούοντας τους ε

χθρούς, ρίχνοντας κάτω τις σκάλες, βομβαρδίζοντας όσους 

ήταν ακόμη κάτω με βροχή από πέτρες, βέλη, ακόμη και με 

δοκάρια που ξήλωναν από τις πολεμίστρες. Τότε ο Κλείδη

μος πήρε την Αντινόη και τη μετέφερε σε ασφαλές μέρος, πί

σω από έναν τοίχο όπου άλλες γυναίκες περιέθαλπαν τους 

τραυματίες. 

Οι Σπαρτιάτες έστειλαν αντιπροσωπία να ζητήσει ανα

κωχή, για να περισυλλέξουν τους νεκρούς τους. Συμφώνη

σαν, και οι τραυματιοφορείς ανέβηκαν με αργά βήματα μέ

χρι τα τείχη της Ιθώμης για να μαζέψουν τα διαμελισμένα 

μέλη και τα χτυπημένα από τις πέτρες πτώματα. Ο βασιλιάς 

Αρχίδαμος, όρθιος μπροστά στο αντίσκηνό του, παρακο

λουθούσε με κατεβασμένο το κεφάλι τη θλιβερή παρέλαση 

των τραυματιοφορέων που επέστρεφαν με τις σορούς των ο

πλιτών του. Τους κοιτούσε έναν έναν, με σφιγμένα χείλη, κι 

ύστερα, όταν πέρασαν όλοι, σήκωσε το βλέμμα προς την πό

λη. Ο ήλιος που όδευε προς τη δύση του έβαφε τις πλαγιές 

του βουνού με ένα βαθύ κόκκινο χρώμα, σαν το αίμα των πο

λεμιστών του. 
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Ο ΛΥΚΟΣ 

ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΡΕΣ η Αντινόη χαροπάλευε, ενώ ο υψηλός πυ

ρετός δεν έλεγε να πέσει. Κάθε βράδυ, γυρίζοντας από τα τεί

χη, ο Κλείδημος ξενυχτούσε στο πλευρό της. Της χάιδευε το 

πυρωμένο μέτωπο και ικέτευε τους θεούς να τη σώσουν. Εί

χε δώσει τον μικρό σε μια τροφό που είχε χάσει το παιδί 

της στη γέννα και είχε αρκετό γάλα για να ταΐσει το γιο της 

Αντινόης. Στο μεταξύ, οι γηραιότεροι της πόλης, που είχαν 

χτίσει πάνω στα ερείπια του ιερού του Ιθωμάτα Διός ένα μι

κρό ναό, πρόσφεραν αναθήματα στο θεό για τη σωτηρία 

του αρχηγού τους και της γυναίκας του, που πάλευε με το θά

νατο. Στο τέλος οι ικεσίες εισακούστηκαν και η Αντινόη άρ

χισε να συνέρχεται. Ήταν όμως πραγματικό μαρτύριο γι' 

αυτή να βλέπει τον Κλείδημο να φορά την αρματωσιά και 

να ζώνεται με το σπαθί του. Ο χειμώνας έφερε μαζί με τις 

βροχές και το κρύο και μια σχετική ηρεμία, αφού οι στρα

τιωτικές επιχειρήσεις αραίωναν σιγά σιγά. Οι Λακεδαιμό

νιοι περιορίστηκαν σε μια μικρή δύναμη στην κοιλάδα και 

οι κάτοικοι της Ιθώμης μπορούσαν να προμηθευτούν εφό

δια βγαίνοντας ένας ένας τη νύχτα με τα υποζύγια με προ

ορισμό τις αγορές των γειτονικών χωριών της Μεσσηνίας. 



Εκεί μάθαιναν και τα νέα για όσα συνέβαιναν στην πε

ριοχή, καθώς και στην υπόλοιπη Πελοπόννησο. Έτσι, ο Κλεί-

δημος πληροφορήθηκε ότι η Σπάρτη αντιμετώπιζε σοβα

ρές δυσκολίες με τις γειτονικές πόλεις, ιδιαίτερα με το Άργος, 

που ήταν πάντα εχθρός, και με τους Αρκάδες, οι οποίοι δεν 

ήταν πια διατεθειμένοι να υφίστανται την ηγεμονία της. Για 

τους λόγους αυτούς ήλπιζε ότι η πόλη του θα κατάφερνε να 

αντισταθεί λίγο περισσότερο. Καθώς όμως πλησίαζε η ά

νοιξη και ο γιος του έκανε τα πρώτα του βήματα και ψέλλι

ζε τις πρώτες λεξούλες, ο Κλείδημος αναρωτιόταν τι θα συ

νέβαινε αν τελικά οι Σπαρτιάτες κατάφερναν να συγκε

ντρώσουν στην Ιθώμη όλες τους τις δυνάμεις. Όταν οι πλη

ροφορίες που συνέλεξε τον έπεισαν ότι οι έφοροι και η Γε

ρουσία αποφάσισαν να τελειώνουν μια για πάντα με τον πό

λεμο στη Μεσσηνία, θέλησε να σώσει πάση θυσία τη ζωή της 

Αντινόης, του γιου του και της γριάς μητέρας του. 

Ζήτησε από τον Κάρα να τους πάρει μαζί του μακριά α

πό την Ιθώμη, σε κάποιο ασφαλές μέρος στην Αρκαδία ή στο 

Άργος. Θα πήγαινε αργότερα κι εκείνος ή θα τους έστελνε 

μήνυμα να γυρίσουν πίσω, αν τελικά κατόρθωνε να κερδί

σει την ελευθερία για το λαό του και για τον ίδιο. Ο Κάρας 

ήταν έτοιμος να φέρει εις πέρας την αποστολή πριν ξεκι

νήσει η νέα εαρινή εκστρατεία, κι έτσι ένα βράδυ ο Κλεί

δημος αποκάλυψε τα σχέδια του στην Αντινόη: «Άκουσε με», 

της είπε, «έμαθα πρόσφατα ότι η Σπάρτη αποφάσισε να τε

λειώσει αυτό τον πόλεμο. Αυτό σημαίνει ένα πράγμα: να κα

ταστραφεί η Ιθώμη και οι κάτοικοι της να υποδουλωθούν ή 

να εξοντωθούν. Γι' αυτό πήρα την απόφαση μου. Θα σωθείς 

εσύ με το μωρό και τη μητέρα μου. Ο Κάρας θα σας οδη

γήσει κάπου στην Αρκαδία. Θα σας αφήσει στις φροντίδες 

καλών ανθρώπων που γνωρίζει εκείνος. Εγώ θα μείνω εδώ 



να υπερασπιστώ την πόλη και, αν καταφέρουμε να αντι

σταθούμε ή και να νικήσουμε τους Σπαρτιάτες, ίσως κερδί

σουμε την ελευθερία μας και τότε θα σου μηνύσω να γυρί

σεις πίσω». Η Αντινόη άρχισε να κλαίει. «Αυτή είναι λοιπόν 

η ευχή σου; Κλαις σαν να σκοτώθηκα ήδη». Πήγε κοντά του 

και τον αγκάλιασε σφιχτά: «Μη με διώχνεις, σε παρακαλώ, 

μη με διώχνεις. Θα πεθάνω από την αγωνία μακριά σου, 

χωρίς να ξέρω τι σου συμβαίνει... δε θα το αντέξω». 

«Θα το αντέξεις, θα δεις», την παρηγόρησε ο Κλείδημος 

καθώς αποτραβιόταν μαλακά από την αγκαλιά της. «Σκέψου 

το γιο μας, σε έχει ανάγκη». Η Αντινόη ήταν απαρηγόρητη. 

«Δε θα σωθείτε. Οι Σπαρτιάτες θα ισοπεδώσουν την πόλη, 

κι αν πεθάνεις εσύ θέλω κι εγώ να πεθάνω μαζί σου, μαζί με 

το παιδί μου, αν έτσι είναι γραμμένο, μαζί με το λαό μου». 

«Όχι, Αντινόη, δεν ξέρεις τι λες... Πήρα την απόφασή 

μου και θα υπακούσεις. Θα φύγετε την πρώτη νύχτα με τη 

νέα σελήνη, μαζί με τον Κάρα. Σε στέλνω μακριά για να σε 

σώσω από σοβαρούς κίνδυνους, αλλά δεν έχω χάσει κάθε 

ελπίδα. Επικεφαλής της νέας εκστρατείας θα είναι ο βασι

λιάς Πλείσταρχος, ο γιος του Λεωνίδα... Θα προσπαθήσω να 

τον συναντήσω, να του μιλήσω. Ίσως αποφύγουμε μια α

νώφελη σφαγή. Ούτε η Σπάρτη μπορεί να θέτει χωρίς λόγο 

σε κίνδυνο τη ζωή των πολεμιστών της... Πολλοί έχασαν τη 

ζωή τους με το σεισμό, πολλοί άλλοι σκοτώθηκαν σε αυτό 

τον πόλεμο». 

Η Αντινόη δεν έλεγε κουβέντα, γιατί αισθανόταν στην 

καρδιά της μέσα απύθμενη θλίψη. Ακούμπησε το πρόσωπό 

της στο στήθος του Κλείδημου και άκουσε τους χτύπους της 

καρδιάς του. 

«Πάρα πολλά χρόνια η μοίρα μάς κράτησε μακριά», συ

νέχισε εκείνος. «Όταν σε είδα τελευταία φορά να χάνεσαι 



στη ράχη του γαϊδουριού, έκλαψα πικρά, γιατί ήμουν σί

γουρος ότι δε θα σε έβλεπα ξανά. Κι όμως, σε ξαναβρήκα, 

παρόλο που κινδύνευσα χίλιες φορές να σκοτωθώ σε μα

κρινά μέρη. Πρέπει να ελπίζουμε, Αντινόη, να ελπίζουμε ό

τι θα ξανασμίξουμε... Είναι φορές που οι θεοί δε μας αφή

νουν άλλη παρηγοριά. Αλλά υπάρχει μέσα μας μια δύναμη 

που δεν αφήνει την ελπίδα να σβήσει, η ίδια δύναμη που με 

έφερε σε σένα από τις μακρινές χώρες της Ασίας, από την 

άγρια ερημιά της Θράκης. Θα είμαι πάντα κοντά σου, Αντι

νόη, και κοντά στο γιο μου, αλλά ας μην είμαι μόνο εγώ ε

κείνος που πιστεύω και ελπίζω. Ας είσαι κι εσύ σίγουρη ότι 

θα ξαναβρεθούμε, ότι μια μέρα θα είμαστε ξανά μαζί, ε

λεύθεροι, και θα ζήσουμε ήσυχοι μέχρι τα γεράματα μας, για 

να δούμε τα παιδιά και τα παιδιά των παιδιών μας να με

γαλώνουν γερά στο πλευρό μας, σαν νέα κυπαρίσσια. Μέσα 

στην καταιγίδα ξεχνάμε ότι υπάρχει ο ήλιος και φοβόμαστε 

ότι το σκοτάδι θα επικρατήσει στη γη, αλλά ο ήλιος εξακο

λουθεί να λάμπει πάνω από τα μαύρα σύννεφα και, αργά ή 

γρήγορα, οι ακτίνες του βρίσκουν τη δίοδο για να μας φέ

ρουν ξανά το φως και τη ζωή». 

Η Αντινόη σιωπούσε. Σφιγγόταν πάνω του, προσπαθού

σε να ανοίξει την καρδιά της σε αυτά τα λόγια και να συ

γκρατήσει τα καυτά δάκρυα που ανάβλυζαν από τα μάτια 

της. 

Την πρώτη νύχτα με τη νέα σελήνη ο Κάρας βοήθησε τις 

δύο γυναίκες και το παιδί να ανέβουν στην άμαξα που θα 

τους οδηγούσε μακριά από την Ιθώμη. Ο Κλείδημος τους έ

βλεπε να απομακρύνονται με τα χέρια του να τους χαιρετάνε 

στον αέρα, όπως εκείνη τη μακρινή μέρα στην πεδιάδα, κι 

ήταν ευτυχισμένος που πήγαιναν σε ασφαλές μέρος, μακριά 

από κινδύνους. Ταυτόχρονα όμως ήταν θλιμμένος που α-



ποχωριζόταν τους ανθρώπους που αγαπούσε περισσότερο 

στη ζωή του. Και ο λαός της Ιθώμης τον κοιτούσε, όπως στε

κόταν όρθιος μπροστά στη βόρεια πύλη της πόλης, με θλί

ψη και ελπίδα στην καρδιά του. Ήθελαν κι εκείνοι να σω

θεί ο γιος του Τάλω, του Λύκου, και ήξεραν ότι ένας αρχη

γός την ύστατη στιγμή πρέπει να μένει μόνος. 

Η πολιορκία άρχισε την άνοιξη και επικεφαλής της εί

χαν τεθεί αρχικά δυο στρατηγοί και τέσσερις διοικητές λό

χου. Ο Πλείσταρχος θα ερχόταν αργότερα, μετά τις τελετές 

προς τιμήν της Ορθίας Αρτέμιδος, στις οποίες έπρεπε να 

παραστεί μαζί με τον ομόλογο του Αρχίδαμο. Στη Σπάρτη 

οι έφοροι είχαν προσπαθήσει με κάθε τρόπο να πληροφο

ρηθούν ποιος ήταν ο αρχηγός των ειλώτων. Όταν άκουσαν 

τις πρώτες μαρτυρίες των στρατιωτών που πολέμησαν στη 

Μεσσηνία, στις οποίες γινόταν λόγος για ένα μυστηριώδη πο

λεμιστή με μια παράξενη αρματωσιά που δεν είχαν ξανα

δεί, έκαναν τα πάντα για να μάθουν περισσότερα, ωστόσο 

χωρίς αποτέλεσμα. Μαθεύτηκε ότι εκείνος ο άντρας ήταν 

κουτσός και ορισμένοι σκέφτηκαν τον Κλείδημο, το γιο του 

Αρίσταρχου, που εξαφανίστηκε με το σεισμό, αλλά δεν μπό

ρεσαν να βρουν απτές αποδείξεις και ο έφορος Επισθένης, 

που ήξερε, δε μίλησε. Κανένας Σπαρτιάτης δεν είχε δει πο

τέ το πρόσωπο του, αφού ο Κλείδημος πολεμούσε πάντα 

φορώντας περικεφαλαία. 

Ο Κάρας εκτέλεσε την αποστολή του, αλλά δε γύρισε α

μέσως στην Ιθώμη. Έμεινε για λίγο στην Αρκαδία για να 

συγκεντρώσει πληροφορίες. Όταν επιτέλους γύρισε πίσω, 

λίγο πριν στηθεί η πολιορκία γύρω από την πόλη, ανέφερε 

στον Κλείδημο όσα είχε ακούσει: στους Αθηναίους είχε κά

νει βαθιά εντύπωση η σθεναρή αντίσταση των ειλώτων και 

πίεζαν τη Σπάρτη να τους χαρίσει την ελευθερία τους. Δεν 



είχε καταφέρει όμως να μάθει κάτι για τις προθέσεις των 

Σπαρτιατών. Όταν τελικά έφτασε στο στρατόπεδο ο βασι

λιάς Πλείσταρχος, ο Κλείδημος προσπάθησε με κάθε μέσο 

να συναντηθούν, αλλά δεν τα κατάφερε. Μια μέρα τον είδε 

από τις επάλξεις να προχωρά καβάλα στο άλογο, στο μονο

πάτι που ανηφόριζε από την κοιλάδα, για να επιθεωρήσει 

τα τείχη της πολιορκημένης πόλης. Έγραψε τότε ένα σύ

ντομο μήνυμα και το τύλιξε γύρω από ένα βέλος. Στόχευσε 

με το κεράτινο τόξο στον ουρανό, υπολόγισε προσεκτικά την 

τροχιά και το άφησε. Το βέλος ξεχύθηκε μπροστά μ' ένα 

σφύριγμα και καρφώθηκε στη γη, λίγα βήματα από το άτι 

του βασιλιά. 

Ο Πλείσταρχος ξεπέζεψε και το μάζεψε. Διάβασε γρή

γορα το μήνυμα κι ύστερα κοίταξε την πόλη. Οι επάλξεις ή

ταν άδειες, αλλά πάνω σε έναν πύργο διέκρινε έναν πολε

μιστή με λαμπερή αρματωσιά που τον κοιτούσε ακίνητος. 

Ο βασιλιάς τον παρατήρησε με τη σειρά του για αρκετή ώ

ρα. Έπειτα απομάκρυνε τη φρουρά του με ένα νεύμα. Ζύ

γισε το ακόντιο του και στη συνέχεια το κάρφωσε δυνατά 

στον κορμό μιας ξεραμένης ελιάς, ακριβώς στα μισά της α

πόστασης ανάμεσα σε εκείνον και τα τείχη. Ο πολεμιστής 

χάθηκε από τον πύργο, αλλά λίγο αργότερα άνοιξε μια πύ

λη κι εμφανίστηκε πάλι, στο χείλος του βουνού. Κάρφωσε 

στο χώμα το δόρυ του και κατευθύνθηκε με αργά βήματα 

προς την ελιά. Ο βασιλιάς προχώρησε υπό το βλέμμα της 

φρουράς κι έφτασε κοντά στον κορμό. Ο πολεμιστής σή

κωσε το χέρι σε χαιρετισμό και ο βασιλιάς τον κοιτούσε α

μίλητος. Σάστισε από την αρματωσιά, που δεν είχε ξαναδεί 

όμοιά της, και το βλέμμα του προσπαθούσε να διακρίνει το 

πρόσωπο που κρυβόταν πίσω από την περικεφαλαία με τα 

δόντια ενός λύκου. Εκείνο το βλέμμα που σπινθίριζε πίσω 



από τον επιχρυσωμένο χαλκό δεν ήταν το βλέμμα ενός δού

λου, γιου κι εγγονού δούλων. 

Ο Κλείδημος έβλεπε για πρώτη φορά το πρόσωπο του βα

σιλιά. Τον είχε ξαναδεί στη Σπάρτη, αλλά πάντα από κάποια 

απόσταση. Ήταν όμορφος νέος -μόλις είχε περάσει τα εί

κοσι-, γυμνασμένος, με σκούρο δέρμα και μακριά κυματι

στά μαλλιά που έπεφταν στο λαιμό του μέχρι το θώρακα. 

Στην ασπίδα του είχε το γεράκι των Αγιαδών, της γενιάς του 

πατέρα του, του μεγάλου Λεωνίδα. 

«Ποιος είσαι;» τον ρώτησε απότομα ο βασιλιάς. 

«Έχει σημασία το όνομά μου;» ήρθε η απάντηση. 

«Όχι, καμία, αλλά στην ασπίδα σου έχεις την κεφαλή του 

λύκου του βασιλιά της Μεσσηνίας...» 

«Ο άνθρωπος ενώπιόν σου φορά την αρματωσιά του Αρι

στόδημου, έχει λοιπόν εξουσία πάνω στο λαό της Ιθώμης». 

«Τι θέλεις;» ζήτησε να μάθει ο Πλείσταρχος με μια χει

ρονομία που πρόδιδε ανυπομονησία. 

«Ξέρω ότι είσαι γενναίος, άξιος γιος μεγάλου πατέρα. Γι' 

αυτό νομίζω ότι εκτιμάς το θάρρος αυτών των ανθρώπων 

που αντιστέκονται εδώ και τρία χρόνια, μαχόμενοι για την 

ελευθερία τους. Αυτός ο πόλεμος έχει κρατήσει πάρα πολύ 

και προκάλεσε ανώφελη αιματοχυσία. Άφησε το λαό αυτό 

να ζήσει ειρηνικά στη γη των προγόνων του. Αν αποσύρεις 

τους πολεμιστές σου, δε θα έχεις να φοβάσαι τίποτα. Είμα

στε έτοιμοι να ορκιστούμε συμφωνία ειρήνης και να τη σε

βαστούμε για πάντα». 

«Δεν έχω αρμοδιότητα για κάτι τέτοιο, ακόμη και να το 

ήθελα», απάντησε ο Πλείσταρχος. «Αν θέλεις να σώσεις αυ

τό το λαό, πείσ' τον να γυρίσει στη Λακωνική. Αν πραγμα

τικά έχεις εξουσία πάνω τους, πείσ' τους κι εγώ σου δίνω το 

βασιλικό μου λόγο ότι δε θα τους κάνουμε κακό». 



«Αυτό δε γίνεται. Θα προτιμήσουν να πεθάνουν μέχρι τον 

τελευταίο. Αν τους τρόμαζε ο θάνατος, θα είχαν παραδοθεί 

εδώ και πολύ καιρό». 

«Τότε δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. Ετοιμαστείτε να πε

θάνετε στη μάχη». Τράβηξε το ακόντιο από την ελιά και γύ

ρισε την πλάτη για να πάει στη φρουρά του. 

«Περίμενε», τον σταμάτησε ο Κλείδημος. «Αυτά που θα 

σου πω θα σου φανούν απίστευτα, αλλά σου ορκίζομαι στους 

θεούς του Άδη ότι είναι αλήθεια». 

«Μίλα», είπε ο βασιλιάς. 

«Ο πατέρας σου δε θα πολεμούσε. Πριν σκοτωθεί στις 

Θερμοπύλες έστειλε ένα μήνυμα στους εφόρους και στη Γε

ρουσία, με το οποίο ζητούσε να δοθεί η ελευθερία στους εί

λωτες. Τους είχε δει να σκοτώνονται στη μάχη, δίπλα στους 

ομοίους, σαν τέκνα της ίδιας γης. Και σ' εκείνη τη γη ήθε

λε να ζήσουν ειρηνικά οι δυο λαοί. Ζήτησε επίσης να απο

κατασταθεί η μνήμη του βασιλιά Κλεομένη, του θείου σου, 

τον οποίο οι έφοροι δηλητηρίαζαν σιγά σιγά σπρώχνοντας 

τον στην τρέλα και στο θάνατο». Ο Πλείσταρχος έβγαλε την 

περικεφαλαία αποκαλύπτοντας το συνοφρυωμένο του πρό

σωπο. «Το μήνυμα όμως που έφεραν στη Σπάρτη με διατα

γή του Λεωνίδα ο Βρύθος, ο γιος του Αρίσταρχου, Κλεομε-

νίδης, και ο Άγις, γιος του Αντίμαχου, το έκλεψε η κρυπτεία 

και το αντικατέστησε με έναν άγραφο κύλινδρο. Με αυτό 

τον τρόπο οι δυο πολεμιστές που το έφεραν στη Σπάρτη συ

κοφαντήθηκαν και οδηγήθηκαν στο θάνατο, αφού δεν μπο

ρούσαν να αντέξουν την αισχύνη». 

«Γιατί να σε πιστέψω;» είπε ο βασιλιάς. 

«Γιατί εγώ ήμουν στις Θερμοπύλες και γύρισα πίσω μα

ζί με τον Βρύθο και τον Άγι και είδα τον κλέφτη να παίρνει 

το μήνυμα», απάντησε ο Κλείδημος βγάζοντας κι αυτός την 



περικεφαλαία του. «Γιατί εγώ είμαι ο Κλείδημος, αδερφός 

του Βρύθου, γιος του Αρίσταρχου, εκείνος που οι είλωτες α

ποκαλούν Τάλω, Λύκο». 

«Πρέπει να πιστέψω τα λόγια ενός προδότη;» είπε κο

φτά ο Πλείσταρχος. 

«Δεν είμαι προδότης. Όταν έμαθα ποιος ήμουν στην 

πραγματικότητα, αποφάσισα να υπηρετήσω την πόλη, ε

ξαιτίας των νόμων της οποίας με είχαν εγκαταλείψει νήπιο 

στα άγρια ζώα του δάσους. Εγώ, που η μοίρα με έταξε στο 

θάνατο ή στη δουλεία, πολέμησα στην πρώτη γραμμή στις 

Πλαταιές, διοίκησα για τέσσερα χρόνια ένα λόχο ομοίων 

και εδώ και τρία χρόνια αντιστέκομαι στις στρατιές σας. 

Αποφάσισα να γυρίσω στο λαό που μου έσωσε τη ζωή και 

με μεγάλωσε όταν έμαθα ότι η Σπάρτη προσπάθησε συνω

μοτικά να αφανίσει την οικογένειά μου, στέλνοντας τον πα

τέρα και τον αδερφό μου σε μια εκστρατεία χωρίς ελπίδα. 

Όταν έμαθα ότι η Σπάρτη δεν είχε σεβαστεί τις τελευταίες 

επιθυμίες ενός μεγάλου βασιλιά, γενναίου και σοφού... Του 

πατέρα σου. Όταν έμαθα ότι η Σπάρτη έβαλε να σκοτώσουν 

ικέτες σε ιερό τόπο...» 

«Δε θέλω να σε ακούσω!» τον έκοψε ο Πλείσταρχος. 

«Μπορείς να φύγεις αν θέλεις», τον προκάλεσε ο Κλείδη

μος, «αλλά η αλήθεια δε θα σε αφήσει ποτέ να ησυχάσεις. 

Έχεις τη δύναμη να ξεχάσεις τα λόγια μου και να διατάξεις 

επίθεση στην Ιθώμη. Αλλά αν θελήσεις μια μέρα να μάθεις 

πόσο ανώφελη ήταν αυτή η σφαγή, διάβασε τις λέξεις που 

είναι χαραγμένες στον τάφο της μητέρας μου, της Ισμήνης, 

που πέθανε από τη στενοχώρια της στην αγκαλιά μου. Ψά

ξε στα χαλάσματα της οικίας των Κλεομενιδών και σε ένα σι

δερένιο κιβώτιο, στον προθάλαμο, κοντά στο βωμό, θα βρεις 

τα πραγματικά λόγια του Λεωνίδα, του πατέρα σου!» 



Ο Πλείσταρχος έμεινε για λίγο αποσβολωμένος, σαν να 

τον είχε χτυπήσει κεραυνός, έπειτα φόρεσε την περικεφα

λαία του και ξεκίνησε με αργά βήματα για το άλογο του. Ο 

Κλείδημος επέστρεψε στην πόλη. Στις επάλξεις το πλήθος, 

πολεμιστές, γυναίκες, γέροι, τον κοιτούσε με μάτια γεμάτα 

αγωνία και απορία να ανεβαίνει σέρνοντας τα βήματα του, 

σκυφτός, σαν να έγινε μολυβένιος ο λαμπερός χαλκός της αρ

ματωσιάς του. 

Ο βασιλιάς Πλείσταρχος κοιμόταν ανήσυχος και, όταν ξυ

πνούσε στην καρδιά της νύχτας, ερχόταν αντιμέτωπος με τα 

λόγια που είχε ακούσει. Πολλοί στη Σπάρτη είχαν ερμη

νεύσει το σεισμό ως σημάδι της οργής των θεών για την ιε

ροσυλία στο Ταίναρο. Η τρομερή ιστορία των Κλεομενι-

δών, ο φριχτός θάνατος του Παυσανία, για τον οποίο το μα

ντείο των Δελφών είχε ζητήσει εξιλέωση, είχαν φέρει εφιάλ

τες στους γέροντες. Η Σπάρτη η αήττητη δεν μπορούσε να 

κάμψει την αντίσταση μιας χούφτας δούλων - μήπως κι αυ

τό δεν ήταν σημάδι των θεών; Και το μήνυμα του πατέρα 

του; Είναι δυνατό δύο γενναίοι πολεμιστές να έφεραν από 

τις Θερμοπύλες ένα μήνυμα που δεν έλεγε τίποτα; Και αν 

πράγματι το αληθινό μήνυμα ήταν θαμμένο μέσα στα χα

λάσματα της οικίας των Κλεομενιδών; Οι άνθρωποι αυτοί πί

σω από τα τείχη της Ιθώμης σύντομα θα έμεναν χωρίς τρο

φή, αλλά θα συνέχιζαν να πολεμούν. 

Δε φανταζόταν ότι εκείνη ακριβώς τη στιγμή δύο ιερείς 

του ναού της Χαλκιοίκου Αθηνάς επέστρεφαν από τους Δελ

φούς, όπου, κατόπιν εντολής της Γερουσίας, είχαν ρωτήσει 

το θεό για την έκβαση του πολέμου εναντίον της Ιθώμης. 

Ούτε ο Κλείδημος μπορούσε να το φανταστεί. Συγκέντρω-



σε τους αρχηγούς του για να εκπονήσει ένα απεγνωσμένο εγ

χείρημα, το μόνο που θα μπορούσε να σώσει την πόλη από 

τον αργό θάνατο της ασιτίας και ίσως να φέρει την αποφα

σιστική νίκη, αν οι θεοί τον βοηθούσαν: νυχτερινή έφοδο 

στις σπαρτιάτικες γραμμές. 

Την ίδια στιγμή οι ιερείς μετέφεραν στους γέροντες και 

στους εφόρους το χρησμό του θεού των Δελφών: 

Αφήστε ελεύθερους τους ικέτες 

του Ιθωμάτα Διός. 

Ο χρησμός ήταν ξεκάθαρος και οι γέροντες κατέβασαν 

το κεφάλι. Οι Αθηναίοι είχαν ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι ή

ταν διατεθειμένοι να προσφέρουν νέα πατρίδα στους είλω

τες της Ιθώμης. Γι' αυτό οι έφοροι είχαν στείλει απεσταλμένο 

στην Αττική για τις σχετικές συμφωνίες. Την επομένη θα εί

χαν την απάντηση. Όταν τα χαράματα ο απεσταλμένος ξε

κίνησε το ταξίδι του, πίσω από τον Ταύγετο έλαμπε ακόμη 

το χλομό μισοφέγγαρο. Ήταν το τελευταίο τέταρτο πριν α

πό τη νέα σελήνη κι εκείνη ακριβώς τη νύχτα ο Κλείδημος 

θα οδηγούσε στην επίθεση τους εξουθενωμένους άντρες του, 

στηρίζοντας τις ελπίδες του στο σκοτάδι και στη βοήθεια 

των θεών. 

Όταν ήρθε η ώρα, τους μάζεψε όλους στο κέντρο της πό

λης. Τους χώρισε σε δυο φάλαγγες και τέθηκε ο ίδιος επι

κεφαλής αυτής που έπρεπε να σπείρει πανικό στο εχθρικό 

στρατόπεδο. Τη δεύτερη, δυνατότερη και μεγαλύτερη, θα 

την καθοδηγούσε ο Κάρας. Έπρεπε να εισβάλει συμπαγής 

στο εχθρικό οχυρό για να καλύψει τη φυγή των αμάχων. Στη 

συνέχεια, αν η επίθεση στεφόταν με επιτυχία, οι δυο φά

λαγγες θα εναλλάσσονταν στην οπισθοφυλακή για να απο-



κρούσουν τους εχθρούς, ώσπου να φτάσει στην Αρκαδία η 

πομπή των προσφύγων. Τα τελευταία από τα τιμαλφή που 

λεηλατήθηκαν πριν από δεκαπέντε χρόνια στο πεδίο των 

Πλαταιών θα εξασφάλιζαν τα εφόδια για το ταξίδι. 

«Αν καταφέρουμε και φτάσουμε στη θάλασσα», κατέλη

ξε ο Κλείδημος, «ίσως μπορέσουμε να μπούμε σε κάποιο 

πλοίο και να αναζητήσουμε νέα πατρίδα πέρα από τη θά

λασσα, όπου κανείς δε θα μπορέσει να μας αιχμαλωτίσει. Ο 

Κάρας μου είπε ότι στη Σικελία υπάρχει μια πόλη* όπου κα

τέφυγαν Μεσσήνιοι φυγάδες πριν από πολλά χρόνια. Μπο

ρεί να είναι φιλόξενοι όταν μάθουν ότι είμαστε αδέρφια 

τους και ότι μας βρήκε η ίδια μοίρα». Κοίταξε τα φωτισμέ

να από τους δαυλούς πρόσωπα των αντρών του: ήταν κου

ρασμένα, σκαμμένα από την κόπωση και την πείνα. Θα κα

τάφερναν να νικήσουν την ισχυρότερη στρατιά των Ελλήνων; 

Η ψυχή τους ήταν δυνατή, αλλά το σώμα τους θα άντεχε ε

κείνη την ύστατη δοκιμασία; 

Σηκώθηκε και φόρεσε την περικεφαλαία του, ενώ πήρε 

και την ασπίδα. Μέσα στην αρματωσιά του φάνταζε τρομε

ρός. 

«Εμείς πολεμάμε για τη ζωή και την ελευθερία μας», εί

πε. «Δε θα μας σταματήσουν. Τώρα σβήστε τους δαυλούς και 

ακολουθήστε με». Κατευθύνθηκε προς την πύλη και οι πο

λεμιστές μπήκαν σιωπηλοί στη σειρά πίσω του, περνώντας 

ανάμεσα από γέρους, γυναίκες και παιδιά που τους κοιτού

σαν άφωνοι. Το σκοτάδι είχε σκεπάσει τελείως το βουνό και 

τα σύννεφα κάλυψαν και το λιγοστό φέγγος των άστρων. Κα

τηφόρισαν στο μονοπάτι που οδηγούσε προς την κοιλάδα, 

* Η Ζάγκλη, αποικία των Χαλκιδέων, την οποία ο Μεσσήνιος τύραννος των Ρη-

γίνων Αναξίλαος μετονόμασε σε Μεσσήνη, η σημερινή Μεσίνα. (Σ.τ.Ε.) 



μέχρι να προσεγγίσουν τις πρώτες σκοπιές των Σπαρτιατών. 

Ο Κλείδημος κρύφτηκε πίσω από ένα βράχο και είδε δυο 

φρουρούς που κάθονταν μπροστά στη φωτιά. Στο νου του 

ήρθε η τακτική που εφάρμοζαν οι Θράκες, όταν ο ίδιος ή

ταν επικεφαλής του τέταρτου λόχου των ομοίων: άναβαν με

γάλες φωτιές που φώτιζαν το έδαφος, αλλά οι φρουροί έμε

ναν στο σκοτάδι, ώστε να μπορούν να δουν χωρίς να τους βλέ

πουν. Έκανε νόημα σε μια ομάδα τοξότες, δείχνοντας τους 

τις δυο σκιές: «Δεν πρέπει να προλάβουν να βγάλουν άχνα», 

είπε και τους έδωσε το σήμα. Οι τοξότες έριξαν ταυτόχρονα 

και οι φρουροί σωριάστηκαν τρυπημένοι από τα βέλη τους. 

«Τώρα μπορούμε να φτάσουμε στο στρατόπεδο χωρίς να 

σημάνει συναγερμός. Όταν σας κάνω σήμα, ορμήστε, κόψ

τε τα σκοινιά στα αντίσκηνα για να πέσουν πάνω σε εκείνους 

που κοιμούνται μέσα και φωνάξτε με όση δυνάμη διαθέτε

τε, να νομίσουν ότι είμαστε χιλιάδες. Πυρπολήστε τα πά

ντα, διώξτε τα άλογα, σκορπιστέ τα τρόφιμα, αλλά μη μεί

νετε ποτέ μόνοι. Να είστε πάντα μαζί, σε ομάδες. Αφού δια

σχίσετε και καταστρέψετε το στρατόπεδο, να τρέξετε στο ο

χυρό στην άκρη της κοιλάδας, όπως συνεννοηθήκαμε. Θα 

αφήσετε πίσω σας τους τοξότες που θα ρίχνουν σε όσους 

φωτίζονται από τις πυρκαγιές, κρυμμένοι οι ίδιοι στο σκο

τάδι. Είθε οι θεοί να σας προστατεύουν». 

Ύψωσε το χέρι του στον αέρα κι έδωσε το σήμα. Οι ά

ντρες του όρμησαν με κραυγές και γρήγορα έφτασαν στους 

Σπαρτιάτες, που αιφνιδιάστηκαν στην καρδιά της νύχτας. 

Προσπαθούσαν να αρπάξουν τα όπλα και να βγουν από τις 

σκηνές, αλλά έπεφταν πάνω στους επιτιθέμενους, που ήδη 

είχαν διασκορπιστεί παντού. Μέσα στο σκοτάδι οι μάχες 

σώμα με σώμα έγιναν λυσσαλέες και, όταν οι πυρκαγιές άρ

χισαν να μαίνονται, το τοπίο ήταν εφιαλτικό. Κραυγές, κο-



φτές διαταγές, βρισιές, χλιμιντρίσματα αλόγων, παντού μα

τωμένα κορμιά. Σύντομα οι άντρες του Κλείδημου βρέθηκαν 

σε ανοιχτό χώρο και αντιλήφθηκαν ότι το μεγαλύτερο μέρος 

του στρατοπέδου ήταν γύρω στα εκατό βήματα πιο πέρα. Ο 

βασιλιάς Πλείσταρχος πρέπει να είχε αλλάξει τη διάταξη 

του λίγες ώρες πριν, ίσως γιατί φοβόταν έξοδο, και είχε το

ποθετήσει στην πρώτη σειρά μόνο το ελαφρύ πεζικό. Όταν 

οι άντρες του Κλείδημου άρχισαν και πάλι να τρέχουν για 

να καλύψουν το κενό, οι σάλπιγγες είχαν ήδη σημάνει συ

ναγερμό και οι οπλίτες παρατάσσονταν στις γραμμές τους. 

Επίθεση κάτω από αυτές τις συνθήκες, σε ανοιχτό πεδίο ε

ναντίον συμπαγούς φάλαγγας, θα ήταν καθαρή τρέλα. Γι' 

αυτό ο Κλείδημος έδωσε διαταγή να τρέξουν προς τα δεξιά, 

προς την κατεύθυνση του οχυρού, με την ελπίδα οτι ο Κά

ρας θα καταλάβει τι συνέβαινε. Ο ίδιος έμεινε εκεί με το λό

χο του για να καλύψει την υποχώρηση. Η μάχη άναψε, κα

θώς οι είλωτες προσπαθούσαν να υποχωρήσουν με τάξη, ε

νώ οι ριπές των τόξων κατάφεραν να κρατήσουν πρόσκαι

ρα σε απόσταση τη φάλαγγα του Πλείσταρχου, που προ

χωρούσε αργά στο ανώμαλο έδαφος για να μη σπάσει η 

γραμμή του μετώπου. Η αυγή βρήκε το στρατό της Σπάρ

της μπροστά στο οχυρό, μέσα στο οποίο είχαν συγκεντρω

θεί όσοι είλωτες είχαν προφτάσει. Πίσω τους ήταν όλος ο 

πληθυσμός της Ιθώμης, που είχε ξεκινήσει την πορεία προς 

τη Δύση, υπό την προστασία μιας χούφτας πολεμιστών. Ο 

Πλείσταρχος προχώρησε μπροστά καβάλα στο άλογο του 

για να διατάξει την τελική επίθεση και να σαρώσει τους ε

χθρούς, που ήταν πλέον κατάκοποι και δεν είχαν καν την 

προστασία των τειχών της πόλης τους. Σήκωσε το δόρυ του 

ενώ οι ακτίνες του ήλιου διαπερνούσαν με δυσκολία τα πυ

κνά σύννεφα. Πριν προλάβει όμως να το κατεβάσει, ένας 



ιππέας χίμηξε καλπάζοντας στο άδειο πεδίο ανάμεσα στη 

φάλαγγα και το οχυρό. 

«Ω βασιλιά», είπε και ξεπέζεψε με ένα σάλτο μπροστά 

στον Πλείσταρχο. «Ω βασιλιά, έχω μήνυμα των εφόρων και 

της Γερουσίας». 

«Θα το διαβάσω αργότερα», είπε ο βασιλιάς και σήκωσε 

ξανά το δόρυ του. 

«Όχι», απάντησε ο αγγελιαφόρος δίνοντας του τον κύ

λινδρο. «Πρέπει να το διαβάσεις αμέσως». 

Ο Πλείσταρχος έβγαλε την περικεφαλαία, με τις δυο πα

ρατάξεις να έχουν μείνει άφωνες, και διάβασε: 

Οι έφοροι και η Γερουσία της Σπάρτης προς το βασιλιά 

Πλείσταρχο, γιο του Λεωνίδα, χαίρε! 

Οι συμφορές που υπέστη η πόλη μας και ο φόβος μην ορ

γιστούν οι θεοί μας έπεισαν να ζητήσουμε χρησμό από το 

μαντείο των Δελφών, το οποίο μας έδωσε την εξής απά

ντηση: 

Αφήστε ελεύθερους τους ικέτες 

του Ιθωμάτα Διός. 

Άφησε λοιπόν ελευθέρους, ω βασιλιά, τους κατοίκους της 

πόλης και σταμάτησε τον πόλεμο, αφού αυτή είναι η βού

ληση του θεού. Οι Αθηναίοι θα τους προσφέρουν τόπο να 

εγκατασταθούν, αν θελήσουν να ακολουθήσουν τους απε

σταλμένους της πόλης αυτής, οι οποίοι έφτασαν εκεί μαζί 

με τον άνθρωπο που σου έφερε το παρόν μύνυμα. Τιμή 

στην ανδρεία και την αφοσίωσή σου στους νόμους της πα

τρίδας. 



Ο βασιλιάς σήκωσε κατάπληκτος το βλέμμα και αντί

κρισε τους δυο Αθηναίους αξιωματικούς που είχαν έρθει α

μέσως μετά τον αγγελιαφόρο. 

«Ω βασιλιά», είπε ο ένας, «εδώ και καιρό είχαμε ζητήσει 

από τους εφόρους και τη Γερουσία να σταματήσουν αυτό 

τον πόλεμο, που φέρνει μόνο συμφορές και αιματοχυσία. 

Και όταν μας ζήτησαν να δεχτούμε αυτό το λαό, συμφωνή

σαμε. Επίτρεψέ μας λοιπόν να τους οδηγήσουμε μακριά α

πό τη χώρα και δέξου το χαιρετισμό και το σεβασμό των 

Αθηναίων, οι οποίοι ακόμη τιμούν τη μνήμη του πατέρα 

σου». 

«Αφού έτσι αποφασίστηκε, έτσι ας γίνει», απάντησε ο βα

σιλιάς. Κάλεσε έναν αξιωματικό και έδωσε εντολή: «Δια

τάξτε υποχώρηση. Σήμερα επιστρέφουμε στη Λακεδαίμο

να». 

Οι Σπαρτιάτες άκουσαν εμβρόντητοι τις διαταγές του βα

σιλιά και άρχισαν να μετακινούνται προς το στρατόπεδο, ε

νώ οι είλωτες δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτά που έβλε

παν, γιατί δε γνώριζαν τι ακριβώς συνέβαινε. Οι δυο Αθη

ναίοι κάλπασαν προς το οχυρό: 

«Άντρες της Ιθώμης!» είπε με δυνατή φωνή ο αξιωματι

κός που είχε μιλήσει στο βασιλιά. «Η πόλη σας χάθηκε. Αλλά 

ο θεός των Δελφών σάς προσφέρει νέα πατρίδα. Εξασφαλί

σατε τον οίκτο των βασιλέων σας, του Αρχίδαμου, γιου του 

Ζευξίδαμου, και του Πλείσταρχου, γιου του Λεωνίδα, καθώς 

και τη γενναιοδωρία των Αθηναίων, που μας έστειλαν εδώ 

για να σας οδηγήσουμε μακριά. Άντρες της Ιθώμης, είστε ε

λεύθεροι!» Ένα μουρμουρητό απλώθηκε καθώς εκείνοι που 

ήταν πιο κοντά μετέφεραν στους άλλους τα λόγια. 

«Είστε ελεύθεροι!» αναφώνησε ξανά ο Αθηναίος αξιω

ματικός. Το μουρμουρητό έγινε ακόμη πιο δυνατό, μέχρι 



που κορυφώθηκε σε μια ασυγκράτητη ιαχή. Μερικοί αγκα

λιάζονταν, κάποιοι άλλοι είχαν γονατίσει και έκλαιγαν με 

τα χέρια υψωμένα στον ουρανό, ορισμένοι έτρεχαν στις 

γραμμές των πολεμιστών φωνάζοντας, άλλοι έσπευσαν να 

μεταφέρουν την είδηση στους πρόσφυγες, που βάδιζαν υπό 

την προστασία των αντρών του Κάρα. 

Όταν τελικά καταλάγιασε ο ενθουσιασμός τους, σχημά

τισαν μεγάλη πομπή πίσω από τους Αθηναίους αξιωματι

κούς, που πήραν το δρόμο προς τη θάλασσα. Το μεσημέρι 

πρόλαβαν και το απόσπασμα του Κάρα. Ήταν εξουθενω

μένοι από τη μεγάλη πορεία, αλλά πανευτυχείς από την α

πίστευτη είδηση που είχαν μεταφέρει σαν αστραπή οι αγ

γελιαφόροι. 

Όταν η κεφαλή της πορείας έφτασε στις όχθες του Πά-

μισου, ο Κάρας διέταξε να στηθεί καταυλισμός και πήγε α

μέσως να μιλήσει με τους Αθηναίους αξιωματικούς: «Σας 

ευχαριστώ», είπε σκουπίζοντας τον ιδρώτα από το μέτωπό 

του κι έπειτα απευθύνοντάς τους στρατιωτικό χαιρετισμό. 

«Στο όνομα αυτού του δυστυχισμένου λαού που σώθηκε α

πό το θάνατο όταν δεν υπήρχε πια ελπίδα. Ο αρχηγός μας 

σας έχει εξηγήσει τι συνέβη τη νύχτα». Οι Αθηναίοι κοιτά

χτηκαν με αμηχανία. «Δε γνωρίζουμε τον αρχηγό σας, αλλά 

ακούσαμε πολλά γι' αυτόν και θα χαρούμε να τον συναντή

σουμε». Το πρόσωπο του Κάρα σκοτείνιασε καθώς αντιλή

φθηκε ότι είχε να δει τον Κλείδημο από τότε που είχε αρχί

σει η έξοδος. Ζήτησε βιαστικά συγνώμη και βάλθηκε να τρέ

χει στο στρατόπεδο ρωτώντας όσους έβρισκε μπροστά του 

μήπως τον είχαν δει. Σύντομα πείστηκε ότι δεν ήταν εκεί. 

Εκείνοι που είχαν φύγει τελευταίοι από το οχυρό νόμιζαν ό

τι ήταν μαζί με τους άντρες της εμπροσθοφυλακής, ενώ αυ

τοί ήταν βέβαιοι ότι είχε μείνει πίσω. Ο Κάρας συγκέντρω-



σε τους αρχηγούς και τους υπέδειξε να υπακούσουν πιστά 

τους Αθηναίους. Εκείνος έπρεπε να γυρίσει πίσω, να ψάξει 

στο πεδίο της μάχης. Βρήκε ένα άλογο κι άρχισε να καλπάζει 

στο μονοπάτι της επιστροφής, ενώ ο ήλιος βρισκόταν στη δύ

ση του. Έφτασε στους πρόποδες της Ιθώμης το ηλιοβασί

λεμα και κατέβηκε με ένα σάλτο από το άλογο. 

Το έρημο πεδίο ήταν διάσπαρτο με πτώματα. Οι Σπαρ

τιάτες είχαν φύγει παίρνοντας μαζί τους νεκρούς τους. Άρχι

σε να ψάχνει μανιασμένα έναν έναν τους σκοτωμένους, ε

ξετάζοντας με προσοχή τα παραμορφωμένα πρόσωπά τους. 

Μάταια όμως. Εκτός εαυτού, σκαρφάλωσε στην πλαγιά του 

βουνού που ακόμη φωτιζόταν από τις τελευταίες κόκκινες α

ναλαμπές του ήλιου. Η νεκρική σιγή βάραινε πάνω στο βου

νό, μια σιγαλιά που διέκοπταν κάθε τόσο τα κρωξίματα των 

όρνιων που πετούσαν σε μεγάλους κύκλους στον ουρανό. 

Ψηλά, στα μαύρα τείχη της Ιθώμης, η ορθάνοιχτη πύλη έ

μοιαζε με άδειο κουφάρι νεκροκεφαλής. Ο Κάρας σταμά

τησε λαχανιασμένος στα μισά του δρόμου κι έριξε μια μα

τιά κάτω στη σκοτεινή και έρημη πια κοιλάδα. Έβαλε τα χέ

ρια του σαν χωνί στο στόμα και άρχισε να τον φωνάζει με 

όλη του τη δύναμη. Μόνο η μακρινή ηχώ τού αποκρίθηκε. 

Σωριάστηκε καταγής εξαντλημένος και απελπισμένος. Έμει

νε πολλή ώρα εκεί και σκεφτόταν με πόνο πώς θα γύριζε πί

σω, όταν του φάνηκε ότι κάτι έλαμπε δεξιά του, σε από

σταση περίπου δέκα βημάτων. Σηκώθηκε όρθιος για να δει 

καλύτερα: ήταν δύο μάτια, τα κίτρινα μάτια ενός μεγάλου 

γκρίζου λύκου. Το ζώο προχώρησε προς το μέρος του, σή

κωσε τη μουσούδα για να τον οσφριστεί και άφησε ένα πα

ρατεταμένο ουρλιαχτό. Ύστερα απομακρύνθηκε περπατώ-

ντας στο χείλος του βουνού. Κάθε τόσο σταματούσε και έ

στρεφε τη μουσούδα του προς το μέρος του Κάρα. Εκείνος 



τον ακολούθησε, μέχρι που το ζώο έφτασε στη μεγάλη ξε

ρή ελιά. Στο ημίφως το δέντρο έμοιαζε με απεγνωσμένο πλά

σμα που ύψωνε τα στρεβλά χέρια του στον ουρανό. Ο λύκος 

εξαφανίστηκε πίσω από ένα βράχο. Ο Κάρας έτρεξε προς 

την ελιά κλοτσώντας στην κατηφόρα τα πετραδάκια που α

ντηχούσαν καθώς έπεφταν πάνω στα χαμηλότερα βράχια. 

Όταν βρέθηκε κοντά στο δέντρο, σταμάτησε αποσβολωμέ

νος. Στις ρίζες του ήταν ακουμπισμένη η περίλαμπρη αρ

ματωσιά: ο θώρακας, το κεράτινο τόξο, η μεγάλη ασπίδα, 

το σπαθί με τη λαβή από ήλεκτρο και η περικεφαλαία με τα 

δόντια του λύκου. 

Ο γίγαντας δάκρυσε κι έπεσε στα γόνατα. Ακούμπησε τις 

γροθιές του στο χώμα κι έμεινε αρκετή ώρα ακίνητος σε αυ

τή τη στάση, ώσπου άκουσε ξανά το ουρλιαχτό του λύκου να 

αντιλαλεί στην κοιλάδα. Συνήλθε, μάζεψε όλα τα κομμάτια 

της αρματωσιάς και άρχισε να κατεβαίνει την πλαγιά. Όταν 

έφτασε στην κοιλάδα, πήγε στις όχθες του ρυακιού απ' όπου 

οι κάτοικοι της Ιθώμης είχαν πάρει νερό όταν είχαν πρωτο-

έρθει από τη Λακωνική. Έπλυνε στα χλιαρά νερά το θώρα

κα και το σπαθί κι έπειτα φώναξε το άλογο. Τα φόρτωσε 

στη ράχη του, τα σκέπασε με το μανδύα του και προχώρη

σε προς την Ανατολή, προς τον Ταΰγετο, για να τα κρύψει 

εκεί απ' όπου τα είχε πάρει. 

Μια μέρα, αν ο λαός του τον χρειαζόταν, ο Τάλως, ο Λύ-

κος, θα τα φορούσε ξανά. 




