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ΠΡΙΑΜΟΣ

Πήχτωσε το σκοτάδι. Τρεμόπαιζαν τ’ άστρα πάνω στην 
κοιλιά της νύχτας. Βαρύς ο αγέρας, φορτωμένος θάνα-

το, αργόσυρτες οι ώρες πριν το χάραμα. Διάτρητη η σιωπή, 
κομματιάζουνταν από φωνές κι αναφιλητά.

Ως τα ριζά του Κάστρου ψαχούλευε ο χάρος ν’ αδράξει τις 
στερνές ανάσες. Ξεκλείδωτες έχασκαν οι λαβωματιές, αγκο-
μαχούσαν οι πληγιασμένοι να μερώσουν τον πόνο. 

Μάχουνταν τ’ ακέραια κορμιά μες στο βαθύ τους ύπνο. 
Ανάκατα μ’ όνειρα, αλαφοτίναζαν χέρια και πόδια, ν’ αποδιώ-
ξουν την παγερή ανάσα του Άδη. 

Γοερή, γιομάτη παράπονο η λαλιά αντρούς μικρού, ζητιάνευε 
απεγνωσμένα, χάρη απ’ τον χάρο. Έσβηνε λίγο-λίγο η ξέπνεη 
φωνή του, εγκατέλειπε ο ρόγχος τ’ αποσωμένα στήθια του.

Αποδιωγμένος ο ύπνος απ’ τα τσίνουρα του Αχιλλέα, κάρ-
φωνε το βλέμμα στο πηχτό σκοτάδι, ακρουμαζόταν τ’ αγχω-
μένα βογγητά, ανάγουλο φαρμάκι σκαρφάλωνε στ’ αδειασμέ-
να σωθικά του.

Παραλογιζόταν.
Διάσπαρτη η νύχτα μ’ οράματα και στοιχειά, θες ο ύπνος, 

θες ο ξύπνος, ήρθε και καλοκάθισε, πράος κι όμορφος, ο μέ-
γας αγαπημένος στην άκρα της σκηνής του. Ολοζώντανη η 
μορφή του, γελαστός ο Πάτροκλος, σήκωνε τα χέρια, καλνού-
σε τον λατρεμένο σύντροφο, άνοιγε την αγκάλη να δεχθεί τ’ 
άγιο χάδι.

Πετάγονταν ολόρθος ο αντροφονιάς, σκουντούφλαε τυ-
φλός κι άθλιος μέσα στη μαύρη νύχτα. 

Δεν έλεε ν’ αποσυρθεί η θεία μορφή. Αναγερτά παραστέ-
κουνταν στ’ αλλοπαρμένο σώμα, «μη μου κακιώνεις μάτια 
μου, ταχιά θ’ αγκαλιαστούμε», ψιθύριζε κι έγνεφε μαυλιστικά 
τα χείλη απάνω στη λαβωμένη ψυχή του.

Κορμοκοιλιόταν ο Αχιλλέας, έμπηγε τα νύχια στις σάρκες 
του, αποζήταε απεγνωσμένα ν’ αδράξει τον φίλο, κι ως χερά-
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κωνε τον άδειο αγέρα, ξέσπαε σε λυγμούς και τραντάγματα.
Έκλαιε ώρες.
Συντρίβουνταν κι αγκομαχούσε, τίναζε ν’ αποδιώξει το 

χαλκευμένο είδωλο, να λευτερωθεί απ’ τα στοιχειά του νου 
του, μα σπαρτάραε αγκυλωμένος στον λατρεμένο ίσκιο.

Έτριζαν τα μελίγγια του, γρονθοκοπούσε η καρδιά του 
κι ως μέρεψε το θείο όνειρο, χιλιάδες, χύμησαν οι σκιές του 
Τάρταρου που γύρευαν πίσω τη ζωή τους! Αρίφνητα άγουρα 
κορμιά, σφαγμένα απ’ το χέρι του, ορνιοκοπούσαν κι έπεφταν 
λιμασμένα πάνω στην άραχλη ψυχή του. Ρέκαζαν οι γνάθοι 
δίχως κρέατα, τριζοκοπούσαν τ’ απογυμνωμένα κόκκαλα, σω-
ρεύουνταν γύρα του τα καραφλά κρανία, έχασκαν φρικιαστι-
κές, γιομάτες σκουλήκια, οι κόγχες.

Τέντωναν τα χέρια οι νεκροί ν’ αγγίξουν το κορμί του, 
χούγιαζαν πλάι στο ξυλιασμένο σώμα του... «να η ΑΙΩΝΙΑ 
ΔΟΞΑ που συδιάλεξες, γιε της Θεάς», πλατάγιζαν περιπαιχτι-
κά, οι σαπισμένες γλώσσες.

Άρπαζαν φωτιά τα κράφαλα του Αχιλλέα, απελπισμένα πά-
λευε να λευτερωθεί απ’ την αποκρουστικιά χαροσύναξη, τίναζε 
πόδια και μεριά, σφεντόνιζε τα καπνισμένα καύκαλα μες στο 
πηχτό σκοτάδι. Άγρια ψυχανεμίζουνταν, τέντωνε τρελαμένος 
τα χέρια, ψαχούλευε τυφλά ν’ αδράξει τη φονική του σπάθα.

Κι ως συνεριζόταν γύρα του τους πεθαμένους, αχνά, ξέθω-
ρα κατάκατσε η θύμηση σε χρόνια περασμένα.

...Μικρούλης ακροπιάνουνταν απ’ τα γόνατα της μάνας 
του, κι ως ανάσκωνε το μπόι, πλεύρισαν οι Μοίρες βαστώ-
ντας τα προικιά του...

Η Λάχεση του πρόσφερε βαθιά γεράματα, μ’ αγγόνους στην 
αγκάλη κι η Άτροπος ξετύλιξε στα πόδια του, τα λιγοστά 
του χρόνια. Λειψή ζωή, μ’ ανείπωτη ΤΙΜΗ κι απροσμέτρητη 
ΔΟΞΑ! 

Ζύγιαζε η Κλωθώ στα χέρια της τα δυο μεγάλα δώρα. Στιγ-
μή δεν δίστασε ο γιος της Θεάς, άδραξε απ’ τα χέρια της Πρω-
τομοίρας, την... άραχλή του μοίρα.
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«Γιομάτη ΔΟΞΑ και ΤΙΜΗ, η λιγοστή ζωή σου...».
Αγκάλιασε περήφανος ο Αχιλλέας τ’ ολάκριβο πεπρωμένο, 

σχίστηκαν τα σπλάχνα της μάνας, λογάριασε την ανεμυαλιά του 
γιου, να ορίσει μέγα παραστάτη του και φιλιωτή, τον Χάρο!

...Σφιχτοκουβαριαζόταν στο σκοτάδι ο δράκος. Τύλιγε τα βρα-
χιόνια στους λοβούς, να στομώσει τις κραυγές του Άδη.

Χάχανα κόσμου αλλουνού και οιμωγές και θρήνοι... «ιδού 
η ΔΟΞΑ σου, φονιά», κρουτάλιζαν χαιρέκακα, οι νεκρικές 
μασέλες.

Τινάζουνταν αλλοπαρμένος ο Αχιλλέας, κράδαινε τη σπά-
θα του να στείλει δεύτερη φορά στον Άδη τις ψυχές τους. Κι 
ως σκόρπαε γύρα του το σκιαγμένο νεκροχοροστάσι, όρμα-
γαν ολούθε, ολοζώντανες, οι μορφές του απάνου Κόσμου!

«Θέλω τον γιο μου», χούγιαζαν καταχτυπώντας τα στήθια 
τους οι μάνες! Με ξέπλεκα μαλλιά αποζήταγαν οι γυναίκες, το 
κλεμμένο αντρίκιο χάδι. Στοιβάζουνταν στο γόνυ του, μωρά, 
αγόρια, κόρες, ζητιάνευαν τον κύρη τους, τον τρυφερό πατέ-
ρα... 

Έλιωνε ο Αχιλλέας. Κάλλιο να κοπανοδέρνουνταν με 
ίσκιους πεθαμένους παρά με τούτο τ’ ολοζώντανο λεφούσι.

Χύμησε πάνω του γριά κορακομάνα, έμπηξε καταλαιμού 
τ’ αγγρίφια της, έβγαλε το μαραμένο στήθος, «με τούτο τον 
ανάστησα και ΣΥ μου τον ξερίζωσες», ούρλιαζε και δάγκωνε 
τα ματωμένα χείλη της.

Λιωμένο σίδερο τα λόγια της, ανάσκωνε ο άντρας τους 
αγκώνες να μη γροικά την όψη της, τουρτούριζε σαν το μωρό 
που αλύπητα το δέρνουν.

Ώρες παγιδευμένος, σκιρτούσε και πλάνταζε γραπωμένος 
στο δόκανο της ανελέητης μοίρας του. Αναλογιζόταν το τρι-
σμέγιστο κόστος, τα νιάτα που θέρισε, τον ανθό που κατασπα-
τάλησε, ταΐζοντας ανάλγητα την αχόρταγη γάστρα του Άδη. 

Αδόκητος χαμός, βαρύς ο φόρτος. Απλέρωτη η λαοσύνα-
ξη, ζήταε πίσω τ’ ανεχτίμητο δώρο της ζωής. Δική του επιλο-



413

γή ο σύντομος βιος. Ολόδική του επιλογή κι η αλαζονεία, να 
ζει αιώνια στις μνήμες των ανθρώπων.

...Παστρεύοντας και ξεκληρίζοντας αμούστακα αγόρια!
«Και τούτο το λένε... ΔΟΞΑ.»
Φρένιαζε και οίκτιρε, λογάριαζε την άθλια πλεκτάνη που 

του ’στησαν Θεοί κι άνθρωποι, να σουρθεί σ’ έναν παράλο-
γο πόλεμο, ν’ αφανίσει μια χώρα που ούτε καν είχε κατά νου! 
Και προπάντων, να ξεριζώσει απ’ τα σπλάχνα της το δικαίωμα 
των αγοριών ν’ ανασαίνουν λεύτερα. ...Και να σπέρνουν ξέ-
γνοιαστα, στα λαγόνια των κοριτσιών της...

Σκίρταε θωρώντας στο σκοτάδι τα αντροφόνα χέρια του...
...Ότι ετοιμαζόταν να κλειδώσει μέσα τους τη χερολαβή 

της σπάθας. Ότι ετοιμαζόταν να ξοφλήσει τ’ ανεκπλήρωτο 
ΧΡΕΟΣ.

Τότε ακούστηκαν τριγμοί και μούρμουρα.
Θες ο ύπνος, θες ο ξύπνος, ανάλαμψε στα μάτια του το 

τρέμουλο φως μιας δάδας.
Βουερά κι άναρχα χύθηκαν πεντέξι ανάμεσο στα ορύγμα-

τα και στάθηκαν στ’ αμπρί του. 
Κουτρουμαλώντας σούρθηκε χιονισμένος παππούς κι όρ-

μησε στο έμπα της σκηνής του! Ορθάνοιξε τα βλέφαρα ο γιος 
της Θεάς, κι ως να συνηθίσουν τα μάτια του το φως του λυ-
χναριού, ένιωσε τα υγρά χείλη του γέρου πάνω στις πληγια-
σμένες φούχτες του.

- Θερμοφιλώ τα χέρια που μου στέρησαν τον κόσμο...
Χύμησαν ξωπίσω οι βάρδιες, αλαφιασμένος σκοπός άδρα-

ξε το κεφάλι, έτοιμος να θερίσει τον σαθρό λαιμό του γέρου. 
Κλαψούρικα κι απολογητικά, βγήκαν τα λόγια του φρουρού.

- Φύτρωσε σαν το φάντασμα και τρύπωσε φίδι, στη σκηνή 
σου, άρχοντά μου!

Έστεκε δίχως απόφαση ο βαρδιάνος και λογάριαζε το ξέ-
σπασμα του δράκου. 

Θολωμένος κι άβουλος έχασκε ο γιος της Θεάς, μη νογώ-
ντας αν το γερτό σκαρί που σκουντούφλαε μπρος του ήταν 
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φύτρα ανθρώπου, για στέκουνταν και τούτο αερικό της στοι-
χειωμένης νύχτας. Θώραε αποσβολωμένος τα ορθάνοιχτα μά-
τια του. Όσο κι αν τον κοίταγαν ικετευτικά, στιγμή δεν έδει-
χναν να νοιάζουνται για τη ζήση τους.

Αργά, αποχαυνωμένα, σήκωσε το χέρι ο Αχιλλέας, απο-
τραβήχτηκε η σπάθα απ’ τον λαιμό, αναμέρισε η φρουρά, ξέ-
μεινε ο γιος της Θεάς με το χιονισμένο κεφάλι που ξέπεσε και 
πάλι σπαραχτικά στα πόδια του.

- Φιλώ τα χέρια που μου αφάνισαν την ελπίδα...
Γιομάτο ανατριχίλα, σούρθηκε στο ραχοκόκκαλο του Αχιλ-

λέα το στερνό φιλί του ξένου. Αντέταξε για λίγο το κορμί, ανυ-
ποχώρητα σούρθηκε γραπωμένος στα σκέλια του, ο παππούς.

Ασύμμετρα χόρευαν οι σκέψεις στο μυαλό του Αχιλλέα. 
Δεν ήταν τούτο «φάντασμα»! Φέγγιζε η φλόγα του λίχνου στο 
κουβαριασμένο σώμα του, ολόθερμα ένιωθε τα πικροδάκρυα 
στις άκρες των χεριών του.

Αναθάρρηνε ο Αχιλλέας, άδραξε τους γερτούς ώμους, τρά-
νταξε το σκεβρό κορμί του γέρου.

- Ποιος είσαι γέροντα...
Ανάσκωσε ο ξένος το κεφάλι, φέγγρισε ολομεμιάς τ’ 

ασπράδι των ματιών του. Ξέσυρε από πάνω του το μεταξένιο 
ρούχο, φανέρωσε στο φως του λυχναριού την τυραγνισμένη 
όψη του. Αχνά έφυγαν τα λόγια απ’ τα φριγμένα χείλια του.

- Δεν μ’ αναγνώρισες, παιδί μου;
Κέρωσε ο Αχιλλέας.
Οστέινο πρόσωπο! Αριότριχο το κατωγνάθι, βουτηγμένα 

στο αίμα κάθισαν πάνω στην ψυχή του, τα μάτια του Τρώα 
βασιλιά!

Πετάχτηκε γιομάτος ταραχή ο δράκος, φούσκωσε η βα-
σιλόφλεβα, άγρια κλώτσησε η καρδιά του. Έμειν’ άναυδος. 
Κοίταε το γερτό κορμί και φλέγουνταν ο νους του. Ανίκανος 
να νογήσει τι άλλο του παραφύλαε η στοιχειωμένη νύχτα, μι-
σάνοιξε τα χείλη πεισμωμένα.

- Πώς βρέθηκες εδώ, παραλυμένε Ρήγα;!
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Προσπάθησε ν’ αγγίξει τρυφερά ο Πρίαμος το ρούχο του 
Αχιλλέα, αποτράβηξε μ’ αποστροφή ο δράκος τη σκιά του.

Ξέψυχα βγήκαν τα λόγια του Τρώα βασιλιά. 
- Άχρηστο στέκει πια το χρυσάφι του θρόνου μου, παιδί 

μου...
Βαριοκάθισε η κουβέντα στο στήθος του αντροφονιά. Κα-

κιωμένα αντέτεινε τα λόγια.
- Και πώς διάβασες, νυχτιάτικα, τον δρόμο;
Σιργουλευτά σάλεψαν τώρα τα χείλη του Τρώα.
- Ποιος, άραγε, γνωρίζει καλύτερα απ’ τον βασιλιά της, τα 

κατατόπια της πόλης του, γιε μου.
Στρούφιξε στυφά τα μούτρα ο γιος της Θεάς, πυργώθηκε 

ξανάς ο νους του.
«Μόνος, κατάμονος τούτος ’δω ο γερο-Ρήγας, σούρθη-

κε, όχεντρα, στα ελληνικά στρατόπεδα, χρύσωσε τις μύριες 
φρουρές και τρύπωσε άβλαβος στ’ αμπρί του!»

Όρθωσε τη δάδα. Ότι ετοιμαζόταν ν’ αντροκαλέσει τη 
φρουρά του. Ικετευτικά, παρακαλεστικά σούρθηκε πλάι του, 
γονατιστός ο Πρίαμος.

- Δεν ωφελεί πια, γιε μου... Κάλλιο να με σκοτώσεις παρά 
να γυρέψεις ευθύνες από άμοιρους βαρδιάνους.

Κοντοστάθηκε ο Αχιλλέας, θώρησε σιμά του το τσακισμένο 
κορμί, κατάκατσε προσώρας, η αντράλα στα στήθια του. Λευ-
τερωμένος απ’ τα χωρατά της νύχτας, γιόμισε τα στήθια του μ’ 
αγέρα. Επιτιμητικά έγρουξε στον μπρουμυτισμένο βασιλιά.

- Δεν αρμόζει σε Άρχοντα να σούρνεται κατάχαμα... Στά-
σου στα πόδια σου, και μολόγα, Ρήγα, τι έχεις κατά νου. 

Βαριανασαίνοντας ορθώθηκε ο Πρίαμος.
Έπαιξε η φλόγα του λύχνου στα μάτια του, διπλοπόδισε 

πλάι στον Αχιλλέα. Τίναξε τη σουβλερή του γνάθο, άδραξε 
απελπισμένα τα χέρια του αντροφονιά.

- Επτά γιους, επτά γόνους μου αφάνισαν τούτα τα χέρια... 
γιε της Θέτιδας! Επτά φορές ξαπόστειλες τη ζωή μου στον 
Άδη! Νύχτες αξημέρωτες, ξέπλενε η Εκάβη, με χυμένα μαλ-
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λιά, τις πληγές των παιδιών της κι έστελνε –πικρό κατευόδιο– 
ανθοστόλιστες τις ψυχές τους, στον Κάτω Κόσμο...

Κόμπος, διπλόκομπος δέθηκε στον λαιμό του Πρίαμου.
...- Δεν υπάρχει αγιότερη στιγμή να θάβει ο γονιός με τιμές 

τον γόνο του... γιε μου. 
Όρμησε παραλοϊσμένα στην αγκαλιά του Αχιλλέα.
...- Δεν υπάρχει φριχτότερη κατάρα, να γροικά ο γονιός τ’ 

άκλαφτο παιδί του, βορά στα σκυλιά της νύχτας...
Μουσκεύονταν τώρα τα βραχιόνια του αντροφονιά, μερ-

μήδιαζε, πέρα-πέρα, το ραχοκόκκαλό του. Φυλλορροούσε στα 
γόνατά του ο Ρήγας, άναρχα τραντάζουνταν οι σκελεθρωμέ-
νοι ώμοι του, κατέρρεαν τα ξέφτια της ψυχής του.

...- Μή μου στερείς το σώμα του Τρισμέγιστου γιου, παι-
δί μου... Μη μου αφαιρείς τ’ άγιο χρέος. Δεν αναπνέω, δεν 
ζω απ’ τη στιγμή που τα χέρια σου έσβησαν το φως των μα-
τιών του. Όμως, κάλλιο να σαπίσω πλάι του, παρά ν’ αφήσω 
άκλαυτο κι άταφο τον κάλλιστο των γόνων...

Τρεμόπαιζαν τα βλέφαρα του Αχιλλέα, μα πεισματικά αντι-
στεκόταν η ψυχή του. Τινάχτηκε ολόρθος.

- Τούτος ο σκύλος μου άδειασε τον κόσμο. Μου στέρησε 
την ανάσα, μου ξέσκισε το φίλο!

Ταξίδεψε ο νους του σε χρόνια μελωμένα.
...- Μου αφάνισε ό,τι γλυκύτερο, ό,τι πολυτιμότερο είχα 

στη ζωή.
Σήκωσε ο Πρίαμος τα ματωμένα μάτια.
- Δεν σκότωσε ο Έκτορας τον Πάτροκλο, γιε μου. ΕΣΕΝΑ 

σκότωσε! Μαζί σου αντροπάλευε όταν του πήρε τη ζωή. Δεν 
νογάς, παιδί μου, πόσο δόλια σας παγίδεψαν οι Θεοί; 

Σκούπισε τα θολωμένα μάτια του. Δισταχτικά άγγιξε το 
γόνυ του Αχιλλέα.

...- Δεν νογάς, παλικάρι μου, το άγριο δόκανο που ’στησαν 
οι Μοίρες στο διάβα σας;

Γρονθοκοπούσε η καρδιά του δράκου. Ολομεμιάς ανά-
λαμψε η φριχτή νύχτα στα μύχια του νου του. Ορθάνοιξε τα 
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παραπέτα της η Μοίρα, ανέμισε χαιρέκακα τα τρανταχτά της 
δώρα.

«Γιομάτα ΔΟΞΑ και ΤΙΜΗ τα λιγοστά σου χρόνια...»
Άγρια χάχανα ξεβράστηκαν απ’ τα πλεμόνια του Αχιλλέα. 

Σκουντούφλαε ώρα, ξακόντιζε μπρουμυτισμένος, σαρκα-
σμούς, αφρούς και σάλια.

...Ώσπου το γέλιο γίνηκε κλάμα κι άρχισε να τραντάζεται 
ολόκορμα. Έκλαιε τη ζήση του, έκλαιε τους φίλους, έκλαιε 
τους εχτρούς του. Έκλαιε και παραλογιζόταν στην αγκαλιά 
του Πρίαμου... Κι ως κούρνιασε στο νοτισμένο στήθος του 
γερο-βασιλιά, θες ο ύπνος, θες ο ξύπνος, ήρθε και κάθισε στα 
ψιχαλισμένα μάτια του, η μάνα Θεά.

Άγγιξε η Θέτιδα τους ξανθούς βοστρύχους του γιου της.
- Δεν ειν’ ο πόλεμος «δόξα και τιμή», γιε μου... ΔΟΞΑ και 

ΤΙΜΗ είναι να πονάς τους εχτρούς και να τους κλαις, όπως 
κλαις και τους φίλους. Τούτη είναι η μεγαλύτερη ΔΟΞΑ για 
τον άντρα, γιε μου... 

Απόθεσε τα θεϊκά χείλη της στις παρειές του δράκου. Ανά-
λαφρα κάθισαν τα λόγια της πάνω στη θρυμματισμένη ψυχή 
του.

...- Για τούτο και θα μείνεις ΑΙΩΝΙΑ στη μνήμη των αν-
θρώπων, ΓΙΕ ΜΟΥ... ΜΟΝΑΚΡΙΒΕ ΜΟΥ. 


