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ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ν. 

Όδυββέως άπόπλονς παρά Φαιάκων καί 
άφιξις εις "Ιθάκην. 

ώς έφαθ', οί δ' άρα πάντες άκήν έγένοντο σιωπή, 
κηληθμω δ' έσχοντο κατά μέγαρα σκιόεντα. 
τον δ' αύτ 'Αλκίνοος άπαμείβετο φώνησέν τε' 
,,ώ Όδνσεϋ, έπεί ΐκεν έμον ποτϊ χαλκό βατές δω 
ύψερεφές, τω σ' οϋ τι πάλιν πλαγχθέντα γ' δίω 5 
α~ψ άπονοσ'τήσειν, εί καί μάλα πολλά πέπονθας. 
νμέων δ' άνδρΐ εκάστω έφιέμενος τάδε εί'ρω, 
δσσοι ένΐ μεγάροισι γερούσιον αΐθοπα οίνον 
αίεί πίνετ έμοΐσιν, άκονάξεσθε δ' αοιδού, 
εϊματα μέν δή ξείνω ένξέστη ένϊ χηλω 10 

κείται καί χρυσός πολυδαίδαλοι? άλλα τε πάντα 
δώρ', όσα Φαιήκων βονληφόροι ένθάδ' ένεικαν 
αλλ' άγε οί δώμεν τρίποδα μέγαν ήδέ λέβητα 
άνδρακάς· ημείς δ' αντε άγειρόμενοι κατά δήμον 
τισόμεθ'· άργαλέον γάρ ένα προικός χαρίσασθαι." 15 

ώς έφατ 'Αλκίνοος, τοϊσιν δ' έπιήνδανε μύθος, 
οί μέν κακκείοντες έβαν οίκόνδε έκαστος' 
ήμος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάκτυλος 'Ηώς, 
νηάδ' έπεσσεύοντο, φέρον δ' έυήνορα χαλκόν. 
καί τά μέν εν κατέθηχ' ίερόν μένος Άλκινόοιο, 20 
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αυτός ίων δια νηός, υπό ζυγά, μή τ ι ν' εταίρων 
βλάπτοι έλαυνόντων, όποτε βτερχοίατ έρετμοΐς' 
οι δ' εις Άλκινόοιο κίον και δαιτ' άλέγυνον. 

~'τοΐβι δε βοΰν ίέρευβ' ιερόν μένος Άλκινόοιο 
Ζηνί κελαινεφέι Κρονίδη, ός παβιν άνάββει. 25 
μήρα δε κήαντες δαίνυντ έρικυδέα δαΐτα 

^τερπόμενοί' μετά δέ βφιν έμέλπετο θείος αοιδός 
\Αημόδοκος, λαοΐβι τετιμένος. αύτάρ Όδυββεύς 
πολλά προς ήέλιον κεφαλήν τρέπε παμφανόωντα, 
δϋναι έπειγόμενος· δή γάρ μενέαινε νέεβθαι. 30 
ώς δ' οτ' άνήρ δόρποιο λιλαίεται, ώ τε πανήμαρ 
νειόν αν' ε'λκητον βόε οί'νοπε πηκτό ν ά ρ ο τ ρ ο ν 
άβπαβίως δ' άρα τω κατέδυ φάος ήελίοιο 
δόρπον έποίχεβθαι, βλάβεται δέ τε γοΰνατ ίόντι' 
ώς Όδυβει άβπαβτον έδυ φάος ήελίοιο. 35 
αΐψα δέ Φαιήκεββι φιληρέτμοιβι μετηύδα, 
Άλκινόω δέ μάλιβτα πιφαυβκόμενος φάτο μϋθον 
,ίΑλκίνοε κρεΐον, πάντων άριδείκετε λ α ώ ν , 
πέμπετέ με βπείβαντες άπήμονα, χαίρετε δ' αυτοί, 
ήδη γάρ τετέλεβται, ά μοι φίλος ήθελε θυμός, 40 
πομπή καΐ φίλα δώρα, τά μοι θεοί Ούρανίωνες 
όλβια ποιήβειαν άμύμονα δ' οίκοι άκοιτιν 
νοβτήβας εϋροιμι βύν άρτεμέεββι φίλοιβιν. 
ΰμεϊς δ' αύθι μένοντες έυφραίνοιτε γυναίκας 
κονριδίας και τέκνα' θ ε ο ί δ' άρετήν όπάβειαν 45 
παντοίην, και μή τι κακόν μεταδήμιον είη." 

ώς έφαθ', οι δ' άρα πάντες έπήνεον ήδέ κέλευον 
πεμπέμεναι τον ξεΐνον, έπεί κατά μοΐραν εειπεν. 
και τότε κήρυκα προβέφη μένος Άλκινόοιο' 
,,Ποντόνοε, κρητήρα κεραββάμενος μέθυ νεΐμον 60 
παβιν ανά μέγαρον, όφρ' εύξάμενοι Αιί πατρί 
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τον ξεΐνον πέμπωμεν εήν ες πατρίδα γαΐαν." 
ώς φάτο, Ποντόνοος δε μελίφρονα οίνον έκίρνα, 

νώμησεν δ' άρα π&σιν έπισταδόν ot δε θεοΐσιν 
έσπεισαν μακάρεσσι, τοϊ ο ύρανον ευρύ ν έχουσιν, 55 
αύτόθεν εξ εδρέων. ανά δ' ΐβτατο δΐος 'Οδυσσεύς, 
Άρήτη δ' έν χειρί τίθει δέπας άμφικύπελλον 
καί μιν φωνήσας έπεα πτερόεντα προσηύδα' 
„χαίρε μοι, ω βασίλεια, διαμπερές, εις ό κε γήρας 
έλθη καί θάνατος, τά τ έπ' άνθρώποισι πέλονται' 60 
αντάρ εγώ νέομαι' 6ν δέ τέρπεο τω δ' ένϊ οίκω 
παισί τε καί λαοΐσι καί Άλκινόφ βασιλήι." 

ώς ειπών νπερ ούδον έβήσετο δίος 'Οδυσσεύς, 
τω δ' άμα κήρυκα προΐει μένος Άλκινόοιο, 
ήγεΐσθαι επί νήα θοήν και ΘΙνα θαλάσσης. 65 
Άρήτη δ' άρα οί δμωας αμ' έπεμπε γυναίκας, 
τήν μεν φάρος έχουσαν ενπλυνές ήδέ χιτώνα, 
την δ' έτέρην χηλον πυκινήν άμ' 'όπασσε κομίζειν 
ή δ' άλλη σΐτόν τε φέρεν καί οϊνον έρυθρόν. 
αντάρ έπεί ρ επί νήα κατήλυθον ήδε θάλασσαν, 70 
αΐψα τά γ' έν νηί γλαφυρή πομπήες άγαυοί 
δεξάμενοι κατέθεντο, πόσιν καί βρώσιν άπασαν 
κάδ δ' άρ' Όδυσσήι στόρεσαν ρήγός τε λ ivo ν τε 
νηος έπ' Ικριόφιν γλαφυρής, ίνα νήγρετον εϋδο ι , 
πρύμνης, αν δε καί αυτός έβήσετο καί κατέλεκτο 75 
σιγή· roi δέ καθίξον έπί κληΐσιν έκαστοι 
κόσμω, πείσμα δ' έλυσαν από τρητοΐο λίθοιο. 
εύθ' οί άνακλινθέντες άνερρίπτουν άλα πηδω, 
καί τω νήδυμος ύπνος έπί βλεφάροισιν έπιπτεν, 
νήγρετος ήδιστός, θανάτω άγχιστα έοικώς. 80 
ή δ', ως τ' έν πεδία τετράοροι άρσενες ίπποι ' 
πάντες άμ' όρμηθέντες νπο πληγήσιν ίμάσθλης 

' ι * 
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νψόσ' άειρόμενοι ρίμφα πρήσσονσι κέλενθον, 
ώς άρα της πρύμνη μεν άείρετο, χϋμα δ' 'όπισθεν 
πορφύρεον μέγα θϋε πολνφλοίσβοιο θαλάσσης' 85 
ή δε μάλ' άσφαλέως θέεν έμπεδον ουδέ χεν ί'ρηξ 
κίρκος δμαρτήσειεν, ελαφρότατος πετεηνών 
ώς ή ρίμφα θέουσα θαλάσσης κύματ έταμνεν, 
άνδρα φέρουσα θεοΐς έναλίγκια μήδε' έχοντα, 
δς πρίν μεν μάλα πολλά πάθ' άλγεα δν κατά θυμόν, 
ανδρών τε πτολέμονς άλεγεινά τε κύματα πείρων 91 
δή τότε γ' άτρέμας ενδε λελασμένος, όσσ' έπεπόνθειν. 

εντ' άστη ρ νπερέσχε φαάντατος, ος τε μάλιστα 
έρχεται άγγέλλων φάος ήοΰς ήριγενείης, 
τήμος δή νήσω προσεπίλνατο ποντοπόρος νηνς. 95 
Φόρκννος δε' τις έστι λιμήν άλίοιο γέροντος 
έν δήμω Ιθάκης, δύο δέ προβλήτες ¿ν αύτω 
άκταΐ άπορρώγες, λιμένος ποτιπεπτηνΐαι, 
αϊ τ' άνέμων σκεπόωΰι δυσαήων μέγα κνμα 
έκτοθεν έντοσθεν δέ τ' άνευ δεσμοΐο μένονσιν ι ο ο 

νήες έύσσελμοι, ότ αν όρμου μέτρον ΐκωνται. 
αύτάρ έπϊ κράτος λιμένος τανύφνλλος έλαίη, 
άγχόθι δ' αυτής άντρον έπήρατον ήεροειδές, 
[ρον ννμφάων, αϊ νηιάδες καλέονται. . 
έν δε κρητήρές τε καΐ άμφιφορήες έασιν 105 

λάινοι' ένθα δ' έπειτα τιθαιβώσσουσι μέλισσαι. 
έν δ' ίστοι λίθεοι περιμήκεες, ένθα τε νύμφαι 
φάρε' νφαίνουσιν άλιπόρφυρα, θανμα ίδέσθαι' 
έν δ' νδατ αίενάοντα. δύω δέ τέ οι θύραι είσίν, 
αί μεν προς Βορέαο καταιβαται άνθρωποισιν, ιιο 
αί δ* αν προς Νότου είσϊ θεώτεραι, ουδέ τι κείνη 
άνδρες έσέρχονται, άλλ' ¿θανάτων δδός έστιν. 

ένθ' οι γ' είσέλασαν πρϊν είδότες. ή μεν έπειτα 
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ήπείρφ έπέκελβεν, όβον τ' έπί ήμιβν πάβης, 
βπερχομένη' τοΐον γάρ έπείγετο χέρβ' έρετάων 115 
οι δ' ¿κ νηος βάντες ένξνγον ήπειρόνδε 
π ρ ώ τ ο ν Όδυββήα γλαφυρής έκ νηος αειραν 
αντω βνν τε λίνα και ρήγεϊ βιγαλόεντι, 
κάδ δ' άρ' έπί ψαμάθω έθεβαν δεδμημένον νπνω, 
έκ δέ χρήματ' αειραν, α οί Φαίηκες άγανοί 120 
ώπαβαν ο ίκαδ' ιόν τι δια μεγάθνμον 'Αθήνην. 
και τά μεν ονν παρά πνθμέν' ελαίης αθρόα θήκαν 
έκτος οδού, μή πώ τις δδιτάων άνθρώπων, 
πριν Όδυβή' έγρεβθαι, έπελθων δηλήβαιτο' 
αυτοί δ' αν τ' οίκόνδε πάλιν κίον. ονδ' ένοβίχθων 
λήθετ' άπειλάων, τάς άντιθέω Όδυβή ι 126 
πρώτον έπηπείληβε, Α ιός δ' ,έξείρετο βονλήν 
,,Ζεϋ πάτερ, ονκέτ έγώ γε μετ άθανάτοιβι θεοΐβιν 
τιμήεις εβομαι, οτε με βροτοί οϋ τι τίονβιν . 
Φαίηκες, τοί πέρ τε έμής έξειβι γενέθλης. 130 
και γαρ νυν Όδνβήα φάμην κακά πολλά παθόντα 
οίκαδ' έλενβεβθαι' νόβτον δέ οί οϋ ποτ' άπηνρων 
πάγχν, έπεί βν πρώτον ύπέβχεο και κατένευβας' 
οί δ' ενδοντ' έν νηί θοή επί πόντον άγοντες 
κάτθεβαν είν 'Ιθάκη, εδοβαν δέ οί αβπετα δώρα, 135 
χαλκόν τε χρνβόν τε άλις έβθήτά θ' νφαντήν, 
πύλλ', οβ' αν ουδέ ποτε Τροίης έξήρατ Όδνββενς, 
εί περ άπήμων ήλθε, λαγών άπδ ληίδος αίβαν" 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφη νεφεληγερέτα Ζευς' 
,,ώ πόποι, έννοβίγαι εύρνβθενές, οίον εειπες. 140 
οϋ τί β' άτιμάξονβι θεοί' χαλεπον δέ κεν εΐη 
πρεββντατον και άριβτον άτιμίηβιν ίάλλειν. 
ανδρών δ' ει πέρ τις βε βίη και κάρτεΐ εί'κων 
οϋ τι τίει, βοί δ' εβτι και έξοπίβω τίβις αίεί. 
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έρξον, όπως ¿θέλεις καί τοι φίλο ν επλετο θνμω." 145 
τον δ' ήμείβετ έπειτα Ποβειδάων ένοβίχθων 

,,αίψά κ έγών έρξαιμι, κελαινεφές, ώς αγορεύεις' 
αλλά βον αίεϊ θυμό ν όπίξομαι ' ήδ' άλεείνω. 
νυν αύ Φαιήκων έθέλω περικαλλέα νήα 
εκ πομπής άνιονβαν έν ήεροειδέι πόντω 150 
ραΐβαι, ΐν' ήδη βχώνται, άπολλήξωβι δέ πομπής 
άνθρώπων, μέγα δέ βφιν όρος πάλει άμφικαλύψαι." 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφη νεφεληγερέτα Ζεύς' 
,,ώ πέπον, ώς μεν εμώ θνμω δοκεΐ είναι άριβτα, -
όππότε κεν δή πάντες έλαννομένην προΐδωνται 155 
Λαοί άπο πτόλιος, θεΐναι λίθον έγγύθι γαίης 
νηι θοή ΐκελον, ίνα θαυμάξωβιν άπαντες 
άνθρωποι, μέγα δέ βφιν όρος πάλει άμφικαλύψαι." 

αύτάρ έπεί τό γ' άκονβε Ποβειδάων ένοβίχθων, 
βή ρ' ί'μεν ες Σχερίην, όθι Φαίηκες γεγάαβιν. 160 
ένθ' έμεν', ή δέ μάλα βχεδόν ήλυθε ποντοπόρος νηϋς 
ρίμφα διωκομένη. της δέ βχεδόν ήλθ' ένοβίχθων, 
δς μιν λ&αν έθηκε καί έρρίξωβεν ένερθεν 
χειρί καταπρηνεΐ ελάβας' δ δέ νόβφι βεβήκειν. 

of δέ προς αλλήλους έπεα πτερόεντ άγόρευον 165 
Φαίηκες δολιχήρετμοι, νανβίκλντοι άνδρες: 
ώδε δέ τις εΐπεβκεν ίδών ές πληβίον άλλον 
,,ώ μοι, τις δή νήα θοήν έπέδηβ' ivi πόντω 
οΐκαδ' έλαννομένην; και δή 'προνφαίνετο πάβα." 

. ώς άρα τις εί'πεβκε, τά δ' ουκ ίβαν, ώς έτέτνκτο. 170 
τοΐβιν δ' 'Αλκίνοος άγορήβατο και μετέειπεν 
,,ώ πόποι, ή μάλα δή με παλαίφατα θέβφαθ' ίκάνει 
πατρός έμον, δ? έφαβκε Ποβειδάων' άγάβαβθαι 
ήμϊν, οννεκα πομποί άπήμονές ε i με ν απάντων, 
φή ποτέ Φαιήκων άνδρών περικαλλέα νήα ПЬ 
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έκ πομπής ανιοϋβαν έν ήεροειδέι πόντψ ' 
ραιβέμεναι, μέγα δ' ήμιν όρος πάλει άμφικαλύψειν. 
ας άγόρευ' δ γέρων, τα δέ δή νϋν πάντα 'τελείται, 
αλλ' άγεθ', &>ς αν εγώ είπω, πειθώμεθα πάντες, 
πομπής μεν παύβαβθε βροτων, οτε κέν τις ϊκηται 180 
ήμέτερον προτΐ άστυ' Ποβειδάωνι δέ ταύρους 
δώδεκα κεκριμένονς [ερεύβομεν, αΐ κ έλεήβη 
μηδ' ήμιν περίμηκες όρος πάλει αμφικαλύψη." 
ώς έφαθ', οι δ' έδειβαν, έτοιμάββαντο δέ ταύρους. 

ως οι μέν ρ ενχοντο Ποβειδάωνι ανακτι 185 
δήμου Φαιήκων ηγήτορες ήδέ μέδοντες 
έβτεώτες περί βωμόνιδ δ' έγρετο δΐος 'Οδυσσεύς 
εϋδων έν γαίη πατρωίη, ουδέ μιν έγνω 
ήδη δήν άπεών περι γάρ θεός ήέρα χενεν 
[Παλλάς Άθηναίή, κούρη Α ιός, οφρα μιν αυτόν 190 
άγνωβτον τεύξειεν έκαβτά τε μνθήβαιτο, 
μή μιν πριν άλοχος γνοίη άβτοί τε φίλοι τε, 
πριν πάσαν μνηστήρας νπερβαβίην άποτΐβαΐ' 
τούνεκ' άρ' άλλοϊδέα φαινέσκετο πάντα ανακτι, 
άτραπιτοί τε διηνεκέες λιμένες τε πάνορμοι 195 
πέτραι τ ήλίβατοι και δένδρεα τηλεθόωνταί] 
στη δ' άρ' άναΐξας καί ρ' εί'σιδε πατρίδα γ αϊ αν' 
ώμωξέν τ' άρ' έπειτα και ώ πεπλήγετο μηρώ 
χερσί καταπρηνέσσ', ολοφνρόμενος δ' έπος ηνδα' 
,,ώ μρι. έγ•όΤπων~αύχετ'»βποτών ες γαΐαν [κάνω; 200 
ή ρ οϊ γ' υβρισταί τε και άγριοι ουδέ δίκαιοι, 
ήε φιλόξεινοι καί σφιν νόος έστί θεονδής; 
πή δή χρήματα πολλά φέρω τάδε; πή τε καί αυτός 
πλάξομαι; αίθ' οφελον μεΐναι παρά Φαιήκεββιν 
αντοϋ· εγώ δέ κεν άλλον υπερμενέων βαβιλήων 205 
έξικόμην, ός κέν με φίλε ι και έπεμπε νέεσθαι. 
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νϋν δ' οντ άρ πη θέβθαι έπίβταμαι, ουδέ μεν αυτού 
καλλείψω, μή πώς μοι έλωρ άλλοιβι γένηται. 
ώ πόποι, ουκ άρα πάντα νοήμονες ουδέ δίκαιοι 
ήβαν Φαιήκων ηγήτορες ήδε μέδοντες, 210 
οι μ' είς άλλην γαίαν άπήγαγον' ή τέ μ' έφαντο 
άξειν είς Ίθάκην ένδείελον, ουδέ τέλεββαν. 
Ζευς βφεας τίβαιτο ίχετήβιος, ος τε και άλλους 
ανθρώπους έφορα και τίνυται, ος τις άμάρτη. 
άλλ' άγε δη τά χρήματ αριθμηθώ καΐ ί'δωμαι, 215 
μή τί μοι οΐ'χωνται κοίλης επί νηδς άγοντες 

ως ειπών τρίποδας περικαλλέας ήδε λέβητας 
ήρίθμει και χρυβον υφαντά τε εΐματα καλά' 
των μεν άρ' ου τι πόθε ι' δ δ' όδύρετο πατρίδα γαΐαν 
έρπυξων παρά θΐνα πολνφλοίββοιο θαλάββης 220 
πόλλ' δλοφυρόμενος. βχεδόθεν δέ οί ήλθεν Άθήνη 
άνδρϊ δέμας έικυϊα νέω, έπιβώτορι μήλων, 
παναπάλω, οϊοί τε άνάκτων παίδες έαβιν, 
δίπτυχον άμφ' ώμοιβιν έχουβ' έυεργέα λώπην 
ποββί δ' ύπδ λιπαροΐβι πέδιλ' έχε, χερβί δ' άκοντα. 225 
τήν δ' Όδυβεύς γήθηβεν Ιδών καΐ έναντίος ήλθεν 
καί μϊν φωνήβας έπεα πτερόεντα προβηύδα' 
,,ώ φίλ', έπεί βε πρώτα κιχάνω τωδ' ένί χώρω, 
χαίρε τε και μή μοί τι κακω νόω άντιβολήβαις, 
άλλά βάω μεν ταύτα, βάω δ' έμέ' βοΐ γάρ έγώ γε 230 
εύχομαι ως τε θεώ καί β εν φίλα γούναθ' ίκάνω. 
καί μοι τοντ άγόρευβον έτήτυμον, όφρ' ευ είδώ' 
τις γή, τίς δήμος; τίνες άνέρες έγγεγάαβιν; 
ή πού τις νήβων έυδείελος, ήέ τις ακτή 
κεΐθ' άλί κεκλιμένη έριβώλακος ήπείροιο;" 235 

τον δ' αύτε προβέειπε θεά, γλαυκώπις Άθήνη' 
,,νήπιός είς, ώ ξείν' , ή τηλόθεν είλήλουθας, 
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εί δη τήνδε τε γαία ν άνείρεαι' ουδέ τι λίην 
ούτω νώνυμός έβτιν ί'βαβι δε μιν μάλα πολλοί, 
ήμέν όβοι ναίονβι προς ηώ τ ήέλιόν τε, 240 
ήδ' δ66οι μετόπιβθε ποτΐ ξόφον ήερόεντα. 
ή τοι μεν τρηχεΐα και ούχ ίππήλατός έβτιν, 
ούδέ λίην λνπρή, άτάρ ούδ' ευρεία τέτυκται. 
έν μεν γάρ οί βΐτος άθέβφατος, έν δέ τε οίνος 
γίγνεται' αίεϊ δ' δμβρος έχει τεθαλνίά τ έέρΰη. 245 
αίγίβοτος δ' αγαθή καΐ βούβοτος' έβτι μεν ύλη 
παντοίη, έν δ' άρδμοί έπηετανοί παρέαδιν. 
τω τοι, ξεΐν, 'Ιθάκης γε και ες Τροίην 'όνομ' ΐκει, 
την περ τηλοϋ φαβιν Άχαιίδος έμμεναι αί'ης." 

ως φάτο, γήθηβεν δε πολύτλας δΐος Όδυββεύς 250 
χαίρων ή γαίη πατρωίη, ως οί έειπεν 
Παλλάς Άθηναίη κούρη Α ιός α ίγιόχοιο. 
καί μιν φωνήβας έπεα πτερόεντα προβηύδα' 
ούδ' δ γ' άληθέα είπε, πάλιν δ' δ γε λάζε τ ο μϋθον, 
αίέν ένΐ βτήθεββι νόον πολυκερδέα νωμών 255 
,,πυνθανόμην 'Ιθάκης γε καί έν Τροι'η εύρει'η 
τηλοϋ υπέρ πόντου' νυν δ' είλήλουθα καί αντος 
χρήμαβι βνν τοίβδεββι. λιπών δ' έτι παιβϊ τοβαντα 
φεύγω, έπεί φίλον νια κατέκτανον Ίδομενήος, 
Όρβίλοχον πόδας ώκύν, δς εν Κρήτη εύρείη 260 
άνέρας άλφηβτάς νίκα ταχέεββι πόδεββιν, 
οϋνεκά με βτερέβαι της ληίδος ήθελε πάβης 
Τρωιάδος, της εϊνεκ εγώ πάθον άλγεα θυμω 
ανδρών τε πτολέμους άλεγεινά τε κύματα πείρων, 
ούνεκ' άρ' ούχ ώ πατρί χαριζόμενος θεράπενον 265 
δήμω ένι Τρώων, άλλ' άλλων ήρχον εταίρων, 
τον μέν έγώ κατιόντα βάλον χαλκήρεϊ δουρί 
άγρόθεν, εγγύς δδοϊο λοχηβάμενος βύν έταίρω' 
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ννξ δε μάλα δνοφερή κάτεχ' ούρανόν, ουδέ τις ήμέας 
ανθρώπων ένόηβε, λάθον δέ ε θυμό ν άπούρας. 270 
αυτά ρ έπε ι δή τόν γε κατέκτανον όξέι χαλκά, 
αντίκ' έγών έπι νήα κιών Φοίνικας άγανούς 
ελλιβάμην καί βφιν μενοεικέα ληίδα δώκα. 
τους μ' έκέλενβα Πνλονδε καταβτήβαι και έφέββαι, 
ή εις "Ηλιδα δΐαν, οθι κρατέουβιν Έπειοί. 275 
«ΛΛ' ή τοί βφεας κεΐθεν άπώβατο ΐς άνέμοιο 
•πόλλ' άεκαξομένονς, ούδ' ήθελον έξαπατήβαΐ' 
κεΐθεν δέ πλαγχθέντες ίκάνομεν ένθάδε νυκτός, 
σπουδή δ' ες λιμένα προερέββαμεν, ουδέ τις ημιν 
δόρπον μνήοτις έην μάλα περ χατέονβιν έλέβθαι, 280 
άλλ' αϋτως άποβάντες έκείμεθα νηος άπαντες, 
ένθ' έμέ μέν γλυκύς ύπνος έπήλνθε κεκμηώτα, 
οι δέ χρήματ' εμά γλαφυρής εκ νηός ελόντες 
κάτθεβαν, ένθα περ αυτός έπι ψαμάθοιβιν εκείμην. 
•οι δ' ές Σιδονίην έν ναιομένην άναβάντες 285 
φχοντ'' αύτάρ εγώ λιπόμην άκαχήμενος ήτορ." 

ως φάτο, μείδηβεν δέ θεά, γλανκώπις 'Αθήνη, 
χειρί τέ μιν κατέρεξέ' δέμας δ' ήικτο γνναικι 
καλή τε μεγάλη τε και άγλαά έργα ίδνίη. 
καί μιν φωνήβαβ' έπεα πτερόεντα προβηύδα' 290 
,,κερδαλέος κ εΐη^και έπίκλοπος, δς 6ε παρέλθοι 
έν πάντεΰΰι δόλοΐβι, και ει θεός άντιάβειεν. 
βχέτλιε, ποικιλομήτα, δόλων άτ , ούκ άρ' έμελλες, 
ούδ' έν βή περ έών γαίη, λήξειν άπατάων 
μύθων τε κλοπίων, οι τοι πεδόθεν φίλοι είβίν. 295 
«ΛΛ' άγε μηκέτι ταύτα λεγώμεθα, ε ¿δότες άμφω 
κέρδε', έπεί βύ μέν εββι βροτών όχ' άριστος απάντων 
βουλή και μύθοιβιν, έγώ δ' έν παβι θεοΐβιν 
μήτι τε κλέομαι καί κέρδεβιν. ούδέ βύ γ' έγνως 



ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ XII. 11 

Παλλάδ' Άθηναίην, κούρην Α ιός, ή τέ τοι α ι ει 300 
εν πάντεσσι πόνοισι παρίσταμαι ή δ ε φυλάσσω, 
καϊ δέ σε Φαιήκεσσι φίλον πάντεσσιν έθηκα. 
νϋν αύ δενρ' ίκόμην, ίνα toi σύν μήτιν ύφήνα 
χρήματά τε κρύψω, όσα τοι Φάνηκες άγαυοΐ 
ώπαβαν οί'καδ' ιόντι έμή βουλή τε νόω τε, 305 
είπω θ', όσσα τοι αϊ6α δόμο ις εν ι ποιητοΐσιν 
κήδε' άναπλήσαι' συ δέ τετλάμεναι καϊ ανάγκη, 
μηδέ τω έκφάσθαι μήτ' ανδρών μήτε γυναικών 
πάντων, οννεκ' αρ' ήλθες άλώμενος, άλλα σιωπή 
πάσχειν αλγεα πολλά, βίας υποδέγμενος ανδρών." 310 

την δ' άπαμειβόμενος προσέφη πολύμητιςΡΟδυσσεύς' 
,,άργαλέον σε, θεά, γνώναι βροτώ άντιάσαντι, 
και μάλ' έπιβταμένω' σέ γάρ αύτήν παντι έίσκεις. 
τούτο δ' έγών έύ οίδ', ότι μοι πάρος ήπίη ήσθα, 
είος ένϊ Τροίη πολεμίζομεν νίες Αχαιών 315 
αντάρ έπεί Πριάμοιο πάλιν διεπέρσαμεν α'πήν, 
βήμεν δ' έν νήεσσι, θεός δ' έκέδασσεν Αχαιούς, 
ον σ' έτ έπειτα ί'δον, κούρη Α ιός, ουδέ νόησα 
νηος έμής έπιβάσαν, όπως τί μοι άλγος άλάλκοις. 
[αλλ' αίει φρεσίν ήσιν έχων δεδαϊγμένον ήτορ 320 
ήλώμην, εΐως με θεοι κακότητος έλυσαν 
πρίν γ ότε Φαιήκων ανδρών έν π ίο ν ι δήμω 
θάρβυνάς τ' έπέεσσι και ές πόλιν ήγαγες αυτή.] 
νϋν δέ σε προς πατρός γοννάζομαν ον γάρ όίω 
ήκειν εις Ίθάκην ένδείελον, αλλά τιν άλλην 325 
γαΐαν αναστρέφομαι, σέ δέ κερτομέουσαν όίω 
ταϋτ άγορενέμεναι, ϊν έμάς φρένας ήπεροπεύσης' 
είπε μοι, εί έτεόν γε φίλην ές πατρίδ' ίκάνω." 

τον δ' ήμείβετ' έπειτα θεά, γλαυκώπις Άθήνη' 
,,αίεί τοι τοιούτον ενι στήθεσσι νόημα' 330 
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τώ βε και ον δύναμαι προλιπεϊν δύβτηνον έόντα, 
οννεκ' έπητής έββι καί άγχίνοος καί έχέφρων. 
[άβπαβίως γάρ κ' άλλος άνήρ άλαλήμενος έλθών 
ϊετ évi μεγάροις Ιδέειν παΐδάς τ' άλοχόν τε' 
6οί δ' ον πω φίλον έβτϊ δαήμεναι ουδέ πνθέβθαι, 335 
πρίν γ' έτι βής άλόχον πειρήβεαι, ή τέ τοι αντως 
ήβται ¿vi μεγάροιβιν, όιζνραΐ δέ οι αίεϊ 
φθίνονβιν νύκτες τε καί ήματα δάκρυ χεούβη.] . 
αντάρ έγω τό μεν ον ποτ' άπίβτεον, άλλ' ένΐ θνμω 
ήδε', δ νοβτήβεις όλέβας άπο πάντας εταίρους' 340 
άλλά τοι ουκ έθέληβα ΓΓοβειδάωνι μάχεβθαι 
πατροκαβιγνήτφ, ός τοι κότον ένθετο θνμω 
χωόμενος, δτι οί νίον φίλον έξαλάωβας. 
άλλ' άγε τοι δείξω 'Ιθάκης έδος, 'όφρα πεποίθης. 
Φόρκυνος μεν δδ' έβτϊ λιμήν άλίοιο γέροντος, 345 
ήδε δ' έπϊ κράτος λιμένος τανύφυλλος έλαίη ' 
[άγχόθι δ' αυτής άντρον έπήρατον ήεροειδές, 
Ιράν νυμφάων, αϊ νηιάδες καλέονται'] 
τούτο δέ τοι βπέος έβτϊ κατηρεφές, ένθα βν πολλάς 
έρδεβκες νύμφηβι τεληέββας έκατόμβας' 350 

τούτο δέ Νήριτόν έβτιν, 'όρος καταειμένον ύλη." 
ώς είποϋβα θεά βκέδαβ' ήέρα, εΐβατο δέ χθων 

γήθηβέν τ' άρ' έπειτα πολύτλας δΐος Όδυββεύς 
χαίρων ή γαίη, κύβε δέ ξείδωρον άρονραν. 
αντίκα δέ νύμφης ήρήβατο χείρας άναβχών 355 
,,νύμφαι νηιάδες, κοϋραι Α ιός, ον ποτ έγω γε 
δψεβθ' νμμ' έφάμην νυν δ' εύχωλής άγανηβιν 
χαίρε τ'· άτάρ και δώρα διδώβομεν, ώς τό πάρος περ, 
al κεν έα πρόφρων με Α ιός θυγάτηρ άγελείη 
αύτόν τε ζώειν καί μοι φίλον vtòv άέξη." 360 

τόν δ' αύτε προβέειπε θεά, γλανκώπις Άθήνη ' 
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,,θάρβει, μή τοι ταύτα μετά φρεβι βήβι μελόντων. 
άλλα χρήματα μεν μνχω άντρου θεβπεβίοιο 
θείομεν αντίκα νϋν, ίνα περ τάδε τοι βόα μίμνη' 
αύτοι δε φραξώμεθ', όπως οχ' άριβτα γένηται." 365 

ως είπονβα θεά δϋνε βπέος ήεροειδές, 
μαιομένη κευθμώνας ανά βπέος· αύτάρ Όδυββενς 
αββον πάντ' έφόρει, χρνβον καΐ άτειρέα χαλκον 
εϊματά τ' εύποίητα, τά οί Φαίηκες έδωκαν, 
και τά μεν εν κατέθηκε, λίθον δ' επέθηκε θύρηβιν 370 
Παλλάς Άθηναίη, κούρη Α ιός αίγιόχοιο. 
τω δε καθεξομένω ιερής παρά πνθμέν' έλαίης 
φραζέβθην μνηβτήρβιν υπερφιάλοιβιν όλεθρον. 
τοΐβι δε μύθων ήρχε θεά, γλανκώπις Άθήνη' 
,,διογενες Ααερτιάδη, πολνμήχαν' Όδνββεϋ, 375 
φράξεν, όπως μνηβτήρβιν άναιδεβι χείρας έφήβεις, 
οϊ δ ή τοι τρίετες μέγαρον κάτα κοιρανέονβιν, 
μνώμενοι άντιθέην άλοχον καΐ έδνα δίδοντες · 
ή δε βον αίεΐ νόβτον όδνρομένη κατά θνμον 
πάντ ας μεν ρ έλπει καΐ νπίβχεται άνδρΐ εκάβτω, 380 
αγγελίας προϊεΐβα, νόος δε οί άλλα μενοινά." 

τήν δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις Όδνββεύς' 
,,ω πόποι, ή μάλα δή 'Αγαμέμνονος Άτρεΐδαο 
φθίβεβθαι κακόν οϊτον ένί μεγάροιβιν έ'μελλον, 
εί μή μοι βν ε'καβτα, θεά, κατά μοϊραν έειπες. 385 
άλλ' άγε μήτιν νφηνον, όπως άποτίβομαι αυτούς, 
πάρ δέ μοι αύτη βτήθι μένος πολυθαρβές ένεΐβα, 
οίον δτε Τροίης λύομεν λιπαρά κρήδεμνα. 
αΐ κέ μοι ως μεμανΐα παραβταίης, γλανκώπι, 
καί κε τριηκοβίοιβιν έγων άνδρεββι μαχοίμην 390 
βνν βοί, πότνα θεά, δτε μοι πρόφραββ' έπαρήγοις." 

τον δ' ήμείβετ' έπειτα θεά, γλανκωπις Άθήνη ' 
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,,καΐ λίην toi εγώ γε παρέσσομαι, ουδέ με λήβεις, 
όππότε κεν δή ταύτα πενώμεθα' και τιν όίω 
αίματί τ έγκεφάλω τε παλαξέμεν άσπετον ονδας 395 
ανδρών μνηστήρων, οΐ toi βίοτον κατέδουσιν. 
άλλ' άγε σ' άγνωστον τενξω πάντεσσι βροτοΐσιν. 
κάρψω μεν χρόα καλόν ένι γναμπτοΐσι μέλεσσιν, 
ξανθάς δ' έκ κεφαλής όλέσω τρίχας, άμφΐ δε λαίφος 
ε'σσω, ο κε στυγέηβιν Ιδών άνθρωπου έχοντα, 400 
κνυζώσω δέ τοι 'άσσε πάρος περικαλλέ' έόντε, 
ώς αν άεικέλιος π&σι μνηστήρσι φανείης -
σή τ' άλόχω και παιδί, τον εν μεγάροισιν έλειπες, 
αυτός δέ πρώτιστα σνβώτην είσαφικέσθαι, 
ός τοι νών έπίονρος, όμως δέ τοι ήπια οΐδεν 405 
παϊδά τε σον φιλέει και εχέφρονα Πηνελόπειαν. 
δήεις τόν γε σύεσσι παρήμενον αί δέ νέμονται 
πάρ Κόρακος πέτρη έπί τε κρήνη Άρεθονση 
έσθουσαι βάλανον μενοεικέα καΐ μέλαν ύδωρ 
πίνονσαι, τά θ' νεσσι τρέφει τεθαλνΐαν άλοιφήν. 410 
ένθα μένειν και πάντα παρήμενος έξερέεσθαι, 
όφρ' αν εγώ ν έλθω Σπάρτην ές καλλιγνναικα 
Τηλέμαχον καλέονσα, τεον φίλον υιό ν, Όδνσσεν, 
δ ς τοι ες εύρνχορον Λακεδαίμονα πάρ Μενέλαον 
φχετο πενσόμενος μετά σον κλέος, ή που έτ εΐης." 415 

τήν δ' άπαμειβόμενος προσέφη πολνμητις 'Οδυσσεύς ' 
,,τίπτε γαρ ου οί έειπες, ένι φρεσΐ πάντα ίδυΐα; 
ή iva που και κείνος άλώμενος άλγεα πάσχη 
πόντον έπ' άτρύγετον, βίοτον δέ οί άλλοι έδωσιν." 

τον δ' ήμείβετ έπειτα θεά, γλαυκώπις Άθήυη' 420 
,,μή δή τοι κεΐνός γε λίην ενθύμιος έστω. 
αύτή μιν πόμπενον, ίνα κλέος έσθλόν άροιτο 
κεΐσ' έλθών άτάρ ου τιν' έχει πόνον, άλλα έκηλος 
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ήβται έν Άτρεΐδαο δόμοις, παρά δ' άβπετα κείται, 
ή μεν μιν λοχόωβι νέοι βνν νηΐ μελαίνη 425 
ίέμενοι κτεΐναι, πριν πατρίδα γαΐαν ίκέβθαι' 
άλλα τά γ' ούκ δίω' πρίν και τινα γαία καθέξει 
[ανδρών μνηβτήρων, οϊ τοι βίοτον κατέάονβιν]. 

ως άρα μιν φαμένη ράβδω έπεμάββατ. Άθήνη. 
κάρψεν μεν χρόα καλόν ένι γναμπτοΐβι μέλεβΰιν, 430 
ξανθά? 4' έκ κεφαλής 'όλεβε τρίχας, άμφΐ δέ δέρμα 
πάντεββιν μελέεΰβι παλαιού θήκε γέροντος, 
κνύζωβεν δέ οί 'όββε πάρος περικαλλέ' ε<5ντε · 
άμφι δέ μιν ράκος άλλο κακόν βάλεν ή δ ε χιτώνα, 
ρωγαλέα ρνπόωντα, κακω μεμορνχμένα καπνω· 435 
άμφΐ δέ μιν μέγα δέρμα ταχείης εόβ' έλάφοιο 
ψιλόν. δώκε δέ οί βκήπτρον καϊ άεικέα πήρην, 
πυκνά ρωγαλέην, έν δέ βτρόφος ή εν άορτήρ. 

τώ γ' ως βουλεύβαντε διέτμαγεν ή μέν έπειτα 
ες Λακεδαίμονα δΐαν έβη μετά παΐδ' Όδυβήος. 440 

ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ξ. 

Όόνββέως Λρός Ενμαιον ομιλία. 

αύτάρ 6 έκ λιμένος προβέβη τρηχεΐαν άταρπόν 
χώρον αν' ύλήεντα δι άκριας, ή οί Άθήνη 
πέφραδε δΐον ύφορβόν, ο οί βιότοιο μάλιβτα 
κήδετο οίκήων, ους κτήβατο δΐος Όδυββενς. 
τον 4' άρ' ένι προδόμω εϋρ' ήμενον, ένθα οί αυλή 5 
{¡ψηλή δέδμητο, περιβκέπτω ένΙ χώρω, 
καλή τε μεγάλη τε, περίδρομος' ήν ρα βυβώτης 
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αυτός δείμαθ' νεββιν άποιχομένοιο άνακτος, 
νόβφιν δεβποίνης καί Ααέρταο γέροντος, 
ρυτοΐβιν λάεββι και έθρίγκωβεν άχέρδω. 10 
βτανρονς δ' έκτος έλαββε διαμπερές ένθα καί ένθα 
πυκνούς και θαμέας, τό μέλαν δρυός άμφικεάββας. 
έντοβθεν δ' αύλής βνφεούς δυοκαίδεκα ποίειν 
πληβίον άλλήλων, εύνάς βνβίν έν δέ εκάβτω 
πεντήκοντα βνες χαμαιευνάδες έρχατόωντο, 15 

θήλειαι τοκάδες' τοι δ' άρβενες έκτος ΐανον, 
πολλον παυρότεροί' τους γαρ μιννθεβκον έδοντες 
άντίθεοι μνηβτήρες, έπε ι προΐαλλε βνβώτης 
αίεΐ ζατρεφέων βιάλων τον άριβτον άπάντων 
οΐ δέ τριηκόβιοί τε και έξήκοντα πέλοντο. 20 

παρ δέ κννες θήρεββιν έοικότες αίέν ί'αυον 
τέββαρες, οϋς έθρεψε βνβώτης, δρχαμος ανδρών, 
αύτος δ' άμφΐ πόδεββιν έοΐς άράριβκε πέδιλα, 
τάμνων δέρμα βόειον έυχροές' οι δέ δή άλλοι 
ωχοντ αλλυδις άλλος αμ' άγρομένοιβι βνεββιν, 25 
οί τρεις* τον δέ τέταρτον άποπροέηκε πόλινδε, 
6ϋν άγέμεν μνηβτήρβιν ύπερφιάλοιβιν ανάγκη, 
δφρ' ίερεύβαντες χρειών κορεβαίατο θυμόν. 

έξαπίνης δ' Όδυβήα Ι'δον χύνες νλακόμωροί' 
οί μέν κεχληγώτες έπέδραμον, αύτάρ Όδνββενς 30 
έξετο κερδοβννη, βκήπτρον δέ οί έκπεβε χειρός, 
ένθα κεν φ παρ βταθμω άεικέλιον πάθεν άλγος' 
άλλα βνβώτης ωκα ποβϊ κραιπνοϊβι μεταβπών 
έββυτ άνά πρόθυρον, β κύτος δέ οί έκπεβε χειρός, 
τους μέν όμοκλήβας βεϋεν κύνας άλλνδις άλλον 35 
πυκνήβιν λιθάδεββιν δ δέ προβέειπεν άνακτα' 
,,ώ γέρον, ή δλίγου βε κννες διεδηλήβαντο 
έξαπίνης, καί κέν μοι έλεγχείην κατέχευας. 
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καί δέ μοι άλλα θεοί δόβαν άλγεά τε βτοναχάς τε' 
άντιθέου γαρ άνακτος δδυρόμενος καί άχενων 40 
ήμαι, άλλοιβιν δέ βύας βιάλους άτιτάλλω 
έδμεναι' αύτάρ κείνος έελδόμενός που έδωδής 
πλάξετ' έπ' άλλοθρόων ανδρών δήμόν τε πόλιν τε, 
εΐ που έτι ζώει καί άρα φάος ήελίοιο. 
άλλ' έπεο, κλιβίηνδ' ίο μεν, γέρον, όφρα καϊ αυτός, 45 
β ότου καϊ οίνοιο κορεββάμενος κατά θυμό ν, 
είπης,· δππόθεν έββϊ και δππόβα κήδε' άνέτλης." 

ώς ειπών κλιβίηνδ' ήγήβατο δΐος νφορβός, 
ειβεν δ' είβαγαγών, ρώπας δ' νπέχευε δαβείας, 
έβτόρεβεν δ' έπΐ δέρμα ίονθάδος αγρίου αίγός, 50 
αύτοΰ ένεύναιον, μέγα καί δαβύ. χαίρε δ' Όδνββεύς, 
δττι μιν ώς ίιπέδεκτο, έπος τ' έφατ' έκ τ' δνόμαξεν 
,,Ζεύς toi δοίη, ξεΐνε, καί άθάνατοι θ ε ο ί άλλο ι , 
οττι μάλιβτ έθέλεις, οτι με πρόφρων νπέδεξο." 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφης, 'Εύμαιε βυβώτα" 55 
,,ςεΐν', ου μοι θέμις έβτ', ονδ' εί κακίων βέθεν έλθοι, 
ξεΐνον άτιμήβαΐ' προς γάρ Α ιός είβιν άπαντες 
ξεΐνοί τε πτωχοί τε. δόβις δ' δλίγη τε φίλη τε 
γίγνεται ήμετέρη' ή γάρ δμώων δίκη έβτϊν 
αίεΐ δειδιότων, οτ' έπικρατέωβιν άνακτες 60 
οί νέοι. ή γάρ τοΰ γε θεοί κατά νόβτον έδηβαν, 
δς κεν έμ' ένδυκέως έφίλει καί κτήβιν δπαββεν, 
οϊκόν τε κλήρόν τε έύμορφόν τε γυναίκα, 
οίά τε ω οίκήι άναξ έύθυμος έδωκεν, . 1 

og οί πολλά κάμηβι, θεός δ' έπι έργον άέξη, 65 
ώς καί έμοί τόδε έργον άέξεται, ω έπιμίμνω. 
τω κέ με πόλλ' ωνηβεν άναξ, εί αύτόθ' έγήρα ' 
αλλ' δλεθ'' ώς ώφελλ' 'Ελένης απο φυλον δλέβθαι 
πρόχνυ, έπεϊ πολλών ανδρών υπο γούνατ έλυβεν' 

ΗΟΜΕΒΙ ODYSSEA. II. 2 
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και γαρ κείνος έβη Αγαμέμνονος εϊνεκα τιμής 70 
"Ιλιον εις έύπωλον, ίνα Τρώεββι μάχοιτο." 

ώς ειπών ζωβτήρι θοώς βυνέεργε χιτώνα, 
βή δ' ϊμεν ές βυφεούς, δθι έθνεα έρχατο χοίρων, 
ένθεν ελών δυ ένεικε καΐ άμφοτέρονς ίέρευβεν, 
εύβέ τε μίβτυλλέν τε και άμφ' όβελοϊβιν έπειρεν. 75 
όπτήβας δ' άρα πάντα φέρων παρέθηκ' Όδνβήι 
θέρμ' αύτοΐς όβελοϊβιν δ δ' άλφιτα λευκά πάλυνεν. 
έν δ' άρα κιββυβίω κίρνη μελιηδέα οΐνον, 
αυτός δ' άντίον ίξεν, έποτρύνων δέ προβηύδα' 
,,έβθιε νυν, ώ ξεΐνε, τά τε δμώεββι πάρεβτιν, 80 
χοίρε' ' άτάρ βιάλους γε βόας μνηβτήρες έδουβιν, 
ουκ δπιδα φρονέοντες ivi φρεβίν ούδ' έλεητύν. 
ού μέν βχέτλια έργα θεοί μάκαρες φιλέουβιν, 
άλλά δίκην τίουβι καΐ αΐβιμα έργ' ανθρώπων, 
καί μεν δυβμενέες καΐ άνάρβιοι, οϊ τ' έπΐ γαίης 85 
άλλοτρίης βώβιν καί 6φι Ζευς ληίδα δώη, 
πλήβάμενοι δέ τε νήας έβαν οίκόνδε νέεβθαι' 
καί μεν τοις δπιδος κρατερον δέος έν φρεβΐ πίπτει' 
οϊδε δέ τοί τι ΐβαβι, θεού δέ τιν' έκλυον αύδήν, 
κείνου λνγρον δλεθρον, δ τ' ουκ έθέλουβι δικαίως 90 
μνάβθαι ούδέ νέεβθαι επί βφέτερ', άλλά ε'κηλοι 
κτήματα δαρδάπτουβιν ύπέρβιον, ούδ' έπι φειδώ. • 
δββαι γαρ νύκτες τε καί ήμέραι έκ Α ιός είβιν, 
ού ποθ' έν ίερεύουβ' ίερήιον ουδέ δύ' οί'ω' 
οίνον δέ φθινύθονβιν ύπέρβιον έξαφύοντες. 95 

ή γάρ οI ζωή γ' ήν άβπετος' ού τινι τόββη 
ανδρών ηρώων, ούτ ήπείροιο μέλαινης 
ούτ' αυτής Ιθάκης' ουδέ ξυνεείκοβι φωτών 
έβτ αφενός τοββοϋτον έγώ δέ κέ τοι καταλέξω, 
δώδεκ' έν ήπείρω άγέλαι' τόβα πώεα οίών, 100 
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τόσσα 6υών βνβόσια, τόσ' αΐπόλια πλατέ' αιγών 
βόσκονσι ξεΐνοί τε καΐ αύτοϋ βώτορες άνδρες, 
ένθάδε δ' αίπόλια πλατέ' αιγών ένδεκα πάντα 
έβχατιή βόσκοντ, έπϊ δ' άνέρες έσθλοί δρονται. 
τών αΐεί σφιν έκαστος έπ ή ματ ι μήλον άγινεΐ, 105 
ζατρεφέων αιγών δς τις φαίνηται άριστος, 
αντάρ εγώ σϋς τάσδε φυλάσσω τε ρνομαί τε 
και σφι Ονων τον άριστον έν κρίνας αποπέμπω 

ώς φάθ', δ δ' ένδυκέως κρέα τ' ήσθιε πΐνέ τε οίνον 
άρπαλέως άκέων, κακά δε μνηστήρσι φντευεν. 110 
αύτάρ έπει δείπνησε καϊ ήραρε θυμόν έδωδή, 
και οι πλησάμενος δώκε σκυφον, ώ περ έπινεν, 
οίνου ενίπλειον δ δ' έδέξατο, χαίρε δέ θυμώ, 
και μιν φωνήσας έπεα πτερόεντα προσηνδα' 
,,ώ φίλε, τίς γάρ σε πρίατο κτεάτεσσιν εοϊσιν, 115 
ώδε μάλ' άφνεώς καϊ καρτεράς, ώς αγορεύεις; 
φής δ' αυτόν φθίσθαι Αγαμέμνονος εϊνεκα τιμής' 
είπέ μοι, αϊ κέ ποθι γνώω τοιούτον έόντα. 
Ζευς γάρ που τόδε οΐδε καΐ αθάνατοι θεοί άλλοι, 
εΐ κέ μιν άγγείλαιμι ίδών' έπί πολλά δ' άλήθην." 120 

τον δ' ήμείβετ έπειτα συβώτης, δρχαμος ανδρών' 
,,ώ γέρον, ου τις κεΐνον άνήρ ¿λαλημένος έλθών 
άγγέλλων πεέσειε γυναικά τε καϊ φίλον υίόν, 
αλλ' άλλως, κομιδής κεχρημένοι, άνδρες άλήται 
ψενδοντ , ούδ' έθέλουσιν άληθέα μυθήσασθαι. 125 
ός δέ κ αλήτευαν 'Ιθάκης ές δήμον ΐκηται, 
έλθών ές δέσποιναν έμήν άπατήλια βάζει' 
ή δ' ευ δεξαμένη φιλέει καϊ έκαστα μέταλλα, 
και οί δδυρομένη βλεφάρων άπο δάκρυα πίπτει, 
ή θέμις έστϊ γυναικός, έπήν πόσις άλλοθ' 'όληται. 130 
αίψά κε καϊ σύ, γεραιέ, έπος παρατεκτήναιο, 

' 2 * 
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el τις τοι χλαΐνάν τε χιτώνά τε εϊματα δοίη' 
τον δ' ήδη μέλλονβι κννες ταχέες τ' οιωνοί 
ρινόν άπ' όβτεόφιν έρυβαι, ψυχή δέ Αε'Αοιπεν 
ή τόν γ' εν πόντω φάγον ίχθνες, όβτέα δ' αύτον 135 
κείται έπ ηπείρου ψαμάθω είλυμένα πολλή, 
ως ò μεν ένθ' άπόλωλε, φίλοιβι δε κήδε' όπίββω 
παβιν, έμοί δε μάλιβτα, τετεύχαται' ου γαρ ετ άλλον 
ήπιον ώδε άνακτα κιχήβομαι, όππόβ' επέλθω, 
ονδ' εΐ κεν πατρός καΐ μητέρος αντις ϊκωμαι 140 
οΐκον, δθι πρώτον γενόμην καί μ' έτρεφον αυτοί· 
ουδέ νν τών έτι τόββον όδνρομαι, ίέμενός περ 
όφθαλμοΐβιν ίδέβθαι έων έν πατρίδι γαίη-

άλλα μ' Όδνββήος πόθος αΐννται οίχομένοιο. 
τον μεν έγών, ώ ξεϊνε, καί ού παρεόντ' όνομάξειν 145 
αίδέομαι- πέρι γάρ με φίλει καί χήδετο θυμω~ 
αλλά μιν ήθεΐον καλέω καϊ νόβφιν έόντα." 

τον δ' αντε προβέειπε πολντλας δΐος'Όδυββενς' 
,,ώ φίλ', έπεί δη πάμπαν άναίνεαι, ούδ' έτι φήβθα 
κεΐνον έλενβεβθαι, θυμός δέ τοι α ¿εν απιβτος· 150 
αλλ' έγώ ουκ αντως μνθήβομαι, άλλα 6νν δρκω, 
ώς νεΐται Όδνβεύς. έναγγέλιον δέ μοι έβτω, 
αντίκ έπεί κεν κείνος ίων τα ά δώμαθ' ϊκηται' 
[εββαι με χλαΐνάν τε χιτώνά τε εϊματα καλά.] 
πρϊν δέ κε, και μάλα περ κεχρημένος, ου τι δεχοίμην 155 
ε χ θ ρ ό ς γάρ μοι κείνος όμώς 'Αίδαο πνληβιν 
γίγνεται, ος πενίη είκων άπατήλια βάζει. 
Ιΰτω νυν Ζευς πρώτα θεών, ξενίη τε τράπεζα, 
[бτίη τ Όδυβήος άμνμονος, ην άφικάνω, 
ή μέν τοι τάδε πάντα τελείεται, ώς άγορενω. 160 
τονδ' αύτοϋ λνκάβαντος έλενβεται ένθάδ' Όδυββενς. 
[τοϋ μεν φθίνοντος μηνός, τον δ* ίβταμένοιο 
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οί'καδε νοβτήβει και τίθεται, og τις έκείνον 
ένθάδ' άτιμάξει άλοχον καί φαίάιμον υίόν.]" 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφης, 'Εύμαιε βνβώτα' 165 
,,ώ γέρον, οϋτ' αρ' εγώ ν έναγγέλιον τόάε τίβω 
ούτ Όδυβεύς ετι οίκον έλενβεται ' άλλά έκηλος 
πίνε, καί άλλα παρεξ μεμνώμεθα, μηδέ με τούτων 
μίμνηβκ ' ή γαρ θυμός ένΐ βτήθεββιν έμοΐβιν 
άχννται, όππότε τις μνήβη κεδνοϊο άνακτος. 170 
αλλ' ή τοι δρκον μεν έάβομεν, αύτάρ Όδυββεύς 
ελθοι, δπως μιν έγώ γ' έθέλω και Πηνελόπεια 
Λαέρτης •θ1' δ γέρων καί Τηλέμαχος θεοειδής. 
νυν αν παιδός άλαβτον όδύρομαι, δν τέκ Όδυββεύς, 
Τηλεμάχου, τον έπεί θρέψαν θεοί ερνεϊ ΐβον, 175 
καί μιν εφην έββεβθαι έν άνδράβιν ου τι χέρηα 
πατρός εοίο φίλοιο, δέμας καί εΐδος άγητόν, 
τον δέ τις αθανάτων βλάψε φρένας ένδον έίβας 
ήέ τις ανθρώπων δ δ' έβη μετά πατρός άκουήν 
ές Πύλον ήγαθέην τον δε μνηβτήρες άγαυοΐ 180 
οΐκαδ' Ιόντα λοχώβιν, δπως άπο φύλο ν 'όληται 
νώννμον εξ 'Ιθάκης Άρκειβίου άντιθέοιο. 
άλλ' ή τοι κεΐνον μεν έάβομεν, ή κεν άλώη 
ή κε φύγη καί κέν οι ύπέρβχη χείρα Κρονίων 
άλλ' άγε μοι βύ, γεραιέ, τά β' αύτοϋ χήδε' ένίβπες, 185 
καί μοι τοϋτ' άγόρευβον έτήτνμον, δφρ' έύ είδώ' 
τίς, πόθεν εις άνδρών; πόθι τοι πόλις ήδε τοκήες; 
όπποίης τ' επί νηος άφίκεο' πώς δέ βε ναϋται 
ήγαγον εις Ίθάκην; τίνες εμμεναι εύχετόωντο; 
ού μεν γάρ τί βε πεζόν όίομαι ένθάδ' ίκέβθαι." 190 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις Όδυββεύς' 
,,τοιγάρ έγώ τοι ταύτα μάλ' ατρεκέως · άγορεύβω. 
εί'η μεν νύν νώιν επί χρόνο ν ή μεν έδωδή 
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ήδέ μέθυ γλυκερον κλιβίης έντοβθεν έοϋβιν, 
δαίννβθαι άκέοντ', άλλοι δ' έπϊ έργον έποιεν 195 
ρη ιδίως κεν έπειτα και είς ένιαυτον άπαντα 
ου τι διαπρήξαιμι λέγων έμά κήδεα θυμού, 
δββα γε δή ξύμπαντα θεών ίότητι μόγηβα. 

έκ μεν Κρητάων γένος εύχομαι εύρειάων, 
άνέρος άφνειοΐο πάις' πολλοί δέ καΐ άλλοι 200 
νϊες évi μεγάρω ήμέν τράφεν ήδέ γένοντο 
γνήβιοι ε'ξ άλόχον εμέ δ' ώνητή τέκε μήτηρ 
παλλακίς, αλλά με ιβον ίθαιγενέεββιν έτίμα 
Κάβτωρ 'Τλακίδης, τον έγω γένος εύχομαι είναι, 
δ? τότ évi Κρήτεββι θεός ώς τίετο δήμω 205 
'όλβω τε πλούτω τε καΐ νίάβι κυδαλίμοιβιν. 
&λλ' ή τοι τον κήρες έβαν θανάτοιο φέρονβαι 
είς Άίδαο δόμους' τ οι δέ ζωή ν έδάβαντο 
παίδες νπέρθυμοι και επί κλήρους έβάλοντο, 
αντάρ έμοί μάλα πανρα δόβαν καΐ οίκι ένειμαν. 210 
ήγαγόμην δέ γυναίκα πολυκλήρων ανθρώπων 
εϊνεκ έμής αρετής, έπει ουκ άποφώλιος ήα 
ουδέ φνγοπτόλεμος' νϋν δ' ήδη πάντα λέλοιπεν, 
άλλ' έμπης καλάμην γέ β' δέομαι είβορόωντα 
γιγνώβκειν ή γάρ με δνη έχει ήλιθα πολλή. 215 
ή μέν δή θάρβος μοι "Άρης τ' έδοβαν και Άθήνη 
και ρηξηνορίην οπότε κρίνοιμι λόχονδε 
άνδρας άριβτήας, κακά δνβμενέεββι φντεύων, 
ού ποτέ μοι θάνατον προτιόββετο θυμός άγήνωρ, 
αλλά πολύ πρώτιβτος έπάλμενος έγχει έλεβκον 220 
άνδρών δυβμενέων ο τέ μοι εΐξειε πόδεββιν. 
τοΐος έα έν πολεμώ ' έργον δέ μοι ού φίλον έβκεν 
ούδ' οίκωφελίη, ή τε τρέφει άγλαά τέκνα, 
άλλά μοι αίεΐ νήες έπήρετμοι φίλαι ήβαν 



ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ XVII. 2 3 

καϊ πόλεμοι καϊ άκοντες ένξεβτοι καϊ όιβτοί, 2-25 
λυγρά, τά τ' άλλοιβίν γε καταριγηλά πέλονται' 
αντάρ έμοϊ τά φίλ' έβχε, τά που θεός εν φρεβϊ θήκεν 
άλλος, γάρ τ' άλλοιβίν άνήρ έπιτέρπεται έργοις. 
πριν μεν γάρ Τροίης έπιβήμεναι νιας Αχαιών, 
είνάκις άνδράβιν ήρξα και ώκνπόροιΰι νέεββιν 230 
άνδρας ές άλλοδαπούς, καί μοι μάλα τύγχανε πολλά, 
των έξαιρεύμην μενοεικε'α, πολλά δ' όπίσσω 
λάγχανον αίψα δε οίκος δφέλλετο, καί ρα έπειτα 
δεινός τ' αίδοΐός τε μετά Κρήτεσβι τετύγμην. 
αλλ' δ'τε δή την γε ΰτυγερήν όδόν ενρύοπα Ζευς 235 
έφράβαθ', ή πολλών ανδρών ύπό γούνατ έλνβεν, 
δή τότ' έμ' ήνωγον καί αγακλυτόν Ίδομενήα 
νήεβσ' ήγήβαβθαι ές "Ιλιον ουδέ τι μήχος 
ή εν άνήνασθαι, χαλεπή δ' έχε δήμου φήμις. 
ένθα μεν είνάετες πολεμίξομεν υ'ιες Αχαιών, 240 
τω δεκάτω δέ πόλιν Πριάμου πέρβαντες έβημεν 
οίκαδε 6νν νήεβσι, θεός δ' έκέδαβΰεν 'Αχαιούς, 
αντάρ έμοί δειλώ κακά μήδετο μητίετα Ζευς' 
μήνα γάρ οίον έμεινα τεταρπόμενος τεκέεββιν 
κουριδίη τ άλόχω και κτήμαβιν αντάρ έπειτα 245 
Αίγυπτόνδε με θυμός άνώγει ναυτίλλεβθαι, 
νήας έν βτείλαντα, βύν άντιθέοις έτάροιβιν. 
εννέα νήας βτεΐλα, θοώς δ' έβαγείρετο λαός. 
έξήμαρ μεν έπειτα έμοί έρίηρες εταίροι 
δαίννντ , αντάρ έγών ιερήια πολλά παρεΐχον 250 
θεοΐβίν τε ρέζειν αύτοΐβί τε δαϊτα πένεβθαι' 
εβδομάτη δ' άναβάντες άπό Κρήτης ενρείης 
έπλέομεν Βορέη άνέμφ άκραέι καλώ 
§ηιδίως, ώς εΐ τε κατά ρόον. ουδέ τις ονν μοι 
νηών πημάνθη, αλλ' άβκηθέες καϊ άνονβοι 255 
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ήμεθα, τάς δ' άνεμός τε χυβερνήταί τ' ί'θυνον. 
πεμπταΐοι δ' Αΐγυπτον έυρρείτην ίκόμεΰθα, 
βτήβα δ' έν Αίγύπτφ ποταμω νέας άμφίελίβϋας. 
ένθ' ή τοι μεν έγώ κελόμην έρίηρας εταίρους 
αντοϋ παρ νήεββι μένειν και νήας έρνβθαι, 260 
δπτήρας δέ κατά βκοπιάς ώτρυνα νέεβθαι· 
οI δ' ϋβρει εΐξαντες, έπιβπόμενοι μένει βφω, 
αΐψα μάλ' Αιγυπτίων άνδρών περικαλλέας άγρούς 
πόρθεον, έκ δε γυναίκας άγον καΐ νήπια τέκνα, 
αύτούς τε κτεΐνον. τάχα δ' ές πάλιν ΐκετ' άυτή. 265 
οι δέ βοής άίοντες α μ' ήοΐ φαινομένηψιν 
ήλθον · πλήτο δέ πάν πεδίον πεζών τε καΐ ίππων 
χαλκού τε βτ ε ροπής, έν δέ Ζευς τ ερπικέραννος 
φύζαν έμοΐς ετάροιΰι κακήν βάλεν, ουδέ τις έτλη 
μεϊναι έναντίβιον περί γαρ κακά πάντοθεν έΰτη. 270 
ένθ' ήμέων πολλούς μέν άπέκτανον δξέι χαλκω, 
τους δ' αναγον ζωούς, ΰφίβιν έργάζεβθαι ανάγκη, 
αντάρ έμοί Ζευς αυτός ένί φρεΰϊν ωδε νόημα 
ποίηβ' · ώς οφελον θανέειν και πότμον έπιβπεΐν 
αύτοϋ έν Αίγνπτω ' έτι γαρ. νύ με πήμ υπέδεκτο. 275 
αύτίκ άπδ κράτος κυνέην έύτυκτον έθηκα 
και βάκος ωμοιιν, δόρυ δ' έκβαλον έκτο5ε χειρός' 
αύτάρ έγώ βαΰιλήος έναντίον ήλυθον ίππων 
και κύ&α .γούναθ' ελών δ δ' έρυβατο και μ' έβάωβεν, 
ές δίφρον δέ μ' έΰας αγεν οί'καδε δάκρυ χέοντα. 280 
ή μέν μοι μάλα πολλοί έπήιββον μελίηβιν, 
Ιέμενοι κτεΐναί' δή γαρ κεχολώατο λίην 
άλλ' άπδ κείνος έρνκε, Αιος δ' ώπίζετο μήνιν 
ξεινίου, δς τε μάλιβτα νεμεββάται κακά έργα. 
ένθα μέν έπτάετες μένον αυτόθι, πολλά δ' άγειρα 285 
χρήματ άν Αιγυπτίους άνδρας' δίδοβαν γαρ άπαντες. 
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αλλ' δτε δή όγδόατόν μοι ¿πιπλόμενον έτος ήλθεν, 
δή τότε Φοίνιξ ήλθεν άνήρ, άπατήλια είδώς, 
τρώκτης, ος δή πολλά κάκ' άνθρώποιβιν έώργειν 
8? μ' 'άγε παρπεπιθων ήΰι φρεβίν, όφρ' ικόμεβθα 290 
Φοινίκην, δθι τον γε δόμοι και κτήματ έκειτο. 
ένθα παρ' αντψ μεΐνα τελεβφόρον είς ένιαντόν. 
άλλ' δτε δή μήνες τε καϊ ήμέραι έξετελεϋντο 
αψ περιτελλομένον έτεος και έπήλνθον ώραι, 
ές Αφνην μ' έπϊ νηός εέββατο ποντοπόροιο 295 
ψενδεα βονλενβας, ίνα οι Gvv φόρτον άγοιμι, 
κεΐθι δέ μ' ώς περάβειε και άΰπετον ώνον έλοιτο. 
τω επόμην έπϊ νηός, όιόμενός περ, ανάγκη, 
ή δ' έθεεν Βορέη άνέμω άκραέι καλώ 
μέβΰον υπέρ Κρήτης ' Ζευς δέ βφιβι μήδετ όλεθρον. 300 
άλλ' δτε δή Κρήτην μεν έλείπομεν, ουδέ τις άλλη 
φαίνετο γαιάων, άλλ' ουρανός ήδέ θάλαββα, 
δή τότε κνανέην νεφέλην έβτηβε Κρονίων 
νηός υπερ γλαφυρής, ήχλνβε δε πόντος υπ' αύτής. 
Ζευς δ' άμνδις βρόντηβε και έμβαλε νηι κεραννόν 305 
ή δ' έλελίχθη жаба Α ιός πληγεΐβα κεραννφ, 
έν δε θεείον πλήτο, πέΰον δ' έκ νηός άπαντες, 
οι δέ κορώνηβιν ί'κελοι περί νήα μέλαιναν 
κύμαβιν έμφορέοντο, θεός δ' άποαίνντο νόβτον. 
αντάρ έμοί Ζευς αυτός, έχοντί περ άλγεα θνμφ, 310 
Сбτον άμαιμάκετον νηός κνανοπρώροιο 
έν χείρε66ιν έθηκεν, δπως έτι πήμα φνγοιμι. 
τω ρα περιπλεχθείς φερόμην όλοοΐς άνέμοιβιν. 
έννήμαρ φερόμην, δεκάτη δέ με ννκτι μελαίνη 
γαίη Θεβπρωτών πέλαβεν μέγα κνμα κνλίνδον. 315 
ένθα με Θεβπρωτών βαβιλευς έκομίββατο Φείδων 
ήρως άπριάτην τον γαρ φίλος υιός έπελθων 
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αίθρω και καμάτω δεδμημένον ήγεν ές οίκον, 
χειρός άναβτήβας, δφρ' ΐκετο δώματα πατρός' 
άμφΐ δε με χλαΐνάν τε χιτώνα τε εΐματα ε'ββεν. 320 

εν θ' Όδυβήος εγώ πυθόμην κείνος γαρ έφαβκεν 
ξεινίβαι ή δ ε φιλήβαι ίόντ ές πατρίδα γαϊαν, 
και μοι κτήματ έδειξεν, δβα ξυναγείρατ' Όδνββενς, 
χαλκόν τε χρνβόν τε πολύκμητόν τε βιδηρον. 
καί νν κεν ές δεκάτην γενεήν έτερον γ' έτι βόβκοι' 325 
τ066α οι εν μεγάροις κειμήλια κεΐτο άνακτος. 
τον δ' ές Αωδώνην φάτο βήμεναι, δφρα θεοΐο 
έκ δρυός ΰψικόμοιο Αιος βουλή ν έπακονβη, 
δπαως νοβτήβη 'Ιθάκης ές πίονα δήμρν, 
ήδη δήν άπεών, ή άμφαδον ήε κρυφηδόν. 330 
ωμοβε δε προς έμ' αυτόν, άποβπένδων ένΐ οίκω, 
νήα κατειρύβθαι καί έπαρτέας έμμεν εταίρους, 
οϊ δή μιν πέμψονβι φίλη ν ές πατρίδα γαΐαν. 
αλλ' έμε πριν απέπεμψε' τύχηβε γαρ έρχομένη νηϋς 
ανδρών Θεβπρωτών ές Αουλίχιον πολύπυρον. 335 
ένθ' ο γέ μ' ήνώγει πέμψαι βαβιλήι Άκάβτω 
ένδνκέως" τοΐβιν δε κακή φρεβιν ήνδανε βουλή 
άμφ' έμοί, δφρ' έτι πάγχυ δύης επί πήμα γενοίμην. 
άλλ' δτε γαίης πολλον άπέπλω ποντοπόρος νηϋς, 
αύτίκα δονλιον ή μα ρ έμοί περιμηχανόωντο. 340 
έκ μέν με χλαΐνάν τ ε χιτώνά τε εϊματ έδυβαν, 
άμφΐ δέ με ράκος άλλο κακόν βάλον ήδέ χιτώνα, 
ρωγαλέα, τα και αυτός έν όφθαλμοϊβιν δρηαι. 
εβπέριοι δ' 'Ιθάκης ένδειέλου έργ' άφίκοντο' 
ένθ' έμε μέν κατέδηβαν έυββέλμω ένϊ νηΐ 345 
δπλω έυβτρεφέι βτερεώς, αυτοί δ' αποβάντες 
έββνμένως παρά θΐνα θαλάββης δόρπον έλοντο. 
αύτάρ έμοί δεβμον μέν ανέγναμψαν θεοί αυτοί 
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ρηιδίως' κεφαλή δε κατά ράκος άμφικαλύψας, 
ξεστον έφόλκαιον καταβάς έπέλασσα θαλάσση 350 
στήθος, έπειτα δε χερσι διήρεσα άμφοτέρηβιν 
νηχόμενος, μάλα δ' ώκα θύρηθ' έα άμφϊς εκείνων, 
ένθ' αναβάς, οθι τε δρίος ήν πολνανθέος νλης, 
κείμην πεπτηώς. οι δε μεγάλα στενάχοντες 
φοιτών αλλ' ου γάρ σφιν έφαίνετο κέρδιον είναι 355 
μαίεσθαι προτέρω, τοί μεν πάλιν αύτις έβαινον 
νηός έπι γλαφυρής, έμε δέ κρύψαν θεοί αυτοί 
ρηιδίως, και με σταθμω έπέλασσαν άγοντες 
ανδρός επισταμένου· έτι γάρ νύ μοι αίσα βιωναι." 

τον δ' άπαμειβόμενος προσέφης, 'Εύμαιε συβώτα- 360 
,,ά δειλέ ξείνων, ή μοι μάλα θυμον όρινας 
ταντα έκαστα λέγων, ο σα δή πάθες ήδ' οσ' ά λήθης, 
άλλά τά γ' ού κατά κόσμον, δέομαι, ούδέ με πείσεις, 
ειπών άμφ' Όδυσήι· τί σέ χρή τ οίον έόντα 
μαψιδίως Ψεύδεσθαι; εγώ δ' έύ οιδα καί αύτος 365 
νόστον έμοΐο άνακτος, ο τ' ήχθετο πάσι θεοΐσιν 
πάγχυ μάλ', οττι μιν ου τι μετά Τρώεσσι δάμασα αν 
ήέ φίλων έν χερσίν, έπεί πόλεμον τολύπενβεν. 
τω κέν οί τύμβον μέν ¿ποίησαν Παναχαιοί, 
ήδέ κε καί ω παιδί μέγα κλέος ήρατ όπίσσω' 370 
νϋν δέ μιν ακλειώς άρπυιαι άνηρείψαντο. 
αύτάρ εγώ παρ' νεσσιν.άπότροπος' ούδέ πόλινδε 
έρχομαι, εί μή πού τι περίφρων Πηνελόπεια 
έλθέμεν ότρύνησιν, ότ αγγελίη ποθέν έλθη. 
αλλ' οί μέν τά έκαστα παρήμενοι εξερέονσιν, 375 
ήμέν οΐ άχνυνται δήν οιχομένοιο άνακτος 
ήδ' οΐ χαίρονσιν, βίοτον νήποινον έδοντες' 
αλλ' έμοϊ ου φίλον εστί μεταλλήσαι καί έρέβθαι, 
ε'ξ ου δή μ' Αιτωλός ανήρ έξήπαφε μύθω, 
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óg ρ' άνδρα κτείνας πολλήν επί γαΐαν αληθείς 380 
ήλνθ' ε'μόν προς βταθμόν, εγώ δέ μιν άμφαγάπαξον. 
φή δέ μιν έν Κρήτεββι παρ' Ίδομενήι Ιδέβθαι 
νήας άκειόμενον, τάς οι ξυυέαξαν άελλαι' 
και φάτ έλεύβεβθαι ή ές θέρος ή ές όπώρην, 
πολλά χρήματ άγοντα, βνν άντιθέοις έτάροιβιν. 385 
και 0ν, γέρον πολυπενθές, έπεί βέ μοι ήγαγε δαίμων, 
μήτε τί μοι ψεύδεββι χαρίζεο μήτε τι θέλγε' 
ον γόρ τοννεκ' έγώ β' αίδέββομαι ουδέ φιλήβω, 
άλλα Αία ξέν ιου δείβας αυτόν τ έλεαίρων." 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις'Οδυββεύς' 390 
,,ή μάλα τίς τοι θυμός ένί βτήθεββιν απιβτος, 
οίόν β' ούδ' όμόθας περ έπήγαγον, ουδέ 0ε πείθω, 
άλλ' άγε νϋν ρήτρην ποιηθόμεθ'' αντάρ ϋπερθεν 
μάρτυροι άμφοτέροιθι θεοί, τοί "Ολυμπον έχουθιν. 
εί μέν κεν νοβτήοη άυαξ τεος ές τόδε δώμα, 395 
ε00ας με χλαΐνάν τε χιτώνα τε εΐματα πέμψαι 
Αουλιχιόνδ' Ιέναι, δθι μοι φίλου έπλετο θνμω' 
εί δέ κε μη έλθη0ιν άυαξ τεός, ώς άγορεύω, 
δμώας έπι00εύας βαλέειν μεγάλης κατά πέτρης, 
δφρα καί άλλος πτωχός άλεύεται ήπεροπευειν." 400 

τον δ' άπαμειβόμενος προθεφώνεε δίος ύφορβός' 
,,ξεΐν', οϋτω γάρ κέν μοι έυκλείη τ' άρετή τε 
εί'η έπ' άνθρώπους, άμα τ αντίκα καί μετόπιοθεν, 
δς 0' έπεί ές κλιθίην αγαγον καί ξείνια δώκα, 
αν τις δέ κτείναιμι φίλον τ' άπο θνμον έλοίμην 405 
πρόφρων κεν δή έπειτα Αία Κρονίωνα λιτοίμην. 
νϋν δ' ώρη δόρποιο' τάχι0τά μοι ένδον εταίροι 
είεν, ίυ' έν κλιοίη λαρον τετυκοίμεθα δόρπον" 

ώς οί μεν τοιαύτα προς άλλήλονς άγόρευον 
άγχίμολον δέ 0νες τε καί άνέρες ήλθον νφορβοί. 410 
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τάς μεν άρα ερξαν κατά ήθεα κοιμηθήναι, 
κλαγγή δ' άβπετος ώρτο βνών αύλιξομενάων 
αύτάρ δ οϊς ετάροιβιν έκέκλετο δΐος ύφορβός' 
,,άξεθ' νών τον άριβτον, ίνα ξείνω ίερενβω 
τηλεδαπφ· προς δ' αυτοί όνηβόμεθ', οϊ περ όιξνν 415 
δήν εχομεν πάβχοντες νών εν εκ άργιοδόντων, 
άλλοι δ' ήμέτερον κάματον νήποινον εδονβιν." 

ως άρα φωνήβας κέαβε ξύλα νηλέι χαλκω, 
of δ' ύν είβήγον μάλα πίονα πενταέτηρον. 
τον μεν επειτ εβτηβαν έπ έβχάρη · ουδέ βνβώτης 420 
λήθετ' άρ' αθανάτων, φρεβΐ γαρ κέχρητ' άγαθήβιν, 
αλλ' δ γ' απαρχόμενος κεφαλής τρίχας εν πυρί βάλλεν 
άργιόδοντος νός και έπενχετο πάβι θεοϊβιν 
νοβτήβαι Όδνβήα πολύφρονα δνδε δόμονδε. 
κόψε δ' άναβχόμενος βχίξη δρυός, ην λίπε κείων 425 
τον δ' ελιπε ψυχή. τοι δέ βφάξαν τε καΐ ευ β αν, 
αΐψα δέ μιν διέχευαν δ δ' ώμοθετεΐτο βνβώτης, 
πάντων αρχόμενος μελέων, ές πίονα δημόν. 
καΐ τά μέν έν πυρί βάλλε παλύνας άλφίτον ακτή, 
μίβτνλλόν τ άρα τάλλα και άμφ' όβελοϊβιν επειραν, 430 
ώπτηβάν τε περιφραδέως έρύβαντό τε πάντα, 
βάλλον δ' είν έλεοΐβιν άολλέα. αν δέ βνβώτης 
ΐβτατο δαιτρεύδων περί γαρ φρεβίν αί'βιμα ήδη. 
καΐ τα μέν έπταχα πάντα διεμοιράτο δαΐξων 
τήν μέν ί'αν νύμφηβι και 'Ερμή Μαιάδος νιι 435 
θήκεν έπευξάμενος, τάς δ' άλλας νεΐμεν εκάβτοις' 
νώτοιβιν δ' Όδυβήα διηνεκέεββι γέραιρεν 
άργιόδοντος νός, κύδαινε δέ θυμό ν άνακτος. 
καί μιν φωνήβας προβέφη πολύμητις Όδυββεύς' 
,,αΐθ' ούτως, 'Εύμαιε, φίλος Αά πατρί γένοιο, 440 
ώς έμοί, δττι με τοΐον έόντ' άγαθοΐβϊ γεραίρεις." 
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τον δ' άπαμειβόμενος προσέφης, 'Εύμαιε συβώτα' 
,,έσθιε, δαιμόνιε ξείνων, xal τέρπεο τοΐσδε, 
ola πάρεστι. θεός δε το μεν δώσει, το δ' έάσει, 
οττι κεν φ θυμω έθέλη' δύναται γαρ άπαντα445 

ή ρα καϊ άργματα θ ΰ σ ε θεοΐς αίειγενέτησιν, 
σπείσας δ' αΐθοπα οϊνον Όδυσσήι πτολιπόρθω 
έν χείρεσσιν έθηκεν ό δ' έζετο ή παρά μοίρη. 
σϊτον δε σφιν ένειμε Μεσαύλιος, ον ρα ΰυβώτης 
αντος κτήσατο οίος άποιχομένοιο άνακτος, 450 
νόσφιν δεσποίνης καϊ Ααέρταο γέροντος· 
παρ δ' άρα μιν Ταφίων πρίοπο κτεάχεσσιν εοΐσιν. 
οι δ' έπ όνείαθ' έτοιμα προκείμενα χείρας ί'αλλον. 
αύτάρ ε'πεί πόσιος καϊ έδητύος έξ έρον έντο, 
σϊτον μέν σφιν άφεΐλε Μεσαύλιος, οί δ' επί κοΐτον, 465 
σίτον xal χρειών χεκορημένοι, έσσεύοντο. 

ννξ δ' άρ' έπήλθε κακή σκοτομήνιος, νε δ' άρα Ζευς 
πάνννχος, αύτάρ άη Ζέφυρος μέγας, αΐέν έφυδρος. 
τοις δ' Όδυβεύς μετέειπε συβώτεω πειρητίξων, 
εΐ πώς οί έκδύς χλαΐναν πόροι ή τιν' εταίρων 460 
άλλον έποτρύνειεν, έπεί io κήδετο λίην. 
„κέκλυθι νυν, 'Εύμαιε καϊ άλλοι πάντες εταίροι, 
εύξάμενός τι έπος έρέω" οίνος γαρ άνώγει 
ήλεός, ος τ' έφέηκε πολύφρονά περ μάλ' άεϊσαι 
και θ' άπαλον γελάσαι, και τ όρχήσασθαι άνήκεν, 465 
καί τι έπος προέηκεν, ο περ τ' άρρητον άμεινον. 
αλλ' έπεί ουν το πρώτον άνέκραγον, ουκ επικεύσω. 

- είθ' ώς ήβώοιμι, βίη τέ μοι έμπεδος εΐη, 
ώς οθ' υπό Τροίην λόχον ήγομεν άρτύναντες. 
ήγείσθην δ' Όδυσεύς τε καϊ 'Ατρεΐδης Μενέλαος, 470 
τοϊσι δ' άμα τρίτος ήρχον έγών αυτοί γαρ άνωγον. 
άλλ' δτε δή φ' ίκόμεσθα ποτϊ πτόλιν αίπύ τε τείχος, 
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ημείς μεν περί άστυ κατά ρωπήια πυκνά, 
αν δόνακας καϊ έλος, υπό τεύχεβι πεπτηώτες 
κείμεθα, ννξ δ' άρ' επήλθε κακή Βορέαο πεσόντος, 475 
πηγυλίς' αύτάρ νπερθε χιών γένετ ήύτε πάχνη, 
ψυχρή, καϊ βακεεββι περιτρέφετο κρύσταλλος, 
ένθ' άλλοι πάντες χλαίνας έχον ήδε χιτώνας, 
εύδον δ' εϋκηλοι, βάκεβιν είλυμενοι ωμούς· 
αύτάρ έγώ χλαϊναν μεν ίών έτάροιβιν έλειπον 480 
άφραδίης, έπει ούκ έφάμην ριγωσέμεν έμπης, 
άλλ' έπόμην σάκος οΐον έχων καϊ ζώμα φαεινόν. 
άλλ' οτε δή τρίχα νυκτός έην, μετά δ' άστρα βεβήκειν, 
και τότ ίγών Όδυβήα προβηύδων έγγνς έόντα 
άγκώνι νύξας' δ δ' άρ' έμμαπέως ύπάκουβεν 485 
,διογενές Λαερτιάδη, πολνμήχαν Όδνΰσεν, 
ου τοι έτι ξωοΐσι μετέσβομαι, άλλά με χεΐμα 
δάμναται' ού γαρ έχω χλαϊναν. παρά μ' ήπαφε δαίμων 
οίοχίτων' έμεναι' νϋν δ' ούκέτι φυκτά πέλονται.' 
ώς έφάμην, δ ο' έπειτα νόον βχέθε τόνδ' ένί θυμφ, 490 
οίος κείνος έην βουλευέμεν ήδε μάχεσθαι' 
φθεγξάμενος δ' δ λίγη δπί με προς μΰθον έειπεν 
,βίγα νϋν, μή τις α εν Αχαιών άλλος άκούση.' 
ή καϊ έπ' άγκώνος κεφαλήν σχέθεν είπέ τε μϋθον 
,κλϋτε, φίλοι· θεΐός μοι ενύπνιον ήλθεν 'όνειρος. 495 
λίην γαρ νηών έκάς ήλθομεν άλλά τις εΐη 
ειπείν Άτρεΐδη Άγαμέμνονι, ποιμένι λαών, 
ti πλέονας παρά νανφιν έποτρύνειε νέεσθαι.' 
ώς έφατ , ώρτο δ' έπειτα Θόας Άνδραίμονος νιος 
καρπαλίμως, άπο δέ χλαϊναν βάλε φοινικόεσβαν, 500 
βή δέ θέειν έπΐ νήας. έγώ δ' ivi εΐματι κείνου 
κείμην άσπασίως, φάε δέ χρνΰόθρονος 'Ηώς. 
ώς νϋν ήβώοιμι, βίη τέ μοι έμπεδος εΐη. 
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[δοίη ν.ίν τις χλαΐναν ένΐ βταθμοΐβι βυφορβών, 
άμφότερον, φιλότητι καΐ αίδοΐ φωτός έήος' 505 
νυν δε' μ' άτιμάξονβι κακά χροΐ εϊματ έχοντα.]" 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφης, 'Εύμαιε βνβώτα' 
,,ώ γέρον, αίνος μεν τοι άμύμων, όν κατέλεξας, 
ουδέ τί πω παρά μοΐραν έπος νηκερδές έειπες' 
τω οϋτ' έβθήτος δενήβεαι οϋτε τεν άλλον, 510 
ών έπέοιχ ίκέτην ταλαπείριον άντιάβαντα, 
νυν άτάρ ήώθέν γε τά βά ράκεα δνοπαλίξεις. 
οΰ γάρ πολλαΐ χλαΐναι έπημοιβοί τε χιτώνες 
ένθάδε ένννδθαι, μία δ' οί'η φωτί εκάβτω. 
[αύτάρ έπ-ήν έλθηβιν Όδνββήος φίλος υιός, 515 

αύτός τοι χλαΐνάν τε χιτώνα τε εΐματα δώβει, 
πέμψει δ', οππη β ε κραδίη θυμός τε κελεύει.]" 

ως ειπών άνόρονβε, τίθει δ' άρα οι πυρός έγγνς 
εύνήν, έν δ' όίων τε καΐ αιγών δέρματ έβαλλεν. 
ένθ' Όδνβεύς κατέλεκτ'· έπϊ δέ χλαΐναν βάλεν αντω 520 
πνκνήν καΐ μεγάλην, ή οι παρεκέβκετ' άμοιβάς, 
ένννβθαι, δτε τις χειμών έκπαγλος 'όροιτο. 

ώς ό μεν ένθ' Όδνβεύς κοιμήβατο, τοί δε παρ' αύτον 
άνδρες κοιμήβαντο νεηνίαΐ' ούδέ βνβώτη 
ήνδανεν αύτόθι κοΐτος, ύών άπο κοιμηθήναι. 525 
άλλ' 5 γ' άρ' έξω ίων ώπλίζετο· χαίρε δ' Όδυββεύς, 
δττι ρά οί βιότου περικήδετο νόβφιν εόντος. 
πρώτον μεν ξίφος όξύ περί βτιβαροΐς βάλετ ωμοις, 
άμφΐ δέ χλαΐναν έέββατ άλεξάνεμον, μάλα πνκνήν, 
αν δέ νάκην έλετ αίγας έντρεφέος μεγάλοιο, 530 
εϊλετο δ' όξνν άκοντα, κννών άλκτήρα καΐ άνδρών. 
βή δ' Ιμεναι κείων, δθι περ βνες άργιόδοντες 
πέτρη νπο γλαφυρή ένδον, Βορέω ύπ Ιωγή. 
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Τηλεμάχον προς Ενμαιον αφιξις. 

ή δ' εις ενρύχορον Λακεδαίμονα Παλλάς Άθήνη 
φχετ Όδνσσήος μεγάθυμου ψαίδιμον υίον 
νόστου νπομνήσουΟα καΐ ότρυνέουσα νέεσθαι. 
ενρε δε Τηλεμάχον καί Νέστορος άγλαόν υίον 
εΰδοντ' έν προδόμω Μενελάου κυδαλίμοιο, 5· 
ή τοι Νεστορίδην μαλακω δεδμημένον ύπνω, 
Τηλέμαχου δ' ονχ ύπνος έχε γλυκύς, άλλ' ένί θυμψ 
νύκτα δι άμβροσίην μελεδήματα πατρός έγειρεν. 
άγχον δ' ίσταμένη προσέφη γλαυκώπις Άθήνη" 
,,Τηλέμαχ , ονκέτι καλά δόμων άπο τήλ' άλάλησαι, 10 
κτήματά τε προλιπών άνδρας τ' έν σοΐσι δόμοισιν 
ούτω ύπερφιάλους" μή τοι κατά πάντα φάγωσιι· 
κτήματα δασσάμενοι, σύ δέ τηνσίην όδόν έλθης. 
άλλ' 'ότρυνε τάχιστα βοήν αγαθόν Μενέλαου 
πεμπέμεν, όφρ' έτι οίκοι άμύμονα μητέρα τέτμης. 15 -
ήδη γάρ ρα πατήρ τε κασίγνητοί τε κέλονται 
Ενρνμάχω γήμασθαΐ" δ γάρ περιβάλλει άπαντας 
μνηστήρας δώροισι καί έξώφελλεν έεδνα' 
μή νύ τι σεΰ άέκητι δόμων έκ κτήμα φέρηται. 
οΐσθα γάρ, οίος θυμός ένί στήθεσσι γυναικός' 20· 
κείνου βούλεται οίκον όφέλλειν, δς κεν όπνίη, 
παίδων δε προτέρων καί κουριδίοιο φίλοιο 
ονκέτι μέμνηται τεθνηότος ουδέ μέταλλα, 
άλλα σύ γ' έλθων αυτός έπιτρέψειας έκαστα 
δμωάων ή τίς τοι αρίστη φαίνεται είναι, 25 
εις δ κέ τοι φήνωΰι θεοί κυδρήν παράκοιτιν. 

H O M E R I Ο Γ) Τ S-S Κ Α . I I . 3 -
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άλλο δέ το ι τι έπος ¿ρέω, σύ δε ΰύνθεο θνμώ. 
μνηστήρων σ' έπιτηδές άριΰτήες λοχόωσιν 
έν πορθμω 'Ιθάκης τε Σάμοιό τε παιπαλοέσσης, 
ίέμενοι κτεΐναι πρίν πατρίδα γαΐάν ίκέσθαι. 30 
άλλά τά γ' ούκ όίω' πρίν και τινα γαία καθέξει 
άνδρών μνηστήρων, οΐ τοι βίοτον κατέδονσιν. 
άλλά έκάς νήσων άπέχειν έυεργέα νήα, 
ννκτΐ δ' όμως πλείειν πέμψει δέ τοι ονρον 'όπισθεν 
αθανάτων δς τις σε φυλάσσει τε ρύεταί τε. 35 
αύτάρ έπήν πρώτην άκτήν 'Ιθάκης άφίκηαι, 
νήα μεν ές πόλιν ότρϋναι καί πάντας έταίρους, 
αυτός δέ πρώτιστα συβώτην είσαφικέσθαι, 
δς τοι ν ων έπίονρος, όμως δέ τοι ήπια οίδεν. 
ένθα δέ ννκτ' άέσαι' τον δ' ότρϋναι πόλιν εΐσω 40 
άγγελίην έρέοντα περίφρονι Πηνελοπείη, 
οΰνεκά οι σώς έσσί καί έκ Πύλου είλήλονθας." 

ή μέν άρ' ώς είποϋσ' απέβη προς μακρόν Όλυμπον, 
αύτάρ δ Νεστορίδην εξ ήδέος νπνου έγειρεν 
[λάξ ποδί κινήσας, καί μιν προς μΰθον έειπεν]' 45 
,,έγρεο, Νεστορίδη Πεισίστρατε, μώνυχας ίππους 
ξεϋξον ύφ' άρματ άγων, δφρα πρήσβωμεν όδοΐο." 

τον δ' αν Νεστορίδης Πεισίστρατος άντίον ηνδα' 
,,Τηλέμαχ', ου πως έβτιν έπειγομένονς περ δ4οίο 
νύκτα δια δνοφερήν έλάαν τάχα δ' έσσεται ήώς. 50 
άλλά μέν', είς δ κε δώρα φέρων έπιδίφρια θείη 
ή ρω ς Άτρεΐδης, δονρικλειτος Μενέλαος, 
καί μύθοις άγανοΐσι παραυδήσας άποπέμψη' 
τοϋ γάρ τε ξεΐνος μιμνήσκεται ήματα πάντα 
άνδρός ξεινοδόκον, δς κεν φιλότητα παράσχη." 55 

ώς έφατ, αύτίκα δέ χρνσόθρονος ήλυθεν 'Ηώς. 
άγχίμολον δέ βφ' ήλθε βοήν άγαθός Μενέλαος, 
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άνβτάς εξ εννής, 'Ελένης πάρα καλλικόμοιο. 
τον δ' ως ούν ένόηβεν Όδνββήος φίλος υιός, 
βπερχόμενός ρα χιτώνα περί χροΐ βιγαλόεντα 60 
δννεν καΐ μέγα φάρος έπΐ βτιβαροΐς βάλετ' ώμοις 
ήρως, βή δε θνραξε, παριΰτάμενος δε προβηνδα 
[Τηλέμαχος, φίλος νΓος Όδνΰβήος θείοιο]' 
,,Άτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές, όρχαμε λαών, 
ήδη νυν μ' απόπεμπε φίλην ές πατρίδα γαΐαν 65 
ήδη γάρ μοι θυμός έέλδεται οί'καδ'. ίκέβθαι." 

τον δ' ήμείβετ' έπειτα βοήν αγαθός Μενέλαος' 
,,Τηλέμαχ', ου τί β' εγώ γε πολύν χρόνον ένθάδ' έρύξω 
ίέμενον νόβτοιο' νεμεββώμαι δέ καΐ 'άλλφ 
άνδρί ξεινοδόκω, ός κ' έξοχα μεν φιλέηβιν, 70 
έξοχα δ' έχθαίρηβιν άμείνω δ' αί'βιμα πάντα, 
ϊβόν τ οι κακόν έβθ', δς τ' ουκ έθέλοντα νέεβθαι 
ξεΐνον έποτρύνει καΐ δς έββνμενον κατερύκει. 
[χρτ) ξεΐνον παρεόντα φιλεΐν, έθέλοντα δε πέμπειν.] 
άλλά μέν', εις δ κε δώρα φέρων έπιδίφρια θείω 75 
καλά, ΰύ δ' όφθαλμοΐβιν ΐδης, εί'πω δέ γνναιξίν 
δεΐπνον ένί μεγάροις τετνκεΐν αλις ένδον έόντων. 
άμφότερον, κνδός τε καΐ άγλαΐη, καΐ δνειαρ, 
δειπνήβαντας ΐμεν πολλήν έπ' άπείρονα γαΐαν. 
εί δ' έθέλεις τραφθήναι άν' 'Ελλάδα καί μέβον'Άργος, 80 
δφρα τοι αυτός έπωμαι, ύποζεύξω δέ τοι ίππους, 
αβτεα δ' ανθρώπων ήγήβομαι' ουδέ τις ήμέας 
αντως άππέμψει, δώβει δέ τι εν γε φέρεβθαι, 
ήέ τινα τριπόδων έυχάλκων ήέ λεβήτων • 
ήέ δν' ήμιόνονς ήέ χρνβειον αλειβον." , 85 

τον δ' αν Τηλέμαχος πεπννμένος άντίον ηνδα ' 
,,Άτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές, δρχαμε λαών, 
βοόλομαι ήδη νεΐβθαι έφ' ήμέτερ'· ού γάρ 'όπιβθέν 

3* 



36 . ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Δ. 

ονρον Ιών χατέλειπον έπϊ κτεάτεββιν έμοΐβιν 
μη πατέρ' άντίθεον διξήμενος αυτός δλωμαι, 90 
ή τί μοι έχ μεγάρων κειμήλιον έβθλον δληται." 

αντάρ έπεί τό γ' άκουβε βοήν αγαθός Μενέλαος, 
αύτίκ άρ' ή άλόχω ήδέ δμωήβι κέλευβεν 
δεϊπνον ένΐ μεγάροις τετυκεΐν αλις ένδον ¿όντων, 
άγχίμολον δέ of ήλθε Βοηθοΐδης Έτεωνευς, 95 
άνβτάς έξ εύνής, έπεί ού πολύ ναίεν απ' αύτοϋ' 
τον πυρ κήαι άνωγε βοήν αγαθός Μενέλαος 
όπτήβαί τε κρεών 6 δ' άρ' ούκ άπίθηβεν άκούβας. 
αύτος δ' ές θάλαμον κατεβήβετο κηώεντα, 
ούκ οίος, αμα τω γ' 'Ελένη κίε χαί Μεγαπένθης. 100 
άλλ' δτε δή φ' ΐκαν', οθι of κειμήλια κεΐτο, 
Άτρεΐδης μεν έπειτα δέπας λάβεν άμφικύπελλον, 
υίον δε κρητήρα φέρειν Μεγαπένθε' άνωγεν -
άργύρεον. 'Ελένη δε παρίβτατο φωριαμοΐβιν, 
ένθ' έβαν ol πέπλοι παμποίχιλοι, ους κάμεν αύτή. 105 
των έν' άειραμένη 'Ελένη φέρε, δια γυναικών, 
δς κάλλιβτος έην ποικίλμαβιν ήδέ μέγίβτος, 
άβτήρ δ' ώς απέλαμπεν έκειτο δέ νειατος άλλων, 
βάν δ' ίέναι προτέρω δ là δώματα, εϊος ϊκοντο 
Τηλέμαχον τον δέ προβέφη ξανθός Μενέλαος* 110 
,,Τηλέμαχ , ή τοι νόβτον, όπως φρεβΐ βήβι μενοινας, 
ώς τοι Ζευς τελέβειεν, έρίγδουπος πόβις Ήρης• 
δώρων δ', δββ' έν έμω οίκω κειμήλια κείται, 
δώβω, δ κάλλιβτον και τιμηέβτατόν έβτιν 
δώβω τοι κρητήρα τετυγμένον άργύρεος δέ 115 
έβτιν άπας, χρυβω δ' έπι χείλεα κεκράανται, 
έργον δ' Ήφαίβτοιο. πόρεν δέ ε Φαίδιμος ήρως, 
Σιδονίων βαβιλεύς, δθ' έός δόμος άμφεκάλνψεν 
κεϊβέ με νοβτήβαντα' τειν δ' έθέλω τόδ' όπάββαι." 
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rag ειπών èv χερσί τίθει δέπας άμφικύπελλον 120 
ήρως Άτρεΐδης' ό δ' άρα κρητήρα φαεινον 
θήκ αυτού προπάροιθε φέρων κρατερός Μεγαπένθης, 
άργύρεον. Ελένη δέ παρίστατο καλλιπάρηος 
πέπλον έχονσ' έν χερσίν, έπος τ έφατ' έκ τ' όνόμαξεν 
,,δώρόν τοι καί έγώ, τέκνον φίλε, τούτο δίδω μι, 125 
μνήμ' 'Ελένης χειρών, πολυηράτου ές γάμου ωρην, 
σή άλόχω φορέειν τείως δέ φίλη παρά μητρί 
κεΐσθαι évi μεγάρω. σύ δέ μοι χαίρων άφίκοιο 
οίκον ένκτίμενον και βήν ές πατρίδα γαΐαν." 

ώς είποϋσ' έν χερσί τίθει, δ δέ δέξατο χαίρων. 130 
καί τα μέν ές πείρινθα τίθει Πεισίστρατος ήρως 
δεξάμενος, καί πάντα εφ θηήσατο θνμφ" 
τούς δ' ήγε προς δώμα κάρη ξανθός Μενέλαος, 
έζέσθην δ' άρ' έπειτα κατά κλισμούς τε θρόνους τε. 
χέρνιβα δ' άμφίπολος προχόω έπέχευε φέρουσα 135 
καλή χρυσέίη υπέρ άργνρέοιο λέβητος, 
νίψασθαι' παρά δέ ξεστήν έτάννσσε τράπεξαν. 
σϊτον δ' αίδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα· 
[είδατα,πόλλ' έπιθεΐσα χαριξομένη παρεόντων.] 
παρ δέ Βοηθοΐδης κρέα δαίετο και νέμε μοίρας, 140 
οΙνοχόει δ' υιός Μενελάου κυδαλίμοιο. 
οι δ' έπ όνείαθ' έτοιμα προκείμενα χείρας ί'αλλον. 
αύτάρ έπεί πόσιος καί έδητύος έξ έρον έντο, 
δή τότε Τηλέμαχος και Νέστορος άγλαός νιος 
ίππους τε ζεύγννντ ανά θ' άρματα ποικίλ' έβαινον, 145 
έκ δ' έλασαν προθνροιο καί αιθούσης έριδούπον. 
τούς δέ μετ' Άτρεΐδης έκιε ξανθός Μενέλαος 
οϊνον έχων έν χειρι μελίφρονα δεξιτερήφιν 
χρνσέφ έν δέπαϊ, 'όφρα λείψαντε κιοίτην. 
στη δ' ΐππων προπάροιθε, δεδισκόμενος δέ προσηύδα" 150 
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,,χαίρετον, ώ κ ο ύ ρ ο , και. Νέστορι ποιμένι λαών 
ειπείν ή γαρ έμοί γε πατήρ ως ήπιος ήεν, 
ειος ivi Τροίη πολεμίξομεν νϊες Αχαιών." 

τον δ' αν Τηλέμαχος πεπνν μένος αντίο ν ηνδα' 
,,καΐ λίην κείνω γε, διοτρεφές, ως άγορεύεις, 155 
πάντα τάδ' έλθόντες καταλέξομεν αϊ γαρ έγών ώς 
νοβτήβας 'Ιθάκηνδε, χίχών Όδνβή' ivi οί'χω 
εΐποιμ', ώς παρά βεΐο τυχών φιλότητος απάβης 
έρχομαι, αντάρ άγω κειμήλια πολλά χαί έσθλά." 

ώς άρα οI είπόντι έπέπτατο δεξώς 'όρνις, 160 
αίετος άργήν χήγα φέρων όνύχεσσι πέλωρον, 
ήμερον έξ αυλής· of δ' ίύζοντες έποντο 
άνέρες ήδε γυναίκες· δ δε βφιβιν ίγγύθεν έλθών 
δεξιός ήιξε πρόσθ' ίππων, οί δε Ιδόντες 
γήθησαν, καΐ π&βιν ivi φρεβΐ θυμός Ιάνθη. 165 
το iff ι δε Νεβτορίδης Πεισίστρατος ήρχετο μύθων 
,,φράξεο δή, Μενέλαε διοτρεφές, 'άρχαμε λαών, 
ή νώιν τόδ' έφηνε θεός τέρας ήε eoi αντώ." 

ώς φάτο, μερμήριξε δ' άρηίφιλος Μενέλαος, 
δππως οί κατά μοΐραν νποκρίναιτο νοήσας. . 170 
τόν δ' Ελένη τανύπεπλος νποφθαμένη φάτο μϋθον 
,,κλντέ μεν, αντάρ έγώ μαντεύσομαι, ώς ivi θνμώ 
αθάνατοι βάλλουσι καΐ ώς τελέεσθαι όίω. 
ώς 8δε χήν' ήρπαξ' άτιταλλομένην ένΐ οίκω, 
έλθών έξ ορεος, δθι οί γενεή τε τόκος τε, 175 
ώς Όδνσενς κακά πολλά παθών καΐ πόλλ' έπαληθείς 
οΐκαδε νοστήσει και τίθεται ' ήέ καϊ ήδη 
οίκοι, άτάρ μνηστήρσι κακόν πάντεσσι φυτεύει." 

τήν δ' αν Τηλέμαχος πεπνυ μένος αντίο ν ηνδα' 
,,οντω νυν Ζευς θείη, έρίγδουπος πόσις Ήρης· 180 
τω κέν τοι καϊ κεΐθι θεώ ώς εύχετοφμην." 
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ή καϊ έφ' ΐπποιιν μάβτιν βάλεν οί δε μάλ' ώκα 
ήιξαν πεδίονδε δια πτόλιος μεμαώτες. 
οι δέ πανημέριοι θείον ζυγόν άμφίς έχοντες, 
δύβετό τ ήέλιος βκιόωντό τε παβαι άγυιαί, 185 
ές Φηράς δ' ΐκοντο Αιοκλήος ποτί δώμα, 
νίέος Όρτιλόχοιο, τον 'Αλφειός τέκε παΐδα. 
ένθα δε ννκτ άεβαν, ό δέ τοις πάρ ξείνια θήκεν. 
ήμος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάκτυλος 'Ηώς, 
ίππους τε ζεύγνυντ ανά θ' άρματα ποικίλ' έβαιναν, 190 
έκ δ' έλαβαν προθύροιο και αίθούβης έριδούπου. 
μάβτιξεν δ' έλάαν, τώ δ' ουκ άκοντε πετέβθην. 
αΐψα δ' έπειθ' ΐκοντο Πύλου αΐπύ πτολίεθρον 
καί τότε Τηλέμαχος προβεφώνεε Νέβτορος ν ιόν 
,,Νεβτορίδη, πώς κέν μοι νποβχόμενος τελέβειας 195 
μϋθον έμόν; ξεΐνοι δέ διαμπερές εύχόμεθ' είναι 
έχ πατέρων φιλότητος, άτάρ καί δμήλικές είμεν 
ήδε δ' δδός καί μάλλον δμοφροβννηβιν ένήβει. 
μή με παρέξ άγε νήα, όιοτρεφές, άλλα λίπ αύτοϋ, 
μή μ' δ γέρων άέκοντα κατάβχη ω ένϊ οίκω 200 
Ιέμενος φιλέειν, έμέ δέ χρεώ θάββον ίκέβθαι." 

ως φάτο, Νεβτορίδης δ' άρ' εω βυμφράββατο θυμω, 
δππως οί κατά μοΐραν ύποβχόμενος τελέβειεν. 
ώδε δέ οί φρονέοντι δοάββατο κέρδιον είναι' 
βτρέψ' ίππους έπϊ νήα θοήν καί θΐνα θαλάββης, 205 
νηΐ δ' ένϊ πρύμνη έξαίνυτο κάλλιμα δώρα, 
έβθήτα χρυβόν τε, τά οί Μενέλαος έδωκεν 
καί μιν έποτρύνων έπεα πτερόεντα προβηνδα' 
,,βπουδή νυν άνάβαινε κέλευέ τε πάντας εταίρους, 
πρϊν έμέ οί'καδ' ίκέβθαι άπαγγείλαί τε γέροντι' 210 
εύ γαρ έγώ τόδε οίδα κατά φρένα καϊ κατά θυμό ν' 
οϊος έκείνου θυμός υπέρβιος, οϋ βε μεθήβει, 
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αλλ' αυτός καλέων δεϋρ' εϊβεται, ουδέ έ φημι 
αψ Ιέναι κενεόν μάλα γαρ κεχολώβεται έμπης." 

ας άρα φωνήβας έλαβεν καλλίτριχας ίππους 215 
αψ Πυλίων εις άβτυ, θοώς δ' άρα δώμαθ' ϊκανεν. 
Τηλέμαχος δ' ετάροιβιν έποτρννας έκέλευβεν 
,,έγκοβμεΐτε τά τεύχε', εταίροι, νηί μελαίνη, 
αυτοί τ' άμβαίνωμεν, ίνα πρήββωμεν δδοΐο." 

rag έφαθ',οί δ' άρα τοϋ μάλα μεν κλύον ήδέπίθοντο, 220 
αΐψα δ' άρ' εί'ββαινον και έπΐ κληΐβι καθΐξον. 

ή τοι δ μεν τα πονεΐτο καΐ εϋχετο, θϋε δ' Άθήνη 
νηί παρά πρύμνη' βχεδόθεν δέ ol ήλυθεν άνήρ 
τηλεδαπός, φεύγων έξ "Αργεος άνδρα κατακτάς, -
μάντις' άτάρ γενεήν γε Μελάμποδος εκγονος ή εν, 225 
og πριν μέν ποτ' έναιε Πύλω ivi, μητέρι μήλων, 
άφνεώς Πυλίοιβι μέγ' έξοχα δώματα ναίων 
δή τότε γ' άλλων δήμον άφίκετο, πατρίδα φεύγων 
Νηλέα τε μεγάθυμον, άγαυότατον ξωόντων, 
ος οί χρήματα πολλά τελεβφόρον εις ένιαυτον 230 
είχε βίη. δ δέ τέως μέν ένϊ μεγάροις Φυλάκοιο 
δεβμω έν άργαλέω δέδετο κρατέρ' άλ^εα πάβχων 
εΐνεκα Νηλήος κούρης άτης τε βαρείης, 
τήν οί επί φρεβι θήκε θεά, δαβπλήτις έρινύς. 
αλλ' δ μέν έκφυγε κήρα και ή λαβε βους έριμύκους 235 
ες Πύλον εκ Φυλάκης και έτίβατο έργον άεικές 
άντίθεον Νηλήα, καβιγνήτω δέ γυναίκα 
ήγάγετο προς δώμαθ'" δ δ' άλλων ΐκετο δήμον, 
"Αργός ές ίππόβοτον τόθι γάρ νύ οί αΐβιμον ήεν 
ναιέμεναι πολλοίβιν άνάββοντ Άργείοιβιν. 240 
ένθα δ' έγημε γυναίκα και ύψερεφές θέτο δώμα, 
γείνατο δ' Άντιφάτην καΐ Μάντιον, υϊε κραταιώ' 
'Αντιφάνης μέν τίκτεν Όικλήα μεγάθυμον, 
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αύτάρ Όικλείης λαοσβόον Αμφιάραου, 
δν περί κήρι φίλει Ζευς τ' αίγίοχος καΐ Απόλλων 245 
παντοίην φιλότητ ' ovó' ί'κετο γήραος ούδόν, 
άλλ' 'όλετ' εν Θήβηόι γυναίων εΐνεκα δώρων, 
τοΰ δ' υίεϊς έγένοντ' Άλκμάων Άμφίλοχός τε. 
Μάντιος αύ τέκετο Πολυφείδεά τε Κλεΐτόν τε' 
άλλ' ή το ι Κλεϊτον χρνΰόθρονος ήρπασεν 'Ηώς 250 
κάλλεος εΐνεκα οίο, ί'ν' άθανάτοισι μετείη: 
αύτάρ ύπέρθυμον Πολυφείδεά μάντιν Απόλλων 
θήκε βροτών οχ άριστον, επεί θάνεν Αμφιάραος· 
ος ρ ' Τπερησίηνδ' άπενάσσατο πατρί χολωθείς, 
ένθ' ό γε ναιετάων μαντενετο πάσι βροτοΐσιν. 255 

τοΰ μεν άρ' υιός επήλθε, Θεοκλύμενος δ' όνομ' ή εν, 
ος τότε Τηλεμάχου πέλας ϊστατο. τον δε κίχανευ 
σπένδοντ' εύχόμενόν τε θοή παρά νηΐ μελαίνη, 
καί μιν φωνήσας επεα πτερόεντα προσηύδα' 
,,ώ φίλ', έπεί σε θύοντα κιχάνω τωδ' ¿vi χώρα, 260 
λίσσομ' ύπερ θνεων καϊ δαίμονος, αύτάρ 'έπειτα 
σης τ' αύτοϋ κεφαλής καί εταίρων, οϊ τοι έπονται, 
είπέ μοι είρομένω νημερτέα, μηδ' έπικεύσης' 
τις, πόθεν εις άνδρών; πόθι το ι πόλις ήδέ τοκήες;" 

τον δ' αύ Τηλέμαχος πεπνυμένος άντίον ηϋδα' 265 
,,τοιγάρ εγώ τοι, ξεΐνε, μάλ' άτρεκέως αγορεύσω, 
έξ 'Ιθάκης γένος είμί, πατήρ δέ μοί έΰτιν 'Οδυσσεύς, 
εΐ ποτ εην νυν Ô' ήδη άπέφθιτο λνγρον 'όλεθρον. 
τούνεκα νυν έτάρους τε λαβών καϊ νήα μέλαιναν 
ήλθον πευσόμένος πατρός δήν οίχομένοιο." 270 

τον δ' αύτε προσέειπε Θεοκλύμενος θεοειδής' 
„ούτω τοι καί έγών έκ πατρίδος, άνδρα κατακτάς 
εμφυλον' πολλοί δε κασίγνητοί τε εται τε 
Άργος άν ίππόβοτον, μέγα δε κρατέουσιν Αχαιών 
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των νπαλενάμενος θάνατον καϊ κήρα μέλαιναν 276 
φεύγω, έπεί νύ μοι αίΰα κατ' ανθρώπους άλάληβθαι. 
αλλά με νηός έφεδδαι, έπεί 6ε φυγών [χέτευβα, 
μή με κατακτείνω6ι' διωκέμεναι γαρ όίω." 

τον δ' αν Τηλέμαχος πεπννμένος άντίον ηνδα' 
,,ού μεν δ ή β' έθέλοντά γ' άπώδω νηός έίβης, 280 
αλλ' έπεν αύτάρ κεΐθι φιλήβεαι, olà κ έχω μεν." 

ως άρα φωνήδας οι έδέξατο χάλκεον έγχος, 
καϊ τό γ' έπ' Ικριόφιν τάννβεν νεός άμφιελίβδης' 
άν δέ και αυτός νηός έβήδετο ποντοπόροιο, 
έν πρύμνη δ' άρ' έπειτα καθέζετο, παρ δέ ΟI αντω 285 
είδε Θεοκλύμενον τοι δέ πρνμνήδι' έλυβαν. 
Τηλέμαχος δ' έτάροιβιν έποτρύνας έκέλευδεν 
δπλων άπτεβθαι' τοι δ' έδβυμένως έπίθοντο. 
ίβτόν δ' είλάτινον κοίλης έντοβθε μεβόδμης 
βτήοαν άείραντες, κατά δέ προτόνοιδιν έδηβαν, 290 
έ'λκον δ' [βτία λευκά έυβτρέπτοιβι βοενδιν. 
τοΐΰιν δ' ΐκμενόν ονρον ί'ει γλανκώπις Άθήνη, 
λάβρον έπαιγίξοντα δι' αιθέρος, όφρα τάχιδτα 
νηϋς άνύδειε θέονδα θαλάδδης άλμυρον ύδωρ. 
[βάν δέ παρά Κρουνούς καϊ Χαλκίδα καλλιρέεθρον.] 295 

δνΰετό τ' ήέλιος δκιόωντό τε π&ΰαι άγνιαί, 
ή δέ Φεάς έπέβαλλεν έπειγομένη Α ιός ούρω, 
ήδέ παρ' Ήλιδα δΐαν, δθι κρατέονδιν Έπειοί. 
ένθεν δ' αϋ νήδοιδιν έπιπροέηκε θοήδιν, 
όρμαίνων, ή κεν θάνατον φνγοι ή κεν άλωη. 300 

τω δ' αϋτ έν κλιδίη Όδυδενς καϊ δΐος ύφορβος 
δορπείτην παρά δέ δφιν έδόρπεον άνέρες άλλοι, 
αύτάρ έπεί πόδιος καϊ έδητύος έξ έρον έντο, 
τοις δ' Όδνδενς μετέειπε δνβώτεω πειρητίζων, 
ή μιν έτ ένδυκέως φιλέοι μείvai τε κελεύοι 305 
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αύτοϋ ¿vi βταθμω, ή ότρύνειε αόλινδε' 
,,κέκλνθι νυν, 'Εύμαιε και άλλοι πάντες εταίροι . 
ήώθεν προτι άβτν λιλαίομαι άπονέεβθαι 
πτωχεύβων, ίνα μή 6ε κατατρύχω καί εταίρους, 
άλλάμοιεϋθ' ύπόθευκαI άμ' ήγεμόν' έβθλον 'όπαΰβον, 310 
δς κ ε με κεΐβ' άγάγη' κατά δε πτόλιν αύτος άνάγκη 
αλάγξομαι, al κεν τις κοτύλην και πύρνον όρεξη, 
καί κ έλθών προς δω ματ 'Οδυββήος θείοιο 
άγγελίην εΐποιμι δαίφρονι Πηνελοπείη, 
καί κε μνηβτήρεββιν ύπερφιάλοιβι μιγείην, · 315 
εΐ μοι δεΐπνον δοΐεν, ύνείατα μυρί' έχοντες' 
αΐψά κεν ευ δρώοιμι μετά βφίΰιν, αββ' έθέλοιεν. 
έκ' γάρ τοι ¿ρέω, βν δέ βύνθεο καί μευ άκουβον' 
Έρμείαο έκητι διακτόρου, δς ρά τε πάντων 
άνθρώπων έργοιβι χάριν και κϋδος όπάζει, 320 
δρηβτοβύνη ούκ άν μοι έρίββέιε βροτος άλλος, 
πϋρ τ' ευ νηήβαι διά τε ξύλα δ αν à κεάββαι, 
δαιτρεϋβαί τε καί όπτήβαι καί οΐνοχοήβαι, 
olà τε τοις άγαθοϊΰι παραδρώωθι χέρηες." 

τον δέ μ ε γ' ύχθήβας προβέφης, 'Εύμαιε ΰνβώτα' 325 
,,ώ μοι, ξεΐνε, τί ή τοι ivi φρεβΐ τούτο νόημα 
έπλετο ; ή βύ γε πάγχυ λιλαίεαι αύτόθ' ύλέβθαι, 
εί δή μνηβτήρων ¿θέλεις καταδϋναι δμιλον, 
των ύβρις τε βίη τε βιδήρεον ούρανον ϊκει. 
ου τοι τοιοίδ' είθιν ύποδρηβτήρες έκείνων, 330 
άλλά νέοι, χλαίνας ε'ύ είμένοι ήδέ χιτώνας, 
αίεϊ δέ λιπαροί κεφαλάς καί καλά πρόβωπα, 
οΐ βφιν ύποδρώωβιν έύξεβτοι δέ τράπεζα ι 
βίτου καί κρειών ήδ' οίνου βεβρίθαβιν. 
άλλά μέν'' ού γάρ τις τοι άνιαται παρεόντι, 335 
ούτ εγώ ούτε τις άλλος έταίρων, οΐ μοι έαΰιν. 
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ιχύτόρ έπήν ελθηβιν Όδυββήος φίλος ν Ιός, 
κεΐνός βε χλαΐνάν τε χιτώνα τε εΐματα έββει, 
πέμψει δ', δππη βε κραδίη θυμός τε κελεύει 

τον δ' ήμείβετ Επειτα πολύτλας δΐος Όδυββεύς' 340 
,,αίθ' ούτως, 'Εύμαιε, φίλος Αά πατρι γένοιο, 
ώς έμοί, δττι μ' έπαυβας άλης καϊ όιζύος αίνής. 
πλαγκτοβύνης δ' ούκ έβτι κακώτερον άλλο βροτοΐβιν' 
αλλ' εν εκ' ούλομένης γαβτρός κακά κήδε' έχουβιν 
άνέρες, δν κεν ΐκηται άλη καϊ πήμα καϊ άλγος' 345 
νυν δ' έπεϊ Ιβχανάας μεΐναί τέ με κεΐνον άνωγας, 
είπ' άγε μοι περί μητρός Όδυββήος θείοιο 
πατρός θ', δν κατέλειπεν Ιών έπΐ γήραος ούδω, 
ή που Ετι ξώουβιν υπ' αύγάς ήελίοιο, 
ή ήδη τεθναβι καϊ είν Άίδαο δόμοιβιν." 350 

τόν δ' αύτε προβέειπε βυβώτης, δρχαμος άνδρών 
,,τοιγάρ έγώ τ οι, ξείνε, μάλ' άτρεκέως άγορεύβω. 
Λαέρτης μεν Ετι ζώει, ΑιΙ δ' εύχεται αίεΐ 
θυμό ν άπό μελέων φθίβθαι οϊς έν μεγάροιβιν 
έκπάγλως γαρ παιδός όδύρεται οίχομένοιο 355 
κουριδίης τ άλόχοιο δαΐφρονος, ή ε μάλιβτα 
ήκαχ άποφθιμένη καϊ έν ώμω γήραΐ θήκεν. 
ή δ' άχεϊ ού παιδός άπέφθιτο κυδαλίμοιο, 
λευγαλέω θανάτφ, ώς μή Θάνοι, δς τις έμοί γε 
ένθάδε ναιετάων φίλος εΐη καϊ φίλα ίρδοι. 360 
δφρα μεν ούν δή κείνη £ην άχέουβά περ εμπης, 
τόφρα τί μοι φίλον εβκε μεταλλήβαι καϊ έρέβθαι, 
οΰνεκά μ' αύτή θρέψεν άμα Κτιμένη τανυπέπλω, 
θυγατέρ' Ιφθίμη, τήν όπλοτάτην τέκε παίδων 
τη όμοϋ έτρεφόμην, όλίγον δέ τί μ' ήββον έτίμα. 365 
αύτάρ έπεί φ' ήβην πολυήρατον ίκόμεθ' άμφω, 
τήν μ'εν Επειτα Σάμηνδε δόβαν καϊ μυρί ελοντο, 
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άντάρ ε με χλαΐνάν τε χιτώνα τε εϊματ έκείνη 
καλά μάλ' άμφιέδαδα, ποδιν δ' υποδήματα δοϋδα, 
άγρόνδε προΐαλλε' φίλει δε με κηρόθι μάλλον. 370 
νϋν δ' ήδη τούτων επιδεύομάΐ' αλλά μοι αύτω 
έργον άέξονδιν μάκαρες θεοί, ώ έπιμίμνω' 
των έφαγόν τ' έπιόν τε και αίδοίοιβιν έδωκα. 
εκ δ' άρα δεδποίνης ού μείλιχον έδτιν άκοϋδαι 
ούτ έπος οϋτε τι έργον, έπεϊ κακόν έμπεδεν οί'κω, 375 
άνδρες υπερφίαλοι' μέγα δε δμώες χατέουδιν 
άντία δεδποίνης φάδθαι καί ε'καδτα πυθέδθαι 
και φαγέμεν πιέμεν τε, έπειτα δε καί τι φέρεδθαι 
άγρόνδ', olà τε θνμον άεΐ δμώεδδιν Ιαίνει 

τον δ' άπαμειβόμενοςπροδέφηπολνμητις'Οδυδδενς' 380 
„& πόποι, ώς άρα τυτθος έών, Εύμαιε δνβώτα, 
πολλον άπεπλάγχθης 6ης πατρίδος ήδέ τοκήων. 
άλλ' άγε μοι τόδε είπε καί άτρεκέως κατάλεξαν, 
ήέ διεπράθετο πτόλις ανδρών εύρυάγνια, 
f¡ ένι ναιετάαδκε πατήρ καί πότνια μήτηρ, 385 
ή δέ γε μοννωθέντα παρ' ο'ίεδιν ή παρά βουδίν 
άνδρες δνδμενέες νηνδίν λάβον ήδέ πέραδδαν 
τοϋδ' ανδρός προς δώμαθ', ό δ' άξιον ώνον έδωκεν." 

τόν δ' αύτε προδέειπε δνβώτης, δρχαμος ανδρών 
,,ξεΐν, έπει άρ δή ταϋτά μ' άνείρεαι ήδέ μεταλλάς, 390 
διγή νϋν ξυνίει και τέρπεο πΐνέ τε οΐνον 
ήμενος. αΐδε δέ νύκτες άθέδφατοι' έδτι μέν ενδειν, 
έδτι δέ τερπομένοιδιν άκούειν ούδέ τί δε χρή, 
πριν ωρη, καταλέχθαι' άνίη και πολύς ύπνος, 
τών δ' άλλων οτινα κραδίη και θυμός άνώγει, 395 
ενδετω έξελθών άμα δ' ήοΐ φαινομένηφιν 
δειπνήδας άμ ύεδδιν άνακτορίηδιν έπέδθω. 
νώι δ' évi κλιδίη πίνοντέ τε δαιννμένω τε 
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κήδεΰιν αλλήλων τερπώμε&α λευγαλέοισιν 
μνωομένω' μετά γάρ τε καϊ άλγεσι τέρπεται άνήρ, 400 
ò'g τις δή μάλα πολλά πάθη και πόλλ' ε'παληθή. 
τοϋτο δέ τοι έρέω, δ μ' άνείρεαι ήδέ μεταλλ&ς. 

νήσός τις Σνρίη κικλήσκεται, ει που άκούεις, 
Όρτυγίης καθνπερθεν, δθι τροπαι ήελίοιο, 
οϋ τι περιπληθής λίην τόσον, άλλ' άγαθή μέν, 405 
εϋβοτος εϋμηλος, οίνοπληθής πολύπυρος. 
πείνη δ' οϋ ποτε δήμον έσέρχεται, ουδέ τις άλλη 
voiίσος έπΐ στυγερή πέλεται δειλοϊσι βροτοΐσιν 
άλλ' δτε γηράσκωσι πόλιν κάτα φϋλ' άνθρώπων, 
έλθων άργνρότοξος Απόλλων Άρτέμιδι ξνν 410 
οίς άγανοΐς βελέεσσιν έποιχόμενος κατέπεφνεν. 
ένθα δύω πόλιες, δίχα δέ.σφισι πάντα δέδασται' 
τήσιν δ' άμφοτέρησι πατήρ έμος έμβασίλευεν, 
Ετήσιος Όρμενίδης, έπιείκελος άθανάτοισιν. 

ένθα δε Φοίνικες ναυσίκλυτοι ήλυθον άνδρες, 415 
τρωκται, μυρί' άγοντες άθύρματα νηΐ μελαίνη. 
έσκε δε πατρός έμοΐο γυνή Φοίνισσ' évi οίκω, 
καλή τε μεγάλη τε καΐ άγλαά έργα Ιδυΐα' 
την δ' άρα Φοίνικες πολυπαίπαλοι ήπερόπενον. 
πλυνούση τις πρώτα μίγη κοίλη παρά νηΐ 420 
εύνή καϊ φιλότητι, τά τε φρένας ήπεροπεύει 
θηλυτέρησι γυναιξί, καϊ ή κ' έυεργος έησιν. 
είρώτα δή έπειτα, τις εΐη καϊ πόθεν έλθοί' 
ή δε μάλ' αντίκα πατρός έπέφραδεν νψερεφες δώ' 
,έκ μέν Σιδώνος πολυχάλκου εύχομαι είναι, 425 
κούρη δ' εΐμ' Άρύβαντος έγω ρυδον άφνειοΐο' 
άλλά μ' άνήρπαξαν Τάφιοι, ληίστορες άνδρες, 
άγρόθεν έρχομένην, πέρασαν δέ με δεϋρ' άγαγόντες 
τοϋδ' άνδρός πρός δώμαθ', δ δ' άξιον ώνον έδωκεν.' 
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τήν δ' αυτε προβέειπεν άνήρ, ός έμίβγέτο λάθρη · 430 
,ή ρά κε νυν πάλιν αύτις άμ' ήμΐν οί'καδ' ε'ποιο, 
δφρα ί'δη πατρός καϊ μητέρος νψερεφες δώ ' 
αυτούς τ; ή γαρ ετ είβϊ καϊ άφνειοί καλέονται.' 

τον δ' αύτε προβέειπε γυνή καϊ άμείβετο μύθω' 
,εΐη κεν καϊ τοϋτ', εΐ μοι έθέλοιτέ γε, ναυται, 435 
δρκω πιβτωθήναι άπήμονά μ' οί'καδ'· άπάξειν.' 

ώς εφαθ', οί δ' άρα πάντες έπώμνυον, ώς εκέλευεν. 
αύτάρ' έπεί ρ' όμοβάν τε τελεύτηβάν τε τον δρκον, 
τοις δ' αϋτις μετέειπε γυνή καϊ άμείβετο μύθω' 
,βιγή νυν μή τίς με προβαυδάτω έπέεββιν 440 
υμετέρων έτάρων, ξυμβλήμενος ή έν άγυιή ' 
ή που επί κρήνη, μή τις. ποτΐ δώμα γέροντι 
έλθων έξείπη, ό δ' διβάμενος καταδή&η 
δεβμω έν άργαλέω, νμίν δ' έπιφράββετ' δλεθρον. 
άλλ' έχετ' έν φρεβϊ μΰθον, έπείγετε δ' ώνον δδαίων. 445 
αλλ' δτε κεν δή νηνς πλείη βιότοιο γένηται, 
άγγελίη μοι έπειτα θοώς ές δώμαθ' ικέβθω' 
οΐβω γαρ καϊ χρυβόν, δτις % υποχείριος έλθη. 
καϊ δέ κεν άλλ' έπίβαθρον έγών έθέλουβά γε δοίην. 
παϊδα γαρ άνδρός έήος ένΐ μεγάροις άτιτάλλω, 450 
κερδαλέον δή τ οίον, άμα τροχόωντα θύραζε' 
τόν κεν άγοιμ' επί νηός, 6 δ' ύμιν μυρίον ώνον 
άλφοι, δπη περάβητε κατ' άλλοθρόους ανθρώπους.' 

ή μεν άρ' ώς είποϋβ' απέβη προς δώματα καλά, 
οί δ' ένιαυτόν άπαντα παρ' ήμϊν αυθι μένοντες 455 
έν νηϊ γλαφυρή βίοτον πολύν έμπολδωντο. 
άλλ' δτε δή κοίλη νηϋς ήχθετο τοΐβι νέεβθαι, 
καϊ τότ' άρ' άγγελον ήκαν, δς άγγείλειε γυναικί. 
ήλυθ' άνήρ πολύιδρις έμοϋ προς δώματα πατρός 
χρύβεον δρμον έχων, μετά δ' ήλέκτροιβιν έερτο. 460 
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τόν μεν άρ' έν μεγάρφ δμωαϊ και πότνια μήτηρ 
χερβίν τ άμφαφόωντο καΐ δφθαλμοΐβιν δρώντο, 
ώνον ύπιβχόμεναί' δ δε τή κατένενβε βιωπή. 
ή τοι δ καννεύβας κοίλην έπϊ νήα βεβήκειν, 
ή δ' έμέ χειρός έλοϋβα δόμων έξήγε θύραξε. 465 
εύρε δ' évi προδόμω ήμεν δ έπα ήδέ τραπέζας 
άνδρών δαιτυμόνων, οι μεν πατέρ' άμφεπένοντο. 
οι μεν άρ' ές θώκου πρόμολον δήμοιό τε φήμιν, 
ή δ' αίψα τρί' άλειβα κατακρύψαβ' υπό κόλπω 
έκφερεν αύταρ έγων επόμην άεβιφροβύνηβιν. 470 
δνβετό τ ήέλιος βκιόωντό τε παβαι άγυιαί, 
ήμεΐς δ' ές λιμένα κλντον ήλθομεν ώκα κιόντες, 
ένθ' άρα Φοινίκων ανδρών ήν ώκναλος νηϋς. 
οί μεν έπειτ άναβάντες έπέπλεον ύργά κέλευθα, 
νω άναβηβάμενοι' έπϊ δέ Ζευς ούρου Ιαλλεν. 475 
έξήμαρ μεν δμώς πλέομεν νύκτας τε καΐ ήμαρ' 
άλλ' δτε δή έβδομου ή μα ρ έπϊ Ζευς θήκε Κρονίων, 
την μεν έπειτα γυναίκα βάλ' Άρτεμις ίοχέαιρα, 
άντλω δ' ένδούπηβε πεβοϋβ' ώς είναλίη κήξ. 
καΐ την μεν φώκηβι και ίχθύβι κύρμα γενέβθαι 480 
έκβαλον, αύταρ έγω λιπόμην άκαχήμενος ήτορ" 
τους δ' 'Ιθάκη επέλαββε φέρων άνεμός τε και ύδωρ, 
ένθα με Λαέρτης πρίατο κτεάτεββιν έοΐβιν. 
ούτω τήνδε τε γαΐαν έγων ΐδον όφθαλμοΐβιν." 

τόν δ' αύ διογενής Όδυβεύς ήμείβετο μύθω' 485 
,,Εϋμαι', ή μάλα δη μοι évi φρεβι θυμό ν 'όρινας 
ταύτα ε'καβτα λέγων, оба δή πάθες άλγεα θυμω. 
άλλ' ή τοι βοΐ μεν παρά καϊ κακω έβθλδν έθηκεν 
Ζεύς, έπεί άνδρδς δώματ άφίκεο πολλά μογήβας 
ήπιου, ος δή τοι παρέχει βρώβίν τε πόβιν τε 490 
ένδυκέως, ξώεις δ' άγαθον βι'ου* αύταρ έγώ γε 
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πολλά βροχών έπϊ άστε' άλώμενος ένθάδ' [χάνω." 
rag ol μεν τοιαύτα προς αλλήλους άγόρευον' 

καδδραθέτην δ' ου πολλον έπϊ χρόνον, άλλα μίνννθα' 
αΐψα γαρ 'Ηώς ήλθεν έύθρονος. οι δ' έπϊ χέρδον 495 
Τηλεμάχου ε'ταροι λύον ίβτία, κάδ δ' ε'λον ίδτον 
καρπαλίμως, την δ' είς ορμον προέρεδδαν έρετμοΐς. 
εκ δ' εύνάς έβαλον, κατά δε πρνμνήδι' έδηδαν 
έκ δε καΐ αυτοί βαΐνον έπϊ ρηγμΐνι θαλάδδης, 
δεΐπνόν τ' έντύνοντο κερώντό τε αΐθοπα οΐνον. 500 
αύτάρ έπεί πόδιος καΐ έδητνος ¿ξ έρον ε'ντο, 
τοΐδι δε Τηλέμαχος πεπνυμένος ήρχετο μύθων 
,,νμεΐς μεν νυν άδτνδ' ¿λαύνετε νήα μέλαιναν, 
αύτάρ έγών αγρούς έπιείδομαι ήδέ βοτήρας' 
έδπέριος δ' είς άδτυ ίδών έμά έργα κάτειμι. 505 
ήώθεν δέ κεν ϋμμιν όδοιπόριον παραθείμην, 
δαιτ άγαθήν κρειών τε καΐ οΐνον ήδυπότοιο." 

τον δ' ai τε προ δέειπε Θεοκλύμενος θεοειδής· 
,,πή γαρ έγώ, φίλε τέκνον, ΐω; τ εν δώμαθ' ΐκωμαι 
ανδρών, οϊ κραναήν 'Ιθάκην κάτα κοιρανέουδιν; 510 
ή Ιθνς δής μητρός ΐω καΐ δ οίο δόμοιο;" 

τον δ' αν Τηλέμαχος πεπνυμένος άντίον ηνδα' 
„άλλως μέν δ' αν έγώ γε καϊ ήμετερόνδε κελοίμην 
έρχεδθ'' ού γάρ τι ξενίων ποθή' άλλά δοΐ αύτώ 
χείρον, έπεί τοι έγώ μεν άπέδδομαι, ούδέ δε μήτηρ 515 
όψεται· ού μεν γάρ τι θαμά μνηδτήρδ' ivi οίκω 
φαίνεται, άλλ' από τών νπερωίω ίδτον υφαίνει, 
άλλά τοι άλλον φώτα πιφαύδκομαι, δν κεν ΐκοιο, 
Εύρνμαχον Πολνβοιο δαΐφρονος άγλαον vtóv, 
τον νυν ϊδα θεώ Ίθακήδιοι είδορόωδιν 520 
καϊ γάρ πολλον άριδτος άνήρ μέμονέν τε μάλιδτα 
μητέρ' έμήν γαμέειν και Όδνδδήος γέρας έξειν. , 
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αλλά τά γε Ζευς οΐδεν 'Ολύμπιος αίθέρι ναίων, 
εί χέ βφι προ γάμοιο τελευτήβει κακόν ήμαρ." 

ώς άρα οι είπόντι έπέπτατο δεξιός όρνις, 525 
κίρκος, Απόλλωνος ταχύς άγγελος· έν δέ πόδεβσιν 
τίλλε πέλειαν έχων, πατά δε πτερά χεϋεν έραξε 
μεββηγνς νηός τε καΐ αύτον Τηλεμάχοιο. 
τον δέ Θεοχλνμενος έτάρων άπονόβφι καλέββας 
έν τ' άρα οί φϋ χειρί, έπος τ' έφατ έκ τ δνόμαζεν 530 
,,Τηλέμαχ', οϋ το ι άνευ θεού έκτατο δεξιός όρνις' 
έγνων γάρ μιν εβάντα Ιδών οιωνό ν έόντα. 
υμετέρου δ' ούχ έβτι γένενς βαβιλεντερον άλλο 
έν δήμω 'Ιθάκης, αλλ' ύμείς καρτεροί, αιεί." 

τόν δ' αν Τηλέμαχος πεπννμένος άντίον ηϋδα' 535 
,,αΐ γάρ τούτο, ξεΐνε, έπος τετελεβμένον εΐη· 
τω κε τάχα γνοίης φιλότητά τε πολλά τε δώρα 
έξ έμεν, ώς άν τις 6ε βνναντόμενος μακαρίζοι." 

ή καΐ Πείραιον προβεφώνεε, πιβτόν • έταΐρον 
,,Πείραιε Κλντίδη, 6ν δέ α οι τά περ άλλα μάλιβτα 540 
πείθη εμώ ν έτάρων, οΐ μοι Πύλον εις αμ' έποντο' 
χαϊ νυν μοι τον ξεΐνον άγων έν δώμαβι 6οΐ6ιν 
ένδνχέως φιλέειν χαϊ τιέμεν, είς ό χ εν έλθω." 

τόν δ' αν Πείραιος δονριχλυτός άντίον ηϋδα• 
,,Τηλέμαχ, είγάρχενβύπολύνχρόνονένθάδεμίμνοις'545 
τόν δέ τ εγώ χομιώ, ξενίων δέ οί ού ποθή έβται." 

ώς ειπών έπι νηός έβη, έχέλευβε δ' εταίρους 
αύτονς τ' άμβαίνειν ανά τε πρυμνήβια λ.ϋΰαι· 
οί δ' αΐψ' είΰβαινον χαϊ έπι χληΐΰι χαθΐζον. 
Τηλέμαχος δ' υπό ποββιν έδήβατο χαλά πέδιλα, 550 
εϊλετο δ' άλχιμον έγχος, άχαχμένον δξέι χαλχω, 
νηός άπ' ίχριόφιν τοί δέ πρυμνήβι έλνϋαν. 
οί μέν άνώσαντες πλέον ές πόλ.ιν, ώς έχέλενβεν 
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Τηλέμαχος φίλος νιος Όδνββήος θείοιο' 
τύν δ' ώκα προβιβάντα πόδες φέρον, όφρ' ϊκετ αυλή ν, 
ένθα οί ήβαν νες μόλα μνρίαι, ήβι βνβώτης 556 
έβθλός έών ένίανεν, άνάκτεβιν ήπια είδώς. 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Π. 

Τηλεμάχον άναγνωριΟμδς Όάνΰΰέως. 

τω δ' αντ έν κλιβίη Όδνβεύς καί δΐος νφορβος 
έντννοντ' άριβτον άμ ήοΐ, κηαμένω πυρ, 
έκπεμψάν τε νομήας άμ' άγρομένοιβι βνεββιν' 
Τηλέμαχον δέ περίββαινον κννες νλακόμωροι, 
ούδ' νλαον, προβιόντα. νόηβε δέ δΐος Όδνββενς 5 
βαίνοντας τε κννας, περί τε κτύπος ήλθε ποδοΐιν. 
αίψα δ' άρ' Ενμαιον έπεα πτερόεντα προβηνδα' 
,,Ενμαι, ή μάλα τις το ι έλενβεται ένθάδ' έταΐρος 
ή καί γνώριμος άλλος, έπεϊ κννες ούχ ύλάουβιν, 
άλλα περιββαίνονβι· ποδών δ' ύπο δονπον ακούω. 10 

ον πω πάν εΐρητο έπος, ότε οί φίλος νίος 
έβτη ένΐ προθύροιβι. ταφών δ' άνόρουβε βνβώτης, 
έκ δ' άρα οί χειρών πέβον άγγεα, τοις έπονεΐτο 
κιρνάς αίθοπα οΐνον. ό δ' άντίος ήλθεν άνακτος, 
κνββε δέ μιν κεφαλήν τε καί άμφω φάεα καλά 15 
χείρας % άμφοτέρας· θαλερον δέ οί έκπεβε δάκρυ, 
ώς δέ πατήρ ον παΐδα φίλα φρονέων άγαπάζει 
έλθόυτ εξ άπίης γαίης δεκάτω ένιαυτω, 
μοϋνον τηλνγετον, τω έπ' άλγεα πολλά μογήβη, 
ώς τότε Τηλέμαχον θεοειδέα δΐος ύφορβος 20 

4 * 
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πάντα κύβεν περιφνς, ώς έκ θανάτοιο φνγόντα. 
και ρ όλοφυρόμενος έπεα πτερόεντα προβηύδα ' 
„ήλθες, Τηλέμαχε, γλυκερον φάος. ου β' έτ έγώ γε 
δψεβθαι έφάμην, έπεί φχεο νηί Πύλονδε. 
άλλ' άγε νυν είβελθε, φίλον τέκος, δφρα βε θυμω 25 
τέρψομαι είβορόων νέον αλλοθεν ένδον έόντα. 
ού μεν γάρ τι θάμ αγρό ν έπέρχεαι ουδέ νομήας, 
αλλ' επιδημεύεις' ώς γάρ νύ τοι εϋαδε θυμω, 
άνδρών μνηβτήρων έβοραν άίδηλον δμιλον." 

τον δ' αύ Τηλέμαχος πεπνυμένος άντίον ηνδα' 30 
,,έββεται ούτως, άττα' βέθεν δ' ένεκ' ένθάδ' [κάνω, 
δφρα βέ τ' όφθαλμοΐβιν ίδω και μϋθον άκούβω, 
εί μοι έτ' έν μεγάροις μήτηρ μένει, ήέ τις ήδη 
ανδρών άλλος έγημεν, Όδυββήος δέ που εύνή 
χήτει ένευναίων κάκ' άράχνια κείται έχουβα35 

τον δ' αύτε προβέειπε βυβώτης, δρχαμος ανδρών 
„και λίην κείνη γε μένει τετληότι θυμω 
βοΐβιν ένΐ μεγάροιβιν, όιζυραΐ δέ οι αίεϊ 
φθίνουβιν νύκτες τε και ήματα δάκρυ χεούβη." 

ώς άρα φωνήβας οι έδέξατο χάλκεον έγχος" 40 
αύταρ δ γ' εί'βω ί'εν και ύπέρβη λάινον ουδόν. 
τω δ' έδρης έπιόντι πατήρ ύπόειξεν Όδυββεύς' 
Τηλέμαχος δ' έτέρωθεν έρήτυε φώνηβέν τε ' 
,,ήβο, ξεϊν'" ήμεΐς δέ και άλλοθι δήομεν ε'δρην 
βταθμω έν ήμετέρω' πάρα δ' άνήρ, ος καταθήβει." 45 

rag φάθ', ò δ' αύτις ¿ων κατ άρ' έξετο: τω δέ βυβώτης 
χεϋεν ύπο χλωράς ρώπας και κώας ύπερθεν 
ένθα καθέζετ' έπειτα Όδυββήος φίλος υιός. 
τοΐβιν δέ κρειών πίνακας παρέθηκε βυβώτης 
όπταλέων, & ρα τη προτέρη υπέλειπον έδοντες, 50 
βΐτον δ' έββυμένως παρενήνεεν έν κανέοιβιν, 
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¿ν δ' άρα κιββυβίω κίρνη μελιηδέα οϊνον, 
αυτός δ' αντίον ίζεν Όδυββήος θείοιο. 
οι δ' έπ' όνείαθ' έτοιμα προκείμενα χείρας ί'αλλον. 
αύτάρ έπεί πόβιος καϊ έδητύος έξ έρον έντο, 55 
δη τότε Τηλέμαχος προβεφώνεε δίον ύφορβόν 
,,άττα, πόθεν το ι ξεΐνος οδ' ϊκετο; πώς δέ ε ναύται 
ήγαγον εις Ίθάκην; τίνες έμμεναι εύχετόωντο; 
ου μεν γάρ τί έ πεζον όίομαι ένθάδ' ίκέβθαι." 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφης, 'Εύμαιε βυβώτα' 60 
,,τοιγάρ έγώ τοι, τέκνον, άληθέα πάντ' άγορεύβω. 
έκ μεν Κρητάων γένος εύχεται εύρειάων, 
φηβΐ δέ πολλά βροτών έπΐ αβτεα δινηθήναι 
πλαξόμενος' ώς γάρ οί έπέκλωβεν τά γε δαίμων, 
νυν δ' αυ Θεβπρωτών ανδρών παρά νηος άποδράς 65 
ήλυθ' έμον προς βταθμόν, έγώ δέ τοι έγγυαλίξω" 
έρξον, οπως ¿θέλεις" ικέτης δέ τοι εύχεται είναι." 

τον δ' αυ Τηλέμαχος πεπννμένος αντίον ηϋδα" 
,,Εϋμαι, ή μάλα τούτο έπος θυμαλγές έειπες. 
πώς γάρ δή τον ξεΐνον έγών ύποδέξομαι οίκω; 70 
αυτός μέν νέος ειμί καϊ οϋ πω χερβϊ πέποιθα 
άνδρ' άπαμύναβθαι, δτε τις πρότέρος χαλεπήνη' 
μητρϊ δ' έμή δίχα θυμός ένϊ φρεβϊ μερμηρίξει, 
ή αύτού παρ' έμοί τε μένη καϊ δώμα κομίξη, 
εύνήν τ αίδομένη πόβιος δήμο ιό τε φήμιν, 75 
ή ήδη άμ' ε'πηται 'Αχαιών og τις άριβτος 
μνάται ένϊ μεγάροιβιν άνήρ καϊ πλεΐβτα πόρηβιν. 
αλλ' ή τοι τον ξεΐνον, έπεί τεον ϊκετο δώμα, 
έββω μιν χλαινών τε χιτώνα τε εΐματα καλά, 
δώβω δέ ξίφος άμφηκες καϊ ποββϊ πέδιλα, 80 
πέμψω δ', οππη μιν κραδίη θυμός τε κελεύει, 
ει δ' έθέλεις, βύ κόμιββον ένϊ βταθμοΐβιν έρύξας· 
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εϊματα δ' ένθάδ' έγώ πέμψω χαϊ βΐτον άπαντα 
έδμεναι, ώς αν μη βε χατατρνχη χαϊ εταίρους, 
κεΐβε δ' αν ου μιν έγω γε μετά μνηβτήρας έωμι 85 
έρχεβθαι' λίην γάρ άτάβθαλον νβριν έχονβιν 
μή μιν κερτομέωβιν, έμοι δ' άχος έββεται αίνόν 
πρήξαι δ' άργαλέον τι μετά πλεόνεββιν έόντα 
άνδρα χαϊ ϊφθιμον, έπεϊ ή πολύ φέρτεροί είβιν." 

τον δ' αντε προβέειπε πολντλας δΐος Όδυββενς· 90 
,,ώ φίλ', έπεί θήν μοι χαϊ άμείψαβθαι θέμις εστίν, 
ή μάλα μεν χαταδάπτετ άκονοντος φίλον ήτορ, 
οΐά φατε μνηβτήρας άτάβθαλα μηχανάαβθαι 
εν μεγάροις, άέκητι βέθεν τοιούτον έόντος. 
είπέ μοι, ήε εκών ύποδάμναβαι, ή βέ γε λαοί 95 
έχθαίρουβ' ανά δήμον έπιβπόμενοι θεού δμφή, 
ή τι καβιγνήτοις έπιμέμφεαι, οϊβί περ άνήρ 
μαρναμένοιβι πέποιθε, και ει μέγα νεΐκος ορηται. 
αΐ γάρ εγώ ν ούτω νέος εΐην τωδ' έπϊ θνμω, 
ή πάις έξ Όδυσήος άμνμονος ήέ και αυτός 100 
[έΛθοι άλητενων έτι γάρ και έλπίδος α 10α]• 
αύτΐχ έπειτ άπ έμεΐο χάρη τάμοι άλλότριος φως, 
εί μή έγώ χείνοιβι χαχον πάντεββι γενοίμην 
[ε'Λθών ες μέγαρον Λαερτιάδεω Όδυσήος]. 
εί δ' αύ με πληθνί δαμαΰαίατο μοϋνον έόντα, 105 
βονλοίμην χ έν έμοΐβι χαταχτάμενος μεγάροιβιν 
τεθνάμεν ή τάδε γ' αίεν άεικέα έργ' δράαβθαι, 
ξείνονς τε στυφελιξομένονς δμωάς τε γυναίκας 
ρυβτάζοντας άειχελίως κατά δώματα χαλά, 
και οίνον διαφυββόμενον, και βΐτον έδοντας 110 
μάψ αϋτως, άτέλεβτον, άνηννβτφ έπϊ έργω." 

τον δ' αν Τηλέμαχος πεπννμένος άντίον ηϋδα' 
,,τοιγάρ έγώ τοι, ξεΐνε, μάλ' άτρεκέως άγορενβω. 



ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ XVII. 55 

ούτε χί μοι πας δήμος άπεχθόμενος χαλεπαίνει, 
ούτε καβιγνήτοις επιμέμφομαι, ο'ιβί περ άνήρ 115 
μαρναμένοιβι πέποιθε, καΐ εΐ μέγα νεΐκος δρηται. 
ώδε γαρ ήμετέρην γενεήν μούνωβε Κρονϊων 
μοϋνον Λαέρτην 'Λρχείβιος jviòv έτιχτεν, 
μοϋνον δ' αύτ Όδνβήα πατήρ τέχεν αύτάρ Όδυββεύς 
μοϋνον έμ'. εν μεγάροιβι τ εκών λίπεν, ονδ' άπόνητο. 120 
τω νϋν δυβμερέες μάλα μύριοι εΐβ' ένϊ οί'κω. 
δββοι γαρ νήβοιβιν έπικρατέονβιν άριβτοι, 
Αουλιχίφ τε Σάμη τε καΐ ύλήεντι Ζακννθω, 
ή δ' δββοι κραναήν Ίθάκην κάτα κοιρανέονβιν, 
τόββοι μητέρ' έμήν μνώνται, τρύχονβι δέ οικον. 125 
ή δ' οϋτ αρνείται βτνγερον γάμον ούτε τελεντήν 
ποιήβαι δύναται' τοί δέ φθινύθονβιν έδοντες 
οίκον έμόν τάχα δή με διαρραίβονβι καΐ αυτόν, 
άλλ' ή το ι μεν ταύτα θεών έν γούναβι κείται' 
άττα, βύ δ'_ ε'ρχεο θαββον, εχέφρόνι Πηνελοπείη 130 
εΐφ', δτι οι βώς είμΐ καΐ εκ Πύλου είλήλουθα. 
αύτάρ έγών αντοϋ μενέω, βύ δέ δεϋρο νέεβθαι 
οί'η άπαγγείλας, των δ' άλλων μή τις Αχαιών 
πενθέβθω' πολλοί γαρ έμοί κακά μηχανόωνται." 

τον δ' άπαμεφόμενος προβέφης, 'Εύμαιε βυβώτα' 135 
,,γιγνώβκω, φρονέω' τά γε δή νοέοντι κελεύεις, 
άλλ' άγε μοι τάδε είπε και άτρεκέως κατάλεξον, 
εί καί Λαέρτη αύτήν όδον άγγελος έλθω 
δνβμόρφ, δς τείως μέν Όδυββήος μέγ' άχενων 
έργα τ' έποπτενεβκε μετά δμώων τ ένϊ οίκω 140 
πίνε και ήβθ', δτε θυμός ivi βτήθεββιν άνώγοί' 
αύτάρ νϋν, εξ ου βύ γε ωχεο νηΐ Πύλονδε, 
ού πώ μίν φαβιν φαγέμεν και πιέμεν αϋτως, 
ονδ' επί έργα ίδεΐν, αλλά βτοναχή τε- γόφ τε 
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ήβται δδνρόμενος, φθινύθει δ' άμφ' δβτεόφι χρώς." 145 
τον δ' αν Τηλέμαχος πεπνν μένος άντίον ηνδα' 

,,άλγιον, άλλ' έμπης μιν έάβομεν άχνύμενοί περ" 
εί γάρ πως εΐη αύτάγρετα πάντα βροτοΐβιν 
πρώτόν κεν τον πατρός έλοίμεθα νόβτιμον ήμαρ. 
αλλά βύ γ' άγγείλας δπίβω κίε, μηδέ κατ' αγρούς 150 
πλάξεβθαι μετ εκείνον ατάρ προς μητέρα ειπείν 
άμφίπολον ταμίην δτρννέμεν οττι τάχιβτα 
κρύβδην' κείνη γάρ κεν άπαγγείλειε γέροντι." 

ή ρα και ώρβε βνφορβόν ό δ' εΐλετο χερβί πέδιλα, 
δηβάμενος δ' ύπο ποββΐ πάλιν δ' Ι'εν. ονδ' αρ' Άθήνην 155 
λήθεν άπο βταθμοΐο κιών 'Εύμαιος ύφορβός, 
αλλ' ή γε βχεδον ήλθε' δέμας δ' ήικτο γνναικί 
καλή τε μεγάλη τε καΐ άγλαά έργα ίδυίη. 
6τή δέ κατ' άντίθνρον κλιβίης Όδυβήι φανεΐβα, 
ονδ' άρα Τηλέμαχος ίδεν άντίον ονδέ νόηβεν 160 
ού γάρ πως πάντεββι θεοί φαίνονται έν αργείς" 
αλλ' Όδυβεύς τε κύνες τε ΐδον, καί ρ ούχ νλάοντο, 
κννξηθμω δ' έτέρωβε διά βταθμοΐο φόβηθεν. 
ή δ' άρ' έπ δφρύβι νενβε' νόηβε δέ δ?0£? Όδνββεύς, 
έκ δ' ήλθεν μεγάροιο παρέκ μέγα τειχίον άνλής, 165 
βτή δέ πάροιθ' αυτής" τον δέ προβέειπεν Άθήνη" 
,,διογενές Λαερτιάδη, πολνμήχαν' Όδνββεΰ, 
ήδη νυν βω παιδί έπος φάο μηδ' έπίκενθε, 
ώς αν μνηβτήρβιν θάνατον και κήρ' άραρόντε 
έρχηβθον προτΐ άβτν περικλντόν. ούδ' έγώ αύτη 170 
δηρόν άπο βφώιν έβομαι, μεμαυΐα μάχεβθαι." 

ή καϊ χρνβείη ράβδω έπεμάββατ Άθήνη. 
φάρος μέν οι πρώτον ένπλννές ήδέ χιτώνα 
θήκ άμφΐ βτήθεββι, δέμας δ' ωφελλε καί ήβην. 
αψ δέ μελαγχροιής γένετο, γναθμοϊ δέ τάνυβθεν, 175 
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κυάνεαι δ' έγένοντο γενειάδες άμφΐ γένειον. 
ή μεν άρ' ως έρξαβα πάλιν κίεν, αύτάρ Όδνββενς 
ήιεν ές χλιβίην. θάμβηβε δέ μιν φίλος υιός, 
ταρβήβας δ' έτέρωβε βάλ' όμματα, μή θεός εί'η. 
και μιν φωνήβας έπεα πτερόεντα προβηύδα' 180 
,,άλλοΐός μοι, ξεΐνε, φάνης νέον ήέ πάροιθεν, 
άλλα δέ εϊματ' έχεις, και τοι χρως ούκέθ' όμοιος, 
ή μάλα τις θεός έββι, τοI ούρανον ενρνν έχουβιν' 
άλλ' ϊληθ', ίνα τοι κεχαριβμένα δώομεν [ρά 
ήδέ χρύβεα δώρα, τετυγμένα' φείδεο δ' ήμέων." 185 

τόν δ' ήμείβετ' έπειτα πολύτλας δϊος Όδυββεύς' 
,,οϋ τις τοι θεός είμι' τί μ' άθανάτοιβιν έίβκεις; 
άλλά πατήρ τεός είμι, του εϊνεκα βύ βτεναχίζων 
πάβχεις άλγεα πολλά, βίας υποδέγμενος α ν δ ρ ώ ν . " 

ως άρα φωνήβας υίόν κύβε, κάδ δέ παρειών 190 
δάκρυον ήκε χαμαξε' πάρος δ' νωλεμές αΐεί. 
Τηλέμαχος δ', ού γάρ πω έπείθετο όν πατέρ' είναι, 
έξαϋτίς μιν έπεββιν άμειβόμενος προβέειπεν 
,,ού βύ γ' Όδυββεύς έββι, πατήρ έμός, άλλά με δαίμων 
θέλγει, δφρ' έτι μάλλον δδυρόμενος βτεναχίξω. 195 
ού γάρ πως &ν θνητός άνήρ τάδε μηχανόωτο 
ω αύτοϋ γε νόω, δτε μή θεός αύτός έπελθών 
ρηιδίως έθέλων θείη νέον ήέ γέροντα, 
ή γάρ τοι νέον ήβθα γέρων και άεικέβΓεββο' 
νυν δέ θεοϊβιν έοικας, οϊ ούρανον εύρύν έχουβιν." 200 

τόν δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολνμητις Όδυββεύς' 
,,Τηλέμαχ', ου βε έοικε φίλον πατέρ' ένδον έόντα 
ούτε τι θαυμάξειν περιώβιον ούτ' άγάαβθαι· 
ού μέν γάρ τοι έτ άλλος έλεύβεται ένθάδ' Όδυββεύς, 
άλλ' δδ' έγώ τοιόβδε, παθών κακά, πολλά δ' άληθείς, 205 
ήλυθον είκοβτφ έτεϊ ές πατρίδα γαΐαν. ' 
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αντάρ τοι τάδε έργον Άθηναίης άγελείης, 
ή τ ε με τοΐον έθηκεν, δπως έθέλει, δύναται γάρ, _ 
άλλοτε μεν πτωχά έναλίγκιον, άλλοτε δ' αντε 
άνδρι νέω και καλά περί χροΐ εΐματ' έχοντι. 210 
ρηίδιον δε θεοίβι, τοι ούρανον εύρύν έχουβιν, 
ήμέν κνδήναι θνητον βροτον ήδέ κακώβαι." 

ως άρα φωνήβας κατ άρ' έξετο, Τηλέμαχος δε 
άμφιχνθεις πατέρ' έβθλον δδύρετο δάκρυα λείβων. 
άμφοτέροιβι δέ τοΐβιν ύφ' 'ίμερος ώρτο γόοιο, 215 
κλαΐον δέ λιγέως, αδινώτερον ή τ οιωνοί, 
φήναι ή αίγυπιοϊ γαμψώνυχες, οϊβί τε τέκνα 
άγρόται έξείλοντο πάρος πετεηνά γενέσθαι' 
ώς άρα τοί γ' έλεεινον ύπ' όφρύβι δάκρυον είβον. 
και νύ κ άδυρομένοιβιν έδυ φάος ήελίοιο, 220 

εί μή Τηλέμαχος προβεφώνεεν δν πατέρ' αΐψα" 
,,ποίη γάρ νϋν δεΰρο, πάτερ φίλε, νηί β ε ναυται 
ήγαγον είς Ί&άκην, τίνες έμμεναι εύχετόωντο; 
ου μέν γάρ τί βε πεζον όίομαι ένθάδ- ίκέβθαι." 

τον δ' αυτέ προβέειπε πολύτλας δΐος 'Οδυσσεύς ' 225 
,,τοιγάρ έγώ τοι, τέκνον, άληθείην καταλέξω. 
Φαίηκές μ' άγαγον ναυβίκλυτοι, οι τε και άλλους 
ανθρώπους πέμπουβιν, ο τέ βφεας είβαφίκηταΐ' 
και μ' εύδοντ έν νηί θοή έπι πόντον άγοντες 
κάτθεβαν είς Ίθάκην, έπορον δέ μοι άγλαά δω ρ α, 230 
χαλκάν τε χρυβόν τε άλις έβθήτά θ ' ύφαντήν. 
καί τά μέν έν βπήεββι θεων. Ιότητι κέονται' 
νϋν αύ δεϋρ' ίκόμην ύποθημοβύνηβιν Άθήνης, 
δφρα κε δυβμενέεββι φόνου πέρι βουλεύβωμεν. 
άλλ' άγε μοι μνηστήρας άριθμήβας κατάλεξον, 235 
δφρα ίδέω, δββοι τε καί οι τίνες άνέρες είβίν • 
καί κεν έμον κατά θυμό ν άμύμονα μερμηρίξας 
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φράββομαι, ή κεν νώι δυνηβόμεθ' άντιφέρεβθαι 
μούνω άνευθ' άλλων, ή καϊ διζηβόμεθ' άλλους." 

τον δ' αν Τηλέμαχος πεπνυμένος άντίον ηϋδα' 240 
,,ώ πάτερ, ή τοι βεΐο μέγα κλέος αίέν άκουον, 
χείρας τ' αίχμητήν έμεναι καϊ έπίφρονα βονλήν 
άλλα λίην μέγα είπες, άγη μ' έχει· ουδέ κεν εΐη 
άνδρε δύω πολλοΐβι καϊ ίφθίμοιβι μάχεβθαι. 
μνηβτήρων δ' οντ άρ δεκάς άτρεκές οντε δύ' οΐαι, 245 
άλλά πολύ πλέονες· τάχα δ' εί'βεαι ένθάδ' αριθμόν, 
εκ μεν Αουλιχίοιο δύω και πεντήκοντα 
κούροι κεκριμένοι, έξ δε δρηβτήρες έπονται' 
έκ δε Σάμης πίβνρές τε καϊ εί'κοβι φώτες έαβιν, 
εκ δε Ζακύνθου έαβιν έείκοβι κούροι 'Αχαιών, 250 
εκ δ' αυτής 'Ιθάκης δνοκαίδεκα πάντες άριβτοι, 
καί βφιν άμ' έβτΐ Μέδων κήρυξ καϊ θείος αοιδός 
καϊ δοιώ θεράποντε δαήμονε δαιτροβννάων. 
τών εΐ κεν πάντων άντήβομεν ένδον ¿όντων, 
μή πολύπικρα και αι'νά βίας άποτίβεαι έλθών. 255 
άλλά βύ γ', ει δύναβαί τιν' άμύντορα μερμηρίξαι, 
φράζεν, δ κέν τις νώιν άμύνοι πρόφρονι θνμω." 

τόν δ' αύτε προβέειπε πολύτλας δΐος Όδυββεύς· 
,,τοιγάρ έγων ερέω, βύ δέ βύνθεο καί μευ άκονβον, 
και φράβαι, ή κεν νώιν Άθήνη βύν Αά πατρι 260 
άρκέβει, ήέ τιν' άλλον άμύντορα μερμηρίξω." 

τόν δ' αν Τηλέμαχος πεπννμένος άντίον ηνδα' 
,,έβθλώ τοι τούτω γ' έπαμύντορε, τους αγορεύεις, 
ϋψι περ έν νεφέεββι καθημένω, ω τε καί άλλοις 
άνδράβι τε κρατέουβι καί άθανάτοιβι θεοΐβιν." 265 

τόν δ'' αύτε προβέειπε πολύτλας δϊος Όδυββεύς' 
,,ού μέν τοι κείνω γε πολύν χρόνον άμφίς έβεβθον 
φυλόπιδος κρατερής, δπότε μνηβτήρβι καϊ ήμΐν 
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έν μεγάροιβιν εμοΐβι μένος κρίνηται "Λρηος. 
άλλά 6υ μεν νυν έρχεν οι μ' ήοΐ φαινομένηφιν 270 
οίκαδε xal μνηβτήρβιν υπερφίαλοιβιν όμίλει' 
αύτάρ έμέ προτΐ αβτυ βνβώτης ϋβτερον άξει 
πτωχω λενγαλέφ έναλίγκιον ήδε γέροντι. 
εί δέ μ' άτιμήΰουβι δόμον κάτα, βον δέ φ ί λ ο ν κήρ 
τετλάτω έν βτήθεββι κακώς πάβχοντος έμεΐο, 275 
ήν περ και διά δώμα ποδών ε'λκωβι θύραζε 
ή βέλεβιν βάλλωβΐ' 6υ δ' είβορόων άνέχεβθαι. 
αλλ' ή το ι παύεβθαι άνωγέμεν άφροβυνάων, 
μειλιχίοις έπέεββι παραυδών о I δέ το ι ου τι 
πείθονται' δή γαρ βφι παρίβταται αί'βιμον ήμαρ. 280 
[άλλο δέ τοι έρέω, 6ν δ' évi φρεβΐ βάλλεο 6ή6ιν. 
όππότε κεν πολνβονλος ένΐ φρεβΐ θήβει Άθήνη, 
νεύβω μέν τοι έγώ κεφαλή, 6ν δ' έπειτα νοήβας, 
δββα τοι έν μεγάροιβιν άρήια τενχεα κείται, 
ές μνχόν ύψηλοϋ θαλάμου καταθεΐναι άείρας 285 
πάντα μάλ', αύτάρ μνηβτήρας μαλακοΐς έπέεββιν 
πάρφάβθαι, οτε κέν 6ε μεταλλώβιν ποθέοντες' 
,έκ καπνού χατέθηκ', έπεί ούκέτι τοΐβιν έφκειν, 
olà ποτε Τροίηνδε χιών χατέλειπεν Όδνββεύς, 
άλλά κατήχιβται, δββον πυρός ΐκετ άντμή. 290 
προς δ' έτι και τόδε μείζον ivi φρεβΐ θήκε Κρανίων 
μή πως οίνωθέντες έριν βτήβαντες έν ύμΐν 
αλλήλους τρώβητε καταιβχύνητέ τε δαΐτα 
καΐ μνηβτύν αυτός γαρ έφέλκεται άνδρα βίδηροςύ 
νώιν δ' οΐοιβιν δύο φάβγανα καΐ δύο δοϋρε 295 
καλλιπέειν καΐ δοιά βοάγρια χερβίν έλέβθαι, 
ώς άν έπιθύβαντες έλοίμεθα' τους δέ κ έπειτα 
Παλλάς Άθηναίη θέλξει καΐ μητίετα Ζεύς.~] 
άλλο δέ τοι έρέω, 6ύ δ' ένΐ φρεβΐ βάλλεο 6ή6ιν. 
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εΐ έτεόν γ' εμάς έββι καΐ αίματος ήμετέροιο, 300 
μή τις έπειτ' Όδνβήος άκονβάτω ένδον έόντος' 
μήτ ούν Λαέρτης ί'βτω τό γε μήτε βνβώτης 
μήτε τις οίκήων μήτ αντή Πηνελόπεια, 
αλλ' οίοι 6ν τ' έγώ τε γυναικών γνώομεν Ιθνν. 
και κέ τεο δμώων ανδρών έτι πειρηθεΐμεν, » 305 
ή μεν δτιου τις νώι τίει και δείδιε θνμω, 
ήδ' οτις ουκ άλέγει, 0ε δ' άτιμα τοΐον έόντα." 

τον δ' άπαμειβόμενος προβεφώνεε φαίδιμος υιός' 
,,ώ πάτερ, ή τοι έμόν θυμό ν καΐ έπειτα γ', όίω, 
γνώβεαι ' ου μεν γάρ τι χαλιφροδύναι γέ μ' έχουδιν 310 
άλλ' ου τοι τάδε κέρδος έγών έδδεδθαι όίω 
ήμΐν άμφοτέροιδι, δε δε φράξεδθαι άνωγα. 
δηθά γάρ αϋτως είδη έκάδτου πειρητίζων, 
έργα μετερχόμενος' τοί δ' έν μεγάροιδιν έκηλοι 
χρήματα δαρδάπτουβιν ύπέρβιον, ούδ' έπι φειδώ' 315 
άλλ' ·#/ τοί δε γυναίκας έγώ δεδάασθαι άνωγα, 
αΐ τέ δ' άτιμάζουδι καΐ αϊ νηλείτιδές είδιν. 
άνδρών δ' ουκ αν έγώ γε κατά βταθμούς έθέλοιμι 
ήμέας πειράξειν, άλλ' ϋδτερα ταϋτα πένεδθαι, 
εΐ έτεόν γέ τι οΐδθα Λ ιός τέρας αίγιόχοιο320 

ως οί μεν τοιαύτα πρός άλλήλους άγόρευον, 
ή δ' άρ' έπειτ Ίθάκηνδε κατήγετο νηύς έυεργής, 
ή φέρε Τηλέμαχον Πυλόθεν καΐ πάντας εταίρους, 
οί δ' ότε δή λιμένος πολυβενθέος έντός ΐκοντο, 
νήα μεν οϊ γε μέλαιναν έπ' ήπειροιο έρυδδαν, 325 
τεύχεα δέ δ φ' άπένεικαν υπέρθυμοι θεράποντες, 
αύτίκα δ' ές Κλυτίοιο φέρον περικαλλέα δώρα. 
αύτάρ κήρυκα πρόεδαν δόμον εις Όδνβήος 
άγγελίην έρέοντα περίφρονι Πηνελοπείη, 
ούνεκα Τηλέμαχος μεν έπ' άγρού, νήα δ' άνώγειν 330 



6 2 . Ο Δ Υ Σ Σ Ε Ι Α Σ Δ. 

αβτνδ' άποπλείειν, ίνα μή δείσασ' ένΐ θυμφ 
ίφθίμη βασίλεια τέρεν κατά δάκρνον είβοι. 
τώ δι συναντήτην κήρυξ καΐ δΐος υφορβός 
τής αυτής ε'νεκ' άγγελίης, έρέοντε γυναικί. 
άλλ' δτε δή ρ ϊκοντο δόμον θείου βασιλήος, 335 
κήρυξ μεν ρα μέσησι μετά δμωήβιν έειπεν 
„ήδη τοι, βασίλεια, φίλος παις έκ Πύλου ήλθεν." 
Πηνελοπείη δ' είπε συβώτης αγχι παραστάς 
πάνθ', όσα οι φίλος υιός άνώγει μυθήσασθαι. 
αύτάρ έπεί δή πάσαν έφημοσύνην άπέειπεν, 340 
βή ρ ί'μεναι μεθ' ϋας, λίπε δ' έρκεά τε μέγαρόν τε. 

μνηστήρες δ' άκάχοντο κατήφησάν τ' ένί θυμφ, 
έκ δ' ήλθον μεγάροιο παρέκ μέγα τειχίον αυλής, 
αύτον δέ προπάροιθε θυράων έδριόωντο. 
τοΐσιν δ' Εύρύμαχος Πολύβου παις ήρχ' άγορεύειν' 345 
,,ώ φίλοι, ή μέγα έργον υπερφίαλος τετέλεσται 
Τηλεμάχφ δδός ήδε' φάμεν δέ οί ού τελέεσθαι. 
άλλ' αγε νήα μέλαιναν έρύσσομεν, ή τις άριστη, 
ές δ' έρέτας άλιήας άγείρομεν, οΐ κε τάχιστα 
κείνοις άγγείλωσι θοώς οίκόνδε νέεσθαι." . 350 

ου πω παν εΐρητο, ότ Άμφίνομος ί'δε νήα, 
στρεφθείς έκ χώρης, λιμένος πολνβενθέος έντός, 
ιστία τε στέλλοντας έρετμά τε χερσϊν έχοντας, 
ήδν δ' αρ' έκγελάσας μετεφώνεεν οίς έτάροισιν 
,,μή τιν' έτ άγγελίην δτρύνομεν οΐδε γάρ ένδον. 355 
ή τις σφιν τόδ' έειπε θεών, ή εΐσιδον αυτοί 
νήα παρερχομένην, τήν δ' ουκ έδύναντο κιχήναι." 

ως έφαθ', of 9' άνστάντες έβαν έπί θΐνα θαλάσσης, 
'alipa δέ νήα μέλαιναν έπ' ήπείροιο έρυσσαν, 
τευχεα δέ Οφ άπένεικαν ύπέρθνμοι θεράποντες. 360 
αύτοϊ δ' είς άγορήν κίον αθρόοι, ουδέ τιν' άλλον 
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εί'ων ούτε νέων μεταΐξειν ούτε γερόντων. 
τοΐβΐν δ' Αντίνοος μετέφη, Έυπείθεος νίός" 
„& πόποι, ώς ιόνδ' άνδρα θεοί κακότητος έλυβαν. 
ήματα μεν βκοποϊ ίξον έπ' άκριας ήνεμοέββας 365 
αίέν έπαββύτεροι' άμα δ' ήελίω καταδύντι 
ου ποτ' έπ' ηπείρου νύκτ άβαμεν, άλλ' ένι πόντω 
νηϊ θοή πλείοντες έμίμνομεν Ήω δΐαν 
Τηλέμαχον λοχόωντες, ίνα φθίβωμεν έλόντες 
αυτόν τον δ' άρα τέως μεν άπήγαγεν οί'καδε δαίμων. 370 
ημείς δ' ένθάδε οί φραζώμεθα λυγρον όλεθρον 
Τηλεμάχω, μηδ' ή μας ύπεκφύγοί' ου γαρ όίω 
τούτου γε ζώοντος άνύββεβθαι τάδε έργα. 
αύτός μεν γάρ έπιβτήμων βουλή τ ε νόω τε, 
λαοι δ' ονκέτι πάμπαν έφ' ήμΐν ήρα φέρουβιν. 375 
αλλ' άγετε, πριν κεΐνον όμηγνρίβαβθαι Αχαιούς 
εις άγορήν ου γάρ τι μεθηβέμεναί μιν όίω, 
άλλ' άπομηνίβει, έρέει δ' έν παβιν άναβτάς, 

„f 3 _ .ΛγΛ ../ 
ΟΟΐΌΐα υ ν ψυνυν ιΐίπυι/ ΐρνυιιυμίν, υυιιε Χιχ'ημεν. 
οι δ' ονκ αίνήβονβιν άκούοντες κακά έργα' 380 
μή τι κακόν ρ έξω β ι καϊ ήμέας έξελάβωβιν 
γαίης ήμετέρης, άλλων δ' άφικώμεθα δήμον. 
αλλά φθέωμεν έλόντες έπ' άγρον νόβφι πόληος 
τ) έν δδκ>· βίοτον δ' αυτοί και κτήματ έχωμεν, 
δαββάμενοι κατά μοΐραν έφ' ήμέας, οικία δ' αυτέ 385 
κείνου μητέρι δοΐμεν έχειν ήδ' δς τις όπυίοι. 
εί δ' ύμιν δδε μύθος άφανδάνει, αλλά βόλεβθε 
αυτόν τε ξώειν καϊ έχειν πατρώια πάντα, 
μή οί χρήματ έπειτα άλις θυμηδέ' έδωμεν 
ένθάδ' άγειρόμενοι, άλλ' εκ μεγάροιο έ'καβτος 390 
μνάβθω έέδνοιβιν διξήμενος' ή δέ κ' έπειτα 
γήμαιθ', δς κε πλεΐύτα πόροι καϊ μόρβιμος έλθο ι . " 
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ώί έφαθ', οί δ' άρα πάντες άκήν έγένοντο β κοπή. 
τρΐβιν δ' Άμφίνομος άγορήβατο καΐ μετέειπεν, 
Νίβον φαίδιμος υιός Άρητιάδαο άνακτος, 395 
8ς ρ έκ Αουλιχίου πολυπνρου ποιήεντος 
ήγεΐτο μνηβτήρβι, μάλιβτα δέ Πηνελοπείη 
ήνδανε μύθοιβι' φρεΰΐ γαρ κέχρητ άγαθήβιν' 
ο βφιν έν φρονέων άγορήβατο και μετέειπεν 
,,ώ φίλοι, ουκ αν έγώ γε κατακτείνειν έθέλοιμι 400 
Τηλέμαχον δεινδν δε γένος βαβιλήιόν έβτιν 
κτείνειν αλλά πρώτα θεών είρώμεθα βονλάς. 
εΐ μέν κ' αΐνήβωβι Αιος μεγάλοιο θέμιδτες, 
αυτός τε κτενέω τους τ άλλους πάντας άνώξω· 
εί δέ κ' άποτρωπώβι θεοί, παύβαβθαι άνωγα." 405 

ώς εφατ Άμφίνομος, τοΐβιν δ' έπιήνδανε μϋθος. 
αντίκ' έπειτ ανβτάντες έβαν δόμον είς Όδυβήος, 
έλθόντες δέ καθΐξον έπΐ ξεβτοΐβι θρόνοιβιν. 

ή δ' αυτ άλλ' ένόηβε περίφρων Πηνελόπεια, 
μνηβτήρεββι φανήναι υπέρβιον ϋβριν εχονβιν 410 
πεύθετο γαρ ου παιδός ένΐ μεγάροιΰιν 'όλεθρον 
κήρυξ γάρ οί έειπε Μέδων, δς έπεύθετο βουλάς. 
βή δ' Ιέναι μεγαρόνδε βύν άμφιπόλοιβι γυναιξίν. 
αλλ' οτε δή μνηβτήρας άφίκετο δια γυναικών, 
βτή ρα παρά βταθμον τέγεος πνκα ποιητοϊο, 415 
άντα παρειάων βχομένη λιπαρά κρήδεμνα, 
Άντίνοον δ' ένένιπεν, έπος τ' έφατ έκ τ δνόμαξεν 
,,Άντίνο' νβριν έχων, κακομήχανε, καΙ δέ ΰέ φαβιν 
έν δήμω 'Ιθάκης μεθ' δμήλικας έμμεν άριβτον 
βούλη καΙ μΰθοιβι' βν δ' ούκ άρα τοΐος έηβθα. 420 
μάργε, τί ή δέ βύ Τηλεμάχω θάνατόν τε μόρον τε 
ράπτεις, ονδ' ίκέτας έμπάζεαι, οϊβιν άρα Ζευς 
μάρτυρος; ούδ' δβίη κακά ράπτειν άλλήλοιβιν. 
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ή ουκ οίαθ', οτε δεΰρο πατήρ τεος ΐκετο φεύγων, 
δήμον υποδείσας; δή γάρ κεχολώατο λίην, 425 
οννεκα ληιστήρσιν έπισπόμενος Ταφίοισιν 
ήκαχε Θεσπρωτούς' οί δ' ήμιν άρθμιοι ήσαν 
τόν ρ έθελον φθΐσαι και άπορραΐσαι φίλον ήτορ 
ήδέ κατά ζωήν φαγέειν μενοεικέα πολλήν . 
αλλ' Όδυβεύς κατέρυκε και έσχεθεν [εμένους περ. 430 
τού νϋν οίκον άτιμον έδεις, μνάα δε γυναίκα, 
παΐδά τ άποκτείνεις, έμέ δε μεγάλως άκαχίξεις. 
άλλά σε παύσασθαι κέλομαι καΐ άνωγε'μεν άλλους." 

την δ' αυτ Εύρύμαχος Πολύβου πάις αντίο ν ηύδα' 
,,κούρη 'Ικαρίοιο, περίφρον Πηνελόπεια, 435 
θάρσει, μη το ι ταύτα μετά φρεσΐ σήσι μελόντων. 
ουκ έσθ' ούτος άνήρ, ούδ' έσσεται, ούδέ γένηται, 
ος κεν Τηλεμάχω σφ νίέι χείρας έποίσει 
ζώοντός γ' έμέθεν και επί χθονι δερκομε'νοιο. 
ω δε γάρ έξερέω, καϊ μην τετελεσμένον έσται ' 440 
αίψά οί αίμα κελαινόν ερωήσει περί δουρί 
ήμετέρω, έπεί ή καϊ εμε πτολίπορθος 'Οδυσσεύς 
πολλάκι γούνασιν οίσιν έφεσσάμενος κρέας όπτον 
έν χείρεσσιν έθηκεν έπέσχε τε οίνον έρυθρόν. 
τω μοι Τηλέμαχος πάντων πολύ φίλτατός έστιν 445 
άνδρών, ούδέ τί μιν θάνατον τρομέεσθαι άνωγα 
εκ γε μνηστήρων θεόθεν δ' ούκ ε στ άλέασθαι." 
ώς φάτο θαρσύνων, τω δ' ήρτνεν αύτος όλεθρον. 
• ή μεν άρ' είσαναβάσ' ύπερώια σιγαλόεντα 
κλαΐεν έπειτ Όδυσήα φίλον πόσιν, 'όφρα οί νπνον 450 
ήδύν επί βλεφάροισι βάλε γλαυκωπις 'Λθήνη. 
έσπέριος δ' Όδυσήι και υίέι δΐος υφορβός 
ήλυθεν οί δ' άρα δόρπον έπισταδον ωπλίζοντο, 
συν ίερεύσαντες ένιαύσιον. αύτάρ 'Λθήνη 

Ξ Ο Μ Ε Β Ι O D I S S E A . I I . 5 

i 



6 6 . Ο Δ Υ Σ Σ Ε Ι Α Σ Δ. 

άγχι παριβταμενη Λαερτιάδην Όδυβήα 455 
ράβδφ πεπληγνΐα πάλιν ποίηβε γέροντα, 
λνγρά δε ειματα έΰβε περί χροΐ, μή ε βυβώτης 
γνοίη έβάντα Ιδιον καΐ έχέφρονι Πηνελοπείη 
έλθοι άπαγγέλλων, μηδέ φρεβϊν είρύββαιτο. 

τον καϊ Τηλέμαχος πρότερος προς μϋθον έειπεν ' 460 
,,ήλθες, δι' 'Εύμαιε. τί δή κλέος έβτ άνά αβτν; 
ή ρ' ήδη μνηβτήρες άγήνορες ένδον έαβιν 
εκ λόχον, ή έτι μ' ανθ' είρύαται οί'καδ' ιόντα;" 

τόν δ' άπαμειβόμενος προβέφης, Εύμαιε βνβώτα · 
,,ούκ έμελέν μοι ταύτα μεταλλήΰαι καϊ έρέβθαι 465 
αβτν καταβλώβκοντα' τάχιότά με θυμός άνώγειν 
άγγελίην είπόντα πάλιν δεϋρ' άπονέεβθαι. 
ώμήρηδε δέ μοι παρ' εταίρων άγγελος ώκύς, 
κήρυξ, δς δή πρώτος έπος 6ή μητρί έειπεν. 
αλλο δέ τοι τάδε οίδα" τό γάρ ΐδον όφθαλμοΐδιν. 470 
ήδη υπέρ πόλιος, οθι θ' Έρμαιος λόφος έϋτίν, 
ήα χιών, οτε νήα θοήν Ιδόμην κατιούβαν 
ές λιμέν' ήμέτερον πολλοί δ' έβαν άνδρες έν αύτη, 
βεβρίθει δέ βάκεβθι καϊ έγχεβιν άμφιγύοιβιν. 
και ΰφεας ώίΰθην τους έμμεναι, ούδέ τι οίδα." 475 

ώς φάτο, μείδηβεν δ' ιερή ϊς Τηλεμάχοιο 
ές πατέρ' όφθαλμοΐβιν ίδών, άλέεινε δ' ύφορβόν. 

οί δ' έπε ι οϋν παύβαντο πόνου τετύκοντό τε δαΐτα, 
δαίνυντ , ούδέ τι θυμός έδενετο δαιτός έίβης. 
αύτάρ έπεί πόΰιος και έδητύος έξ έρον έντο, 480 
Μίτου τε μνήβαντο καϊ ύπνου δώρον έλοντο. 
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Ο Δ Τ Σ Σ Ε Ι Α Σ Ρ. 

Τηλεμάχου έπάνοάος εις ϊθάκην. 

ήμος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάκτυλος 'Ηώς, 
δή τότ έπειθ' υπό ποββίν έδήβατο καλά πέδιλα 
Τηλέμαχος, φίλος νιος Όδυββήος θείοιο, 
εϊλετο δ' αλκιμον εγχος, ο οι παλάμηφιν άρήρειν, 
αβτνδε ίέμενος, καΐ εον προβέειπε βυβώτην 5 
,,αττ , ή τοι μεν εγων είμ ές πόλιν, 'όφρα με μήτηρ 
οψεται· ού γάρ μιν πρόβθεν παύβεβθαι όίω 
κλαυθμοΰ τε θτυγεροΐο γόο ιό τε δακρνόεντος, 
πριν γ' αυτόν με ί'δηται' άτά.ρ 6οί γ' ωδ' έπιτέλλω. 
τον ξεΐνον δύβτηνον αγ' ές πόλιν, 'όφρ αν έκειθι 10 
δαϊτα πτωχεύη" δώβει δέ of, δς κ έθέληβιν, 
πνρνον καΐ κοτνλην έμέ δ' ου πως έβτιν 'άπαντας 
ανθρώπους άνέχεβθαι έχοντα περ άλγεα θυμω. 
δ ξεΐνος δ' εΐ περ μάλα μηνίει, άλγιον αύτω 
έββεται ' ή γαρ έμοί φίλ' αληθέα μνθήΰαβθαι." 15 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις Όδνββενς' 
,,ώ φίλος, ουδέ τοι αυτός έρύκεβθαι μενεαίνω. 
πτωχω βέλτερόν έβτι κατά πτόλιν ήέ κατ' αγρούς 
δαΐτα πτωχεύειν δώθε ι δέ μοι, δς κ έθέληβιν. 
ού γαρ επί βταθμοΐβι μένειν έτι τηλίκος ειμί, 20 
ως τ έπιτειλαμένω βημάντορι πάντα πιθέβθαι. 
άλλ' έρχευ, έμέ δ' άξει άνήρ δδε, τον 6υ κελεύεις, 
αύτίκ έπεί κε πυρός θερέω άλέη τε γένηται' 
αίνώς γαρ τάδε εϊματ έχω κακά' μή με δαμάββη 
βτίβη ύπηοίη- ε'καθεν δέ τε αβτυ φάτ είναι." 25 

ως φάτο, Τηλέμαχος δέ δια βταθμοΐο βεβήκειν 
6* 
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κραιπνά ποβι προβιβάς, κακά δέ μνηβτήρβι φύτενεν. 
αύτάρ έπεί ρ ΐκανε δόμους έύ ναιετάοντας, 
έγχος μεν βτήβε προς κίονα μακρόν έρείβας, 
αυτός δ' εί'βω ί'εν καΐ νπέρβη λάινον ούδόν. 30 

τον δε πολύ πρώτη είδε τροφός Εύρύκλεια 
κώεα καβτορνΰβα θρόνοις εν ι δαιδαλέοιβιν, 
δακρύβαβα δ' ίπειτ' ίθύς κίεν. άμφΐ δ' άρ' άλλαι 
δμωαΐ Όδυββήος ταλαβίφρονος ήγερέθοντο 
καΐ κύνεον άγαπαξόμεναι κεφαλήν τε καΐ ώμους. 35 
ή δ' ί'εν έκ θαλάμοιο περίφρων Πηνελόπεια, 
Άρτέμιδι ίκέλη ήέ χρυβέη Αφροδίτη, 
άμφΐ δέ παιδί φίλφ βάλε πήχεε δακρύβαβα, ' 
κύββε δέ μιν κεφαλήν τε και άμφω φάεα καλά, 
και ρ δλοφυρομένη έπεα πτερόεντα προβηύδα' 40 
,,ύλθε^, Τηλέμαχε, γλυκερό ν φάος. οϋ β' έτ έγώ γε 
όψεβθαι έφάμην, έπεί φχεο νηϊ Πύλονδε 
λάθρη, έμεύ άέκητι, φίλου μετά πατρός άκουήν. 
άλλ' αγε μοι κατάλεξον, όπως ήντηβας δπωπής." 

τήν δ' αύ Τηλέμαχος πεπνυμένος άντίον ηνδα' 45 
,,μήτερ έμή, μή μοι γόον 'όρνυθι μηδέ μοι ήτορ 
έν βτήθεββιν όρινε φυγόντι περ αίπύν ολεθρον 
άλλ' ύδρηναμένη, καθαρά χροΐ εΐμαθ' έλοϋβα, 
[είϊ ύπερω' άναβαβα βύν άμφιπόλοιβι γυναιξίν,] 
εϋχεο παβι θεοϊβι τεληέββας έκατόμβας 50 
ρέξειν, αί κέ ποθι Ζευς άντιτα έργα τελέββη. 
αύτάρ έγών άγορήνδ' έβελεύβομαι, 'όφρα καλέββω 
ξεΐνον, οτις μοι κεΐθεν αμ' έβπετο δ εύρο κιόντι. 
τον μέν έγώ προύπεμψα βύν άντιθέοις έτάροιβιν, 
Πείραιον δέ μιν ήνώγεα προτϊ οίκον άγοντα 55 
ένδυκέως φιλέειν καΐ τιέμεν, εις δ κεν έλθω." 

ως άρ' έφώνηβεν, τή δ' άπτερος έπλετο μύθος. 
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ή δ' ύδρηναμένη, καθαρά χροΐ εί'μαθ' έλονβα, 
εϋχετο παβι θεοίσι τεληέσσας έκατόμβας 
ρέξειν, αϊ κέ ποθι Ζευς άντιτα έργα τελέσση. 60 

Τηλέμαχος δ' άρ' έπειτα διέκ μεγάροιο βεβήκειν 
έγχος έχων άμα τω γε δύω κννες αργοί έποντο. 
θεσπεσίην δ' άρα τω γε χάριν κατέχενεν Άθήνη' 
τον δ' άρα πάντες λαοί έπερχόμενον θηενντο. 
άμφΐ δέ μιν μνηστήρες άγήνορες ήγερέθοντο 65 
έσθλ' αγορεύοντες, κακά δέ φρεσΐ βυσσοδόμενον. 
αύτάρ δ των μέν έπειτα άλεύατο πονλύν ομιλον, 
αλλ' ίνα Μέντωρ ήστο καΐ "Αντιφος ήδ' Άλιθέρσης, 
οΐ τέ οί έξ άρχής πατρώιοι ήσαν εταίροι, 
ένθα καθέξετ' Ιών τοI δ' έξερέεινον έκαστα. 70 
τοΐσι δέ Πείραιος δονρικλυτός έγγύθεν ήλθεν 
ξεΐνον άγων αγορήνδε διά πτόλιν. ου δ' άρ' έτι δήν 
Τηλέμαχος ξείνοιο εκάς τράπετ , αλλά παρέστη, 
τον καΐ Πείραιος πρότερος προς μνθον έειπεν 
,,Τηλέμαχ , αΐψ7 ότρννον έμον ποτϊ δώμα γυναίκας, 75 
ως το ι δώρ' αποπέμψω, α τοι Μενέλαος έδωκεν." 

τον δ' αν Τηλέμαχος πεπνυμένος αντίον ηϋδα' 
,,Πείραι, ού γάρ τ' ί'δμεν, οπως έσται τάδε έργα. 
εΐ κεν έμέ μνηστήρες άγήνορες έν μεγάροισιν 
λάθρη κτείναντες πατρώια πάντα δάσωνται, 80 
αυτόν έχοντά σε βούλομ' έπαυρέμεν ή τινα των δε" 
εΐ δέ κ' έγώ τούτοισι φόνον καϊ κήρα φυτεύσω, 
δή τότε μοι χαίροντι φέρειν προς δώματα χαίρων." 

ως ειπών ξεΐνον ταλαπείριον ήγεν ¿ς οικον. 
αύτάρ έπεί ρ ϊκοντο δόμους έν ναιετάοντας, 85 
χλαίνας μέν κατέθεντο κατά κλισμούς τε θρόνους τε, 
ές δ' άσαμίνθους βάντες έυξέστας λούσαντο. 
τους δ' έπεί ονν δμωαΐ λοϋσαν και χρΐσαν έλαίω, 
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άμφϊ δ' άρα χλαίνας οϋλας βάλον ήδέ χιτώνας, 
εκ ρ' άσαμίνθων βάντες επί κλισμοΐσι καθΐξον. 90 
χέρνιβα δ' άμφίπολος προχόω έπέχευε φέρουσα 
καλή χρυβείη υπ ε ρ άργυρέοιο λέβητος, 
νίψασθαι' παρά δε ξεστήν έτάνυβσε τράπεξαν. 
σΐτον δ' aidοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα, 
εί'δατα πόλλ' έπιθεΐσα χαριζομένη παρεόντων. 95 
μήτηρ δ' άντίον ίξε παρά σταθμον μεγάροιο 
κλισμψ κεκλιμένη, λέπτ ήλάκατα στρωφώσα. 
οί δ' έπ' όνείαθ' έτοιμα προκείμενα χείρας ί'αλλον. 
αύτάρ έπεί πόσιος και έδητύος εξ ερον έντο, 
τοΐσι δέ μύθων ήρχε περίφρων Πηνελόπεια· 100 
,,Τηλίμαχ , ή τοι έγων ύπερώιον είσαναβάσα 
λέξομαι εις εύνήν, ή μοι στονόεσσα τέτυκται, 
αίει δάκρυσ' έμοϊσι πεφυρμένη, έξ ου 'Οδυσσεύς 
ωχεθ' αμ' 'Λτρεΐδησιν ές "Ιλιον ούδέ μοι έ'τλης, 
πριν έλθεΐν μνηστήρας άγήνορας ές τόδε δώμα, 105 
νόστον бой πατρός σάφα είπέμεν, εΐ που άκουσας 

την δ' αύ Τηλέμαχος πεπνυμένος άντίον ηύδα* 
,,τοιγάρ έγώ.τόι, μήτε ρ, άληθείην καταλέξω, 
φχόμεθ' ές τε Πύλον και Νέστορα ποιμένα λαών 
δεξάμενος δέ μ' εκείνος έν ύψηλοϊσι δόμοισιν 110 
ένδυκέως έφίλει, ώς εΐ τε πατήρ έόν νιόν 
έλθόντα χρόνιον νέον άλλοθεν ώς έμ' έκεΐνος 
ένδυκέως έκόμιζε σύν υίάσι κυδαλίμοισιν. 
αύτάρ Όδυσσήος ταλασίφρονος οϋ ποτ έφασκεν 
ξωοΰ ούδέ θανόντος έπιχθονίων τευ άκοϋβαι, 115 
άλλά μ' ές Άτρεΐδην δουρικλειτόν Μενέλαον 
ϊπποισι προύπεμψε καϊ άρμασι κολλητοΐσιν. 
ένθ' ΐδον Άργείην Έλένην, ής εϊνεκα πολλά 
Άργεΐοι Τρώες τε θεών Ιότητι μόγηΰαν. 
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εί'ρετο δ' αύτίκ έπειτα βοήν άγα&ος Μενέλαοςκ 120 
οττευ χρηίζων ικόμην Λακεδαίμονα δια ν 
αύτάρ εγώ τω πάΰαν άληθείην κατέλεξα. 
και τότε δη μ' έπέεΰΰιν αμειβόμενος προβέειπεν 
„& πόποι, ή μάλα δή κρατερόφρονος άνδρός έν ευνή 
ή&ελον εύνηθήναι άνάλκιδες αυτοί έόντες. 125 
ώς δ' δπότ έν ξυλόχω έλαφος κρατεροΐο λέοντος 
νεβρούς κοιμήβαβα νεηγενέας γαλα&ηνούς 
κνημούς έξερέηβι και άγκεα ποιήεντα 
βοΰκομένη, ό δ' έπειτα εήν είβήλυθεν εύνήν, 
άμφοτέροιβι δε τοΐβιν άεικέα πότμον έφήκεν, 130 
ώς Όδνΰεύς κείνοιβιν άεικέα πότμον έφήβει. 
αϊ γάρ, Ζεν τε πάτερ καϊ Λθηναίη καΐ Άπολλον, 
τοΐος έών, οϊός ποτ' έυκτιμένη ένί Λέββω 
εξ έριδος Φιλομηλεΐδη έπάλαιβεν άναβτάς, 
κάδ δ' έβαλε κρατερώς, κεχάροντο δέ πάντες Αχαιοί, 135 
τοΐος έών μνηβτήρβιν όμιλήβειεν Όδυββεύς" 
πάντες κ ώκύμοροί τε γενυίατο πικρόγαμοί τε. 
ταύτα δ' ά μ' είρωτας καϊ λίββεαι, ουκ αν έγώ γε 
άλλα παρεξ εΐποιμι παρακλιδον ούδ' άπατήβω, 
άλλα τά μέν μοι έειπε γέρων άλιος νημερτής, 140 
των ουδέν τοι έγώ κρύψω έπος ούδ' έπικεύβω. 
φή μιν ο γ' έν νήβω ίδέειν κρατέρ' άλγε έχοντα, 
νύμφης έν μεγάροιβι Καλυψοΰς, ή μιν ανάγκη 
ΐβχεί' ò δ' ού δύναται ήν πατρίδα γαΐαν ίκέβθαι' 
ού γάρ οι πάρα νήες έπήρετμοι και εταίροι, 145 
οϊ κέν μιν πέμποιεν επ εύρέα νώτα θαλάββηςύ 
ώς έφατ Λτρεΐδης δουρικλειτός Μενέλαος, 
ταύτα τελευτήβας νεόμην, έδοβαν δέ μοι ούρον 
άθάνατοι, τοί μ' ώκα φίλην ές πατρίδ' έπεμψαν." 

ώς φάτο, τη δ' άρα θυμον ένϊ βτήθεββιν όρινεν. 150 
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τοΐβι δέ καϊ μετέειπε Θεοκλύμενος θεοειδής' 
,,ώ γύναι αιδοίη Λαερτιάδεω Όδυβήος, 
ή τον ο γ' ου βάφα old εν, έμεΐο δέ βύνθεο μϋθον' 
άτρεκέως γάρ το ι μαντ εύβομαι ονδ' έπικεύβω. 
ί'βτω ννν Ζευς πρώτα θεών ξενίη τε τράπεζα 155 
ίβτίη τ Όδυβήος άμύμονος, ήν άφικάνω, 
ώς ή τοι Όδυβεϋς ήδη έν πατρίδι γαίη ·. 
ήμενος ή έρπων, τάδε πευθόμενος κακά έργα, 
έβτιν, άτάρ μνηβτήρβι κακόν πάντεββι φυτεύει' 
οϊον έγών οίωνον έυββέλμου έπι νηος 160 
ήμενος έφραβάμην καϊ Τηλεμάχω έγεγώνευν." 

τον δ' αύτε προβέειπε περίφρων Πηνελόπεια' 
„αϊ γαρ τούτο, ξεΐνε, έπος τετελεβμένον εΐη' 
τω κε τάχα γνοίης φιλότητά τε πολλά τε δώρα 
έ% έμεϋ, ώς αν τις 6ε βυναντόμενος μακαρίζοι." 165 

ως οί μεν τοιαύτα προς άλλήλους άγόρευον · 
μνηβτήρες δέ πάροιθεν Όδυββήος μεγάροιο 
δίβκοιβιν τέρποντο καϊ αίγανέηβιν ϊέντες 
έν τυκτω δαπέδω, δθι περ πάρος, ύβριν έχοντες, 
άλλ' δτε δή δείπνηβτος έην καϊ έπήλυθε μήλα 170 
πάντοθεν εξ αγρών, οί δ' ήγαγον, οί το πάρος περ, 
καϊ τότε δή 6φιν έειπε Μέδων ος γάρ ρα μάλιβτα · 
ήνδανε κηρύκων και βφιν παρεγίγνετο δαιτί' 
.„κούροι, έπεϊ δή πάντες έτέρφθητε φρέν άέθλοις, 
έρχεβθε προς δώμαθ', ΐν' έντυνώμεθα δαΐτα' 175 
ου μεν γάρ τι χέρειον έν ωρη δεΐπνον έλέβθαι." 

ως έφαθ', οί δ' άνβτάντες έβαν πείθοντό τε μύθω. 
αύτάρ έπεί ρ ί'κοντο δόμους έϋ ναιετάοντας, • 
χλαίνας μεν κατέθεντο κατά κλιβμούς τε θρόνους τε, 
οί δ' ίέρευον δις μεγάλους καϊ πίονας αίγας, 180 
ΐρευον δέ βύας βιάλονς καϊ βούν άγελαίην, 
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δαΐτ έντυνόμενοι. rol δ' έξ άγροΐο πόλινδε 
ώτρννοντ 'Οδνβενς τ Ιέναι καί δΐος νφορβός. 
τοΐσι δε μύθων ήρχε συβώτης, όρχαμος άνδρών 
,,ξεΐν', έιΐεΐ αρ δη έπειτα πόλινδ' Ιέναι μενεαίνεις 185 
σήμερον, ώς έπέτελλεν άναξ έμός' ή σ' αν εγώ γ ε 
αντον βουλοίμην σταθμών ρυτήρα λιπέσθαι' 
άλλα τον αίδέομαι καΐ δείδια, μή μοι όπίσσω 
νεικείη' χαλεπαϊ δε τ' άνάκτων είσϊν όμοκλαί. 
άλλ' αγε νϋν ί'ομεν ' δή γαρ μέμβλωκε μάλιστα 190 
ήμαρ, άτάρ τάχα τοι ποτΐ έσπερα ρίγιον έσται." 

τον δ' άπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις 'Οδυσσεύς' 
,,γιγνώσκια, φρονέω ' τα γε δή νοέοντι κελεύεις, 
άλλ' ί'ομεν, συ δ' έπειτα διαμπερές ηγεμόνευε, 
δος δε μοι, εΐ ποθί τοι ρόπαλον τετμημένον έστιν, 195 
σκηρίπτεσθ', έπεί ή φάτ άρισφαλέ' έμμεναι ονδόν." 

ή ρα και άμφ' ωμοισιν άεικέα βάλλετο πήρην, 
πυκνά ρωγαλέην, έν δέ στρόφος ήεν άορτήρ' 
Εύμαιος δ' άρα οι σκήπτρον θυμαρές έδωκεν. 
τώ βήτην, σταθμον δέ κυνες καί βώτορες άνδρες 200 
φυατ' όπισθε μένοντες, ó δ' ές πόλιν ήγεν άνακτα 
πτωχω λευγαλέω έναλίγκιον ήδέ γέροντι, 
σκηπτόμενον τά δέ λυγρά περί χρο'ι εΐματα έστο. 
&λλ' οτε δή στ ε έχοντες òdòv κάτα παιπαλόεσσαν 
άστεος έγγύς έσαν καί επί κρήνην άφίκοντο 205 
τυκτήν καλλίροον, όθεν υδρευοντο πολΐται' 
τήν ποίησ' "Ι·θακος καί Νήριτος ήδέ Πολνκτωρ· 
άμφϊ δ' άρ' αιγείρων ύδατοτρεφέων ήν άλσος 
πάντοσε κυκλοτερές, κατά δέ ψυχρον φέεν ύδωρ 
ύψόθεν έκ πέτρης' βωμός δ' έφυπερθε τέτυκτο 210 
νυμφάων, όθι πάντες έπιρρέξεσκον όδίται' 
ένθα σφέας έκίχαν' υιός Αολίοιο Μελανθεύς 

à 



7 4 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ P. 

αίγας άγων, αϊ πάΰι μετέπρεπον αίπολίοισιν, 
δείπνο ν μνη6τήρε66ι' δύω δ' α μ' ε'ποντο νομήες. 
τους δε ¿δ ω ν νείκεΰδεν, έπος τ' έφατ έχ τ' όνόμαζεν, 215 
έκπαγλον xal άεικές, δρινε δε κήρ Όδνβήος· 
„νυν μεν δή μάλα πάγχυ κακός κακόν ήγηλάζει, 
ώς αίεϊ τον όμοΐον άγει θεός ώς τον όμοιο ν. 
xf¡ δή τόνδε μολοβρόν άγεις, άμέγαρτε συβώτα, 
πτωχόν άνιηρόν, δαιτών άπολυμαντήρα; 220 
8g πολλήσι φλιήσι παραστάς φλύψεται ώμους 
αίτίζων άκόλους, ουκ αορας ουδέ λέβητας, 
τόν γ' εΐ μοι δοίης σταθμών ρυτήρα γενέσθαι, 
σηκοκόρον τ έμεναι θαλλόν τ' έρίφοισι φορήναι, 
και κεν όρον πίνων μεγάλην έπιγουνίδα θεϊτο. 225 
¿AA' έπεί ουν δή έργα κάκ έμμαθεν, ουκ έθελήσει 
έργον έποίχεσθαι, άλλα πτώσσων κατά δήμον 
βούλεται αίτίζων. βόσκειν ήν γαστέρ' αναλτον. 

. αλλ' έκ τοι έρέω, τό δέ καΐ τετελεσμένον έβται ' 
al κ' έλθη προς δώματ Όδυσσήος θείοιο, 230 
ποΑΛά ο I άμφΐ κάρη б φ έλα ανδρών έκ παλαμάων 
πλευρά άποτρίψουσι δόμον κάτα βαλλομένοιο." 

ώς φάτο και παριών Αάξ ένθορεν άφραδίησιν 
Ισχίφ· ουδέ μιν έκτος άταρπιτοϋ έστυφέλιξεν, 
αλλ' έμεν' άσφαλέας, δ δέ μερμήριξεν 'Οδυσσεύς, 235 
ήέ μεταΐξας ροπάλω έκ θυμό ν έλοιτο, 
ή προς γήν έλάσειε κάρη άμφουδίς άείρας. 
άλλ' έπετόλμησε, φρεσΐ δ' έσχετο. τον 4έ συβώτης 
νείκεσ' έσάντα ίδών, μέγα δ' ευξατο χείρας άνασχών 
,,νύμφαι κρηναΐαι, κοϋραι Α ιός, εΐ ποτ 'Οδυσσεύς 240 
ϋμμ' έπϊ μηρί' έκηε, καλύψας πίονι δημω, 
άρνών ήδ' έρίφων, τάδε μοι κρηήνατ' έέλδωρ' 
ώς έλθοι μέν κείνος άνήρ, άγάγοι δέ ε δαίμων 

i. 
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τω κέ τ οι άγλαΐας γε διαβκεδάβειεν άπάβας, 
τάς ννν υβρίζων φορέεις, άλαλήμενος αίει 245 
άβτυ κάτ , αύτάρ μήλα κακοί φθείρουβι νομήες." 

τον δ' αύτε προβέειπε Μελάνθιος, αΐπόλος· αιγών 
,,ω πόποι, οίον έειπε κύων όλοφώια είδώς, 
τόν ποτ' έγων έπί νηός έυββέλμοιο μέλαινης 
άξω τήλ' 'Ιθάκης, ίνα μοι βίοτον πολύν άλφοι. 250 
αϊ γάρ Τηλέμαχον βάλοι άργυρότοξος Απόλλων 
βήμερον εν μεγάροις, ή υπό μνηβτήρβι δαμείη, 
rag Όδυΰήί γε τηλοϋ^άπώλετο νόβτιμον ήμαρ." 

rag ειπών τους μεν λίπεν αύτοϋ ήκα κιόντας, 
αύτάρ ò βή, μάλα δ' ώκα δόμους ΐκανεν ανακτος. 255 
αύτίκα δ' εί'βω ί'εν, μετά δέ μνηβτήρβι καθΐζεν 
αντίο ν Εν ρ ν μάχον τον γάρ φιλέεβκε μάλιβτα. 
τω παρά μεν κρειών μοΐραν θέβαν, οϊ πονέοντο, 
βΐτον δ' αίδοίη ταμίη παρεθηκε φέρουβα • 
εδμεναι. άγχίμολον δ' Όδυβεύς και δΐος ύφορβος 260 
ΰτήτην έρχομένω, περί δέ βφεας ήλυθ' Ιωή 
φόρμιγγος γλαφυρής' άνά γάρ 6φι6ι βάλλετ άείδειν 
Φήμιος. αύτάρ ó χειρός ελών προθέειπε βυβώτην 
,,Εϋμαι, ή μάλα δη τάδε δώματα κάλ' Όδυβήος. 
ρεΐα δ' άρίγνωτ' έβτί και έν πολλοΐβιν Ιδέβθαι. 265 
έξ ετέρων ετερ' έδτίν, επήβκηται δέ οι αύλή 
τοίχω και θριγκοϊβι, θύραι δ' έυεργέες είβίν 
δικλίδες' ούκ αν τις μιν ανήρ υπεροπλίββαιτο. 
γιγνώβκω δ', ότι πολλοί έν αύτω δαΐτα τίθενται 
άνδρες, έπεί κνίβη μεν ένήνοθεν, έν δέ τε φόρμιγξ 270 
ήπνει, ήν άρα δαιτί θεοί ποίηβαν έταίρην." 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφης, Εύμαιε βυβώτα' 
,,ρει έγνως, έπεί ούδέ τά τ' άλλα πέρ έββ' άνοήμων. 
άλλ' άγε δη φραζώμεθ', όπως εβται τάδε έργα. 

à 
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ήέ 6ν πρώτος έβελθε δόμους έύ ναιετάοντας, 275 
δυβεο δέ μνηβτήρας, εγώ δ' ύπολείψομαι αύτοϋ' 
εί δ' ¿θέλεις, έπίμεινον, έγώ δ' είμι προπάροιθεν 
μηδέ βύ δηθύνειν, μη τις β' έκτοβθε νοήβας 
ή βάλη ή έλάΰη. τά δέ 6ε φράζεβθαι άνωγα." 

τον δ' ήμείβετ έπειτα πολύτλας δΐος Όδυββεύς' 280 
,,γιγνώΰκω, φρονέω· τά γε δή νοέοντι κελεύεις, 
άλλ' έρχευ προπάροιθεν, έγώ δ' ύπολείψομαι αύτοϋ' 
ού γάρ τι πληγέων άδαήμων ούδέ βολάων 
τολμήεις μοι θυμός, έπεί κακά πολλά πέπονθα 
κνμαΰι καΐ πολέμω' μετά και τάδε τοΐβι γενέΰθω. 285 
γαρτέρα δ' ου πως έβτιν άποκρύψαι μεμαυΐαν, 
ούλομένην, ή πολλά κάκ' άνθρώποιβι δίδωβιν, 
της ένεκεν καϊ νήες έύξυγοι ύπλίξονται, 
πόντον έπ' άτρύγετον κακά δυβμενέεββι φέρουβαι." 

ώς οί μέν τοιαύτα προς αλλήλους άγόρευον 290 
αν δέ κύων κεφαλήν τε καϊ οϋατα κείμενος έβχεν, 
Λργος, Όδυββήος ταλαβίφρονος, ον ρά ποτ αύτός 
θρέψε μέν, ούδ' άπόνητο, πάρος δ' εις "Ιλιον ίρήν 
ωχετο. τον δέ πάροιθεν άγίνεβκον νέοι άνδρες 
αίγας έπ' άγροτέρας ήδέ πρόκας ήδέ λαγωούς' 295 
δή τότε κεΐτ' άπόθεβτος άποιχομένοιο άνακτος 
έν πολλή κόπρω, ή οί προπάροιθε θυράων 
ήμιόνων τε βοών τε άλις κέχυτ', όφρ' αν αγοιεν 
δμώες Όδυββήος τέμενος μέγα κοπρήβοντες' 
ένθα κύων κεΐτ' "Λργος ένίπλειος κυνοραιβτέων. 300 
δή τότε γ', ώς ένόηβεν Όδυββέα εγγύς έόντα, 
ούρή μέν ρ ο γ' έΰηνε καϊ οϋατα κάμβαλεν άμφω, 
ά66ον δ' ούκέτ έπειτα δννήβατο οίο άνακτος 
έλθέμεν. αύτάρ δ νόβφιν ίδών άπομόρξατο δάκρυ 
ρεΐα λαθών Έύμαιον, άφαρ δ' έρεείνετο μύθω· 305 

1 
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,,Ενμαι', ή μάλα θαύμα κνων 8δε κεΐτ ivi κόπρφ. 
καλός μεν δέμας έστίν, άτάρ τάδε γ' ού σάφα οίδα, 
ή δή καϊ ταχύς εβκε θέειν επί ε I'd ε ϊ τωδε, 
ή αντως οίοί τε τραπεξήες κννες ανδρών 
γίγνοντ , άγλαΐης δ' ένεκεν κομέονΰιν άνακτες." 310 

τον δ' άπαμειβόμενος προσέφης, 'Εύμαιε βνβώτα' 
„και λίην ανδρός γε κνων δδε τήλε θανόντος, 
εΐ τοιόσδ' εί'η ήμέν δέμας ήδέ και έργα, 
ο Ιόν μ ív Τροίηνδε κιών κατέλειπεν 'Οδυσσεύς, 
αίψά κε θηήσαιο Ιδών ταχύτητα καϊ άλκήν' 315 
ού μεν γάρ τι φύγεσκε βαθείης βένθεσιν ύλης 
κνώδαλον, δττι δίοιτο' καϊ ί'χνεσι γαρ περιήδη. 
νϋν δ' έχεται κακότητι, άναξ δέ οι άλλοθι πάτρης 
ωλετο, τον δέ γυναίκες άκηδέες ου κομέονσιν. 
δμώες δ'·, ευτ' αν μηκέτ επικρατέωσιν άνακτες, 320 
ούκέτ έπειτ έθέλονσιν έναίσιμα έργάξεσθαι' 
ήμισυ γάρ τ' αρετής άποαίνυται ενρνοπα Ζευς 
άνέρος, ευτ' άν μιν κατά δούλιον ήμαρ έλησιν." 

ώς ειπών εισήλθε δόμους εν ναιετάοντας, 
βή δ' Ιθνς μεγάροιο μετά μνηστήρας άγανούς. 325 
Άργον δ' αν κατά μοίρα λάβεν μέλανος θανάτοιο 
αντίκ' Ιδόντ Όδνσήα έεικοστω ένιαντω. 

τον δέ πολύ πρώτος ΐδε Τηλέμαχος θεοειδής 
έρχόμενον κατά δώμα σνβώτην, ωκα δ' έπειτα 
νεϋσ' έπΐ οι καλέσας. ò δέ παπτήνας έλε δίφρον 330 
κείμενον, ένθα τε δαιτρος έφίξεσκε κρέα πολλά 
δαιόμενος μνηστήρσι δόμον κάτα δαίννμένοισιν" 
τον κατέθηκε φέρων προς Τηλεμάχοιο τράπεζαν 
αντίο ν, ένθα δ' άρ' αυτός έφέξετο. τω δ' άρα κήρυξ 
μοΐραν ελών ίτίθει κανέον τ' έκ σΐτον άείρας. 335 

άγχίμολον δέ μετ' αυτόν έδύσετο δώματ 'Οδυσσεύς 
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πτωχώ λευγαλέω έναλίγκιος ήδέ γέροντι, 
βκηπτό μένος' τα δε λυγρά περί χροΐ εΐματα έβτο. 
ΐζε δ' έπϊ μελίνου ουδού έντοβθε θυράων, 
κλονά μένος βταθμώ κυπαριββίνω, ον ποτε τέκτων 340 
ξέββεν έπιβταμένως καΐ έπϊ βτάθμην ΐθυνεν. 
Τηλέμαχος δ' έπϊ οϊ καλέβας προβέειπε βυβώτην, 
άρτον τ ούλου ελών περικαλλέος έκ κανέοιο 
και κρέας, ως οί χείρες έχάνδανον άμφιβαλόντι' 
,,δος τω ξείνω ταύτα φέρων αυτόν τε κέλευε 345 
αίτίζειν μάλα πάντας έποιχόμενον μνηβτήρας' 
αιδώς δ' ουκ άγαθή κεχρημένω άνδρΐ παρεΐναι." 

ώς φάτο, βή δε βυφορβός, έπεί τον μϋθον άκουδεν, 
άγχοϋ δ' ίβτάμενος έπεα πτερόεντ άγόρεύεν 
,,Τηλέμαχός τοι, ξεΐνε, διδοΐ τάδε, και 6ε κελεύει 350 
αίτίζειν μάλα πάντας έποιγβμενον μνηβτήρας· 
αιδώ δ' ουκ άγαθήν φηβ' έμμεναι άνδρι προΐκτη." 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις Όδυββεύς' 
,,Ζεϋ ava, Τηλέμαχόν μοι έν άνδράβιν όλβων εΐναι, 
και οί πάντα γένοιτο, оба φρεδιν ήβι μενοινα." 355 

ή ρα και άμφοτέρηβιν έδέξατο και κατέθηκεν 
αύθι ποδών προπάροιθεν, άεικελίης έπϊ πήρης· 

! ήβθιε δ', έως οτ άοιδος ένϊ μεγάροιβιν άειδεν 
; εύθ' δ δεδειπνήκειν, δ δ' έπαύετο θείος άοιδός. 

μνηδτήρες δ' δμάδηβαν ανά μέγαρ'' αύτάρ 'Λθήνη 360 
άγχι παριβταμένη Λαερτιάδην Όδνβήα 
ώτρνν , ώς αν πύρνα κατά μνηβτήρας άγείροι, 
γνοίη θ', οϊ τινές είβιν έναίβιμοι οι τ άθέμιβτοι' 
άλλ' ούδ' ώς τιν' έμελλ' άπαλεξήβειν κακότητος. 
βή δ' ΐμεν αίτήΰων ένδέξια φώτα έκαβτον 365 
πάντοβε χειρ' δρέγων, ώς εί πτωχός πάλαι εΐη. 
οί δ' έλεαίροντες δίδοβαν, καϊ έθάμβεον αυτόν, 
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αλλήλους τ' εΐροντο, τις είή καϊ πόθεν έλθοι. 
τ ο δ έ και μετέειπε Μελάνθιος, αίπόλος αιγών 
,,κέκλντέ μεν, μνηστήρες άγακλειτής βασιλείης, 370 
τοΰδε περί ξείνου' ή γάρ μ'ιν πρόσθεν δπωπα. 
ή τοι μεν οι δεϋρο σνβώτης ήγεμόνευεν, 
αυτόν δ' ού σάφα οιδα, πόθεν γένος εύχεται είναι." 

ώς εφατ', Άντίνοος δ' επεσιν νείκεσσε σνβώτην' 
,,ω άρίγνωτε συβώτα, τί ή δε σύ τόνδε πόλινδε 375 
ήγαγες; ή ονχ άλις ήμιν άλήμονές είσι καϊ άλλοι, 
πτωχοί άνιηροί, δαιτών άπολυμαντήρες; 
ή 'όνοσαι, 'ότι τοι βίοτον κατέδουσιν άνακτος 
ένθάδ' άγειρόμενοι, σν δέ καί πο&ι τόνδε κάλεσσας;" 

τον δ' άπαμειβόμενος προσέφης, 'Εύμαιε συβώτα' 380 
„'Λντίνο', ού μέν καλά καί έσθλός έών αγορεύεις' 
τις γάρ δή ξεΐνον καλεί άλλοθεν αύτός έπελθών 
άλλον γ', εΐ μή τών, ο'ι δημιοεργοί εασιν, 
μάντιν ή Ιητήρα κακών ή τέκτονα δούρων, 
ή^-α1.θέσπιν_ _άοιδόν,^ο^ κεν τέρπησιν άείδων; |385 
ούτοι γάρ κλητοί γε βροτών έπ' άπείρονα γαΐαν 
πτωχό ν δ' ούκ αν τις καλέοι τρύξοντα 2 αύτόν. 
άλλ' αίεϊ χαλεπός περί πάντων εις μνηστήρων 
δμωσίν Όδυσσήος, πέρι δ' αύτ έμοί. αύτάρ έγώ γε 
ούκ άλέγω, ε "ω ς μοι έχέφρων Πηνελόπεια 390 
ζώει ένϊ μεγάροις καί Τηλέμαχος θεοειδής." 

τον δ' αύ Τηλέμαχος πεπνυμένος αντίο ν ηύδα' 
„σίγα, μή μοι τούτον άμείβεο πόλλ' έπέεσσιν' 
Άντίνοος δ' εί'ωθε κακώς έρεθιξέμεν αίεΐ 
μύθοισιν χαλεποΐσιν, έποτρύνει δέ καϊ άλλους." 395 

ή ρα καϊ Άντίνοον έπε α πτερόεντα προσηύδα' 
„'Λντίνο', ή μεν καλά πατήρ ως κήδεαι νιος, 
δς τον ξεΐνον άνωγας από μεγάροιο δίεσθαι 
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μνθω άναγκαίω · μή τοϋτο θεός τελέβειεν. 
dog οί ελών ον τοι φ θ ό ν ε ω" κέλομαι γάρ εγώ γε. 400 
μήτ ούν μητέρ' έμήν άζεν τό γε μήτε τιν' άλλον 
δμώων, οΐ κατά δώματ Όδυββήος θείοιο . 
άλλ' ον τοι τοιούτον ivi βτήθεββι νόημα* 
αυτός γάρ φαγε'μεν πολύ βούλεαι ή δόμεν άλλα." 

τον δ' αυτ Αντίνοος άπαμειβόμενος προβέειπεν 405 
,,Τηλέμαχ' ύψαγόρη, μένος άβχετε, ποίον έειπες. 
εί' οί τόΰβον άπαντες όρέξειαν μνηβτήρες, 
και κέν μιν τρεις μήνας άπόπροθεν οίκος έρύκοι." 

ώς άρ' έφη και θρήννν ελών νπέφηνε τραπέζης 
κείμενου, ω ρ έπεχεν λιπαρούς πόδας είλαπινάζων. 410 
οί δ' άλλοι πάντες δίδοβαν, πλήβαν δ' άρα πήρην 
βίτον καΐ κρειών. τάχα δη και έμελλεν Όδνββενς 
αντις έπ ου δον Ιών προικός γενβεβθαι Αχαιών 
βτή δέ παρ' Αντίνοον καί μιν προς μύθον έειπεν 
,,δός, φίλος ' ον μέν μοι δοκέεις ό κάκιβτος Αχαιών 415 
έμμεναι, άλλ' ωριβτος, έπεϊ βαβιλήι έοικας' 
τω 6ε χρή δόμεναι και λώιον ήέ περ άλλοι 
βίτον εγώ δέ κέ βε κλείω κατ' άπείρονα γαΐαν. 
καί γάρ εγώ ποτε οίκον έν άνθρώποιβιν εναιον 
όλβιος άφνειόν, και πολλάκι δόβκον αλήτη 420 
τοίφ, όποιος εοι καί ότεν κεχρημένος έλ&οι · 
ή6αν δε δμώες μάλα μνρίοι άλλα τε πολλά, 
ο'ιβίν τ εύ ζώουβι και άφνειοί καλέονται. 
αλλά Ζευς αλάπαξε Κρονίων ήθελε γάρ πον 
ός μ' άμα ληιβτήρβι πολνπλάγκτοιβιν άνήκεν 425 
ΑΙγυπτόνδ' Ιέναι, δολιχήν όδόν, 'όφρ' άπολοίμην. 
βτήβα δ' έν Αίγνπτω ποταμω νέας άμφιελίββας. 
ένθ' ή τοι μέν έγώ κελόμην έρίηρας εταίρους 
αυτού πάρ νήεββι μένειν καί νήας έρυβθαι, 
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όπτήρας δε κατά βκοπιάς ωτρννα νέεβθαι' 430 
οί δ' ΰβρει είξαντες, έπιβπόμενοι μένει 6φω, 
αΐψα μάλ' Αιγυπτίων ανδρών περικαλλέας αγρούς 
πόρθεον, έκ δέ γυναίκας άγον και νήπια τέκνα, 
αύτούς τε κτεΐνον. τάχα δ' ές πόλιν ϊκετ άυτή' 
οί δέ βοής άίοντες άμ' ήοΐ φαινομένηφιν 435 
ήλθον πλήτο δέ πάν πεδίον πεζών τε καΐ ίππων 
χαλκού τε βτεροπής. έν δέ Ζεύς τερπικέραυνος 
φύζαν έμοΐς έτάροιβι κακήν βάλεν, ούδέ τις έτλη 
βτήναι έναντίβιον' περί γάρ κακά πάντοθεν έβτη. 
ένθ' ήμέων πολλούς μέν άπέκτανον όξέι χαλκω, 440 
τους δ' αναγον ζωούς, βφίβιν έργάζεβθαι ανάγκη, 
αύτάρ εμ' ές Κύπρον ξείνω δόβαν άντιάβαντι, 
Αμήτορι Ίαβίδη, ός Κύπρου ΐφι άναββεν. 
ένθεν δή νϋν δεϋρο τόδ' ΐχω πήματα πάβχων." 

τον δ' αυτ Αντίνοος άπάμείβετο φώνηβέν τε' 445 
,,τίς δαίμων τόδ ε πήμα προβήγαγε δαιτος άνίην; 
βτήθ' ούτως ές μέββον, έμής άπάνευθε τραπέζης, 
πή τάχα πικρήν Αίγυπτον καΐ Κύπρον ΐκηαι, 
ως τις θαρβαλέος και αναιδής έββι προΐκτης. 
εξείης πάντεββι παρίβταβαΐ' οί δέ διδοϋβιν 450 
μαψιδίως, έπεί ου τις έπίβχεβας ονδ' έλεητύς 
άλλοτρίών χαρίβαβθαι, έπεί πάρα πολλά εκάβτω." 

τον δ' άναχωρήβας προβέφη πολύμητις Όδυββεύς' 
,,ω πόποι, ούκ άρα βοί γ' έπϊ είδεΐ και φρένες ήβαν. 
ου βύ γ' αν έξ οίκου βω έπιβτάτη ούδ' άλα δοίης, 455 
os νϋν άλλοτρίοιβι παρήμενος ου τί μοι έτλης 
βίτου άποπροελων δόμεναί' τα δέ πολλά πάρεβτιν." 

&ς έφατ , Αντίνοος δέ χολώβατο κηρόθι μάλλον, 
και μιν ύπόδρα ίδων έπεα πτερόεντα προβηύδα' 
„νϋν δή β' ούκέτι καλά διέκ μεγάροιό γ' όίω 460 

H O M E R T O D Y S S E A . I I . 6 
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αψ άναχωρήβειν, οτε δη και όνείδεα βάζεις." 
ώς άρ' εφη καΐ θρήνυν ελών βάλε δεξιόν ώμον, 

πρνμνότατον κατά νώτον. ó δ' έστάθη ήντε πέτρη 
εμπεδον, ούδ' άρα μιν σφήλεν βέλος Άντινόοιο' 
άλλ' ακέων χίνηβε κάρη κακά βυσσοδομεύων. 465 
αψ δ' ογ' έπ' ονδον ίων κατ' άρ' ε'ξετο, κάδ δ' άρα πήρην 
θήκεν έυπλείην, μετά δε μνηστήρσιν εειπεν 
,,κέκλυτέ μεν, μνηστήρες άγακλειτής βασιλείης, 
'όφρ' είπα», τά με θυμός évi στήθεσσι κελεύει, 
ού μάν οντ' άχος ¿στI μετά φρεσίν ούτε τι πένθος, 470 
όππότ' άνήρ περί οίσι μαχειόμενος κτεάτεσσιν 
βλήεται, ή περί βουσϊν ή άργεννής όίεσσιν 
αύτάρ έμ' Άντίνοος βάλε γαστέρος εΐνεκα λυγρής, 
ούλομένης, ή πολλά κάκ' άνθρώποισι δίδωσιν. 
άλλ' εί που πτωχών γε θεοί καϊ έριννες είσίν, 475 
Άντίνοον προ γάμοιο τέλος θανάτοιο κιχείη." 

τον δ' αύτ Άντίνοος προσέφη, Έυπείθεος υιός· 
,,έσθι έκηλος, ξ ε ίνε , καθήμενος, ή άπιθ' άλλη, 
μή σε νέοι διά δώματ έρύσσωσ', οΓ αγορεύεις, ' 
ή ποδός ή καϊ χειρός, άποδρύψωσι δέ πάντα." 480 

rag εφαθ', ol δ' άρα πάντες ύπερφιάλως νεμέσησαν. 
ώδε δέ τις εί'πεσκε νέων ύπερηνορεόντων 
,ΐΑντίνο , ού μεν καλά βάλες δύστηνον άλήτην 
ούλόμεν', εί δή που τις έπ ουράνιος θεός εστίν, 
και τε θεοί ξείνοισιν έοικότες άλλοδαποΐσιν, 485 
παντοίοι τελέθοντες, έπιστρωφώσι πόληας 
ανθρώπων νβριν τε xal εύνομίην έφορώντες." 

rag άρ' εφαν μνηστήρες, ó δ' ούχ έμπάζετο μύθων. 
Τηλέμαχος δ' έν μεν κραδίη μέγα πένθος άεξεν 
βλημένον, ούδ' άρα δάκρυ χαμαΐ βάλεν έκ βλεφάροιιν, 490 
άλλ' άκεων κίνησε χάρη κακά βυσσοδομεύων. 
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τοΰ 4' ώς ονν ήκονσε περίφρων Πηνελόπεια 
βλημένον έν μεγάρφ, μετ' άρα δμωήσιν εειπεν 
,,αΐθ' όντως αυτόν σε βάλοι κλντότοξος Απόλλων." 
τήν δ' αντ' Ευρυνόμη ταμίη προς μνθον εειπεν 495 
,,εί γάρ έπ' άρήσιν τέλος ήμετέρησι γένοιτο' 
ούκ άν τις τούτων γε έύθρονον Ήώ ΐκοιτο." 
την δ' αντ ε προ σέειπε περίφρων ΊΙηνελόπεια' 
,,μαΐ, έχθροι μεν πάντες, έπει κακά μηχανόωνται' 
ΆντΙνοος δ\ μάλιστα μελαίνη κηρϊ έοικεν. 500 
ξείνός τις δύστηνος άλητενει κατά δώμα 
άνέρας αίτίζων άχρημοσύνη γάρ άνώγει' 
ένθ' άλλοι μεν πάντες ένέπλησάν τ έδοσάν τε, 
ούτος δέ θρήννι πρυμνον βάλε δεξιόν ώμον." 

ή μεν άρ' ώς άγόρενε μετά δμωήσι γνναιξϊν 505 
ήμένη έν θαλάμω' δ δ' έδείπνεε δΐος 'Οδυσσεύς, 
ή δ' έπι οί καλέσαβα προσηύδα δΐον υφορβόν 
,,έρχεο, δι 'Εύμαιε, κιών τον ξείνον άνωχθι 
έλθέμεν, δφρα τί μιν προσπτύξομαι ήδ' έρέωμαι, 
εΐ που Όδνσσήος ταλασίφρονος ήέ πέπνσται 510 
τ} ΐδεν όφθαλμοΐσι" πολνπλάγκτω γάρ έοικεν." 

τήν δ' άπαμειβόμενος προσέφης, 'Εύμαιε σνβώτα' 
,,εΐ γάρ τοι, βασίλεια, σιωπήσειαν Αχαιοί' 
οί' 8 γε μνθεΐται, θέλγοιτό κέ τοι φίλον ήτορ. 
τρεις γάρ δή μιν νύκτας έχον, τρία δ' ή ματ' έρνξα 515 
έν κλισίη' πρώτον γάρ έμ' ΐκετο νηος άποδράς' 
άλλ' ου πω κακότητα διήννσεν ήν αγορεύων, 
ώς δ' ότ' άοιδον άνήρ ποτιδέρκεται, ός τε θεών εξ 
άείδη δεδαώς έπε' [μερόενΤα βροτοίσιν, 
τον δ' άμοτον μεμάασιν άκονέμεν, δππότ' άείδη, 520 
ώς έμέ κείνος έθελγε παρήμενος έν μεγάροισιν. 
φησί δ' Όδνσσήος ξεΐνος πατρώιος εΐναι 

• 6* 
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Κρήτη ναιετάων, δθι Μίνωος γένος έβτίν. 
ένθεν δή νυν δεΰρο τόδ' ΐκετο πήματα πάβχων 
προπροκυλινδόμενος· βτεϋται δ' Όδνβήος άκοϋβαι 525, 
άγχοϋ, Θεβπρωτών ανδρών έν πίονι δήμω, 
ξωοΰ' πολλά δ' άγει κειμήλια όνδε δόμονδε." 

τόν δ' αυτέ προβέειπε περίφρων Πηνελόπεια' 
,,έρχεο, δεϋρο κάλεββον, ί'ν' άντίον αυτός ένίβπη. 
ούτοι δ' ήέ θύρηβι καθήμενοι έψιαάβθων 530 
ή αύτοϋ κατά δώματ , έπεί βφιβι θυμός έύφρων. 
αυτών μεν γάρ κτήματ ακήρατα κεΐτ ένι οίκω, 
βΐτος καΐ μέθυ ήδύ' τά μέν τ' οίκήες έδονβιν, 
οι δ' εις ήμέτερον πωλεύμενοι ήματα πάντα, 
βοϋς ιερενοντες καΐ όις και πίονας αίγας 535 
είλαπινάζονβιν πίνουβί τε αίθοπα οίνον 
μαψιδίως' τά δε πολλά κατάνεται' ου γάρ έπ' άνήρ, 
οίος Όδυβΰεύς έβκεν, άρήν από οίκου άμϋναι. 
εΐ δ' Όδυβεύς έλθοι και ϊκοιτ ές πατρίδα γαϊαν, 
αΐψά κε βύν ω παιδί βίας άποτίβεται ανδρών." 540 

ως φάτο, Τηλέμαχος δε μέγ' έπταρεν, άμφί δέ δώμα 
βμερδαλέον κονάβηβε. γέλαβϋε δέ Πηνελόπεια, 
αϊψα δ' άρ' Εύμαιον έπεα πτερόεντα προβηυδα' 
,,έρχεό μοι, τόν ξεΐνον ίναντίον ώδε κάλεββον. 
ούχ δράας, δ μοι υιός έπέπταρε παβιν έπεββιν; 545 
τω κε καΐ ουκ ατελής θάνατος μνηβτήρβι γένοιτο 
παβι μάλ', ουδέ κέ τις θάνατον και κήρας αλύξει. 
άλλο δέ τοι έρέω, βύ δ' ένι φρεβί βάλλεο βήβιν. 
αί κ αυτόν γνώω νημερτέα πάντ ένέποντα, 
έββω μιν χλαΐνάν τε χιτώνά τε εΐματα καλά." 550 

ώς φάτο, βή δε βυφορβός, έπεί τόν μϋθον άκονΰεν, 
άγχοϋ δ' ίβτάμενος έπεα πτερόεντα προβηυδα' 
,,ξεϊνε πάτερ, καλέει 6ε περίφρων Πηνελόπεια, 
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μήτηρ Τηλεμάχοιο' μεταλλήσαί τί έ θυμός 
άμφΐ ιιόβει κέλεται, και κήδεά ΐΐερ πεπαθυίη. 555 
εί δέ κέ 6ε γνώη νημερτέα πάντ ένέποντα, 
έσσει βε χλαΐνάν τε χιτώνα τε, τών βύ μάλιστα 
χρηίζεις' βΐτον δε και αίτίζων κατά δήμον 
γαστέρα βοσκήσεις' δώσει δέ τοι, 8ς κ έθέλησιν." 

τον δ' αϋτε προσέειπε πολύτλας δϊος 'Οδυσσεύς· 560 
,,Εύμαι', αΐψά κ εγώ νημερτέα πάντ ένέποιμι 
κούρη 'Ικαρίοιο, περίφρονι Πηνελοπείη' 
οϊδα γαρ εύ περί κείνου, όμήν" δ' άνεδέγμεθ' όιξύν 
άλλά μνηστήρων χαλεπών ύποδείδι' όμιλον, 
τών ύβρις τε βίη τε σιδήρεον ούρανον ϊκει. 565 
καΐ γαρ νυν, οτε μ' ούτος άνήρ κατά δώμα κιόντα 
ου τι κακόν ρέξαντα βαλων όδύνησιν έ'δωκεν, 
ούτε τι Τηλέμαχος τό γ' έπήρκεσεν ούτε τις άλλος, 
τω νΰν Πηνελόπειαν ένι μεγάροισιν άνωχθι 
μεΐναι, έπειγομένην περ, ές ήέλιον καταδύντα' 570 
και τότε μ' είρέσθω πόσιος πέρι νόστιμον ήμαρ, 
άσσοτέρω καθίσασα παραΐ πυρί' εΐματα γάρ τοι 
λύγρ' έχω ' οΐσθα καΐ αυτός, έπεί σε πρώθ' ίκέτευσα." 

ως φάτο, βή δέ συφορβός, έπεί τον μϋθον άκουσεν. 
τον δ' υπέρ ούδοϋ βάντα προσηύδα Πηνελόπεια· 575 
,,ού σύ γ' άγεις, 'Εύμαιε' τί τοΰτ' ένόησεν αλήτης; 
ή τινά που δείσας εξαίσιου, ήε καΐ άλλως 
αιδείται κατά δώμα; κακός δ' αίδοΐος αλήτης." 

τήν δ' άπαμειβόμενος προσέφης, 'Εύμαιε σνβώτα' 
,,μυθεΐται κατά μοΐραν, ά πέρ κ' οί'οιτο καϊ άλλος, 580 
ύβριν άλυσκάξων ανδρών ύπερηνορεόντων. 
άλλά σε μεΐναι άνωγεν ές ήέλιον καταδύντα. 
καϊ δέ 6οί ω δ' αυτή πολύ κάλλιον, ώ βασίλεια, 
οΐην προς ξεϊνον φάσθαι έπος ήδ' έπακοΰσαι." 
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τον δ' αντε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια' 585 
,,ονκ άφρων δ ξεΐνος δίεται, ως περ αν ε ¿ή' 
ού γάρ πού τίνες ώδε καταθνητών ανθρώπων 
άνέρες υβρίζοντες άτάσθαλά μηχανόωνται." 

ή μεν άρ' ώς άγόρευεν, δ δ' φχετο δΐος ύφορβδς 
μνηστήρων ¿ς ομιλον, έπεί διεπέφραδε πάντα. 590 
αίψα δε Τηλέμαχον έπε α πτερό εντα προΰηύδα, 
άγχι σχών κεφαλήν, ίνα μή πευθοίαθ' οι άλλοι' 
„ω φίλ', έγώ μεν άπειμι σύας και κείνα φνλάξων, 
σον και έμον βίοτον' σοΙ δ' ένθάδε πάντα μελόντων. 
αύτον μεν σε πρώτα σάω, και φράξεο θυμω, 595 
μή τι πάθης' πολλοί δε κακά φρονέουσιν Αχαιών, 
τους Ζευς έξολεσειε πρϊν ήμίν πήμα γενέσθαι." 

τον δ' αν Τηλέμαχος πεπνυμένος άντίον ηνδα' 
,,έσσεται όντως, άττα' σν δ' έρχεο δειέλιήσας· 
ήώθεν δ' ίέναι και άγειν ίερήια καλά· . 600 
αύτάρ έμοι τάδε πάντα και αθανάτοισι μελήσει." 
ώς φάθ', δ δ' αντις άρ' έζετ' έυξέστον έπϊ δίφρου, 
πλησάμενος δ' άρα θνμδν έδητύος ήδε ποτήτος 
βη ρ Ιμεναι μεθ' ύας, λίπε δ' ερκεά τε μέγαρόν τε 
πλεΐον δαιτνμόνων. οί δ' δρχηστνΐ και άοιδή 605 
τέρποντ' ήδη γάρ και έπήλνθε δείελον ήμαρ. 

ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Σ. 

Όάνβαέως κα'ι'Ίρον πνγμή. 

ήλθε δ' έπϊ πτωχός πανδήμιος, δς κατά άστυ 
πτωχεύεσκ' 'Ιθάκης, μετά δ' έπρεπε γαστέρι μάργη 
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άξηχές φαγέμεν xal πιέμεν ουδέ οι ήν ig 
ούδέ βίη, είδος δε μάλα μέγας ήν όράαΰθαι. 
Άρναΐος δ' όνο μ' έβκε · το γαρ θέτο πότνια μήτηρ 5 
έκ γενετής' Ίρον δε νέοι κίκληβκον άπαντες, 
οννεκ' απαγγέλλεβκε κιών, ότε που τις άνώγοι. 
ός ρ έλθών Όδυβήα διώκε το οίο δόμοιο, . 
καί μιν νεικείων επεα πτερόεντα προβηύδα' 
,,εΐκε γέρον προθύρου, μή δή τάχα και ποδός έλκη. 10 
ουκ αίεις, ότι δή μοι έπιλλίξουβιν άπαντες, 
έλκέμεναι δέ κέλονται; έγώ δ' αίβχύνομαι εμπης. 
αλλ' άνα, μή τάχα νώιν ερις και χερβί γένηται." 

τόν δ' άρ' ύπόδρα ίδών προβέφη πολύμητις'Οδυββεύς· 
,,δαιμόνι, οϋτε τί 6ε ρ έξω κακόν ουτ αγορεύω, 15 
ούτε τινά φθονέω δόμεναι και πόλλ' άνελόντα. 
ουδός δ' άμφοτέρους όδε χείβεται, ούδέ τί βε χρή 
αλλότριων φθονέειν δοκέεις δέ μοι είναι αλήτης 
ως περ έγών, όλβον δέ θεοί μέλλουβιν όπάξειν.. 
χερβί δέ μή τι λίην προκαλίξεο, μή με χολώβης, 20 
μή 6ε γέρων περ έών βτήθος καί χείλεα φύρβω 
αίματος' ήβυχίη δ' αν έμοί καί μάλλον ετ είη 
αυριον ου μέν γάρ τί б' ύποβτρέψεβθαι όίω 
δεύτερον ές μέγαρον Λαερτιάδεω Όδυβήος." 

τον δέ χολωβάμενος προβεφώνεεν Ίρος αλήτης' 25 
,,ώ πόποι, ώς δ μολοβρος επιτροχάδην αγορεύει, 
γρηί καμινοΐ ίβος, ον άν κακά μητιβαίμην 
κόπτων άμφοτέρηβΐ' χαμαί δέ κε πάντας δδόντας 
γναθμών έξελάβαιμι βυος ώς ληιβοτείρης. 
ξώβαι νυν, ίνα πάντες έπιγνώωβι καί οΐδε 30 
μαρναμένους' πώς δ' αν 6ν νεωτέρω άνδρί μάχοιο;" 

ως οι μέν προπάροιθε θυράων ύψηλάων 
ούδοΰ έπι ξεβτοϋ πανθυμαδον όκριόωντο. 
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τοί ιν δέ ξυνέηχ' ιερόν μένος Αντινόοιο, 
ηδύ δ' α ρ' έκγελάβας μετεφώνει μνηβτήρεββιν' 35 
, ,ώ φ ί λ ο ι , ον μέν πώ τι πάρος τοιούτον έτύχθη, 
οϊην τερπωλήν θεό? ήγαγεν ές τόδε δώμα. 
ό ξεΐνός τε και Τρος έρίξετον άλλήλοιιν 
χερβϊ μαχήβαβθαι' αλλά· ξυνελάββομεν ώκα." 

ώς έ φ α θ ' , οι δ' άρα πάντες άνήιξαν γελόωντες, 40 
άμφΐ δ' άρα πτωχού? κακοείμονας ήγερέθοντο. 
τοΐβιν δ' Αντίνοος μετέφη, 'Ευπείθεος υιός· 
,,κε'κλυτε' μ ε υ , μνηβτήρες άγήνορες, δφρα τι ε ¿'πω. 
γαβτέρες αΐδ' αιγών κέατ εν π υ ρ ί , τά? ε'πί δόρπω 
κατθέμεθα κνίβης τε και αίματος έμπλήβαντες. 45 
δππότερος δέ κε νικήβη κρείββων τε γένηται, 
τάων ήν κ' έθέληβιν, αναβτάς αύτος έλέβθω" 
αίεί δ' α ύ θ ' ίμιιν μεταδαίβεται, ούδέ τιν' άλλον 
πτωχον έβω μίβγεβθαι έάβομεν αίτήβοντα." 

ώς έφατ Άντίνοος, τοΐβιν δ' έπιήνδανε μύθος. 50 
τοις δέ δολοφρονέων μετέφη πολνμητις Όδυββεύς" 
, ,ώ φίλοι, ον πως έβτι νεωτέρω άνδρι μάχεβθαι 
άνδρα γέροντα, δύη άρημένον αλλά με γαβτήρ 
δτρύνει κακοεργός, ίνα πληγήβι δαμείω. 
αλλ' άγε νϋν μοι πάντες δμόββατε καρτερον ορκον, 55 
μη τις έπ' "Ιρω ήρα φέρων έμέ χειρί βαρείη 
πλήξη άταβθάλλων, τούτω δέ με ι φι δαμάββη." 

ώς έφαθ', οι δ' άρα πάντες άπώμννον, ώς εκέλευεν. 
αύτάρ έπεί ρ ομοβάν τε τελεύτηβάν τε τον δρκον , 
τοί? δ' αύτι? μετέειφ' ιερή ΐς Τηλεμάχοιο" 60 
,,ξεΐν', εί β' δτρύνει κραδίη καΐ θυμός άγήνωρ 
τούτον άλέξαβθαι, των δ' άλλων μή τιν' Αχαιών 
δείδιθ', έπεί πλεόνεββι μαχήβεται, ος κέ βε θείνη. 
ξεινοδόκος μέν έγών, επί δ' αίνεΐτον βαβιλήες, 
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Άντίνοός τε καϊ Εύρυμαχος, πεπνυμένω άμφω." 65 
ώ$ έφαθ', οί δ' άρα πάντες έπήνεον. αύτάρ 'Οδυσσεύς 

ζώβατο μεν ράκεβιν περί μήδεα, φαίνε δέ μηρούς 
καλούς τε μεγάλους τε, φάνεν δέ οί εύρε'ες ώμοι 
βτήθεά τε στιβαροί τε βραχίονες' αύτάρ Άθήνη 
'άγχι παρισταμένη μέλε' ήλδανε ποιμένι λαών. 70 
μνηστήρες δ' αρα πάντες ύπερφιάλως άγάσαντο. 
ώδε δέ τις εϊπεσκεν Ιδώ ν ες πλησίον άλλον 
,,ή τάχα Αρος "Αιρος έπίσπαστον κακόν έξει, 
οΐην εκ ρακέων ό γέρων έπιγουνίδα φαίνει 

ώς αρ' έφαν, "Ιρω δε κακώς ώρίνετο θυμός. 75 
αλλά και ώς δρηστήρες άγον ζώσαντες ανάγκη 
δειδιότα' βάρκες δε περιτρομέοντο μέλεββιν. 
Άντίνοος δ' ένένιπεν, έπος τ έφατ έκ τ όνόμαζεν 
,,νϋν μεν μήτ εί'ης, βουγάιε, μήτε γένοιο, 
ει δή τοϋτόν γε τρομέεις και δείδιας αίνώς, 80 
ανδρα γέροντα, δυη άρημένον, ή μιν [κάνει. 
αλλ' έκ τοι έρέω, το δέ καϊ τετελεβμένον έσται' 
αϊ κέν σ' ούτος νικήση κρείσσων τε γένηται, 
πέμψω σ' ήπειρόνδε, βαλών εν νηΐ μελαίνη, 
εις "Εχετον βαβιλήα, βροτών δηλήμονα πάντων, 85 
8g κ' από ρίνα τάμησι καϊ οϋατα νηλέι χαλκω, 
μήδεά τ' έξερύσας δώη κνσΐν ωμά δάσασθαι." 

ώς φάτο, τω δ' έτι μάλλον υπο τρόμος έλλαβε γυΐα. 
ές μέσσον δ' αναγον τώ δ' αμφω χείρας άνέσχον. 
δή τότε μερμήριξε πολυτλας δΐος 'Οδυσσεύς, 90 
ή έλάσει', ως μιν ψυχή λίποι αυθι πεσόντα, 
ήέ μιν ήκ' έλάσειε τανύσσειέν τ' έπΐ γαίη. 
ώδε δέ όί φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον είναι, 
ήκ' έλάσαι, ίνα μή μιν έπιφρασσαίατ 'Αχαιοί. • 
δή τότ άναβχομένω δ μέν ήλαβε δεξών ώμον 95 
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*Ιρος, & δ' αύχέν' έλασσεν υπ οϋατος, άστέα δ' εί'βω 
έθλασεν αντίκα δ' ήλθε κατά στόμα φοίνιον αίμα, 
κάδ' δ' έπεσ' έν κονίηβι μακών, σύν δ' ήλασ' -όδόντας 
λακτίζων ποσϊ γαϊαν άτάρ μνηστήρες άγανοί 
χείρας άνασχόμενοι γέλω έκθανον. αύτάρ 'Οδυσσεύς 100 
έλκε δ ιέ κ προθύροιο λαβών ποδός, όφρ' ϊκετ αύλήν 
αιθούσης τε θύρας· και μιν ποτϊ ερκίον αύλής 
είσεν άνακλίνας, σκήπτρου δε of έμβαλε χειρί, 
και μιν φωνήσας έπε α πτερόεντα προσηύδα· 
,,ένταυθοΐ νυν ήσο σύας τε κύνας τ' άπερύκων, 105 
μηδέ σύ γε ξείνων καΐ πτωχών κοίρανος είναι 
λυγρός ε'ών, μή πού τι κακόν καΐ μείζον έπαύρη." 

ή ρα και άμφ' ωμοισιν άεικέα βάλλετο πήρην, 
πυκνά ρωγαλέην, έν δέ στρόφος ήεν άορτήρ· 
αψ δ' ο γ' έπ' ούδόν Ιώνκατ' άρ' έζετο. τοί δ' ί'σαν εΐσω 110 
ήδύ γελώοντες καϊ δεικανόωντ έπέεσσιν 
,,Ζεύς τοι δοίη, ξεΐνε, καϊ αθάνατοι θ ε ο ί άλλοι, 
όττι μάλιστ έθέλεις καί τοι φίλον έπλετο θνμω, 
og τούτον τόν άναλτον άλητεύειν άπέπανσας 
έν δήμω' τάχα γάρ μιν άνάξομεν ήπειρόνδε 115 
εις "Εχετον βασιλήα, βροτών δηλήμονα πάντων 

ώς άρ'_ έφαν, χαΐρεν δέ κλεηδόνι δϊος 'Οδυσσεύς. 
'Λντίνοος δ' άρα of μεγάλην παρά γαστέρα θήκεν, 
έμπλείην κνίσης τε καϊ αίματος' Άμφίνομος δέ 
άρτους έκ κανέοιο δύω παρέθηκεν άείρας 120 
καϊ δέπαϊ χρνΰέω δειδίσκετο φώνησέν τε· 
„χαίρε, πάτερ ω ξεϊνε' γένοιτό τοι ές περ δπίσσω 
όλβος" άτάρ μέν νύν γε κακοΐς έχεαι πολέεσσιν." 

τόν δ' άπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις 'Οδυσσεύς· 
,,Άμφίνομ', ή μάλα μοι δοκέεις πεπνυμένος είναι· 125 
το ίου γάρ καϊ πατρός, έπεϊ κλέος έσθλόν άκουον, 
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Νϊβον Αουλιχιήα έύν τ έμεν άφνειόν τε' 
τον β' ίκ φαβι γενέβθαι, έπητή δ' άνδρί έοικας. 
τοννεκά τοι έρεα, βύ δέ βύνθεο καί μεν άκονβον. 
ούδεν άκιδνότερον γαία τρέφει άνθρώποιο 130 
πάντων, οββα τε γαϊαν έπι πνείει τε καί έρπει, 
ού μίν γάρ ποτέ φηβι κακόν πείβεβθαι δπίββω, 
όφρ' άρετήν παρέχωβι θ ε ο ί καί γούνατ δρώρη· 
αλλ' δτε δή καί λνγρά θ ε ο ί μάκαρες τελέβωβιν, 
καί τά φέρει άεκαζό μένος τετληότι θνμφ. . 135 
roiog γάρ νόος έβτίν έπιχθονίων ανθρώπων, 
οίον έπ' ήμαρ αγηβι πατήρ ανδρών τε θεών τε. ' 
καί γάρ έγώ ποτ' έμελλον έν άνδράβιν όλβιος είναι, 
πολλά δ' άτάβθαλ' έρεξά βίη καί κάρτεΐ εί'κων, 
πατρί τ' έμω πίβννος και έμοΐβι καβιγνήτοιβιν. "140 
τω μή τις ποτε πάμπαν άνήρ άθεμίβτιος εί'η, 
αλλ' δ γε βιγή δώρα θεών έ'χοι, οττι διδοϊεν 
οι' δρόω μνηβτήρας άτάβθαλα μηχανόωντας, 
κτήματα κείροντας καί ατιμάζοντας ακοιτιν 
άνδρός, ον ονκέτι φημί φίλων καί πατρίδος αίής 145 
δηρόν άπέββεβθαι' μάλα δε βχεδόν. αλλά βε δαίμων 
οΐκαδ' νπεξαγάγοι, μηδ' άντιάβειας έκείνω, 
δππότε νοβτήβειε φίλην ές πατρίδα γαΐαν 
ον γάρ άναιμωτί γε διακρινέεβθαι δίω 
μνηβτήρας καί κεΐνον, έπεί κε μέλαθρον νπέλθη." 150 

ώς φάτο, καί βπείβας έπιεν μελιηδέα οϊνον, 
αψ δ' έν χερβϊν έθηκε δέπας κοβμήτορι λαών. 
αντάρ δ βή διά δώμα φίλον τετιημένος ήτορ, 
νενβτάζων κεφαλή' δή γάρ κακόν οββετο θυμός, 
άλλ' ούδ' ώς φύγε κήρα, πέδηβε δε καί τον Άθήνη 155 
Τηλεμάχου υπό χερβι και έγχεΐ ΐφι δαμήναι. 
αψ δ' αυτις κατ' 'άρ' έζετ έπΙ θρόνου, ένθεν άνέβτη. 
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τή δ' άρ' έπΐ φρεσΐ θήκε θεά, γλαυκώπις Άθήνη, 
κονρη Ίκαρίοιο, περίφρονι Πηνελοπείη, 
μνηστήρεσσι φανήναι, όπως πετάσειε μάλιστα 160 
θνμόν μνηστήρων ίδε τιμήεσσα γένοιτο « 
μάλλον προς πόσιός τε και νίέος, ή πάρος ή εν. 
άχρεΐον δ' έγέλασσεν, έπος τ' έφατ έκ τ όνόμαζεν 
„Ευρυνόμη, θυμός μοι έέλδεται, ου τι πάρος γε, 
μνηστήρεβσι φανήναι άπεχθομένοισί περ έμπης' 165 
παιδί δέ κεν εΐποιμι έπος, τό κε κέρδιον εΐη, 
μή πάντα μνηστήρβιν ύπερφιάλοιβιν όμιλεΐν, 
οΐ τ ει) μεν βάξουβι, κακώς δ' 'όπιθεν φρονέουσιν." 

την δ' αϋτ Ευρυνόμη ταμίη προς μϋθον έειπεν 
„val δή ταϋτά γε πάντα, τέκος, κατά μοΐραν έειπες. 170 
αλλ' ΐθι και σφ παιδί έπος φάο μηδ' έπίκευθε 
χρώτ' άπονιψαμένη καΐ έπιχρίσαβα παρειάς, 
μηδ' ούτω δάκρυσσι πεφνρμένη άμφι πρόσωπα, 
έρχευ, έπεϊ κάκιον πενθήμεναι ακριτον αίεί' 
ήδη μεν γάρ τοι παις τηλίκος, όν σύ μάλιστα 175 
ήρώ άθανάτοισι γενειήσαντα ¿δέσθαι." 

τήν δ' αυτέ προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια· 
,,Εύρυνόμη, μή ταύτα παραύδα κηδομένη περ, 
χρώτ' άπονίπτεσθαι καϊ έπιχρίεσθαι αλοιφή' 
άγλαΐην γαρ έμοί γε θεοί, τοι Όλυμπον έχουσιν, 180 
ώλεσαν, έξ ού κείνος έβη κοίλης ένΐ νηυσίν. 
άλλά μοι Αντονόην τε και Ίπποδάμειαν άνωχθι 
έλθέμεν, όφρα κέ μοι παρστήετον έν μεγάροισιν. 
οίη δ' ουκ εΐσειμι μετ άνέρας' αίδέομαι γάρ." 

ως αρ' έφη, γρήυς δέ δ ι εκ μεγάροιο βεβήκειν 185 
άγγελέουβα γυναιξί καϊ ότρυνέουβα νέεσθαι. 

ένθ' αυτ αλλ' ¿νόησε θεά, γλαυκώπις 'Αθήνη' 
κούρη Ίκαρίοιο κατά γλυκύν ύπνον έχευεν. 
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ενδε δ' άνακλινθεΐβα, λνθεν δε οι άψεα πάντα, 
αντοϋ ένϊ κλιντήρι· τέως δ' αρα δια θεάων 190 
άμβροτα δώρα δίδον, ίνα μιν θηδαίατ Αχαιοί, 
κάλλεϊ μέν οι πρώτα προδώπατα καλά κάθηρεν 
άμβροδίω, οΐω περ ένδτέφανος Κνθέρεια 
χρίεται, εντ αν ίη χαρίτων χορό ν ίμερόεντ α' 
καί μιν μακροτέρην και πάδδονα θήκεν Ιδέδθαι, 195 
λενκοτέρην. δ' άρα μιν θήκε πριδτοϋ έλέφαντος. 
ή μεν άρ' ώς έρξαδ' άπεβήδετο δια θ εάων . 
ήλθον δ' άμφίπολοι λενκώλενοι _ έκ μεγάροιο 
φθόγγω έπερχόμεναί' τήν δε γλυκύς ύπνος άνήκεν, 
καί ρ' άπομόρξατο χερδί παρειάς φώνηδέν τε' 200 
,,ή με μάλ' αΐνοπαθή μαλακον περί κώμα κάλνψεν. 
αίθε μοι ώς μαλακον θάνατον πόροι "Αρτεμις αγνή 
αντίκα νϋν, ίνα μηκέτ όδνρομένη κατά θνμον 
αιώνα φθινύθω, πόδιος ποθέονδα φίλοιο 
παντοίην άρετήν, έπεϊ έξοχος ήεν Αχαιών205 

ώς φαμένη κατέβαιν υπερώια διγαλόεντα, 
ουκ οΐη, άμα τη γε και αμφίπολοι δυ έποντο. 
ή δ' ότε δή μνηδτήρας άφίκετο δια γυναικών, 
δτή ρα παρά δταθμον τέγεος πύκα ποιητοΐο, 
άντα παρειάων δχομένη λιπαρά κρήδεμνα' 210 
άμφίπολος δ' άρα οί κεδνή έκάτερθε παρέδτη. 
των δ' αντοϋ λντο γοννατ , έρω δ' άρα θνμον έθελχθεν, 
πάντες δ' ήρήδαντο παραΐ λεχέεδδι κλιθήναι. 
ή δ' αν Τηλέμαχου προδεφώνεεν, ον φίλο ν υ ιόν 
,,Τηλέμαχ , ουκ έτι το ι φρένες έμπεδοι ουδέ νόημα· 215 
παις ετ' έών και μάλλον ένϊ φρεδι κέρδε' ένώμας " 
νυν δ', ότε δή μέγας έδδι και ήβης μέτρον ίκάνεις, 
καί κέν τις φαίη γόνον έμμεναι όλβιου άνδρός, 
ές μέγεθος καί κάλλος δρώμενος, αλλότριος φώς, 
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ονκέτι τοι φρένες είβΐν έναίβιμοι ουδέ νόημα. • 220 
οίον δή τόδε έργον ένΐ μεγάροιβιν έτύχθη, 
δς τον ξεΐνον έαβας άεικιβθήμεναι όντως. 
πώς νΰν, εΙ τι ξεΐνος έν ήμετέροιβι δόμοιβιν 
ήμενος ώδε πάθοι ρυβτακτύος έξ άλεγεινής; 
βοί κ' αϊβχος λώβη τε μετ άν&ρώποιβι πέλοιτο." 225 

τήν δ' αν Τηλέμαχος πεπννμένος αντίο ν ηϋδα' 
,,μήτερ έμή, το μεν ου 6ε νεμεββώμαι κεχολώβθαι' 
αντάρ έγώ θνμω νοέω καϊ οίδα έ'καβτα, 
έβθλά τε καϊ τα χέρηα · πάρος δ' έτι νήπιος ήα. 
άλλα τοι ού δύναμαι πεπννμένα πάντα νοήβαι' 230 
έκ γάρ με πλήββουβι παρήμενοι αλλο&εν άλλος 
οΐδε κακά φρονέοντες, έμοϊ δ' ουκ είβίν αρωγοί, 
ου μέν τοι ξείνον γε καϊ "Ιρου μώλος έτνχθη 
μνηβτήρων ίότητι, βίη δ' ο γε φέρτερος ή εν. 
αϊ γάρ, Ζεν τε πάτερ καϊ Άθηναίη καϊ "Απολλον, 235 
οντω νϋν μνηβτήρες έν ήμετέροιβι δόμοιβιν 
νενοιεν κεφαλάς δεδμημένοι, οι μέν έν αυλή, 
οί δ' έντοβθε δόμοιο, λελϋντο δέ γνΐα έκάβτον, 
mg νϋν Τρος έκεΐνος έπ' ανλείηβι θύρηβιν 
ήβται νευβτάξων κεφαλή, μεθνοντι έοικώς, 240 
ονδ' όρ&ός βτήναι δύναται ποβίν, ουδέ νέεβθαι 
οΐκαδ', όπη οί νόβτος, έπεί φίλα γνΐα λέλννται". 

rag οί μέν τοιαύτα προς αλλήλους άγόρενον 
Ενρύμαχος δ' έπέεββι προβηύδα Πηνελόπειαν 
,,κούρη Ίχαρίοιο, περίφρον Πηνελόπεια' 245 
εΐ πάντες βε Ιδοιεν αν "Ιαβον "Αργός' 'Αχαιοί, 
πλέονές κε μνηβτήρες έν ΰμετέροιβι δόμοιβιν 
ήώθεν δαινύατ', έπεί περίεββι γυναικών 
εΐδός τε μέγεθός τε Ιδέ φρένας ένδον έίβας 

τόν ήμείβετ έπειτα περίφρων Πηνελόπεια· 250 
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,,Εύρύμαχ', ή τοι έμήν άρετήν, είδός τε δέμας τε, 
ωλεβαν αθάνατοι, οτε "Ιλιον είβ αν έβαιναν 
Άργεϊοι, μετά τοΐσι δ' έμος πόσις ήεν 'Οδυσσεύς, 
ε I κεΐνός γ' έλθών τόν έμον β ίο ν άμφιπολεύοι, 
μεΐζόν κε κλέος εΐη έμον καϊ κάλλιον ούτως. 255 
ννν 4' άχομαι' τόσα γάρ μοι έπέσσευεν κακά δαίμων, 
ή μεν δη, οτε τ' ήε λιπών κάτα πατρίδα γαΐαν, 
δεξιτερήν επί καρπφ ελών έμε χείρα προβηνδα" 
,ώ γύναι, ού γάρ όίω ένκνήμιδας Αχαιούς 
εκ Τροίης έν πάντας άπήμονας άπονέεσθαι· 260 
καϊ γάρ Τρώάς φαβι μαχητάς έμμεναι άνδρας, 
ήμεν άκοντιβτάς ήδέ ρντήρας οιβτών 
ίππων τ' ώκνπόδων έπιβήτορας, οϊ κε τάχιστα 
έκριναν μέγα νεΐκος δμοιίον πολέμοιο. 
τω ούκ οΐδ', ή κέν μ' ανέβει θεός , ή κεν άλώω 265 
αύτον ένϊ Τροίψ βοϊ δ' ένθάδε πάντα μελόντων. 
μεμνήσθαι πατρός καϊ μητέρος έν μεγάροιβιν 
ώς ννν, ή έτι μάλλον, έμεν άπονόβφιν έόντος' 
αύτάρ έπήν δή παΐδα γενειήβαντα ΐδηαι, 
γήμασθ' φ κ έθέληβθα, τεον κατά δώμα λιπουβα.1 270 
κείνος τώς αγόρευε' τά δή νυν πάντα τελείται, 
ννξ δ3 έσται, οτε δή στυγερός γάμος άντιβολήβει 
ούλομένης έμέθεν, της τε Ζεύς όλβον άπηύρα. 
αλλά τόδ' αίνον άχος κραδίην καϊ θνμον [κάνει' 
μνηστήρων ούχ ήδε δίκη το πάροιθε τέτνκτο. 275 
οϊ τ' άγαθήν τε γυναίκα καϊ άφνειοΐο θνγατρα 
μνηστενειν έθέλωβι καϊ άλλήλοις έρίβωβιν, 
αύτοϊ τοί γ' άπάγουβι βόας καϊ ΐφια μήλα 
κούρης δαΐτα φίλοιβι, και άγλαά δώρα διδοϋσιν, 
άλλ' ούκ αλλότριου βίοτον νήποινον έδουβιν." 280 

ώς φάτο, γήθηβεν 4έ πολύτλας δΐος '·Οδυσσεύς, 
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οϋνεκα τών μεν άωρα παρελκετο. θέλγε δε θνμον 
μειλιχίοις έπέεσσι, νόος δέ οί άλλα μενοίνα. 

τήν δ' αντ' Άντίνοος προσέφη, Ένπείθεος ν ιός' 
,,κούρη Ίκαρίοιο, περίφρον Πηνελόπεια, 285 
δώρα μεν ος κ έθέλησιν Αχαιών ένθάδ' ένεΐκαι, 
δέξασθ' ου γαρ καλόν άνήνασθαι δόβιν έστίν 
ήμεΐς δ' οϋτ' έπι έργα πάρος γ' ΐμεν οϋτε πη άλλη, 
πριν γέ 6ε τω γήμασθαι ''Αχαιών, og τις άριστος." 

ώς έφατ Άντίνοος, τοϊσιν δ' έπιήνδανε μνθος, 290 
δώρα δ' άρ' οίσέμεναι πρόεσαν κήρυκα έκαστος. 
Άντινόω μεν ένεικε μέγαν περικαλλέα πέπλον, 
ποικίλου' εν δ' άρ' έσαν περά ναι δυοκαίδεκα πάσαι 
χρύσειαι, κληΐσιν ευγνάμπτοις άραρυΐαι· 
ορμον δ' Ευρυμάχω πολυδαίδαλου αυτίκ ένεικεν, 295 
χρύσεον, ήλέκτροισιν έερμένον, ήέλιον ως. 
έρματα δ' Εύρυδάμαντι δύω θεράποντες ένεικαν 
τρίγληνα μορόεντα' χάρις δ' απελάμπετο πολλή, 
έκ δ' άρα Πεισάνδροιο Πολυκτορίδαο άνακτος 
ΐσθμιον ήνεικεν θεράπων, περικαλλές άγαλμα. 300 
άλλο δ' άρ' άλλog δώρον 'Αχαιών καλόν ένεικεν. 

ή μεν έπειτ άνέβαιν' υπερώια δια γυναικών, 
τή δ' άρ' άμ' άμφίπολοι έφερον περικαλλέα δώρα' 
οί δ' είς όρχηστνν τε και ίμερόεσσαν άοιδήν 
τρεψάμενοι τέρποντο, μένον δ' έπι έσπερον έλθεΐν. 305 
τοΐσι δέ τ ερπομένοισι μέλας έπι έσπερος ήλθε ν. 
αύτίκα λαμπτήρας τρεις ΐσταβαν έν μεγάροιβιν, 
όφρα φαείνοιεν περί δέ ξύλα κάγκανα θήκαν, 
αύα πάλαι, περίκηλα, νέον κεκεασμένα χαλκω, 
καΐ δαΐδας μετέμισγον άμοιβηδίς δ' άνέφαινον 310 
δμωαΐ Όδυσσήος ταλασίφρονος. αύτάρ δ τήσιν 
αύτός διογενής μετέφη πολύμητις 'Οδυσσεύς' 
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,,δμωαΐ Όδυδδήος δήν οίχομένοιο άνακτος, 
έρχεβθε προς δώμαθ', ΐν'.αίδοίη βαβίλεια, 
τη δέ παρ' ήλάκατα βτροφαλίζετε, τέρπετε δ' αυτήν, 315 
ήμεναι εν μεγάρω, ή εί'ρια πείκετε χερβίν ' 
αύτάρ εγώ τούτοιδι φάος πάντεδβι παρέξω. 
ήν περ γάρ κ έθέλωδιν έύθρονον Ήώ μίμνειν, 
ου τί με νικήδουβι' πολυτλήμων δέ μάλ' ειμί." 

ως έφαθ', ai δ' έγέλαδδαν, ές άλλήλας δέ ΐδοντο. 320 
τον δ' aie χρως ένένιπε Μελανθώ ,καλλιπάρη ος, ' 
τήν Αολίος μέν έτικτε, κόμιδβε δέ Πηνελόπεια, 
παΐδα δέ ώς άτίταλλε, δίδου. δ' αρ' αθύρματα θυμώ · 
αλλ' ούδ' ώς έχε πένθος ένΐ φρεδί Πηνελοπείης, 
άλλ' ή γ' Εύρυμάχω μιβγέδκετο καΐ φιλέεδκεν. 325 
ή ρ' Όδυβή' ένένιπεν όνειδείοις έπέεβδιν' 
,,ξεΐνε τάλαν, δύ γέ τις φρένας έκπεπαταγμένος έδβί, 
ούδ' ¿θέλεις εϋδειν χαλκήιον ές δόμον έλθών 
ήέ που ές λέδχην, άλλ' ένθάδε πόλλ' άγόρεύεις 
[θαρβαλέως πολλοίδι μετ' άνδράδιν, ούδέ τι θυμώ 330 
ταρβεΐς. ή ρά δε οίνος έχει φρένας, ή νύ τοι αίει 
τοιούτος νόος έδτίν, ο καΐ μεταμώνια βάζεις]. 
ή άλύεις, ότι ~Ιρον ενίκηδας τον άλήτην; 
μή τις τοι τάχα "Ιρου άμείνων άλλος άναδτή, 
ος τις δ' άμφϊ κάρη κεκοπώς χερδϊ δτιβαρήδιν 335 
δώματος έκπέμψηδι φορύξας αΐματι πολλω." 

τήν δ' άρ' ύπόδρα ίδών προδέφη πολύμητιςΌδυδδενς' 
,,ή τάχα Τηλεμάχω έρέω, κύον, οι' άγορεύεις, 
κεΐδ' έλθών, ίνα δ' ανθι διά μελεΐδτΐ τάμηδιν." 

ώς ειπών έπέεδδι διεπτοίηδε γυναίκας. 340 
βάν δ' ί'μεναι διά δώμα, λύθεν δ' υπό γυΐα εκάδτης 
ταρβοδύνη' φαν γάρ μιν άληθέα μυθήδαδθαι. 
αύτάρ ό παρ λαμπτήρδι φαεινών αίθομένοιδιν 
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έστήκειν ¿g πάντας δρώμενος' άλλα δε οί κήρ 
ώρμαινε φρεσϊν ήσιν, ά ρ ουκ άτέλεστα γένοντο. 345 

μνηβτήρας δ' ον πάμπαν άγήνορας εί'α 'Αθήνη 
λώβης ί'σχεσθαι θνμαλγέος ,· όφρ' έτι μάλλον 
δύη άχος κραδίην Ααερτιάδεω Όδνσήος. 
τοΐβιν δ' Ενρύμαχος Πολύβου πάις ήρχ άγορεύειν 
κερτομέων Όδνσήα' γέλω δ' έτάροιόιν έτενξεν 350 
,,κέκλντέ μεν, μνηστήρες άγακλειτής βαβιλείης, • • 

'όφρ' εί'πω, τά με θυμός ivi στήθεσσι κελεύει, 
ουκ άθεεί οδ' άνήρ Όδνσήιον ές δόμον ϊκεΐ' 
έμπης μοι δοκέει δαΐδων. σέλας. έμμεναι αντοϋ 
κάκ κεφαλής, — έπεϊ ου οί ένι τρίχες, ονδ' ήβαιαί355 

ή ρ', άμα τε προσέειπεν Όδνσσήα πτολίπορθον 
,,ξείν', ή άρ κ έθέλοις θητενέμεν, ει β' ανελοίμην, 
άγροϋ έπ έβχατιής, μισθός δέ τον άρκιος έσται, 
αίμαβιάς τε λέγων καΐ δένδρεα μακρά φντεύων; 
ένθα κ έγώ σΐτον μεν έπηετανον παρέχοιμι, 360 
εΐματα δ' άμφιέσαίμι ποσίν θ' υποδήματα δοίην. 
αλλ' έπεϊ ονν δή έργα κάκ' έμμαθες, ουκ ¿θελήσεις 
έργον έποίχεσθαι, άλλά πτώσσειν κατά δήμον 
βούλεαι, όφρ' αν έχης βόσκειν σήν γαστέρ' άναλτον." 

τον δ' άπαμειβόμενοςπροσέφη πολύμητις'Οδνσσεύς' 365 
,,Ενρύμαχ', εί γάρ νώιν έρις έργοιο γένοιτο 
ώρη έν είαρινή, οτε τ ή ματ α μακρά πέλονται, 
έν ποίη' δρέπανου μεν έγων ένκαμπές έχοιμι, 
καΐ δέ σύ τοΐον έχοις, ϊνα πειρησαίμεθα έργον 
νήστιες άχρι μάλα κνέφαρς, ποίη δέ παρείη. 370 
εί δ' αν καΐ βόες εϊεν έλαννέμεν, οϊ περ άριστοι, 
αΐθωνες μεγάλοι, άμφω κεκορηότε ποίης, 
ήλικες Ισοφόροι, των τε σθένος ούκ άλαπαδνόν, 
τετράγνον δ' εΐη, εΐκοι δ' υπό βώλος άρότρω' 
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τω κέ μ7 ΐδοις, si ώλκα διηνεκέα προταμοίμην. 375 
ει δ' αν καϊ πόλεμόν πόθεν όρμήβειε Κρονίων 
βήμερον, αντάρ έμοί βάκος είή καϊ δύο δοϋρε ' 
καϊ κννέη πάγχαλκος, επί κροτάφοις άραρνΐα' 
τω κέ μ' ί'δοις πρώτοιβιν ένΐ προμάχοιβι μιγέντα, 
ο ν δ' αν μοι την γαβτέρ όνειδίζων άγορεύοις. .380 
αλλά μάλ' υβρίζεις, και τοι νόος έβτϊν απηνής· 
καί πού τις δοκέεις μέγας έμμεναι ήδε κραταιός, 
οννεκα πάρ παύροιβι καϊ ούκ άγαθοΐΰιν όμιλεΐς. 
ει δ' Όδνϋενς έλθοο καί ϊκοιτ ές πατρίδα γαΐαν, 
αίψά κέ τοι τα θύρετρα, καί ευρέα περ μάλ' έόντα, 385 
φεύγοντι βτείνοιτο διεκ προθύροιο θύραζε." 

ως έφατ', Ενρύμαχος δε χολώΰατο κηρόθι μάλλον, 
καί μιν νπόδρα ίδών έπε α πτερόεντ α προ 6ηύδα· 
,,ά δείλ', ή τάχα τοι τελέω κακόν, of αγορεύεις 
θαρβαλέως πολλοΐβι μετ άνδράβιν, ουδέ τι θνμώ 390 
ταρβεΐς· ή ρά 6ε οίνος έχει φρένας, ή νύ τοι αίεΐ 
τοιούτο? vóog έβτίν, 8 καί μεταμώνια βάζεις, 
[ή άλύεις, ότι Ίρον ένίκηβας τον άλήτην;]" 

&ς άρα φωνήβας βφέλας έλλαβεν . αντάρ 'Οδνββενς 
Άμφινόμον προς γούνα καθέζετο Αονλιχιήος, 395 
Εύρύμαχον δείβας. δ δ' άρ' οίνοχόον βάλε χείρα 
δ ε ξ ι τ ε ρ ή ν πρόχοος δε χαμαΐ βόμβηΰε πεβοϋΰα, 
αντάρ 8 γ' οΙμώξας πέβεν ύπτιος εν κονίηβιν. 
μνηβτήρες δ' όμάδηβαν ανά μέγαρα βκιόεντα, 
ώδε δέ τις εί'πεβκεν ίδών ές πληβίον άλλον 400 
,,αΐθ' ωφελλ' δ ξεΐνος άλώμενος άλλοθ' όλέβθαι 
πριν έλθεΐν τω κ ου τι τόβον κέλαδον μετέθηκεν. 
νϋν δε περί πτωχών έριδαίνομεν, ουδέ τι δαιτός 
έβθλής έββεται ήδος, έπεί τα χερείονα νικά." 

το ίοι δε καί μετέειφ' ιερή ΐς Τηλέμαχο ιο" 405 
, 
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„δαιμόνιοι, μαίνεβθε και ούκέτι κενθετε θυμφ . 
βρωτύν ουδέ ποτήτα' θεών νύ τις ϋμμ' όροθύνει. 
αλλ' εύ δαιβάμενοι κατακείετε οΐκαδ' ίόντες, 
όππότε θυμός άναγε' διώκω δ' ου τιν' έγώ γ ε." 
•' ώςέφαθ', οι δ'άρα πάντες όδάξ εν χείλεβι φνντες 410 
Τηλέμαχου θαύμαξον, δ θαρβαλέως άγόρευεν. 
τοιβιν δ' Άμφίνομος άγορήβατο καΐ μετέειπεν 
[Νίβου φαίδιμος υΙός, Άρητιάδαο 'άνακτος]' 
„ώ φίλοι, ούκ αν δη τις επί ρηθέντι δικαίφ 
άντιβίοις έπέεββι καθαπτόμενος χαλεπαίνοι· 415 
μήτε τι τον ξεΐνον ΰτνφελίζετε μήτε τιν' άλλον 
δμώων, οι κατά δώματ Όδυβΰήος θείοιο. 
αλλ' άγετ, οινοχόος μέν έπαρξάβθω δεπάέββιν, 
ΰφρα βπείβαντες κατακείομεν οΐκαδ' ίόντες' 
τον ξεΐνον δέ έώμεν ε'vi μεγάροις Όδυβήος 420 
Τηλεμάχφ μελεμεν τοϋ γαρ φίλων ϊκετο δώμα." 

ώς φάτο, τοΐβι δέ πάβιν έαδότα μϋθον έειπεν. 
τοιβιν δέ κρητήρα κεράββατο Μούλιος ήρας, 
κήρυξ Αονλιχιενς, θεράπων δ' ήν Άμφινόμοιο' 
νώμηβεν δ' άρα πάβιν έπιβταδόν οt δέ θέοΐβιν 425 
βπείβαν τες μακάρεββι πίον μελι ηδέα οίνον. 
αύτάρ έπεϊ βπεϊβάν τε πίον θ', όβον ήθελε θυμόςf 
βάν ρ ί'μεναι κείοντες έά προς δώμαθ' έκαβτος. 
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ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Τ. 

Όδνββέως και Πηνελόπης ομιλία, 
τα νίπτρα. 

αύτάρ ό έν μεγάρω νπελείπετο δΐος Όδυδδενς 
μνηδτήρεδδι φόνον δύν 'Αθήνη μερμηρίζων. 
αϊψα δε Τηλέμαχου έπεα πτερόεντα προδηύδα' 
„Τηλέμαχε, χρή τεύχε' άρήια κατθέμεν είδω 
πάντα μάλ'~ αντάρ μνηδτήρας μαλακοίς έπέεδδιν 5 
παρφάδθαι, οτε κέν δε μεταλλωδιν ποθέοντες· 
'έκ καπνού κατέθηκ', έπεί ονκέτι τοΐδιν έώκειν, 
οίά ποτε Τροίηνδε κιών κατέλειπεν Όδυδβεύς, 
αλλά κατήκιδται, όδδον πυρός ί'κετ' άυτμή. 
προς δ' έτι καί τάδε μείζον ivi φρεβίν έμβαλε δαίμων 10 
μή πως οίνωθέντες έριν δτήδαντες έν ύμΐν 
αλλήλους τρώδητε καταιδχύνητέ τε δαΐτα 
καί μνηδτύν αυτός γάρ έφέλκεται άνδρα δίδηρος.'" 

ως φάτο, Τηλέμαχος δε φίλφ έπεπείθετο πατρί, 
έκ δέ καλεδδάμενος προδέφη τροφον ΕυρύκλειαV 15 
,,μαΐ, άγε δή μοι έρυξον ένΐ μεγάροιδι γυναίκας, 
όφρα κεν ές θάλαμον καταθείομαι έντεα πατρός 
καλά, τά μοι κατά οίκονάκηδέα καπνός άμέρδει 
πατρός άποιχομένοιο, εγώ δ' έτι νήπιος ήα" 
νυν δ' έθέλω καταθέβθαι, ϊν ού πυρός ϊξετ- άυτμή." 20 

τον δ' αύτε προδέειπε φίλη τροφός Ευρύκλεια·' -
„αϊ γάρ δή ποτε, τέκνον, έπιφροβύνας άνέλοιο 
οίκου κήδεβθαι καί κτήματα πάντα φνλάδβειν. 
άλλ' άγε, τις τοι έπειτα μετοιχομένη φάος οίδει; 
δμωάς δ' ουκ ε ία ς προβλωδκέμεν, αϊ κεν έφαινόν." 25 
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τήν δ' αν Τηλέμαχος πεπνυμένος άντίον ηύδα' 
,,ξεΐνος 84'· ού γαρ άεργον άνέξομαι, 8ς κεν έμής γε 
χοίνικος άπτηται, καΐ τηλόθεν είληλουθώς." 

ώς άρ' έφώνηβεν, τή 4' άπτερος έπλετο μύθος, 
κλψσεν δε θύρας μεγάρων έύ ναιεταόντων. 30 
τω 4' άρ' αναΐξαντ Όδνβενς καί φαίδιμος νιος 
έβφόρεον κόρνθάς τε καί ασπίδας δμφαλοέσσας 
έγχεά τ' όξυόεντα' πάροιθε δέ Παλλάς Άθήνη 
χρύσεον λύχνον Εχονσα φάος περικαλλες έποίειν. 
δή τότε Τηλέμαχος προβεφώνεεν ον πατέρ' αΐψα' 35 
,,ώ πάτερ, ή μέγα θαΰμα τόδ' όφθαλμοΐσιν δρώμαι. 
έμπης μοι τοίχοι μεγάρων καλαί τε μεσόδμαι 
εΐλάτιναί τε δοκοί καί κίονες νψόσ' Εχοντες 
φαίνοντ δφθαλμοΐς ώς εί πυρός αίθομένοιο' 
ή μάλα τις θεός Ενδον,. οΐ ονρανόν ενρύν εχονσιν." 40 

τόν 4' άπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις 'Οδυσσεύς' 
„σίγα καί κατά σον νόον ΐσχανε μηδ' έρέεινε' 
αύτη τοι δίκη εστί θεών', οΐ "Ολνμπον εχονσιν. 
άλλα συ μέν κατάλεξαι, έγώ δ' ύπολείψομαι αυτού, 
'όφρα κ Ετι δμωάς καί μητέρα σήν έρεθίζω' 45 
ή δέ μ' όδυρομένη είρήσεται άμφίς έκαστα." . 

ώς φάτο, Τηλέμαχος δε δίεκ μεγάροιο βεβήκειν 
κείων ές θάλαμον, δα'ίδων ϋπο λαμπομενάων, . 
Ενθα πάρος κοιμάθ', ότε μιν γλυκύς ύπνος ίκάνοί' 
Ενθ' άρα καί τοτ' Ελεκτο καί Ήώ δΐαν Εμιμνεν. 50 
αύτάρ ό έν μεγάρω νπελείπετο δΐος 'Οδυσσεύς 
μνηστήρεσσι φόνον σύν 'Λθηνη μερμηρίζων. 

ή 4' ΐεν έκ θαλάμοιο περίφρων Πηνελόπεια, 
Άρτέμιδι Ικέλη ήέ χρνσέη Αφροδίτη· 
τή παρά μέν κλισίην πνρί κάτθεσαν, Ενθ' άρ' έφΐζεν, 56 
δινωτήν έλέφαντι καί άργύρω, ήν ποτε τέκτων 
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ποίηβ' Τκμάλιος, καΐ ύπο θρήνυν ποβίν ήκεν 
προβφυέ' εξ αυτής, όθ' επί μέγα βάλλετο κώας. 
ένθα καθέξετ έπειτα περίφρων Πηνελόπεια. 
ήλθον δε δμωαϊ λευκώλενοι εκ μεγάροιο' 60 
αϊ δ' άπο μεν βΐτον πολύν ήρεον ήδέ τραπέξας 
και δέπα, ένθεν α ρ' άνδρες ύπερμενέοντες έπινον, 
πυρ δ' άπο λαμπτήρων χαμάδις βάλον, άλλα δ' έπ' αυτών 
νήηβαν ξύλα πολλά, φόως έμεν ήδέ θέρεβθαι. 
ή δ' Όδυβή' ένένιπε Μελανθώ δεύτερον αύτις' 65 
,,ξεΐν', έτι καΐ νϋν ένθάδ' άνιήβεις δια νύκτα -
δινεύων κατά οίκον, όπιπεύβεις δε γυναίκας; 
αλλ' έξελθε θύραξε, τάλαν, καί δαιτος όνηΰο" 
ή τάχα καί δαλω βεβλημένος είδθα θύραξε 

την δ' άρ ύπόδρα ιδώ ν προβέφη πολύμητις Όδνββεύς' 
,,δαιμονίη, τί μοι ώδ' επέχεις κεκοτηότι θυμω; 71 
ή ότι ου λίπόω, χακά δε χροΐ εΐματα είμαι, 
πτωχεύω δ' ανά δήμον; άναγκαίη γάρ έπείγει' 
τοιούτοι πτωχοί καί άλήμονες άνδρες έαβιν. 
καί γάρ έγώ ποτε οίκον ¿ν άνθρώποιβιν έναιον 75 
'όλβιος αφνειόν, καί πολλάκι δόβκον αλήτη 
τοίφ, όποιος έοι καί ότευ κεχρημένος έλθοι' 
ήβαν δέ δμώες μάλα μυρίοι άλλα τε πολλά, 
οίβίν τ εύ ζώουβι καί άφνειοί καλέονται. 
αλλά Ζευς άλάπαξε Κρονίων ήθελε γάρ που. 80 
τω νϋν μή ποτε και βύ, γύναι, άπο παβαν όλέββης 
άγλαΐην, τη νϋν γε μετά δμωήβι κέκαββαι, 
μή πώς τοι δέβποινα κοτεββαμένη χαλεπήνη, 
ή Όδυβευς έλθη' έτι γάρ καί ελπίδος αίβα. 
ει δ' ό μεν ώς άπόλωλε και ούκέτι νόβτιμός έβτιν, 85 
αλλ' ήδη παις τ οίος 'Απόλλωνος γε ε'κητι, 
Τηλέμαχος· τον δ' ου τις ένί μεγάροιβι γυναικών 
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λήθει άταβθάλλουβ7, έπεί ούκέτι τηλίκος έβτίν." 
ώς φάτο, τον δ' ήκονβε περίφρων Πηνελόπεια, 

άμφίπολον δ' ένένιπεν, έπος τ έφατ έκ τ7 όνόμαζεν 90 
„πάντως, Θαρ6αλέη, κνον άδεές, ον τί με λήθεις 
έρδουβα μέγα έργον, δ 6ή κεφαλή άναμάξεις' 
πάντα γαρ εν ήδηβθ', έπεϊ εξ έμεν έκλνες αυτής, 
ώς τον ξεΐνον έμελλον ένϊ μεγάροιβιν έμοΐ6ΐν 
άμφϊ πόβει είρεβθαι, έπεϊ πνκιν&ς άκάχημαι." 95 

ή ρα καϊ Εύρννόμην ταμίην προς μύθον έειπεν 
„Ευρυνόμη, φέρε δη δίφρον καϊ κώας έπ αυτού, 
όφρα καθεξόμενος εΐπη έπος ήδ7 έπακούβη 
ό ξεΐνος έμέθεν ¿θέλω δέ μιν έξερέεΰθαι." ' 

iag έφαθ7, ή δε μάλ7 ότραλέως κατέθηκε φέρουβα 100. 
. δίφρον ένξεβτον καϊ έπ7 αύτω κώας έβαλλεν 

ένθα καθέξετ7 έπειτα πολύτλας δΐος Όδνββεύς. 
τοΐβι δέ μύθων ήρχε περίφρων Πηνελόπεια' 
,,ξεΐνε, το μέν 6ε πρώτον έγών είρήβομαι αυτή· 
τίς, πόθεν είς ανδρών; πόθι τοι πόλις ήδέ τοκήες;" 105 

τήν δ7 άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις Όδνβ6εύς· 
,,ώ γύναι, ουκ αν τίς 6ε βροτών έπ άπείρονα γαϊαν 
νεικέοι' ή γάρ 6 ευ κλέος ονρανον ευρύ ν [κάνει, 

Γ~ώς τέ τευ ή βαΰιλήος άμύμονος, og τε θεουδής 
: άνδρά6ιν έν πολλοΐβι καϊ ίφθίμοιβιν άνάββων 110 

ενδικίας άνέχηΰι, φέρηβι δέ γαία μέλαινα 
πνρούς καϊ κριθάς, βρίθηβι δέ δένδρεα καρπω, 
τ έκτη δ7 έμπεδα μήλα, θάλαΰβα δέ παρέχη Ιχθύς 
έξ εύηγεΰίης, άρετώβι δέ λαοϊ υπ7 αυτού. _ 
τω έμέ νύν τα μέν άλλα μετάλλα βω ένϊ οίκω, 115 
μηδέ μοι έξερέεινε γένος καϊ πατρίδα γαϊαν, 
μη μοι μάλλον θνμον ένιπλήβης όδννάων 
μνηβαμένω· μάλα δ7 είμϊ πολύβτονος· ουδέ τί με χρή 
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οίκω έν άλλοτρίω γοόωντά τε μυρόμενόν τε 
ήβθαι, έπεί κάκιον πενθήμεναι ακριτον αίεί' 120 
μή τις μοι δμωών νεμεβήβεται, ήέ βν γ' αυτή, 
φή δέ δάκρυ πλώειν βεβαρηότα με φρένας οίνω." 

τον δ' ήμείβετ' έπειτα περίφρων Πηνελόπεια' 
,,ξεΐν', ή τοι μεν ε μην άρετήν, εΐδός τε δέμας τε, 
ώλεδαν αθάνατοι, ότε "Ιλιον είδανέβαινον 125 
Άργεΐοι, μετά τοΐβι δ' έμός πόβις ήεν Όδνββευς. 
ει κείνος γ' έλθών τον έμον βίον άμφιπολεύοι, 
μεΐξόν κε κλέος είη έμον καΐ κάλλιον ούτως, 
νυν δ' άχομαι' τόΰα γάρ μοι έπέδδευεν κακά δαίμων. 
[οββοι γαρ νήβοιβιν επικρατέουβιν αριβτοι, . 130 
Αουλιχίω τε Σάμη τε καϊ ύλήεντι Ζακύνθω, 
οί' τ αυτήν Ίθάκην ένδείελον άμφινέμονται, 
οι μ' άεκαξομένην μνώνται, τρνχουβι δε οίκον.] 
τω ούτε ξείνων έμπάξομαι οϋθ' (κετάων 
ούτε τι κηρύκων, οΐ δημιοερ'γοί έαβιν 135 
άλλ' Όδυβήα ποθέουβα φίλον κατατήκομαι ήτορ. 
οί δε γάμον βπενδουβιν, εγώ δέ δόλους τολυπεύω. 
φάρος μέν μοι πρώτον ένέπνευβε φρεβΐ δαίμων, 
βτηβαμένη μέγαν ίβτόν, ένϊ μεγάροιβιν ύφαίνειν 
λεπτον και περίμετρον άφαρ δ' αύτοις μετέειπον 140 
'κούροι έμοι μνηβτήρες, έπεί Θάνε διος Όδυββεύς, 
μίμνετ' έπειγόμενοι τον έμον γάμον, εις ο κε φάρος 
έκτελέβω, μή μοι μεταμώνια νήματ 'όληται, 
Λαέρτη ήρωι ταφήιον, εις οτε κέν μιν 
μοΐρ' όλοή καθέληβι • τανηλεγέος θανάτοιο' 145 
μή τις μοι κατά δήμον 'Λχαιιάδων νεμεβήβη, 
αί κεν άτερ βπείρου κήται πολλά κτεατίββας.' 
ως έφάμην, τοΐβιν δ' έπεπείθετο θ υ μ ό ς αγήνωρ. 
έ ν θ α και ήματίη μέν υφαίνεβκον μέγαν ίβτόν, 

à 
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νύκτας δ' άλλύεσκον, έπεί δαΐδας παραθείμην. 150 
ας τρίετες μεν έληθον εγώ καΐ έπειθον Αχαιούς' 
αλλ' ότε τέτρατον ήλθεν ετος και έπήλυ&ον ώραι 
[μηνών φθινόντων, περί δ' ήματα πολλά τελέβθη], 
καΐ τότε δη με διά δμωάς, κύνας ουκ ¿λέγουσας, 
ε'ιλον έπελθόντες καΐ δμόκληβαν έπέεββιν. 155 
ώς το μεν έξετε'λεββα καΐ ουκ έθέλουσ', υπ' ανάγκης" 
νυν δ' ούτ έκφυγέειν δύναμαι γάμον ούτε τιν' άλλην 
μήτιν έθ' ευρίσκω, μάλα δ' δτρννονσι τοκήες . 
γήμασθ'ί άσχαλάα δε πάις βίοτον κατεδόντων, 
γιγνώσκων ήδη γάρ άνήρ ο ιός τε μάλιστα 160 
οίκον κήδεσθαι, τω τε Ζευς κϋδος δπάξει. 
αλλά και ò g μοι είπε τεον γένος, δππόθεν έσσί' 
ου γάρ άπο δρυός έσσι παλαιφάτου ονδ' άπδ πέτρης." 

την δ' άπαμειβόμενος προσέφη πολνμητις 'Οδυσσεύς' 
,,ώ γύναι αίδοίη Λαερτιάδεω Όδνσήος, 165 
ούκέτ' άπολλήξεις τον έμδν γόνον έξε ρέουσα" 
αλλ' εκ τοι έρέω' ή μέν μ' άχέεσσί γε δώσεις 
πλείοσιν, ή εχομαι' ή γάρ δίκη, δππότε πάτρης 
ής άπέησιν άνήρ τόσσον χρόνον, όσβον εγώ νυν, 
πολλά βροτών έπί άστε' άλώμενος άλγεα πάσχων. 170 
αλλά κα I ως έρέω, ο μ' άνείρεαι ή δε μεταλλάς. 
Κρήτη τις γαΐ' έστι μέσω ένΐ οί'νοπι πόντφ 
καλή και πίειρα, περίρρυτος' ¿ν δ' άνθρωποι 
πολλοί, άπειρέΰιοι, και έννήκοντα πόληες. 
άλλη δ' άλλων γλώσσα, μεμιγμένη' εν μεν Αχαιοί, 175 
εν δ' 'Ετεόκρητες μεγαλήτορες, ε'ν δε Κύδωνες 
Αωριέες τε τριχάικες δΐοί τε Πελασγοί, 
τήσι δ' ένΐ Κνωσός μεγάλη πόλις, ένθα τε Μίνως 
έννέωρος βασίλευε Α ιός μεγάλου δαρισ τής, 
πατρός έμοΐο πατήρ, μεγάθυμου Αενκαλίωνος. 180 

ι 
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Αευκαλίων δ' έμ' έτικτε και Ίδομενήα άνακτα' 
άλλ' 6 μεν έν νήεββι κορωνίβιν "Ιλιον εί'βω 
φχεθ' άμ' Άτρεΐδηβιν, έμοί δ' 'όνομα κλυτόν Λίθων, 
όπλότερος γενεή' ό δ' άρα πρότερος καϊ άρείων. 
ένθ' Όδυβήα έγών Ιδόμην καϊ ξείνια δώκα. 185 
καϊ γαρ τον Κρήτηνδε κατήγαγεν ΐς άνέμοιο 
ίέμενον Τροίηνδε, παραπλάγξαβα Μαλειών 
βτήβε δ' έν 'Λμνιβω, όθι τε β πέος Είλειθυίης, 
έν λιμέβιν χαλεποΐβι, μόγις δ' νπάλυξεν άέλλας. ' 
αντίκα δ' Ίδομενήα μέταλλα άβτυδ' ανελθών' 190 
ξεΐνον γάρ οι έφαβκε φίλον τ' έμεν αίδοΐόν τε. 
τω δ' ήδη δεκάτη ή ένδεκάτη πέλεν ηώς 
οίχομένω βυν νηυβί κορωνίβιν "Ιλιον εί'βω. 
τον μεν εγώ προς δώματ' άγων έύ έξείνιββα • 
ένδνκέως φιλέων, πολλών κατά οίκον ¿όντων 195 
καί οι τοις άλλοις ετάροις, οΐ άμ' αντώ έποντο, 
δημόθεν άλφιτα δώκα καϊ αί'θοπα οΐνον άγείρας 
καϊ βοΰς [ρενβαβθαι, ίνα πληβαίατο θνμόν. 
ένθα δνώδεκα μεν μένον ήματα δΐοι Αχαιοί" 
εί'λει γάρ Βορέης άνεμος μέγας ούδ' επί γαίη 200 
εί'α ΐβταβθαι, χαλεπός δέ τις ώρορε δαίμων 
τή τριβκαιδεκάτη' δ' άνεμος πέβε, τοί δ' άνάγοντο." 

ί'βκε ψεύδεα πολλά λέγων έτύμοιβιν όμοια' 
τής δ' άρ' άκονονβης ρέε δάκρυα, τήκετο δέ χρως' 
ώς δέ χιών κατατήκετ έν άκροπόλοιβιν 'όρεββιν, 205 
ήν τ Εύρος κατέτηξεν, ε'πήν Ζέφυρος καταχεύη' 
τηκομένης δ' άρα τής ποταμοί πλήθουβι ρέοντες' 
ώς τής τήκετο καλά παρήια δάκρυ χεούβης, 
κλαιούβης έόν άνδρα παρήμενον. αύτάρ Όδυββεύς 
θυμώ μέν γοόωβαν έήν έλέαιρε γυναίκα, 210 
όφθαλμοί δ' ώς ει κέρα έβταβαν ήέ βίδηρος 
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άτρέμας εν βλεφάροιβι4 δόλω δ' ο γε δάκρυα κεϋθεν. 
ή δ' επεϊ ουν τάρφθη πολυδακρύτοιο γόοιο, 
έξαϋτίς μιν έπεββιν αμειβομένη προβέειπεν 
,,νϋν μεν δη βευ, ξεΐνέ γ', Δ IRA πειρήβεβθαι. 215 
εί έτεον δήκεΐθι βύν άντιθέοις ετάροιβιν 
ξείνιβας εν μεγάροιβιν έμον πόβιν, ώς αγορεύεις, 
είπε μοι, όπποΦ αββα περί χροϊ εΐματα έβτο, 
αυτός θ' οίος έην, καΐ εταίρους, οι οι ε'ποντο." 

τήν δ' άπαμειβόμενοςπροβέφη πολύμητιςΌδυββεύς· 220 
,,ώ γύναι, άργαλέον τόββον χρόνον άμφίς έόντα 
είπέμεν ήδη γάρ οι έεικοβτον έτος έβτίν, 
ΕΞ ΟΥ κεΐθεν έβη καί ε'μής άπελήλυθε πάτρης-
αύτάρ τοι έρέω, ως μοι ίνδάλλεται ήτορ. 
χλαΐναν πορφυρέην οϋλην έχε δΐος Όδυββεύς, 225 
διπλήν αύτάρ οι περόνη χρυβοΐο τετυκτο • 
αύλοΐβιν διδύμοιβΐ' πάροιθε δε δαίδαλου ήεν · 
εν προτέροιβι πόδεββι κύων έχε ποικίλον έλλόν, 
άβπαίροντα λάων' το δε θαυμάζεβκον άπαντες, • 
RAG OF χρύβεοι έόντες 6 μεν λάε νεβρόν άπάγχων, 230 
αύτάρ Δ έκφυγέειν μεμαώς ήβπαιρε πόδεββιν. 
τον ΔΈ χιτών' ένόηβα περί χροϊ βιγαλόεντα, 
οίόν τε κρομύοιο λοπόν κάτα ίβχαλέόιο. 
τώς μεν έην μαλακός, λαμπρός Δ' ήν ήέλιος ώς' 
ή μεν πολλαί γ' αυτόν έθηήβαντο γυναίκες. 235 
Ά Λ Λ Ο δέ τοι έρέω, βύ δ' ένϊ φρεβΐ βάλλεο βήβιν. ' 
ΟΥΚ ΟΊΔ', ή τάδε έβτο περί χροϊ οί'κοθ' Όδυββεύς, 
ή τις εταίρων δώκέ θοής έπϊ νηος. Ιόντι, 
ή τίς που και ξεΐνος, έπει πολλοΐβιν Όδυββεύς 
έβκε φίλος* παϋροι γάρ 'Αχαιών ή β αν όμοιοι. 24Ο 
ΚΑΊ ΟΊ έγώ χάλκειον άορ και δίπλακα δώκα 
καλήν πορφυρέην καί τερμιόεντα χιτώνα, . 
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αίδοίως δ' άπέπεμπον έυσσέλμου έπί νηός. 
καϊ μεν οι κήρυξ ό λίγο ν προγενέστερος αυτού . 
ε'ίπετο' καϊ τόν τοι μυθήσο μαι, οίος ε ην περ. 245 
γυρδς έν ώμοισιν, μελανόχροος, ούλοκάρηνος, 
Εύρυβάτης δ' όνομ' έβκε• τίεν δέ μιν έξοχον άλλων 
ών ¿τάρων Όδυσεύς, ότι οί φρεσϊν άρτια ήδη." 

ώς φάτο, τή δ' έτι μάλλον ύφ' ΐμερον ώρσε γόοιο, 
σήματ άναγνούση, τά οί έμπεδα πέφραδ' 'Οδυσσεύς. 250 
ή δ' έπεί ούν τάρφθη πολυδακρύτοιο γόοιο, 
και τότε μιν μύθοισιν αμειβομένη προσέειπεν 
,,νϋν μεν δή μοι, ξεΐνε, πάρος περ έών ελεεινός, 
έν μεγάροισιν έμοΐσι φίλος τ έϋη αίδοΐός τε' 

' αυτή γαρ τάδε εΐματ έγώ πόρον, οί' αγορεύεις, 255 
πτύξασ' έκ θαλάμου, περόνην τ' έπέθηκ'α φαεινήν 
κείνφ άγαλμ' έμεναι. τον δ' ούχ ύποδέξομαι αύτις 
οίκαδε νοστήσαντα φίλην ες πατρίδα γαΐαν. 
τω ρα κακή αίΰη κοίλης έπί νηός 'Οδυσσεύς • 
φχετ έποψόμενος Κακοΐλιον ουκ δνομαστήν." 260 

την δ'. άπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις 'Οδυσσεύς · 
,,ώ γύναι αίδοίη Λαερτιάδεω Όδυσήος, 
μηκέτι νυν χρόα καλόν έναίρεο, μηδέ τι θυμό ν 
τήκε πόσιν γοόωσα. νεμεσσώμαί γε μεν ουδέν' 
και γάρ τις τ άλλοϊον όδύρεται άνδρ' δλέσασα 265 
κουρίδιον, τω τέκνα τέκη φιλότητι μιγεΐσα, , 
ή Όδνσή', όν φασι θεοΐς εναλίγκιον είναι, 
άλλά γόου μέν παϋσαι, έμεΐο δέ. σύνθεο μΰθον 
νημερτέως γάρ τοι μνθήσομαι ούδ' έπικεύσω, 
ώς ήδη Όδυσήος έγώ περί νόστου άκουσα 270 
άγχον, Θεσπρωτών ανδρών έν πίονι δήμω, 
ζώου' αντάρ άγει κειμήλια πολλά και έσθλά, 
αίτίξων ανά δήμον. άτάρ έρίηρας εταίρους 
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ώλεβε και νήα γλαφυρή ν ένΐ οί'νοπι πόντω, 
Θρινακίης aito νήβου ιών όδνβαντο γαρ αντω 275 
Ζεύς τε καΐ Ήέλιος' τον γαρ βόας έ'κταν εταίροι. 
οί μεν πάντες όλοντο πολνκλύβτω évi πόντω " 
τον δ' άρ' έπΐ τρύπιος νέος έκβαλε κνμ επί χέρβου, 
Φαιήκων ες γαΐαν, οι άγχίθεοι γεγάαβιν, . 
οι δή μιν περί κήρι θ ε ό ν ως τιμήβαντο 280 
και οι πολλά δόβαν πεμπειν τέ μιν ήθελον αυτοί 
οίκαδ' άπήμαντον ' καί κεν πάλαι ένθάδ' Όδνΰβενς 
ή ην αλλ' άρα οί τό γε κέρδιον εί'βατο θνμω, 
χοή ματ' άγνρτάξειν πολλήν επί γαΐαν Ιόντι. 
<bg περί κέρδεα πολλά καταθνητών ανθρώπων 285 
οίδ' Όδυβενς, ουδ' άν τις έρίββειε βροτός άλλος. 
ώς μοι Θεβπρωτών βαβιλεύς μυθήβατο Φείδων 
ωμννε δέ προς έμ' αυτόν, άποβπένδων évi οίκω, 
νήα κατειρυΰθαι και επαρτέας έμμεν εταίρους., 
οϊ δή μιν πέμψονβι φίλην ές πατρίδα γαΐαν. 290 
άλλ' έμε πρίν απέπεμψε' τνχηβε γαρ έρχομένη νηνς 
ανδρών Θεβπρωτών ές Αουλίχιον πολύπυρον. 
καί μοι κτήματ έδειξεν, όβα ξνναγείρατ Όδνΰβενς· 
καί νύ κεν ές δεκάτην γενεήν έτερόν γ' έτι βόβκοι' . 
τόββα οί έν μεγάροις κειμήλια κεΐτο άνακτος. 295 
τον δ' ές Αωδώνην φάτο βήμεναι, όφρα θεοίο 
έκ δρυός ύψικόμοιο Α ιός βουλήν έπακούβη, 
οππως νοβτήβειε φίλην ές πατρίδα γαΐαν, 
ήδη δήν άπεών, ή άμφαδον ή ε κρνφηδόν. 
ώς δ μεν ούτως έβτϊ βόος και έλενβεται ήδη, 300 
άγχι μάλ', ούδ' έτι τήλε φίλων καί πατρίδος αί'ης 
δηρον άπεββεΐται' έμπης δέ τοι ορκια δώβω. 
ΐβτω νυν Ζευς πρώτα, θεών ύπατος καί άριβτος, 
ίβτίη τ Όδνβήος άμνμονος, ήν άφικάνω, 
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ή μέν toi τάδε πάντα τελείεται, ώς αγορεύω. 305 
τονδ' αν.τον λνκάβαντος έλεύβεται ένθάδ' Όδνββεύς, 
τον μεν φθίνοντος μηνός, τον δ' ίβταμενοιο." 

τον δ' αντε προβέειπε περίφρων Πηνελόπεια' 
,,αϊ γαρ τ ο ύ τ ο , ξεϊνε, έπος τετελεβμένον εί'η" 
τω κε τάχα γνοίης φιλότητά τε πολλά τε δώρα 310 
εξ ¿μεν, ώς α,ν τις 6ε βνναντόμενος μακαρίξοι. 
αλλά μοι ώδ' ανά θυμό ν όίεται, ώς έβεταί περ' 
οϋτ Όδνΰενς έτι οίκον ελενόεται, οντε ΰύ πομπής 
τενξη, ε'πεί ού το ίο ι βημάντορές είο' ένι οϊκφ, , 
οϊος Όδνββενς έβκε μετ' άνδράβιν, εί' ποτ' έην γε, 315 
ξείνονς αίδοίονς άποπεμπεμεν ήδε δεχεβθαι. • 
αλλά μιν, αμφίπολοι, άπονίψατε, κάτθετε δ' εννήν, 
δεμνια και χλαίνας καΐ ρήγεα βιγαλόεντα, 
ώς κ εν θαλπιόων χρυβόθρονον Ήώ ϊκηται. . 
ήώθεν δε μάλ' ήρι λοεββαι τε χρΐδαί τε, 320 
rag κ' ένδον παρά Τηλεμάχω δείπνοιο μέδηται 
ήμενος έν μεγάρω' τω δ' άλγιον, ος κεν ¿κείνων 
τούτον άνιάξη θνμοφθόρος, ούδέ τι έργον 
ένθάδ' έτι πρήξει, μάλα περ κεχολωμένος αίνώς. 
πώς γαρ εμεν 6ν, ξεΐνε, δαήβεαι, εί τι γυναικών 325 
άλλάων περίειμι νόον και έπίφρονα μήτιν, 
εί' κεν άνβταλέος, κακά είμένος, έν μεγάροιβιν 
δαινΰη' άνθρωποι δέ μινννθάδιοι τελέθονβιν. 
og μέν απηνής αυτός έη και άπηνέα είδη, . 
τω δέ .καταρώνται πάντες βροτοί άλγε όπίΰβω 330 
ζωω, άτάρ τεθνεώτί γ' εφεψιόωνται άπαντες' 
ος δ' αν αμύμων αυτός έη και άμνμονα είδη, 
τον μεν τε κλέος ευρύ δια ξεΐνοι φορέονβιν 
πάντας έπ' ανθρώπους, πολλοί τέ μιν έβθλόν έειπον." 

τήν δ' άπαμειβόμενοςπρο6έφηπολνμητις'Οδν66ενς'335 
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,,ώ γνναι aidοίη Ααερτιάδεω Όδυβήος, 
ή τοι έμοι χλαΐναι και ρήγεα βιγαλόεντα • 
ήχθεθ', οτε πρώτον Κρήτης όρεα νιφόεντα 
νοβφιβάμην έπΐ νηός ιών δολιχηρέτμοιο, . . 
κείω δ', ώς το πάρος περ άνπνονς νύκτας lavον 340 
πολλάς γαρ δή νύκτας άεικελίω ενι κοίτη 
άεβα καί τ άνέμεινα έύθρονον 'Ηώ δΐαν. 
ούδέ τί μοι ποδάνιπτρα ποδών έπιήρανα θυμω 
γίγνεται' ούδέ γννή ποδός άψεται ήμετέροιο ' 
τάων, αϊ τοι δώμα κάτα δρήβτειραι έαβιν, 345 
ει μή τις γρηνς έβτι παλαιή, κεδνά ίδνΐα, 
ή τις δή τέτληκε τόβα φρεβίν, οββα τ εγώ περ· 
τη δ' ούκ αν φθονέοιμι ποδών άψαβθαι έμεΐο." 

τον δ' αύτε προβέειπε περίφρων Πηνελόπεια' 
,,ξεΐνε φίλ'~ ού γάρ πώ τις άνήρ πεπνυμένος ώδε 350 
ξείνων τηλεδαπών φιλίων έμόν ΐκετο δώμα, 
ώς βν μαλ' εύφραδέως πεπνυμένα πάντ αγορεύεις· 
έβτι δέ μοι γρήνς πνκινά φρεβΐ μήδε' έχουΰα, 
ή κεΐνον δύβτηνον έν τρέφεν ήδ' άτίταλλεν, 
δεξαμενή χείρεββ', οτε μιν πρώτον τέκε μήτηρ- 355 
ή βε πόδας νίψει ύλιγηπελέονβά περ έμπης. 
αλλ' αγε νϋν άνβταβα, περίφρων Εύρνκλεια, 
νίψον 6οίο άνακτος όμήλικα' καί που Όδυββεύς 
ήδη τοιόβδ' έβτΐ πόδας τοιόβδε τε χείρας· 
α'ίψα γάρ έν κακότητι βροτοι καταγηράβκουβιν." 360 

ώς άρ' έφη, γρήυς δέ κατέβχετο χερβί πρόβωπα, 
δάκρυα δ' έκβαλε θερμά, έπος δ' όλοφυδνόν έειπεν 
,,ώ μοι έγώ βέο, τέκνον, αμήχανος, ή βε περί Ζευς 
ανθρώπων ήχθηρε θεονδέα θυμόν έχοντα, 
ού γάρ πώ τις τόββα βροτών Αιι τερπικεραύνω 365 
πίονα μηρι έκη' ούδ' έξαίτονς έκατόμβας, 
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обба бЬ τω έδίδους άρώμενος, είος ϊκοιο 
γήράς τε λιπαρον θρέψαιό τε φαίδιμον νίόν 
νυν δε τοι oí ω πάμπαν άφείλετο νόβτιμον ήμαρ. 
ούτω που καί κείνφ έφεψιόωντο γυναίκες 370 
ξείνων τηλεδαπών, ότε τευ κλυτά δώμαθ' ϊκοιτο, 
ώς βέθεν αί κύνες αί'δε καθεψιόωνται άπαβαι, 
τάων νυν λώβην τε καί αί'σχεα πόλλ' άλεείνων 
ούκ έάας νίζειν έμέ δ' ουκ άέκουδαν άνωγεν 
κούρη Ίκαρίοιο, περίφρων Πηνελόπεια. 375 
τω 6ε πόδας νίψω άμα τ' αυτής Πηνελοπείης 
καί б ¿θ εν εϊνεκ', έπεί μοι όρώρεται ένδοθι θυμός 
κήδεΰιν. αλλ' άγε νυν ξυνίει έπος, όττι κεν εί'πω. 
πολλοί δή ξεΐνοι ταλαπείριοι ένθάδ' ϊκοντο, 
άλλ' ου πώ τινά φημι έοικότα ώδε ίδέβθαι, 380 
ώς 6υ δέμας φωνήν τε πόδας τ Όδυβήι έοικας." 

τήν δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις Όδυ66εύς ' 
,,ώ γρηϋ, ούτω φαβίν, ο6οι Ιδον όφθαλμοϊσιν 
ήμέας άμφοτέρους, μάλα είκέλω άλλήλοιιν 
έμμεναι, ώς 6ύ περ αυτή έπιφρονέουβ' αγορεύεις." 385 

ώς άρ' έφη, γρήυς δε λέβηθ' έλε παμφανόωντα, 
τω πόδας έξαπένιξεν, ύδωρ δ' ένεχεύατο πουλύ 
ψυχρόν, έπειτα δε θερμόν έπήφυβεν. αύτάρ Όδυ66εύς 
ϊζεν απ' έΰχαρόφιν, ποτI δέ βκότον έτράπετ αϊψα· 
αύτίκα γαρ κατά θυμό ν όίβατο, μή ε λαβοϋβα 390 
ούλήν άμφράσσαιτο καί άμφαδά έργα γένοιτο, 
νίξε δ' άρ' α66ον ίοϋσα άναχθ' εόν αύτίκα δ' έγνω 
ούλήν, τήν ποτέ μιν 6ύς ήλαβε λευκώ όδόντι 
Παρνηβόνδ' έλθόντα μετ' Αύτόλυκόν τε καί υΐας, 
μητρός έής πάτερ' έδθλόν, og ανθρώπους έκέκαβτο 395· 
κλεπτοβύνη θ' όρκω τε' θεός δέ οι αυτός έδωκεν 
Ερμείας' τω γάρ κεχαριβμένα μηρι έκαιεν 
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άρνών ήδ' έρίφων, δ δέ οί πρόφρων άμ' όπήδει. 
Αύτόλνχος δ' έλθών 'Ιθάκης ές πίονα δήμον 
παΐδα νέον γεγαώτα κιχήβατο θυγατέρος ής' 400 
τόν ρά οί Ευρύκλεια φίλοις έπί γούναβι θήκεν 
παυομένω δόρποιο, έπος τ έφατ έκ τ όνόμαξεν' 
,,Αύτόλυκ', αυτός νυν όνομ' εΰρεο, οττι κε θείο 
παιδός παιδί φίλω' πολυάρητος δέ τοί έβτιν." ' 
τήν δ' αύτ' Aiτόλυκος άπαμείβετο φώνηβέν τε" 405 
„γαμβρός έμός θύγατέρ τε, τίθεΰθ' 'όνομ', όττικεν εΐπω. 
πολλοί6ιν γαρ έγώ γε όδνββάμενος τόδ' ίκάνω, 
άνδράβιν ήδέ γυναιξίν àvà χθόνα πονλνβότειραν' 
τω δ' Όδυβεύς όνομ' έθτω έπώνυμον. αύτάρ έγώ γε, 
δππότ &ν ήβήβας μητρώων ές μέγα δώμα 410 
έλθη Παρνηβόνδ', όθι πού μοι χτήματ έαβιν, 
τών οί έγώ δώβω καί μιν χαίροντ' αποπέμψω 

τών ένεκ ήλθ' Όδυβεύς, ίνα οί πόροι άγλαά δώρα. 
τον μέν αρ' Αύτόλνκός τε καί υιέ ε ς Αύ τολύκοω 
χερβίν τ ήβπάξοντο έπεββί τε μειλιχίοιβιν 415 
μήτηρ δ' 'Αμφιθέη μητρός περιφϋβ' Όδυβήι 
κύββ' άρα μιν κεφαλήν τε καί άμφω φάεα καλά. 
Αύτόλυκος δ' υίοίβιν έκέκλετο χυδαλίμοιβιν 
δεϊπνον έφοπλίββαι' τοί δ' ότρύνοντος άκονβαν, 
αύτίκα δ! είβάγαγον βονν άρΰενα πενταέτηρον. 420 
τόν δέρον άμφί θ' έπον καί μιν διέχευαν άπαντα, 
μίβτνλλόν τ' αρ' έπιβζαμένως πεΐράν τ όβελοΐβιν, 
ώπτηβάν τε περιφραδέως δάββαντό τε μοίρας, 
ώς τότε μίν πρόπαν ήμαρ ές ήέλιον καταδύντα 
δαΐνυντ , ουδέ τι θυμός έδεύετο δαιτός έίδης' ' 425 
ήμος δ' ήέλιος κατέδν καί έπί κνέφας ήλθεν, ' 
δή τότε κοιμήβαντο xal ύπνου δώρον έλοντο. 
ήμος δ' ήριγένεια φάνη φοδοδάχτνλος 'Ηώς, 
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βάν φ' ί'μεν ές θήρην, ήμέν κύνες ήδέ καΐ αυτοί 
υίέες Αύτολύκου' μετά το ίοι δε δΐος Όδυΰβεύς 430 
ήιεν. αίπϋ δ' όρος προΰέβαν καταειμένον ϋλη 
Παρνηΰοϋ, τάχα δ' ϊκανον πτύχας ήνεμοέββας. 
ήέλιος μεν έπειτα νέον προβέβαλλεν άρονρας 
έξ άκαλαρρείταο βαθυρρόου 'έΐκεανοΐο, 
ο[ δ' ές βήββαν ϊκανον έπακτήρες' προ δ' άρ' αυτών 435 
ΐχνι έρευνώντες κύνες ήιβαν, αύτάρ 'όπιβθεν 
υιέ ε ς Αύτολύκου" μετά τοϊβι δέ δΐος Όδυββεύς 
ήιεν άγχι κυνών κραδάων δολιχόβκιον έγχος. 
ένθα δ' άρ' έν λόχμη πυκινή κατέκειτο μέγας βϋς. 
τήν μέν άρ' οϋτ' ανέμων διάη μένος νγρ'ον άέντων, 440 
ούτε μιν ήέλιος φαέθων άκτΐβιν έβαλλεν, 
οϋτ' ϋμβρος περάαβκε διαμπερές· ως άρα πυκνή 
ήεν, άτάρ φύλλων ένέην χύβις ήλιθα πολλή, 
τόν δ' ανδρών τε κυνών τε περί κτύπος ήλθε ποδοΐιν, 
ώς έπάγοντες έπήδαν δ δ' άντίος έκ ξυλόχοιο, 445 
φρίξας ευ λοφιήν, πΰρ δ' δφθαλμοΐβι δεδορκώς, 
0τή β' αυτών βχεδόθεν. ό δ' άρα πρώτιβτος Όδνββεύς 
εΟΟυτ' άναβχόμενος δολιχον δόρυ χειρί παχείη, 
ούτάμεναι μεμαώς' ό δέ μιν φθάμενος έλαβεν βϋς 
γουνός ϋπερ, πολλον δέ διήφυβε βαρκός όδόντι 450 
λικριφις άίξας, ουδ' δβτέον ΐκετο φωτός, 
τον δ' Όδυβεύς οϋτηβε τυχών κατά δεξών ώμον, 
άντικρϋς δέ διήλθε φαεινού δουρος άκωκή, 
κάδ δ' έπεβ' έν κονίηβι μακών, από δ' έπτατο θυμός, 
τον μέν άρ' Αύτολύκου παίδες φίλοι άμφεπένοντο, 455 
ώτειλήν δ' Όδυβήος άμύμονος άντιθέοω 
δήβαν έπιβταμένως, έπαοιδή δ' αίμα κελαινον 
έβχεθον, αΐψα δ' ϊκοντο φ ί λ ο υ προς δώματα πατρός, 
τόν μέν άρ' Αύτόλυκός τε καϊ υίέες Αύτολύκοιο, 
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εύ Ιηβάμενοι ήδ' άγλαά δώρα παρόντες 460 
καρπαλίμως χαίροντα φίλως χαίροντες έπεμπον 
εις Ίθάκην. τω μεν ρα πατήρ καΐ πότνια μήτηρ 
χαΐρον νοβτήβαντι καΐ έξερέεινον έκαδτα, 
ούλήν orr ι πόθοι.· ó δ' άρα δφίδιν εν κατέλεξεν, 
ως μιν θηρενοντ έλαδεν δνς λευκώ όδόντι, 465 

Παρνηδόνδ' έλθόντα δύν νίάδιν Αντολνκοιο. 
τήν γρήνς, χείρεδδι καταπρηνέδδί λαβοϋδα, 

γνώ ρ έπυμαδδαμένη, πόδα δε προέηκε φέρεδθαι ' 
¿ν δε λεβητι πέδεν κνήμη, κανάχηδε δε χαλκός' 
αψ δ' έτέρωδ' έκλίθη, το δ' επί χθονος έξέχνθ' νδωρ. 470 
τήν δ' αμα χάρμα καΐ άλγος ε'λε φρένα, τω δε οι 'όδδε 
δακρνόφιν πλήδθεν, θαλερή δε' ot έδχετο φωνή. 
άψαμενη δε γενείον Όδνδδήα προδέειπεν 
,,ή μάλ' Όδνδδεύς έδδι, φίλον τεκος" ουδέ δ' εγώ γε 
πρϊν εγνων, πρίν πάντα άνακτ έμον άμφαφάαδθαι." 475 

ή και Πηνελόπειαν έδέδρακεν όφθαλμοΐδιν, 
πεφραδέειν έθέλονδα φίλον πόδιν ένδον έόντα. 
ή δ' οϋτ άθρήδαι δύνατ' άντίη ούτε νοήδαΐ' 
τή γαρ Άθηναίη νόον έτραπεν. αύτάρ Όδυδδενς 
χειρ' ίπιμαδδάμενος φάρνγος λάβε δεξιτερήφιν, 4S0 
τή δ' έτέρη ε'θεν άδδον έρύδδατο φώνηδέν τε· 
,,μαΐα, τί ή μ ε'θε'λεΐ£ όλέδαι; δυ δέ μ' έτρεφες αυτή 
τω δφ έπΐ μαζω' νυν δ' άλγεα π ο λ λ ά μογήδας 
ήλνθον είκοδτφ έτεΐ ες πατρίδα γαΐαν. 
άλλ' έπεί έφράδθης και του θεός έμβαλε θνμω, 485 
δίγα, μή τις τ άλλος ivi μεγάροιδι πνθηται. 
ώδε γαρ έξερέω, το δε καΐ τετελεδμένον έδται· 
ει χ ΰπ' έμοί γε θεός δαμάδη μνηδτήρας άγανονς, 
ουδέ τροφού ονδης δεν άφέξομαι, όππότ αν άλλας 
δμωάς έν μεγάροιδιν έμοΐς κτείνωμι γυναίκας490 
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τον â' αντε προβέειπε περίφρων Εύρύκλεια' 
,,τέκνον έμόν, ποιόν 6ε έπος φνγεν ε'ρκος δδόντων. 
οΐβθα μεν, οίον έμόν μένος έμπεδον ούδ' έπιεικτόν, 
έξω δ' ώς οτε τις βτερεή λίθος ήέ βίδηρος. 
άλλο δέ τοι έρέω, 6υ δ' ένϊ φρεβί βάλλεο fffjőiv 495 
εΐ χ υπό βοί γε θεός δαμάβη μνηβτήρας άγαυούς, 
δή τότε τοι καταλέξω ένί μεγάροιβι γυναίκας, 
αϊ τέ б' άτιμάξουβι καί αϊ νηλείτιδές είβιν." 

τήν δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις Όδυ66εύς' 
„μαία, τί ή δέ 6ύ τάς μυθήβεαι; ουδέ τί 6ε χρή. 500 
ευ νυ καί αυτός έγω φράβομαι καί εί'βομ' εκάβτην 
αλλ' έχε βιγή μϋθον, ίπίτρεψον δέ θεοΐβιν." 

ώς άρ' έφη, γρήυς δέ διέκ μεγάροιο βεβήκειν 
o Í6 ο μένη ποδάνιπτρα' τα γαρ πράτερ' έκχυτο πάντα, 
αύτάρ έπεί νίψεν τε καί ήλειψεν λίπ έλαίφ, 505 
αύτις άρ' άββοτέρω πυρός έλκετο δίφρον Όδυββεύς 
θερβόμενος, ουλή ν δέ κατά ρακέεββι κάλνψεν. 
τοΐβι δέ μύθων ήρχε περίφρων Πηνελόπεια' 
,,ξεΐνε, το μέν б' έτι τυτθον έγών είρήβομαι αυτή' 
καί γάρ δή κοίτοιο τάχ έββεται ήδέος ωρη, 510 
όν τινά γ' ύπνος έλοι γλυκερός καί κηδόμενόν περ. 
αύτάρ έμοί καί πένθος άμέτρητόν πόρε δαίμων 
ήματα μέν γαρ τέρπομ' όδυρομένη γοόωβα, 
ές τ έμά έργ' δρόωβα καί άμφιπόλων ivi οίκω' 
αύτάρ έπήν νύξ έλθη έληβί τε κοΐτος άπαντας, 515 
κεΐμαι ένϊ λέκτρω, πυκιναί δέ μοι άμφ άδινον κήρ 
ύξεΐαι μελεδώνες ύδυρομένην ερέθουβιν. 
ώς δ' οτε Πανδαρέου κούρη χλωρηίς αηδών 
καλόν άείδηβιν έαρος νέον ίβταμένοιο, 
δενδρέων έν πετάλοιβι καθεξομένη πυκινοΐ6ιν, · 520 
ή τε θα μ à τρωπώβα χέει πολυηχέα φωνήν, 
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παΐδ' άλοφυρομένη "Ιτυλον φίλον, ον ποτέ χαλκω 
κτεϊνε δι άφραδίας, κοϋρον Ζήθοιο ανακτος, 
rag και έμοί δίχα θυμός όρώρεται ένθα καΐ ένθα, . 
ήέ μένα) παρά παιδί καί έμπεδα πάντα φυλάββω, 525 
κτήβιν έμήν, δμώάς τε καί ύψερεφες μέγα δώμα, 
εύνήν τ αίδομένη πόβιος δήμο ιό τε φήμιν, 
ή ήδη αμ' έπομαι 'Αχαιών 8g τις άριβτος 
μναται ένΐ μεγάροιβι, πορών άπερείβια έδνα. 
παις δ' έμος έως μεν έην έτι νήπιος ήδε χαλίφρων, 530 
γήμαβθ' ου μ' ε Γα πόβιος κατά δώμα λιποϋβαν 
νϋν δ', οτε δή μέγας έβτΐ καί ήβης μέτρον ικάνει, 
καί δή μ' άραται πάλιν έλθέμεν έκ μεγάροιο, 
κτήβιος άβχαλόων, τήν οι κατέδουβιν 'Αχαιοί. 
αλλ' αγε μοι τον 'όνειρον ϋπόκριναι καί άκουβον. 535 
χήνές μοι κατά οίκον έείκοβι πυρον έδουβιν 
εξ ύδατος, καί τέ βφιν ίαίνομαι είβορόωβα' 
έλθών δ' ε'ξ 'όρεος μέγας αίετός άγκυλοχείλης 
π&βι κατ' αυχένας ήξε καί έκτανεν οι δε κέχυντο 
αθρόοι έν μεγάροις, δ δ' ές αιθέρα δΐαν άέρθη. 540 
αύταρ έγω κλαϊον καί έκώκυον έν περ όνείρφ, 
άμφί δ' έμ' ήγερέθοντο έυπλοκαμϊδες 'Αχαιαί 
οΐκτρ' όλοφυρομένην, ο μοι αίετός έκτανε χήνας. 
αψ δ' έλθων κατ' άρ' έξετ' επί προύχοντι μελάθρω, 
φωνή δέ βροτέη κατερήτυε φώνηβέν τε' 545 
' θάρβει, 'Ικαρίου κούρη τηλεκλειτοϊο' 
ουκ όναρ, αλλ' ϋπαρ έβθλόν, ο τοι τετελεβμένον έβται. 
χήνες μεν μνηβτήρες, έγω δέ τοι αίετος 'όρνις 
ήα πάρος, νϋν αύτε τεός πόβις είλήλουθα, 
og π&βι μνηβτήρβιν άεικέα πότμον έφηβω.' 550 
rag έφατ , αύταρ έμέ μελιηδής ϋπνος άνήκεν' 
παπτήναβα δέ χήνας ένί μεγάροιβι νόηβα 
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πυρον έρεπτομένους χαρά πύελον, ή χι χάρος περ." 
τήν δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητιςΌδυββεύς' 

,,ώ γύναι, ου πως έβτιν ύποκρίναβθαι όνειρο ν " 555 
άλλη άποκλίναντ', έπει ή ρά το ι αυτός Όδυββεύς 
πέφραδ', όπως τελέει. μνηβτήρβι δε φαίνετ όλεθρος 
παβι μάλ', ουδέ κέ τις θάνατον xal χήρας άλύξει." 

τόν δ' αυτέ προβέειπε περίφρων Πηνελόπεια' 
,,ξεΐν', ή τοι μεν δνειροι αμήχανοι άκριτόμυθοι 560 
γίγνοντ , ουδέ τι πάντα τελείεται άνθρώποιβιν. 
dotal γάρ τε πύλαι άμενηνών εΐβίν όνείρων' 
αί μέν γάρ κεράεββι τετεύχαται, αί δ' έλέφαντι. 
των οΐ μέν κ έλθωβι διά πριβτού έλέφαντος, 
οι ρ έλεφαίρονται, έπε' άκράαντα φέροντες· 565 
οϊ 4ε διά ξεβτών κεράων έλθωβι^θύραξε, 
οΐ ρ έτυμα κραίνουβι, βροτών ότε κέν τις ΐδηται. 
άλλ' έμοί ουκ έντεϋθεν όίομαι alvòv όνειρον 
έλθέμεν ή κ άβπαβτον έμοί και παίδι γένοιτο, 
άλλο δέ τοι ερέω, 6ύ 4' ένΐ φρεβϊ βάλλεο βήβιν. 570 
ήό'ε δή ήως εΐβι δυβώνυμος, ή μ' Όδυβήος 
οίκου άποβχήβεΐ" νυν γάρ καταθήβω άεθλον 
τους πελέκεας, τους κείνος ένΐ μεγάροιβιν έοΐβιν 
ϊβταβχ εξείης δρυόχους ως, δώδεκα πάντας' 
βτάς δ' ο γε πολλον άνευθε διαρρίπταβκεν όιβτόν 575 
νυν δέ μνηβτήρεββιν άεθλον τούτον έφήβω' 
og δέ κε ρηίτατ έντανύβη β ιόν έν παλάμηβιν 
καΐ διοϊβτεύβη πελέκεων δυοκαίδεχα πάντων, 
τω κεν άμ' εβποίμην, νοβφιββαμένη τάδε δώμα 
κουρίδιον, μάλα καλόν, ένίπλειον βιότοιο, 580 
τού ποτέ μεμνήβεβθαι όίομαι έν περ όνείρω." 

τήν 4' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις Όδυββεύς' 
,,ώ γύναι αΐδοίη Λαερτιάδεω Όδυβήος, 
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μηκετι νυν Ανάβαλλε δόμοις ¿'νι τοϋτον άεθλον 
πρίν γάρ τοι πολύμητις ελεύβεται ένθάδ' Όδυββεύς, 585 
πρϊν τούτους τόδε τόξον έύξοον άμφαφόωντας 
νευρήν τ' έντανύβαι διοΐβτεΰβαί τε βιδήρου." 

τον δ' αύτε προβέειπε περίφρων Πηνελόπεια' 
,,εΐ χ έθέλοις μοι, ξεΐνε, παρήμενος ¿ν μεγάροιβιν 
τέρπειν, ου χέ μοι ύπνος έπΐ βλεφάροιβι χυθείη' 590 
αλλ' ου γάρ πως έβτιν άύπνους έμμεναι αίεΐ 
ανθρώπους' έπϊ γάρ τοι εκάβτω μοΐραν έθηκαν 
Αθάνατοι θνητοΐβιν έπϊ ξείδωρον άρουραν. 
αλλ' ή τοι μεν έγών ύπερώιον είβαναβαβα 
λε'ξομαι είς εύνήν, ή μοι βτονόεββα τετυκται, 595 
αι'ει δάκρυβ' έμοΐβι πεφυρμένη, έξ ου Όδυββεύς 
φχετ' έποψόμενος Κακοΐλιον ουκ δνομαβτήν. 
ένθα χε λεξαίμην βύ δε λέξεο τωδ' évi οίκω, 
ή χαμάδις βτορέβας, ή τοι κατά δέμνια θέντων." 

ώς είποϋβ' άνέβαιν' υπερώια βιγαλόεντα 600 
ουκ οί'η, άμα τη γ ε καΐ άμφίπολοι κίον άλλαι. 
ές δ' ύπερω' άναβάβα βύν άμφιπόλοιβι γυναιξϊν 
κλαΐεν έπειτ Όδυβήα φίλον πόβιν, ύφρα οί ϋπνον 
ήδύν έπϊ βλεφάροιβι βάλε γλαυκώπις Άθήνη· 

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Υ. 

Τα Λρό της μνηβτηροφονίας. 

αύτάρ δ έν προδόμω εύνάξετο δΐος Όδυββεύς' 
κάμ μεν άδέψητον βοέην βτόρεβ', αύτάρ ϋπερθεν 
κώεα πόλλ' δίων, τους ίρεύεβκον Αχαιοί' 
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Εύρυνόμη δ' άρ' έπΐ χλαΐναν βάλε κοιμηθέντι. 
ένθ' Όδνδενς μνηδτήρδι κακά φρονε'ων évi θνμω 5 
κεΐτ' έγρηγορόων tat δ' ¿κ μεγάροιο γυναίκες 
ήιδαν, αϊ μνηβτήρδιν έμιδγέδκοντο πάρος περ, 
άλλήληδι γέλω τε καΐ εύφροδννην παρέχουβαι. 
του δ' ώρίνετο θυμός ¿vi δτήθεδδι φίλοιδιν 
πολλά δέ μερμήριξε κατά φρένα καΐ κατά θυμό ν, 10 
ήέ μεταΐξας θάνατον τενξειεν εκάδτη, 
ή έτ' έώ μνηβτήρδιν νπερφιάλοιβι μιγήναι 
ϋβτατα καΐ πνματα ' κραδίη δε of ένδον νλάκτει. 
ώς δε κνων άμαλήδι περί δκυλάκεβδι βεβωδα 
άνδρ' άγνοιήδαδ' νλάει μεμονέν τε μάχεδθαι, 15 
ώς ρα τον ένδον υλάκτει άγαιομένον κακά έργα. 
βτήθος δε πλήξας κραδίην ήνίπαπε μνθω· 
,,τέτλαθι δή, κραδίη' καΐ κύντερον άλλο ποτ' έτλης, 
ή ματ ι τω, δτε μοι μένος άβχετος ήδθιε Κνκλωψ 
ίφθίμους έτάρονς" δν δ' έτόλμας, όφρα 6ε μήτις 20 
έξάγαγ' ¿ξ άντροιο όιόμενον θανεεδθαι." 

ώς έφατ ¿ν δτήθεδδι καθαπτόμενος φίλον ήτορ' 
τω δέ μάλ' ¿ν πείδη κραδίη μένε τετληνΐα 
νωλεμέως' άτάρ αυτός έλίδδετο ένθα καϊ ένθα. 
ώς δ' δτε γαδτέρ' άνήρ πολέος πυρός αίθομένοιο, 25 
έμπλείην κνίδης τε xal αίματος, ένθα καϊ ένθα 
αίόλλη, μάλα δ' ωκα λιλαίεται όπτηθήναι, 
ώς άρ' δ γ' ένθα καϊ ένθα έλίδδετο μερμηρίξων, 
δππως δή μνηδτήρδιν άναιδέδι χείρας έφήδει 
μοννος έών πολέδι · δχεδόθεν δέ of ήλθεν Άθήνη 30 
ούρανόθεν καταβάδα ' δέμας δ' ήικτο γνναικί. 
δτή δ' άρ' υπέρ κεφαλής και μιν πρός μνθον έειπεν 
,,τίπτ αντ έγρήδδεις, πάντων περί κάμμορε φωτων; 
οίκος μέν τ οι δδ' έδτί, γυνή δέ τοι ήδ' ένΐ οίκω, 
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και πάις, οϊόν που τις έέλδεται έμμεναι via." 35 
τήν δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολνμητις Όδνβΰεϋς· 

„val δή ταΰτά γε πάντα, θεά, κατά μοΐραν έειπες' 
άλλά τί μοι τόδε θυμός évi φρεβι μερμηρίζει, 
δππως δή μνηβτήρβιν άναιδέβι χείρας έφήΰω 
μοϋνος έών, οι δ' αίέν άολλέες ένδον έαβιν. 40 
πρός δ' έτι xal τόδε μείζον évi φρεϋΐ μερμηρίζω' 
εί περ γαρ κτείναιμι Α ιός τε βέθεν τε έκητι, 
πή κεν ύπεκπροφύγοιμι; τά 6ε φράζεβθαι άνωγα." 

τον δ' αύτε προβέειπε θεά, γλαυκώπις 'Αθήνη' 
,,βχέτλιε, καΐ μεν τις τε χερείονι πείθεθ' έταίρφ, 45 
8ς περ θνητός τ' ¿6τΙ καΐ ου τόβα μήδεα οϊδεν 
αύτάρ ¿γώ θεός είμι, διαμπερές ή 6ε φυλάββω 
έν πάντε66ι πόνοις. ¿ρέω δέ τοι έξαναφανδόν 
εΐ περ πεντήκοντα λόχοι μερόπων άνθρώπων 
νώι περιβταΐεν κτείναι μεμαώτες "Αρηι, 50 
και κεν των έλά6αιο βόας καΐ ίφια μήλα. 
αλλ' έλέτω 6ε καΐ ύπνος' άνίη και τό φυλάββειν 
πάννυχον έγρήββοντα, κακών δ' νποδύβεαι ήδη." 

ως φάτο καί ρά οί ΰπνον έπΐ βλεφάροιβιν έχευεν, 
αυτή δ' αψ ές Όλυμπον άφίκετο δια θεάων. 65 

ευτε τον ύπνος έμαρπτε λύων μελεδήματα θυμοϋ, 
λυβιμελής, άλοχος δ' αρ' έπέγρετο κεδνά ίδνΐα, 
κλαίε δ' άρ' έν λέκτροι6ι καθεζομένη μαλακόΐ6ιν. 
αύτάρ έπεί κλαίουβα κορέββατο όν κατά θνμόν, 
'Αρτέμιδι πρώτιβτον έπεύξατο δΐα γυναικών 60 
,','Αρτεμι πότνα θεά, θύγατερ Αιός, αίθε μοι ήδη 
lòv ivi βτήθεββι βαλοϋβ' έκ θνμόν έλοιο 
αύτίκα νυν, ή έπειτά μ' άναρπάξαβα θύελλα 
οϊχοιτο προφέρονβα κατ ήερόεντα κέλευθα, 
έν προχοήδ δέ βάλοι άψορρόον Ώκεανοΐο. 65 
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¿>S 4' οτε Πανδαρέου κούρας άνέλοντο θύελλαι' 
τήσι τοκήας μεν φθΐβαν θεοί, αί δε λίποντο 
δρφαναί ¿ν μεγάροιβι, κόμιββε δέ δι' Αφροδίτη 
τ ν ρω καϊ μέλιτι γλυκερω καΐ ή δ ει οί'νω" 

*Ήρη δ' αντήβιν περί πασέων δώκε γυναικών 70 
είδος και πινυτήν, μήκος 4' έπορ' "Αρτεμις αγνή, 
έργα δ' 'Αθηναίη δέδαε κ λυτά έργάξεβθαι. 
εύτ ''Αφροδίτη δια προβέΰτιχε μακρόν "Ολνμπον, 
κούρης αίτήβουβα τέλος θαλεροΐο γάμοιο, 
ές Αία τερπικέραυνον, δ γάρ τ' έύ οίδεν άπαντα, 75 
μοΐράν τ άμμορίην τε καταθνητών ανθρώπων, 
τόφρα δέ τάς κούρας άρπυιαι άνηρείψαντο 
και ρ έδοβαν βτυγερήβιν έρινύβιν άμφιπολεύειν. 
ώς έμ' άιβτώβειαν 'Ολύμπια δώματ' έχοντες, 
ήέ μ' έυπλόκαμος βάλοι 'Άρτεμις, 'όφρ' Όδυ&ήα 80 
δβόομένη καϊ γαΐαν ϋπο βτυγερήν άφικοίμην, 
μηδέ τι χείρονος άνδρδς έυφραίνοιμι νόημα, 
άλλα το μέν καϊ άνέκτου έχει κακόν, δππότε κέν τις 
ήματα μέν κλαίη πυκινώς άκαχήμένος ήτορ, -
νύκτας 4' ύπνος έχηβιν δ γάρ τ' έπέληδεν απάντων, 85 
έσθλών ήδέ κακών, ε'πεί άρ βλέφαρ' άμφικαλύψη. 
αύτάρ έμοί και δνείρατ' έπέσβευεν κακά δαίμων, 
τήδε γάρ αύ μοι νυκτϊ παρέδραθεν εΐκελος αντω, 
roíog έών, οίος ήεν άμα βτρατω' αύτάρ έμον κήρ 
χαΐρ', έπει ούκ έφάμην όναρ έμμεναι, αλλ' ύπαρ ήδη." 90 

ως έφατ , αύτίκα δέ χρυδόθρονος ήλυθεν 'Ηώς. 
τής δ' άρα κλαιούδης 'όπα δύνθετο δΐος 'Οδυσσεύς' 
μερμήριξε δ' έπειτα, δόκηδε δέ οί κατά θυμό ν 
ήδη γιγνώσκουσα παρεστάμεναι κεφαλήφιν. 
χλαΐναν μέν βυνελών καϊ κώεα, τοΐσιν ένευδεν, 95 
ές μέγαρον κατέθηκεν έπΐ θρόνου, έκ δέ βοείην 
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θήκε θύραζε φέρων, Αιι δ' εϋξατο χείρας άναβχών' 
,,Ζεϋ πάτερ, εΐ μ έθέλοντες έπι τραφερήν τε και ύγρήν 
ήγετ έμήν ές γαΐαν, έπεί μ' έκακώβατε λίην, 
φήμην τις μοι φάβθω έγειρομένων ανθρώπων 100 
ένδοθεν, έκτοβθεν δε Α ιός τέρας άλλο φανήτω." 

ώς έφατ ευχόμενος, του δ' εκλύε μητίετα Ζευς' 
αύτίκα δ' έβρόντηβεν απ' αίγλήεντος 'Ολύμπου, 
ύψόθεν έκ νεφέων γήθηβε δε δΐος Όδυββεύς. 
φήμην δ' έξ οΐ'κοιο γυνή προέηκεν άλετρϊς 105 
πληβίον, ένθ' άρα οί μύλαι εϊατο ποιμένι λαών, 
τήβιν δώδεκα πάβαι έπερρώοντο γυναίκες 
άλφιτα τεύχουβαι καΐ άλείατα, μυελό ν ανδρών, 
at μεν άρ' άλλαι εύδον, έπεϊ κατά πυρόν άλεββαν, 
ή δέ μί' οϋ πω παύετ , άφαυροτάτη δε τέτυκτο' 110 
ή φα μύλην βτήβαβα έπος φάτο, βήμα άνακτι' 
,,Ζεϋ πάτερ, ος τε θεοΐβι καΐ άνθρώποιβιν άνάββεις, 
ή μεγάλ' έβρόντηβας άπ' ούρανοϋ άβτερόεντος, 
ουδέ ποθι νέφος έβτέ' τέρας νύ τεω τόδε φαίνεις, 
κρήνον νϋν καΐ έμοί δειλή έπος, οττι κεν εί'πω · 115 
μνηβτήρες πύματόν τε και ΰβτατον ή ματ ι τωδε 
έν μεγάροις Όδυβήος ελοίατο δαΐτ έρατεινήν, 
οϊ δ ή μοι χαμάτω θυμαλγέι γούνατ έλυβαν 
άλφιτα τευχούβη, νϋν ύβτατα δειπνήβειαν." 

ώς άρ' έφη, χαϊρεν δέ κλεηδόνι δΐος Όδυββεύς 120 
Ζηνός τε βροντή· φάτο γαρ τίβαβθαι άλείτας. 

at δ' άλλαι δμωαϊ κατά δώματα κάλ' Όδυβήος ' 
άγρόμεναι άνέκαιον έπ' έβχάρη άκάματον πϋρ. 
Τηλέμαχος δ' εύνήθεν άνίβτατο, ίβόθεος φως, 
εΐματα έββάμενος' περί δέ ξίφος όξύ θέτ ώμω, 125 
ποββΐ δ' ύπό λιπαροϊβιν έδήβατο καλά πέδιλα, 
εΐλετο δ' άλκιμον έγχος, άκαχμένον όξέι χαλκω. 
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Οτή δ' άρ' hl ουδον Ιών, προς δ' Εύρύκλειαν έειπεν 
„μαία φίλη, τον ξεΐνον έτιμήβαβθ' ένϊ οί'κω 
εννή κάί ΰίτω, ή αντως κείται άκηδής; 130 
τοιαύτη γαρ έμή μήτηρ πινυτή περ έοϋβα' 
έμπλήγδην έτερον γε τίει μερόπων ανθρώπων 
χείρονα, τον δέ τ άρείον' άτιμήβαβ' αποπέμπει." 

τον δ' άντε προΰέειπε περίφρων Ευρύκλεια" 
„ουκ αν μιν νυν, τέκνον, άναίτιον αίτιόφο. 135 
olvov μεν γάρ έπινε καθήμενος, όφρ' έθελ' αυτός, 
βίτον δ' οΰκε'τ' έφη πεινήμεναί' εί'ρετο γάρ μιν. 
αλλ' οτε δή κοίτοιο καΐ ύπνου μιμνήβκοιτο, 
ή μεν δέμνι ανωγεν νποβτορέβαι δμωήβιν, 
αύτάρ ο γ' ως τις πάμπαν όιξυρός και άποτμος 140 
ούκ έθελ' έν λέκτροιβι καϊ έν ρήγε66ι καθεύδειν, 
αλλ' έν άδεψήτω βοέη και κώεβιν οίων 
έδραθ' ένϊ προδόμω" χλαΐναν δ' έπιέδβαμεν ημείς." 

ώς φάτο, Τηλέμαχος δε διέκ μεγάροιο βεβήκειν 
έγχος έχων άμα τω γε δύω κύνες αργοί έποντο. 145 
βή δ' ΐμεν εις άγορήν μετ έυκνήμιδας 'Αχαιούς, 
ή δ' αϊιτε δμωήβιν έκέκλετο δια γυναικών, 
Εύρύκλει Ώπος θυγάτηρ Πειβηνορίδαο' 
,,άγρεΐθ', at μεν δώμα κορήβατε ποιπνύβαβαι, 
ράββατέ τ' έν τε θρόνοις ένποιήτοιβι τάπητας 150 
βάλλετε πορφυρέονς" at δέ βπόγγοιβι τραπέζας 
πάΰας άμφιμάβαβθε, καθήρατε δέ κρητήρας 
καϊ δέπα άμφικύπελλα τετυγμένα" ταΐ δέ μεθ' ύδωρ 
έρχεβθε κρήνηνδε και οί'βετε θάββον ίοΰβαι. 
ου γαρ δήν μνηβτήρες άπέββονται μεγάροιο, 155 
άλλα μάλ' ήρι νέονται, έπεί και πάβιν εορτή." 

ώς έφαθ', at δ' άρα της μάλα μέν κλύον ήδέ πίθοντο. 
at μέν έεέκοβι βήβαν επί κρήνην μελάνυδρον, 
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al δ' αύτοϋ xatà δώματ επισταμένως πονέοντο. 
ές δ' ήλθον δρηβτήρες Αχαιών οι μεν έπειτα 160 

εν καϊ έπιβταμένως χέαβαν ξύλα, τ al δέ γυναίκες 
ήλθον από κρήνης, έπΐ δέ βφιβιν ήλθε βυβώτης 
τρεις βιάλονς κατάγων, οϊ έβαν μετά πάβιν άριστοι, 
καΐ τους μέν ρ εΐαβε καθ' έρκεα καλά νέμεσθαι, 
αύτος δ' αυτ Όδνβήα προβηύδα μειλιχίοιβιν 165 
,,ξεΐν', ή άρ τι βε μάλλον Αχαιοί είβορόωβιν, 
ήέ β' άτιμάζουβι κατά μέγαρ', ώς τό πάρος περ;" 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις 'Οδυσσεύς ' 
,,αΐ γαρ δή, 'Εύμαιε, θεοί. τισαίατο λώβην, 
ήν οΐδ' υβρίζοντες άτάβθαλα μηχανόωνται 170 
οίκω έν άλλοτρίω, ονδ' αίδοϋς μοΐραν έχονβιν." 

ώς οί μεν τοιαύτα προς άλλήλους άγόρευον 
άγχίμολον δέ 6φ' ήλθε Μελάνθιος, αίπόλος αίγών, 
αϊγας άγων, αϊ πάσι μετέπρεπον αίπολίοιβιν, 
δεΐπνον μνη&τήρεσσι' δύω δ' άμ' ε'ποντο νομήες. 175 
καΐ τάς μεν κατέδηβεν ύπ' αίθούση έριδούπφ, 
αυτός δ' αυτ' Όδυβήα προβηύδα κερτομίοιβιν 
,,ξεΐν', έτι καΐ νύν ένθάδ' άνιήβεις κατά δώμα 
άνέρας αίτίζων, άτάρ ούκ'έξειβθα θνραζε; 
πάντως ούχέτι νώι διακρινέεβθαι όίω 180 
πρίν χειρών γεύβαβθαι, έπεί βύ περ ου κατά κόβμον 
αίτίζεις· είβιν δε xal άλλοθι δαΐτες 'Αχαιών 

ώς φάτο, τον οϋ τι προβέφη πολύμητις Όδυββεύς, 
αλλ' άκέων κίνηβε χάρη κακά βυββοδομεύων. 

τοΐβι δ' έπΐ τρίτος ήλθε Φιλοίτιος, ορχαμος ανδρών, 185 
βούν βτεΐραν μνηβτήρβιν άγων καί πίονας αίγας' 
πορθμήες δ' άρα τούς γε διήγαγον, οι τε καϊ άλλους 
άνθρώπους αέμπουβιν, 5 τέ βφεας είβαφίκηται. 
καϊ τά μίν εν κατέδηβεν ύπ' αίθούβη έριδούπφ, 
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Kwòg δ' αύτ' έρέεινε βυβώτην αγχι παραβτάς' 190 
„ri'g δή οδε ξεϊνος νέον είλήλουθε, βυβώτα, 
ήμέτερον προς δώμα; τέων δ' ε'| εύχεται είναι 
ανδρών; ποϋ δέ νύ οι γενεή καΐ πατρίς άρονρα; 
δύβμορος' ή τε έοικε δέμας βαβιλήι άνακτι' 
άλλά θεοί δνόωϋι πολνπλάγκτονς ανθρώπους, 195 
δππότε καΐ βάβιλεϋβιν έπικλώβωνται διξύν." 

ή καϊ δεξιτερή δειδιβκετο χειρϊ παραβτάς, 
και μιν φωνήβας έπεα πτερόεντα προβηύδά' 
„χαίρε, πάτερ h ξεΐνε. γένοιτό τοι ες περ δπίββω 
όλβος· άτάρ μεν νϋν γε κακοΐς έχεαι πολέεββιν. 200 
Ζεν πάτερ, οϋ τις θείο θέων όλοώτερος άλλος' 
ουκ έλεαίρεις άνδρας, έπήν δή γείνεαι αυτός, 
μιβγέμεναι κακότητι και άλγεΰι λευγαλέοιβιν. 
Ιδιον, ώς ένόηβα, δεδάκρννται δέ μοι όββε 
μνηβαμένω Όδυβήος, έπεί και κεΐνον δ (ω 205 
τοιάδε λαίφε' έχοντα κατ ανθρώπους άλάληβθαι, 
ε£ που έτι ξώει καϊ δρα φάος ήελίοιο. 
εΐ δ' ήδη τέθνηκε καϊ είν Άίδαο δόμοιβιν, 
ώ μοι έπειτ Όδυβήος άμύμονος, ος μ' έπϊ βουβίν 
εϊβ' έτι τυτθον έόντα Κεφαλλήνων ένϊ δήμω. 210 
νϋν δ' αί μεν γίγνονται άθέβφατοΊ, ουδέ κεν άλλως 
άνδρί γ' ΰποβταχύοιτο βοών γένος εύρυμετώπων; 
τάς δ' άλλοι με κέλονται άγινέμεναι βφίβιν αύτοίς 
έδμεναι' ούδέ τι παιδός ένϊ μεγάροις άλέγουβιν, 
ούδ' όπιδα τρομέουβι θεών μεμάαβι γαρ ήδη 215 
κτήματα δάββαβθαι δήν οίχομένοιο ανακτος. 
αύτάρ έμοϊ τόδε θυμός ένϊ βτήθεββι φέλοιβιν 
πόλλ' έπιδινεΐται' μάλα μεν κακόν υϊος έόντος 
άλλων δήμον [κέβθαι Ιόντ αύτήβι βόεββιν, 
άνδρας ές αλλοδαπούς, το δε ρίγιον, αίιθι μένοντα 220 
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βουβίν έπ άλλοτρίηβι καθήμενου άλγεα πάβχειν. 
και κεν δή πάλαι άλλον νπερμενέων βαβιλήων 
έξικόμην φενγων, έπεί ονκέτ ανεκτά πέλονται' 
άλλ' έτι τον δύβτηνον όίομαι, ε£ πόθεν έλθών 
ανδρών μνηδτήρων βκέδαβιν κατά δώματα θείη." 225 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητig Όδυβδενς· 
,,βουκόλ', έπεί οντε κακω οντ άφρονι φωτΐ έοικας, 
γιγνώδκω δέ καΐ αυτός, ο τοι πινυτή φρένας ΐκει, 
τούνεκά τοι έρέω και επί μέγαν δρκον όμοϋμαι. 
ί'βτω νϋν Ζευς πρώτα θεών ξενίη τε τράπεζα 230 
ίδτίη τ Όδυβήος άμνμονος, fjv άφικάνω, 
ή βέθεν ένθάδ' έόντος έλεύδεται οΐκαδ' Όδυδβεύς, 
βοΐβιν δ' όφθαλμοΐδιν έπόψεαι, ai' κ έθέληβθα, 
κτεινομένονς μνηδτήρας, οϊ ένθάδ ε κοιρανέουδιν." 

τον δ' αυτέ προβέειπε βοών έπιβουκόλος άνήρ" 235 
„αϊ γάρ τοϋτο, ξεΐνε, έπος τελέδειε Κρονίων 
γνοίης χ', οΐη έμή δύναμις και χείρες έπονται 

ώς δ' αϋτως 'Εύμαιος έπενξατο π&δι θεοΐδιν 
νοδτήδαι Όδνδήα πολνφρονα δνδε δόμονδε. 

ως οί μεν τοιαύτα προς αλλήλους αγόρευαν 240 
μνηδτήρες δ' άρα Τηλεμάχω θάνατον τε μόρον τε 
ήρτυον ' αύτάρ δ τοΐβιν άριβτερός ήλυθεν δρνις, 
αίετος υψιπέτης, έχε δε τρήρωνα πέλειαν. 
τοΐβιν δ' Άμφίνομος άγορήβατο καΐ μετέειπεν 
,,ώ φίλοι, ούχ ήμιν δυνθεΰδεται ήδε γε βουλή, 245 
Τηλεμάχοιο φόνος· αλλά μνηδώμεθα δαιτός." 

ώς έφατ Άμφίνομος, τοΐβιν δ' έπιήνδανε μύθος, 
έλθόντες δ' ές δώματ' Όδυβδήος θείοιο 
χλαίνας μεν κατέθεντο κατά κλιδμούς τε θρόνους τε, 
οί δ' ίέρενον όις μεγάλους καΐ πίονας αίγας, 250 
ΐρευον δί βύας διάλους καΐ βούν άγελαίην 



ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ XXIII. 1 2 9 

σπλάγχνα δ' άρ' δπτήβαντες ένώμων, έν δέ τε ο ί ν ο υ 
κρητήρβιν κερόωντο' κύπελλα δέ νεΐμε βυβώτης. 
σΐτον δέ σφ έπένειμε Φιλοίτιος, όρχαμος ανδρών, 
καλοΐς έν κανέοισιν, έωνοχόει δέ Μελανθεύς. 255 
οι δ' έπ' δνείαθ' έτοιμα προκείμενα χείρας ΐαλλον. 

Τηλέμαχος δ' Όδνσήα καθίδρυε, κέρδεα νωμών, 
έντός έυσταθέος μεγάρου, παρά λάινον ονδόν, 
δίψρον άεικέλιον παραθεϊς δλίγην τε τράπεξαν 
πάρ δ' έτίθει σπλάγχνων μοίρας, έν δ' οϊνον έχευεν 260 
έν δέπαϊ χρυσέω, καί μιν προς μϋθον έειπεν 
,,ένταυθοΐ νυν ήσο μετ' ανδράσιν οίνοποτάζων. 
κερτομίας δέ τοι αυτός εγώ καί χείρας ¿φέξω 
πάντων μνηστήρων, έπεϊ οϋ τοι δήμιός έστιν 
οίκος ο4', αλλ' Όδυσήος, έμοί 4' έκτήσατ εκείνος. 265 
ύμεΐς δέ, μνηστήρες, έπίσχετε θυμόν ένιπής 
καί χειρών, ίνα μή τις έρις καί νεΐκος όρηται 

ώς έφαθ', οί 4' άρα πάντες δδάξ έν χείλεσι φύντες 
Τηλέμαχον θαύμαζον, δ θαρσαλέως άγόρενεν. 
τοΐσιν 4' Άντίνοος μετέφη Έυπείθεος υιός' 270 
,,καί χαλεπόν περ έόντα δεχόμεθα μϋθον, 'Αχαιοί, 
Τηλεμάχου' μάλα 4' ήμιν άπειλήσας αγορεύει· 
ου γάρ Ζευς εί'ασε Κρονίων τω χέ μιν ήδη 
παύσαμεν έν μεγάροιβι λιγύν περ έόντ άγορητήν." 

ως έφατ' Άντίνοος, δ 4' άρ' ουκ έμπάξετο μύθων. 275 
κήρυκες δ' ανά άστυ θεών ίερήν έκατόμβην 
ήγον τοί δ' άγέροντο κάρη κομόωντες Αχαιοί 
άλσος ϋπο σκιερόν έκατηβόλου 'Απόλλωνος. 

οC 4' έπεί ωπτησαν κρέ' υπέρτερα καί έρύσαντο, 
μοίρας δασσάμενοι δαίνυντ έρικυδέα δαΐτα. 280 
πάρ δ' άρ' Όδυσσήι μοΐραν θέσαν, οΐ πονέοντο, 
ΐσην, ώς αυτοί περ έλάγχανον' ώς γάρ ανώγειν 
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Τηλέμαχος, φίλος νιος Όδνββήος θείοιο. 
μνηβτήρας δ' ού πάμπαν άγήνορας εΐα 'Αθήνη 

λώβης ίβχεβθαι θυμαλγέος, όφρ' έτι μάλλον 285 
δνη άχος κραδίην Ααερτιάδην Όδυβήα. 
ήν δέ τις έν μνηβτήρβιν άνήρ άθεμίβτια είδώς, 
Κτήβιππος δ' όνομ' έβκε, Σάμη δ' ένΐ οίκί' έναιεν 
8g δή τοι κτεάτεββι π ε π ο ι θ ώ ς θεβπεβίοιβιν 
μνάβκετ Όδνββήος δήν οίχομένοιο δάμαρτα. 290 
off ρα τότε μνηβτήρβιν νπερφιάλοιβι μετηνδα' 
,,κέκλντέ μεν, μνηβτήρες άγήνορες, όφρα τι είπω. 
μοΐραν μεν δή ξείνος έχει πάλαι, ώς έπέοικεν, 
ί'βην ον γαρ καλόν άτέμβειν ονδε δίκαιον 
ξείνονς Τηλεμάχου, ος κεν τάδε δώμαθ' ΐκηται' 295 
αλλ' αγε οί και εγώ δώ ξείνιον, όφρα και αυτός 
ήε λοετροχόω δώη γέρας ήέ τω αλλω 
δμώων, οι κατά δώματ Όδνββήος θείοιο." 

ώς είπών ερριψε βοάς πόδα χειρί παχείη, 
κείμενον έκ κανέοιο λαβών δ δ' άλενατ Όδνββενς 300 
ήκα παρακλίνας κεφαλήν, μείδηβε δε θνμω 
βαρδάνιον μάλα τοϊον δ δ' ενδμητον βάλε τοΐχον. 
Κτήβιπαον δ' άρα Τηλέμαχος ήνίπαπε μνθφ· 
,,Κτήβιππ', ή μάλα τοι τόδε κέρδιον επλετο θυμω · 
ουκ έβαλες τον ξεΐνον άλεύατο γαρ βέλος αυτός. 305 
ή γάρ κέν βε μέβον βάλον εγχεϊ όξνόεντι, 
και κέ τοι άντι γάμοιο πατήρ τάφον άμφεπονεΐτο 
ένθάδε. τω μή τίς μοι άεικείας ένί οίκω 
φαινέτω" ήδη γάρ νοέω καΐ οίδα έκαβτα, 
έβθλά τε και τα χέρηα' πάρος δ' έτι νήπιος ήα. 310 
αλλ' έμπης τάδε μεν και τέτλαμεν είβορόωντες, 
μήλων βφαξομένων οίνο ιό τε πινομένοιο 
καΐ σ ίτου · χαλεπών γάρ έρνκακέειν ένα πολλούς. 
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άλλ' άγε μηκέτι μοι κακά φέξετε δυβμενέοντες' 
εΐ δ' ήδη μ' αυτόν κτεΐναι μενεαίνετε χαλκω, 315 
και κε τό βουλοίμην, και κεν πολύ κέρδιον εΐη 
τεθνάμεν ή τάδε γ' αίεν άεικέα έργ' όράαβθαι, 
ξείνους τε βτυφελιξομένους δμωάς τε γυναίκας 
ρυβτάξοντας άεικελίως κατά δώματα καλά." 

ως έφαθ', οι δ' άρα πάντες άκήν έγένοντο βιωπή. 320 
όψέ όέ δή μετέειπε Ααμαβτορίδης Άγέλαος' 
,,ώ φίλοι, ουκ αν δή τις επί φηθέντι δικαίψ 
άντιβίοις επέεββι καθαπτόμενος χαλεπαίνοί" 
μήτε τι τον ξεΐνον βτυφελίζετε μήτε τιν' άλλον 
δμώων, οΐ κατά δώματ' Όδυββήος θείοιο. 325 
Τηλεμάχω δέ κε μν&ον έγώ και μητέρι φαίην 
ήπιον, ει βφωιν κραδίη άδοι άμφοτέροιιν. 
'όφρα μεν νμιν θυμός ένί βτήθεββιν έώλπειν 
νοβτήβειν Όδυβήα πολυφρονα δνδε δόμονδε, 
τόφρ' ου τις νέμεβις μενέμεν τ ήν ίβχέμεναί τε 330 
μνηστήρας κατά δώματ', έπεί τάδε κέρδιον ήεν, 
εί νύβτηβ' Όδνβευς και υπότροπος ΐκετο δώμα. 
νυν δ' ήδη τόδε δήλον, ο τ' ούκέτι νόβτιμός έβτιν 
άλλ' άγε, βή τάδε μητρϊ παρεξόμενος κατάλεξαν, 
γήμαβθ', ος τις άριστος άνήρ και πλείστα πόρηβιν, 335 
'όφρα βύ μεν χαίρων πατρώια πάντα νέμηαι 
έβθων και πίνων, ή δ' άλλου δώμα κομίξη." 

τον δ' αύ Τηλέμαχος πεπνυμένος άντίον ηϋδα' 
,,ού μα Ζην', Άγέλαε, και άλγεα πατρός έμοΐο, 
δς που τήλ' Ιθάκης ή έφθιται ή άλάλ.ηται, 340 
ού τι διατρίβω μητρός γάμον, αλλά κελεύω 
γήμαβθ', ω κ έθέλη, ποτΐ δ' άβπετα δώρα δίδωμί' 
αίδέομαι δ' άέκουβαν άπό μεγάροιο δίεβθάι 
μύθφ αναγκαίω' μή τούτο θεός τελέβειεν." 

9* 



132 . ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Δ. 

ώς φάτο Τηλέμαχος, μνηβτήρβι δέ Παλλάς Άθήνη 345 
άββεβτον γέλω ώρβε, παρέπλαγξεν δέ νόημα, 
οί δ' ήδη γναθμοΐβι γελώων άλλοτρίοιβιν, 
αίμοφόρυκτα δέ δή κρέα ήβθιον όββε δ' άρα βφέων 
δακρνόφιν πίμπλαντο, γόον δ' ώίετο θυμός, 
τοϊβι δέ και μετέειπε Θεοκλνμενος θεοειδής· 350 
„& δειλοί, τί κακόν τάδε πάβχετε; ννκτΐ μέν ύμέων 
είλναται κεφαλαί τε πρόβωπά τε νέρθε τε γοννα, 
οιμωγή δέ δέδηε, δεδάκρννται δέ παρειαί, 
αΐματι δ' έρράδαται τοίχοι καλαί τε μεβάδμαι. 
είδώλων δέ πλέον πρόθυρου, πλείη δέ χαΐ αυλή, 355 
[εμένων έρεβόβδε υπό ζόφον ήέλιος δέ 
ούρανον έξαπόλωλε, κακή δ' έπιδέδρομεν άχλύς." 

ως έφαθ', οί δ' άρα πάντες έπ' αύτω ηδύ γέλαββαν. 
τοΐβιν δ' Εύρνμαχος Πολνβου πάις ήρχ' άγορεύειν 
,,άφραίνει ξείνος νέον άλλοθεν είληλουθώς. 360 
αλλά μιν αιψα, νέοι, δόμον έκπέμψαβθε θύραζε 
είς άγορήν έρχεβθαι, έπεϊ τάδε ννκτϊ έίβκει." 

τόν δ' αυτε προβέειπε Θεοκλνμενος θεοειδής" 
,,Ενρνμαχ , οϋ τί β' άνωγα' έμοί πομπήας δπ'άζειν 
είβί μοι δφθαλμοί τε καΐ οϋατα καΐ πόδες άμφω 365 
και νόος έν βτήθεββι τετνγμένος, ουδέν άεικής" 
τοις εξειμι θύραζε, έπεϊ νοέω κακόν ϋμμιν 
έρχόμενον, τό κεν οϋ τις ύπεκφύγοι ούδ' άλέαιτο 
μνηβτήρων, οϊ δωμα κατ' άντιθέου Όδυβήος 
ανέρας υβρίζοντες άτάβθαλα μηχανάαβθε." 370 

¿2 ειπών έξήλθε δόμων έύ ναιεταόντων, 
ΐκετο δ' ές Πείραιον, ο μιν πρόφρων ύπέδεκτο. 
μνηβτήρες δ' άρα πάντες ές αλλήλους δρόωντες 
Τηλέμαχου έρέθιζον, έπϊ ξείνοις γελόωντες. 
ώδε δέ τις εΐπεβκε νέων ύπερηνορεόντων 376 
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,,Τηλέμαχ , ου τις βεΐο κακοξεινώτερος άλλος, 
οίον μεν τινα τούτον έχεις επί μαστό ν άλήτην, 
βίτον καΐ οίνου κεχρημένον, ουδέ τι έργων 
έμπαιον ουδέ βίης, αλλ' αϋτως άχθος άρούρης' 
άλλος δ' αυτέ τις ούτος άνέστη μαντεύεσθαι. 38β 
«λλ' εΐ μοί τι πίθοιο' τό κεν πολύ κέρδιον εΐψ 
τους ξείνους έν νηϊ πολυκλήιδι βαλόντες 
ες Σικελούς πέμψωμεν, όθεν κέ τοι άξιον άλφοιν." 

ώς έφασαν μνηστήρες' δ δ' ούκ έμπάζετο μύθων, 
άλλ' άκέων πατέρα προσεδέρκετο δέγμενος αίεί, 385 
όππότε δή μνηστήρσιν άναιδέσι χείρας έφήσει. 

ή δέ κατ' άντηστιν θεμένη περικαλλέα δίφρον 
κούρη Ίκαρίοιο, περίφρων Πηνελόπεια, 
ανδρών έν μεγάροισιν εκάστου μΰθον ,άκουεν. 
δεΐπνον μέν γαρ τοί γε γελώοντες τετύκοντο 390 
ηδύ τε καΐ μενοεικές, έπεί μάλα πόλλ' [έρευσαν 
δόρπου δ' ούκ άν πως άχαρίστερον άλλο γένοιτο, 
οίον δή τάχ έμελλε θ ε ά καΐ καρτερος άνήρ 
θησέμεναι' πρότεροι γάρ άεικέα μηχανόωντο. 

ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Φ. 

Τόξου θέΰις. 

τή δ' άρ' επί φρεσΐ θήκε θεά, γλαυκώπις Άθήνη, 
κούρη Ίκαρίοιο, περίφρονι Πηνελοπείη, 
τόξον μνηστήρεσσι θέμεν πολιόν τε σίδηρον 
έν μεγάροις Όδυσήος άέθλια και φόνου αρχήν, 
κλίμακα δ' ύψηλήν προσεβήσετο οϊο δόμοιο, 5 
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εΐλετο δέ κληΐδ' ένκαμπέα χειρί παχεϊη 
καλήν χαλκείην κώπη δ' έλέφαντος έπήεν. 
βή δ' ίμεναι θαλαμόνδε βύν άμφιπόλοιβι γυναιξϊν 
έΰχατον' ένθα δέ οΐ κειμήλια κεΐτο άνακτος, 
χαλκός τε χρυΰός τε πολύκμητός τε ΰίδηρος, ' 10 
έ ν θ α δέ τόξον εκείτο παλίντονον ήδέ φαρέτρη 
ίοδόκος, πολλοί δ' ένεσαν βτονόεντες όιβτοί, 
δώρα, τά οι ξεινός Αακεδαίμονι δώκε τνχήβας 

"Ιφιτος Ευρυτίδης έπιείκελος άθανάτοιβιν. 
τω δ' έν Μεββήνη ξυμβλήτην άλλήλοιιν 15 
οίκω έν Όρτιλόχοιο δαΐφρονος. ή τοι Όδυββεύς ' 
ήλθε μετά χρεΐος, τό ρά οι πας δήμος 'όφελλεν 
μήλα γάρ έξ 'Ιθάκης Μεβΰήνιοι άνδρες άειραν 
νηνβι πολνκλήιβι τριηκόβι' ήδε νομήας. 
των ε'νεκ' έξεβίην πολλήν δδον ήλθεν Όδυββεύς 20 
παιδνός έών προ γάρ ήκε πατήρ άλλοι τε γέροντες. 
Ίφιτος ανθ' ίππους διξήμενος, αϊ οι όλοντο 
δώδεκα θήλειαι, ύπο δ' ήμίονοι ταλαεργοί' 
αϊ δή οι και έπειτα φόνος και μοίρα γένοντο, 
έπε ι δή Α ιός ν ίο ν άφίκετο καρτερόθυμ ον, 25 
φώθ' Ήρακλήα, μεγάλων έπιίβτορα έργων, 
ος μιν ξείνον έόντα κατέκτανεν ω ένϊ οίκω, 
βχέτλιος, ουδέ θεών 'όπιν ήδέβατ ουδέ τράπεζαν 
τήν, ην οι παρέθηκεν έπειτα δέ πέφνε καΐ αυτόν, 
Ίππους δ' αυτός έχε κρατερώννχας έν μεγάροιβιν. 30 
τάς έρέων Όδυβήι βυνήντετο, δώκε δέ τόξον, 
τό πρίν μέν ρ έφόρει μέγας Εϋρυτος, αύτάρ 6 παιδί 
κάλλιπ' άποθνήβκων έν δώμαβιν ύψηλοΐβιν. 
τω δ' Όδυβεύς ξίφος όξύ καΐ άλκιμον έγχος έδωκεν, 
άρχήν ξεινοβννης προβκηδέος, ουδέ τραπέξη 35 
γνώτην άλλήλων πριν γάρ Αιός υιός έπεφνεν 
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Ίφιτον Εύρυτίδην έπιείκελον άθανάτοιβιν, 
og ο I τόξο ν έδωκε, το δ' ου ποτε δΐος Όδνββεύς 
ερχόμενος πολεμόνδε μελαινάων έπί νηών 
ήρεΐτ , αλλ' αυτού μνήμα ξείνοιο ψίλοιο 40 
κέβκετ ένί μεγάροιβι, φόρει δε' μιν ής έπί γαίης. 

ή δ' οτε δή θάλαμον τον άφίκετο δια γυναικών 
ούδόν τε δρύινον προβεβήβετο, τον ποτε τ έκτων 
ξέββεν έπιβταμένως και έπί βτάθμην ί'θννεν, • 
έν δε βταθμονς άρβε, θύρας δ' έπέθηκε φαεινάς, 45 
αν τικ' άρ' ή γ' ιμάντα θοώς άπέλνβε κορώνης, 
έν δε κληΐδ' ήκε, θνρέων δ' άνέκοπτεν όχήας 
αν τα τιτυβκομένη. τά δ' άνέβραχεν ήύτε ταύρος 
βοβκόμενος λειμώνι, τόΰ' έβραχε καλά θύρετρα 
πληγέντα κληΐδι, πετάβθηβαν δε' οί ώκα. 50 
ή δ' άρ' έφ' υψηλής βανίδος βή' ένθα δε χηλοί 
έβταβαν, έν δ' άρα τήβι θνώδεα εΐματ έκειτο. 
ένθεν όρεξαμένη από παββάλον αΐνντο τόξον 
αντω γωρντω, og οί περίκειτο φαεινός, 
έξομένη δε κατ ανθι, φίλοις έπί γούναβι θεϊβα, 55 
κλαίε μάλα λιγέως, έκ δ' ήρεε τόξον άνακτος. 
ή δ' έπεί ονν τάρφθη πολνδακρύτοιο γόοιο, -
βή ρ' ΐμεναι μεγαρόνδε μετά μνηβτήρας άγανονς 
τόξον έχονβ' έν χειρί παλίντονον ήδε φαρέτρην 
ίοδόκον πολλοί δ' ένεσαν βτονόεντες όιβτοί. 60 

τή δ' άρ' άμ' άμφίπολοι φέρον 'όγκιον, ένθα βίδηρος 
κεΐτο πολύς καί χαλκός, άέθλια τ οίο άνακτος. 
ή δ' οτε δή μνηβτήρας αφίκετο δια γυναικών, 
βτή ρα παρά βταθμον τέγεος πνκα ποιητοϊο, 
άντα παρειάων βχομένη λιπαρά κρήδεμνα, 65 
[άμφίπολος δ' άρα οί κεδνή έκάτερθε παρέβτη.] 
αύτίκα δε μνηβτήρβι μετηύδα καί φάτο μύθον' 
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,,κέκλντέ μεν, μνηστήρες άγήνορες, ο ϊ τόδε δώμα 
έχράετ' έσθιέμεν καϊ πινέμεν έμμενες αίεΐ 
ανδρός άποιχομένοιο π ο λ ύ ν χρόνον ούδέ τιν' άλλην 70 
μ ύ θ ο υ ποιήσασθαι έπισχεσίην èδύνασθε, ' 
άλλ' έμέ ίέμενοι γήμαι θέσθαι τε γυναίκα. 
αλλ' άγετε, μνηστήρες, επεϊ τάδε φαίνετ άεθλον. 
θήσω γάρ μέγα τόξο ν Όδυσσήος θείοιο' 
og ·δέ κε ρηίτατ έντανύβη β ιόν έν παλάμησιν 75 
καί διοΐστεύση πελέκεων δυοκαίδεκα πάντων, 
τω κεν άμ' έσποίμην νοσφισσαμένη τόδε δώμα 
κουρίδιον, μάλα καλόν, ένίπλειον βιότοιο, 
τον ποτε μεμνήσεσθαι δέομαι έν περ όνείρω." 

ώς φάτο και ρ' Έύμαιον ανάγει, δΐον νφορβόν, 80 
τόξον μνηστήρεσσι θέμεν πολιόν τε σίδηρον. 
δακρύσας δ' 'Εύμαιος έδέξατο και κατέθηκεν 
κλαίε δε βονκόλος άλλοθ', έπεί ί'δε τόξον άνακτος. 
Άντίνοος δ' ένένιπεν, έπος τ έφατ έκ τ όνόμαξεν 
,,νήπιοι άγροιώται, έφημέρια φρονέοντες, 85 
ά δειλώ, τι νν δάκρυ κατείβετον ήδε γνναικί 
θυμό?' ivi στήθεσσιν όρίνετον; ή τε καΐ άλλως 
κείται έν άλγεβι θυμός, έπεί φίλον ωλεσ' άκοίτην. 
αλλ' άκέων δαίνυβθε καθήμενοι, ήέ θύραξε 
κλαίετον έ ξ ε λ θ ό ν τ ε , κατ αύτόθι τόξα λιπόντε, 90 
μνηστήρεσσιν άεθλον άάατον ού γαρ όίω 
ρηιδίως τόδε τόξον εύξοον έντανύεσθαι. 
ου γάρ τις μέτα τοΐος άνήρ έν τοίσδεσι πάσιν, 
οίος 'Οδυσσεύς έσκεν. έγω δέ μιν αύτός όπωπα · 
καΐ γάρ μνήμων ειμί, πάις δ' έτι νήπιος ήα." 95 

cog φάτο, τω δ' άρα θυμός ένϊ στήθεσσιν έώλπειν 
νευρήν έντανναειν διοΐστεύβειν τε σιδήρου' 
ή τοι όιστοϋ γε πρώτος γενβεσθαι ε'μελλεν 
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¿κ χειρών Όδυσήος άμύμονος, δν τότ άτιμα 
ήμενος έν μεγάροις, επί δ' ώρννε πάντας εταίρους. 100 

τοΐσι δε και μετέειφ' ιερή ΐς Τηλεμάχοιο' 
,,ώ nòno ι, ή μάλα με Ζευς άφρονα θήκε Κρονίων. 
μήτηρ μέν μοί φησι φίλη, ηινυτή περ έοϋσα, 
άλλω άμ' έψεσθαι νοσφισσαμένη τόδε δώμα' 
αύτάρ έγω γελάω και τέρπομαι άφρονι θυμω. 106 
άλλ' άγετε, μνηστήρες, έπεϊ τόδε φαίνετ' άεθλον, 
οΐη νϋν ουκ έβτι γυνή κατ' Άχαιίδα γαΐαν, 
ούτε Πύλου ιερής ούτ "Αργεος ούτε Μυκήνης· " 
[ούτ' αυτής 'Ιθάκης οϋτ ήπειρο to μέλαινης'] 
καΐ δ' αυτοί τό γε ί'στε' τί με χρή μητέρος αίνου; 110 
άλλ' άγε μή μύνησι παρέλκετε, μη δ' έτι τόξου 
δηρόν άποτρωπάσθε τανυστύος, όφρα ΐδωμεν. 
καΐ δέ κεν αυτός έγω τοϋ τόξου πειρησαίμην. 
εί δέ κεν έντανύσω διοΐστεύσω τε σιδήρου, 
οϋ κέ μοι άχνυμένω τάδε δώματα πότνια μ/τηρ 115 
λείποι άμ' άλλω ίοϋσ', δτ έγώ κατόπισθε λιποίμην, 
οίός τ' ήδη πατρός άέθλια κάλ' άνελέσθαι." 

ή καΐ απ' ωμοιιν χλαΐναν θέτο φοινικόεσσαν 
άρθός άναΐξας, άπο δε ξίφος όξύ θέτ ώμων. 
πρώτον μέν πελέκεας στήσεν, διά τάφρον δρύξας 120 
πάβι μίαν μακρήν, και επί στάθμην ΐθυνεν, 
άμφΐ δέ γαΐαν έναξε. τάφος δ' ε'λε πάντας Ιδόντας, 
ώς έυκόσμως στήσε, πάρος δ' οϋ πώ ποτ' δπώπειν. 
στη δ' άρ' έπ ου δον ίων και τόξου πειρήτιζεν. 
τρις μέν μιν πελέμιξεν έρύσσεσθαι μενεαίνων, 125 
τρίς δέ μεθήκε βίης, έπιελπόμενος τό γε θυμω, 
νευρήν έντανύσειν διοϊστεύσειν τε σιδήρου, 
και νύ κε δή ρ έτάνυσσε βίη το τέταρτον άνέλκων, 
άλλ' Όδυσευς άνένευε καί έσχεθεν ίέμενόν περ. 
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τοις δ' αντις μετέειφ' ιερή ig Τηλέμαχο io' 130 
,.ω πόποι, ή και έπειτα κακός· τ έβομαι και άκικυς, 
ή ε νεώτερος είμι και ου πω χερβι πέποιθα 
[ανδρ' άπαμύναβθαι, δτε τις πρότερος χαλεπήνη.] 
άλλ' άγεθ', οι περ έμεΐο βίη προφερέβτεροί έβτε, 
τόξο ν πειρ'ήβαβθε, και έκτελέωμεν άεθλον." 135 

<вд ειπών τόξου μ ε ν άπο έο θήκε χαμάζε, 
κλίνας κολλητήβιν έυξέβτης βανίδεββιν 
αυτού δ' ώκύ βέλος καλή προβέκλινε κορώνη, 

°αψ δ' αϋτις κατ' 8ρ' εξετ' επί θρόνου, ένθεν άνέβτη. 
τοΐβιν δ' Αντίνοος μετέφη Έυπείθεος υιός' 140 
,,δρνυβθ' έξείης έπιδέξια πάντες εταίροι, . 
άρξάμενοι τοϋ χώρου, όθεν τέ περ οίνοχοεύει 

ως έφατ Αντίνοος, τοΐβιν δ' έπιήνδανε μΰθος. 
Αειώδης δε πρώτος ανίβτατο Οΐνοπος υιός, 
δ βφι θυοβκόος έβκε, παρά κρητήρα δε καλόν 145 
ίξε μυχοίτατος α(εί~ άταβθαλίαι δέ οί οΐω 
έχθραΐ έβαν, πάβιν δε νεμέββα μνηβτήρεββιν. 
δς ρα τότε πρώτος τόξου λάβε και βέλος ώκύ. 
βτή δ' αρ' έπ ούδον ιών καΐ τόξου πειρήτιξεν, 
ουδέ μιν έντάνυβε' πριν γαρ κάμε χείρας άνέλκων 150 
άτρίπτους άπαλάς. μετά δέ μνηβτήρβιν έειπεν 
„& φ ί λ ο ι , οΰ μεν έγώ τανύω, λαβέτω δέ και α λ λ ο ί -

πολλούς γαρ τόδε τόξου άριβτήας κεκαδήβει 
θυμού και ψυχής, έπε ι ή πολύ φέρτερόν έβτιν 
τεθνάμεν ή ξώοντας άμαρτεΐν, ού θ' ένεκ αίεΐ 155 
ένθάδ' όμιλέομεν, ποτιδέγμενοι ήματα πάντα, 
νύν μέν τις και έλπετ ένι φρεβίν ήδέ μενοινα 
γήμαι Πηνελόπειαν, Όδυββήος παράκοιτιν 
αύταρ έπήν τόξου πειρήβεται ήδέ ΐδηται, 
άλλην δή τιν έπειτα Αχαιιάδων έυπέπλων 160 
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μνάσθω έέδνοιβιν διζήμενος' ή δε κ' έπειτα 
γήμαιθ', δς κε πλείστα πόροι και μόρσιμος έλθοι 

ώς άρ' έφώνησεν και άπο έο τόξο ν έθηκεν, 
κλίνας κολλητήσιν ένξέστης ΰανίδεββιν 
αυτοί) δ' άκν βέλος καλή προσέκλινε κορώνη, 165 
άψ δ' αύτις κατ' άρ' έξετ' έπι θρόνου, ένθεν ανέστη. 
Άντίνοος δ' ένένιπεν, έπος τ' έφατ έκ τ άνόμαξεν 
,,Αειώδες, ποιόν σε έπος φνγεν έρκος οδόντων, 
δεινόν τ' άργαλέον τε, νεμεσσώμαι δέ τ' άκονων, 
ει δη τούτο γε τόξον άριστήας κεκαδήσει 170 

θυμοϋ και ψυχής, έπει ού δύνασαι σύ τανύσσαι. 
ου γάρ τοι σέ γε τ οίον έγείνατο πότνια μήτηρ, 
οίόν τε ρυτήρα βιοϋ τ' έμεναι καΐ όιστών 
αλλ' άλλοι τανυονσι τάχα μνηστήρες άγανοί." 

ώς φάτο,καίρ ¿κέλευσε Μελάνθιον αίπόλον αίγών 175 
,,άγρει δή, πϋρ κήον ένι μεγάροισι, Μελανθεν, 
παρ δε τίθει δ ίφρο ν τε μέγαν και κωας έπ' αυτού" 
έκ δε στέατος ένεικε μέγαν τροχον ένδον έόντος, 
οφρα νέοι θάλποντες, έπιχρίοντες αλοιφή, 
τόξου πειρώμεσθα και εκτελέωμεν άεθλον." 180 

ώς φάθ', 6 δ' αϊψ' άνέκαιε Μελάνθιος άκάματον πυρ, 
Ηάρ δε φέρων δίφρο ν θήκεν και κώας έπ' αυτού" 
έκ δέ στέατος ένεικε μέγαν τροχον ένδον έόντος. 
τ φ ρα νέοι θάλποντες επειρώντ , ουδε δυναντο 
έντανύσαι, πολλον δέ βίης έπιδευέες ήσαν. 185 
Άντίνοος δ' έτ έπεΐχε καΐ Εύρύμαχος θ ε ο ε ι δ ή ς , 
άρχοι μ ν η σ τ ή ρ ω ν αρετή δ' έσαν έξοχ' άριστοι. 

τώ δ' έξ οίκου βήσαν όμαρτήσαντες άμ' άμφω 
βουκόλος ήδέ σνφορβος Όδνσσήος θείοιο' 
έκ δ' αντος μετά τους δόμου ήλυθε δΐος 'Οδυσσεύς. 190 
άλλ' οτε δή ρ' έκτος θυρέων έσαν ήδέ και αύλής, 

j 
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φθεγξάμενός βφ' έπέεββι προβηύδα μειλιχίοιβιν 
,,βονκόλε και 6ν βνφορβέ, έπος τί κε μυθηβαίμην, 
ή αυτός κενθω; φαβθαι δέ με θυμός άνώγει. 
ποίο ι κ' εϊτ Όδυβήι άμννέμεν, εϊ πόθεν έλθοι 195 
ώδε μάλ' έξαπίνης και τις θεός αυτόν ένείκαι; 
ή κε μνηβτήρεββιν άμννοιτ ή 'Οδυβήι; 
εΐπαθ', όπως υμέας κραδίη θυμός τε κελεύει." 

τον δ' αύτε προβέειπε βοών επιβουκόλος άνήρ-

,,Ζεϋ πάτερ, αΐ γαρ τούτο τελευτήβειας ε'ε'λδωρ· 200 
ώς έλθοι μεν κείνος άνήρ, άγάγοι δέ ê δαίμων 
γνοίης % , οϊη έμή δύναμις καΐ χείρες έπονται." 

ώς δ' αϋτως 'Εύμαιος έπεύχετο πάβι θεοΐβιν 
νοβτήβαι 'Οδυβήα πολύφρονα ο ν δε δόμονδε. 
αύτάρ έπεί δή τών γε νόον νημερτέ' άνέγνω, 205 
έξαϋτίς βφ' έπέεββιν αμειβόμενος προβέειπεν 
„ένδον μεν δή δδ' αυτός εγώ · κακά πολλά μογήβας 
ήλυθον είκοβτω έτεΐ ές πατρίδα γαΐαν. 
γιγνώβκω δ', ώς βφώιν έελδομένοιβιν ίκάνω 
οΙοιβι δμώων τών δ' άλλων ου τευ άκουβα 210 
εύξαμένου έμέ αύτις ύπότροπον οΐκαδ' ίκέβθαι. 
βφώιν δ', ώς έβεταί περ, άληθείην καταλέξω, 
εΐ χ' υπ έμοί γε θεός δαμάβη μνηβτήρας άγαυούς, , 
άξομαι άμφοτέροις ¿ λ ό χ ο υ ς και κτήματ όπάββω 
οικία τ εγγύς έμεΐο τετυγμένα, και μοι έπειτα 215 
Τηλεμάχου ετάρω τε καβιγνήτω τε έβεβθον. 
εί δ' άγε δή, και βήμα άριφραδές άλλο τι δείξω, 
'όφρα μ' έϋ γνώτον πιβτωθήτόν τ ένϊ θυμω, 
ούλήν, τήν ποτέ με βϋς ήλαβε λευκώ όδόντι 
Παρνηβόνδ' έλθόντα βυν υΐάβιν Αύτολύκοιο." 220 

ώς ειπών ράκεα μεγάλης άποέργαθεν ούλής. 
τω δ' έπεί είβιδέτην έν τ έφράββαντο έκαστα, 
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χλαΐον άρ' άμφ' Όδυσήι δαΐφρονι χεΐρε βαλόντε 
και χύνεον άγαπαζόμενοι κεφαλήν τε καΐ ώμους, 
ώς δ' αϋτως Όδυβεύς κεφαλάς και χείρας έκυββεν. 225 
και νύ κ όδυρομένοιβιν έδυ φάος ήελίοιο, 
ει μή 'Οδυσσεύς αύτδς έρύκακε φώνηΰέν τε· 
,,παύεσθον κλαυθμοΐο γόοιό τε, μή τις ίδηται 
έξελθών μεγάροιο, άτάρ εί'πηβι xal εί'σω. 
αλλά προμνηστΐνοι έσέλθετε, μηδ' άμα πάντες, 230 
πρώτος έγώ, μετά δ' υμμες. άτάρ τάδε σήμα τετύχθω, 
άλλοι μέν γάρ πάντες, όσοι μνηστήρες άγαυοί, 
ούκ έάσουσιν έμοί δόμεναι β ιόν ήδέ φαρέτρην 
αλλά σύ, δι' 'Εύμαιε, φέρων ανά δώματα τόξο ν 
έν χείρεσσιν έμοί θέμεναι, είπεΐν τε γυναιξϊν 235 
κληΐσαι μεγάροιο θύρας πυκινώς άραρυίας, 
ήν δέ τις ή στοναχής ήε κτύπου ένδον άκούση 
άνδρών ήμετέροισιν έν έρκεσι, μή τι θύραξε 
προβλώσκειν, αλλ' αυτού ακήν έμεναι παρά έργω. 
σοι δέ, Φιλοίτιε δΐε, θύρας έπιτέλλομαι αύλής 240 
κλήΐσαι κληϊδι, θοώς δ' επί δεσμδν ίήλαι." 

ώς εΙπών εισήλθε δόμους έύ ναιετάοντας' 
έξετ' έπειτ έπϊ δίφρον Ιών, ένθεν περ ανέστη, 
ες δ' άρα καϊ τώ δμώε (την θείου Όδυσήος. 

Εύρύμαχος δ' ήδη τόξον μετά χερσίν ένώμα, 245 
θάλπων ένθα καϊ ένθα σέλαι πυρός, άλλά μιν ούδ' ώς 
έντανύσαι δύνατο, μέγα δ' έστενε κυδάλιμον κήρ. 
όχθήσας δ' άρα είπεν, έπος τ' έφατ' έκ τ' δνόμαξεν 
,,ώ πόποι, ή μοι άχος περί τ' αυτού καϊ περι πάντων, 
ου τι γάμου τοΰβοϋτον όδύρομαι άχνύμενός περ· 260 
είσί και άλλαι πολλαι Άχαιίδες, αί μεν έν αύτη 
άμφιάλω 'Ιθάκη, αί δ' άλλησιν πολίεσσιν 
αλλ' εί δή τοσσόνδε βίης έπιδευέες είμέν 
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άντιθέου Όδνβήος, ο τ' ού δυνάμεβθα ταννββαι 
τόξο ν έλεγχείη δέ καί έΰΰομένοιΰι πυθέβθαι." 255 
τον δ' αύτ' 'Αντίνοος προβέφη Έυπείθεος ν ιός' 
,,Εύρύμαχ', ούχ όντως έβται ' νοέεις δέ καί αυτός. 
νυν μέν ~/άρ κατά δήμο ν εορτή τοίο θ ε οίο 
αγνή " τις δε κε τόξα τιταίνοιτ'; άλλα ε'κηλοι 
κάτθετ'' άτάρ πελέκεάς γε καί εΐκ' εΐώμεν απαντας 260 
εβτάμεν ού μέν γάρ τιν' άναιρήβεβθαι όίω, 
έλθόντ' ες μέγαρον Ααερτιάδεω Όδυβήος. 
άλλ' άγετ , οινοχόος μέν έπαρξάβθω δεπάεββιν, 
'όφρα βπείβαντες καταθείομεν αγκύλα τόξα' 
ήώθεν δέ κέλεβθε Μελάνθιον α ¿πόλο ν αιγών 265 
αίγας άγειν, αϊ παβι μέγ' έξοχοι αίπολίοιβιν, 
'όφρ' επί μηρία θέντες 'Απόλλωνι κλντοτόξω 
τόξου πειρώμεβθα και έκτε λέω μεν άεθλον." 

ως έφατ 'Αντίνοος, τοΐβιν δ' έπιήνδανε μύθος, 
τοΐΰι δέ κήρυκες μέν ΰδωρ έπί χείρας έχευαν, 270 
κούροι δέ κρητήρας έπεβτέψαντο ποτοΐο, 
νώμηβαν δ' άρα παβιν έπαρξάμενοι δεπάεββιν. 
οι δ' έπεί ουν βπεΐβάν τε πίον θ', οβον ήθελε θυμός, 
τοις δέ δολοφρονέων μετέφη πολύμητις Όδυββεύς' 
,,κέκλυτέ μευ, μνηβτήρες άγακλειτής βαβιλείης' 275 
[οφρ' εί'πω, τά με θυμός ένί βτήθεββι κελεύει'] 
Εύρύμαχον δέ μάλιβτα καί 'Αντίνοον θεοειδέα 
λίΰβομ', έπεί καί τούτο έπος κατά μοΐραν έειπεν, 
νύν μέν παύβαι τόξον, έπιτρέψαι δέ θεοΐβιν 
ήώθεν δέ θεός δώβει κράτος, φ κ' έθέληβιν. 280 
αλλ' άγ' έμοί δότε τόξον έύξοον, όφρα μεθ' ύμΐν 
χειρών καί βθένεος πειρήβομαι, ή μοι έτ έβτιν 
Ι'ς, οϊη πάρος έβκεν ένί γναμπτοΐβι μέλεββιν, 
ή ήδη μοι όλεββεν άλη τ' άκομιβτίη τε." 
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ωςέφαθ', οι δ' άρα πάντες νπερφιάλως νεμέβηβαν, 285 
δείβαντες, μή τόξον έύξοον έντανύβειεν. 
Άντίνοος δ' ένένιπεν, έπος τ' έφατ' έκ τ' όνόμαξεν' 
,,ά δειλέ ξείνων, ένι τοι φρένες ονδ' ήβαιαί. 
ουκ αγαπάς, δ έκηλος υπερφίαλοιΰι μεθ' ήμΐν 
δαέννβαι, ουδέ τι δαιτός άμέρδεαι, αύτάρ άκούεις 290 
μύθων ημετέρων και ρήΰιος; ουδέ τις άλλος 
ήμετέρων μύθων ξεΐνος καΐ πτωχός ακούει, 
οίνός 6ε τρώει μελιηδής, δς τε καΐ άλλους 
βλάπτει, δς άν μιν χανδον έλη μηδ' αί'ΰιμα πίνη. 
οίνος καΐ Κένταυρον, άγακλντον Εύρυτίωνα, 295 
άαβ' ivi μεγάρω μεγαθύμου Πειριθόοιο, 
ές Ααπίθας έλθόνθ'. ό δ' έπεί φρένας άαβ εν οΐνφ, 
μαινόμενος κάκ' έρεξε δόμον κάτα Πειριθόοιο. 
ήρωας δ' άχος είλε, διέκ προθύρου δε θύραζε 
έλκον άναΐξαντες, άπ' οϋατα νηλέι χαλκώ 300 
ρΐνάς τ άμήβαντες' δ δε φρεβίν ήβιν άαβθείς 
ήιεν ήν άτην όχέων άεβίφρονι θυμω. 
έξ ου Κενταύροιβι και άνδράβι νεΐκος έτύχθη, 
οι δ' αντώ πρώτφ κακόν εΰρετο οίνοβαρείων. 
ως και eoi μέγα πήμα πιφαύδκομαι, αΐ κε το τόξο ν 305 
έντανύβης' ού γάρ τ εν έπητύος άντιβολήθεις 
ήμετέρω ένι δήμω, άφαρ δέ 6ε νηΐ μελαίνη 
είς'Έχετον βαβιλήα, βροτών δηλήμονα πάντων, 
πέμψομεν 'ένθεν δ' ου τι βαώβεαι. άλλα έκηλος 
πίνε τε, μηδ' έρίδαινε μετ άνδράβι κονροτέροιβιν." 310 

τον δ' αϋτε προδέειπε περίφρων Πηνελόπεια' 
,^Αντίνο', ού μεν καλόν άτέμβειν ουδέ δίκαιον 
ξείνους Τηλεμάχου, ο ς. κεν τάδε δώμαθ' ΐκηται. 
έλπεαι, αΐ χ δ ξείνος Όδνββήος μέγα τόξον 
έντανύδη χερβίν τε βίηφί τε ήφι πιθήδας, 315 
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οίχαδέ μ άξεβθαι κάί έήν θήβεβθαι ακοιτιν; 
ούδ' αυτός που τοϋτό γ' ένϊ βτήθεββιν έολπεν 
μηδέ τις ύμείων τοϋ γ' εϊνεκα θυμό ν άχεύων 

- ένθάδε δαιννβθω, έπεϊ ουδέ μέν ουδέ έοικεν 
τήν δ' αύτ Εύρύμαχος Πολύβου πάις άντίον ηϋδα' 320 

,,κούρη Ίκαρίοιο, περίφρον Πηνελόπεια, 
ου τί 0ε τόνδ' άξεβθαι ύιόμεθ', ουδέ έοικεν, 
αλλ' αίβχυνόμενοι φάτιν ανδρών ήδέ γυναικών, 
μη ποτέ τις είπηβι κακώτερος άλλος Αχαιών 
'ή πολύ χείρονες άνδρες άμυμονος ανδρός ακοιτιν 325 
μνώνται, ουδέ τι τόξου έύξοον έντανύουβιν 
αλλ' άλλος τις πτωχός άνήρ άλαλήμενος ε'λθώυ . 
ρηιδίως έτάνυββε β ιόν, δια δ' ήκε βιδήρον'. 
&ς έρέονβ', ήμΐν δ' αν ίλέγχεα ταύτα γένοιτο 

του δ' αύτε προβέειπε περίφρων Πηνελόπεια' 330 
,,Εύρνμαχ , ου πως εβτιν έυκλεΐας κατά δ ή μ ο ν 
έμμεναι, οι δή οίκον άτιμαξοντες έδονβιν 
άνδρός άριβτήος' τί δ' έλέγχεα ταύτα τίθεβθε; 
ούτος δέ ξεΐνος μάλα μέν μέγας ήδ' έυπηγής, 
πατρός δ' έξ*άγαθοϋ γένος εύχεται έμμεναι υιός. 335 
αλλ' άγε. οι δότε τόξου έύξοον, οφρα ΐδωμεν. 
ωδε γάρ έξερέω, τό δέ καΐ τετελεβμένον έβται· 
εΐ κέ μιν έντανύβη, δώη δέ οι εύχος Απόλλων, 
έββω μιν χλαΐνάν τε χιτώνα τ ε εΐματα καλά, 
δώβω δ' όξύν άκοντα, κυνών άλκτήρα καϊ ανδρών, 340 
και ξίφος άμφηκες, δώβω δ' υπό ποββΐ πέδιλα, 
πέμψω δ', οππη μιν κραδίη θυμός τε κελεύει." 

τήν δ' αυ Τηλέμαχος πεπνυμένος άντίον ηϋδα' 
__ ,,μήτέρ έμή, τόξου μέν Αχαιών ου τις έμεΐο 

κρείββων, ω κ έθέλω, δόμεναί τε καϊ άρνήβαβθαι, 345 
οϋθ' όββοι κραναήν Ίθάκην κάτα κοιρανέουβιν, 
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ούθ' οββοι νήβοισι προς "Ηλιδος Ιπποβότοιο' 
των οϋ τις μ άέκοντα βιήσεται, αί' κ ¿θέλωμι 
και καθ άπαξ ξείνω δόμεναι τάδε τόξα φέρεσθαι. 
αλλ' εις οίκον ¿ούσα τα β' αυτής έργα κόμιζε, 350 
ίβτόν τ' ήλακάτην τε, καΐ άμφιπόλοισι κέλευε 
έργον έποίχεσθαι. τόξον δ' άνδρεσσι μελήβει 
πάσι, μάλιβτα 4' έμοΐ' του γαρ κράτος έστ ένΐ οίκω." 

ή μεν θαμβήσασα πάλιν οίκόνδε βεβήκειν 
παιδδς γαρ μϋθον πεπνυμένον ένθετο θυμω. 355 
ές 4' ύπερω αναβάσα σύν άμφιπόλοιβι γυναιξίν 
κλαΐεν έπειτ Όδυσήα φίλον πόσιν, 'όφρα οι ϋπνον 
ήδύν έπϊ βλεφάροισι βάλε γλαυκώπις Άθήνη. 

αύτάρ ό τόξα λαβών φέρε καμπύλα δΐος νφορβός' 
μνηστήρες 4' άρα πάντες όμόκλεον έν μεγάροισιν 360 
ώδε δέ τις είπεΟκε νέων υπερηνορεόντων 
,,πή δή καμπύλα τόξα φέρεις, άμέγαρτε ΰνβώτα, 
πλαγχτέ; τάχ αν α' έφ' ϋεσσι κύνες ταχέες κατέδονται 
οίον απ ανθρώπων, ους έτρεφες, εί κεν Απόλλων 
ήμΐν ίλήκησι και αθάνατοι θεοί άλλοι." 365 
ώς φάσαν, αύτάρ ό θήκε φέρων αυτή évi χώρη, 
δείσας, οϋνεκα πολλοί όμόκλεον έν μεγάροισιν. 
Τηλέμαχος 4' ετέρωθεν άπειλήσας έγεγώνειν 
,,άττα, πρόσω φέρε τόξα · τάχ ουκ έύ πάσι πιθήσεις" 
μη σε και δπλότερός περ εών άγρόνδε δίωμαι 370 
βάλλων χερμαδίοισι' βίηφι δέ φέρτερός είμι. 
αϊ γαρ πάντων τόσσον, όσοι κατά δώματ έασιν, 
μνηστήρων χερσίν τε βίηφί τε φέρτερος εί'ην 
τω κε τάχα στυγερώς τιν' εγώ πέμψαιμι νέεσθαι 
ημετέρου εξ οίκου, έπεί κακά μηχανόωνται." 

ώς έφαθ', οι 4' άρα πάντες έπ' αντω ηδύ γ έλαβα αν 
μνηστήρες, xal δή μέθιεν χαλεποΐο χόλοιοβ ** 
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Τηλεμάχφ. τα δέ τόξα φέρων άνά δώμα βνβώτης 
έν χείρεββ' Όδυβήι δαΐφρονι θήκε παραβτάς. 
έκ δε καλεββάμενος προΰέφη τροφον Εύρύκλειαν' 380 
„Τηλέμαχος κέλεταί βε, περίφρων Ευρύκλεια, 
κληΐβαι μεγάροιο θύρας πυκινώς άραρυίας, 
ήν δέ τις ή βτοναχής ήε κτύπου ένδον άκονβη 
άνδρών ήμετέροιβιν έν ε'ρκεβι, μη τι θύραξε 
προβλώβκειν, αλλ' αύτοϋ άκήν έμεναι παρά έργω." 385 

ώς αρ' έφώνηβεν, τη δ' άπτερος έπλετο μύθος, 
κλήιβεν δε θύρας μεγάρων έύ ναιεταόντων. 

βιγή δ' έξ οΐκοιο Φιλοίτιος αλτο θ ύ ρ α ξ ε , 
κλήιβεν δ' αρ' έπειτα θύρας έυερκέος αυλής, 
κεΐτο δ' ύπ' αίθούβη όπλον νέος άμφιελίββης 390 
βύβλινον, ω ρ έπέδηβε θύρας, ές δ' ή ι εν αυτός, 
έξετ' έπειτ έπϊ δίφρον ιών, ένθεν περ άνέβτη, 
είβορόων Όδυβήα. δ δ' ήδη τόξον ένώμα 
πάντη άναβτρωφών, πειρώμενος ένθα και ένθα, 
μή κέρα Ιπες έδοιεν άποιχομένοιο ανακτος. 395 
ώδε δέ τις είπεβκεν ίδών ές πληβίον άλλον 
,,ή τις θηητήρ καΐ έπίκλοπος έπλετο τόξων, 
ή ρά νύ που τοιαύτα καΐ αντω οΐκοθι κείται, 
ή δ γ' έφορμαται ποιηβέμεν ώς ένΐ χερβιν 
νωμα ένθα καί ένθα κακών έμπαιος αλήτης." 400 

άλλος δ' αυτ' εϊπεβκε νέων ύπερηνορεόντων 
„αϊ γαρ δη τοββούτον όνήβιος άντιάβειεν, 
ώς ούτός ποτέ τούτο δυνήβεται έντανύβαβθαι." 

ώς άρ' έφαν μνηβτήρες" άτάρ πολύμητις Όδυββεύς, 
αντί·/.' έπεϊ μέγα τόξον έβάβταβε και ί'δε πάντη, 405 
ώς οτ' άνήρ φόρμιγγος έπιβτάμενος και άοιδής 
ρηιδίως έτάνυββε νέω περί κόλλοπι χορδήν, 
άψας άμφοτέρωθεν ένβτρεφές έντερον ο Ιός, 
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ως άρ' άτερ βπονδής τάνυβεν μέγα τόξον Όδυββενς. 
δεξιτερή δ' άρα χειρί λαβών πειρήβατο νευρής' 410 
ή δ' υπό καλόν άειβε, χελιδόνι είκέλη ανδήν. 
μνηβτήρβιν δ' άρ' άχος γένετο μέγα, πάβι δ' άρα χρώς 
έτράπετο. Ζεύς δε μεγάλ' έκτνπε βήματα φαίνων 
γήθηβέν τ άρ έπειτα πολντλας δΐος Όδυββενς, 
δττι ρά ot τέρας ήκε Κρόνου παις άγκυλομήτεω. 415 
εΐλετο δ' ώκύν όιβτόν, ο οί παρέκειτο τραπέξη 
γυμνός· toI δ' άλλοι, κοίλης έντοβθε φαρέτρης . 
κείατο, των τάχ έμελλον :Αχαιοί πέιρήβεβθαι. 
τόν ρ έπΐ πήχει ελών έλκεν νευρήν γλυφίδας τε, 
αυτόθεν έκ δίφροιο καθήμενος, ήκε δ' όιβτόν 420 
άντα τιτυβκόμενος, πελέκεων δ' ουκ ήμβροτε πάντων 
πρώτης βτειλειής, διά δ' άμπερες ήλθε θνραξε 
Ιός χαλκοβαρής. & δε Τηλέμαχον προβέειπεν 
,,Τηλέμαχ , ου β' δ ξεΐνος ένί μεγάροιβιν έλέγχει 
ήμενος' ο υ δ έ τι τον βκοποϋ ήμβροτον ουδέ τι τόξο ν 425 
δήν έκαμον ταννων έτι μοι μένος έμπεδόν έβτιν, 
ούχ ως με μνηβτήρες άτιμάξοντες ονονται. 
νϋν δ' ωρη καΐ δόρπον Άχαιοΐβιν τετνκέβθαι 
εν φάει, αντάρ έπειτα καΐ άλλως έψιάαβθαι 
μολπή καΐ φόρμιγγι' τα γάρ τ αναθήματα δαιτός." 430 

ή καΐ έπ όφρνβι νενβεν' δ δ' άμφέθετο ξίφος όξν 
Τηλέμαχος, φίλος νιος Όδνββήος θείοιο, 
άμφι δε χείρα φίλην βάλεν έγχεϊ, άγχι δ' άρ' αντον 
παρ θρόνον έβτήκει κεκορνθμένος αΐθοπι χαλκω. 

10* 
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ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Χ. 

Μνηβτηρ ο φ ο νια. 

αντάρ δ γνμνώθη ρακέων πολνμητις Όδυββενς, 
άλτο δ' έπί μέγαν ονδον έχων βιόν ήδέ φαρέτρην 
ίων έμπλείην, ταχέας δ' έκχενατ όιβτούς 
αντοϋ πρόβθε ποδών, μετά δέ μνηβτήρβιν έειπεν 
,,οντος μεν δη άεθλος άάατος έκτετέλεβται' 5 
νϋν αντε βκοπόν άλλον, ον ον πω τις βάλεν άνήρ, 
εί'βομαι, αΐ κε τνχωμι, πόρη δέ μοι ενχος Απόλλων 

ή καΐ έπ' Άντινόω ίθννετο πικρόν όιβτόν. 
ή τοι δ καλόν άλειβον άναιρήβεβθαι έμελλεν, 
χρνβεον αμφωτον, καϊ δή μετά χερβίν ένώμα, 10 
όφρα πίοι οΐνοιο, φόνος δέ οι ουκ ένΐ θυμω 
μέμβλετο' τις κ οί'οιτο μετ άνδράβι δαιτνμόνεβθιν 
μοϋνον ένΐ πλεόνεββι, καϊ εΐ μάλα καρτερός εΐη, 
οι τενξειν θάνατόν τε κακόν καϊ κήρα μέλαιναν; 
τον δ' Όδνβενς κατά λαιμόν έπιβχόμενος βάλεν ίω, 15 
άντικρνς δ' άπαλοΐο δι' αυχένας ήλυθ' άκωκή. 
έκλίνθη δ' έτέρωβε, δέπας δέ οι έκπεβε χειρός 
βλημένου, αντίκα δ' αυλός ανά ρίνας παχύς ήλθεν 
αίματος άνδρομέοιο. θοώς δ' από είο τράπεξαν 
ώδε ποδι πλήξας, από δ' εΐδατα χενεν έραξε' 20 
θΐτός τε κρέα τ όπτά φορννετο. τοί δ' όμάδηβαν 
μνηβτήρες κατά δώμαθ', όπως ΐδον άνδρα πεβόντα, 
έκ δέ θρόνων ανόρονβαν όρινθέντες κατά δώμα, 
πάντοβε παπταίνοντες ένδμήτονς ποτΐ τοίχους' 
ουδέ πη άβπϊς έην ονδ' άλκιμον έγχος έλέβθαι. 25 
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νείκειον δ' Όδυβήα χολωτοΐβιν έπέεββιν 
,,ξεΐνε, κακώς ανδρών τοξάξεαι. ούκέτ' άέθλων 
άλλων άντιάβεις, νυν τ οι βώς αίπύς 'όλεθρος' 
καΐ γάρ δή νυν φώτα κατέκτανες, ос? μέγ' άριβτος 
κούρων είν Ιθάκη' τω β' ένθάδε γύπες έδονται." 30 
[ίβκεν ε'καβτος άνήρ, έπεί ή φάβαν ούκ έθέλοντα 
άνδρα κατακτεϊναί' το δέ νήπιο ι ούκ ένόηβαν, 
ώς δή б φ ιν καΐ παβιν δλέθρου πείρατ' έφήπτο.] 
τους δ' άρ' νπόδρα ίδων προβέφη πολύμητις Όδυββεύς' 
,,ώ κύνες, ου μ' έτ έφάβκεθ' νπότροπον οΐκαδ' ίκέβθαι 35 
δήμου άπο Τρώων, ότι μοι κατεκείρετε οίκον, 
δμωήβίν τε γυναιξί παρεννάξεβθε βιαίως, 
αύτού τε ξώοντος νπεμνάαβθε γυναίκα, 
οϋτε θεούς δείβαντες, οϊ ούρανον εύρύν έχονβιν, 
ούτε τιν' άνθρώπων νέμεβιν κατόπιβθεν έβεβθαι. 40 
νύν ϋμιν καΐ παβιν δλέθρου πείρατ' έφήπται." 

&ς φάτο, τους δ' άρα πάντας ύπο χλωρόν δέος εϊλεν. 
[πάπτηνεν δέ έκαβτος, όπη φύγόι αίπύν δλεθρον.] 
Εύρύμαχος δέ μιν οίος άμειβόμενος προβέειπεν 
,,εί μεν δή Όδυβεύς Ίθακήβιος είλήλουθας, 45 
ταύτα μεν αΐβιμα εΐπας, δβα ρέξεβκον Αχαιοί, 
πολλά μέν έν μεγάροιβιν άτάβθαλα, πολλά δ' έπ αγρού, 
αλλ' δ μεν ήδη κείται, од αίτιος έπλετο πάντων, 
Άντίνοος' ούτος γάρ έπίηλεν τάδε έργα, 
ου τι γάμου τόββον κεχρημένος ούδε χατίζων, 50 
αλλ' άλλα φρονέων, τά οι ούκ έτέλεββε Κρονίων, 
δφρ' 'Ιθάκης κατά δήμον έυκτιμένης βαβιλεύοι 
αύτός, άτάρ βον παΐδα κατακτείνειε λοχήβας. 
νύν δ' δ μεν έν μοίρη πέφαται, βύ δε φείδεο λαών 
βών. άτάρ άμμες δπιβθεν άρεββάμενοι κατά δήμον, 65 
δββα τοι έκπέποται καϊ έδήδοται έν μεγάροιβιν, 
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τιμήν άμφϊς άγοντες έεικοβάβοιον έκαβτος, . 
χαλκόν τε χρνΰόν τ' άποδώβομεν, εις ο κε βον κήρ 
ίανθή. πρίν δ' ον τι νεμεββητον κεχολώβθαι." 

τον δ' άρ' νπόδρα ίδώνπροβέφηπολύμητις'Οδνββενς'63 
,,Ενρύμαχ', ονδ' εΐ μοι πατρώια πάντ άποδοΐτε, 
οββα τε νϋν νμμ έβτι και εΐ πόθεν αλλ' έπιθεΐτε, 
ονδε κεν ώς έτι χείρας έμάς λήξαιμι φόνοιο, 
πρίν παβαν μνηβτήρας νπερβαβίην άποτΐβαι. 
νϋν νμιν παράκειται εναντίον ήέ μάχεβθαι 65 
ή φεύγείν, δς κεν θάνατον καΐ κήρας άλύξη' 
αλλά τιν' ον φεύξεβθαι δέομαι αίπνν δλεθρον." 

ώς φάτο, των δ' αντον λύτο γούνατα και φίλον ήτορ. 
τοϊβιν δ' Ενρύμαχος μετεφώνεε δεύτερον αντις' 
,,ώ φίλοι, ού γαρ βχήβει άνήρ 8δε χείρας άάπτονς, 70 
αλλ' έπει έλλαβε τόξο ν ε'ύξοον ήδέ φαρέτρην, 
ούδοϋ άπο ξεβτοϋ τοξάββεται, εις 8 κε πάντας 
άμμε κατακτείνη' αλλά μνηβώμεθα χάρμης. 
φάβγανά τε βπάββαβθε καΐ άντίβχεβθε τραπέζας 
ιών ώκνμόρων έπΐ δ' αν τω πάντες έχω μεν 75 
άθρόοι, εΐ κε μιν ονδοϋ άπώβομεν ήδέ θνράων, 
έλθωμεν δ' ανά άβτν, βοή δ' ά>κιβτα γένοιτο' 
τω κε τάχ ούτος άνήρ νϋν νβτατα τοξάββαιτο." 

ώς άρα φωνήβας είρύββατο φάβγανον όξύ, 
χάλκεον, άμφοτέρωθεν άκαχμένον, αλτο δ' έπ αύτω 80 
βμερδαλέα ίάχων. ό δ' αμαρτή δΐος Όδνββεύς 
ιόν αποπροΐεϊς βάλλε βτήθος παρά μαξόν, • 
έν δέ οι ήπατι πήξε θοον βέλος, έκ δ' άρα χειρός 
φάδγανον ήκε χαμαζε, περιρρηδής δέ τραπέξη 
κάππεβεν ίδνωθείς, από δ' είδα τα χεϋεν έραξε 85 
καϊ δέπας άμφικύπελλον. δ δέ χθόνα τύπτε μετώπω 
θνμω άνιάζων, ποβΐ δέ θρόνον άμφοτέροιβιν 
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λακτίξων ¿τίνασσε' κατ οφθαλμών δ' έχντ άχλνς. 
Άμφίνομος δ' Όδνσήος έείσατο κνδαλίμοιο 

άντίος άίξας, εί'ρντο δε φάσγανον δξύ, 90 
ε'ί πώς οί εΐξειε θνράων. άλλ? άρα μ tv φθή 
Τηλέμαχος κατόπισθε βαλών χαλκήρεΐ δονρΐ 
ώμων μεσσηγύς, δια δε στήθεσφιν ελασσεν 
δονπηβεν δε πεσών, χθόνα δ' ήλασε παντί μετώπω. 
Τηλέμαχος δ' απορούσε λιπών δολιχόσκιον εγχος 95 
αύτον εν Άμφινόμφ' περί γάρ δίε, μη τις Αχαιών 
εγχος άνελκόμενον δολιχόσκιον ή έλάσειεν 
φασγάνφ άίξας ήε προπρηνέα τύψαι. 
βή δε θέειν, μάλα δ' ώκα φίλον πατέρ' είσαφίκανεν, 
άγχον δ' ιστάμενος επεα πτερόεντα προσηύδα' 100 
,,ώ πάτερ, ήδη τοι σάκος οί'σω και δύο δοϋρε 
και κννέην πάγχαλκον, επί κροτάφοις άραρνΐαν, 
αυτός τ άμφιβαλεϋμαι ιών, δώσω δέ σνβώτη 
καΐ τω βουκόλω άλλα' τετευχήσθαι γάρ άμεινον." 

τον δ' άπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις'Οδνσσεύς ' 105 
,,οϊσε θέων, εΐως μοι άμύνεσθαι· πάρ' όιστοί' 
μή μ' άποκινήσωσι θνράων μοννον έόντα." 

ώς φάτο, Τηλέμαχος δε φίλφ έπεπείθετο πατρΐ, 
βή δ' Ιέναι θαλαμόνδ', οθι οί κλντά τεύχεα κεΐτο. 
ενθεν τέσσαρα μεν σάκε' έξελε, δούρατα δ' όκτώ 110 
και πίσυρας κννέας χαλκήρεας ίπποδασείας' 
βή δε φέρων, μάλα δ' ώκα φίλον πατέρ' είσαφίκανεν 
αυτός δέ πρώτιστα περί χρδΐ δύσετο χαλκόν, 
ώς δ' αντως τώ δμώε δνέσθην τεύχεα καλά, 
εσταν δ' άμφ' Όδνσήα δαΐφρονα ποικιλομήτην. 115 
αντάρ 8 γ', όφρα μέν αντω άμύνεσθαι εσαν ιοί, 
τόφρα μνηστήρων ένα γ' αίεΐ ф ένΐ οίκω 
βάλλε τιτνσκόμενος, τοι δ' άγχιστΐνοι έπιπταν. 
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αύτάρ έπεϊ λίπον ίοϊ όιβτενοντα άνακτα, -
τόξον μεν προς βταθμόν ένβταθέος μεγάροιο 120 
έκλιν έβτάμεναι, πρός ένώπια παμφανόωντα, 
αύτός δ' άμφ' ώμοιβι βάκος θέτο τετραθέλνμνον, 
κρατϊ δ' έπ' ίφθίμω κννέην έντνκτον έθηκεν, 
ϊππονριν δεινό ν δέ λόφος καθύπερθεν εν εν εν' · 
εϊλετο δ' άλκιμα δονρε δύω, κεκορνθμένα χαλκφ. 125 

ύρβοθνρη δέ τις έβκεν έυδμήτω ένΐ τοίχφ, 
άκρότατον δέ παρ' ούδόν ένβταθέος μεγάροιο 
ήν δδός ές λανρην, βανίδες δ' έχον εύ άραρνΐαι. 
τήν δ' Όδνβεύς φράζεβθαι άνώγει δ ίο ν ύφορβόν 
εβτεώτ' άγχ αύτής' μία δ' οί'η γίγνετ έφορμή. 130 
τοις δ' Άγέλεως μετέειπεν, έπος πάντεββι πιφαύβκων 
,,ώ φίλοι, ούκ αν δή τις αν' όρβοθύρην άναβαίη 
καϊ εΐποι λαοΐβι, βοή δ' ώκιβτα γένοιτο; 
τω κε τ&χ ούτος άνήρ νυν ϋβτατα τοξάββαιτο." 

τον δ' αντε προβέειπε Μελάνθιος αίπόλος αιγών 135 
,,οϋ πως έβτ, Άγέλαε διοτρεφές· αγχι γαρ αινώ ς 
αύλής καλά θνρετρα, καϊ άργαλέον βτόμα λανρης· 
και χ εϊς πάντας έρνκοι άνήρ, ος τ' άλκιμος εΐη. 
αλλ' αγεθ', νμΐν τενχε' ένείκω θωρηχθήναι 
έκ θαλάμου' ένδον γάρ, όίομαι, ούδέ πη άλλη 140 
τενχεα κατθέβθην Όδνβενς καϊ φαίδιμος υιός 

ώς ειπών ανέβαινε Μελάνθιος αίπόλος αιγών 
ές θαλάμους Όδνβήος ανά ρώγας μεγάροιο. 
ένθεν δώδεκα μέν βάκε' έξελε, τόββα δέ δονρα 
καϊ τόββας κννέας χαλκήρεας ίπποδαβείας' 145 
βή δ' ΐμεναι, μάλα δ' ώκα φέρων μνηβτήρβιν έδωκεν. 
καϊ τότ Όδνββήος λντο γοννατα καϊ φίλον ήτορ, 
ώς περιβαλλόμενους Ι'δε τενχεα, χερβϊ δέ δοϋρα 
μακρά τινάββοντας· μέγα δ' αύτω φαίνετο έργον. 
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αϊψα δε Τηλέμαχον έπεα πτερόεντα προβηύδα· 150 
,,Τηλέμαχ', ή μάλα δή τις ένΐ μεγάροιβι γυναικών 
νώιν έποτρύνει πόλεμο ν κακόν, ήέ Μελανθεύς." 

τον δ' al· Τηλέμαχος πεπννμένος άντίον ηυδα' 
,,ώ πάτερ, αυτός εγώ τόδε γ' ήμβροτον, ουδέ τις άλλος 
αίτιος, δ? θαλάμοιο θύρην πυκινώς άραρυΐαν 155 
κάλλιπον άγκλίνας' τών δε βκοπός ή εν άμείνων. 
άλλ' ίθι, δι! 'Εύμαιε, θύρην έπί&ες θαλάμοιο 
καΐ φράβαι, ή τις άρ' έβτΐ γυναικών, ή τάδε ρέξει, 
ή υιός Αολίοιο Μελανθεύς, τόν περ όίω." 

ως οι μεν τοιαύτα προς αλλήλους άγόρευον 160 
βή δ' αυτις θαλαμόνδε Μελάνθιος αίπόλος αιγών 
οίβων τεύχεα καλά. νόηβε δέ δίος ύφορβός, 
ανψα δ' Όδυββήα προβεφώνεεν έγγυς έόντα' 
,,διογενές Ααερτιάδη, πολυμήχαν' Όδυββεύ, 
κείνος δή αυτ άίδηλος άνήρ, ον όιόμεθ' αυτοί, 165-
έρχεται ές θάλαμον. 6υ δέ μοι νημερτες ένίβπες, 
ή μιν άποκτείνω, αί κε κρείββων γε γένωμαι, 
ήε 6οI ένθάδ' άγω, ΐν' ύπερβαβίας άποτίβη 
πολλάς, ο66ας ούτος έμήβατο 6ω ivi οίκω." 

τόν δ' άπαμειβόμένος προβέφη πολύμητις Όδυββεύς · 170 
,,ή τοι έγώ καΐ Τηλέμαχος μνηβτήρας άγαυούς 
ΰχήΰομεν έντοβ&εν μεγάρων μάλα περ μεμαωτας· 
βφώι δ' άποβτρέψαντε πόδας καΐ χείρας ϋπερθεν 
ές θάλαμον βαλέειν, βανίδας δ' έκδήβαι ό π ι σ θ ε ν , 
βειρήν δέ πλεκτή ν έξ αυτού πειρήναν τ ε 175 

κίον' αν' ύψηλήν έρύβαι πελάβαι τε δοκοΐβιν, 
ως κεν δη&ά ξωός έών χαλέπ άλγεα πάβχη." 

ώς έφαθ', οί δ' άρα τού μάλα μέν κλύον ήδέ πίθοντο, 
βάν δ' ίμεν ές θάλαμον, λαθέτην δέ μιν ένδον έόντα. 
ή τοι δ μέν θαλάμοιο μνχον κάτα τεύχε' έρεύνα, 180 
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τω δ' έβταν εκάτερθε παρά δταθμοΐδι μένοντε. 
ενθ' υπέρ ονδον έβαινε Μελάνθιος αίπόλος αιγών 
vf¡ ετέρη μέν χειρί φέρων καλήν τρνφάλειαν, 
τη δ' ετέρη σάκο g ευρύ γέρον, πεπαλαγμένον άξη, 
Ααέρτεωήρωος,ο κονρίξων φορέεδκεν 185 
δή τότε γ' ήδη κεΐτο, ραφαΐ δ' έλελνντο ιμάντων 
τω δ' άρ' έπαΐξανθ' ελέτην έρνδάν τέ μιν εί'δω 
κονρίξ, εν δαπεδω δέ χαμαΐ βάλον άχννμενον κήρ, 
δνν δέ πόδας χεΐράς τε δέον θνμαλγέι δεδμφ 
εν μάλ' άποβτρέψαντε διαμπερές, ώς έχέλενβεν 190 
νιος Ααέρταο, πολντλας δΐος Όδνβδεύς' 
δειρήν δέ πλεκτήν εξ αύτον πειρήναντε 
κίον άν' νψηλήν ερνδαν πέλαδάν τε δοκοΐδιν. 
τον δ' έπικερτομέων προδέφης, 'Εύμαιε δυβώτα' 
,,ννν μέν δή μάλα πάγχυ, Μελάνθιε, νύκτα φυλάξεις 195 
εννή εν ι μαλακή καταλέγ μένος, ως в ε εοικεν 
ουδέ δέ γ' ήριγένεια παρ' 'ίόκεανοΐο ροάων 
λήδει έπερχομένη χρνδόθρονος, ήνίκ άγινεΐς 
αίγας μνηδτήρεδδι δόμον κάτα δαΐτα πένεδθαι." 

ώς ό μέν ανθι λέλειπτο ταθείς όλοω évi δεδμω, 200 
τω δ' ες τεύχεα δύντε, θύρην έπιθέντε φαεινήν, 
βήτην εις Όδυδήα δαΐφρονα ποικιλομήτην. 
ένθα μένος πνείοντες έφέδταδαν, οί μέν έπ' ονδοϋ 
τέδδαρες, οί δ' έντοδθε δόμων πολέες τε καΐ έδθλοί' 
τοΐδι δ' έπ' άγχίμολον θνγάτηρ Αιος ήλθεν Άθήνη 205 
Μέντορι είδομένη ήμέν δέμας ήδέ καΐ ανδήν. 
την δ' Όδνδενς γήθηδεν ίδών και μϋθον έειπεν 
,,Μέντορ, αμννον άρήν, μνήδαι δ' έτάροιο φίλοιο, 
8g б' αγαθά ρέζεδκον δμηλικίη δέ μοί έδδι." 

ώς φάτ όιόμενος λαοδδόον έμμεν [Αθήνην. 210 
μνηδτήρες δ' έτέρωθεν δμόκλεον ¿ν μεγάροιδιν. 
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πρώτος την γ' ένένιπε Ααμαβτορίδης 'Αγέλκος' 
,,Μέντορ, μή β' έπέεββι παραιπεπίθηβιν Όδνββενς 
μνηβτήρεββι μάχεβθαι, άμννέμενάι δέ οϊ αν τω. 
ώδε γάρ ήμέτερόν γε νόον τελέεβθαι όίω' 215 
οππότε χεν τούτους κτέωμεν, π ατέ ρ' ήδέ και νίόν, 
εν δέ βν τοϊβιν έπειτα πεφήβεαι, οία μενοινας 
έρδειν έν μεγάροις' βφ 4' αύτον κράατι τίβεις. 
αύτάρ έπήν νμέων y ε βίας άφελώμεθα χαλκω, 
κτήμαθ', όπόΰβκ τοι έβτι,τά τ ένδοθίκαι τα θύρηφιν, 220 
τοΐβιν Όδνββήος μεταμίξομεν ούδέ τοι νιας 
ξώειν έν μεγάροιβιν έάβομεν, ουδέ θύγατρας, 
ονδ' άλοχον κεδνήν 'Ιθάκης κατά άβτυ πολενειν." 

ώς φάτ', Άθηναίη δέ χολώβατο κηρόθι μ ά λ λ ο ν , 
νείκεββεν δ' Όδνβήα χολωτοΐβιν έπέεββιν 225 
,,ούκέτι βοί γ', Όδνβεϋ, μένος έμπεδον ούδέ τις άλκή, 
οΐη ότ άμφ' 'Ελένη λενκωλένω εύπατερείη 
είνάετες Τρώεββιν έμάρναο νωλεμές αίεί, ' 
πολλούς δ' άνδρας έπεφνες έν αίνή δηίοτήτι, 
βή δ' ήλω βουλή Πριάμου πόλις ενρνάγνια. 230 
πώς δή νϋν, ότε βόν γε δόμον καΐ κτήμαθ' ικάνεις, 
άντα μνηβτήρων όλοφνρεαι άλκιμος είναι; 
αλλ' άγε δεϋρο, πέπον, παρ' έμ' ΐβταβο και ί'δε έργον, 
όφρ' είδής, οίός τοι έν άνδράβι δνβμενέεββιν 
Μέντωρ Άλκιμίδης ένεργεβίας αποτίνειν." 235 

ή ρα και ου πω πάγχν δίδον έτεραλκέα νίκην, 
αλλ' έτ' άρα βθένεός τε καΐ αλκής πειρήτιξεν 
ήμέν Όδνββήος ή δ' νίον κνδαλίμοιο. 
αύτη δ' αίθαλόεγτος ανά μεγάροιο μέλαθρον 
έξετ' άναΐξαβα χελιδόνι είκέλη άντην. 240 

μνηβτήρας δ' ώτρννε Ααμαβτορίδης 'Αγέλαος 
Εύρννομός τε και Άμφιμέδων Αημοπτόλεμός τε 
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Πείβανδρός τε Πολυκτορίδης Πόλυβός τε δαΐφρων 
οΐ γαρ μνηβτήρων αρετή έβαν έξοχ άριβτοι, 
όββοι έτ έξωον περί τε ψνχέων έμάχοντο' 245 
τους δ' ήδη έδάμαββε βώς καΐ ταρφέες ίοί. 
τοις δ' Άγέλεως μετέειπεν, έπος πάντεββι πιφαύβκων' 
,,ώ φίλοι, ήδη βχήβει άνήρ 8δε χείρας άάπτους' 
καΐ δη οι Μέντωρ μεν έβη κενά εϋγματα ειπών, 
οί δ' οίοι λείπονται έπΐ πρώτηβι θύρηβιν. 250 
τω νυν μή άμα πάντες άφίετε δούρατα μακρά, 
αλλ' άγεθ' οί έξ πρώτον άκοντίβατ , αί' κέ ποθι Ζευς 
δώη Όδυββήα βλήβθαι καΐ κϋδος άρέβθαι. 
τών δ' άλλων ού κήδος, έπήν οϋτός γε πέβηβιν." 

ως έφαθ' ,οίδ' άρα πάντες άκόντιβαν, ώ? έκέλευεν, 255 
ίέμενοι' τά δέ πάντα έτώβια θήκεν 'Αθήνη. 
τών άλλος μεν βταθμον έυβταθέος μεγάροιο 
βεβλήκειν, άλλος δέ θύρην πυκινώς άραρυΐαν 
άλλου δ' έν τοίχω μελίη πέβε χαλκοβάρεια. 
αντάρ έπεί δή δούρατ' άλεύαντο μνηβτήρων, 260 
τοις δ' άρα μύθων ήρχε πολύτλας δίος Όδυββεύς' 
,,ώ φίλοι, ήδη μέν κεν έγών εΐποιμι κα,ϊ άμμιν 
μνηβτήρων ές ομιλον άκοντίβαι, όΐ μεμάαβιν 
ήμέας έξεναρίξαι έπΐ προτέροιβι κακοΐβιν." 

ώς έφαθ', οί δ' άρα πάντες άκόντιβαν οξέα δουρα 265 
άντα τιτυβκόμενοι. Αημοπτόλεμον μέν Όδυββεύς, 
Εύρνάδην δ' άρα Τηλέμαχος, "Ελατον δέ βυβώτης, 
Πείβανδρον δ' άρ' έπεφνε βοών έπιβονκόλος άνήρ. 
οί μέν έπειθ' άμα πάντες όδάξ έλον άβπετον ούδας, 
μνηβτήρες δ' ανεχώρηβαν μεγάροιο μυχόνδε. 270 
τοί δ' άρ' έπήιξαν, νεκύων δ' έξ έγχε' έλοντο. 

αυτις δέ μνηβτήρες άκόντιβαν όξέα δουρα 
ίέμενοι' τά δέ πολλά έτώβια θηκεν 'Αθήνη. 
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τών άλλος μεν βταθμον ένδταθέος μεγάροιο . 
βεβλήκειν, άλλος δε θνρην πνκινώς άραρνΐαν 275 
άλλον δ' εν τοίχω μελίη πέδε χαλκοβάρεια. 
Αμφιμέδων δ' άρα Τηλέμαχον βάλε χειρ' έπΐ καρπω 
λίγδην, άκρην δε ρινον δηλήδατο χαλκός. 
Κτήδιππος δ' Ένμαιον νπέρ δάκος έγχεΐ μακρω 
ώμο ν έπέγραψεν το δ' ύπέρπτατο, πίπτε δ' έραξε. 280 -
τοι δ' αύτ άμφ' Όδνδήα δαΐφρονα ποικιλομήτην 
μνηβτήρων ες ομιλον άκόντιδαν όξέα δοϋρα. 
ένθ' αντ Ενρνδάμαντα βάλε πτολίπορθος Όδνδδενς, 
Αμφιμέδοντα δε Τηλέμαχος, Πόλνβον δέ δνβώτης' 
Κτήδιππον δ' άρ' έπειτα βοών έπιβονκόλος άνήρ 285 
βεβλήκει προς δτήθος, έπενχόμενος δε προδηνδα' 
,,ώ Πολνθερδείδη φιλοκέρτομέ, μή ποτ ε πάμπαν 
εί'κων άφραδίης μέγα ειπείν, άλλά θεοΐδιν 
μϋθον έπιτρέψαι, έπει ή πολύ φέρτεροί είδιν. 
τοντό τοι άντί ποδός ξεινήιον, ον ποτ έδωκας 290 
άντιθέω Όδνδήι δόμον κατ άλητενοντι." 

ή ρα βοών ελίκων έπιβονκόλος· αυτάρ Όδνδδεύς 
οντα Ααμαδτορίδην αντοδχεδον έγχεϊ μακρω. 
Τηλέμαχος δ' Ένηνορίδην Αειώκριτον οντα 
δουρί μέδον κενεώνα, διαπρό δέ χαλκόν έλαδδεν 295 
ήριπε δε πρηνής, χθόνα δ' ήλαδε παντί μετώπω. 
δή τότ Αθηναίη φθιδίμβροτον αίγίδ' άνέδχεν 
νψόθεν εξ οροφής' τών δέ φρένες έπτοίηθεν. 
οι δ' έφέβοντο κατά μέγαρον βόες ώς άγελαΐαι' 
τάς μέν τ αίόλος οϊδτρος έφορμηθείς έδόνηδεν 300 
ωρη εν ειαρινή, ότε τ' ή ματ α μακρά πέλονται. 
οι δ' ως τ αέγνπιοϊ γαμψώνυχες άγκνλοχεΐλαι 
έξ όρέων έλθόντες έπ όρνί&εδδι θόρωδιν 
ται μέν τ εν πεδίω νέφεα πτώδδονδαι Ίενται, 
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ol δέ τε τάς όλέκονβιν έπάλμενοι, ουδέ τις αλκή 305 
γίγνεται ουδέ φυγή, χαίρονβι δέ τ' άνέρες άγρη· 
ως άρα τοί μνηβτήρας έπεββύμενοι κατά δώμα 
τύπτον έπιβτροφάδην' των δέ βτόνος ίόρνντ άεικής 
κράτων τυπτομένων, δάπεδον δ' άπαν αΐματι θϋεν. 

Αειώδης δ' Όδυβήος έπεββύμενος λάβε γουνών, 310 
και μιν λιββ'όμενος έπεα πτερόεντα προβηύδα' 
,,γουνοϋμαί β', Όδυβεϋ, βύ δέ μ' αί'δεο και μ' έλέηβον' 
ου γάρ πώ τινά φημι γυναικών έν μεγάροιβιν 
ειπείν ουδέ τι ρέξαι άτάβθαλον," άλλά καΐ άλλους 
παύεβκον μνηβτήρας, 'ότις τοιαϋτά γε ρέζοι. 315 
άλλά μοι ού πείθοντα κακών άπό χείρας έχεβθαι· 
τω και άταβθαλίηβιν άεικέα πότμον έπέβπον. 
αύτάρ έγώ μετά τοίβι θυοβκόος ουδέν έοργώς 
κείβομαι, ώς ουκ έβτι χάρις μετόπιβθ' έυεργέων." 

τόν δ' άρ' ύπόδρα ίδών προβέφη πολύμητις'Οδυββευς' 
,,εί μέν δή μετά τοίβι θυοβκόος εϋχεαι είναι, 321 
πολλάκι που μέλλεις άρήμεναι έν μεγάροιβιν 
τηλοϋ έμοί νόβτοιο τέλος γλυκεροΐο γενέβθαι, ' 
βοΐ δ' άλοχόν τε φίλην βπέβθαι καϊ τέκνα τεκέβθαι. 
τω ούκ άν θάνατόν γε δυβηλεγέα προφύγοιβθα." 325 

ώς άρα φωνήβας ξίφος εΐλετο χειρϊ παχείη 
κείμενον, ο ρ 'Αγέλαος άποπροέηκε χαμαξε 
κτεινόμενος' τω τόν γε κατ αυχένα μέββον έλαββεν. 
φθεγγομένου δ' άρα του γε κάρη κονίηβιν έμίχθη. 

Τερπιάδης δέ τ αοιδός άλύβκανε χήρα μέλαιναν, 330 
Φήμιος ,_8ς ρ ήειδε μετά μνηβτήρβιν ανάγκη, 
έβτη δ' έν χείρεββιν έχων φόρμιγγα λίγειαν 
άγχι παρ' όρβοθυρην δίχα δέ φρεβΐ μερμήριξεν, 
ή έκδύς μεγ&ροιο Αιός μεγάλου ποτϊ βωμόν 
ερκείου ΐζοιτο τετυγμένον, ένθ' άρα πολλά 335 
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Λαέρτης Όδυδενς τε βοών έπΐ μηρΐ έκηαν, 
ή γοννων λίδδοιτο προδαΐξας Όδνδήα. 
ώδε δε' οί φρονέοντι δοάδδατο κέρδιον είναι, 
γουνών αψαδθαι Λαερτιάδεω Όδυδήος. 
ή τοι 6 φόρμιγγα γλαφυρήν κατέθηκε χαμαζε 340 
μεβδηγνς κρητήρος ¿δε θρόνου άργνροήλον, 
αύτος δ' αντ Όδνδήα προδαΐξας λάβε γοννων, 
και μιν λιδδόμενος έπεα πτερόεντα προδηνδα' 
,,γοννοϋμαί β', Όδυδεϋ, δν δέ μ' αί'δεο καί μ' έλέηδον. 
αντω τοι μετόπιδθ' άχος έδδεται ,εΐκεν_άοιδον 345 
πέφνης, δς τε θεοΐβι καί άνθρώποιδιν άείδω. 
αυτοδίδακτος δ' εΙμί, θεος δέ μοι έν φρεδϊν οί'μας 
παντοίας ένέφνδεν έοικα δέ τοι παραείδειν 
ως τε^θεω' τω μή μέ λιλαίεο δεΐροτομήδαι. 
καί κεν Τηλέμαχος τάδε γ' εΐποι, δος φίλος νίός, 350 
ώς έγώ οϋ τι εκών ές δον δόμον, ουδέ χατίξων, 
πωλενμην μνηδτήρδιν άειδόμενος μετά δαΐτας, 
άλλά πολύ πλέονες καί κρείδδονες ήγον ανάγκη." 

ώς φάτο, τοϋ δ' -ήκονδ' ιερή ΐς Τηλεμάχοιο, 
αΐψα δ' ίο ν πατέρα προδεφώνεεν έγγνς έόντα: 355 
,,ί'δχεο, μηδέ τι τούτον άναίτιον ονταε χαλκω. 
καί κήρυκα Μέδοντα δαώδομεν, δς τέ μεν αίεΐ 
οίκω έν ήμετέρω κηδέδκετο παιδος έόντος, 
ει δή μή μιν έπεφνε Φιλοίτιος ήέ δυβώτης, -
ήέ δοΐ άντεβόληδεν όρινομένω κατά δώμα." 360 

ως φάτο, τοϋ δ' ήκονδε Μέδων πεπννμένα είδώς' 
πεπτηώς γάρ εκείτο νπο θρόνον, άμφι δέ δέρμα 
ε'δτο βοος νεόδαρτον, άλνδκων κήρα μέλαιναν, 
αΐψα δ' ύπό θρόνου ώρτο, βοος δ' απέδννε βοείην, 
Τηλέμαχον δ' άρ' έπειτα προδαΐξας λάβε γοννων, 365 
καί μιν λιδδόμενος έπεα πτερόεντα προδηνδα· 
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,,α φίλ', έγώ μεν όδ' ειμί·' βύ δ' ίβχεο, είπε δε πατρί, 
μή με περιβθενέων δηλήβεται όξέι χαλκω, 
ανδρών μνηβτήρων κεχολωμένος, οΐ οί έκειρον 
κτήματ ένί μεγάροις, 6ε δε νήπιοι ουδέν έτιον." 370 

τον δ' έπιμειδήβας προβέφη πολύμητις Όδυββεύς" 
,,θάρβει, έπεϊ δή β' ούτος έρύβατο καΐ έβάωβεν, 
8φρα γνφς κατά θνμόν, άτάρ εΐπηβθα καΐ άλλω, 
ώς κακοεργίης έυεργεβίη μέγ' άμείνων. 
άλλ' έξελθόντες μεγάρων έζεβθε θύραξε 375 
έκ φόνου εις αύλήν, βύ τε καΐ πολύφημος άοιδός, 
όφρ' αν έγώ κατά δώμα πονήβομαι, δττεό με χοή." 

ώς φάτο, τώ δ' έξω βήτην μεγάροιο κιόντε. 
έζέβθην δ' άρα τώ γ ε Α ιός μεγάλου ποτ ι βωμόν, 
πάντοβε παπταίνοντε, φόνον ποτιδεγμένω αίεί' 380 
πάπτηνεν δ' Όδυβενς καθ' έον δόμον, εί' τις έτ άνδρών 
ξ«30£ ύποκλοπέοιτο, άλύβκων κήρα μέλαιναν, 
τους δε ίδεν μάλα πάντας έν αϊματι καΐ κονίηβιν 
πεπτεώτας πολλούς, ώς τ' ίχθύας, ους θ' αλιήες 
κοίλον ές αίγιαλον πολιής έκτοβθε θαλάββης 385 
δικτύω έξέρυβαν πολυωπώ' οί δέ τε πάντες 
κύμαθ' άλος ποθέοντες έπΐ ψαμάθοιβι κέχυνται' 
τών μέν τ ήέλιος φαέθων έξείλετο θυμόν 
ώς τότ άρα μνηβτήρες έπ άλλήλοιβι κέχυντο.' 
δή τότε Τηλέμαχον προβέφη πολύμητις Όδνββεύς' 390 
,,Τηλέμαχ', εί δ' άγε μοι κάλεβον τροφον Εύρύκλειαν, 
'όφρα έπος εί'πωμι, τό μοι καταθύμιόν έβτιν." 

ώς φάτο, Τηλέμαχος δε φίλω έπεπείθετο πατρί, 
κινήβας δε θύρην προβέφη τροφον Εύρύκλειαν 
,,δενρο δή 'όρβο, γρήν παλαιγενές, ή τε γυναικών 395 
δμωάων βκοπός έββι κατά μέγαρ' ήμετεράων. 
έρχεο' κικλήβκει βε πατήρ έμός, όφρα τι είπη." 
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ως άρ' έφώνηβεν, τη δ' άπτερος έπλετο μύθος, 
ώιξεν δέ θύρας μεγάρων έύ ναιεταόντων, 
βή δ' ϊμεν, αύτάρ Τηλέμαχος πρόβθ' ήγεμόνευεν. 400 
ενρεν έπειτ Όδνβήα μετά κταμένοιβι νέκυββιν 
αϊματι καϊ λύθρω πεπαλαγμένον ως τε λέοντα, 
8ς φά τε βεβρωκως βοός έρχεται άργαύλοιο· 
παν δ' άρα οί βτήθός τε παρήιά τ' άμφοτέρωθεν 
αΐματόεντα πέλει, δεινός δ' εις ώπα ίδέβθαι' 405 
ώς Όδυβεύς πεπάλακτο πόδας και χείρας νπερθεν. 
ή δ' ώς ονν νέκυάς τε καϊ άβπετον εΐβιδεν αϊ μα, 
ΐθνβέν φ' δλολύξαι, έπεί μέγα εΐβιδεν έργον 
άλλ' 'Οδνβενς κατέρνκε καϊ έβχεθεν ίεμένην περ, 
και μίν φωνήβας έπεα πτερόεντα προβηύδα' 410 
,,έν θυμώ, γρηϋ, χαίρε καϊ ΐβχεο μη δ' ολόλυζε" 
ούχ όβίη κταμένοιβιν έπ άνδράβιν εύχετάαβθαι. 
τούβδε δέ μοΐρ' έδάμαββε θεων καϊ βχέτλια έργα· 
ου τινα γάρ τέεβκον έπιχθονίων άνθρώπων, 
ού κακόν ουδέ μέν έβθλόν, 8 τέ βφεας είβαφίκοιτο· 415 
τω καϊ άταβθαλέηβιν άεικέα πότμον έπέβπον. 
άλλ' άγε μρι βύ γυναίκας ένϊ μεγάροις κατάλεξον, 
αϊ τέ μ' άτιμάζουβι καϊ αΐ νηλείτιδές εΐβιν." 

τον δ' αύτε προβέειπε φίλη τροφός Ευρύκλεια' 
,,τοιγάρ έγώ τοι, τέκνον, άληθείην καταλέξω. . 420 
πεντήκοντα τόί είβιν ένϊ μεγάροιβι γυναίκες 
δμωαί' τάς μέν τ έργα διδάξαμεν έργάζεβθαι, 
εΐριά τε ξαίνειν καϊ δουλοβύνην άνέχεβθαι' 
τάων δώδεκα παβαι άναιδείης έπέβηβαν, 
οντ έμέ τίουβαι οϋτ αυτήν Πηνελόπειαν. 425 
Τηλέμαχος δέ νέον μέν άέξετο, ουδέ έ μήτηρ 
βημαίνειν εΐαβκεν έπϊ δμωήβι γυναιξίν. 
άλλ' άγ' έγών άναβαβ' υπερώια βιγαλόεντα 
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εΐπω ef¡ άλόχω, νή τις θεός νπνον έπώρδεν." 
τήν δ' άπαμειβό μένος προδέφη πολνμητις Όδνδδενς' 

,,μή πω την γ' ¿πέγειρε' δν δ' ένθάδε είπε γνναιξιν 431 
έλθέμεν, αϊ περ πρόδθεν άειχέα μηχανόωντο." 

ώς άρ' έψη, γρήνς δε διεκ μεγάροιο βεβήχειν 
άγγελέονδα γυναιξί χαϊ ότρυνέουδα νέεδθαι. 
αντάρ δ Τηλέμαχον χαϊ βονκόλον ήδε βνβώτην 435 
εις ? καλεδδάμενος επεα πτερόεντα προδηύδα' 
„άρχετε νυν νέκυας φορέειν και άνωχθε γυναίκας' 
αντάρ έπειτα θρόνους περικαλλέας ήδε τραπέζας 
νδατι καΐ δπόγγοιδι πολυτρήτοιδι καθαίρειν. 
αντάρ έπήν δή πάντα δόμον κατακοδμήδηδθε, 440 · 
δμωάς έξαγαγόντες έυδταθέος μεγάροιο 
μεδδηγνς τε θόλου και άμνμονος έρχεος ανήής, 
θεινέμεναι ξίφεδιν ταννήχεδιν, είς δ κε παδέων 
ψνχάς έξαφέληδθε χαϊ έκλελάθωντ Αφροδίτης, 
τήν άρ' νπο μνηδτήρδιν έχον μίδγοντό τε λάθρη." 445 

ως έφαθ', at δε γυναίκες άολλέες ήλθον απαδαι 
αϊν' δλοφνρόμεναι θαλερόν κατά δάκρυ χέουδαι. 
πρώτα μεν ονν νέκνας φόρεον κατατεθνηώτας, 
κάδ δ' άρ' νπ' αίθονδη τίθεδαν ένερκέος αύλής, 
άλλήλοιδιν έρείδονδαι. δήμαινε δ' Όδνδδενς 450 
αυτός έπιδπέρχων, τ al δ' έκφόρεον χαϊ άνάγκη. 
αντάρ έπειτα θρόνους περικαλλέας ήδε τραπέζας 
ϋδατι χαϊ δπόγγοιδι πολντρήτοιδι χάθαιρον. 
αντάρ Τηλέμαχος καϊ βουκόλος ήδε δνβώτης 
λίδτροιδιν δάπεδον πύκα ποιητοΐο δόμοιο 455 
ξΰον tal δ' έφόρεον δμωαί, τίθεδαν δε θνραζε. 
αύτάρ έπεί δή πάν μέγαρον διεκοδμήδαντο, 
δμωάς δ' έξαγαγόντες ένδταθέος μεγάροιο 
μεδδηγνς τε θόλου καϊ άμνμονος έρχεος αυλής, 
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εί'λεον êv βτείνει, όθεν οϋ πως ήεν άλνξαι. 460 
τοΐβι δε Τηλέμαχος πεπνυμένος ήρχ άγορεύειν 
,,μή μεν δή καθαρφ θανάτω άπό θυμό ν έλοίμην 
τάων, αϊ δή έμή κεφαλή κατ όνείδεα χεναν 
μητέρι θ' ήμετέρη παρά τε μνηδτήρδιν ϊανον." 

ως άρ' έφη καΐ πεΐδμα νέος κνανοπρώροιο 465 
κίονος έξάψας μεγάλης περίβαλλε θόλοιο, 
νψόδ' έπεντανύδας, μη τις ποδίν ονδας ϊκοιτο. 
ως δ' ό'τ' αν ή κίχλαι τανυδίπτεροι ήέ πέλειαι 
ε'ρκει ένιπλήξωδι, τό θ' εδτήκη ivi θάμνω, 
αύλιν έδιέμεναι, δτυγερος δ' νπεδέξατο κοίτος, 470 
ώς αϊ γ' έξείης κεφαλάς εχον, άμφΐ δέ πάδαις 
δειρήδιν βρόχοι ήδαν, όπως οΐκτιδτα θάνοιεν. 
ήδπαιρον δέ πόδεδδι μίνννθά περ, ον τι μάλα δήν. 

εκ δέ Μελάνθιον ήγον.άνά πρόθνρόν τε καΐ ανλήν · 
τοϋ δ' άπό μέν ρΐνάς τε καΐ ονατα νηλέι χαλκω 475 
τάμνον μήδεά τ έξέρνδαν, κνδίν ωμά δάδαδθαι, 
χεϊράς τ' ήδέ πόδας κόπτον κεκοτηότι θυμω. 

οι μέν έπειτ άπονιψάμενοι χεΐράς τε πόδας τε 
εις Όδνδήα δόμονδε κίον, τετέλεδτο δέ έργον 
αύτάρ ό γε προδέειπε φίλην τροφόν Εύρύκλειαν 480 
„οΐδε θέειον, γρήν, κακών άκος, οίδε δέ μοι πυρ, 
όφρα θεειώδω μέγαρον. δύ δέ Πηνελόπειαν 
έλθεΐν ένθάδ' άνωχθι δνν άμφιπόλοιδι γνναιξίν, 
πάδας δ' ότρννον δμωάς κατά δώμα νέεδθαι." 

τόν δ' αντε προδέειπε φίλη τροφός Ευρύκλεια" 485 
„val δή ταύτα γε, τέκνον έμόν, κατά μοΐραν έείπες, 
άλλ' αγε τοι χλαΐνάν τε χιτώνα τε εϊματ ένείκω, 
μη δ' ούτω φάκεδιν πεπυκαδμένος ενρέας ωμούς 
έδταθ' ένΐ μεγάροιδί" νεμεδδητόν δέ κεν εΐη." 
τήν δ' άπαμειβόμενος προδέφη πολύμητις Όδυδδεύς' 4Э0 

11* 

<1 · 
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„πυρ νυν μοι πρώτιβτον évi μεγάροιβι γενέΰθω." 
ώζ έφατ , ούδ' άπίθηβε φίλη τροφός Ευρύκλεια, 

ήνεικεν δ' άρα πυρ καί θήιον αύτάρ Όδυβΰεύς 
εύ διεθείωβεν μέγαρον καί δώμα και αυλή ν. 

γρήυς δ' αντ απέβη δια δώματα χάλ' 'Οδυβήος 495 
άγγελέουβα γυναιξί καί ότρυνέουβα νέεβθαι' 
αί δ' ΐβαν έκ μεγάροιο δάος μετά χερβίν έχουβαι. 
at μεν α ρ' άμφεχέοντο καί ήβπάξοντ Όδυδήα, 
καί κύνεον άγαπαξόμεναι κεφαλήν τε καί ωμούς 
χείρας τ' αίνύμεναι' τον δέ γλυκύς ίμερος ήρειν 500 
κλαυ&μοϋ καί βτοναχής, γίγνωβκε δ' άρα φρεβΐ πάβας. 

ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ψ. 

¡00νββέως ντίό Πηνελόπης αναγνωριβμός. 

Ι^γ^ηυς δ' εις υπερψ άνεβήβετο καγχαλόωβα, 
δεΰποίνη έρέουβα φίλον πόβιν ένδον έόντα' 
γοννατα δ' έρρώβαντο, πόδες δ' ύπερικταίνοντο. 
βτή δ' άρ' υπέρ κεφαλής καί μιν προς μϋ&ον έειπεν 
,,έγρεο, Πηνελόπεια, φίλον τέκος, οφρα ΐδηαι 5 
όφθαλμοΐβι τεοΐβι, τά τ έλδεαι ήματα πάντα. 
ήλθ' Όδυβεύς καί οίκον ίκάνεται όψέ περ έλθών, 
μνηβτήρας δ' έκτεινεν άγήνορας, οι τέ οί οίκον 
κήδεβκον καί κτήματ έδον βιόωντό τε παϊδα." 

τήν δ' αϋτε προβέειπε περίφρων Πηνελόπεια· 10 
„μαία φίλη, μάργην 6ε θ ε ο ί θέβαν, οϊ τε δύνανται 
άφρονα ποιήΰαι καί έπίφρονά περ μάλ' έόντα, 
καί τε χαλιφρονέοντα βαοφροδύνης έπέβηβαν 
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οι σε' περ έβλαψαν, πριν δε φρένας αίβίμη ήβθα. 
τι'πτε με λωβενεις πολυπενθέα θυμό ν έχουβαν; 15 
ταύτα παρέξ έρέουΰα καϊ έξ ύπνου μ' ανεγείρεις 
ήδέος, 8? μ' έπέδηβε φίλα βλέφαρ' άμφικαλύψας; 
ον γάρ πω τοιόνδε κατέδραθον, έξ ου Όδυββεύς 
ωχετ' ¿ποψόμενος Κακοΐλιον ουκ όνομαβτήν. 
άλλ' άγε νϋν κατάβηθι καϊ αψ έρχευ μεγαρόνδε. 20 
εί γάρ τις μ' άλλη γε γυναικών, αϊ μοι έαβιν, 
ταϋτ' έλθονβ' ήγγειλε καϊ έξ ύπνου μ' άνέγειρεν, 
τω κε τάχα βτυγερώς μιν έγων άπέπεμψα νέεβθαι 
αύτις έβω μέγαρον σε δέ τοϋτό γε γήρας όνήβει." 

τήν δ' αύτε προβέειπε φίλη τροφός Ευρύκλεια ' 25 
,,ού τI σε λωβεύω, τέκνον φίλον, άλλ' έτυμόν τοι 
ήλθ' Όδυβεύς καϊ οίκον [χάνεται, ώς άγορεύω, 
ό ξεΐνος, τόν πάντες άτιμων έν μεγάροιβιν. 
Τηλέμαχος δ' άρα μιν πάλαι ήδεεν ένδον έόντα, 
άλλα βαοφροβύνηβι νοήματα πατρός έκευθεν, 30 
'όφρ' άνδρών τίβαιτο βίην ύπερηνορεόντων." 

ώς έφαθ', ή δ' ¿χάρη καϊ άπό λεκτροιο θοροϋβα 
γρηϊ περιπλέχθη, βλεφάρων δ' άπό δάκρυον ήκεν, 
καί μιν φωνήβαβ' έπεα πτερόεντα προβηύδα' 
,,εΐ δ' άγε δή μοι, μαία φίλη, νημερτές ένίβπες, 35 
εί έτεόν δή οίκον ΐκάνεται, ώς άγορεύεις, 
οππως δή μνηβτήρβιν άναιδέβι χείρας έφήκεν 
μοϋνος έών, οI δ' αίεν άολλέες ένδον έμιμνον." 

τήν δ' αύτε προβέειπε φίλη τροφός Ευρύκλεια' 
,,ούχ ίδον, ού πυθόμην, άλλα βτόνον οίον άκουβα 40 
κτεινομένων ήμεΐς δέ μυχω θαλάμων έυπήκτων 
ήμεθ' άτυξόμεναι, βανίδες δ' έχον ευ άραρυΐαι, 
πριν γ' 8τε δή με βός υίός άπό μεγάροιο κάλεββεν 

- Τηλέμαχος' τόν γάρ ρα πατήρ προέηκε χαλέββαι. 
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εύρου έπειτ Όδυβήα μετά κταμένοιβι νέχυββιν 45 
εβτεωθ'· of 4ε' μιν άμφί, χραταίπεδον ούδας έχοντες, 
κείατ ¿π άλλή λοιβιν ίδουβά κε θυμό ν Ιάνθης 
[αϊματ ι xal λύθρω πεπαλαγμένον ώς τε λέοντα], 
νϋν δ' of μέν δή πάντες ίπ αύλείηβι θύρηβιν 
αθρόοι, αντάρ ó δώμα θεειοϋται περιχαλλές, 50 
πυρ μέγα κηάμενος, βέ δέ με προέηκε χαλέββαι. 
άλλ' έ'πεν, 'όφρα 6φώι έυφροβύνης έπιβήτον 
άμφοτέρω φίλον ήτορ, έπε ι κακά πολλά πέποβθε. 
νϋν δ' ήδη τόδε μακρόν έέλδωρ έχτετέλεβται· 
ήλθε μεν αυτός ξωος έφέβτιος, εύρε δέ xal βέ 55 
και παίδ' έν μεγάροιβι' κακώς δ' οι πέρ μιν έ'ρεξον 
μνηβτήρες, τους πάντας έτίβατο φ ένί οίκω." 

τήν δ' αύτε προβέειπε περίφρων Πηνελόπεια' 
„μαία φίλη, μή πω μέγ' έπεύχεο καγχαλόωβα. 
οϊβθα γάρ, ως κ άβπαβτός ένί μεγάροιβι φανείη 60 
παβι, μάλιβτα δ' έμοί τε καϊ νίέι, τόν τεκόμεβθα' 
άλλ' ούκ έδθ' 84ε μϋθος έτήτυμος, ώς αγορεύεις, 
άλλα τις αθανάτων κτεϊνε μνηβτήρας άγαυούς, 
ϋβριν άγαββάμενος θυμαλγέα καϊ κακά έργα. . 
ου τινα γαρ τίεβκον έπιχθονίων ανθρώπων, 65 
ου κακόν ουδέ μέν έδθλόν, 5 τέ βφεας είβαφίκοιτο' 
τφ δι' άταβθαλίας έπαθον κακόν, αύτάρ Όδυββεύς 
ωλεβε τηλον νόβτον Άχαιίδος, ώλετο δ' αυτός." 

τήν δ' ήμείβετ έπειτα φίλη τροφός Ευρύκλεια' 
,,τέκνον έμόν, ποιόν 6ε έπος φύγεν έρκος όδόντων, 70 
ή πόδιν ένδον έόντα παρ' ¿6χάρη ου ποτ έφηβθα 
υί'καδ' έλεύβεβθαι' θυμός δέ τοι αίέν απιβτος. 
άλλ' άγε τοι καϊ βήμα άριφραδές άλλο τι εί'πω, 
ούλήν, την ποτέ μιν βϋς ήλαβε λευκώ όδόντι. 
τήν άπονίζουβα φραβάμην, έθελον δέ 6οΙ αύτη 75 
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είπέμεν' αλλά μ' εκείνος ελών έπί μάβτακα χερδίν 
ουκ 1« ειπέμεναι πολνΐδρείηβι νόοιο. 
άλλ' έπεν αντάρ έγών έμέθεν περιδώδομαι αυτής' 
ai' κέν β' έξαπάφω, κτεϊναί μ' οίκτίβτω δλέθρω." 

τήν δ' ήμείβετ' έπειτα περίψρων Πηνελόπεια' 80 
„μαία φίλη, χαλεπόν δε θεών αίειγενετάων 
δήνεα εί'ρυδθαι, μάλα περ πολνϊδριν έονδαν' 
άλλ' έμπης ί'ομεν μετά παΐδ' έμόν, οφρα ί'δωμαι 
άνδρας μνηβτήρας τεθνηότας, ήδ' δς έπεφνεν." 

ώς φαμένη κατέβαιν' υπερώια' πολλά δέ οι κήρ 85 
ωρμαιν', ή άπάνευθε φίλον πόδιν έξερεείνοι, 
ή παρδταδα κΰδειε χάρη και χεΐρε λαβονδα. 
ή δ' έπεί είδήλθεν και ΰπέρβη λάινον ούδόν, 
έζετ' έπειτ' Όδυδήος έναντίη, έν πυρός αυγή, 
τοίχου τοϋ έτερου· δ δ' άρα προς κίονα μακρήν 90 
ήδτο κάτω όρόων ποτιδεγμενος, εΐ τί μιν εί'ποι 
ίφθίμη παράκοιτις, έπεί ί'δεν όφθαλμοϊδιν. 
ή δ' άνεω δήν ήδτο, τάφος δέ ot ήτορ ΐκανεν' 
όψει δ' άλλοτε μέν μιν ένωπαδίως έδίδεδκεν, 
άλλοτε δ' άγνώδαδκε κακά χροϊ εΐματ έχοντα. 95 
Τηλέμαχος δ' ένένιπεν, έπος τ' έφατ έκ τ όνόμαξεν 
,,μήτερ έμή δύδμητερ, άπηνέα θυμό ν έχουδα, 
τίφθ' ούτω πατρός νοδφίζεαι, ουδέ παρ' αυτόν 
εξομένη μύθοιδιν άνείρεαι ουδέ μεταλλας; 
ου μέν κ άλλη γ' ώδε γυνή τετληότι θνμω 100 
άνδρός αφεδταίη, ος οί κακά πολλά μογήδας 
έλθοι έεικοδτω έτεΐ ές πατρίδα γαΐαν 
δοί δ' αΐεϊ κραδίη δτερεωτέρη έδτϊ λίθοιο." 

τόν-'δ' αυτέ προδέειπε περίφρων Πηνελόπεια' 
,,τέκνον έμόν, θυμός μοι ένί δτήθεδδι τέθηπεν, 105 
ουδέ τι προδφάδθαι δνναμαι έπος ovó' έρέεδθαι, 
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ονδ' εις ώπα Ιδέβθαι εναντίον, εί δ' έτεόν δή 
έβτ Όδυβεύς καΐ οίκον [χάνεται, ή μάλα νώι 
γνωβόμεθ' αλλήλων καΐ. λώιον έβτι γάρ ήμΐν 
βήμαθ', δ δή καΐ νώι κεκρνμμένα ΐδμεν άπ άλλων." 110. 

&S φάτο, μείδηβεν δέ πολύτλας δϊος Όδυββεύς, 
αίψα δε Τηλέμαχον έπεα πτερόεντα προβηύδα ' 
,,Τηλέμαχ', ή τοι μητέρ' ένϊ μεγάροιβιν έαβον 
πειράξειν έμέθεν τάχα δέ φράβεται καΐ άρειον. 
νυν δ' δττι ρυπόω, κακά δέ χροΐ εΐματα είμαι, 115 
τούνεκ' άτιμάξει με και ου ηώ φηβι τον είναι, 
ήμεΐς δέ φραξώμεθ', δπως δχ άριβτα γένηται. 
καΐ γάρ τίς θ' ένα φώτα κατακτείνας ένϊ δήμω, 
ω μή πολλοί έωβιν άοββητήρες όπίββω, 
φεύγει πηούς τε προ λιπών καΐ πατρίδα γαΐαν 120 
ήμεΐς δ' έρμα πόληος άπέκταμεν, οΐ μέγ' άριβτοι 
κούρων είν Ιθάκη' τά δέ 6ε φράξεβθαι άνωγα." 

τον δ' αν Τηλέμαχος πεπνυμένος άντίον ηϋδα' 
„αυτός ταντά γ ε λενββε, πάτερ φίλε' βήν γάρ άρίβτην 
μήτιν έπ άνθρώπους φάβ' έμμεναι, ούδέ κέ τις τοι 125 
άλλος άνήρ έρίβειε καταθνητών ανθρώπων, 
[ήμεϊς δ' έμμεμαώτες αμ' έψόμεθ', ούδέ τί φημι 
άλκής δενήβεβθαι, δβη δύναμίς γε πάρεβτιν.]" 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις Όδυββεύς' 
,,τοιγαρ έγών έρέω, ως μοι δοκεΐ είν.αι άριβτα. 130 
πρώτα μεν άρ λούβαβθε καΐ άμφιέβαβθε χιτώνας, 
δμωάς δ' έν μεγάροιβιν άνώγετε εΐμαθ' ελέβθαι' 

I αύταρ θείος άοιδός έχων φόρμιγγα λίγειαν 
, ήμΐν ήγείβθω φιλοπαίγμονος όρχηθμοΐο, 

ως κέν τις φαίη γάμον έμμεναι έκτός άκούων, 135 
ή άν' όδόν βτείχων ή οϊ περιναιετάουβιν. • 
μή πρόβθε κλέος ευρύ φόνου κατά άβτυ γένηται 
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ανδρών μνηβτήρων, πρίν γ' ήμέας έλθέμεν έξω 
αγρό ν ές ήμέτερον πολυδένδρεον ένθα δ' έπειτα 
φραδδόμεθ', δττι κε κέρδος 'Ολύμπιος έγγυαλίξη." 140 

ως έφαθ', οί δ' άρα τον μάλα μέν κλνον ήδέ πίθοντο. 
πρώτα μέν ούν λούβαντο καϊ άμφιέδαντο χιτώνας, 

(ώπλιδθεν δέ γυναίκες ' ό δ' εΐλετο θείος αοιδός 
φόρμιγγα γλαφυρήν, έν δέ δφιβιν ϊμερον ώρδεν 
μολπής τε γλυκερής καϊ άμύμονος όρχηθμοΐο. 145 
τοΐδιν δέ μέγα δώμα περιδτεναχίζετο ποδδΐν 
ανδρών παιζόντων καλλιξώνων τε γυναικών, 
ώδε δέ τις εϊπεδκε δόμων έκτοδθεν άκούων 
,,ή μάλα δή τις έγημε πολυμνήδτην βαδίλειαν 
δχετλίη, ο ν δ' έτλη πόδιος ου κονριδίοιο 150 
εϊρνδθαι μέγα δώμα διαμπερές, ε'ιος ϊκοιτο." , 

ώς άρα τις εϊπεδκε, τά δ' ουκ ί'δαν, ως έτέτυκτο. 
αύτάρ Όδνδδήα μεγαλήτορα ω ¿vi οίκω 
Ευρυνόμη ταμίη λονδεν καϊ χρϊδεν έλαίω, 
άμφΐ δέ μιν φάρος καλόν βάλεν ήδέ χιτώνα" 155 
αύτάρ κάκ κεφαλής χενεν πολύ κάλλος 'Αθήνη, 
[μείζονα τ είδιδέειν καϊ πάδδονα· κάδ δέ κάρητος 
οϋλας ήκε κόμας, ύακινθίνω άνθει όμοιας, 
ώς δ' οτε τις χρυδόν περιχεύεται άργνρω άνήρ 
ίδρις, ον Ήφαιδτος δέδαεν καϊ Παλλάς 'Αθήνη 160 
τέχνην παντοίην, χαρίεντα δέ έργα τελείει, • 
ώς μέν τω περίχενε χάριν κεφαλή τε καϊ ώμοις.] 
έκ δ' άδαμίνθον βή δέμας άθανάτοιδιν όμοιος, 
αψ δ' αύτις κατ' άρ' έζετ έπϊ θρόνου, ένθεν άνέδτη, 
άντίον ής άλόχον και μιν προς μϋθον έειπεν 165 
,,δαιμονίη, περί δοί γε γυναικών θηλντεράων 
κήρ άτέραμνον έθηκαν 'Ολύμπια δώματ έχοντες· 
ού μέν κ άλλη γ' ώδε γυνή τετληότι θυμω 
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άνδρός άφεβταίη, δς ο ί κακά πολλά μογήβας 
έλθοι έεικοβτω έτεΐ ig πατρίδα γαϊαν. 170 
αλλ' άγε μοι, μαία, βτόρεβον λέχος, δφρα καΐ αυτός 
λέξομαι· ή γαρ τή γε βιδήρεος ¿ν φρεβΐ θυμός." 

τόν δ' αυτε προβέειπε περίφρων Πηνελόπεια· ' 
,,δαιμόνι', οϋτ' αρ τι μεγαλίξομαι οϋτ' ¿θερίζω 
ούτε λίην αγαμαι · μάλα δ' εύ οΐδ', οίος έηβθα 175 
εξ 'Ιθάκης επί νηος ίων δολιχηρέτμοιο. 
αλλ' άγε οί βτόρεβον πυκινόν λέχος, Ευρύκλεια, 
έκτος έυβταθέος θαλάμου, τόν ρ αυτός έποίειν . 
ένθα οί έκθεΐβαι πυκινόν λέχος έμβάλετ' εύνήν, 
κώεα και χλαίνας και ρήγεα βιγαλόεντα." , 180 

ώς άρ' έφη πόβιος πειρωμένη' αύτάρ Όδυββεύς 
όχθήβας άλοχον προβεφώνεε κεδνά ίδυΐαν 

',,ώ γύναι, ή μάλα τούτο έπος θυμαλγες έειπες. 
τίς δέ μοι άλλοβ' έθηκε λέχος; χαλεπον δέ κεν εΐη 
καϊ μάλ' έπιβταμένω, δτε μή θεός αυτός έ π ε λ θ ώ ν 185 
ρηιδίως έθέλων θείη άλλη ένΐ χώρη' 
ανδρών δ' οϋ κέν τις ξωός βροτός, ουδέ μάλ' ήβών, 
ρεΐα μετοχλίββειεν, έπεί μέγα βήμα τέτυκται 
εν λέχει άβκητω • το δ' έγώ κάμον, ουδέ τις άλλος, 
θάμνος έφυ τανύφυλλος έλαίης έρκεος έντός, 190 
άκμηνος θαλέθων, πάχετος δ' ήν ήύτε κίων. 
τω δ' έγώ άμφιβαλών θάλαμον δέμον, δφρα τέλεββα, 
πυκνήβιν λιθάδεββι, και εύ καθύπερθεν έρεψα, 
κολλητάς δ' έπέθηκα θύρας, πυκινώς άραρυίας. 
καϊ τότ έπειτ άπέκοψα κόμην τανυφύλλου έλαίης, 195 
κορμον δ' έκ ρίξης προταμών άμφέξεβα χαλκω 
ευ καϊ έπιβταμένως, καϊ έπϊ βτάθμην ίθυνα, 
έρμΐν' άβκήβας, τέτρηνα δέ πάντα τερέτρω. 
έκ δέ του άρχόμενος λέχος έξεον, δφρα τέλεββα, 



. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ XXIII. 171 

δαιδάλλων χρυβω τε καΐ άργύρφ ήδ' έλέφαντί' 200 
εν δ' έτάννββ' ιμάντα βοός φοίνικι φαεινόν. 
οντω τοι τόδε βήμα πιφαύβκομαι' ούδέ τι ο ¿δα, 
ή μοι έτ έμπεδόν έβτι, γύναι, λέχος, ή ε τις ήδη 
ανδρών άλλοβ' έθηκε, ταμών νπο πυθμέν' έλαίης." 

ώς φάτο, της δ' αύτον λύτο γούνατα xal φίλονήτορ 205 
βήματ' άναγνούβη, τά οι έμπεδα πέφραδ' Όδυββεύς. 
δακρύβαβα δ' έπειτ ίθνς δράμεν, άμφϊ δέ χείρας 
δειρή βάλλ' Όδνβήι, χάρη δ' έκνβ' ήδέ προβηύδα· 
,,μή μοι, 'Οδυββεϋ, βκύζεν, έπεί τά περ άλλα μάλιβτα 
ανθρώπων πέπννβο · θεοί δ' ώπαζον όιζύν, 210 
οι νώιν άγάβαντο παρ' άλλήλοιβι μένοντε 
ήβης ταρπήναι καΐ γήραος ούδόν ίκέβθαι. 
αντάρ μή νυν μοι τόδε χώεο μηδέ νεμέββα, 
οννεκά β' ου το πρώτον, έπεί ΐδον, ώδ' άγάπηβα. 

. αίεί γάρ μοι θυμός ivi βτήθεββι φίλοιβιν 215 
έρρίγει, μή τίς με βροτών απάφοιτ έπέεββιν Dt**f'<%<j 
έλθών πολλοί γάρ κακά κε'ρδεα βονλεύονβιν. 
[ούδέ κεν Άργείη 'Ελένη, Α ιός έκγεγαυΐα, 
άνδρι παρ' αλλοδαπά ίμίγη φιλότητι και εννή, 
εΐ ήδη, δ μιν αύτις άρήιοι υΐες Αχαιών 220 
άξεμεναι οίκόνδε φίλην ¿ς πατρίδ' έμέλλον, 
τήν δ' ή τοι ρε'ξαι θεός άιρορε έργον άεικες' 
τήν δ' άτην ου πρόβθεν εφ έγκάτθετο θυμφ 
λυγρήν, έξ ής πρώτα και ήμέας ί'κετο πένθος.] 
νυν δ', έπεί ήδη βήματ' άριφραδέα κατέλεξας 225 
εύνής ήμετέρης, ήν ού βροτος άλλος όπώπειν, 
άλλ' οίοι βύ τ έγώ τε, καΐ άμφίπολος μία μούνη, 
Άκτορίς, ήν μοι έδωκε πατήρ έτι δεϋρο κιούβη, 
ή νώιν εΐρυτο θύρας πυκινοΰ θαλάμοιο, • 
πείθεις δή μεν θνμον άπηνέα περ μάλ' έόντα." 230 
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ώ<? φάτο, τω δ' έτι μάλλον ύφ' ΐμερον ώρβε γόοιο, 
κλαίε δ' έχων αλοχον θυμαρέα, κεδνά ιδνΐαν. 
ώς δ' οτ' αν άβπάΰιος γή νηχομένοιβι φανήη, 
ών τε Ποβειδάων ένεργέα νη ένι πόντω 
ραίβη έπειγομένην άνέμφ καϊ κνματι πηγω' 235 
παϋροι δ' έξέφνγον πολιής άλος ήπειρόνδε 
νηχόμενοι, πολλή δέ περί χροϊ τέτροφεν άλμη, 
άβπάβιοι δ' έπέβαν γαίης, κακότητα φυγόντες' 
ως άρα τη άΰπαΰτος έην πόβις είβοροώβη, 
δειρής δ' ου πω πάμπαν άφίετο πήχεε λευκώ. 240 
και νύ κ όδυρομένοιβι φάνη ροδοδάκτυλος 'Ηώς, 
εΐ μή άρ' άλλ' ένόηβε θεά, γλαυκώπις Άθήνη. 
νύκτα μεν έν περάτη δολιχήν βχέθεν, Ήώ δ' αύτε 
ρύβατ έπ 'ίΐκεανω χρυβόθρονον, ουδ' έα ίππους 
ξεύγνυβθ' άκύποδας, φάος άνθρώποιβι φέροντας, 245 
Αάμπον καϊ Φαέθονθ', οΐ τ' Ήώ πώλοι άγουβιν. 
και τότ' άρ' ήν άλοχον προβέφη πολύμητις Όδυββεύς' 
,,ώ γύναι, ού γάρ πω πάντων έπι πείρατ άέθλων 
ήλθομεν, άλλ' έτ' 'όπιβθεν άμέτρητος πόνος έβται, 
πολλος καϊ χαλεπός, τον έμε χρή πάντα τελέΰβαι. 250 
¿»5 γάρ μοι ψυχή μαντεύβατο Τειρεβίαο 
ήματι τω, δτε δή κατέβην δόμον Άιδος εί'όω 
νόβτον εταίροιβιν διζήμενος ήδ' έμοί αύτφ. 
άλλ' έρχευ, λέκτρονδ' ί'ομεν, γύναι, οφρα καϊ ήδη 
υπνφ υπο γλυκέ ρω ταρπώμεθα κοιμηθέντε." 255 

τον δ' αύτε προβέειπε περίφρων Πηνελόπεια' 
,,εύνή μέν δή βοί γε τότ έββεται, δππότε θυμω 
βω έθέλης, έπεί άρ βε θεοί ποίηβαν ίκέβθαι 
οίκον έυκτίμενον καϊ βήν ές πατρίδα γαΐαν 
άλλ' έπεί έφράβθης και τοι θεός έμβαλε θυμφ, 260 
είπ άγε μοι τόν άεθλον, έπεί καϊ 'όπιβθεν, όίω, 



ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ XXIII. 1 7 3 

πενβομαι, αντίκα δ' έβτΐ δαήμεναι ον τι χέρειον." 
την δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις Όδνββεύς· 

,,δαιμονίη, τί τ ci ρ' αν με μάλ' ύτρύνονβα κελεύεις 
είπέμεν; αντάρ εγώ μνθήβομαι ούδ' έπικεύβω. 265 
ον μεν τοι θυμός κεχαρήβεται· ουδέ γαρ αυτός 
χαίρω, ¿πει μάλα πολλά βροτών έπί άβτε' ανωγεν 
έλθεΐν ¿ν χείρεββιν εχοντ ένήρες έρετμόν, 
εις δ κε τους άφίκωμαι, οί ουκ ί'βαβι θάλαββαν 
άνέρες, ουδέ θ' αλεββι μεμιγμένον εΐδαρ έδονβιν 270 
ούδ' άρα τοί γ' ί'βαβι νέας φοινικοπαρήονς, 
ούδ' ένήρε' έρετμά, τά τε πτερά νηνβι πέλονται. 
βήμα δέ μοι τόδ' έειπεν άριφραδές, ούδέ βε κεύβω. 
όππότε κεν δη μοι βνμβλήμενος άλλος όδίτης 
φήη άθηρηλοιγον έχειν άνά φαιδίμω ώμω, 275 
καΐ τότε μ' έν γαίη πήξαντ έκέλευεν έρετμόν, 
έρξανθ' ιερά καλά Ποβειδάωνι άνακτι, 
άρνειον ταϋρόν τε βυών τ έπιβήτορα κάπρον, 
οί'καδ' άποβτείχειν έρδειν θ' ιεράς έκατόμβας 
άθανάτοιβι θεοΐβι, τοί ούρανον ευρύ ν εχουβιν, 280 
παβι μάλ' έξείης. θάνατος δέ μοι έξ αλός αύτω 
άβληχρος μάλα τοΐος έλενβεται, ος κέ με πέφνη 
γήραι νπο λιπαρω άρημένον άμφΐ δέ λαοί 
όλβιοι εββονται. τά δέ μοι φάτο πάντα τελεΐβθαι." 

τον δ' αύτε προβέειπε περίφρων Πηνελόπεια' 285 
,,εί μέν δή γήράς γε θεοί τελέουβιν άρειον, 
έλπωρή τοι έπειτα κακών νπάλνξιν έβεβθαι." 

ώς οι μέν τοιαύτα προς αλλήλους αγόρενον 
τόφρα δ' άρ' Εύρννόμη τε ίδέ τροφος έντνον εννήν 
έβθήτος μαλακής δαΐδων νπο 'λαμπομενάων. 290 
αύτάρ έπεϊ βτόρεβαν πνκινον λέχος έγκονέονβαι, 
γρήνς μέν κείουβα πάλιν οίκόνδε βεβήκειν, 
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τοΐβιν δ' Ευρυνόμη θαλαμηπόλος ήγεμόνευεν 
έρχομένοιβι λέχοβδε δάος μετά χερβϊν έχουβα' 
ές θάλαμον δ' άγαγοϋβα πάλιν κίεν. οί μεν έπειτα 295 
άβπάβιοι λέκτροιο παλαιού θεβμον ΐκοντο' 
αύτάρ Τηλέμαχος καΐ βουκόλος ήδέ βυβώτης 
παϋβαν αρ' όρχηθμοΐο πόδας, παϋβαν δέ γυναίκας, 
αύτοί δ' εύνάζοντο κατά μέγαρα βκιόεντα. 

τω δ' έπεί ούν φιλότητος έταρπήτην έρατεινής, 300 
τερπέβθεν μύθοιβι, προς άλλήλους ένέποντε. 
ή μέν, δβ' έν μεγάροιβιν άνέβχετο δια γυναικών 
ανδρών μνηβτήρων έβορώβ' άίδηλον δμιλον, 
οϊ έθεν εϊνεκα πολλά, βόας καϊ ί'φια μήλα, 
έβφαξον, πολλός δέ πίθων ήφύββετο οίνος' 305 
αύτάρ δ διογενής Όδυβεύς, оба κήδε' έθηκεν 
άνθρώποις δβα τ' αύτος όιξύβας έμόγηβεν, 
πάντ έλεγ'' ή δ' αρ' έτέρπετ άκούουα', ούδέ οί ύπνος 
πϊπτεν έπϊ βλεφάροιβι, πάρος καταλέξαι άπαντα. 

ήρξατο δ', ώς πρώτον Κίκονας δάμαβ', αύτάρ έπειτα 
ήλθ' ές Λωτοφάγων άνδρών πίειραν άρουραν 311 
ήδ' δβα Κύκλωψ έρξε, και ώς άπετίβατο ποινήν 
ίφθίμων έτάρων, ου? ήβθιεν ούδ' έλέαιρεν 
ήδ' ώς Λΐολον ΐκεθ', δ μιν πρόφρων ύπέδεκτο 
καϊ πέμπ', ούδέ πω αΐβα φίλην ές πατρίδ' ίκέβθαι 315 
ήην, αλλά μιν αυτις άναρπάξαβα θύελλα 
πόντον έπ' ίχθυόεντα φέρεν βαρέα βτενάχοντα' 
ήδ' ώς Τηλέπυλον Λαιβτρυγονίην άφίκανεν, -
οϊ νήάς τ δλεβαν καϊ έυκνήμιδας εταίρους 
[πάντας' Όδυββεύς δ' οίος ύπέχφυγε νηϊ μελαίνη]. 320 
καϊ Κίρκης κατέλεξε δ όλον πολυμηχανίην τε, 
ήδ' ώς εις Άίδεω δόμον ήλυθεν εύρώεντα, 
ψυχή χρηβόμενος Θηβαίου Τειρεβίαο, 
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νηΐ πολνκλήιδι και εί'βιδε πάντας εταίρους 
μητέρα θ', ή μιν έτικτε και έτρεφε τυτθ'ον ¿όντα' 325 
ήδ' ώς Σειρήνων άδινάων φθόγγον άκουβεν, 
ως θ' ί'κετο Πλαγκτάς πέτρας δεινήν τε Χάρυβδιν 
Σκύλλην θ', ήν ου πώ ποτ' άκήριοι άνδρες άλυξαν 
ήδ' ώς Ήελίοιο βόας κατέπεφνον εταίροι' 
ήδ' ώς νήα θοήν έβαλε ψολόεντι κεραυνω 330 
Ζευς ύψιβρεμέτης, από δ' έφθιθεν έβθλοϊ εταίροι 
πάντες όμως, αυτός δέ κακάς υπό κήρας αλυξεν 
ως θ' ϊκετ Ώγυγίην νήβον νύμφην τε Καλυψώ, 
ή δή μιν κατέρυκε, λιλαιομένη πόβιν είναι, 
έν βπέββι γλαφυροΐβι καϊ έτρεφεν, ήδέ έφαβκεν 335 
θήβειν άθάνατον καϊ άγήραον ήματα πάντα, 
αλλά τοϋ ου ποτε θυμό ν évi βτήθεββιν έπειθεν 
ήδ' ώς ες Φαίηκας άφίκετο πολλά μογήβας, 
οϊ δή μιν περί κήρι θεον ώς τιμήβαντο 
καϊ πέμψαν βυν νηι φίλην ές πατρίδα γαΐαν, 340 
χαλκόν τε χρυβόν τε άλις έβθήτά τε δόντες. 
τοΰτ' άρα δεντατον είπεν έπος, δτε οί γλυκύς ύπνος 
λυβιμελής έπόρουβε, λύων μελεδήματα θυμοϋ. 

ή δ' αύτ αλλ' ένόηβε θεά, γλαυκώπις Άθήνη. 
όππότε δή ρ Όδυβήα εέλπετο δν κατά θυμό ν 345 
εύνής ής άλόχον ταρπήμεναι ήδέ καϊ ύπνου, 
αύτίκ άπ' Ώκεανον χρυβόθρονον ήριγένειαν 
ώρβεν, ΐν' άνθρώποιβι φόως φέροι. ώρτο δ' Όδυββεύς 
εύνής έκ μαλακής, άλόχω δ' επί μϋθον έτελλεν 
,,ω γύναι, ήδη μέν πολέων κεκορήμεθ' άέθλων 360 
άμφοτέρω, βν μέν ένθάδ' έμον πολυκηδέα νόβτον 
κλαίουβ', αύτάρ έμέ Ζευς άλγεβι καϊ θεοί άλλοι 
ίέμενον πεδάαβκον έμής από πατρίδος αίης. 
νυν δ* έπεί άμφοτέρω πολυήρατον ίκόμεθ' εύνήν, 
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κτήματα μεν, τά μοι εβτι, κομιξέμεν έν μεγάροιβιν, 355 
μήλα ő', a μοι μνηβτήρες υπερφίαλοι κατέκειραν, 
πολλά μεν αυτός έγω ληίββομαι, άλλα â' Άχαιοϊ 
δώβονβ', είς δ κε πάντας ένιπλήβωβιν έπαύλονς. 
άλλ' ή τοι μεν έγω πολνδένδρεον άγρον επειμι 
όψόμενος πάτερ' έβθλόν, δ μοι πυκινώς άκάχηταΐ" 360 
6οI δε, γύναι, τόδ' έπιτέλλω πινυτή περ εονβη' 
αύτίκα γάρ φάτις είβιν άμ' ήελίω άνιόντι 
άνδρών μνηβτήραν, ους εκτανον έν μεγάροιβιν 
είς ύπερώ' άναβαβα βύν άμφιπόλοιβι γυναιξϊν 
ήβθαι, μηδέ τινα προτιόββεο μη δ' έρέεινε. 365 

ή ρα καΐ άμφ' ώμοιβιν έδύβετο τεύχεα καλά, 
ώρβε δέ Τηλέμαχον και ßουκόλον ήδε βυβώτην, 
πάντας δ' έντε' άνωγεν άρήια χερβϊν ελέβθαι. 
οι δέ οί ουκ άπίθηβαν, έθωρήββοντο δε χαλκώ " 
ωιξαν δε θύρας, έκ δ' ήιον, ήρχε δ' Όδυββεύς. 370 
ήδη μέν φάος ή εν έπΐ χθό να, τους δ' άρ' Άθήνη 
νυκτϊ κατακρύψαβα θοώς εξήγε πόληος. 

Ο Δ Τ Σ Σ Ε Ι Α Σ Ω. 

Σπονδαί. 

Έρμης δέ ψυχάς Κυλλήνιος έξεχαλεϊτο 
άνδρών μνηβτήρων εχε δέ ράβδον μετά χερβϊν 
χαλήν χρυβείην, τή τ άνδρών δμματα θέλγει, 
ών έθέλει, τους δ' αντε χαϊ ύπνώοντας έγείρει. 
τή ρ άγε χινήβας, ταϊ δέ τρίζονβαι ε'ποντο. 5 
ώς δ' δτε νυχτερίδες μυχω άντρου θεβπεβίοιο 
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τρίζονβαι ποτέονται, έπεί κέ zig άποπέΰηβιν 
όρμαθοϋ εκ πέτρης, ανά τ' άλλήληιΐιν έχονται, 
mg at τετριγνΐαι άμ' ήιβαν, ήρχε δ' άρα βφιν 
'Ερμείας άκάκητα κατ ενρώεντα κέλενθα.' ΙΟ 
παρ δ' Ι'βαν 'ίΐκεανον τε ροάς καΐ Αενκάδα πέτρην, 
ήδέ παρ' ήελίοιο πύλας καΐ δήμον άνευρων 
ήιβαν αίψα δ' ΐκοντο κατ άβφοδελόν λειμώνα, 
ένθα τε ναίονβι ψνχαί, είδωλα καμόντων. 
ενρον δε ψνχήν Πηλψάδεω 'Αχιλήος 15 
καΐ Πατροκλήος καΐ άμνμονος 'Αντιλόχοιο 
Αΐαντός θ', δς άριβτος έην ειδός τε δέμας τε 
τών άλλων Ααναών μετ άμύμονα Πήλεΐωνα. 

ώς οI μεν περί κεΐνον όμίλεον, αγχίμολον δέ 
ήλνθ' έπι ψυχή 'Αγαμέμνονος 'Ατρεΐδαο 20 
άχννμένη' περί δ' άλλαι άγηγέραθ', όββοι άμ' αντω 
οίκω έν Αίγίβθοιο θάνον καΐ πότμον έπέβπον. 
τον προτέρη ψυχή προβεφώνεε Πηλεΐωνος' 
¿Ατρεΐδη, περί'μέν 6ε φάμεν Ad τερπικεραννω 
άνδρών ήρώων φίλον έμμεναι ή ματ α πάντα, 25 
οϋνεκα πολλοΐβίν τε καΐ ίφθίμοιβιν άναββες 
δήμω ένι Τρώων, όθι πάβχομεν άλγε' 'Αχαιοί' 
ή τ άρα και 6οΙ πρώι παράβτήβεβθαι έμελλεν 
μοΐρ' όλοή, τήν ου τις άλενεται, 8ς κε γένηται. 
ώς όφελες τιμής άπονήμενος, ής περ άναββες, 30 
δήμω ένι Τρώων θάνατον καϊ πότμον έπιβπεϊν 
τω κέν τ οι τνμβον μεν έποίηβαν Παναχαιοί, 
ήδέ κε και 6ω παιδί μέγα κλέος ήρα' όπίββω. 
νϋν δ' άρα β' οίκτίβτω θανάτω εϊ'μαρτο άλώναι." 

τον δ' αντε ψυχή προβεφώνεεν 'Ατρεΐδαο· 35 
„όλβιε Πηλέος νίέ, θεοΐς έπιείκελ' 'Αχιλλεϋ, . 
δς θάνες έν Τροίη έκάς "Αργεος' άμφϊ δέ β' άλλοι 

H O M E R I O D Y S B E A . I I . 1 2 
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χτείνοντο Τρώων καί Αχαιών υίες άριβτοι, 
μαρνάμενοι περί βεΐο, βύ δ' έν βτροφάλιγγι κονίης 
κεΐβο μέγας μεγαλωβτΐ, λελαβμένος ίπποβυνάων. 40 
ήμεΐς δε πρόπαν ήμαρ έμαρνάμεθ'' ουδέ κε πάμπαν 
παυβάμεθα πτολέμου, ει μη Ζευς λαίλαπι παϋβεν. 
αυτά ρ έπεί & έπι νήας ένείκαμεν εκ πολέμοιο, 
κάτθεμεν έν λεχέεββι, καθήραντες χρόα καλόν 
ϋδατί τε λιαρω καΐ άλείφατί' πολλά δέ β' άμφίς 45 
δάκρυα θερμά χέον ΑαναοΙ κείροντό τε χαίτας. 
μήτηρ δ' εξ άλός ήλθε βύν άθανάτης άλίηβιν 
άγγελίης άίουβα' βοή δ' έπι πόντον δρώρειν 
θεβπεβίη, υπό δέ τρόμος έλλαβε πάντας Αχαιούς, 
καί νν κ άναΐξαντες έβαν κοίλας έπϊ νήας, 50 
εί μή άνήρ κατέρυκε παλαιά τε πολλά τε είδώς, 
Νέβτωρ, ου καί πρόβθεν άρίβτη φαίνετο βουλή' 
δ βφιν έύ φρονέων άγορήβατο καί μετέειπεν 
' ί'βχεβθ', Αργεΐοι, μή φεύγετε, κούροι Αχαιών, 
μήτηρ έξ άλός ήδε βύν άθανάτης άλίηβιν 55 
έρχεται ού παιδός τεθνηότος άντιόωβα'. 
ώς έφαθ', οί δ' έβχοντο φόβου μεγάθυμοι Αχαιοί, 
άμφΐ δέ β' έβτηβαν κοϋραι άλίοιο γέροντος 
οΐκτρ' όλοφυρόμεναι, περί δ' άμβροτα εϊματα έββαν. 
μοϋβαι δ' έννέα παβαι άμειβόμεναι όπΐ καλή 60 
θρήνεον. ένθα κεν ου τιν άδάκρυτόν γ ε νόηβας 
Αργειων τοϊον γαρ ύπώρορε μοϋβα λΐγεια. 
επτά δέ καί δέκα μέν β ε όμώς νύκτας τε καί ήμαρ 
κλαίομεν αθάνατοι τε θεοί θνητοί τ άνθρωποι' 
όκτωκαιδεκάτη δέ δόμεν πυρί, πολλά δέ β' άμφίς 65 
μήλα κατεκτάνομεν μάλα πίονα και έλικας βοϋς. 
καίεο δ' έν'τ έβθήτι θεών καί άλείφατι πολλω 
χαΐ μέλιτι γλυκερω' πολλοί δ' ήρωες Αχαιοί 
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τενχεβιν έρρώβαντο πνρήν πέρι καιομένοιο, 
πεζοί θ' ίππήές τε' πολύς 4' όρυμαγδος όρώρειν. 70 
αύτάρ έπεϊ δη βε φλοξ ήννβεν Ήφαίβτοιο, 
ήώθεν δη τ οι λε'γομεν λεύκ όδτέ', Άχιλλεϋ, 
οί'νω έν άκρήτω καϊ άλείφατι. δώκε δε μήτηρ 
χρύβεον άμφιφορήα' Αιωνύβοιο δε δ&ρον 
φάβκ' έμεναι, έργον δέ περικλυτον Ήφαίβτοιο. 75 
εν τω τοι κείται λενκ' όβτέα, φαίδιμ' Άχιλλεϋ, 
μίγδα δέ Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο θανόντος, 
χωρίς δ' Άντιλόχοιο, τον έξοχα %ΐες απάντων 
των άλλων έτάρων μετά Πάτροκλόν γε θανόντα, 
άμφ' αύτοΐβι δ' έπειτα μέγαν και αμνμονα τύμβο ν 80 
χεύαμεν Άργείων ιερός βτρατος αίχμητάων 
ακτή έπι προνχούβη, έπΐ πλατεΐ Έλληβπόντω, 
ως κεν τηλεφανής εκ ποντόφιν άνδράβιν εΐη 
τοις, οϊ νϋν γεγάαδι καϊ οΐψετύπιβθεν έβονται. 
μήτηρ δ' αίτήβαβα θεούς περικαλλε" άεθλα 85 
θήκε με'βω έν άγων ι άριβτήεββιν Αχαιών, 
ήδη μεν πολέων τάφφ ανδρών άντεβόληβας 
ηρώων, οτε κέν ποτ' άποφθιμένον βαβιλήος 
ζώννννταί τε νέοι καϊ έπεντύνωνται άεθλα' 

•αλλά κε κείνα μάλιβτα' ίδων θηήβαο θνμω, 90 
οΡ έπϊ 0οί κατέθηκε θεά περικαλλε" άεθλα, 
άργνρόπεζα Θέτις' μάλα γαρ φίλος ήβθα θεοΐβιν. 
ώς βύ μεν ούδέ θανών όνο μ' ώλεβας, άλλα τοι αίεϊ 
πάντας έπ' ανθρώπους κλέος έββεται έβθλόν, Άχιλλεϋ ' 
αύτάρ έμοϊ τί τόδ' ήδος, έπεϊ πόλεμον τολύπευβα; 95 
έν νόΰτφ γάρ μοι Ζευς μήβατο λυγρον όλεθρον 
Λίγίβθου υπό χερβϊ καϊ ούλομένης άλόχοιο." 

ώς οί μεν τοιαύτα προς αλλήλους άγόρενον 
άγχίμο λον δέ β φ' ήλθε διάκτορος άργεί'φόντη ς 

12* 
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ψυχάς μνηβτήρων κατ άγων Όδνβήι δαμέντων. 100 
τω δ' άρα θαμβήβαντ' ίθνς κίον, cbg έβιδέΰθην. 
έγνω δε ψυχή Αγαμέμνονος Άτρεΐδαο 
παϊδα φίλον Μελανήος, άγακλυτόν Άμφιμέδοντα' 
ξεΐνος γάρ οι έην 'Ιθάκη ενι οικία ναίων. 
τον προτέρη ψυχή προΰεφώνεεν Άτρεΐδαο· 105 
,^Αμφίμεδον, τί παθόντες έρεμνήν γαΐαν έδντε 
πάντες κεκριμένοι καΐ άμήλικες; ούδέ κεν άλλως 
κρινόμενος λέξαιτο κατά πτόλιν άνδρας άρίβτονς. 
ή ϋμμ' έν νήεββι Ποβειδάων έδάμαββεν 
δρΰας άργαλέονς άνέμονς καί κύματα μακρά; 110 
ή που άνάρβιοι άνδρες έδηλήβαντ' έπϊ χέρβου 
βοϋς περιταμνομένονς ήδ' οίων πώεα καλά, 
ήέ περί πτόλιος μαχεούμενοι ήδε γυναικών; 
είπέ μοι είρομένψ· ξεΐνος δέ τοι εύχομαι είναι, 
ή ου μέμνη, δτ έκεΐβε κατήλυθον υμέτερον δώ 115 
ότρυνέων Όδυβήα βύν άντιθέω Μενελάω 
Ίλιον εις άμ έπεβθαι ένΰΰέλμων έπϊ νηών; 
μηνι δ' έν ονλω πάντα περφαμεν ευρέα πόντον, 
βπουδή παρπεπιθόντες Όδυββήα πτολίπορθον." 

τον δ' αυτε ψυχή προβεφώνεεν Άμφιμέδοντος" 120 
„[Άζρεΐδη κύδιβτε, άναξ άνδρων Άγάμεμνον,] · 
μέμνημαι τάδε πάντα, διοτρεφές, ώς άγορεύεις. 
Gol δ' ' έγώ ευ μάλα πάντα καί άτρεκέως καταλέξω, 
•ημετέρου θανάτοιο κακόν τέλος, οίον έτύχθη. 
μνώμεθ' Όδυβΰήος δήν οίχομένοιο δάμαρτα' 125 
ή δ' οντ' ήρνεΐτο βτυγερον γάμον ούτε τελεύτα, 
ήμΐν φραξομένη θάνατον καί κήρα μέλαιναν, 
άλλα δόλον τόνδ' άλλον ivi φρεβΐ μερμήριξεν. 
βτηβαμένη μέγαν ΐβτον ivi μεγάροιβιν νφαινεν, 
λεπτον καί περίμετρον άφαρ δ' ήμΐν μετέειπεν 130 
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Γ κούροι έμοί μνηβτήρες, έπεϊ Θάνε δΐος Όδυββεύς, 
μίμνετ έπειγόμενοι τον έμόν γάμον, είς ο κε φάρος 
έκτελέβω, μή μοι μεταμώνια νήματ όληται, 
Λαέρτη ήρωι ταφήιον, είς οτε κέν μιν 
μοΐρ' όλοή καθέληβι τανηλεγέος θανάτοιο, 135 
μή τις. μοι κατά δήμον Αχαιιάδων νεμεβήβη, 
αϊ κεν άτερ βπείρον κήται πολλά κτεατίββας . 
ώς έφαθ', ήμΐν δ' αντ' έπεπείθετο θνμος άγήνωρ. 
ένθα και ήματίη μεν νφαίνεβκεν μέγαν ιβτόν, 
νύκτας δ' άλλύεβκεν, έπεϊ δαΐδας παραθεϊτο. 140 
ώς τρίετες μεν έληθε δόλω και έπειθεν Αχαιούς, 
άλλ' οτε τέτρατον ήλθεν έτος και έπήλνθον ώραι, 
[μηνών φθινόντων, περί δ' ήματα πολλά τελέβθη,] 
καΐ τότε δή τις έειπε γυναικών, ή βάφα ήδη, 
καϊ τήν γ' άλλύονβαν έφεύρομεν άγλαόν ίβτύν. 145 
ώς τό μεν έξετέλεββε καϊ ούκ έθέλονβ', νπ ανάγκης, 
ενθ' ή φάρος έδειξεν, νφήναβα μέγαν ίβτόν, 
πλύναβ', ήελίω έναλίγκιον ήέ βελήνη, 
καϊ τότε δή ρ' Όδνβήα κακός πόθεν ήγαγε δαίμων 
άγροϋ έπ έβχατιήν, δθι δώματα ναΐε βνβώτης. 150 
ένθ' ήλθεν φίλος νιος Όδνββήος θείοιο, 
έκ Πύλον ήμαθόεντος ίων βνν νηϊ μελαίνη' 
τώ δε μνηβτήρβιν θάνατον κακόν άρτύναντε 
ϊκοντο προτϊ άβτν περικλντόν, ή τοι Όδνββεύς 
νβτερος, αντάρ Τηλέμαχος πρόβθ' ήγεμόνενεν. 155 
τον δε βνβώτης ήγε κακά χροΐ εΐματ έχοντα, 
πτωχώ λενγαλέω έναλίγκιον ήδέ γέροντι 
[βκηπτόμενον τά δε λνγρά περϊ χροΐ εΐματ α έστο]. 
ουδέ τις ήμείων δύνατο γνώναι τον έόντα, 
έξαπίνης προφανέντ', ούδ' ο'ί προγενέστεροι ήΰαν, 160 
αλλ' έπεβίν τε κακοϊβιν ένίββομεν ήδέ βολήβιν. 
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αύτάρ δ τέως μεν έτόλμα ένΐ μεγάροιβιν έοΐβιν 
βαλλόμενος και ένιββόμενος τετληότι θυμφ· 
&λλ' οτε δή μιν έγειρε Α ιός νόος αίγιόχοιο, 
βύν μεν Τηλεμάχω περικαλλέα τευχε' άείρας 165 
ες θάλαμον κατέθηκε και έκλήιβεν όχήας' 
αύτάρ ό ην άλοχον πολυκερδείηβιν άνωγεν 
τόξον μνηβτήρεββι θέμεν πόλων τε βίδηρον, 
ήμΐν αίνομόροιβιν άέθλια και φόνου αρχήν 
ουδέ τις ή με ίων δυνατό κρατεροΐο βωΐο 170 
νευρήν έντανύβαι, πολλον δ' έπιδευέες ή μεν. 
αλλ' οτε χείρας ΐκανεν Όδυββήος μέγα τόξον, 
ένθ' ημείς μεν πάντες δμοκλέομεν έπέεββιν 
τόξον μη δόμεναι, μηδ' εί μάλα πόλλ' άγορεύοι, 
Τηλέμαχος δέ μιν οίος έποτρύνων έκέλευβεν. 175 
αύτάρ ό δέξατο χειρί πολύτλας δΐος Όδυββενς, • 
ρηιδίως δ' έτάνυββε βιόν, δια δ' ήκε βιδήρου· 
βτή δ' άρ' έπ' ούδον ίων, ταχέας δ' έκχεύατ' ύιβτους 
δ ε ινον παπταίνων, βάλε δ' Άντίνοον βαβιλήα. 
αύτάρ έπειτ' άλλοις έφίει βέλεα βτονόεντα 180 
άντα τιτυβκόμενος' τοI δ' άγχιβτΐνοι έπιπτον. 
γνωτον δ' ήν, δ ρά τίς βφι θεων έπιτάρροθος ή ε ν 
αύτίκα γάρ κατά δώματ. έπιβπόμενοι μένει βφω 
κτεΐνον έπιβτροφάδην, των δε βτόνος ώρνντ άεικής 
κράτων τυπτομένων, δάπεδον δ" άπαν αΐματι θϋεν. 185 
ως ημείς, Άγάμεμνον, άπωλόμεθ', ών έτι και νυν 
βώματ' άκηδέα ¿vi μεγάροις Όόυβηος' 
ου γάρ πω ΐβαβι φίλοι κατά δώμαθ' έκάβτου, 
οϊ κ' άπονίψαντες μέλανα βρότον εξ ώτειλέων 
κατθέμενοι γοάοιεν δ γάρ γέρας έβτι θανόντων190 

τον δ' αύτε ψυχή προβεφώνεεν Άτρεΐδαο· 
„'όλβιε Δαέρταο πάι, πολυμήχαν' Όδυββεϋ, 
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ή άρα βνν μεγάλη άρετή έκτήβω άκοιτιν. 
¿>g άγαθαί φρένες ήβαν άμνμονι Πηνελοπείη, 
κονρη Ίκαρίον ώς εν μέμνητ Όδνβήος, 195 
άνδρος κονριδίον τω of κλέος ον ποτ' όλεΐται 
ής αρετής, τενξονβι δ' επιχθονίοιβιν ¿οιδήν · 
άθάνατοι χαρίεββαν έχέφρονι Πηνελοπείη' 
ονχ ώς Τννδαρέον κονρη κακά μήβατο έργα, 
κονρίδιον κτείναβα πόβιν, βτνγερή δέ τ' άοιδή 200 
έββετ έπ ανθρώπους, χαλεπήν δέ τε φήμιν υπαββεν 
θηλντέρηβι γυναιξί, καΐ ή κ ενεργός έηβιν." 

ώς οί μεν τοιαύτα προς άλλήλονς άγόρευον, 
έβτεώτ είν Άίδαο δόμοις νπο κενθεβι γαέης' 
οί δ' έπεί έκ πόλιος κατέβαν, τάχα δ' άγρον ΐκοντο 205 
καλόν Ααέρταο τετνγμένον, ον ρά ποτ' αυτός . 
Λαέρτης κτεάτιββεν, έπεί μάλα πολλά μόγηβεν. 
ένθα οί οίκος έην, περί δε κλίβιον θέε πάντη, 
εν τω βιτέβκοντο και ϊζανον ήδε ί'ανον 
δμώες αναγκαίοι, τοί of φίλα έργάξοντο. 210 
εν δε γυνή Σικελή γρήυς πέλεν, ή ρα γέροντα 
ένδνκέως κομέεβκεν έπ' άγροϋ νόβφι πόληος. 
ένθ' Όδνβενς δμώεββι και νίέι μνθον έειπεν' 
,,νμεΐς μεν νυν έλθετ' ένκτίμενον δόμον εί'βω, 
δεΐπνον δ' αίψα ΰυών ίερενβατε, 8g τις άριβτος' 215 
αύτάρ εγώ πατρός πειρήβομαι ήμετέροιο, 
at κέ μ' έπιγνώη και φράββεται όφθαλμοΐβιν, 
ήέ κεν άγνοιήβι πολύν χρόνον άμφϊς έόντα." 

ώς ειπών δμώεββιν άρήια τενχε' έδωκεν. 
οί μεν έπειτα δόμονδε θοώς κίον, αύτάρ Όδνββεύς 220 
άββον ϊεν πολυκάρπου άλωής πειρητίζων. 
ούδ' ενρεν Λολίον μέγαν ορχατον εβκαταβαίνων 
ουδέ τινα δμώων ούδ' νίών αλλ' άρα τοί γε 
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α [μαβιάς λέξοντες άλωής έμμεναι έρκος 
φχοντ, αύτάρ ό τοΐβι γέρων ôâov ήγεμόνενεν. 225 
τον δ' οίον πάτερ' ενρεν ευκτιμένη έν άλωή 
λιβτρεύοντα φντόν ρυπόωντα δε έβτο χιτώνα, 
ραπτόν άεικέλιον, περί δε κνήμηβι βοείας 
κνημΐδας ραπτάς δέδετο, γραπτνς άλεείνων, 
χειρΐδάς τ' ¿πΐ χερβϊ βάτων ένεκ · αύτάρ νπερθεν 230 
αίγείην κννέην κεφαλή έχε, πένθος άέξων. 
τόν δ' ώ? ούν ένόηβε πολντλας δϊος Όδυββεύς 
γήραι τειρόμενον, μέγα δέ φρεβΐ πένθος έχοντα, 
βτάς άρ' υπό βλωθρήν ογχνην κατά δάκρνον εΐβεν. 
μερμήριξε δ' έπειτα κατά φρένα καΐ κατά θνμον 235 
κνββαι καΐ περιφνναι έον πάτερ', ή δ ε έκαβτα 
είπεΐν, ώς έλθοι καΐ ϊκοιτ' ές πατρίδα γαΐαν, 
ή πρώτ' έξερέοιτο έκαβτά τε πειρήβαιτο. 
ώδε δε οt φρονέοντι δοάββατο κέρδιον είναι, 
πρώτον κερτομίοις έπέεββιν πειρηθήναι. 240 
τά φρονε'ων ίθνς κίεν αντον δΐος Όδυββενς. 
ή το ι ό μέν κατέχων κεφαλήν φυτον άμφελάχαινεν, 
τον δέ παριβτάμενος προβεφώνεε φαίδιμος υιός' 
,,ώ γέρον, ουκ άδαημονίη β' έχει άμφιπολενειν 
όρχατον, άλλ' ε'ύ τοι κομιδή έχει, ουδέ τι πάμπαν, 245 
ού φντόν, ου βυκή, ουκ άμπελος, ου μέν έλαίη, 
ουκ όγχνη, ού πραβιή τοι άνευ κομιδής κατά κήπον. 
άλλο δέ τοι ερέω, βύ δέ μή χόλον ένθεο θυμω · 
αύτόν β' οΰκ αγαθή κομιδή έχει, άλλ' άμα γήρας 
λυγρόν έχεις αύχμεΐς τε κακώς και άεικέα έββαι. 250 
ού μέν άεργίης γε άναξ ένεκ' ου βε κομίζει, 
ούδέ τί τοι δούλειον έπιπρέπει είβοράαβθαι 
είδος καΐ μέγεθος' βαβιλήι γαρ άνδρι έοικας' 
τοιοντω δέ έοικας, έπεί λονβαιτο φάγοι τε, 
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εύδέμεναι μαλακώς' ή γάρ δίκη έβτΐ γερόντων. 265 
αλλ' αγε μοι τόδε είπε καΐ ατρεκέως κατάλεξαν' 
τεϋ δμώς εις ανδρών; τεϋ δ' όρχατον αμφιπολενεις; 
καί μοι τοντ άγόρενβον έτήτυμον, οφρ' έν είδώ, 
ει έτεόν γ Ίθάκην τ ην δ' ίκόμεθ', ως μοι έειπεν 
ούτος άνήρ νυν δή ξνμβλήμενος ε'νθάδ' ίόντι, 260 

^ ου τι μάλ' άρτίφρων, έπεί ον τόλμηβεν έκαστα 
ειπείν ήδ' έπακοϋβαι έμον έπος, ώς έρέεινον 
άμφί ξείνω έμω, ή πον ξώει τε καί έΰτιν, 
ή ήδη τέθνηκε καί είν Άίδαο δόμοιβιν. 
έκ γάρ τοι έρέω, βύ δε βννθεο καί μεν άκουσον 265 
άνδρα ποτέ ξείνιββα φίλη ivi πατρίδι γαίή 
ήμετερόνδ' έλθόντα, καί ου πώ τις βροτος άλλος 
ξείνων τηλεδαπών φίλιων έμον ΐκετο δώμα' 
ενχετο δ' έξ 'Ιθάκης γένος έμμεναι, αύτάρ έφαβκεν 
Λαέρτην Άρκειβιάδην πατέρ' έμμεναι αύτω. 270 
τον μέν έγω προς δώματ άγων έύ έξείνιββα 
ένδνκέως φιλέων, πολλών κατά οίκον έόντων, 
καί οί δώρα πόρον ξεινήια, οία έωκειν. 
χρνβον μέν οί έδωκ' ένεργέος επτά τάλαντα, 
δώκα δέ οί κρητήρα πανάργνρον άνθεμόεντα, 275 
δώδεκα δ' άπλοΐδας χλαίνας, τόσσους δέ τάπητας, 
τόσσα δέ φάρεα καλά, τόσους δ' έπΐ τοΐβι χιτώνας, 
χωρίς δ' αν τε γυναίκας άμνμονα έργα Ιδυίας, 
τέββαρας είδαλίμας, ας ήθελεν αυτός έλέβθαι." 

τόν δ' ήμείβετ' έπειτα πατήρ κατά δάκρυον εΐβων ' 280 
,,ξεΐν', ή τοι μέν γαΐαν ίκάνεις, ην έρεείνεις, 
ύβριβταΐ δ' αυτήν καί άτάβθαλοι άνδρες έχονβιν 
δώρα δ' έτώβια ταύτα χαρίξεο, μνρί' όπάξων. 
εί γάρ μιν ξωόν γ' έκίχεις 'Ιθάκης ένί δήμω, 
τω κέν σ' εύ δώροιθιν άμειψάμενος άπέπεμψεν 285 
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και ξενίη αγαθή' ή γαρ θέμις, δ? τις νπάρξη. 
αλλ' αγε μοι τάδε είπε και άτρεκέως κατάλεξον 
πόβτον δή έτος έβτίν, οτε ξείνιββας έκεΐνον, 
βον ξεΐνον δνβτηνον, έμόν παΐδ', εΐ ποτ έην γε, 
δύβμορον; όν πον τήλε φίλων και πατρίδος αΐης 290 
ήέ πον έν πόντω φάγον ίχθνες, ή επί χέρβον 
θηρβί καϊ οίωνοΐβιν έλωρ γένετ ' ουδέ έ μήτηρ 
κλανβε περιβτείλαβα πατήρ θ' , οι μιν τεκόμεβθα' 
ονδ' αλοχος πολύδωρος, έχέφρων Πηνελόπεια, 
κώκνβ' έν λεχέεββιν έόν πόβιν, ως έπεωκειν, 295 
όφθαλμούς καθελοϋβα' το γάρ γέρας έβτϊ θανόντων, 
και μοι τοντ άγόρενβον έτήτυμον, όφρ' έύ είδώ' 
τις, πόθεν είς ανδρών; πόθι τοι πόλις ήδέ τοκήες; 
πού δέ νηϋς έβτηκε θοή, ή β' ήγαγε δεΰρο 
άντιθέονς θ ' έτάρους; ή έμπορος είλήλουθας 300 
νηος ¿π' άλλοτρίης, οι δ' έκβήβαντες έβηβαν;" 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις Όδνββεύς' 
,,τοιγαρ έγώ τοι πάντα μάλ' άτρεκέως καταλέξω, 
είμί μεν έξ 'Αλύβαντος, όθι κλυτά δώματα ναίω, 
νιος 'Αφείδαντος, Πολνπημονίδαο ανακτος' 305 
αντάρ έμοί γ' όνο μ' έβτίν Έπήριτος' αλλά με δαίμων 
πλάγξ' άπο Σικανίης δεϋρ' έλθέμεν ουκ έθέλοντα. 
νηϋς δέ μοι ή δ' έβτηκεν έπ άγροϋ νόβφι πόληος. 
αντάρ Όδνββήι τόδε δή πέμπτον έτος έβτίν, 
έξ ου κεΐθεν έβη καϊ έμής άπελήλνθε πάτρης· 310 
δύβμορος' ή τέ οι έβθλοί έβαν όρνιθες ίόντι, 
δεξιοί, οϊς χαίρων μεν έγών άπέπεμπον έκεΐνον, 
χαίρε δ' έκεΐνος ιών θυμός δ' έτι νώιν έώλπειν 
μίξεβθαι ξενίη ήδ' άγλαά δώρα διδώβειν." 

ώς φάτο, τον δ' άχεος νεφέλη έκάλνψε μέλαινα, 315 
άμφοτέρηβι δέ χερβίν ελών κόνιν αίθαλόεββαν 
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χενατο κάκ κεφαλής πολιής άδινά δτεναχίζων. 
τον â' ώρίνετο θυμός, ανά ρίνας δε οι ήδη 
δριμύ μένος προντνψε φίλον πατέρ είβορόωντι. 
κνββε δέ μιν περιφύς ¿πιάλμενος, ήδε προδηύδα' 320 
„κείνος μέν τοι δδ' αυτός έγώ, πάτερ, δν βν μεταλλας' 
ήλνθον εϊκοβτω έτεΐ ές πατρίδα γαΐαν. 
άλλ' ΐδχεο κλανθμοΐο γόοιό τε δακρνόεντος. 
έκ γάρ τοι ερέω, μάλα δέ χρή δπενδέμεν έμπης' 
μνηδτήρας κατέπεφνον εν ήμετέροιδι δόμοιδιν 325 
λώβην τιννμενος θυμαλγέα καΐ κακά έργα." 

τον δ' αν Λαέρτης άπαμείβετο φώνηδέν τε' 
,,εί μέν δή Όδυΰενς γε έμος παις ένθάδ' [κάνεις, 
βήμά τί μοι νυν είπέ άριφραδές, δφρα πεποίθω." 

τον δ' άπαμειβόμενος προδέφη πολνμητις Όδνδδεύς' 
,,ούλήν μέν πρώτον τήνδε φράδαι όφθαλμοΐδιν, 331 
την έν ΤΙαρνηδφ μ' έλαδεν δϋς λευκώ δ δόντι 
οιχόμενον δύ δέ με προΐεις και πότνια μήτηρ 
ές πατέρ' Λντόλνκον μητρός φίλον, δφρ' αν έλοίμην 
δώρα, τα δενρο μολών μοι ΰπέδχετο καΐ κατένευδεν. 335 
εί δ' 'άγε τοι και δένδρε' ένκτιμένην κατ' άλωήν 
είπω, α μοί ποτ' έδωκας, έγω δ' ήτεόν δε έκαδτα 
παιδνός έών, κατά κήπον επιδπόμενος' δια δ' αυτών 
ίκνενμεδθα, δύ δ' ώνόμαδας καΐ έειπες έκαδτα. 
'όγχνας μοι δώκας τρειδκαίδεκα και δέκα μηλέας, 340 
δνκέας τεδδαράκοντ ' 'άρχους δέ μοι ώδ' όνόμηνας 
δώδειν πεντήκοντα, διατρύγιος δέ έκαδτος 
ήην, ένθα δ' άνά δταφνλαϊ παντοΐαι έαδιν, 
ύππότε δή Α ιός ώρα ι έπιβ ρίδειαν ϋπερθεν." 

ώς φάτο, τοϋ δ' αύτον λύτο γοννατα καϊ φίλον ήτορ, 
δήματ άναγνόντος, τά ο[ έμπεδα πέφραδ' Όδνδδεύς. 346 
άμφϊ δέ παιδί φίλα βάλε πήχεε' τόν δέ ποτΐ οΐ 
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εΓλεν άποψύχοντα πολύτλας δΐος Όδνββεύς. 
αύτάρ έπεί ρ άμπνυτο καί ές φρένα θυμός άγέρθη, 
έξαϋτις μύθοιβιν άμειβόμενος προβέειπεν 350 
,,Ζεΰ πάτερ, ή φα έτ έβτέ θεοί κατά μακρόν Όλυμπον, 
εί έτεόν μνηστήρες άτάβθαλον νβριν έτιβαν. 
νύν δ' αΐνώς δεέδοικα κατά φρένα, μή τάχα πάντες 
ένθάδ' έπέλθωβιν 'Ιθακήσιοι, άγγελίας δέ 
πάντη έποτρύνωβι Κεφαλλήνων πολίεββιν." 355 

τον δ' άπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις 'Οδυσσεύς* 
,,θάρβει, μή τ οι ταύτα μετά φρεβΐ βήβι μελόντων. 
άλλ' Ι'ομεν προτΐ οίκον, ϊν' όρχάτου έγγύθι κείται' 
ένθα δε Τηλέμαχον καΐ βονκόλον ήδε βνβώτην 
προύπεμψ', ώς αν δεΐπνον έφοπλίββωβι τάχιστα." 360 

ώς αρα φωνήβαντε βάτην προς δώματα καλά. 
ο[ δ' δτε δή φ' «covro δόμους έν ναιετάοντας, 
εύρον Τηλέμαχον καί βονκόλον ήδε βνβώτην 
ταμνομένονς κρέα πολλά κερώντάς τ' αΐθοπα οΐ-νον. 
τόφρα δε Λαέρτην μεγαλήτορα φ ένΐ οίκω 365 
άμφίπολος Σικελή λούσεν καί χρίσεν έλαίφ, 
άμφΐ δ' αρα χλαΐναν καλήν βάλεν αύτάρ Άθήνη 
άγχι παριβταμένη μέλε' ήλδανε ποιμένι λαών, 
μείζονα δ' ήέ πάρος καί πάββονα θήκεν Ιδέβθαι. 
έκ δ' άβαμίνθον βή' θαύμαζε δέ μιν φίλος υιός, 370 
ώς ϊδεν άθανάτοιβι θεοϊς έναλίγκιον άντην · 
καί μιν φωνήσας έπεα πτερόεντα προβηύδα' 
,,ώ πάτερ, ή μάλα τις βε θεών αίειγενετάων 
είδός τε μέγεθός τε άμείνονα θήκεν Ιδέβθαι." 

τον δ' αύ Λαέρτης πεπννμένος άντίον ηνδα' 375 
„αϊ γαρ, Ζεύ τε πάτερ καί Άθηναίη καί "Απολλον, 
οϊος Νήρικον εϊλον, έυκτίμενον πτολίεθρον, 
άκτήν ήπείροιο, Κεφαλλήνεββιν άνάββων, 
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τ οίος έών τοι χθιζος έν ήμετέροιβι δόμοιβιν 
τεύχε' έχων ώμο ιβιν έφεβτάμεναι καί άμύνειν 380 
άνδρας μνηβτήρας· τω κε βφέων γούνατ έλνβα 
πολλών έν μεγάροιβι, βυ δέ φρένας ένδον ίάνθης." 

ώς οί μεν τοιαύτα προς αλλήλους αγόρευαν 
οι δ' έπεί ούν παύβαντο πόνου τετύκοντό τε δαΐτα, 
έξείης έζοντο κατά κλιβμούς τε θρόνους τε. 385 
ένθ' οί μεν δείπνφ έπεχείρεον, άγχίμολον δέ 
ήλθ' δ γέρων Αολίος, βύν δ' νίεΐς τοΐο γέροντος, 
έξ έργων μογέοντες, έπεί προμολοϋβα κάλεββεν 
μήτηρ, γρηνς Σικελή, ή βφεας τρέφε και ρα γέροντα 
ένδυκέως κομέεβκεν, έπεί κατά γήρας έμαρψεν. 390 
οί δ' ώς ούν Όδνβήα ΐδον φράββαντό τε θνμω, 
έβταν ένΐ μεγάροιβι τεθηπότες' αύτάρ Όδυββεύς 
μειλιχίοις έπέεββι καθαπτόμενος προβέειπεν 
,,ώ γέρον, ϊξ' έπι δεΐπνον, άπεκλελάθεβθε δέ θάμβευς' 
δηρόν γαρ βίτω έπιχειρήβειν μεμαώτες 395 
μίμνομεν έν μεγάροις, ύμέας ποτιδέγμενοι αι'εί." 

ώς άρ' έφη, Αολίος δ' ίθύς κίε χεϊρε πετάββας 
άμφοτέρας, Όδυβεϋς δέ λαβών κύβε χειρ' έπι καρπώ, 
καί μιν φωνήβας έπεα πτερόεντα προβηύδα' 
,,ώ φίλ', έπεί νόβτηβας έελδομένοιβι μάλ' ήμΐν, 400 
ούδ' έτ όιομένοιβι, θεοί δέ βε ήγαγον αύτοί, 
ούλέ τε και μέγα χαίρε, θεοί δέ τοι όλβια δοΐεν. 
καί μοι τοϋτ άγόρευβον έτήτυμον, οφρ' έύ ε Ιδώ, 
ή ήδη βάφα οιδε περίφρων Πηνελόπεια 
νοβτήβαντά βε δεΰρ', ή άγγελον ότρύνωμεν." 405 

τον δ' απαμειβόμενος προβέφη πολύμητις Όδυββεύς· 
,,ώ γέρον, ήδη οίδε' τί βε χρή ταύτα πένεβθαι;" 

ώς φάθ', δ δ' αντις άρ' έξετ' έυξέβτου έπΙ δίφρου, 
ώς δ' αϋτως παίδες Αολίου κλντον άμφ' Όδνβήα 
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δεικανόωντ' έπέεββι καΐ εν χείρεββι φύοντο, 410 
έξείης δ' ε'ξοντο παραι Αολίον πατέρα βφόν. 

ώς οί μεν περί δεΐπνον ένί μεγάροιβι πένοντο' 
όββα δ' α ρ' άγγελος ώκα κατά πτόλιν φχετ ο πάντη 
μνηβτήρων βτυγερον θάνατον καΐ κήρ' ένέπουβα. 
οί δ' άρ' όμως άίοντες έφοίτων άλλοθεν άλλος 415 
μυχμω τε βτοναχή τε δόμων προπάροιθ' Όδυΰήος. 
έκ δε νέκυς οίκων φόρεον καί θάπτον ε'καβτοι, 
τους δ' εξ άλλάων πολίων οίκόνδε έκαβτον 
πέμπον άγειν άλιεϋβι, θοής έπΐ νηνβΐ τιθέντες · 
αυτοί δ' εις άγορήν κίον αθρόοι άχνύμενοι κήρ. 420 
αύτάρ έπεί ρ ήγερθεν δμηγερέες τε γένοντο, 
τοΐβιν δ' Εύπείθης ανά θ' ϊβτατο καί μετέειπεν 
παιδός γάρ οί άλαΰτον ένϊ φρεβΐ πένθος εκείτο, 
'Αντινόου, τον πρώτον ένήρατο δΐος Όδυββεύς. 
τοϋ δ γε δάκρυ χέων άγορήβατο καί μετέειπεν 425 
,,ώ φίλοι, ή μέγα έργον άνήρ δ γε μήβατ Άχαιοΐς' 
τους μεν βυν νήεββιν άγων, πολέας τε καί έβθλους, 
ωλεβε μεν νήας γλαφυράς, άπο δ' ώλεβε λαούς, 
τούς δ' έλθών έκτεινε Κεφαλλήνων όχ' άρίβτους. 
αλλ' άγετε, πρϊν τούτον ή ές Πύλον ώκα ίκέβθαι 430 
ή καί ές Ήλιδα δΐαν, οθι κρατέουβιν Έπε ιοί, 
ίο μεν · ή καί έπειτα κατηφέες έββόμεθ' αίεί" 
λώβη γάρ τάδε γ' εβτΐ καί έββομένοιβι πυθέβθαι, 
εί δή μή παίδων τε καβιγνήτων τε φονήας 
τιβόμεθ'' ούκ αν έμοί γε μετά φρεβιν ήδν γένοιτο 435 
ξωέμεν, άλλά τάχιβτα θανών φθιμένοιβι μετείην. 
άλλ' ΐομεν, μή φθέωβι περαιωθέντες έκεΐνοι." 

ώς φάτο δάκρυ χέων, οίκτος δ' ε'λε πάντας 'Αχαιούς, 
άγχίμολον δέ βφ' ήλθε Μέδων καί θείος άοιδός 
έκ μεγάρων Όδυβήος, έπεί βφεας ύπνος άνήκεν 440 
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έδταν δ' έν μέβδοιδι, τάφος δ' ε λεν άνδρα έκαδτον. 
τοΐδι δέ καΐ μετέειπε Μεδων πεπννμένα είδώς' 
,,κέκλντε δη νυν μεν, Ίθακήδιοι' ου γαρ Όδυδδεύς 
αθανάτων άέκητι θέων τάδε μήδατο έργα' 
αυτός έγων είδον θεό ν άμβροτον, δς ρ' Όδνδήι 445 
έγγύθεν έδτήκει και Μεντορι πάντα έωκειν 
άθάνατος δε θεός τοτέ μεν προπάροιθ' Όδνδήος 
φαίνε το θαρδύνων, τοτέ δέ μνηδτήρας όρίνων 
θϋνε κατά με'γαρον τοί δ' άγχιδτΐνοι επιπτον." 

ώς φάτο, τους δ' άρα πάντας υπό χλωρον δέος ήρειν. 
τοΐδι δέ και μετέειπε γέρων ή ρω ς Άλιθέρδης 451 
Μαδτορίδης' ό γαρ οίος δρα πρόδδω καΐ όπίδδω' 
δ δφιν έν φρονέων άγορήδατο καΐ μετέειπεν 
,,κέκλντε δη νϋν μεν, Ίθακήδιοι, δττι κεν εΐπω. 
νμετέρη κακότητι, φίλοι, τάδε έργα γένοντο ' 455 
ού γάρ έμοί πείθεδθ', ού Μέντορι ποιμένι λαών, 
υμετέρους παΐδας καταπαυέμεν άφροδννάων, 
οϊ μέγα έργον έρεζον άταδθαλίηδι κακήδιν, 
κτήματα κείροντες και άτιμάζοντες άκοιτιν 
ανδρός άριδτήος' τον δ' ονκέτι φάντο νέεδθαι. 460 
και νϋν ώδε γένοιτο' πίθεδθέ μοι, ώς αγορεύω' 
μή Ι'ομεν, μή που τις έπίδπαδτον κακόν ενρη." 

ώς έφαθ', οι δ' άρ' άνήιξαν μεγάλω άλαλητώ 
ήμίδεων πλείονς' τοI δ' αθρόοι αύτόθι μίμνον 
ού γάρ δφιν άδε μύθος ivi φρεδίν, αλλ' Έυπείθει 465 
πείθοντ · αίψα δ' έπειτ επί τενχεα έδδενοντο. 
αύτάρ έπεί ρ' έδδαντο περί χροΐ νώροπα χαλκόν, 
άθρόοι ήγερέθοντο προ άδτεος εύρνχόροιο. 
τοΐδιν δ' Εύπείθης ήγήδατο νηπιέηδιν 
φή δ' δ γε τίδεδθαι παιδος φόνον, ούδ' άρ' έμελλεν 470 
άψ άπονοδτήδειν, αλλ' αύτοϋ πότμον εφέψειν. 
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αύτάρ Αθηναίη Ζήνα Κρονίωνα προβηύδα' 
,,ώ πάτερ ημέτερε Κρονίδη, ύπατε χρειόντων, 
είπέ μοι είρομένη' τί νν τοι νόοξ ένδοθι χεύθει; 
ή προτέρω πόλεμόν τε κακόν καί φύλοπιν αίνήν 475 
τεύξεις, ή φιλότητα μετ άμφοτέροιβι τίθηβθα;" 

την δ' άπαμειβόμενος προδέφη νεφεληγερέτα Ζευς' 
,,τέκνον έμόν, τί με ταύτα διείρεαι ήδέ μεταλλας; 
ον γαρ δή τούτον μεν έβούλευβας νόον αύτη, 
ως ή τοι κείνους Όδυΰευς άποτίβεται έλθω ν; 480 
έρξον, 'όπως έθέλεις' έρέω τέ τοι, ως έπέοικεν. 
έπεί δή μνηστήρας έτίΰατο δΐος Όδν66εύς, 
δρκια πιστά ταμόντες ó μεν βαβιλενέτω αίεί, 
ημείς δ' αν παίδων τε καΰιγνήτων τε φόνοιο 
έκληβιν θέωμεν τοι δ' αλλήλους φιλεόντων 485 
ώς το πάρος, πλούτος δε καί ειρήνη άλις έστω." 

ώς ειπών ωτρννε πάρος μεμανΐαν Αθήνην', 
βή δε κατ' Ονλύμποιο καρήνων άίξαβα. 

οί δ' έπεί ονν αίτοιο μελίφρονος έξ έρον έντο, 
τοις δ' άρα μύθων ήρχε πολύτλας δΐος Όδνββεύς• 490 . 
,,έξελθών τις ΐδοι, μή δή σχεδόν ώβι κιόντες." 
ώς έφατ', έκ δ' νιος Λολίου κίεν, ώς έκέλενεν' 
6τή δ' άρ' έπ' ονδον ιών, τούς δε σχεδόν εΐβιδε πάντας' 
αιψα δ' Όδυββήα έπε α πτερόεντα προβηύδα' 
,,οϊδε δή έγγνς έαβ' ' αλλ' όπλιξώμεθα θάσσον." 495 

ώς έφαθ', οί δ' ώρννντο καί εν τεύχεββι δύοντο, 
τέσσαρες άμφ' 'Οδνβη, έξ δ' νίεΐς οί Αολίοιο' 
έν δ' άρα Ααέρτης Λολίος τ ές τεύχε' έδννον, 
καί πολιοί περ έόντες, αναγκαίοι πολεμιβτάί. 
αύτάρ έπεί ρ' έββαν'το περί χροΐ νώροπα χάλκόν, 500 
ώιξάν φα θύρας, έκ δ' ήιον, ήρχε δ' Όδνββεύς. 

τοΐβι δ' έπ' άγχίμολον θνγάτηρ Λιος ήλθεν Αθήνη 
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Μέντορι ε ¿δομένη ήμέν δέμας ήδέ καί ανδήν. 
τήν μεν ίδών γή&ηβε πολντλας δΐος Όδνββεύς' 
αΐψα δέ Τηλέμαχ ον προβεφώνεεν, ον φίλο ν ν ιόν 505 
,,Τηλέμαχ', ήδη μεν τάδε γ' εί'βεαι αυτός έπελθών, 
ανδρών μαρναμένων 'ίνα τε κρίνονται άριβτοι, 
μή τι καταιβχύνειν πατέρων γένος, οΐ το πάρος περ 
αλκή τ' ήνορέη τε κεκάβμεθα παβαν έπ' αΐαν." 

τον δ' αν Τηλέμαχος πεπννμένος άντίον ηϋδα' 510 
,,όψεαι, αΐ κ έθέληβθα, πάτερ φίλε, τωδ' επί θνμφ 
ον τι καταιβχύνοντα τεόν γένος, ώς αγορεύεις." 

ως φάτο, Λαέρτης δ' έχάρη καί μΰ&ον έειπεν 
,,τίς νύ μοι ήμέρη ήδε, θεοί φίλοι' ή μάλα χαίρω, 
ν ιό ς Θ' νίωνός τ' αρετής πέρι δήριν έχονβιν." 515 

τον δέ παριβταμένη προβέφη γλανκώπις Άθήνη' 
,,ώ 'Λρκειβιάδη, πάντων πολύ φίλταθ' εταίρων, . 
εύξάμενος κούρη γλαυκώπιδι και Αιί πατρί, 
αίψα μάλ' άμπεπαλών προΐει δολιχόβκιον έγχος." 

ώς φάτο, και ρ έμπνενβε μένος μέγα Παλλάς Άθήνη' 
εύξάμενος δ' άρ' έπειτα Αιός κούρη μεγάλοιο, 521 
αιψα μάλ' άμπεπαλών προΐει δολιχόβκιον έγχος, 
καί βάλεν Εύπείθεα κόρνθος διά χαλκοπαρήον. 
ή δ' ούκ έγχος έρντο, διαπρό δέ εΐβατο χαλκός' 
δούπηβεν δέ πεβών, άράβηβε δέ τεύχε' έπ' αύτω. 525 
έν δ' έπεβον προμάχοις Όδνβενς καί φαίδιμος υιός, 
τύπτον δέ ξίφεβίν τε καί έγχεβιν άμφιγύοιβιν. 
καί νύ κε δή πάντας 'όλεβαν καί θήκαν άνόβτονς, 
εί μή 'Λ&ηναίη κούρη Α ιός αίγιόχοιο 
ήυβεν φωνή, κατά δ' έβχεθε λαόν άπαντα·' 530 
,,ί'βχεβθε πτολέμον, Ίθακήβιοι, άργαλέοιο, 
ώς κεν άναιμωτί γε διακρινθεΐτε τάχιβτα." 

ώς φάτ Άθηναίη, τούς δέ χλωρόν δέος είλεν. 
Η Ο Μ Ε Ε Ι Ο Ε Υ Β Ξ Ε Α . I I . 1 3 



1 9 4 . ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Δ. 

των δ' αρα δειβάντων έκ χειρών έπτατο τενχεα, 
•πάντα δ' επί χθονϊ πίπτε θεάς 'όπα φωνηβάδης' 535 
προς δέ πάλιν τρωπώντο λιλαιόμενοι βιότοιο. 
βμερδαλέον δ' έβόηβε πολντλας δΐος Όδνββενς, 
οίμηβεν δέ άλείς ως τ' αΐετος νψιπετήεις. 
καΐ τότε δή Κρονίδης άφίει ψολόεντα κεραννόν, < 
κάδ δ' έπεβε πρόβθε γλαυκώπιδος όβριμοπάτρης. 540 
δή τότ Όδνββήα προβέφη γλανκώπις Άθήνη' 
,,διογενές Ααερτιάδη, πολνμήχαν' Όδνββεν, 
ί'βχεο, παύε δέ νεΐκος δμοιίον πολέμοιο, 
μή πώς τοι Κρονίδης κεχολώβεται εύρνοπα Ζευς." 

ώς φάτ 'Αθηναίη, 6 δ' έπείθετο, χαίρε δέ θνμω. 545 
'όρκια δ' αν κατόπιβθε μετ άμφοτεροιβιν έθηκεν 
Παλλάς 'Αθηναίη, κονρη Αι ο ς αίγιόχοιο, 
Μέντορι είδομένη ήμέν δέμας ήδέ καϊ ανδήν. 


