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Praefatio. 

Novam liane carminum Homericorum editionem qui 
comparaverit . cum quarta: Dindorfiana, is i.haud paucas 
mutatas esse inveniet et lectiones et scriptoas. . Quod 
ut propterea molestum videbitur, quia editio in scholis 
maxime usurpato, ita necessario factum esse ea ipsa re 
intelligetur, quod editio inde ab anno MDCCCLVI re-
cognita non erat. Itaque cum recognoscendi curam 
suscepissem, id mihi propositum esse putavi, ut quae 
et recentiorum editorum curis emendata et ceterorum 
virorum doctorum studiis Homericis inventa .erant, dili-
genter adhiberem. ·· Atque in lectionibus quidem con-
stituendis a Dindorfió recèdere non dubitavi, ubicumque 
vel sententia vel librorum ceterorumque testimoniorum 
auctoritate aliae magis commendari visae sunt. In scri-
p t o a emendanda fere secutus sum Bekkerum: qui quas 
editionibus suis constituit leges, ut et ad indolem atque 
originem sermonis Homerici et ad artis metricae rationem 
optime accommodatae ess_e videntur, ita recentioribus edi-
toribus fere omnes probatae sunt. Ita cum constitui 
textum et emendatiorem neque a ceteris editionibus in 
scholarum usum dèstinatis niultum recedentem, id effe-
cisse mihi videor,- quod maxime fuit petendum. Inter-
punctionem moneo ad*;discipulorum usum accommodatam 
esse; quae si mipùs :constans videbitur, eo quod mihi 
propositum fuit, ut' excuseto, futoum esse spero. 

Addo singulis partibus tabulam, qua, quibus locis 
hujus quintae editionis et quartae discrepent lectiones, 
facile intelligatur. 

C. Hentze. 
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F. A. Wolfi 

S u m m a r i a . 

I. 
Invocata Musa ut Ulyssem canat ab eversa Troia 

errantem et, amissis omnibus sociis, domum redeuntem 
( l — IO), narratio ducitur ab eo tempore, quo Calypsus 
insulam ills relicturus est. Absente enim Neptuno, cuius 
ira virum iam dudum reditu arcebat, decretum fit in con-
cilio deorum, ut Calypso eum ab Ogygia insula discedere, 
domumque reverti sinat ( i l — 9 5 ) : Minerva autem, quae 
id maxime agit, in Ithacam ad filium ipsius pubescentem 
festinat, ubi magna turba procorum, nuptiis Penelopes 
imminentium, Ulyssis copias quotidianis conviviis absumit 
(96—112). Apud eos aeger animi Telemachus assidens 
reverenter excipit deam, Mentae, Tapbiorum regis, specie 
indutam, quae ipsum variis sermonibus ad spem patris 
propediem reducis videndi excitat hortaturque ad con-
cionem Ithacensium agendam, in qua procorum iniurias 
palam accuset, et ut ipse statim de patre sciscitatum ad 
Nestorem ac Menelaum profìciscatur, recens ab erroribus 
regressos (113 — 318). Mox, ubi ex oculis evanuit dea, 
non sine indicio numinis, Phemius, procorum epulis ad-
hibitus, canere ordì tur de infelici navigatione Achivorum; 
quo argumento offensa Penelope cantorem ad alia revo-
care conatur: sed a fìlio libere reprehenditur, qui nunc 
primum etiam cum procis contumacius generosa simpli-
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citate expostulat et in erastinum indicit concionem, haud 
dissimulato Consilio suo (319—419). Interim flexo in 
vesperam die proci a cantu et saltatione cubitum disce-
dunt domos, ipseque Telemachus dormitum it (420— 444). 

II. 
Ithacensibus postero mane ad concilium vocatis Te-

lemachus queritur contumeliam domus et profligationem 
bonorum atque populi misericordiam et auxilium implorât 
( l—79) . Antinous, ex principibus procorum, culpa in 
Penelopen translata, finem malorum fore negat, nisi ipsa 
nupserit aïicui, aut ad Icarium patrem redeat (80—128). 
Eespondenti Telemacho et turbam domo excedere aperte 
iubenti aquilae praetervolantes auspicium faciunt, quod 
infaustum procis interpretatus vates Halitherses ridetur 
ab Eurymacho (129—207). Ita quum nihil effectum vi-
det, altercatione protracta, iuvenis navem postulat, qua 
Pylum et Spartani vehatur percunctatum de pâtre; sed 
irrisuin hac quoque spe frustrato dissoluta concio (208 — 
259). Inde in litore solus venerato Minervam, quae 
Mentons cuiusdam specie adstans ei instructam navem et 
se ipsam navigationis comitem pollicetur (260—295). Sta-
tini domum reversus Eurycleam promam cibaria itineri 
parare iubet, inscia matre (296—381), Minerva autem ex 
populo socios colligit, navique ab Noëmone accepta et de-
ducta ambo vesperi solvunt ex portu (382—434). 

i n . 
Telemachum cum Minerva advenientem comiter ex-

cipit Nestor, quum maxime in littore publicis epulis et 
sacris Neptuno faciendis oceupatus ( l—74) . Is vero 
adolescenti, de patre sciscitanti, nihil novi refert, quippe 
omnium illius rerum ignarus; sed, quid sibi et aliis du-
cibus Achivorum in reditu ab excidio Ilii accident, et 
qui ex illis domum reverterint, diligenter enarrai (75— 
200): tum monitis bonisque ominibus ad ulciscendas pro-
corum iniurias excitatum, memorata etiam Agamemnonis 
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caede1 et laudato Oreste, sceleris ultore, hortatur, ut quam 
primum pergat ad Menelaum, nuper ex longinquo errore 
reversum' (201—328). Ad vesperam, antequam in urbem 
redeunt PyIii, abit Minerva, quam in discessu agnitam 
veneratur Nestor et vitulam deae immolaturum se vovet 
(329—394). Ita Telemachus in aedes Nestoris ducitur 
et ibi pernoctat (395—403). Mane postridie in domo 
regis privatum sacrum fit Minervae, quo peracto Tele-
machus cum Pisistrato, Nestoris filio, curru contendit Spar-
tani (404—485). Nocte proxima apud Dioclem, prin-
cipem Pheraeorum, deversati altera Spartani pervehuntur 
(486 — 497). ' 

IV. . . 
Menelaus nuptias filiorum célébrât, quum ad aulam 

eius accedunt Telemachus et Pisistratus; quibus liberaliter 
hospitio invitatis epulae apponuntur (1—67). Cum iis 
super coenam sermonem confert Menelaus, non sine blanda 
mentions Ulyssis, quae statini detegit filium, quem et He-
lena intrans agnoscit (68—154). M ох viri desiderio affectis 
omnibus lacrimae oboriuntur; sed earum remedium affert 
Helena, quae cum Menelao ad somnum usque temporis 
apud Ilium acti et virtutum Ulyssis memóriám repetit 
(155 — 305). Postero die calamitatem domus suae qué-
renti Telemacho et patris fortunam pereunctanti narrat 
Menelaus de erroribus suis, et quid ipsi responderit Aegyp-
tius Proteus de casibus redeuntium-Achivorum, nomina-
tim Aiacis Locrensis et Agamemnonis, atque de Ulyssis in 
insula Calypsus commoratione; denique adolescenti, ut 
longius Spartae maneat, rogato munera hospitalia pro-
mittit (306—619). Interea proci, ut Telemachi abitum 
compererunt, de insidiis revertenti locandis Consilia agi-
tant, quae Medon excepta aperit Penelopae, adhuc ignarae 
profectionis (620—714). Afflicta hoc nuntio regina la-
mentato; dein precata Minervám divino somnio confir-
matur per quietem noctis eius, qua delecti procorum in 
Ästendem insulam navigant, ut caedis consilium exse-
quantur (715—847). 
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V. 
Concilio deorum iteram facto, agente Minerva, Iupiter 

Hercurium inittit ad Calypso, ut Ulyssem ex insula sua 
abire patiatur (1 — 84). Imperium gravate accipit Nympha, 
neque tarnen detrectare ausa (85—147) heroè'm, dudum 
patriae desiderio tabescentem, edoeet non morari se, quo 
minus statim discedat (148—227); ipsaque propere eum 
adiuvat in fabricanda rate, qua benigne dimissus naviga-
tionem solus aggreditur (228—281). Duodevigesima die 
navigationis, quum iam Phaeacum insulam, Scheriam, e 
longinquo videt, forte praetervehens Neptunus excitat tem-
pestatem, quae trabium compaginem dissolvit (282—332). 
Sed ipse alveo ratis insidens, ventorum fluctuumque lu-
dibrium, misericordiam deae marinae experitur, Leucotheae, 
quae ei redimiculum praebet pectori subligandum, cuius 
virtute facilius in terram enatet (333—364). Atque ita 
tandem, quamvis fremente Neptuno, praesentem mortem 
effugit et ad proximum litus Phaeacmn nudus evadit, ubi 
semianimem cubile foliis stratum placido somno recreat 
(365—493). 

VI. 
' Phaeacum regis AIcinoi filiam, Nausicaam, per quie-
tona iubet Minerva vestimenta lavatum ferro ad litus in-
sulae, in quo Ulysses procubuerat (1—47). Id facile 
permittente patre ac vehieulum praebente, mane illuc per-
vehitur, tum opere facto ludum exercet cum aneillis 
(48 —109). Eo strepitu excitatus Ulysses supplex im-
plorat virginis misericordiam (110—185), ab eaque statim 
in tutelam receptus lavacro, veste ac cibo recreatur (186— 
250): mox diligenter admonitus cum aneillis sequitur 
currum redeuntis et occidente sole venit ad lucum Mi-
nervae, qui ante urbem est, ubi familiare sibi numen so-
lita veneratione precatur (251 — 331). 

VII. 
Postquam Nausicaa domum redierat, Ulyssi occurrit 

Minerva, in speciem puellae mutata, illumque nebula 
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cinctum in urbèm et ad aedes Alcinoi dncens diligenter 
admonet (1—77). Sic solus ingreditur regiam, splendi-
dissime ornatam; ubi primores Pbaeacum congregatos videt 
circa Areten reginam, cui primum supplicai, atque Alci-
noum, qui eum hospitio accipit donaque promittit et navem, 
qua propediem in patriam deducatur (78 — 225). Per-
cunctante post coenam Arete,· cuias esset et unde vestem 
haberet (agnoverat enim ea), paucis refert, quae sibi acci-
derant ab Ogygia insula usque ad Scheriam naviganti 
(226 — 297); bonumque animum habere iussus, suadente 
nocte, quieti concedit (298—347). 

VIII. 
Postero die in publico concilio consultât Alcinous 

de hospite domum deducendo principesque populi et flo-
rem iuventutis ad epulas vocat illi praebendas (1—45). 
Statim iuvenes, adornata navi, in regiam Alcinoi conve-
niunt, quo et Demodocus accitur, canendi ad citharam 
peritus (46—103). Pransi omnes conférant se in forum 
ad gymnicos ludos faciendos, quibus Ulysses lacessitus se 
immiscet et certamine disci vincit (104—255). Deinde 
saltatur a iuvenibus carmen, quod Demodocus cantat de 
amoribus Martis et Veneris; etiam simplex genus salta-
tionis additar (256—384). Iam parantur Ulyssi dona a 
principibus et Euryalo; qui eum antea dictis lacessierat; 
mox in Alcinoi aedibus calida lotus epulas adit (385— 
469). In his Demodocus, de equo ligneo et llii excidio 
canens, heroï memoriam superioris fortunae et lacrimas 
movet; ex quo eum rogat Alcinous, ut, quis sit et quos 
casus perpessus sit, exponat (470—586). 

IX. 
Quatuor hinc libris Ulysses apud Phaeacas seriem 

multiplicis erroris sui enarrat. Itaque refert, quis et unde 
domo sit (1—38); ut ab Ilio profectus primum ad Ci-
conas appulerit, atque expugnata eorum urbe Ismaro, 
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LXXII sociis amissis, fugatus abscesserit (39—61); utque 
inde circa Maleam Promontorium Borea a eursu suo ad 
Lotopbagos sit deiectus (62—104) , tum in terram imma-
nium Cyclopum (105—192); ubi cum duodecim viris ad 
Polyphemum, Neptuni filium, penetraverit (193—286); 
qui cruentis dapibus expletus, quas caede sex sociorum 
eius instruxerat (287—344) , vino etiam, quod Ulysses 
ingesserat, temulentus, quum in somnum procubuisset, ex· 
caecatus (345—412) et parte gregis spoliatus, fugientem 
saxis incessit (413—566). . 

X. 
Beiert deinceps, ad insulam Aeoli, tempestatimi ar-

bitri, pervectum se accepisse ab eo ventos praeter Ze-
phyrum, Itbacam petenti secundum, utre conclusos ( l — 
27); socios autem, quum patria iam in conspectu esset, 
male cupidos solvisse utrem, unde emissam procellam eos 
ad Aeoliam reiecisse, verum expulsos ab rege et in vastum 
mare occidentalis plagae abreptos (28—79). Ita ad 
Laestrygonas anthropophagos deferuntur, ubi naves XI et 
multi sociorum intercidunt (80—132); mox una navi ad 
Aeaeam appellunt, insulam Circes, a qua XXII viri cum 
Eurylocho praemissi in suum ora convertuntur (133— 

'260). Ulysses tum ipse, herba magica a Mercurio accepta, 
ad deam ingressus potentiam eius effugit atque adeo vir-
tute efficit, ut socii pristinam speciem recipiant (261— 
399). Denique anno exacto apud Circen cum sociis, Itha-
cae memor iubetur ab illa consulendi Tiresiae causa pro-
ficisci ad fauces inferorum prope Oceanum, quo loco de-
functorum animae excitantur (400—549). Uluc navigaturo 
casus unum etiam socium eripit, Elpenorem (550—574). 

XI. 
A Circe digressus venit in oram Cimmeriorum, eum 

ad locum, qui descensus ad manes perhibetur ( l — 2 2 ) . 
Ibi sacris rite perfectis, scrobem compiei sanguine vieti -
marum; at circumvolantibus animabus, nullam sinit attin-
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gere haustum, nisi prius Tiresias vates inde libasset (23— 
50). Primum obvio Elpenori sepulturam promittit; tum 
matrem videt, Anticleam; mox Tiresiam, cuius causa ve-
nerat, ex quo reditum ac reliquos vitae casus cognoscit 
(51—151); ex matre, quae iam ad haustum cruoris ad-
mittitur, fortunam domus suae (152—224):' plures etiam 
priscarum videt heroïdum, Tyro, Antiopen, Alcmenen, 
Epicasten, Chloridem, Ledam, Iphimediam, Phaedram,'Pro-
cridem, Ariadnen, Maeram, Clymenen, Eriphylen (225— 
332). Excitatus deinde a Pbaeacibus ad persequendum 
sermonem (333—376) beroSs quoque, quorum animae oc-
currerint, recenset, Agamemnonem, de sua suorumque 
caede exponentem (377—466), Achillem, Patroclum, An-
tilocbum, Aiacem maiorem (467—567); praeter hos Mi-
noëm iudicantem et feras sectantem Orionem; item Tityum, 
Tantalum, Sisyphum, variis suppliciis cruciatos; denique 
imaginem Herculis (568—626). Quibus visis, partim et 
colloquutus ex Oceano revehitur in altum (627:—640). 

XII. 
Reversus in Aeaeam insulam, Elpenoris corpore Ru-

mato ( l—15) , a Circe, ut evitet mala cetera, edocetur; 
ut Sirenas praetereat iisque oppositos scopulos, navibus 
infestos, et proximi freti portentosa pericula cum gregi-
bus et armentis Thrinaciae, haud tangendis (16—141). 
Bono animo ingreditur mare, Sirenuni letalem cantilenam 
audit impune (142—200); scopulos erráticos praetervehi-
tur et Charybdin, dum Scylla sex socios e navi abripit 
(201—259): sed ab Eurylocho et reliquis sociis coactus 
appellit ad Thrinaciam, ubi tempestate diutius detenti in 
cibi penuria, frustra prohibente ipso, incustoditis bobus 
Solis non parcunt (260—373). Quod ut comperit deus, 
ultionem mandat Iovi, qui impios statim diris prodigiis 
terrei (37.4—396), mox navigantes fulmine percutit, ex-
cepto Ulysse (397—419), qui fragmento lacerae na vis 
inhaerens solus ad Ogygiam insulam evadit (420—453). 
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XIII. . 
Enarrato orrore suo, Ulysses a primoribus Phaeacum 

nova munera accipit, quae. postero mane in navem in-
strnctam comportantur ( l—23) ; perque reliquam diem 
sacrificio et epulis adhibitus, compellatis principibus, dis-
cedit et quietissima navigatione in Ithacam devehitur 
(24—95). Ibi quum portum Phorcynis in vicinia antri 
Nympharum intraverunt remiges, dormientem exponunt 
in litore; navem autem remeantem in saxum mutat Nep-
tunus, placatus eam ob rem a Phaeacibus (96—187). 
At experrectus Ulysses primum ignorat insulam suam, 
quippe nebula cinetus Consilio Minervae, cum qua, speciem 
adolescentis induta, sermones confert ementito nomine, ne-
que adeo edoctus, ubi sit, ac deam praesentem veneratus 
caute agere desinit (188—351); mox postquam, dilabente 
nube, redditam patriam salutavit, Minerva eius bona re-
condit in antro ipsumque ante omnia ad caedem proco-
rum hortatur et, ne agnoscatur ab Eumaeo, magistro su-
bulcorum, notisque ceteris, in senem mendicum transformat 
(352—440). 

XIV. 
Simulato hospiti, in casam introducto, Eumaeus, 

fidissimus servorum semperque memor domini, carnem 
porcellinam cum vino apponit (1 —110.) Oriuntur inter 
eos varii sermone3 de Ulysse, velut absente, quem in pa-
triam reversurum esse ne iurato quidem credit Eumaeus, 
nec dubitai quin etiam Telemachus in itinere procorum 
insidiis occisus sit (111—184). Deinceps, quis esset, in-
terrogatus Ulysses longam Seriem fabularum fingit, testa-
tus simul, se apud Thesprotos de ipsius propinquo reditu 
audivisse (185—359): verum ille, nimis incredulus, obla-
tam de ea re sponsionem abnuit (360—408). Denique 
coenati ambo cum reliquis subulcis (409—456) cubitum 
discedunt frigida nocte, qua Ulysses, priscis ambagibus 
sermonis usus, corpori tegendo laenam quaerit acci-
pitque ab Eumaeo, qui mox ad suum custodiam egredi-
tur ( 4 5 7 - 5 3 3 ) . 
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XV. 
Telemachum, Lacedaemoni desidentem, in somnis 

monet Minerva, domum ut redeat, quaque via procorum 
insidias vitet (1—43). Ergo is primo mane a Menelao 
revertendi veniam petit, atque acceptis ab ipso et ab He-
lena muneribus conspectaque avi secunda, cum Pisistrato 
pergit ad navem, in portu Pylio relictam (44 —181). 
Pheris iterum deversati altero die Pylum perveniunt: unde 
Telemacbus, Pisistrato ad patrem remisso et assumpto 
Theoclymeno, vate Argivo, turni ob caedem exule, propere 
solvit ac tutus devia navigatione in patriam advehitur 
(182—300) . Ulysses interea cum Eumaeo super coenam 
Consilia confert de profectione in urbem; simul de paren-
tibus suis sciscitatur et de priore fortuna ipsius (301 — 
388): qui natales suos enarrai atque ut infans olim a 
Phoenicibus ex insula Syria raptus et Laertae venditus 
sit (389 — 495). Iam appulsam navem suam Telemacbus 
ad urbem mittit, Theoclymenum cuidam sociorum com-
mendat, ipse autem diverso itinere ad Eumaeum profici-
scitur (496—557). 

XVI. 
Redux ab itinere Telemachus venit in casam Eumaei 

( l — 4 1 ) . Ibi primum cum pâtre, adhùc senis mondici 
personam gerente, colloquutus et domesticam calamitatem 
conquestus, Eumaeum reditus sui nuntium mittit ad ma-
trem (42—153). Ita soli quum sunt, Minervae numine 
iuvenis redditus Ulysses a filio pater cognoscitur (154— 
239); mox cum eo de caede procorum délibérât et, quae 
deinceps domi agenda sint, praescribit (240—321) . In-
terim aliquis sociorum Telemacbi ox navi, in portum 
urbis invecta, simul cum Eumaeo nuntiat Penelopae sal-
vum revertisse filium (322 — 341). Nec multo post redit 
navis speculatoria procorum, qui irritis insidiis dolent 
iamque in conclone de Telemacbo occidendo nova Con-
silia ineunt (342—408) . Quibus ad se perlatis, Pene-
lope in virorum conventum degl'essa, eo nomine Antinoum, 

Homeri Odissea. I. b 
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auctorem sceleris, accusai (409—451). Sub noetem ad 
Ulyssem, rursus transformatum, et filium eius redit Eu-
maeus (452—481). 

XVII. 
Insequenti die Telemachus, patre in urbem ablegato, 

ipse eodem proficiscitur (1—30); statimque ex domo, sa-
lutatis Euryclea et matre, properat in forum, ut Tbeocly-
menum hospitem adducat (31—83). Hunc ubi epulis 
excepit, matri enarrat ordinem peregrinationis, quaeque a 
Menelao audierat: simul Theoclymenus reginae propinquum 
Ulyssis reditum praedicit (84—165). Ibi coenam appa-
rantibus procis supervenit ille, ab Eumaeo ductus, pri-
mum a Melanthio caprario iniuria affectus (166 — 289). 
Ad aulam quum accesserunt, canis domesticus Argus, 
agnito domino, repente moritur (290—327). Iam ipsam 
domum ingressus a convivis ambiendo cibos mendicai; 
quos et Telemachus praebet et proci: sed Antinous eum 
conviciis consectatur et ingesto scabello, non sine indi-
gnatione ceterorum procorum (328—491). Quam ob 
contumeliam diras Antinoo imprecata Penelope, ad se ar-
cessit virum, si quid forte de Ulysse cognoverit; is autem 
m cólloquium venturum sese ad vesperam pollicetur (492— 
584). Eodem tempore in agrum redit Eumaeus, manente 
Ulysse (585—606). ' 

. XVIII. 
Mendicante apud procos Ulysse, alius mendicus acce-

dit ex urbe, Irus, ut illum de proprio limine detrudat 
(1 —13). Inde iurgium inter utrumque; mox, hortantibus 
et praemium ponentibus procis, iusto certamine luctantur 
(14—100). Victor Ulysses seminecem Irum extra ianuam 
proiicit: Amphinomo autem, uni ex procjs, propinquum 
regis adventum et gravem ultionem praedicit (101 —157). 
Degressa rursus in conventum virorum Penelope, filium 
de nova contumelia miseri hospitis obiurgat (158—243); 
et callida oratione studia procorum experiens spemque 
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nuptiarum ostentans ab illis sibi munera deposcit ac sta-
tini collata accipit (244—303). Interea Ulysses, inter 
procos, qui solitos ludos in noctem trahunt, remanens, a 
Melantbo ancilla maledictis vexatur, ab Eurymacho irri-
detur et scabello petitur (304—404). Tandem a Tele-
macho moniti domum quisque suam abermt (405—428). 

XIX. 
Eadem nocte Ulysses et Telemachus, praelucente 

Minerva, arma omnia in superiorem partem aedium se-
ponunt, ne quid teli aut munimenti procis ad manum sit 
(1 — 46); turn ipse solus cum Penelope conferì sermonem, 
in quo similia ut nuper ad Eumaeum, comminiscitur, 
Ulyssem in Creta apud se hospitio deversatum fingit, 
etiam vestitum eius et alia ad fidem faciendam vere 
describit, denique iurat se apud Thesprotos de propinquo 
reditu ipsius audivisse (47—307). Delectata his nuntiis 
Penelope, hospitalis officii causa, ei pedes ablui iubet; 
quod dum facit Euryclea nutrix, ab ea primum agnoscitur 
ex cicatrice, quam in Parnasso quondam venans accepe-
rat; sed coercet statim mulierem, ne quid ultra quaerat 
vel garriat (308—507). Ulyssi dehinc ignara rei Pene-
lope ominosum de reduce mox coniuge somnium narrat 
(508 — 553); cui tamen non satis confisa exponit se postero 
die procis certamen oblaturam atque ei, qui Ulyssis arcum 
faeillime intenderit sagittisque destinata ferierit, continuo 
nupturam esse (554—581). Quod consilium quum appro-
bavit Ulyssi, cubitum ilia diseedit (582—604). 

XX. 
Ulyssi diu insomnis nox, ancillarum lascivos discur-

sus animadvertenti et procorum caedem anxie cogitanti 
(1—30). Tandem confirmât eum Minerva et recreat 
somno, ex quo lamentis Penelopae excitatus a love fausta 
omina poscit atque accipit (31 —121). Mane regia domus 
ornatur sacro Apollinari novae lunae, dum Telemachus 
procedit in concionem (122—159). Mactandas victimas 
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adducit Eumaeus cum Melanthio et Philoetio, cuius fide-
lem in se animum Ulysses experitur (160—240). Interim 
a novis insidiis contra Telemachum deterriti sinistro au-
gurio proci ex concione conveniunt ad prandium; in quo 
etiam Ulysses adest, a filio curatus, sed ab aliquo pro-
corum crure bubulo petitus (241—344). Exinde oculis 
ac mente divinitus turbatos iuvenes graviter alloquitur 
Theoclymenus et imminens ipsis vaticinatur exitium; quare 
eum cavillando derisum domo excludunt (345—386). 
Quae omnia ex propinquo auscultans cognoscit Penelope 
(387—394). 

XXI. 
Nobilem arenm Ulyssis et sagittas promit Penelope 

iuvenibusque certamen matrimonii sui constituit (1—79). 
Desiderio domini percussus flet Eumaeus cum Philoetio; 
Telemachus autem duodecim ferramenta scopo destinata 
ordine statuii et ipse arcum tentât non sine spe succès -
sus (80—135). Proci deinceps tendere frustra aggre-
diuntur; primum Liodes vates, simul exitium praesagiens: 
sed Antinous cornu, quo facilius flectatur, molliri iubet 
(136—187). Interim Ulysses duobus illis gregum ma-
gistris extra aulam sese agnoscendum praebet eisque forium 
custodiam mandat (188 — 244). Reverso in conventum 
Ulysse, etiam Eurymachus frustra tentât: et Antinous sub 
praetertu diei festi certamen in posterum differt (245—-
272). Iam Ulysses iuvenes rogat, ut ipsum quoque vires 
seniles explorare sinant; illi contra prohibere ac deridere; 
tandem, annuentibus Penelope et Telemacho, ipsi arcum 
tradit Eumaeus: huius iussu Euryclea posticum occludit, 
alium exitum Philoetius (273 — 392). Ita Ulysses arcum 
intendit et sagittamper omnia ferramenta mittit (393—434). 

XXII. 
Ulysses arcu suo aggreditur turbam procorum; ante 

omnes Antinoum, quo confixo, quis sit et quid struat, palam 
aperit ( l—41) . Eum placare frustra quaerit Eurymachus, 
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mox cum ense irruens ab eo occiditur; item Ampbinomus 
a Telemacbo (42—98): qui sibi suisque arma ex supe-
riore parte aedium defert, sed ianuam obserare oblitusj 
per quam etiam procis Melauthius arma petit (99—162). 
Melantbium, iterum adscendentem, subsequuti Eumaeus et 
Philoetius opprimuut, constringunt, vivum ad columnam 
alligant (16,3 —199). Ulyssi, cum filio et pastoribus illis 
procos urgenti, Minerva specie Mentoris, dein hirundinis, 
acceditj ut ipsi animos augeat et auxilium ferat (200— 
240). Inde acrior pugna, qua consternati perimuntur 
Ctesippus, Liodes, reliqui omnes (241—329): parcitur 
tantum Pbemio citbaroedo et Medonti praeconi, deprecante 
Telemacbo (330 — 380). Ita expletus ultione Ulysses ea-
davera tolli et domum elui iubet; duodecim ancillae, quae 
Eurycleae indicio cum procis consuerunt, suspendio ne-
cantur, maiori cruciatu Melanthius (381—477). Perpetrar 
tis his rebus, Ulysses ignem adolet, incensoque sulfure do-
mum piaculo purgat (478—494). Agnitum dominum fìdae 
ancillae salutant (495—501). 

XXIII. 
Penelopen, adbuc dormientem, excitat Euryclea, ut 

Ulyssem sub mendici habitu latuisse et procos telis eius 
cecidisse nuntiet ( l—31) . Noscendi cupida descendit re-
gina, inter gaudium metumque fluetuans ac caedem po-
tius ab aliquo deorum editam putans: et ne assidentem 
quidem·virum temere credit ipsum esse, nec, quamvis a 
filio obiurgata, alloquitur (32 —110). At Ulysses, ne 
statim res per urbem vulgetur, Telemacbum et pastores 
cum ancillis choreas agere iubet; lotusque mox ipse et a 
Minerva iuvenis redditus ad uxorem revertitur, cui lenti-
tudinem exprobrat ( i l i — 1 7 2 ) . Tandem illa, quo eau-
tius verum exploret, de positu lecti genialis, ab ipso olim 
fabricati, sic loquitur, ut respondendo piane pateat opifex 
maritus (173—204). Tum denique agnito Ulyssi prima 
amoris signa dat Penelope orditurque sermonem, qui usque 
in noctem, quam amantibus solito longiorem facit dea, 
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multis de rebus habetur; etiam in lecto, ubi Ulysses labo-
rum suorum summám repetit (205—343). Mane postri-
die domum mandat Penelopae atque, ut in ea se abdat, 
monet; ipse autem armatus cum filio et pastoribus rus 
exit ad Laerten (344—372). 

XXIV. 
Procorum animabus, a Mercurio ad infera compulsis, 

heroës occummt, tum alii tum Achilles et Agamemno 
(1—22). Ibi Agamemno Achilli iusta funebria exponit, ad 
Troiana ipsi peracta, et propriam песет dolet (23—97); 
miratusque tur barn iuvenum, catervatim descendentium, ex 
uno eorum insignem Penelopes pudicitiam, procorum assi-
duitatem et occasum cognoscit atque Ulyssis fortunam et 
reginae fidem praedicat (98—204). Interea heros cum suis 
ad Laertem profectus, primum velut ignotus in hortis cum 
ilio sermonem quaerit de filio affectusque cognitis, quas 
senex tulisset, aerumnis, dum eum aegritudine oppressum 
videt, repente sese filium aperit et caedem procorum perpe-
tratam narrai (205—344). Laetus senex lavatur et ipse 
quoque a Minerva decoratus cum Dolio servo et reliqua 
família atque Ulysse comitibusque eius ad prandium con-
veniunt, ubi redux agnoscitur et salutatur ab omnibus 
(345—412). Iam rumore caedis per urbem disperso, 
habetur concio Ithacensium, in qua Eupithes tumultum 
movet: continuo pars civium, quamquam reclamantibus 
Medonte et Halitherse, armati Ulyssem ad Laertis prae-
dium persequuntur (413—471). Sed eos comitatior Ulys-
ses graviter premit; Eupithen occidit Laertes; ipsis prae-
sens Minerva opitulatur, seditiosos exterret; tandem Iu-
piter deiecto fulmine proelium dirimit: sic facto foedere 
anonestia utrinque et pax componitur (472—548). 



ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Α. 

~^@εών αγορά. Ά&ηνάς χαραίνεϋις Λρος 
Τηλέμαχου. 

"Ανδρα μοι έννεχε, μοϋβα, χολντροχον, οξ μάλκ χολλά 
χλάγχ&η, έχεϊ Τροίης ίερον χτολίε&ρον έχερβεν, 
χολλών δ' άν&ρώχων ί'δεν άβτεα χαΐ νόον έγνω' 
χολλά δ' 8 γ' εν χόντφ χά&εν ίίλγεα ον κατά θυμό ν, 
άρννμενος ην τε ψνχήν και νόβτον εταίρων. 5 
αλλ' ονδ' ώζ έτάρους έρρνβατο ίέμενόζ χερ' 
αυτών γάρ βφετέρηβιν άταβ&αλίηβιν 'όλοντο, 
νήχίοι, οΐ κατά βοϋς 'Τχερίονος Ήελίοιο 
ήβϋτον αύτάρ δ τοΐβιν άψείλετο νόβτιμον ήμαρ. 
τών άμόϊΤεν γε, &εά -άύγατερ Αιόξ, είχε καϊ ήμΐν. 10 

ένϋ·' άλλοι μεν χάντες, όβοι φύγον αίχνν δλε&ρον, 
οίκοι έβαν χόλεμόν τε χεφευγύτες ήδε &άλαββαν 
τον δ' οίον νόβτον κεχρημένον ήδε γυναικός 
νύμφη χότνι έρνκε Καλυψώ δια &εάων 
¿ν βχέββι γλαφνροΐβι, λιλαιομενη χόβιν είναι. 15 
αλλ' οτε δή ετος ήλ&ε χεριχλομένων ένιαντών, 
τω οί έχεκλώβαντο &εοΙ οίκόνδε νέεβ&αι 
εις Ί&άκην, ονδ' εν&α χεφυγμένος ήεν άέ&λων 
καϊ μετά οίβι φίλοιβι. &εοϊ δ' έλέαιρον άχαντες 
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νόβφι ΊΊοβειδάωνος' δ δ' άοπερχές μενεαινεν 20 
άντιθέω Όδνβήι χάρος ην γαία ν ίκέθθαι.4 

αλλ' δ μεν Αιθίοπας μετεκίαθε τηλόθ' έόντας, 
Αιθίοπας τοί διχθά δεδαίαται, έΟχατοι ανδρών, 
οί μεν δυΟομένου 'Τπερίονος οι δ' ανιόντος, 
άντιόων ταύρων τε και άρνειών εκατόμβης. 25 
ενθ' δ γ' έτ ερπετό δαιτί παρήμενος· οί δε δή άλλοι 
Ζηνος ένί μεγάροιβιν Όλνμπίον αθρόοι ήΟαν. 
τοΐΟι δε μύθων ήρχε πατήρ ανδρών τε θεών τε' 
μνήβατο γάρ κατά θνμόν άμύμονος Αίγίβθοιο, 
τόν ρ Άγαμεμνονίδης τηλεκλντός έκταν' Όρέοτης' 30 
τον δ γ' έπιμνηοθείς έπε' αθανάτοιΟι μετηύδα' 
,,ώ πόποι, οίον δή νν θεούς βροτοί αίτιόωνται' 
εξ ήμέων γάρ φαΟι κάκ' έμμεναι, οί δε καϊ αυτοί 
ΟφήΟιν άταβθαλίηΟιν ύπερ μόρόν αλγε' έχουΰιν, 
ώς καϊ νυν ΑΐγιΟθος ύπερ μόρον Άτρεΐδαο 35 

γήμ' αλοχον μνηοτήν, τον δ' έκτανε νοΟτήβαντα, 
είδώς αίπνν δλεθρον, έπεί πρό οί εί'πομεν ήμεΐς, 
Έρμείαν πέμψαντες έύΟκοπον άργεϊφόντην, ' 
μήτ αύτον κτείνειν μήτε μνάαΟθαι άκοιτιν' 
εκ γάρ Όρέοταο τίοις έοοεται Άτρεΐδαο, 40 
όππότ αν ήβήοη τε και ής ίμείρεται αί'ης. 
ως έφαθ' Ερμείας, άλλ' ού φρενας ΑΙγίοθοιο 
πεΐθ' άγαθά φρονέων νυν δ' αθρόα πάντ άπέτιθεν.α 

τον δ' ήμείβετ έπειτα θεά, γλανκώπις Άθήνη' 
,,ώ πάτερ ήμέτερε Κρονίδη, ύπατε κρειόντων, 45 
και λίην κεΐνός γε εοικότι κείται όλέθρω, 
ώς άπόλοιτο καϊ άλλος, δτις τοιαϋτά γε ρέξοι' 
άλλά μοι άμφ' ΌδυΟήι δαΐφρονι δαίεται ήτορ, 
δνΟμόρω, ος δή δηθά φίλων άπο πήματα πάοχει 
νήοω εν άμφιρύτη, δθι τ ομφαλός ε Οτι θαλάοβης. 50 
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νήδος δενδρήεββα, θεά δ' έν δώματα ναίει, 
Άτλαντος θνγάτηρ όλοόφρονος, ός τε θαλάββης 
πάβης βένθεα οίδεν, έχει δε τε κίονας αυτός 
μακράς, αϊ γαΐάν τε καί ονρανόν άμφίς έχονδιν. 
τον θνγάτηρ δνδτηνον όδνρόμενον κατερνκει, 55 
αίεΐ δε μαλακοΐδι καί αίμνλίοιδι λόγοιδιν 
θέλγει, όπως 'Ιθάκης έπιλήδεται' αντάρ Όδνδδενς 
ίέμενος καί καπνόν αποθρώδκοντα νοήδαι 
ής γαίης θανέειν ίμείρεται. ουδέ νν δοί περ 
έντρέπεται φίλον ήτορ, 'Ολύμπιε, ον νν τ' Όδνδδενς 60 
Άργείωη^παρά νηνδί χαρίξετο ιερά ρέξων 
Τροίη ίέν ενρείτ]; τί νν οι τόδον ώδνδαο, Ζεν;" 

τηνίδ' άπαμειβόμενος προδέφη νεφεληγερέτα Ζευς" 

,,τέκνον έμόν, ποιόν 6ε έπος φνγεν ε'ρκος οδόντων. 
№ \ 

πώς ΐαν έπειτ?\ Όδνδήος εγώ θει'οιο λαθοίμην, 65 
περί μεν νόον.έδτϊ βροτών, περί δ' ίρά θεοί6ιν 

άθανάτοιδιν έδωκε, τοί ονρανόν ευρνν έχουΰιν. 
άλλά Ποβειδάων γαιήοχος άδκελες αΐεί 
Κνκλωπος κεχόλωται, ον όφθαλμον άλάωβεν, 
άντίθεον Πολνφήμον, οον κράτος έδτί μέγιδτον 70 
πάδιν Κνκλώπεδδι" Θόωβα.δέ μιν τέκε νύμφη, 
Φόρκννος θνγάτηρ^ όλος άτρνγέτοιο μέδοντος, 
έν δπέδδι γλαψνρόϊδι Ποδειδάωνι μιγεϊδα. . 
έκ τον δή Όδνδήα Ποβειδάων ένοδίχθων 
οϋ τι κατακτείνει, πλάξει δ' από πατρίδος ,<χ£ηςΑ\ 75 
αλλ' \ ίίγεθ' ημείς οΐδε περιφραξώμεθα πάντες , 
νόδτον, όπως έλθηδι\Ποβειδάων δέ μεθήδει 
όν χόλον ον μεν ,γάρ τι δννήβεται άντία πάντων 
αθανάτων άέκητι θέων έριδαινέμεν οίος." 

τον δ' ήμείβετ έπειτα θεά, γλανκώπις Άθήνη' 80 
,,ώ πάτερ ημέτερε Κρονίδη, ύπατε κρειόντων, 

ι > 
· 

. Γ - ••'· ' 
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εί μεν δή νϋν τοϋτο φίλον μακάρεδδι θεοϊδιν, 
νοδτήδαι Όδυβήα πολνφρονα όνδε δόμονδε, 
Έρμείαν μεν έπειτα διάχτορον άργεϊφόντην 
νήβον ές ' ι ί ί γνγ ίην δτρννομεν, όφρα τάχιστα 85 
νύμφη έυπλοκάμω εΐπη νημερτέα βουλήν, 
ν&δτον Όδνδβήος ταλαδίφρονος, ως κε νέηται' 
αύτάρ ¿γων Ίθάκηνδ' έδελενδομαι, 'όφρα οί υίόν 
μάλλον έποτρύνω καί οι με'νος ¿ν φρεβί θείω, 
εις αγορήν χαλέδαντα χάρη κομόωντας Αχαιούς 90 
παδι μνηδτήρεδδιν άπειπέμεν, οΐ τέ οί αΐεϊ 
μήλ' άδινά δφάζονβι καί είλίποδας έλικας βονς. 
πέμψω δ' ές Σπάρτην τε καί ές Πνλον ήμαθόεντα 
νόδτον πενδόμενον πατρός φίλον, ήν πον άχονδη, 
ή δ' ίνα μιν κλέος έδθλον έν άνθρώποιδιν έχηδιν." 95 

¿8 είπονδ' νπο ποδδίν έδήδατο καλά πέδιλα, 
[άμβρόδια χρύδεια, τά μιν φέρον ή μέν έφ' νγρήν 
ήδ' έπ' άπείρονα γαΐαν άμα πνοιής άνέμοιο' 
εΐλετο δ' άλκιμον έγχος, άκαχμένον όξέι χαλκό), 
βριθύ μέγα δτιβαρόν, τω δάμνηδι δτίχας ανδρών 100 
ηρώων, τοΐδίν τε κοτέδδεται όβριμοπάτρη.] 
βή δε κατ' Ούλνμποιο καρήνων άίξαδα, 
δτή δ' Ιθάκης ένϊ δήμω έπϊ προθνροις Όδυδήος 
ούδον έπ' αν λείου, παλάμη δ' έχε χάλκεον έγχος, 
είδομένη %είνφ, Ταφίων ήγήτορι Μέντη. 105 
εύρε δ' άρα μνηδτήρας άγήνορας' οι μέν έπειτα 
πεδδοϊδι προπάροιθε θνράων θυμό ν έτερπον 
ήμενοι έν ρινοΐδι βοών, ους έκτανον αυτοί" 
κήρυκες δ' αντοΐδι καί ότρηροί θεράποντες 
οί μέν ο ίνου έμιδγον ένϊ κρητήρδι καί νδωρ, 110 
οί δ' αντε βπόγγοιδι πολντρήτοιδι τραπέζας 
νίζον καί πρότιθεν, τοί δέ κρέα πολλά δατεϋντο. 
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τήν dì πολύ πρώτος ί'δε Τηλέμαχος &εοειδής' 
ήβτο γαρ έν μνηβτήρβι φίλον τετιημένος ήτορ, 
όββόμενος πατέρ' έβ&λόν έν^ φρεβίν, εί'πο&εν έλ&ων 115 
μνηβτήρων των μεν βκέδαβιν κατά δώματα %είη, 
τιμήν δ' αυτός έχοι και δώμαβιν οϊβιν άνάββοι. 
τά φρονέων μνηβτήρβι με&ήμενος εΐβιδ' Ά&ήννν, 
βή δ' ί&νς προ&ύροιο, νεμεββή&η δ' évi ίΚιμ,ω 
'ξεΐνον δη&ά &ύρηβιν έφεβτάμεν έγγύ&ι δε βτάς 120 
χειρ' ελε δεξιτερήν καΐ έδέξατο χάλκεον έγχος, 
και μιν φωνήβας έπε α πτερόε·ψα προβηύδα' 
„χαίρε, ξείνε, παρ' αμμι φιλήβεαι • αύτάρ έπειτα 
δείπνου παββάμενος μυ&ήβεάι, οττεό βε χρή." 

ως ε (πω ν ήγείϋ·', ή δ' ε'βπετο Παλλάς Ά&ήνη. 125 
of δ' δτε δη ρ έντοβ&ενίέβαν δόμου ύψηλοΐο, 
έγχος μεν ρ' έβτηβε φέρων ¡'προς κίονα μακρήν 
δουροδόκης έντοβ&εν^έυξόουΐ έν&α περ άλλα 
έγχε Όδυββήος ταλαβίφρονός ΐβτατο πολλά, ν 

αυτήν δ' ές ϋ-ρόνον εΐβεν άγων, υπό λΐτα πετάββας, 130 
καλόν δαιδάλεον ύπό δε &ρήνυς ποβίν ήεν. 
παρ δ' αυτός κίίβμόν &έτο ποικίλον έκτό&εν άλλων 
μνηβτήρων, μή ξεΐνος άνιη&είς όρνμαγήώ 
δείπνω αδήβειεν, ύπερφιάλοιβι μετελ&ών, 
ήδ' ίνα μιν περί πατρός άποιχομένοιο έροιτο. 135 
χέρνιβα δ' άμφίπολος προχόω έπέχευε φέρουβα 
καλή χρυβείη υπερ άργυρέοιο λέβητας, 
νίψαβ&αι " παρά δε ξεβτήν έτάνυββε τράπεξαν. 
βΐτον δ' αίδοίη ταμίη παρέ&ηκε φέρουβα, 
[είΦατα πόλλ' έπι&εΐβα χαριξομένη παρ ε όντων] 140 
δαιτρος δε κρειών πίνακας παρέ&ηκεν άείρας 
παντοίων, παρά δέ βφι τί&ει χρύβεια κύπελλα', 
κήρυξ, δ' αντοΐβιν &άμ' ¿"-ο χετό οίνογαεύων· 
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Ì ές δ' ήλθον μνηβτήρες άγήνορες. Οι μεν έπειτα 
έξείης ε'ξοντο κατά κλιβμούς τε θρόνους τε, 145 
τοΐβι δε κήρυκες μεν νδωρ έπΐ χείρας έχεναν, 
βΐτον δέ δμωαί παρενήνεον εν κανέοιβιν, 
[κούροι δε κρητήρας έπεβτέψαντο ποτοϊο.] 
οί δ' έπ' όνείαθ' έτοιμα προκείμενα χείρας ί'αλλον. 
αυταρ έπεί πόβιος καΐ έδητνος έξ έρον ε'ντο, 150 
μνηβτήρες τοΐβιν μεν ένΐ φρεβίν άλλα μεμήλειν, 
μολπή τ όρχηβτνς τε' τα γάρ τ αναθήματα δαιτός' 
κήρυξ δ' εν χερβίν κίθαριν περικαλλεα θήκεν 
Φημίω, ρς φ' ήειδε παρά μνηβτήρβιν ανάγκη, 
ή τοι ò φορμίζων άνεβάλλετο καλόν άείδειν, 155 

αύτάρ Τηλέμαχος προβέφη γλανκώπιν Άθήνην 
άγχι 6χω ν κεφαλήν, ίνα μή πενθοίαθ' οι άλλοι' 
,,ξεΐνε φίλ', ή και μοι νεμεβήβεαι, δττι κεν εί'πω; 
τοντοιβιν μεν ταϋτα μέλει, κίθαρις και άοιδή, 
φεΐ, έπεί άλλότριον βίοτον νήποινον εδονβιν, 160 
άνέρος, οί δή που λενκ' όβτέα πνθεται όμβρω y 
κείμεν' έπ' ήπείρου, ή ε tv &λϊ κϋμα κνλίνδει.βί 
εΐ κεΐνόν γ' Ίθάκηνδε ίδοίατο νοβτήβαντα, 
πάντες x άρηβαίατ ελαφρότεροι πόδας είναι 
ή άφνειότεροι χρνβοΐό τε έβθήτός τε. 165 

νϋν δ' & μεν ώς άπόλωλε κακόν μόρον, ουδέ τις ήμιν 
θαλπωρή, ει' πέρ τις έπιχθονίων άνθρώπων 
φήβιν έλενβεβθαι' τον δ' ωλετο νόβτιμον ήμαρ. 
αλλ' άγε μοι τάδε είπε και άτρεκέως χατάλεξον 
τις, πόθεν εις ανδρών·, πόθι τοι πόλις ήδέ τοκήες; 170 
όπποίης τ' επί νηος 'άφίκεο ' πώς δέ βε ναΰται 
ήγαγον εις 'Ιθάκην; τίνες έμμεναι ενχετόωντο; 
ον μεν γάρ τί βε πεζόν όίομαι ένθάδ' ίκέβθαι. 
και μοι τοϋτ' άγόρενβον έτήτνμον, όφρ' έν είδώ, 



ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ III. 7 

ήέ νέον μεθέπεις ή και πατρώιος έββι 175 
ξεϊνος, έπεί πολλοί ί'βαν άνέρες ημέτερο ν δώ 
άλλοι, έπεί και κείνος έπΐβτροφος ήν ανθρώπων." 

τον δ' αντε προβέειπε θεά, γλαυκώπις Άθήνη' 
,,τοιγάρ εγώ τοι ταϋτα μάλ' άτρεκέως αγορεύβω. 
Μέντης Άγχιάλοιο δαΐφρονος εύχομαι είναι 180 
υιός, άτάρ Ταφίοιδι φιληρέτμοιδιν άνάβδω. 
νυν δ' ώδε ξνν νηϊ κατήλυθον ήδ' έτάροιβιν 
πλέων επί οί'νοπα πόντον έπ' άλλοθρόονς ανθρώπους, 
ές Τεμέδην μετά χαλκόν, άγω δ' αίθωνα βίδηρον. 
νηϋς δέ μοι ήδ' έβτηκεν έπ' άγροϋ νόδφι πόληος, 185 
εν λιμένι 'Ρείθρω νπο Νηίω υλήεντι. 
ξεΐνοι δ' άλλήλων πατρώιοι εύχόμεθ' είναι 
ε'ξ αρχής, εί' πέρ τε γέροντ εί'ρηαι έπελθών 
Λαέρτην ήρωα, τον ονκέτι φαβί πόλινδε 
έρχεδθ', αλλ' άπάνενθεν έπ' άγροϋ πήματα πάδχειν 190 
γρηί δνν άμφιπόλω, ή οί βρώδίν τε πόδιν τε 
παρτιθεϊ, εύτ' άν μιν κάματος κατά γνΐα λάβηϋιν 
έρπύξοντ' ανά γοννον άλωής οΐνοπέδοιο. 
νυν δ' ήλθον δή~γάρ μιν έφαντ επιδήμιον είναι, 
δον πατέρ' * αλλά νν τόν γε θεοί βλάπτουδι κελεύθον 195 
ου γάρ πω τέθνηκεν επί χθονί δΐος Όδυδδενς, 
αλλ' έτι που ξωος κατερύκεται ενρέι πόντω 
νήδω έν αμφιρντη, χαλεποί δέ μιν άνδρες έχουδιν 
άγριοι, οι που κεΐνον έρνκανόωδ' αέκοντα. 
αντάρ νυν τοι εγώ μαντεύδομαι, ώς ένί θνμώ 200 

αθάνατοι βύλλουδι και ώς τελέεδθαι οίω, 
ούτε τι μάντις έών οντ οιωνών δάφα είδώς. 
οϋ τοι έτι δηρόν γε φίλης από πατρίδος αίης 
έδδεται, ονδ' εί πέρ τε διδήρεα δέδματ έχηδιν' 
φράδδεται, ως κε νέηται, έπεί πολυμήχανος έδτιν. 205 
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αλλ' άγε μοι τόδε είπε καί άτρεκέως κατάλεξον, 
εί δή ε'ξ αντοΐο τόΰος πάις εις Όδνβήος. 
αίνώς μεν κεφαλήν τε καί όμματα καλά έοικας 
κείνα, έπεί θαμά τοΐον έμιΰγόμεθ' άλλήλοιΟιν, 
πριν γε τον ές Τροίην άναβήμεναι, ένθα περ άλλοι 210 
Αργείων ot άριϋτοι έβαν κοίλης ένΐ νηνϋίν 
εκ τοϋ δ' οντ' Όδνβήα εγώ ν [δον οντ' έμ' εκείνος. 

την δ' αν Τηλέμαχος πεπννμένος αντίο ν ηνδα" 
,,τοιγάρ εγώ τοι, ξεΐνε, μάλ' άτρεκέως άγορενβω. 
μήτηρ μεν τέ με φηΰι τον έμμεναι, αντάρ εγώ γε 215 
ονκ o íd ' · οΰ γάρ πώ τις εον γόνον αντος άνέγνω. 
ώς δή έγώ γ' όφελον μάκαρός νύ τεν έμμεναι νιος 
άνέρος, δν κτεάτεββιν έοις έπι γήρας έτετμεν. 
νϋν δ', δς άποτμότατος γένετο θνητών ανθρώπων, 
τοϋ μ' έκ φαβι γενέβθαι, επεί β ν με τοϋτ' έρεείνεις." 220 

τον δ' αν τε προβέειπε θεά, γλανκώπις ' Αθήνη' 
,,ού μεν τοι γενεήν γε θεοί νώννμνον δπίββω 
θήκαν, έπεί βέ γε τοΐον έγείνατο Πηνελόπεια. 
αλλ ' άγε μοι τόδε είπε καί άτρεκέως κατάλεξον 
τις δαίς, τις δε όμιλος od' έπλετο; τίπτε δε βε χρεώ; 225 
είλαπίνη ήε γάμος; έπεί ονκ έρανος τάδε γ' έβτίν. 
ώς τέ μοι υβρίζοντες νπερφιάλας δοκέονβιν 
δαίννβθαι κατά δώμα' νεμεββήβαιτό κεν άνήρ 
αί'βχεα πόλλ' δρόων, δς τις πινντός γε μετέλθοι." 

τήν δ' αν Τηλέμαχος πεπννμένος άντίον ηνδα · 230 
, ,ξεΓν' , επεί άρ δή ταϋτά μ' άνείρεαι ήόέ μεταλλάς, 
μέλλεν μέν ποτε οίκος od' άφνεώς καί άμνμων 
έμμεναι, δφρ' έτι κείνος άνήρ έπιδήμιος ήεν 
νϋν δ' έτέρως έβόλοντο θεοί κακά μητιόωντες, 
οι κεΐνον μέν άιΰτον έποίηϋαν περί πάντων 236 

ανθρώπων, έπεί ον κε θανόντι περ ώδ ' άκαχοίμην, 
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εί μετά oig ετάροιϋι δάμη Τρώων ένΐ δήμω 
ήε φίλων έν χερβίν, έπεί πόλεμον τολύπευβεν 
τω κέν οι τύμβον μεν έποίηβαν Παναχαιοί, 
ήδέ κε καί ώ παιδί μέγα κλέog ήρατ όπίϋΰω. 240 
νϋν δέ μιν άκλειώς άρπνιαι άνηρείψαντο' 
οίχετ' άιβτος άπυβτος, έμοί δ' όδύνας τε γόονς τε 
κάλλιπεν. ουδέ τι κεΐνον όδνρόμενος βτεναχίζω 
οίον, έπεί νν μοι άλλα &εοι κακά κήδε' ετευξαν. 
δββοι γάρ νήβοιβιν έπικρατέονβιν άριβτοι, 245 
Α ο υλιχίω τε Σάμη τε και νλήεντι Ζακύν&ω, 
ή δ' δββοι κραναήν Ί&άκην κάτα κοιρανέονβιν, 
τόββοι μητέρ' έμήν μνώνται, τρύχονβι δε οικον. 
ή δ' οντ αρνείται βτυγερον γάμον ο ντε τελεντήν 
ποιήβαι δύναται' τοι δε φ&ινύ&ουβιν έδοντες 250 
οίκον έμόν τάχα δή με διαρραίβουβι καί αυτόν." & " 

\ Î ' r \ } / 

τον δ έπαλαβτήβαβα προβηύδα Παλλάς Λ&ήνψ 
,,ω πόποι, ή δή πολλον άποιχομένου Όδυβήος 
δεύη, δ κε μνηβτήρβιν άναιδέβι χείρας έφείη. V" ^ \ 
εί γάρ νϋν έλ&ών δόμου έν πρώτηβι &ύρηβιν 255 
βταίη εχων πήληκα καί άβπίδα καί δύο δοϋρε, 
τοΐος έών, οίον μιν έγώ τά πρώτα νόηβα 
οίκω έν ήμετέρω πίνοντά τε τερπόμενόν τε, 
εξ Έφύρης ανιόντα παρ' "Ιλου Μερμερίδαο' 
ωχετο γάρ και κεΐβε &οής έπΐ νηος Όδυββεύς 260 
φάρμακον άνδροφόνον διξήμενος, δφρα οι είή 
ιούς χρίεβ&αι χαλκήρεας' άλλ' δ μεν ου οι 
δώκεν, έπεί ρα θεούς νεμεβίξετο αίεν έόντας, 
άλλά πατήρ οι δώκεν έμός' φιλέεβκε γάρ αίνώς' 
τοΐος έών μνηβτήρβιν δμιλήβειεν Όδυββεύς' 265 
πάντες κ' ώκύμοροί τε γενοίατο πικρόγαμοί τε. 
άλλ' ή τοι μεν ταϋτα θεών έν γούναβι κείται, 

Μ 

>ι 
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ή κεν νοβτήβας άποτίβεται, ήε καϊ ονκί, Λ 
οίβιν ivi μεγάροιβι' βε δε φράξεβθαι 'άνωγ<%Α 
όππως κε μνηβτήρας άπώβεαι ¿κ μεγάροιοΑΉ 270 
εί δ' άγε νυν ξννίει καϊ έμών έμπάξεο μύθων, 
αύριον εις άγορήν καλέβας ήρωας Αχαιούς 
μνθον πέφραδε π&βι, θεοί δ' έπιμάρτνροι εβτων. 
μνηβτήρας μεν επί βφέτερα βκίδναβθαι άνωχθι, ' 
μητέρα δ', εί' ol θυμός έφορμαται γ.αμέεβθαι, 27δ 
αψ ίτώ ές μέγαρον πατρός μέγα δνναμένοιο' 
οι δε γάμον τεύξονβι καϊ άρτννέονβιν έεδνα 
[πολλά μάλ', όββα εοικε φίλης επί ααιδός έπεβθαι.] 
βοί δ' αντω πνκινώς νποθήβομαι, αΐ κε πίθηαι. 
νη άρβας έρέτηβιν έείκοβιν, ή τις άρίβτη, 280 

έρχεο πενβόμενος πατρός δήν οίχομένοιο, 
ήν τις τοι εί'πηβι βροτών ή όββαν άκούβης 
έκ Α ιός, ή τε μάλιβτα φέρει κλέος άνθρώποιβιν. 
πρώτα μεν ές Πύλον έλθε και εί'ρεο Νέβτορα δΐον, 
κεΐθεν δε Σπάρτηνδε παρά ξανθόν Μενέλαον 285 
og γάρ δεύτατος ήλθε ν Αχαιών χαλκοχιτώνων. 
εί μέν κεν πατρός βίοτον καί νόβτον άκούβης, 
ή τ αν τρνχόμενός περ έτι τλαίης ένιαυτόν 
εί δέ κε τεθνηώτος άκούβης μηδ' έτ έόντος, 
νοβτήβας δή έπειτα φϊλην ές πατρίδα γαΐαν 290 

βήμά τέ οι χεύαι καϊ έπϊ κτέρεα κτερεΐξαι • 
πολλά μάλ', όββα εοικε, καϊ άνέρι μητέρα δούναι, 
αντάρ έπήν δή ταύτα τελευτήβης τε καϊ έρξης, 
φράξεβθαι δι) έπειτα κατά φρένα καϊ κατά θνμόν, 
όππως κε μνηβτήρας ένϊ μεγάροιβι τεοϊβιν 295 
κτείνης ήε δόλω ή άμφαδόν ουδέ τί βε χρή 
νηπιάας άχέειν, έπεί ούκέτι τηλίκος έββί. 
ή ουκ άίεις, οΐον κλέος έλλαβε δΐος Όρέβτης 
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πάντας έπ' ανθρώπους, έπεί έκτανε πατροφονήα, 
Αΐγιβθον δολόμητιν, 8 of πατέρα κλυτδν έκτα·, 300 
καί 6ν, φίλος, μάλα γάρ <?' όρο'ω καλόν τε μέγαν τε, 
άλκιμος έββ', ίνα τις 6ε καί δψιγόνων έύ εΐπη. 
αύτάρ έγών έπί νήα θοήν κατελεύβομαι, ήδη 
ή δ' ετάρους, ο? πού με μάλ' άβχαλόωβι μένοντες' 
βοί δ' αύ τω μελέτω, καί εμώ ν έ μπάζε ο μύθων." 305 

την δ' αύ Τηλέμαχος πεπνυμένος άντίον ηϋδα' 
,,ξεΐν', ή τοι μεν ταύτα φίλα φρονέων αγορεύεις, 
ως τε πατήρ φ παιδί, καί οϋ ποτε λήβομαι αύτών. 
άλλ' 'άγε νυν έπίμεινον έπειγόμενός περ δδοΐο, 
όψρα λοεββάμενός τε τεταρπόμενός τε φίλον κήρ, 310 
δώρον έχων επί νήα κίης χαίρων ένί θυμω, 
τιμήεν, μάλα καλόν, ο τοι κειμήλιον έβται 
εξ έμευ, οία φίλοι ξεΐνοι ξείνοιβι διδοϋβιν." 

τον δ' ήμείβετ' έπειτα θεά, γλαυκωπις Άθήνη' 
,,μή μ' έτι.νϋν κατέρυκε λιλαιόμενόν περ δδοΐο. 315 
δώρον δ'/, όττι κέ μοι δούναι φίλον ήτορ άνώγη, 
αύτις -άνερχομένω δόμεναι οίκόνδε φέρεβθαι, 
καί μάλα καλόν ελών' βοϊ δ' άξιον έβται αμοιβής 

ή μεν άρ' ώς είποϋβ' απέβη γλαυκώπις Άθήνη, 
όρνις δ' ώς άνόπαια 'διέπτατο' τω δ' ένί θυμω 320 
θήκε μένος και θάρβος, ύπέμνηδέν τέ ε πατρός 
μάλλον έτ ή το πάροιθεν. δ δέ φρεβίν ήβι νοήβας 
θάμβηδεν κατά θυμό ν ' δίβατο γάρ θεδν είναι, 
αντίκα δέ μνηβτήρας έπφχετο ίβόθεος φώς. 

τοΐδι δ' άοιδος άειδε περικλυτός, οι δέ βιωπή 325 
ε'ίατ άκούοντες' δ δ' Αχαιών νόβτον άειδεν 

Αυγρόν, py j z Τροίης επετείλατο Παλλάς Άθήνη. 
τοϋ δ' ύπερωιόθεν φρεβί βύνθετο θέβπιν άοιδήν 
κούρη Ίκαρίοιο περίφρων Πηνελόπεια' 
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κλίμακα δ' υψηλή ν κατεβήσετο οίο δόμοιο, 330 
ουκ οίη, άμα τή γε καϊ άμφίπολόι δν' έποντο. 
ή δ' δζε δή μνηστήρας άφίκετο δια γυναικών, 
στη ρ α παρά σταθμον τέγεος πύκα ποιητοΐο 
ίχιna παρειάων σχομένη λιπαρά κρήδεμνα" 
άμφίπολος δ' άρα οι κεδνή έκάτερθε παρέστη. 335 
δακρύσασα δ' έπειτα προσηύδα θείον άοιδόν 
,,Φήμιε, πολλά γάρ άλλα βροτών θελκτήρια οΐδας, 
^ργή^άνδρών _τ£_θεών^ τε, τά τε κλείρνσιν αοιδοί' 
των εν γ ε όψιν άειδε_ παρή μένος, ol δε σιωπή 
οίνον πίνονταν ' ταύτης δ' άποπαύε' άοιδής 340 

λυγρής, ή τέ μοι αίεν ivi στήθεσσι ψίλον κήρ 
τείρει, έπεί με μάλιστα καθίκετο πένθος άλαστον. 
τοίην γάρ κεφαλήν ποθέω μεμνημένη αίεί, 
[ài/dqdg, τοϋ κλέος ενρνκαθ' 'Ελλάδα καϊ μέσον'Άργος]." 

τήν δ' al· Τηλέμαχος πεπνυμένος άντίον ηνδα" 345 
,,μήτερ έμή, τί τ' άρα φθονέεις ερίηρον άοιδόν . 
τέρπειν, οππη οί νόος δρννται; ρϋ j>v_zl__àoj.djìì. • 
αίτιοι, ^λά^οθι^ Ζενς^αΡρίος) og τε δίδωσιν 
άνδράσιν άλφηστήσιν, όπως έθέλησιν, έκάστω. 
τούτω δ' ού νέμεσις Ααναών κακόν οιτον άείδειν' 350 
τήν γάρ άοιδήν μάλλον έπικλείονσ3 άνθρωποι, 
ή τις άκονόντεσΟι νεωτάτη άμφιπέληται. 
σοI δ' έπιτολμάτω κραδίη και θυμός άκούειν 
ού γάρ 'Οδυσσεύς οίος άπώλεσε νόστιμον ήμαρ 
έν Τροίη, πολλοί δε και άλλοι φώτες όλοντο. 355 
[άλλ' είς οίκον ίοϋβα τά σ' αύτής έργα κόμιζε, 
ίΰτόν τ ήλακάτην τε, καϊ άμφιπόλοισι κέλευε 
έργον έποίχεσθαΐ' μύθος δ' άνδρεσσι μελήσει 
πάσι, μάλιστα δ' έμοί· του γάρ κράτος έστ ένϊ οίκω.]" 

ή μεν θαμβήσασα πάλιν οίκόνδε βεβήκειν 360 
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παιδύς γάρ μϋθον πεπνυμένον ένθετο θνμω. 
ές δ' ύπερω' άναβαβα βύν άμφιπόλοιβι γυναιξϊν 
κλαΐεν έπειτ' Όδυβήα φίλον πόβιν, 'όφρα οι ΰπνον 
ήδνν έπΐ βλεφάροιβι βάλε γλανκώπις Άθήνη. 
μνηβτήρες δ' δμάδηβαν ανά μέγαρα βκιόεντα, 365 
πάντες δ' ήρήβαντο παραΐ λεχέεββι κλιθήναι. 
τοΐβι δέ Τηλέμαχος πεπννμένος ήρχετο μύθων 
„μητρός έμής μνηβτήρες ύπέρβιον νβριν έχοντες, Π^λλ«·'··« 
νυν μεν δαινύμενοι τερπώμεθα, μηδέ βοητνς 1 ! * ' 
έμτω_,^έπεί^τόδε^ καλόν άκουέμεν έβτίν^ άοιδοϋ 370 
τοίονδ', οίος δδ'_έβτί, θεοΐς έναλίγκιος ανδήν. 
ήωθεν δ' άγορήνδε καθεξώμεβθα κιόντες 
πάντες, ιν' ϋμιν μϋθον άπηλεγέως αποείπω 
[έξιέναι μεγάρων άλλας δ' αλεγύνετε δαΐτας '. 
ύμά κτήματ έδοντες αμειβόμενοι κατά οίκους. , 375 
ει δ' ϋμιν δοκέει τόδε λωίτερον καΐ άμεινον 
έμμεναι, άνδρος ενος βίοτον νήποινον %λέβθαι, 
κείρετ ' έγω δέ θεούς έπιβώβομαι αίέν έόντας, 
αΐ κέ ποθι Ζεύς δωβι παλίντιτα έργα γενέβθαι' 
νήποινοί κεν έπειτα δόμων έντοβθεν δλοιβθε."] "^380 

ώς έφαθ', οι δ' άρα πάντες όδάξ έν χείλεβι φύντες 
Τηλέμαχον θαύμαζον, ο θαρβαλέως άγόρευεν. 
τον δ' αντ' Άντίνοος προβέφη, 'Ευπείθεος υιός· . 

,,Τηλέμαχ , ή μάλα δη 6ε διδάβκουβιν θεοί αυτοί 
νψαγόρην τ' έμεναι και θαρβαλέως άγορεύειν 385 
μη βέ γ' έν άμφιάλω 'Ιθάκη βαβιλήα Κρονίων 
ποιήβειεν, δ τοι γενεή πατρώιόν έβτιν." 

τον δ' αύ Τηλέμαχος πεπννμένος άντίον ηνδα" 
,,Άντίνο', ή και μοι νεμεβήβεαι, δττι κεν εί'πω; ' 
καί κεν τοντ έθέλοιμι Α ιός γε διδόντος άρέβθαι. 390 
ή φής τούτο κάκιύτον έν άνθρώποιβι τετύχθαι; 

Λ 
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ου μεν γάρ τι κακόν βαβιλευέμεν αίψά τέ οί δώ 
άφνεών πέλεται καΐ τιμηέδτερος αυτός. 
άλλ' ή τοι βαδιλήες Αχαιών είδΐ καΐ άλλοι 
πολλοί εν άμφιάλω Ιθάκη, νέοι ήδε παλαιοί, 395 
τών κέν τις τόδ' έχηδιν, έπεί Θάνε δΐος Όδυδδεύς · 
αντάρ έγών οί'κοιο άναξ έβομ ήμετέροιο 
καΐ δμώων, ους μοι ληίδδατο δΐος Όδνββενς." 

τον δ' αύτ Εύρύμαχος Πολνβον πάις άντίον ηϋδα' 
,,Τηλέμαχ', ή τοι ταύτα θεών έν γούναδι κείται, 400 
ος τις έν άμφιάλω 'Ιθάκη βαδιλεύδει Αχαιών 
κτήματα δ' αυτός έχοις και δώμαβιν οίδιν άνάβδοις. 
μή γάρ δ γ' έλθοι άνήρ, δς τις β' άέκοντα βίηφιν 
κτήματ άπορραίδει, Ιθάκης έτι ναιετοώδης. 
άλλ' εθέλω δε, φέριδτε, περί ξείνοιο έρέδθαι, 405 
δππόθεν ούτος άνήρ· ποίης δ' έξ εύχεται είναι 
γαίης; πον δέ νύ οί γενεή καΐ πατρίς άρουρα; 
ήέ τιν' άγγελίήν πατρός φέρει έρχομένοιο, 
ή έόν αυτού χρεΐος έελδόμενος τόδ' [κάνει; 
ο ϊον άναΐξας άφαρ οΐχεται, ούδ' ύπέμεινεν 410 

γνώμεναι· ου μεν γάρ τι κακω εις ώπα έωκειν." 
τον δ' αύ Τηλέμαχος πεπνυμένος άντίον ηϋδα' 

„Εύρύμαχ , ή τοι νόδτος άπώλετο πατρός εμοΐο' 
ούτ ονν άγγελίης έτι πείθομαι, ει πόθεν ελθοι, 
ούτε θεοπροπίης έμπάζομαι, ήν τινα μήτηρ 415 
ες μέγαρον καλέδαδα θεοπρόπον εξερέηται. 
ξεΐνος δ' ούτος έμός πατρώιος έκ Τάφου έδτίν, 
Μέντης δ' Αγχιάλοιο δαιφρονος εύχεται είναι 
υιός, άτάρ Ταφίοιδι φιληρέτμοιδιν άνάδδει." 

ως φάτο Τηλέμαχος, φρεδϊ δ' άθανάτην θεόν έγνω. 
οί δ' είς όρχηδτύν τε καϊ ίμερόεδδαν άοιδήν 421 
τρεψάμενοι τέρποντο, μένον δ' έπΐ ε'δπερον έλθεΐν. 
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τοΐΰι δέ τερπομένοιβι μέλας επί έβπερος ήλθεν 
δή τότε κακκείοντες έβαν οίκόνδε έκαδτος. 
Τηλέμαχος δ', όθι οί θάλαμος περικαλλέος αυλής 425 
υψηλός δέδμητο περιδκέπτω ένϊ χώρω, 
ένθ' έβη εις εννήν πολλά φρεβι μερμηρίξων. 
τω δ' άρ' άμ' αίθομένας δαΐδας φέρε κεδνά ι'δνϊα 
Ενρύκλει', '£Ιπος θνγάτηρ Πειβηνορίδαο, 
την ποτ ε Λαέρτης πρίατο κτεάτεββιν έοΐβιν 430 
πρωθήβην έτ έοϋδαν, έεικοβάβοια δ' έδωκεν, 
ιΰα δέ μιν κεδνή άλόχω τίεν εν μεγάροιδιν, 
εννή δ' ου ποτ' έμικτο, χόλον δ' άλέεινε γυναικός' 
ή οΐ άμ' αίθομένας δαΐδας φέρε, καί έ μάλιβτα 
δμωάων φιλέεβκε, και έτρεφε τντθον έόντα. 435 
ωιξεν δέ θύρας θαλάμου πύκα ποιητοΐο, 
έξετο δ' έν λέκτρω, μαλακον δ' έκδννε χιτώνα' 
καί τον μεν γραίης πυκιμηδέος έμβαλε χερβίν. 
ή μεν τον πτύξαβα καί άβκήΰαβα χιτώνα, 
παδδάλφ αγκρεμάδαβα παρά τρητοϊ6ι λέχεδδιν 440 
βή ρ ί'μεν εκ θαλάμοιο, θύρην δ' έπέρνδδε κορώνη 
άργνρέη, έπϊ δέ κληΐδ' έτάνυδδεν ίμάντι. 
ένθ' ο γε παννύχιος, κεκαλυμμένος οίος άώτω, 
βούλενε φρεδιν ήδιν δδόν, τήν πέφραδ' Άθήνη. 

/ 

ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Β. 

Ί&ακηδίων αγορά. Τηλεμάχον αΛοάημία. 

Ήμος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάκτυλος Ήώς, 
ώρνυτ άρ' εξ εύνήφιν Όδνδβήος φίλος νιος 
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εΐματα έσσάμενος, περί δε ξίφος δξν θέτ ωμω, 
ποσσί δ' ύπο λιπαροΐσιν έδήσατο καλά πέδιλα, 
βή δ' ί'μεν 'εκ θαλάμοιο θεώ έναλίγκιος άντην. ' '5 
αΐψα δε κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κέλενβεν 
κηρύσσειν άγορήνδε κάρη κομόωντας Αχαιούς.., , -
οι μεν εκήρνσσον, τοί δ' ήγείροντο μάλ' ώκα. 
αντάρ έπεί ρ ήγερθεν δμηγερέες τέ γένοντο, 
βή ρ' ΐμεν εις άγορήν, παλάμη δ' έχε χάλκεον έγχος, 
ουκ οίος, άμα τφ γε δύω κύνες αργοί έποντο. 11 
θεΰπεσίην δ' άρα τω γε χάριν κατέχευεν Άθήνη' 
τον δ' άρα πάντες λαοί έπερχόμενον θηεϋντο. 
ε'ξετο δ' έν πατρός· θώκω, είξαν δέ γέροντες, 
τοΐβι δ' έπειθ'. ήρως Αιγύπτιος ήρχ άγορεύειν, 15 
δ<? δή γήραΐ κύφος έην και μυρία ήδη. 
και Λ/άρ τον ,φίλος νίός άμ' άντιθέω Οδνβήι 
'Ίλιον είς έύπωλον έβη κοίλης ένί νηνσίν, 
"Αντιφος αίχμητής" τον δ' άγριος έκτανε Κύκλωψ 
έν σπήι γλαφνρω, πύματον δ' ώπλίββατο δόρπον. 20 

τρεις δέ οι άλλοι έβαν, και δ μεν μνηβτήρβιν δμίλειν, 
Ενρύνομος, δύο δ' αΐεν έχον πατρώια έργα. 
αλλ' ονδ' ·ώς τον λήθετ δδυρόμενος και άχεύων. 
τον ο γε δάκρυ χέων αγορήσατο και μετέειπεν 
,,κέκλντε δή νυν μεν, 'Ιθακήσιοι, οττι κεν_ εΐπω. 25 
ουτε ποθ' ήμετέρη άγορή γένετ οντε θόωκο'ς, 
εξ ού 'Οδυσσεύς δϊος έβη κοίλης ένί νηνσίν. 
νυν δέ τις ωδ' ήγειρε; τίνα χρειώ τόσον ΐκει 
ήέ νέων ανδρών ή οΐ προγενέστεροι είσιν; 
ήέ τιν' άγγελίην στρατού έκλνεν έρχομένοιο, 30 

ήν χ ήμΐν σάφα εΐποι, οτε πρότερός γε πύθοιτο; 
ήέ τι δήμων άλλο πιφαύσκεται ήδ' αγορεύει; 
έσθλός μοι δοκεΐ είναι, δνήμενος. είθε οί αντφ 

Ιι 
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Ζευς αγαθόν τελέβειεν, ότι φρεβϊν ήβι μενοινα." 
ώς φάτο, χαίρε δέ φήμη Όδυββήος φίλος νίός, 35 

ούδ' άρ' έτι δήν ήβτο, μενοίνηβεν δ' άγορεύειν, 
βτή δέ μέβη αγορή' βκήπτρον δε' οι έμβαλε χειρι 
κήρυξ Πειβήνωρ πεπνυμέ'να μήδεα ε ιδώ ς. 
πρώτον έπειτα γέροντα καθαπτόμενος πρΟβέειπεν 
,,ώ γέρον, ούχ έκάς ούτος άνήρ, τάχα δ' εί'βεαι αυτός, 
ο? λαόν ήγειρα' μάλιβτα δέ μ' άλγος ικάνει. 41 
ούτε τιν' άγγελίην βτρατοϋ έκλυον έρχομένοιο, 
ήν χ' ύμΐν βάφα είπω, δτε πρότερος γε πυθοίμην, 
ούτε τι δήμιον άλλο πιφαύβκομαι ούδ' αγορεύω, 
αλλ' έμόν αύτοϋ χρεΐος, ο μοι κακά έμπεβεν οίκω 45 
δοιά' το μέν πάτερ' έβθλόν άπώλεβα, ó'g ποτ' εν ύμΐν 
τοίβδεββιν βαβίλευε, πατήρ δ' ώς ήπιος ήεν 
νυν δ' αύ και πολύ μείζον, δ δή τάχα οίκον άπαντα 
πάγνυ διαρραίβει, βίρρον ,δ' από ,πάμμιαν ,ύήέδϋει. 

των ανδρών φίλοι υιες, οι ενθμδε γ ειΰιν αριβτοι, 
1 μεν!ες οίκον άπερριγαβι^νεεβθαι . 

Ικαρίου., ώς κ' αύτός έεδνωβαιτο θύνατρα, 
δοίη δ , ώ κ εθελοι και οι κεχαριβμένος ελθοι' 
οι δ' εις ήμέτερον πωλεύμενοι ήμψια πάντα, 55 
ο ~ c i ^ h , „ y Τ 
βους ιερευοντες και οις και πιονας αίγας 

„ ,, , , c r t t i fc r 
ειλαπιναζουβιν πινουβι τε αιθοπα οινον 

j à ^ t i l ^ j . , f T ^ , , ,. , , , 
' μαφ ιδίως τα δε πολλά κάτμνεται. , ου γαρ επ ανηρ, 

r y ^ > A i i L · 
οιος υδυββευς εβκεν, αρήν απο οίκου αμυναι. 
ήμεΐο δ' οϋ νύ τι τοΐοι άμυνέμεν ή και έπειτα , 60 
λευ^κΤε'οι τ' έβόμεβθα και ού δεδαηκότες ά λ κ ή ν ^ ^ Κ 
ή τ αν άμυναίμην, εΐ μοι δύναμίς γε παρείη. 
ού γάρ έτ άνβχετά έργα τετεύχαται, ούδ' έτι καλώς 
οίκος έμός διόλωλε. νεμεββήθητβ καϊ αύτοί, 
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άλλους τ αίδέδθ>]τε περικτίονας ανθρώπους y 65 
οϊ περιναιετάουβι' θεών δ' ύποδείβατε. μήνιν, 
μη τι μεταδτρέψωδιν αγαδδαμενοι κακά έργα. 
λίδδομαι ή μεν Ζηνος 'Ολυμπίου ήδε Θέμιδτος, 
ή τ* άνδρών άγοράς ή μεν λύει ήδε καθίζει' 
βχέβθε, φίλοι, καί μ' οίον έάβατε πενθεί λυγρω 70 
τείρεδθ', εί μή πού τι πατήρ έμος έδθλος Όδνββεύς 
δυδμενέων κάκ έρεξεν έυκνήμιδας Αχαιούς, 
τών μ' άποτινύμενοι κακά ρέζετε δυδμενέοντες, 
τούτους ότρύνοντες. έμοι δέ κς κέρδιον εΐη 
ύμέας έβθέμεναι κειμήλια τε πριίβαδίν τε. 75 
εί χ νμεΐς γε φάγοιτε, τάχ αν ποτε^καΐ τίδις εΐη' 
τόφρα γαρ ανάκατα άδτυ ποτιπτυβδοίμεθα μύθφ 
χρήματ ίπαιτίζογγες^εως κ' άπο πάντα δοθείη· 
νυν δέ μοι ^απρήκτους όδύνας εμβάλλετε θνμω." 

ώς φάτο χωάμενος, ποτίδε βκήπτρον βάλε γαίη 80 
» / > _ . •xkij^'^t> π, - , IV ' 

οακρν αναπρηδας οίκτος ο εΑε λαον απαντα. 
ένθ' άλλοι μεν πάντες άκήν έδαν, ουδέ τις έτλη 
Τηλέμαχον μύθοιδιν άμείψαδθαι χαλεποΐδιν 
Αντίνοος δέ μιν οίος αμειβόμενος προδέειπεν 
,,Τηλέμαχ'. ύψαγόρη, μένος άδχετε,· ποίον έειπες 85 
ήμέας αίδχύνων έθέλοις δέ κε μώμον άνάψαι. 
δοί δ' ου τι μνηδτήρες Αχαιών αίτιοι είδιν, 
αλλά φίλη μήτηρ, ή τοι πέρι κέρδεα οίδεν. 
ήδη γάρ τρίτον έδτιν έτος, τάχα.δ' είδι τέταρτον, 
εξ ον άτέμβει θυμό ν ένί δτήθεδδιν Αχαιών. 90 
πάντας μέν ρ έλπει και υπίδχεται άνδρΐ έκάδτφ 
αγγελίας προϊεΐδα, νόος δέ οι άλλα μενοiva. 
ή δε δόλον τόνδ' άλλον ένί φρεδί μερμήριξεν 
δτηδαμένη μέγαν ίδτόν ένί μεγάροιδιν ΰφαινεν, 
λΤπτον καί πέρί'μετρον' άφαρ δ' ήμϊν μετέειπεν\,- 95 
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'κούροι έμοϊ μνηβτήρες, έπεϊ Θάνε δϊος Όδνββεύς, 
μίμνετ' έπειγόμενοι.τόν έμόν γ,άμον, εις ο κε φάρος 
εκτελεβω, μη μοι μεταμωνια νηματ οληται, 
Λαέρτη ήρωι ταφήιον, είς οτε κέν μιν 
μοΐρ' όλοή καθέλήβι τανηλεγέος θανάτοιο, ' 1 0 0 
μή τις μοι κατά δήμον 'Λχαιιάδων νεμεβήβη, - · 
αΐ κεν άτερ βπείρον κήται πολλά κτεατίββας.' ' >4;— 
ώς έφαθ', ή μιν ά' αν τ' έπεπείθετο θυμ'ος άγήνωρ. 
ένθα και ήματίη μεν ύφαίνεβκεν μέγαν ιβτόν, 
νύκτας δ' άλλύεβκεν, έπεί δαΐδας παραθεΐτο. 105 
ως τρίετες μεν έληθε δόλω καϊ έπειθεν Αχαιούς' 
αλλ' δτε τέτρατον ήλ&εν έτος και έπήλνθον ώραι, 
καί τότε δή τις έειπε γυναικών, ή βάφα ήδη, 
και την γ' άλλύονβαν έφεύρομεν άγλαόν ιβτόν. ν^ζ^τ. 
ώς τό μεν έξετέλεββε και ουκ έθέλονβ', νπ' ανάγκης-
6οI δ' ώδε μνηβτήρες υποκρίνονται, ϊν είδης 111 
αυτός βω θνμω, είδώβι δε πάντες 'Λχαιοί. 
μητέρα βήν άπόπεμψον, ανωχθι δέ μιν γαμέεβθαι 
τω, οτεω τε πατήρ κέλεται και άνδάνει αυτή. 
εί δ' έτ ανιήβει γε πολύν χρόνον νιας 'Λχαιων, 115 
τά φρονέονβ' ανά θνμόν, ο οι πέρι δώκεν 'Λθήνη 
έργα τ' έπίβταβθαι περικαλλέα και φρένας έβθλάς 
κέρδεά θ', οι ου πώ τιν άκούομεν ουδέ παλαιών, 
τάων, αϊ πάρος ή β αν ένπλοκαμ ΐδες 'Λχαιαί, 
Τυρώ τ' 'Λλκμήνη τε ένβτέφανός τε Μνκήνη' 120 
τάων ου τις όμοια νοήματα Πηνελοπεύη 
ήδη' άτάρ μεν τοϋτό γ' έναίβιμον ουκ ένόηβεν. 
τόφρα γάρ ονν βίοτόν τε τεόν και κτήματ έδονται, 
'όφρα κε κείνη τούτον έχη νόον, όν τινά οί νϋν 
έν βτήθεββι τιθεΐβι θεοί' μέγα μεν κλέος αύτη 125 
ποιεΐτ , αύτάρ βοί γε ποθήν πολέος βιότοιο. 

ο* 
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ημείς δ' οΰτ' επι έργα πάρος γ' ί'μεν ούτε πη άλλη, 
πριν γ' αυτήν γήμασθαι Αχαιών ώ κ εθέλησιν." 

τον δ' αύ Τηλέμαχος πεπνυμένος άντίον ην δ α" 
,^Αντίνο', ου πως έστι δόμων άέκουβαν άπώσαι, 130 
ή μ' έτεχ , ή μ' έθρεψε' πατήρ δ' έμός άλλοθι γαίης, 
ξώει ο γ' ή τέθνηκε' κακόν δέ με πόλλ' άποτίνειν 
Ίκαρίφ, αϊ κ' αυτός εκών από μητέρα πέμψω, 
έκ γαρ του πατρός κακά πείσομαι, άλλα δέ δαίμων 
δώσει, έπεί μήτηρ στυγεράς άρήσετ έριννς 135 
οίκου απερχόμενη · νέμεσις δέ μοι εξ ανθρώπων _ ^ 
έσσεταν ώς ού τούτον εγώ ποτε μϋθον ενίψω.·-γΧ'α№"' 
υμέτερος δ' εί μεν θυμός νεμεσίξεται αυτών, 
έξιτέ μοι μεγάρων, άλλας δ' άλεγύνετε δαΐτας 
υμά κτήματ έδοντες αμειβόμενοι κατά οίκους. 140 
εί δ' ΰμιν δοκέει τόδε λωίτερον και άμεινον 
έμμεναι, ανδρός ενός βίοτον νήποινον όλέσθαι, 
κείρετ · εγώ δέ θεούς έπιβώσΌμαι α ιέ ν έόντας^-. 
αϊ κέ ποθι Ζευς δωσι παλίντιτα έργα γενέσθκι'Α 
νήποινοί κεν έπειτα δόμων έντοσθεν δλοισθψ" § 145 

ώρ φάτο Τηλέμαχος, τω δ' αιετώ εύρύοπα Ζευς 
ύψόθεν έκ κορυφής όρεος προέηκε πέτεσθαι. 
τώ δ' έως μέν ρ επέτοντο μετά πνοιής άνέμοιο 
πλησίω άλλήλοισι τιταινομένω πτερύγεσσιν 
αλλ' οτε δή μέσσην άγορήν πολύφημον [κέσθην, 150 
ένθ' έπιδινηθέντε τιναξάσθην πτερά πυκνά, 
ές δ' ίδέτην πάντων κεφαλάς, 'όσσοντο δ' όλεθρον 
δρυψαμένω δ' δνύχεσσι παρειάς άμφί τε δειράς 
δεξιώ ήιξαν διά τ' οικία και πάλιν αυτών, 
θάμβησαν δ' όρνιθας, έπεϊ [δον όφθαλμοΐσιν 155 
ώ ρ μην αν δ' άνά θυμόν, ά περ τ ελέεσθαι έμελλον. 
τοϊσι δέ καΐ μετέειπε γέρων ήρως 'Αλιθέρσης 
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Μαδτοριδης' δ γαρ ο log όμηλικίην έκέκαδτο -- ν 

όρνιθας γνώναι καί έναίδιμα μυθήδαδθαι' 
δ β φ ιν έν φρονέων άγορήδατο καί μετέειπεν 160 
,,κέκλυτε δή νϋν μεν, Ίθακήδιοι, οττι κεν εΐπω' 
μνηδνήρδιν δε μάλιβτα πιφαυδκόμενος τάδε εί'ρω' 
τοΐδιν γαρ μέγα πήμα κυλίνδεται' ου γαρ Όδυδδεύς 
δήν άπάνενθε φίλων ών έδδεται, αλλά πον ήδη 
εγγύς έών τοΐβδεβδι φόνον καί κήρα φυτεύει 165 
πάντεδδιν πολέβιν δε καί 'άΓλγιδρ^ κακόν έδται, 
ο'ί νεμόμεβθ' Ίθάκην^ν^εΐελον. αλλά πολύ πρίν 
φραξώμεδθ', ως κεν καταπαύδομεν οί δε καί αυτοί 
παυέδθων καί γάρ δφιν αφαρ τάδε λώιόν έδτιν. 
ον γάρ άπείρητος μαντεύομαι, αλλ' έύ είδώς' 170 
καί γάρ κείνω φημί τελευτηθήναι άπαντα, 
ως οί έμυθεόμην, ότε "Ιλιον είδανέβαινον 
Άργειοι, μετά δέ δφιν έβη πολύμητις Όδυδδεύς. 
φήν κακά πολλά παθόντ , όλέδαντ' άπο πάντας εταίρους 
άγνωδτον πάντεδδιν έεικοδτω ένιαντφ 175 

οΐκαδ' έλεύδεδθαι' τά δε δή νϋν πάντα τελείται 
τον δ' αύτ' Εύρύμαχος Πολύβου πάις άντίον ηϋδα' 

,,ώ γέρον, εί δ' άγε ννν μαντεύεο δοΐδι τέκεδδιν 
οΐκαδ' ιών, μη πού τι κακόν πάδχωδιν όπι'δδω" 
ταύτα δ' έγώ δέο πολλόν αμείνων μαντεύεδθαι. 180 
'όρνιθες δέ τε πολλοί υπ' αύγάς ήελίοιο 
φοιτωδ', ουδέ τε πάντες έναίδιμοι' αυτάρ Όδυδδεύς 
ώλετο τήλ', cog καί δύ καταφθίδθαι δύν έκείνω 
ώφελες' ουκ αν τόδδα θεοπροπέων άγόρευεξ 
ουδέ κε Τηλέμαχον κεχολωμένον ώδ' άνΐειης, 'δ/ 185 
δω οίκω δώρον ποτιδέγμενος, αΐ κε πόρηδιν. 
αλλ' εκ τοι έρέω, τό δε καί τετελεδμένον έδται' 
αΐ κε νεώτερον άνδρα παλαιά τε πολλά τε είδώς ' 
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παρφάμενος έ π έ ε β β ι ν ε π ο ^ ρ ν ν η ^ - ^ χ α λ ε π α ί ν ε ι ν , 

αύτω μεν ο ι π ρ ώ τ ο ν α ν ι η ρ ε β τ ε ρ ο ν έ β τ α ι , 1 9 0 

[ π ρ ή ξ α ι δ' έμπης ,οϋ/ τ ι δ ν ν ή β ε τ α ι εΐνεκα τ ώ ν δ ε ' ] 

6οι δέ^ γ έ ρ ρ ν ^ ξ π ί η ν ^ έ π ι θ ή β ο μ ε ν , ήν κ ένι θ ν μ ψ 

τ ί ν ω ν α β χ α λ λ η ς ^ χαλεπόν δε τ ο ι έ β β ε τ α ι άλγος. 

Τ η λ ε μ ά χ ω δ' εν π α β ι ν έγων ύ π ο θ ή β ο μ α ι αυτός' 

μ η τ έ ρ α ή ν ές π α τ ρ ό ς άνωγέτω άπονέεβθαι' 1 9 5 

οι δέ γ ά μ ο ν τ ε ύ ξ ο υ β ι και ά ρ τ υ ν έ ο υ β ι ν ί ε δ ν α 

[πολλά μ ά λ ' , δββα έοικε φ ί λ η ς έπϊ παιδός έ π ε β θ α ι . ) 

ου γ ά ρ π ρ ί ν π α ύ β ε β θ α ι δίομαι υ ΐ α ς Α χ α ι ώ ν 

μ ν η β τ ύ ο ς ά ρ γ α λ έ η ς , έπεί ου τ ι ν α δ ε ί δ ι μ ε ν έ μ π η ς , 

οντ' ουν Τ η λ έ μ α χ ο υ μάλα π ε ρ π ο λ ν μ ν θ ο ν έ ό ν τ α , 200 

ούτε θ ε ο π ρ ο π ί η ς έ μ π α ξ ό μ ε θ ' , ήν 6 ν , γ ε ρ α ι έ , 
, i a ^ K ^ t U ^ , - , μ , _ , , 

μ ν θ ε α ι α κ ρ α α ν τ ο ν , α π ε χ θ α ν ε α ι ο έ τ ι μάλλον. 

χ ρ ή μ α τ α δ' αύτε κακώς β ε β ρ ώ β ε τ α ι , ουδέ ποτ' ι6α 

έ β β ε τ α ι , όφρα κεν ή γ ε δ ι α τ ρ ί β η β ι ν Α χ α ι ο ύ ς 

δν γ ά μ ο ν ή μ ε ΐ ς δ' αύ π ο τ ι δ έ γ μ ε ν ο ι ή ματ α πάντα 2 0 5 

εΐνεκα τ η ς αρετής έ ρ ι δ α ί ν ρ ^ ι ε ν , ούδε μ ε τ άλλας 

έ ρ χ ό μ ε θ ' , ας έπιεικές 8 π ν ι έ μ ε ν έ β τ ϊ ν έκάβτω." 

"ΐόν δ' αύ Τηλέμαχος πεπνυμένος αντίον ηϋδα' 

, , Ε ύ ρ ύ μ α χ ' ήδε καϊ ά λ λ ο ι , όβοι μνηβτήρες ά γ α ν ο ί , 

τ α ν τ α μεν ούχ νμέας έτι' λ ί β β ο μ α ι ονδ' άγορενω' 2 1 0 

ή δ η γ ά ρ τα ΐ β α β ι θεοϊ και πάντες Α χ α ι ο ί . 

άλλ' άγε μοι δότε νήα θ ο ή ν καϊ εΐκοβ' ε τ α ί ρ ο υ ς , 

οι κέ μ ο ι έ ν θ α καϊ έ ν θ α δ ι α π ρ ή β β ω β ι κ έ λ ε ν θ ο ν . 

ε ί μ ι γ ά ρ ές Σ π ά ρ τ η ν τ ε καϊ ές Π ν λ ο ν ήμαθόεντα 

νόβτον πενβόμενος πατρός δήν ο ί χ ο μ έ ν ο ι ο , ' 2 1 5 

ή ν τ ί ς μ ο ι ε ΐ π η β ι βροτών ή όβΰαν άκονβω 

εκ Σ ι ό ς , ή τ ε μ ά λ ι β τ α φ έ ρ ε ι κλέος ά ν θ ρ ώ π ο ι β ι ν . 

ε ι μέν κεν π α τ ρ ό ς βίοτον καϊ νόβτον άκονβω, 

ή τ αν τ ρ ν χ ό μ ε ν ό ς π ε ρ έ τ ι τ λ α ί η ν έ ν ι α υ τ ό ν 
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εί δε κε τεθνηώτος ακούσω μηδ' έτ' έόντος, ^.220 
νοστήσας δή έπειτα φίλην ές πατρίδα γ αϊ αν 
σήμα τέ οί χεύω και επί κτέρεα κτερεΐξω 
πολλά μάλ', όσσα έοικε, και ανέρι μητέρα δώσω.ι$ 

·>ή τοι ο γ' ώς ειπών κατ' άρ' έζετο, τοΐσι δ' άνεβτη 
Μέντωρ, δς ρ' Όδνσήος άμύμονος ήεν εταίρος, 225 
και οί ιών έν νηνσΐν έπέτρεπεν ,οίκον άπαντα, 

'ο. ο. . > • > X/wviww^ , , ' 
πειθεσθαι τε γεροντι και εμπεοα παντα φυλκβϋειν 
δ σφιν έν φρονέων άγορήσατο και μετέειπεν 
,,κέκλντε δή νυν μεν, 'Ιθακήσιοι, δττι κεν εί'πω' 
μή τις έτι πρόφρων αγανος καΐ ήπιος έστω 230 
σκηπτονχος βασιλεύς μηδέ φρεσίν αί'σιμα είδώς, 
αλλ' αίει χαλεπός τ' εί'η και αΐσνλα ρέξοι' 
ώς οϋ τις μέμνηται Όδνσσήος θείοιο 
λαών, οίσιν ανασσε, πατήρ δ' ώς ήπιος^ήεν. 
αλλ ή τοι μνηστήρας^α^ήνορας ου τι μεγαιρω 235 
έρδειν έργα βίαια κακορραφιησι νόοιο' 
σφάς γαρ παρθέμενοι κεφαλάς κατέδονσι βιαίως 
οίκον Όδνσσήος, τον δ' ονκέτι φασι νέεσθαι. 
νυν δ' ίήλλφ δήμω νεμεσίξομαι, οίον άπαντες 
7 λ ? ./UVAiV. , ,, r , , 
ήσθ /ανεφ, αταρ ου τι καθαπτομενοι επεεσσι 240 
παύρόυς μνηστήρας καταπαύετε πολλοί έόντες" 

τον δ' Ένηνορίδης Αειώκριτος άντίον ηνδα' 
,,Μέντορ άταρτηρέ, φρένας ήλεέ, ποίον έειπες 
ήμέας ότρύνων καταπανέμεν άργαλέον δέ 
άνδράσι και πλεόνεσσι μαχήσασθαι περί δαιτί. 245 
εΐ περ γάρ κ Όδνσεύς 'Ιθακήσιος αυτός έπξλ$ών 
δαινυμένους κατά δώμα εάν μνηστήρας άγαυούς 
έξελάσαι μεγάροιο μενοινήσει' ένϊ -ίλυα^^^ 
ου κεν οί κεχάροιτο γυνή μάλα περ χατε'όνσα^, 
έλθόντ, άλλά κεν αντον άεικέα πότμον έπίσποι, 250 
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εί πλεόνεββι μάχοιτο" 6ν δ' ον κατά μοΐραν έειπες. 
αλλ' άγε, λαοί μεν βκίδναβθ' έπί έργα έκαβτος, 
τούτω δ' ότρυνέει Μέντωρ όδον ή δ' Άλιθέρβης, 
οι τέ οι εξ άρχής πατρώιοί ειβιν εταίροι, 
αλλ' δίω, καΐ δηθά καθήμενος άγγελιάων 255 
πεύβεται είν 'Ιθάκη, τελέει δ' όδον ον ποτ ε ταύτην." 

ως άρ' έφώνηΰεν, λϋβεν δ' άγορήν αίφηρήν. 
οι μεν άρ' έβκίδναντο έά προς δώμαθ' έκαβτος, 
μνηβτήρες δ' ές δώματ' ιβαν θείον Όδνβήορ!\ 

Τηλέμαχος δ' άπάνενθε κιών ¿πι θΐνα θαλαββης, 260 
χείρας νιφά'μενος πολιής αλός εϋχετ' Άθήνη· 
,,κλνθί μεν, ο χθιξός θεός ήλυθες ήμέτερον δώ 
καί μ' έν νηί κέλενβας έπ ήεροειδέα πόντον _ 
νόβτον πενβόμενον πατρός δήν οίχομένοιο 
έρχεβθαι' τά δε πάντα διατρίβονβιν ''Αχαιοί, 265 
μνηβτήρες δε μάλιβτα κακώς ύπερηνορέοντες." 

ως έφατ ευχόμενος, βχεδόθεν δέ οί ήλθεν Αθήνη 
Μέντορι ε ίδ ο μένη ήμέν δέμας ήδέ και αύδήν, ' 
καί μιν φωνήβαβ' έπεα πτερόεντα προβηύδα^^ 
,,Τηλέμαχ , ούδ? όπιθεν κακός έββεαι ούδ' άνοημων, 270 
ει δή τοι βοϋ πατρός ένέβτάκταά μένος ήνγ άιΆΑ 
οίος κείνος έην τελέβαι έργον τε έπος τε~ 
ον τοι έπειθ' άλίη όδός έββεται ονδ' άτέλεβτος. 
[εί δ' ού κείνου y'^iö^fl γόνος και Πηνελοπείης, 
ον βέ γ' έπειτα εολπα_ τελεντήβειν, ά μενοινσ.ς. 275 
πανροι γαρ τοι παίδες όμοιοι πατρϊ πέλονται, 
οί πλέονες κακίους, πανροι δέ τε πατρός άρείονς. 
αλλ' έπε ι ονδ' όπιθεν κακός έββεαι ονδ' άνοήμων, 
ουδέ βε πάγχν γε μήτις Όδυββήος προλέλοιπεν, 
έλπωρή τοι έπειτα τελευτήβαι τάδε έργα.] -280 

τω νυν μνηβτήρων μεν έα βονλήν τε νόον τε 
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άφραδέων, έπεί ον τι νοήμονες ουδέ δίκαιοι' 
ουδέ τι ¡бабιν θάνατον και κήρα μέλαιναν, 
δς δή 6φι βχεδόν έβτιν, έπ' ή ματ ι πάντας όλέβθαι. 
6οι δ' οδός ονκέτιβηρον άπέβΰεται, ή ν 6υ μενοινας' 285 
rofog γάρ τοι εταίρος εγώ πατρώιός είμι, 
ο ς τοι νήα θο-ήν βτελέω και άμ' έψομαι αυτός. 
άλλα 6ν μεν προς δώματ ίων μνηβτήρβιν ομιλεί, 
υπλιββύν τ' ήια και άγγεβιν άρβον άπαντα, 
οίνον έν άμφιφορεϋβι και άλφιτα, μνεΧον άνδρών, 290 
δέρμαβιν έν πνκινοΐβιν εγώ δ' άνά δήμον εταίρους 
αίψ' έθελοντήρας βνλλέξομαι. είβΐ δε νήες 
πολλοί έν άμφιάλω 'Ιθάκη, νέαι ήδέ παλαιοί' 
τάων μέν τοι έγών έπιόψομαι, ή τις άρίβτη, 
ώκα δ' έφοπλίββαντες ένήβομεν ενρέι πόντω." 295 

ώς φάτ' Άθηναίη κονρη Ά ιός' ούδ' άρ' έτι δήν 
Τηλέμαχος παρέμιμνεν, έπε ι θεοϋ έκλυεν^αύδήν. 
βή δ' ίέναι προς δώμα φίλον τετιημένος ήτορ, 
εύρε δ ' j j j w " γ ή ν ο ρ α ς έν^μεγάροιβιν 
αίγας ανΐίφενους νΐαλονς θ' ευίηπας έν αυλή. 300 
Άντίνοος δ' ίθνς γελάβας κίε Τηλεμάχόιο, 
έν τ άρα οί φϋ χειρί, έπος τ' έφατ' έκ τ ονόμαζε ν'β 
,,Τηλέμαχ' νψαγόρη, μένος άβχετε, μή τί τοι άλλο 
έν 6τήθε66ι κακόν μελέτω έργον τε έπος τε, 
άλλά fιοι έβθιέμεν και πινέμεν, ώς το πάρος περ. 305 
ταϋτα δέ τοι μάλα πάντα τελεντήβονβιν 'Αχαιοί, 
νήα και έξαίτους έρέτας, ίνα θάββον ΐκηαι 
ες Πνλον ήγαθέην μετ άγαυον πατρός άκουήν." 

τον δ' αύ Τηλέμαχος πεπνυμένος άντίον ην δα.' 
,,Άντίνο', οϋ πως έβτιν υπερφίαλο,ιξι μεθ' νμΐν 310 
δαίννβθαί τ άκέοντα και ευφραίνεβθαι έκηλον.· • 
ή ουχ άλις, ώς το πάροιθεν έκείρετε πολλά καΐ ε'βθλά 
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κτήματ έμά μνηβτήρες, εγώ δ' έτι νήπιος ήα; 
νυν δ' οτε δή μέγας ε ί μ λ λ ω ν μϋθον άκονων 
πυνθάνομαι, και δή μοι αέξεται ένδοθι θυμός., 315 
Γ n 3 1! \ }_\ ~ \rfSnfiii 
[πειρηβω, ως κ νμμι κακας επι χήρας ιηλω, 
ήέ Πύλονδ' έλθω ν ή αυτού τ ω δ' ένι δήμω.] 
εϊμι μέν, ούδ' άλίη οδός έββεται, ήν αγορεύω, 
έμπορος' ου γάρ νηος έπη^ολος ονδ' έρετάων 
γίγνομαι' ώς νύ που νμμιν έείβατο κέρδιον είναι." 320 

ή ρα καί έκ χειρός χείρα βπάβατ Άντινόοιο 
[ρεια· μνηβτήρες δε δόμον κάτα δαΐτα πένοντο]. 
οι δ' έπελώβενον καί έκερτόμεον έπέεββιν. 
ώδε δέ τις εί'πεβκε νέων ύπερηνορεόντων 
,,ή μάλα Τηλέμαχος φόνον ήμιν μερμηρίξει. 325 
ή τινας έκ Πύλου άξει άμύντορας ήμαθόεντος 
ή δ γε καί Σπάρτηθεν, έπεί νύ περ ϊεται αίνως' 
ήέ και εις Έφύρην έθέλει πίειραν άρουραν 
έλθεΐν, όφρ' ένθεν θυμοφθόρα φάρμακ' ένείκη, 
έν δέ βάλη κρητήρι καί ήμέας πάντας όλέββη." 330 

άλλος δ' αύτ εί'πεβκε νέων ύπερηνορεόντων 
,,τίς δ' οίδ', ει κε καί αυτός ιών κοίλης επί νηος 
τήλε φίλων άπόληται άλώμενος ως περ Όδυββεύς; 
ούτω κεν καί μάλλον όφέλλειεν πόνον άμμιν 
κτήματα γάρ κεν πάντα δαβαίμεθα, οικία δ' αυτέ 335 
τούτου μητέρι δοΐμεν έχειν ήδ' ός τις όπνίοι." 

ώς φάν, ό δ' ύψόρ,οφον θάλαμον κατεβήβετο πατρός 
εύρύν, όθι νψίος χρυβός καί χαλκός εκείτο 
έβθής τ έν χηλοΐβιν άλις τ ευώδες ελαιον. 
έν δέ πίθοι οΐνοιο παλαιού ήδυπότοιο 340 
εβταβαν ακρητον θείον ποτον έντος έχοντες 
εξείης ποτί τόπχον άρηρότες, εΐ ποτ' Όδυββεύς 
οΐκαδε νοβτήβειε καί αλγεα πολλά μογήβας. 



ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Η. „ 2 7 

κληι^ται δ' έπεσαν σανίδες πνκινώς άραρνΐαι 
δικλώες^έν δε γυνή ταμι'η νύκτας τε κάΐ ήμαρ 345 
έσχ, ή πάντ ¿φύλασσε νόου πολυϊδρείησιν, 
ΕνρύκλεC 'Ρίπος θνγάτηρ Πεισηνορίδαο. 
την τότε Τηλέμαχος προσέφη θαλαμόνδε καλέσσας' 
,,μα?, αγε δη μοι οίνον ^ώ^ά^φιφορεύσιν άφνσσον 
ήδύν, οτις μετά τον λαρωτατος, ον σύ φυλάσσεις 350 
κεΐνον όιομένη τον κάμμορον, εί' πόθεν ελθοι 
διογενής Όδυσεύς θάνατον¡καίρκήρας άλύ'ξας. 
δώδεκα δ' εμπλησον καΐ πωμαΰιν αρσον άπαντας. 
εν δέ μοι άλφιτα χενον ενρ^αψεεσσι δο^δΐβι-Ρ^* 
είκοσι δ' έ'στω μέτρα μνληψατον άλφίτου άκτής. 355 
αυτή δ' οΐη ί'σθι. τα δ' αθρόα πάντα τετύχθω ' 
έσπέριος γαρ έγών αίρήσομαι, όππότε κεν δή 
μήτηρ εις ύπερώ' άναβή κοίτου τε μέδηται· 
είμι γαρ ες Σπάρτην τε και ες Πύλον ήμαθόεντα 
νόστον πευσόμενος πατρός φίλου, ήν που ακούσω." 360 

ως φάτο, κώκυσεν δέ φίλη τροφός Ευρύκλεια, 
καί ρ όλοφνρομένη επεα πτερόεντα προσηύδα" 
,,τίπτε δέ τοι, φίλε τέκνον, ένι φρεσΐ τούτο νόημα 
έπλετο; πή δ' ¿θέλεις ίέναι πολλήν έπι γαΐαν 
μούνος εών αγαπητός; ο δ' ωλετο τηλόθι πάτρης 365 
διογενής Όδυσεύς άλλογνώτων ένι δήμω. 
οι δέ τοι αύτίκ' ίόντι κακά φράσσονται όπίσσω, 
ως κε δόλω φθίης, τάδε δ' αυτοί πάντα δάσονται. 
αλλά μέν' αύθ' επί σοΐσι καθήμενος' ουδέ τί σε χρή 
πόντον έπ άτρύγετον κακά πάσχειν ούδ' άλάλησθαι." 370 

τήν δ' αύ Τηλέμαχος πεπνυμένος άντίον ηνδα' 
,,θάρσει, μαΐ, έπει ου τοι άνευ θεού ήδε γε βουλή, 
αλλ' όμοσον μη μητρί φίλη τάδε μυθήσασθαι, 
πριν γ' ότ' αν εν δεκάτη τε δνωδεκάτη τε γένηται, 
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ή αυτήν ποθέβαι και άφορμηθέντος άκοϋβαι, 375 
ώζ αν μή κλαίουβα κατά χρόα καλόν ιάπτη." 

ώς άρ' έφη, γρήυς δε θεών μέγαν δρκον άπώμνυ. 
αύτάρ ίπεί ρ όμοβέν τε τελεύτηβέν τε τον όρκον, 
αύτίκ έπειτα οι οίνο ν εν άμφιφορεϋβιν άφυββεν, 
εν δέ οι άλφιτα χεϋεν έυρραφέεββι δοροΐβιν. 380 
Τηλέμαχος 83 ές δώματ ιών μνηβτήρβιν όμίλειν. 

ένθ' αύτ' αλλ' ένόηβε θεά, γλαυκώπις Άθήνη. 
Τηλεμάχφ έικυΐα κατά πτόλιν φχετο πάντη, 
καί ρα έκάβτω φωτι παριβταμένη φάτο μϋθον, 
έβπερίους δ' έπι νήα θοήν άγέρεβθαι άνώγειν. 385 
ή δ' αύτ ε Φρονίοιο Νοήμονα φαίδιμον υίόν 
ήτεε νήα θοήν ό δέ οι πρόφρων ύπέδεκτο. 
δύβετό τ' ήέλιος βκιόωντό τε παβαι άγυιαί, 
και τότε νήα θοήν άλαδ' είρυβε, πάντα δ' έν αύτη 
οπλ' έτίθει, τά τε νήες έύββελμοι φορέουβιν. 390 
βτήβε δ' έπ' έβχατιή λιμένος, περί δ' έβθλοϊ εταίροι 
αθρόοι ήγερέθοντο" θεά δ' ωτρυνεν έκαβτον. 

ένθ' αύτ' αλλ' ένόηβε θεά, γλαυκώπις Άθήνη. 
βή ρ' ίέναι προς δώματ' Όδυββήος θει'οιο' 
ένθα μνηβτήρεββιν έπι γλυκύ ν υπνον έχευεν, 395 
πλάζε δέ πίνοντας, χειρών δ' έκβαλλε κύπελλα, 
οι δ' ευδειν ώρνυντο κατά πτόλιν, ούδ' άρ' έτι δήν 
εϊατ , έπεί βφιβιν ύπνος έπι βλεφάροιβιν έπιπτεν. 
αύτάρ Τηλέμαχου προβέφη γλαυκώπις Άθήνη 
έκπροκαλεββαμένη μεγάρων έύ ναιεταόντων, 400 
Μέντορι είδομένη ήμέν δέμας ήδέ καί αύδήν 
,,Τηλέμαχ', ήδη μέν το ι έυκνήμιδες εταίροι 
εϊατ' έπήρετμοι τήν βήν ποτιδέγμενοι όρμήν 
αλλ' ί'ομεν, μή δηθά διατρίβωμεν δδοΐο." 

ως άρα φωνήβαβ' ήγήβατο Παλλάς Άθήνη 405 
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καρπαλίμως' 6 δ' έπειτα μετ ΐχνια βαίνε θεοΐο. 
αυτάρ επεί ρ επί νήα κατήλυ&ον ήδέ θάλαββαν, 
εύρον έπειτ επί θ ivi κάρη κομόωντας εταίρους, 
τοΐβι δε και μετέειφ' ιερή ΐς Τηλεμάχοιο' 
,,δεΰτε, φίλοι, ήια φερώμεθα" πάντα γαρ ήδη 410 
ά&ρό' ένί μεγάρω. μήτηρ δ' έμή ου τι πέπυβται, 
ούδ' αλλαι δμωαί, μία δ' οΐη μϋθον άκουβεν." 

ώς άρα φωνήβας ήγήβατο, τ οι δ' άμ' έποντο. 
οζ δ' άρα πάντα φέροντες έυββέλμφ επί νηί 
κάτθεβαν, ως έκέλευβεν Όδυββήος φίλος υιός. 415 
αν δ' άρα Τηλέμαχος νηος βαΐν', ήρχε δ' Άθήνη, 
νηί δ' ένί πρύμνη κατ' άρ' έ'ξετο' άγχι δ' άρ' αυτής 
έξετο Τηλέμαχος, τοί δέ πρυμνήβι' έλυβαν, 
αν δέ καί αυτοί ,βάντες επί κληΐβι καθΐξον. 
τοΐΰινι ö'j ί'κήενον ουρον ΐει γλαυκωπις Άθήνη, 420 
to&f^Wr. Η τ Ρ > Λ , , 
ακραή^Ζ,εφυρον, κεΧαοοντ επι οίνοπα ποντον. 
Τηλέμαχος δ' έτάροιβιν έποτρύνας έκέλευβεν 
οπλών άπτεβθφ^^ί δ' οτρύνοντος άκουβαν. 
ιβτον δ' fiXatìvov κοίλης έντοβθε μεβόδμης"^^^ 
βτήβαν άείραντες, κατά δέ^πρβχύυριβιν έδηβαν, 425 
έλκον δ' ίβτία λευκά έυβτρέπτοιβι βοεϋβιν.Βίη 
ξπρηρεν δ' άνεμος μέβον ίβτίον, άμφί δέ κϋμα στεΐρη πορφνρεον μεγάλ' ΐαχε νηος ίοϋβης· 
ή δ' έ&εεν κατά κϋμα διαπρήββουβα κέλευθον. 
δηβάμενοι δ' άρα όπλα θοήν ανά νήα μέλαιναν 430 
βτήβαν το κρητήρας έπιβτεφέας οΐνοιο, 
λεΐβον δ' άθανάτοιβι θεοΐς αίειγενέτηβιν, 
εκ πάντων δέ μάλιβτα Αιος γλαυκώπιδι κούρη. 

παννυχίη μέν ρ ή γε καί ήω πείρε κέλευθον, 



ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Γ. 

ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Γ. 

Tà έν Πνλω: 

ήέλιος δ' άνόρουβε, λιπών άερικαλλέα λίμνην, 
ονρανον ες πολύχαλκον, ϊν ήάθανάτοισΐ φαεινοί 
και θνητοΐσι βροτοΐσιν επί ξείδωρόν άρουραν 
οι δέ.Πύλον, Νηλήος .έυκτίμενον πτολίεθρον,. 
ίξον tol δ' έπΐ θ ivi θαλάσσης ιερά ρε'ξον,, 5 
ταύρους παμμέλανας, ένόσίχθονι^κυανοχαίτη. 
εννέα δ' ε δρα ι έσαν, πεντακόσιοι δ' έν εκάστη 
εΐατο και ^προύχοντοΐ^άστοθι εννέα ταύρους. ' 
ενθ' οι σπλάγχνα - πασαντο, θεώ δ' έπι μηρι έκαιον, 
οί δ' ίθνς κατάγοντο. ίδ' ίστία νηος ε ίσης 10 
στεΐλαν άείραντες, την δ ωρμισαν, έκ δ' εβαν αυτοί, 
εκ δ' άρα Τηλέμαχος νηος βαΐν', ήρχε δ' Άθήνη. 
τον προτέρη προσέειπε θεά, γλανκώπις'Άθήνη' ,rHk_ 
,,Τηλέμαχ', ου μέν σε χρή ετ αίδοϋς, ούδ' ήβαιόν. 
τούνεκα γάρ και πόντον έπέπλως, 'όφρα πύθηαι 15 
πατρός, όπου κύθε γαία και όν τ iva πότμον έπέσπεν. 
αλλ' άγε νυν ίθύς κίε Νέστορος ίπποδάμοιο' 
ειδομεν, ήν τ iva μήτιν ένϊ στήθεσσι κέκευθεν. 
λίσσεσθαι δέ μιν αυτός, οπως νημερτέα εΐπη· 
ψεύδος δ' ουκ έρέεΐ" μάλα γαρ πεπνυμένος εστίν." 20 

την δ' αύ Τηλέμαχος πεπνυμένος άντίον ηυδα' 
,,Μέντορ, πώς τ άρ' ί'ω; πώς τ' αρ προσπτύξομαι αυτόν; 
ουδέ τί πω μύθοισι πεπείρημαι πυκινοΐσιν 
αιδώς δ' αύ νέον άνδρα γεραίτερον έξερέεσθαι." 

τόν δ' α ντε προσέειπε θεά, γλανκώπις Άθήνη · 25 
,,Τηλέμαχ', άλλα μέν αυτός ένί φρέσΐ σήσι νοήσεις, 
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άλλα δέ καϊ δαίμων νποθήβεται; ού γαρ όίω 
ου 6ε θεών άέκητι γενέβθαι τε τραφέμεν τε." 

ως άρα φωνήβαβ' ήγήβατο Παλλάς Άθήνη 
καρπαλίμως' δ δ' έπειτα μετ' ί'χνια βαίνε θεοΐο. 30 
ίξον δ' ές Πνλίων ανδρών άγυρίν τε καΐ έδρας, 
ένθ' άρα ,Νέβ^ωρ ήβτο βνν.,γίάβιν, άμφΐ δ' εταίροι 
δαΐτ' έντννόμένοι κρέα τ; ωπτων άλλα τ' έπειρον. 
οί δ' ώς ονν ξείνονς ΐδον, αθρόοι ήλθον. άπαντες, 
χερβίν τ ήβπάξοντο καϊ έδριάαβθαι άνωγον. 35 
πρώτος Νεβτορίδης Πειβίβτρατος ^έγγύθεν έλθών 
άμιρρ,τέρων έλε χείρα καϊ ΐδρνβεν παρά δαιτϊ 
κωεβιν έν. μαλακοΐβιν έπϊ ψαμάθοις άλίηβιν 
παρ τε καβιγνήτω Θραβνμήδεΐ καϊ πατέρι ώ. 
δώκε δ' άρα βπλάγχνων μοίρας, έν δ' οίνο ν έχενεν 40 
χρνβείω δέπαΐ" δειδιβκόμενος- δέ προβηύδα 
Παλλάδ' Άθηναίην κούρην Α ιός αίγιόχοιο' 
,,ενχεο νυν, ώ ξεΐνε, Ποβειδάωνι άνακτι· 
τον γάρ καϊ δαίτης ήντήβατε δεϋρο μολόντες. 
αντάρ έπήν βπείβης τε καϊ ενξεαι, ή θέμις έβτίν, 45 

καϊ τούτω έπειτα δέπας μελιηδέος οΐνον 
βπεΐβαι, έπεϊ καϊ τούτον όίομαι άθανάτοιβιν 
ενχεβθαι' πάντες δέ θεών χατέονβ' άνθρωποι, 
άλλα νεώτερος έβτιν, δμηλικίη δ' έμοϊ αν^^Γ 
τούνεκα 6οϊ προτέρω δώβω χρύβειον άλειβον." 50 

α>5 είπων έν χειρϊ τίθει δέπας ήδέος οΐνον 
χαίρε δ' Άθηναίη πεπννμένω άνδρϊ δικαίω, 
οννεκα οί πρότερη δώκε χρύβειον άλειβον. 
αντίκα δ' ενχετο πολλά Ποβειδάωνι άνακτι' 
,,κλϋθι, Ποβείδαον γαιήοχε, μηδέ μεγήρης 55 
ήμίν ενχομένοιβι τελεντήβαι τάδε έργα. 
Νέβτορι μέν πρώτιβτα καϊ νίάβι κϋδος 'όπαξε, 
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αύτάρ έπειτ άλλοιβι δίδου χαρίεββαν άμοιβήν 
βύμπαβιν Πνλίοιθιν άγακλειτής εκατόμβης, 
δος δ' έτι Τηλέμαχου και έμε πρήξαντα νέεθ&αι, ' 60 
οννεκα δεϋρ' ίκόμεβθα θοή 6νν νηι μελαίνη." 

ως άρ' έπειτ' ήρατο και αυτή πάντα τελεντα. 
δώκε δε Τηλεμάχω καλόν δέπας άμφικύπελλον. 
ώς δ' αϋτως ήρατο Όδυββήος φίλος υιός. 
οι δ' έπεί ώπτηβαν κρέ' νπέβτερα^και έρύβαντο, 65 
μοίρας δασσάμενοι δαίνυντ' ερικνδέα δαΐτα. 
αντάρ έπεί πόΰιος και έδητνος εξ έρον έντο, 
τοις άρα μύθων ήρχε Γερήνιος ίππότα Νέβτωρ· 
,,ννν δή κάλλιόν έΰτι μεταλλήβαι και έρέβθαι 
ξείνους, οϊ τινές είβιν, έπεί τάρπηβαν εδωδής. 70 
ώ ξεΐνοι, τίνες έδτέ·, πόθεν πλεΐθ' υγρά κέλευθα·, 
ή τι κατά πρήξιν ή μαψιδίως άλάληβθε, 
ο'ιά τε ληιβτήρες, νπείρ. άλα, τοί τ άλόωνται 
•ψνχάς παρθέμενοι κακόν άλλοδαποΐβι φέροντες 

τον δ' αν Τηλέμαχος πεπννμένος άντίον ηνδα 75 
θαρβήβας' αυτή γάρ ένι φρεβϊ θάρβος Άθήνη 
θήχ', ίνα μιν περί πατρός άποιχομένοιο έροιτο 
[?)ό'' ίνα μιν κλέος έβθλον έν · άνθρώποιβιν έχηβιν] · 
,,ω Νέβτορ Νηληιάδη, μέγα κϋδος Αχαιών, 
εί'ρεαι, όππόθεν είμέν έγω δέ κέ τοι καταλέξω. 80 
ημείς ε'ξ 'Ιθάκης ΰπονηίον είλήλουθμεν 
πρήξις δ' ή δ' ίδίη, ου δήμιος, ήν άγορεύω. 
πατρός έμοϋ κλέος εύρν μετέρχομαι, ήν που άκούβω, 
δίον Όδυββήος ταλαβίφρονος, όν ποτέ φαβιν 
6υν βοι μαρνάμενον Τρώων πόλιν έξαλαπάξαι. 85 
άλλους μεν^γάρ^ πάντας, όσοι Τρωβιν πολέμιξον, 
πευθόμεθ', ηχι_ έκαστος άπώλετο λνγρω όλέθρω, 
κείνου δ' αύ καΐ 'όλεθρον 'απευ^α θήκε Κρανίων 
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ου γάρ τις δύναται б άψα είπέμεν, οππόθ' ολωλεν, 
ει 9' ο γ' ¿π' ηπείρου δάμη ανδράβι δυβμενέεββιν, 90 
εΐ τε και έν πελάγει μετά κύμαβιν Αμφιτρίτης, 
τούνεκα νυν τά 6α γούναθ' ыιάνομαι, αΐ κ έθέληβθα 
κείνου λυγρον δλεθρον ένιθτΐεϊνς, εΐ που όπωπας 
όφθαλμοΐβι τεοΐβιν ή άλλου μϋθον άκουβας 
[πλαξομένου' πέρι γάρ μιν οιζυρον τέκε μήτηρ.] 95 
μηδέ τί μ' αίδόμενος μειλίββεο μηδ' .έλε,αίρων, 
αλλ ευ μοι καταλεξον, οπως ίρνηβας οπωπής.'ΧΑί^ 
λίΰΰομαι, εΐ ποτέ^τοί τι^πατήρ έμος έβθλος Όδυββεύς 
ή έπος ήέ τι έργον γίφοβτάς έξετέλεββεν 
δήμω ένι Τρώων, "οθι πάβχετε πήματ Αχαιοί, 100 
των νϋν μοι μνήβαι, καί μοι νημερτες ένίβπες." 

τον δ' ήμείβετ έπειτα Γερήνιος ίππότα Νέϋτωρ' 
,,ώ φίλ', έπεί μ' έμνηβας οιζύος, ην έν έκείνω 
δήμω άνέτλημεν μένος άβχετοι^νίες Αχαιών, 
ή μεν оба ξνν νηνβγν ·έπ ήεροειδέα πόντον 105 
πλαζόμενοι κατά λιηίδ', οπη άρξειεν Αχιλλεύς, 
ήδ' оба καί περί άβτυ μέγα^Πριύ^υο άνακτος 
μαρνάμεθ'' ένθα δ' έπειτα κατεκταθεν, ο66οι άριβτοί' 
ένθα μεν Αίας κείται,άρήιος, ένθμ Αχιλλεύς, 
ένθα δε Πάτροκλο'ς θέήφιν μη&τωρ ατάλαντος, 110 
ένθα δ' έμός φίλος νΐόρ, άμα κρατερός καί άμύμων, 
Αντίλοχος, πέρι μεν θβίειν ταχύς ήδέ μαχητής' 
άλλα τε πόλλ' έπί τοις πάθομεν κακά' τίς κεν. εκείνα 
πάντα γε μυθήβαιτο καταθνητών ανθρώπων; 
ούδ' εί πενταετές γε καί έξάετες παραμίμνων 115 
έξερέοις, оба κεΐθι πάθον κακά δϊοι Αχαιοί, — 
πρίν κεν άνιηθείς 6ην πατρίδα γαΐαν ΐκοιο. 
είνάετες γάρ 6φιν κακά ράπτ.ομεν άμφιέπρντες 
παντοίοιβι δόλοιβι, μόγις δ' έτέλεββε Κρονίων. ' 

ΞΟΗΒΒΙ 0ΒΥ38ΕΑ. I. 3 
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ένθ' ου tig ποτ ε μήτιν δμοιωθήμεναι άντην 120 
ήθελ', έπει μάλα πολλδν ¿νίκα δΐος 'Οδυσσεύς 
παντοίοισι δόλοιβι, πατηρ^εός, ει ετεόν γε 
κείνου έκγονός έσβι • σέβας μ' έχει εΐσορόωντα. 
ή το ι γαρ μϋθοί γε έοικότες, ουδέ κε φαίης 
άνδρα νεώτερον ώδε έοικότα μνθήσασθαι. 125 
ένθ' ή το ι εΐως μεν εγώ καΐ δΐο$ 'Οδυσσεύς 
οϋτε ποτ' είν άγορή δίχ' έβάξομεν ούτ ένΐ βουλή, 
αλλ' ένα θνμδν έχοντε νόφ και έπίφρονι βουλή 
φραζόμεθ' Άργείοισιν, όπως οχ' άριστα γένοιτο, 
αντάρ έπει Πριάμοιο πάλιν διεπέρσαμεν αίπήν, 130 
.[βήμεν δ' έν νήεΰδι, θεός δ' έκέδασσεν 'Αχαιούg,] 
και τότε δή Ζευς λυγρον ε'νι φρεσΐ μήδετο νόστον 
Άργείοις, έπεί ου τι νοήμονες ουδέ δίκαιοι 
πάντες έσαν τω σφεων πολέες κακόν οίτον έπέσπον 
μήνιος έξ όλοής γλαυκώπιδος δβριμοπάτρης, 135 
ή τ' έριν Άτρεΐδησι μετ άμφοτέροισιν έθηκεν. 
τώ δε καλεσσαμένω άγορήν ες πάντας 'Αχαιούς, 
μάψ, άτάρ ον κατά κόσμος, ες ήέλιον καταδύντα, 
οί δ' ήλθον οί'νω βεβαρςηότες. νίες 'Αχαιών, 
μνθον μυθείσθην, τοϋ ε'ίνεκα λαον άγειραν. 140 
ένθ' ή τοι Μενέλαος άνώγει πάντας 'Αχαιούς 
νόστον μιμνήσκεσθαι έπ' ευρέα νώτα θαλάσσης, 
ονδ' 'Αγαμέμνονι πάμπαν έήνδανε' βούλετο γάρ ρα 
λαον έρίΜακέειν^ ρέξαι θ' ιεράς έκατόμβας.Ο; 
ώς τον 'Αθηναίης δεινον χόλο ν έξακεσαιτο, 145 
νήπιος, ουδέ το ήδη, δ ου πείσεσθαι έμελλεν 
ον γάρ τ' αίψα θεών τρέπεται νόος αίέν εόντων. 
ώς τώ μεν χαλεποΐσιν άμειβομένω έπέεσσιν 
έσταβαν οί δ' ανόρονσαν έυκνήμιδες 'Αχαιοί 
ήχή θεσπεσίη, δίχα δέ σφισιν ήνδανε βουλή. 150 
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νύκτα μεν άέβαμεν χαλεπά φρεβιν όρμαύνοντες • 
άλλήλοις' έπι γαρ Ζενς ήρτνε πήμα κακοϊο' 
ήώθεν δ' οι μεν νέας έλκομ^ν Mg άλα δίαν 
κτήματα τ' έντιθέμεβθα βαθυξώνονς τε γυναίκας, 
ημίθεες δ' άρα λαοί έρητύοντο μένοντες 155 
ανθι παρ' Άτρεΐδη Άγαμέμνονι ποιμένι λαών. 
ημίθεες δ' ^άναΛάντες έλαύνομεν at δε μάλ' ώκα 
επλεον, έβτορεβεν δέ θεός μεγα&ητεα πόντον. 
ές Τένεδον δ' έλθόντες έρέξαμεν ίρά θεοϊβιν, 
οί'καδε ίέμενοι · Ζενς δ' οϋ πω μήδετο νόβτον, 160 
βχέτλιος, δς ρ έριν ωρβε κακήν έπι δεύτερον αντις. 
οι μεν άποβτρέψαντες έβαν νέας άμφιελίββας 
άμφ' Όδυβήα άνακτα δαΐφρονα ποςΜλομ/ή^ν^^ 
αντις έπ Άτρεΐδη Άγαμέμνονι j5j?JL φέροντες" 
αντάρ εγώ Ονν νηυβιν άολλέβιν, αϊ μοι έποντο, 165 
φενγον, έπε ι γίγνωθκον, 8 δη κακά μήδετο δαίμων' 
φεύγε δέ Τυδέος υιός άρήιος, ωρβε δ' εταίρους, 
όψέ δέ δή μετά νώι κίε ξανθός Μενέλαος, 
έν Αέββω δ' έκιχεν δολιχον πλόον όρμαίνοντας, 
ή καθύπερθε Χίοιο νεοίμεθα παιπαλοέββης, 170 
νήβον έπι Ψνρίης, αυτήν έπ' άριβτέρ' έχοντες, 
ή νπένερθε Χίοιο παρ' ήνεμόεντα Μίμαντα. 
ήτέομεν δέ θεόν φήναι τέρας' αύτάρ δ γ' ήμιν 
δείξε καΐ ήνώγει πέλαγος μέβον εις Έύβοιαν 
τέμνειν, δφρα τάχιβτα νπέκ κακότητα φύγοιμεν. 175 
ωρτο δ' έπι λιγνς ούρος ^άήμεναι- at δέ μάλ' ώκα 
ι'χθυόεντα κέλενθα διέδραμον, ές δέ Γεραιβτόν 
έννύχιαι κάτάγοντο' Ποβειδάωνι δέ ταύρων 
πόλλ' έπι μήρ' έθεμεν, πέλαγος μέγα μετρήβαντες. 
τέτρατον ήμαρ έην, δτ έν "Αργεί νήας έίβας 180 
Τνδεΐδεω έταροι Αιομήδεος ίπποδάμοιο 

3* 
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ΐβταβαν· αντάρ εγώ γε Πνλονδ' έχον, ουδέ ποτ' έββη 
ούρο?, έπεί δή πρώτα θεός προέηκεν άήναι. 
ως ήλθον, φίλε τέκνον, άπευθής, ουδέ τι οίδα 
κείνων, οι τ έβάωθεν 'Αχαιών, οι τ άπόλοντο. 185 
ο66α δ' ένι μεγάροιβι καθήμει^ν^ήμετέροιβιν 
πενθομαι, ή θέμις Ε ΟΤΙ, δαηβεαι, ονδέ^βε^^κεΰβω. 
εν μεν Μυρμιδόνας φάβ' έλθέμεν έ^χεβιμωρονς.,_ 
ους άγ' Άχιλλήος μεγάθυμου φαίδιμος υιός, 
ευ δέ Φιλοκτήτην, Ποιαντιον άγλαόν νίόν 190 
πάντας δ' 'Ιδομενεύς Κρήτην είβήγαγ' εταίρους, 
οΐ φύγον εκ πολέμου, πόντος δέ οI ου τιν' άπηύρα. 
Άτρεΐδην δέ καΐ αυτοί άκονετε νόβφιν έόντες, 
ως τ' ήλθ' ως τ λνγρόν όλεθρον. 
αλλ' ή τοι κείνος μέν επιβμνγερώς άπέτιβεν 195 
ώς αγαθόν καΐ παΐδα καταφθιμένοιο λιπέβθάι 
ανδρός, έπεί και κείνος έτίβατο πατροφονήα, 
Αΐγιβθον δολόμητιν, ο οί πατέρα κλντόν έκτα. 
[καϊ 6ν «ριλο?, μάλα γάρ 6' όρόω καλόν τε μέγαν τε, 
αλκιμος έββ', ίνα τις 6ε και όψιγόνων ευ είπη.]" 200 

τον δ' αν Τηλέμαχος πεπννμένος αντίον ην δ α' 
,,ώ Νέβτορ Νηληιάδη, μέγα κύδος 'Αχαιών, ' 
και λ ¿ην κείνος μέν έτίβατο, και οί 'Αχαιοί 
οί'βονβι κλε'ο? ευρύ και έββομένοιβι πνθέβθαι' 
αΐ γάρ έμοί τοββήνδε θεοί δνναμιν περιθεΐεν, 205 
τίβαβθαι μνηβτήρας ύπερβαβάης άλεγεινής, 
οΐ τέ μοι υβρίζοντες άύ&6θαλα μηχανόωνται. 
άλλ' ου μοι τοιούτον έπέκλωβαν θεοι όλβον, 
πατρί τ έμφ καϊ έμοί· ν υ ν δέ χρή τετλάμεν έμπης." 

τον δ' ήμείβετ' έπειτα Γερήνιος ίππότα Νέΰτωρ· 210 
,,ώ φίλ', έπεί δή ταύτα μ' άνέμνηβας και έειπες, 
φαβί μνηβτήρας 6ής μητέρος εΐνεκα πολλούς 
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έν μεγάροις άέκητι σέθεν κακά μηχανάασθαι' 
είπε μοι, ήε εκών νποδάμναβαι, ή σέ γε λαοϊρρ 
έχθαίρονσ' ανά δήμον, έπισπόμενοι θεοϋ δμφή. 215 
τίς δ' oíd' , εί κέ ποτέ σφι βίας άποτίσεται έλθών, 
ή ο γε μοϋνος έών ή καϊ σύμπαντες Αχαιοί, 
εί γάρ σ' ώς έθέλοι φιλέειν γλανκώπις Αθήνα], . 
ώς τότ' Όδνσσήος περικήδετο κνδαλίμοιο 
δήμω ένι Τρώων, όθι πάσχομεν άϊψέ Αχαιοί' 220 
ού γάρ πω ί'δον ώδε θεούς αναφακόα φιλεϋντας, 
rag κείνω άναφανδά παρίστατο Παλλάς Άθήνη' 
εϊ σ' ούτως έθέλοι φιλέειν κήδοιτό τε θνμω· 
τω κέν τις κείνων γε καϊ έκλελάθοιτο γάμοιο." 

τον d' αν Τηλέμαχος πεπννμένος άντίον ηνδα' 22? 
„ω γέρον, ον πω τοντο^έπβς τελέεσθαι δίω' 
λίην γάρ μέγα είπες' αγη μ' έχει. ουκ αν έμοί γε 
έλπομένφ τά γένοιτ', ονδ' εί θεοί ώς έθέλοι εν." 

τον δ' αντε προσέειπε θεά, γλανκώπις Άθήνη' 
„Τηλέμαχε, ποιόν σε έπος φύγεν έρκος όδόντων. 230 
ρεΐα θεός γ' έθέλων καϊ τηλόθεν άνδρα σαώσαι. 
βονλοίμην δ' αν έγώ γε xal άλγεα πολλά μογήσας 
οί'καδέ τ' έλθέμεναι καϊ νόστιμον ήμαρ ίδέσθαι, 
ή έλθών άπολέσθαι έφέστιος, ras Αγαμέμνων 
ά>λεθ' νπ' ΑΙγίσθοιο δ άλω και ής άλόχοιο. 235 
αλλ' ή τοι θάνατον μεν δμοίιον ούδε θεοί περ 
και φίλω άνδρι δύνανται αλ^ιλχέμεν, δππότε κεν δη 
μοΐρ' δλοή καθέλησι ΌαύηΧεγέος. θανάτοιο." 

την d' αν Τηλέμαχος πεπννμένος αντίον ηνδα' 
,,Μέντορ, μηκέτι ταντα λεγά^μεθα κηδόμενοί περ' 240 
κείνω δ' ονκέτι νόστος έτητνμος, αλλά οι ήδη 
φράσσαντ αθάνατοι θάνατον καί κήρα μέλαιναν, 
νυν δ' έθέλω έπος άλλο μεταλλήσαι καί έρέσθαι 
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[Νέβτορ', έπεί περίοιδε δίκας ήδέ φρόνιν άλλων 
τρις γαρ δή μίν φαδιν άνάξαβθαι γεν ε' ανδρών 245 
ως τ ε μοι αθάνατος ίνδαλλεταί. είδοράαδθαι.] 
ώ Νέδτορ Νηληιάδη, βν δ' αληθές ένίδπες' 
πώς εθαν' Ατρεΐδης ευρύ κρείων Αγαμέμνων; 
που Μενέλαος έην ; τίνα δ' αύτώ μήδατ όλεθρον 
Αΐγιδθος δολόμητις, έπεϊ κτάνε πολλόν άρείω; 260 
ή ονκ "Αργεος ήεν Αχαιικοϋ, αλλά πη άλλη 
πλάζετ' έπ' ανθρώπους, ò δέ θαρδήδας κατέπεφνεν;" 

τον δ' ήμείβετ έπειτα Γερήνιος ίππότα Νέδτωρ' 
,,τοιγάρ έγώ τοι, τέκνον, αληθέα πάντ άγορενδω. 
ή τοι μίν τάδε καυτός όίεαι, ως πεα έτνχθη·^ f 255 
ει ξωόν γ' Αΐγιδθον évi μεγάροιδιν*ετετμειτΌ.^& 
Ατρεΐδης Τροίηθεν ίών,ίανθοα Μενέλαος· 
τω κέ οι ουδέ θανόντι ^υτην^επί γαΐαν: έζευαν, 
αλλ' άρα τόν γε κύνες τε και οιωνοί κάτεδαψαν 
κείμενον έν πεδίω έκάς άΰτεος, ουδέ κέ τίς μιν 260 
κλανδεν Αχαιιάδων μάλα γαρ μέγα μήδατο έργον. 

I ημείς μέν γάρ ραάθβνπολέας τελέοντες άέθλους 
ήμεθ' ' δ δ' εϋκηλος μυχω "Αργεος ίπποβότοιο 
πόλλ' Αγαμεμνονέην άλοχον θέλγεδκ έπέεδδιν. 
ή δ' ή τοι το πριν μέν άναίνετο έργον άεικές 265 
δια Κλυταιμνήδτρη ' φρεδι γάρ κέχρητ άγαθήδιν 
παρ δ' άρ' έην και αοιδός άνήρ, ω πόλλ' έπέτελλεν 
Ατρεΐδης Τροίηνδε κιων εΐρυδθαι άκοιτιν. 
αλλ* οτε δή μιν μοίρα θεών έπέδηδε δαμήναι, 
δή τότε τον μέν άοιδοντάγωνέςΓνηβδϊΓ ερήμην 270 
κάλλιπέν δίωνοΐβιν έλωρ καϊ ίνυρμα^γενέδθαι, 
τήν δ' έθέλων έθέλουδαν άνήγαγεν όνδε δόμονδε. 
πολλά δέ μηρί' έκηει θ.εβν ,ίεροΐς. έπΐ βωμοΐς, 
πολλά δ' άγάλματ' άι/ήι0ν, νφαδματά. τε χρυδόν τε, 
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έκτελέβας μέγα έργον, δ ου ποτ ε έλπετο θυμφ. 275 
ημείς μεν γαρ άμα πλέομεν Τροίηθεν Ιόντες, 
Άτρεΐδης και έγώ, φίλα είόότες άλλήλοιβιν 
άλλ' δτε Σούνιον [ρον άφικόμεθ', άκρον Άθηνέων, 
ένθα κυβερνήτην Μενελάου Φοίβος Απόλλων 

γ β ζ Μ ^ ί α . , , , , οις αγανοις βελεεββιν έποιχομενος κατεπεφνεν 280 
πηδάλιον μετά χερβϊ θεούββς^υ^ος^ έχοντα, 
Φρόντιν Όνητορίδην, ο? έκαϊνυτο φϋλ' ανθρώπων ' 
νήα κυβερνήβαι, δπότε βπέρχοιεν άελλαι. . 
ως δ μεν ένθα κατέβχετ έπειγόμενή^περ δ δ οίο, 
όφρ' έταρον θάπτοι και έπΐ κτέρεα κτερίβειεν. 285 
άλλ' δτε δη και κείνος ιών έπι οΐνοπα πόντον 
έν νηυβί γλαφυρήβι Μαλειάων δρος αίπύ • 
ίξε θέων, τότε δη βτυγερήν δδον εύρροπα Ζεύς . , > »»>/•>_>> _ εφραβατο, λιγεωνύ] άνεμων επ αντμενα_ χευεν, 
κύματα τε τ^οε^ερντο. πελώρια ιβα δρεββιν. 290 
ένθα διατμήξας τάς μεν Κρήτη έπέλαββεν, 
ήχι Κύδωνες έναιον Ίαρδάνου άμφι ρέεθρα. 
έβτι δέ τις λαββή αίπεΐά τε εις άλα πέτρη 
έβχατιή Γόρτυνος έν ήεροειδέι π^/το^^^ 
ένθα Νότος μέγα κϋμα ποτΠοχάιον ρ ίο ν ωθε ί , 295 
ές Φαιβτόν, μικρός δέ λίθος μέγα κ^μ ,^ποέργειφ-
αί μέν άρ' ένθ' ήλθον, βπουδή ά'^ήλυξαν δλεθρον 
άνδρες, άτάρ νήάς γε ποτ ι βπιίάδεββιν έαξαντ-'θ^ 
κύματ ' άτάρ τάς πέντε νέας κυανοπρωρείους 
Αίγύπτω έπέλαββε φέρων άνεμος τε και ύδωρ. 300 . 
ώ? δ μέν ένθα πολύν βίοτον και χρυβον άγείρων 
ήλατο ξύν νηυβί κατ' άλλοθρόους ανθρώπους' 
τόφρα δέ ταϋτ' Αΐγιβθος έμήβατο οί'κοθι λνγρά. . 
έπτάετες δ' ήναββε πολυχρύβοιο Μυκήνης, 305 
κτείνας Άτρεΐδην, δέδμητο δέ λαος υπ' αύτω. 304 
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τω δέ oí όγδοάτφ κακόν ήλυθε δΐος Όρέβτης 
αψ απ' 'Αθηνάων, κατά δ' έκτανε πατροφονήα, 
Αΐγιβθον δολόμητιν, ό οι πατέρα κλντόν έκτα. 
ή το ι ò τον κτείνας δαίνν τάφον Άργείοιβιν 
μητρός τε βτνγερής και άνάλκιδος Αίγίβθοιο' 310 
αύτήμαρ δέ οι ήλθε βοήν αγαθός Ι^νέλαος . 
πολλά κτήματ' άγων, оби oí νέες αγβος άειραν. 
και 6ν, φίλος, μη δηθά δόμων άπο τήλ' άλάληόο, 
κτήματα τε προλιπων άνδρας τ' έν 6οΐ6ι δόμοιβιν 
οντω υπερφίαλους" μή τοι κατά πάντα φάγωβιν 315 
κτήματα δαΰβάμενοι, 6ν δε τηνβίην δδόν έλθης. 
άλλ' ές μεν Μενέλαον έγω κέλομαι και άνω γα 
έλθεΐν ' κείνος γαρ νέον άλλοθεν είλήλουθεν, 
εκ των ανθρώπων, όθεν ούκ έλποιτό γε θυμω 
ελθέμεν, δν τινα πρώτον άποβφήλωβιν άελλαι 320 
ές πέλαγος μέγα τ οίον, δθεν τέ περ ούδ' οιωνοί 
αντόετες οίχνεϋβιν, έπεί μέγα τε δεινόν τε. 
άλλ' ί'θι νυν ΰνν νηί τε 6f¡ καΐ 6οϊς ετάροιβιν . 
εί δ' έθέλεις πεζός, πάρα τοι δίφρος τε και ίπποι, 
παρ δέ τοι ν'ιες έμοί, οι τοι πομπήες έβονται 325 
ές Λακεδαίμονα δΐαν, δθι ξανθός Μενέλαος, 
λίββεβθαι δέ μιν αυτός, ίνα νημερτές ένίβπη' 
•ψεύδος δ' ουκ έρέει' μάλα γαρ я-zπνυμένο.ς-έβτivß.j 

Τ it ) ϊ г. „ )/ ι ял , , , W^V-Í ψ ¿I 
ώς εφατ , ήελ.ιος ο αρ εδυ και επι κνεφας ήλθεν. 

τοϊβι δέ καΐ μετέειπε θεά, γλανκώπις 'Αθήνη· 330 
,,ω γέρον, ή τοι ταύτα κατά μοΐραν κατέλεξας' 
άλλ' άγε τάμνετε μέν γλώββας, κεράαβθε δέ οίνον, 
δφρα Ποδειδάωνι και άλλοις άθανάτοιΰιν 
βπείβαντες κοίτοιο μεδώμεθα" τοΐο γαρ ώρη. 
ήδη γαρ φάος οέχεθ' ύπο ζόψον^' ουδέ έοικεν 335 
δηθά θεών έν δαιτι θααββέμεν, αλλά νέεβθαι." 



/ 
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ή ça Αώς θνγάτηρ, oí д' έκλνον αύδησάσης. 
τοΐσι δέ κήρυκες μεν ύδωρ έπϊ χείρας έχεναν, 
κούροι δε κρητήρας έπεστέψαντο ποτοΐο, 
νώμησαν δ' άρα π&6ιν έπαρξάμενοι δεπάεσσιν 340 
γλώσσας δ' έν πυρι βάλλον, άνιστάμενοι δ' έπέλειβον. 
αύτάρ έπεί σπεΐσάν τε πίον θ', όσον ήθελε θυμός, 
δή τότ Άθηναίη καΐ Τηλέμαχος θεοειδής 
άμφω ίέσθην κοίλην επί νήα νέεσθαι. 
Νέστωρ δ' αν κατέρνκε καθαπτόμενος έπέεσσιν 345 
,,Ζενς τό γ' άλεξήσειε και αθάνατοι θεοί άλλοι, 
ώς νμεΐς παρ' έμεΐο θοήν έπϊ νήα κίοιτε 
ως τέ τευ ή παρά πάμπαν άνείμονος ήδέ πενιχρού, 
φ ού τι χλαΐναι καΐ ρήγεα. πόλλ' ένΐ οίκω, 
ούτ αν τω μαλακώς ούτε ξείνοισιν ένενδειν. 350 

αντάρ έμοι πάρα μεν χλαΐναι και ρήγεα καλά. 
ού θην δή τούδ' ανδρός Όδνσσήος φίλος νίός 
νηος έπ' ίκρώφιν καταλέξεται, όφρ' αν έγώ γε 
ξώω, έπειτα δε παίδες ένΐ μεγάροισι λίπωνται, 
ξείνονς ξεινίξειν, ός τίς κ έμά δώμαθ' ΐκηται." 355 

τον δ' αν τε προ σέειπε θεά, γλανκώπις Άθήνη' 
„εν δή ταύτά γ' έφησθα, γέρον φίλε' σοΙ δε έοικεν 
Τηλέμαχον πείθεσθαι, έπεί πολύ κάλλιον όντως, 
αλλ' ούτος μεν νύν σοΙ άμ' έψεται, όφρα κεν εν δη 
σοΐσιν ένι μεγάροισιν έγώ δ' έπι νήα μέλαιναν 360 
είμ', ίνα θαρσννω ·9·' έτάρονς εί'πω τε έκαστα, 
οίος γαρ μετά τοΐσι γεραίτερος εύχομαι είναι· 
οί δ' άλλοι φιλότητι νεώτεροι, άνδρες έπονται, 
πάντες δμηλικίη μεγάθυμου Τηλεμάχοιο. 
ένθα κε λεξαίμην κοίλη παρά νηΐ μελαίνη 365 

νύν άτάρ ήωθεν μετά Κανκωνας μεγάθυμους 
είμ', ένθα χρεΐός μοι οφείλεται, ού τι νέον γε 
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ούδ' δλίγον. βύ δέ τούτον, έπει τεόν ΐκετο δώμα, 
πέμψον.βυν δίφρο τε και ν ιέ ι ' δός δέ ο C ίππους, 
οΐ τοι ελαφρότατοι θείειν και κάρτας άριδτοι." 370 

ώς άρα φωνήδαβ' απέβη γλανκώπις Άθήνη 
φηνη είδομένη' θάμβος δ' ελε πάντας ίδόντας. 
θαύμαξεν δ' ό γεραιός, όπως ΐδεν όφθαλμοΐδιν 
Τηλεμάχου δ' ελε χείρα, επος τ' εφατ' εκ τ όνόμαζεν 
,,ώ φίλος, ου δε έολπα κακόν και αναλκιν εδεδθαι, 
εί δη τοι νέω ώδε θεοι πομπήες έπονται. 376 
ου μεν γάρ τις όδ' άλλος 'Ολύμπια δώματ εχόντων, 
άλλα Αιός θυγάτηρ, κυδίδτη τριτογένεια, 
ή τοι xai πατέρ' έδθλόν έν Άργείοιδιν έτίμα. 
άλλα άναδδ' ΐληθι, δίδωθι δέ μοι κλέος έδθλόν, 380 
αύτω και παίδεδδι και αΐδοίη παρακοίτι · 
δοι δ' αύ εγώ ρ έξω βοϋν ήνιν εύρυμέτωπον 
άδμήτην, ήν ου πω υπό ξυγον ήγαγεν άνήρ' 
την τοι έγώ ρ έξω χρυδόν κέραδιν περιχεύας." 

ώς εφατ' ευχόμενος, του δ' εκλύε Παλλάς Άθήνη. 
τοΐδιν δ' ηγεμόνευε Γερήνιος ίππότα Νέδτωρ, 386 
νίάδι και γαμβρόΐδιν, έά προς δώματα καλά. 
άλλ' ότε δώμαθ' ΐκοντο άγακλυτά tolo άνακτος, 
έξεέης εζοντο κατά κλιδμούς τε θ ρ ό ν ο υ ς τ ε ' 
το ι ς δ ' ό. γέρων έλθοϋδιν ανά κρητήρα κέραδδεν 390 
οίνου ήδυπότοιο, τον ενδεκάτω ένιαυτω 
ωιξεν ταμίη και από κρήδεμνον ελυδεν 
του δ γέρων κρητήρα κεράδδατο, πολλά δ' Άθήνη 
ευχετ' άποδπένδων κούρη Α ιός αίγιόχοιο. 
αύτάρ έπεϊ δπειδάν τε πίον θ', όδον ήθελε θυμός, 
οι μέν κακκείοντες έβαν οίκόνδε εκαδτος, 396 

τόν δ' αυτού κοίμηδε Γερήνιος ίππότα Νέδτωρ, 
Τηλέμαχου φίλον νίόν Όδυδδήος θείοιο, 
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τρητοΐς έν λεχέεββιν νπ αίθούβη έριδούπω, 
πάρ δ' άρ' έυμμελίην Πειβίβτρατον δρχαμον ανδρών, 
og οC έτ' ήίθεος παίδων ην εν μεγάροιβιν. 401 
αύτός δ' αυτέ καθεύδε μυχψ δόμου ύφηλοΐο, 
τω δ' άλοχος δέβποινα λέχος πόρβυνε xal εύνήν. 

ήμος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάκτυλος 'Ηώς, 
ωρνυτ άρ' εξ εύνήφι Γερήνιος ζππότα Νέβτωρ', 405 
έχ δ' έλθών κατ' άρ' έξετ' επί ξεβτοΐβι λίθοιβιν, 
οΐ οι έβαν προπάροιθε θυράων νφηλάων 
λευκοί, άποβτίλβοντες άλείφατος · οίς έπι μεν πρϊν\^ 
Νηλεύς ί'ξεβκεν θεόφιν μήβτωρ ατάλαντος' 
αλλ' ό μίν ήδη κηρϊ δαμεϊς Άιδόβδε βεβήκειν, 410 
Νέβτωρ αυ τότ' έφΐξε Γερήνιος, ούρος 'Αχαιών, 
βκήπτρον έχων. περί δ' υιες άολλέες ήγερέθοντο 
έκ θαλάμων έλθόντες, Έχέφρων τε Στρατίος τε 
Περβεύς τ' Ά ρητός τε καϊ άντίθεος Θραβυμήδης' 
τοΐβι δ' έπειθ' έκτος Πειβίβτρατος ήλυθεν ήρως' 415 
πάρ δ' άρα Τηλέμαχον θεοείκελον εΐβαν άγοντες, 
τοΐβι δε μύθων ήρχε Γερήνιος ίππότα Νέβτωρ' 
,,καρπαλίμως μοι, τέκνα φιλα, κρηήνατ έελδωρ, 
δφρ' ή τοι πρώτιβτα θεών ίλάββομ' Άθήνην, 
ή μοι έναργής ήλθε θεοϋ ές δαΐτα θάλειαν. 420 

αλλ' άγ' 6 μεν πεδίον δ' έπι βονν ΐτω, δφρα τάχιβτα 
έλθηβιν, έλάβη δε βοών έπιβουκόλος άνήρ' 
είς δ' έπΙ Τηλεμάχου μεγαθύμου νήα μέλαιναν 
πάντας ίων έτάρονς άγέτω, λιπέτω δε δύ' οίους' 
εις δ' αύ χρυβοχόον Ααέρκεα δεϋρο κελέβθω 425 
έλθεΐν, δφρα βοος χρυβον κέραβιν περιχεύη. 
οί δ' άλλοι μένετ αυτού άολλέες, είπατε δ' εί'βω 
δμωήβιν κατά δώματ άγακλυτά δαΐτα πένεβθαι, 
έδρας τε ξύλα τ' άμφΐ καϊ άγλαον οίβέμεν ύδωρ." 
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ώς έφαθ', οι δ' άρα πάντες έποίπννον. ήλθε μεν 
αρ βοϋς 43» 

εκ πεδίου, ήλθον δε θοής παρά νηός έίβης 
Τηλεμάχου έταροι μεγαλήτορος, ήλθε δε χαλκεύς 
δπλ' έν χερβϊν έχων χαλκήια, πείρατα τέχνης, 
άκμονά τε βφϋράν τ' έυποίητόν τε πυράγρην, 
οϊβίν τε χρυβον είργάξετο" ήλθε δ' Άθήνη 435 
ίρών άντιόωβα. γέρων δ' ίππηλάτα Νέβτωρ 
χρυβδν έδωχ ' δ 4' έπειτα βοος κέραβιν περίχευεν 
άβκήβας, ϊν άγαλμα θεά κεχάροιτο ίδονβα. 
βοϋν δ' άγέτην κεράων Στρατίος καΐ δΐος Έχέφρων. 
χέρνιβα δέ βφ' "Αρητός έν άνθεμόεντι λέβητι 44» 
ήλυθεν έκ θαλάμοιο φέρων, έτέρη δ' έχεν ονλάς 
έν_κανέω. πέλεκνν δέ μενεπτόλεμος Θραβυμήδης 
όξύν έχων έν χειρί παρίβτατο βοϋν έπικόψων. 
Περβεύς δ' άμνίον είχε. γέρων δ' ίππηλάτα Νέβτωρ 
χέρνιβά τ' ούλοχύτας τε κατήρχετο, πολλά δ' Άθήνη 
εϋχετ' άπαρχόμενος κεφαλής τρίχας έν πυρί βάλ-

λων. 446 
αύτάρ έπεί ρ' ευξαντο και ούλοχύτας προβάλοντο, 
αύτίκα Νέβτορος υίος ύπέρθυμος Θραβυμήδης 
ήλαβεν άγχι βτάς' πέλεκυς δ' άπέκοψε τένοντας 
αύχενίους, λϋβεν δέ βοος μένος, αί δ' δλόλυξαν 450 
θυγατέρες τε ν,υ&ί τε και αίδοίη παράκοιτις 
Νέβτορος, Ευρυδίκη πρέββα Κλυμένοιο θυγατρών. 
οί μέν έπειτ' άνελόντες άπδ χθονος εβρνο,δείης 
έβχον άτάρ βφάξεν Πειβίβτρατος ορχαμρς άνδρων. 
της δ' έπεί έχ μέλαν αίμα ρύη, λίπε δ' όβτέα θυμός, 455 
αΐψ' άρα μιν διέχευαν, άφαρ δ' έκ μηρία τάμνον 
πάντα κατά μοϊραν, κατά τε κνίβη ¿κάλυψαν 
δίπτυχα ποιήβαντες, έπ αυτών δ' ώμοθέτηβαν. 
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καίε δ' έπί σχίζης δ γέρων, έτη δ' αί'θοπα οίνον 
λεΐβε · νέοι δέ παρ' αυτόν έχον πεμπώβολα χερσίν. 460 
αντάρ έπεί κατά μήρα κάη καϊ σπλάγχνα πάσαντο, 
μίστνλλόν τ άρα τάλλα καϊ άμφ' δβελοΐσιν έπειραν, 
ώπτων δ' ¿κρρπόρονς δβελούς έν χερσίν έχοντες. 

τόφρα δε Τηλέμαχου λοϋσεν καλή Πολνκάστη, 
Νέστορος δπλοτάτη θυγάτηρ Νηλψάδαο. 465 
αντάρ έπεί λοϋσέν τε καϊ έχρισεν λίπλ έλαίω, 
άμφί δέ μιν φάρος καλόν βάλεν ήδέ χιτώνα, 
έκ ρ άσαμίν.θ.ον βή δέμας άθανάτοισιν δμοΐος' 
πάρ δ' δ γε Νέστορ' ¿ων κατ άρ' έζετο, ποιμένα λαών. 

οι δ' έπεί ωπτησάν κρέ' υπέρτερα καϊ έρύσαντο, 470 
δαίνννθ' εζόμενοί' έτά δ' άνέρες έσθλοί 'όροντο 
οίνον οίνοχοενντες ένϊ χρνσέοις δεπάεσσιν. 
αντάρ έπεί я'όσιος καϊ έδητύος έξ έρον έντο, 
τοΐσι δέ μύθων ήρχε Γερήνιος ίππότα Νέστωρ' 
„παίδες έμοί, άγε Τηλεμάχω καλλίτριχας ίππους 475 
ξεύξαθ' νφ' άρματ άγοντες, ίνα πρήσσησιν δ δ οίο." 

ώς έφαθ', ol δ' άρα τον μάλα μέν κλύον ήδέ πΐθοντο, 
καρπαλίμως δ' έξενξαν νφ' άρμασιν ώκέας ίππους, 
έν δέ γυνή ταμίη σΐτον καϊ οίνον έθηκεν 
όψα τε, οία έδουσι διοτρεφέες βασιλήες. 480 
αν δ' άρα Τηλέμαχος περικαλλέα βήσετο δίφρον 
πάρ δ' άρα Νεστορίδης Πεισίστρατος όρχαμος ανδρών 
ές δίφρον τ' ανέβαινε καϊ ήνία λάξετο χερσίν 
μάστιξεν δ' έλάαν, τω δ' ονκ άέκοντε πετέσθην 
ές πεδίον, λιπέτην δέ Πύλου αίπν πτολίεθρον. 485 
οί δέ πανημέριοι σεΐον ξνγόν άμφϊς έχοντες, 
δύσετό τ ήέλιος σκιόωντό τε πάσαι αγνιαί, 
ές Φηράς δ' ΐκοντο Αιοκλήος ποτΐ δώμα, 
νίέος Όρτιλόχοιο, τον Αλφειός τέκε παϊδα. 
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ένθα δέ νύχτ άεβαν, δ δε ro tg παρ ξείνια θήκεν. 490 
ήμος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάχτυλος 'Ηώς, 

ΐπτίους τε ξευγνυντ' άνά θ' άρματα ποικίλ' έβαινον 
[έκ δ' έλαβαν προθύροιο καΐ αίθούβης έριδούπου.] 
μάβτιξεν δ' έλάαν, τώ δ' ουκ άέκοντε πετέβθην. 
Ιξον δ' ές πεδίον πνρηφόρον, ένθα δ' έπειτα 495 
ήνον όδόν τοΐον γαρ ύπέκφερον ώχέες 'ίπποι, 
δύβετό τ' ήέλιος βκιόωντό τε πάβαι άγυιαί, 

ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Δ. 

Τα έν Λαχεόαίμονι. 

pC οί δ' ϊξδν κοίλην Λακεδαίμονα κητώεββαν. 
προς δ' άρα δώματ έλων Μενελάου κυδαλίμοιο' 
τον δ' εύρον δαινύντα γάμον πολλοΐβιν έτηβιν 
υίέος ήδέ θυγατρος άμύμονος φ ενι οίκω. 
τήν μεν Άχιλλήος ρηξήνορος νιε ι πέμπεν 5 
έν Τροίη γάρ πρώτον ΰπέβχετο xal κατένευβεν 
δωβέμεναι, τοΐβιν δε θεοί γάμον έξετέλειον. 
την άρ' ο γ' ένθ' ΐπποιβι και άρμαβι πέμπε νέεβθαι 
Μυρμιδόνων προτΐ άβτυ περικλυτόν, οιβιν άναββεν. 
νίέι δε Σπάρτηθεν Αλέκτορος ήγετο κούρην, 10 
ος ο ί τ η λ ύ γ ε τ ο ς γ ένετο κρατερός Μεγαπένθης 
έκ δούλης· Ελένη δέ θεοί γόνον ούκέτ' έφαινον, 
έπεί δή το πρώτον έγείνατο παΐδ' έρατεινήν, 
Έρμιόνην, ή είδος έχε χρυβέης Αφροδίτης. 

. ώς οί μέν δαίνυντο καθ' ύψερεφές μέγα δώμα 16 
[γείτονες ήδέ έται Μενελάου κυδαλίμοιο 
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τερπόμενοι' μετά δε βφιν έμέλπετο θείος αοιδός 
φορμίζων, δοιώ δέ κυβιβτητήρε κατ' αυτούς, 
μολπής έξάρχοντος, έδίνευον κατά μέΰβους.] 
τώ δ' αυτ έν προθύροιβι δόμων αύτώ τε και ϊππω, 20 
Τηλέμαχος θ' ήρως και Νέβτορος άγλαός υιός, 
βτήβαν. ό δε προμολών ίδετο κρείων Έτεωνεύς, 
ότρηρός θεράπων Μενελάου κυδαλίμοιο, 
βή δ' £μεν άγγελέων διά δώματα ποιμένι λαών, 
άγχοϋ δ' ίδτάμενος έπεα πτερόεντα προβηύδα' 25 
,,ξείνω δή τινε τ ά δ ε , διοτρεφές ώ Μενέλαε, 
άνδρε δύω, γενεή δέ Αιός μεγάλοιο έικτον. 
αλλ' εί'π', ή βφωιν καταλύ'βομεν ώκέας ίππους, 
ή άλλον πέμπωμεν ικανέ μεν, ός κε φιλήβη." 

τον δέ μέγ' όχθήβας προβέφη ξ α ν θ ό ς Μενέλαος' 30 
,,ον μέν νήπιος ήβθα, Βοηθοΐδη Έτεωνεϋ, 
το πριν' άτάρ μέν νυν γε πάις ως νήπια βάζεις, 
ή μέν δή νώι ξεινήια πολλά φαγόντε 
άλλων ανθρώπων δεϋρ' ίκόμεθ', αΐ κέ ποθι Ζευς 
έξοπίβω περ παύβη όιζύος. αλλά λύ' ίππους 35 
ξείνων, ές δ' αυτούς προτέρω άγε θοινηθήναι." 

ώς φάθ', δ δέ μεγάροιο διέββυτο, κέκλετο δ' άλλους 
ότρηρούς θεράποντας άμα βπέβθαι έοΐ αύτω. 
οι δ ' ίππους μέν έλυβαν υπό ζυγού ιδρύοντας, 
και τούς μέν κατέδηβαν εφ' ίχπείηβι κάπηβιν, 40 
πάρ δ' έβαλον ζειάς, ανά δέ κρι λευκό ν έμιξαν, 
άρματα δ ' έκλιναν προς ένώπια παμφανόωντα, 
αυτούς δ' εΐΰήγον θ ε ί ο ν δόμον. οI δέ ίδόντες « β 
θαύμαζον κατά δώμα διοτρεφέος βαβιλήος· 
ώς τε γάρ ήελίου αίγλη πέλεν ήέ βελήνης 45 

δώμα καθ' ύψερεφές Μενελάου κυδαλίμοιο. 
αύτάρ έπεί τάρπηβαν δρώμενοι δφθαλμοϊβιν, 
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ες ρ' άβαμίνθους βάντες έυξέβτας λούβαντο. 
τους 4' έπεί ούν δμωαί λοϋβαν καϊ χρΐβαν έλαια, 
άμφΐ 4' άρα χλαίνας οϋλας βάλον ήδέ χιτώνας, 50 
ες ρα θρόνους έζοντο παρ' Άτρεΐδην Μενέλαον. 
χέρνιβα 4' άμφίπολος προχόφ έπέχευε φέρονβα 
καλή χρυβείη υπέρ άργυρέοιο λέβητος, 
νίψαβθαι' παρά δέ ξεβτήν έτάνυββε τράπεζαν. 
βΐτον δ' αι'δοίη ταμίη παρέθηκε φέρουβα, 55 

είδατα πόλλ' έπιθεΐβα χαριξομένη παρεόντων. 
[δαιτρος δέ κρειών πίνακας παρέθηκεν άείρας 
παντοίων, παρά δέ βφι τίθει χρύβεια κύπελλα.] 
εώ καϊ δεικνύμενος προβέφη ξανθός Μενέλαος' 
,,βίτου θ' άπτεβθον και χαίρετον. αύτάρ έπειτα 60 
δείπνου παββαμένω είρηβόμεθ', οΐ τινές έβτον 
[άνδρών ού γαρ βφων γε γένος άπόλωλε τοκήων, 
αλλ' άνδρών γένος έβτέ διοτρεφέων βαβιλήων 
βκηπτούχων, έπεί ου κε κακοί τοιούβδε τέκοιεν]."^ 

ώς φάτο, και βφιν νώτα βοος παρά πίονα θήκεν 65 
δπτ εν χερβϊν ελών, τά ρά οί γέρα πάρθεβαν αύτω. 
οι δ' έπ' όνείαθ' έτοιμα προκείμενα χείρας ί'αλλον. 
αύτάρ έπεί πόβιος και έδητύος εξ έρον έντο, 
δή τότε Τηλέμαχος προβεψώνεε Νέβτορος υίον 
άγχι βχών κεφαλήν, ίνα μή πευθοίαθ' οι άλλοι' ΊΟ 
,,φράζεο, Νεβτορίδη, τφ έμφ κεχαριβμένε θυμω, 
χαλκού τε βτεροπήν κάδ δώματα ήχήεντα 
χρυβοϋ τ' ήλέκτρου τε και άργύρου ήδ' έλέφαντος. 
Ζηνός που τοιήδε γ' 'Ολυμπίου ένδοθεν αυλή, 
δββα τάδ' άβπετα πολλά· βέβας μ' έχει είβορόωντα." 75 

τοϋ δ' άγορεύοντος ξύνετο ξανθός Μενέλαος, 
και Οφεας φωνήβας έπεα πτερόεντα προβηύδα' 
„τέκνα φίλ', ή τοι Ζηνί βροτών ουκ άν τις έρίξοί' 
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αθάνατοι γαρ τον γε δόμοι και κτήματ' έαβιν 
ανδρών δ' ή κέν τις μοι έρίββεται ήέ και ονκΐ 80 
κτήμαβιν. ή γάρ πολλά παθών καϊ πόλλ' έπαληθεϊς. 
ήγαγόμην εν νηνβΐ και δγδοάτω έτει ήλθον, 
Κύπρον Φοινίχην τε καϊ Αιγυπτίους έπαληθείς, 
ΑΙΘίοπάς θ' ικόμην και Σιδονίους και Έρεμβονς 
καί Αιβύην, ίνα τ αρνες άφαρ κεραοϊ τελέθουβιν 85 
τρις γάρ τίκτει μήλα τελεβφόρον εις ένιαυτόν. 
ένθα μεν ούτε άναξ έπιδευής ο ντε τι ποιμήν 
τνρον και χρειών ουδέ γλυκερόΐο γάλακτος, . 
αλλ' αίει παρέχονβιν έπηετανον γάλα θήβθαι. 
είος εγώ περί κείνα πολύν βίοτον βνναγείρων 90 
ήλώμην, τείως μοι άδελφεον άλλος έπεφνεν 
λάθργι, άνωιβτί, δόλω ούλο μένη ς άλόχοιο" 
ώς ου τοι χαίρων τοΐβδε κτεάτεββιν άνάββω. 
καϊ πατέρων τάδε μέλλετ' άκουέμεν, οΐ τίνες νμιν 
είβίν, έπεϊ μάλα πολλά πάθον, καϊ άπώλεβα οίκον 95 
ετ> μάλα ναιετάοντα, κεχανδότα πολλά καϊ έβθλά. 
ών όφελον τριτάτην περ έχων εν δώμαβι μοΐραν 
ναίειν, οι δ' άνδρες βόοι έμμεναι, ο ϊ τότ όλοντυ 
Τροίη έν εύρείη έκάς "Αργεος ίπποβότοιο. 
αλλ' έμπης πάντας μεν δδνρόμενος και άχενων 100 
πολλάκις έν μεγάροιΰι καθήμενος ήμετέροιβιν 
άλλοτε μέν τε γόω φρένα τέρπομαι, άλλοτε δ' αύτε 
παύομαι' αίψηρος δέ κόρος κρνεροΐο γόοιο' 
τών πάντων ού τόββον οδύρομαι άχνύμενός περ, 
ώς ενός, ος τέ μοι ΰπνον απεχθαίρει και έδωδήν 105 
μνωομένω, έπει ου τις 'Αχαιών τόββα μόγηβεν, 
όββ' Όδνβεύς έμόγηβε καϊ ήρατο. τω δ' άρ' έμελλεν 
αύτω κήδε' έβεβθαι, έμοϊ δ' άχος αίέν άλαβτον 
κείνου, όπως δή δηρον άποίχεται, ούδέ τι ίδμεν, 

ΗΟΜΕΒΙ ΟθΥ58ΕΛ. I. - 4 ' 
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ζώει 8 γ' ή τέθνηκεν. όδύρονταί νΰ που αυτόν 110 
Λαέρτης θ' ό γέρων καΐ έχέφρων Πηνελόπεια 
Τηλέμαχος θ1 ' , ον έλειπε νέον γεγαώτ ένϊ οίκω 

ώς φάτο, τω δ' άρα πατρός ύφ' ΐμερον ώρβε γόοιο. 
δάκρν δ' άπο βλεφάρων χαμάδις βάλε πατρός άκούβας, 
χλαίναν πορφυρέην άντ όφθαλμοΐιν άναβχων 115 
άμφοτέρηβιν χερβί. νόηβε δέ μιν Μενέλαος, 
μερμήριξε δ' έπειτα κατά φρένα και κατά θυμόν, 
ήέ μιν αύτον πατρός έάβειε μνηβθήναι 
ή πρώτ' έξερέοιτο έκαβτά τε πειρήβαιτο. . 

εϊος δ ταϋθ' ωρμαινε κατά φρένα και κατά θυμό ν, 120 
εκ δ' 'Ελένη θαλάμοιο θυώδεος νψορόφοιο 
ήλυθεν Άρτέμιδι χρνβηλακάτω έικνΐα. ' 
τη δ' άρ" άμ' Αδρήβτη κλιβίην εντνκτον έθηκεν, 
Λλκίππη δέ τάπητα φέρεν μαλακού έρίοιο, 
Φυλώ δ' άργύρεον τάλαρον φέρε, τόν οι έδωκεν 125 
Άλκόνδρη, Πολνβοιο δάμαρ, og έναι' ivi Θήβης 
Αίγνπτίης, οθι πλεΐβτα δόμοις έν κτήματα κείται' 
og Μενελάω δώκε δν' άργνρέας άβαμίνθους, 
δοιονς δέ τρίποδας, δέκα δέ χρυβοΐο τάλαντα, 
χωρίς δ' αύθ' 'Ελένη άλοχος πόρε κάλλιμα δωρα' 130 
χρνβέην τ ήλακάτην τόλαρόν θ' ύπόκυκλον όπαββεν 
άργνρεον, χρυβω δ' έπί χείλεα κεκράαντο. 
τόν ρά οί άμφίπολος Φυλώ. παρέθηκε φέρονβα 
νήματος άβκητοΐο βεβυβμένον αντάρ έπ' αντω 
ήλακάτη τετάννβτο ίοδνεφές είρος έχουβα. . 135 
έζετο δ' έν κλιβμω, υπό δέ θρήνυς ποβίν ήεν. 
αντίκα δ' ή γ' έπέεββι πόβιν έρέεινεν ε'καβτα' 
,,ϊδμεν δή, Μενέλαε διοτρεφές, οΐ τίνες οί'δε 
άνδρων εύχετόωνται ίκανέμεν ήμέτερον δώ; 
ψενβομαι ή έτυμον έρέω ; κέλεται δέ με θυμός. 140 
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ού γάρ πώ τινά φημι έοικότα ώδε ίδέβθαι 
οντ' άνδρ' οντε γυναίκα, βέβας μ' έχει είβορόωβαν, 
ώς ο4' Όδνββήος μεγαλήτορος νϊι έοικεν, 
Τηλέμαχο), τον έλειπε νέον γεγαώτ ένΐ οίκω 
κείνος άνήρ, 8τ' έμεΐο κυνώπιδος εϊνεκ' Αχαιοί 145 
ήλθεθ' υπό Τροίην πόλεμον θραβνν δρμαίνοντες." 

την 4' άπαμειβόμενος προβέφη ξανθός Μενέλαος· 
,,ουτω νυν καΐ εγώ νοέω, γνναι, ώς 6υ έίβκεις' 
κείνου γαρ τοιοίδε πόδες τοιαίδε τε χείρες 
δφθαλμών τε βολαί κεφαλή τ' έφύπερθέ τε χαΐται. 150 
καΐ νϋν ή τοι έγώ μεμνημένος άμφ' Όδνβήι 
μυθεόμην, δβα κείνος διξνβας έμόγηβεν 
άμφ' έμοί, αύτάρ δ πικρον νπ' δφρύβι δάκρυον είβεν 
χλαίναν πορφυρέην άντ' όφθαλμοΐιν όναβχών." 

τον 4' αν Νεβτ ορίδης Πειβίβτρατος άντ ίο ν ηνδα ' 155 
,,Άτρεΐδη Μενέλαε διότρεφές, δρχαμε λαών, 
κείνου μέν τοι 84' νιος έτήτνμον, ώς άγορενεις" 
άλλα βαόφρων έβτί, νεμεββαται β' ivi θνμω 
ώδ' έλθών το πρώτον έπεββολίας άναφαίνειν 
αντα βέθεν, του νώι θεον ώς τερπόμεθ' αύδή. 160 
αύτάρ έμέ προέηκε Γερήνιος ίππότα Νέβτωρ 
τω άμα πομπον έπεβθαι· έέλδετο γάρ 6ε ίδέβθαι, 
δφρα οί ή τι έπος ύποθήβεαι ήέ τι έργον. ' 
πολλά γάρ άλγε' έχει πατρός πάις οίχομένοιο 
εν μεγάροις, ф μή άλλοι άοββητήρες έωβιν, 165 
ώς νϋν Τηλεμάχω δ μεν οί'χεται, ούδέ οί άλλοι 
εϊβ', οΐ κεν κατά δήμον άλάλκοιεν κακότητα." 

τον 4 ' άπαμειβόμενος προβέφη ξανθός Μενέλαος ' 
,,ώ πόπόι, ή μάλα δή φίλου άνέρος νιος έμδν δώ 
ΐκεθ', ός εϊνεκ' έμεΐο πολέας έμόγηβεν άέθλονς" 170 
και μιν έφην έλθόντα φιληβέμεν έξοχον άλλων 

4* 
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Άργείων, εί νώιν νπεϊρ άλα νόστον έδωκεν 
νηνβϊ θοήσι γενέσθαι 'Ολύμπιος ενρύοπα Ζεύς. 
και κέ οι "Αργεί νάσσα πόλιν καί δώματ' έτευξα, 
εξ 'Ιθάκης άγαγών 6νν κτήμαΰι και τέκεΐ φ .175 
καί π&σιν λαοΐσι, μίαν πόλιν έξαλαπάξας, 
αϊ περιναιετάουσιν, άνάσσονται δ' έμοί αύτω. 
καί κε θάμ' ένθάδ' έόντες έμισγόμεθ' ' ουδέ κεν ήμέας 
άλλο διέκρινεν φιλέοντέ τε τερπομένω τε, 
πριν γ' οτε δή θανάτοιο μέλαν νέφος άμφεκάλυψεν. 180 
άλλά τά μέν που μέλλεν άγάσσεσθαι θεος αυτός, ' 
δς κεΐνον δύστηνον άνόστιμον οίον εθηκεν." 

ώς φάτο, τοΐσι δε π&σιν νφ' ϊμερον ώρσε γόοιο. 
κλαίε μέν Άργείη 'Ελένη, Αιδς έκγεγανΐα, 
κλαίε δέ Τηλέμαχός τε καϊ Άτρεΐδης Μενέλαος' 185 
ονδ' άρα Νέστορος νιος άδακρύτω εχεν 'όσσε " 
μνήσατο γαρ κατά θυμον άμύμονος 'Λντιλόχοιο, 
τόν ρ Ήονς έκτεινε φαεινής άγλαος υιός· 
του ο γ' έπιμνησθεις έπεα πτερόεντ άγόρενεν 
,ΐΑτρεΐδη, περ ί μέν σε βροτών πεπννμένον είναι- 190 
Νέστωρ φάσχ ό γέρων, ότ έπιμνησαίμεθα σεΐο' 
[οίσιν ένϊ μεγάροισι, και αλλήλους έρέοιμεν] 
καϊ νϋν, εΐ τί που έστι, πίθοιό μοί' ον γάρ έγώ γε 
τέρπομ' όδυρόμενος μεταδόρπιος, άλλα καϊ ηώς 
έσσεται ήριγένεια· νεμεσσώμαί γε μέν ούδέν 195 

κλαίειν, δς κε θάνησι βροτών καϊ πότμον έπίσπη. 
τοντό νυ καϊ γέρας οίον όιξνροΐσι βροτοΐσιν, 
κείρασθαί τε κόμην βαλέειν τ' άπο δάκρυ παρειών, 
καϊ γάρ έμος τέθνηκεν άδελφεός, οϋ τι κάκιστος 
Άργείων μέλλεις δέ σύ ίδμεναι· ον γάρ έγώ γε 200 
ήντησ' ούδέ ΐδον περϊ δ' άλλων φασϊ γενέσθαι 
Άντίλοχον, πέρι μέν θείειν ταχύν ήδέ μαχητήν." 
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τον δ' άπαμειβόμενος προβέφη ξανθός Μενέλαος" 
,,ώ φίλ', έπεί τόβα είπες, os' άν πεπννμένος άνήρ 
εΐποι καί ρέξειε, καΐ δς προγενέβτερος εΐη~ 205 
το ίου γαρ καί πατρός, ο καί πεπνυμένα βάζεις, 
ρεΐα δ' άρίγνωτος γόνος άνέρος, φ τε Κρονίων . 
όλβον έπικλώβη γαμέοντί τε γεινομένω τε, 
ώς νΰν Νέβτορι δώκε διαμπερές -ήματα πάντα 
αύτόν μέν λιπαρώς γηραβκέμεν εν μεγάροιβιν, 210 
υίέας αν πινντονς τε και έγχεβιν είναι άρίΰτους. 
ημείς δέ κλανθμον μέν έάβομεν, og πρίν έτνχθη, 
δόρπου δ' έξαϋτις μνηΰώμεθα, χερβι δ' έφ' νδωρ 
χευάντων. μϋθοι δέ και ήώθέν περ εβονται 
Τηλεμάχω και έμοϊ διαειπέμεν άλλήλοιβιν." 215 

rag έφατ , Άβφαλίων δ' άρ ' νδωρ έπι χείρας εχενεν, 
οτρηρος θεράπων Μενελάου κνδαλίμοιο. 
οι δ' έπ' όνείαθ' έτοιμα προκείμενα χείρας ί'αλλον. 

ένθ' αντ' αλλ' ένόηβ' 'Ελένη Α ιός έκγεγανΐα. 
αντίκ άρ' εις οίνον βάλε φάρμακον, ένθεν επινον, 220 

νηπενθές τ άχολάν τε, κακών έπίληθον άπάντων. 
og το καταβρόξειεν, έπήν κρητήρι μιγείη, 
ου κεν εφημέριος γε βάλοι κατά δάκρυ παρειών, 
ονδ' εΐ οί κατατεθναίη μήτηρ τε πατήρ τε, 
ονδ' εί' οί προπάροιθεν άδελφεον ή φίλον νιο ν 225 
χαλκω δηιόωεν, ó δ' οφθαλμοΐβιν δρωτο. 
τοΐα Αιος θνγάτηρ έχε φάρμακα μητιόεντα 
έβθλά, τά οί Πολνδαμνα πόρεν Θώνος παράκοιτις 
Αίγυπτίη, τή πλεΐβτα φέρει ζείδωρος άρονρα 
φάρμακα, πολλά μέν έβθλά μεμιγμένα πολλά δέ λνγρά'ΖΆΟ 
ίητρος δέ έκαβτος έπιβτάμενος περί πάντων 
ανθρώπων ή γαρ Παιήονός ειβι γενέθλης. 
αντάρ έπεί ρ ένέηκε κέλενβέ τε οίνοχοήβαι, 
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έξαΰτις μύθριβιν αμειβομένη προβέειπεν 
,,Άτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές ήδέ και οΐδε 235 
ανδρών έβθλών παίδες, άτσ.ρ θεός άλλοτε άλλφ . 
Ζεύς αγαθόν τε κακόν τε διδοΐ" δύναται γαρ άπαντα' 
ή τοι νυν δαίνυβθε καθήμενοι έν μεγάροιβιν 
και μύθοις τέρπεβθε' έοικότα γαρ καταλέξω, 
πάντα μεν ούκ αν έγω μνθήβομαι ούδ' όνομήνω, 240 
όβ&οι Όδυββήος ταλαβίφρονός είβιν άεθλοί' 
άλλ' οίον τόδ' έρεξε και έτλη καρτεράς άνήρ 
δήμω εν ι Τρώων, οθι πάβχετε πήματ 'Αχαιοί. 
αυτόν μιν πληγήβιν άεικελίηβι δαμάββας, 
βπεΐρα κάκ άμφ' ωμοιβι βαλών, οίκήι έοικως 245 
άνδρών δυβμενέων κατέδυ πόλιν [εύρυάγυιαν 
άλλα δ' αυτόν φωτί κατακρύπτων ήιβκεν, 
δέκτη, ός ούδέν τοΐος έην έπι νηυβιν 'Αχαιών 
τω Ικελος κατέδυ Τρώων πόλιν] οι δ' άβάκηβαν 
πάντες' έγω δέ μιν οιη ανέγνων τοΐον έόντα, 250 
και μιν άνειρώτων δ δε κερδοβύνη άλέεινεν.. 
άλλ' ότε δή μιν έγω λόεον και χρΐον έλαίω, 
άμφϊ δέ εΐματα εββα και ωμοβα καρτερον ορκον 
μή μέν πριν Όδυβήα μετά Τρώεββ' άναφήναι, 
πρίν γε τον ές νήάς τε θοάς κλιβίας τ' άφικέβθαι, 255 
και τότε δή μοι πάντα νόον κατέλεξεν 'Αχαιών, 
πολλούς δέ Τρώων κτείνας ταναήκεϊ χαλκω 
ήλθε μετ Άργείους, κατά δέ φρόνιν ήγαγε πολλήν. 
ένθ' άλλαι Τρωαι λίγ' έκώκυον αύτάρ έμόν κήρ 
χαϊρ', έπει ήδη μοι κραδίη τέτραπτο νέεβθαι 260 
αψ οίκόνδ', άτην δέ μετέβτενον, ην 'Αφροδίτη 
δώχ', ΰτε μ' ήγαγ' έκεΐβε φίλης άπο πατρίδος αίης, 
παΐδά τ έμήν νοβφιββαμένην θάλαμόν τε πόβιν τε 
ου τευ δευόμενον, οϋτ' αρ φρένας ούτε τι είδος." 
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την δ' άπαμειβόμενος προσέφη ξανθός Μενέλαος· 265 
„vai δή τ αυτά γε πάντα, γνναι, κατά μοΐραν έειπες. 
ήδη μέν πολέων έδάην βονλήν τε νόον τε 
ανδρών ηρώων, πολλήν δ' έπελήλνθα γαΐαν 
αλλ'. οϋ πω τοιούτον έγών ί'δον δφθαλμοΐσιν, 
οίον Όδνσσήος ταλασίφρονος εΰκε φίλόν κήρ. 270 
οίον και τόδ' έρεξε και έτλη καρτεράς άνήρ 
ϊππω ένι ξεβτω, ϊν ένήμεθα πάντες άριστοι 
Άργείων Τρώεσσι φόνον και κήρα φέροντες, 
ήλθες έπειτα σύ κεΐσε' κελενσέμεναι δέ σ' έμελλεν 
δαίμων, ög Τρώεσσιν έβονλετο κύδος δρέξαΐ' 275 
και το ι Αηίφοβος θεοείκελος έσπε τ'Ιούση. 
τρις δέ περίστειξας κοίλον λόχον άμφαφόωδα, 
έκ δ' δνομακλήδην Αανάών όνόμαζες αρίστους, 
πάντων Άργείων φωνήν ϊσκονσ' άλόχοισιν. 
αύτάρ εγώ καϊ Τνδεΐδης καΐ δΐος 'Οδυσσεύς 280 

ήμενοι έν μέσσοιδιν ακούσαμεν, ως έβόησας. 
νώι μέν άμφοτέρω μενεήναμεν δρμηθέντες 
ή έξελθέμεναι ή έν δοθέν αιψ' ύπακούσαι' 
αλλ' Όδνσεύς κατέρνκε καϊ έσχεθεν ίεμένω περ. 
[¿'vD' άλλοι μέν πάντες άκήν έσαν νϊες Αχαιών, 285 
"Λντικλος δέ σέ γ' οίος αμείψασθαι έπέεσσιν 
ήθελεν. αλλ' Όδνσενς έπι μάστακα χερσί πίεξεν 
νωλεμέως κρατερήσι, σάωσε δέ πάντας Αχαιούς ' 
τόφρα δ' έχ', 'όφρα σε ν.όσφιν απήγαγε ΠαλλάςΆθήνη.]" 

τον δ' αν Τηλέμαχος πεπννμένος άντίον ηνδα' 290 
,,Άτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές, ορχαμε λαών, . 

άλγιον ον γάρ οι τι τά γ' ήρκεσε λνγρδν δλεθρον, 
ούδ' εϊ οί κραδίη γε σιδηρέη ένδοθεν ή εν. 
άλλ' άγετ είς εύνήν ΐράπεθ' ήμέας, 'όφρα και ήδη 
νπνω νπο γλνκερω ταρπώμεθα κοιμηθέντες." 295 
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ώς έφατ,. Άργείη δ' 'Ελένη δμωήβι κέλενβεν 
δέμνι' νπ' αίθονβη θέμεναι καΐ ρήγεα καλά 
πορφυρέ' έμβαλέειν βτορέσαι τ εφνπερθε τάπητας, 
χλαίνας τ' ένθέμεναι ονλας καθνπερθεν έβαδθαι. 
αί δ' Ι'βαν έκ μεγάροιο δάος μετά χερβίν έχονβαι, 300 
δέμνια δέ βτόρεβαν, έκ δε ξείνονς άγε κήρυξ, 
οί μεν άρ' εν προδόμφ δόμου αυτόθι κοιμήβαντο, 
Τηλέμαχος θ' ήρως καί Νέβτορος άγλαος υιός" 
Άτρεΐδης δέ καθεϋδε μνχω δόμου νψηλοίο, 
παρ δ' 'Ελένη ταννπεπλος έλέξατο, δια γυναικών. 305 

ήμος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάκτνλος 'Ηώς, 
ώρνυτ άρ' έξ εννήφι βοήν αγαθός Μενέλαος 
εΐματα έββάμενος, περί δέ ξίφος όξν θέτ' ώμφ, 
πο66ι δ' υπό λιπαροΐβιν έδήβατο καλά πέδιλα, 
βή δ' ίμεν έκ θαλάμοιο θεώ έναλίγκιος άντην, 310 
Τηλεμάχφ δέ παρΐζεν, έπος τ' έφατ' έκ τ όνόμαξεν 
,,τίπτε δέ 6ε χρειώ δενρ' ήγαγε, Τηλέμαχ ήρως, 
ές Λακεδαίμονα δϊαν έπ' ευρέα νώτα θαλάββης; 
δήμιον ή ίδιον; τάδε μοι νημερτές ένίβπες." 

τον δ' αύ Τηλέμαχος πεπννμένος άντίον ηνδα" 315 
,,Άτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές, ορχαμε λαών, 
ήλυ&ον, εΐ τινά μοι κληηδόνα πατρός ένίβποις. 
έβθίεταί μοι οίκος, δλωλε δέ πίονα έργα' 
δνβμενέων δ' ανδρών πλεϊος δόμος, οΐ τέ μοι αίεΐ 
μήλ' άδινά βφάζονβι και είλίποδας έλικας βοϋς, 320 
μητρός έμής μνηβτήρες νπέρβιον νβριν έχοντες, 
τοννεκα νϋν τά βά γονναθ' ίκάνομαι, αί κ έθέληβθα 
κείνου λνγρόν όλεθρον ένιβπεΐν, εΐ που 'όπωπας 
όφθαλμοΐβι τεοΐβιν ή άλλον μϋθον άκουσας 
[πλαζομένον περί γάρ μιν όιξυρον τέκε μήτηρί] 325 
μηδέ τί μ' αίδόμενος μειλίββεο μηδ' έλεαίρων, 
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άλλ' εν μοι κατάλεξαν, όπως ήντηβας άπωπής. 
λίββομαι, εΐ ποτέ τοί τι πατήρ έμ'ος έβθλος Όδνββενς 
ή έπος ήέ τι έργον νποβτάς έξετέλεββεν 
δήμω ένι Τρώων, όθι πάβχετε πήματ Αχαιοί, 330 
των νυν μοι μνήβαι και μοι νημερτές ένίβπες." 

τον δε μέγ' όχθήβας προβέφη ξανθός Μενέλαος' 
,,ω πόποι, ή μάλα δή κρατερόφρονος ανδρός εν εύνή 
ήθελον εννηθήναι άνάλκιδες αυτοί εόντες. 
ώς δ ' όπότ ' έν ξνλόχω έλαφος κρατεροΐο λέοντος 335 
νεβρονς κοιμήβαβα νεηγενέας γαλαθηνούς 
κνημονς έξερέηβι καΐ άγκεα ποιήεντα . 
βοβκομένη, δ δ' έπειτα έήν είβήλνθεν εννήν, 
άμφοτέροιδι δε τοΐβιν άεικέα πότμον έφήκεν, 
ώς Όδνβενς κείνοιβιν άεικέα πότμον έφήβει. 340 
αϊ γάρ, Ζεν τε πάτερ και Άθηναίη και "Απολλον, 
rofog έών, οϊός ποτ' ένκτιμένη ένΙ Αέββω' 
ί'ξ έριδος Φιλομηλεΐδη έπάλαιβεν άναβτάς, 
κάδ δ' έβαλε κρατερώς, κεχάροντο δέ πάντες 'Αχαιοί, 
τοΐος έών μνηβτήρβιν δμιλήβειεν Όδνβΰεύς' 345 
πάντες κ ώκύμοροί τε γενοίατο πικρόγαμοί τε. 
ταντα δ', ά μ' είρωτας και λίββεαι, ουκ αν εγώ γε 
άλλα παρεξ εΐποιμι παρακλιδόν, ούδ' άπατήβω, 
άλλα τά μέν μοι έειπε γέρων άλιος νημερτής, 
των ουδέν τοι έγώ κρύψω έπος ούδ' έπικεύβω. 350 

Χ Αίγύπτω μ' έτι δεϋρο θεοί μεμαώτα νέεβθαι 
έβχον, έπεϊ ου βφιν έρεξα τεληέββας έκατόμβας. 
[οι δ ' αίεϊ βούλοντο θεοί μεμνήβθαι έφετμέων.] 
νήβος έπειτα τις έβτι ' πολνκλύβτω ένι πόντω 
Αιγύπτου προπάροιθε, Φάρον δέ ε κικλήβκονΰιν, 355 
τόββον άνευθ', ΰββον τε πανημερίη γλαφυρή νηϋς 
ήνυβεν. y λιγύς ονρος έπιπνείηβιν ρπιβθεν' . 
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έν δέ λιμήν έύορμος, όθεν τ από νήας έίβας 
ες πόντον βάλλουβιν, άφυββάμενοι μέλαν ϋδωρ. 
ένθα μ' έείκοβιν ή ματ' έχον θεοί, ουδέ ποτ' ούροι 
πνείοντες φαίνονθ' άλιαέες, ο'ί ρά τε νηών 364 
πομπήες γίγνονται έπ' ευρέα νώτα θαλάββης. 
και νύ κεν ήια πάντα κατέφθιτο και μένε' ανδρών, 
εΐ μη τις με θεών όλοφύρατο και με βάωβεν, . 
Πρωτέος ίφθίμοϋ θυγάτηρ άλίοιο γέροντος, 365 
Είδοθέη' τή γάρ ρα μάλιβτά γε θυμον δρινα. 
ή μ' οί'ω έρροντι βυνήντετο νόβφιν εταίρων 
αΐεϊ γαρ περί νήβον άλώμενοι ίχθυάαβκον 
γναμπτοϊς άγκίβτροιβιν, έτειρε δε γαβτέρα λιμός. 
ή δέ μευ αγχι Οτάβα έπος φάτο φώνηβέν τε· 370 
'νήπιός ε(ς, ώ ξεΐνε, λίην τόβον ή δε χαλίφρων, 
ήε εκών μεθίεις και τέρπεαι άλγεα πάβχων, 
ώς δη δήθ' ενϊ νήβω έρύκεαι, ουδέ τι τέκμωρ 
ενρίμεναι δύναβαι, μινύθει δέ τοι ήτορ εταίρων.'· 

ώς έφατ , αύτάρ έγώ μιν αμειβόμενος προβέειπον 
'εκ μέν τοι έρέω, ή τις βύ πέρ έββι θεάων, 376 
ώ? εγώ ου τι εκών κατερύκομαι, άλλά νυ μέλλω 
αθανάτους άλιτέβθαι, οϊ ούρανον ευρύν έχουβιν. 
άλλα βύ πέρ μοι είπέ, θ ε ο ί δε' τε πάντα ίβαβιν, 
ος τις μ' ¿θανάτων πεδάα και έδηβε κελεύθου, 380 
νόβτον θ', ώς έπϊ πόντον έλεύβομαι ίχθυόεντα.' 

ώς έφάμην, ή δ' αύτίκ άμείβετο δια θεάων 
'τοιγάρ έγώ τοι, ξεΐνε, μάλ' άτρεκέως ' αγορεύβω. 
πωλείται τις δεϋρο γέρων αλιος νημερτής 
άθάνατος Πρωτεύς Αιγύπτιος, ός τε θαλάββης 385 
πάβης βένθεα οίδε, Ποβειδάωνος νποδμώς" 
τον δέ τ έμόν φαβιν πατέρ' έμμεναι ήδέ τεκέβθαι. 
τόν γ' ει πως βύ δνναιο λοχηβάμενος λελαβέβθαι, 
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ος κέν τοι είπηδιν òdòv και μέτρα κελενθον 
νόβτον θ', ώς επί πόντον έλεύσεαι ίχθνόεντα' 390 
και δε κέ τοι εΐπησι, διοτρεφές, αϊ κ' έθέλησθα, 
οττι τοι εν μεγάροιβι κακόν τ άγαθόν τε τετνκται 
ο¿χομένοιο σέθεν δολιχήν όδόν άργαλέην τε.' 

ως έφατ , αντάρ έγώ μιν αμειβόμενος προβέειπον 
'αυτή νυν φράζεν συ λόχον θείοιο γέροντος, 395 
μη πώς με προϊδων ήε προδαείς άλέηται· 
άργαλέος γάρ τ' έβτΐ θεός βροτω άνδρΐ δαμήναι.' 

ως έφάμην, ή δ' αντίκ άμείβετο δια θεάων 
'τοιγάρ έγώ τοι, ξεΐνε, μάλ' άτρεκέως αγορεύσω. . 
ήμος δ' ήέλιος μέσον ονρανόν άμφιβεβήκη,- 400 
τήμος αρ' έξ άλός είσι γέρων άλιος νημερτής 
πνοιή νπο Ζεφύροιο μελαίνη φρικί καλυφθείς, 
έκ δ' έλθων κοιμάται νπο σπέσσι γλαφυροΐσιν 
άμφι δέ μιν φώκαι νέποδες καλής άλοσύδνης 
άθρόαι εϋδονβιν, πολιής κλος έξαναδνβαι, 405 
πικρον άποπνείονβαι αλός πολνβενθέος όδμήν. 
ένθα ét' έγων άγαγοϋσα άμ ήοΐ φαινομένήφιν 
εννάσω εξείης' συ δ' έν κρίνασθαι εταίρους 
τρεις, οι τοι παρά νηνΰΐν ένσσέλμοισιν άριστοι, 
πάντα δέ τοι έρέω όλοφώια τοΐο γέροντος. 410 
φώκας μέν τοι πρώτον αριθμήσει και έπεισιν' 
αύτάρ έπήν πάσας πεμπάσσεται ήδέ ί'δηται, 
λέξεται έν μέσσησι νομενς ως πώεσι μήλων, 
τον μεν έπήν δή πρώτα κατεννηθέντα ίδησθε, 
καΐ τότ έπειθ' ν μιν μελέτω κάρτος τε βίη τε, 415 
ανθι δ' έχειν μεμαώτα, καΐ έσσύμενόν περ άλνξαι. 
πάντα δέ γιγνόμενος πειρήσεται, όσσ' έπϊ γαΐαν 
ερπετά γίγνονται, καΐ νδωρ καΐ θεσπιδαές πυρ· 
νμεϊς δ' άστεμφέως έχέμεν μάλλόν τε πιέξειν. 
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αλλ' δτε χεν δή θ' αντος άνείρηται έπέεσσιν, 420 
τοϊος έών, ο'ιόν κε κατεννηθέν,τα ΐδησθε, • 
και τότε δή σχέσθαι τε βίης λϋβαί τε γέροντα, 
ήρας, είρεσθαι δέ, θεών δς τις βε χαλέπτει, 
νόστον θ', ώς έπί πόντον έλεύσεαι ίχθνόεντα.' 

ώς είπονβ' ύπο πόντον έδνβετο κνμαίνοντα. 425 
αντάρ έγών επί νήας, δΌ·' έβταβαν εν ψαμάθοιβιν, 
ήια, πολλά δέ μοι κραδίη πόρφυρε κιόντι. 
αντάρ έπεί ρ έπϊ νήα κατήλνθον ήδέ θάλασσαν, 
δόρπον θ' δπλισάμεσθ', έπί τ ήλνθεν άμβροσίη ννξ· 
δή τότε κοιμήθημεν έπί ρηγμΐνι θαλάσσης. 430 
ήμος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάκτυλος 'Ηώς, 
κ«1 τότε δή παρά θϊνα θαλάσσης ενρνπόροιο 
ήια πολλά θεούς γοννονμενος' αντάρ εταίρους 
τρεις άγον, δίσι μάλιστα πεποίθεα πασαν έπ' ίθύν. 
τόφρα δ' άρ' ή γ' ύποδϋσα θαλάσσης ευρέα κόλπο ν 
τέσσαρα φωκάων έκ πόντον δέρματ ένεικεν 436 
πάντα δ' έσαν νεόδαρτα" δόλον δ' έπεμήδετο πατρί. 
εννάς δ' έν ψαμάθοισι διαγλάψασ' άλίηβιν . 
ήστο μένονσ'' ήμεΐς δέ μάλα σχεδόν ήλθομεν αυτής· 
εξείης δ' εννησε, βάλεν δ' έπϊ δέρμα έκόστφ. 440 
ένθα κεν αΐνότατος λόχος έπλετο· τεΐρε γάρ αΐνώς 
φωχάων άλιοτρεφέων όλοώτατος όδμή· -
τις γάρ κ είναλίφ παρά κήτεϊ κοιμηθείη; 
άλλ' αυτή έσάωσε και έφράσατο μέγ' δνειαρ' . 
άμβροσίην ύπδ ρίνα εκάστφ θήκε φέρουσα 445 
ηδύ μάλα πνείονσ αν, δλεσσε δέ κήτεος δ δ μην. · 
πασαν δ' ήοίην μένομεν τετληότι θνμώ· 
φώχαι δ' έξ άλδς ήλθον άολλέες. αϊ μέν έπειτα 
έξης εύνάξοντο παρά ρηγμΐνι θαλάσσης· 
ένδιος δ' δ γέρων ήλθ' έξ αλός, εύρε δέ φώκας 450 
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ξατρεφέας, πάβας δ ' άρ' έπώχετο, λέκτο δ ' αριθμόν, 
έν δ ' ήμέας πρώτους λέγε κήτεβιν, ουδέ τι θνμω 
ώίβθη δόλον είναι' έπειτα δε λέκτο καΐ αυτός, 
ήμεΐς δέ ίάχοντες έπεββνμεθ', άμφΐ δέ χείρας 
βάλλομεν ούδ' δ γέρων δολίης έπελήθετο τέχνης, 455 
άλλ' ή τοι πρώτιβτα λέων γένετ ήνγένειος, 
αύτάρ έπειτα δράκων καϊ πάρδαλις ήδέ μέγας 6ύς· 
γίγνετο δ ' ύγρον ύδωρ καϊ δένδρεον νψιπέτηλον 
ήμεΐς δ ' άβτεμφέως έχομεν τετληότι θνμω. 
άλλ' οτε δή ρ' άνιαξ' δ γέρων όλοφώια είδώς, 460 
και τότε δή μ' έπέεΰβιν άνειρόμενος προβέειπεν 
'τις νν τοι, Άτρέος υιέ, θεών 6νμφρα66ατο βονλάς, 
όφρα μ' έλοις άέκοντα λοχηβάμενος; τέο 6ε χρή;' 

ώς έφατ, αύταρ εγώ μιν άμειβόμένος προβέειπον' 
'οίβθα, γέρον τϊ με ταύτα παρατροπέων έρεείνεις; 
ως δή δήθ' ένι νήβω ερνκομαι, ούδέ τι τέκμωρ 466 
ενρέμεναι δνναμάι, μιννθει δέ μοι έν δοθέν ήτορ. 
άλλα 6ν πέρ μοι είπέ, θεοί δέ τε πάντα ί'βαβιν, 
ος τις μ' άθανάτων πεδάα καϊ έδηβε κελενθου, 
νόβτον θ', ώς έπι πόντον έλενβομαι Ιχθυόεντα.' 470 

ώς έφάμην, δ δέ μ' αύτίκ αμειβόμενος προόέειπεν' 
'αλλά μάλ' ωφελλες Αιί τ αλλοιβίν τε θεοΐβιν 
ρέξας ιερά κάλ' άναβαινέμεν, όφρα τάχιβτα 
6η ν ές πατρίδ' ΐκοιο πλέων έπΙ οίνο πα πόντον. 
ού γάρ τοι πρίν μοίρα φίλους τ' Ιδέειν καϊ ίκέβθαι 
οίκον ένκτίμενον και βήν ές πατρίδα γαΐαν, 476 

πρίν γ' ότ αν Αίγύπτοιο διιπετέος ποταμοίο 
αν τις ,νδωρ έλθης ρ έξη ς θ' ιεράς εκατόμβας 
άθανάτοιΰι θεοί6ι, τοι ούρανον εύρύν έχονβιν' ' 
καϊ τότε τοι δώβονβιν όδόν θεοί, ήν 6υ μενοινας48ο 

ώς έφατ', αύταρ έμοί γε κατεκλάβθη φίλον ήτορ, 
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οννεκά μ' αύτις άνωγεν έπ' ήεροειδέα πόντον 
Αίγνπτόνδ' ίέναι δολιχήν δδόν άργαλέην τε. 
άλλα και ώς μύθοιβιν αμειβόμενος προβέειπον 
'ταύτα μεν οϋτω δή τελέω, γέρον, ώς 6ν κελεύεις· 485 
αλλ' αγε μοι τάδε είπε και άτρεκε'ως κατάλεξον, 
τ) πάντες 6ύν νηνβιν άπήμονες ήλθον 'Αχαιοί, 
ους Νέθτωρ και έγώ λίπομεν Τροίηθεν ίόντες, 
ήέ τις ώλετ' όλέθρω άδενκει ής επί νηος 
ήέ φίλων έν χερβίν, έπεί πόλεμον τολύπενθεν.' 490 

ώς έφάμην, ό δε μ' αν τικ' αμειβόμενος προβέειπεν 
''Ατρεΐδη, τί με ταύτα διείρεαι; ουδέ τί 6ε χρή 
ΐδμεναι, ούδέ δαήναι έμόν νόον ούδέ βέ φημι 
δήν ακλαντον έβεβθαι, έπήν έύ πάντα πύθηαι. 
πολλοί μεν γαρ των γε δάμεν, πολλοί δε λίποντο • 495 
άρχοί δ' αν δύο μούνοι 'Αχαιών χαλκοχιτώνων 
έν νόβτω άπόλοντο' μάχη δε' τε καΐ' βν παρήβθα. 
εις δ' ετι πον ξωός .κατερύκετ αι εύρε ι πόντω^ι 

, , τ ^ t ^ 4 ^ * » ^ " f f φ ΐ ^ Λ ^ Φ τ ύ « Υ ι ^ , ^ Μ cS Αιμς μεν μέτα νηυβι δαμη δολιχηρετμοιβιν.' Ώ ,, 
Γνρηβιν 'μιν πρωταΠοβειδαων επελαββεν 500 

, Λ 1\μ Uk *• Ьъу^ъ·f-6-ö-t , 
<πετρη6ιν3 μεγαληβι καΐ εξεβαωβε, θαλαββης] . ¡ λ „.-„.„ 
и л - ^ f . ¿I / л . - / О f j J i r f J l 
και vv κεν εκφυγε κηρα και,εχθόμενος περ Αθηνηί 
- ν v W - Itá чЩ -^ίχ" 4¿ ί ·- U 
ει μη νπερφιαλον επος εκβαλε και μεγ ααβθη ο^'-χ 

л, -¿«s On. i, Ъг^ММ "Τ·*·*, OÍ^Cf* И v^V^lZíi <¡ 
am o, αεκητιίθεων φνγ.εειν μεγα λαιτμα θαλαββης. 

- Χ ϊ ^ ψ ? * <?. V a , " ^ Y - ^ ^ M Y r b í ^ r c S t (S 

τουί δε. ,Ποΰειδαων μεγαλ εκλνεν ανδηβαντος· 505 -
ι αντικ επειτα τριαιναν ,ελων χερβι, βτιβαρηβιν , 
„ ,ηλαβε Ινραιην πετρην, απο ,ο . εαχιΰεν αυτήν; /„ 

,Μ-ν-ί^/χ*?Τ >¿¿ а. Ч 
ι και το μεν .αυτόθι „μείνε, το δε τρνφος εμπεδε ποντω, 

'ZMjU-t Λλγν. ЛЛЦ,, МАЦг, «. ¿¡i ' 
.τω О/ Αίας το πρώτον εφεζόμενος μεγ ααβθυβΦύί 

Α Χ, ; «vT ^«»ЦлГЛ «I Ch^ Wl. 
Jkov д έφόρει κατα πόντον απειρονα κνμαινοντα. , 
J Γως δ , , μ ϊ ν ενθ' .άπόλωλεν,„έπεΙ πίεν άλιιυρόν υδωρ.1 • 

во ς δε πον εκφυγε κηρας αδελφεος ηδ υπαλυξεν 
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έν νηνσΐ γλαφνρησι' σάωσε δέ πότνια "Ηρη. 
αλλ" ότε δή τάχ έμελλε Μαλειάων όρος αιπύ 
ΐξεσθαι, τότε δή μιν αναρπάξασα θύελλα 515 
πόντον έπ' ίχθυόεντα φέρεν βαρέα στενάχοντα, 
αγρού έπ' έσχατιήν, όθι δώματα ναΐε Θνέστης 
το πριν, ατά ρ τότ έναιε Θνεστιάδης Αίγισθος, 
αλλ' ότε δή και κεΐθεν έφαένετο νόστος άπήμων, 
άψ δε θεοί ονρον στρέψαν, καΐ οί'καδ' ϊκοντο, 520 
ή το ι δ μεν χαίρων έπεβήσετο πατρίδος αίής 
καΐ κύνει άπτόμένος ήν πατρίδα' πολλά δ' απ' αυτού 
δάκρυα θερμά χέοντ , έπεϊ άσπασίως ί'δε γαΐαν. 
τον δ' αρ' άπδ σκοπιής εΐδε σκοπός, όν ρα καθεΐσεν 
Αίγισθος δολομητις άγων, ύπδ δ' έσχετο μισθον 525 
χρυσού δοιά τάλαντα' φύλασσε δ' ό γ' εις ένιαντόν, 
μή ε λάθοι παριών, μνήσαιτο δέ θούριδος αλκής, 
βή δ' ΐμεν άγγελέων προς δώματα ποιμένι λαών. 
αντίκα δ' Αίγισθος δολίην έφράσσατο τέχνην 
κρινάμενος κατά δήμον ¿είκοσι φώτας αρίστους 530 
είσε λόχον, ετέρωθι δ' άνώγει δαϊτα πένεσθαι. 
αύτάρ δ βή καλέων 'Αγαμέμνονα ποιμένα λαών 
ϊπποισιν και όχεσφιν, άεικέα μερμηρίζων. 
τον δ' ούκ είδότ' όλεθρον ανήγαγε καϊ κατέπεφνεν 
δειπνίσσας, ως τίς τε κατέκτανε βούν έπϊ φάτνη. 535 
ουδέ τις Άτρεΐδεω έτάρων λίπεθ', οι οί έποντο, 
ούδέ τις Αιγίσθου, αλλ' έκταθεν έν μεγάροισιν.' 

ώς έφατ', αύτάρ έμοί γε κατεκλάσθη φίλον ήτορ, 
κλαΐον δ' έν ψαμάθοισι καθήμενος, ουδέ νύ μοι κήρ 
ήθελ' έτι ξώειν καϊ δραν φάος ήελίοιο. 540 
αύτάρ έπει κλαίων τε κνλινδόμενός τε κορέσθην, 
δή τότε με προσέειπε γέρων άλιος νημερτής· 
'μηκέτι, Άτρέος υιέ, πολύν χρόνον άσκελές όντως 
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κλαι , έπει ουκ άνυσίν τίνα δήομεν αλλά τάχιστα 
πείρα, όπως κεν δή σήν πατρίδα γαΐαν ϊκηαι. 54δ 
ή γάρ μιν ξωόν γε κιχήσεαι, ή κεν 'Ορέστης 
κτεΐνεν ύποφθάμενος, συ δέ κεν τάφου άντιβολήσαις.' 

ώς έφατ , αύτάρ έμοί κραδίη καΙ θυμός άγήνωρ 
αύτις ένΐ στήθεσσι καϊ άχννμένω περ ίάνθη, 
και μιν φωνήσας έπεα πτερόεντα προσηνδων . 550 
'τούτους μεν δή οίδα" σύ δε τρίτον αν δ ρ' δνόμαξε, 
ο? τις έτι ξωός κατερύκεται εύρέι πόντω 
[ηε θανών έθέλω δέ καϊ άχνύμενός περ άκοϋβαι].' 

ν /ως έφάμην, ό δέ μ' αύτίκ αμειβόμενος προσέειπεν 
'υιός Ααέρτεω, 'Ιθάκη ένι οικία ναίων 555 
τον δ' ίδον έν ιβσω_θαλερον κατά δάκρυ χέοντα, 
νύμφης έν μεγάροισι Καλνψοϋς, ή μιν ανάγκη 
Ισχεί' ό 4 ' ου δύναται ήν πατρίδα γαΐαν ίκέσθαι' 
ού γάρ οί πάρα νήες έπήρετμοι και εταίροι, 
οι κέν μιν πέμποιεν έπ' ευρέα νώτα θαλάσσης. 560 
σοι δ' ού θέσφατόν έστι, διοτρεφές ώ Μενέλαε, 
Άργει έν ίπποβότω θανέειν και πότμον έπισπεΐν, 
αλλά σ' ές Ήλύσιον πεδίον καϊ πείρατα γαίης 
αθάνατοι πέμψουσιν, οθι ξανθός 'Ραδάμανθυς, 
τη περ ρηίστη βιοτή πέλει άνθρώποισιν 565 
ού νιφετός, οντ άρ χειμών πολύς ούτε ποτ' όμβρος, 
αλλ' αΐει Ζεφύροιο λιγύ πνείοντος άήτας 
Ωκεανός άνίηΰιν άναψύχειν ανθρώπους^. _ 
οϋνεκ' έχεις Έλένην καί σφιν γαμβρός Λ ιός έσσι.'·^ 

ώς ειπών υπό πόντον εδύσετο κυμαίνοντα. 570 
αύτάρ έγών έπϊ νήας α μ' άντιθέοις έτάροισιν 
ήια, πολλά δέ μοι κραδίη πόρφνρε κιόντι. 
αύτάρ έπεί ρ έπϊ νήα κατήλθομεν ήδέ θάλασσαν, 
δόρπον θ' όπλισάμεσθ', έπϊ τ ήλυθεν άμβροσίη νύξ" 
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δή τότε χοιμήθημεν έπΐ ρηγμΐνι θαλάββης./ 575 
ήμος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάκτυλος 'Ηώς, 
νήας μεν πάμπρωτον έρύββαμεν είς αλα δΐαν, 
έν δ' ίβτούς τιθέμεβθα χαϊ ίβτία νηνβιν έίβης, 
αν δε και αυτοί βάντες έπΐ χληϊβι καθΐξον, 
έζήδ δ' έζόμενοι πολιήν άλα τύπτον έρετμοΐς. 680 
αψ δ' εις Αίγύπτοιο διιπετέος ποταμοϊο 
βτήβα νέας καΐ έρεξα τεληέββας εκατόμβας. 
αντάρ έπεϊ χατέπανβα θεών χόλο ν αίέν έόντων, 
χεν 'Αγαμέμνονι τνμβον, ΐν' άββεβτον κλέος εί'η. 
ταϋτα τελεντήβας νεόμην, έδοβαν δέ μοι ούρο ν 585 
αθάνατοι, τοί μ' ωκα φίλη ν ες πατρίδ' έπεμψαν, 
αλλ' άγε νυν έπίμεινον ένι μεγάροιβιν έμοΐβιν, 
'όφρα κεν ένδεκάτη τε δνωδεκάτη τε γένηται· 
καΐ τότε θ' εν πέμψω, δώβω δέ τοι άγλαά δώρα, 
τρεις ίππους και δίφρον εύξοον αντάρ έπειτα 590 
δώβω καλόν άλειβον, ίνα βπένδηβθα θεοΐβιν 
άθανάτοις έμέθεν μεμνημένος ήματα πάντα." 

τον δ', αν Τηλέμαχος πεπννμένος άντίον ηνδα" 
,,'Ατρεΐδη, μή δη με πολύν χρόνον ένθάδ' έρνκε. 
καϊ γάρ κ είς ένιαντον εγώ παρά βοί γ' άνεχοίμην 595 
ήμενος, ουδέ κέ μ' οίκου έλοι πόθος ουδέ τοκήων 
α Ινώς γάρ μύθοιβιν έπεββί τε βοΐβιν άκονων 
τέρπομαι' άλλ' ήδη μοι άνιάξονβιν εταίροι . 
έν Πνλω ήγαθέη, βύ δέ με χρόνον ένθάδ' έρδκεις. 
δώρον δ', όττι κέ μοι δοίης, κειμήλιον έβτω' 600 
ίππους δ' είς Ίθάκην ουκ αξομαι, άλλα βοί αντω 
ένθάδε λείψω άγαλμα· βύ γάρ πεδίοιο άνάββεις 
ενρέος, ω ένι μεν λωτός πολύς, έν δέ κύπειρον 
πνροί τε ξειαί τε ίδ' εύρνφνές κρΐ λευκόν. . 

έν δ' 'Ιθάκη οντ αρ δρόμοι ενρέες οντε τι λειμών 605 
ΗοϊΙΒΒΙ ΟΏΥδΒΕΛ. I. 5 
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αίγίβοτος, καί μάλλον έπήρατος ίπποβότοιο. 
ον γάρ τις νήσων ίππήλατος ούδ' ένλείμων, 
αϊ θ' αλί κεκλίαταΐ' 'Ιθάκη δε τ ε και περί πασέων." 
Όας φάτο, μεΐδησεν δε βοήν αγαθός ΜενέλαοςΤ""* 

χειρί τέ μιν κατέρεξεν έπος τ έφατ' εκ τ' όνόμαζεν · 610 
,,αΐματός εις άγαθοΐο, φίλον τέκος, οι' αγορεύεις· 
τοιγάρ έγώ τοι ταύτα μεταστήσω· δύναμαι γάρ. 
δώρων δ', όσσ' έν εμώ οί'κφ κειμήλια κείται, 
δώσώ, ο κάλλιστον καϊ τιμηέστατόν έστιν 
δώσω τοι κρητήρα τετνγμένον' άργύρεος δ\ 615 
έστιν άπας, χρνσώ δ' επί χείλεα κεκράανται, 
έργον δ' Ήφαιστοιο. πόρεν δε έ Φαίδιμος ήρως, 
Σιδονίων βασιλεύς, όθ' έος δόμος άμφεκάλνψεν 
κεΐσέ με νοστήσαντα· τεϊν δ' έθέλω τόδ' δπάσσαι." 

ώς οι μεν τοιαύτα προς αλλήλους άγόρενον, 620 
[δαιτνμόνες δ' ές δώματ ΐσαν θείον βασιλήος. 
ο'ι δ' ήγον μεν μήλα, φέρον δ' ένήνορα οίνο ν 
σίτον δε σφ' άλοχοι καλλικρήδεμνοι έπεμπον 
ώς οΓ μεν περί δεΐπνον ένί μεγάροισι πένοντο.] 
μνηστήρες δε πάροιθεν Όδνσσήος μεγάροιο 625 
δίσκο ίύ ιν τ έρποντα και αίγανέησιν ίέντες 
έν τνκτω δαπέδω, οθι περ πάρος, νβριν έχοντες. 
Άντίνοος δε καθήστο και Ενρύμαχος θεοειδής, 
άρχοί μνηστήρων, αρετή δ' έσαν έξοχ άριστοι, 
τοις δ' νίός Φρονίοιο Νοήμων έγγύθεν έλθων 630 
'Αντίνοον μύθοισιν άνειρόμενος προσέειπεν 
,,Άντίνο', ή ρά τι ϊδμεν ένί φρεσίν, ήε καί ούκί, 
δππότε Τηλέμαχος νεΐτ έκ Πύλου ήμαθόεντος; 
νήά μοι οί'χετ' άγων, έμέ δέ χρεώ γίγνεται αυτής 
Ήλιδ' ές ενρύχορον διαβήμεναι, ένθα μοι ίπποι 635 
δώδεκα θήλειαι, νπδ δ' ήμίονοι ταλ.αεργοί 
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άδμήτες' των χέν τιν' έλασβάμενος δαμασαίμην." 
ώς έφαθ', οί δ' άνά θνμόν έθάμβεον ού γαρ έφαντο 

ές Πνλον οΐχεσθαι Νηλήιον, άλλά που αύτοϋ 
αγρών ή μήλοιβι παρέμμεναι ήέ βνβώτη. 640 
τόν δ' αντ Άντίνοος προσέφη Ένπείθεος υιός' 
,,νημερτές μοι έυισπε, πότ ωχετο χαΐ τίνες αύτω 
χοϋροι 'έπο ν τ 'Ιθάκης έξαίρετοι; ή έοΐ αύτοϋ 
θήτές τε δμώές τε; δύναιτό κε καΐ τδ τελέσσαι. 
και μοι τοντ άγόρευΟον έτήτυμον, 'όφρ' έύ ε ιδώ, 645 
ή βε βίη άέκοντος άπηύρα νήα μέλαιναν, 
ή ε εκών οί δώκας, έπεί προσπτνξατο μνθω." 

τον δ' νίός Φρονίοιο Νοήμων άντίον ηϋδα' 
,,αύτός εκών οί δώκα' τί κεν ρέξειε καΐ άλλος, 
όππότ άνήρ τοιούτος έχων μελεδήματα θυμω 650 
αίτίζη; χαλεπόν κεν άνήναβθαι δόσιν εΐ'η. 
κούροι δ', οϊ κατά δήμον άριβτεύουβι μεθ' ήμέας, 
οϊ οί έποντ'' έν δ' άρχόν έγώ βαίνοντα νόησα 
Μέντορα ήέ θεόν, τω δ' αύτω πάντα έφκειν. 
άλλά το θαυμάζω· ί'δον ένθάδε Μέντορα δΐον 655 
χθιζόν ύπηοΐον, τότε δ' έμβη νηΐ Πνλονδε." -

ώς άρα φωνήσας απέβη προς δώματα πατρός, 
τοϊσιν δ' άμφοτέροισιν άγάσσατο θυμός άγήνωρ. 
μνηστήρας δ' άμνδις κάθισαν και παϋσαν άέθλων. 
τοϊσιν δ' Άντίνοος μετέφη Έυπείθεος νίός, 660 
[άχννμενος· μένεος δέ μέγα φρένες άμφιμέλαιναι 
πίμπλαντ , 'άσσε δέ οί πυρι λαμπετόωντι έίκτην]' 
,,ώ πόποι, ή μέγα έργον ύπερφιάλως έτελέσθη 
Τηλεμάχω δδός ή δε" φάμεν δέ οί ού τελέεσθαι. 
έκ τοσσώνδ' άέκητι νέος πάις οΐχεται αϋτως 665 
νήα έρνσσάμενος κρίνας τ' άνά δήμον άριστους, 
άρξει καϊ προτέρω κακόν έμμεναι· άλλά οί αύτω 

6* ' 
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Ζευς όλέβειε βίην πρϊν ήβης μέτρον ίχέβθαι. 
άλλ' αγε μοι δότε νήα θοήν χαϊ είκοβ' εταίρους, 
οφρα μιν αυτόν Ιόντα λοχήβομαι ήδέ φυλάξω 670 
έν πορθμω 'Ιθάκης τε Σάμοιό τε παιπαλοέββης, 
ώς αν έπιβμυγερως ναντίλλεται εϊνεχα πατρός 

ώς έφαθ', οί δ' άρα πάντες έπήνεον ήδέ χέλευον. 
αύτίχ έπειτ' άνβτάντες έβαν δόμον είς Όδυβήος. 

ούδ' άρα Πηνελόπεια πολύν χρόνον ήεν άπυβτος 675 
μύθων, ους μνηβτήρες ένϊ φρεβϊ βυββοδόμευον 
κήρυξ γάρ οί έειπε Μέδων, ος έπεύθετο βουλάς 
αυλής έκτος έών, οί δ' ένδοθι μήτιν νφαινον. 
βή δ' ί'μεν άγγελέων διά δώματα Πηνελοπείη. 
τον δε κατ' ούδου βάντα προβηύδα Πηνελόπεια· 680 
„κήρυξ, τίπτε δέ 6ε πρόεβαν μνηβτήρες άγαυοί; 
ή είπέμεναι δμωήβιν Όδυββήος θείοιο 
έργων παύβαβθαι, βφίβι δ' αύτοις δαΐτα πένεβθαι; 
μή μνηβτεύβαντες μηδ' άλλοθ' δμιλήβαντες 
ϋβτατα καϊ πύματα νυν ένθάδ ε δειπνήβειαν. 685 
οί θάμ' άγειρόμενοι βίοτον κατακείρετε πολλόν, 
κτήβιν Τηλεμάχοιο δαΐφρονος' ουδέ τι πατρών 
υμετέρων τό πρόβθεν άκούετε, παίδες έόντες, 
οίος Όδυββεύς έβκε μεθ' νμετέροιβι τοκεϋβιν, 
ούτε τινά ρέξας έξαίβιον ούτε τι είπων 690 
έν δήμω, ή τ έβτϊ δίκη θείων βαβιλήων' 
άλλον κ' έχθαίρηβι βροτών, άλλον κε φιλοίη. 
κείνος δ' ου ποτε πάμπαν άτάβθαλον άνδρα έώργειν ' 
άλλ' 6 μεν υμέτερος θυμός καϊ άεικέα έργα 
φαίνεται, ουδέ τις έβτι χάρις μετόπιβθ' έυεργέων." 695 

τήν δ' αύτε προβέειπε Μέδων πεπνυμένα είδώς' 
„αϊ γαρ δή, βαβίλεια, τόδε πλεΐβτον κακόν είή. 
άλλα πολύ μεΐξόν τε καϊ άργαλεώτερον άλλο 
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μνηστήρες φράζονται, 8 μή τελέσειε Κρονίων. 
Τηλέμαχον μεμάασι καταχτάμεν δξέι χαλκω 700 
οΐκαδε νισσόμενον ò δ' εβη μετά πατρός άκονήν 
¿ς Πνλον ήγαθέην ήδ' ές Λακεδαίμονα δΐαν." 

ώς φάτο, της δ' αύ τον λύτο γούνατα καΐ φίλο ν ήτορ, 
δήν δε μιν άμφασίη έπέων λάβε' τώ δε οι 'όσσε 
δακρυόφι πλήσθεν, θαλερή δε' οί έσχετο φωνή. 705 
δψέ δε δή μιν έπεσσιν αμειβομένη προσέειπεν' 
„κήρυξ, τίπτε δέ μοι πάις οΐχεται; ουδέ τί μιν χρεώ 
νηων ώκνπόρων έπιβαινέμεν, αϊ θ' άλος 'ίπποι 
άνδράσι γίγνονται, περόωσι δε πονλνν έφ' ύγρήν. 
ή ίνα μηδ' δνομ' αυτού έν άνθρώποισι λίπηται;" 710 

τήν δ' ήμείβετ' έπειτα Μέδων πεπννμένα είδώς' 
,,ούκ οιδ', ή τις μιν θεός ωρορεν, ήε καΐ αύτον 
θυμός έφωρμήθη ί'μεν ές Πνλον, όφρα πνθηται 
πατρός έοΰ ή νόστον τ) 8ν τ iva πότμον έπέσπεν." 

ώς άρα φωνήσας άπέβη κατά δώμ Όδνσήος. 715 
τήν δ' άχος άμφεχνθη θνμοφθόρον, ονδ' άρ' έτ έτλη 
δίφρω έφέζεσθαι πολλών κατά οίκον έόντων, 
&λλ' άρ' έπ' ούδοϋ ϊζε πολυκμήτον θαλάμοιο 
οϊκτρ' όλοφνρομένη. περί δε δμωαί μινύριζον 
π&σαι, όσαι κατά δώματ έσαν, νέαι ήδέ παλαιαί. 720 
της δ' άδινόν γοόωσα μετηνδα Πηυελόπεια' 

,,κλντε, φίλαι' πέρι γάρ μοι 'Ολύμπιος άλγε έδωκεν 
έκ πασέων, όσσαι μοι δμον τράφεν ήδέ γένοντο ' 
ή πρϊν μέν πόσιν έσθλδν απώλεσα θνμολέοντα, 
παντοίης άρετήσι κεκασμένον έν Ααναοΐσιν 725 
[έσθλόν, τον κλέος ευρύ καθ' 'Ελλάδακαι μέσον'Άργος]' 
νυν αύ παΐδ' άγαπητδν ανηρείψαντο θύελλαι 
άκλέα έκ μεγάρων, ούδ' δρμηθέντος άκουσα, 
σχέτλιαι, ούδ' νμεΐς περ ένΐ φρεσΐ θέσθε εκάστη 
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εκ λεχέων μ' άνεγεΐραι, επιβτάμεναι 6άψα θυμώ, 730 
όππότ' εκείνος έβη κοίλην έπι νήα μέλαιναν, 
εί γαρ εγώ πυθόμην ταύτην δδον δρμαίνοντα' 
τω κε μάλ' ή κεν έμεινε και έββύμενός περ δδοΐο, 
ή κέ με τεθνηκυΐαν ένΐ μεγάροιβιν έλειπεν. 
άλλά τις ότρηρώς Αολίον καλέβειε γέροντα, 735 
δμώ' έμόν, ον μοι δώκε πατήρ έτι δεΰρο κιούβη, 
και μοι κήπον έχει πολνδένδρεον, όφρα τάχιβτα • 
Λαέρτη τάδε πάντα παρεξόμενος καταλέξη, 
εί δή πού τ iva κείνος ένΐ φρεβϊ μήτιν νφήνας 
έξελθών λαοΐβιν οδύρεται, οΐ μεμάαβιν 740 
δν καΐ Όδυββήος φθΐβαι γόνον άντιθέοιο." 

τήν δ' αντε προβέειπε φίλη τροφός Ευρύκλεια' 
,,νύμφα φίλη, βύ μεν άρ με κατάκτανε νηλέι χαλκω 
ή έα έν μεγάρψ' μ ϋ θ ο ν δέ τ οι ουκ επικεύβω. 
ήδε' έγω τάδε πάντα, πόρον δέ οί, όββα κέλευεν, 745 
βίτον καΐ μέθυ ηδύ' έμεϋ δ' έλετο μέγαν όρκο ν 
μη πριν eoi έρέειν, πριν δωδεκάτην γε γενέβθαι 
ή β' αυτήν ποθέβαι καί άφορμηθέντος άκοϋβαι, 
ώς αν μη κλαίουβα κατά χρόα καλόν ίάπτης. 
αλλ' ύδρηναμένη, καθαρά χροΐ εΐμαθ' έλοϋβα, 750 
εις νπερω' άναβ&βα βύν άμφιπόλοιβι γυναιξίν 
εϋχε' Άθηναίη κούρη Α ιός αίγιόχοιο' 
ή γάρ κέν μιν έπειτα καί εκ θανάτοιο βαώβαι. 
μηδε γέροντα κάκου κεκακωμένον ού γάρ δίω 
πάγχυ θεοΐς μακάρεββι γονήν Άρκειβιάδαο 755 

έχθεβθ', άλλ' έτι πού τις επέββεται, 8ς κεν έχηβιν 
δώματα θ' νψερεφέα καί άπόπροθι πίονας άγρούς." 

ώς φάτο, της δ' εύνηβε γόον, βχέθε δ* 'όββε γόοιο. 
ή δ' υδρηναμένη, καθαρά χροΐ εΐμαθ' έλοϋβα 
εις νπερω' άνέβαινε βύν άμφιπόλοιβι γυναιξίν, 760 
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έν δ' έθετ' ούλοχύτας κανέφ, ήρατο δ' Άθήνη' 
,,κλϋθί μεν, αίγιόχοιο Λιος τέκος, άτρυτώνη, 
εΐ ποτέ το ι πολύμητις ένΐ μεγάροισιν Όδυββενς 
•η βοάς ή διος κατά πίονά μηρέ' έκηεν, 
των νυν μοι μνήσαι και μοι φίλον via βάωβον, 765 
μνηστήρας δ' άπάλαλκε κακώς ύπερηνορέοντας 

ω? ειποϋσ' ολόλυξε, θεά δέ οί έκλνεν άρής. 
μνηστήρες δ' δμάδησαν άνά μέγαρα σκιόεντα' 
ώδε δέ τις εί'πεβκε νέων νπερηνορεόντων 
,,ή μάλα δή γάμον άμμι πολνμνήστη βασίλεια 770 
άρτνει, ουδέ τι οΐδεν, ο οί φόνος νίι τέτνκται." 

ras άρα τις εί'πεβκε, τά δ' ουκ ί'βαν, ώς έτέτνκτο. 
τοΐσιν δ' Άντίνοος άγορήσατο καί μετέειπεν 
„δαιμόνιοι, μύθους μεν υπερφίαλους άλέασθε 
πάντας όμως, μή πού τις άπαγγείληβι καΐ.εΐσω. 775 
άλλ' άγε σιγή τοΐον άναστάντες τ ελέω μεν 
μνθον, ο δή καί π&σιν ένι φρεσίν ήραρεν ήμΐν." 

ώς εΙπών έκριναν' έείκοβι φωτάς άριστους, 
βάν δ' ίέναι έπι νήα θοήν καί θΐνα θαλάσσης, 
νήα μεν ούν πάμπρωτον αλός βένθοσδε έρυσσαν, 780 
έν δ' ίστόν τ έτίθεντο και [στια νηΐ μελαίνη, 
ήρτύναντο δ' έρετμά τροποΐς έν δερματίνοισιν, 
[πάντα κατά μοϊραν, άνά θ' ιστία λευκά πέτασσαν] 
τεύχεα δέ σφ' ήνεικαν ύπέρθνμοι θεράποντες, 
νψοϋ δ' έν νοτίω την γ' ωρμισαν, εκ δ' έβαν αυτοί· 785 
ένθα δέ δόρπον έλοντο, μένον δ' επί έσπερον έλθεΐν-

ή δ' νπερωίω ανθι περίφρων Πηνελόπεια 
κεϊτ άρ' άσιτος, άπαστος έδητύος ήδέ ποτήτος, 
όρμαίνονσ', ή οί θάνατον φύγοι νιος άμύμων, 
ή δ γ' υπό μνηστήρσιν νπερφιάλοισι δαμείη. 790 
δσσα δέ μερμήριξε λέων άνδρών έν δμίλω 
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δείσας, δππότε μιν δόλων περί κνκλον άγωϋιν, 
τόσβα μιν δρμαίνονβαν έπήλνθε νήδνμος νπνος' 
ενδε δ' άνακλινθεΐσα, λν&εν δε' οί αψεα πάντα. 

ένθ' αντ' αλλ' ένόησε θεά, γλανκωπig Άθήνη. 795 
είδωλον ποίησε, δέμας δ' ήικτο γνναικί, 
Ίφθίμη κονρη μεγαλήτορος Ίκαρίοιο, 
την Ένμηλος όπνιε Φερής εν ι οικία ναίων. 
πέμπε δέ μιν πρδς δώματ' Όδνσσήος θείοω, 
εϊως Πηνελόπειαν δδνρομένην γοόωσαν 800 
πανσειε κλανθμοΐο γόοιό τε δακρνόεντος. 
ές θάλαμον δ' εισήλθε παρά κληΐδος ιμάντα, 
στη δ' αρ' νπέρ κεφαλής και μιν προς μνθον έειπεν 
,,ενδεις, Πηνελόπεια, φίλον τετιημένη ήτορ. 
ον μέν σ' ονδε έώσι ·9εοΙ ρεΐα ξώοντες 805 
κλαίε ιν ου δ' ακάχησθαι, έπεί ρ έτι νόστιμος έστιν 
σος παις· ον μέν γάρ τι θεο ϊς άλιτήμενός έστιν." 

τήν δ' ήμείβετ έπειτα περίφρων Πηνελόπεια 
ήδύ μάλα κνώσβονβ' έν δνειρείησι πνληβιν 
,,τίπτε, κασιγνήτη, δενρ' ήλνθες; ον τι πάρος γε 810 
πωλέ', έπεί μάλα πολλδν απόπροθι δώματα ναίεις. 
καί με κέλεαι παύσασθαι διζνος ήδ' δδννάων 
πολλέων, αϊ μ' έρέθονσι κατά φρένα καί κατά θνμόν, 
ή πρίν μέν πόσιν έσθλον απώλεσα θνμολέοντα, 
παντοίης άρετήσι κεκασμένον έν Ααναοΐσιν 815 
[έσθλόν, τον κλέος ευρύ καθ' 'Ελλάδα καί μέσονΆργος]' 
ννν αν παις αγαπητός έβη κοίλης έπί νηός, 
νήπιος, οϋτε πόνων έύ είδώς οντ' άγοράων. 
τον δή έγώ καί μάλλον δδνρομαι ή περ εκείνον 
τον δ' άμφιτρομέω καί δείδια, μή τι πάθησιν, 820 
ή δ γε τών ένί δήμω, ϊν οί'χεται, ή ένί πόντω· 
δνσμενέες γάρ πολλοί έπ' αντώ μηχανόωνται, 
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ίέμενοι κτεΐναι πριν πατρίδα γαΐαν ίκέβθαι." 
τήν δ' άπαμειβόμενον προβέφη εΐδωλον άμανρόν 

,,θάρβει, μηδέ τι πάγχυ μετά φρεβϊ δείδιθι λίην 825 
τοϊη γάρ οι πομπός άμ' έρχεται, ήν τε καϊ άλλοι 

•άνέρες ήρήβαντο παρεβτάμεναι, δύναται γάρ, 
Παλλάς Άθηναίη' βέ δ' δδνρομένην έλεαίρει' 
ή νυν με προέηκε τέΐν τάδε μυθήβαβθαι." 
τήν δ' αύτε προβέειπε περίφρων Πηνελόπεια" 830 
,,εί μεν δη θεός έββι θεοΐό τε έκλνες ανδής, 
ει δ' άγε μοι και κεΐνον διξνρόν κατάλεξον, 
ή πον έτι ξώει καϊ δρα φάος ήελίοιο, 
ή ήδη τέθνηκε καϊ είν Άίδαο δόμοιβιν." 

τήν δ' άπαμειβόμενον προβέφη εΐδωλον άμανρόν 835 
,,ον μέν το ι κείνόν γε. διηνεκέως άγορεύβω, 
ζώει ο γ' ή τέθνηκε' κακόν δ' άνεμώλια βάξειν.'· 

ώς είπόν βταθμοΐο παρά κληΐδα λιάβθη 
ες πνοιάς άνέμων. ή δ' έξ ύπνου άνόρουβεν 
κούρη Ίκαρίοιο' φίλον δέ οί ήτορ ίάνθη, 840 
ως οί έναργές όνειρον έπέββυτο νυκτός άμολγω. 

μνηβτήρες δ' άναβάντες έπέπλεον υγρά κέλευθα 
Τηλεμάχω φόνον αίπνν ένϊ φρεβϊν δρμαίνοντες. 
έβτι δέ τις νήβος μέββη άλϊ πετρήεββα, 
μεββηγνς 'Ιθάκης τε Σάμοιό τε παιπαλοέββης, 845 
Άβτερίς, ού μεγάλη· λιμένες δ' ένι ναύλοχοι αύτη 
άμφίδυμοί' τή τόν γε μένον λοχόωντες Αχαιοί. 



7 4 . Ο Δ Υ Σ Σ Ε Ι Α Σ Δ. 

Ο Δ Τ Σ Σ Ε Ι Α Σ Ε. 

Όδνβΰέως βχεάία. 

Ήως 6' εκ λεχέων παρ' άγανοϋ Τιθωνοΐο 
ωρνυθ', ΐν' άθανάτοισι φόως φέροι ήδέ βροτοΐσιν 
οί 4ε θεοί θωκόνδε καθίζαναν, έν δ' άρα τοϊσιν 
Ζευς νψιβρεμέτης, ον τε κράτος έΰτΐ μέγιστου, 
τοΐσι ô' 'Λθηναίη λέγε κήδεα πόλλ' Όδνβήος 5 
μνηΰαμένη ' μέλε γάρ οί έών εν δώμασι νύμφης 
,,Ζεν πάτερ ή δ' άλλοι μάκαρες θεοί αίέν έόντες, 
μή τις έτι πρόφρων άγανός και ήπιος έστω 
βκηπχ&ϋχος βασιλεύς μηδέ φ ρ εσΐν α ί'σιμα είδώς, 
άλλ' αι'έϊ χαλεπός τ εΐήβαΐ αί'σνλα ρέζοι' 10 
ώς ον τις μέμνηται Όδυσσήος θείοι ο 
λαών, οΐσιν άνασσε, πατήρ δ' ώς ήπιος ήέν. 
άλλ' δ μέν εν νήσω κείται κρατε'ρ' άλγεα πάσχων 
νύμφης εν μεγάροισι Καλνψοϋς, ή μιν ανάγκη . 
ΐσχει' δ δ' ον δύναται ήν πατρίδα γαιαν ίκέσθαι^ίδ 
ού γάρ οί πάρα νήες έπήρετμοι και εταίροι, 
οι κέν μιν πεμποιεν έπ' εύρέα νώτα θαλάσσης' 
νϋν αν παΐδ' άγαπητόν άποκτεΐναι μεμάασιν ^ ·.. 
οΐκαδε νισσόμενον' δ δ' έβη μετά πατρός άκονήνιβ 
ές Πύλον ήγαθέην ήδ' ές Λακεδαίμονα δια ν." f ^ j 20 

τήν δ' άπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς' 
,,τέκνον έμόν, ποιόν σε έπος φύγεν έρκος όδόντων, 
ον γάρ δή τούτον μέν έβούλενσας νόον αύτή, 
ώς ή τοι κείνους Όδυσενς άποτίσεται έλθών; 
Τηλέμαχου δέ σύ πέμψου έπισταμένως, δύνασαι γάρ, 25 
ως κε μάλ' άσκηθής ήν πατρίδα γαΐαν ΐκηται, 
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μνηστήρες δ' έν νηΐ παλιμπετές άπονέωνται." 
ή ρα και Έρμείαν ν ίο ν φίλον αντίο ν ηύδα' 

„'Ερμεία, συ γαρ αντε τά τ. άλλα περ άγγελος έσσι, 
νύμφη ένπλοκάμω ειπείν νημερτίαβονλήν, 30 
νόστον Όδυσσήος ταλασίφρονος, ως κε νέηται 
ούτε θεών πομπή ούτε θνητών ανθρώπων 
αλλ' ο γ' έπϊ σχεδίης πολνδέσμου πήματα πάσχων 
ήματί κ είκοστω Σχερίην έρίβωλον ΐκοιτο, 
Φαιήκων ές γαϊαν, οι άγχίθεοι γεγάασιν, 35 
οϊ κέν μιν περί κήρι θεον ώς τιμήσονσιν, 
πέμψονσιν δ' έν νηϊ ψίλην ες πατρίδα γαϊαν 
χαλκόν τε χρνσόν τε άλις έσθήτά τε δόντες, 
πόλλ', όσ' αν ουδέ ποτε Τροίης έξήρατ' 'Οδυσσεύς, 
εΐ περ άπήμων ήλθε, λαχών άπο ληίδος αισαν. 40 
ώς γάρ οί μοΐρ' έστί φίλους τ ίδέειν καί ίκέσθαι 
οίκον ές νψόροφον καί έήν ές πατρίδα γαϊαν." 

ώς έφατ , ούδ' άπίθησε διάκτορος άργεϊφόντης. 
αντίκ' έπειθ' νπο ποσσίν έδήσατο καλά πέδιλα 
άμβρόσια χρύσεια, τά μιν φέρον ή μεν έφ' νγρήν 45 
ήδ' έπ' άπειρο να γαϊαν άμα πνοιής άνέμοιο. > 
εΐλετο δέ ράβδον, τη τ' ανδρών 'όμματα θέλγει, 
ών ¿θέλει, τους δ' αντε καί νπνώοντας έγείρει' 
την μετά χερσίν έχων πέτετο κρατνς αργεϊφόντης. 
Πιερίην δ' έπιβάς εξ αιθέρος έμπεσε πόντω' 50 
σεύατ έπειτ' επί κύμα λάρω 'όρνιθι έοικώς, 
ός τε κατά δεινούς κόλπους άλος άτρνγέτοιο 
Ιχθύς άγρώσσων πνκινά πτερά δεύεται άλμη' 
τω ϊκελος πολέεσσιν όχήσατο κύμασιν 'Ερμής, 
αλλ' ότε' δή την νήσον αφίκετο τηλόθ' έοϋσαν, 55 
ένθ' έκ πόντου βάς ίοειδέος ήπειρόνδε 
ήιεν, όφρα μέγα σπέος ϊκετο, τω ένι νύμφη 
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ναΐεν ένπλόκαμος" τήν δ' ένδοθι τέτμεν έοϋβαν. 
πυρ μέν έπ' έβχαρόφιν μέγα καίετο, τηλόβε δ' όδμή 
κέδρον τ ενκεάτοιο θνου τ ανά νήβον δδώδειν . 60 
δαιομένων ή δ' ένδον άοιδιάουβ' όπϊ καλή 
Ιβτον έποιχομένη χρυβείη κερκίδ' ϋφαινεν. 
νλη δέ βπέος άμφΐ πεφνκει τηλεθόω&α, 
κλήθρη τ αί'γειρός τε καϊ ευώδης κνπάριββος. 
ένθα δέ τ όρνιθες ταννβίπτεροι εύνάξοντο, 65 
βκωπές τ ΐρηχές τε τανύγλωββοί τε κορωναι 
είναλιαι, τήβίν τε θαλάββια έργα μέμηλεν. 
ή δ' αύτοϋ τετάνυβτο περϊ βπείονς γλαφνροΐο 
ήμερίς ήβώωβα, τεθήλει δέ βταφυλήβιν. 
χρήναι δ' έξείης πίβυρες ρέον ΰδατι λευκώ, 70 
πληβίαι αλλήλων τετραμμέναι άλλυδις άλλη. 
άμφΐ δέ λειμώνες μαλακοί ίου ήδέ βελίνου 
θήλεον. ένθα κ ' έπειτα καϊ άθάνατός περ έπελθων 
θηήβαιτο ίδών καϊ τερφθείη φρεβϊν ήβιν. 
ένθα βτάς θηε ϊ το διάκτορος άργεΐφόντης. 75 
αντόρ έπεϊ δή πάντα εω θηήβατο θυμω, 
αύτίκ άρ' είς ευρύ βπέος ήλνθεν. ουδέ μιν άντην 
ήγνοίηβεν ίδονβα Καλυψώ δια θεάων 
ού γάρ τ' άγνώτες -ίΖεοΙ άλλήλοιβι πέλονται 
αθάνατοι, ούδ' ει τις άπόπροθι δώματα ναίει. 80 
ούδ' άρ' Όδνββήα μεγαλήτορα ένδον έτετμεν, 
αλλ' ο γ' έπ' ακτής κλαίε καθήμενος, ένθα πάρος περ, 
δάκρυβι καϊ βτοναχήβι καϊ άλγεβι θυμύν έρέχθων. 
[πόντον έπ' άτρύγετον δερκέβκετο δάκρυα λείβων.] 
Έρμείαν δ' έρέεινε Καλυψώ δια θεάων, 85 
έν θρόνφ ίδρνβαβα φαεινω βιγαλόεντι· 
,,τίπτε μοι, 'Ερμεία χρνβόρραπι, είλήλουθας 
αίδοΐός τε φίλος τε; πάρος γε μέν ού τι θαμίξεις 
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ccvócc, 8 τι φρονέεις' τελέσαι δέ με θυμός άνωγεν, 
εί δύναμαι τελέσαι γε καί εί τετελεσμένου έστίν. 90 
[αλλ' έπεο προτέρω, ίνα τοι παρ ξείνια θείω.]" 

rag άρα φωνήσασα θεά παρέθηκε τράπεξαν 
άμβροσίης πλήσασα, κέρασσε δέ νέκταρ έρνθρόν ' 
αύτάρ δ πίνε καΐ ήσθε διάκτορος άργεϊφόντης. 
αντάρ έπεί δείπνησε καΐ ήραρε θνμόν έδωδή, 95 
xal τότε δ ή μιν έπεσσιν αμειβόμενος προσέειπεν 
,,είρωτας μ' έλθόντα θεά θεόν, αύτάρ έγώ τοι 
νημερτέως τον μνθον ένισπήσω' κέλεαι γάρ. 
Ζευς έμέ γ' ήνώγει δενρ' έλθέμεν ούκ έθέλοντα' 
τίς δ' αν εκών τοσσόνδε διαδράμοι αλμνρόν νδωρ 100 
άσπετον, ούδέ τις άγχι βροτών πόλις, οΐ τε θεοΐσιν 
ιερά τε ρέξονσι καί έξαίτονς έκατόμβας. 
αλλά μάλ' ον πως έστι Α ιός νόον αίγιόχοιο 
οντε παρεξελθεΐν άλλον θεόν ονθ' άλιώσαι. 
φησί τοι άνδρα παρεΐναι διζνρώτατον άλλων, 105 
των ανδρών, οΐ άστυ πέρι Πριάμοιο μάχοντο 
[είνάετες, δεκάτω δέ πόλιν πέρσαντες εβησαν 
οϊκαδ'' άτάρ εν νόστω Άθηναίην άλιτοντο, 
ή σφιν επώρσ' άνεμόν τε κακόν καί κύματα μακρά, 
ένθ' άλλοι μέν πάντες άπέφθιθεν έσθλοί έταΐροι, 110 
τον δ' άρα δενρ' άνεμός τε φέρων καϊ κνμα πέλασσεν.] 
τον νυν σ' ήνώγειν άποπεμπέμεν οττι τάχιστα' 
ον γάρ οί τήδ' αϊβα φίλων απονόσφιν όλέσθαι, 
άλλ' έτι οί μοΐρ' εστί φίλους τ ' ίδέειν καί ίκέσθαι 
οίκον ες νψόροφον καί εήν ές πατρίδα γαΐαν." 115 

ώς φάτο, ρίγησεν δέ Καλυψώ δια θεάων, 
καί μιν φων-ήσασ' έπε α πτερό εντα προσηύδα' 
,,σχέτλιοί έστε, θεοί, ζηλήμονες έξοχον άλλων, 
οΐ τε θεαΐς άγάασθε παρ' άνδράσιν εύνάζεσθαι 
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άμφαδίην, ήν τις τε φίλον ποιήβετ' άκοίτην. 120 
cog μεν or' Ώριων' ε'λετο ροδοδάκτυλος Ήώς, 
τόφρα of ήγάαβθε θεοί ρεΐα ζώοντες, 
έως μιν έν Όρτνγίη χρνβόθρονος Άρτεμις αγνή 
οίς άγανοΐς βελέεββιν έποιχομένη κατέπεφνεν. 
ώς δ' οχότ Ίαβίωνι έυπλόκαμος Αημήτηρ 125 
ω θνμω εί'ξαβα μίγη φιλότητι και εύνή 
νειω εν ι τριπόλω' ουδέ δήν ήεν άπνβτος 
Ζευς, δς μιν κατέπεφνε βαλών άργήτι κεραννω. 
ώς δ' αν νυν μοι άγαβθε, θεοί, βροτον άνδρα παρεΐναι. 
τον μεν έγών έβάωβα περί τρύπιος βεβαώτα 130 
οίον, έπεί οι νήα θοήν άργήτι κεραννω 
Ζευς έλβας έκέαββε μέβω évi οίνοιτι πόντω. 
[ένθ' άλλοι μεν πάντες άπέφθιθεν έβθλοί εταίροι, 
τον δ' άρα δενρ' άνεμός τε φέρων καΐ κύμα πέλαββεν.] 
τον μεν εγώ φίλεόν τε και έτρεφον, ήδε έφαβκον 135 
θήβειν άθάνατον καΐ άγήραον ήματα πάντα. 
αλλ' έπεί ου πως έβτι Αιος νόον αίγιόχοιο 
ούτε παρεξελθεΐν άλλον θεον ονθ' άλιώβαι, . 
έρρέτω, ει μιν κείνος έποτρννει καΐ άνώγει, 
πόντον έπ' άτρνγετον ' πέμψω δέ μιν ου πη έγώ γε • 140 
ού γάρ μοι πάρα νήες έπήρετμοι καΐ εταίροι, 
οΐ κέν μιν πέμποιεν έπ' ευρέα νώτα θαλάββης. 
αντάρ of πρόφρων νποθήβομαι, ονδ' έπικενβω, 
ως κε μάλ' άβκηθής ην πατρίδα γαϊαν ϊκηται 

την δ' αύτε προβέειπε διάκτορος αργεϊφόντης' 145 
,,οντω νυν άπόπεμπε, Α ιός δ' έποπίζεο μήνιν, 
μη πώς τοι μετόπιβθε κοτεββάμενος χαλεπήνη 

ώς άρα φωνήβας άπέβη κρατνς άργεϊφόντης' 
ή δ' έπ' Όδνββήα μεγαλήτορα πότνια νύμφη 
ήι, έπεί δή Ζην'ος έπέκλυεν άγγελιάων. .150 
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τον S' άρ' έτι ακτής εύρε καθήμενου' ουδέ ποτ' об Ο ε 
δακρυόφιν τέρδοντο, κατείβετο δέ γλυκύς αιών 
νόβτον όδνρομένφ, έπεί ούκέτι ήνδανε νύμφη, 
άλλ' ή το ι .νύκτας μεν Ιαύεδκεν καΐ ανάγκη 
έν σπέδδι γλαφνροΐσι παρ' ούκ έθέλων έθελούδη' 155 
ήματα δ' άμ πέτρηδι καΐ ήιόνεσσι καθίζω ν 
[δάκρυ ff ι καΐ 6τοναχή6ι καΐ άλγεβι θνμον έρέχθων,] 
πόντου έπ άτρύγετον δερκέσκετο δάκρυα λείβων. 
άγχοϋ δ' ίσταμένη προβεφώνεε δια θεάων ' 
,,κάμμορε, μή μοι έτ ένθάδ' όδύρεο, μηδέ τοι αιών 160 
φθινέτω' ήδη γάρ ff ε μάλα πρόφραδδ' αποπέμψω, 
άλλ' άγε δούρατα μακρά ταμών άρμόζεο χαλκω 
εύρεΐαν ΰχεδίην άτάρ ΐκρια πήξαι έπ' αυτής 
ύψοϋ, ως 6ε φέρηδιν έπ' ήεροειδέα πόντον. 
αύτάρ έγώ σΐτον καΐ ύδωρ καΐ ο ivo ν έρυθρον 165 
ένθήβω μενοεικέ', ά κέν τοι· λιμόν έρύκοι, 
εϊματά τ άμφιέβω- πέμψω δέ τοι ούρον όπισθεν, 
ως κε μάλ' άβκηθής ΰήν πατρίδα γαΐαν ί'κηαι, 
αΐ κε θεοί γ' ,έθέλωσι, τοί ούρανον ευρύ ν έχονδιν, 
οϊ μεν φέρτεροί είβι νοήδαί τε κρήναί τ ε." 170 

ώς φάτο, ρίγηβεν δέ πολύτλας δΐος 'Οδυσσεύς, 
και μιν φωνήσας έ'πεα πτερόεντα προσηύδα' 
„'άλλο τι δή σύ, θεά, τόδε μήδεαι, ουδέ τι πομπήν, 
ή με κέλεαι βχεδίη περάαν μέγα λαΐτμα θαλάσσης, 
δεινόν τ άργαλέον τε' το δ' ούδ' έπΐ νήες είσαι 175 
ώκύποροι περόωσιν, άγαλλόμεναι Λ ιός οΰρω. 
ούδ' αν έγών άέκητι σέθεν σχεδίης επιβαίην, 
εί μή μοι τλαίης γε, θεά, μέγαν δρκον άμόσσαι 
μή τί μοι αύτω πήμα κακόν βονλενσέμεν άλλο." 

ώς φάτο, μείδησεν δέ Καλυψώ δια θεάων, 180 
χειρί τέ μιν κατέρεξεν έπος τ' έφατ έκ τ ονόμαζε ν ' 
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,,ή δή όλιτρός γ' έββΐ ocal ουκ άποφώλια είδώς' 
οίον δή τον μνθον έπεφράσθης άγορενβαι. 
ίστω ννν τάδε γαία και ουρανός ενρνς νπερθεν 
καί το κατειβόμενον Στνγος νδωρ, ος τε μέγιστος 185 
όρκος δεινότατος τε πέλει μακάρεσσι θεοΐσιν, 
μή τί τοι αντω πήμα κακόν βονλενσέμεν άλλο. 
αλλά τα μεν νοέω καί φράσσομαι, άσσ' αν έμοί περ 
αύτη μηδοίμην, ότε με χρειώ τόσον ϊκοι' 
καί γάρ έμοί νόος εστίν έναίσιμος, ουδέ μοι αύτη 190 . 
θυμός ένί στήθεσσι σιδήρεος, άλλ' έλεήμων." 

ώς άρα φωνήσασ' ήγήσατο δια θεάων 
καρπαλίμως' δ δ' έπειτα μετ ΐχνια βαίνε θεοΐο. 
ΐξον δε σπεΐος γλαφνρόν θεός ήδέ καί άνήρ, 
καί ρ δ μεν ένθα καθέζετ' έπί θρόνου, ένθεν ανέστη 195 
Ερμείας, νύμφη δέ τίθει πάρα π&σαν έδωδήν, 
έσθειν καί πίνειν, οία βροτοί άνδρες έδονσιν' * 
•αυτή δ' άντίον ίξεν Όδνσσήος θείοιο, 
τη δέ παρ' άμβροσίην δμωαί καί νέκταρ έθηκαν. 
οί δ' έπ' όνείαθ' έτοιμα προκείμενα χείρας ¿'άλλον. 200 
αντάρ έπεί τάρπησαν έδητύος ήδέ ποτήτος, 
τοις άρα μύθων ήρχε Καλυψώ δΐα θεάων 
,,διογενές Λαερτιάδη, πολνμήχαν' Όδνσσεν, 
ούτω δή οίκόνδε φίλην ές πατρίδα γαΐαν 
αντίκα ννν έθέλεις Ιέναι; 6ν δέ χαίρε καί έμπης. 205 
εί γε μέν είδείης βήβι φρεσίν, όσσα τοι άίσα 
κήδε' άναπλήσαι πρίν πατρίδα γαΐαν ίκέσθαι, 
ένθάδε κ' αϋθι μένων σύν έμοί τόδε δώμα φνλάσσοις 
αθάνατος τ εΐης, ίμειρόμενός περ ίδέσθαι 
σήν άλοχον, της τ' αίέν έέλδεαι ήματα πάντα. 210 
ου μέν θην κείνης γε χερείων εύχομαι είναι 
ού δέμας ουδέ φυήν, έπεί ον πως ουδέ έοικεν 
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θνητάς άθανάτηβι δέμας και είδος έρίξειν." 
• τήν δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις'Οδυββεύς· 
,,πότνα θεά, μη μοι τόδε χώεο. οίδα καί αυτός 215 
πάντα μάλ', ούνεκα βεΐο περίφρων Πηνελόπεια 
είδος άκιδνοτέρη μέγεθός τ' είβάντα ίδέβθαι' 
ή μεν γαρ βροτός έβτι, 6υ δ' αθάνατος καί άγήρως' 
άλλα καί ώς έθέλω και έέλδομαι ήματα πάντα 
οί'καδε τ έλθέμεναι καί νόβτιμον ήμαρ Ιδέβθαι. 220 
ει δ' αύ τις ραίηβι θεών évi οίνο πι πόντω, • 
τλήΰομαι έν βτήθε66ιν έχων ταλαπενθέα θυμόν 
ήδη γαρ μάλα πολλά πάθον καί πολλά μόγηβα 
κύμαβι καϊ πολέμω· μετά και τόδε τοΐβι γενέβθω." 

ώς έφατ , ήέλιος δ' άρ' έδυ και επί κνέφας ήλθεν 225 
έλθόντες δ' άρα τώ γε μυχω βπείους γλαφυροΐο 
τερπεβθην φιλότητι, παρ' άλλήλόιβι μένοντες. 

ήμος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάκτυλος Ήώς, 
αύτίχ δ μεν χλαΐνάν τε χιτώνά τε έ'ννυτ' Όδυββεύς, 
αυτή δ' άργνφεον φάρος μέγα έννυτο νύμφη, 230 
λεπτον και χαρίεν, περί δέ ζώνην βάλετ ίξυΐ 
καλήν χρυβείην, κεφαλή δ' έφνπερθε καλύπτρην. 
καί τότ' Όδυββήι μεγαλήτορι μήδετο πομπήν 
δώκέν οι πέλεκυν μέγαν, άρμενον έν παλάμηβιν, 
χάλκεον, άμφοτέρωθεν άκαχμένον αύτάρ έν αύτω 235 
βτειλειον περικαλλες έλάινον, ευ έναρηρός" 
δώκε δ' έπειτα βκέπαρνον έύξοον ήρχε δ' όδοΐο 
νήβου έπ' έβχατιής, δθ ι δένδρεα μακρά πεφύκειν, 
κλήθρη τ αί'γειρός τ', ελάτη τ ήν ούρανομήκης, 
αύα πάλαι, περίκηλα, τά οι πλώοιεν έλαφρώς. 240 
αύτάρ έπεί δή δεΐξ', δθι δένδρεα μακρά πεφύκειν, 
ή μεν έβη προς δώμα Καλυψώ δια θεάων, 
αύτάρ δ τάμνετο δοϋρα ' θοώς δέ οι ήνυτο έργον. 

Hombri ODYSSEA. I. 6 
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εϊκοβι δ' εκβαλε πάντα, πελέκκηβεν δ' άρα χαλκώ, 
ξέσσε д' έπισταμένωg και έπΐ στάθμην ϊθννεν. 245 
τόφρα δ' ενεικε τέρετρα Καλυψώ δια θεάων 
τέτρηνεν δ' άρα πάντα και ήρμοσεν άλλήλοισιν, 
γόμφοισιν δ' άρα την γε και άρμονίησιν άρασσεν. 
όσσον τίς τ έδαφος νηος τορνώσεται άνήρ 
φορτίδος εύρείης, ευ είδώς τεκτοσννάων, 250 
τόσσον επ' εύρεΐαν σχεδίην ποιήσατ 'Οδυσσεύς, 
ίκρια 4ε στήσας, άραρών θαμέσι σταμίνεσσιν, 
ποίει' άτάρ μακρήσιν έπηγκενίδεσσι τελεύτα. 
έν δ' [στον ποίει και έπίκριον άρμενον αντω · 
προς 4 ' άρα πηδάλιον ποιήσατο, υφρ' ίθύνοι. 255 
φράξε δε' μιν ρίπεσσι διαμπερές οΙσνΐνησιν 
κύματος είλαρ έ'μεν πολλήν δ' έπεχεύατο νλην. 
τόφρα δέ φάρε' ενεικε Καλυψώ δια θεάων 
ιστία ποιήσασθαι' ó 4 ' εν τεχνήσατο και τά. 
έν δ' νπέρας τε κάλους τε πόδας τ' ένέδησεν έν αύτη, 260 
μοχλοΐσιν δ' άρα την γε κατείρνΰεν εις άλα δΐαν. 

τέτρατον ήμαρ έην, καΐ τω τετέλεδτο άπαντα' 
τω δ' άρα πέμπτφ πέμπ από νήσου δια Καλυψώ 
ε'ίματά τ άμφιέσασα θνώδεα και λούσασα. 
έν δέ οι άσκον εθηκε θεά μέλανος οίνοιο • 265 
τον έτερον, έτερον δ' ύδατος μέγαν, έν δέ καΐ ήα 
κωρύκψ' έν δέ οι 'όψα τίθει μενοεικέα πολλά, 
ονρον δέ προέηκεν άπήμονά τε λιαρόν τε' 
γηθόσννος δ' ούρω πέτασ' ιστία δΐος 'Οδυσσεύς, 
αντάρ δ πηδαλίφ ίθύνετο τεχνηέντως 270 
ήμενος, ούδέ ol ύπνος έπΐ βλεφάροισιν επιπτεν 
Πληιάδας·τ έσορώντι καΐ δψέ δύοντα Βοώτην 
άρκτον θ', ήν καΐ άμαξαν έπίκληβιν καλέονσιν, 
ή τ' αύτοϋ στρέφεται και τ 'ίίρι'ωνα δοκεύει, 
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οί'η δ' άμμορός έστι λοετρών 'ΡΙκεανοΐο' 275 
την γάρ δή μιν άνωγε Καλυψώ δια θεάων 
ποντοπορευέμεναι έπ αριστερά χειρός έχοντα, 
επτά δε καΐ δέκα μεν πλέεν ή ματ α ποντοπορευων, 
όκτωκαιδεκάτη δ' έφάνη όρεα σκιόεντα 
γαίης Φαιήκων, οθι τ άγχιστον πέλεν αντψ· 280 
εί'σατο δ' ώς ότ έρινόν έν ήεροειδέι πόντω. 

τον δ' έξ Αιθιόπων ανιών κρείων ένοσίχθων 
τηλόθεν έκ Σολυμων όρέων ί'δεν· εί'σατο γάρ οί 
πόντον έπιπλώων. δ δ' έχώσατο κηρόθι μάλλον, 
κινήσας δε κάρη προτί όν μυθήσατο θυμόν 285 
,,ώ πόποι, ή μάλα δή μέτεβούλενΰαν θεοί άλλως 
άμφ' Όδυσήι έμεΐο μετ' Αίθιόπεσσιν έόντος' 
και δή Φαιήκων γαίης σχεδόν, ένθα οί αϊσα 
έκφνγέειν μέγα πεΐραρ όιζύος, ή μιν ίκάνει. 
άλλ' έτι μεν μίν φημι άδην έλάαν κακότητος." 290 

ώς ειπών σνναγεν νεφέλας, ¿τάραξε δε πόντον 
χερσί τρίαιναν ελών πάσας δ' όρόθννεν άέλλας 
παντοίων ανέμων, σύν δέ νεφέεσσι κάλνψεν 
γαΐαν όμοϋ καΐ πόντον όρώρει δ' ονρανόθεν ννξ. 
συν δ' Είιρός τε Νότος τ έπεσον Ζέφνρός τε δνσαής 295 
και Βορέης αίθρηγενέτης μέγα κνμα κνλίνδων. 
και τότ' Όδνσσήος λντο γοννατα καϊ φίλον ήτορ, 
όχθήσας δ' άρα είπε προς όν μεγαλήτορα θυμόν 
Λώ μοι έγώ δειλός, τί νύ μοι μήκιστα γένηται; 
δείδω, μή δή πάντα θεά νημερτέα ειπεν, 300 
ή μ' έφατ έν πόντω, πριν πατρίδα γαΐαν ίκέσθαι, 
άλγε' άναπλήσειν τά δε δή νυν πάντα τελείται, 
ο'ίοισιν νεφέεσσι περιστέφει ούρανόν εύρυν 
Ζευς, ¿τάραξε δέ πόντον, έπισπερχουσι δ' άελλαι 
παντοίων ανέμων, νυν μοι σώς αίπυς 'όλεθρος. 305 
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τρίς μάκαρες Ααναοί καΐ τετράκις, ο ί t o r ' όλοντο 
Τροίη έν εύρείη χάριν 'Ατρεΐδηβι φέροντες. 
καΐ δή έγώ γ . 'όφελον θανέειν καί πότμον έπιβπεΐν 
ή ματ ι τω, ότε μοι πλεϊβτο ι χαλκήρεά δονρα 
Τρώες έπέρριψαν περί Πηλεΐωνι θανόντι' 310 
τω κ έλαχον κτερέων, καί μεν κλέος ήγον 'Αχαιοί' 
νϋν δέ με λενγαλέφ θανάτω εΐμαρτο άλώναι." 

ώς άρα μιν είπόντ έλαβεν μέγα κνμα κατ άκρης 
δ ε ινον έπεββύμενον, περί δέ βχεδίην έλέλιξεν. 
τήλε δ' άπο βχεδίης αντος πέβε, πηδάλιον δέ 315 
έκ χειρών προέηκε: μέβον δέ οί ίβτδν έαξεν 
δεινή μιβγομένων ανέμων έλθοϋβα θύελλα, 
τηλοϋ δέ βπεΐρον καί έπίκριον εμπεΰε πόντω. 
τον δ' άρ' υπόβρνχα θήκε πολύν χρόνον, ρύδέ δυνάβθη 
αιψα μάλ' ανϋχεθέειν μεγάλου υπό κύματος δρμής' 320 
εΐματα γάρ ρ ¿βάρυνε, τά οί πόρε δια Καλυψώ, 
όψέ δέ δη ρ άνέδυ, βτόματος δ' έξέπτυβεν άλμην 
πικρήν, ή οί πολλή άπο κράτος κελάρυζεν. 
αλλ' ονδ' ώς βχεδίης έπελήθετο τειρόμενός περ, 
αλλά μεθορμηθείς ένί κύμαβιν έλλάβετ' αυτής, 325 
έν μέββη δέ κάθιζε τέλος θανάτου άλεείνων. 
την δ' έφόρει μέγα κύμα κατά ρόον ένθα καί ένθα. 
ώς δ' ότ δπωρινος Βορέης φορέηβιν άκάνθας 
αμ πεδίον, πυκιναί δέ προς άλλήληβιν έχονται, 
ώς τήν αμ πέλαγος άνεμοι φέρον ένθα καί ένθα' 330 
άλλοτε μεν τε Νότος Βορέη προβάλεβκε φέρεβθαι, 

ν άλλοτε δ' αυτ Εύρος Ζεφύρω είξαΰκε διώκειν. 
pov δέ ΐδεν Κάδμου θυγάτηρ καλλίβφυρος 'Ινώ, 

Αενκοθέη, ή πρίν μέν έην βροτδς αύδήεΰΰα, 
νϋν δ' άλδς έν πελάγεΰβι θεών εξ έμμορε τιμής. 335 
ή ρ' Όδνβή' έλέηβεν άλώμενον άλγε' έχοντα, 
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[αίθυίη δ' έικυΐα ποζή άνεδύβετο,λίμνης,] 
Ιξε δ ' επί βχεδίης πολυδέβμου έΐίκτε μϋθον• 
,,κάμμορε, τίπτε rot ώδ.ε Ποβειδάων ένοβίχθων 
ώδύβατ' έκπάγλως, ότι rot κακά πολλά φυτεύει; 340 
οΰ μεν δη 6ε καταφθίβει μάλα π ε ^ μ ε ν ε α ι ν ω ν 
αλλά μάλ' ώδ' έρξαι, δοκέεις δέ μοι ουκ απινΰββειν; 
ειματα_ ταϋτ άποδνς βχεδίην άνέμοιβι φέρεβθαι 
κάλλιπ', άτάρ χείρεββι νέων έπιμαίεο νόβτου 
γαίης Φαιήκων, δθι ro t μοϊρ' έβτϊν άλύξαι^ • 345 
τη δέ, τόδε κρήδεμνον υπό βτέρνοιο τανύββαι 
άμβροτον ουδέ τί ro t παθέειν δέος ούδ' άπολέβθαι. 
αύτάρ έπήν χείρεββιν έφάψεαι ήπείροιο, ' 
άψ άπολυβάμενος βαλέειν είς οΐνοπα πόντον 
πολλον απ ηπείρου, αύτος δ' άπονόβφι τραπέβθαι.^ 350 

ως άρα. φωνήβαβα θεά κρήδεμνον έδωκε ν, 
αυτή δ ' άψ ές πόντον έδύβετο κυμαίνοντα 
αίθυίη έικυΐα' μέλαν δέ ε κϋμα κάλυψεν^ 
αύτάρ δ με ρ μή ρ ιξε πολύτλας δΐος Όδυ66εύς, 
όχθήβας δ' άρα είπε προς δν μεγαλήτορα θυμό ν · 355 
,,ώ μοι έγώ, μή τις μόι ύφαίνηβιν δόλον αύτε 
αθανάτων, δτε με βχεδίης άποβήναι άνώγει. 
αλλά μάλ' ου πω πείβομ', έπεϊ έκάς όφθαλμοϊβιν 
γαΐαν έγών ίδόμην, δθι μοι φάτο φύξιμον είναι, 
άλλά μάλ' ώδ' έρξω, δοκέει δέ μοι είναι άριβτον 360 
δφρ' αν μέν κεν δούρατ' έν άρμονίηβιν άρήρη, 
τόφρ' αύτοϋ μενέω καί τλήβομαι άλγεα πάβχων 
αύτάρ έπήν δή μοι βχεδίην δια κϋμα τινάξη, • 
νήξομ', έπεϊ ού μέν τι πάρα προνοήβαι άμεινον." 

εϊος δ ταϋθ' ωρμαινε κατά φρένα και κατά θυμόν, 365 
ώρβε δ' έπϊ μέγα. κϋμα Ποβειδάων ένοβίχθων, 
δεινό ν τ' άργαλέον τε, κατηρεφές, ήλαβε δ' αύ τόν. 
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ώς δ' άνεμος ζβής ή ίων θημωνα τινάξη 
καρφαλέων τά μεν άρ τε διεβκέδαβ' άλλυδις άλλη' 
ώς της δούρατα μακρά διεβκέδαβ'. αύτάρ Όδυββενς 370 
αμφ' ένΐ δονρατι βαίνε, κε'ληθ' ώς ΐππον έλαύνων, 
εϊματα δ' έξαπέδυνε, τά οί πόρε δια Καλυψώ, 
αΰτίκα δέ κρήδεμνον υπό βτέρνοιο τάνυββεν, 
αυτός δε πρηνής άλΐ κάππεβε χεΐρε πετάββας, 
νηχέμεναι μεμαώς. ίδε δε κρείων ένοβίχθων, 375 
κινήβας δέ κάρη προτϊ ον μνθήβατο θυμόν 
„ούτω νυν κακά πολλά παθών άλόω κατά πόντον, . 
εις δ κεν άνθρώποιβι διοτρεφέεββι μιγείης. 
αλλ' ούδ' ώς 6ε έολπα όνόββεβθαι κακότητος." 

ώς άρα φωνήβας ΐμαβεν καλλίτριχας ίππους, 380 
ϊκετο δ' είς Αίγας, όθι οι κλυτά δώματ' έαβιν. 

αύτάρ Άθηναίη κούρη Α ιός άλλ' ένόηβεν. 
ή τοι των άλλων άνεμων κατέδηβε κελεύθους, 
παύβαβθαι δ' έκέλευβε καΐ εύνηθήναι απαντας' 
ώρβε δ' έπΐ κραιπνον Βορέην, προ δε κύματ εαξεν, 385 
έως ο γε Φαιήκεβόι φιληρέτμοιβι μιγείη 
διογενής Όδυβευς θάνατον καΐ κήρας άλύξας. 

ένθα δύω νύκτας δύο τ ή ματ α κύμα τι πηγω 
πλάξετο, πολλά δε οί κραδίη προτιόββετ 'όλεθρον. 
άλλ' ότε δη τρίτον ή μα ρ έυπλόκαμος τέλεβ' Ήώς, 390 
και τότ έπειτ άνεμος μεν έπαύβατο, ή δε γαλήνη 
έπλετο νηνεμίη· δ δ' άρα βχεδον εί'βιδε γαΐαν 
όξύ μάλα προΐδών, μεγάλου υπό κύματος άρθείς. 
ώς δ' ότ αν άβπάβιος βίοτος παίδεββι φανήη 
πατρός, δς έν νούβω κήται κρατέρ' άλγεα πάβχων, 395 
δηρον τηκόμενος, βτνγερός δέ ο ί έχραε δαίμων 
άβπάβιον δ' άρα τόν γε ί ΐεοί κακότητος έλυβαν, 
ώς ΌδυβεΙ άβπαβτόν έείβατο γαία καϊ υλη, 
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νήχε δ' έπειγόμενος ποσίν ήπείρον έπφήναι. 
αλλ' ότε τόσσον άπήν, Ζσσον τε γέγωνε βοήσας, 400 
και δή δοϋπον άκουσε ποτI σπιλάδεσβι θαλάσσης' 
ρόχθει δε μέγα κνμα ποτι ξερόν ήπείροιο 
δεινον έρενγόμενον, εΐλντο δε π ά ν θ ' αλός άχνη' 
ον γαρ έσαν λιμένες νηών 'όχοι, ονδ' έπιωγαί, 
άλλ' άκται προβλήτες έσαν σπιλάδες τε πάγοι τε' 405 
και τότ Όδνσσήος λντο γοννατα καϊ φίλον ήτορ, 
όχθήσας δ' άρα είπε προς δν μεγαλήτορα θυμόν 
,,ω μοι, έπεϊ δή γαΐαν άελπέα δώκεν ίδέσθαι 
Ζεύς, και 'δή τόδε λαΐτμα διατμήξας έπέρησα,' 
έκβαβις ον πη φαίνεθ' αλός πολιοΐο θύραξε' 410 
έκτοσθεν μεν γαρ πάγοι όξέες, άμφΐ δέ κϋμα 
βέβρνχεν ρόθιον, λισσή δ' άναδέδρομε πέτρη, 
άγχιβαθής δε θάλασσα, καϊ ον πως έστι πόδεσσιν 
στη με να ι άμφοτ έροισι και έκφνγέειν κακότητα' 
μή πώς μ' έκβαίνοντα βάλη λίθακι ποτι πέτρη 415 
κνμα μέγ' άρπαξαν μελέη δέ μοι έσσεται ορμή. 
εί δέ κ έτι προτέρω παρανήξομαι, ήν πον εφεύρω 
ήιόνας τε παραπλήγας λιμένας τε θαλάσσης, 
δείδω, μή μ' έξαϋτις άναρπάξασα θύελλα 
πόντον έπ' ίχθνόεντα φέρη βαρέα στενάχοντα, 420 
ή ε τί μοι και κήτος έπισσεύή μέγα δαίμων 
ε'ξ αλός, olà τε πολλά τρέφει κλντος Αμφιτρίτη· 
οίδα γάρ, ως μοι άδώδνσται κλντός έννοσίγαιος." 

είος ό τανθ' ωρμαινε κατά φρένα καϊ κατά θυμόν, 
τόφρα δέ μιν μέγα κνμα φέρε τρηχεΐαν έπ' άκτήν. 425 
ένθα κ από ρινού? 4 ρ ΰ φ θ η , συν δ' όστέ' άράχθη, 
εί μή επί φρεσι θήκε θεά, γλανκώπις Άθήνη· 
άμφοτέρησι δέ χερσϊν έπεσσύμενος λάβε πέτρης, 
της έχετο στενάχων, εΐως μέγα κϋμα παρήλθεν. 
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καί το μεν ώς ύπάλνξε, παλιρρόθιον δέ μιν αντις 430 
πλήξεν έπεββύμενον, τηλοϋ δέ μιν εμβαλε πόντω. 
&ς δ' ότε πονλύποδος θαλάμης έξελκομένοιο 
πρός κοτνληδονόφιν πνκιναί λάιγγες εχονται, 
ώς τον προς πέτρηβι θραβειάων άπο χειρών 
ρινοί άπέδρνφθεν τον δέ μέγα κϋμα κάλυψεν. 435 
ενθα κε δή δύβτηνος υπέρ μόρον ώλετ Όδυββεύς, 
εΐ μή έπιφροβύνην δώκε γλανκώπις Άθήνη. 
κύματος έξαναδύς, τά τ έρεύγεται ήπειρόνδε, 
νήχε παρεξ ές γαΐαν δρώμενος, εΐ πον έφεύροι 
ήιόνας τε παραπλήγας λιμένας τε θαλάββης. 440 

άλλ' 8τε δή ποταμοΐο κατά βτόμα καλλιρόοιο 
Ιξε νέων, τή δή οί έείβατο χώρος άριβτος, 
λείος πετράων, καί έπΐ βκέπας ήν άνέμοιο, 
έ'γνω δέ προρέοντα καί ενξατο δν κατά θνμόν 
,,κλϋθι, άναξ, ότις έββί" πολύλλιβτον δέ β' ίκάνω, 445 
φεύγων έκ πόντοιο Ποβειδάωνος ένιπάς. 
αιδοίο ς μέν τ έβτϊ καί άθανάτοιβι θεοΐβιν 
άνδρών ός τις ΐκηται άλώμενος, ώς και έγώ νϋν 
βόν τε ρόον βά τε γούναθ' ίκάνω πολλά μογήβας. 
άλλ' έλέαιρε, άναξ' ικέτης δέ τοι εύχομαι είναι." 450 

ώς φάθ', δ δ' αντίκα παϋβεν έον ρόον, εβχε δέ κϋμα, 
πρόβθε δέ οί ποίηβε γαλήνην, τον δέ βάωβεν 
ές ποταμοϋ προχοάς. δ δ' άρ' άμφω γούνατ' εκαμψεν 
χεΐράς τε βτιβαράς' άλΐ γάρ δέδμητο φίλον κήρ. 
ωδεε δέ χρόα πάντα, θάλαββα δέ κήκιε πολλή 455 
αν βτόμα τε ρίνας θ'' δ δ' άρ' άπνενβτος και άναυδος 
κεΐτ δλιγηπελέων, κάματος δέ μιν αίνος ϊκανεν. 
αλλ5 οτε δή ρ αμπνντο καί ές φρένα θυμός άγέρθη, 
καί τότε δή κρήδεμνον άπο έο λϋβε θεοίο. 
καί το μέν ές ποταμδν άλιμνρήεντα μεθηκεν, 460 
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αψ δ' εφερεν μέγα πϋμα κατά ρόον, αίψα δ' άρ' Ίνώ 
δέξατο χερβί φίληβιν δ δ' έκ ποταμοϊο λιαβθεϊς 
βχοίνω νπεκλίνθη, κύβε δε ξείδωρον άρονραν. 
όχθήβας δ' άρα είπε προς ον μεγαλήτορα θυμόν' 
,,ώ μοι έγώ, τί πάθω; τί νύ μοι μήκιβτα γένηται; 463 
εΐ μέν κ έν ποταμω δυβκηδέα νύκτα φυλάββω, 
μή μ' άμυδις βτίβη τε κακή καΐ θήλυς έέρβη 
εξ όλιγηπελίης δαμάβη κεκαφηότα θυμόν 
αΰρη δ' έκ ποταμού ψυχρή πνέει ήώθι πρό. 
εί δέ κεν ές κλιτύν άναβάς καΐ δάβκιον ϋλην 470 
θάμνοις έν πυκινοΐβι καταδράθω, εΐ με μεθείη 
ρίγος καί κάματος, γλυκερός δέ μοι ύπνος έπέλθοι, 
δείδω, μή θήρεββιν ε'λωρ καί κύρμα γένωμαι." 

ώς άρα of φρονέοντι δοάββατο κέρδιον είναι' 
βή φ' ίμεν εις ύλη ν · τήν δέ βχεδόν ύδατος εϋρεν 475 
έν περιφαινομένω' δοιους δ' άρ' νπήλνθε θάμνους, 
έξ όμόθεν πεφυωτας' δ μέν φυλίης, δ δ' έλαίης. 
τους μέν άρ' ουτ ανέμων διάη μένος ύγρον άέντων, 
ούτε ποτ' ήέλιος φαέθων άκτΐβιν εβαλλεν, . 
οϋτ όμβρος περάαβκε διαμπερές' ως άρα πυκνοί 480 
άλλήλοιβιν έφυν έπαμοιβαδίς' oi5g υπ' Όδυββεύς 
δύβετ. άφαρ δ' εύνήν έπαμήβατο χερβί φίληβιν 
εύρεΐαν φύλλων γαρ έην χύβις ήλιθα πολλή, 
οββον τ' ήέ δύω ήέ τρεις άνδρας έ'ρυβθαι 
ωρη χειμερίη, εί καί μάλα περ χαλεπαίνοι. 485 

τήν μέν ίδών γήθηβε πολύτλας δϊος Όδυββεύς, . 
έν δ' άρα μέββη λέκτο, χύβιν δ' επεχεύατο φύλλων, 
ώς δ' δτε τις δαλόν βποδιή έν έκρυψε μελαίνη 
άγροΰ έπ έβχατιής, ω μή πάρα γείτονες άλλοι, 
βπέρμα πυρός βώξων, iva μή πόθεν άλλοθεν αύοι, 490 
cbg Όδυβεύς φύλλοιβι καλύψατο. τω δ' άρ' 'Λθήνη 
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ϋπνον επ' ϋμμαβι χευ , ίνα μιν πανβειε τάχιστα 
δυβπονέος καμάτοιο φίλα βλέφαρ' άμφικαλύψας. 

ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Ζ. 

Ό δ ν β ϋ ε ' ω ς α φ ι ζ ι ς . ε ί ς Φ α ί α κ α ς . 

ως δ μεν ένθα καθενδε πολύτλας δΐος Όδνββεύς 
ϋπνω καί καμάτψ άρημένος' αύτάρ Άθήνη 
βή ρ ές Φαιήκων ανδρών' δήμόν τε πάλιν τε, 
ο'ί πρίν μεν ποτ' έναιον έν ενρνχόρω 'Τπερείη, 
άγχον Κυκλώπων ανδρών ύπερηνορεόντων, 5 
οι σφεας σινέσκοντο, βίηφι δε φέρτεροι ήσαν. 
ένθεν αναστήσας αγε Ναυσίθοος θεοειδής, 
είβεν δε Σχερίη εκάς ανδρών αλφηστάων, 
άμφϊ δέ τείχος έλαββε πάλει, και έδεέματο οίκους, 
καί νηούς ποίησε θεών, καί έδάσβατ άρουρας. 10 
αλλ' δ μέν ήδη κηρί δαμείς Άιδόσδε βεβήκειν, 
Αλκίνοος δέ τότ ήρχε, θεών άπο μήδεα είδώς. 
του μεν έβη προς δώμα θεά, γλαυκώπις Άθήνη, 
νόστον Όδυββήι μεγαλήτορι μητιόωβα. 

. βή δ' ί'μεν ές θάλαμον πολνδαίδαλον, ώ ένι κουρη 15 
* κοιματ άθανάτησι φυήν καί είδος δμοίη, 

Ναυβικάα θυγάτηρ μεγαλήτορος Άλκινάοιο, 
πάρ δέ δν' άμφίπολοι, χαρίτων άπο κάλλος έχουσαι, 

ί βταθμοϊιν έκάτερθε, θυραι δ' έπέκειντο φαειναί. ' 
- ή δ' ανέμου ώς πνοιή έπέσβυτο δέμνια κούρης, 20 

βτή δ' άρ' υπέρ κεφαλής καί μιν προς μνθον έειπεν, 
ε ¿δομένη κουρη ναυβικλειτοΐο Ανμαντος, 
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•η of όμηλικίη μεν έην, κεχάριστο δε θνμώ. 
τή μιν έεισαμένη προσέφη γλανκώπις Άθήνη' 
,,Νανσικάα, τί νν β' ώδε μεθήμονα γείνατο μήτηρ; 25 
εϊματα μεν rot κείται άκηδέα σιγαλόεντα, 
βοι δέ γάμος βχεδόν έστιν, ίνα χρή καλά μεν αυτήν r 

ένννσθαι, τά δέ τοΐσι παρασχεΐν, οϊ κέ σ' άγονται· 
έκ γάρ τοι τούτων φάτις ανθρώπους άναβαίνει 
έσθλή, χαίρουσιν δέ πατήρ^καϊ πότνια μήτηρ. 30 
αλλ' ί'ομεν πλννέο υσαι, (αμ ^ήοϊ, φαινομένηφιν' * 
και τοι εγω σννερψος^αμ εψομαι, όφρα ταχιστα 
έντύνεαι, έπεϊ ου τοι έτι δήν παρθένος έσσεαι· 
ήδη γάρ σε μνώνται άριστήες κατά δήμον 
πάντων Φαιήκων, δθι τοι γένος έστϊ καϊ avtj}.^- y- 35 ' 

I αλλ' άγ' έπότρυνον πατέρα κλντόν ήώθ'ι προ 
ήμιόνους καϊ άμαξαν έφοπλίσαι, ή κεν άγησιν · 
ζώστρά τε καϊ πέπλους καϊ ρήγεα σιγαλόεντα. 
καϊ δέ σοΙ ώδ' αυτή πολν κάλλιον ήέ πόδεσσιν 
έρχεσθαι· πολλόν γάρ από πλννοί είσι πόληος." 40 

ή μέν άρ' ώς είποϋσ' απέβη γλανκώπις 'Λθήνη 
Ούλυμπόνδ\ δθι φαβέ θεών έδος ασφαλές αΐεϊ 
έμμεναι. οϋτ' άνέμοισι τινάσσεται ούτε ποτ δμβρω __ / 
δεύεται ούτε χιών έπιπβν^ται, αλλά μάλ' αΐθρη ^ ^ 
πέπταται άνέφελος, "λευκή* δ' έπιδέδρομεν αίγλη · 1'J 
τω ένι τέρπονται μάκαρες θεοί ήματα πάντα, 
ένθ' απέβη γλανκώπις, έπεϊ διεπέφραδε κούρη. 

αντίκα δ' Ήώς ήλθε ν έύθρονος, ή μιν έγειρεν 
Ναυσικάαν έύπεπλον άφαρ δ' άπεθαύμασ' δνειρον, 
βή δ' ίέναι διά δώμαθ', ΐν' άγγείλειε τοκεϋσιν, 50 
πατρι φίλφ καϊ μητρί" κιχήσατο δ' ένδον ¿όντας, 
ή μέν έπ έσχάρη ήστο συν άμφιπόλοισι γνναιξιν 
ήλάκατα στρωφώσ' άλιπόρφνρα' τω δέ θύραξε 
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έρχομένφ ξύμβλητο μετά κλειτονς βαβιλήας 
ες βονλήν, iva μιν κάλεον Φαίηκες άγανοί. 65 
ή δε μάλ' άγχι βτάβα φίλο ν πατέρα προβέειπεν . 
,,πάππα φίλ', ονκ αν δή μοι έφοπλι'ββειας άπήνην 
ύψηλήν ένκνκλον iva κλυτά εϊματ' άγωμαι ι/. 
ε'ς ποταμόν ÊXvve'ovéa, τά ¡joi ρερνπωμένα κείται; 
καί δέ βοΐ αύτω εδικέ μετά πρώτοιβιν έόντα ' 60 

» βούλας βονλεύειν καθαρά jçgoï εϊματ' έχοντα 
'πέντε δέ τοι φίλοι νίες ένΐ μεγάροις γεγάαβιν/^ 
οί δ ν' όπνίοντες, τρεις δ' ήίθεοι θαλέθοντες· 
οί δ' αϊεΐ έθέλονβι νεόπλντα εϊματ' έχοντες 
ες χορον έρχεβθαι' τά δ' έμή φρενΐ πάντα μέμηλεν." 65д- ^ 

ώς έφατ ' αίδετο γάρ θαλερον γάμον έξονομήναι 
πατρί φίλω. ό δέ πάντα νύει καί άμείβετο μνθφ' 
,,οντε τοι ήμιόνων φθονέω, τέκος, ούτε τευ άλλον. 
έρχευ, άτάρ τοι δμωες έφοπλέββουάιν^άπήνην ^ 
νψηλήν ένκνκλον, νπερτερίη άβαρύΐάν'β' ^ εκ^ο , 

ώς είπών βμώεββιν έκέχλετο, τοI δέ^πί&οντο. _''J_' 
г к >, > ,, <. . , , — "г «>гч;'·· ' . -

• οι μεν αρ έκτος αμαξαν εντροχον ήμιονειην 
ώπλ.εον, ήμιόνονς θ' νπαγον ζενξάν θ' νπ' απήνη· 
κούρη δ' έκ θαλάμοιο φέρεν έβθήτα φαεινήν. · 
καί την μέν κατέθηκεν ένίςέβτω έπ' απήνη, 75 
μήτηρ δ' έν κίβτη έτι'θει μενοεικέ' εδωδήν 
παντοίην, έν δ' όψα τίθει, έν δ' οΐνον έχενεν 
¿бхю έν αίγείφ· κούρη δ' έπεβήβετ απήνης, 
δώκεν δέ χρνΰέη έν ληκύθω νγρόν έλαιον, 
εΐως χντλώβαιτο 6νν άμφιπόλοιβι γυναιξιν. 80 
ή δ' έλαβεν μάθτιγα καί ήνία βιγαλόεντα, 
μάβτιξεν δ' έλάάν ' καναχή δ' ήν ήμιόνοιιν. 
αί δ' άμοτον τανύοντο, φέρον δ' έβθητα καί ανιιήν, 

« ονκ οί'ην, άμα τή у ε καί άμφίπολοι κίον άλλέαιί ' ' 
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al δ' οτε δή ποταμοΐο ρόον περικαλλέ' ΐκοντο, 85 ' 
ένθ' ή τοι πλυνοί ήσαν έπηετανοί, πολύ δ' νδωρ 
καλόν ύπεκπρόρεεν μάλα περ ρυπόωντα καθηραι, 
ένθ' αϊ γ' ήμιόνους μεν νπεκπροέλνσαν απήνης, 
καΐ τάς μεν σεναν ποταμον πάρα δινήεντα 
τρώγειν άγρωστιν μελιηδέα' ral δ' άπ' άπήνης 90 
εΐματα χερσίν έλοντο καΐ έσφόρεον μελαν νδωρ, 
στεΐβον δ' εν βόθροισι θοώς έριδα προφέρονσαι. 
αύτάρ έπεί πλννάν τε κάθηράν τε ρνπα πάντα, -
έξείης πέτασαν παρά θΐν' αλός, ήχι μάλιστα * 
λάιγγας ποτΐ χέρσον άποπλύνεσκε θάλασσα. • 95 
al δε λοεσσάμεναι καΐ χρισάμεναι λίπ' έλαίφ 
δεΐπνον έπειθ' εϊλοντο παρ' οχθησιν ποταμοΐο, 

I εΐματα δ' ήελίοιο μένοντερσήμεναι αυγή. 14, 
f Ψ^αντάρ έπεί σίτου ταρφθεν δμωαί τε καΐ αύτή, T£¡p^to 

σφαίρη τ al δ' άρ' έπαιζον από κρήδεμνα βαλοϋσαι' 100 f 
τήσι δέ Ναυσικάα λευκώλενος ήρχετο μολπής. « 

y^í'ij δ' "Αρτεμις εϊσι κατ' οϋρεα ¿οχέαιραβ'^ 
ή κατά Τηΰγετον περιμήκετον ή Έρύμανθον, κ^ςο·^'-
τερπομένη κάπροισι καΐ ώκείης έλάφοισιν 
τη δε θ' άμα ννμφαι, κοϋραι Αιος αίγιόχοιο, 105 Д , 
αγρονόμοι παίζονσι, γέγηθε δέ τε. φρένα Αητώ-· PffuPG 
πασάων δ' ύπερ_ή γε κάρη &ει ήδε μέτωπα, 
ρεΐά τ' άριγνώτη πέλεται, κοίλαΐ δέ τε πάσαι' 

/ ως ή γ' άμφιπόλοισι μετέπρεπε παρθένος άδμής.ρ 
& / αλλ' οτε δη άρ' έμελλε πάλιν οΐκόνδε νέεσθαΦ ' 110 

ξενξασ' ήμιόνονς πτνξασά τε εΐματα καλά, 
ένθ' αύτ' αλλ' ένόησε θεά, γλαυκώπίς 'Αθήνη, 
ras Όδυσεύς ^έγροιτο ΐδοι τ' ένώπιδα κούρην, 
ή ol Φαιήκων ανδρών πόλϊν ήγήσαιτο. ·/ 
σφαΐραν έπειτ' έρριψε μετ άμφίπολον βασίλεια ' 115 
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άμφιπόλου μεν αμαρτε, βαθείη δ' έμβαλε δίνη' 
α( δ' έπΐ μακρόν άυβαν δ δ' εγρεχο δΐος Όδνββεύς, 
έζό μένος δ' ώρμαινε κατά φρένα καΐ κατά θυμόν 

* ,,ω μοι έγώ, τέων αυτέ βροχών ές γαΐαν ίκάνω; 
ή ρ' οι γ' ύβριβταί τε καΐ άγριοι ουδέ δίκαιοι, 120 
ήε φιλόξεινοι καί 6φιν νόος έβτί θεουδής; 

* ως τέ με κουράων αμφήλυθε θήλυς άγυνή: 
[νυμφάων, αΐ έχουβ' δρέων αίπεινά κάρηνα 
καί πηγάς ποταμών καί πίβεα ποιήεντα.] 
ή VVJC02L ανθρώπων ειμί βχεδόν αύδηέντων. 125 

• άλλ' άγ' έγώ ν αυτός πειρήβομαι ήδέ ίδωμαι.'ρ/ 
ώς ειπών θάμνων ύπεδύβετο δΐος Όδνββεύς, 

έκ πυκινής δ' ύλης πτόρθον κλάβε χειρί παχείη 
- φύλλων, ώς ρύβαιτο περί χροΐ μήδεα φωτός, 

βή δ' ί'μεν ώς τε λέων όρεβίτροφος άλκί πεποιθώς, 130 
δς τ εΐβ' νόμενος καί άήμενος, έν δέ οί δ<30ε 
δαίεται' αύτάρ δ βουβί μετέρχεται ή δίεββιν 
ήέ μετ άγροτέρας έλάφους· κέλεται δέ ε γαβτήρ 
μήλων πειρήβοντα καί ές πυκινόν δόμον έλθεΐιτς^^ 
ώς Όδυβεύς κούρηβιν έυπλοκάμοιβιν εμελλεν 135 

.\±>,μιξεβθαι γυμνός περ έών χρειώ γάρ ικανεν. 
' βμερδαλέος δ' αύτήβι φάνη κεκακωμένος άλμη, 

τρέββαν δ ' άλλυδις άλλη έπ ήιόνας προυχούβας. 
οΐη δ' Αλκινόου θυγάτηρ μένε' τή γάρ 'Λθήνη 
θάρβος ένϊ φρεβϊ θήκε καί έκ δέος εΐλετο γυίων. 140 
βτή δ ' άντα βχομένη · δ δέ μερμήριξεν Όδνββεύς, 
ή γούνων λίββοιτο λαβών έυώπιδα κούρην, 
ή αϋτως έπέεββιν άποβταδά μειλιχίοιβιν 
λίββοιτ , εί δείξειε πόλιν καί εΐματα δοίη. 

' ώς άρα οί φρονέοντι δοάββατο κέρδιον είναι, 145 
λίββεβθαι έπέεββιν άποβταδά μειλιχίοιβιν, 
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μή ot γοννα λαβόντι χολώβαιτο φρένα κούρη. 
αντίκα μειλίχιου καΐ κερδαλέον φάτο μϋθον. 
,,γοννονμαί σε, άναββα· θεό? νν τις, ή βροτός έββι; 
ει μέν τις θεο£ έΰβι, τοί ονρανόν ενρύν έχονβιν, 150 
Λρτέμιδί βε έγώ γε, Λ ιός κονρη μεγάλοιο, 
είδος τε μέγεθος τε φνήν τ άγχιβτα έίβκω · 
εί δέ τις έββι βροχών, οι έπΐ χθονί ναιετάονβιν, 
τρις μάκαρες μεν βοί γε πατήρ καΐ πότνια μήτηρ, 
τρίς μάκαρες δέ καβίγνητοι' μάλα πού βφιβι Θ Υ Μ Ό ς 1 5 5 

\ ? ' α ί έ ν ένφροβύνηβιν ίαίνεται εϊνεκα βεΐο, 
λενββόντων τοιόνδε θάλος χορόν είβοιχνενβαν. V.SJpo^f***'· 
κείνος δ' αν περί κήρι μακάρτατος έξοχου άλλων, ' 
δς κέ β' έέδνοιβι βρίβας οίκόνδ' άγάγηται. 
ού γάρ πω τοιόνδε ί'δον βροτον όφθαλμοΐβιν, 160 
οϋτ' άνδρ' ούτε γυναίκα' βέβας μ' έχει είβορόωντα. 
Άήλω δή ποτε τοϊον Απόλλωνος παρά βωμω 
φοίνικος νέον έρνος ανερχόμενου ένύηβα' 
ήλθον γαρ καΐ κεΐβε, πολύς δέ μοι έβπετο λαός,]^^^ 
τήν όδόν, ή δή μέλλεν έμοϊ κακά κήδε' έβεβθαι. ^^Η 
ώς 4 ' αϋτως και κείνο ίδών έτεθήπεα θνμω 
δ ην, έπεϊ ου πω τοΐον άνήλυθεν έκ δόρυ γαίης, / 
ώς βέ, γύναι, άγαμαί τε τέθηπά τε, δ ε ίδια 4' αίνώς 
γούνων άψαβθαι ' χαλεπόν δέ με πένθος [κάνει, 
χθιξος έεικοβτω φύγον ή ματ ι οΐνοπα πόντον 170 
τόφρα δέ μ' αίεΐ κνμα φόρει κραιπναί τε θύελλαι 
νήσου άπ' Ώγνγίήα. νυν 4 ' ένθάδε κάμβαλε δαίμων, • 
όφρ' έτι που κάϊ τήδε πάθω κακόν; ού γαρ όίω. * 
παύβεβθ', άλλ' έτι πολλά θεο ί τελεονβι πάροιθεν. 
άλλά, άναβα', έλέαιρε' βέ γάρ κακά πολλά μογήβας 175 
ές πρώτην ίκόμην, των 4 ' άλλων οϋ τινα οίδα 1 
ανθρώπων, οΓ τήνδε πάλιν καϊ γαΐαν έχονβιν. 
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άβτν δέ μοι δεΐξον, δος δε ράκος αμφφαλέβθαι, 
εΐ τί που εί'λυμα βπείρων έχες έν&άδ' ίοϋβα. 
6οΙ δέ θεοί τόΰα δοΐεν, δ Sa ψρεβΐ βήβι μενοιν&ς, 180 
άνδρα τε καΐ οίκον, καΐ δμοφροβύνην δπάβειαν . 
έβθλήν ου μέν γαρ τον γε κρεϊββον καϊ άρειον, 
ή δ·9·' δμοφρονέοντε νοήμαβιν οίκον έχητον 
άνήρ ήδέ γυνή· πόλλ' άλγεα δυβμενέεββιν, Η,1^ . 

* χάρματα δ' ενμενέτηβι, μάλιβτα δέ τ έκλυον αυτοί." 185 
τδν δ' αν Νανβικάα λευκώλενο^ αντίο ν ηύδα' 

,,ξεΐν', έπεί ούτε κακω ούτ άφρονι φωτί έοικας· 
Ζεύς δ' Α Υ Τ Ό ς νέμει όλβον 'Ολύμπιος άνθρώποιβιν, 
έδθλοΐς ήδέ κακοΐβιν, οπως έθέληβιν, εκάβτφ' 
και που SOI τάδ' έδωκε, ΒΈ ΔΈ χρή τετλάμεν έμπης· 190 
νυν δ\ έπεί ήμετέρην τε πάλιν καϊ γαΐαν [κάνεις, 
οντ' ούν έβθήτος δενήβεαι ούτε τεν άλλον, Τ μ7·' 
ων έπέοιχ ίκέτην ταλαπείριον άντιάβαντα. 
άβτν δέ τ οι δείξω, έρέω δέ τοι ούνομα λαών. 
Φαίηκες μέν τήνδε πάλιν καϊ γαΐαν έχονβιν, 195 
είμϊ δ' έγω θνγάτηρ μεγαλήτορος 'Λλκινόοιο, . 
του Δ' έκ Φαιήκων έχεται κάρτος τε βίη τε." 

ή ρα καϊ άμφιπόλοιβιν ένπλοκάμοιβι κέλευβεν 
,,βτήτέ μοι, άμφίπολοί" πόβε φεύγετε φώτα ίδοϋβαι; 
ή μή πού τ iva δνβμενέων φάβθ' έμμεναι ανδρών; 200 
ούκ έβθ' ούτος άνήρ διερος βροτός, Ο Υ Δ Έ γένηται, 
8G κεν Φαιήκων ανδρών ές γαΐαν ΐκηται 
δηιοτήτα φέρων μάλα γαρ φίλοι άθανάτοιβιν. . 
οίκέομεν Δ' άπάνενθε πολνκλύβτω ένΐ πόντω, 
έβχατοι, ουδέ τις άμμι βροτών έπιμίβγεται άλλος. 205 
άλλ' ΔΔΕ τις δύβτηνος άλώμενος ένθάδ' Ίκάνει, 
τον νυν χρή κομέειν προς γαρ Αιός είβιν άπαντες 
ξεΐνοί τε πτωχοί τε, δόβις δ' δ λίγη τε φίλη τε. 
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άλλα δότ', άμφίπολοι, ξείνω βρώβίν τε πόβιν τε, 
λούβατέ τ' έν ποταμω, οθ ' έπΐ βκέπας τ' άνέμοιο." 210 

ως έφαθ', αί δ' έβταν τε καί άλλήληβι κέλενβαν, 
κάδ δ άρ' 'Οδνββή' είβαν επί βκέπας, ώς έκέλενβεν 
Νανβικάα θνγάτηρ μεγαλήτορος Άλκινόοιο' 
πάρ δ\ άρα οι ψαρός τε χιτώνα τε εϊματ έθηκαν, 
δώκαν δε χρνβέη εν ληκν&ω νγρόν έλαιον, 215 
ήνωγον δ' άρα μιν λοϋβθαι ποταμοίο ροήβιν. 
δή ρα τότ άμφιπόλοιύι μετηύδα- δϊος Όδνββενς' 
,,άμφίπολοι, βτήθ' οντω άπόπροθεν, όφρ' εγώ αυτός 
άλμη ν ωμοιιν άπολούβομαι, άμφϊδ' έλαίψ 
χρίβομαι' ή γαρ δηρον άπο χροός έβτιν αλοιφή. 220 

άντην δ' ουκ αν εγώ γε λοέΰβομαι" αίδέομαι γαρ 
γυμνόνβθαι κονρηβιν ένπλοκάμοιβι μετελθών." 

ώς έφαθ'·, αί δ* άπάνευθεν ί'βαν, εΐπον δ' άρα κούρη. 
αντάρ ό έκ ποταμού χρόα νίζετο δΐος Όδυδβεύς 
άλμην, ή οΐ νώτα καί εύρέας άμπεχεν ώμους, 225 
έκ κεφαλής δ' έδμηχεν αλός χνόον άτρνγέτοιο. 
αντάρ έπεί δή πάντα λοέδβατο καί λίπ' άλειψεν, 
άμφΐ δέ εϊματα έδδαθ', ά οι πόρε παρθένος άδμής, 
τον μεν Άθηναίη θήκεν Α ιός έκγεγανΐα 
μείζονα Τ' είδιδέειν καί πάδδονα, κάδ δέ κάρητρς 230 
ονλας ήκε κόμας, νακινθίνω άνθει όμοιας. " ' 
ώς δ' οτε τις χρνδον περιχενεται άργνρφ άνήρ 
ί'δρις, δν "Ηφαιδτός δέδαεν καί Παλλάς Άθήνη 
τέχνην παντοίην, χαρίεντα δέ έργα τελείει, 
ώς άρα τω κατέχενε χάριν κεφαλή τε καί ώμοις. 235 
έζετ' έπειτ άπάνευθε κιών έπΐ θΐνα θαλάδδης, 
κάλλει και χάριδι δτίλβων θηεΐτο δέ κούρη. 
δή ρα τότ' άμφιπόλοιδιν ένπλοκάμοιδι μετηνδα ' 
,,κλντέ μεν, άμφίπολοι λευκώλενοι, όφρα τι εί'πω. 

H O M E R T ODYSSEA . l ì 7 
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ού πάντων άέκητι θεών, οι "Ολνμπον έχουσιν, 240 
Φαιήκεσσ' 85' άνήρ έπιμίσγεται άντιθέοιβιν ' 
πρόσθεν μεν γαρ δή μοι άεικέλιος δέατ' είναι, 
νυν δε θεοΐσιν έοικε, τοί ούρανον ενρνν έχουβιν. 
αΐ γαρ έμοί τοιόσδε πόσις κεκλη μένος εΐη 

I ένθάδε ναιετάων, και οι άδοι αυτόθι μίμνειν. 245 
άλλα δότ, άμφίπολοι, ξείνω βρώσιν τε πόσιν τ ε." 

ώς έφαθ', αί δ' άρα της μάλα μεν κλνον ήδέ πίθο ντο, 
πάρ δ' άρ' Όδνσσήι έθεσαν βρώσιν τε πόσιν τε. 
ή το ι ò πίνε καΐ ήσθε πολύτλας δίος 'Οδυσσεύς 
άρπαλέως' δηρόν γαρ έδητύος ήεν άπαστος ' 250 
αύτάρ Ναυσικάα λενκώλενος άλλ' ένόησεν. 
εϊματ άρα πτύξαβα τίθει καλής έπ άπήνης, 
ξεϋξεν δ' ήμιόνους κρατερώνυχας, αν δ' έβη αύτη, 
ώτρυνεν δ' Όδνσήα, έπος τ έφατ έκ τ δνόμαξεν 
,,όρσεο δή νϋν, ξεΐνε, πόλινδ' ί'μεν, 'όφρα σε πέμψω 
πατρός έμοϋ προς δώμα δαΐφρονος, ένθα σέ φημι 250 
πάντων Φαιήκων είδησέμεν 'όσσοι άριστοι, 
άλλα μάλ' ώδ' έρδειν, δοκέεις δέ μοι ούκ άπινύσσειν. 
8φρ' αν μέν κ άγρούς ¿'ο με ν και έργ' άνθρώπων, 
τόφρα σύν άμφιπόλοισι μεθ' ήμιόνους καΐ άμαξαν 260 
καρπαλίμως έρχεσθαι" έγώ δ' δδόν ηγεμονεύσω, 
αύτάρ έπήν πόλιος έπιβείομεν, ήν πέρι πύργος 
υψηλός, καλός δε λιμήν έκάτερθε πόληος, 
λεπτή δ' είσίθμη' νήες δ' δδόν άμφιέλισσαι 
εΐρύαται' π&σιν γαρ έπίστιόν έστιν έκάστω. 265 
ένθα δέ τέ σφ' άγορή καλόν ποσιδήιον άμφίς, 
ρυτοΐσιν λάεσβι κατωρνχέεσσ' άραρυΐα. 
ένθα δέ νηών 'όπλα μελαινάων άλέγονβιν, 
πείσματα καϊ σπείρα, καΐ άποξύνουσιν έρετμά. 
ού γαρ Φαιήκεσσι μέλει βίος ουδέ φαρέτρη, 270 
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άλλ' ίστοι καΐ έρετμά νεών καΐ νήες έΐσαι, 
ήσιν άγαλλόμενοι πολιήν περόωσι θάλασσαν, 
των άλεείνω φήμιν άδευκέα, μή τις όπίσσω 
μωμεύη' μάλα δ' είσϊν υπερφίαλοι κατά δήμον · 
και νν τις ώδ' εί'πησι κακώτερος άντιβολήσας' 275 
'τίς δ' οδε Νανσικάα έπεται καλός τε μέγας τε 
ξεΐνος; που δέ μιν εύρε; πόσις νν οί έσσεται αυτή. 
ή τινά που πλαγχθέντα κομίσσατο ή ς άπδ νηός 
ανδρών τηλεδαπών, έπεί οϋ τίνες έγγνθεν είσίν 
ή τίς οί ενξαμένη πολνάρητος θεός ήλθεν 280 
ονρανόθεν καταβάς, έ'ξει δέ μιν ήματα πάντα, 
βέλτερον, ει καυτή περ έποιχομένη πόσιν εύρεν 
άλλοθεν ή γάρ τούσδε γ' ατιμάζει κατά δήμον 
Φαίηκας, τοί μιν μνώνται πολέες τε καϊ έσθλοί.' 
ώς έρέουσιν, έμοϊ δέ κ' όνείδεα ταύτα γένοιτο. 285 
καϊ δ' 'άλλη νεμεσώ, ή τις τοιαϋτά γε ρέζοι, 
ή τ άέκητι φίλων, πατρός καϊ μητρός έόντων, 
άνδράσι μίσγηται, ρρίν γ' άμφάδιον γάμον έλθεΐν. 
ξεΐνε, σύ δ' ώκ εμεθεν ξννίει έπος, 'όφρα τάχιστα 
πομπής και νόστοιο τύχης παρά πατρός έμοΐο. 290 
δήεις άγλαόν άλσος Άθήνης άγχι κελεύθον 
αιγείρων έν δέ κρήνη νάει, άμφΐ δέ λειμών 
ένθα δέ πατρός έμοϋ τέμενος τεθαλνΐά τ άλαή, 
τόσσον από πτόλιος, όσσον τε γέγωνε βοήσας. 
ένθα καθεζόμενος μεΐναι χρόνον, είς δ κεν ημείς 295 
άστυδε έλθω μεν καϊ ίκώμεθα δώματα πατρός, 
αντάρ έπήν ήμέας έλπη ^ποίΐ δώματ άφΐχθαι, 
καϊ τότε Φαιήκων ϊμεν ές πάλιν ήδ' έρέεσθαι 
δώματα πατρός έμοϋ μεγαλήτορος Άλκινόοιο. 
ρεία δ' άρίγνωτ έστί, και αν πάις ήγήσαιτο 300 
νήπιος' ου μέν γάρ τι έοικότα τοϊσι τέτνκται 

γ * 

• / 
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δώματα Φαιήκων, οίος δόμος Άλχινόοιο 
ήρωος. άλλ' δπότ αν βε δόμοι κεκνθωβι καΐ αυλή, 
ώκα μάλα μεγάροιο διελθέμεν, 'όφρ' αν ΐκηαι 
μητέρ' έμήν ή δ' ήβται έπ έβχάρη έν πυρός αυγή 
ήλάκατα βτρωφώβ' άλιπόρφνρα, θαύμα ίδέβθαι, 306 
κίονι κεκλιμένη' δμωαί δέ -οι εϊατ όπιβθεν. 
ένθα δέ πατρός έμοΐο θρόνος ποτικέκλιται αύτη, 
τω ο γε οίνοποτάζει έφήμενος αθάνατος ως. 
τον παραμειψάμενος μητρός περί γοΰναβι χείρας 810 
βάλλειν ήμετέρης, ίνα νόβτιμον ή μα ρ ίδηαι 
χαίρων καρπαλίμως, εί καί μάλα τηλόθεν έββί. 
[ε£ κέν τοι κείνη γε φίλα φρονέηβ' ένί θυμω, 
έλπωρή τοι έπειτα φίλους τ ' ίδέειν καί ίκέβθαι 
οϊκον έυκτίμενον καί βήν ές πατρίδα γαΐαν.] 315 

ως άρα φωνήβαβ' ϊμαβεν μάβτιγι φαεινή 
ήμιόνους" αΐ δ' ώκα λίπον ποταμοΐο ρέεθρα. 
αί δ' έύ μέν τρώχων, έύ δέ πλίββοντο πόδεββιν 
ή δέ μάλ' ήνιόχευεν, όπως α μ' εποίατο πεζοί 
άμφίπολοί τ' Όδνβενς τε, νόω δ ' έπέβαλλεν ίμόβθλην. 
δνβετό τ ήέλιος καί τοί κλυτον άλβος ΐκοντο 321 
ίρον Άθηναίης, ϊν' άρ' έ'ζετο δέος Όδυββενς. 
αύτίκ έπειτ ήρατο Αιος κούρη μεγάλοιο' 

ίΛ -¡¡¡κλϋθί μευ, αίγιόχοιο Αιδς τέκος, άτρντώνη' 
νυν δή πέρ μεν άκονβον, έπεί πάρος οΰ ποτ' άκονβας 
φαιομένον, ότε μ' έρραιε κλντος έννοβίγαιος. 326 
δός μ' ές Φάίηκας φίλον έλθεΐν ήδ' έλεεινόν." 

ως έφατ' εύχόμενος, τοϋ δ ' έκλυε Παλλάς Άθήνη. 
αύτω δ ' ου πω φαίνετ έναντίη' αί'δετο γάρ ρα 
πατροκαβίγνητον, δ δ' έπιζαφελώς μενέαινεν 330 
άντιθέω Όδυβήι πάρος τ)ν γαΐαν ίκέβθαι. 
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ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Η · 

Ό δ ν ό β έ ω ς ε ΐ β ο δ ο ς π ρ ο ς Ά λ κ έ ν ο ν ν . 

7ίΙς δ μεν εν θ' ήρατο πολύτλας δΐος 'Οδυσσεύς, 
κούρην δέ προτι άστυ φέρεν μένος ήμιόνοιιν. 
ή δ' δτε δή οϋ πατρός άγακλυτά δώμαθ' ΐκανεν, 
στήσεν άρ' εν προθύροισι, κασίγνητοι δέ μιν άμφϊς 
ϊσταντ άθανάτοις έναλίγκιοι, οϊ ρ υπ' απήνης 5 
ήμιόνονς έλνον έσθήτά τε έσφερον εί'σω. 
αύτή δ' ές θάλαμον έόν ήιε' δαΐε δέ οί πϋρ 
γρήνς Άπειραίη θαλαμηπόλος Εύρνμέδουσα,' 
τήν ποτ' Άπείρηθεν νέες ήγαγον άμφιέλισσαι'· 
Άλκινόω δ' αυτήν γέρας έξελον, ουνεκα πάσιν 10 
Φαιήκεσσιν άνασσε, θεοϋ δ' ως δήμος ακουεν 
ή τρέφε Ναυσικάαν λευκώλενον έν μεγάροισιν. 
ή οί πϋρ άνέκαιε καΐ εί'σω δόρπον έκόσμειν. 

καΐ τότ' 'Οδυσσεύς ώρτο πόλινδ' ί'μεν άμφΐ δ' 
Άθήνη 

πολλήν ήέρα χεϋε φίλα φρονέονσ' Όδνσήι, 15 
μή τις Φαιήκων μεγαθύμων άντιβολήσας • 
κερτομέοι τ έπέεσσι καΐ έξερέοιθ', οτις εί'η. 
αλλ' δτε δή άρ' έμελλε πάλιν δύσεσθαι εραυνήν, 
ένθα οί άντεβόλησε θεά, γλαυκώπις Άθήνη, 
παρθενική έικυΐα νεήνιδι κάλπιν έχούση. · 20 

στη δέ πρόσθ' αύτοϋ, δ δ' ανείρετο δΐος 'Οδυσσεύς' 
,,ώ τέκος, ούκ άν μοι δόμον άνέρος ήγήσαιο 
Αλκινόου, δς τοΐσδε μετ άνθρώποισι άνάσσει; 
και γάρ εγώ ξεΐνος ταλαπείριος ένθάδ' [χάνω 
τηλόθεν έξ άπίης γαίης' τφ ου τινα οΐδα 25 
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άνθρώπων, οί τήνδε πάλιν και γαΐαν έχουΰιν." 
τον δ' αυτε προβέειπε θεά, γλαυκώπις Άθήνη· 

,,τοιγάρ έγώ τοι, ξεΐνε πάτερ, δόμον, όν με κελεύεις, " 
δείξω, έπεί μοι πατρός άμύμονος έγγύθι ναίει. 
άλλ' ΐθι βιγή τοΐον, έγω δ' Δ ΔΟΝ ήγεμονεύβω, 30 
μηδέ τιν' ανθρώπων προτιόβ&εο μηδ' έρέεινε' 
ου γαρ ξείνονς οΐδε μάλ' ανθρώπους ανέχονται, 
ούδ' άγαπαξόμενοι φιλέουβ', ός κ άλλοθεν ελθη. 
νηυβι θοήβιν τοί γε πεποιθότες ώκείηβιν 
λαΐτμα μέγ' έκπερόωβιν, έπεί βφιβι δώκ' ένοβίχθων 
των νέες ώκεΐαι ώς εί πτερον ήέ νόημα." 36 

ως άρα φωνήβαβ' ήγήβατο Παλλάς Άθήνη 
καρπαλίμως' δ δ ' έπειτα μετ' ί'χνια βαίνε θεοΐο. 
τον δ' άρα Φαίηκες ναυβικλυτοι ουκ ένόηβαν 
έρχόμενον κατά άβτυ διά βφέας ' ού γαρ Άθήνη 40 
εΐα έυπλόκαμος, δεινή θεός, ή ρά οί άχλύν 
θεβπεβίην κατέχευε φίλα φρονέουδ' ένΐ θυμω. 
θαύμαξεν δ ' Όδυβεύς λιμένας και νήας έίβας 
αυτών θ' ηρώων αγοράς καΐ τείχεα μακρά 
υψηλά, βκολόπεββιν άρηρότα, θαύμα ίδέβθαι. 45 
άλλ' ότε δή βαβιλήος άγακλυτά δώμαθ' ικοντο, 
τοΐΰι δε μύθων ήρχε θεά, γλαυκώπις Άθήνη· 
„ούτος δή τοι, ξεΐνε πάτερ, δόμος, όν με κελεύεις 
πεφραδέμεν δήεις δε διοτρεφέας βαβιλήας 
δαίτην δαιννμένονς ' 6υ δ' έβω κίε, μηδέ τι θυμω 50 
τάρβει· θαρβαλέος γαρ άνήρ εν π&βιν άμείνων 
έργοιβιν τελέθει, εί καί πόθεν άλλοθεν έλθοι. 
δέβποιναν μεν πρώτα κιχήβεαι έν μεγάροιβιν 
Άρήτη.δ' ϋνομ' έβτίν έπώνυμον, έκ δε τοκήων 
τών αύτών, οϊ περ τέκον Άλκίνοον ßαβιλήα.' .55 
Ναυβίθοον μεν πρώτα Ποβειδάων ενοβίχθων. 
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γείνατο και Περίβοια, γυναικών είδος αρίστη, 
δπλοτάτη θυγάτηρ μεγαλήτορος Εύρυμέδοντος, 
ος π ο θ ' ύπερθυμοισι Γιγάντεσσιν βασίλευεν. 
αλλ' δ μεν (άλεσε λαον άτάσθαλον, ωλετο δ' αυτός' 
τή δέ Ποσειδάων έμίγη καί έγείνατο παΐδα 61 
Ναυσίθοον μεγάθυμον, δ? έν Φαίηξιν άνασσεν. 
Ναυσίθοος δ' έτεκεν 'Ρηξήνορά τ' Άλκίνοόν τε' 
τον μεν άκουρον έόντα βάλ' άργυρότοξος Απόλλων 
νυμφίον, έν μεγάρφ μίαν οί'ην παΐδα λιπόντα 65 
Άρήτην την δ' Αλκίνοος ποιήσατ άκοιτιν 
καί μιν έτισ', ώς ου τις έπί χ&ονί τίεται άλλη, 
οσσαι νυν γε γυναίκες υπ' ανδράσιν ο ίκον έχουσιν. 
ώς κείνη περι κήρι τετίμηταί τε και εστίν 
εκ τε φίλων παίδων εκ τ' αυτού Άλκινόοιο 70 

καί λαών, όϊ μίν ρα θεό ν ως είσορόωντες 
δειδέχαται μυθοισιν, δτε στείχησ' ανά άστυ. 
ου μεν γάρ τι νόου γε και αυτή δευεται έσθλοϋ' 
ήσί τ' έύ φρονέησι, και άνδράσι νείκεα λύει. 
εί' κέν το ι κείνη γε φίλα φρονέησ' ένϊ θυμώ, 75 
έλπωρή τοι έπειτα φίλους τ ίδέειν και ίκέσθαι 
οίκον ές υψόροφον καί б ην ες πατρίδα γαΐαν." . 

ώς άρα φωνήσασ' απέβη γλαυκώπις Άθήνη 
πόντον έπ άτρύγετον, λίπε δέ Σχερίην έρατεινήν, 
ΐκετο δ' ές Μ α ρ α θ ώ ν α και εύρυάγυιαν Άθήνην, 80 
δύνε δ' Έρεχθήος πυκινον δόμον. αύτάρ 'Οδυσσεύς 
Αλκινόου προς δώ'ματ ΐε κλυτά' πολλά δέ οι κήρ 
ώρμαιν' ίσταμένω, πρίν χάλκεον ούδόν ίκέσθαι. . 
ως τε γάρ ήελίου αίγλη πέλεν ήέ σελήνης 
δώμα καθ' ύψερεφές μεγαλήτορος Άλκινόοιο. 85 

χάλκεοι-μέν γάρ τοίχοι έληλέδατ' ένθα καί ένθα, 
ές μυχον έξ ούδοϋ, περί δέ θριγκος κυάνοιο' 
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χρύβειαι δε θύραι πυκινον δόμον εντός έεργον 
βταθμοί δ' άργύρεοι εν χαλκέω έβταβαν ούδω, 
άργύρεον δ ' ¿φ' ύπερθύριον, χρυβέη δε κορώνη. 90 
χρύβειοι δ' έκάτερθε καί άργνρεοι κύνες ήβαν, 
ους "Ηφαιβτος έτενξεν ίδνίηβι πραπίδεββιν 
δώμα φνλαββέμεναι μεγαλήτορος Άλκινόοιο, 
άθανάτονς όντας καΐ άγήρως ή ματ α πάντα, 
έν δέ θρόνοι περί τοΐχον έρηρέδατ' ένθα και ένθα, 95 

•ές μνχον έξ ονδοΐο διαμπερές, ένθ' ένΐ πέπλοι 
λεπτοί έύννητοι βεβλήατο, έργα γυναικών, 
ένθα δε Φαιήκων ηγήτορες έδριόωντο 
πίνοντες καί έδοντες· έπηετανόν γαρ έχεδκον. 
χρνβειοι δ ' άρα κούροι ένδμήτων έπί βωμών 100 
εβταβαν αίθομένας δαΐδας μετά χερβίν έχοντες, 
ψαίνοντες νύκτας κατά δώματα δαιτνμόνεββιν. 
πεντήκοντα δέ οί δμωαΐ κατά δώμα γυναίκες 
αί μεν άλετρεύονβι μύλης έπι μήλοπα καρπόν, , 
αι δ' ίβτονς νφόωβι καί ήλάκατα βτρωφώβιν 105 
ήμεναι, Οία τε φύλλα μακεδνής αίγείροιο' 
καιρουββέων δ' όθονέων άπολείβεται νγρον έλαιον. 
οββον Φαίηκες περί πάντων ί'δριες άνδρών 
νήα θοήν ένί πόντω έλαννέμεν, ως δέ γυναίκες 
ίβτών τεχνήββαι· πέρι γάρ βφιβι δώκεν Άθήνη 110 
έργα τ έπίβταβθαι περικαλλέα καί φρένας έβθλάς. 
έκτοβθεν δ ' αυλής μέγας όρχατος άγχι θνράών 
τετράγνος' περί δ ' έρκος έλήλαται άμφοτέρωθεν. 
ένθα δ έ δένδρεα μακρά πεφύκαβι τηλεθόωντα, 
όγχναι καί φοιαί καί μηλέαι άγλαόκαρποι 115 

βνκέαι τε γλνκεραί καί έλαΐαι τηλεθόωβαι. . 
τάων οϋ ποτε καρπός άπόλλνται ούδ' άπο λείπε ι 
χει'ματος ουδέ θέρευς, έπετήβιος· άλλά μάλ' αίεί 
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ζεφνρίη πνείονΰα τά μεν φύει, άλλα δέ πέσσει. 
όγχνη ht όγχνη γηράσκει, μήλον δ' έπϊ μήλα, 120 
αντάρ έπι σταφυλή σταφυλή, σϋκον δ' επί σύκφ. 
ένθα δέ οι πολύκαρπος άλωή έρρίζωται, ' 
της έτερον μεν θειλόπεδον λενρφ ένι χώρα 
τέρσεται ήελίφ, ετέρας δ' άρα τε τρνγόωσιν, 
άλλας δέ τραπέουσι· πάροιθε δέ τ ομφακές είσιν 125 
άνθος άφιεΐσαι, έτεραι δ' ύποπερκάζονσιν. . 
ένθα δέ κοσμηταΐ πρασιαι παρά νείατον όρχον 
παντοΐαι πεφύασιν, έπηετανόν γανόωσαι. . 
έν δέ δύω κρήναι ή μέν τ άνά κήπον άπαντα 
σκίδναται, ή δ' έτέρωθεν υπ' αυλής ούδον ΐησιν 130 
προς δόμον ύψηλόν, όθεν ύδρεύοντο πολΐται. 
το ι' άρ' εν Άλκινόοιο θεών έσαν άγλαά δώρα. 

ένθα στάς θηεΐτο πολύτλας δΐος 'Οδυσσεύς, 
αντάρ έπεί δή πάντα εφ θηήσατο θυμφ, 
καρπαλίμως υπέρ ονδον έβήσετο δώματος εΐσω. 135 
εύρε δέ Φαιήκων ηγήτορας ήδέ μέδοντας 
σπένδοντας δεπάεσσιν ένσκόπφ άργεΐφόντη, 
φ πυμάτφ σπένδεσκον, οτε μνησαίατο κοίτου. 
αντάρ δ βή διά δώμα πολύτλας δΐος 'Οδυσσεύς 
πολλήν ήέρ' έχων, ήν οί περίχενεν Άθήνη, 140 

'όφρ' ικετ Άρήτην τε καΐ Άλκίνοον βασιλήα. 
άμφΐ δ' άρ' Άρήτης βάλε γούναβι χείρας 'Οδυσσεύς, 
και τότε δή ¡5' αύτοΐο πάλιν χύτο θέσφατος άήρ. 
οί δ' άνεφ έγένοντο, δόμον κάτα φώτα ίδόντες' 
θαύμαζαν δ' όρόωντες. δ δέ λιτάνενεν 'Οδυσσεύς· 145 
,,Άρήτη, θύγατερ 'Ρηξήνορος άντιθέοιο, 
σόν τε πόσιν σά τε γούναθ' ίκάνω πολλά μογήσας 
τούσδε τε δαιτυμόνας" τοΐβιν θεοί 'όλβια δοϊεν 
ζωέμεναι, καΐ παισϊν επιτρέψειεν έκαστος 
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κτήματ' ένϊ μεγάροιβι γέρας θ ' , ó τ ι δήμος έδωκεν 15Θ 
αντάρ έμοί πομπήν ότρννετε πατρίδ' ίκέβθαι 
θ&ββον, έπεί δή δηθά φίλων άπο πήματα πάβχω." 

ως ειπών κατ άρ' ε'ξετ' έπ' ¿6χάρη έν κονίηβιν 
παρ πνρί' οι δ' άρα πάντες άκήν έγένοντο βιωπή. 
άψε δέ δή μετέειπε γέρων ήρως Έχένηος, 155 

δς δή Φαιήκων ανδρών προγενέβτερος ή εν 
και μνθοις έκέκαβτο, παλαιά τε πολλά τε ε ιδώ ς' 
S β φ ív έν φρονέων όγορήβατ ο και μετέειπεν 
,,Άλκίνο', ον μέν τοι τόδε κάλλιόν, ουδέ εοικεν, 
ξεΐνον μέν χαμαΐ ήβθαι έπ' έβχάρη έν κονίηβιν, 160 
οϊδε δέ δον μνθον ποτιδέγμενοι ίβχανόωνται' 
αλλ' άγε δή ξεΐνον μέν επί θρόνου άργνροήλου 
εΐβον άναβτήβας, βύ δέ κηρνκεββι κέλευβον 
οίνον έπικρήβαι, ίνα και Αιί τερπικεραννω 
βπείβομεν, δς θ' [κέτηβιν άμ' αίδοΐοιβιν όπηδεΐ. 165 
δόρπον δέ ξείνω ταμίη δότω ένδον ιόντων." 

αντάρ έπεί τό γ' άκουο' ιερόν μένος Άλκινόοιο, 
χειρός ελών Όδνβήα δαΐφρονα ποικιλομήτην 
ώρβεν απ' έβχαρόφιν και έπί θρόνου εΐβε φαεινού, 
υ ιόν άναβτήβας άγαπήνορα Λαοδάμαντα, 170 
δς οί πληβίον ΐξε, μάλιβτα δέ μιν φιλέεβκεν. 
χέρνιβα δ' άμφίπολος προχόω έπέχενε φέρονβα 
καλή χρνβείη υπέρ άργνρέοιο λέβητος, 
νίψαβθαι' παρά δέ ξεβτήν έτάννββε τράπεξαν. 
βίτον δ' αίδοίη ταμίη παρέθηκε φέρονβα, 175 
εί'δατα πόλλ' έπιθεΐβα χαριξομένη παρεόντων. 
αντάρ δ πίνε καί ήβθε πολντλας δίος Όδυββεύς. 
και τότε κήρυκα προβέφη μένος Άλκινόοιο' 
,,Ποντόνοε, κρητήρα κεραββάμενος μέθν νεΐμον 
πάβιν άνά μέγαρον, ϊνα καί Αιί τερπικεραννω 180 
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σπείσομεν, og θ ' ίκέτησιν άμ' αίδοίοιβιν όπηδεΐ." 
rag φάτο, Ποντόνοος δέ μελίφρονα οΐνον έκίρνα, 

νώμησεν δ' άρα π&σιν έπαρξάμενος δεπάεσσιν. 
αύτάρ έπεί σπεΐσάν τε π ίο ν θ', οβον ήθελε θυμός, 
τοΐθιν δ' Αλκίνοος άγορήσατο και μετέειπεν' 185 
,,κέκλυτε, Φαιήκων ηγήτορες ήδέ μέδοντες, 
όφρ' εΐπω, τά με θυμός évi βτήθεββι κελεύει, 
νυν μεν δαιβάμενοι κατακείετε οίκαδ' Ιόντες ' 
ήώθεν δε γέροντας έπϊ πλέονας καλέβαντες 
ξεΐνον ένι μεγάροις ξεινίββομεν ήδέ θεοΐβιν 190 

ρέξομεν Ιερά καλά, έπειτα δέ και περί πομπής 
μνηβόμεθ', ως χ δ ξεΐνος άνευθε πόνου και άνίης 
πομπή ύφ' ήμετέρη ήν πατρίδα γαΐαν ΐκηται 
χαίρων καρπαλίμως, εί και μάλα τηλόθεν έστίν, 
μηδέ τι μεσσηγύς γε κακόν και πήμα πάθηβιν, 195 
πρίν γε τον ής γαίης έπιβήμεναι · ένθα δ' έπειτα 
πείθεται, άσσα οι αίσα κατά κλώθές τε βαρεΐαι 
γιγνομένω νήβαντο λίνω, δτε μιν τέκε μήτηρ. 
εί δέ τις αθανάτων γε κατ' ούρανοϋ είλήλουθεν, 
άλλο τι δή τόδ' έπειτα θεοί περιμηχανόωνται. 200 
αΐεϊ γάρ το πάρος γε θ ε ο ί φαίνονται έναργεΐς 
ήμΐν, εϋτ έρδωμεν άγακλειτάς έκατόμβας, 
δαίνυνταϊ τε παρ' άμμι καθήμενοι, ένθα π ε ρ ήμεΐς. 
εί δ' άρα τις καΐ μοϋνος ίων ξύμβληται δδίτης, 
οϋ τι κατακρύπτονσιν, έπεί βφιβιν έγγύθεν είμέν, 205 
rag περ Κύκλωπές τε καί άγρια φύλα Γιγάντων." 

τον δ' απαμεφόμενος προβέφη πολύμητις 'Οδυσσεύς' 
,,Άλκίνο', άλλο τί τοι μελέτω φρεσίν ού γάρ εγώ γε 
άθανάτοισιν έοικα, το I ούρανον ευρύ ν έχουθιν, 
ού δέμας ούδέ φυήν, αλλά θνητοΐσι βροτοΐσιν. 210 
ους τινας ύμεΐς ί'στε μάλιστ όχέοντας όιξύν 
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ανθρώπων, τοΐβίν κεν έν άλγεβιν ίβωβαίμην. 
και δ' Ετι κεν και μάλλον εγώ κακά μυθηβαίμην, 
όββα γε δή ξύμπαντα θεών ίότητι. μόγηβα. 
άλλ' έμέ μεν δορπήβαι έάβατε κηδόμενόν περ. 215 
ον γάρ τι ,βτυγερη επί γαβτέρι κύντερον άλλο 
επλετο, ή τ έκέλενβε ε'ο μνήβαβθαι ανάγκη 
καΐ μάλα τειρόμενον και ένι φρεβί πένθος έχοντα, 
ώς και εγώ πένθος μεν έχω φρεβίν, ή δέ μάλ' α ίε ι 
έβθέμεναι κέλεται και πινέμεν, έκ δ ε με πάντων 220 
ληθάνει, όββ' έπαθον, και ένιπληβθήναι άνώγει. 
νμεΐς δ ' δτρννεβθαι άμ ήοΐ φαινομένηφιν, 
ως κ' έμέ τον δύβτηνον έμής έπφήβετε πάτρης 
καί περ πολλά παθόντα' ίδόντα με και λίποι αιών 
κτήβιν έμήν, δμώάς τε και νψερεφές μέγα δώμα." 225 

¿>8 έφαθ', οι δ ' άρα πάντες έπήνεον ήδέ κέλενον 
πεμπέμεναι τον ξεΐνον, έπεϊ κατά μοΐραν έειπεν. 
αύτάρ έπεί βπειβάν τε πίον θ', όβον ήθελε θυμός, 
οί μέν κακκείοντες έβαν οΐκόνδε έκαβτος, 
αύτάρ δ έν μεγάρω ύπελείπετο δΐος Όδυββεύς, 230 
πάρ δέ οί Άρήτη τε καί Αλκίνοος θεοειδής 
ήβθην" άμφίπολοι δ' άπεκόβμεον έντεα δαιτός. 
τοΐβιν δ ' Άρήτη λευκώλενος ήρχετο μύθων 
έγνω γάρ ψαρός τε χιτώνά τε εϊματ' ίδοϋβα 
καλά, τό ρ' αύτη τεϋξε βύν άμφιπόλοιβι γυναιξίν 235 
καί μιν φωνήβαβ' έπεα πτερόεντα προβηύδα· 
,,ξεΐνε, το μέν 6ε πρώτον έγών είρήβομαι αυτή' 
τίς, πόθεν εις άνδρών; τίς τοι τάδε εϊματ' έδωκεν; 
ού δή φής επί πόντον άλώμενος ίνθάδ' ίκέβθαι;" 

τήν δ' άπαμεφόμενοςπροβέψηπολύμητις'Οδυββεύς·210 
,,άργαλέον, βαβίλεια, διηνεκέως άγορεϋβαι, 
κήδε' έπεί μοι πολλά δόΰαν θεοί Ού ρ αν ίων ες" 
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τούτο δέ toi έρέω, 8 μ' άνείρεκι ή δ ε μεταλλας. 
'ΡΙγυγίη τις νήσος άπόπροθεν είν &λϊ κείται' -
ένθα μεν "Λτλαντος θυγάτηρ δολόεσσα Καλυψώ 245 « 
ναίει ένπλόχαμος, δεινή θεός' ουδέ τις αυτή 
μίσγεται ούτε θεών ούτε θνητών άνθρώπ<ψ>· 
αλλ' έμέ τον δΰστηνον έφέστιον ήγαγε δαίμων 
οίον, επεί μοι νήα θοήν άργήτι κεραυνό 
Ζευς έλσας έχέασσε μέσω ivi οί'νοπι πόντφ. 250 . 
[ένθ[ άλλοι μεν πάντες άπέφθιθεν έσθλοί εταίροι, 
αντάρ έγώ τρόπιν άγχάς ελων νέος άμφιελίσσης 
έννήμαρ φερόμην δεκάτη δέ με ννκτϊ μελαίνη 
νήσον ές 'ΡΙγνγίην πέλασαν θεοί, ένθα Καλυψώ 
ναίει ένπλόκαμος, δεινή θεός, ή με λαβοϋσα 255 
ένδνκέως έφίλει re καΐ έτρεφεν ήδέ έφασκεν 
θήσειν άθάνατον καΐ άγήραον ή ματ α πάντα' 
αλλ' έμόν ού ποτε θυμό ν ivi στήθεσσιν έπειθεν.] 
ένθα μεν επτάέτες μένον έμπεδον, εϊματα δ' αίεΐ 
δάκρυσι δενεσχον, τά μοι άμβροτα δώκε Καλυψώ' 260 
άλλ' οτε δή όγδόατόν μοι έπιπλόμενον έτος ήλθεν, 
καΐ τότε δή μ' έκέλευσεν έποτρύνουΰα νέεσθαι 
Ζηνός υπ άγγελίης, ή xal νόος ετράπετ αυτής. 
πέμπε δ' έπΐ σχεδίης πολνδέσμον, πολλά δ' έδωκεν, 
σΐτον xal μέθυ ήδν, xal άμβροτα εϊματα ε'σσεν 265 
ουρον δέ προέηκεν άπήμονά τε λιαρόν τε. 
επτά δέ xal δέκα μέν πλέον ήματα ποντοπορενων, 
όκτωχαιδεκάτη δ' έφάνη ορεα σχιόεντα 
γαίης νμετέρης, γήθησε δέ μοι φίλον ήτορ 
δυσμόρω ' ή γαρ έμελλον έτι ξυνέσεσθαι όιξυΐ 270 
πολλή, τήν μοι έπώρσε Ποδειδάων ένοσίχθων, 
ός μοι έφορμήσας άνέμονς κατέδησε κέλευθον, 
άιρινεν δέ θάλασσαν άθέσφατον, ουδέ τι χϋμα 
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ε l'a έπΙ σχεδίης αδινά στενάχοντα φέρεσθαι. 
τήν μεν έπειτα θύελλα διεσκέδασ'' αύτάρ έγώ γε 275 

• νηχόμενος τόδε λαΐτμα διέτμαγον, 'όφρα με γαίη 
νμετέρη έπέλαβΰε φέρων άνεμος τε καΐ νδωρ. 
ένθα κέ μζ έκβαίνοντα βιήσατο κϋμ' έπΐ χέρσου, 
πέτρης προς μεγάλησι βαλον και άτερπέι χώρω' 
άλλ' άναχασσάμενος νήχον πάλιν, εΐος έπήλθον 280 
ές ποταμόν, τή δη μοι έείβατο χώρος άριστος, 
λείος πετράων, καΐ έπι σκέπας ήν άνέμοιο. 
εκ δ' έπεσαν θυμηγερέων, επί δ' άμβροσίη νύξ 
ήλνθ'. έγώ δ' άπάνενθε διιπετέος ποταμοΐο 
έκβάς έν θάμνοισι κατέδραθον, άμφί δε φύλλα 285 
ήφνσάμην νπνον δέ θεός κατ' άπειρο να χενεν. 
ένθα μεν έν φύλλο ισι φίλον τετιημένος ήτορ 
ένδον παννύχιος καΐ έπ' ήώ καΐ μέσον ήμαρ. 
δείλετό τ' ήέλιος καί με γλνκύς νπνος άνήκεν. 
άμφιπόλους δ' έπι θινί τεής ένόησα θνγατρός 290 
παιξούσας, έν δ' αύτη έην έικνΐα θεήσιν 
τήν ικέτενσ'' ή δ' ον τι νοήματος ήμβροτεν έσθλοϋ, 
ως ουκ αν έλποιο νεώτερον άντιάσαντα 
έρξέμεν αίει γάρ τε νεώτεροι άφραδέουσιν. . 

ή μοι σΐτον έδωκεν αλις ήδ' αίθοπα οίνον 295 
καί λοϋσ' έν ποταμώ καί μοι τάδε εϊματ έδωκεν. 
ταντά τοι άχνύμενός περ άληθείην κατέλεξα." 

τον δ' αύτ Αλκίνοος άπαμείβετο φώνησέν τε' 
,,ξεΐν', ή τοι μεν τοΰτό γ' έναίσιμον ούκ ένόησεν 
παις εμή, οΰνεκά σ' ου τι μετ άμφιπόλοισι γνναιξίν 300 
ήγεν ές ήμέτερον, σύ δ' άρα πρώτην ίκέτευσας." 

τον δ' άπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις 'Οδυσσεύς' 
,,ήρως, μή τοι τούνεκ' άμύμονα νείκεε κούρην 
ή μεν γάρ μ' έκέλευε συν άμφιπόλοισιν έπεσθαι, 
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αλλ' έγώ ουκ έθελον δείβας αίβχυνόμενός τε, 305 
μή πως καΐ 6οι θυμός έπιβκύβΰαιτο ίδόντι' 
δύβξηλοι γάρ τ ει μεν έπΐ χθονί φ ν λ' ανθρώπων 

τον δ' αϋτ Αλκίνοος άπαμείβετο φώνηβέν τε' 
,,ξεΐν , ου μοι τοιούτον ένΐ 6τήθε66ι φίλον κήρ 
μαψιδίως κεχολώβθαι' άμείνω δ' αί6ιμα πάντα. 310 
αϊ γάρ, Ζεύ τε πάτερ καΐ Άθηναίη καΐ "Απολλον, 
τοΐος έών, ο ιός ¿661, τά τε φρονέων, ά τ' έγώ περ, 
παΐδά τ' ε μην έχε μεν και έμός γαμβρός καλέεΰθαι 
αύθι μένων οίκον δέ τ έγώ καΐ κτήματα δοίην, 
ε'ί κ έθέλων γε μένοις' άέκοντα δέ б' ου τις έρύξει 315 
Φαιήκων μή τοϋτο φίλον Ad πατρί γένοιτο, 
πομπήν δ' ές τόδ' έγώ τεκμαίρομαι, όφρ' έύ είδης, 
αϋριον ές' τήμος δε 6υ μεν δεδμημένος ΰπνω 
λέξεαι, οι δ' έλόωβι γαλήνην, οφρ' αν ϊκηαι 
πατρίδα 6ήν καΐ δώμα, και εΐ πού τοι φίλον έβτίν, 320 
εΐ περ καϊ μάλα πολλον έκαΰτέρω έβτ Έυβοίης, 
τήν περ τηλοτάτω φάβ' έμμεναι, οι μιν ί'δοντο 
λαών ημετέρων, οτε τε ξανθόν 'Ραδάμανθυν 
ήγον έποψόμενον Τιτυον Γαιήιον υίόν. 
και μέν οι ένθ' ήλθον και άτερ καμάτοιο τέλεΰΰαν 325 
ήματι τω αύτω και άπήνυβαν οί'καδ' όπι66ω. 
είδήβεις δέ και αυτός ένι φρεβίν, ο66ον άριΰται 
νήες έμαΐ και κούροι άναρρίπτειν αλα πηδω." 

ώς φάτο, γήθηβεν δέ πολύτλας δΐος Όδυ66εύς, 
ευχόμενος δ' άρα εΐπεν, έπος τ' έφατ έκτ όνόμαζεν 330 
,,Ζεϋ πάτερ, αίθ', оба είπε, τελευτήΰειεν άπαντα 
Αλκίνοος' τού μέν κεν επί ξείδωρον άρουραν 
άββεΰτον κλέος εΐη, έγώ δέ κε πατρίδ' ίκοίμην." 

ώς οι μέν τοιαύτα προς αλλήλους άγόρευον 
κέκλετο δ' Άρήτη λευκώλενος άμφιπόλοιΰιν 335 
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δέμνι νχ αίθ ονβη θ έμεναν και ρήγεα καλά 
πορφυρέ' έμβαλέειν βτορέβαι τ' έφνπερθε τάπητας 
χλαίνας τ' ένθέμεναι οϋλας καθύπερθεν έβαβθαι. 
αν δ' ί'βαν εκ μεγάροιο δάος μετά χερβίν έχονβαι' 
αύτάρ έπεί βτόρεβαν πνκννόν λέχος έγκονέονβαι, 340 
ώτρννον δ' 'Οδνβήα παριβτάμεναν έπέεββιν 
,,όρβο κέων, ώ ξε ί νε ' πεποίηταν δε τον εννή." 
ώς φάν, τω δ' άβπαβτον εείβατο κοιμηθήναι. 

ως ό μεν ένθα καθ εν δ ε πολντλας δΐος Όδυββεύς 
τρητοϊς έν λεχέεββιν νπ' αίθονβη έριδονπφ· 345 
Αλκίνοος δ' άρα λέκτο μνχω δόμον νψηλοΐο, 
παρ δε γυνή δέβποινα λέχος πόρβννε καν εννήν. 

ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Θ. 

Όάυββέως δνβταδις προς Φαίακας. 

νΗμος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάκτνλος Ήώς, 
ώρνυτ άρ εξ εννής ιερόν μένος Άλκινόοιο, 
αν δ' άρα διογενής ώρτο πτολίπορθος 'Οδυβαενς. 
τοΐβιν δ' ήγεμόνεν ιερόν μένος Άλκινόοιο 
Φαιήκων άγορήνδ', ή βφιν παρά νηνβί τέτνκτο. 5 
έλθόντες δε καθΐζον έπί ξεβτοΐβι λίθοιβιν 
πληβίον. ή δ' άνά άβτν μετωχετο Παλλάς Άθήνη 
είδομένη κήρνκι δαΐφρονος Άλκινόοιο, 
νόβτον Όδνββήι μεγαλήτορι μητιόωβα, 
και ρα έκάβτω φωτι παριβταμένη φάτο μϋθον' ίο 
,,δεϋτ' άγε, Φαιήκων ήγήτορες ήδέ μέδοντες, 
εις άγορήν ίέναι, 'όφρα ξείνοιο πύθηβθε, 
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ός νέον Άλκινόοιο δαΐφρονος ΐκετο δώμα 
πόντον έπιπλαγχθείς, δέμας άθανάτοιβινό'μοΐος." 

ώς είποϋβ' ωτρννε μένος καΐ θυμό ν εκάβτου. 15 
καρπαλιμως δ' έμπληντο βροχών άγοραί τε καΐ έδραι 
άγρομένων πολλοί δ' αρ' έθηήΰαντο ίδόντες 
υίόν Δαέρταο δαΐφρονα· τω δ' άρ' Άθήνη 
θεβπεβίην κατέχενε χάριν κεφαλή τε καί ωμοις 
καί μιν μακρότερον καί πάβϋονα θήκεν ίδέοθαι, 20 
ως κεν Φαιήκεβΰι φίλος πάντεββι γένοιτο 
δεινός τ' αίδοΐός τε καί έκτελέΰειεν άέθλους 
πολλούς, τους Φαίηκες έπειρήϋαντ' Όόνβήος. 
αύτάρ έπεί ρ' ήγερθεν δμηγερέες τε γένοντο, 
τοΐΰιν δ' Αλκίνοος αγορήΰατο καί μετέειπεν 25 

,,κέκλντε, Φαιήκων ηγήτορες ήδέ μέδοντες, 
όφρ' εΐπω, τά με θυμός ένί 6τήθε06ι κελεύει, 
ξεΐνος 0(5', ουκ οίδ' ός τις, αλώμενος ϊν.ετ έμόν δώ, 
ήέ προς ήοίων ή εβπερίων ανθρώπων' 
πομπήν δ' δτρύνει, καί λίββεται έμπεδον είναι. 30 
ημείς δ', ώς τό πάρος περ, έποτρυνώμεθα πομπήν. 
ουδέ γαρ ουδέ τις άλλος, οτις κ' έμά δώμαθ' ΐκηται, 
ένθάδ' δδυρόμένος δηρόν μένει εΐνεκα πομπής, 
αλλ' άγε νήα μέλαιναν έρύϋβομεν εις άλα δΐαν 
πρωτόπλοον, κούρω δέ δύω καί πεντήκοντα 35 

κρινάβθων κατά δήμον, όβοι πάρος είϋίν άριβτοι. 
δηβάμενοι δ' έύ πάντες επί κληϊβιν ερετμά 
έ'κβητ'' αύτάρ έπειτα θοήν άλέγύνετε δαΐτα 
ήμετερόνδ' έλθόντες' εγώ δ' έύ πα6ι πα ρ έξω. 
κούροι6ιν μέν ταϋτ έπιτέλλομαι' αύτάρ οι άλλοι 40 
βκηπτοϋχοι βαβιλήες έμά προς δώματα καλά 
έρχεβθ', όφρα ξεΐνον ένί μεγάροιβι φιλέωμεν, 
μηδέ τις άρνεϊβθω. καλέΰαβθε δε θείον άοιδόν 

ΗΟΜΕΒΙ ΟηΥ^ϋΛ. I. 8 
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Αημόδοκον τ ω γάρ ρα θεός περί δώκεν άοιδήν-
τέρπεϊν, δππη θυμός έποτρύνησιν άείδειν." 45 

"~ώς άρα φωνήσας ήγήβατο, τ ο ί δ' χμ' ε'ποντο 
σχηπτονχοι' κήρυξ δέ μετώχετο θείον αοιδό ν. 
κούρω δέ χρινθε'ντε δύω καΐ πεντήκοντα 
βήτην, ώς έκέλενσ', έπΐ θΐν' αλός άτρνγέτοιο. 
αντάρ έπεί ρ έπΐ νήα κατήλνθον ήδέ θάλασσαν, 50 
νήα μέν οι γ ε μέλαιναν άλος βένθοσδε έρνσσαν, 
έν δ' ίστόν τ' έτίθεντο καΐ ιστία νηι μελαίνη, 
ήρτύναντο δ' έρετμά τροποΐς έν δερματίνοισιν, 
[πάντα κατά μοϊραν, ανά θ' ιστία λενκά πέτασσαν.] 
ύψοϋ δ' έν νοτίω τήν γ' ωρμισαν αντάρ έπειτα 55 
βάν ρ' ΐμεν Άλκινόοιο δαΐφρονος ές μέγα δώμα. 
πλήντο δ' άρ' αΐθονσαί τε καΐ έρκεα καΐ δόμοι ανδρών 
[άγρομένων πολλοί δ' άρ' έσαν, νέοι ήδέ παλαιοί], 
τοΐσιν δ' Αλκίνοος δυοκαίδεκα μήλ' ίέρενσεν, 
όκτώ δ' άργιόδοντας νας, δύο δ' είλίποδας βονς' 60 
τους δέρον άμφί θ' ε'πον τετύκοντό τε δαΐτ έρατεινήν. 
""κήρυξ δ' έγγύθεν ήλθε ν άγων έρίηρον^ άοιδόν, 

τον ~περΓμδΰσα^ φίλησε\ δίδον δ' άγαθόν τε κακόν τε' 
όφθαλμών μέν άμερσε, δίδον δ' ήδεΐαν άοιδήν. 
τω δ' άρα Πον τόνοος θήκε θρόνο ν άργνρόηλον 65 
μέσσφ δαιτυμόνων, προς κίονα μακρόν ίρείσας' 
κάδ' δ' ix πασσαλόφι κρέμασεν φόρμιγγα λίγειαν 
αύτοΰ υπέρ κεφαλής και έπέφραδε χερσιν έλέσθαι • 
κήρυξ' παρ δ' έτίθει κάνεον καλήν τε τράπεζαν, 
πάρ δέ δέπας οΐνοιο πιεΐν, οτε θυμός άνώγοι. 70 
οί δ' έπ' δνείαθ' έτοιμα προκείμενα χείρας ί'αλλον. 
αύτάρ έπει π όσιος καΐ έδητύος έξ έρον έντο, 
μοϋσ' άρ' άοιδόν άνήκεν άειδέμεναι κλέα ανδρών, 
оСрт της τότ' άρα κλέος ούρανόν εύρύν ΐκανεν, 
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υεΐκος Όδυσβήος καϊ Πηλεΐδεω Άχιλήος, 76 
ως ποτ ε δηρίβαντο θεώνέν δαιτί θαλείη 
εκπάγλοις έπέεσσιν, άναξ δ' ανδρών Αγαμέμνων 
χαίρε νόω, 8 τ' άριστοι Αχαιών δηριόωντο. 
ώς γάρ οι χρείων μνθήσατο Φοίβος 'Απόλλων 
Πυθοΐ έν ήγαθέη, οθ' ύπέρβη λάινον ούδόν 80 
χρησόμενος' τότε γάρ ρα χνλίνδετο πήματος αρχή 
Τρωσί τε χαΐ Ααναοΐσι Α ιός μεγάλου διά βουλάς. 

, ταϋτ' άρ' αοιδός άειδε περικλυτός' αντάρ 'Οδυσσεύς 
/ πορφύρεον μέγα φάρος έλών χερσί στιβαρήσιν 
\κάκ κεφαλής εΐρυσσε, κάλυψε δε καλά πρόσωπα' 85 
\αΐδετο γάρ Φαίηκας υπ' όφρύσι δάκρυα λείβων. 
ή τοι οτε λήξειεν άείδων θ ε ι ο ς άο ιδός , 

¡δάκρυ όμορξάμενος κεφαλής άπο φάρος ε'λεσκεν 
ι καϊ δέπας άμφιχνπελλον ¿λων σπείσασχε θεοΐσιν 
\αύτάρ οτ' αψ άρχοιτο καϊ ότρννειαν άείδειν 90 

Φαιήκων οι άριστοι, έπε ι τέρποντ έπέεσσιν, . 
άψ Όδνσεύς κατά κράτα καλνψάμενος γοάασκεν. 
ένθ' άλλους μεν πάντας ¿λάνθανε δάκρυα λείβων, 
'Αλκίνοος δέ μιν οίος έπεφράσατ ήδέ νόησεν 
ήμενος άγχ αντοϋ, βαρύ δέ στενάχοντος άκουσεν. 95 
αιψα δέ Φαιήκεσσι φιληρέτμοισι μετηύδα' 

ι- ,,κέκλυτε, Φαιήκων ηγήτορες ήδέ μέδοντες. ' 

} ήδη μέν δαιτός κεκορήμεθα θυμόν έίσης 
φόρμιγγός θ', ή δαιτι συνήορός έστι θαλείη' 
νυν δ' έξέλθωμεν και άέθλων πειρηθώμεν 100 
πάντων, ως χ' ό ξεΐνος ένίσπη ο'ισι φίλοισιν 
οί'καδε νοστήσας, οσσον περιγιγνόμεθ' άλλων 
πυξ τε παλαιμοσύνη τε καϊ άλμασιν ήδέ αόδεσσιν." 

ως άρα φωνήσας ήγήσατο, τοϊ 4' αμ' ε'ποντο. 
κάδ δ' έκ πασσαλόφι κρέμασεν φόρμιγγα λίγειαν, 105 

8* 
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ι Αημοδόκον δ' έ'λε χείρα καϊ εξαγεν ¿κ μεγάροιο 
\κήρνξ' ήρχε δε τω αυτήν δ δ ο ν , ήν περ of άλλοι 

Φαιήκων οι άριβτοι, άέθλια θανμανέοντες. 
βάν δ' ί'μεν είς άγορήν, α μα δ' ε'βπετο πουλύς όμιλος, 
μύριοι' αν δ' ϊβταντο νέοι πολλοί τε καϊ έβθλοί. lio 
ώρτο μεν Ακρόνεώς τε καϊ Ώκύαλος και Έλατρεύς, 
Ναυτενς τε Πρνμνεύς τε καϊ Αγχίαλος και Έρετμεύς, 
Ποντεύς τε Πρωρεύς τε, Θ ο'ω ν Αναβηβίνεώς τε 
Αμφίαλος θ' νιος Πολννήου Τεκτονίδαο ' 
αν di καϊ Εύρύαλος βροτολοιγω ίβος "Αρηι 115 

,Νανβολίδης, ος άριβτος εην εϊδός τε δέμας τε 
πάντων Φαιήκων μετ' άμύμονα Ααοδάμαντα. 
ά ν δ ' έ'βταν τρε ι ς παίδες αμύμονος Άλκινδοιο, 
Ααοδάμας θ' "Αλιός τε καϊ άντίθεος Κλντόνηος. 
of δ ' ή τοι πρώτον μίν έπειρήβαντο πόδεββιν. 120 
,τοΐβι δ ' άπο νύββης τέτατο δρόμος' οι δ ' άμα πάντες 
χαρπαλίμως έπέτοντο χονίοντες πεδίοιο' 
των δε θέειν οχ άριβτος έην Κλντόνηος άμύμων 
δββον τ έν νειω ούρον πέλει ήμιόνοιιν, 
τόββον ύπεκπροθέων λαούς ΐκεθ', οι δε λίποντο. 125 
of δέ παλαιμοβννης άλεγεινής πειρήβαντο' 
τή δ' αντ Εύρναλος άπεκαίνντο πάντας αρίβτονς. 
αλματι δ ' Αμφίαλος πάντων προφερέβτα τος ή εν 
δίβκω δ' αν πάντων πολύ φέρτατος ήεν 'Ελατρενς, 
πνξ δ' αν Ααοδάμας, αγαθός πάις Άλκινόοιο. 130 
• αύτάρ έπεί δή πάντες έτέρφθηβαν φρέν άέθλοις, 
τοις άρα Ααοδάμας μετέφη πάις Αλκινόοιο' 
,,δεντε, φίλοι, τον ξείνον έράμεθα, ει τιν' άεθλον 
ο ι δε τε καϊ δεδάηκε. φνήν γε μεν ού κακός έβτιν, 
μηρούς τε κνήμας τε και άμφω χείρας νπερθεν 135 
αύχένα τε βτιβαρον μέγα τε βθένος' ούδέ τι ήβης 
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δεύεται, άλλά κακοΐδι βυνέρρηκται πολέεδδιν 
ού γάρ έγώ γέ τί φημι κακώτερον άλλο θαλάβδης 
άνδρα γε βυγχεϋαι, εί καΐ μάλα καρτεράς είη." 

τον δ' αύτ Εύρύαλος άπαμείβετο φώνηδέν τε' 140 
,,Λαοδάμα, μάλα τούτο επος κατά μοΐραν έειπες. 
αντός νϋν προκάλεδδαι Ιων καΐ πέφραδε μύθον." 

αύτάρ έπεί τό γ' άκουδ' αγαθός πάις 'Λλκινόοιο, 
δτή ρ ες μέδδον ιών καϊ Όδνδβήα προδέειπεν 
,,δεύρ' άγε καϊ δύ, ξεΐνε πάτερ, πείρηδαι άέθλων, 145 
εΐ τινά που δεδάηκας' εοικε δε β* ίδμεν άέθλους' 
ού μεν γάρ μείζον κλέος άνέρος, όφρα κ εηδιν, 
ή 8 τι ποδδίν τε ρέξη καϊ χερβίν εήδιν. 
άλλ' άγε πείρηδαι, δκέδαβον δ' άπ'ο κήδεα θ υ μ ο ύ , 
δοΐ δ ' όδός ούκε'τι δηρόν άπέδβεται, άλλά τοι ήδη 150 
νηΰς τε κατείρυδται καϊ έπαρτε'ες είδϊν εταίροι." 

τον δ' άπαμειβόμενος προδεφη πολύμητις Όδυβδεύς. 
,,Λαοδάμα, τί με ταϋτα κελεύετε κερτομέοντες; 
κήδεά μοι και μάλλον évi φρεδίν ή περ άεθλοι, 
δς πρίν μέν μάλα πολλά πάθον και πολλά μόγηδα, 155 
νυν δέ μεθ' ύμετε'ρη άγορή νόδτοιο χατίζων 
ήμαι, λιδβόμένος βαδιλήά τε πάντα τε δήμον." 

τον δ' αύτ' Εύρύαλος άπαμείβετο νείκεδέ τ άντην 
,,ού γάρ δ' ούδέ, ξεΐνε, δαήμονι φωτϊ έίδκω 
άθλων, olà τε πολλά μετ άνθρωποιδι πέλονται, 160 
άλλά τω, ος θ' άμα νηΐ πολυκλήιδι θαμίζων 
άρχός ναυτάων, οΐ τε πρηκτήρες έαδιν, 
φόρτου τε μνήμων και έπίδκοπος ήδιν όδαίων 
κερδέων D' άρπαλέων ούδ' άθλητήρι έοικας." 

τον δ' άρ' ύπόδρα ίδών προδεφη πολύμητις Όδυδ-
δεύς· 165 

,,ξεΐν', ού καλόν εειπες' άταδθάλω άνδρί έοικας. 
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ούτως ού πάντεσσι θεοί χαρίεντα διδούσιν 
άνδράσιν, οντε φνήν οντ άρ φρένας οντ άγορητύν. 
άλλος μεν γάρ τ είδος άχιδνότερος πέλει άνήρ, 
άλλα θεός μορφήν έπεβι στέφει, οί δέ τ ές αυτόν 170 
τερπόμενοι λεύσσουσιν ό δ' άσφαλέως αγορεύει 
αίδοί μειλιχίη, μετά δέ πρέπει άγρομένοισιν, 
έρχόμενον δ' άνά άστυ θεον ως είσορόωσιν. 
άλλος δ' αν είδος μεν άλίγχιος άθανάτοισιν, 
άλλ' ον οί χάρις άμφϊ περιστέφεται έπέεσσιν, 17δ 
ώς και σοΙ είδος μέν άριπρεπές, ουδέ κεν άλλως 
ουδέ θεός τεύξέιε, νόον δ' άποφώλιός έσσι. 
ωρινάς μοι θυμό ν ένι στήθεσσι φίλοισιν 
ειπών ού χατά κόσμον. εγώ δ' ού νήις άέθλων, 
ώ§ σύ γε μνθεΐαι, άλλ' εν πρώτοισιν όίω 180 

έμμεναι, 'όφρ' ήβη τε πεποίθεα χερσί τ έμήσιν. 
νυν δ' έχομαί κακότητι καΐ άλγεσι " πολλά γάρ έτλην 
ανδρών τε πτολέμους άλεγεινά τε κύματα πείρων, 
άλλα καΐ ώς, κακά πολλά παθών, πειρήσομ' άέθλων 
θνμοδακής γάρ μύθος, έπώτρννας δέ με ειπών." 185 

ή ρα χαί αύτφ φάρει άναΐξας λάβε δίσκον 
μείζονα χαI πάχετον, στιβαρώτερον ουκ όλίγον περ 
ή οϊφ Φαίηκες έδίσκεον άλλήλοισιν. 
τόν ρα περιστρέψας ήχε στιβαρής από χειρός, 
βόμβησεν δέ λίθος' κατά δ' έπτηξαν ποτϊ γαίη 190 
Φαίηκες δολιχήρετμοι, νανσίκλντοι άνδρες, 
λάος ύπο ριπής, δ δ' ύπέρπτατο σήματα πάντων 
ρίμφα θέων άπο χειρός, εθηκε δέ τέρματ Άθήνη 
άνδρΐ δέμας έικυία, έπος τ έφατ έχ τ όνόμαζεν 
,,καί κ άλαός τοι, ξεΐνε, διακρίνειε το σήμα 195 
άμφαφόων, έπεί ου τι μεμιγμένον έστϊν όμίλφ, 
άλλά πολύ πρώτον, σύ δέ θάρσει τόνδε γ' άεθλον' 
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ου τις Φαιήκων τόδε γ' ϊξεται, ούδ' νπερήβει." 
ώς φάτο, γήθηβεν δέ πολύτλας δΐος Όδυββεύς, 

χαίρων, οννεχ έταϊρον ένηέα λεύββ' έν άγων ι. 200 
καϊ τότε κονφότερον μετεφώνεε Φαιήκε66ιν 
„τούτον νυν άφίκεβθε, νέοι. τάχα δ' νβτερον άλλον 
ήσειν ή τοββοϋτον όίομαι ή έτι μ&66ον. 
των δ' άλλων οτινα κραδίη θυμός τε κελεύει, 
δεϋρ' άγε πειρηθήτω, έπεί μ' έχολώβατε λίην, 205 
ή πυξ ήέ πάλη ή καΐ ποβίν, ου τι μεγαίρω, 
πάντων Φαιήκων, πλην γ' αυτού Ααοδάμαντος.' 
ξεΐνος γάρ μοι οδ' έβτί' τις αν φιλέοντι μάχοιτο; 
άφρων δή κεΐνός γε καϊ ουτιδανος πέλει άνήρ, 
ος τις ξεινοδόκω έριδα προφέρηται άέθλων 210 

δήμω έν άλλοδαπω' έο δ' αυτού πάντα κολούει. 
των δ' άλλων ου πέρ τιν' άναίνομαι ούδ' άθερίξω, 
άλλ' έθέλω ΐδμεν και πειρηθήμεναι άντην. 
πάντα γάρ ού κακός είμι, μετ άνδράβιν ο66οι άεθλοι' 
εύ μεν τόξον οίδα έύξοον άμφαφάαβθαι' 215 
πρωτός κ άνδρα βάλοιμι όιβτεύβας έν δμίλω 
άνδρών δυβμενέων, εί καϊ μάλα πολλοί εταίροι 
άγχι παραβταΐεν καϊ τοξαξοίατο φωτών. 
οίος δή με Φιλοκτήτης άπεκαίνυτο τόξω 
δήμω ένι Τρώων, οτε τοξαξοίμεθ' 'Αχαιοί. 220 
των δ' άλλων έμέ φημι πολύ προφερέβτερον είναι, 
ο66οι νύν βροτοί είβιν έπΐ χθονί σϊτον έδοντες. 
άνδράβι δέ προτέροιβιν έριξέμεν ούκ έθελήβω, 
ουθ' Ήρακλήι ουτ Εύρύτω ΟΙχαλιήι, 
οϊ ρα και άθανάτοιάιν έρίξεβκον περί τόξων. 225 
τω ρα καϊ αΐψ' έθανεν μέγας Εϋρυτος, ούδ' έπΐ γήρας 
ΐκετ évi μεγάροιβΐ' χολωβάμενος γάρ 'Απόλλων 
έκτανεν, οϋνεκά μιν προκαλίξετο τοξάζεβθαι. 
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δονρϊ δ' ακοντίζω, δβον ονκ άλλος τις όιβτώ. 
οΐοιβιν δείδοικα πρβίν μή τις με παρέλθη 230 
Φαιήκων λίην γάρ άεικελίως έδαμάβθην 
κύμαβιν εν πολλοίς, έπεί ού κομιδή κατά νήα 
ήεν έπηετανός τω μοι φίλα γνΐα λέλννται." 

ώς έφαθ', οί δ' άρα πάντες άκήν έγένοντο βιωπή. 
'Αλκίνοος δέ μιν οίος αμειβόμενος προβέειπεν .235 
,,ξεΐν', έπεϊ ουκ άχάριβτα μεθ' ήμΐν τ αν τ' αγορεύεις, 
αλλ' έθέλεις άρετήν βήν φαινέμεν, ή τοι όπηδεΖ, 
χωόμενος, δτι β' οντος άνήρ ¿ν άγων ι παραβτάς 
νείκεβεν, ώς άν βήν άρετήν βροτός ον τις δνοιτο, 
δς τις έπίβταιτο ήβι φρεβίν άρτια βάζειν 240 

άλλ' άγε νυν έμέθεν ξννίει έπος, δφρα καΐ άλλω 
εΐπης ήρώων, οτε κεν βοΐς εν μεγάροιβιν 
δαιννη παρά βή τ' άλόχω καΐ βοΐβι τέκεββιν, ' 
ήμετέρης άρετής με μνη μένος, οία και ήμΐν 
Ζευς έπί έργα τίθηβι διαμπερές εξ έτι πατρών. 245 
ού γάρ πυγμάχοι είμεν άμύμονες ουδέ παλαιβταί, 
άλλά ποβΐ κραιπνως θέομεν και νηνβϊν άριβτοί' 
αίεΐ δ' ή μιν δαίς τε φίλη κίθαρίς τε χοροί τε 
εϊματά τ έξημοιβά λοετρά τε θερμά και ενναί. 
άλλ' άγε, Φαιήκων βητάρμονες δββοι άριβτοι, 250 
παίβατε, ώς χ' 6 ξεινος ένίβπη οίβι φίλοιβιν 
οΐκαδε νοβτήβας, δββον περιγιγνόμεθ' άλλων 

( ναυτιλίη και ποββί καΐ όρχηβτνΐ καΐ άοιδή. 
Αημοδόκω δέ τις αΐψα κιών φόρμιγγα λύγειαν 
οίβέτω, ή που κείται έν ήμετέροιβι δόμοιβιν." 255 

ώς έφατ Αλκίνοος θεοείκελος, ώρτο δέ κήρυξ 
οίβων φόρμιγγα γλαφνρήν δόμου έκ βαβιλήος. 
αίβυμνήται δέ κριτοί έννέα πάντες άνέβταν 
δήμιοι, ο ί κατ άγωνας έν πρήββεβκον έκαβτα· 
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λείηναν δέ χορόν, καλόν δ' ενρνναν αγώνα. 260 
Ι κήρυξ δ' έγγύθεν ήλθε φέρων φόρμιγγα λίγειαν 
' Αημοδόκω' ό δ ' έπειτα κί' ές μέβον, αμφϊ δε κούροι 
| πρωθήβαι ΐδταντο, δαήμονές όρχηθμοΐο, 

πέπληγον δε χορόν θείον ποδίν. αύτάρ Όδυβδεύς 
μαρμαρυγάς θψΐτο ποδών, θαύμαζε δε θνμω. 265 

ι αύτάρ δ φορμίζων ανεβάλλετο καλόν αείδειν 
I άμφ "Αρεος φιλότητος έυδτεφάνου τ Αφροδίτης, 

ώς τα πρώτα μίγηδαν εν Ήφαίδτοιο δόμοιβιν 
λάθρη, πολλά δ' έδωκε, λέχος δ' ήδχυνε καΐ εύνήν 
Ήφαίδτοιο άνακτος. άφαρ δέ οι άγγελος ήλθεν 270 
"Ηλιος, 8 β φ' ένόηδε μιγαζομένους φιλότητι. 
"Ηφαιδτος δ' ώς ούν θυμαλγέα μύθον άκουδεν, 
βή ρ ί'μεν ές χαλκεώνα κακά φρεδϊ βυδδοδομεύων, 
έν δ' έθετ άκμοθέτω μέγαν άκμονα, κόπτε δε δεδμούς 
άρρήκτους άλύτονς, οφρ' έμπεδον αυθι μένοιεν. 275 
αυτάρ έπεϊ δή τεϋξε δόλον κεχολωμένος "Αρει, 
βή ρ ί'μεν ές θάλαμον, οθι οι φίλα δέμνια κει'το' 
άμφΐ δ' άρ' έρμϊδιν χέε δέδματα κύκλω άπάντη' 
πολλά δέ καΐ καθύπερθε μελαθρόφιν έξεκέχυντο, 
ήύτ άράχνια λεπτά, τά γ ου κέ τις ούδέ ί'δοιτο, 280 
ουδέ θεών μακάρων πέρι γάρ δολόεντα τέτυκτο. 
αύτάρ έπει δή πάντα δόλον περί δέμνια χεύεν, 
εΐδατ ί'μεν ές Αήμνον, έυκτίμενον πτολίεθρον, 
ή οί γαιάων πολύ φιλτάτη έδτιν άπαδέων. 
ούδ' άλαός δκοπιήν είχε χρυδήνιος "Αρης, 285 

ώς ί'δεν "Ηφαιδτον κλυτοτέχνην νόδφι κιόντα' 
βή δ' ίέναι προς δώμα περικλυτοϋ Ήφαίδτοιο 
ίδχανόων φιλότητος έυδτεφάνου Κυθερείης. 
ή δέ νέον παρά πατρός έριδθενέος Κρονίωνος 
έρχομένη κατ άρ' ε'ζεθ'· δ δ' εί'δω δώματος ήειν, 290 
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έν τ άρα οί φν χειρί, έπος τ έφατ' έκ τ' όνόμαζεν 
,,δενρο, φίλη, λέκτρονδε" τραπείομεν εύνηθέντες' 
ού γαρ έθ' Ήφαιστος μεταδήμιος, αλλά που ήδη 
οΐχεται ες Αήμνον μετά Σίντιας άγριοφώνονς." 

ώς φάτο, τη δ' άσπαστον έείΰατο κοιμηθήναι. 29δ 
τω δ' ές δέμνια βάντε κατέδραθον άμφΐ δέ δεσμοί 
τεχνήεντες έχυντο πολνφρονος Ήφαίστοιο, 
ούδέ τι κινήσαι μελέων ήν ούδ' άναεΐραι· 
καΐ τότε δή γίγνωσκον, ο τ ' ούκέτι φυκτά πέλοντο. 
άγχίμολον δέ σφ' ήλθε περικλντος άμφιγνήεις, 300 
αντις ύποστρέψας πρίν Αήμνον γαΐαν ίκέσθαι' 
Ήέλιος γάρ οί σκοπιήν έχεν είπέ τε μύθο ν. 
[βή δ' ΐμεναι προς δώμα φίλον τετιημένος ήτορ'] 
έστη δ' έν προθνροισι, χόλος δέ μιν άγριος ήρειν 
σμερδαλέον δ' έβόησε γέγωνέ τε π&σι θεοΐσιν 305 
,,Ζεΰ πάτερ ήδ' άλλοι μάκαρες θεοί αίέν έόντες, 
δενθ', ίνα έργα γελαστά καΐ ούκ έπιεικτά ΐδησθε, 
ως έμέ χωλό ν έόντα Α ιός θνγάτηρ 'Αφροδίτη 
αίέν ατιμάζει, φιλέει δ' άίδηλον "Αρηα, 
οννεχ δ μέν καλός τε καΐ άρτίπος, αντ&ρ εγώ γε 310 
ήπεδανος γενόμην. άτάρ οϋ τί μοι αίτιος άλλος, 
άλλα τοκήε δύω, τω μή γείνασθαι όφελλον. 
άλλ' όψεσθ', ίνα τώ γε καθένδετον έν φιλότητι 
εις έμά δέμνια βάντες, έγώ δ' δρόων άκάχημαι. 
ού μέν σφεας έτ έολπα μίνννθά γε κειέμεν όντως 315 
καΐ μάλα περ φιλέοντε' τάχ ούκ έθελήσετον άμφω 
ευδειν άλλα σφωε δόλος καΐ δεσμός έρύξει, 
εις δ κέ μοι μάλα πάντα πατήρ άποδωσιν έεδνα, 
δσσα οί έγγνάλιξα κννώπιδος εινεκα κονρης, 
οννεκά οί καλή θνγάτηρ, άτάρ ούκ έχέθνμος." 320 

ώς έφαθ', οί δ' άγέροντο θεοί ποτΐ χαλκοβατές δω' 
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-»¡¡λθε Ποβειδάων γαιήοχος, ήλθ' έριούνης 
Ερμείας, ήλθεν δε άναξ έκαε'ργός Απόλλων, 
θηλύτεραι δε θεαΐ μένον αίδοΐ οίκοι έκάβτη. 
έβταν δ' έν προθύροιβι θεοί, δωτήρες εάων' 325 
άββεβτος δ' άρ' ένώρτο γέλως μακάρεββι θεοϊβιν 
τέχνας είβορόωβι πολύφρονος Ήφαίβτοιο. 
ώδε δε τις εΐπεβκεν ίδων ές πληβίον άλλον 
,,ούκ άρετα κακά έργα· κιχάνει τοι βραδύς ώκύν, 
ώς και νυν "Ηφαιβτος έών βραδύς ειλεν "Αρηα 330 
ώκύτατόν περ έόντα θεών, οϊ'Όλνμπον έχουβιν, 
χωλός έών, τέχνηβΐ' τό καΐ μοιχάγρι όφέλλει." 

ώς οι μεν τοιαύτα προς αλλήλους άγόρευον 
Έρμήν δέ προβέειπεν άναξ Α ιός υιός 'Απόλλων 
,¡Ερμεία, Αιός υιέ, διάκτορε, δώτορ εάων, 335 
ή ρά κεν έν δεβμρΐς έθέλοις κρατεροΐβι πιεβθεϊς 
εϋδειν έν λέκτροιβι παρά χρυβέη 'Αφροδίτη;" 

τόν δ' ήμείβετ έπειτα διάκτορος άργεϊφόντης' 
,,αΐ γαρ τούτο γένοιτο, άναξ έκατηβόλ' "Απολλον 
δεβμοι μέν τρίς τόββοι άπείρονες άμφίς έχοιεν, 340 
ύμεΐς δ' είβορόωτε θ ε ο ί πάβαί τε θέαιναι, 
αύτάρ έγών εϋδοιμι παρά χρυβέη Αφροδίτη." 

ώς έφατ , έν δε γέλως ώρτ άθανάτοιβι θεοϊβιν. 
ουδέ Ποβειδάωνα γέλως έχε, λίββετο δ' αίει 
Ηφαιβτον κλυτοεργόν, όπως λύβειεν "Αρηα. 345 
και μιν φωνήβας έπε α πτερόεντα προβηύδα' 
,,λύβον έγώ δέ τοι αύτόν ύπίβχομαι, ώς βύ κελεύεις, 
τίβειν αϊβιμα πάντα μετ άθανάτοιβι θεοϊβιν." 

τόν δ' αύτε προβέειπε περικλυτός άμφιγυήεις· 
,,μή με, Ποβείδαον γαιήοχε, ταύτα κέλευε' 350 
δειλαί τοι δειλών γε καΐ έγγύαι έγγυάαβθαι. 
ηώς άν έγώ βε δέοιμι μετ' άθανάτοιβι θεοϊβιν, 
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ει κεν 'Άρης οί'χοιτο χρέος καΐ δεβμον άλνξας;" 
τον δ' αϋτε προβέειπε Ποβειδάων ένοβίχθων 

,"Ηφαιβτεΐ περ γάρ κεν Άρης χρεΐος υπαλΰξας 355 
οί'χηται φενγων, αυτός τοι έγώ τάδε τίβω." 

τόν δ' ήμείβετ' έπειτα περικλντος άμφιγυήεις' 
,,ούκ έδτ ούδε έοικε τεον έπος άρνήδαδθαι." 

ώς ειπών δεβμον άνίει μένος Ήφαίβτοιο. 
τώ δ' έπεί έκ δεβμοΐο λύθεν κρατερού περ ε'όντος, 360 
αυτίκ άναΐξαντε δ μεν Θρήκηνδε βεβήκειν, 
ή δ' αρα Κύπρον ϊκανε φιλομμειδής Αφροδίτη, 
ες Πάφον ένθα δέ οι τέμενος βωμός τε θυήεις. 
ένθα δέ μιν χάριτες λονδαν καϊ χρΐβαν έλαίω 
άμβρότω, ola θεούς έπενήνοθεν αίεν έόντας, 365 
άμφι δε εΐματα έδδαν έπήρατα, θαύμα ίδέβθαι. 

Ι< ταντ' άρ' αοιδός άειδε περικλυτός' αύτάρ Όδυβδενς 
τέρπετ ένΐ φ ρ ε β ί ν ήδιν άκουων ήδε και άλλοι 
Φαίηκες δολιχήρετμοι, ναυβίκλυτοι άνδρες. 

Αλκίνοος δ' Άλιον και Ααοδάμαντα κέλευβεν 370 
μουνάξ ύρχήδαδθαι, έπεί βφιβιν οιί τις έριξεν. 
οι δ' έπεί οϋν βφαΐραν καλήν μετά χερβίν έλοντο, 
πορφυρέην, την βφίν Πόλυβος ποίηβε δαΐφρων, 
τήν έτερος ρίπταδκε ποτι νέφεα δκιόεντα 
ίδνωθείς οπίδω, δ δ' από χθονος ύψόδ' άερθείς 375 
ρηιδίως μεθέλεβκε, πάρος ποδίν ούδας ίκέδθαι. 
αύτάρ έπεί δή δφαίρη αν ίθυν πειρήδαντο, • 
ώρχείδθην δη έπειτα ποτι χθονι πουλυβοτείρη 
ταρφέ' άμειβομένω • κούροι δ' έπελήκεον άλλοι 
έδτεώτες κατ αγώνα, πολύς δ' υπό κόμπος όρώρειν. 380 
δή τότ αρ Άλκίνοον προδεφώνεε δϊος Όδνδδευς · 
,¡Αλκίνοε κρείον, πάντων άριδείκετε λαών, 
ήμίν άπείληβας βητάρμονας είναι • άρίδτους, 

i.. . 
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ή δ' αρ έτοιμα τέτυκτο' βέβας μ' έχε ι είβορόωντα." 
ώς φάτο, γήθηβεν δ' ιερόν μένος Άλκινόοιο, 385 

αίψα δε Φαιήκεββι φιληρέτμοιβι μετηύδα' . 
,,κέκλυτε, Φαιήκων ηγήτορες ήδέ μέδοντες. 
ό ξεΐνος μάλα μοι δοκέει πεπνυμένος είναι' 
άλλ' άγε οι δ ω μεν ξεινήιον, ώς επιεικές, 
δώδεκα γαρ κατά δήμον άριπρεπέες βαβιλήες 390 
άρχοι κραίνουβι, τριβκαιδέκατος δ' εγώ αυτός' 
των of ε'καβτος φάρος ένπλννές ήδέ χιτώνα 
καΐ χρυβοΐο τάλάντον ένείκατε τιμήεντος. 
αίψα δέ πάντα φέρωμεν άολλέα, όφρ' ένι χερβιν 
ξεΐνος έχων επί δόρπον ΐη χαίρων ένΙ θυμω. 395 
Εύρύαλος δέ έ αυτόν άρεββάβ&ω έπέεββιν 
καΐ δώρω, έπεί ου τι έπος κατά μοΐραν έειπεν." 

ώς έφαθ', οι δ' άρα πάντες έπήνεον ήδέ κέλευον, 
δώρα δ' άρ' οίβέμεναι πρόεβαν κήρυκα έκαβτος. 
τον δ' αύτ' Εύρύαλος άπαμείβετο φώνηβέν τε' 400 
,^Αλκίνοε κρεΐον, πάντων άριδείκετε λαών, 
τοιγάρ έγώ τον ξεΐνον άρέββομαι, ώς βύ κελεύεις, 
δώβω of τόδ' άορ παγχάλκεον,' ω έπι κώπη 
άργυρέη, κολεον δέ νεοπρίβτου έλέφαντος 
άμφιδεδίνητάι' πολέος δέ οι άξιον έβται." 405 

ώς ειπών έν χερβί τίθει ξίφος άργυρόηλον 
καί μιν φωνήβας έπεα πτερόεντα προβηύδα' 
„χαίρε, πάτερ ώ ξεΐνε. έπος δ' ει πέρ τι βέβάκται 
δεινόν, άφαρ το φέροιεν άναρπάξαβαι άελλαι. 
eoi δέ θεοί άλοχόν τ (δέειν και πατρίδ' ίκέβθαι 410 
δοΐεν, έπεί δή δηθά φίλων άπο πήματα πάβχεις." 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις Όδυββεύς' 
,,καΐ βύ φίλος μάλα χαίρε, θεοί δέ τοι 'όλβια δο ΐεν . 
μηδέ τί τοι ξίφεός γε πο&ή μετόπιβθε γένοιτο 
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τούτον, 8 δη μοι δώκας άρεσσάμενος έπέεβσιν." 415 
ή ρα και άμφ' ωμοιβι θέτο ξίφος άργυρόηλον. 

δνβετό τ' ήέλιος καϊ τω κλντά δώρα παρήεν. 
καΐ τά γ' ες Άλκινόοιο φέρον κήρυκες άγανοί' 
δεξάμενοι δ' άρα Λαίδες άμνμονος Άλκινόοιο 
μητρι παρ' αΐδοίη έθεσαν περικαλλέα δώρα. 420 
τοΐβιν δ' ήγεμόνευ ιερόν μένος Άλκινόοιο, 
έλθόντες δε καθΐξον έν νψηλοΐσι θρόνοιβιν. 
δή ρα τότ Άρήτην προσέφη μένος Άλκινόοιο' 
,,δεϋρο, γνναι, φέρε χηλον άριπρεπε, ή τις αρίστη' 
έν δ' αύτή θες φάρος ένπλννές ήδε χιτώνα, 425 
άμφΐ δέ οί πνρι χαλκόν ίήνατε, θέρμετε δ' νδωρ, 
οφρα λοεσσάμενός τε ίδών τ έν κείμενα πάντα 
δώρα, τά οί Φαίηκες άμύμονές ένθάδ' ένεικαν, 
δαιτί τε τέρπηται καϊ άοιδής νμνον άκονων. 
και οί έγώ τόδ' άλειΑον έμόν περικαλλές όπάσβω, 430 
χρύσεον, όφρ' εμέθεν μεμνημένος ήματα πάντα 
σπένδη ένΐ μεγάρω Αιί τ' άλλοισίν τε θεοϊσιν." 

ώς εφατ , Άρήτη δε μετά δμωήσιν έειπεν 
άμφι πνρΐ στήσαι τρίποδα μέγαν οττι τάχιστα, 
ai δε λοετροχόον τ ρίπο δ' ΐστασάν έν πνρΐ κηλέφ, 435 
εν δ' άρ' ν δ ω ρ εχεαν, νπο δέ ξύλα δαΐον έλοϋσαι. 
γάστρην μέν τρίποδος πυρ άμφεπε, θέρμετο δ''νδωρ" 
τόφρα δ' άρ' Άρήτη ξείνω περικαλλέα χηλον 
έξέφερεν θαλάμοιο, τίθει δ' ένΐ κάλλιμα δώρα, 
έσθήτα χρνσόν τε, τά οί Φαίηκες έδωκαν 440 
έν δ' αύτή φάρος θήκεν καλόν τε χιτώνα, 
και μιν φωνήσασ' έπεα πτερόεντα προσηνδα' 
„αυτός νϋν ίδε πώμα, θοώς δ' έπΐ δεΰμόν ΐηλον, 
μή τις τοι καθ' δδόν δηλήσεται, όππότ' αν αντε 
ενδησθα γλνκύν νπνον Ιών έν νηΐ μελαίνη." 445 
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' αντάρ έπεί τό γ' άκονβε πολντλας δϊος Όδνββενς, 
αύτίκ έπήρτνε πώμα, θοώς δ' επί δεβμον ΐηλεν 
ποικίλον, δν ποτέ μιν δέδαε φρεβΐ πότνια Κίρκη, 
αύτόδιον 4' άρα μιν ταμίη λονβαβθαι άνώγειν 
ες ρ άβάμινθον βάνθ' · δ 4' άρ ' άβπαβίως ί'δε θυμώ 450 
θερμά λοέτρ', έπεί ον τι κομιξόμενός γε θάμιζεν, 
έπει δή λίπε δώμα Καλνψονς ήνκόμοιο. 
τόφρα δέ οι κομιδή γε θεώ ώς έμπεδος ή εν. 
τον δ' έπεί ονν δμωαΐ λοϋΰαν καϊ χρΐΰαν έλαίφ, 
άμφι δέ μιν χλαΐναν καλήν βάλον ήδέ χιτώνα, 455 
εκ ρ άβαμίνθον βάς άνδρας μέτα οίνοποτήρας 
ήιε' Νανβικάα δέ θεών άπο κάλλος έχονβα 
βτή ρα παρά βταθμδν τέγεος πνκα ποιητοΐό, 
θανμαξεν 4' Όδνβήα έν δφθαλμοΐβιν δρώβα, 
καί μιν φωνήβαβ' έπεα πτερόεντα προβηνδα· 460 
„χαίρε, ξεΐν', ίνα καί ποτ' εών έν πατρίδι γαίη 
μνήβη ε'μεϋ, — ότι μοι πρώτη ξωάγρι' δφέλλεις." 

την 4' άπαμειβόμενος προβέφη πολνμητις Όδνββενς' 
„Νανβικάα θνγατερ μεγάλητορος Άλκιν&οιο, 
οντω νυν Ζευς θείη, έρίγδονπος πόβις "Ηρης, 465 
οΐκαδέ τ έλθέμεναι και νόβτιμον ήμαρ ίδέβθαι' 
τω κέν τοι και κεΐθι θεώ ώς εύχετοφμην 
αίει ήματα πάντα' βύ γάρ μ' έβιώβαο, κούρη." 

ή ρα καί ές θρόνον ίξε παρ' Άλκίνοον βαβιλήα' 
οί δ' ήδη μοίρας τε νέμον κερόωντό τε olvov. 470 
κήρυξ 4' έγγύθεν ήλθεν άγων έρίηρον άοιδόν, 
Αημόδοκον λαοϊβι τετιμένον ε'ιβε δ' άρ' αύτδυ 
μέββψ δαιτνμόνων, προς κίονα μακρόν έρείβας. 
δή τότε κήρυκα προβέφη πολύμητις Όδνββενς 
νώτου άποπροταμών, έπΐ δέ πλεϊον έλέλειπτο, 475 
άργιόδοντος νός, θαλερή δ' ήν άμφίς άλοιφή' 
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„κήρυξ, τή_δή, τούτο πόρε κρέας, 'όφρα φάγηβιν, 
Αημοδόκφ· καί μιν προβπτύξομαι αχννμενός περ' 
παβι_γάρ_ άνθρώποιβιν έπιχθονίοιβιν αοιδοί 
τιμής έμμοροί είβι καί αίδοϋς, οϋνεκ' άρα βφέας 480 

μοϋβ' έδιδαξε, φίληβε δε φύλον αοιδών." 
ως άρ' έφη, κήρυξ δε φέρων έν χερβιν έθηκεν 

ήρω Αημοδόκφ' δ^δ'__έδέξατο, χαίρε δε θυμω. 
οί δ έπ' δνείαθ' έτοιμα προκείμενα χείρας ΐαλλον. 
αντάρ έπε ι πόβιος και έδητνος έξ έ'ρον έ'ντο, 485 
δή τότε Αημόδοκον προβέφη πολύμητις Όδνββενς' 
„Αημόδοκ , έξοχα δή 6ε βροτών αίνίζομ' απάντων, 
ή βέ γε μοϋβ' έδίδαξε, Α ιός πάις, ή βέ γ' 'Απόλλων 
λίην γαρ κατά κόβμον Άχαιών οιτον άείδεις, 
8ββ' έρξαν τ έπαθόν τε και 8ββ' έμόγηβαν Αχαιοί, 490 
ως'τέ που ή αυτός παρεών ή άλλου ¿κουβάς, 
αλλ' άγε δή μετάβηθι και ϊππου κόβμον άεϊβον 
δουρατέου, τον Έπειός έποίηβεν βύν Άθήνη, 
ον ποτ' ές άκρόπολιν δόλον ήγαγε δΐος Όδυββεύς 
ανδρών έμπλήβας, οΐ ρ "Ιλιον έξαλάπαξαν. 495 

αΐ κεν δή μοι ταύτα κατά μοΐραν καταλέξης, 
αντίκα καί παβιν μυθήβομαι άνθρώποιβιν, 
ώς άρα τοι πρόφρων θεός ώπαβε θέβπιν άοιδήν." 
ώς φάθ', δ δ' ορμηθείς θεού ήρχετο, φαίνε δ' άοιδήν, 
ένθεν έλών, ώς οί μεν έυββέλμων έπί νηών 600 
βάντες άπέπλειον, πϋρ έν κλιβίηβι βαλόντες, 
ΆργεΙοι, τοι δ' ήδη άγακλυτον άμφ' Όδυβήα 
εϊατ ένΐ Τρώων άγορή κεκαλυμμένοι ΐππω' 
αυτοί γάρ μιν Τρώες ές άκρόπολιν έρύβαντο. 
ώς δ μεν έβτήκει, τοι δ' άκριτα πόλλ' άγόρευον 505 
ήμενοι άμφ' αυτόν τρίχα δέ βφιβιν ήνδανε βουλή, 
ήέ διαπλήξαι κοίλον δόρυ νηλέι χαλκώ, 
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ή κατά πετράων βαλέειν έρνβαντας έπ άκρης, 
ή έάαν μέγ' άγαλμα θεών θελκτήριον είναι, 
τή περ δή καϊ έπειτα τελεντήβεβθαι έμελλεν 510 
αίβα γάρ ήν άπολέβθαι, έπήν πόλις άμφικαλύψη 
δονράτεον μέγαν ΐππον, ο θ ' εΐατο πάντες άριβτοι 
Άργείων Τρώεββι φόνον καϊ κήρα φέροντες, 
ήειβεν δ', ώς άβτν διέπραθον νίες 'Αχαιών 
ίππόθεν έκχνμενοι, κοίλον λόχον έκπρολιπόντες. 515 
άλλον δ' άλλη άειδε πόλιν κεραϊξέμεν αίπήν, 
αντάρ Όδνββήα προτι δώματα Αηιφόβοιο 
βήμεναι ήντ "Αρηα 6νν άντιθέφ Μενελάφ. 
κεΐθι δή αινότατον πόλεμον φάτο τολμήβαντα 
νικήβαι και έπειτα διά μεγάθνμον Άθήνην. • 520 

ταντ άρ' αοιδός άειδε περικλντός' αντάρ Όδυββεύς 
τήκετο, δάκρυ δ' έδενεν ύπό βλεφάροιβι παρειάς, 
ώς δέ γυνή κλαίηβι φίλον πόβιν άμφιπεβονβα, 
ο ς τε έής πρόβθεν πόλιος λαών τε πέβηβιν 
άβτεΐ και τεκέεββιν αμυνών νηλεές ήμαρ' 525 

ή μεν τον θνήβκοντα καϊ άβπαίροντα Ιδονβα 
άμφ' αντω χυμένη λίγα κωκνεΐ' οι δέ τ' όπιβθεν 
κόπτοντες δονρεββι μετάφρενον ήδε καϊ ώμους 
είρερον είβανάγονβι, πόνον τ' έχέμεν καϊ όιζυν 
της δ' έλεεινοτάτω άχεΐ φθιννθουβι παρειαί' 530 
ώς Όδνβενς έλεεινόν υπ' δφρνβι δάκρνον εϊβεν. 
ένθ' άλλους μεν πάντας έλάνθανε δάκρυα λείβων, 
'Αλκίνοος δέ μιν οίος έπεφράβατ ήδε νόηβεν, 
ήμενος άγχ αυτόν, βαρύ δέ βτενάχοντος άκονβεν. 
αΐψα δέ Φαιήκεββι φιληρέτμοιβι μετηνδα' 535 

I ,,κέκλντε, Φαιήκων ήγήτορες ήδέ μέδοντες, 
\ Αημόδοκος δ' ήδη βχεθέτω φόρμιγγα λίγειαν 
, ού γάρ πως πάντεββι χαριξόμενος τάδ' άείδει. 

ΗΟΜΕΒΙ ΟβΥεδΕΑ. I . . 9 
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εξ ου δορπέομέν τε καΐ ωρορε θείος αοιδός, 
εκ τον δ' ου πω πανβατ όιξνροϊο γόοιο 540 
ό ξεΐνος' μάλα πού μιν άχος φρένας άμφιβέβηκεν. 
άλλ' αγ' δ μεν βχεθέτω, ΐν'· όμως τερπώμεθα πάντες, 
ξεινοδόκοι και ξεΐνος, έπει πολν κάλλιον όντως' 
εΐνεκα γαρ ξείνοιο τάδ' αίδοίοιο τέτνχται, • 
πομπή και φίλα δώρα, τά οι δίδομεν φιλέοντες. 545 
άντί καβιγνήτον ξεΐνός θ' ικέτης τε τέτνκται 
άνέρι, ός τ' όλίγον περ έπιψανη πραπίδεββιν. 
τω νυν μηδέ βύ κεϋθε νοήμαβι κερδαλέοιβιν, 
οττι κέ β' εί'ρωμαι' φάβθαι δέ βε κάλλιόν έβτιν. 
εί'π' όνομ', οττι βε κεΖθι κάλεον μήτηρ τε πατήρ τε 550 
άλλοι θ', οΐ κατά άβτν και οΐ περιναιετάονβιν. 
ού μεν γάρ τις πάμπαν ανώνυμος έβτ ανθρώπων, 
ού κακός ουδέ μεν ε'βθλός, έπήν τά πρώτα γένηται, 
άλλ' έπι πάβι τίθενται, έπεί κε τέκωβι, τοκήες. 
είπε δέ μοι γαΐάν τε τεήν δήμόν τε πόλιν τε, 555 
όφρα βε τη πέμπωβι τιτνβκόμεναι φρεβΐ νήες' 
ού γάρ Φαιήκεββι χνβερνητήρες έαβιν, 
ούδέ τι πηδάλι' έβτ ι, τά τ άλλαι νήες έχονβιν, 
άλλ' αύται ΐβαβι νοήματα και φρένας άνδρών 
και πάντων ίβαβι πόλιας και πίονας άγρούς 560 

άνθρώπων καΐ λαΐτμα τάχιβθ' αλός έκπερόωβιν 
ήέρι καΐ νεφέλη κεκαλνμμέναί' ούδέ ποτέ βφιν 
ουτε τι πημανθήναι έπι δέος ούτ άπολέβθαι. 
αλλά τόδ' ώς ποτε πατρός έγων είπόντος ακονβα 
Νανβιθόου, οϊ; έφαβκε Ποβειδάων' άγάβαβθαι 565 
ήμίν, οννεκα πομποί άπήμονές ειμεν απάντων. . 
φή ποτέ Φαιήκων άνδρών ευεργέα νήα 

^ έκ πομπής άνιόϋβαν έν ήεροειδέι πόντω 

ρα ιβέμεναι, μέγα δ' ή μιν όρος πάλει άμφικαλ.ΰψειν. 
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ώς αγόρευ' ό γέρων τά δέ κεν θεός ή τελέβειεν 570 
ή κ άτέλεβτ' εί'η, ως οί φίλον έπλετο θυμω. 
αλλ' άγε μοι τάδε είπε καΐ άτρεκέως κατάλεξαν, 
όππη άπεπλάγχθης τε καΐ ας τινας ϊκεο χώρας 
ανθρώπων, αύτούς τε πολιάς τ ' έύ ναιετοώβας, 
ή μεν ο βοι χαλεποί τε καΐ άγριοι ουδέ δίκαιοι, 575 
οί.' τε φιλόξεινοι, καί βφιν νόος έβτΐ θεονδής. 
είπε δ', ότι κλαίεις και όδύρεαι ένδοθι θυμω 
Άργείων Ααναών ή δ ' 'Ιλίου οΐτον άκούων. 
τον δέ θεοί μέν τεϋξαν, έπεκλώβαντο δ' όλεθρον 
άνθρώποις, ίνα ήβι και έββομένοιβιν άοιδή. 580 

ή τις τοι καί πηος άπέφθιτο 'Ιλιόθι προ 
έβθλος έών,· γαμβρός ή πενθερός; οΐ τε μάλιβτα 
κήδιβτοι τελέθονβι μεθ' αίμά. τε καί γένος αυτών, 
ή τις που καί εταίρος άνήρ κεχαριβμένα είδώς, 
έβθλός; έπεί ού μέν τι καβιγνήτοιο χερείων 585 

γίγνεται, ός κεν εταίρος έών πεπνυμένα είδη." 

ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ I. 

Άλκίνον άπόλογοι. Κνκλοίπεια. 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολυμητις Όδυββενς' 
,¡Αλκίνοε κρεΐον, πάντων άριδείκετε λαών, 
ή τοι μέν τάδε καλόν άκουέμεν' έβτίν αοιδού 
τοιούδ', οίος όδ' έβτί, θεοΐς έναλίγκιος αύδην. 
ού γαρ εγώ γέ τί φημι τέλος χαριέβτερον είναι 5 
ή ότ' ένφροβύνη μέν έχη κάτα δήμον άπαντα, Τ ¿β ί| 
δαιτνμόνες δ' άνά δώματ άκουάξωνται αοιδού 

9* 
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ήμενοι έξείης, παρά δε πλήθωβι τράπεζαι 
βίτον καί χρειών, μέθν δ' έχ κρητήρος άφύββων 
οινοχόος φορέηβι xal έγχείη δεπάεββιν^ 10 
τοϋτό τί μοι κάλλιβτον ένι φρεβιν είδεται είναι. 
6οΙ δ' έμά χήδεα θυμός έπετράπετο βτονόεντα 
είρεβθ', όφρ' έτι μάλλον όδνρόμενος βτεναχίξω' 
τι πρώτόν τοι έπειτα, τί δ' νβτάτιον καταλέξω, ·κυ/ 'c 

κήδε' έπεί μοι πολλά δόβαν θεοί Ούρανίωνες. • 15 
νυν δ' 'όνομα πρώτον μυθήβομαι, 'όφρα και νμεϊς 
είδετ'$*έγώ δ' αν έπειτα φυγών νπο νηλεές ήμαρ 
υ μιν ξεΐνος έω και άπόπροθι δώματα ναίων. 
εΐμ' Όδυβενς Ααερτιάδης, ος παβι δόλοιβιν 
άνθρώποιβι μέλω, καί μεν κλέος ούρανοκ ϊκεΐ-ί 20 
ναιετάω δ' Ίθάχην έυδείελον έν δ' όρος αύτη ' 
Νήριτον είνοβίφνλλον, άριπρεπές'άιιφϊ;δε νήαοι . 
πολλαή ναιετάουβι μάλα βχε'δον ,άΧκήληβιν, 
Αονλίχιόντε Σάμη τε και νλήεββα Ζάκυνθος, 
αύτή δε χθαμαλή παννπερτφτη είν άλϊ κείται ' 25 
προς ,ζόφον',: αί δε', τ ' άνευθε προς ήώ τ' ήέλιόν τε, 
τρέχει'', άλλ' αγαθή' κουροτρόφος· ού τοι έγώ γ ε 

1 ής γαίης ¿¡υναμαι γλνκερώτερον άλλο ίδέβθαι. 
ή μέν μ' αυτδθ^ 'ερυ&ε 'ίέ^υψω βία θ/ξάων, 
[εν ^βάεββ^ίΐγΡαφύφοιδΐ, ¿Tiáiojcifoj πόβΐν είναι'] 30 

:: " ώς δ' αντως Κίρκη κά^ίφήτύ'έν'^ έν papctqoiaïïÎ 
Αίαίη δολόεββα, λιλαιομένη πόβιν είναμ*\ 
αλλ' έμον ου ποτε θυμό ν ένι ¿Υηθέ&βΡ/ν έπειθον. 
<bg ούδέν γλνκιον ής πατρίδος^ούδε τοκηων, : 

γίγνεται, έΐ περ καί τις άπόπροθι πίονα οίκον^ 35 
γαίη έν αλλοδαπή ναίει άπάνενθε τοκήων. 
εί δ' άγε τοι καί νόβτον έμον πολυχηδέ' ένίβπω, 
δ ν μοι Ζευς έφέηχεν âiïb Τροίηθεν ίόντιέ 
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40 
Α 

'Ιλιόθεν με φέρων άνεμος Ιήιχόνεββι πέλαββεν, 
Ίβμάρφ. ένθα'δ' έγώ πόλιν έπραθον, ώλ'ίαάδ'αυτούς" 
εκ πόλιος δ' άΧ*όχον~ς καΐ κτήματα^ πο,λλά λαβόντές' 

βάδδαμέθ\ ώς μή τις ^μοι άΐεμφόμέθος ,κίοι ί'βης. 
7νθ' ή τοι μεν έγώ δΊερωποδι φενγέμεν ήμεας"'' "•' 
ί]νώγε'ά, το ι ί ε μέγα νήπιο ι ουκ 
ένθα δε πολλόν μεν ρ,έθν^πίνετό, πολλά Αε μήλα 45 
εβφα\ον παρά θ'ϊ&ά·'~κ(χΙ εΙλίπδδά^εΧίκας^βονς" . ( 

τόφρα δ' ά ρ ' οίνόαενοι Κίκονες Κικόνεββι γεγώνεύν,' 
7 1 < ' 7 , Α&,λ ' 

οΐ' βφιν, γείτονες ήβαν, άμα πλεονες και αρειονς,· 

50 
ν* ;*«» . -/«" *- -

ηλθΰ 

ήμιν αίνομόροιβιν, ιν αλγεα πολλά παθοιμεν. ι __ 
βτηβάμεν,οι δ' έμάχοντο μάχην π α ρ ά νηυβί θοήβιν, 
βάλλον δ' αλλήλους χαλκήρεβιν έ γ χ ε ' ί ή " ¿ 5 65 
όφρα μεν ήώς ήν και άέξετο ιερόν ήμαρ, " 
τόφρα δ' άλ,εξόμενρι μενομεν πλέονάς περ έόντας. 
ήμος δ' ήε'λιος μετενίββετο βονλντόνδε, 
και τότε δή Κίκονες κλΐναν δαμάβαντες \Αχαιούς. 
εξ δ' αφ' έκάβτης νηος έυκνήμιδες. εταίροι 60 
ώλονθ'" οι δ ' άλλοι φύγομεν θάνατον τε μόρον τε. 

ένθεν δε προτέρω πλέομεν ακαχήμενοι ήτορ, 
άβμενοι έκ θανάτοιο, φίλους δλέβαντες εταίρους, 
ούδ' άρα μοι προτέρω νήες κίον άμφιέλιββρι, 
π ρ ι ν τ ι να των δειλών ¿τάρων τρίς έκαβτον άνβαι, 65 
οϊ θάνον έν πεδίω Κικόνων ϋπο δηωθέντες. ' 
νηνβΐ δ' έπώρβ' άνεμον Βορέην νεφεληγερέτα Ζευς 
λαίλαπι θεβπεβίη, βύν δε νεφέεββι κάλνψεν 
γαϊαν δμον και πόντον" όρώρει δ' ούρανόθεν νύξ. 
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ai μέν επειτ έφέροντ έπικάρβιαι, ίβτία δε βφιν 70 
τριχθά τε και τετραχθά διέβχιβεν ις άνέμοιο. 
καΐ τά μεν ες νήας κάθεμεν δείβαντες όλεθρον, 
αύτάς δ' έββυμένως προερέββαμεν ήπειρόνδε. 
ένθα δύω νύκτας δύο τ ήματα βννεχές αίει / λ 

κείμεθ' ομού καμάτφ τε καϊ άλγεβι θυμό ν εδοντε^\ 
αλλ' οτε δή τρίτον ήμαρ έυπλόκαμος τέλεβ' 'Ηώς, 
ίβτούς βτηβάμενοι ανά θ' [βτία λεύκ' ερύβαντες 
ήμεθα, τάς δ' άνεμος τε κυβερνήταί τ ίθννον. 
και νύ κεν άβκηθής ΐκόμην ές πατρίδα γαϊαν 
αλλά με κνμα ρόος τε περιγνάμπτοντα Μάλειαν 80 
και Βορε'ης άπέωβε, παρέπλαγξεν δέ ΚυθήρωνΑζ ρλ, 

ένθεν δ' έννήμαρ φερόμην όλοοΐς άνεμοιβιν 
πόντον έπ' ίχθυόεντα' άτάρ δεκάτη έπέβημεν " 
γαίης Λωτοφάγων, οΐ τ' άνθινόν ειδαρ έδονβιν. · 
ένθα δ' έπ ηπείρου βήμεν κάϊ άφυββάμεθ' ύ δ ω ρ , 85 
αιψα δέ δείπνο ν έλοντο θοής παρά νηυβιν εταίροι, 
αύτάρ έπεί βίτοιό τ' έπαββάμεθ' ήδέ ποτήτος, . 
δή τότ έγων έτάρους προΐειν πεύθεβθαι Ιόντας, 
οϊ τίνες άνερες εϊεν έπι χθονι βΐτον έδοντες „, • 
[ανόρε δ ύ ω κρίνας, τρίτατον κήρυχ άμ άπάββας^ Χβΰ 
οι δ' αίψ' οίχόμενοι μίγεν άνδράβι Λωτοφάγοιβιν. ' 
ούδ' άρα Λωτοφάγοι μήδονθ' έτάροιβιν όλεθρον 
ήμετέροις, άλλά βφι δόβαν λωτοΐο πάβαβθαι,ψ'iy 
των δ' ός τις λωτοΐο φάγοι μελιηδέα καρπόν, ' 
ούκέτ' άπαγγεΐλαι πάλιν ήθελεν ούδέ νέεβθαι, 95 
άλλ' αύτοϋ βούλοντο μετ άνδράβι Λωτοφάγοιβιν 
λωτον έρεπτόμενοι μενέμεν νόβτου τε λαθέβθα^ζ^» q 
τους μέν έγων έπΙ νήας άγον κλαίοντας άνάγκη, 
νηυβί δ' ένϊ γλαφυρήβιν ύπό ξυγά δήβα έρύββας · 
α ύ τ ά ρ τους άλλους κελόμην έρίηρας εταίρους 100 



ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ VIII. 135 

βπερχομένονς νηών έπφαινέμεν ώκειάων, 
μή πώς τις λωτοΐο ψαγών νόβτοιο λάθηται. ' 
οί δ' ανφ' εϊββαινον καΐ έπΐ κληϊβι καθιζον, 
εξής δ' έζόμενοι πολιήν α λα τύπτον ερετμοΐς. 

ένθεν δέ προτέρω πλέομεν άκαχήμενοι ήτορ" 100 
Κυκλώπων δ' ές γαίαν υπερφιάλων άθεμίβτων 
ίκόμεθ', οϊ ρα θεοΐβι πεποιθότες άθανάτοιβιν 
οϋτε φυτενουβιν χερβϊν φυτον οϋτ άρόωβιν, 
άλλά τά γ' άβπαρτα και άνήροτα πάντα φύονται, · ' 
πυροϊ και κριθαί ήδ' άμπελοι, *αΐ τε φέρουβιν __ 110 
οίνο ν έριβτάφυλον, και βφιν Αιος όμβρος άέξει.γ/^/\ 
τοΐδιν δ' οϋτ' άγοραί βουλήφόροι οϋτε θέμιβτ'ες, » · 
αλλ' οι γ' νφηλών Ορέων ναίουβι κάρηνα · · 

έν βπέβΰι γλαφυροϊΰι, θεμιβτεύει δέ έκαβτος 
παίδων ήδ' ¿λόχων, ουδ' αλλήλων άλέγονβιν. 115 

νήβος έπειτα λαχεία παρέκ λιμένός τετανυΰται, 
γαίης Κυκλώπων ούτε ϋχίδόν οϋτ', άποτηλοϊ/ 
ί^«?^· έν*δ' ^ιγε/^κπειρεδίάι ^εγάαβιν" , 

Χάγριαι' ου μεν γαρ πάτος ανθρώπων άπέρυήεί, 
ουδέ μιν έιβάίχνε'ϋΰι κυνηγιέται, οϊ τε βκαθΧυλην 120 
αλγεα παβχονβιν κορυφας όρέων*εφεποντεςίΐζξβ) . , 
οϋτ' άρα ποβνήβιν καταΐβχεται οϋτ' αρότοιΰιν, ' 
αλλ' ή- γ'· άοπαρτος και άνήροτος ή ματ α πάντα 
ανδρών χηρεύει, βοΰκε'Χδέ τε μτβ/δας αιγαςβ'^ 
ου γαρ Κυκλώπεΰΰι νέες ι πάρα • μιλαότϊάρβοίβ/ 125 
ουδ' ανδρέ§\ηών ένι τεκ^ονες, οϊ κε κάιΐόιε'ν^^^ 
νήας ενββελμους, αι κεν τελεοιεν εκαθτα 
άΰτε'βπ^ανθ^ώ^ων^ίκνευμ^ οια ? 

ανορες επ χ αλλήλους νηυβιν περοωβι θαλαββαν « 1 

ον μέν γάρ τι κακή γε, φέροι δέ κεν ώρια πάντα" ν 
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¿ν μεν γαρ λειμώνες αλός πολιοΐο παρ' όχθας 
νδρηλοϊ μαλακοί· μάλα κ άφθιτοι άμπελοι εϊεν. • 
έν δ' άροβις λείη" μάλα κεν βαθύ λήιον αίεϊ 
εις ώρας άμωεν, έπεϊ μάλα πϊαρ νπ ουδας. 135 
έν δέ λιμήν έύορμος, ϊν ού χρεώ πείβματός έβτιν, 
οϋτ' εύνάς βαλέειν ούτε πρυμνήβι άνάψαι^ ^Α^ ι 
άλλ' έπικέλβαντας μεΐναι χρόνον, εις ο κε ναυτέων 
θυμός έποτρύνη καΐ έπιπνεύβωβιν άήται. 
αντάρ έπΐ κράτος λιμένος ρέει άγλαον ύδωρ, 140 
κρήνη υπό βπείόνς' περί δ' αίγειροι πεφύαβιν. 
ένθα κατεπλέομεν, και τις θεός ήγεμόνενεν 
νύκτα δι' όρφναίην, ουδέ προυφαίνετ ίδέβθαι' 
άήρ γαρ περί νηνβϊ βαθεΧ ήν, ουδέ βελήνη 
ούρανάθεν προύφαινε, κατείχετο δέ νεφέεββιν. 145 
ένθ' οϋ τις την νήβον έβέδρακεν όφθαλμοΐβιν, 
οϋτ' ονν κύματα μακρά κνλινδόμενα προτϊ χέρβον 
είβίδομεν, πριν νήας έυββέλμους έπικέλβαι^(^0"¡Λ^ 
κελβάβηβι δέ νηνβϊ καθείλομεν ίβτία πάντα, 
ίκ δέ καϊ αυτο ί βήμεν έπϊ ρηγμΐνι θαλάββης' 150 
ένθα δ' άποβρίξαντες' έμείναμεν Ήώ δια ν. 

ήμος δ' ήριγένειαεφάνη ροδοδάκτνλος 'Ηώς, 
νήβον θαυμάζοντες έδινεόμεβθα κατ αυτήν, 
ώρβαν δέ νύμφαι, κοϋραι Ηώς αίγιόχοιο, 
αίγας όρεβκωους, ίνα δειπνήβειαν έταΐ'ροι.)^0^ 155 
αύτίκα καμπύλα τόξα και αίγανέας δολιχαύλους ' 
ε ίλόμεθ ' έκ νηών, δια δέ τρίχα κοβμηθέντες' 
βάλΧόμεν αίψα δ' έδωκε θεός μενοείκέα 'θήρην. 
νήες μέν μο'ι έποντο δυώδεκα, ές δέ έκάβτην 
έννέα λάγχανον αίγες· έμοϊ δέ δέκ' έξελον οίω. . 160 
ώ ς τότε μέν πρόπαν ήμαρ ές ήέλιον καταδύντα ^ 
ήμεθα δαινύμενοι κρέα τ άβπετα και μέθν ήδύ'^'χ 
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oì> γάρ πω νηών έξέφθιτο οίνος έρυθρός, 
αλλ' ένέην πολλον γάρ έν άμφιφορενβιν έκαστοι 
ήφύσαμεν Κικόνων Ιερόν πτολίεθρον έλόντες. 165 . 
Κυκλώπων δ' ές γαΐαν έλεύσσομεν έγγύς έόντων, 
καπνόν τ' αυτών τε φθογγήν οίων τε καΐ αιγών. 
ήμος δ' ήέλιος κατέδν καΐ επί κνέφας ήλθεν, . ' 
δή τότε κοιμήθημεν επί ρηγμΐνι θαλάσσης. 
ήμος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάκτυλος 'Ηώς, 170 
και τότ έγών άγορήν θεμενος μετά παβιν έειπον 
,,άλλοι μεν νυν μίμνετ , έμοί έρίηρες εταίροι' 
αύτάρ έγώ συν νηί τ' έμή καΐ εμοΐς έτάροιβιν -"jf g· < j 
έλθών τώνδ' ανδρών πειρήσομαι, οι τίνες είσιν, · ,·, «»./ 
ή ρ οΐ γ' ύβριΰταί τε και άγριοι ονδε δίκαιοι, ^175 
ή ε φιλόξεινοι, και σφιν νόος εστί θεουδής." Ι.ti » ( 4 

jig ειπών ανά νηος έβην, έκέλευσα δ' εταίρους 
χυτούς τ' άμβαίνειν άνά τε πρυμνήσια λϋβαι. 
οι δ' αϊψ' εί'ββαινον καΐ έπΐ κληΐσι καθΐζον, 
εξής δ' έξόμενοι πολιήν άλα τύπτον έρετμοΐς. 180 
αλλ' ότε δή τον χώρον άφικόμεθ' έγγύς έόντα, 
ένθα δ' 'έπ έσχατιή σπέος εΐδομεν άγχι θαλάσσης 
νψηλόν, δάφνησι κατηρεφές. ένθα δε πολλά 
μήλ', 'όιές τε καϊ αίγες, ίαύεσκον περί δ' αυλή 
υψηλή δέδμητο κατωρνχέεσσι λίθοισιν • 185 

μακρήσίν τε πίτυσσιν ίδέ δρνσϊν νψικόμοιβιν. 
ένθα δ' άνήρ ένίαυε πελώριος, ος ρα τά μήλα 
οίος ποιμαίνεσκεν άπόπροθεν ουδέ μετ άλλους 
πωλεϊτ , άλλ' άπάνευθεν έών άθεμίστια ήδη. 
και γάρ θαϋμα τέτυκτο πελώριον,^ ονδε έφκειν 190 
άνδρί γε σιτοφάγω, άλλά ρέω ύλήεντι 
υψηλών ορέων, 8 τε φαίνεται οίον άπ' άλλων, 

δή τότε τους άλλους κελόμην έρίηρας εταίρους 
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αντοϋ παρ νηί τε μένειν xal νήα έρνβθαι, 
αντάρ εγώ κρίνας έτάρων δνοκαίδεκ' άρίϋτονς 193 
βήν άτάρ αΐγεον άβκον έχον μέλανος οΐνοιο 
ήδέος, δν μοι έδωκε Μάρων Ένάνθεος υιός, 
Ιρευς Απόλλωνος, ος "Ιβμαρον άμφιβεβήκειν, 
οννεκά μιν 6νν παιδί περιβχόμεθ' ήδε γυναικί 
άξόμενοι' ωκει γάρ έν άλβεΐ δενδρήεντι 200 

Φ ο ί β ο υ Απόλλωνος, δ δέ μοι πόρεν άγλαά δώρα· 
χρυβον μέν μοι έδωκ έυεργέος επτά τάλαντα, 
δώκε δέ μοι κρητήρα πανάργνρον, αντάρ έπειτα 
olvov έν άμφιφορενβι δνώδεκα παβιν άφνββας 
ήδνν άκηράβιον, θείον ποτό ν ουδέ τις αυτόν 205 
ή είδη δμώων ονδ' άμφιπόλων ένι οίκω, . 
άλλ' αυτός άλοχός τε φίλη ταμίη τε μι όίη. 
τον δ' δτε πίνοιεν μελιηδέα olvov έρνθρόν, 
έν δέπας έμπλήβας ύδατος άνά εί'κοβι μέτρα 
χευ, όδμή δ' ηδεία άπο κρητήρος όδώδειν 210 

θεβπεβίη' τότ αν ου τοι άποβχέβθαι φίλον ή εν. 
τοϋ φέρον έμπλήβας άβκον μέγαν, έν δε και ήα 
κωρνκω' αντίκα γάρ μοι όίβατο θυμός άγήνωρ 
άνδρ' έπελενβεβθαι μεγάλη ν έπιειμένον άλκήν, 
αγριον, ούτε δίκας έν είδότα ούτε θέμιβτας. . 215 

καρπαλίμως δ' εις άντρον άφικόμεθ', ουδέ μιν ένδον 
ενρομεν, άλλ' ένόμευε νομό ν κάτα πίονα μήλα. 
έλθόντες δ' εις άντρον έθηενμεβθα έκαβτα. 
ταρβοί μεν τυρών βρΐθον, ΰτείνοντο δέ ΰηκοί 
άρνών ήδ' έρίφων διακεκριμένοι δέ έκαΰται 220 

* έρχατο, χωρίς μέν πρόγονοι, χωρίς δέ μέταββαι, 
χωρίς δ' ανθ' έρβαι. ναΐον δ' δρω άγγεα πάντα, 
γ αυλοί τε βκαφίδες τε, τετνγμένα, τοις ένάμελγεν. 
ένθ' έμέ μέν πρώτιβθ' ε'ταροι λίββοντ έπέεββιν 
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τνρών αίννμένονς ίέναι πάλιν, αύτάρ έπειτα 22» 
καρπαλίμως έπι νήα θοήν έρίφονς τε και άρνας 
βηκών έξελάβαντας έπιπλεΐν άλμνρον ύδωρ " 
άλλ' έγω ού πιθόμην, ή τ' αν πολύ κέρδιον ήεν, 
δφρ' αυτόν τε ίδοιμι, και εί μοι ξεϊνια δοίη. 
ούδ' άρ' έμελλ' ετάροιβι φανείς ίρατεινος έβεβθαι. 230 

ένθα δε πυρ κήαντες έθύβαμεν ήδέ και αυτοί 
τυρών αίνύμενοι φάγομεν μένομέν τε μιν ένδον 
ήμενοι, είος επήλθε νέμω ν. φέρε δ' δβριμον άχθος 
ύλης άξαλέης, ίνα οι ποτιδόρπιον είη, 
έντοβθεν δ ' άντροιο βαλών ύρνμαγδον έθηκεν 235 
ημείς δε δείΰαντες άπεββνμεθ' ές μνχον άντρου. 
αύτάρ ο γ' εις ευρύ βπέος ή λαβε πΐονα μήλα 
πάντα μάλ', δββ' ήμελγε, τα δ ' άρβενα λείπε θύρηφιν, 
όρνειούς τε τράγους τε, βαθείης έντοθεν αυλής. 
αύτάρ έπειτ έπέθηκε θνρεον μέγαν νψόΰ' άείρας, 240 
όβριμον ουκ αν τόν γε δύω και είκοβ' άμαξαι 
έβθλαι τετράκυκλοι άπ' οϋδεος όχλίββειαν 
τόββην ήλίβατον πέτρην έπέθηκε θύρηβιν. 
έξόμενος δ ' ήμελγεν δις καϊ μηκάδας αίγας, 
πάντα κατά μοΐραν, και ύπ' έμβρυον ήκεν εκάβτη. 245 
αντίκα δ ' ήμιβν μεν θρέψας λευκοΐο γάλακτος 
πλεκτοΐς έν ταλάροιβιν άμηβάμενος κατ έθηκεν, 
ήμιβν δ' αντ έβτηβεν έν άγγεβιν, δφρα οι είη 
πίνειν αίννμένω και οί ποτιδόρπιον είη. 
αύτάρ έπεί δή βπεϋβε πονηβάμενος τα ά έργα, 250 
καϊ τότε πυρ άνέκαιε και εϊβιδεν, είρετο δ ' ήμέας· 
,ώ ξεΐνοι, τίνες έβτέ: πόθεν πλείθ' υγρά κέλενθα; 
ι in•»«^••¡••WW^BgtWBawmeÌ'fciÌì.-ir, ,, 

η τι κατα πρηξιν η μαψιοιως αλαληβθε, 
οίά τε ληιβτήρες, νπεϊρ αλα, τοί τ' αλόωνται , 
ψνχάς παρθέμενοι κακόν άλλοδαποΐβι φέροντες255 
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ώς έφαθ', ήμΐν 4' αύτε κατεκλάβθη φίλον ήτορ, 
δειβάντων φθόγγον τε βαρύν αυτόν τε πέλωρον. . 
άλλα κα ι ώς μεν έπεββιν άμειβόμενος προθέειπον' 
,ημείς τοι Τροίηθεν άποπλαγχθέντες 'Αχαιοί 
παντοίοις άνέμοιβιν υπέρ μέγα λαΐτμα θαλάββης, 260 
οϊκαδε ίέμενοι, άλλην δδόν άλλα κέλευ&α 
ήλθομεν οϋτω που Ζευς ήθελε μητίβαβθαι. 
Λαοί 4 ' Άτρεΐδεω 'Αγαμέμνονος εύχόμεθ' είναι, 
του δή νυν γε μέγιβτον ύπουράνιον κλέος εβτίν 
τόβΰην γάρ διέπερβε πάλιν καΐ άπώλεβε λαούς 265 
πολλούς, ήμεΐς δ' αύτε κιχανόμενοι τά 6α γούι α 
ίκόμεθ', εΐ τι πόροις ξεινήιον ήέ καΐ άλλως 
δοίης δ ω τ ί ν η ν , ή τε ξείνων θέμις έβτίν. 
αλλ' αίδεϊο, φέριβτε, θεούς· ίκέται δέ τοί είμεν, 
Ζευς δ' έπιτιμήτωρ ίκετάων τε ξείνων τε, 270 

ίείνιος, δς ξείνοιβιν άμ' αΐδοίοιβιν δπηδεΐ.' 
ώς ¿φάμην, δ δέ μ' αύτίκ' άμείβετο νηλέι θυμω· 

,νήπιός εις, ώ ξεΐν', ή τηλόθεν είλήλουθας, 
ος με θεούς κέλεαι ή δειδίμεν ή άλέαΰθαι' . 
ου γάρ Κύκλωπες Αιος αίγιόχου άλέγουβιν 275 
ούδέ θεών μακάρων, έπεϊ ή πολύ φέρτεροί είμεν 
ούδ' αν εγώ Αιος έχθος άλευάμενος πεφιδοίμην 
ούτε βεϋ ουθ' ετάρων, εί μή θυμός με κελεύοι. 
άλλά μοι είφ', όπη έβχες ιών έυεργέα νήα, 
ή που έπ έΰχατιής, ή και βχεδόν, δφρα δαεέω.' 280 

ώς φάτο πειράξων, έμέ δ' ου λάθεν είδότα πολλά, 
άλλά μιν άψορρον προβέφην δολίοις έπέεββιν 
,νέα μεν μοι κατέαξε Ποβειδάων ένοβίχθων 
προς πέτρηβι βαλών ύμής έπΐ πείραβι γαίης, 
άκρη προβπελάβας' άνεμος δ' έχ πόντου ίνειχεν 285 
αύτάρ έγώ βύν τοϊΰδε ύπέκφνγον αίπύν όλεθρον.' 
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ώς έφάμην, δ δε μ' ουδέν άμείβετο νηλέι θνμώ, 
αλλ' 5 γ' άναΐξας έτάροις έπι χείρας ι ί'αλλεν, 
βύν δε δύω μάρψας ως τε βκύλακας ποτϊ γαίή 
κόπτ'' έκ δ ' έγκέφαλος χαμάδις ρέε, δεΰε δέ γαΐαν. 290 
τους δέ δια μελεΐβτι ταμών ώπλίββατο δόρπον 
ήβθιε δ ' ως τε λέων όρεβίτροφος,· ούδ' άπέλειπεν, 
έγκατα τε βάρκας τε και δβτέα μνελόεντα. ' 
ημείς δέ κλαίοντες άνεβχέθομεν Αιϊ χείρας, ' 

βχέτλια έργ' δρόωντες, άμηχανίη δ ' έχε θυμόν. 295 
αντάρ έπεί Κύκλωψ μεγάλην έμπλήβατο νηδύν 
άνδρόμεα κρε έδων καϊ έπ άκρητον γάλα πίνων, 
κείτ έντοβθ' άντροιο ταννββάμενος δια μήλων. ^ 
τον μέν έγώ βούλενβα κατά μεγαλήτορα θυμόν 
άββον ιών, ξίφος οξύ έρνββάμενος παρά μηρού, 300 
οντάμεναι προς βτήθος, οθι φρένες ήπαρ έχονβιν, 
χειρ' έπιμαββάμενος' έτερος δέ με θυμός έρνκεν. 
αύτον γάρ κε καϊ άμμες άπωλόμεθ' αίπύν όλεθρο ν 
ον γάρ κέν δυνάμεβθα θνράων ύψηλάων 
χερβίν άπώβαβθαι λίθον 'όβριμον, ον προβέθηκεν. 305 
ώς τότε μέν βτενάχοντες έμείναμεν 'Ηώ δΐαν 
ήμος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάκτνλος 'Ηώς, " 
και τότε πυρ άνέκαιε και ήμελγε κλντά μήλα, 
πάντα κατά μοΐραν, και νπ' έμβρυον ήκεν έκάβτη. 
αντάρ έπεί δη βπενβε πονηβάμενος τά α έργα, 310 
βύν δ' ο γε δη αύτε δύω μάρψας ώπλίββατο δεΐπνον. 
δειπνήβας δ' άντρου έξήλαβε πίονα μήλα, 
ρη ιδίως άφελών θνρεόν μέγαν αντάρ έπειτα 
αψ έπέθηχ', ώς εί τε φαρέτρη πώμ' έπιθείη. . 
πολλή δέ ροίξω προς όρος τρέπε πίονα μήλα' 315 

ι Κύκλω ψ' αντάρ έγώ λιπόμην κακά βνββο δομεύων, 
\ εί'πως τιβαίμην, δοίη δέ μοι ενχος 'Αθήνη. 
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ήδε δε μοι κατά θυμον αρίστη φαίνετο βουλή. 
Κυκλωπος γαρ εκείτο μέγα ρόπαλων παρά σηκω, 
χλαρδν έλαΐνεον το μεν έκταμεν, όφρα φοροίη 320 
ανανθέν. το μεν άμμες έίσκομεν είσορόωντες 
όσβον θ' [βτον νηος εεικοσόροιο μέλαινης, 
φορτίδος εύρείης, ή τ έκπεράα μέγα λαΐτμα" 
τόββον εην μήκος, τόσσον πάχος είσοράασθαι. 
τοΰ μεν ο6ον τ όργνιαν έγών άπέκοψα παραστάς 325 
και παρέθηχ έτάροιβιν, άπο'ξϋσαι δε κέλευσα, 
ol δ' δμαλόν ποίησαν εγώ δ' έθόωσα παραστάς 
άκρον, άφαρ δε λαβών έπνράκτεον εν πυρ ι κηλέω. 
και το μεν ευ κατέθηκα κατακρνψας νπο κόπρφ, 

αύτάρ τους άλλους κλήρω πεπαλάσθαι άνωγον, " 
ος τις τολμήσειεν έμοι σύν μοχλον άείρας 
τρΐψαι επ δφθαλμω, οτε τδν γλυκύς ύπνος Ικάνοι. 
οι δ' ελαχον, τους άν κε και ήθελον αύτός έλέσθαι, 
τέσσαρες, αύτάρ έγώ^πέμπτρς.μετά τοΐσιν έλέγμην. 335 
έσπέριος δ' ήλθεν 'καλλιρριχα μήλα νομενωνΡ ' • 

^αντίκα δ' εις ευρύ σπέος ήλασε πϊόνα μήλα ΌΛ 
πάντα μάλ', ουδέ τι λείπε βαθείης εντοθεν αύλής, У :. 
ν τι όισάιιενος. τ) και θεός ώς έκέλευσεν. 
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, , , ι τ '< A^Í-j. •·<.-,. " v^mf-
ήμετερη. , Soi δ αυ λοιβήν φέρον, εί μ' έλεύβας S^ZÍ 
οίκαδε πεμψειας 6υ σε μαινεαι ονκετ ανεκτως. 350 1 ~< 
βχέτλιε, πώς κέν "τις βε και νβτερον άλλος ΐκοιτό 
ανθρώπων πόλεων, έπεϊ ρύ κατά jioíoav έρεξας;' Όσ \ 

ως έφάμην, δ δ ' έδέκτο καϊ έκπίεν {¡βάτο δ ' 1 αιν 'ώς ί< ' 
ήδν, ποτόν πίνωη καί μ' ήτε'ε δεύτερον αύτις' .Α , .·' 

" , „ - , , . 
,οος μοι ετι'προφρων, και μοι τεον-οννομ,α ειπε 355 , Λ - r, ' „V ¿ ν . αντίκα νυν, ινα τοι οω ςεινιονς ω κε βν χαιρης. 
και γαρ Κνκλώπεββι/ φέρει ζε ίδωρος άρονρα 
οίνον έριβτάφνλον ,'καί βφιν Αιός δμβρος άέξει' x'·' -
αλλά τόδ' άμβροβίης και νέκταρόγ έβτιν. άπορρώξ.' 

rag φάτ , άτάρ οί αύτις έγω πόρον αΐθοπά οίνον. 3,60 , 
τρις μεν έδωκα φέρων, τρϊς δ' έκπιεν ,αφραδίηΰΙνΤ ~ 
αντάρ ¿πει Κύκλωπα περί φρένας ήλνθεν οίνος, - C/:'.' * 
καϊ τότε δη μιν έπεββι προβηύδων μειλίχιοιβιν 
,Κύκλωψ, είρωτας μ' 'όνομα κλντόν, αύτάρΓ,έγώ τοι Υ · 
βξερέω' βν δε μοι δός ξείνιον, ως περ ύπέβτης. 365 if (ο 
Ουτις έμοί γ' όνομα ' Οντιν δέ (με κικλήβκονβιν ' 
μήτηρ ήδέ πατήρ ήδ' άλλοι πάντες εταίροι•. 

rag έφάμην,. δ δέ μ' αντίκ αμείβετό νηλέι θνμιο· 
,Οντιν έγω πυμάτδΐξ ,έδομαι μετά. ρίς έταροΐβιν, 
τους δ' άλλους πρόβθεν τό^δάτοι ξεινήιον έβτραύ^βίο r 

ή καϊ ,άνακλινθείς πέβεν ύπτιος, αντάρ έπειτα Γ')·' 
,κεΐτ' άποδοχιιώβας παγνιΑ αύλ?ένσ., ,κάδ δέ.μιν ύπνος 
ój- , -w* -·Λ <Α J , l· 
,ηρει πανδααατωρ. φαρνγος ο, είεββντο οίνος , . • 1. 

ψωμοι τ ανδρομερι,δ ερευγετο οίνοβαρειων. 
pal τότ. έγφ.γτρν μοχλόν ύποβποδον ήλαβα πολλής, 375 -ν.λ 
εΐώς θέρμαίνοιτο' έπεββι δέ πάντας εταίρους . 
θάρβ'ννον, μή τις μοι ύποδείβας άναδύη': " -'χρρ-νϊ. 
αλλ' ότε δή τάχ . ρ μοχλός έλάινος έν πνρϊ μέλλεν 
άψεβθαι χλωρός περ έών, διεφαίνετο δ' αίνώς', 
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και τότ' έγών αΰΰον φέρον εκ πυρός, άμφί δ' εταίροι 380 
ϊβταντ · αύτάρ θάρβος ένέπνευβεν μέγα δαίμων. S··'· 
οι μεν μοχλογ^ελόντες έλάινου^ όί,ύν έπ'^ άκρω, " 
ύφθαλρω ένέρειθαν εγώ δ' .έ$μπερ&εν έρειβ^είς S'-S:. 
'δίίεαν, ώς' ότε τις*τρυπώ ,δορυ νήίδν ,άνήρ ... ¡ 

, » , 7 . 9 « U ¿ 1 J ^ W ' V - ^ v H <n.-.<r τρυπανω, οι ο ε τ ενερθεν γποββειουβιν • ιμαντι ν - 3 8 5 

αψαμενοι εχατερ&ε, το,^ΰί γρεχει εμμενες αιει. 
ώς τοϋ ¿ν όφθαλμφ πυριήκεάμοχλοί έλόντες . ; 
δινέομεν, τον δ'.αίμα περίρρεε θέρμόν Ιόντα. » ". ,; 

, W i · ' ^ , : Τ , φ -·-•',Χ- ."-Λ παντα, οε οι ρλεφαρ αμφίκαι οφρυας ενΰεν ,αντμή . 
γλήνής καΐομένης, βφαραγευντοδέ οι πυρί ρίζαι. 390 
ág δ' 6У άνήρ χαλκεύς ,πέλεκϋν μέγαν ήέ βκέπάρνόν 
είν υδατι ψυ^ρώ βάπτη μεγάλα ίάχοντα . 'ι 
φαρμάβΰφν; τό γάρ αυτε βιδήρρυ γε κράτος έβτίν 
ώς του 6ίς όφθαλμός έλαϊνέφ περί μοχλω. ч 

βμερδαλέον δέ μέγ' ωμωξεν, περί δ' ί'αχε πέτρη, 395 
ήμεΐς δέ δείβαντες άπεββύμεθ' · αύτάρ ό μοχλόν 
έξέρυβ' όφθαλμοΐο πεφυρμένον αΐματι πολλω. 
τον μέν επειτ ερριψεν από έο χερβίν άλύων, 
αύτάρ ó Κύκλωπας μεγάλ' ήπυεν, οι ρά μιν άμφίς 
ωκεον έν Οπήεββι δι άκριας ήνεμοέββας. 400 
οι δέ βοής άίοντες έφοίτων άλλο&εν άλλος, 
ίβτάμενοι δ' εΐροντο περί δπέος, οττι έ κήδοί' 
,τίπτε τόβον, Πολύφημ , άρημένος ώδε βόηβας 
νύκτα δι άμβροβίην και άύπνους άμμε τίθηβθα; 
ή μή τίς δεν μήλπτ βροτων άέκοντος έλαύνει; 405 
ή μή τίς в' αυτόν κτείνει δόλφ ήέ βίηφιν;' 

τους δ' αύτ έξ άντρου προβέφη κρατερός Πολύφημος ' 
,ώ φίλοι, Ούτίς με κτείνει δόλφ ούδέ βίηφιν.' 

of δ' άπαμειβόμενοι έπεα πτερόεντ άγόρευον 
,εί μέν δή μή τίς βε βιάζεται οίον έόντα, 410 
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νονβόν γ' ον πως έβτι Αιός μεγάλου άλέαβθαι, 
άλλα 6ν γ' ενχεο πατρϊ Ποβειδάωνι άνακτι.'^φαοέ^—-

ώς άρ' έφαν άπιόντες, έμόν δ' έγέλαββε φίλον κήρ, 
ως 'όνομ' έξαπάτηβεν έμόν καϊ μήτις άμνμών. 
Κνκλωψ δε βτενάχων τε καί ώδίνων δδννηβιν 415 
χερβϊ ψηλαφόων άπό μεν λίθον εϊλε θνράων, 
αντός δ' είνϊ θνρηβι καθέζετο χεΐρε πετάββας, 
εΐ τινά που μετ δεββι λάβοι βτείχοντα θνραξε' 
οντω γάρ που μ' ήλπετ ένΐ φρεβϊ νήπιον εϊναι. 
αντάρ εγώ βονλενον, οπως οχ ' αριβτα γένοιτο, 420 
εί τιν εταίροιβιν θανάτου λνβιν ήδ' έμοί αντφ 
ενροίμην πάντας δε δόλους και μήτιν νφαινον 
ως τ ε περι ψυχής· μέγα γάρ κακόν ε'γγνθεν ή εν. . 
ή δε δέ μοι κατά θνμόν άρίβτη φαίνετο βουλή, 
άρβενες υιες ήβαν έντρεφέες δαβνμάλλοι, 425 

καλοί τε μεγάλοι τε, ίοδνεφές εΐρος έχοντες' 
τους άκέων βννέεργον ένβτρεφέεββι λνγοιβιν, 
της έπι Κνκλωψ εύδε πέλωρ άθεμίβτια είδώς, 
βνντρεις αίννμένος' 6 μεν έν μέβω άνδρα φέρεβκεν, 
τώ δ' έ τ ερο έκάτερθεν ί'την βώοντες εταίρους. 430 
τρεις δε εκαβτον φωτ οιες φερον ανταρ έγω γε — 
άρνειός γάρ έην μήλων δχ' άριβτος απάντων, 
τον κατά νώτα λαβών, λαβίην νπό γαβτέρ' έλνβθεϊς 
κείμην αντάρ χερβιν άώτου θεβπεβίοιο 
νωλεμέως 6τρεφθείς έχόμην τετληότι θνμω. 435 

ως τότε μεν βτενάχοντες έμείναμεν Ήώ δΐαν 
ήμος- δ' ήρίγένεια φάνη ροδοδάκτυλος 'Ηώς, 
καϊ τότ'έπειτα νομό ν δ' έξέΰβντο άρβενα μήλα, 
θήλειαι δέ μέμηκον άνήμελκτοι περϊ βηκονς' 
ονθατα γάρ βφαραγενντο. άναξ δ' δδννηβι κακήβιν 440 
τειρόμενος πάντων όίων έπεμαίετο νώτα 

H O M E R T O D Y S S E A . Χ. . 1 0 
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όρθών εβταότων το δέ νήπιος ονχ ένόηβεν, 
ω ς οι νπ είροπόχων όίων βτέρνοιβι δέδεντο. 
νβτατος άρνεώς μήλων ίβτειχε θύραξε 
λάχνω βτεινόμενος xal έμοί πνκινά φρονε'οντι. 445 
τον δ' έπιμαββάμενος προβέφη κρατερός Πολύφημος' 
,κριέ πέπον, τί μοι ώδε διά βπέος έββνο μήλων 
νβτατος; ον τι πάρος γε λελειμμένος ερχεαι οίων, 
άλλα πολύ πρώτος νέμεαι τέρεν' άνθεα ποίης 
μακρά βιβάς, πρώτος δε ροας ποταμών άφικάνεις, 450 
πρώτος δέ βταθμόνδε λιλαίεαι άπονέεβθαι ' 
εβπέριος' ννν αύτε πανύβτατος. ή βύ y άνακτος 
όφθαλμόν ποθέεις, τόν άνήρ κακός έξαλάωβεν 
6ύν λνγροις έτάροιβι δαμαββάμενος φρένας οΐνω, 
Ούτις, ον ον πώ φημι πεφνγμένον είναι 'όλεθρον. 455 
εί δή όμοφρονέοις ποτιφωνήεις τε γένοιο 
ειπείν, οππη κείνος έμον μένος ήλαβκάξεί' . 
τω κέ οι έγκέφαλός γε διά βπέος αλλνδις άλλη 
θεινομένου ραίοιτο προς ονδεϊ, κάδ δέ κ έμον κήρ 
λωφήβειε κακών, τά μοι οντιδανός πόρεν Οντιςύ 460 

ώς ειπών τον κριον άπο ε'ο πέμπε θύραξε. 
έλθόντες δ' ήβαιον άπο βπείονς τε καΐ αυλής 
πρώτος υπ' άρνειον λυόμην, ύπέλνβα δ~ έταίρονς. 
καρπαλίμως δέ τά μήλα ταναύποδα, πίονα δημω, 
πολλά περιτροπέοντες έλαύνομεν, δφρ' έπι νήα 465 
ικόμεθ'. άβπάβιοι δέ φίλοις ετάροιβι φάνημεν, 
οΐ φύγομεν θάνατον, τούς δέ βτενάχοντο γοώντες. 
άλλ' έγώ ούκ εί'ων, άνά δ' όφρύβι νενον εκάβτω, 
κλαίειν, άλλ' έκέλενβα θοώς καλλέτριχα μήλα 
πόλλ' έν νηϊ βαλόντας έπιπλεΐν άλμνρον νδωρ. 470 
οι δ' αΐψ' εΐββαινον καΐ έπί κληΐβι καθΐζον, 
εξής δ' έξόμενοι πολιήν αλα τύπτον έρετμοΐς. 
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αλλ ' 8τε τόββον άπήν, δββον τε γέγωνε βοήβας, 
καί τότ έγώ Κύκλωπα προβηύδων κερτομίοιβιν 
,Κύκλωψ, ουκ αρ' έμελλες άνάλκιδος ανδρός εταί-

ρους 475 
έδμεναι εν βπήι γλαφνρω κρατερήφι βίηφιν. 
καί λίην 6ε γ' έμελλε κιχήβεβθαι κακά έργα, ' 
βχέτλι , έπεί ξείνονς ούχ άξεο 6ω ivi οίκω 
έβθέμεναί' τω 6ε Ζευς τίβατο κ al -θεοί άλλοι . ' 

ώς έφάμην, 6 δ' έπειτα χολώβατο κηρόθι μάλλον, 480 
ήκε δ' άπορρήξας κορυφήν όρεος μεγάλοιο, 
κάδ δ' έβαλε προπάροιθε νεός κυανοπρώροιο 
[τυτθόν, έδενηβεν δ' οίήιον άκρον ίκέβθαί]. 
έκλνβθη δε θάλαββα κατερχόμενης υπό πέτρης" 
την δ' άψ ήπειρόνδε παλιρρό&ιον φέρε κύμα, 485 
πλημνρίς έκ πόντοιο, θέμωβε δέ χέρβον ίκέβθαι. 
αύτάρ εγώ χείρεββι λαβών περιμήκεα κοντον 
ώβα παρέξ, έτάροιδι δ' έποτρύνας έκέλευβα ' 
έμβαλέειν κώπης, ϊν ύπεκ κακότητα φύγοιμεν, 
κρατί κατανεύων οί δε προπεβόντες έρε66ον. 490 
αλλ' οτε δή δίς τόββον άλα πρήββοντες άπήμεν, 
καί τότε δή Κύκλωπα προβηύδων άμφΐ δ' εταίροι 
μειλίχιοις έπεεββιν έρήτυον άλλοθεν άλλος· ' 
,βχέτλιε, τίπτ έθέλεις έρεθιξέμεν άγριον άνδρα; 
ός καί νυν πόντονδε βαλών βέλος ήγαγε νήα 495 
αντις ές ήπειρον, κα ί δή φάμεν αύτόθ' όλέβθαι. 
εί δέ φθεγξαμέν ου τ εν ή αύδήβαντος άκονβεν, 
βνν κεν άραξ' ήμέων κεφαλάς καί νήια δοϋρα 
μαρμάρω όκριόεντι βαλών τόββον γαρ ϊηβιν 

ώς φάβαν, αλλ ' ού πεΐθον έμον μεγαλήτορα θν-
μόν, : ' 500 

αλλά μιν άψορρον προβέφην κεκότηότί θνμω" 
10* 
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,Κύκλωψ, ut κέν τις β ε καταθνητών ανθρώπων 
όφθαλμοϋ εί'ρηται άεικελίην άλαωτνν, • 
φάβθαι Όδνββήα πτολιπόρθιον έξαλαώβαι, 
υίόν Λαέρτεω, 'Ιθάκη ένι οίκί' έ χ ο ν τ α 5 0 5 

ώς έφάμην, ό δέ μ' οΙμώξας ήμείβετο μνθω ' 
,ω πόποι, ή μάλα δή με παλαίφατα ,θέβφαθ' ίκάνει. 
έβκε τις ένθάδε μάντις άνήρ ήΰς τε μέγας τε, 
Τήλεμος Ευρυμίδης, ος μαντοβννη έκέκαβτο 
και μαντενόμενος κατεγήρα Κυκλώπεββιν 510 
ος μοι έφη· τάδε πάντα τελεντήβεβθαι όπίββω, 
χειρών έξ 'Οδνβήος άμαρτήβεβθαι όπωπής. 
άλλ' αΐεί τινα φώτα μέγαν xal καλόν έδέγμην 
ένθάδ' έλενβεβθαι μεγάλην έπιειμένον άλκήν 
νυν δέ μ' έών όλίγος τε και οντιδανός καΐ άκικυς 515 
όφθαλμοϋ άλάωβεν, έπεί μ' έδαμάββατο ο'ίνω. 
άλλ' αγε δεϋρ', Όδυβεϋ, iva τοι π α ρ ξείνια θείω 
πομπήν τ ότρννω δόμεναι κλντόν έννοβίγαιον · 
τοϋ γαρ έγώ πάις ειμί, πατήρ δ' έμός εύχεται είναι' 
αυτός δ', al κ έθέληβ', ίήβεται, ουδέ τις άλλος 520 
ούτε θεών μακάρων ούτε θνητών άνθρώπων.' 

ώς έφατ , αντάρ έγώ μιν άμειβόμενος προβέειπον 
,αΐ γαρ δή ψυχής τε καϊ αιώνος 6ε δυναίμην 
εύνιν ποιήβας πέμψαι δόμο ν "Αιδος εΐβω, 
ώ ς ουκ όφθαλμόν γ' Ιήβεται ούδ' ένοβίχθων.' 525 

ώς έφάμην, δ δ' έπειτα Ποβειδάωνι άνακτι · 
εϋχετο χειρ' όρέγων εις ούρανόν άβτερόεντα' 
,κλϋθι, Ποβείδαον γαιήοχε κυανοχαϊτα, 
ει έτεόν γε βός έίμι, πατήρ δ' έμός εΰχεαι είναι, 
δός μή Όδυββήα πτολιπόρθιον οίκαδ' ίκέβθαι 530 
[ν ιόν Ααέρτεώ, 'Ιθάκη ένι οίκί' έχοντα], 
άλλ' εί οί μοΐρ' έβτΐ φίλους τ ίδέειν καϊ ίκέβθαι 
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οίκον ένκτίμενον καί έήν ές πατρίδα γαΐαν, 
όψε κακώς έλθοι, όλέβας απο πάντας εταίρους, 
νηος έπ' άλλοτρίης, εύροι δ' έν πήματα ο ίκω. ' 636 

ως έφατ ευχόμενος, τον δ' εκλύε κνανοχαίτνς. 
αντάρ ο γ' έξαντις πολν μείζονα λααν άείρας 
ήκ έπιδινήβας, έπέρειβε δε ϊν άπελεθρον, 
κάδ δ' έβαλεν μετόπιβ&ε νέος κνανοπρώροιο 
τντθόν, έδενηβεν δ' οίήιον άκρον ΐκέβθαι. 540 
έκλνβθη δέ θάλαββα κατερχόμενης υπό πέτρης" 
τήν δέ πρόβω φέρε κνμα, θέμωβε δέ χέρβον ίκέβθαι. 

αλλ' δτε δή τήν νήβον άφικόμεθ', ένθα περ άλλαι 
νήες ένββελμοι μένον άθρόαι, &μφ\° δ' εταίροι 
εΐατ' όδυρόμενοι, ήμέας ποτιδέγμενοι αίεί, 645 
νήα μέν ένθ' έλθόντες έκέλβαμεν έν ψαμάθοιβιν, 
έκ δέ καί αυτοί βήμεν έπί ρηγμΐνι θαλάββης. 
μήλα δέ Κνκλωπος γλαφυρής έκ νηός έλόντες 
δαββάμεθ', ώς μή τίς μοι άτεμβόμενος κίοι ί'βης. 
άρνεών δ' έμοί οίω ένκνήμιδες εταίροι 550 
μήλων δαιομένων δόβάν έξοχα" τον δ' έπί θ ivi . 
Ζηνί κελαινεφέι Κρονίδη, δς π&βιν άνάββει,. 
ρέξας μηρί' έκαιον" ό δ' ουκ έμπάζετο Ιρών, 
αλλ ' ο γε μερμήριζεν, δπως άπολοίατο παβαι 
νήες ένββελμοι καί έμοί έρίηρες εταίροι. 555 

ώς τότε μέν πρόπαν ήμαρ ές ήέλιον καταδύντα 
ήμεθα δαιννμενοι κρέα τ άβπετα καί μέθν ηδύ' 
ήμος δ' ήέλιος κατέδν καί έπί κνέφας ήλθεν, 
δή τότε κοιμήθημεν έπί ρηγμΐνι θαλάββης. 
ήμος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάκτυλος Ήώς, . 560 
δή τότ' έγών έτάροιβιν έποτρύνας έκέλευβα . · 
αύτούς τ' άμβαίνειν ανά τε πρυμνήβιά λνβαι" 
οί δ' αϊψ' είββαινον και έπί κληΐβι καθΐζον, 
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δ' έζόμενοι πολιήν αλα τύπτον έρετμοϊς. 
ένθεν δε πρότερα πλέομεν άκαχήμενοι ήτορ, 565 

αβμενοι εκ θανάτοιο, φίλους ολέβαντες εταίρους. 

ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Κ. 

Τά Λερϊ Αίόλον και Ααιΰ τρυγόνων και 

Κίρκης. 

Αίολίην δ ' ες νήβον άφικόμεθ' · ένθα δ ' έναιεν 
Αίολος Ίπποτάδης, φίλος άθανάτοιβι θεοιβιν, 
πλωτή ένϊ νήβω · παβαν δε τέ μιν πέρι τείχος' 
χάλκεον αρρηκτον, λιββή δ* άναδέδρομε πε'τρη. 
τοϋ και δώδεκα παίδες ένϊ μεγάροις γεγάαβιν, 5 
εξ μεν θυγατέρες, εξ δ ' νίέες ήβώοντες· 
ένθ' ο γε θυγατέρας πόρεν υίάβιν είναι ακοίτις. 
οι δ' αίει παρά πατρϊ φίλφ καΐ μητέρι κεδνή 
δαίνυνται, παρά δέ βφιν όνείατα μυρία κείται, 
κνιβήεν δέ τε δώμα περιβτεναχίζεται αυλή ίο 

ήματα" νύκτας δ' αντε παρ' αΐδοίης άλόχοιβιν 
ευδουβ' έν τε τάπηβι και έν τρητοΐβι λέχεββιν. 
καΐ μεν τ&ν ίκόμεβθα πάλιν καΐ δώματα καλά. 
μήνα δέ πάντα φίλε ι με και έξερέεινεν έκαβτα, 
'Ίλιον Άργείων τε νέας καϊ νόβτον 'Αχαιών ι5 
και μέν έγω τω πάντα κατά μοϊραν κατέλεξα. 
αλλ' οτε δή καϊ έγων δδον ήτεον ήδέ κέλευον 
πεμπέμεν, ουδέ τι κείνος άνήνατο, τενχε δέ πομπήν. 
δώκε δέ μ' έκδείρας άβκόν βοές έννεώροιο, 
ένθα δέ βυκτάων ανέμων κατέδηβε κέλενθα' 20 
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κεΐνον γάρ ταμίήν άνεμων ποίηβε Κρονίων, 
ήμεν παυέμεναι ήδ' όρνύμεν, δν κ' έθέληβιν. 
νηΐ δ' ένΐ γλαφυρή κατ έδει μέρμιθι φαεινή 
άργυρέη, ίνα μή τι παραπνεύβη δλίγον περ' 
αύτάρ έμοι πνοιήν Ζεφύρου προέηκεν άήναι, 25 
δφρα φέροι νήάς τε και αυτούς' ούδ' άρ' έμελλεν 
έκτελέειν αυτών γάρ άπωλόμεθ άφραδίηβιν. 

έννήμαρ μεν δμώς πλέομεν νύκτας τε και ήμαρ, 
τή δεκάτη δ' ήδη άνεφαίνετο πατρίς άρουρα, 
και δή πυρπολέοντας έλεύββομεν έγγύς έόντες' 30 
ένθ έμέ μεν γλυκύς ύπνος έπήλυθε κεκμηώτα, 
αΐεϊ γάρ πόδα νήος ένώμων, ουδέ τω άλλω 
δώχ έτάρων, ίνα θάββον. ίκοίμε&α πατρίδα γαΐαν 
οι δ' ε'ταροι έπέεββι προς άλλήλους άγόρευον 
καί μ' έφαβαν χρυβόν τε καΐ άργυρον οίκαδ' άγεβθαι 
δώρα παρ' Αιόλου μεγάλητορος Ίπποτάδαο. • 36 
ώδε δέ τις είπεβκεν ίδών ε'ς πληβίον άλλον 
,ώ πόποι, ώς δδε πάβι φίλος καί τίμιός έβτιν 
άνθρώποις, δτεών τε πόλιν καί γαΐαν ΐκηται. 
πολλά μεν έκ Τροίης άγεται κειμήλια καλά 40 

ληίδος, ήμεΐς δ' αύτε δμήν δ δον έκτ ελέβαντες 
οΐκαδε νιββόμεθα κενεάς βύν χείρας έχοντες' 
και νυν όί τάδ' έδωκε χαριξόμενος φιλότητι 
Αίολος, άλλ' άγε θαββον ίδώμεθα, δττι τάδ' έβτίν, 
δββος τις χρυβός τε και άργυρος άβκω ένεβτιν.' 45 

ώς έφαβαν, βουλή δε κακή νίκηβεν εταίρων 
άβκδν μεν λΰβαν, άνεμοι δ' έκ πάντες δρουβαν. 
τούς δ' άίψ' άρπάξαβα φέρεν πόντρνδε θύελλα 
κλαίοντας, γαίης άπο πατρίδος, αύτάρ έγώ γε 
έγρόμενος κατά θυμον άμύμονα μερμήριξα, 50 
ήε πεβών έκ νηος άποφθίμην ένΐ πόντω, 
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ή άκέων τλαίην καί έτι ζωοΐβι μετείην. 
αλλ' έτλην καΐ έμεινα, καλνψάμενος δ' ένΐ νηϊ 
κείμην. αί δ' έφέροντο κακή άνέμοιο θυέλλη 
αύτις έπ' Αίολίην νήβον, βτενάχοντο δ' εταίροι. 55 

ένθα δ' έπ' ηπείρου βήμεν καΐ άφνββάμεθ' ύδωρ, 
αϊψα δε δεΐπνον έλοντο θοής παρά νηυβίν εταίροι, 
αυτά ρ έπεί βίτοιό τ' έπαββάμεθ' ήδέ ποτήτος, 
δή τότ' έγώ κήρυκα τ' όπαββάμενος καΐ έταΐρον 
βήν εις Αιόλου κλυτά δώματα' τον δέ κίχανον 60 
δαιννμενον παρά ή τ' άλόχω καί οϊβι τεκεββιν. 
έλθόντες δ' ές δώμα παρά βταθμοΐβιν έπ' ουδού 
έζόμεθ'.' οί δ' ανά θυμον έθάμβεον έκ τ' έρέοντο' 
,πώς ήλθες, Όδνβεύ; τίς τοι κακός έχραε δαίμων; 
ή μεν β' ένδνκέως άπεπέμπομεν, όφρ' άφίκϋιν 65 
πατρίδα βήν καί δώμα καί ει πού τοι φίλον έβτίν.' 

ώς φάβαν, αύτάρ έγώ μετεφώνεον άχνύμενος κήρ' 
,άαβάν μ' έταροί τε κακοί προς τοΐβί τε ύπνος 
βχέτλιος. αλλ' άκέβαβθε, φ ί λ ο ι ' δνναμις γάρ έν νμΐν.1 

ως έφάμην μαλακοίβι καθαπτόμενος έπέεββιν, 70 
ο ί δ' ανεφ έγένοντο' πατήρ δ' ήμείβετο μύθω' 
,έρρ' έκ νήβον θάββον, έλέγχιβτε ζω όντων 
ού γάρ μοι θέμις έβτι κομιζέμεν' ούό" άποπέμπειν 
άνδρα τόν, οι? κε θεοΐβιν άπέχθηται μακάρεββιν 
έρρε, έπεί άρα θεοΐβιν άπεχθόμενος τόδ' ίκάνεις.' 75. 
ώς ειπών άπέπεμπε δόμων βαρέα βτενάχοντα. 

ένθεν δέ προτέρω πλέομεν άκαχήμενοι ήτορ. 
τείρετο δ' ανδρών θυμός υπ' είρεβίης άλεγεινής 
ήμετέρη μάτίη, έπεί ούκέτι φαίνετο πομπή, 
εξήμαρ μέν όμως πλέομεν νύκτας τε καί ήμαρ, 80 
έβδομάτη δ' ίκόμεβθα Αάμον αίπύ πτολίεθρον, 
Τηλέπνλον Ααιβτρυγονίην, οθι ποιμένα ποιμήν 
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ήπύει είβελάων, δ δε τ' έξελάων υπακούει, 
ένθα κ' άνπνος άνήρ δοιους έξήρατο μιβθούς, 
τον μεν βουκολέων, τον δ ' άργυφα μήλα νομεύων 85 
εγγύς γαρ νυκτός τε καί ήματός είβι κε'λευθοι. 
ένθ' ¿πεί ¿ς λιμένα κλυτον ήλθομεν, δν πέρι πέτρη 
ήλίβατος τετύχηκε διαμπερές άμφοτέρωθεν, 
άκταΐ δέ προβλήτες έναντιαι άλλήληβιν 
έν βτόματι προύχουβιν, αραιή δ ' είβοδός έβτιν, 90 
ένθ' οΐ γ' εί'βω πάντες έχον νέας αμφιελίββας. 
at μέν άρ' έντοβθεν λιμένος κοίλοιο δέδεντο 
πληβίαΐ' ου μέν γάρ ποτ' άέξετο κϋμά γ' έν αύτω, 
ούτε μέγ' ουτ' ολίγον, λευκή δ' ήν άμφΐ γαλήνη' 
αυτά ρ έγών οίος βχέθον έξω νήα μέλαιναν, 95 

αύτοΰ έπ' έβχατιή, πέτρης έκ πείβματα δήβας. 
έβτην δέ βκοπιήν ές παιπαλόεββαν άνελθών 
ένθα μέν ούτε βοών ουτ' άνδρών φαίνετο έργα, 
καπνον δ' οίον όρώμεν από χθονος άίββοντα. 
δή τότ έγών έτάρους προΐειν πεύθεβθαι Ιόντας, 100 
οι τίνες ανέρες είεν επί χθονί βΐτον έδοντες, 
'άνδρε δύω κρίνας, τρίτατον κήρνχ αμ' όπάββας. 
οι δ' Ι'βαν έκβάντες λείην όδόν, ή περ αμαξαι 
άβτυδ' αφ' υψηλών όρέων καταγίνεον ϋλην, 
κούρη δέ ξύμβληντο προ αότεος νδρευούβη, 105 

θυγατέρ' Ιφθίμη Λαιβτρνγόνος Άντιφάταο. 
ή μέν αρ' ές κρήνην κατεβήβετο καλλιρέεθρον 
Άρτακίην ένθεν γαρ ύδωρ προτί άβτν φέρεβκον 
οί δέ παριβτάμενοι προβεφώνεον έκ τ' έρέοντο, 
8ς τις τώνδ' εί'η βαβιλενς καί τοϊβιν ανάββον 110 
ή δέ μάλ' αντίκα πατρός έπέφραδεν υψερεφές δω. 
οι δ' έπεί εΐβήλθον κ λυτά δώματα, τήν δέ γυναίκα 
ευρον, 8βην τ ορεος κορυφήν, κατά δ' έβτυγον αυτήν. 

и 



1 5 4 . ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Δ. 

ή δ' αΐψ' έξ άγορής έκάλει κλντδν Άντιφιχτήα, 
δν πόβιν, δς δή τοΐβιν έμήβατο λυγρον όλεθρον. 115 
αντί;ι ίνα μάρψας ετάρων ώπλίβδατο δεΐπνον * 
τω δέ δύ' άίξαντε φυγή έπΐ νήας ίκέβθην. 
αύτάρ δ τεϋχε βοήν δια άβτεος' οί δ' άίοντες 
φοίτων ί'φθιμοι Ααιβτρυγόνες άλλοθεν άλλος, 
μνρίοι, ούκ άνδρεββίν έοικότες, άλλά Γίγαβιν. 120 
οι ρ' άπό πετράων άνδραχθέβι χερμαδίοιβιν 
βάλλον άφαρ δέ κακός κόναβος κατά νήας δρώρειν 
άνδρών τ' δλλνμένων νηών. θ' άμα άγννμενάων 
ιχθύς δ' ώς πείροντες άτερπέα δαΐτα φε'ροντο. 
όφρ' οί τους δλεκον λιμε'νος πολυβενθέος εντός, 125 
τόφρα δ' έγώ ξίφος όξύ έρυββάμενος παρά μηρού 
τφ άπδ πείδματ έκοψα νεος κυανοπρώροιο. 
αιψα δ' ¿μοΐς έτάροιδιν έποτρύνας έκέλενδα 
έμβαλέειν κώπης, ιν νπέκ κακότητα φΰγοιμεν 
οί δ' άλα πάντες άνέρριψαν δείβαντες όλεθρον. 130 
άβπαβίως δ' ές πόντον έπηρεφέας φύγε πέτρας . 
νηϋς έμή' αύτάρ αί άλλαι άολλέες αύτόθ' δλοντο. 

ένθεν δέ προτέρω πλέομεν άκαχήμενοι ήτορ, 
άβμενοι εκ θανάτοιο, φίλους όλέδαντες εταίρους. 
Αίαίην δ' ές νήθον άφίκομεθ' · ένθα δ' έναιεν 135 
Κίρκη έυπλόκαμος, δεινή θεδς αύδήεβόα, 
αύτοχαβιγνήτη όλοόφρονος Αίήταο' 
άμφω δ' εκγεγάτην φαεβιμβρότου Ήελίοιο 
μητρός, τ εκ Πέρβης, τήν Ωκεανός τέκε παΐδα. 
ένθα δ' έπ' ακτής νηϊ κατηγαγόμεβθα βιωπή 140 
ναύλοχον ές λιμένα, και τις θεδς ήγεμόνευεν. 
ένθα τότ έκβάντες δύο τ ήματα καΐ δύο νύκτας 
κείμεθ' δμον καμάτω τε καϊ άλγεβι θυμδν έδοντες. 
άλλ' 8τε δή τρίτον ήμαρ έυπλόκαμος τέλεβ' 'Ηώς, 
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καΐ τότ' έγών έμόν έγχος ελών και φάβγανον όξν 145 
καρπαλίμως παρά νηος άνήιον ές περιωπήν, 
ει' πως έργα ίδοιμι βροτών ένοπήν τε πυθοίμην. 
έθτην δε βκοπιήν ές παιπαλόεββαν άνελθών, ' 
καί μοι έείβατο καπνός από χθονδς εύρνοδείης, 
Κίρκης έν μεγάροιβι, δια δρυμά πυκνά καί ϋλην. 150 
μερμήριξα δ' έπειτα κατά φρένα καί κατά θυμδν 
έλθεΐν ήδέ πυθέβθαι, έπεί ί'δον αϊθοπα καπνόν. 
ώδε δέ μοι φρονέοντι δοάββατο κέρδιον είναι, 
πρώτ έλθύντ έπΐ νήα θοήν.και θΐνα θαλάββης 
δεΐπνον έταίροιβιν δόμεναι προέμεν τε πυθέβθαι. 155 
αλλ' δτε δή βχεδδν ήα κιών νέος άμφιελίββης, 
καί τότε τίς με θεών όλοφύρατο μοϋνον έόντα, 
δς ρά μοι ύψίκερων έλαφον μέγαν είς δδόν αυτήν 
ήκεν. δ μεν ποταμόνδε κατήιεν έκ νομοϋ ύλης 
πιόμενος· δή γάρ μιν έχεν μένος ήελίοιο ' 160 

τον δ' έγώ έκβαίνοντα. κατ άκνηβτιν μέβα νώτα 
πλήξα' το δ' αντικρύ δόρυ χάλκεον έξεπέρηβεν, 
κάδ δ' έπεβ' έν κονίηβι μακών, &πο δ' έπτατο θυμός, 
τω δ' έγώ έμβαίνων δόρυ χάλκεον έξ ώτειλής 
είρυβάμην το μεν αύθι κατακλίνας έπΐ γαίη 165 
εί'αβ'· αύτάρ έγώ βπαβάμην ρώπάς τε λύγους τε, 
πεΐβμα δ', δβον τ' δργυιαν, έυβτρεφές άμφοτέρωθεν 
πλεξάμενος βυνέδηβα πόδας δεινοΐο πελώρου, 
βήν δέ καταλοφάδεια φέρων έπΐ νήα μέλαιναν 
έγχει έρειδόμενος, έπεί ου πως ή εν επ ωμου 170 
χειρι φέρειν έτέρη· μάλα γάρ μέγα θηρίον ήεν. 
κάδ δ' έβαλον προπάροιθε νεός, ανέγειρα δ' εταίρους 
μειλιχίοις έπέεββι παραβταδον άνδρα έκαβτον 
,ώ φίλοι, ου γάρ πω καταδυβόμεθ' άχνύμενοί περ 
είς Άίδαο δόμους, πριν μόρβιμον ήμαρ έπέλθη' 175 
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άλλ' άγετ , 'όφρ' έν νηϊ θοή βρώβίς τε πόβις τε, 
μνηβόμεθα βρώμης, μηδέ τρνχώμεθα λιμώ.' 

ώς έφάμην, ol δ' ώκα έμοΐς έπέεΰβι πίθοντο, 
έκ δέ. καλνψάμενοι παρά θΐν' αλός άτρνγέτοιο 
θηήβαντ έλαφον: μάλα γαρ μέγα θηρίου ή εν. 180 
αύτάρ έπεί τάρπηβαν δρώμενοι όφθαλμοΐβιν, 
χε ίρας νιψάμενοι τενχοντ έρικνδέα δαϊτα. . 

ώς τότε μέν πρόπαν ήμαρ ¿ς ήέλιον καταδνντα 
ήμεθα δαιννμενοι κρέα τ άβπετα καϊ μέθν ηδύ: 
ήμος δ' ήε'λιος κατε'δν και έπί κνέφας ήλθεν, 185 
δή τότε κοιμήθημεν έπί ρηγμΐνι θαλάββης. 
ήμος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάκτυλος 'Ηώς, 
καϊ τότ' έγών άγορήν θέμενος μετά παβιν έειπον 
,[κέκλυτέ μεν μύθων, κακά περ πάβχοντες εταίροι·] 
ω φίλοι, ον γάρ τ ί'δμεν, όπη ζόφος ούδ' όπη ηώς, 
ούδ' όπη ήέλιος φαεβίμβροτος είβ' υπό γαιαυ, 191 
ούδ' οπή άννεΐται' άλλα φραζώμεθα Θα66ον, 
εΐ τις έτ έβται μήτις. εγώ δ' ούκ οί'ομαι είναι, 
εΐδον γαρ βκοπιήν ές παιπαλόεββαν άνελθών . 
νήβον, την περι πόντος άπείριτος έβτεφάνωται' 195 
αύτή δέ χθαμαλή κείται' καπνόν δ' ένϊ μέββη 
έδρακον δφθαλμοΐβι δια δρνμά πνκνά και νληνύ 

ώς έφάμην, τοΐβιν δέ κατεκλάβθη φίλον ήτορ 
μνηβαμένοις έργων Ααιβτρνγόνος Άντίφάταο 
Κνκλωπός τε βίης μεγαλήτορος άνδροφάγοιο. 200 
κλαΐον δέ λιγέως θαλερον κατά δάκρυ χέοντες' 
άλλ' ού γάρ τις πρήξις έγίγνετο μνρομένοιβιν. 
αύτάρ έγώ δίχα πάντας έυκνήμιδας εταίρους 
ήρίθμεον, άρχον δέ μετ άμφοτέροιβιν όπαββα' 
των μέν έγών ήρχον, των δ' Εύρνλοχος θ εοε ιδής . 205 
κλήρους δ ' έν κννέη χαλκήρεϊ πάλλομεν ώκα' 
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έκ δ' έθορε κλήρος μεγαλήτορος Εύρυλόχοιο 
βή δ' Ιέναι, άμα τω γε δύω και είκοβ' εταίροι 
κλαίοντες' κατά δ' άμμε λίπον γοόωντας 'όπιβθεν. 
ενρον δ' έν βήββηΰι τετνγμένα δώματα Κίρκης 210 
ξεβτοΐβιν λάεββι, περιβκέπτώ ένϊ χώρω' 
άμφι δε μιν Λύκοι ή β αν όρέϋτεροι ήδέ λέοντες. . 
τους αυτή κατέθελξεν, ¿πει κακά φάρμακ έδωκε ν . 
ονδ' οι γ' ώρμήθηόαν έ% άνδράβιν, αλλ' άρα τοί γε 
ούρήβιν μακρήβι περιβ&αίνοντες άνέβταν. 215 

ώς δ' οτ ' αν άμφι άνακτα κύνες δαίτηθεν ιόντα 
βαίνωβ', αίεΐ γάρ τε φέρει μειλίγματα θυμού, 
ώς τους άμφι λύκοι κρατερώννχες ήδέ λέοντες . 
βαίνον · τοί δ' έδειΰαν, έπεί ίδον α ίνα πέλωρα. 
έβταν δ' έν προθύροιβι θεάς καλλιπλοκάμοιο, 220 
Κίρκης δ' ένδον άκονον άειδούβης όπΐ καλή, 
ίβτον έποιχομένης μέγαν άμβρρτον, οία.θεάων 
λεπτά τε και χαρίεντα και άγλαά έργα πέλονται. 
τοϊβι δέ μύθων ήρχε Πολίτης 'όρχαμος άνδρών, 
ός μοι κήδιβτος ετάρων ήν κεδνότατός τε· 225 

,ω φίλοι, ένδον γάρ τις εποιχομένη μέγαν ίβτον 
καλόν άοιδιάει, δάπεδον δ' άπαν άμφιμέμνκεν, 
ή θεός ήέ γυνή' άλλά φθεγγώμεθα θα66ον.ζ 

ώς άρ' έφώνηβεν, τοί δέ φθέγγοντο καλενντες. 
ή δ' αιψ' έξελθοϋβα θύρας ωιξε φαεινάς 230 
και κάλει' οί δ' άμα πάντες άιδρείηβιν έποντο' 
Εύρύλοχος δ' ύπέμεινεν, διβάμενος δόλον είναι, 
είβεν δ' είβαγαγοϋβα κατά κλιβμούς τε θρόνους τε, 
έν δέ βφιν τυρόν τε καϊ άλφιτα καϊ μέλι χλωρόν 
οϊνω Πραμνείω έκύκα· άνέμιβγε δέ βίτω 235 
φάρμακα λύγρ', iva πάγχυ λαθοίατο πατρίδος αΐης. 
αύτάρ έπεί δώκέν τε καϊ έκπιον, αύτίκ έπειτα 
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ράβδω πεπληγνΐα κατά βνφεοΐβιν έέργνυ. 
οι δε βνών μεν έχον κεφαλάς φωνήν τε τρίχας τε 
καΐ δέμας, αύτάρ νους ήν έμπεδος, ώς το πάρος περ. 

ως οι μεν κλαίοντες έέρχατο, τοΐβι δέ Κίρκη 241 
πάρ ρ . ακνλον βάλανόν τε βάλεν καρπόν τε κρανείης 
έδμεναι, ola βύες χαμαιευνάδες αίεν έδουβιν 
Ενρύλοχος δ' αιψ' ήλθε θοήν έπΐ νήα μέλαιναν 
άγγελίην έτάρων έρέων και άδενκέα πότμον. 245 
ουδέ τι έκφάβθαι δυνατό έπος ιέμενός περ, 
κήρ αχεί μεγάλω βεβολημένος" έν δέ οι 006ε 
δακρνόφιν πίμπλαντο, γόον δ' ώίετο θυμός, 
άλλ' ότε δή μιν πάντες άγαββάμεθ' έξερέοντες, 
και τότε των άλλων έτάρων κατέλεξεν όλεθρον 250 

^".ήομεν, ώς έκέλευες , ανά δρυμά, φαίδιμ' Όδυββεϋ" 
ευρομεν έν βήββηβι τετνγμένα δώματα καλά 
[ξεΰτοΐβιν λάεββι, περιβκέπτω ένΐ χώρω], 
ένθα δέ τις μέγαν ίβτον έποιχομένη λίγ' άειδεν 
ή θεός ήε γυνή· τοί δέ φθέγγοντο καλεϋντες" 255 
ή δ' αιψ' έξελθουβα θύρας ώιξε φαεινάς 
καΐ κάλει' οι δ' άμα πάντες άιδρείηβιν έποντο' 
αύτάρ έγών ύπέμεινα, διβάμενος δόλον είναι, 
οι δ' αμ' άιβτώθη6αν άολλέες, ουδέ τις αυτών 
έξεφάνη" δηρον δέ καθήμενος έβκοπίαξονύ 260 

ώς έφατ , αύτάρ εγώ περί μέν ξίφος άργυρόηλον 
ωμοιιν βαλόμην, μέγα χάλκεον, άμφΐ δέ τόξα" 
τον δ' αψ ήνώγεα αύτήν δδόν ήγήβαβθαι. 
αύτάρ ο γ' άμφοτέρηβι λαβών έλλίββετο γουνών 
[και μ' άλοφυρόμενος έπεα πτερόεντα προβηύδα]· 265 
,μή μ' άγε κεΐβ' άέκοντα, διοτρεφές, άλλά λίπ αύτοϋ " 
οιδα γάρ, ώς ούτ αύτδς έλεύβεαι ούτε τιν' άλλον 
άξεις βών έτάρων. αλλά ξύν τοίβδεβι θ&ββον 
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φευγωμεν έτι γάρ κεν άλνξαιμεν κακόν ήμαρ.' 
ώς έφατ, αντάρ έγώ μιν αμειβόμενος προβέειπον 

,Ενρνλοχ, ή τοι μεν 6ν μεν' αντον τώδ' ένΐ χώρω 271 
έβθων καΐ πίνων κοίλη παρά νηΐ μελαίνη· 
αντάρ έγών είμι, κρατερή δε μοι έπλετ ανάγκη 

ώς ειπών παρά νηος άνήιον ήδέ θαλάββης. 
άλλ' ότε δή άρ' έμελλον ιών ίεράς ανά βήββας 275 
Κίρκης ΐξεβθαι πολνφαρμάκον ές μέγα δώμα, 
ένθα μοι 'Ερμείας χρνβόρραπις άντεβόληβεν 
έρχομένω προς δώμα, νεηνίη άνδρι έοικώς, 
πρώτον νπηνήτη, τον περ χαριεότάτη ήβη' 
έν τ' άρα μοι φν χειρί, έπος τ έφατ εκ τ όνόμαξεν 
,πή δή αντ , ώ δύβτηνε, δι' άκριας έρχεαι οίος, 281 
χώρον άιδρις έών; έταροι δε τοι οϊδ' ένΐ Κίρκης 
έρχαται ως τε βύες πνκινούς κευθμώνας έχοντες, 
ή τους λυβόμενος δενρ' έρχεαι; ουδέ 6ε φημι 
αντον νοβτήβειν, μενέεις δε 6ν γ', ένθα περ άλλοι. 285 
άλλ' άγε δή 6ε κακών έκλνβομαι ήδέ βαώβω. 
τη, τάδε φάρμακον. έΰθλον έχων ές δώματα Κίρκης 
έρχεν, δ κέν τοι κράτος άλάλκηβιν κακόν ήμαρ. 
πάντα δέ τοι έρέω όλοφώια δήνεα Κίρκης, 
τενξει τοι κνκεώ, βαλέει δ' έν φάρμακα 6ίτω. 290 
αλλ' ο ν δ' ώς θέλξαι 6ε δννήΰετ αι~ ου γάρ εάδει 
φάρμακον έβθλόν, δ τοι δώβω, έρέω δέ έκαβτα. 
όππότε κεν Κίρκη β' έλάβη περιμήκεΐ ράβδω, 
δή τότε 6τ> ξίφος ύξυ έρνββάμενος παρά μηροϋ 
Κίρκη έπάΐξαι, ως τε κτάμεναι μενεαίνων. 295 

ή δέ β' ύποδείβαβα κελήβεται εύνηθήναί' 
ένθα 6ν μηκέτ έπειτ άπανήναβθαι θεον εννήν, 
δφρα κέ τοι λνβη θ' έτάρονς αυτόν τε κομίββη' 
άλλά κέλεβθαί μιν μακόρων μέγαν δρκον όμόββαι, 

Α 
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μή τί το ι αύτώ πήμα κακόν βονλευβέμεν άλλο, 300 
μή ο' άπογυμνωθέντα κακόν καί άνήνορα θείη.' 

ως άρα φωνήβας πόρε φάρμακον άργεϊφόντης 
έκ γαίης έρνβας καί μοι φύβιν αντον έδειξε ν. 
ρίζη μεν μέλαν έβκε, γάλακτι δε εί'κελον άνθος' 
μώλν δέ μιν καλέονβι θεοί' χαλεπον δε' τ' όρύββειν 
άνδράβι γε θνητοιβι, θεοϊ δέ τε πάντα δύνανται. 306 

'Ερμείας μεν έπειτ απέβη προς μακρόν Όλνμπον 
νήβον άν' υλήεββαν, έγώ δ' ές δώματα Κίρκης 
ήια, πολλά δέ μοι κραδίη πόρφυρε κιόντι. 
έβτην δ' είνϊ θύρηβι θεάς καλλιπλοκάμοιο' 310 
ένθα βτάς έβόηβα, θεά δέ μοι έκλνεν ανδής. 
ή δ' αίψ' έξελθονβα θύρας ώιξε φαεινός 
καϊ κάλεΐ' αύτάρ έγώ ν επόμην άκαχήμενος ήτορ. . 
είδε δέ μ' είβαγαγονβα έπΐ θρόνου άργυροήλου 
καλοϋ δαιδαλέου" νπο δέ θρήνυς ποβίν ήεν 315 
τενχε δέ μοι κυκεώ χρνβέω δέπαι, 'όφρα πίοιμι, 
έν δέ τε φάρμακον ήκε κακά φρονέουβ' ένι θυμω. 
αύτάρ έπεί δώκέν τε και έκπιον, ουδέ μ' έθελξεν, 
ράβδω πεπληγυΐα έπος τ έφατ' έκ τ' όνόμαξεν 
,έρχεο νυν βυφεόνδε, μετ' άλλων λέξο εταίρων320 
ώς φάτ', έγώ δ' άορ οξύ έρυβδάμενος παρά μηροϋ 
Κίρκη έπήίξα, ως τε κτάμεναι μενεαίνων. 
ή 4ε μέγα ίάχουδα ύπέδραμε καί λάβε γούνων, . 
καί μ' όλοφυρομένη έπεα πτερόεντα προβηύδα' 
,τίς, πόθεν εις άνδρών; πόθι τον πόλις ήδέ τοκήες; 325 
θαϋμά μ' έχει, ώς ου τι πιών τάδε φάρμακ' έθέλγθης' 
ούδέ γαρ ούδέ τις άλλος άνήρ τάδε φάρμακ' άνέτλη, 
δς κε πίη και πρώτον άμείψεται έρκος όδόντων. 
[0οι 4ε' τις έν βτήθεββιν άκήλητος νόος έβτίν.] 
ή 6υ γ' Όδυββεύς έββι πολύτροπος, όν τέ μοι αίεΐ 330 
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φάβκεν έλεύβεβθαι χρνβόρραπις άργεϊφύντης 
έκ Τροίης ανιόντα θοή βύν νηΐ μελαίνη. 
άλλ' άγε δή κολεώ μεν άορ θέο, νώι δ' έπειτα 
ευνής ήμετέρης έπίβ ε ίο μεν, όφρα μιγέντε 
εύνή καΐ φιλότητι πεποίθομεν άλλήλοιβιν.' 335 

ώς έφατ, αντάρ~ εγώ μιν αμειβόμενος προβέειπον 
,ώ Κίρκη, πως γάρ με κέλεαι Sol ήπιο ν είναι, 
ή μοι 6ϋς μεν έθηκας ένΐ μεγάροιβιν εταίρους, 
αυτόν δ' ένθάδ' έχονβα δολοφρονέονβα κελεύεις 
ές θάλαμόν τ ίέναι και βής έπιβήμεναι εύνής, 340 
όφρα με γνμνωθέντα κακόν και άνήνορα θείης. 
ούδ' αν εγώ γ' έθέλοιμι τεής έπιβήμεναι εύνής, 
εί μη μοι τλαίης γε, θεά, μέγαν δρκον όμόΰβαι, 
μη τί μοι αύτω πήμα κακόν βουλενβέμεν αλλού 

ώς έφάμην, ή δ' αύτίκ άπώμννεν, ώς έκέλευον. 345 
αύτάρ έπεί ρ όμο6εν τε τελεύτηβέν τε τον δρκον, 
και τότ εγώ Κίρκης έπέβην περικαλλέος εύνής. 

άμφίπολοι δ' άρα τέως μεν ένί μεγάροιβι πένοντο 
τέσσαρες, αϊ ol δώμα κάτα δρήβτειραι έαβιν 
γίγνονται δ' άρα ταί γ' έκ τε κρηνέων άπό τ άλβέων 350 
έκ θ' Ιερών ποταμών, οΐ τ εις άλαδε προρέονβιν. 
τάων ή μεν έβαλλε θρόνοις ένι ρήγεα καλά 
πορφύρεα καθύπερθ', νπένερθε δέ λΐθ' ύπέβαλλεν • 
ή δ' έτέρη προπάροιθε θρόνων έτίταινε τραπέξας 
άργυρέας, έπι δέ βφι τίθει χρύσεια κάνεια' 355 

ή dà τρίτη κρητήρι μελίφρονα οίνον έκίρνα 
ήδύν εν άργυρέφ, νέμε δέ χρύβεια κύπελλα· 
ή δέ τετάρτη ύδωρ έφόρει και πϋρ άνέκαιεν . 
πολλον υπό τρίποδι μεγάλφ, Ιαίνετο δ' ύδωρ. 
αύτάρ έπει δή ζέββεν ύδωρ ivi ήνοπι χαλκω, 360 
ές ρ άβάμινθον έβαβα λό ' έκ τρίποδος μεγάλοιο, 
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θυμήρες κεράβαβα, κατά κρατάς τε καΐ ώμων, 
βφρα μοι έκ κάματον θυμοφθόρον εΐλετο γνίων. 
αύτάρ έπεί λοΰβέν τε και εχριβεν λίπ έλαίω, 
άμφΐ δε' με χλαΐναν καλήν βάλεν ήδέ χιτώνα, 365 
είβε δε μ' είβαγαγοϋΰα επί θρόνου αργυροήλου 
καλοϋ δ α ι δ α λ έ ο υ , ύπο δέ θρήνυς ποβιν ή εν. 
[χέρνιβα δ' άμφίπολος προχόω έπέχευε φέρουΰα 
καλή χρυβείη υπέρ άργυρέοιο λε'βητος, 
νίψαβθαι' παρά δέ ξεβτήν έτάνυββε τράπεξαν. 370 
βΐτον δ' αίδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουβα, 
εϊδατα πόλλ' έπιθεΐΰα χαριζομένη παρεόντων] 
έβθέμεναι δ' έκέλευεν εμώ δ' ούχ ήνδανε θυμώ, 
αλλ' ήμην άλλο φρονέων, κακά δ' 'όββετο θυμός. 

Κίρκη δ' ώς ένόηβεν εμ' ήμενον ούδ' έπϊ βίτω 375 
χείρας ίάλλοντα, κρατερον δέ με πένθος έχοντα, 
άγχι παριβταμένη επεα πτερόεντα προβηυδα' 
,τίφθ' ούτως, Όδυβεϋ, κατ' άρ' ε'ζεαι ΐβος άναύδω, 
θνμόν έδων, βρώμης δ' ούχ άπτεαι ούδέ ποτήτός; 
ή τινά που δόλον άλλον ύίεαι' ούδέ τί 6ε χρή 380 
δειδίμεν ήδη γάρ τοι άπώμοβα καρτερον ορκον.' 

ώς εφατ , αύτάρ εγώ μιν αμειβόμενος προβέειπον 
,ώ Κίρκη, τίς γάρ κεν ανήρ, δς έναίβιμος εί'η, 
πριν τλαίη πάββαβθαι έδητύος ήδέ ποτήτος, 
πριν λύβαβθ' έτάρους και εν ύφθαλμοϊβιν ίδέΰθαι; 385 
αλλ' ει δή πρόφρα66α πιεΐν φαγέμεν τε κελεύεις, 
λνβον, ΐν άφθαλμοΐβιν ίδω έρίηρας εταίρους.* 

ώς έφάμην, Κίρκη δέ διέκ μεγάροιο βεβήκειν 
ράβδον εχουβ' έν χειρί, θύρας δ' άνέφξε βυφειον, 
έκ δ' έλαβεν βιάλοιβιν έοικότας έννεώροιβιν. 390 
οι μέν ίπειτ' εβτηβαν έναντίοι, ή δέ δι' αυτών 
έρχομένη προβάλειφεν εκάβτω φάρμακον άλλο' 
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τ ω ν δ' ¿κ μεν μελε'ων τρίχες έρρεον, &ς πριν έφνβεν 
φάρμακον ονλόμενον, τδ βφιν πόρε πότνια Κίρκη' 
άνδρες δ' αψ έγένοντο νεώτεροι, ή πάρος ήΰαν, 395 
και πολύ καλλίονες καί μείζονες είΰοράαβθαι. 
έγνωβαν δέ μ' εκείνοι έφνν τ έν χερβίν έκαβτος. 
π&βιν δ' ίμερόεις νπέδν γόος, άμφϊ δε δωμα 
Ομερδαλέον κανάχιζε' θ ε ά δ' έλέαιρε καί αύτη. 
ή δέ μεν άγχι βταβα προβηύδα δια θεάων' 400 

,διογενίς Λαερτιάδη, πολνμήχαν Όδυβΰεν, 
έρχεο νυν έπΐ νήα θοήν καί θίνα θαλάββης. 
νήα μεν αρ πάμπρωτον ερύββατε ήπειρόνδε, 
κτήματα δ' έν βπήεβδι πελάβδατε όπλα τε πάντα' • 
αυτός δ' αψ ίέναι καί άγειν έρίηρας εταίρους405 

ώς έφάτ, αντάρ έμοί γ' έπεπείθετο θυμός άγήνωρ, 
βήν δ' ίέναι έπΐ νήα θοήν καί θίνα θαλάδδης. 
ενρον έπειτ έπι νηί θοή έρίηρας εταίρους 
οΐκτρ' ό λ ο φ ν ρ ο μ έ ν ο υ ς θαλερόν κατά δάκρυ χέοντας. 
ώς δ' οτ' αν άγρανλοι πάριες περί βονς άγελαίας, 410 
έλθούβας ες κόπρον, έπήν βοτάνης κορέδωνται' 
π&δαι άμα δκαίρονβιν έναντίαι, ούδ' έτι δηκοϊ 
ί'βχονβ', αλλ ' άδινον μνκώμεναι άμφιθέονδιν 
μητέρας' ώς έμ' έκεΐνοι έπεί Ι'δον όφθαλμοΐδιν, 
δακρνόεντες έχνντο' δόκηβε δ' άρα βφίβι θυμός 415 
ώς έμεν, ώς εί πατρίδ' ίκοίατο καί πάλιν αυτήν 
τρηχείης 'Ιθάκης, ίνα τε τράφεν ήδε γένοντο. . 
καί μ' όλοφνρόμενοι έπεα πτερόεντα προδηύδων 
,δοί μεν νοδτήδαντι, διοτρεφέξ, ώς έχάρημεν, 
ώς εί τ εις Ίθάκην άφικοίμεθα πατρίδα γαΐαν ' 420 
αλλ ' άγε, των άλλων έτάρων κατάλεξαν 'όλεθρον.' 

ώς έφαν, αύτάρ έγώ προδέφην μαλακοΐς έπέεβδιν 
,νήα μεν άρ πάμπρωτον έρύδδομεν ήπειρόνδε, 

11* 



164 . ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Δ. 

κτήματα δ' έν δπήεδδι πελάδδομεν όπλα τε πάντα' 
αντοί δ' ότρύνεδθε έμοί άμα πάντες επεβθαι, 425 
όφρα ί'δηθ' έτάρονς ίεροΐς έν δώμαδι Κίρκης 
πίνοντας καί έδοντας' έπηετανον γαρ έχουβιν. . 

ώς έφάμην, οί δ' ώκα έμοΐς έπέεββι πίθοντο. 
Ευρύλοχος δέ μοι οίο? έρύκανε πάντας εταίρους 
[καί δφεας φωνήβας έπεα πτερόεντα προβηύδα]' 430 
,ά δειλοί, πόβ' ί'μεν; τι κακών Ιμείρετε τούτων, 
Κίρκης ές μέγαρον καταβήμεναι, ή κεν άπαντας 
ή δϋς ήέ λύκους ποιήδεται ήέ λέοντας, 
οϊ κέν οί μέγα δώμα φυλάδδοιμεν και ανάγκη, 
ως περ Κύκλωψ έρξ', ότε οί μέδδαυλον ΐκοντο 435 
ημέτεροι ε'ταροι, δύν δ' ό θραδύς εϊπετ Όδυδδεύς' 
τούτου γαρ καί κείνοι άταδθαλίηδιν όλο ντο.' 

ως έφατ, αύτάρ έγώ γε μετά φρεδί μερμήριξα, 
δπαδδάμενος τανύηκες άορ παχέος παρά μηρού, 
τω οί άποπλήξας κεφαλήν ούδάδδε πελάδδαι 440 
καί πηω περ έόντι μάλα δχεδόν άλλά μ' εταίροι 
μειλιχίοις έπέεδδιν έρήτυον άλλο&εν άλλος· 
,διογενές, τούτον μεν έάδομεν, εί δύ κελεύεις, 
αυτού πάρ νηί τε μένειν καί νήα έρυδθαι' 
ήμΐν δ' ήγεμόνευ' ιερά προς δώματα Κίρκης.' 445 

ώς φάμενοι παρά νηος άνήιον ήδε θαλάδδης. . 
ουδέ μέν Εύρύλοχος κοίλη παρά νηί λέλειπτο, 
άλλ' επετ' έδειδεν γάρ έμήν έκπαγλον ένιπήν. 

τόφρα δέ τους άλλους έτάρους έν δώμαδι Κίρκη 
ένδυκέως λούδέν τε καί έχριδεν λίπ έλαίφ, 450 
άμφί δ' άρα χλαίνας οϋλας βάλεν ήδέ χιτώνας· 
δαινυμένους δ' έύ πάντας έφεύρομεν έν μεγάροιδιν. 
οί δ' έπεί άλλήλους εΐδον φράδδαντό τ έδάντα, 
κλαΐον δδυρόμενοι, περί δέ δτεναχίζέτο δώμα. 
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ή δέ μεν άγχι βτάβα προβηνδα δια θεάων 455 
,[διογενες Ααερτιάδη, πολνμήχαν' Όδνββεϋ,] 
μηκέτι νυν θαλερόν γόον δρνντε' οίδα και αύτη, 
ήμέν δβ' έν πόντω πάθετ άλγεα ίχθνόεντι, 
ήδ' δβ' άνάρβιοι άνδρες έδηλήβαντ επί χέρσου' 
αλλ' άγετ έβθίετε βρώμην καΐ πίνετε οίνον, 460 
εις δ κεν αντις θυμόν ένΐ στήθεββι λάβητε, 
οίον δτε πρώτιστου ¿λείπετε πατρίδα γαΐαν 
τρηχείης 'Ιθάκης, νυν δ' άσκελέες καϊ άθυμοι, 
αίέν άλης χαλεπής μεμνημένοι, ούδέ ποθ' ϋμιν 
θυμός ¿ν εύφροβννη, έπεί ή μάλα πολλά πέποβθε.' 465 

ώς έφαθ', ήμΐν δ' αϋτ έπεπείθετο θυμός άγήνωρ. 
ένθα μεν ή ματ α πάντα τελεσφόρου εις ένιαυτόν 
ήμεθα δαινύμενοι κρε'α τ' άβπετα καϊ μέθν ήδν' 
αλλ' δτε δή ρ' έυιαντός έην, περί δ' έτραπον ώραι 
[μηνών φθινόντων, περί δ' ήματα μακρά τελέβθη], 470 
καϊ τότε μ' έκκαλέβαντες έφαν έρίηρες εταίροι' 
,δαιμόνι', ήδη νυν μιμνήβκεο πατρίδος αΐης, 
εϊ τοι θέβφατόν έβτι βαωθήναι καϊ ίκέβθαι 
οίκον ές ύψόροφον και βήν ες πατρίδα γαΐαν.' 

[ω? έφαν, αύτάρ έμοί γ' έπεπείθετο θυμός άγήνωρ. 475 
ώς τότε μεν πρόπαν ήμαρ ές ήέλιον καταδνντα 
ήμεθα δαινύμενοι κρέα τ' άβπετα καϊ μέθν ήδν' 
ήμος δ' ήέλιος κατέδν και έπί κνέφας ήλθεν, 
οί μεν κοιμήβαντο κατά μέγαρα βκιόεντα.] 
αύτάρ εγώ Κίρκης έπιβάς περικαλλέος εύνής 480 

γούνων έλλιτάνευβα, θεά δέ μεν έκλνεν αύδής' 
[και μιν φωνήβας έπεα πτερόεντα προβηνδων] 
,ώ Κίρκη, τέλεβόν μοι ύπόβχεβιν, ήν περ υπέστης, 
οΐκαδε πεμψέμεναί' θυμός δέ μοι έββνται ήδη, 
ήδ' άλλων έτάρων, οι. μεν φθιννθονβι φίλον κήρ 48δ 
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άμφ' έμ' όδυρόμενοι, ότ,ε που δύ γε νόδφι γένήαι.* 
ώς έφάμην, ή δ' αύτίκ άμείβετο δια θεάων ' 

,διογενές Λαερτιάδη, πολυμήχαν Όδνδβεν, . 
μηκέτι ννν άέκοντές έμω ένΐ μίμνετε οίκω. 
αλλ' αλλην χρή πρώτον δδον τελέβαι καί ίκέδθαι 490 
εις Αίδαο δόμους καί έπαινής Πέρδεφονείης, . 
ψυχή χρηδομένους Θηβαίου Τειρεδίαο, 
μάντηος άλαοϋ, τοϋ τε φρένες έμπεδοί είδιν 
τω καί τεθνηώτι νόον πόρε Περδεφόνεια, 
οί'ω πεπνϋδθαι, τοί δε δκιαΐ άίδδουδινύ 495 

ώς εφατ, αύτάρ έμοί γε κατεκλάδθη φίλον ήτορ' 
κλαΐον δ' έν λεχέεδδι καθήμενος, ουδέ νύ μοι κήρ 
ήθελ' έτι ξώειν καί δραν φάος ήελίοιο. 
αύτάρ έπεϊ κλαίων τε κυλινδόμενός τε κορέδθην, 
και τότε δή μιν έπεδδιν αμειβόμενος προδέειπον 500 
,ώ Κίρκη, τίς γάρ ταύτην δδόν ήγεμονεύδει; 
εις "Λιδος δ' ου πω τις άφίκετο νηϊ μελαίνη.' 

ώς έφάμην, ή δ' αύτίκ' άμείβετο δια θεάων 
,διογενές Λαερτιάδη, πολυμήχαν' 'Οδνδδεϋ, 
μή τί τοι ήγεμόνος γε ποθή παρά νηϊ μελέδθω, 505 
ίδτον δε δτήδας ανά θ ' Ιδτία λευκά πετάδδας 
ήδθαι· την δέ κέ τοι πνοιή Βορέαο φέρηδιν. 
άλλ' δπότ αν δή νηϊ δι Όκεανοιο περήδης, 
ένθ' άκτή τε λάχεια καϊ αλδεα Περδεφονείης, 
μακραί τ αίγειροι καϊ ίτέαι ώλεδίκαρποι, 510 

νήα μεν αύτοϋ κέλδαι έπ 'ίΐκεανω βαθυδίνη, 
αυτός δ' είς Αίδεω ίέναι δόμον ενρώεντα. 
ένθα μϊν είς '.Αχέροντα Πυριφλεγέθων τε ρέουδιν 
Κώκυτός θ', ος δή Στυγος ύδατός έδτιν άπορρώξ, 
πέτρη τε ξύνεδίς τε δύω ποταμών έριδούπων 515 
ένθα δ' έπειθ', ήρως, χριμφθεϊς πέλας, ως δε κελεύω, 
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βόθρον όρύξαι, οδον τε πνγούδιον ένθα καί ένθα, 
άμφ' αντω δέ χοήν χεΐδθαι π&διν νεκύεδδιν, 
πρώτα μελικρήτω, μετέπειτα δε ήδέι οί'νφ, . 
το τρίτον αύθ' ϋδατι' έπί δ' άλφιτκ λευκά παλύνειν. 520 
πολλά δε γουνοϋδθαι νεκύων άμενηνά κάρηνα, 
έλθών εις Ίθάκην δτεΐραν βοϋν, ή τις άρίδτη, 
ρέξειν εν μεγάροιδι πυρήν τ' έμπληδέμεν έδθλών, 
Τειρεδίη δ' άπάνευθεν όιν ίερευδέμεν οϊω 
παμμέλαν', ος μήλοιδι μεταπρέπει νμετέροιδιν. 525 
αύτάρ έπήν εύχήδι λίδη κ λυτά έθνεα νεκρών, 
ένθ' όιν άρνειόν ρέζειν θήλυ ν τε μέλαιναν 
εις έρεβος δτρέψας, αυτός δ' άπονόδφι τραπέδθαι 
Ιέμενος ποταμοΐο ροάων ένθα δε πολλαΐ 
ψυχαΐ έλεύδονται νεκύων κατατεθνηώτων. 530 

δή τότ έπειθ' έτάροιδιν έποτρϋναι καΐ άνώξαι 
μήλα, τά δή κατάκειτ έδφαγμένα νηλέι χαλκω, 
δείραντας κατακήαι, έπεύξαδθαι δε θεοΐδιν, 
Ιφθίμω τ' Άίδη καϊ έπαινή Περδεφονείη' 
αυτός δε ξίφος άξύ έρυδδάμενος παρά μηρού 535 
ήδθαι, μηδέ έάν νεκύων άμενηνά κάρηνα: 
αίματος άδδον ί'μεν, πρίν Τειρεδίαο. πυθέδθαι. 
ένθα τοι αντίκα μάντις έλεύδεται, όρχαμε λαών, 
8g κέν τοι εΐπηδιν όδόν καϊ μέτρα κελεύθον 
νόδτον θ', ώς έπί πόντον έλεύδεαι ίχθυόεντα.' 540 

ώς έφατ, αύτίκα δε χρυδόθρονος ήλυθεν 'Ηώς. 
άμφί δέ με χλαΐνάν τε χιτώνα τε εϊματα έδδεν' 
αύτή δ' άργύφεον φάρος μέγα έννυτο νύμφη, 
λεπτόν καί χαρίεν, περί δε ζώνην βάλετ Ιξυΐ 
καλήν χρυδειην, κεφαλή δ' έπεθηκε καλύπτρην; 545 
αύτάρ εγώ διά δώματ' ιών ωτρννου εταίρους 
μειλιχίοις έπέεδδι παραδταδόν άνδρα εκαϋτον 
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,μηκέτι νΰν ' εύδοντες άωτεΐτε γλνκνν ύπνον, 
αλλ' ίο μεν δή γάρ μοι έπέφραδε πότνια Κίρκη.' 
ώς έφάμην, τοΐβιν δ' έπεπείθετο θνμος άγήνωρ. 550 
- ονδέ μεν ονδ' ένθεν περ άπήμονας ήγον εταίρους. 
'Ελπήνωρ δε τις έβκε νεότατος, ούτε τι λίην 
άλκιμος έν πολεμώ ούτε φρεβίν ήβιν άρηρώς· 
ος μοι ανενθ' ετάρων ίεροΐς έν δώμαβι Κίρκης, 
ψύχεος ίμείρων, κατελέξατο οίνοβαρείων. 555 
κιννμένων δ' ετάρων δμαδον καΐ δοϋπον άκουσας 
έξαπίνης άνόρουβε και έκλάθετο φρεβίν ήβιν 
αψορρον καταβήναι ίων ές κλίμακα μακρήν, 
άλλα καταντικρύ τέγεος πέβεν εκ δέ οί αύχήν 
αστραγάλων έάγη, ψυχή δ' Άιδόβδε κατήλθεν. 560 

έρχομένοι6ι δε τοΐβιν εγώ μετά μϋθον έ'ειπον 
,φάβθε νύ που οίκόνδε φίλην ές πατρίδα γαΐαν 
έρχεβθ'· αλλην δ' ήμιν όδον τεκμήρατο Κίρκη, 
εις Άίδαο δόμους και έπαινής Περβεφονείης, 
•ψυχή χρηβομένονς Θηβαίου Τειρεβίαο.' 565 

<5g έφάμην, τοΐβιν δε κατεκλάβθη φίλον ήτορ' 
έζόμενοι δε κατ' αύθι γόων τίλλοντό τε χαίτας' 
άλλ' ού γάρ τις πρήξις έγίγνετο μυρομένοιβιν. - > 

άλλ' δτε δή ρ έπϊ νήα θοήν και θΐνα θαλάσσης 
ήομεν άχννμενοι θαλερον κατά δάκρυ χέοντες, 570 
τόφρα δ' α ρ' οίχομένη Κίρκη παρά νηΐ μελαίνη 
άρνεών κατέδηβεν διν θήλνν τε μέλαιναν, 
ρεΐα παρεξελθουβα' τις αν θεόν ούκ έθέλ,οντα 
όφθαλμοΐβιν ίδοιτ' ή ένθ' ή ένθα κιόντα; 
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ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Λ. 

Νέκνια. 

é?/ αυτά ρ επεί ρ' έπΐ νήα κατήλθομεν ήδέ θάλαββαν, 
νήα μεν άρ πάμπρωτον έρνββαμεν εις άλα δια ν, 
εν δ' ,ίβτόν τιθέμεβθα και ίβτία νηι μελαίνη, 
εν δε τα μήλα λαβόντες εβήβαμε^ί^αν δε καΐ αυτοί 
βαίνομεν άχννμενοι θαλερό ν κατά δάκρυ χέοντες. 5 
ήμΐν δ' αύ κατόπιβθε νεός κυανοπρώροιο 

,ικμενον ονρον ΐει.πληβίβτιον, έβθλ'ον έταΐρον, 
Κίρκη έυπλόκαμος, δεινή θεός αύδήεββα. 
ήμεΐς δ' οπλα έκαβτα πονηβάμενοι κατά νήα 
ήμεθα' την δ' άνεμος τε κυβερνήτης τ ϊθυνεν. 10 
r-ijg· δε πανημερίης τέταθ' ίΰτία ποντοπορούβης. 
δυβετό τ ήε'λιος βκιόωντό τε πάβαι άγυιαί, 
ή δ' ¿ς πείραθ! ΐκανε βαθυρρόον Ώκεάνοΐο. 
ένθα δέ Κιμμερίων ανδρών δήμός τε πόλις τε, 
ήέρι καϊ νεφέλη κεκαλυμμένοι' ουδέ ποτ' αυτούς 15 
ήέλιος φαέθων καταδέρκεται άκτίνεΰβιν, 
οϋθ' όπότ' αν βτείχηβι jrgòg ούρανον άβτερόεντα, 
οϋθ' οτ αν αψ επί γαΐαν ¿π' ούρανόθεν προτράπηται, 
αλλ! επί νυξ ύλοή τέχαται δειλοιβι βροτοΐβιν. 
νήα μεν ε ν θ' έλθόντες έκέλβαμεν, έκ δε τάμήλα.. 20 

είλόμεθ'7αύτοι δ' α ντε παρά ρόον Ώκεανοϊο 
ήομεν, όφρ' ες χώρον άφικόμεθ', δν φράβε Κίρκη. / 

ένθ' Ιερήια μεν Περιμήδης Εύρύλοχός τε 
έβχον έγω δ' άορ δξι> έρνββάμενος παρά μηροϋ 

. βόθρον ορυξ', οββον τε πυγούβιον ένθα καϊ ένθα, 25 
αμφ αύτω δέ χοήν χεόμην παβιν νεκύεββιν, 
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πρώτα μελικρήτω, μετέπειτα δε ή δει οί'νω, 
τό τρίτον αύθ' νδατι' έπι δ' άλφιτα λευκά πάλυνον. 
πολλά δε γουνονμην νεκύων άμενηνά κάρηνα, 
έλθών εις Ίθάκην δτεΐραν βοϋν, ή τις άρίδτη, 30 
ρέξειν έν μεγάροιδι πυρήν τ έμπληδέμεν έδθλών, 
Τειρεδίή δ' άπάνευθεν όιν ίερευδέμεν οΐω 
παμμέλαν', ός μήλοιδι μεταπρέπει ήμετέροιδιν. 
τους δ' έπεϊ εύχωλήδι λιτήδί τε, έθνεα νεκρών, 
έλλιδάμην, τά δέ μήλα λαβών άπεδειροτόμηδα 35 
ές βόθρον, ρέε δ' αίμα κελαινεφές' αί δ' άγέροντο 
ψυχαί ύπέξ έρέβευς νεκύων κατατεθνηώτων. 
[νύμφαι τ' ήίθεοί τε πολύτλητοί τε γέροντες 
παρθενικαί τ άταλαί νεοπενθέα θυμό ν έχουδαι, 
πολλοί δ' ούτάμενοι χαλκήρεδιν έγχείηδιν, 40 

άνδρες άρηίφατοι βεβροτωμένα τενχε' έχοντες' 
οΐ πολλοί περί βόθρον έφοίτων άλλοθεν άλλος 
θεδπεδίη ιαχή· έμέ δε χλωρό ν δέος ήρεινί] 
δή τότ έπειθ' έτάροιδιν έποτρύνας έκέλευδα 
μήλα, τά δή κατέκειτ έδφαγμένα νηλέι χαλκω, 45 
δείραντας κατακήαι, έπεύξαδθαι δέ θεοΐδιν, 
Ιφθίμω τ Άίδή και έπαινή Περδεφονείη· 
αύτός δέ ξίφος οξύ έρυδδάμενος παρά μηρού 
ήμην, ούδ' εί'ων νεκύων άμενηνά κάρηνα . 
αίματος αδδον ίμεν, πριν Τειρεδίαο πυθέδθαι. 50 

πρώτη δέ ψυχή Έλπήνορος ήλθεν εταίρου· 
ού γάρ πω έτέθαπτο υπό χθονός εύρυοδείης' 
δώμα γάρ έν Κίρκης μεγάρω κατελείπομεν ημείς 
άκλαυτον και άθαπτον, έπεί πόνος άλλος έπειγεν. 
τον μέν έγώ δάκρυδα ίδών έλέηδά τε θυμω 55 

καί μιν φωνήδας έπεα πτερόεντα προδηύδων 
¿Ελπήνορ, πώς ήλθες υπό ξόφον ήερόεντα; 
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έφθης πεζός ίων ή έγώ δύν νηΐ, μελαίνη.' 
ως έφάμην, δ δε μ' οΙμώξας ήμείβετο μνθω' 

Λαερτιάδη, πολνμήχαν' Όδνδδεϋ,] 60 
αδέ με δαίμονος aie α κακή καϊ άθέδφατος οίνος. 
Κίρκης δ' έν μεγάρω καταλέγμενος ουκ ένόηδα 
άψορρον καταβήναι ίων ες κλίμακα μακρήν, 
άλλα καταντικρύ τέγεος πέδον εκ δε μοι αύχήν 
άδτραγάλων έάγη, ψυχή δ' Άιδόΰδε κατήλθεν. 65 
νυν δε δε των δπιθεν γοννάζομαι, ού παρεόντων, 
πρός τ άλόχον καϊ πατρός, δ δε τρέφε τντθον έόντα, 
Τηλεμάχου θ ' , δν μοϋνον ένι μεγάροιδιν έλειπες' 
οΐδα γάρ, ώς ένθένδε κιών δόμου έξ 'Άίδαο 
νήδον ές Αίαίην δχήδεις ένεργέα νήα' 70 

ένθα δ' έπειτα, άναξ, κέλομαι μνήδαδθαι έμείο. 
μή μ' άκλαυτον άθαπτον ιών δπιθεν καταλείπειν 
νοδφιδθείς, μή τοί τι θεων μήνιμα γένομαι, 
αλλά με κακκήαι δύν τεύχεδιν, άδδα μοι έδτιν, 
δήμά τέ μοι χεϋαι πολιής επί θινι θαλάδδης, 75 
ανδρός δυδτήνοιο καϊ έδδομένοιδι πυθέδθαι. 
ταντά τέ μοι τελέδαι πήξαί τ' έπί τνμβω έρετμόν, 
τω καϊ ζαός έρεδδον έών μετ έμοΐς έτάροιδιν.' 

ώς έφατ, αύτάρ έγώ μιν αμειβόμενος προδέειπον 
,ταντά τ οι, ώ δύδτηνε, τελεντήδω τε καϊ έ'ρξω.' 80 

νώι μεν ώς έπέεδδιν άμειβομένω δτυγεροϊδιν 
ήμεθ', έγώ μεν ανενθεν εφ' α'ίματι φάδγανον ΐδχων, 
είδωλο ν δ' έτέρωθεν εταίρου πόλλ' άγόρευεν 
ήλθε δ' έπί ψυχή μητρός κατατεθνηκνίης, 
Αύτολύκον θνγάτηρ μεγαλήτορος 'Αντίκλεια, 85 
την ζωήν κατέλειπον ιών εις "Ιλιον ίρήν. 
τήν μεν έγώ δάκρνδα ίδών έλέηδά τε θυμω' 
άλλ' ούδ' ώς εί'ων προτέρην, πνκινόν περ. άχενων, 
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αίματος άδδον ί'μεν, πριν Τειρεδίαο πνθέδθαι. 
επί ψυχή Θηβαίου Τειρεδίαο 90 

χρνδεον δκήπτρον έχων, εμε δ' έγνω καί προδέειπεν 
, [dwyEvèg Ααερτιάδη, πολνμήχαν Όδυδδεϋ,] 
τίπτ αντ, ω δύδτηνε, λιπών φάος ήελίοιο 
ήλνθες, δφρα ί'δη νέκνας καί άτερπέα χώρον; 
αλλ' άποχάξεο βόθρου, άπιδχε δε φάδγανον οξύ, 95 
αίματος 'όφρα πιω καί το ι νημερτέα εί'πωύ 

ώς φάτ , εγώ δ' άναχαδδάμενος ξίφος άργνρόηλον 
κονλεω έγκατέπηξ'. ό δ' έπεί πίεν αίμα κελαινόν, 
καί τότε δή μ' επέεδδι προδηύδα μάντις άμύμων 
,νόδτον δίξηαι μελιηδέα, φαίδιμ Όδυδδεϋ' 100 
τον δε τοι άργαλέον θήδει θεός' ού γάρ όίω 
λήδειν έννοδίγαιον, δ τοι κότον ένθετο θνμω 
χωόμενος, δτι οί ν ων φίλον έξαλάωδας. | 
άλλ' έτι μεν κε καί ώς κακά περ πάδχοντες ϊκοιδθε, 
αί κ έθέλης δον θυμό ν έρυκακέειν καί εταίρων, 105 
όππότε κε πρώτον πελάδης ένεργέα νήα 
Θρινακίη νήδφ προφνγών ίοειδέα πόντον, 
βοδκομένας. δ' εϋρητε βόας καί ΐφια μήλα 
Ήελίου, од πάντ έφορα καί πάντ έπακούει. 
τ ας εί μεν κ άδινέας εάας νόδτον τε μέδηαι, 110 
καί κεν έτ εις Τθάκην κακά περ πάδχοντες ϊκοιδθε' 
εί δε κε δίνηαι, τότε τοι τεκμαίρομ' δλεθρον, 
νηί τε καί έτάροις. αυτός δ' εί' περ κεν άλύξης, 
όψε κακώς νεϊαι, όλέδας άπο πάντας εταίρους, 
νηος έπ' άλλοτρίης· δήεις δ' εν πήματα οίκω, 115 
άνδρας ύπερφιάλονς, οϊ τοι βίοτον κατέδονδιν 
μνώμενοι άντιθέην άλοχον καί εδνα διδόντες. 
αλλ! ή τοι κείνων γ ε βίας άποτίδεαι έλθών 
αντάρ έπη ν μνηδτήρας ένί μεγάροιδι τεοΐδιν 
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κτείνης ήέ δόλω ή άμφαδόν ύξέι χαλκφ, 120 
έρχεβθαι δή έπειτα λαβών έυήρες έρετμόν, 
εις ο κε τους άφίκηαι, ο ϊ ουκ ΐδαδι θάλαδδαν 
άνέρες ουδέ θ' αλεδδι μεμιγμένον εΐδαρ έδουδιν 
ούδ' άρα τοί γ' ' Ι'δαδι νέας φοινικοπαρήους 
ούδ' έυήρε' έρετμά, τά τε πτερά νηυβί πέλονται. 125 
βήμα δέ τοι έρέω μάλ' άριφραδές, ουδέ 6ε λήβει. 
όππότε κεν δή τοι βυμβλήμενος άλλος όδίτης 
φήη άθηρηλοιγον έχειν άνά φαιδίμφ ώμω, 
και τότε δή γαίη πήξας έυήρες έρετμόν, 
ρέξας ιερά καλά Πόβειδάωνι άνακτι, 130 
άρνειον ταϋρόν τε βυών τ' έπιβήτορα κάπρον, 
οΐ'καδ' άποβτείχειν έρδειν θ' ιεράς εκατόμβας 
άθανάτοιΰι θεοϊβι, τοί ούρανον ευρύ ν έχουβιν, 
π&ΰι μάλ' έξείης. θάνατος δέ τοι έξ αλός αύτω 
άβληχρος μάλα τοϊος έλεύβεται, δς κέ 6ε πέφνη 135 
γήραι ύπο λιπαρά άρημένον, άμφί δέ λαοί 
όλβιοι έδβονται. τά δέ τοι νημερτέα εί'ρω.( <• 

ώς έφατ , αυτάρ έγώ μιν αμειβόμενος προδέειπον 
,Τειρεδίη, τά μέν άρ που έπέκλωδαν θεοί αυτοί' 
άλλ' άγε μοι τάδε είπέ και άτρεκέως κατάλεξον. 140 
μητρός τήνδ' όρόω ψυχήν κατατεθνηκυίης-

ή δ' άκέονδ' ήδται ΰχεδον αίματος, ούδ' εον υίον 
έτλη έδάντα ίδεΐν ούδέ προτιμυθήβαβθαι· 
είπέ, άναξ, πώς κέν με άναγνοίη τον έόντα ; ' 

ώς έφάμην, δ δέ μ' αύτίκ αμειβόμενος προδέειπεν 145 
,ρηίδιόν τοι έπος έρέω και έπί φρεδί θήδω. 
ον τινα μέν κεν ε ας νεκύων κατατεθν ηώτων 
αίματος άδβον ί'μεν, ό δέ τοι νημερτές ¿νίψει ' • 
ω δέ κ έπιφθονέης, ó δε' τοι πάλιν είδιν ύπίββω. ' 
(^ως^αμένη ψυχή μέν έβη δόμον "Λιδος εί'ΰω 150 Χ2 
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Τειρεβίαο άνακτος, έπεί κατά θέβφατ' ελεξεν 
αύτάρ εγώ ν αυτού μένον εμπεδον, οφρ' επί μήτηρ 
ήλνθε καϊ πίεν αίμα κελαινεφές. • αύτίκα δ' έγνω, 
και μ όλοφυρομε'νη επεα πτερόεντα προβηύδα' ... 
,τέκνον έμόν, πώς ήλθες υπό ξόφον ήερόεντα 155 
ξωος έών; χαλεπόν δε τάδε ζωοΐβιν όράβθαι. 
[μέββω γαρ μεγάλοι ποταμοί και δεινά ρέεθρα, 
Ωκεανός μεν πρώτα, τον ου πως εβτι περήβαι 
πεζον έόντ', ην μη τις'εχη έυεργέα νηα. ) . 
ή νύν δή Τροίηθεν άλώμενος ένθάδ' [κάνεις 160 
νηί τε και έτάροιβι πολύν χρόνον; ουδέ πω ήλθες 
εις Ίθάκην, ο ν δ' είδες ivi μεγάροιβι γυναίκα 

ως εφατ, αύτάρ έγώ μιν αμειβόμενος προβέειπον' 
,μήτερ έμή, χρειώ με κατήγαγεν είς Άίδαο 
ψυχή χρηβόμενον Θηβαίου Τειρεβίαο' 165 
ού γάρ πω βχεδόν ήλθον 'Αχαιίδος, ουδέ πω άμής 
γης έπέβην, άλλ' αίέν έχων άλάλημαι ύιξύν, 
εξ ού τα πρώτιβθ' επόμην Άγαμέμνονι δίω 
Τλιον εις εύπωλον, ϊνα Τρώεββι μαχοίμην. 
άλλ' άγε μοι τάδε είπε καϊ άτρεκέως κατάλεξαν 
τίς νύ βε κήρ έδάμαββε τανηλεγέος θανάτοιο; 
ή δολιχή νοΰβος, ή Άρτεμις ίοχέαιρα 
οϊς αγανοίς βελέεββιν εποιχόμενη χατέπεφνεν; ^ 
είπε δε μοι πατρός τε καϊ υίέος, δν κατέλειπον, 
ή έτι παρ κείνοιβιν έμόν γέρας, ήέ τις ήδη 175 

ανδρών άλλος έχει, εμέ δ' ουκ έτι φαβί νέεβθαι. 
είπε δέ μοι μνηβτής àλόχου βουλήν τε νόον τε, 
ήέ μένει παρά παιδί και εμπεδα πάντα φυλάββει, 
ή ήδη μιν εγημεν ''Αχαιών og τις άριβτος 

rag έφάμην, ή δ' αύτίκ άμείβετο πότνια μήτηρ' 180 
,καϊ λίην κείνη γε μένει τετληότι θυμω 

Λ.ίυ Ι 
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δοΐδιν ένΐ μεγάροιδιν όιζυραϊ δε οί αίεϊ 
φθίνουδιν νύκτες τ ε καϊ ήματα δάκρν χεονδη. 
δόν δ' ού πώ τις έχει καλόν γέρας, άλλα έκηλος 
Τηλέμαχος τεμένεα νέμεται καϊ δαΐτας έίβας 18δ 
δαίννται, άς έπέοικε δικαβπόλον άνδρ' άλεγύνειν 
πάντες γάρ καλέουδι. πατήρ δε δός αυτόθι μίμνει 
άγρω, ουδέ πόλινδε κατέρχεται, ουδέ οί εύναί 
δέμνια καϊ χλαΐναι καϊ ρήγεα διγαλόεντα, 
αλλ' ο γε χεΐμα μέν εϋδει, οθι δμώες ένϊ οίκω, 190 
έν κόνι αγχι πυρός, κακά δέ χροΐ εΐματα ειται' 
αύτάρ έπήν έλθηδι θέρος τεθαλυΐά τ όπώρη, 
πάντη οί κατά γουνον άλωής οίνοπέδοιο 
φύλλων κεκλιμένων χθαμαλαϊ βεβλήαται εύναί. 
ένθ' δ γ ε κεΐτ άχέων, μέγα δέ φρεδί πένθος άέξει 195 
δον νόδτον ποθέων, χαλεπον δ' έπϊ γήρας ίκάνει. 
ούτω γάρ καϊ έγών όλόμην καϊ πότμον έπέδπον 
ούτ έμέ γ' έν μεγάροιδιν έύδκοπος ίοχέαιρα 
οι ς άγανοΐς β ελέεδδιν έποιχομένη κατέπεφνεν, 
ούτε τις ούν μοι νοϋδος έπήλυθεν, ή τε μάλιδτα 200 

τηκεδόνι δτυγερή μελέων έξείλετο θυμόν 
αλλά με δός τε πόθος δά τε μήδεα, φαίδιμ 'Οδυδδεϋ, 
δή τ άγανοφρρδύνη μελιηδέα θυμον άπηύρα.' 

ως έφατ, αύτάρ έγώ γ' έθελον φρεδϊ μερμηρίξας 
μητρός έμής ψνχήν έλέειν κατατεθνηκυίης. 205 
τρίς μέν έφωρμήθην, έλέειν τέ με θυμός άνώγειν, 
τρίς δέ μοι έκ χειρών δκιή εί'κελον ή και όνείρω 
έπτατ. έμοϊ δ' άχος όξύ γενέδκετο κηρόθι μάλλον, 
και μιν φωνήδας έπεα πτερόεντα προδηύδων 
,μήτερ έμή, τί νύ μ' ού μίμνεις έλέειν μεμαώτα, 210 
'όφρα καϊ είν Άίδαο φίλας περί χεΐρε βαλόντε 
άμφοτέρω κρνεροΐο τεταρπώμεδθα γόοιο. 
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ή τί μοι είδωλον τόδ' άγαν ή Περβεφόνεια 
ωτρνν , δφρ' έτι μάλλον όδυρόμενος βτεναχίζω;' 

ως έφάμην, ή δ' αυτίκ άμείβετο πότνια μήτηρ' 215 
,ώ μοι, τέκνον έμόν, περί πάντων κάμμορε φωτών, 
οϋ τί ΰε Περδεφόνεια Α ιός θυγάτηρ άπαφίΰκει, 
αλλ' αντη δίκη έδτί βροτών, δτε τίς κε θάνηβιν· 
ον γαρ έτι βάρκας τ ε καί όβτέα ίνες έχονβιν, 
άλλα τά μεν τε πυρός κρατερό ν μένος αίθομένοιο 220 

δαμνα, έπεί κε πρώτα λίπη λενκ όβτέα θυμός, 
•ψυχή δ' ήντ ονειρος άποπταμένη πεπότηται. 
άλλα φόωβδε τάχιβτα λιλαίεο' ταύτα δε πάντα 
ϊβθ', ίνα καί μετόπιβθε τεή εΐπηβθα γνναικίύ 

νώι μεν ως έπέεββιν άμειβόμεθ', αϊ δέ γυναίκες 225 
ήλνθον, ωτρννεν γαρ άγανή Περβεφόνεια, 
δββαι άριβτήων άλοχοι έβαν ήδε θνγατρες. 
αί δ' άμφ' αίμα κελαινόν άολλέες ήγερέθοντο, 
αύτάρ εγώ βούλενον, όπως έρέοιμι έκάβτην. 
ήδε δέ μοι κατά θνμόν άρίβτη φαίνετο βουλή. 230 
βπαββάμενος τανύηκες άορ παχέος παρά μηροϋ 
ουκ εί'ων πίνειν άμα πάβας αίμα κελαινόν. 
αί δέ προμνηβτΐναι έπήιβαν, ήδέ έκάβτη 
όν γόνον έξαγόρευεν εγώ δ' έρέεινον βπάβας. 

ένθ' ή το ι πρώτην Τυρώ ί'δον εύπατέρειαν, 235 
ή φάτο Σαλμωνήος άμυμονος έκγονος είναι, 
φή δέ Κρηθήος γυνή έμμεναι Αίολίδαο' 
ή ποταμού ήράββατ Ένιπήος θείοιο, . 
08 πολύ κάλλιστος ποταμών επί γαΐαν ΐηβιν, 
καί ρ έπ Ένιπήος πωλέβκετο καλά ρέεθρα. 240 
τω^δΉχ,ρα^εΙβάμενος γαιήοχος έννοβίγαιος 
έν προχοής ποταμού παρελέξατο δινήεντος' 
πορφυρέ ον δ' άρα κύμα περιβτάθη ουρεί ΐβον, 
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κυρτωθέν, κρύψεν δε θεόν θνητή ν τε γυναίκα, 
[λϋβε δέ παρθενίην ζώνην, κατά δ' ϋπνον έχευεν.] 245 
αύτάρ ¿πει ρ έτέλεββε θεός φιλοτήβια έργα, 
έν τ άρα ο[ φϋ χειρί, έπος τ έφατ έκ τ δνόμαξεν 
,χαίρε, γύναι, φιλότητι· περιπλομένου._δ'.ένιαυτοϋ 
τ έξεις άγλαά τέκνα, έπει ουκ άποφώλιοι εύναί 
άθανάτών 6υ δέ τους κομέειν άτιταλλέμεναί τε. 250 
νϋν δ' έρχευ προς δώμα καί ί'βχεο μηδ' όνομήνης' 
αύτάρ έγώ τοί ε ¿μι Ποβειδάων ένοβέχθων.' 
ώς ειπών ύπό πόντον έδύβετο κυμαίνοντα. 
ή δ' νποκυβαμένη-Πελίην τέκε καί Νηλήα, 
τώ κρατερώ θεράποντε Αιός μεγάλοιο γενέβθην 255 
άμφοτέρω" ϊϊελίης μέν 'έν εύρυχόρω Ίαωλκω 
ναίε πολύρρηνος, δ δ' άρ' έν Πύλω ήμαθόεντι. 
τους δ' ετέρους Κρηθήι τέκεν βαβίλεια γυναικών, 
Αίβονά τ ήδέ Φέρητ Άμυθάονά θ' ίππιοχάρμην. 

την δέ μετ' Άντιόπην ί'δον Άοωποΐο θύγατρα, 260 
ή δή και Α ιός εύχετ έν άγκοίνηβιν ίανβαι, 
καί ρ έτεκεν δύο παΐδ', Άμψίονά τε Ζήθόν τε, 
οϊ πρώτοι Θήβης έ'δος έκτιβαν έπταπύλοιο, 
πύργωβάν τ', έπεί ού μέν άπύργωτόν γε δύναντο 
ναιέμεν εύρύχορον Θήβην κρατερώ περ έόντε. . 265 

την δέ μετ' Άλκμήνην ΐδον 'Αμφιτρύωνας άκοιτιν, 
ή ρ Ήρακλήα θραβυμέμνονα θυμολέοντα 
γείνατ έν άγκοίνηβι Α ιός μεγάλοιο μιγετσα· 
καί Μεγάρην Κρείοντος ύπερθύμοιο θύγατρα, 
την έχεν 'Αμφιτρύωνος υιός μένος αίέν άτειρής. 270 

μητέρα τ' Οίδιπόδαο ί'δον, καλήν 'Επικάβτην, 
ή μέγα έργον έρεξεν άιδρείηβι νόοιο 
γημαμένη ω vii' δ δ' δν πατέρ' έξεναρίξας 
γήμεν άφαρ δ' άνάπυβτα θεοί θέβαν ανθρώποιβιν. 

H O H E B I ODY.SSKA. Ι . 1 2 
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αλλ' δ μεν ε'ν Θήβη πολυηράτω άλγεα πάβχων 275 
Καδμείων ήναϋδε θεών όλοάς δια βουλάς' 
ή δ' έβη εις Άίδαο πυλάρταο κρατεροΐο, 
άψαμένη βρόχον αίπϋν άφ' ύψηλοΐο μέλαθρον, 
ω αχεί ϋχομένη ' τω δ' άλγεα κάλλιπ' όπϊββω 
πολλά μάλ', ο66α τε μητρός ερινύες έκτελέουβιν. 280 

και Χλώριν εΐδον περικαλλέα, τήν ποτε Νηλενς 
γήμεν έον δια κάλλος, έπεϊ πόρε μνρία έδνα, 
δπλοτάτην κονρην Άμφίονος Ίαβίδαο, 
ος ποτ' έν Όρχομενω Μινυείω Ιφι άναββεν 
ή δέ Πύλου βαβίλευε, τε'κεν δε' ol άγλαά τέκνα, 285 
Νέΰτορά τε Χρομίον τε Περικλύμενόν τ' άγέρωχον. 
τοΐβι δ' έπ' ίφθίμην Πηρω τέκε, θ α ύ μ α βροτοΐβιν t 

τήν πάντες μνώοντο περικτίται' ούδ' άρα Νηλεύς 
τω έδίδου, ος μή έλικας βόας εύρυμετώπους 
έκ Φυλακής έλάΰειε βίης Ίφικληείης 290 

άργαλέας. τας δ' οίος ύπέβχετο μάντις άμύμων 
έξελάαν χαλεπή δέ θ ε ο ύ κατά μοίρα πέδηβεν, 
δεβμοί τ άργαλέοι και βουκόλοι άγροιώται. 
αλλ' οτε δη μήνές τε και ήμέραι έξετελενντο 
αψ περιτελλομένου έτεος και έπήλυθον ώραι, 295 
καϊ τότε δή μιν έλυβε βίη Ίφικληείη 
θέβφατα πάντ είπόντα, Α ιός δ' έτελείετο βουλή. 

και Αήδην είδον τήν Τυνδαρέου παράκοιτιν, 
ή ρ υπό Τυνδαρέω κρατερόφρονε γείνατο παΐδε, 
Κάθτορά θ' Ιππόδαμον και πυξ άγαθόν Πολυδεύκεα, 300 
τους άμφω ξωούς κατέχει φυβίξοος aia· . 
o'ù k'al· νέρθεν γης τιμήν προς Ζηνος έχοντες 
άλλοτε μεν ξώονβ' ετερήμεροι, άλλοτε δ' αύτε 
τεθνάβιν τιμήν δέ λελόγχαβιν Ϊ6α θεοΐβιν. 

τήν δέ μετ Ίφιμέδειαν 'Αλωήος παράκοιτιν 305 
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εΐβιδον, ή δή φάβκε Ποδειδάωνι μιγήναι, 
και ρ ετεκεν δύο παΐδε, μινυνθαδίω δέ γενέδθην, 
*£1τόν τ' άντίθεον τηλεκλειτόν τ' Έφιάλτην, 
οϋς δη μηκίδτους θρέψε ζείδωρος άρουρα 
και πολν καλλίδτονς μετά γε κλυτον 'ίΐρίωνα' 310 
έννέωρο ι γαρ τοί γε καΐ έννεαπήχεες ή б αν 
εύρο?, άτάρ μήκος γε γενέδθην έννεόργνιοι. 
οϊ ρα και άθανάτοιβιν απειλή την έν Όλύμπω 
φνλόπιδα βτήβειν πολυάικος πολέμοιο. 
Όβΰαν έπ' Ούλνμπω μέμαβαν θέμεν, αντάρ έπ' Όββη 315 
Πήλιον είνοβίφυλλον, ΐν ουρανός άμβατος είή. 
καί νύ κεν έξετέλε66αν ,· εί ήβης μέτρον ί'κοντο ' 
άλλ' 'όλε б εν Α ιός υιός, ον ήύκομος τέκε Αητώ, 
αμφοτέρω, πρίν βφωιν υπό κροτάφοι6ιν έούλους 
άνθήβαι πυκάβαι τε γένυς έυανθέι λάχνη. 320 

Φαίδρην τε Πρόκριν τε ΐδον καλήν τ Άριάδνην, 
κούρην Μίνωος όλοόφρονος, ήν ποτε Θησεύς 
έκ Κρήτης ές γουνον Άθηνάων ίεράων 
ήγε μέν, ούδ' απόνητο ' πάρος δέ μιν "Αρτεμις έκτα 
Αίη έν άμφιρύτη Αιονύδου μαρτυρίηδιν. 325 

Μαΐράν τε Κλυμένην τε ΐδον δτυγερήν τ' Έριφύλην, 
ή χρυΰον φίλου ανδρός έδέξατο τιμήεντα. '. 
πάβας δ' ουκ αν έγώ μυθήβομαι ούδ' όνομήνω, 
δβοας ηρώων άλόχους ΐδον ήδέ θύγατρας' 
πρίν γάρ κεν και νύξ φθΐτ άμβροτος. άλλα καί ωρη 330 
εϋδειν, ή έπΐ νήα θοήν έλθόντ' ές εταίρους 
ή αυτού' πομπή δε θεοΐς ύμΐν τε μελήδει." 

ώς εφαθ', οι δ' άρα πάντες άκήν έγένοντ^βΜπ^ 
κηληθμω δ' έδχοντο κατά μέγαρα βκιόεντμ.φΑ . 
τοϊβιν δ' Άρήτη λευκώλενος ήρχετο μύθων·' 335 ^ 
,,Φαίηκες, πώς ϋμμιν άνήρ 8δε φαίνεται είναι : 

Ψ i 
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είδος τε μέγεθος τε ίδε φρένας ένδον έίβας·. 
ξεΐνος δ' αντ εμός έβτιν, έκαβτος δ' έμμορε τιμής' 
τω μή έπειγόμενοι αποπέμπετε, μη δ ε τα δώρα 
οντω χρηίξοντι κολούετε' πολλά γαρ ύμΐν 340 
κτήματ ένι μεγάροιβι θεών ίότητι κέονται." 

τοΐβι δε καΐ μετέειπε γέρων ήρας Έχένηος, 
[og δή Φαιήκων ανδρών προγενέστερος ή εν] 
,,ώ φίλοι, ού μάν ήμιν από βκοποϋ ονδ' από δόξης 
μνθεΐται βαβίλεια περίφρων άλλά πίθεβθε. 345 
'Αλκινόου δ' εκ τοΰδ' έχεται έργον τε έπος τε." 

τον δ' αυτ 'Αλκίνοος άπαμείβετο φώνηβέν τε' 
,,τοντο μεν ούτω δή έβται έπος, αΐ κεν έγώ γε 
ξωός Φαιήκεββι φιληρέτμοιβιν άνάββω ' 
ξεΐνος δε τλήτω μάλα περ νόβτοιο χατίζων 350 
έμπης ουν έπιμεΐναι ες αϋριον, εις 8 κε πάβαν 
δωτίνην τελέβω. πομπή δ' ανδρεββι μελήβει 
παβι, μάλιβτα δ' έμοί' τοϋ γάρ κράτος έβτ ένϊ δήμω." 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις Όδνββενς ' 
„''Αλκίνοε κρεΐον, πάντων άριδείκετε λαών, 355 
εΐ με καΐ εις ενιαυτον άνώγοιτ' αυτόθι μίμνειν, 
πομπήν δ' ότρύνοιτε και άγλαά δώρα διδοΐτε, 
καί κε το βουλοίμην, και κεν πολύ κέρδιον είη, 
πλειοτέρη βνν χειρί φίλην ές πατριό' ίκέβθαΐ' 
καί κ αίδοιότερος καί φίλτερος άνδράβιν εΐην 360 
παβιν, δβοι μ' Ίθάκηνδε ¿dotato νοβτήβαντα." 

τον δ' αύτ' Αλκίνοος άπαμείβετο φώνηβέν τε' 
,,ώ Όδυβεϋ, το μεν ου τί β' έίβκομεν είβορόωντες, 
ήπεροπήά τ' έμεν καί έπίκλοπον, οίά τε πολλούς 
βόβκ&ι γαία μέλαινα πολυβπερέας ανθρώπους, 365 
•ψενδεά τ άρτύνοντας, όθεν κέ τις ουδέ ¿'dotto · 
eoi δ' έπι μεν μορφή έπέων, ένι δε φρένες ίβθλαί. 
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μύθον δ' ώς δτ' αοιδός έπιβταμένως κατέλεξας, 
πάντων τ' Άργείων βέο τ αυτού πήδε α λυγρά. 
άλλ' άγε μοι τάδε είπε καί άτρεκέως κατάλεξον, 370 
ει τινας άντιθέων ¿τάρων ί'δες, οι τοι αμ' αύτω 
"Ιλιον ε ¿ς αμ' ε'ποντο και αυτού πότμον έπέβπον. 
νύξ δ' ήδε μάλα μαχρή, άθέβφατος· ουδέ πω ωρη 
εϋδειν εν μεγάρω, βύ δε' μοι λέγε θέβχελα έργα. 
και χεν ές ήώ δ ία ν άναβχ οίμην, δτε μοι βύ 375 
τλαίης έν μεγάρω τά βά κήδεα μυθήβαβθαι." 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις Όδυββεύς· 
,,1Αλκίνοε κρεΐον, πάντων άριδείκετε λαών, 
ωρη μεν πολέων μύθων, ωρη δέ καί ύπνου' 
εί δ' έτ' άκουέμεναί γε λιλαίεαι, ουκ αν έγώ γε 380 
τούτων Οοι φθονέοιμι και οίκτρότερ' άλλ' άγορεύειν, 
κήδε' έμών έτάρων, οϊ δή μετόπιβθεν δλοντο, 
οϊ Τρώων μεν ύπεξέφυγον βτονόεββαν άυτήν, 
έν νόβτω δ' άπόλοντο κακής ίότητι γυναικός. 

αύτάρ έπει ψυχάς μεν άπεβκέδαβ' άλλυδις άλλη 385 
αγνή Περβεφόνεια γυναικών θηλυτεράων, 
ήλθε δ' έπΐ ψυχή 'Αγαμέμνονος Άτρεΐδαο 
άγ ν ν μένη ' περί δ' άλλαι άγηγέραθ', δββοι αμ' αύτω 
οίκω έν Αίγίβθοιο θάνον καί πότμον έπέβπον. 
έγνω δ' αΐψ' ε μ' εκείνος, έπεί πίεν αίμα κελαινόν 390 
κλαίε δ' δ γε λιγέως θαλερον κατά δάκρυον εί'βων, 
πιτνάς είς έμέ χείρας, ύρέξαβθαι μενεαίνων' 
άλλ' ου γάρ οί έτ ήν ΐς έμπεδος ουδέ τι κΐκυς, 
οϊη περ πάρος έβκεν ένί γναμπτοίβι μέλεββιν. 
τον μεν έγώ δάκρυβα ίδών έλέηβά τε θυμφ, 395 
καί μιν φωνήβας έπεα πτερόεντα προβηύδων 
¿Λτρεΐδη κύδιβτε, άναξ άνδρών Άγάμεμνον, 
τις νύ βε κήρ έδάμαββε τανηλεγέος θανάτοιο; 
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ήε βέ γ' έν νήεββι Ποβειδάων έδάμαββεν 
όρβας άργαλέων άνεμων άμέγαρτον άυτμήν; 400 
ήέ β' άνάρβιοι άνδρες έδηλήβαντ' έπϊ χέρβον 
βοϋς περιτ αμνόμενον ή δ' οίων πώεα καλά, 
ήέ περί πτόλιος μαχεούμενον ήδέ γυναικών;' 

ώς έφάμην, 6 δε' μ' αντίκ άμειβόμενος προβέειπεν' 
,διογενές Ααερτιάδη, πολυμήχαν' Όδυββεν, 405 
ούτ ίμέ γ' εν νήεββι Ποβειδάων έδάμαββεν 
όρβας άργαλέων άνέμων άμέγαρτον άντμήν, 
οϋτε μ' άνάρβιοι άνδρες έδηλήβαντ' έπί χέρβου, 
άλλά μοι Αίγιβθος τεύξας θάνατόν τε μόρον τε 
έκτα βύν ούλομένη άλόχω, οίκόνδε καλέββας, 410 
δειπνίββας, ώς τις τε κατέκτανε βοϋν έπί φάτνη, 
ώς θάνον οίκτίβτω θανάτω* περί δ' άλλοι εταίροι 
νωλεμέως κτείνοντο βύες ώς άργιόδοντες, 
οΐ ρά τ έν άφνειοϋ άνδρος μέγα δυναμένοιο 
ή γάμφ ή έράνω ή είλαπίνη τεθαλνίη. 415 

ήδη μεν πολέων φόνω άνδρών άντεβόληβας, 
μοννάξ κτεινομένων και ένί κρατερή νβμίνη· 
άλλά κε κείνα μάλιβτα ίδών όλοφύραο θνμω, 
ώς αμφί κρητήρα τραπέζας τε πληθούβας 
κείμεθ' ένί μεγάρφ, δάπεδον δ' άπαν αϊματι θνεν. 420 
οίκτροτάτην δ' ήκουβα όπα Πριάμοιο θυγατρος 
Καββάνδρης, τήν κτεΐνε Κλυταιμνήβτρη δολόμητις 
άμφ έμοί, ανταρ εγώ ποτί γαίη χείρας άείρων 
βάλλον άποθνήβκων περί φαβγάνω' ή δε κυνώπις ' 
νοβφίβατ , ουδέ μοι έτλη Ιόν τι περ εις Άίδαο 4-25 
χερβί κατ' οφθαλμούς έλέειν βύν τε βτύμ έρεΐβαι. 
ώς ουκ αίνότερον και κύντερον άλλο γυναικός, 
[ή τις δή τοιαύτα μετά φρεβίν έργα βάληται'] 
οίον δή και κείνη έμήβατο έργον άεικες 
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κουριδίφ τενξαβα πόβει φόνον ή το ι έφην γε 430 
άβπάβιος παίδεββιν ίδέ δμώεββιν έμοΐΰιν 
οΐκαδ' έλενβεβθαι' ή δ' έξοχα λυγρά Ιδυΐα 
οι τε κατ - αιβχος έχενε και έββομένηβιν δπίββω 
θηλυτέρηβι γυναιξί,· και ή κ έυεργός έηβινύ 

ώς έφατ , αυτάρ εγώ μιν αμειβόμενος προβέειπον 
,ώ πόποι, ή μάλα δή γόνον Άτρέος εύρύοπα Ζευς 436 
εκπάγλως ήχθηρε γυναικείας δια βούλας 
έξ αρχής· 'Ελένης μεν άπωλόμεθ' εϊνεκα πολλοί, 
βοί δε Κλυταιμνήβτρη δόλον ήρτυε τηλόθ' έόντίύ 
ως εφάμην, δ δέ μ' αύτίχ. αμειβόμενος προθέειπεν 
,τώ νϋν μή ποτε και 6ν γυναικί περ ήπιος είναι· 441 
μη οι μϋθον άπαντα πιφαυβκέμεν, ον κ έύ είδης, 
άλλα το μεν φάβθαι, το δέ και κεκρυμμένον είναι, 
αλλ' ον eoi γ', Όδυβεϋ, φόνος έββεται έκ γε γυναικός' 
λίην γάρ πινυτή τε και ευ φρεβΐ μήδεα οίδεν 445 
κούρη Ίκαρίοιο, περίφρων Πηνελόπεια. 
ή μέν μιν νύμφην γε νέην κατελείπομεν ημείς • 
ερχόμενοι πολεμόνδε' πάις δέ οι ήν επί μαξώ 
νήπιος, δς που νϋν γε μετ' ανδρών ϊξει αριθμώ, 
όλβιος' ή γάρ τόν γε πατήρ φίλος όψεται έλθών, 450 
και κείνος πατέρα προβπτυξεται, ή θέμις έβτίν. 
ή δ' ¿μή ουδέ περ υΐος ένιπληβθήναι άκοιτις 
δφθαλμοΐβιν έαβε' πάρος δέ με πέφνε και αυτόν, 
[άλλο δέ τοι έρέω, eb δ' évi φρεβι βάλλεο 6ήβιν. 
κρύβδην, μη δ' άναφανδά, φίλην ες πατρίδα γαΐαν 455 
νήα κατιβχέμεναι, επει ούκέτι πιβτά γυναιξίν.] 
αλλ' άγε μοι τάδε είπέ και άτρεκέως κατάλεξον, 
εί που έτι ξώοντος άκουετε παιδος έμοΐο, 
ή που εν Όρχομενώ ή έν Πύλω ήμαθόεντι, 
ή που πάρ Μενελάφ ένΐ Σπάρτη εύρείη' 460 
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ον γάρ πω τέθνηκεν επί χθονι δίος Όρέβτηςά 
ώς έφατ', αύτάρ έγώ μιν αμειβόμενος προβέειπον 

,Άτρεΐδη, τί με ταϋτα διείρεαι; ούδέ τι οίδα, 
ζώει δ γ' -η τέθνηκε " κακόν δ' άνεμώλια βάζειν.' 

νώι μεν ώς έπέεββιν άμειβομένω βτυγεροΐβιν 465 
έβταμεν άχνύμενοι θαλερόν κατά δάκρυ χέοντες' 
ήλθε δ' επί ψυχή Πηληιάδεω Άχιλήος 
και Πατροκλήος καΐ άμύμονος Άντιλόχοιο 
Αΐαντός θ', δς άριβτος εην εϊδός τε δέμας τε 
των άλλων Ααναων μετ άμύμονα Πηλεΐωνα. 470 
εγνω δέ ψυχή με ποδώκεος Αίακίδαο 
και ρ όλοφυρομένη έπεα πτερόεντα προβηύδα' 
,διογενές Ααερτιάδη, πολυμήχαν Όδυββεϋ, 
ΰχέτλιε, τίπτ έτι μείζον ένι φρεβί μήδεαι έργον; 
πώς έτλης Άιδόβδε κατελθέμεν, ένθα τε νεκροί 475 
άφραδέες ναίουβι, βροτών είδωλα καμόντων;' 

ώς έφατ', αύτάρ έγώ μιν άμειβόμενος προβέειπον 
,ώ Άχιλεϋ Πηλήος υίέ, μέγα φέρτατ' 'Αχαιών, 
ήλθον Τειρεβίαο κατά χρέος, εΐ τινα βουλήν 
εΐποι, δπως Ίθάκην ές παιπαλόεββαν ίκοίμην 480 
ου γάρ πω βχεδον ήλθον Άχαιίδος, ουδέ πω άμής 
γης έπέβην, άλλ' α ιέ ν έχω κακά. в ε ίο δ1, Άχιλλεϋ, 
ου τις άνήρ προπάροιθε μακάρτατος ούτ άρ' όπίββω' 
πριν μέν γάρ βε ζωον έτίομεν Ιβα θεοϊβιν 
Άργεΐοι, νϋν αυτε μέγα κρατέεις νεκύεββιν 485 

ένθάδ' έών τω μη τι θανών άκαχίζευ, Άχιλλεϋ.1 

ώς έφάμην, ό δέ μ' αύτίκ' άμειβόμενος προβέειπεν 
,μή δή μοι θάνατόν γ ε παραύδα, φαίδιμ Όδυββεϋ. 
βουλοίμην κ' έπάρουρος έών θητευέμεν άλλω, 
άνδρί παρ' άκλήρω, ω μή βίοτος πολύς ε'ίη, 490 
ή παβιν νεκύεββι καταφθιμένοιβιν άνάββειν. 
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αλλ' άγε μοι τον παιδός άγανοϋ μνθον ένίβπες, 
ή έπετ ες πόλεμον πρόμος έμμεναι, ήε και ονκί. 
είπε δε μοι Πηλήος άμύμονος, εί' τι πέπνββαι, 
i} έτ' έχει τιμήν πολέβιν μετά Μυρμιδόνεββιν, 495 
ή μιν άτιμάζουβιν άν' 'Ελλάδα τε Φθίην τε, 
οννεκά μιν κατά γήρας έχει χείρας τε πόδας τε. 
εί γαρ έγών έπαρωγος νπ' αύγάς ήελίοιο, 
τοΐος έών, ο ιός ποτ ένΐ Τροίη εύρείη 
πέφνον λαοί άριβτον άμννων Άργείοιβιν 500 

εί τοιόβδ' έλθοιμι μίνννθά περ ές πατέρος δώ' 
τω κέ τεω βτνξαιμι μένος και χείρας άάπτονς, 
οϊ κεΐνον βιόωνται έέργονβίν τ άπο τιμής.' 

ως έφατ, αντάρ εγώ μιν αμειβόμενος προΰέειπον 
,ή τοι+μέν Πηλήος άμνμονος ου τι πέπνβμαι, 505 
αντάρ τοι παιδός γε Νεοπτολέμοιο φίλοιο 
π&βαν άληθείην μνθήβομαι, ώς με κελεύεις, 
αυτός γάρ μιν έγώ κοίλης επί νηδς έίβης 
ήγαγον εκ Σκύρου μετ έυκνήμιδας Αχαιούς, 
ή τοι or' άμφί πόλιν Τροίην φραζοίμεθα βονλάς, 510 
αίεί πρώτος έβαζε και ονχ ήμάρτανε μύθων 
Νέβτωρ άντίθεος και έγώ νικάβκομεν οί'ω. 
αντάρ ότ έν πεδι'ω Τρώων μαρναίμεθα χαλκω, 
ου ποτ' ένί πληθνΐ μένεν άνδρών ονδ' έν δμίλω, 
άλλα πολύ προθέεβκεν έον μένος ούδενί εΐκων, 515 
πολλούς δ' άνδρας έπεφνεν έν αίνή δηιοτήτι. 
πάντας δ' ουκ άν έγώ μνθήβομαι ονδ' δνομήνω, 
δββον λαον έπεφνεν άμύνων Άργείοιβιν, 
αλλ' οίον τον Τηλεφίδην κατενήρατο χαλκω, 
ήρω' Ενρύπυλον, πολλοί δ' άμφ' αυτόν εταίροι 520 
Κήτειοι κτείνοντο γυναίων εΐνεκα δώρων, 
κεΐνον δη κάλλιβτον ίδον μετά Μέμνονα δίον. 
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ανταρ δτ εις ΐππον κατεβαίνομεν, όν κάμ' 'Επειός, 
'Αργείων οί άριΰτοι, έμοι δ' επί πάντα τέταλτο, 
[ήμέν άνακλΐναι πνκινον λόχον ή δ' έπι&εϊναι,] 525 
ένθ' άλλοι Α ανοιών ηγήτορες ήδέ μέδοντες 
δάκρνά τ' ώμόργννντο τρέμον θ' imo γνΐα εκάβτον 
κεινον δ' ου ποτε πάμπαν έγών ΐδον όφθαλμοϊΰιν 
οντ ώχρήβαντα χρόα κάλλιμον οντε παρειών 
δάκρυ όμορξάμενον δ δέ με μάλα πόλλ' ίκέτευεν 530 
ίππόθεν έξέμεναι, ξίφεος δ' έπεμαίετο κώπην 
και δόρυ χαλκοβαρές, κακά δε Τρώεββι μενοίνα. 
άλλ' δτε δή Πριάμοιο πόλιν διεπέρβαμεν αίπήν, 
μοΐραν και γέρας έβθλσν έχων έπΐ νηος έβαινεν 
άβκήθής, οντ' άρ βεβλημένος όξέι χαλκω 535 

οντ' αντοβχεδίην ονταβμένος, οίά τε πολλά 
γίγνεται έν πολεμώ · έπιμίξ δέ τε μαίνεται "Αρης ' 

ώς έφάμην, ψυχή δέ ποδώκεος Αίακίδαο 
φοίτα μακρά βιβ&βα κατ' άβφοδελόν λειμώνα, 
γηθοβύνη, ο οί ν ιόν έφην όριδείκετον είναι. 540 

αί δ' άλλαι ψυχαϊ νεκύων κατατεθνηώτων 
έβταβαν άχνύμεναι, εΐροντο δέ κήδε' έκάβτη. 
οΐη δ' Αΐαντος ψυχή Τελαμωνιάδαο 
νόβφιν άφεβτήκει, κεχολωμένη εί'νεκα νίκης, 
την μιν έγώ νίκηβα δικαξόμενος παρά νηνβΐν 545 
τενχεβιν άμφ' Άχιλήος' έθηκε δέ πότνια μήτηρ. 
[παίδες δέ Τρώων δίκαβαν και Παλλάς Άθήνηί] . 
ώ? δή μή δφελον νικάν τοιωδ' έπ' άέθλω' 
τοίην γάρ κεφαλήν ένεκ αυτών γαία κατέβχεν, 
Αΐανθ', δ? πέρι μέν είδος, πέρι δ' έργα τέτνκτο 550 
τών άλλων Ααναών μετ' άμνμονα Πηλεΐωνα. 
τον μέν έγών έπέεββι προβηύδων μειλιχίοιβιν 
,Αίαν, παΐ Τελαμώνος άμύμονος, ουκ αρ' έμελλες 
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ουδέ θανών λήβεβθαι έμοί χόλου εΐνεκα τευχέων 
ούλομένων; τά δέ πήμα θεοί θέβαν Άργείοιβιν. 555 
τ οίος γάρ βφιν πύργος άπώλεο' βεΐο δ' 'Αχαιοί 
ίβον 'Αχιλλήος κεφαλή Πηλψάδαο 
άχνύμεθα φθιμένοιο διαμπερές, ούδέ τις άλλος 
αίτιος, άλλά Ζευς Ααναών βτρατον αίχμητάων 
έκπάγλως ήχθηρε, τεΐν δ' έπί μοΐραν έθηκεν. 560 
αλλ' άγε δεϋρο, άναξ, ϊν έπος καΐ μϋθον ακούβης 
ήμέτερον δάμαβον δέ μένος καΐ άγήνορα θυμόν.' 

ως έφάμην, ò δέ μ' ούδέν άμείβετο, βή δέ μετ' άλλας 
ψυχάς εις έρεβος νεκΰων κατατεθνηώτων. 
ένθα χ δμως προβέφη κεχολωμένος, ή κεν έγω τόν 565 
άλλά μοι ήθελε θ υ μ ό ς ενι βτήθερβι φίλοιΰιν 
των άλλων ψυχάς ίδέειν κατατεθνηώτων. 

ένθ' ή τοι Μίνωα Ι'δον, Αιος άγλαόν υίόν, 
χρύβεον βκήπτρον έχοντα θεμιβτεύοντα νέκυββιν, 
ήμενον, οι δέ μιν άμφϊ δίκας εί'ροντο άνακτα . 570 
ήμενοι έβταότες τε κατ' εύρυπυλές "Αιδος δω. 

τον δέ μετ' 'ίΐρίωνα πελώριον είβενόηβα 
• θήρας όμοϋ είλεϋντα κατ όβφοδελ'ον λειμώνα, 
τους αύτος κατέπεφνεν έν οίοπόλοιβιν όρεββιν 
χερβιν έχων ρόπαλον παγχάλκεον, αίέν άαγές. 575 

και Τιτυον είδον, Γαίης έρικυδέος υίόν, 
κείμενον έν δαπέδφ, ό δ' έπ έννέα κεΐτο πέλεθρα" 
γΰπε δέ μιν έκάτερθε παρημένω ήπαρ έκειρον 
δέρτρον έβω δύνοντες, δ δ' ούκ άπαμύνετο χερβίν 
Αητό γάρ ήλκηβε, Α ιός κυδρήν παράκοιτιν, 580 
Πυθώδ' έρχομένην δια καλλιχόρου Πανοπήος. 

καΐ μήν Τάνταλον είβεΐδον κρατέρ' άλγε έχοντα 
εβτεώτ' έν λίμνη· ή δέ προβέπλαζε γενείω' 
βτεϋτο δέ διψάων, πιέειν δ' ούκ είχεν ελέβθαι' 
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όββάκι γαρ κύψει' δ γέρων πιέειν μενεαίνων, 585 
τοββάχ ύδωρ άπολέβκετ άναβροχέν, άμφί δε ποΰΟιν 
γαία μέλαινα φάνεβκε, καταζήναβκε δέ δαίμων, 
δένδρεα δ' υψιπέτη λα κατά κρήθεν χέε καρπόν, 
'όγχναι καΐ ροιαί και μηλέαι άγλαόκαρποι 
βνκέαι τε γλυκεραί και έλαΐαι τηλεθόωβαι' 590 
των όπότ ίθΰβει δ γέρων έπΐ χερβί μάβαβθαι, 
τάς δ' άνεμος ρίπταβκε ποτ ι νέφεα βκιόεντα. 

καϊ μήν Σίβυφον είβείδον κρατέρ' άλγε' έχοντα 
λααν βαστάζοντα πελώριον άμφοτέρηβιν. 
ή τοι δ μεν βκηριπτόμενος χερβίν τε ποβίν τε 595 
λααν άνω ωθεβκε ποτI λόφον αλλ' οτε μέλλοι 
άκρον υπερβαλέειν, τότ άποβτρέψαβκε κραταιές· 
αύτις έπειτα πέδονδε κυλίνδετο λάας αναιδής, 
αύτάρ δ γ' άψ ωβαβκε τιταινόμενος, κατά δ' ίδρως 
έρρεεν έκ μελέων, κονίη δ' έκ κράτος όρώρειν. 600 

τον δέ μετ' είβενόηβα βίην Ήρακληείην, 
εΐδωλον αυτός δέ μετ' ά&ανάτοιβι θεοΐβιν 
τέρπεται έν θαλίης καϊ έχει καλλίβφνρον Ήβη ν, 
[παΐδα Α ιός μεγάλοιο καϊ Ήρης χρυβοπεδίλου]. 
άμφί δέ μιν κλαγγή νεκύων ήν οιωνών ως. 605 
πάντοβ' ατυζο μένων δ δ' έρεμνή νυκτϊ έοικώς, 
γυμνόν τόξο ν έχων καϊ επϊ νευρήφιν διβτόν, 
δεινόν παπταίνων, αίεϊ βαλέοντι έοικώς. 
βμερδαλέος δέ ο 1 άμφί περί βτήθεββιν άορτήρ 
χρΰβεος ήν τελαμών, ίνα θέβκελα έργα τέτυκτο, 610 
άρκτοι τ άγρότεροί τε βύες χαροποί τε λέοντες, 
ΰβμΐναι τε μάχαι τε φόνοι τ άνδροκταβίαι τε. 
μή τεχνηβάμενος μηδ' άλλο τι τεχνήβαιτο, 
δς κεΐνον τελαμώνα εή έγκάτθετο τέχνη, 
έγνω δ' αϋτ έμ' έκείνος, έπεϊ ίδεν όφ&αλμοΐβιν, 615 
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καί μ' δλοφυρόμενος έπεα πτερόεντα προβηύδα' 
,διογενές Ααερτιόδη, πολυμήχαν' Όδυββεϋ, 
α δείλ', ή τινά και 6υ κακόν μόρον ήγηλάξεις, 
ον περ ¿γών δχέεβκον υπ' αύγάς ήελίοιο. 
Ζηνός μεν яάις ήα Κρονίονος, αύτάρ διζνν 620 
είχβν άπειρεβίην μάλα γάρ πολύ χείρονι φωτι 
δεδμήμην, δ δε μοι χαλεπούς έπετέλλετ άέθλους. 
xaí ποτέ μ' ένθάδ' έπεμψε κνν' άξοντ'· ού γάρ έτ άλλον 
φράζετο τοϋδέ γέ μοι χρατερώτερον είναι άεθλον 
τον μεν έγών άνένεικα καΐ ήγαγον εξ Άίδαο, 625 
'Ερμείας δέ μ' έπεμψεν ¿δε γλαυκώπις Άθήνηύ 

ώς ειπών δ μεν αύτις έβη δόμον "Αιδος εί'αω, 
αντάρ έγών αύτοϋ μένον έμπεδον, εί' τις έτ' έλθοι 
ανδρών ηρώων, ο ϊ δή τό πρόβθεν όλοντο. 
καί νύ κ' έτι προτέρους ΐδον άνέρας, οϋς έθελόν περ, 630 
[Θηϋέα Πειρίθοόν τε, θεών έριχυδέα τέκνα'] 
αλλά πριν έπϊ έθνε' άγείρετο μυρία νεκρών 
ήχή θεβπεβίη' έμέ δέ χλωρό ν δέος ήρειν, 
μή μοι Γοργείην κεφαλήν δεινοΐο πελώρου 
εξ Άίδεω πέμψειεν άγανή Περΰεφόνεια. 635 

αύτίκ έπειτ ε'πί νήα χιών έκέλευον εταίρους 
αυτούς τ' άμβαίνειν ανά τε πρυμνήβια λϋβαι. 
οί δ' αΐψ' εΐββαινον καί επί χληΐβι χαθΐζον. 
τήν δέ κατ' 'ίΐκεανόν ποταμόν φέρε κύμα ρόοιο, 
πρώτα μέν είρεβίη, μετέπειτα δέ χάλλιμος ούρος. 640 
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ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Μ. 

Σειρήνες, Σκνλλα, Χά ρ ν β δις, βόες'Ηλίου. 

αύτάρ έπεϊ ποταμοΐο λίπεν ρόον Ώκεανοΐο 
νηνς, άπο δ' ϊκετο κϋμα θαλάβαης εύρυπόροιο 
νήβόν τ' Αίαίην, ο θ ι τ Ήοϋς ήριγενείης 
οικία και χοροί είβι και άντολαι Ήελίοιο, 
νήα μεν ένθ' ελθόντες έκέλβαμεν εν ψαμάθοιβιν, 5 
έκ δέ και αυτοί βήμεν έπι ρηγμΐνι θαλάββης' 
ένθα δ' άποβρίξαντες έμείναμεν Ήώ δΐαν. 
ήμος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάκτνλος 'Ηώς, 
δή τότ έγών ετάρους προΐειν ές δώματα Κίρκης 
οίβέμεναι νεκρόν, Έλπήνορα τεθνηώτα. 10 

φιτρούς δ' αίψα ταμόντες, δθ' άκροτάτη πρόεχ' ακτή, 
θάπτομεν άχνύμενοι θαλερον κατά δάκρυ χέοντες. 
αύτάρ έπει νεκρός τε κάη και τεύχεα νεκροϋ, 
τύμβον χευαντες καΐ επί ΰτήλην έρύβαντες 
πήξαμεν άκροτάτφ τύμβω ένήρες έρετμόν. 15 

ημείς μεν τά έκαβτα διείπομεν ου δ' άρα Κίρκην 
έξ Άίδεω έλθόντες έλήθομεν, άλλά μάλ' ώκα 
ήλθ' έντνναμένη' άμα δ' άμφίπολοι φε'ρον αυτή 
βίτον και κρέα πολλά καΐ αί'θοπα οίνον έρυθρόν. 
ή δ' έν μέββω βταβα μετηΰδα δια θεάων 20 

,βχέτλιοι, ο Γ ζώοντες ύπήλθετε δώμ' Άίδαο, 
διβθανέες, δτε τ άλλοι άπαξ θνήβκουβ' άνθρωποι, 
άλλ' άγετ έβθίετε βρώμην καΐ πίνετε οίνον 
αύθι πανημέριοι' άμα δ' ήοι φαινομένηφιν 
πλεύβεβθ'' αύτάρ εγώ δείξω δδον ήδέ έκαβτα 25 
βημανέω, ίνα μή τι κακορραφίη άλεγεινή 
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ή αλός ή επί γης άλγήσετε πήμα παθόντες·' 
ως έφαθ', ήμΐν â' αύτ έπεπείθετο θυμός άγήνωρ.· 

ως τότε μεν πρόπαν ήμαρ ές ήέλιον καταάύντα 
ήμεθα δαινύμενοι κρε'α τ άσπετα καί μέθν ηδύ' 30 
ήμος δ' ήέλιος κατεδν καί επί κνέφας ήλθεν, 
οί μίν κοιμήσαντο παρά πρυμνήσια νηός, 
ή δ' ¿με χειρός ελοϋσα φίλων άπονόσφιν εταίρων 
είσέ τε καί προσέλεκτο και έξερέεινεν έκαστα' 
αύτάρ εγώ τη πάντα κατά μοΐραν κατέλεξα. 35 
καί τότε δη μ' επεεββι προσηύδα πότνια Κίρκη· 
,ταϋτα μεν ούτω πάντα πεπείρανται, σύ δ' άκουσον, 
ως τοι εγών έρέω, μνήσει δε βε καί θεός αυτός. 

Σειρήνας μεν πρώτον άφίξεαι, αϊ ρά τε% πάντας 
ανθρώπους θελγουβιν, 8 τε σφεας είβαφίκηται. 40 
og τις άιδρείη πελάβη και φθόγγον άκούβη 
Σειρήνων, τω δ' ου τι γυνή και νήπια τέκνα 
οίκαδε νοβτήΰαντι παρίσταται ονδ'ε γάνυνται, 
αλλά τε Σειρήνες λιγυρή θέλγουσιν άοιδή 
ήμεναι εν λειμώνι, πολύς δ' άμφ ύβτεόφιν θϊς 45 
ανδρών πυθομένων, περί δε ρινοί μινύθουσιν. 
άλλα παρεξελάαν, έπί δ' ούατ άλεΐψαι εταίρων 
κηρόν δεψήσας μελιηδέα, μή τις άκούση 
τών άλλων άτάρ αυτός άκουέμεν, αΐ κ' έθέλησθα' 
δησάντων σ' έν νηί θοή χείρας τε πόδας τε 50 

ορθόν έν ίστοπέδη, έκ δ' αυτού πείρατ άνήφθω, 
'όφρα κε τερπόμενός ' 'όπ' ακούσης Σειρήνοιιν. 
εί δέ κε λέσσηαι ετάρους λύσαί τε κελεύης, 
οί δέ σ' έτι πλεόνεσσι τότ' έν δεσμοΐσι διδέντων. 

αύτάρ έπήν δή τάς γε παρεξελάσωσιν εταίροι, 55 
ένθα τοι ούκέτ έπειτα διηνεκέως άγορεύσω, 
όπποτέρη δή τοι όδός έσσεται, άλλά καί αύτός 
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θνμώ βονλεύειν έρέω δε το ι άμφοτέρωθεν. 
ένθεν μεν γαρ πέτραι έπηρεφέες, προτί δ' αντάς 
κύμα μέγα ροχθεΐ κνανώπιδος Αμφιτρίτης' 60 
Πλαγκτάς δη τοι τάς γε θ εο ί μάκαρες καλέονδιν. 
τη μέν τ ουδέ ποτητά παρέρχεται ουδέ πέλειαι 
τρήρωνες, ταί τ' άμβροβίην Αιι πατρί φέρονδιν, 
αλλά τε και των αΐέν αφαιρείται λί? πέτρη' 
άλλ' αλλην ένίηβι πατήρ έναρίθμιον είναι. 65 
τή δ' ου πώ τις νηϋς φύγεν άνδρων, ή τις ϊκηται, 
άλλά θ ' δ μου πίνακας τε νεων και δώματα φωτών 
κύμαθ' αλός φορέουβι πυρός τ όλοοΐο θύελλαι. 
οΐη δή κείνη' γε παρέπλω ποντοπόρος νηϋς, 
Αργώ πάδι ομέλονδα, παρ' Αίήταο πλέον δα. 70 

και νύ κε την ένθ' ωκα βάλεν μεγάλας ποτί πέτρας, 
άλλ' "Ηρη παρέπεμψεν, έπεί φίλος ήεν Ίήδων. 

οί δέ δύω δκόπελοι δ μέν ούρανον εύρύν [κάνει 
δξείη κορυφή, νεφέλη δέ μιν άμφιβέβηκεν 
κυανέη' τό μέν ον ποτ' έρωεΐ, ουδέ ποτ αΐθρη 75 
κείνου έχει κορυφήν οϋτ' έν θε'ρει οΰτ' έν δπώρη. 
ουδέ κεν άμβαίη βροτδς άνήρ ονδ' έπιβαίη, 
ονδ' ει οί χεΐρές τε έείκοβι καΐ πόδες είεν 
πέτρη γάρ λίς εδτι, Λεριξέδτη έικυΐα. 
μέδδω δ' έν δκοπέλω εδτι δπέος ήεροειδές, 80 
προς ζόφον εις έρεβος τετραμμένον, ή περ αν νμεΐς 
νήα παρά γλαφυρήν ιθύνετε, φαίδιμ' Όδυδδεν. 
ούδέ κεν έκ νηος γλαφυρής αίξήιος άνήρ 
τόξω όιδτεύδας κοίλον δπέος είβαφίκοιτο. 
ένθα δ' ένί Σκύλλη ναίει δεινδν λελακυΐα. 85 
[τη? ή τοι φωνή μέν δδη δκύλακος νεογιλής 
γίγνεται, αυτή δ' αύτε πέλωρ κακόν ουδέ χέ τις μιν 
γηθήδειεν ίδών, ονδ' ει θεός άντιάβειενί] 
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της ή τοι πόδες είβί δυώδεκα πάντες άωροι, 
?ξ δέ τέ οί δειραί περιμήκεες, έν δέ εκάβτη 90 
βμερδαλέη κεφαλή, έν δέ τρίβτοιχοι όδόντες 
πυκνοί και θαμέες, πλεΐοι μέλανος θανάτοιο. 
μέββη μεν τε κατά βπείους κοίλοιο δέδυκεν, 
έξω δ' εξίβχει κεφαλάς δεινοίο βερέθρου, 
αύτοϋ δ' ίχθνάα, βκόπελον περιμαιμώωβα, 95 
δελφΐνάς τε κννας τε, και ε£ ποθι μείζον έληβιν 
κήτος, ά μυρία βόβκει άγάβτονος Αμφιτρίτη. 
τη δ' ου πώ ποτε νανται άκήριοι εύχετόωνται 
παρφυγέειν βύν νηί' φέρει δέ τε κρατί έκάϋτω 
φώτ έξαρπάξαβα νεός κυανοπρώροιο. 100 
τον δ' έτερον βκόπελον χθαμαλώτερον όψει, Όδυββεν. 
πληβϊον αλλήλων και κεν διοϊβτενβειας. 
τω δ' έν έρινεος έβτι μέγας, φνλλοιβι τεθηλώς' 
τω δ' υπό δια Χάρυβδις άναρροιβδεΐ μέλαν ύδωρ. 
τρις μέν γάρ τ' ανίηβιν έπ ήματι, τρις δ' άναροιβδεΐ 105 
δεινόν μή βύ γε κεΐθι τνχοις, ότε βοιβδήβειεν 
ού γάρ κεν ρνβαιτό β' νπέκ κακού ούδ' ένοβίχθων. 
αλλά μάλα Σκνλλης βκοπέλφ πεπλημένος ώκα 
νήα παρεξελάαν, έπεί ή πολύ φέρτερόν έβτιν 
έξ έτάρους εν νηί ποθήμεναι ή άμα πάντας.' 110 

ώς έφατ , αύτάρ έγώ μιν αμειβόμενος προβέειπον 
,εί δ' άγε δή μοι τούτο , θεά, νημερτές ένίβπες, 
ει πως τήν όλοήν μέν νπεκπροφύγοιμι Χάρυβδιν, 
τήν δέ κ άμυναίμην, ότε μοι βίνοιτό γ' εταίρους.' 

ώς έφάμην, ή δ' αντίκ άμείβετο δια θ ε ά ω ν 115 
,βχέτλιε, και δή αν τοι πολεμήια έργα μέμηλεν 
καί πόνος' ούδέ θεοΐβιν ύπείξεαι άθανάτοιβιν; 
ή δέ τοι ού θνητή, άλλ' ¿ θ ά ν α τ ο ν κακόν έβτιν, 
δεινόν τ άργαλέον τε καί άγριον ούδέ μαχητόν' 
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ουδέ τις έβτ άλκή' φυγέειν κάρτιβτον άπ αυτής. 120 
ήν γαρ δηθύνηβθα κορυββόμενος παρά πέτρη, 
δείδω, μή β' έξαϋτις έφορμηθεΐβα κίχηβιν 
τόββηβιν κεφαλήβι, τόβους δ' έκ φώτας έληται. 
αλλά μάλα βφοδρώς έλάαν, βωβτρεϊν δε Κράταιιν, 
μητέρα τής Σκύλλης, ή μιν τέκε πήμα βροτοΐβιν 125 
ή μιν έπειτ άποπαΰβει ές νβτερον δρμηθήναι. 

Θρινακίην δ' ές νήβον άφίξεαι' ένθα δε πολλαϊ 
βόβκοντ Ήελίοιο βόες και ί'φια μήλα, 
επτά βοών άγέλαι, τόβα δ' οίων πώεα καλά, 
πεντήκοντα δ' έκαβτα. γόνος δ' ού γίγνεται αυτών, 130 
ουδέ ποτε φθινυθουβι. θεαί δ' έπιποιμένες είβίν, 
νύμφαι έυπλόκαμοι, Φαέθουβά τε Ααμπετίη τε, 
ας τέκεν Ήελίψ 'Τπερίονι δια Νέαιρα. 
τάς μεν άρα θρέψαβα τεκοϋβά τε πότνια μήτηρ 
Θρινακίην ές νήβον άπφκιβε τηλόθι ναίειν, 135 

μήλα φυλαββέμεναι πατρώια καϊ έλικας βοϋς. 
τάς εί μέν κ άβινέας έάας νόβτου τε μέδηαι, 
ή τ αν έτ εις Ίθάκην κακά περ πάβχοντες ΐκοιβθε' 
εί δέ κε βίνηαι, τότε το ι τεκμαίρομ' ΰλεθρον, 
νηί τε και έτάροις' αυτός δ' εί' πέρ κεν άλύξης, 140 
δψέ κακώς νεϊαι δλέβας άπο πάντας εταίρους.' 

ως έφατ , αύτίκα δέ χρυβόθρονος ήλυθεν 'Ηώς. 
ή μέν έπειτ' ανά νήβον άπέβτιχε δια θεάων' 
αΰτάρ έγων έπί νήα κιων ωτρυνον εταίρους 
αυτούς τ' άμβαίνειν άνά τε πρυμνήβια λϋβαι' 145 
οί δ' αϊψ' εΐββαινον και έπί κληΐβι καθΐζον. 
[έξ^ς δ' έζόμενοι πολιήν αλα τύπτον έρετμοΐς.] 
ήμϊν δ' αυ κατόπιβθε νεός κυανοπρώροιο 
ΐκμενον ούρου Ζει πληβίβτιον, έβθλόν έταϊρον, 
Κίρκη έυπλόκαμος, δεινή θεός αύδήεββα. 150 
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αντίκα δ' 'όπλα έκαβτα πονηβάμενοι κατά νήα 
ή μέθα' τήν δ' άνεμός τε κυβερνήτης τ' ΐθννεν. 
δη τότ' έγων έτάροιβι μετηύδων άχνύμενος κήρ' 
,ώ φίλοι, ού γάρ χρή ένα ίδμεναι ουδέ δν οίους 
θέβφαθ', α μοι Κίρκη μνθήβατο, δια θεάων 155 
αλλ' ε ρέω μέν έγών, ίνα είδότες ή κε θάνωμεν 
ή κεν άλενάμενοι θάνατον xal κήρα φύγοιμεν. 
Σειρήνων μέν πρώτον άνώγει θεβπεβιάων 
φθόγγον άλεναβθαι και λειμών' άνθεμόεντα. 
οίον έμ' ήνώγειν όπ' άκουέμεν αλλά με δεβμω 160 
δήβατ έν άργαλέω, δφρ' έμπεδον αυτόθι μίμνω, 
ορθόν έν ίβτοπέδη, έκ δ' αυτού πείρατ' άνήφθω. 
εί δέ κε λίββωμαι νμέας λνβαί τε κελεύω, 
νμεΐς δέ πλεόνεββι τότ έν δεβμοϊβι πιέζειν.' 

τοι έγφ τά έκαβτα λέγων έτάροιβι πίφαυβκον 165 
ια δέ καρπαλίμως έξίκετο νηνς ένεργης ' 

νήβον Σειρήνα ι ιν έπειγε γάρ ούρος ' άπήμων. 
αντίκ επειτ άνεμος μέν έπαύβατο, ή δέ γαλήνη 
έ'πλετο νηνεμίη, κοίμηβε δέ κύματα δαίμων.· . 
άνβτάντες δ' έταροι νέος ιβτία μηρύβαντο 170 
καΐ τά μέν έν νηΐ γλαφυρή θέβαν, ot δ' έπ' έρετμά 
έζόμενοι λεύκαινον νδωρ ξεβτής έλάτηβιν^ 
αντάρ έγω χηρόΐο μέγαν τροχον όξέι χαλκω 
τντθά.,διατμήξας χερβί βτιβαρήβι πίεζαν' 
αΐψα δ' Ιαίνετο κηρός, έπεί κέλετο μεγάλη ΐς 175 
Ήελίου τ αυγή 'Τπεριονίδαο άνακτος' 
έξείης δ' έτάροιβιν έπ' οϋατα παβιν άλειψα. 
of δ' έν νηί μ' έδηβαν όμοϋ χεΐράς τε πόδας τε 
όρθον έν ίβτοπέδη, έκ 4' αύτον πείρατ' άνήπτον 
αύτοί 4' έζόμενοι πολιήν άλα τύπτον έρετμοΐς.·*/ 180 
άλλ' δτε τόββον άπήμεν, δβον τε γ έγων ε βοήβας, 

13* 
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ρίμφα διώκοντες, τάς δ' ου λάθεν ώκύαλος νηϋς 
έγγνθεν ύρνυμένη, λιγυρήν δ' έντυναν άοιδήν 
,δενρ' άγ' ιών, πολναιν' Όδυσεϋ, μεγίΑψϋδος 'Αχαιών, 
νήα κατάβτηβον, ίνα νωιτέρην όπ' άκονβης. 185 
ού γάρ πώ τις τήδε παρήλαΟε νηΐ μελαίνη, 
πριν γ' ήμέων μελέγηρυν άπό στομάτων 'όπ' άκοΰσαι, 
αλλ' ο γε τερψάμενος νεΐται και πλείονα είδώς· 
ίδμεν γάρ τοι πάνθ', οσ' ένί Τροίη εύρείη 
'Αργεϊοι Τρώες τε θεών ίότητι μόγησαν, 190 

Ιδμεν δ', οσσα γένηται έπί χθονι πουλυβοτείρη.' 
ως φάσαν ίεΐσαι 'όπα κάλλιμον αύτάρ έμον κήρ 

ήθελ ' άκονε'μεναι, λϋσαι τ' ¿κέλενον εταίρους 
όφρύσι νευστάζων οί δέ προπεσόντες έρεσσον. 
αύτίκα δ' άνστάντες Περιμήδης Εύρύλοχός τε 195 
πλείοσί μ' εν δεσμοϊσι δέον μαλλόν τε πι'εξον. 
αύτάρ έπεί δή τάς γε παρήλασαν, ούδ' έτ' έπειτα 
φθογγής Σειρήνων ήκούομεν ούδέ τ' άοιδής, 
αίψ' άπό κηρον ε'λοντο έμοί έρίηρες έταΐροι, 
ον σφιν έπ' ώοΐν άλειψ', έμέ τ' ¿κ δεσμών ανέλυσαν. 200 

αλλ' οτε δή τήν νήσον έλείπομεν, αύτίκ έπειτα 
καπνον και μέγα κϋμα ΐδον καί δοϋπον άκουσα, 
τών δ' άρα δεισάντων έκ χειρών έπτατ' έρετμά, 
βόμβησαν δ' άρα πάντα κατά ρόον έσχετο δ' αύτοΰ 
νηϋς, έπεί ούκέτ έρετμά προήκεα χερσίν έπειγον. 205 
αύτάρ έγω διά νηος ίων ώτρυνον εταίρους 
μειλιχίοις έπέεσσι παρασταδον άνδρα έκαστον 
,ώ φίλοι, ού γάρ πώ τι κακών άδαήμονές είμεν' 
ού μέν δή τάδε μείζον έ'πει κακόν, ή οτε Κύκλωψ 
εΐλει ένί σπήι γλαφυρά κρατερήφι βίηφιν 210 

αλλά καΐ ένθεν έμή άρετή, βουλή τε νοώ τε, 
έκφύγομεν, και που τώνδε μνήσεσθαι όίω. 
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νυν δ' άγεθ', ώς άν εγώ εί'πω, πειθώμεθα πάντες. 
νμεΐς μεν κώπηβιν άλος ρηγμΐνα βαθεΐαν 
τνπτετε χληίδεββιν έφήμενοι, αΐ κε ποθι Ζευς 215 
δώη τόνδε γ' όλεθρον ύπεκφνγέειν καϊ άλνξαι" 
воI δε, κυβερνήθ', ώδ' έπιτέλλομαι' αλλ' ¿vi θνμφ 
βάλλεν, επεί νηος γλαφυρής οίήια νωμας. 
τούτον μεν καπνού καϊ κύματος έκτος έεργε 
νήα, βν δε βκοπέλον έπιμαίεο, μή 0ε λάθηβιν 220 

κεΐβ' έξορμήβαβα καϊ ές κακόν αμμε βάληβθαύ 
ώς έφάμην, οΐ δ' ωκα έμοΐς έπέεββι πίθοντο. 

Σκύλλην δ' ούκέτ' έμνθεόμην, άπρηκτον άνίην, 
μή πώς μοι δείβαντες άπολλήξειαν εταίροι, 
είρεβίης, εντός δε πνκάξοιεν βφέας αύτούς. 225 
και τότε δή Κίρκης μεν έφημοβύνης άλεγεινής 
λανθανόμην, έπει ου τί μ' άνώγει θωρήββεβθαι' 
αύτάρ έγώ καταδύς κλυτά τεύχεα και δύο δοϋρε 
μάκρ' έν χερβ'ιν έλών είς ΐκρια νηος εβαινον 
πρώρης' ένθεν γάρ μιν έδέγμην πρώτα φανεΐϋθαι 230 
Σκύλλην πετραίην, ή μοι φέρε πήμ' έτάροιβιν. 
ούδέ πη άθρήβαι δννάμην, έ'καμον δε μοι όββε 
πάντη παπταίνοντι προς ήεροειδέα πέτρην. 

ημείς μεν βτεινωπ'ον άνεπλέομεν γοόωντες' 
ένθεν μεν Σκύλλη, έτέρωθι δε δια Χάρυβδις 235 
δεινον άνερροίβδηβε θαλάββης άλμνρόν νδωρ. 
ή τοι ότ' έξεμέβειε, λέβης ώς έν πνρι πολλώ 
πάβ' άναμορμύρεβχε κνκωμένη, νψόβε δ' άχνη 
άκροιβι βκοπέλοιβιν έπ' άμφοτέροιβιν έπιπτεν 
άλλ' ότ άναβρόξειε θαλάββης άλμνρόν νδωρ, 240 
πάβ' έντοβθε φάνεβκε κνκωμένη, άμφϊ δε πέτρη 
δεινον εβεβρύχειν, νπένερθε δε γαία φάνεβκεν 
ψάμμω κνανέη 'τους δε χλωρό ν δέος ήρειν. 
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ημείς μέν προς την ί'δομεν δείβαντες δλεθρον 
τόφρα δε μοι Σκύλλη γλαφυρής έκ νηος εταίρους 245 

ελεθ', οΐ χερβίν τε βίηφί τε φέρτατοι ή β αν. 
βκεψάμενος δ' ές νήα θοήν άμα καΐ μεθ' εταίρους 
ήδη των ένόηβα πόδας και χείρας ϋπερθεν 
ύψόβ' άειρομένων έμέ δέ φθέγγοντο καλεϋντες 
έξονομακλήδην, τότε γ' ϋβτατον, άχνύμενοι κήρ. 250 
ώς δ' δτ' έπί προβάλω άλιεύς περιμήκεΐ ράβδω 
ίχθύβι τοις όλίγοιβι δόλον κατά εΐδατα βάλλων 
ές πόντον προΐηβι βοος κέρας άγραύλοιο, 
άβπαίροντα δ' έπειτα λαβών έρριψε θύραξε, 
ώς οι γ' άβπαίροντες άείροντο προτϊ πέτρας' 255 
αύτοϋ δ' είνϊ θύρηβι κατήβθιε κεκληγωτας 
χείρας έμοϊ ύρέγοντας έν αίνή δηιοτήτΐ' 
οΐκτιβτον δή κείνο έμοΐς ϊδον δφθαλμοΐβιν 
πάντων, δββ' έμόγηβα πόρους αλός έξερεείνων. 

αύτάρ έπει πέτρας φύγομεν δεινήν τε Χάρυβδιν 260 
Σκύλλην τ', αντίκ' έπειτα θεοϋ ές άμύμονα νήβον 
ίκόμεθ'' ένθα δ' έβαν καλαί βόες εύρυμέτωποι, 
πολλά δέ ΐφια μήλ' 'Τπερίονος Ήελίοιο. 
δή τότ' έγών έτι πόντω έών έν νηΐ μελαίνη 
μυκηθμοϋ τ' ήκουβά βοών αύλιξομενάων 265 
ο Ιών τε βληχήν και μοι έπος έμπεβε θυμω 
μάντηος ¿ λ α ο ύ , Θηβαίου Τειρεβίαο, 
Κίρκης τ' Αίαίης, ή μοι μάλα πόλλ' έπέτελλεν 
νήβον άλεύαβθαι τερψιμβρότου Ήελίοιο. 
δή τότ' έγών έτάροιβι μετηύδων άχνύμενος κήρ· 270 
,κέκλυτέ μευ μύθων κακά περ πάβχοντες εταίροι, 
δφρ' υ μιν εΐπω μαντήια Τειρεβίαο 
Κίρκης τ' Αίαίης, ή μοι μάλα πόλλ' έπέτελλεν 
νήβον άλεύαβθαι τερψιμβρότου Ήελίοιο' 
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ένθα γαρ αΐνότατον κακόν έμμεναι άμμιν έφαβκεν. 275 
αλλά παρεξ την νήβον έλαύνετε νήα μέλαιναν.1 

ώς έφάμην, τοΐβιν δε χατεκλάβθη φίλον ήτορ. 
αντίκα δ' Ενρύλοχος βτνγερφ μ' ήμείβετο μνθω" 
,βχέτλιός εις, Όόϋβεϋ' πέρι τοι μένος, ουδέ τι γνΐα 
κάμνεις' ή ρά νν βοί γε βιδήρεα πάντα τέτυκται, 280 
δς ρ έτάρονς καμάτω άδηκότας ήδε και ϋπνω 
ουκ έάας γαίης έπιβήμεναι, ένθα κεν αυτε 
νήβω έν άμφιρύτη λαρόν τετυκοίμεθα δόρπον, 
¿λλ' αντως δια νύκτα θοήν άλάληβθαι άνωγας 
νήβον άποπλαγχθέντας έν ήεροειδέι πόντω. 285 
έκ νυχτών δ' άνεμοι χαλεποί, δηλήματα νηών, 
γίγνονται' πή κέν τις νπεκφύγοι αίπύν δλεθρον, 
ήν πως έξαπίνης έλθη άνέμοιο θύελλα, 
ή Νότου ή Ζεφύροιο δνβαέος, di τ& μάλιβτα 
νήα διαρραίονβι θεών άέκητι άνάκτων. 290 
¿λλ' ή τοι νυν μεν πειθώμεθα ννκτΐ μελαίνη 
δόρπον θ' δπλιβόμεβθα θοή παρά νηΐ μένοντες, 
ήώθεν δ' άναβάντες ένήβομεν ενρέι πόντφά 

ώς έφατ Ενρύλοχος, έπι δ' ήνεον άλλοι εταίροι, 
καϊ τότε δη γίγνωβκον, 8 δή κακά μήδετο δαίμων, 295 
καί μιν φωνήβας έπεα πτερόεντα προβηύδων 
,Ενρύλοχ', ή μάλα δή με βιάζετε μοϋνον έόντα. 
¿λλ' 'άγε νυν μοι πάντες όμόββατε καρτερδν δρκον 
εΐ κέ τιν' ηε βοών άγέλην ή πών μέγ' οίων 
ενρωμεν, μη πού τις άταβθαλίηβι κακήβιν 300 
ή βονν ήέ τι μήλον άποκτάνη' άλλα έκηλοι 
έβθίετε βρώμην, τήν άθανάτη πόρε Κίρκηύ 

ώς έφάμην, οι δ' αύτίκ άπώμννον, ώς έκέλενον. 
αύτάρ έπεί ρ' δ μοβ αν τε τελεντηβάν τε τον δρκον, 
βτήβαμεν έν λιμένι γλαφνρω ένεργέα νήα 305 
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άγχ ύδατος γλυκεροίο, καϊ έξαπέβησαν εταίροι 
νηός, έπειτα δέ δόρπον επισταμένως τετύχοντο. 
αύτάρ έπεί πόσιος χαί έδητύος έξ ερον έντο, 
μνησάμενοι δή έπειτα φίλους έκλαιον εταίρους, 
ους έφαγε Σκύλλη γλαφυρής εκ νηος έλουσα · 310 
κλαιόντεσσι δε τοΐσιν έπήλυθε νήδυμος ύπνος, 
ήμος δε τρίχα νυκτός έήν, μετά δ' άστρα βεβήκειν, 
ώρσεν έπι ξαήν άνεμον νεφεληγερέτα Ζευς 
λαίλαπι θεσπεσίη, σύν δέ νεφέεσσι κάλυψεν 
γαΐαν δμοϋ και πόντον δρώρει δ' ούρανόθεν νύξ. 315 
ήμος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάκτυλος 'Ηώς, 
νήα μεν ώρμίσαμεν κοίλον σπέος είσερύσαντες' 
ένθα δ' έσαν νυμφέων καλοί χοροί ήδε θόωκοι' 
και τότ' έγών άγορήν θέμενος μετά μυθον έειπον 
,ω φίλοι, εν γάρ νηί θοή βρώσίς τε πόσις τε 320 
έστιν, των δέ βοών άπεχώμεθα, μή τι πάθωμεν 
δεινοϋ γάρ θ ε ο ύ αϊδε βόες καί ί'φια μήλα, 
Ήελίου, δς πάντ έφορα καί πάντ έπακούει.' 

ώς έφάμην, τοΐσιν δ' έπεπείθετο θυμός άγήνωρ. 
μήνα δέ πάντ' άλληκτος άη Νότος, ουδέ τις άλλος 325 
γίγνετ έπειτ άνέμων εί μή Εύρός τε Νότος τε. 
οι δ' ε ΐως μέν σΐτον έχον κκί οίνον έρυθρόν, 
τόφρα βοών άπέχοντο λιλαιόμενοι βιότοιο. 
αλλ' δτε δή νηος έξέφθιτο ήια πάντα, • 
καί δή άγρην έφέπεσκον άλητεύοντες ανάγκη, 330 
ίχθνς όρνιθας τε, φίλας οτι χείρας ϊκοιτο, 

^ [γναμπτοΐς άγκιστροισιν, έτειρε δέ γαστέρα λιμός·] 
δή τότ έγών άνά νήσου άπέστιχον, όφρα θεοϊσιν 
εύξαίμην, εί τίς μοι δδδν φήνειε νέεσθαι. 
αλλ' δτε δ ή διά νήσου ίών ήλυξα έταίρους, 335 
χείρας νιψάμενος, δθ' επί σκέπας ήν άνέμοιο, 
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ήρώμην πάντεββι θεοΐς, οϊ Όλυμπον έχονβιν 
οι δ' άρα μοι γλνκνν νπνον έπΐ βλεφάροιβιν έχεναν. 
Εύρύλοχος δ' έτάροιβι κακής έξήρχετο βουλής' 
,κέκλντέ μευ μύθων κακά περ πάβχοντες εταίροι. 340 
πάντες μέν βτνγεροϊ θάνατοι δειλοΐβι βροτοΐβιν, 
λιμω δ' οΐκτιβτον θανέειν καΐ πότμον έπιβπεϊν. 
αλλ' άγετ , Ήελίοιο βοών έλάβαντες άρίβτας 
ρέξομεν άθανάτοιβι, το I ούρανόν ευρύ ν έ'χουβιν. 
εί δε κεν είς Ίθάκην άφικοίμεθα, πατρίδα γαΐαν, 345 
αΐψά κεν Ήελίφ 'Τπερίονι πίονα νηον 
τεύξομεν, έν δέ κε θεΐμεν αγάλματα πολλά καΐ έβθλά. 
εί δέ χολωβάμενός τι βοών δρθοκραιράων 
νη έθέλη δλεβαι, έπΧ δ' έβπωνται θεοί αλλ οι, 
βούλομ' άπαξ προς κύμα χάνων άπο θυμον δλέββαι, 350 
ή δηθά βτρεύγεβθαι έών έν νήβφ έρημη.' 

ας έφατ' Εύρύλον.ος, επί δ' ηνεον άλλοι εταίροι, 
αντίκα δ' Ήελίοιο βοών έλάβαντες άρίβτας 
έγγύθεν, ού γάρ τήλε νεος κνανοπρώροιο 
βοβκέβκονθ' έλικες καλαΐ βόες εύρνμέτωποι, 355 
τάς δέ περίβτηβάν τε καϊ εύχετόωντο θεοίβιν, 
φύλλα δρεψάμενοι τέρενα δρυός νψικόμοιο' 
ού γάρ έχον κρΐ λενκον ένββέλμον έπΐ νηός. 
αύτάρ έχει β' ενξαντο καϊ έβφαξαν καϊ έδειραν, 
μηρούς τ' έξέταμον κατά τε κνίβη έκάλνψαν 360 
δίπτυχα ποιήβαντες, έπ' αύτών δ' ώμοθέτηβαν. 
ούδ' εΐχον μέθυ λεΐψαι έπ' αΐθομενοις ίεροΐβιν, 
αλλ' νδατι βπένδοντες έπώπτων έγκατα πάντα, 
αύτάρ έπεί κατά μήρα κάη καϊ βπλάγχνα πάβαντο, 
μίβτνλλόν τ' άρα τ άλλα καϊ άμφ' δβελοΐβιν έπειραν. 365 

καϊ τότε μοι βλεφάρων έξέββντο νήδνμος ύπνος, 
βήν δ' ¿¿ναι έπϊ νήα θοήν καϊ θΐνα θαλάββης. 
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αλλ' 8τε δή βχεδον ή α κιών νέος αμφιελίσβης, 
και τότε με κνίβης άμφήλνθεν θερμός άντμή. 
οΙμώξας δέ θεοΐσι μέγ' άθανάτοιβι γεγώνενν 370 
,Ζεϋ πάτερ ήδ' άλλοι μάκαρες θεοί αίέν εόντες, 
ή με μάλ' εις άτην κοιμήβατε νηλέι νπνω, 
α[ δ' έταροι μέγα έργον έμητίβαντο μένοντες 

ώκέα δ' Ήελίω 'Τπερίονι άγγελος ήλθεν 
Ααμπετίη ταννπεπλος, ό οι βόας έκταμεν ημείς. 375 
αύτίκα δ' άθανάτοιβι μετηύδα χωόμενος κήρ' 
,Ζεϋ πάτερ ήδ' άλλοι μάκαρες θ ε ο ί αίεν έόντες, 
τΐβαι δή ετάρονς Ααερτιάδεω Όδνβήος, 
οϊ μεν βονς έκτειναν νπέρβιον, ήβιν εγώ γε 
χαίρεβκον μεν ιών εις οϋρανον άβτερόεντα, 380 
ήδ' δπο'τ' αψ έπϊ γαΐαν άπ' ονρανόθεν προτραποίμην. 
εΐ δέ μοι ου τίβονβι βοών έπιεικέ' άμοιβήν, 
δνβομαι εις 'Αίδαο και εν νεκνεβσι φαείνωύ • 
τον δ' άπαμειβόμενος προΰέφη νεφεληγερέτα Ζευς' 
¿Ηέλι', ή roi μεν 6υ μετ' άθανάτοιβι φάεινε 385 
και θνητόΐβι βροτοΐβιν επί ζείδωρον άρουραν 
τών δέ κ! εγώ τάχα νήα θοήν άργήτι κεραυνφ 
τντθά βαλών κεάσαιμι μέσω εν ι οΐνοπι πόντωύ 

ταύτα δ' έγών ήκονβα Καλνψοϋς ήνχόμοιο' 
ή δ' έφη· Έρμείαο διακτόρου αυτή άκοϋσαι. 390 

αύτάρ έπεί ρ επί νήα κατήλνθον ήδε θάλασσαν, 
νείκεον άλλοθεν άλλον έπιβταδόν, ουδέ τι μηχος 
εύρέμεναι δννάμεβθα, βόες δ' άποτέθναβαν ήδη. 
τοΐδιν δ' αντίκ έπειτα θ ε ο ί τέραα προύφαινον 
εϊρπον μέν ρινοί, κρέα δ' άμφ' όβελοΐσι μεμνκειν, 395 
όπταλέα τε καΐ ωμά, βοών δ' ως γίγνετο φωνή. ' 

έξήμαρ μεν έπειτα έμοί έρίηρες εταίροι 
δαίνυντ' Ήελίοιο βοών έλάβαντες άρίβτας' 
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άλλ' δτε.δ'ή ε'βδομον ήμαρ έπί Ζευς θήκε Κρονίων, 
και τότ' έπειτ άνεμος μεν έπαύβατο λαίλαπι θύων, 400 
ήμεΐς δ' αΐψ' άναβάντες ένήκαμεν εύρέι πόντφ, 
,ίβτον 6τη6αμενοι άνά θ' ίβτία λεύκ έρύβαντες. 
αλλ' δτε δή τήν νήβον έλείπομεν, ουδέ τις άλλη 
φαίνετο γαιάων, αλλ' ουρανός ήδε θάλαββα, 
δή τότε κνανέην νεφέλην εβτηβε Κρονίων 405 
νηος νπερ γλαφυρής, ήχλυβε δε πόντος υπ' αυτής, 
ή δ' έθει ου μάλα πολλον έπΐ χρόνον αίψα γαρ ήλθεν 
κεκληγως Ζέφυρος μεγάλη 6υν λαίλαπι θύων, 
ίβτοϋ δε προτόνους έρρηξ' άνέμοιο θύελλα _ 
άμφοτέρους' ίβτός δ' όπίβω πέβεν, όπλα τε πάντα 410 
εις αντλον κατέχυνθ'. δ δ' άρα πρύμνη ένι νηί • 
πλήξε κυβερνήτεω κεφαλήν, βύν δ' 06τέ' άραξεν 
πάντ άμυδις κεφαλής* δ δ' άρ' άρνεντήρι έοικως 
v/vTTTTEfí' Mir' fani.Amrir. 2 t.ir.fi Λ' οΠτέα θυιι.ηα άνύνωη. 

^ 4 Υ ' - - - Γ"- y i l У 
Ζευς δ' άμυδις βρόντηΰε και έμβαλε νηί κεραυνόν 415 
ή δ' έλελίχθη πάβα Α ιός πληγεΐβα κεραυνω, 
εν δε θεείου πλήτο, πέβον δ' έκ νηος εταίροι, 
οι δε κορώνηβιν ί'κελοι περί νήα μέλαιναν 
κύμαβιν έμφορέοντο, θεός δ' άποαίνυτο νόβτον. 

αυτάρ έγώ διά νηος έφοίτων, δφρ' άπο τοίχους 420 
λϋβε κλύδων τρόπιος, τήν δέ ψιλήν φέρε κϋμα, 
έκ δέ οί ιβτόν άραξε ποτί τρόπιν. αυτάρ έπ αντω 
έπίτονος βέβλητο, βοος ρινοΐο τετευχώς-
τω ρ' άμφω βυνέεργον, άμοϋ τρόπιν ήδε και ίβτόν, 
έξόμενος δ' έπί τοις φερόμην όλοοίς άνέμοιβιν. 425 

ένθ' ή τοι Ζέφυρος μεν έπαύβατο λαίλαπι θύων, 
ήλθε δ' έπί Νότος ώκα, φέρων έμω άλγεα θυμω, 
δφρ' έτι τήν όλοήν άναμετρήβαιμι Χάρνβδιν. 
παννύχιος φερόμην, άμα δ' ήελίω άνιόντι 
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ήλθον έπϊ Σκύλλης σκόπελον δεινήν τε Χάρνβδιν. 430 
ή μεν άνερροίβδησε θαλάσσης άλμνρον ύδωρ' 
αντάρ εγώ ποτί μακρόν έρινεόν νψόσ' άερθείς, 
τω προσφνς έχόμην ώς ννκτερίς. ουδέ πη εΐχον . 
οϋτε στηρίξαι ποσίν έμπεδον οντ έπιβήναι' 
ρίζα ι γαρ έκάς εΐχον, άπήωροι δ' έβαν όζοι, 435 
μακροί τε μεγάλοι τε, κατεσκίαον δέ Χάρνβδιν. 
νωλεμέως δ' έχόμην, ϋφρ' έξεμέσειεν ύπίσσω 
ίστόν και τρόπιν αύτις· έελδομένω δέ μοι ήλθον 
όψ' · ήμος δ' έπι δόρπον άνήρ άγορήθεν ανέστη • 
κρίνων νείκεα πολλά δικαζομένων αίζηών, 440 
τημος δή τά γε δοϋρα Χαρύβδιος έξεφαάνθη. 
ήκα δ' έγώ καθύπερθε πόδας καΐ χεΐρε φέρεσθαι, 
μέσσω δ' ένδονπησα παρέξ περιμήκεα δ ο ϋ ρ α , 
εζόμενος δ' έπϊ τοΐσι διήρεσα χερσίν έμήσιν. 
[Σκνλλην δ' ούκέτ' έασε πατήρ άνδρων τε θεών τε 445 
είσιδέειν ου γάρ κεν νπέκφνγον αίπνν όλεθρον.] 

ένθεν δ' έννήμαρ φερόμην, δεκάτη δέ με νυκτΐ 
νήσον ές Ώγυγίην πέλασαν θεοί, ένθα Καλυψώ 
ναίει έυπλόκαμος, δεινή θεός αύδήεσσα, 
ή μ' έφίλει τ' έκόμει τε. τί τοι τάδε μνθολογενω; 450 
ήδη γάρ τοι χ θ ι ζ ό ς έμυθεόμην ένι οίκω 
σοί τε και Ιφθίμη αλόχω· έχθρον δέ μοί έστιν 
αύτις όριζήλως είρημένα μυθολογενειν." 


