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Περίληψη: Τα πολεμικά γεγονότα που περιγράφονται στην Ιλιάδα ξεκινούν με την άφιξη της
θεάς Αθηνάς, η οποία εμφανίζεται στο πεδίο της μάχης ως διάττοντας αστέρας και
κορυφώνονται με τον θάνατο του Πατρόκλου, που συμπίπτει με ένα σταδιακό σκοτείνιασμα
μέσα στο ζεστό καλοκαιρινό μεσημέρι, οφειλόμενο σε παρουσία ηλιακής έκλειψης
(Henriksson, 2012, Papamarinopoulos et al., 2014). Στο έπος, παράλληλα με την περιγραφή
των μαχών, υπάρχουν σκηνές εμφάνισης θεοτήτων που εμπλέκονται στα δρώμενα και/ή
μάχονται μεταξύ τους, προκαλώντας ποικίλα φαινόμενα. Το τμήμα αυτό της Ιλιάδας, γνωστό
ως Θεομαχία, αναλύεται στην παρούσα εργασία υπό το πρίσμα της Αστροφυσικής. Οι
σχετικές αναφορές μπορούν να αποδοθούν σε φαινόμενο διαττόντων αστέρων το οποίο
διαρκεί μερικές μέρες και οφείλεται στο ότι η Γη εισέρχεται σε μια περιοχή του ουρανού
στην οποία υπάρχουν υπολείμματα από μια πρόσφατη και κοντινή διέλευση κάποιου κομήτη
ή αστεροειδή.
Λέξεις κλειδιά: Ιλιάδα, Οδύσσεια, μετεωρίτες, διάττοντες αστέρες
HOMERIC ILIAD: ASTRONOMICAL PHENOMENA DESCRIBED AS DIVINE
INTERVENTIONS
Abstract: The war events described in the Iliad begin with goddess Athena’s arrival, in the
battlefield, as a shooting star and they peak with Patroclus’ death, which coincides with a
gradual darkening in a hot summer at noon due to a solar eclipse (Henriksson, 2012,
Papamarinopoulos et al., 2014). In the epic, along with the description of the battles, there are
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scenes of the appearance of deities involved in the events and/or the fight each other, causing
a variety of phenomena. This part of the Iliad known as Theomachy is analyzed in this work,
in the light of Astrophysics. Relevant reports can be attributed to a shooting stars phenomenon
that lasts for a few days and is due to the fact that Earth enters a region of the sky in which
there are remnants produced by close passage of a comet or an asteroid.
Keywords: Iliad, Odyssey, meteorites, shooting stars

1. Εισαγωγή
Τα γεγονότα της Ιλιάδας εξελίσσονται σε διάστημα επτά ημερών αρχής γενομένης από την
αποχώρηση του Αχιλλέα κατόπιν της διαφωνίας που προέκυψε μεταξύ αυτού και του
Αγαμέμνονα, κορυφώνονται με τον θάνατο του προσφιλούς του φίλου, του Πατρόκλου και
τελειώνουν με την εκδίκηση του Αχιλλέα και τον θάνατο του Έκτορα, το σώμα του οποίου
δίδεται τελικά, στον πατέρα του τον Πρίαμο, από τον ίδιο τον Αχιλλέα. Στο έπος δεν γίνεται
καμία αναφορά για τον θάνατο του Αχιλλέα ή την άλωση της Τροίας με το τέχνασμα του
Δούρειου Ίππου.
Σε αυτό το επταήμερο συνέβησαν κάποια σοβαρά φυσικά φαινόμενα τα οποία περιγράφονται
στην Ιλιάδα παράλληλα με τις πολεμικές επιχειρήσεις. Όπως ήταν αναμενόμενο για εκείνη
την εποχή, τα φαινόμενα αυτά αποδίδονται σε θεϊκές παρεμβάσεις. Υπενθυμίζουμε ότι ‘η
παλαιά φυσική επιστήμη ήταν κρυμμένη πίσω από μύθο και θεολογία’ για όλους τους λαούς
της γης, όπως επισημαίνει ο Πλούταρχος (Περί των εν Πλαταιαίς Δαιδάλων, απόσπασμα
157). Μια πλήρης και αναλυτική μελέτη όλων αυτών των φαινομένων υπάρχει στην εργασία
με τίτλο ‘Extreme physical phenomena during the Trojan War’ (Papamarinopoulos et al,
2016). Στην συγκεκριμένη εργασία, σταχυολογήσαμε κάποια από αυτά τα ‘θεϊκά’ φαινόμενα
τα οποία και παρουσιάζουμε, ερμηνεύοντας τα στο πλαίσιο μιας έντονης βροχής διαττόντων
αστέρων.
2. Άφιξη της θεάς Αθηνάς ως ‘διάττοντας αστέρας’
Η έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στην Ιλιάδα σηματοδοτείται από την άφιξη της θεάς
Αθηνάς που σταλμένη από τον Δία στο πεδίο της μάχης ως διάττοντας αστέρας (‘ως αστέρας
λαμπρός από τον οποίο ξεπετιούνται πολλοί σπινθήρες’) προκαλεί την επανάληψη των
πολεμικών επιχειρήσεων, που θα σταματούσαν κατόπιν συμφωνίας Αχαιών και Τρώων
(Il.4.73-86). Τα ρήματα που χρησιμοποιεί ο ποιητής δείχνουν την γρήγορη κίνηση του
αστέρα και την κατευθυντικότητα, σαν να πήδησε από πάνω προς τα κάτω. Τα στρατεύματα
θαμπώθηκαν από το ‘λαμπρό’ φως του αστέρα, αλλά δεν τρόμαξαν, ούτε έπαθαν κάτι κακό.
Αναρωτήθηκαν μόνο για το θεϊκό σημάδι, αν σήμαινε ειρήνη ή πόλεμο. Δίδεται μάλιστα η
επισήμανση ότι το φαινόμενο αυτό ήταν γνωστό στους ναυτικούς που ως γνωστόν, γνώριζαν
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Αστρονομία καθώς ταξίδευαν έχοντας ως οδηγό τα διάφορα λαμπρά αστέρια του ουρανού
(βλ και ταξίδι επιστροφής του Οδυσσέα (Papamarinopoulos et al., 2012)).
Υπάρχουν πράγματι πολύ λαμπροί διάττοντες αστέρες, τα γνωστά πεφταστέρια, που
φαίνονται και την ημέρα (καθόσον μάχες δεν γινόντουσαν την νύχτα και οι μαχητές είδαν το
φαινόμενο με ημερήσιο φως). Πρόκειται για τα υπολείμματα που άφησε στο πέρασμα του
ένας κομήτης ή αστεροειδής, όταν πλησίασε τον Ήλιο και την Γη. Όταν η τροχιά της Γης
διασταυρώσει αυτή την περιοχή του ουρανού στην οποία βρίσκονται, τα συντρίμμια αυτά
(μικρά βραχάκια) εισέρχονται στην γήινη ατμόσφαιρα, αναφλέγονται λόγω τριβής και
εμφανίζουν την χαρακτηριστική γραμμή (ένα αστέρι που πέφτει) έως ότου διαλυθούν τελείως
μέσα στην ατμόσφαιρα. Μερικά εξ αυτών, τα μεγαλύτερα κομμάτια, φτάνουν μέχρι το
έδαφος όπου συλλέγονται ως μετεωρίτες. Η περιγραφή του ομηρικού κειμένου αποδίδει
έξοχα μια κατηγορία διαττόντων αστέρων που έχουν τροχιά χαμηλά στον ορίζοντα και δίνουν
την αίσθηση στον παρατηρητή ‘ότι ακουμπούν’ στο έδαφος (Earthgrazers shooting stars).
Η απόδοση του αστρονομικού φαινομένου της πτώσης αυτών των μετεώρων, στον Δία,
έρχεται να προστεθεί στην απόδοση του ατμοσφαιρικού φαινομένου του κεραυνού (βροντής
και αστραπής), στον Δία. Συνεπώς αποδεικνύεται ότι ο Δίας έχει την υπευθυνότητα για ότι
πέφτει, λάμπει ή βροντά από τον ουρανό, είτε προέρχεται έσωθεν, είτε έξωθεν της
ατμόσφαιρας (βλ. και Οδύσσεια (Papamarinopoulos et al., 2013)).
3. Αναχώρηση του θεού Άρη με βουητό και σκοτεινό σύννεφο
Την ίδια μέρα με την εμφάνιση της Αθηνάς ως διάττοντα αστέρα και λίγες ώρες αργότερα,
κατά την διάρκεια της μάχης, ο θεός Άρης, χτυπημένος από την θεά Αθηνά, εβόησε ως
10000 άνδρες που ρίχνονται στην μάχη προκαλώντας τρόμο στα στρατεύματα. Ταυτόχρονα
εμφανίζεται στον ουρανό ένα σκοτεινό σύννεφο σαν από καύμα μέσα στο οποίο ήταν –λέειτυλιγμένος ο θεός Άρης που έφευγε τραυματισμένος από το πεδίο της μάχης (Il.5.859-867).
Ο τρομερός ήχος που τρόμαξε τους μαχητές και η εμφάνιση του σκοτεινού σύννεφου θυμίζει
έντονα το φαινόμενο που όλοι είδαμε στις τηλεοράσεις τον Φεβρουάριο 2013 (Εικόνα 1).
Ένα μεγάλο μετέωρο ‘διαλύθηκε στην ατμόσφαιρα’ σε χαμηλό ύψος, 20-25 km, πάνω από
την Ρωσία. Ο ποιητής κάνει την σύνδεση των δυο αστρονομικών φαινομένων, στην σχέση
Αθηνά που ηγείται των Αχαιών και Άρη που ηγείται των Τρώων. Η Αθηνά-πτήση διάττοντα
αστέρα χτύπησε τον Άρη-θραύση μετεώρου στην ατμόσφαιρα.

5ο Διεπιστημονικό Συνέδριο Φιλοσοφία και Κοσμολογία: Αφιέρωμα στα 2400
χρόνια από την γέννηση του Αριστοτέλη: Τόμος Πρακτικών
5th Interdisciplinary Conference on Philosophy and Cosmology: in celebration of
the 2400th anniversary from Aristotle's birth: Volume of Proceedings
ISBN:978-960-93-8881-8

Εικόνα 1: Έκρηξη μεγάλου μετεώρου (βολίδας) πάνω από την πόλη Chelyabinsk (Ρωσία),
τον Φεβρουάριο 2013.
(https://www.google.gr/search?q=meteorite+russia+2013+images&rlz=1C1AOHY_elGR71
2GR712&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiW0r3H6O3VAhWGAcAK
Ha80CKQQsAQIIw&biw=1024&bih=509#imgrc=Z06x_-5xOO4BLM:)
(https://www.google.gr/search?q=meteorite+russia+2013+images&rlz=1C1AOHY_elGR71
2GR712&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiW0r3H6O3VAhWGAcAK
Ha80CKQQsAQIIw&biw=1024&bih=509#imgrc=lC4WHbmeAeg7RM:)
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4. Νυχτερινά χτυπήματα του Δία
Την μεθεπόμενη νύχτα, ενώ οι Αχαιοί ξεκουράζονται και δειπνούν, ακούγονται φοβερά
κτυπήματα, σαν βροντές του Δία. Οι πολέμαρχοι χλώμιασαν από τον φόβο τους. Έντρομοι
κάνουν σπονδές στον Δία (Il.7.478-479).
Πρόκειται άραγε για μια μακρινή καταιγίδα που ξέσπασε μέσα στην νύχτα και τα
αστραπόβροντα φτάνουν μέχρι το στρατόπεδο των Αχαιών; Αλλά σε μια τέτοια περίπτωση, ο
ποιητής θα έπρεπε να αναφερθεί και σε λάμψεις-αστραπές που όπως όλοι γνωρίζουμε
προηγούνται της βροντής-ήχου λόγω της ταχύτητας του φωτός. Όμως το ομηρικό κείμενο
αναφέρεται μόνο σε βροντές και όχι σε αστραπές.
Το φαινόμενο μοιάζει να ταιριάζει περισσότερο σε μια θραύση μεγάλου μετεώρου, που ο
ήχος της έφτασε μέχρι το στρατόπεδο. Ακριβώς αυτό το ασύνηθες, το αξιοπερίεργο του
φαινομένου δικαιολογεί και τον τρόμο των πολεμάρχων και τις σπονδές προς τον Δία. Δεν θα
τρόμαζαν τόσο και θα έκαναν σπονδές για μια συνηθισμένη μακρινή καταιγίδα.
5. Αστροπελέκι του Δία με οσμή θείου
Την 3η μέρα μετά την εμφάνιση της Αθηνάς ως διάττοντα αστέρα, το μεσημέρι, κατά την
διάρκεια της μάχης, ο Δίας έριξε αστραπόβροντο ανάμεσα στους μαχόμενους Αχαιούς. Σε
αυτή την σκηνή περιγράφεται και λάμψη-αστραπή (‘σέλας’) και κρότος-βροντή (‘μεγάλα
έκτυπε’). Η κατεύθυνση του φαινομένου δίδεται, καθώς δηλώνεται στο ομηρικό κείμενο ότι ο
Δίας βρίσκεται στην κορυφή του όρους Ίδη και εποπτεύει το πεδίο της μάχης. Το όρος Ίδη
(με ύψος 1174 μέτρα) είναι στα νότια της Τρωάδας και σε απόσταση 58 χλμ. Οι μαχητές
πανικοβλήθηκαν και έντρομοι άρχισαν να σκορπίζονται. Άμεσα ο Δίας έριξε το αστροπελέκι
του, τον κεραυνό, που ‘έσκασε’ κυριολεκτικά μπροστά στα άλογα του Διομήδη. Και τότε
‘σηκώθηκε δεινή φλόγα από το θειάφι που καιγόταν’ προκαλώντας το αφήνιασμα των αλόγων
(Il. 8.75-77 και Il. 8.133-170).
Αλλά είναι γνωστό σε όλους ότι η πτώση κεραυνού συνοδεύεται από οσμή όζοντος και όχι
από οσμή θείου. Επίσης, το ομηρικό κείμενο δεν περιγράφει συνθήκες καταιγίδας. Αντίθετα
περιγράφει συνθήκες καύσωνα (Il. 10.572-575, Il.11.621-622, 642-643, 811-812). Η
περιγραφόμενη μάλιστα αναφορά σε παρουσία ερωδιού που είναι μεταναστευτικό πτηνό,
δηλώνει ότι οι μάχες αυτές γίνονται προχωρημένη άνοιξη ή καλοκαίρι, που το φαινόμενο των
βροχοπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή είναι ελαττωμένο.
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Εικόνα 2: Μετεωρίτης με σίδηρο-μετάλλευμα, κίτρινου χρώματος
(https://www.google.gr/search?q=meteorites++images&rlz=1C1AOHY_elGR712GR712&tb
m=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjEgYqT63VAhWoL8AKHfc_C08QsAQIIw&biw=1024&bih=509#imgdii=2fqzjV37fM1KQM:&imgrc=
N_fVKwoDGgDz3M:)
Μήπως πρόκειται για κάποια γειτονική ηφαιστειακή έκρηξη που ακούστηκε στην Τρωάδα
και ένα κομμάτι ηφαιστειακού υλικού, που βεβαίως μπορεί να έχει οσμή θείου, έπεσε στο
πεδίο της μάχης φλεγόμενο, όπως ακριβώς περιγράφεται; Όμως όλες οι γεωλογικές έρευνες
στην ευρύτερη περιοχή (Βόρειο Αιγαίο πέλαγος, Βόρεια Μικρά Ασία) αποκλείουν την
ύπαρξη ενεργού ηφαιστείου τον 12ο – 13ο αιώνα π.Χ. Οι τελευταίες ηφαιστειακές εκρήξεις σε
αυτή την περιοχή χρονολογούνται πριν από πολλές χιλιάδες χρόνια (Cagatay et al., 2015 και
Ballengee et al., 2015). Η έκρηξη όμως μιας βολίδας, δηλαδή μεγάλου μετεώρου, έχει αφ’ενός
τα χαρακτηριστικά της αστραπής-βροντής, δηλαδή λάμψη-ισχυρός κρότος, και αφ’ ετέρου
μπορεί να αφήσει υπόλειμμα επί του εδάφους, δηλαδή μετεωρίτη, ως ‘φλεγόμενο
αστροπελέκι’, που κάλλιστα μπορεί να έχει οσμή θείου, καθόσον π.χ. ο θειούχος σίδηρος
(Εικόνα 2) είναι σύνηθες συστατικό της χημικής σύνθεσης των μετεωριτών (αρκετοί
μετεωρίτες αποτελούνται από μεταλλεύματα σιδήρου-νικελίου).
6.

Άφιξη των θεοτήτων Ποσειδώνα και Ήρας στην Τρωάδα

Την επομένη μέρα, ο Ποσειδών και η Ήρα έρχονται αρωγοί των Αχαιών ενάντια στις εντολές
του Δία. Ο Ποσειδών κατεβαίνει από την κορυφή της ‘δασωμένης Σάμου της Θράκης’ από
όπου παρακολουθούσε τις μάχες, στην παραλία, στις Αιγές και δια θαλάσσης φτάνει στην
Τρωάδα, ανάμεσα στην Ίμβρο και την Τένεδο. Κατευθύνεται στο στρατόπεδο των Αχαιών
και συμμετέχει στην μάχη στο πλευρό των Αχαιών. Η κάθοδος του από το βουνό συνοδεύεται
από ελαφριά σεισμική δόνηση καθώς ‘όλα τα δάση έτρεμαν κάτω από τα αθάνατα πόδια του
‘κοσμοσείστη’ θεού (Il.13.10-40). Ως γνωστόν ο Ποσειδών εκτός από θεός της θάλασσας
ήταν και υπεύθυνη θεότητα για τους σεισμούς. Σε κάποια φάση της μάχης, ο Ποσειδών
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κραυγάζει ως 10000 άνδρες που ρίχνονται στην μάχη (Il.14.147-151). Δηλαδή ακούγεται
ίδιος ισχυρός ήχος, όπως πριν λίγες μέρες που τότε είχε αποδοθεί στον Άρη.
Εν τω μεταξύ, η Ήρα φεύγει από τον Όλυμπο, και μέσω του Άθω και της Λήμνου περνά από
την Ίμβρο όπου παίρνει μαζί της τον θεό Ύπνο και μαζί κατευθύνονται στην κορυφή του
όρους ΄Ιδη που λέγεται Γάργαρον και στην οποία βρίσκεται ο Δίας. Οι δύο θεοί στην εναέρια
πορεία τους από την Ίμβρο προς το Λεκτό, τους πρόποδες της Ίδης απέναντι από την Λέσβο
είναι καλυμμένοι με σκοτεινό σύννεφο, όπως και στην περίπτωση του Άρη, που ήταν και
αυτός καλυμμένος με σκοτεινό σύννεφο (Il.14.281-285). Η άφιξη της Ήρας στο Λεκτό
συνοδεύεται επίσης από ελαφριά σεισμική δόνηση καθώς κάτω από τα πόδια της ‘εσείετο το
δάσος’. Φτάνοντας εκεί η Ήρα, ανεβαίνει στην κορυφή του βουνού με σκοπό να
‘αποπλανήσει’ τον Δία και να τον κοιμίσει, προκειμένου ο Ποσειδών να δράσει ανενόχλητος
υπέρ των Αχαιών. Τότε ο Δίας αμφι-καλύπτει την κορυφή του βουνού με πυκνό χρυσόκίτρινο νέφος για να μην φαίνονται οι ερωτοτροπίες των δυο θεών (Il.14.343-345).
Όμως η μάχη συνεχίζεται, ενώ η θάλασσα ‘ανέβηκε’ προς τις σκηνές και τα πλοία των
Αχαιών (II.14. 392-393). Δηλαδή περιγράφεται ένα μικρό τσουνάμι, (άνοδος της στάθμης της
θάλασσας), που κατέκλυσε το στρατόπεδο των Αχαιών που ήταν στην παραλία, ως φυσικό
επακόλουθο των δυο σεισμικών δονήσεων που προαναφέρθηκαν. Είναι γνωστή η
σεισμικότητα της περιοχής στην οποία δεσπόζει το ρήγμα της Ανατολίας (North Anatolian
Active Fault System).
Η περιγραφή της θεϊκής ιαχής-ισχυρός ήχος και του σκοτεινού σύννεφου, ανάλογη σε
περιγραφή με την αποχώρηση του Άρη πριν λίγες μέρες, ταιριάζει με θραύση μετεώρου που
έγινε πάνω από την Ίμβρο και βεβαίως ακούστηκε και εθεάθη στην πεδιάδα της Τροίας. Το
νέφος αυτό αποτελούμενο από μικροσκοπικά σωμάτια του διαλυμένου μετεώρου,
οδηγούμενο από τον άνεμο, ήλθε και ‘κάθισε’ στην κορυφή του βουνού, ως πυκνό κίτρινο
σύννεφο. Το χρώμα έχει να κάνει με την χημική σύσταση του μετεώρου. Θυμίζουμε ότι ο
μετεωρίτης της προηγούμενης μέρας είχε οσμή θείου. Και το θείο-θειάφι έχει κίτρινο χρώμα.
Όμως, από το ομηρικό κείμενο έχουμε την πληροφορία ότι ο άνεμος λίγες ώρες πριν, είχε
κατεύθυνση από τα νότια προς τα βόρια. Αυτό προκύπτει από την σχετική περιγραφή ενός
νέφους σκόνης που είχε κατεύθυνση από την Ίδη προς τα πλοία των Αχαιών (Il.12.252-254).
Παρατηρούμε ότι το νέφος των συντριμμάτων του μετεώρου κινείται αντίθετα στην
κατεύθυνση του ανέμου (από βορρά προς νότο) λόγω της αρχικής ταχύτητας του μετεώρου,
το οποίο όμως επιβραδύνεται σταδιακά, μέχρι την περιοχή Λεκτό, οπότε η ταχύτητα του
μηδενίζεται και στρέφεται οδηγούμενο από τον άνεμο, από νότια προς βόρεια, φτάνοντας
τελικά στην κορυφή του βουνού (Εικόνα 3). Η απόδοση όλης αυτής της κίνησης του νέφους
των μετεωρικών συντριμμάτων μέσα στην ατμόσφαιρα, στην θεά Ήρα, είναι απόλυτα
εναρμονισμένη με την ιδιότητα της θεάς, ως υπεύθυνη για τον ατμοσφαιρικό αέρα
(Ήρα=Αήρ).
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Εικόνα 3: Η πορεία του νέφους των θραυσμάτων της βολίδας από την Ίμβρο προς το
ακρωτήριο Λεκτό (απέναντι από την Λέσβο) και η αλλαγή πορείας λόγω μηδενισμού της
αρχικής του ταχύτητας και λόγω της φοράς του ανέμου, με αποτέλεσμα την άφιξη του ως
πυκνό κίτρινο σύννεφο στην κορυφή του όρους Ίδη (Papamarinopoulos et al., 2016).
Στην συνέχεια περιγράφεται ότι ο Δίας ‘κτύπησε-βρόντησε’ μέσα από αυτό το κίτρινο
σύννεφο ως απάντηση στην προσευχή του Νέστορα (Il.15.377-380). Αν και λόγω της ζέστης
που περιγράφεται και της μεσημεριανής ώρας, μπορεί κανείς να υποθέσει ότι στο βουνό
εκδηλώθηκε μια θερμική καταιγίδα, τα συγκεκριμένα νέφη δεν έχουν καμία σχέση με τα
λεγόμενα cumulonimbus, δηλαδή τα γκρίζα και πυκνά καταιγιδοφόρα νέφη. Επίσης για άλλη
μια φορά περιγράφεται βροντή χωρίς να γίνει οποιαδήποτε αναφορά για την προτέρα λάμψη
της αστραπής. Συνεπώς τείνουμε να δεχτούμε ότι πρόκειται για άλλη μια θραύση μετεώρου
(Εικόνα 4).
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Εικόνα 4: Θραύση μεγάλου μετεώρου στην ατμόσφαιρα, λίγες μέρες μετά το φαινόμενο της
Ρωσίας (βλ. Εικόνα 1), στην Κούβα, (Φεβρουάριος 2013).
(https://www.google.gr/search?q=meteor+in+Cuba+February+2013+images&rlz=1C1AO
HY_elGR712GR712&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjuz4P07e3VAh
VpDcAKHZ83AWsQsAQIIw&biw=1024&bih=509#imgrc=BKOHlobdbkFqqM:)
7. Επανεμφάνιση του Αχιλλέα στο πεδίο των μαχών
Το απόγευμα της ίδιας μέρας, οι Τρώες έχουν περάσει το τείχος και την τάφρο που είχαν
φτιάξει οι Αχαιοί στην παραλία και βρίσκονται ουσιαστικά ΄πάνω στα καράβια των Αχαιών’.
Αχαιοί και Τρώες μάχονται πάνω και δίπλα στα πλοία. Τότε η Ήρα ειδοποίησε με την Ίριδα,
τον Αχιλλέα να πάει να σταθεί πάνω στην τάφρο, ώστε να τον δουν οι Τρώες, να φοβηθούν
και να απομακρυνθούν από τα πλοία. Πράγματι, ο Αχιλλέας στέκεται πάνω στην τάφρο και
φωνάζει, ενώ η Αθηνά αλλοιώνει την φωνή του ώστε να γίνει τρομακτική για τους Τρώες.
Ταυτόχρονα, η Αθηνά τον στεφανώνει, γύρω από το κεφάλι, με ένα χρυσό (κίτρινο) σύννεφο,
που μέσα από αυτό έκαιε φλόγα λαμπρή που ανέβαινε προς τον ουρανό. Δηλώνεται μάλιστα
ευθαρσώς στο ομηρικό κείμενο ότι όλα αυτά τα πραγματοποιεί η θεά Αθηνά (Il.18.203-229).
Οι Τρώες πράγματι τρομάζουν και αποχωρούν από τα πλοία.
Παρατηρούμε ότι εμφανίζεται πάλι ένα κίτρινο σύννεφο, αυτή την φορά μαζί με φωτιά και
τρομακτικό ήχο-κραυγή Αχιλλέα/Αθηνά. Δηλαδή άλλη μια έκρηξη βολίδας στην
ατμόσφαιρα. Το κίτρινο χρώμα του σύννεφου δείχνει την κοινή χημική σύσταση όλων αυτών
των συντριμμιών-μετεώρων. Αυτά συμβαίνουν πίσω από την πλάτη του Αχιλλέα που είναι
ανεβασμένος στην τάφρο κοιτώντας τα δυο στρατεύματα που βρίσκονται στα πλοία. Άρα
πίσω του βρίσκεται η πεδιάδα της Τροίας. Φαίνεται ότι άλλος ένας φλεγόμενος μετεωρίτης
έπεσε πιθανόν κοντά σε ξερόχορτα και αυτά πήραν φωτιά. Σε αυτό συνέβαλε και η αυξημένη
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θερμοκρασία καθώς η περιγραφή αφορά μια πολύ ζέστη μέρα. Η παρουσία της Αθηνάς είναι
ο συνδετικός κρίκος με την Αθηνά-διάττοντα αστέρα της πρώτης μέρας.
Και η περιγραφή συνεχίζεται με τον Ήλιο να δύει πρόωρα κατόπιν επέμβασης της θεάς Ήρας.
Φαίνεται ότι το πυκνό κίτρινο σύννεφο των θραυσμάτων του μετεώρου διασκορπιζόμενο
μέσα στη ατμόσφαιρα, την αρμοδιότητα της οποίας έχει η Ήρα, κάλυψε το ηλιακό φως του
απογεύματος και έδωσε την αίσθηση ότι σκοτείνιασε-έδυσε πρόωρα (Il.18.239-241).
8. Η μεγάλη μάχη μετά τον θάνατο του Πατρόκλου
Τα έντονα αυτά φαινόμενα συνεχίζονται και την επόμενη μέρα του θανάτου του Πατρόκλου.
Η μέρα αυτή ξεκινά με ισχυρές ιαχές της Αθηνάς και του Άρη που ακούγονται σε όλη την
πεδιάδα (Il.20.45-65). Έτσι ξεσηκώνουν τα στρατεύματα για μια πολύ σημαντική μάχη, που
θα δοθεί ουσιαστικά μεταξύ των μεγάλων ομηρικών ηρώων, του Αχιλλέα και του Έκτορα.
(‘Και όταν στην σμίξη των ανδρών οι Ολύμπιοι κατεβήκαν, σηκώθηκε η Έρις δυνατή κινήτρα
των ανδρείων, και κραυγή έσειρε η Αθηνά πότε στο λάκο έξω του τείχους, πότε όπου βροντά το
κύμα στο ακρογιάλι. Και από το άλλο μέρος σκοτεινός σαν θύελλα ο Άρης πότε από την
ακρόπολη εκραύγαζε στους Τρώες και πότε από τον Σιμόεντα εις την Καλλικολώνη’).
Αμέσως, μάλιστα, ακούγεται και η ισχυρότατη βροντή του Δία από ψηλά (‘δεινόν δε
εβρόντησε..υψόθεν’).Ταυτόχρονα με την εκδήλωση ισχυρού σεισμού από μεριάς του
Ποσειδώνα (‘ετίναξε γαίαν απειρισίην’). Τα βουνά, η πεδιάδα, η πόλη της Τροίας και τα
καράβια των Αχαιών ‘εσείοντο’ (Il.20.45-65). Ακόμη και ο Άδης τινάχτηκε και εβόησε,
επειδή φοβήθηκε ότι θα ανοίξει το έδαφος και θα φανούν τα υπόγεια παλάτια του (Il.20.4565). Και όπως διευκρινίζει ο ποιητής ‘τόση αντάρα-τόσο θόρυβο σήκωσαν οι θεοί
πολεμώντας’. Στην συνέχεια ο Αχιλλέας και ο Έκτορας μπαίνουν στην μάχη, ενώ ‘θεών
αντίμαχοι θεοί τότε κινούσαν’. Δηλαδή παράλληλα με την μάχη των ανθρώπων,
περιγράφεται και μια μάχη μεταξύ θεών.
Ο Ποσειδών, η Ήρα και οι άλλοι θεοί, παρόντες όλοι στο πεδίο των μαχών, ‘καλύπτονται’
από ‘άρρηκτον νεφέλην’, δηλαδή πυκνό σύννεφο, ευρισκόμενοι κοντά στο τείχος του Ηρακλή
(Il.20.144-148). Αυτό βρίσκεται προς την πλευρά του Ελλησπόντου και είχε κατασκευαστεί
πριν από τον πρώτο Τρωικό πόλεμο, που διεξήχθη μεταξύ του Ηρακλή και του Λαομέδοντα,
πατέρα του Πριάμου. Στην Ιλιάδα γίνεται σαφής αναφορά σε αυτό τον πόλεμο (π.χ.
Il.20.149-150).
Και η μάχη ξεκινά με τον Αχιλλέα να κυνηγά τους Τρώες και να τους ρίχνει κυριολεκτικά
μέσα στο ποτάμι που ονομάζεται Σκάμανδρος ή Ξάνθος, στην περιοχή του ‘πόρου’, δηλαδή
του σημείου που το εύρος του ποταμού στενεύει αρκετά και το χρησιμοποιούσαν για την
διάβαση του ποταμού, όταν πήγαιναν ή έρχονταν από την Τροία προς την πεδιάδα. Αυτό το
στενό πέρασμα βρίσκεται ΒΔ της πόλης της Τροίας, κοντά στον Τύμβο του Ίλου (Il.14.433,
Il.21.1, Il.24.349-351, Il.24.692-693). Η Ήρα σπεύδοντας προς βοήθεια του Αχιλλέα,
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‘τοποθετεί’ άλλο ένα σύννεφο μπροστά στους μαχόμενους Τρώες που πλησιάζουν τον
‘πόρο’-πέρασμα προκείμενου να τους δυσκολέψει (Il.21.6-7).
Η μάχη είναι σκληρή και οι νεκροί που κείτονται μέσα στο ποτάμι είναι πολλοί. Η θεότητα
του ποταμού απευθύνεται στον Αχιλλέα λέγοντας του, ‘να ξεθυμάνει τη λύσσα του στην
πεδιάδα’, γιατί ‘δεν με αφήνουν οι νεκροί να χύσω το ρεύμα στην θεία θάλασσα’, δηλαδή
στον Ελλήσποντο όπου εκβάλλει (Il.21.210-220, 240, 326). Έτσι το ποτάμι υπερχειλίζει και
τα νερά του, πλημμυρίζουν την πεδιάδα. Ο Αχιλλέας βρίσκεται σε κίνδυνο να παρασυρθεί
από την ισχυρή και μεγάλη ροή των υδάτων (΄δεινόν δ’ αμφ’ Αχιλήα κυκώμενον ίστατο
κύμα)’. Ταυτόχρονα τα νερά του ποταμού απέκτησαν κόκκινο χρώμα, (‘πορφυρέον δ’ άρα
κύμα’) από τα αίματα των πτωμάτων. Όμως οι θεοί Αθηνά και Ποσειδών σπεύδουν να
πληροφορήσουν τον Αχιλλέα να μην φοβάται, γιατί το φαινόμενο είναι παροδικό και
σύντομα θα σταματήσει (Il.21.290-295).
Προφανώς, αυτό είναι μια απόρροια του ισχυρού σεισμού που προκάλεσε την πτώση
χωμάτων και βράχων από τα ρείθρα του ποταμού μέσα στο νερό, στο στενό πέρασμα, οπότε η
κανονική ροή του ποταμού ανακόπηκε και το ποτάμι ξεχείλισε προς την πεδιάδα. Η
ανάδευση των χωμάτων εκ του πυθμένα και τα αίματα των νεκρών προκάλεσαν το
‘κοκκίνισμα’ των υδάτων. Και βεβαίως το φαινόμενο είναι παροδικό καθώς η δύναμη των
υδάτων γρήγορα ‘παρασέρνει’ τα χώματα και τις πέτρες που έπεσαν στο ποτάμι και έτσι
τελικά η κανονική ροή του ποταμού αποκαθίσταται. Θα πρέπει να επισημάνουμε τον τοπικό
χαρακτήρα του φαινομένου, καθώς ο δεύτερος ποταμός, ο Σιμόεις που ενώνεται σε κάποιο
σημείο με τον Σκάμανδρο, όπως αναφέρεται στο ομηρικό κείμενο, (Il.5.773-776), δεν έχει
πλημμυρίσει αλλά ρέει κανονικά προς τον Ελλήσποντο. Μάλιστα ο Σκάμανδρος τον καλεί να
συμβάλλει στην εξόντωση του Αχιλλέα ‘φουσκώνοντας’ τα νερά του, αλλά ανεπιτυχώς
(Il.21.311-314). Προφανώς η ένωση των δυο ποταμών είναι νοτιότερα του στενού
περάσματος, για αυτό δεν έχει επηρεαστεί η ροή του δεύτερου ποταμού από την ανακοπή των
υδάτων στο στενό πέρασμα.
Σε συνέχεια των όσων έχουμε αναφέρει για τις προηγούμενες μέρες, φαίνεται ότι
περιγράφεται θράση μετεώρων ως ‘ιαχές’ της Αθηνάς και του Άρη (βλέπε την σύνδεση με
τις θεότητες της πρώτης μέρας) και άκουσμα της ισχυρής έκρηξης μεγάλης βολίδας στην
ατμόσφαιρα (ως ισχυρότατη βροντή του Δία) που συνέβη σε κάποια απόσταση από την
Τρωάδα, καθόσον δεν περιγράφεται η λάμψη από την έκρηξη. Σε ένα ανάλογο φαινόμενο
στην Tonguska (1908), η έκρηξη ακούστηκε σε απόσταση 800 km, χωρίς όμως να
παρατηρηθεί η λάμψη της έκρηξης. Στην Εικόνα 5 φαίνεται η απόσταση των 1000 km πέριξ
της Τρωάδας μέσα στην οποία θα μπορούσε να είχε συμβεί αυτό το φαινόμενο. Η έκταση
αυτή φτάνει μέχρι την Αίγυπτο, την Ιταλία, την Μέση Ανατολή, την Κεντρική Ασία, την
Ρωσία κ.α. Από την θραύση των μετεώρων, ο αέρας (επέμβαση της Ήρας) μεταφέρει κάποια
‘συντρίμμια’ που εμφανίζονται ως δυο σύννεφα, κοντά στο Τείχος του Ηρακλή
(Ελλήσποντος) και στο στένεμα του ποταμού (κοντά στην πόλη της Τροίας).
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Εικόνα 5: Εντός του κύκλου εμφανίζονται οι περιοχές που βρίσκονται σε ακτίνα 1000 km
πέριξ της Τρωάδας (Επεξεργασία Εικόνας από τον Δρ. Κ. Καλαχάνη).
Αλλά ταυτόχρονα εκδηλώνεται και ισχυρός σεισμός που συνδέεται με την ισχυρή έκρηξη της
βολίδας, προφανώς σε χαμηλό ύψος μέσα στην ατμόσφαιρα. Όταν μια βολίδα εισέλθει στην
ατμόσφαιρα με υπερηχητική ταχύτητα δημιουργεί ένα βαλλιστικό κρουστικό κύμα. Επιπλέον
κρουστικά κύματα δημιουργούνται και από τα θραύσματα της βολίδας. Αυτά τα κρουστικά
κύματα διαδιδόμενα μέσα στον ατμοσφαιρικό αέρα παράγουν υποηχητικά κύματα τα οποία
προσκρούουν στην γήινη επιφάνεια με αρκετή ενέργεια ώστε να επάγουν μετρήσιμο σεισμικό
σήμα (Edwards et al., 2007). Στην περίπτωση της Togunska, οι σεισμογράφοι στο Ιρκούτσκ
κατέγραψαν αυτά τα σεισμικά κύματα (Vasilyev, N.V., 2004). Επίσης, κατεγράφησαν
ανάλογες σεισμικές δονήσεις προερχόμενες από την έκρηξη της βολίδας πάνω από το
Chelyabinsk (Ρωσία), τον Φεβρουάριο 2013 (Tauzin et al., 2013). Αυτές οι σεισμικές
καταγραφές των κυμάτων Rayleigh παρήχθησαν από την σύζευξη της κίνησης του εδάφους
με το προσπίπτων κρουστικό κύμα από την έκρηξη της βολίδας. Τα κύματα αυτά
κατεγράφησαν σε απόσταση 4000 km γύρω από το Chelyabinsk. Συνεπώς είναι λογικό το
‘ομηρικό timing’ μεταξύ της ισχυρής βροντής του Δία (έκρηξη μεγάλης βολίδας σε κάποια
απόσταση από την Τρωάδα) και του ισχυρού σεισμού του Ποσειδώνα (ως συνέπεια αυτής της
έκρηξης).
9. Ο Ήφαιστος στέλνει τις φλόγες του στην Τρωάδα
Ενώ ακόμη τα ύδατα του ποταμού κατακλύζουν την πεδιάδα, σημειώνεται μια ακόμη έκρηξη
μεγάλου μετεώρου πάνω από το ΒΑ Αιγαίο Πέλαγος. Η διάδοση του ήχου και το ωστικό
κύμα της έκρηξης μαζί με δυο φλεγόμενους μετεωρίτες που πέφτουν στην Τρωάδα,
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περιγράφονται ως η ιαχή της Ήρας (δηλαδή ο αντίλαλος που διαδόθηκε στην ατμόσφαιρα)
που ζήτησε από τον Ήφαιστο να ‘φανερώσει τις φλόγες του’ (II.21.328-385). Αυτές είναι οι
δυο φλεγόμενοι μετεωρίτες που πέφτουν στις όχθες του Σκάμανδρου καίγοντας τα γύρω φυτά
(II.21.328-385). Ο ποταμός δίνει την εντύπωση ότι φλέγεται. Και αυτό το φαινόμενο είναι
σύντομο, καθώς η Ήρα –κατόπιν υποταγής της θεότητας του ποταμού- ζητά από τον
Ήφαιστο να σταματήσει. Η κατεύθυνση της συγκεκριμένης βολίδας δίδεται, καθώς
δηλώνεται δια στόματος της Ήρας ότι ‘από την θάλασσα’ προέρχεται ‘η χαλεπή όρσουλα
θύελλα’ με την ώθηση του Ζέφυρου και του Νότου. Δηλαδή η διαταραχή της ατμόσφαιρας
λόγω του ωστικού κύματος της έκρηξης εκδηλώθηκε στα ΝΔ της Τρωάδας. Η σύνδεση των
φλεγόμενων μετέωρων με τον θεό Ήφαιστο έχει σχέση με αυτή την κατεύθυνση στην οποία
βρίσκεται η Λήμνος όπου με βάση αυτό το ίδιο το ομηρικό κείμενο, βρίσκεται το εργαστήριο
του Ηφαίστου (θεότητα σχετική με φλόγες)
Μετά από όλα αυτά, ο ποιητής θέλει όλους τους θεούς να ρίχνονται στην μάχη και να
συγκρούονται μεταξύ τους. Το κακό που έγινε πρέπει να είναι πολύ μεγάλο, καθώς
χρησιμοποιούνται ‘βαριές εκφράσεις’, όπως ‘συν δ’ έπεσον μεγάλω πατάγω, βράχε ευρεία
χθών, αμφι δε σάλπισεν μέγας ουρανός’ (II.21.385-390).
10. Συμπεράσματα
Η ‘παλιά φυσική επιστήμη’ ήταν κρυμμένη μέσα σε ‘μύθο’ και σε ‘απόκρυφη
θεολογία’…Μια έντονη βροχή διαττόντων αστέρων, με μεγάλα μετέωρα που εκρήγνυνται
στην ατμόσφαιρα, με μετεωρίτες που φθάνουν στο έδαφος και που όλα αυτά ως ‘θεϊκές
παρεμβάσεις’ προκαλούν ερωτηματικά και φόβο στους μαχόμενους. Το φαινόμενο
εκπορεύεται εκ Διός, συνδέεται ο ήχος των εκρήξεων των μετεώρων με τις βροντές του Δία
και το αστροπελέκι με την πτώση μετεωρίτη με οσμή θείου. Το αστρονομικό φαινόμενο
‘υλοποιείται’ από την κόρη του, την θεά Αθηνά. Αυτή εμφανίζεται ως πεφταστέρι, αυτή
χτυπά τον Άρη που φεύγει με ισχυρό βουητό μέσα σε σκοτεινό σύννεφο, αυτή στέκεται δίπλα
στον Αχιλλέα δημιουργώντας άλλο ήχο φωνής, κίτρινο σύννεφο και φλόγα. Η διάδοση του
φαινομένου μέσα στην ατμόσφαιρα, βάζει στην σκηνή την ‘αρμόδια’ θεότητα, την Ήρα.
Αυτή μεταφέρει το κίτρινο πυκνό σύννεφο από την Ίμβρο στην κορυφή της Ίδης. Αυτή κάνει
τον Ήλιο να δύσει πρόωρα καθώς σκοτεινιάζει πριν το δειλινό, εξ αιτίας της παρουσίας του
κίτρινου σύννεφου μέσα στην ατμόσφαιρα. Και βεβαίως η παρουσία του ‘κοσμοσείστη’
Ποσειδώνα συνδέεται με τις σεισμικές δονήσεις.
Αλλά μια έντονη βροχή διαττόντων αστέρων σημαίνει μια πρόσφατη διέλευση του κομήτη ή
του αστεροειδή, πολύ κοντά στη Γη και τον Ήλιο, από την οποία προέρχονται όλα αυτά τα
θραύσματα-μετέωρα. Η μυθολογία αναφέρει ότι κατά την άλωση της Τροίας, που συνέβη
περίπου ένα μήνα μετά τα περιγραφόμενα συμβάντα της Ιλιάδας, εμφανίστηκε ένας κομήτης
που ταυτίστηκε μυθολογικά με την Ηλέκτρα, την μητέρα του Δάρδανου, ιδρυτή της Τροίας, η
οποία με λυμένα τα μαλλιά της τριγύριζε στον ουρανό, θρηνώντας για το μεγάλο κακό.
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Μπορεί άραγε να υπάρχει κάποια σύνδεση αυτής της μυθολογικής αναφοράς, με όλα αυτά τα
φαινόμενα που περιγράφονται στην Ιλιάδα;
Ευχαριστίες:Ευχαριστούμε θερμά τον Δρ. Κ. Καλαχάνη για την επεξεργασία της Εικόνας 5.
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