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7045

Καὶ τότε Ἕκτωρ καὶ Ἀχιλλεὺς οἱ δύο συναπαντοῦνται, 

ὁποὺ τίποτε οὐκ ἀμελοῦν ἀπὸ τὸν θάνατόν τους. 

Τὰ κοντάρια ἔτριψαν, βάνονται εἰς τὰ σπαθία˙ 

μέγαν καιρὸν ἐκόπτονταν οἱ δύο καλοὶ στρατιῶται. 

Τὸν Ἕκτορα ἐδώκασιν ἕναν καλὸν κοντάριν˙ 
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μετὰ τῶν δύο του χειρῶν κρούει τὸν Ἀχιλλέα˙ 

κακὰ καὶ τὸν ἐλάβωσεν εἰς τὸ μηρὶν ἀπάνω, 

ἀλλ’ οὐ ποσῶς τὸν ἔσεισεν αὐτὸν ἀπὸ τὴν σέλλαν. 

Ὁ Ἀχιλλεὺς ὡς ἐννόησεν ὅτι ἔνι λαβωμένος, 

χωρίζεται τὸν Ἕκτορα, ἐξῆλθε τοῦ πολέμου 

 

 

 

 

7055

πολλὰ θλιμμένος, λέγω σας˙ πολλὰ ἦτον λαβωμένος˙ 

ἐὰν ἐθυμώθη τίποτε, τινὰς μηδὲν ἠρώτα. 

Τὴν πληγήν του ἐστύψασι καὶ σφικτὰ τὴν ἐδέσαν˙ 

πῦρ ἀπετᾷ ἐκ τὸ πρόσωπον, φαίνεται ἐκ τὸν θυμόν του˙

ἐδὰ ἂς φυλάγεται Ἕκτορας, ἐὰν θέλῃ νὰ ἔχῃ ζήσει. 
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Κοντάρι ἐπῆρε φοβερόν, χοντρόν, ἠκονισμένον 

καὶ στρέφεται εἰς τὸν πόλεμον, τὸν Ἕκτορα γυρεύει˙ 

κάλλιον ἔχει τὸν θάνατον παρὰ νὰ τοῦ ἐγλυτώσῃ. 

Πόλεμος ἦτον φοβερὸς καὶ μέγας ὑπὲρ μέτρου. 

Μεγάλην βίαν ἐπάθασι γυρεύων ὁ εἷς τὸν ἄλλον˙ 
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ὁ Ἀχιλλεὺς ἐδιέβαινεν, ὅλοι ἄδειαν τοῦ κάμνουν. 

Φωνὴ ἐσηκώθη φοβερὴ ἀπὸ ὅλον τὸ φουσσᾶτον 

ὅτι Ἕκτορας ἐκρέμνισεν Ἕλληναν βασιλέα˙ 

νὰ τὸν κρατήσῃ ἤθελε καὶ νὰ τὸν φυλακώσῃ. 

Μετὰ βίας ἐτάβριζε ἔξω νὰ τὸν ἐκβάλῃ. 

 

 

 

Ἐκ τὸ σκουτάρι ἀπόσκεπος ἦτο, καὶ παραχρῆμα, 

ὅθεν ἔρχεται ἡ φωνή, ἐκεῖ ἔρχεται Ἀχιλλέας. 

Ὡς εἶδε ἐκεῖ τὸν Ἕκτορα, ἐχάρηκε μεγάλως 
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καὶ εἰς αὖτον ἐκατέβηκε καὶ κονταρέαν τοῦ ἐδῶκε˙ 

λουρίκιν οὐκ ἠμπόρεσε, ἀϊλί, νὰ τὸν κρατήσῃ. 
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Θάνατος Ἑκτόρου παρὰ Ἀχιλλέως 

Τὸ συκωτοπλεμόνιν του ἔχυσεν εἰς τὴν σέλλαν˙ 

ὡσότου στρέψῃ ὀφθαλμόν, ἐξέψυξεν ὁ ἥρως˙ 

εἰς τὴν γῆν τὸν ἐξάπλωσε νεκρόν, ἀποθαμένον. 

Οὐαὶ τὸ μέλλον ἀληθῶς, καὶ τίς νὰ μὴ θρηνήσῃ 

τὸν φρόνιμον, τὸν εὐγενῇ, τὸν βριαρόχειρ γίγαν; 
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Καὶ τίς τὴν χεῖρα μὴ θλιβῇ τὴν πάμφουμον ἐκείνην, 

ὁποὺ ἤξευρε καὶ ἐχώριζε τὰς ῥέντας τοῦ φουσσάτου, 

ὁποὺ ἡ φήμη τοῦ Σαμψοῦ καλλιώτερη οὐκ ἦτον; 

Ἀϊλὶ βραχίονες φοβεροὶ ἀνέγερτοι κοιμῶνται, 

ὁποὺ ἐτρομάσσαν Ἕλληνας καὶ θάνατον ἐκάμναν. 

  Ἀπέθανεν ὁ κίονας, ὁ πύργος τῆς Τρωάδος, 

τὸ φλάμμουλον τὸ εὐγενικὸν τῶν ἄτυχων τῶν Τρώων. 
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