
Z 119-236 - Το επεισόδιο Γλαύκου και Διομήδη 

  

Ο Γλαφκοσ, γιοσ Ιππόλοχου, και ο γιοσ του Τυδζα  

120 ςτθ μζςθ οι δυο τουσ ζςμιξαν να χτυπθκοφν ποκϊντασ.  

Κι όταν τρζχοντασ ζφταςαν κοντά ο ζνασ του άλλου,  

ο βροντόφωνοσ Διομιδθσ μίλθςε πρϊτοσ ζτςι: 

«Ροιοσ είςαι, αρχοντογζννθτε, απ' τουσ κνθτοφσ ανκρϊπουσ;  

Δε ς' είδα ωσ τϊρα καν ποτζ ςε μάχθ που δοξάηει· 

125 μα όλουσ με το κάρροσ ςου τουσ ζχεισ ξεπεράςει,  

αφοφ το μακροΐςκιωτο κοντάρι μου αντζχεισ.  

Μόνο των δφςτυχων παιδιά τθ λφςςα μου αντικρίηουν.  

Αν πάλι απ' τον ουρανό είςαι κεόσ και ιρκεσ,  

με τουσ ουράνιουσ κεοφσ να χτυπθκϊ δε κζλω. 

130 Γιατί κι ο γιοσ του Δρφαντα, ο δυνατόσ Λυκοφργοσ, φιλονικοφςε με κεοφσ κι 

ζηθςε ζτςι λίγο.  

Του μανιακοφ Διόνυςου κάποτε αυτόσ τισ βάγιεσ  

απ' τ' άγιο βουνό τθσ Νφςςασ ζδιωχνε· αυτζσ όλεσ  

τουσ κφρςουσ κάτω ςκόρπιηαν ο φονικόσ Λυκοφργοσ 

135 με βουκζντρα τισ κζντριηε· βυκίςτθκε ςτο κφμα  

ςκιαγμζνοσ ο Διόνυςοσ· τον δζχτθκε ςκιαγμζνο 

ςτθν αγκαλιά θ Θζτιδα απ' τισ φωνζσ του ανκρϊπου. 

Μα οι καλότυχοι κεοί οργίςτθκαν μ' εκείνον 

κι ο Δίασ τον ετφφλωςε· μα δεν ζηθςε πάλι 

140 για πολφ, κακϊσ το μίςοσ των κεϊν όλων είχε.  

Γι' αυτό με τουσ καλότυχουσ κεοφσ δε κζλω μάχεσ. 

Πμωσ αν είςαι απ' τουσ κνθτοφσ που τρων καρποφσ τθσ γθσ μασ, 

ζλα κοντά, γοργότερα το τζλοσ ςου να ζχεισ.» 

Σ' αυτόν ο γιοσ του Ιππόλοχου ο αρχοντικόσ είπε:  

145 «Για τθ γενιά μου τι ρωτάσ, αντρείε Διομιδθ;  

Ππωσ των φφλλων, όμοια κι θ φφτρα των ανκρϊπων  

άλλα φφλλα ο άνεμοσ ςτθ γθ ςκορπίηει κι άλλα  

βγάηει το δάςοσ καλερό ςτθσ άνοιξθσ τθν ϊρα· 

ζτςι φυτρϊνει θ μια γενιά, θ άλλθ τελειϊνει.  

150 Μα αν κεσ να ξζρεισ και αυτά, να ξζρεισ τθ γενιά 

μου,  

πολλοί είναι οι άνκρωποι που τθν καλογνωρίηουν.  

Υπάρχει πόλθ Ζφυρα ςτ' αλογοτρόφο Άργοσ· 

ηοφςε εκεί ο Σίςυφοσ, ο πιο πανοφργοσ άντρασ,  

γιοσ του Αιόλου· γζννθςε παιδί αυτόσ το Γλαφκο· 

155 το λαμπρό Βελλερεφόντθ παιδί είχε ο Γλαφκοσ.  

Ομορφιά χάριςαν ς' αυτόν, χαριτωμζνθ αντρεία  

οι κεοί· όμωσ ο Ρροίτοσ είχε κακό ςτο νου του·  

απ' τ' Άργοσ τον εξόριςε· ανϊτερόσ του ιταν  

κι ο Δίασ ςκιπτρο ζδωςε ς' αυτόν να εξουςιάηει.  

160 Μα ξετρελάκθκε μ' αυτόν του Ρροίτου θ γυναίκα,  

θ Άντεια, να ενωκεί κρυφά μ' αυτόν· μα ιταν  

ο Βελλερεφόντθσ αγνόσ, ςυνετόσ, δεν πεικόταν.  

Με ψζματα ςτο βαςιλιά τον Ρροίτο αυτι μιλοφςε: 

— Το Βελλερεφόντθ, Ρροίτε, ςκότωςε· να πεκάνεισ  



165 αλλιϊσ· ηιτθςε ζρωτα με μζνα άκελά μου.  

Ζτςι· και οργίςτθκε ακοφοντασ ο ριγασ·  

να τον ςκοτϊςει απόφυγε, δε βάςταξε θ καρδιά του· 

ςτθ Λυκία τον ζςτειλε με ςιματα κανάτου  

λόγια χαμοφ χαράηοντασ ςε διπλωμζνεσ πλάκεσ· 

170 να δϊςει, αυτά ςτον πεκερό είπε για το χαμό του. 

Με των κεϊν προβόδιςμα πιγε αυτόσ ςτθ Λυκία. 

Στθ Λυκία ςαν ζφταςε, ςτον ποταμό τον Ξάνκο, 

με προκυμία τον δζχτθκε ο ριγασ τθσ Λυκίασ· 

μζρεσ εννιά τον ξζνιςε, του 'ςφαξε εννιά βόδια· 

175 θ ροδοδάκτυλθ Αυγι θ δζκατθ ςαν ιρκε, 

τον ρωτοφςε πια, ηθτοφςε ςθμάδι να του δείξει 

που απ' το γαμπρό του ζφερε, το βαςιλιά τον Ρροίτο. 

Σαν διάβαςε το ολζκριο ςθμάδι του γαμπροφ του, 

πρϊτα τθν άγρια Χίμαιρα πρόςταξε να ςκοτϊςει· 

180 είχε τθ φφτρα από κεοφσ και όχι απ' ανκρϊπουσ· 

λιοντάρι μπροσ, φίδι πίςω, ςτθ μζςθ γίδα ιταν 

κι ζβγαηε απ' το ςτόμα τθσ φωτιζσ πολλζσ και φλόγεσ. 

Τθ ςκότωςε υπακοφοντασ ςε κεϊκά ςθμάδια. 

Ζπειτα με τουσ ξακουςτοφσ χτυπικθκε Σολφμουσ· 

185 θ πιο μεγάλθ ζλεγε μάχθ αυτι πωσ ιταν. 

Τρίτο, τισ αντροδφναμεσ ςκότωςε Αμαηόνεσ. 

Κακϊσ γυρνοφςε, του 'ςτθςε και άλλο δόλο ακόμθ· 

αντρειωμζνουσ διάλεξε απ' τθν πλατιά Λυκία 

κι ζςτθςε ενζδρα· μα κανείσ δε γφριςε ςτο ςπίτι· 

190 όλοι αυτοί ςκοτϊκθκαν απ' το Βελλερεφόντθ. 

Ο ριγασ τότε ζνιωςε πωσ κεοφ γόνοσ ιταν, 

τον κράτθςε, του ζδωςε τθν κόρθ του γυναίκα 

και τισ βαςιλικζσ τιμζσ μοιράςτθκε μαηί του. 

Οι Λφκιοι του χάριςαν το πιο καλό μετόχι, 

195 να χαίρεται, πανζμορφο μ' αμπζλια, με χωράφια. 

Γζννθςε αυτι τρία παιδιά για το Βελλερεφόντθ, 

Κςανδρο και Ιππόλοχο και Λαοδάμεια κόρθ. 

Ζπειτα ζςμιξε μ' αυτιν ο πάνςοφοσ ο Δίασ 

και γζννθςε το μαχθτι τον άξιο Σαρπθδόνα. 

200 Αλλ' όταν πια μιςικθκε απ' τουσ κεοφσ εκείνοσ, 

ςτον κάμπο τον Αλιιο μόνοσ περιπλανιόταν 

τον κόςμο τον αρνικθκε, ζλιωνε θ ψυχι του. 

Τον Κςανδρο του ςκότωςε, αχόρταγοσ ςτθ μάχθ, 

ο Άρθσ με τουσ ξακουςτοφσ Σόλυμουσ πολεμϊντασ, 

205 θ χρυςοχάλινθ Άρτεμθ κυμϊνοντασ τθν κόρθ.  

Ρατζρασ μου ο Ιππόλοχοσ, ζχω απ' αυτόν τθ φφτρα· 

ςτθν Τροία μ' ζςτειλε αυτόσ εντολι δίνοντάσ μου 

να είμαι πρϊτοσ πάντοτε, να ξεπερνϊ τουσ άλλουσ, 

να μθν ντροπιάηω τθ γενιά προγόνων που υπιρξαν 

210 μεσ ςτθν Εφφρα άριςτοι και ςτθν πλατιά Λυκία.  

Αυτι θ γενιά, θ φφτρα μου καυχιζμαι εγϊ πωσ είναι.» 

Ζτςι είπε· κι ο βροντόφωνοσ χάρθκε Διομιδθσ· 
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ζμπθξε το κοντάρι του ςτθ γθ τθν πολυτρόφα  

κι αμζςωσ ςτον πολζμαρχο γλυκά μιλοφςε λόγια: 

215 «Μου είςαι φίλοσ πατρικόσ από παλιά, αλικεια!  

Τον άξιο Βελλερεφόντθ κάποτε ο Οινζασ  

ξζνιςε ςτο παλάτι του για είκοςι θμζρεσ  

κι ζνασ ςτον άλλο ζδωςαν δϊρα φιλοξενίασ· 

μια ηϊνθ λαμπροπόρφυρθ του ζδωςε ο Οινζασ,  

220 ς' αυτόν ο Βελλερεφόντθσ χρυςι δίγουβθ κοφπα,  

που φεφγοντασ τθν άφθςα ςτο πατρικό μου ςπίτι.  

Ζτςι μικρό που μ' άφθςε, Τυδζα δε κυμάμαι,  

ςαν ο ςτρατόσ των Αχαιϊν χάκθκε μεσ ςτθ Θιβα.  

Ζτςι είμαι φίλοσ ςου εγϊ μζςα ςτο Άργοσ πάντα  

225 και ςυ δικόσ μου, ςαν βρεκϊ κάποτε ςτθ Λυκία.  

Ασ μθ ςμιχτοφν τα όπλα μασ, κι θ μάχθ ασ ανάβει· 

Τρϊεσ πολλοί και ςφμμαχοι υπάρχουν να ςκοτϊνω,  

όποιουσ κεόσ ςτα χζρια μου, ςτα πόδια μου μου ρίξει,  

και να ςκοτϊςεισ, αν μπορείσ, πολλοφσ Αργείουσ ζχεισ.  

230 Ππλα ασ ανταλλάξουμε, όλοι αυτοί να ξζρουν  

πωσ μια φιλία πατρικι ανάμεςά μασ είναι.» 

Είπαν αυτά και πιδθςαν απ' τ' άλογα αμζςωσ· 

τα χζρια ζδωςαν κι οι δυο κι ορκίςτθκαν φιλία· 

του Γλαφκου τότε ςάλεψε τθ ςκζψθ ο γιοσ του Κρόνου  

235 κι ζδωςε αυτόσ όπλα χρυςά, χάλκινα για να πάρει,  

που άξιηαν βόδια εκατό κι εννιά, του Διομιδθ. 

 


