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12140

Ἅλωσις τῆς Τροίας 

Οἱ Ἕλληνες εὑρήκασι τὴν πόρταν χαλασμένην, 

τὴν ἐχαλάσαν τάχατε οἱ Τρῶες διὰ τὸν ἵππον. 

 

 

 

 

12145

Εἴκοσι γὰρ ἐσέβησαν χιλιάδες εἰς τὸ πρῶτον˙ 

στὰς ῥύμνας ἐχωρίσθησαν, κτείνουσι τοὺς ἀθλίους. 

Ἡ νὺξ γὰρ ἦτον σκοτεινή, ἄφεγγος τὸ καθόλου. 

Εἶχαν σημεῖα οἱ Ἕλληνες δομένα διὰ τὴν νύκτα, 

ὅπως ἀλλήλως μὴ σφαγοῦν, νὰ κτείνουσι τοὺς ἄλλους. 
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Καὶ πρότερον τῆς φαύσεως ἡμέρας τῆς δολίας 

δέκα χιλιάδες εἴχασι καὶ πλείους σκοτωμένους. 

Τὰ παλάτια τὰ ὑψηλά, τὰ φοβερὰ <ἐν> μεγέθει, 

ὅλα τὰ ἐχαλάσασιν, εἰς γῆν κάτω τὰ ῥίπτουν˙ 

οἱ ἔσωθεν εἰς θάνατον ὅλοι εἶν’ κατακομμένοι. 
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Τινὰν οὐδὲν περιτηροῦν, ἀνηλεῶς τοὺς πάντας, 

ἄνδρας, γυναῖκας, γέροντας, νέους, πτωχούς, πλουσίους,

ὀρφανούς, χήρας, πένητας, ὅλους τοὺς κατακόπτουν. 

Τὰ βρέφη πρῶτον ἔσφαζαν, ἔπειτα τὰς μητέρας, 

κοινὸν οἱ πάντες ἔπινον ποτήριον θανάτου˙ 
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ἡ φωνὴ καὶ ἡ ὄχλησις ἠγέρθη ἐκ τὴν χώραν. 

Ἀϊλὶ φρικτὸν μελλόμενον στοὺς ἐλεεινοὺς τοὺς Τρῶας!  

Θλῖψις ποτὲ οὐκ ἐγίνετον εἰς τὸν ἅπαντα κόσμον, 

ἀφὸν ἐστάθη πρότερον καὶ πάλιν ἕως τέλους. 

Τὸ αἷμα τους ἐχύνετον ὥσπερ βροχὴ τῶν Τρώων, 
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τὰ πατώματα ἄνωθεν καὶ κάτωθεν καὶ γῦρον˙ 

τὸ αἷμα ἐκαλάνιζε τῶν ἵππων ἕως τὰς κίγγλας. 

Ἀπὸ τὰ ἀνώγαια τὰ ὑψηλὰ θνήσκουν ἀρχοντοποῦλες, 

ἀρχόντισσες εὐγενικές, ὑπέρλαμπρες τῷ γένει. 

Τὰς πόρτας ἐφυλάγασι τινὰς νὰ μὴ ἐγλυτώσῃ. 
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Στὰς ἀγκάλας τῶν μητερῶν ἐσφάζασι τὰ βρέφη. 

Εἰς τοὺς οἴκους ἐστείλασι τῶν κακῶν δημηγέρτων 

φυλάκτορες μὴ τίποτες ἐπώδυνον τοὺς ποίσουν, 

μηδὲ τοὺς οἴκους ἅψωσι, καθὼς τὴν πόλιν καίουν. 

Τοὺς ναοὺς ἐκουρσεύσασι, τοὺς πάντας ἐσκοτῶσαν, 
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τὸ πλοῦτος ἐσυνάξασι τὸ ἄμετρον τῆς Τροίας. 

Μαργαριτάριν καὶ βλαττίν, χρυσάφιν καὶ λιθάριν, 

καὶ ἄλλα τίμια φορέματα, —τίς νὰ τὰ καταγράψῃ;— 

τόσον ἐπῆραν, ἤξευρε, τὸ πλέον οὐδὲν τὸ χρῄζουν˙ 

ἑαυτοὺς χρυσίον καθαρὸν φορὲς φορτώνουν χίλιες. 

               
Μανόλης Παπαθωμόπουλος & Elizabeth M. Jeffreys επιμ., Ο πόλεμος της Τρωάδος (The 
War of Troy), [Βυζαντινή και Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, 7], ΜΙΕΤ, Αθήνα 1996. 


