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Summar ia . 

I. 
Rogatur ab initio Musa ut cantum praecipiat de ela-

dibus ad Ilium Achillis iram cousecutis (1 — 7). Venit 
in contionem Achivorum Chryses, saeerdos Apollinis, filiam 
suam redempturus bello nuper captam et honoris causa 
datam Agamemnoni (8—21). Ilio cum ignominia repulso 
funestam luem Apollo per exercitum spargit (22 — 52). 
Habet contionem Achilles ob placandum deum, in qua 
Calcbas vates calamitate eos levatum iri reducenda Cbry-
se'ide censet, auctore imprimis Achille (53—129). Ita 
irritatus Agamemno atrocia iurgia nectit cum Achille, et 
Chrysae quidem filiam reddere non recusat, sed illi, quod 
praemium virtutis rettulerat, Brisc'idem eripit, quamvis 
obnitente Restore (130—311 et 318—347). Hac incensus 
iniuria statuii acer iuvenis se cum Myrmidonibus a belli 
societate seiungere: quod propositum a matre eius Tethide 
confirmatur, quae et supplicanti ultionem promittit (34S 
—427). Interea publico lustratur exercitus et sacra fiunt 
Apollini (312—317): turn Chryseis domum reducitur una 
cum hostiis piacularibus, quibus mactatis scelus expiatur 
(428—487). Thetidi iam Olympum adeunti Iuppiter occulte 
annuit, victores in proeliis fore Troianos, donee Achilli 
ab Achivis satisfactum fuerit (488—533). Iunonem, in-
festalo Troianis, pungunt liaec clandestina Consilia; inde 
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rixatur cum love super coenam (ö 34 —567). Ea re con-
tristatur omnis consessus deorum, quos tandem ad hilari-
tatem revocat Vulcanus (568 — 611). 

Iuppiter, illatam Achilli iniuriam ulturus, speciem 
nocturnam mittit ad Agamemnonem. quae eum ad com-
mittendum proelium spe victoriae incitet ( 1 — 40). Sub 
lucem Agamemno rem et impetum suum aperit primoribus 
Achivorum; mox contionem habet universorum (41—100). 
Placuerat ei, ad tentandam populi fidem, cui diffidebat, con-
silium repetendae patriae simulare : eo audito, statim mul-
titude bello fessa tumultuari et navigationem parare coepit 
(101 —154). Seditionem de compacto et Minervae monitu 
comprimit Ulixes, ad singulos precibus, minis, opprobriis 
usus ita ut contionem. restituât (155 — 210). Thersiten, 
turpem et maledicum hominem, qui discessum urgere non 
desinit, gravius castigat ad terrorem ceterorum (211—277). 
Sic cohibitum vulgus flectitur tandem compositis ad per-

| suadendum orationibus Ulixis ac Nestoris, qui et vetera 
promissa expetunt, et ostentis utuntur ad spem Ilii cito 
expugnandi: Agamemno autem indicit proelium, et ardore 

. pugnandi omnium animos implet(278—393). Iamarmatur 
exercitus; primores apud Agamemnonem, mactata maiore 
hostia, epulantur; ceteri passim per tentoria cibum sumunt 
sacraque faciunt, et a suis quaeque natio ducibu* instructa 
in aciem prodeunt (394—484). Inseritur hoc loco accu-
rata enumeratio navium, populorum, ducum, qui Aga-
memnonem ad bellum Troianum secuti erant (485 — 785). 
Item Troiani, comperto quid minentur Achivi, duce Hectore 
in campum egrediuntur et ipsi et socii, quorum brevior 
recensus adicitur (786—877). , 

Primo concursu proelii Paris seu Alexander fortissi-
mum quemque Achivorum ad pugnam provocat; sed ut 
Monelaum conspexit de curru suo desilientem, abiecto 

IL 
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animo refugit (l— 37). Paulo post idem, Hectoris voce 
correptus, offert se certamini singulari cum Menelao de 
summa belli ineundo; qua conditione accepta poscitMene-
laus ut sponsio interponatur, praesente Priamo sancienda 
(38—110). Igitur arma deponunt exercitus; sacrificia ab 
utraque parte parantur: interim Helena ex turri Priamo 
et senioribus Troianis demonstrat duces Achivorum in 
campo subiacente ( i l l — 244). Vocatus supervenit Pria-
mus, comité Antenore, foedusque ietum antiquo ritu bisce 
legibus, ut, uter alteram vicisset, Helenam eiusque opes 
haberet, Troiani autem inferiores Achivis gravem multam 
penderent (245 — 301). Post Priami discessum arma ca-
piunt Menelaus et Paris, et in spatium certamini dimen-
sum procedunt: at superatum Paridem clam surripit Venus 
et incolumem in ipsius cubiculum asportai (302—382). 
In eundem locum adducit ilia Helenam, quae primum 
reluctans novo marito ignaviam exprobrat, mox tarnen 
eum in gratiam recipit (383 — 448). Ita praemiis deae 
fruentem adversarinm frustra quaerit Menelaus, dum Aga-
memno publice repetit pactum pretium victoriae (449 — 
461). 

IV. 
Cum ex foedere Helena Achivis reddenda infestaeque 

acies dirimendae essent superato Paride, Iuno in concilio 
deorum indignabunda ita non expleri odium suum in 
Troianos, Iovi extorquet ut ipsi concédât Hii excidium 
(1 — 4 9). Minerva, ipsa quoque Troianis inimica, Iunonis 
hortatu ad terram missa, persuadet Pandaro Lycio ut 
iacta in Menelaum sagitta pactionem conturbet ac novam 
bellandi causam serat (50—104): at non letali vulnero 
percussum Menelaum arcessitus medicus curat Machao 
(l05—219). Interea rursus armati ad pugnandum se 
référant Troiani, dum Agamemno catervas Achivorum 
obit, nonnullorum, ut Idomenei, Aiacum, Nestoris, qui 
iam in procinctu stabant, alacritatem laudans, alioram, 
ut Menesthei, Ulixis, Diomedis, qui recentem impetum 
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nondum senserant, cunctationem reprehendens (220—421). 
Quo facto proélium instauratur, in quo Troianis Mars et 
Apollo, Achivis praeter alia numina Minerva animos addit ; 
caedesque fiunt mutuae (422—544). 

V. 
Stragem Troianorum continuant Aehivi ; ante onuies 

insignis Diomedes, Minervae, Martem ab acie seducentis, 
praesidio feroeissimus (l—94). Sed ipse a Pandaro vul-
neratus etiam vehementius saevit in hostes (95 —166): 
Pandarurn, antea peditem, nunc ex Aeneae curru pu-
gnantem, interficit (167 — 296); Aeneam, amici corpus 
tegentem, saxo sauciat (297 — 310); Veneri, filium ex pugna 
efferenti, plagam in manu infìigit (311 — 361). . Venus ab 
Iride educta curru Martis revehitur ad Olympum, ubi eam 
mater Dione sinu fovet, alii dii leniter irrident (352 — 431). 
Aeneam, a Venere destitutum,-".IIiomedis furori eripit 
Apollo et in arce Troiana recreandum curat, simul Martem 
in aciem revocai ('432—460). Mars ad rem fortiter ge-
rendam hortatur Troianos, quibus statim Aeneas integer 
subvenit (461 — 518). Nec segnius pugnant Aehivi, cae-
dunturque ex utrisque multi, in bis Tlepolemus ab Sar-
pedone; tandem pelluntur paulatim Achivi (519—710). 
His ita laborantibus ex Olympo opitulatum veniunt Iuno 
et Minerva (711—777): ac voce Iunonis denuo incenditur 
turba; Minervae autem monitu et ductu Diomedes ipsum 
Martem vulnerai (778—863), qui ex campo repente ad 
Olympum redit, ibique sanatur, sequentibus etiam deabus 
(864—909). 

VI. 
Troianorum acie in fugam inclinante Helenns vates 

Hectorem hortatur ut publicam obsecrationem Minervae 
in arce habendam indicat ( l —101). Ergo is, celeriter resti-
tuto proelio, pergit in urbem: in eo proelio Diomedes et 
Glaucus, dux Lyciorum, ad certamen progressi, priusquam 
manus consererent, paterna inter se hospitia récordati, 
facta armorum permutatione, dextras iungunt (102—236). 
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Hecuba et cetera e matronae, de Hectoris et procerum 
Troianorum Consilio, peplum in aedem Minervae inferunt, 
votaque pro salute patriae nuncupant (237—311). Interim 
Hector domi desidentem Paridem obiurgando in aciem 
reducit (312—368): uxorem Andromachen, in aedibus 
suis frustra quaesitam, tandem urbe egrediens ad portam 
Scaeam una cum puero Astjanacte obviam habet atque 
ultimum alloquitur (369—502). Mox fratrem in via ar-
matoli consequitur Paris (503 — 529). 

VH. 
Achivos, aequis adhuc seu prosperis armis certantes, 

urgent Hector et Paris in proelium reversi (1—16): quod 
ut tandem dirimatur, de Minervae et Apollinis Consilio, 
Helenique suasu, fortissimus quisque ab Hectore ad pu-
gnam singularem provocatur (17—91). Menelaum, qui se 
alacrem ostendit, ceteris cunctantibus, deterret Agamemno 
(92 —122); mox, a Nestore instigati, surgunt ad dimi-
candum novem heroes, ex quibus sortis eventus désignât 
Aiacem Telamonium (123—205). Congrediuntur Hector 
et Aiax, acriterque depugnant, donec sub noctem, viribus 
pares, datis invicem muneribus, discedunt (206 — 312). 
In epulis publicis Nestor censet corpora caesorum sepe-
lienda et castra munienda: in Troianorum contione Ante-
nori, pacis et Helenae cum opibus restituendae auctori, 
respondet Paris, nihil se praeter opes, sed eas propriis 
adiectis, redditurum (313—364). Hlud responsum altero 
die Priamus ad Achivos perferri, atque, ut Troianorum 
quoque corpora crementur, indutias iniri iubet(365—420). 
Post haec sepulturam curant utrique suorum, simul Achivi 
navalia sua muro fossaque cingunt; quae opera Neptunus 
inter deos non sine indignatione miratur (421—464). 
Coenam nox sequitur minax tonitribus (465—482). 

v m . -
Deos ad concilium vocatos vetat Iuppiter neutri populo 

in acie adesse, curruque vehitur ad Idam (l—52). Inde 
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prospicit mane dubia Victoria pugnantes exercitus, deinde 
fortunis eorum fatali lance pensitatis, deiectisque fulmini-
bus, exitia Achivis portendit (53—77). Iis usque ad mu-
nimenta compulsis adiutorem Neptunum Iuno frustra ex-
petit; mox inclamando animos reddit Agamemno, et pro-
pitium Iovem ostentum significat (78—250). Iam Achivi, 
aliquamdiu superiores, novo impetu repellunt Troianos, 
quorum multos sagittis configit Teucer, vicissim ab Hectore 
vulnerata (251 — 334). Rursus in fugam vertuntur Achivi, 
cum Iuno et Minerva auxilii ferendi causa Troiam pro-
ficisci parant; sed conspectas statim ex monte Iuppiter 
per Irin reicit (335—437). Ipse ad Olympum reversus 
contumaces deas acri obiurgatione incessit, Achivis etiam 
maiores clades in crastinum diem minatur Ì438—484). 
Finita ob noctem dimicatione habitaque contione Troiam 
victores in ipso proelii loco excubias obsidionis instituunt, 
atque, ut insidias hostibus aut navigationem praecludant, 
crebros per urbem campumque ignes accendunt (485 — 565). 

IX. 
Apud Achivos et praeterito discrimine perculsos et in-

stante conterritos clam ab Agamemnone proceres convo-
can te , quibus rex consilium fugae et properandae per 
noctem navigationis indicit (l—28). A turpi incepto de-

) hortantur eum Diomedes ac Nestor (29 — 78). Excubiae 
locantur prò munimentis castrorurn, in Agamemnonis ten-
talo coena paratur proceribus, post cenam sollicite agi-
tur de Achille placando et ad exercitum reducendo (79 — 
113). Ipse Agamemno illi, si iracundiam suam publicae 
necessitati remiserit, et intactam Briseldem et eximia dona 
promittit (114—161). His cum conditionibus mìttuntur 
viri a Nestore delecti, Phoenix, quem Achilli pater recto-
rem iuventae addiderat, Aiax maior, Ulixes, duo cadu-
ceatores (162—184). Legatos amice excipit Achilles, sed 
eorum quamvis accuratas, graves, blandas orationes et 
omnia Agamemnonis promissa adspematur; praetei ea Phoe-
iiieem apud se retinet, cum eoque in patriam propediem 
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se rediturum minatur (185 — 668). Ita postquam irritam 
legationem renuntiarunt Aiax et Ulixes, graviter afflictos 
principes confirmât Diomedes, et ad pertinaciam pugnandi 
hortatur (669—713). 

X. 
Agamemno insomnis cnm fratre Menelao lectis evocant 

Nestorem et alios principimi, cum iisque exeubias ad fos-
sam obeunt ( l —193). Consilio ibi ut in trepidis rebus 
habito mittunt speculatores in castra Troiana Diomedem 
atque Ulixem (194 — 271). His aliquantum progressis 
praepes avis prosperum augurium affert (272—298). Eo-
dem tempore Aehivoram Consilia exploratum prodierat 
Troianus quidam, Dolo, Hectoris promissis incitatus, quem 
ad navalia cum maxime tendentem illi comprehendunt 
(299 — 381). Hic cum vitam sibi deprecatus omnem 
situm castrorum et ubi Rhésus, rex Tbracum, tenderet 
indicavit, proditor a Diomede occiditur (382—464). Iam 
pergùnt ad cubilia Rhesi, quem modo subvenisse cum 
insignibus equis audierant, et ipsum quidem cum duo-
decim sociis obtruncat Diomedes, equos avertit Ulixes 
(465—503). Heroes a Minerva moniti ne spe plura prae-
dandi diutius morentur, dum Apollo Thraces et Troianos 
excitât, salvi ad suos revertuntur (504—579). 

XI. 
Instructus splendidis armis Agamemno mane copias 

suas in aciem educit, simul Hector et alii principes Tro-
ianorum ( l — 66). Insolita virtute Agamemnonis, quae et 
incognitam turbam inflammat, Troiani commoventur, magna 
clade accepta (67—162). Hector ipse ad urbis usque 
moenia repulsus Iovis iussu impetum furentis adversarii 
déclinât, donec ille saucius proelio egreditur (163—283). 
Quo facto Hector ad pugnandum redit et novum ardorem 
inicit suis (284—309). Aciem inclinatalo restituunt Dio-
medes, Ulixes, Aiax: sed Diomedes a Paride vulueratus 
cito ad naves revehitur (310—400); item Ulixes vulneratus 
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a Soco, atque eo transfixo a Troianis circumventus, ope 
Menelai et Aiacis dimicationi eripitur (401—488); mox 
Paridis sagittis vulnerantur Machao et. Eurypylus (489— 
596). Machaonem Nestoris curru praetervehentem con-
spicatus Achilles Patroclum mittit praesentia cogniturum 
(597—617) Is ubi Machaonem agnovit, a Nestore mi-
serrimam fortunam proelii edocetur rogaturque ut vel 
Achillem ad auxilium Achivis ferendum imploret, vel 
ipse Achillis arma indutus hostes terreat (618—803). In 
reditu Patroclus Eurypylum ex vulnero aegrum offendit 
eique in tentorium delato medetur (804—848). . 

XII. 
Achivi intra murum compulsi (invisum diis opus, ab 

iisque statim post ipsam urbem deletum) Troianos iani 
navibus imminentes vident, iam fossam transgressuros. 
(1—59). Rei difficultate primum attoniti mox Polyda-
mantis monitu de curribus descendunt et in quinque ca-
tervas divisi incurmnt (60—107). Asius unam portarum 
ex curru aggredì ausus a duobus Lapithis cum magna-
clade suorum reicitur (108 —194). Infausti augurii in-
terpretatio a Poly damante facta Hector em non deterret a 
persequendis hostibus (195—250). Hi etsi procelloso 
vento impediti munimenta sua acriter defendunt, imprimis 
duo Aiaces (251—289). Alia parte Sarpedon et Glaucus· 
irruunt, quibus se opponit Menestheus ab eoque arcessiti 
Aiax maior et Teucer (290—377). Sarpedonis socius 
Epicles ab Aiace, Glaucus a Teucro sauciatur; tandem a-
Sarpedone pinna muri revellitur (378—399). Lycios mu-
rum perrupturos etiam nunc fortiter arcent Achivi; Hector-
autem portam ingesto saxo discutit suisque viam ad na-
ves aperit (400—471). ' 

XIII. 
Troiani passim superato muro caedunt Achivos, cum. 

Neptunus miseratione commotus clam love tuendis navi-
bus auxiliator accedit ( l — 42): qui primum duos Aiaces,. 
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turn ceteros principes, humana specie indutus ad obsistendi 
pertinaeiam cohortatur (43 —124). Igitur Aiaces et alii 
Hectorem in media acie ab excidio navium arcent (125— 
205); mox Idomeneus a Neptuno in arma instigatus, as-
sumpto Merione, ad sinistram afflictis succurrit (206— 
329). Exinde atrox proelium conseritur, in quo Troianis 
Iuppiter, Achivis Neptunus favet, inter Achivos Idomenei 
imprimis virtus spectatur (330—362). Is Othryoneum, 
Asium, Alcathoum interficit; idemque cum Merione, An-
tilocho, Menelao, adversus Aeneam, Deiphobum, Helenum, 
Paridem prospere dimicat (363—672). Etiam Hectorem 
medio quem dudum tenuit loco sic urgent Aiaces et aliae 
catervae, ut gradum iam référant Troiani: sed Polyda-
mantis Consilio firmatus Hector repente collectos in hostem 
ducit (673 — 808). Novam pugnam ciet Aiax et ingenti 
utrimque clamore certatur (809—837). 

XIV. . 
Clamoribus pugnae exterritus Nestor egreditur taber-

náculo suo, in quo adhuc Machaonem recreabat, ut quo 
res loco sit exploret (1—26). Obviam ei veniunt ex vul-
neribus aegri Agamemno, Ulixes et Diomedes, eadem de 
causa progressi; quorum primus de belli exitu pridem 
anxius nunc vallum prorutum videns rursus fugam me-
ditate· (27—81). Hoc consilium improbat Ulixes, Dio-
medes autem persuade! omnibus ut in proelium redeant 
suosque praesentia certe atque hortatu adiuvent: simul 
euntem Agamemnonem solatur et exercitum confirmât Nep-
tunus (82 —152). Interea Iuno, ut Aehivorum laborem 
sublevet, ornât paratque se ad Iovem in Ida uxoriis ille-
cebris deleniendum; quam ob rem a Venere cestum mu-
t i la te , et ex Lemno arcessit Somnum, qui deum in so-
porem committat (153 — 351). Huic tempori insidiatus 
Somno auctore Neptunus fortunam Aehivorum promptius 
auxiliando restituii (352—401). Hector ab Aiace ictu 
lapidis percussus deficit animo atque a sociis suis aspor-
tatur curaturque (402 — 439). Iam renovatis animis pu-
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gnantes Achivi Troianos a navibus avertunt Aiace impri-
mis minore fugatos persequente (440—522). 

XV. 
Iuppiter experrectus pelli videt Troianos Achivis opem 

ferente Neptuno ( l — l l ) . Itaque aspere increpitae Iunoni 
imperat ut ex Olympo advocet Irim et Apollinem; his se 
ministris usurum ad Troianas vires restituendas, simul 
omnem fatorum seriem usque ad excidium urbis praedicit 
(12—77). Ex Iunone in deorum sedem reversa Mars audit 
de caede fìlli sui Ascalaphi et statim ad ultionem exar-
descit; furorem eius reprimit Minerva (78—:142). Apollo 
et Iris deveniunt ad Iovem, cuius missu haec Neptunum 
minaciter conterritum quamvis reluctantem cogit.ut bello 
désistât (143—219); Apollo sanatum Hectorem erigit eo-
que in pugnam reducto fortunam Troianorum instaurât 
(220—280). Hector fortissimos Achivorum adortus, im-
bellibus ad naves degressis, partim trucidât, partim in 
fugam vertit, praeeunte deo, qui commota aegide Achivis 
pavorem incutit, Troianis autem deleto muro viain munit 
ad classem exscindendam (281—389). Ea re animadversa 
Patroclus ab Eurypylo redit ad Achillem, ut eum extremo 
discrimini auxiliatorem exoret ( 390-—404). Interim acer-
rime pro navibus propugnant Achivi pluribus ab utraque 
parte cadentibus (405—590): tandem illi nec dispersi re-
cedimi intra ordines navium, a quibus Aiax Telamonius 
conto armatus ignem defendit, quo iam Hector navem 
Protesilai se exusturum minatur (591 — 746). 

XVI. 
Patroclo deprecanti permittit Achilles suis et armis et 

copiis ad pugnam exire ea lege ut Troianos a navibus 
depulisse contenta maiori ne se periculo obiciat (1—100). 
Iam ipse debilitatus Aiax obstare non valuit quin ignis 
inferretur navi (101 —123). Quo viso Achilles ultro ami -
cum in arma vocat, ordines suorum instruit, alloquitur, 
libatione et precibus fusis dimittit (124—25,6). Repente 

HOMEBI ILIAS. X. 2 
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conspectus Myrmidonum ductor constematos hostes Achillis 
specie fallit, navem oppugnatione libérât, incendium re-
stinguit (257—305); proelium primo committit, apud na-
ves mox caeco pavore fugientes supra vallum et usque 
ad campi aperta compellit (306 —418); deinde congressus 
Sarpedonem, Io vis filium, perimit, ultore caedis relicto 
Glauco (419—507). Is cum Hectore et aliis Troianorum 
gravi certamine Acbivis spolia detrahentibus corpus Sar-
pedonis eripiunt; quod iussu Iovis lotum unctumque Apollo 
tuetur ab amicis in Lyciam deportandum (508—683). 
Ilio rerum successu ferox Patroclus Troianos ad urbem 
persequitur, murumque eius scan dit, sed ab eodem deo 
detruditur (684—711); tarnen Hectori rursus irruenti for-
titer obsistit, aurigam eius Cebrionem necat, spoliatum 
cadaver abstrahlt (712—782); denique complures ex turba 
interficit, donee ipsum vi Apollinis attonitum et armis 
exutum Euphorbus sauciat, Hector prosternit, qui et Au-
tomedonti instat Achillis currum propere ad naves agenti 
(783-867) . 

XVII. 
Occiso Patroclo arma detrahentem Euphorbum inter-

ficit Menelaus (1—60): Hector autem Apollinis monitu ab 
insequendo Automedonte reversus exuvias aufert, dum Me-
nelaus Aiacem maiorem ad cadaver tuendum arcessit; quin 
illud quoque mutilatum abstulisset, nisi Aiax accurrisset 
(61—139). Aiaci cedit Hector; sed Glauci obiurgatione 
stimulatus mox Achillis' armis superbiens redit ad corpus 
eripiendum, ac fortissimum quemque suorum in eandem 
pugnam accendit; simul a Menelao convocati advolant 
strenuissimi Achivorum (140—261). Sic uno in loco acer-
rima dimicatione orta Menelaus et Hector cum catervis 
uterque suis ancipiti fortuna in diversa contendunt: illi 
ut Patrocli corpus defendant: hi ut ad ludibrium trahant 
(262—425). Achillis equis casum Patrocli dolentibus vi-
gorem reddit Iuppiter, eosque in proelium reducit Auto-
medon socio assumpto Alcimedonte (426—483). Statim 
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adoriuntur currum Hector, Aeneas, alii, at nobiles equos 
capiant; at impetum eorum fortiter sustinent Acbivi, qui 
etiam cadaver propugnant, cum Menelaum novis viribus 
implet Minerva, Hectorem hortatur Apollo, annuente love 
(484—596). Tandem inclinat Achiva acies, ipse etiam 
Aiax Telamonius trepidai: cuius iussu Menelaus Antilochum 
caesi Patrocli et acceptae cladis nuntium ad Achillem mittit 
(597—70l); idemque Menelaus cum Merione cadaver ad 
naves deportare audet comitatu fretus Aiacum ingruentes 
hostes arcentium (702—761). 

XVIII. 
Accepto nuntio de nece Patrocli Achilles planctui et 

lamentis indulget (1—34). His lamentis ex mari' excita 
Thetis cum cohorte Nereldum ad filium consolandum venit; 
quern cum ulciscendi Hectoris cupidissimum videt, quam-
vis id statim ipsi fatale futurum sit, cupidinem eius in 
posterum diem differì, quo ei nova a Vulcano fabricanda 
arma perlaturam se promittit (35 —137). Nereidibus do-
mùm remissis Thetis ad Olympum festinat, dum proelium 
renovator super Patrocli corpore; quo tandem potiturus 
erat Hector, nisi Achilles monito Iunonis ex fossa Troi-
anos truci adspectu voceque terruisset, et funestam ad 
moenia fugam fecisset (138—231). Interim Achivi corpus 
ereptum tabernaculo Achillis inferunt instante nocte (232 
—242). Tumultuariam contionem habent Troiani, qui-
bus Polydamas suadet ut salutem intra moenia quaerant, 
neu se Achilli in acie obiciant trucidandos; sed prudens 
consilium displicet Hectori et populo (248—314). Noc-
tem in armis pervigilant Troiani: Achivi praeeunte Achille 
Patrocli casum deflent, cadaver curant lectoque compo-
nunt (315 —355). Ad Olympum, ubi Iuppiter modo con-
iugem obiurgabat, quod Achillem concitasset, eadem nocte 
pervenit Thetis inque domo Vulcani amice excipitur (356 
— 427); qui ei facile exoratus clipeum eximia arte et 
reliqua arma fabricator (428 — 617). . 
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XIX. 
Oria luce Thetis Achilli arma Vulcania affert, eumque 

rursus ad belli societatem impellit; Patrocli autem corpus 
divinis perfundit odoribus, ut ad sepulturam integrum 
duret ( l — 39). Achilles advocata contione iracundiam 
suam abolitione deponit atque e vestigio proelium postu-
lat (40—7 3). Agamemno vicissim confitetur errorem suum, 
simul reconciliato dona offert per Ulixem legatum pro-
missa: sed eorum ille negligens, quippe ultioni intentus, 
proelium poscere instat (74—153). Tandem denique ce-
dit Ulixi, exspectandum esse monenti dum copiae pran-
derint, recipitque coram contione dona et ipsam Briseïdem, 
contentionis causam, quam intactam reddere se Agamemno 
per sacrificium adiurat (154—275). Dona ex publico 
loco in tabernaculum Achillas transferuntur, ubi mulieres 
Patroelum gemunt, et ipse denuo lamentatili· beros; qui 
exercitu cibum capiente pertinaciter abstinet (276 — 339). 
Is igitur a Minerva caelo demissa reereatur, mox novis 
armis accingitur, currum conscendit cum Automedonte, 
atque auditis ex altero ' equorum fatis suis prodigue vitae 
in aciem educit (340—424). 

XX. 
Utroque exercitu instructo Iuppiter diis ad concilium 

vocatis permittit ut quisque utri velit succurrat, ne exci-
diuin Troianis Achillis saevitia maturetur (l—30). Ita 
ad bellum proficiscuntur Iuno, Minerva, Neptunus, Mer-
curius, Vulcanus, Achivis opem laturi, Troianis Mars, 
Apollo, Diana, Latona, Xanthus, Venus: eoium ingressum 
caelestis fragor ac tremor terrae concélébrât (31—74). 
Ante initum proelium Apollo Aeneam concitat contra 
Achillem Hectori instantem; interim Dii suasu Neptuni 
seorsum ab acie considunt (75—155). Varias provoca-
t ions sequitur certamen Achillis cum Aenea, quem regno 
inter Troianos fatis destinatum Neptunus per nebulam 
pericolo eripit (156 — 352). Hector Achillem aggressuras 
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l'evocata ab Apolline; Achilles cum alios Troianorum 
turn etiam Polydorum, Priamifilium, interficit(353—418). 
Iam fraternam песет ulturus cum Achille congreditur 
Hector, quern ipsum quoque nube eircumdatum Apollo 
subducit (419—454). Ceteros Troianos dolore percitus 
Achilles adorita, campumque foeda strage caesorum atque 
armorum compiei (455 — 503). 

XXI. 
Troianos partim ad urbem, partim in Xanthum (Sca-

mandrum) agit Achilles, et multis in flumine trucidatis, 
duodecim iuvenes vinctos inferiis Patrocli servat (1 — 33). 
Ibidem Lycaonem, Priami filium, quamvis supplicem (34 
—135), mox et Asteropaeum, ducem Paeonum, cum aliis 
huius gentis interficit, Pluvio irriso ut impari ('136—210): 
eaedemque continuabat, nisi Xanthus vi cadaverum obstrui 
se dolens alveo eum excedere iussisset. Vix excesserat, 
cum rursus insilit; at Fluvius eum suis fluctibus mer-
gere furit et egressum insequitur (211—271). Iam in 
undis luctanti vires addunf· Neptunus et Minerva: Xantho 
autem, qui irritatior etiam Simoè'ntis opem invocai, a 
Iunone obicitur Vulcanus, qui campum et Fluvium exurit 
пес flammas cohibet nisi eadem dea auctore (272 — 384). 
Oriuntur deinde singulares contentiones ceterorum deorum, 
Martis, Minervae, Veneris; Apollinis, Neptunì; Iunonis, 
Dianae; Mercurii, Latonae (385—513). Post haec in Olym-
pum revertunta dii praeter Apollinem, qui Troiam versus 
pergit, dam Achilles ferro saevit per campum, alios com-
pelli t in urbem; quibus portam reciudi iubet Priamus 
(514—543). Illi ne in fuga opprimantur, Apollo Achillem 
primum immisso Agenore distinet, mox ipse Agehoris specie 
indutus fallit fugiendo et ab urbe abstrahit (544—611). 

XXII. 
Uterque exercitus se ex campo in tutum receperat, 

cum Achillem a persequendo Apolline redeuntem solus ma-
net Hector, parentibus ex muro flebiliter revocantibus ( 1 — 
89). Frustra: hinc enim pudor, hinc alii affectus illuni 
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loco cedere prohibent; adspectu tamen viri exterritus fugit, 
insequente eum Achille ac ter circum moenia agente (90 
—166). Inter haec Iuppiter vicem Hectoris miseratus 
tentatis fatorum lancibns illi necem appendit, quem ab 
Apolline statim desertum Minerva specie fratris Deì'phobi 
ad dimicandum hortatur (167—247). Ita heroes congre-
diuntur singulari certamine, in quo Minerva Acbillem prae-
sens adiuvat, Hectorem atroci dolo deludit (248—305). 
Tandem hunc maxima contentione pugnantem Achilles 
hasta transfigit, armis spoliat, insultandum foedandumq-ue 
praebet suis, et religatum curru ad stationem navium 
raptat (306—404). Hectoris sui interitum plorat omnis 
civitas, lamentantur ex muro spectantes parentes et domo 
excita Andromache (405—515 J. 

XXIII. 
Myrmidones circa Patrocli lectum in armis decurrunt 

praeeunte Achille, qui iisdem mox epulum funebre prae-
bet, ipse apud Agamemnonem coenat, et in alteram diem 
exsequias indicit (1 — 58). Insequente nocte per quietem 
offei-tur ei imago Patrocli iusta funebria poscentis (59 — 
107). Agamemnonis iussu mane convehuntur ligna, affertur 
corpus, comis conspersum Achillis et alioram, exstruitur 
rogus, et mactatis ad eum multis victimis et duodecim 
iuvenibus Troianis, accenditur, ardetqiie flatu Boreae et 
Zephyri, dum Hectoris corpus a Venere et Apolline cu-
ratur (108—225). Proximo die leguntur et in uraam 
conduntur Patrocli ossa, ex ipsius voto olim cum Achillis 
reliquiis socianda; excitatur etiam tumulus subitarius (226 
— 256). 5is in defuncti honorem adicit Achilles certa-
mina de vario genere, in quibus praemia et munera mo-
vent principes Achivorum: equis Diomedes, Antilochus, 
Menelaus, Meriones, Eumelus, Nestor (257—650), pugi-
lato Epeus et Euryalus (651—699); luctando Aiax Te-
lamoni us et Ulysses (700—739); cursu Ulixes, Aiax 
minor; Antilochus (740—797); decertando armis Diome-
des et Aiax Telamonius (798—825); disco Polypoetes 
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(826—849); sagittando Meriones et Teucer (850 — 883); 
iaculando Agamemno et Meriones (884—897). 

XXIV. 
Ludis peractis cenae somnoque se dant Achivi; Achil-

les noctem insomnem ducit maneque Hectorem curru re-
ligatum circa tumulum Patrocli raptat (1 —18). Earn eon-
tumeliam plures per dies repetitam inter deos, partim do-
lentes, partim laetantes, miseratus Apollo, qui corpus adhuc 
(integrum servabat, graviter conqueritur (19 — 54 ). Itaque 
(iuppiter per Thetidem, ab Iride arcessitam, imperai Achilli 
I ut ab saevitia désistât et corpus redimentibus tradere ne 
recuset; simul eiusdem mandatu Iris cohortatur Priamum 

¡ut oblato redemptionis pretio filium recipiat (55—186). 
: Geruntur haec duodecimo post mortem Hectoris die, quo 
Priamus sub noctem, Hecuba et ceteris omnibus remotis, 

' qui iter morarentur, pretiosa dona colligit, hisque currum 
onerari, ab Idaeo praecone ducendum, sibi alium parari 
iubet (187 — 282): turn libatione facta et dextro ornine 
¡accepto iter ingreditur (283 — 330). Ei Iovis missu oc-
currit Mercurius, a quo per sopitos vigiles ad tabernacu-
lum herois deducitur (331—467). Achilles, a rege sup-
plice facile exoratus, pretium redemptionis accipit, corpus 
ei lotum et vestibus involutum restituit, undecim dies in-
dutiarum ad sepulturam concedit, cenaeque adhibitum 
honestissime dormitum dimittit (468 — 676). Prima luce 
postridie, Mercurio duce, Priamus ad urbem refert corpus, 
cuius visendi causa obviam effusi Troiani lamentantur; 
mox in aula positum, praeter conductos cantores, plorant 
Andromache, Hecuba, Helena (6 7 7 — 776) Exstructo deinde 
rogo celebratur funus cum epulo (777—804). 
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λοεμός. μήνες. 

Μβ^ε^_αεεδε, &εά, Πηληεάδεω^Αχελήος 
ουλομένην, ν1^νρί\ ^χαιοις /αλγε\-^&ψεεν, 
πολλές/δ ' ίφ&^ονςβ^νχάς "-^Αε π 9 ο ε κ Ψ ε ν 

ήρώων^αύτονς δε ελώρεοτ τεϋχε χύνεδδεν 
οίωνοϊβε τε δαϊτα, Α ιός, δ' έτελεεετο βουλή, & 
ί'ξ ου ίδή τα πρώτα δεαβτήτην ερίβαντε 
Ατρεε'δης τε άναξ ανδρών χαΐ <$ος 'Ανελλεύς. 

τι? τ αρ δφωε &εων ερεδε 
^ Αηχους χαε Αεος υεός^δ^ γαρ 

νοΰδον ανά δτρατον ώριίε κακήν, όλεκοντο δε λαοί, 10 

οΰνεχα τον Χρύβην ήτεμΟΰεν άρητήρα ' 
'ΑτρεΐδηςΥ δ γαρ ήλ&ε $οάς' έπϊ νήας 'Αχαεών · 
'λυβόμενος τε %-υγατρα φέρων τ απερεεβε - αποενα, 
βτεμματ' έχων ¿ν χε'ρβεν έκήβόλον 'Απόλλωνος 
χρυβέω άνά δκήπτρω, χαε έλε'βδετο πάντας 'Αχαιούς, 15 
Ατρεεδα δε μάλεδτα δυω, κοβμψορε λαών^· 4 
,,'Ατρεεδαε τε χαε άλλοε εϋχ^μεδες 'Αχαιοί, - Φι; ,·.,·; 
νμΐνιιεγ &εοϊ δοίεν 'Ολύμπια δώματ^ έχοντες. ^ ^ ^ 
¿κπερβαε Πρεάμοεο πόλεν, έύ δ' οϊχαδ' εκέβ&αν^ 
παεδα δ' έμοί λνΰαε τε φίλην τά τ αποενα δεχεβναε 20 

άξόμενοε Αεος υεον έχηβόλον Απόλλωνα." 
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εν&^&λλοι μεν πάντες έπενφήμηβαν 'Αχαιοί 
αίδεΐβ&αί %•' ίερηα και άγλαά δέχ&αι άποινα' 
αλλ' ουκ Άτρεΐδη Άγαμέμνονι ητ^αν^&νμω^ , 
αλλά κακώς άφίει, κρατερον δ' επί μν&ον έτε^λλεν 25 
„μη 6ε, γέρον,κοίλι-¡βι^εγώ παρά νηνβι κιχείω 
τ) νϋν δη&ννοντ' τ) ρβτερόν αντίς ιόντα, 
μή νν τον ον χραίβμη ΰκήπτρον και βτεμμα &ε0Ϊ0. 
την δ' εγώ ου λνβω' πριν μιν και γήρας επειΰιν 
( ννν-ί^ν , , ,, , „ . .. , 
νμ,ετεοω ενι οίκω εν Αργεί, τηλοπι πατρης, 30 

, ' , Τ \ ' , Ο ι ^ Λ , . ν Ί 
ιβτον εποιγοιιενην και εμον λεχος αντιοωβαν. ,. 
,„, , , ^¿Τ,^ Λ. 

αλλ ΐπι, μη μ ερεπιζε, βαωτερος ως κε νεηαι. 
ώς εωατ , έδευΰέΐτ δ' δ γέρων .και έπεί&ετο μύ&ω, 

„ ι, Twt+oL • , ^ γ ν ^ , , ' 
où δ ακεων παρα πίνα πολνφλοιβρ,οιο παλαβδης. 
πολλά δ επειτ απανενπε, κιωνι ηραπ ο γεραιος 3ο 
'Απόλλωνι άνακτι, τον ήνκομος τέκε Λητφ^^^ 

μεν, άργνρότοζ', ος Χρνβην άμφφεβηκας 
Κίλλαν τε ζα&εην Τενεδοιο τε ίφι αναβδεις, 
Σαιν&εν, εί" ποτε το ι χαριεντ επι νηον__βρεψά, 
„ ' , t., , ν S · ^ ~ Sur.«· , „ 
η ει δη ποτε τοι κατα πιονα μηρι εκηα · 40 
τανρων ηδ αιγών, τοδε μοι κργηνον εελδωρ' 
τιδειαν Aavaoï^Jua δακρυα βοιδι βελεδδιν. ^ 

ως εφατ' ευχόμενος, τον δ' έκλνε Φοίβος 'Απόλλων, 
ο- λ ι Λ , , , "-τ*·1" , ;~W-H·. 
βη δε κατ Ουλνμποιο καρηνων χωομενος κηρ, 

/¡.j „ »-AsW» „ , , 
τος ω^,οιδιν εχωνα^ιφηρεψεα τε φαρετρην. 45 
εκλαγίαν δ' άρ' όιΒτοΐ έπ' ώμων χωομένοιο, 
αυτού κινηπεντος' ο δ 7με νυκτι εοικως. .... . 
... , „ ' , Α» x-vir, 
εζετ ^επειτ απανενπε νεων, μετα δ ^ιον_εηκεν 
δεινή δε κλαγγή γένετ] άργυρέοιο βι§ϊο. 
ουρή«? μεν πρώτον επωχετο και κννας αργούς. 50 
αντάρ επειτ' αύτοΐβι βέλος εχεπ'ενκες έφιεμ^ 
βαλλ αιει δε πυραι νεκνων καιοντο παμειαι. 
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έννημαρ μεν ανά βτρατον, ωχετο κήλα &εοΐο, 
τη δεκάτη δ' αγορήνδε χαλίββατο λαόν Άχιλλενς· 
Ttòvà(? iJti ψρεβΐ ΰήκε &εά, λενκκβλενος "Ηρτγ^ 55 

ίετο γαρ Ααναών, οτιρα %νηβκοντάς δρκτο. 
οι^δ^επει ονν ηγερ&εν ομηγερεες τε γενοντο, -
τοΐϋι δ' άνιβτάμενος μετέφη πόδας ώκνς Άχιλλενς' 

νρν αμμε πάλιν πλαγχνεντας υιω 
„ , i^joJJfr " „ a , V" ν , 
αψ απονοβτηβειν, ^εΐ^κεν^ναρατον ^¿Ψν7°ιμεν, 
εΐ· δη ομοϋ^πόλεμός τε δαμά καϊ λοιμος/Αχα totip. 
άλλ' άγε δη τινα μάντιν έρειομεν η ιερηα 
·,, , , —Vip? , Άττ. , , . , 
η xal ονειροπολον, και γαρ τ οναρ εκ Αιος εοτιν, 
oc κ' είποι^ότι τόΰΟον, έχωβατο' ..Φοίβος Απόλλων, 
ει τ ap o y εύχωλης έπιμεμφεται εΐ & „.εκατόμβης, 65 
al κεν πως αρνων κνιδης) αιγών τε τελείων · 
βούλεται όντιαβας ήμΐν άπολοιγον^άμϋναι.'.'/ 

ΐι τοι δ ν' ως ειπών κατ, άρ' εζετο, τοΐβι δ' άνέβτη 
- •—» , ^^AriA ,Αί/Λ** 

Κάλχας Θεβτοριδης, οιωνοπολων οχ αριβτος, 
δς η δη τα τ' έόντα^τά τ' έββόμενα gpó τ έόντα, 70 
και νήεββ' ,ήγήβατ \Αχαιών 'Ίλιον είβω 
„ ιό·νΔΧ'.>><?<. , ν̂ .,· v-fotf • , 
ην δια μάντοβννην, την οι, πορε Φοίβος Απόλλων 
ο βφιν εν φρονεων αγορηβατο και μετεειπεν γ .. 
„co Αχιλεν, κελεαι με^ Μί^ΰε, μνπηΰαβναι 
ιιηνιν 'Απόλλωνος, εκατηβελεταο άνακτος' , . , . 75 
τοιγαρ εγων ερεω, ffv δε Οννσεο και μοι ομοΰΰον 
ή μεν μοι προφρων έπεβιν και χερβιν αρηξεινι, 
>) γαρ àfona ι άνδρα χρλωβέμεν, δ ρ μέγα πάντων ' 
Αργειων κρατεει και οι πει&ονται Αχαιοί. 
κρείΰβων γάρ βαβιλενς, ότε χώΰεται άνδβΐ^έρηι· 80 
εΐ περ γάρ τε χόλον _γε και αντήμαρ καταπέφη, / , . ,,, , , „ 
αλλα τε και μετοπιβ&εν εχει κοτον, οφρα τελεΰΰν, 

Γ · ™ yAAM.^uf'· κΖ+UiiiJ 
εν 6τη&ε66ιν εοΐόι. 6ν δε φραΰαι, εΐ με βαωΰειςν 
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τον δ'άπαμειβόμενος ποοβε'ακη^πόδας ώκύς Αχιλλεύς· 
,,&αρ^ήβάς^' μαλα^είπε δεοπρόπιον, οτι οίβ&α' ' 85" 

^ ' 4 ^ ^ΧΙΑϋΙ. 
Ο 

ου τις έμε^ζώντος'κάΐ έπι χ&ονί δερχομένοιο 

, - ^ 
<ίοι κοίλης παρα νηνβι βαρείας χείρας εποιβει 
βυμπάντων Λαναών, ούδ' ην Αγαμέμνονα είπης, 
oc ννν πολλον αριβτος Αχαιών εύχεται είναι." •, 

και τότε δη ναρβηβε και ηνοα μαντις αμνμων • · 
,,οϋτ' αρ' ο γ' ευ>χωίης "έπιμέμφεται ον&' εκατόμβης, 
αλλ' ένεκ' άρητηρος, ον ητίμηβ' Αγαμέμνων 
ονδ' άπέλνβε &νγατρα και ουκ άπεδέζατ' ano iva, 95 
τοννεκ' αρ' αλγε έδωκεν έκηβόλος ήδ' έτι δώβ/i.y 
ονδ' ο γε ηρϊν Ααναοΐϋιν άεικέα λοιγόη άπώβέι, " 
πριν γ' ano πατρι φίλω δόμεναι έλικώπιδα κούρην 
απριατην αναποινον, αγειν ir ιερην εκατό μρ-ην . 
ες Χρυόην τότε κεν μιν ιλαββάμενοι πεπί&οιμεν^ΐέ 100 

Τ fi ) ? ι \ . i α , f'c. t \ J _ 

η τοι ο γ ως ειπών κατ αρ εζετο, τοιβι ο . ανεΰτη 
ηρως Ατρεΐδης ενρν χρειών Αγαμέμνων 
άχννμενος' μένεος δε μέγα φρένες άμφιμέλαιναι ^ 
πΐμπλαντ , δββε δέ οί πνρΐ λαμπετόωντι έίχτην. -
Κάλχαντα πρώτιβτα κάχ' όββόμενος προόέειπεν 105 

,,μάντι κακών, ον πω ποτέ. μοι το κρη.γνον έϊπας' 
σ.ιεί τοι τα κάχ' έβτΐ φίλα φρεβϊ μαντενεβ&αι, 

. έΰ&λον δ' οντε τι πω είπας έπος οντε τέλεββας. 
καϊ νυν έν ¿¡αναοϊϋι %εοπροπέων αγορεύεις, f 

ώς -δή τονδ' ένεκά 'βφιν έκηβόλος αλγεα τενχει/ Ili) ' 
οννεκ εγώ κούρης Χρνΰηίδος άγλα 'άποινα . 
ουκ έ%ελον δέζαβ&αι, — έπεί πολν βονλομαι αντην/έ^ 
οίκοι έχειν. | και γάρ βοί Κλνταιμνήβτρης προβέβονλα,, ν 

χουριδΐης άλόχδν, έπεί. οϋ ε&έν έβτϊ χερείων,. . 

90 
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ού δέμας ουδέ φνήν, οντ ' άρ φρένας ο ντε τι έργα\ Λ ι 5 
άλλα και ώς έθέλω δόμεναι πάλιν, εί τό γ' άμ'εινον 
βούλομ' εγώ λάδν δόον έμμεναι ή άπολέδθαι. - ^ 
αύτάρ έμοί .'γέρας αύτίχ έτοιμάδατ ,*όφρα μη οίος t 
Άργείων άγέραδτος έω, έπεί ουδέ έοικεν . Λ 

. λενδδετε γαρ τό γε πάντες, δ μοι γέρας έρχεται άλλη." 120 

τον δ' ήμείβετ', έπειτα ποδάρκής δΐος Αχιλλεύς' 
,,'Ατρεΐδη κυδϊδτε, φιλοκτεανώτατε πάντων, 
πώς γάρ τοι όώδρνδι γέρας^ μεγάθυμοι 'Αχαιοί·, 
ονδέ τί πον~ί'δμεν ¡~υνή±α^κεέμενα πολλά, , 
άλλα τά μεν πολιών έξέπράθομεν, τά δέδαδται, 125 
λαούς δ' ουκ έπέοικε παλίλλογα ταντ έπαγείρειν. 
αλλά δύ μεν νυν τήνδε θεωπρόες, αύτάρ 'Αχαιοί • 
τριπλή τετραπλή τ' άπότίδομεν, αΐ κέ ποθι Ζευς > 
δωδι πάλιν Τροίην έυτείχεον έζαλαπάζαι."^ 

τον δ' άπαμειβόμενος προδέφη κρείων 'Αγαμέμνων' 130 
,,μή δή ούτως, άγαθός περ εάν, θεοείκελ' 'Αχιλλέϋ, 
κλέπτε νόω, έπεί ού παρελεύδεάι ουδέ με πείδεις. 
ή ¿θέλεις, ο(ςρρ' αύτος fZflS^ γέρας, αύτάρ έμ αϋτως 
ήδθαι δέυόμενον, κέλεαϊ δέ με: τήνδ' άπόδόυναι; ! ' 
άλλ' εί μεν δώδουδι γέρας μεγάθνμρt,,'Αχαιοί, 135 
άρδαντές κατά θυμόν, όπως άντάζιον έδται\ . 
εί δέ κε μή δώωδιν, εγώ δέ κεν αύτος ελωμαι 
ή τεον ή Αί'αντος ιών, γέρας, ή Όδυδήος . •„' ' ^ 
άξω ελών δ δέ κεν κεχόλώδεται, δν-κεν ϊκωμαα^Α 
άλλ' ή τοι μεν ταύτα μεταφραδόμεδθα καϊ άυτις, 140 
νυν δ' άγε vi)α μέλαιναν έρύδόομεν εις άλα δΐάν, 
ες δ' ερέτας επίτηδες άγείρομεν ,ές δ' έκατόμβην 
Q-είόμεν, αν δ' αυτήν Χρυδηίδα καλλιπάρηον \ ^ 
βήδομεν εις δε τις άρχος άνηρ βουληφόρος idra}.' 
ή Α¿'ας ή 'Ιδομενεύς .ή δΐος Όδυδδεύς ' ; 145 
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ή ε βν, Πηλείδη, πάντων έκπαγλότατ ανδρών, · . 
οφρ ήΐγγ εκαεργον иабвасц ιερα ρε\ας. у? . 

τον δ' αρ' νπόδρα ίδώνπροβέφη πόδας ώκνς'Αχιλλενς. 
..ω μοί, άναιδείην έπιειμένέ, κερδαλε^φ'ρον, . 
πώς τίς τοι πρόφρων έπεβιν πεί&ηται 'Αχαιών 150 
η όδον έλ&έμεναι η άνδράβιν ΐφι μάχέβ&αι-, ι . 
ον γαρ έγώ Τρώων ένεκ' ήλν&ον αίχμητάων ' 
-δενρό μαχηβόμενος,· έπεί ον τί μοι αίτιοι είβιν 
ον γάρ πώ ποτ εμάς βονς ήλαΰαν,^ονδέ μεν ίππους, 
ουδέ ποτ έν Φ&ίη.έριβώλακι βωτιανείρη t '·„ 155 
καρπον έδηληβαντ', έπεί τ] μάλα πολλά μεταζν, 
ονρεά τε ΰκιόεντα &άλαρβά τεηχηεββα" ·. ,. 

^ ' τ Г г i · f, > . y U t í b l t o , „ . , - j 

αλλα 6οι, ω μεγ αναιδές, αμ εβπομεσ , οφρα 6ν χαιρης, 
τιμήν άρννμενοι Μενελάφ 6οι τε-, κννώπα, . 
προς Τρώων τών ον τι μετατρέπη ούδ' άλεγίζεις'Ι 160 
και δη μοι. γέρας αυτός άφάιρήβεβ&αι απειλείς,, 

• φ έπι πολλά μόγηβα, δόβαν δέ μοι νίες 'Αχαιών· J 
' ού μεν 6οι ποτε Ιβον έχω γέρας, οππότ' 'Αχαιοί • 

Τρώων έκπέρβωό' έν ναιόμενον πτολιε&ρον 
άλλά τό μεν πλεϊον πολνάικρς πολέμοιο . 165 
χείρες έμαί διέπουΰ', άτάρ- Щ ποτε .δαβμός ΐκηται,-

. 6οΙ το γέρας πολν μείζον, εγώ δ' όλίγο'ν τε φίλον τε· 
έρχομ' έχων έπϊ νηας, έπεί κε κάμω πόλεμίζων. Λ . 
νυν δ' ,εΐμι Φ&(ίηνδ?, έπεί η - πολν φέρτερόν· έβτιν • 
οί'καδ' ί'μεν 6νν νηνβι κορώνίβιν, yovâé б' όι'ω ^.-170 
έν&άδ' άτιμος έών αφενός και πλοντον άφν^ειν." у 

τον δ* ημείβετ έπειτα άναξ- ανδρών Αγαμέμνων' 
,,φενγε μάλ',· εΐ τοι &νμος. έπέββνται, ουδέ б', εγώ γε 
λϊββομαι εϊνεκ έμεΐό μένειν παρ' εμοί γε και άλλοι, 

. οι κε με τιμήβουβι,.μάλιβτα δε μητίετα Ζενς. 175 
έχϋτβτος δέ μοί έββι διοτρεφέων βαβύ.ηων ; 
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αίει γαρ τοι ε ρις τε φίλη πόλεμοι τε μάχαι τε. 
εί μάλα καρτεράς έββι, &εός πόν'βοι τό γ' έδωκεν.^ 
οΐκαδ'; ίων βύν νηνβί τε 6ης και 6οΐς έτάροιβμν^ 
Μνρμιδόνεδβιν άναββε, ΰέ&εν δ' εγώ ουκ αλεγίξω 180 
ούδ' ό&ομαι κοτέοντος' άπεϊλήβ.ω δέ τοι ώδε·'/ 
ώς έμ' αφαιρείται Χρνβηίδα Φοίβος Απόλλων, ' 
την. μεν εγώ δύν νηί τ^έμή καΙ έμοΐς έτάροιδιν 
πέμ·ψω, έγώ δέ κ' άγω Βριβηίδα καλλιπάρηο-ν.^ 
αυτός-ιών κλιβίηνδε, το βον γέρας, δφρ?'έν.είδης., 185 
όββον, φέρτερός είμι βέ&εν, βτνγέη δε καΙ άλλος 
¡δον έμοϊ φάβ&αι και όμοιω&ήμεναι.. άντηνΪΊ^. 

·_ · . . « ν 5 | ,· · - ..yVv f -} y. ν · _ rvvjr-

ώς φάτο' Πηλεΐωνι δ άχος γενετ , εν δε οί ήτορ 
βτήδεββιν λαβίοιβι διάνδιχα μερμήριξεν,. 
») δ γε φάβγανον δξν έρνΰβάμενος παρά μηροϋ 190 
ioiig μεν άναβτήβειεν, ό δ' 'Ατρέΐδην έναρίξοι, 
η ε χόλον πανβειεν ερητυβειε τε &νμον. f:—-.erd-'-b 
i t o j ό τκΰσ ώρμαινε κατά φρένα καϊ κατά &υμόν, 
ε'λκετο δ', εκ κρλεοΐο μέγα ξίφος, ήλ&ε δ' 'Α&ήνη 
ουρανό&εν προ γάρ ήκε &εά, λενκώλενος "Ηρη,· 195 
άμφω όμως &νμω φιλέονβά τε κηόομένητε. ,-
ατή. ά' 6πίγέν, ξάν&ής. Πηλεΐωνα, 
οί'ω φαινομένη, τών δ' άλλων ρϋ τις δράτο^ 
&άμβηβεν ο 'Αχιλεύς, μετάδ' έτράπετ'^,αντίκαδ' εγνω.. 
Παλλάδ' 'Α&ηναίην δεινοί δέ οι 06δε φάαν&εν^ 200 

. και μιν φωνήΰας έπεα πτερόεντα προβηύδα' ' 
,^τίπτ' αν τ'·, αίγιόχοιο Αφςτέκός, είλ ήλρυΟ·ας;\ 
ή ΐνά νβριν. ίδ.η 'Αγαμέμνονος Άτρεΐδαό; V 
άλλ' εκ- τοι έρέω, το δε και τελέεδ&αι όίω' 

χ ης νπεροπιλίηδί τά% άν ποτε &νμον όλέΰβη." · 205 
τον δ' αυτε προβέειπε $έά, γλάνκωπις Ά&ήνη' •· 

,,ηλϋον έγώ πανβόνβα το βον μένος,. αϊ' κε πι'&ήαι, 
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ούρανό&εν προ δε μ' ήκε -θεά, λευκώλενορ "Ηρη, 
άμφω όμως ϋυμω φιλέονβά τε κηδομένη τε. 
άλλ' 'άγε λήγ' έριδος, μηδέ ξίφος ε'λκεο χειρί' . 210 
άλλ' ή τ οι έπεβιν μεν όνε ίδιβον, ώς έβεταί περ. · 
ώδε γάρ έξερέω, τό δέ καΐ τετελεβμένον έβται' 
και ποτέ τ οι τρίς τόββα'π αρέββεται άγλαά δώρα 
νβριος εϊνεκα τήΰδε' 

την δ' άτιαμΐφόμενος προόεφη πόδας ώκνς 'Λχιλλενς* 
,,χρη μεν βφωίτέρόν γε, &εά, έπος είρύββαβ&αι, 216 
και μά/.α περ &νμώ κεχολωμένον ώς γάρ άμεινον 
δρ κε δεοΐς έπιπεί%ηται,. μάλα τ' έκλνον αντον." 

ή και έπ' άργνρέη κώπη βχέ&ε χείρα βαρεΐαν-, 
αψ δ' ες κονλεόν ώβε μέγα ξίφος, ούδ' άπί&,ηβεν 220 
μν&ω Ά&ηναίης· η δ' Ούλνμπόνδε βεβηκειν 
δώματ' ες αίγιόχοιο Aio ρ μετά δαίμονας άλλους. / 

Πηλείδης δ' έξαϋτϊς άταρτηροϊς έπέεββιν • 
Άτρεΐδην προβέειπε, καί ου πω λήγε χόλοιο' 
,,οίνοβαρές, κννος 'όμματ έχων, κραδίην δ' βλάφοιο, 225 
ούτε ποτ ές πόλεμον άμα λα ω &ωρηχ&ήναι 
ου τε λόχονδ' ίέναι 6νν άριβτ ήεββιν !'Αχαιών 
τέτ/.ηκας %υμφ " ter δέ tot κήρ εΐδεται είναι. . 
ή πολν λώιόν έβτι κατά βτρατόν ενρνν 'Αχαιών 
δώρ' ¿ποαιρεΐβόαι, δρ.t ip. βέ&εν άντίον εί'πη' 230 
δημοβόρος βαβιλ.ενς, έπεϊ ουτιδανοίβιν^ινάββεις· 
ή γαρ άν, Άτρεΐδη,.νϋν νβτατα λωβήβαιο-ΐ c ,· 
άλλ' έκ tot έρέω καί έπί μέγαν δρκον όμοϋμαΐ" . 
ναι μά τόδε 6κήπτρον—το μεν• ον ποτ ε φύλλα καί 

. δξουρ' . ·: -, 
φύβει. έπε ι δή πρώτα ¡τρμην έν 'όρέββι λ_έλοιπεν, 235 
ούδ' άνα&ήλήβει' περί γάρ ρά ί χαλκός έλεψεν "" 
φύλλα τε καί φλοιόν νυν αύτέ μιν υϊες 'Αχαιών 
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έν παλάμης φορέονβι όϊκαβπόλοι, οϊ τε θέμιϋτας 
προς Α ιός εέρνατα^ ο δε τοι μέγας έββεται όρκος 
ή ποτ' Άχιλλήος ποθή ϊζεται νιας 'Αχαιών 240 
βνμπαντας" τότε δ' ου τι δννήβεαι άχνύμενός^ περ 
χραϊδμεΐν, εντ αν πολλοί νφ'^Εκτορος άνδροφόνοιο 
θνήβκοντες πίπτωβΐ" βύ δ' έ'νδο&ι θνμόν άμνςεις •. 
χωόμενος, δ τ άριβτον 'Αχαιών ούδέν έτιΰας."' 

ως φάτο Πηλείδης, ποτΐ δε δκήπτρον βάλε γαίη 245 
χρνβείοις ήλοιβι πεπαρμένον, έξετο δ' αυτός' -. 
'Ατρεΐδης δ' ¿τέρωθ'εν έμήνιε. τοΐβι δέ Νέβτωρ 
ήδνεπής άνόρονβε, Αιγύς^Πυλίων άρρητης, ^ 
τοϋ και άπο γλώΰδης μέλιτος γλυκέων ρέεν αύδΐ$ 
/»ιΐ*. τ*"·.·' · ιφ· >·°,*ίιπ - , ν * τ · 
τω δ ήδη Ονο μεν γενεαι μεροπων αν&ρωπων 250 
έφθίαθ',' οϊ οι πρόδθεν άμα τράφεν ήδε γένοντο 
έν Πνλω ήγαθέη,·. μετά δέ τρίτάτοιβιν άναΰβεν. ^ 
δ δφ,ιν- εύ φρονέών άγορήβατο και μετέέιπεν 
,,ω πόποι, ή μέγα πέν$ος 'Αχαιίδα γαΐαν Ικάνεΐ' 
ή κεν γήθή&αι Πρίαμος Πριάμοιό τε παίδες, 255 
άλλοι τε Τρώες μέγα κεν κεχάροίατο θνμω, 
έί βφώιν τάδε πάντα πυθοίατο μαρναμένοιιν, 
οϊ περί^ μεν βρνλήν Ααναών, περϊ^δ' έβτέ μάχεδ&αι. 
άλ^ά πίθεβθ'' άμφω δέ νεωτέρω έδτονέμεΐο.,' 
ηδη γαρ ποτ^-έγω. και άρείοΰινήέ περ νμΐν^^ 260 
άνδράβιν ωμίληδα^ψαΐ ού ποτέ μΐοϊ γ' αθέριζον.' 
ού γάρ πω τοίόνς ΐδον άνέρας ούδέ ΐδωμαι^ • 
οίόν Πειρίθοόν τε • Αρύαντά τε. ποιμένα λαών 
Καινέα τ' Έζάδιόν τε καΐ άντίθεον: Πολύφημου • 
[Θηδέα- τ' Άίγεΐδην, έπιείκελον άθανάτοιβιν]. 265 
κάρτιβτοι δήίκεΐνοι έπιχθονίων τράφεν ανδρών 
κάρτιβτοι. μέν ε'βαν καΐ καρτίβτοις έμάχοντο, " ' ' „ 
φηρβϊν ορεβκωοιβι, και έκπάγλως άπόλεββαν./ η 

' ΗόΜΕΚΙ ΪΙ.ΙΛΞ· ' I . 
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καί μεν τοϊβιν έγώ με&ομίλεον ¿κ Πύλου έλ&ών,. 
τηλό&έν. έξ άπίης γαίης' • καλέβαντο γαρ αυτοί' . 270 
3fai μαχόμην κατ' ε μ' αυτόν έγώ ' κείνο ιβι_ή'_ ay ov.f¿¿ 
των,.οΐνϋν βροτοί είβιν. έπιχ&όνιοι, μαχέοιζα. . • 
καί μεν μευ βουλέων ξύνιεν πεί&οντό. τε μυ&ω^ ' 
άλλά πί&εβ&ε καϊ^υμμες ¿ έπεί πεί&εβ%·αι άμεινον. · 
μήτε βύ τόνδ' άγα&ός περ έων άποαίρεο κούρην, 27δ 

.αλλ' εα, ώς ο[ πρώτα δόβαν γέρας υίες.'Αχαιών • 
μήτε βύ, Πηλεΐδή, &έλ' έριζέμεναι βαβιλήι ·• ·.' 
άντιβίην, έπεί οϋ ποϋ·' δμοίης εμμορε τιμής 
βκηπτοΰχος βαβιλεύς, φ τε Ζευς κΰδός έδωκεν. 
εί δε βύ καρτεράς εββι, &εά δέ βε γείνατο μήτηρ, 280 

. όλλ' - οδε φέρτερός έβτιν, έπεί·.πλεόνεββιν άνάββει. 
Άτρεΐδη, βύ δέ παϋε\ τεον μένος', αύταρ έγώ γε 
λίββομ' Άχιλλήι με&έμεν χόλον, δρ μέγα π&βιν • 
ε'ρκος 'Αχαιοΐβιν πέλεται πολέμοιο. ,κακοΐο."^ ' 

τόνδ' άπαμειβόμενος προβέφη κρείων'Αγαμέμνων 285 
„val δή ταϋτώ γε πάντα, γέρον., -κατά μοΐραν έειπες. 
άλλ' 8δ' άνήρ έ&έλει περί πάντων έμμεναι άλλων,. ' 
πάντων μέν κρατέειν έ&έλει, πάντεββι δ' άνάββειν, 
πάβι δέ βήμαίνειν, α τιν ού πείβεβ&αί όίω. ' 1 

εί δέ μιν άίχμητήν έ&εβαν &εοI αΐεν έόντες, 290 
τοΰνεκά οί προ&έουβιν όνείδεα μυϋήβάβ&αι·,^ 

τον δ' άρ' υποβλήδην ήμείβετο δΐος 'Αχιλλεύμ^ ' 
,,ή γάρ κεν δειλός τε και ουτιδανος καλεοίμήν, 
εί δή 6οι πάν έργον ύπείξομαι, οττι κεν είπης^. 
άλλοιβιν δή ταυτ' έπιτέλλερ, μή γαρ έμοί γε 295 
[βήμαιν': ού γάρ έγώ. γ' έτι βοί πείβεβ&αι òtto.] 
άλλο δέ τοι έρέω, βύ δ' ένΐ φρεβι. βάλλεο βήβιν ' 
χερβϊ μέν ου τοι έγώ γε μαχήβομαι είνεκα κούρης 
ούτε βοΐ ούτε τω άλλω, έπεί μ' άφέλεβέδέ γε δόντες' 
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των δ' άλλων, 8 μοι έβτι. &οη παρά'νηί μελαίνη, , 300 
των, ον.κΑίν^.τυφέρρις t άνελών ¿έχοντος έμεΐίν_+ : 
ε{: δ- ίάγε μην Ίτεϊρηβαι, ΐνά γνώωάι και οΐδε'\ ; ;· , 
αΐψά τοι αίμα κελαινόν έρωήβει περί δονρί." J. 

ως τω γ': άντίβίοιβι μάχηΰαμένω^ έπέεββιν . , · - . . 
άνβτητην,λϋβαν δ' αγορών παρά ν.ηνβίν 'Αχαιών.. '. 305 
Πηλεΐδ^ης μεν έπι κλιβίας και νήας έίβας . ' · / 
{με βύν τε Μενοιτιάδη και οϊς^ ε τ ά ρ ο ι β ι ν , . ; 
'Ατρεΐδης δ' άρα ,νηα &οήν άλάδε προέρυβάεν, 
ές δ' έρέτας έκρινεν έείκοβιν, ες δ' έκατόμβην " ; 
βϊρε &εω, âvà δε Χρνΰηίδα καλλιπάρηον • 310 
έιβεν άγων έν δ' άρχος έβη πολύμητις ,'Οδνβάεύς. 
, οί μεν έπειν' άναβάντές έπέπλεόν όγρά χέλεν&α, 
λαούς δ' Άτρεΐδης άπολνμαινεβ&αι άνωγβν. , . 
οί δ' άπελνμαίνοντο καί εις άλα λνματ έβαλλον, 
ερδον δ' Άπόλλωνι, τεληέάβας: έχα-ρόμβας, · { / 315. 
ταύρων ήδ' αιγών παρά &ίν','αλός· ατρύγέγ,οίϋ'^ 
πνίβη δ' ουρανρν'Λχεν ;βλι6βϋμένη .περί καπνφ.ί 

ώς οί μεν τά πένοντο κατά βτρατόν ούδ' 'Αγαμέμνων 
ληγ' έριδος, τήν πρώτον έπηπέίλη'β' 'Αχιλΐμ, . ' 
άλλ' ο γε Ταλ&ύβιόν τε καί Εύρνβάτην προβέειπεν, 320 
τω οί ε6αν κήρνκε κάί δτ'ρηρώ '&εράπόντε' 
,.ερχεβ&ον κλιΰίην ΠηληιάδεωΆχιληρς' 
χειρός ελόντ άγέμεν Βριόηίδά καλλιπάρηον / Α 
εί δέ κε μη δώηβΐν,~. έγώ δέ κεν αυτός έ'λωμαί 
έλ&ών βύν πλεόνεβ б ι" *τό οί καί ρι^Οτν έβταί" 325 

ως ειπών προΐξΐ, κρατέρόν δ' επί μν&ον έτελλεν. 
τώ. δ' άέκοντε βέφιν.παρά ftlv'. άλός άτρν%έτ<ριο, 
Μυρμιδόνων δ' έπί τε κλεβέας καί νήας ίκεβ&ην. J 
τον δ' εύρόνπαρά.τεκλιβίη και νηϊ μελαίνή 
ημενον ούδ' άρα τω γ ε ίδών γη&ηβεν ΆχιλΙενς. 330 
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τω μεν ταρβήβαντε καί αίδομένω βάδιλήα. , 
βτήτην, ουδέ τί μιν προβεφώνεον ούδ' έρέοντο" 
αυτάρ ό εγνω {¡&ιν ένΐ φρεβΐ φώνηβέν τε' . 
„χαίρετερ κήρυκες, Αιος^αγγελοι ήδέ καΙ άνδρών' ' 
αββον ίτ'<" ου τί μοι νμμες έπαίτιοι^ αλλ' Αγαμέμνων, 335 
δ βφώι προΐει Βριβηίδος εϊνεκα κονρης. · 
αλλ' άγε, διογενές Πατρόκλεις, έξαγε κονρην 
καί βφωιν ,δος άγειν. τώ δ' αύτώ μάρτυρα ι έβτων 
πρός τε &εών μακάρων προς τε θνητών άν&ρώπων 
και προς τοϋ βαβιλήος απηνέος, ει ποτε. δή άντε' , 340 
χρειω έμείο γένηται άεικέα λοιγον άμϋναι , 
τοις άλλοις, ή γαρ δ γ' όλοιήόι φρεαϊ &ύει, • 
ουδέ τι οϊδε νδήθαι άμα πρόββω καΙ όπίββω, ·. 
οππως οί παρά νψιΰ!_βόοι μαχεοίατ 'Αχαιοί?^ 

^ως φάτο,· Πάτροκλος δέ φίλω έπεπεί&εϋ'' ετάιρω, 345 
έκ δ' αγαγε κλιΰίης Βριβήίδα καλλιπάρήον, • . 
δώκε δ' &γειν. τω δ' αυτις ί'την παρά νήας 'Αχαιών, 
•η δ' άεκουβ'"~άμα τοΐβι • γυνή κίεν. α^τάρ Άχιλλενς 
δακρυβας έτάρων αφαρ.έξετονόάφί λιαβ&εις , · 
&ϊν' έφ' άλός πολιής, δρόων.έπ' άπειρο να πόντον. 350 
πολλά δέ μητρϊ φίλη ήρήβατο χείρας όρεγννς' 
,,μήτερ, επέί μ' έτεκές γε μινυν&άδιόν περ ¿όντα, • 
τιμήν πέρ μου 'όφελλεν 'Ολύμπιος έγγυαλίξαι .; . 
Ζευς νφιβ§εμέτης' νυν δ' ούδέ με τυτ&όν έτιβεη^ 
ή γάρ μ' Άτρεΐδης ευρύ κρείων 'Αγαμέμνων. 355 
ήτίμηδεν ελών γάρ έχει γέρας, αύτος απούρας 

ώς φάτο δ'άκρυ χέων, του δ' έκλυε πότνια μήτηρ 
ήμέντ^έν βένϋέβοιν άλος παρά πατρι. γέροντι. 
καρπαλίμως δ' άνέδυ πδλϊής~ αλος ήΰτ' ομίχλη, 
καί ρα πάροιϋ·' αύτοΐο^καπεζετο δάκρυ χεοντος^ .,^300 
χειρί τε μιν κατέρεξεν, έπος τ έφατ έκ τ ονόμαζε ν · 
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,,τεκνον, τί κλαίεις; τι δέ βε φρένας ϊκετυ πένθος; 
ε'|αρδα, μη κεύθ_ε' νόω, ίνα έί'δόμεν άμφω." ( 

τήν δέ βαρύ Οτενάχων προδέφη πόδας ώκύς'Αχιλλεύς· 
,,οίβθα' τί ή τοι ταύτα ίδυίή πάντ' αγορεύω; 305 
ωχόμεθ' ές Θήβην, ιερήν πόλιν Ήετίωνος, 
τήί4 δέ διεπράθομε'ν, τε καί ήγομεν ένθάδε πάντα. 
και τά μέν εν δάδδαντο μετά δφίδιν. νίες 'Αχαιών, 
¿χ é'Jskoy Άτρεΐδη Χρνβηίδα καλλιπάρηον.^ · 
Χρνβης δ' ανθ' ιερεύς εκατηβόλου 'Απόλλωνος 370 
ήλθε θοας επί νήας 'Αχαιών χαλκοχιτώνων 
λνδόμενός τ e θνγατρα φέρων τ' ' άπερείδ ι' άποινα, 
βτέμματ έχων έν χερβίν έκήβόλον'Απόλλωνος 
χρνΰέω ανά δκήπτρω, και έλίδδετο πάντ ας 'Αχαιούς, 
Άτρεΐδα ,δέ μάλίδτα δύω, κοδμήτορε λαών./ 375 
ένβ;' άλλοι μένπάντεςέπενφήμηδαν 'Αχαιοί 
αίδέΐοθαί θ' ίερήα κ'αί άγλάά δέχθαι άποινα' 
άλλ', ουκ Άτρεΐδη Άγαμέμνονι ήνδανε Θνμω, . 
άλλμ κακώς άφίει, κρατερόν δ' έπϊ μύθον έτελλεν.] 
χωόμενος δ' δ γέρων πάλιν ωχετό' τ οίο δ' 'Απόλλων 380 
εύξαμένόυ ήκονβεν, έπεί μάλα οΐ φίλος ήεν, • 
ήκε δ' έπ' Άργείοιΰι κακόν βέλος· οί δέ νν^ λαοί 
θνήδκον έπαδδύτεροι, τά δ' έπωχεχο ίίήλα θεοΐο 
πάντη άνά δτρατον εύρύν 'Αχαιών, άμμι δέ μάντις 
εν είδως άγόρενε θεοπροπέας^ εκάτόιο. / ( ^ 385 
αύτίκ έγω πρώτος κελόμην θ εάν ίλάδκεδθαι ^ ¿ f f a 
Άτρεΐωνά δ' έπειτα χόλος λάβεν, alψα δ' άναδτάς 
ηπείληδεν μύθόν, 8 δή τετελεόμένος έδτίν." 
την μέν γάρ δνν νηί θοή έλίκωπες 'Αχαιοί 
ες Χρύδην πέμπονδιν, άγονοι δε δώρα άνακτι· 390 
την δέ νέον χλιδίηθεν έβαν κήρυκες άγοντες 
κούρην Βριδήός, την μοι δόδαν νιες Αχαιών. . 
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άλλα βν, εί δνναβαί γε, περίβχεο παιδος εήος' 
ίλ&ονβ' Ουλνμμόνδε^ Αία λίβαι, εΐ ποτέ. δή τι 
ή έπει ά>νηβας κραδίην Αώξ ήέ καί έργφ.^/· 395 
πολλάκι. γάρ βεο^πατρός ivi μεγάροιβιν άκονβα 

Γ"ευχόμενης, or' εφηβ&α κελ'αινεφέι Κρονίωνι 
[_οΐη έν ά&ανάτοιβιν άέικέα λοιγον άμϋναι, 

όππότε μιν ξννδήβαι 'Ολύμπιοι ή&ελον άλλοι, 
"Ηρη τ', ήδέ Ποβειδάων. καί· Παλλάς Ά&ήνη.^ 400 

·' άλλα', βν τόν γ' έλ&ονβα, &εά, ύπελνβαο δεβμών, 
ωχ έκατόγχειρον καλέβαβ' ές μακρόν 'Όλυμπον, 
δν Βριάρεων άαλέονβι %>εοί, άνδρες δέ τε πάντες 
Αιγαίων'· 6 γαρ αυτέ βίηιον πατρός άμείνων 
δς ρα παρά Κρονίωνι κα&εζετο κνδεΐ γαίων J , .405 
τον καί ύπέδειβαν μάκαρες βεοί ουδέ τ' έδήβαν.—. 
των νυν. μιν μνηβαβα πα'ρέζεο καί λαβε γουνών, 
αί κέν πως έ&έληβιν έπΐ Τρώεββιν άρήξαι^ . • . 

[τους δέ κατά πρνμνας τε καί άμφ'^ άλα έλβάι 'Αχαιούς 
[κτεινομένρνς, ίνα πάντες επανρωνται βαβιλήος, 410 
γνω δέ καί Άτρεΐδης ευρύ κρείων 'Αγαμέμνων 

— ήν άτην, δ τ' άριβτον 'Αχαιών ουδέν έτιβεν£Λ· -
.τον δ' ήμείβετ έπειτα Θέτ'ις κατά^δάκρν χέονβα' 

,,ά> μοι, τέκνόν έμόν, τί νν β' έτρεφον αίνα τεκοϋβα; 
— affi·' δφελες παρά νηυβίν άδάκρντο^ καί απή'μων 415 

ήβ&αι, έπεί νν τοι ale α μίννν&ά περ, ου τί μάλα δήν 
νυν δ' άμα .τ' ώκνμορος και όιξνρός περί πάντων - . 

- «τλεο· τω βε κακή αίβη τέκον έν· μεγάροιβιν^ 
τούτο δέ τοι έρέονβα έπος Ad. τερπικεραννω , 
εϊμ' αυτή προς "Ολυμπον άγάννιφον, αΐ κε πί&ηται^ 420 
άλλά.βύ μέν νυν νηνβΐ παρήμενος ωκνπόροιβιν ' 
μήνι^'Αχαιοιβιν, πολέμου δ' άποπαυεο πάμπαν r 

Ζευς γάρ ές -Ώκεανόν μετ" άμνμονας Αί&ιοπήας 
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χδιξός έβη κατά δαΐτα, &εοί δ' άμα πάντες έποντιβ 
δωδεκάτη' δε τοι αυτις έλεύδεται Ονλνμπόνδε, ^425 
καί τότ έπέιτά τοι είμι Α ιός ποτϊ χάλκοβατες δω, . ' 
καί μιν γοννάβομαι, καί μιν πείβ.εβ&αί όώα." 

ώς αρά φωνήβαβ' άπεβήβετο, τον δέ^λίπ'' αύτόϋ 
χώόμενον κατά &νμόν ένζώνριο γυναικός, " 
την ρα- βίη άεκοντος άπηνρων] αύτάρ'Όδνββενς 430 
ες Χρύβην ικανεν άγων ίερην εκατόμβην. , 
οι δ' ότε δή λιμένός πολνβεν&έος εντός ΐκοντοι 

ίβτία μεν ΰτείλαντο,&έβαν δ' εν νι¡1 μελαίνη,,.^ 
ϊβτόν δ' ίβτοδόκη πέλαβαν. προτόνοιβιν νφέντες 
καρπαλίμφς, την δ' εις ορμον προέρεββαν έρετμοΐς^ 435 
έκ δ' εννάς έβαλον, κατά δέπρρμνήβι' έδηβαν' •'• 
εκ δε καί αύτοϊ βαΐνον έπΐ ρηγμΐνί ΰαλάββης, 
έκ δ' εκατόμβην βήβαν έκηβόλω 'Απόλλωνι' 
έκ δε Χρνβηίς. νηός βή ποντοπόροιο. 
την μεν επειτ έπϊ βωμοί) άγων πολύμητις Όδνββενς 440 
πατρι φίλω έν χέρβί τί&ει, καί μιν προβέειπεν 
,,ώ Χρύβη, πρό μ' επεμψεν άναξ άνδρών. Αγαμέμνων 
παΐδά τε βοί άγέμέν ,Φοίβω &' ίερήν εκατόμβην 
ρ£ξαι υπέρ Αάναών, 'όφρ' ίλαβόμεβ&α άνακτα, 
ός νυν Άργείοιβι πολύβτρνα κήδε'. έφηκεν." 445 

ώς ειπών έν χερβϊ τ'ί%·ει, δ δέ δε'ξατο χαίρων 
παΐδα φίλην. τοI ,δ'. ωκα &εφ ίερήν εκατόμβην 
έξείής: έβτηβαν ένδμητον περί βωμόν, 
χερνΰβαντο δ' έπειτα καί ονΧρχύτας άνέλοντο. . 
τοΐβιν δέ Χρύβης μεγάλ' εϋχετο χείρας άναβχών' 450 
βκλνΗ μεν, άργυ^δτο'ξ, ός Χρύβην άμ<£ΐβέβηκας 
Κίλλαν τε ξαϋέην Τενέδοιά τε ΐφι άνάβόεις· 

- ήμέν δή ποτ' έμεν πάρος έκλυες εύβαμένοιο, 
τίμηβας μεν έμέ, μέγα δ' Ιψαο λαόν 'Αχαιών 
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ήδ' έτι καΐ νυν μοι τάδ' έπικρήηνον έέλβωρ' / 455 
ήδη νϋν Ααναοΐβιν άεικέα λοιγδν άμυνον. . 

ως έφατ ευχόμενος, του'δ' έκλνε Φοίβος Απόλλων, 
αύτάρ έπεί ρ' εύ%αντο καΐ ούλοχύτας προβάλοντο,,. 
αύέρυΰάν μεν πρώτα καΙ έΟφαξαν και έδειραν, 
μηρούς τ' έζέταμον κατά τε κνίαη ¿κάλυψαν 460 
δίπτυχα ποιήβαντες, έπ' αυτών 6' ώμόθέτήβαν. . '. 
καίε δ' έπί Οχίζης δ γέρων, έπί δ' αίθοπα οίνον 
λεϊβε· νέοι δε παρ' αυτόν έχον πεμπφβολα χερβίι\ 
αύτάρ. έπεί κατά μήρα^κάη καΙ βπλάγχνα πάβαντο, 
' μίβτύλλόν τ'· άρα τ αλλά καΙ άμφ' δβελοΐβίν έπειραν, 465 
ώπτηβάν τε πέριφραδέως, έρνβαντό τε πάντα, 
αύτάρ έπεί παύβαντο πόνου τετνκοντό τε δαϊτα, . 

. δαίνυντ', ούδέ τι θυμός έδεύετο δ αϊτός έίδης^ •• _ 
,αύτάρ έπεί πύθιος και έδτγτυος έξ έρον έντο, -
κούροι^ μεν κρητήρας έπεδτέψαντο ποτοΐρ, , .470 
νώμηβαν δ ' άρα πάβιν έπαρξάμενοι δεπάεβόιν, , 
οί δε πανημέριοι μολπή θεον ίλάβκοντο, . 
καλόν: άείδοντες παιήονα, κούροι Αχαιών, 
μέλποντες έκάεργον δ δέ φρένα τέρπέτ άκούων. 
ήμος $' ήέλιος κατέδυ και -έπί • κνέφας ήλθεν, 475 
δή τότε κοιμήβαντρ παρά πρνμνήβια νηός. 
ήμος δ' ηριγένεια φάνη ροδοδάκτυλός 'Ηώς, 
και τότ έπειτ άνάγοντο μετά βτρατδν εύρύν Αχαιών 
τοΐαιν δ' ί'κμενον ουρον ΐει εκάεργος Απόλλων, 
οί δ' ίβτόν βτήΰαντ ανά θ' ίβτία λευκά.πέταββαν 480 

Γέν δ' άνεμος πρήβεν μέβον ίβτίον, άμφί δέ κύμα 
[βτείρτ] πορφύρεον μεγάλ' ΐαχε.νηός ίόύβης'' 

ή δ' έθεεν κατά κύμα διαπρήββουβα κέλευθον-./ . 
αύτάρ έπεί ρ' ΐκοντο κατά βτρατόν εύρύν, Αχαιών, 
νήα μέν οϊ γε μέλαιναν έπ' ήπείροιο έρνββαν 485 
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νφον • έπΐ ψαμ'ά&οις, νπό.δ' έρματα μακρά τάννββαν, 
«•¿rot. δ,' έβκίδναντο κατά- κλίβίας τϊΓνέας τε.! 

αύτάρ. ó μην ι. ε νηυβί παρήμενος ώκνπόροιΰιν 
διόγενής Πηλήος υιός, πόδας ώκύς 'Αχιλλεύς' J, : • 
οντε ποτ' εις άγορήν πωλέβκετο κύδιανειράν 490 
οντε ποτ ές πόλεμον,'άλλά φ-δινύ&εβκε φίλόν κήρ 
αν&ι: μένων, πδ&ε'έ&κε δ' άντήν τ ε πτδλεμόν τες •·'•--" 

'"άλλ' δτε δή ρ' έκ τρίο δνωδεκάτη γένετ ηώς, 
καί τήτε δ ή προς"Ολνμπόν ΐβαν ϋ-εοί αίεν ,έόντες- 494 
πάντες άμα, Ζευς <f Θέτις δ' ού λή&ετ 'έφετμέων 
παιδδς ίο ν, άλλ' ή γ' άνεδνβετο κϋμα Ραλάββης, 
ήέρ'ίή δ' άνεβη με'γαν ούρανόν, Οϋλνμπόν τε. 
εΰρεν δ' εν'ρνοπα Κρονΐδην i άτερ ήμενον άλλων 
άκρότάτη κορυφή πολυδειράδος Ούλύμποιο. . 
καί ρά πάρριθ·' αύτοΐο κα&ε'ξετο καί,λάβε γούναή^ &00 
'βκάίη, 'δεξιτερή δ' άρ' νπ' άν&ερίώνος ελονρά 
λιβΰομένη προβέειπε Αία Κρονίωνα άνακτα'Ι .j 
,,Ζεν. πάτερ, εΐ ποτέ δή β ε μετ'ά&ανάτοιβιν δνηαα 
τ; έπει. ή έργω, τόδε μοι κρήηνον έέλδωρ' 
τίμηβόν μοι νίόν", op ώκυμορώτατος άλλων . 505 
έπλετ''^ άτάρ μιν νυν γε άναξ άνδρών'Αγαμέμνων 
ήτίμήβεν ελών γάρ έχει γέρας, αντ^'άπονρ'ας] .- , 
άλλα βύ πέρ μιν τΐβον, 'Ολύμπιε μητίετά Ζεϋ' '· . 
τόφρα δ' επί Τρώεββι τί&ει κράτος, γρφρ' αν 'Αχαιοί 
νΓον έμον τίδωβιν δφέλλωβίν τε ε τιμή " . 5Ϊο 

ώς. φάτο' την δ' ου τι προβέφη νεφεληγερέτα Ζευς, 
άλλ' άκέων δήν ήβτο. Θέτις δ' ώς Ίήφατογούνων, 
ώς έχετ έμπεφννΐα, καί εΐρέτο δεύτερον^ αντις; • 
,,νήμερτές'μεν δή μοι νπόβχεο καί κατάνενβον, " 
ή άπόειπ', έπεί ου τοι έπι δέος, δφρ' έυ είδώ, 515 
ο00ον έγώ μετά πάβιν άτιμοτάτη ϋ-εός είμι." I 
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τήν^δέ μέγ' δχθήθας προβέφη νεφεληγερέτα Ζεύς' 
,,ή δή λοίγια έργ', δτε μ' έχθοδοπήβαι έψήβεΐζ 
"Ηρη, δτ' άν μ' έρέθηβιν όνειδείοις έπέεθβιν. 
ή δέ και αντως μ' αίέν έν άθανάτοιβι θεοίθιν 620 
νέικεί, χαί τέ μέ φηβι μάχη ,Τρώεθθιν άρτηγειν. 
αλλά βύ μέν νϋν αντις άπόβτιχε;, μή τι νοήβη ' 
"Ηριy έμοί δέ χε ταύτα μελήθεται, δφρα τελέββω. . 

• ει δ' άγε τοι. κεφαλή κατανεύθομαι, 'όφρα πεποίθης· 
τούτο γάρ έξ έμέθεν γε μετ άθανάτοιβι μέγιβτον 525 
τέκμωρ' ου γαρ έμον- παλινάγρετον ονδ* άπατηλ'ον 
ούδ' άτελεύτ.ητον, οτι χεν κεφαλή κατανεύβω.'^ 

ή και χνανέηβιν έπ δφρύθι νέύβε Κρονίων' 
άμβρόθιαι δ' άρα χαΐται επερρώθαντο άνακτος . 
κράτος, ¿π άθανάτοιο, μέγαν δ' έλέλιζεν"Ολνμπον^ ' '530 

τώ γ' ας βονλενθαυτε δίέτμαγεν: ή μέν έπειτα • 
.εις αλα άλτο.· βαθεΐαν άπ' αιγληεντος 'Ολύμπου, -': · 
Ζευς δέ έ'ον προς δώμα. θεοί δ' άμα πάντες όνέθταν 
εξ εδέων, θφοϋ πατρός εναντίον ουδέ τις έτλή. 

~ μεΐναι έπερχόμενον, άλλ' αντίο ι έθταν άπαντες, ι 535 
ως δ μέν ένθα καθέξετ' έπί θρόνον ουδέ μιν "Ηρη 
ήγνοίηβεν ίδούβ', δτι.οί βυμφράθβατο βούλας · 
άργυρόπέξα Θέτις, θνγάτηρ άλίοιο γέροντός.( —-
αντίκα κερτομίοιθι Αία Κρονίων α προαηυδα' 539 
„rig δή αϊ) τοι, δολομήτα, θεών βυμφράθβατο βονλάς; 
αίεί τοι φίλον έβτίν έμεϋ άπονόβφιν- έόντα , 
κρϋπτάδια φρονέοντα δικαξέμεν ' ουδέ. τί πώ μοι. ·. . 
πρόφρων τέτληκας ειπείν έπος, δττι νρήβης." 

την δ' ήμείβετ' έπειτα πατήρ,άνδρών τε θεών τε' 
,ζΗρη, μή δή πάντας έμους έπιέ^εο μύθους' 545 
είδήθειν^ χαλεποί τοι έθοντ άλόχω περ έούθη. ' 
αλλ' δν μέν κ' έπιεικές άκουε μεν, οϋ τις έπειτα' 
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οντε &εφν πρότερος τον γ'ίέί'βεται οϋτ' άν&ρώπων 
όν δέ··»' έγών άπάνεν&ε ftgrâv έ&έλωμι νοήβαι, 
μή τ ι βύ.ταύτα έκαβτα διέίρεο μηδέ μέταλλα.":_.· 550 

τον δ' ήμείβετ έπειτα βοώπις ιτδτνιά "Ηρψ '·• ' ·* 
,,αίν'ότάτε Κρον¿δη, ποιόν τον μν&ον έειπες^ ί 

xal λίην. 6ε πάρος γ' οϋτ' είρομαι οντε μεταλλώ, ' 
άλλ& μάλ' ενκήλος τά φράξεαι, абб' έ&έληόϋ;α\ . 
• . , • : \ · -. . г—-*·' i'"1411' 
νϋν δ αίνώς δειόοικα κατα φρένα·, μη 6ε παρειπη 555 
άργνρόπεζα Θ ¿τις, ύυγάτηρ αλίοιο γέροντος^ 
ήερίη γάρ боС γε παρέζετο καί λάβε γοννων . 
τη б' ó tra κατανεϋβαι έτήτνμον, ως 'Αχιλήα . 
τιμηθείς, ολέβέις δέ πολέας επί υηνΰιν 'Αχαιών." 
. την δ' άπαμειβδμενος, προβέφη νεφεληγερέτά Ζενς· 

,,δαιμονίη, αίεϊ μέν%ίεαι, ούδέ ΰε λή&ω,· : 561 
πρήξαι δ' εμπης οϋ τι δυνήβεαι, αλλ' από &νμον 
μάλλον έμοι έβεαΐ' το δέ τοι καί ρέγιον έβται... 
ει δ' ούτω τοϋτ έβτίν, εμοϊ μέλλει φίλον είναι, 
αλλ' άκέουδα κάΰ·ηβο, έμω δ' έπιπεί&εο μν&ω, 565 
μή νυ, τ,δι ού χραίβ^μωβιν, ο6οι βεοί sie έν 'Όλύμπιρ, 
'αββον ϊον&', δτε κέν τοι.'άάπτούς χείρας έφε£ωδ£/ 

ώς έφατ, έ£ειβεν δέ βοώπις πότνιά 'Ήρη, . 
καί.ρ',άκέονβακα&ήβτρ, έπιγνάμψαδα φίλον. κήρ. ·. 
ώχϋηβάν δ' ανά δώμα Α ιός $εόΙ Ούρανίωνες· 570 
τοΐΰιν δ' Ήφαιδτος κλντοτεχνης ήρχ' άγορενειν, 
μητρι φίλη έπι ήρα φέρων,. λεύκωλένω "Πρη;} : * _ ..· 

δή λοίγιά έργά,τάδ' · ε66εται ούδ'. έτ' . άνεκτα, ' . 
έί δή 0φώ ένεκα &νητών ,έριδαίνετον ώδε, / 
έν δέ έλεοίθι κολωρν έλαύνετον' ούδέ τι. δαιτός 575 
εβπλής' εββεται ήδος,.έπει τα χερεωνα νικά. 

·. - -»· · '-· <1 ·ι ι 1 ·* . ( ·»»—«• _Ç · ^ ' "'* * Ή,'- -

μητ ρ ι δ, έγώ παράφημι, και αύτη περ νοεουβη, 
πατρϊ φίλφ. έπί ήρα φέρειν AU, δφρα μή αύτε 



2 0 · ΙΛΙΑΔΟΣ Α. ' 
^ — ; — > . 

νεικείηβι πατήρ.,. 6νν δ' ήμΐν δαΐτα ταρά%η. . 
ει περ γάρ κ έ&έληβιν 'Ολύμπιος άβτεροπητής · 580 
¿ξ έδέων δτυφελίξ,αΐ' ό γάρ πολύ^ φέρτατός- έβτιν. 
άλλά βύ τόν γ\ έπέεββι κα&άπτεΰ&αι μαλακοίβιν' 
αύτίκ' έιςει&' ΐλαός 'Ολύμπιος έβΰεται ήμίν." f 

ως άρ' έφη, και άνάΐζας δε'πας άμφικνπελλον 
μητρΐ φίλη év χειρί τί&ει, και μιν προβέειπεν 585 

,,,τετλ'α'&ί., μήτερ έμή, καΐ. άνάβχεο κηδομένη περ, 
μή βε φίλην περ έοϋΰαν év ύφ%αλμοΐ6ιν ίδωμαι 
ώεινομένην τότε δ' οϋ τι δυνήΰομαι άχννμενός περ 
χραιβμείν άργαλέος γάρ 'Ολύμπιος άντιφέρεβ^αι^ < · 
ήδη γάρ με και άλλοτ άλέζέμεναι μ,εμαωτού 590 
ρίψε ποδός τεταγων από βηλ'οϋ ΰεβπεβίοιο. 
πάν δ' ήμαρ φερόμην, άμα δ' ήελίω καταδύντι 
κάππεβον εν Αήμνω, Ολίγος δ' έτι &νμος ένήεν 
έν&α με Σίντιες άνδρες άφαρ κομίβαντο πεβάζπα."***-. 

ως φάτο, μείδτ}6εν δέ &εά, λευκώλενος "Ηρη, 595 
μειδήόαβα δε παιδός έδέξατο χειρί κύπελλόν. 
αύτάρ ο τοις άλλοιβι ύλεοΐς ένδέζια π&ΰιν 
οίνοχόει, γλυκύ νέκταρ, από κρητήρος άφυβΰων? 
άββεϋτος δ' άρ' ένώρτο γέλως μακάρεββι &·εοί6ιν, 
ως ίδον "Ηφαιβτον διά δώματα ποιπνύοντα. 600 

ώς τότε μεν πρόπαν ήμαρ ές ήέλιρν καταδύντα 
δαίνυντ , ουδέ τι %νμος έδεύ'ετο δαιτός έίβης, •.· 
ου μεν φόρμιγγος περικαλλέος, ην έχ 'Απόλλων, 
Μουβάων αΐ άειδον άμειβόμενάι όπί καλή. 
αύτάρ έπεί κατέδν λαμπρον φάος ήελίοιο, éoö 
о С με ν κακκείοντες έβαν οίκόνδε έκαβτος, 

! ήχι εκάβτω δώμα περικλυτός ¿μφιγνήεις 
Ήφαιβτος ποίηβεν ίδνίηβι πραπίδεββιν, .. 
Ζευς δε προς ον λέχος ήι' 'Ολύμπιος άβτεροπητής, 
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ένθα πάρος μηο&Θ' , δτε μιν γλυκύς ύπνος ίχάνοι' 610 
ένθα καθεϋδ' άναβάς, παρά δε χρυδόθρονος "Ηρη. 

· Ι Α Ι Α Δ Ο Σ Β. 

δνειρος. διάπειρα. Βοιώτεια ή κατάλογος 

ν ε ων. · · 

άλλοι μεν ρα θεοί τε και άνέρες ίπποκορυδται 
εύδον παννύχιοι, Αία δ' ουκ έχε νήδυμος ύπνος, 
άλλ' δ γε μερμήριζε κατά φρένα, ώς Άχιλήα 
τιμήδη, όλέδη δε πολέας έπϊ νηυδίν 'Αχαιών, 
¡¡δε δέ οί κατά θυμό ν άρίδτη φαίνετο βουλή, 5 
πέμψαι έ% 'Ατρεΐδη 'Αγάμέμνονι ούλον 'όνειροV 
και μιν φωνήδας έπεα πτερόεντα ,προδηνδα ' · 
,,βάδκ ϊθι, ούλε δνειρε, θοάς έπϊ νήας 'Αχαιών 
έλθών ές κλιδίην 'Αγαμέμνονος 'Ατρεΐδαο 
πάντα μάλ' άτρεκέως άγορευέμεν, ώς έπιτέλλω. 10 

θωρήξαί έ κέλευε χάρη κομόωντας 'Αχαιούς 
πανδυδίη' νϋν γάρ κεν έλοι πάλιν ευρυάγυιαν 
Τρώων ου γάρ έτ άμφίς 'Ολύμπια δώματ' έχοντες 
αθάνατοι φράζονται' έπέγναμψεν γάρ άπαντας • 
"Ηρη λιδδομένη, Τρώεδδι δέ κήδε' έφήπται." 15 

ώς φάτο, βή δ' άρ' δνειρος, έπεί τον μϋθον άκονδεν 
καρπαλίμως δ' ϊκανε -froag επί νήας 'Αχαιών. ' . 
βή δ' άρ' ' έπ' 'Ατρεΐδην 'Αγαμέμνονα' τον δέ κίχανεν. 
ενδοντ εν κλιδίη, περί δ' άμβρόδιος κέχυθ' ύπνος, 
δτή δ' άρ' υπέρ κεφαλής Νηληίω υίι έοικώς 20· 
Νέδτορι, τόν ρα,μάλιδτα γερόντων τι 'Αγαμέμνων 
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τφ μιν έειβάμενος προβεφώνεε θείο 5 ονειρος' 
,,εύδεις, Ατρέος νΓε δαΐφρονος ίπποδάμοιο' 
ού χρή παννύχιον εύδειν βονληφόρον Άνδρα, 
φ λαοί τ' έπιτετράφαται καί τόββα μέμηλεν. 2δ 
νυν δ' έμέ&εν ψύνες ώκα· Α ιός δέ τοι 'άγγελος ειμί, 
ος β ευ ανευ&εν ε'ών μέγα κήδεται ήδ' έλεαίρει. 
θωρήξαι β' έκέλευβε κάρη κομόωντας Αχαιούς 
πανβυδίη' νυν γάρ κεν έλοις πάλιν εύρυάγυιαν 
Τρώων ού γάρ εν' άμφίς 'Ολύμπια δώματ έχοντες 30 
αθάνατοι φράζονται' έπέγναμψεν γάρ άπαντας 
"Ηρη λ ιβ β ο μένη, Τρώεββι δέ κήδε' έφήπται 
έκ Α ιός. αλλά 6υ βήβιν έχε φρεβί, μηδέ 6ε λή&η 
αιρείτω, εύτ αν 6ε μελίφρων ύπνος άνήη." . 

ώς Άρα φωνήβας άπεβήβετο, τον δέ λι'π αντοϋ 35 
τά φρονέοντ ανά &υμόν, α ρ ού τελέεΰ&αι έμελλον. 
φή γάρ 8 γ' αίρήΰειν Πριάμου πόλιν ή ματ ι κείνφ, 
νήπιος, ούδέ τά ήδη, α ρα Ζευς μήδετο έργα' 
%-ήβειν γαρ έτ' έμελλεν έπ' αλγεά τε βτοναχάς τε 
Τρωβί τε καί Ααναοΐβι διά κρατεράς ύβμίνας. 40 
έγρετο δ' εξ ύπνου, &είη δέ μιν άμφέχυτ όμφή. 
έζετο δ' όρ&ω&είς, μαλακόν δ' ένδυνε χιτώνα 
καλόν νηγάτεον, περί δέ μέγα βάλλετο φάρος' 
ποΰβί δ' υπό λιπαροίβιν έδήβατο καλά πέδιλα, 
άμφί δ' αρ' ώμοιβιν βάλετο ζίφος άργυρόηλον 45 
εϊλετο δέ βκήπτρον πατρώιον, Άφ&ιτον αίεί' 
βύν τφ έβη κατά νήας Αχαιών χαλκοχιτώνων. 

'Ηώς μέν ρα θεά προβεβήβετο μακρόν Όλυμπον 
Ζηνί φόως έρέουβα καί Άλλοις αθανάτοιβιν 
αύτάρ ό κηρύκεββι λιγυφ&όγγοιβι κέλευβεν 50 
κηρύββειν άγορήνδε κάρη κομόωντας Αχαιούς' 
οί μέν έκήρυββον, τοί δ' ήγείροντο μάλ' ώκα. 
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βουλήν δέ πρώτον μεγα&νμων ίζε γερόντων 
Νεΰτορέη παρά νηΐ Πνλοιγενέος βαβιλήος. 
τους ο γε βνγκαλέβας πυκινήν ήρτύνετο βονλήν 55 
,,κλύτε, φίλοι' &εΐός μοι ένύπνιον ήλ&εν 'όνειρος 
άμβροβίην δια νύκτα, μάλιβτα δε Νέβτορι δίφ 
είδός τε μέγε&ός τε φυήν τ' άγχιβτα έφκειν. 
βτή δ' άρ' υπέρ κεφαλής, και με προς μν&ον έειπεν 
'ενδεις, 'Ατρέος νιε δαΐφρονος ίπποδάμοιο' 60 
ού χρή παννύχιον ενδειν βονληφόρον άνδρα, 
ώ λαοί τ έπιτετράφαται 'και τόβΰα μέμηλεν. 
νυν δ' έμέ&εν ξύνες ώκα' Α ιός δέ τοι άγγελός είμι, 
δρ βευ άνεν&εν έών μέγα κήδεται ή δ' έλεαίρει' 
Φωρήξαί θ' έκέλευβε κάρη κομόωντας Αχαιούς 65 
πανβνδίη' νυν γάρ κεν έλοις πόλιν ενρνάγνιαν 
Τρώων ού γάρ έτ άμφϊς 'Ολύμπια δώματ' έχοντες 
άΟ-άνατοι φράζονται' έπέγναμψεν γάρ άπαντας 
"Ηρη λιαβομένη, Τρώεΰβι δέ κήδε' έφήπται 
εκ Α ιός. άλλά βύ ΰήβιν έχε φρεβίν.' ώς δ μεν ειπών 70 
ωχετ άποπτάμενος, έμέ δέ γλυκύς ύπνος άνήκεν. 
αλλ' άγετ , αϊ κέν πως &ωρήξομεν νιας Αχαιών, 
πρώτα δ' έγών έπεβιν πειρήβομαι, ή &έμις έβτίν, 
καί φεύγειν βύν νηνβί πολνκλήιβι κελεύβω' 
νμεΐς δ' άλλο&εν άλλος ερητύειν έπέεββιν." 75 

ή τοι δ γ' ώς ειπών κατ' άρ' έζετο, τοΐβι δ' άνέβτη 
Νέβτωρ, δς ρα Πύλοιο άναξ ήν ήμα&όεντος' 
δ βφιν έύ φρονέων άγορήβατο καί μετέειπεν 
,,ώ φίλοι, Αργείων ηγήτορες ήδέ μέδοντες, 
εί μέν τις τον δνειρον Αχαιών άλλος ένιβπεν, 80 
•ψευδός κεν φαΐμεν και νοβφιζοίμε&α μάλλον 
νυν δ' ΐδεν, δρ μέγ' άριβτος Αχαιών εύχεται είναι, 
άλλ' άγετ', αϊ κέν πως δωρήξομεν νιας 'Αχαιών." · 
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ώζ άρα φωνήδας βουλής έξ ήρχε νέεδθαι, 
οί δ' έπανέδτηδαν πείθοντό τε ποιμένι λαών 8δ 
δκηπτοϋχοι βαδιλήες. ίπεδδεύοντο δέ λαοί. 
ήύτε έθνεα είδι μελιβδάων άδινάων, 
πέτρης έκ γλαφυρής αίεϊ νέον έρχομενάων 
βοτρυδον δε πέτονται έπ' άνθεδιν είαρινοΐδιν 
α ι μέν τ' ένθα αλις πεποτήαται, αϊ δέ τε ένθα' 90 
ώς τών έθνεα πολλά νεών άπο καΐ κλιδιάων 
ήιόνος προπάροιθε βαθείης έδτιχόωντο 
ί λα δον εις άγορήν μετά δέ δφιδιν οδδα δεδήειν 
ότρύνονδ' ιέναι, Αιος άγγελος' οί δ' άγέροντο. 
τετρήχει δ' άγορή, υπό δέ δτεναχίζετο γαία 9δ 
λαών ίζόντων, ομάδος δ' ήν. έννέα δέ δφεας 
κήρυκες βοόωντες έρήτυον, ει ποτ αυτής 
δχοίατ, άκούδειαν δέ διοτρεφέων βαδιλήων.^ 
δπουδή δ' έξετο λαός, έρήτυθεν δέ καθ' έδρας 
παυδάμενοι κλαγγής. ανά δέ κρει'ων Αγαμέμνων 100 
έδτη δκήπτρον έχων το μέν "Ηφαιδτος κάμε τεύχοιν. 
"Ήφαιδτος μέν δώκε Αιί Κρονίωνι άναχτι, 
αύτάρ άρα Ζευς δώκε διακτόρω άργείφάντη' 
'Ερμείας δέ άναζ δώκεν Πέλοπι πληΙ-ίππω, 
αύτάρ δ αντε Πέλοψ δώκ' Άτρέι ποιμενι λαών 105 
'Ατρεύς δέ θνήδκων έλιπεν πολύαρνι Θνέδτη, 
αύτάρ δ αντε Θυέδτ' Άγαμέμνονι λείπε φορήναι, 
πολλήδιν νήβοιδι καϊ "Αργεί παντϊ άνάδδειν. 
τω 8 γ' έρειδάμενος έπε' Αργείοιβι μετηύδα' 
,,ώ φίλοι ήρωες Ααναοί, θεράποντες "Αρηος, 110 
Ζευς με μέγα Κρονίδης άτη ενέδηδε βαρείη, 
δχέτλιος, δί πριν μέν μοι νπέδχετο καϊ κατένευδεν 
"Ιλιον έκπέρδαντ έυτείχεον άπονέεδθαι, 
νυν δέ κακήν άπάτην βουλεύδατο, καί με κελεύει 
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δνβχλέα "Αργός ίκέβ^αι, έπεί πολύν ώλεβα λαόν. 115 
[οΰτω που Αίί μέλλει νπερμενέι φίλον είναι, 
bj δή πολλάων • πολιών κατέλνβε χάρηνα 
ήδ' έτι και λύβει' τον γαρ κράτος έβτϊ μέγιβτον.] 
αίΰχρον γάρ τάδε γ' έβτΐ και έββομένοιβι πυ&έβ&αι, 
μάψ ούτω τοιόνδε τοβόνδε τε λαον Αχαιών 120 
άπρηκτον πόλεμον/πολεμίξειν ήδέ μάχεβ&αι 
άνδράβι πανροτέροιβι, τέλος δ' ου πώ τι πέφανται. 
εί' αερ γάρ κ έ&έλοιμεν Αχαιοί τε Τρώες τε, 
ορκια πιστά ταμόντες, άριϋ·μηϋ·ήμεναι αμφω, 
Τρώες μεν λέξαβΰαι, έφέβτιοι δσσοι έαϋιν, 125 
ημείς δ' ές δεκάδας διακοβμη&εΐμεν Αχαιοί, 
Τρώων δ' άνδρα έκαστοι έλοίμε&α οίνοχοεύειν, 
πολλαί κεν δεκάδες δενοίατο οίνοχόοιο. 
τόββον εγώ φημι πλέας έμμεναι νιας Αχαιών 
Τρώων, οΐ ναίονβι κατά πτόλιν αλλ' επίκουροι 130 
πολλέων έκ πολιών έγχέβπαλοι άνδρες ένειβιν, 
οϊ με μέγα πλάζουβι καί ουκ είώσ' έ&έλοντα 
"Ιλιον εκπέρβαι, έύ ναιόμενον πτολίε&ρον. 
εννέα δή βεβάαβι Α ιός μεγάλου ένιαντοί, 
καί δή δοϋρα βέβηπε νεών και βπάρτα λέλννται' 135 
αί δέ που ήμέτεραί τ άλοχοι καί νήπια τέκνα 
εϊατ ένϊ μεγάροις ποτιδέγμεναι' άμμι δε έργον 
αΰτως άκράαντον, ου εϊνεκα δ εν ρ ίκόμεβ&α. 
αλλ' άγεύΤ, ώς αν εγώ εί'πω, πει&ώμε&α πάντες' 
φενγωμεν ΰύν νηνβι φι'λην ές πατρίδα γαΐαν • 140 
ου γάρ έτι Τροίην αίρήβομεν εύρνάγνιαν. 

ώς φάτο, τοΐβι δέ &νμον.ένι βτή&εββιν όρινεν 
παβι μετά πλη&νν, ο σο ι οΰ βουλής έπάκονβαν. 
κινή&η δ' άγορή φή κύματα μακρά &αλά<3βης, 1 

πόντου 'Ικαρίοιο' τά μέν τ' Ενρός τε Νότος τε 145 
HOMERI ll-ΓΑ S. I. 4 
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&ρορ' έπαΐξας πατρός Αι'ος ¿κ νεφελάων. 
ώς δ' δτε κινήβη Ζέφυρος βα&ν λήιον έλ&ών, 
λάβρος έπαιγίζων, επί τ ήμνει άβταχύεϋΰιν, 
ώς των πάβ' άγορή χινή&η, τοί δ' αλαλητω 
νήας ε π' έββενοντο, ποδών δ' υπένερ&ε κονίη 150 
ϊβτατ άειρομένη. τοί δ' άλλήλοιβι κέλευαν 
απτεβ&αι νηών ήδ' έλκέμεν εις αλα δΐαν, 
ούροιάρ τ έξεχά&αιρον αυτή δ' ονρανον ϊκεν 
οί'καδέ ίεμένων ' υπό δ' ήρεον έρματα νηών. 

έν&α χεν Αργείοιβιν υπέρμορα νόβτος έτνγβη, 155 
εί μή Α&ηναίην "Ηρη προς μϋ&ον έ'ειπεν 
,,ώ πόποι, αίγιόχοιο Α ιός τέκος, άτρντώνη, 
ούτω δη οίκόνδε, φίλην ές πατρίδα γαΐαν, 
Αργείοι φενξοντat έπ ευρέα νώτα &αλάββης·, 
κάό δέ κεν εύχωλήν Πριάμω και Τρωβι λίποιεν 160 
Αργείην Έλένην, ής εΐνεχα πολλοί Αχαιών 
έν Τροίη άπόλοντο, φίλης άπο πατρίδος αί'ης. 
άλλ' ί'&ι νυν κατά λαόν Αχαιών χαλκοχιτώνων, 
βοΐς αγανοΐς έπέεββιν έρήτυε φώτα έκαβτον, 
μηδέ εα νήας αλαδ' έλκέμεν άμφιελίββας." 165 

ώς εφατ', ούδ' άπί&ηβε &εά, γλανκώπις Α&ήνη · 
βή δέ κατ' Ούλνμποιο καρήνων άΐξαΰα, 
καρπαλίμως δ' ϊκανε &οάς έπί νήας Αχαιών, 
εύρεν έπειτ Όδυβήα Αιϊ μήτιν άτάλαντον 
έβτεώτ ' ούδ' ο γε νηος έυββέλμοιο μέλαινης 170 
άπτετ , έπεί μιν αχος κραδίην και δνμον Ζκανεν. 
άγχοΰ δ' ίβταμένη προβέφη γλανκώπις Αΐλήνη ' 
,,διογενές Ααερτιάδη, πολνμήχαν' 'Οδνββεν, 
ούτω δή οίκόνδε, φίλην ές πατρίδα γαΐαν, 
φενξεβϋ·' έν νήεββι πολνκλήιβι πεβόντες; 175 

κάδ δέ κεν εύχωλήν Πριάμω και Τρωβί λίποιτε 
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Άργείην Έλένην, ής εΐνεκα πολλοί 'Αχαιών 
έν Τροίη άπόλοντο, φίλης από πατρίδος αί'ης. . 
αλλ' ίθι νυν κατά λαόν 'Αχαιών, μηδέ τ' έρώει, 
βοϊς δ' άγανοϊς έπέεβδιν έρήτνε φώτα έκαδτον, 180 
μηδέ έα νήας άλαδ' ελκέμεν άμφιελίδδας." 

ώς φάθ', ó δέ ξννέηκε θεάς όπα φωνηδάβης, ' 
β ή δέ θέειν, άπο is χλαΐναν βάλε' την δέ κόμιδδεν-
κήρνξ Ενρνβάτης Ίθακήβιος, 8ς οι όπήδει. , • 
αυτός δ' 'Ατρεΐδεω 'Αγαμέμνονος άντίος έλθων 185 
όέξατό οί δκήπτρον πατρώων, άφθιτον αίεί' 
δνν τω έβη κατά νήας 'Αχαιών χαλκοχιτώνων. · ' ' 

ον τινα μέν βαδιλήα και έξοχον άνδρα κιχείη, 
τον δ' αγανοΐς έπέεβδιν έρητύδαβκε παραβτάς' " 
,,δαιμόνι', οΰ δε έοικε κακόν ως δειδίδδεβθαι, 190 
αλλ' αυτός τ ε κάθηβο και άλλους ίδρυε λαούς. _ 
ού γαρ πω δάφα οίβθ', οίος νόος Άτρεΐωνος' 
νυν μέν πειράται, τάχα δ' ΐψεται νιας 'Αχαιών, 
έν βουλή δ' ού πάντες άκούδαμεν, οίον έειπεν. 
μή τι χολωδάμενος ρ έξη κακόν νιας Αχαιών. 195 
θυμός δέ μέγας έδτι διοτρεφέος βαδιλήος, 
τιμή δ' εκ Α ιός έδτι, φιλεΐ δέ έ μητίετα Ζεύς." 

ου δ' αν δήμου άνδρα ίδοι βοόωντά- τ' έφεύροι, 
τον δκήπτρω έλάδαδκεν ομοκλήδαδκέ τε μνθω' 
,,δαιμόνι', άτρέμας ήβο και άλλων μνθον άκουε, 200 
οί! δέο φέρτεροί είδι, βν δ' άπτόλεμος και άναλκις, 
ούτε ποτ' έν πολέμω έναρίθμιος ούτ ένι βουλή. 
ού μέν πως πάντες βαδιλεύδομεν ένθάδ' 'Αχαιοί, 
ουκ αγαθόν πολνκοιρανίη' εις κοίρανος έδτω, . 
εις βασιλεύς, ω έδωκε Κρόνου πάις άγκνλομήτεω 205 
[δκήπτρόν τ ήδέ θέμιδτας, ίνα δφίδι βαδιλεύη]." 

ως 3 γε κοιρανέων δίεπε δτρατόν ο[ δ άγορήνδε 
. 4* 
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αύτις έπεβδεύοντο νεών άπο καϊ κλιδιάων 
VXV) ώς δτε κύμα πολυφλοίδβοιο %αλάδδης 
αίγιαλω μεγάλα βρέμεται, δμαραγεΐ δέ τε πόντος. 210 

'άλλοι μεν ρ' έξοντο, έρήτυ&εν δέ κα·&' έδρας, 
Θερβίτης δ' έτι μοϋνος αμετροεπής έκολφα, 
δς ρ έπεα φρεδίν ήδιν άκοβμά τε πολλά τε ήδη, 
μάψ, άτάρ ού κατά κόδμον, έριζέμεναι βαδιλεϋδιν, 
άλλ' δτι οί είδαιτο γελοίιον 'Αργείοιδιν 215 
έμμεναι. αί'δχιβτος δέ άνήρ υπό "Ιλιον ήλ&εν 
φολκος έην, χωλός δ' έτερον πόδα· τω δέ οί ωμω . 
κυρτώ, έπΐ βτή&ος βννοχωκότε · αντάρ νπερ&εν 
φοξός έην κεφαλήν, ψεδνή δ' έπενήνο&ε λάχνη, 
έχ&ιδτος δ' 'Αχιλήι μάλιδτ ην ήδ' Όδνβήι· 220 

τω γαρ νεικείεδκε. τότ αύτ 'Αγαμέμνονι δίω 
οξέα κεκληγως λέγ' όνείδεα' τω δ' άρ' 'Αχαιοί 
έκπάγλως κοτέοντο νεμέδδη&έν τ ένΐ &νμω. 
αντάρ ό μακρά βοών 'Αγαμέμνονα νείκεε μύ&ω' 
,,'Ατρεΐδη, τέο δή αντ' έπιμέ^φεαι ήδέ χατίξεις; 225 
πλεΐαί τοι χαλκού κλιδίαι, πολλαΐ δέ γυναίκες 
είδΐν ένϊ κλιδίης έξαιρετοί, ας τοι 'Αχαιοί 
πρωτίδτω δίδομεν, εύτ αν πτολίε&ρον έλωμεν. 
ή έτι και χρυδοϋ έπιδενεαι, δν κέ τις οΐδει 

βΤρώων ίπποδάμων έξ Ίλίον νιος 'άποiva, 230 

δν κεν έγω δήδας άγάγω ή άλλος 'Αχαιών, 
ήέ γυναίκα νέην, ϊνα μίδγεαι έν φιλότητι, 
ήν τ' αυτός άπονόδφι κατίδχεαι. ού μέν έοικεν 
άρχον έόντα κακών έπιβαδκέμεν νιας 'Αχαιών, 
ώ πέπονες, κάκ' έλεγχε', Άχαιίδες, ονκέτ 'Αχαιοί, 235 
οΐκαδέ περ δύν νηνδι νεώμε&α, τόνδε δ' έώμεν 
αυτού ένϊ Τροίη γέρα πεδδέμεν, δφρα ίδηται, 
ή ρά τι οί χήμείς προδαμύνομεν ήε και ούκί' 
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ός και ννν Αχιλήα, έο μ ¿γ' άμείνονα φωτά, 
ήτίμηβεν έλών γάρ έχει γέρας, αύτος ¿πούρας. 240 
άλλα μάλ' ουκ Άχιλήι χόλος φρεβίν, άλλα με&ήμων· 
ή γάρ άν, 'Ατρεΐδη, ννν νΰτατα λωβήβαιο 

ιδ? φάτο νεικείων 'Αγαμέμνονα ποιμένα λαών ' 
Θερβίτης' τω δ' ώκα παρίΰτάτο δΐος Όδυ66ενς, 
καί μιν ύπόδρα ίδών χαλεπω ήνίπαπε μν&ω" ' 245 
,,Θερβϊτ άκριτόμν&ε, λιγνς περ έών άγορητής, 
ί'6χεο, μη δ' έ&ελ' οίος έριξέμεναι βαβιλενβιν. • 
οι> γάρ εγώ βέο φημί χερειότερον βροτόν άλλον 
έμμεναι, 066οι άμ' Άτρεΐδης ύπο'Ίλιον ήλ&ον. 
τω ουκ άν βαβιλήας άνά 6τόμ' έχων άγορεύοις, 250 
και βφιν δνείδεά τε προφέροις νόΰτον τε φνλάβΰοις. 
ουδέ τί πω ΰάφα ίδμεν, όπως έβται τάδε έργα, 
ή εν ήε κακώς νοδτήβομεν νΐες 'Αχαιών, 
¡τω ννν Άτρέΐδη 'Αγαμέμνονι, ποιμένι λαών, · 

ήβαι δνετδίξων, ότι οΐ μάλα πολλά διδονβιν 255 
ήρωες Ααναοί· 6ν δέ κερτομέων άγορενεις.] 
άλλ' έκ τοι έρέω, τό δέ καί τετελεβμένον έβται· • 
εί' κ έτι β' άφραίνοντα κιχήβομαι, ως νυ περ ώδε, 
μηκέτ έπειτ Όδνβήι χάρη ώμοιβιν έπείη, 
μηδ' έτι Τηλεμάχοιο πατήρ κεκλημένος εΐην, 260 
εί μή εγώ 6ε λαβών άπο μέν φίλα εΐματα δνΰω, 
χλάϊνάν τ' ήδέ χιτώνα, τά τ αιδώ άμφικαλνπτει, 
αυτόν δέ κλαίοντα &οάς επί νήας άφήΰω 
πεπληγώς άγορή%·εν άεικέβδι πληγήΰιν." 264 

ώς άρ' έφη, βκήπτρω δέ μετάφρενον ήδέ καί ώμω 
π λήξε ν δ δ' ίδνώϋ-η, &αλερον δέ οί έκπεβε δάκρυ, 
βμώδιξ δ' αίματόε66α μεταφρένον έξνπανέβτη ' 
βκήπτρον νπο χρνβέον' ό άρ' εζετο τάρβηβέν τε, 
άλγήβας δ', άχρεΐον ίδών, άπομόρξατο δάκρυ. 
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ο[ δε καί άχννμενοί περ έπ' αντώ ηδύ γέλαββαν · 270 
ώδε δε τις εί'πεβκεν ίδών ές πληβίον 'άλλον 
,,ω πόποι, ή δή μνρΐ' 'Οδυββενς ίβ&λά έοργεν 
βονλάς τ' έξάρχων άγα&άς πόλεμόν τε κορυβθων 
νϋν δε τόδε.μέγ' άριβτον έν 'Αργείοιβιν έρεξεν, 
δρ τον λωβητήρα έπεββόλον ε0χ άγοράων. 275 
ου &ήν μιν πάλιν αντις άνήΰει &νμος άγήνωρ 
νεικείειν βαθιλήας όνειδείοις έπέεββιν." 

ώς φάβαν ή πλη&ύς' άνά δ' ό πτολίπορ&ος Όδνβ-
βενς 

έθτη βκήπτρον έχων παρά δε γλανκώπις 'Α&ήνη 
είδομένη κήρνκι βιωπαν λαον άνώγειν, 280 
ώρ άμα ff' οί πρώτοι τε καί νβτατοι νιε ς 'Αχαιών 
μν&ον άκονβειαν καί έπιφραββαίατο βουλήν. 
ο βφιν έν φρονέων άγορήβατο καί μετέειπεν 
,'Ατρεΐδη, νϋν δή 0ε, άναξ, έ&έλονβιν 'Αχαιοί 
π&0ΐν έλέγχιθτον &έμεναι μερόπεββι βροτοΐθιν, 285 
ουδέ τοι έκτελέονθιν νπόβχεβιν, ήν περ νπέβταν 
έν&άδ' έτι βτ ε έχοντες άπ "Αργεος ίπποβότοιο, 
"Ιλιον έκπέρ0αντ έντείχεον άπονέεΰΡαι. 
ως τε γαρ ή παίδες νεαροί χήραί τε γυναίκες 
άλλήλοιΰιν δδνρονταε οίκόνδε νέε0ϋ·αι. 290 
τ; μην καί πόνος έβτϊν άνιη%·έντα νέεβ&αι. 
καί γάρ τις ff' ένα μήνα μένων άπο ής άλόχοιο 
άοχαλάα βύν νηί πολνζνγω, όν περ άελλαι 
χειμέριαι είλέωοιν όρινομένη τε Ράλαοβα' 
ήμΐν δ' εΐνατός έΰτι περιτροπέων ένιαντος 295 
έν&άδε μιμνόντε00ι. τώ ού νεμεβίξομ' 'Αχαιούς 
άβχαλάαν παρά νηνβί κορωνίβιν αλλά καί έμπης 
αίβχρόν τοι δηρόν τε μένειν κενεόν τε νέεθ&αι. 
τλήτε, φίλοι, καί μείνατ έπί χρόνον, 'όφρα δαώμεν, • 



ΙΛΙΑΔΟΣ I . . . 31 

ή έτεόν Κάλχας μαντεύεται ήε και ονκί. 300 
εύ γάρ δή τάδε ΐδμεν ένΐ φρεβίν, έβτέ δέ πάντες 
μάρτνροι, οϋ<? μή χήρες έβαν θανάτοιο φέρουβαι' 
χθιξά τε και πρωίξ', ΰτ' ές Αυλίδα νήες 'Αχαιών, 
ήγερέθοντο κακά Πριάμω και ΤρωβΙ φέρουβαι' 
ημείς δ' άμφΐ περί κρήνην Ιερούς κατά βωμούς 30ό 
έρδομεν άθανάτοιβι τεληέββας έκατόμβας, 
καλή ύπο πλατανίβτω, όθεν ρέε ν άγλαον ύδωρ' 
ένθ' έφάνη μέγα βήμα' δράκων έπΐ νώτα δαφοινός, 
βμερδαλέος, τόν ρ αυτός 'Ολύμπιος ήκε φόωβδε, 
βωμού ύπαϊ'ξας πρός ρα πλατάνιβτον όρονβεν. 310 
ένθα δ' έβαν βτρουθοΐο νεοββοί, νήπια τέκνα, 
όξω έπ άκροτάτω, πετάλοις ύποπεπτηώτες, 
οκτώ, άτάρ μήτηρ ενάτη ήν, ή τέκε τέκνα, 
ένθ' 6 γ ε τούς ελεεινά κατήβθιε τετριγώτας' 
μήτηρ δ' άμφεποτατο όδυρομένη φίλα τέκνα· 315 
την δ' έλελιξάμενος πτέρυγας λάβεν άμφια%νιαν. 
αντάρ έπει κατά τέκνα φάγε βτρουθοΐο και αυτήν, 
τον μεν άρίξηλον θήκεν θεός, ο? περ έφηνεν' 
λάαν γάρ μιν έθηκε Κρόνου πάις αγκυλομήτεω' 
ήμεΐς δ' έβταότες θανμάξομεν, οίον έτύχθη. 320 
ό)ς ούν δεινά πέλωρα θεών είβήλθ' έκατόμβας, 
Κάλχας δ' αύτίκ έπειτα θεοπροπέων άγόρευεν 
'τίπτ' ανεω έγένεβθε, κάρη κομόωντές 'Αχαιοί; 
ήμΐν μεν τόδ' έφηνε τέρας μέγα μητίετα Ζευς, 
όψιμο ν όψιτέλεβτον, όου κλέος ου ποτ' δλεΐται. 325 
ώς ούτος κατά τέκνα φάγε βτρουθοΐο και αυτήν, 
οκτώ, άτάρ μήτηρ ενάτη ήν, ή τέκε τέκνα, 
ως ήμεΐς τοββαύτ ·έτεα πτολεμίξομεν αύθι, 
τω δεκάτω δέ πάλιν αίρήβομεν εύρυάγυιαν! 
κείνος τώς αγόρευε' τά δή νύν πάντα τελείται. 330 
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αλλ' άγε μίμνετε πάντες, έυκνήμιδες Αχαιοί, 
αυτού, εις ο κεν άβτυ μέγα Πριάμοιο έλωμεν." 

ώς έφατ , Άργεΐοι δέ μέγ' ΐαχον, άμφΐ δε νήες 
βμερδαλέον κονάβηβαν άυβάντων υπ' 'Αχαιών, 
μϋθον έπαινήβαντες Όδυββήος θείοιο. 330 
τοϊβι δε και μετέειπε Γερήνιος ίππότα Νέβτωρ' 
,,ώ πόποι, ή δή παιβίν έοικότες άγοράαβθε 
νηπιάχοις, οϊς ου τι μέλει πολεμήια έργα. 
πή δή βυνθεβίαι τε και ορκια βήβεται ήμΐν; 
εν πυρι δή βονλαί τε γενοίατο μήδεά τ ανδρών 340 
βπονδαί τ' άκρητοι και δεξιαί, ης έπέπιθμεν 
αϋτως γάρ ρ' έπέεββ' έριδαίνομεν, ουδέ τι μήχος 
εύρέμεναι δυνάμεβθα, πολύν χρόνον ένθάδ' εόντες. 
Άτρεΐδη, βύ δ' έθ', ώς πριν, έχων άβτεμφέα βουλή ν 
άρχεν' Άργείοιβι κατά κρατεράς ΰβμίνας, 345 
τούβδε δ' έα φθινύθειν, ένα καΐ δύο, τοί κεν 

» 'Αχαιών 
νόβφιν βουλεύωβ', άννβις δ' ουκ εββεται αυτών, 
πριν "Αργοβδ' ίέναι, πρίν και Α ιός αίγιόχοιο 
γνώμεναι, εΐ τε ψεύδος ύπόβχεβις, ει τε και ουχί. 
φημί γάρ ουν χατανεύβαι ΰπερμενέα Κρονίωνα 300 
ή ματ ι τω, οτε νηυβιν εν ώκυπόροιβιν έβαινον 
'Αργείοι Τρώεββι φόνον και κήρα φέροντες, 
άβτράπτων έπιδέξι', έναίβιμα βήματα φαίνων. 
τω μή τις πρίν έπειγέβθω οίκόνδε νέεβθαι, 
πρίν τινα παρ Τρώων άλόχω κατακοιμηθήναι, 355 
τίβαβθαι δ' 'Ελένης δρμήματά τε βτοναχάς τε. 
ει δέ τις έκπάγλως έθέλει οίκόνδε νέεβθαι, 
άπτέβθω ής νηος έυββέλμοιο μέλαινης, 
δφρα πρόβθ' άλλων θάνατον καί πότμον έπίβπη. 
άλλά, άναξ, αυτός τ' έύ μήδεο πείθε ο τ άλλω' 360 
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ου τοι άπόβλητον έπος έβΰεται, δττι κεν είπω' 
κρΐν' άνδρας κατά φνλα, κατά φρήτρας, Αγάμεμνον, 
ώς φρήτρη φρήτρηφιν άρήγη, φνλα δέ φνλοις. 
εί δε κεν .ώς έρξης και τοι πεί&ωνται Αχαιοί, 
γνώβη επειΟ·', ός θ ' ηγεμόνων κακός ός τέ νν λαών, 365 
ήδ' ος κ έβ&λός ε'ηβι' κατά βφέας γάρ μαχέονται' 
γνώβεαι δ', ή και ΰεβπεβίη πόλιν ούκ • άλαπάξεις 
ή ανδρών κακότητι και όφραδίη πολέμοιο." η 

τον δ' άπαμειβόμενος προόέφη κρείων Αγαμέμνων 
,,ή μάν αντ άγορή νικάς, γέρον, νιας Αχαιών. 370 
αϊ γάρ, Ζεϋ τε πάτερ και Α&ηναίη καϊ Άπολλον, 
τοιούτοι δέκα μοι ϋυμφράδμονες είεν Αχαιών 
τω κε τάχ ήμνβειε πόλις Πριάμοιο άνακτος · 
χερβίν νφ' ήμετέρηβιν άλοϋΰά τε περ&ομένη τε. 
αλλά μοι αίγίοχος Κρονίδης Ζενς άλγε' έδωκεν, 375 
og με μετ άπρήκτονς έριδας καϊ νείκεα βάλλει, 
και γάρ έγών Αχιλενς τε μαχηβάμεΟ·' εΐνεκα κονρης 
άντιβίοις έπέεβόιν, εγώ δ' ήρχον χαλεπαίνων 
εί δέ ποτ' ές γε μίαν βονλενβομεν, ονκέτ' έπειτα 
Τρωΰιν άνάβληβις κακόν έββεται, ούδ' ήβαιόν. 380 
νϋν δ' έρχε6&' επί δεΐπνον, ίνα ξννάγωμεν Άρηα. 
εύ μέν τις δόρυ &ηξά6&ω, εν δ' άβπίδα θε'σθω,. 
εί δέ τις ϊπποιβιν δεΐπνον δότω ώκνπόδεΰΰιν, 
εί δέ τις άρματος άμφίς ίδών πολέμοιο μεδέβ&ω, 
ώς κε πανημέριοι βτνγερω κρινώμεΟ·' Άρη ι. 385 

ού γάρ πανβωλή γε μετέβΰεται, ονδ' ήβαιόν, 
εί μή ννξ ε'λθοϋσα διακρινέει μένος άνδρών. 
ίδρώαει μέν τεν τελαμών άμφϊ βτή&εΰβιν. 
άβπίδος άμφιβρότης, περί δ' έγχεΐ χείρα καμεΐται' 
ίδρώβει δέ τεν 'ίππος ένξοον άρμα τιταίνων. 390 
ον δέ κ' έγών άπάνευ&ε μάχης έ&έλοντα νοήΰω 
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μιμνάζειν παρά νηυβι κορωνίβιν, οϋ of έπειτα 
άρκιον έββεΐται φνγέειν χύνας ήδ' οιωνούς 

ώς έφατ, Αργεΐοι δέ μέγ' ί'αχον, ώς οτε κύμα 
ακτή έφ' υψηλή, δτε κινήβη Νότος έλ&ών, 395 
προβλήτι δκοπέλφ· τον δ' οϋ ποτε κύματα λείπει 
παντοίων άνεμων, δτ' αν έν&' ή έν&α γένωνται. 
άνβτάντες δ' όρέοντο κεδαβ&έντες κατά νήας, 
κάπνιββάν τε κατά κλιβίας και δείπνον έλοντο. -
άλλος δ' άλ.λω έρεξε &εών αίειγενετάων, 400 
ευχόμενος &άνατόν τε φυγείν και μώλον "Αρηος. 
αύτάρ δ βοϋν ίέρευβεν άναξ άνδρών Αγαμέμνων 
πίονα πενταέτηρον νπερμενέι Κρονίωνι, 
χίχληδκεν δέ γέροντας άριβτήας Παναχαιών, 
Νέβτορα μεν πρώτιβτα καΐ Ίδομενήα άνακτα, 405 
αύτάρ έπειτ Αί'αντε δύω και Τυδέος ν ιόν, 
έκτον δ' αϋτ Όδυβήα Ail μήτιν άτάλαντον. 
αυτόματος δέ οι ήλ&ε βοήν άγα&δς Μενέλαος* 
•¡¡δ ε ε γάρ κατά &υμον άδελφεόν, ώς έπονειτο. 
βοϋν δε περίδτηβάν τε και ούλοχύτας άνέλοντο. 410 
τοιβιν δ' ευχόμενος μετέφη κρείων Αγαμέμνων 
,,Ζεϋ κύδιβτε μέγιβτε, κελαινεφές, αι&έρι ναίων, 
μή πρίν έπ ήέλιον δυναι και επί κνέφας έλ&ειν, 
πρίν με κατά πρηνές βαλέειν Πριάμοιο μέλαθρον 
αΐ&αλόεν, πρήβαι .δε πυρός δηίοιο &ύρετρα, . 415 
Έκτόρεον δέ χιτώνα περί βτή%·εββι δαΐξαι 
χαλκω ρωγαλέον πολέες δ' άμφ' αύτδν εταίροι 
πρηνέες εν κονίηβιν όδάξ λαξοίατο γαΐαν." 

ώς έφατ', ούδ' άρα πώ of έπεκραίαινε Κρονίων, 
αλλ' ο γε δ έκτο μέν ιρά, πόνον δ' άλίαβτον δφελλιν. 420 
αυτέιρ έπεί ρ εϋξαντο και ούλοχύτας προβάλοντο, 
αύέρυΰαν μέν πρώτα και έβφαξαν και έδειραν, 
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μηρούς τ έξέταμον κατά τε κνίβη ¿κάλυψαν 
δίπτυχα ποιήβαντες, ¿π' αυτών δ' ώμο&έτηβαν. 
και τα μεν αρ βχίξηβιν άφύλλοιβιν κατέκαιον, 425 
βπλάγχνα δ' άρ' άμπείραντες νπείρεχον Ήφαίβτοιο. 
αύτάρ έπεί κατά μήρα κάη καΐ βπλάγχνα πάϋαντο, 
μίβτνλλόν τ άρα τάλλα και άμφ' όβελοΐβιν επειραν, 
ώπτηβάν τε περιφραδεως έρύβαντό τε πάντα, 
αύτάρ έπεί παύΰαντο πόνου τετύκοντό τε δαΐτα, 430 
δαίννντ , ούδέ τι &υμος έδεύετο δαιτος έίβης. 
αύτάρ έπεί πόβιος καί έδητύος εξ έρον ε'ντο, 
τοις άρα μύ&ων ήρχε Γερήνιος ίππότα Νέβτωρ" 
,^Ατρεΐδη κύδιΰτε, άναξ άνδρών 'Αγάμεμνον, 
μηκέτι νϋν δή&·' αύ&ι λεγώμε&α, μη δ' έτι δηρόν 435 . 
άμβαλλώμε&α έργον, ο δη &εός έγγυαλίξεί' 
άλλ' άγε κήρυκες μεν 'Αχαιών χαλκοχιτώνων 
λαον κηρύββοντες άγειρόντων κατά νήας, . 
ημείς δ' ά&ρόοι ώδε κατά βτρατόν εύρύν Αχαιών 
ίο με ν, δφρα κε 9-άββον έγείρομεν όξύν 'Άρηα." 440 

ώς έφατ', ονδ' άπί&ηβεν άνα% άνδρών Άγαμέ-
• μνων" -

αύτίκα κηρύκεββι λιγυφ&όγγοιβι κέλενβεν 
κηρύββειν πολεμόνδε κάρη κομόωντας 'Αχαιούς, 
οι μεν έκήρνββον, τοί δ' ήγείροντο μάλ' ώκα. 
οί δ' άμφ' 'Ατρεΐωνα διοτρεφέες βαβιλήες 445 
&·ϋνον κρίνοντες,' μετά δε γλαυκώπις Ά&ήνη 
αίγίδ' έχονβ' έρίτιμον, άγήραον ά&ανάτην τε' 
τήρ εκατόν %·ύβανοι παγχρύβεοι ήερέ&ονται, 
πάντες έυπλεκέες, έκατόμβοιος δε έκαΰτος' 
βύν τή παιφάββονβα διέββυτο λαον 'Αχαιών 450 
ότρύνουβ' ίέναι' έν δε βϋ·ένος ώροεν εκάβτω 
καρδίη, άλληκτον πολεμίζειν ήδέ μάχεβ&αι. 
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τοίβι δ' αφαρ πόλεμος γλυκίων γένετ ήέ νέεβθαι 
εν νηυβϊ γλαφυρήβι φίλην ές πατρίδα γαΐαν. 

ή ντε πνρ άίδηλον έπιφλέγει άβπετον ύλη ν , 455 
0υρε08 ¿ν κορυφής, έκαθεν δέ τε φαίνεται αυγή, 
¿>£ των ερχομένων απο χαλκό ν θεβπεβίοιο 
αίγλη παμφανόωβα δι' αιθέρος ονρανον ίκεν. 

των δ', ώς τ' ορνίθων πετεηνών έθνεα πολλά, 
χηνών ή γεράνων ή κύκνων δονλιχοδείρων, 460 
Άβίω εν λειμώνι, Καϋβτρίον άμφι ρέεθρα, . 
ένθα κα.1 ένθα ποτώνται άγαλλόμενα πτερύγεββιν, 
κλαγγηδόν προκαθιξόντων, βμαραγεί δέ τε λειμών, 
ώς τών έθνεα πολλά νεών άπο και κ?.ιβιάων 
ές πεδίον προχέοντο Σκαμάνδριον, αυτάρ νπ'ο χθων 465 
βμερδαλέον κονάβιξε ποδών αυτών τε και ίππων, 
έβταν δ' έν λειμώνι Σκαμανδρίω άνθεμόεντι 
μυρίοι, 066α τε φύλλα και άνθεα γίγνεται ώρη. 

ήύτε μυιάων άδινάων έθνεα πολλά, 
αϊ τε κατά βταθμον ποιμνήιον ήλάΰκονβιν 470 
ώρη έν είαρινή, οτε τε γλάγος άγγεα δεύει, 
τόββοι ε'πι Τρώεββι κάρη κομόωντες Άχαιοι 
έν πεδίω ΐβταντο διαρραΐβαι μεμαώτες. 

τους δ', ως τ αίπόλια πλατέ' αίγών αιπόλοι 'άνδρες 
ρεϊα διακρίνωβιν, έπεί κε νομω μιγέωβιν, 475 
ώς τους ηγεμόνες διεκόβμεον ένθα καΐ ένθα 
ΰβμίνηνδ' ίέναι, μετά δέ κρείων Αγαμέμνων, 
όμματα και κεφαλήν ίκελος ΑιΙ τερπικεραύνω, 
"Αρει δέ ζώνην, βτέρνον δέ Ποβειδάωνι. 
ήύτε βοϋς αγέληφι μέγ' έξοχος έπλετο πάντων 480 
ταύρος" δ γάρ τε βόεββι μεταπρέπει άγρομένηβιν' 
τοΐον άρ' Άτρεΐδην θήκε Ζευς ήματι κείνω, 
έκπρεπέ' έν πολλοΐβι και έξοχου ήρώεββιν. 



ΙΛΙΑΔΟΣ I . . . 37 

έβχετε νϋν μοι, μοϋβαι 'Ολύμπια δώματ έχονβαι, 
νμεΐς γαρ &εαί έβτε πάρεβτέ τε ί'βτε τε πάντα, 485 
ημείς δε κλέος οίον άκούομεν ουδέ τι ί'δμεν, 
οι τίνες ήγεμόνες Ααναών καΐ κοίρανοι ήσαν. 
πλη&ϋν δ' ούκ άν εγώ μυϋήβομαι ούδ' όνομήνω, 
ου δ' εί μοι δέκα μεν γλώββαι, δέκα δε βτόματ' εΐεν, 
φωνή δ' άρρηκτος, χάλκεον δε' μοι ήτορ ένείη, 490 
εί μη Ολυμπιάδες μοϋβαι, Α ιός αίγιόχοιο 
θυγατέρες, μνηβαία&', δβοι υπό 'Ίλιον ήλ&ον. 
άρχους αύ νηών έρέω νήάς τε προπάβας. 

Βοιωτών μεν ΙΙηνέλεως καϊ Αήιτος ήρχον 
Άρκεβίλαός τε Προ&υήνωρ τε Κλονίος τε, 495 
οϊ θ' 'Τρίην ένέμοντο και Αυλίδα πετρήεββαν 
Σχοΐνόν τε Σκώλόν τε πολύκνημόν τ Έτεωνόν, 
Θέόπειαν Γραΐάν τε καϊ εύρύχορον Μυκαληββόν, 
οϊ τ αμφ' "Α ρ μ' ένέμοντο καϊ Είλέβιον και 'Ερύ&ρας, 
οΐ τ' Ελεών' είχον ή δ' "Τλην καϊ ΙΊετεώνα, 500 
Ώκαλέην Μεδεώνά τ , έυκτίμενον πτολίε%·ρον, 
Κώπας Εϋτρηβίν τε πολυτρήρωνά τε Θίθβην, 
οϊ τε Κορώνειαν και ποιήενΟ·' 'Αλίαρτον, 
οϊ τε Πλάταιαν έχον ήδ' ο'ί Γλίβαντα νέμοντο, 
οϊ 'Τπο&ήβας είχον, έυκτίμενον πτολέε&ρον, 505 
Όγχηβτόν ιερόν, Ποβιδήιον άγλαόν άλβος, 
οϊ τε πολυβτάφυλον 'Άρνην έχον, οϊ τε Μίδειαν 
Νΐβάν τε ζα&έην 'Αν&ηδόνα τ έβχατόωβαν 
των μεν πεντήκοντα νέες κίον, έν δε έκαστη 
κοϋροι Βοιωτών εκατόν καϊ εί'κοβι βαΐνον. 510 

• οϊ δ' Άβπληδόνα ναιον ίδ' Όρχομενόν Μιννειον, 
των ήρχ 'Αβκάλαφος και 'Ιάλμενος, υίες "Αρηος, 
ους τέκεν Άβτυόχη δόμω "Ακτορος 'Αζεΐδαο, 
Λαρ·θ·ε'νορ αίδοίη, νπερώιον είβαναβαβα, 
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"Αρηι κρατερά' ό δε of παρελέξατο λά&ρη· δίδ 
rots δε τριήκοντα γλαφυραι νέες έδτιχόωντο. 

αύτάρ Φωκήων Σχεδίας καί Έπίδτροψος ήρχον, 
ν ι ¿ες Ίφίτον μεγα^ύμου Ναυβολίδαο, . 
ο'ί Κυπάριδδον έχον Πυ&ώνά τε πετρήεδβαν 
Κρϊδάν τε ξα&έην καί Ααυλίδα καί Πανοπήα, 520 
οι τ Άνεμώρειαν καί 'Τάμπολιν άμφενέμοντο, 
οϊ τ' άρα πάρ ποταμον Κηφιδον δ to ν έναιον, 
οϊ τε Αίλαιαν εχον πηγής επι Κηφιδοΐο ' 
τοις δ' άμα τεδδαράκοντα μέλαιναι νήες έποντο. 
of μεν Φωκήων βτίχας ϊβταβαν άμφιέποντες, 525 
Βοιωτών δ' έμπλην έπ' άριδτερά &ωρήδδοντο. 

Αοκρών δ' ήγεμόνενεν Όιλήος ταχύς Αίας, 
μείων, ου τι τόβος γε, οδός Τελαμώνιος Αίας, 
άλλα πολύ μείων όλίγος μεν έην, λινο&ώρηξ, 
ε'γχείη δ' έκέκαδτο Παν έλληνας και ''Αχαιούς' δ30 
οϊ Κννόν τ' ένέμοντ Όπόεντά τε Καλλίαρόν τε 
Βήδδάν τε Σκάρφην τε καί Αυγείας έρατεινάς 
Τάρφην τε Θρόνιόν τε Βοαγρίου άμφϊ ρέε&ρα ' 
τω δ' άμα τεδδαράκοντα μέλαιναι νήες έποντο 
Αοκρών, οϊ ναίουβι πέρην ιερής Έυβοίης. δ3δ 

οϊ δ' Έύβοιαν εχον μένεα πνείοντες "Αβαντες, 
Χαλκίδα τ' Είρέτριάν τε πολνδτάφυλόν π Ίδτίαιαν 
Κήριν&όν τ' έφαλον Α ίου τ' αίπύ πτολίε&ρον, 
οϊ τε Κάρυδτον έχον ήδ' οϊ Στύρα ναιετάαδκον, 
τών αύ&' ήγεμόνευ' 'Ελεφήνωρ όζος "Αρηος, 640 
Χαλκωδοντιάδης, μεγα&ύμων άρχος 'Αβάντων. · 
τω δ' άμ' "Αβαντες έποντο θοοι, 'όπι&εν κομόωντες, 
αίχμηταί, μεμαώτες όρεκτήδιν μελίηδιν 
&ώρηκας ρήξειν δη ίων άμφϊ δτή&εδδιν 
τω δ' άμα τεδδαράκοντα μέλαιναι νήες έποντο. ' ό4δ 
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οΐ δ' άρ' 'Α&ήνας είχον, ένκτίμενον πτολίε&ρον, ' 
δήμον Έρεχ&ήος μεγαλήτορος, ον ποτ' Ά&ήνη 
&ρέψε Α ιός &νγάτηρ, τέκε δέ ζείδωρος άρονρα" 
κάδ δ' εν 'Α&ήνης είβεν, έω ε'νι πίονι νηω' 
έν&α δέ μιν τανροιβι καϊ άρνειοΐς ίλάονται 550 
κούροι 'Α&ηναίων περιτελλομένων ένιαντών 
των αν&' ήγεμόνεν' υιός Πετεώο Μενεϋ&ενς. 
τω δ' ον πώ τις όμοιος έπιχ&όνιος γένετ άνήρ 
κοβμήβαι ΐππονς τε και άνέρας άβπιδιώτας' 
Νέβτωρ οίος έριζεν δ γαρ προγενέστερος ήεν. 555 
τω δ' άμα πεντήκοντα μέλαιναι νήες έποντο. 

Αίας δ' έκ Σαλαμίνος άγεν δνοκαίδεκα νήας· 
[βτήβε δ' άγων, ΐν' 'Α&ηναίων ϊβταντο φάλαγγες.] 

οΐ δ' "Αργός τ είχον Τίρνν&ά τε τειχιόεββαν, 
Ερμιόνη ν 'Αβίνην τε βα&νν κατά κόλπον έχονβας, 560 
Τροιζήν' Ήιόνας τε και άμπελόεντ ''Επίδανρον, 
οΐ τ' έχον Αΐγιναν Μάβητά τε κούροι 'Αχαιών, 
τών αύθ' ήγεμόνενε βοή ν άγα&ός Αιομήδης 
και Σ&ένελος Καπανήος άγακλειτοϋ φίλος νιός' 
τοΐϋι δ' άμ' Ενρναλος τρίτατος κίεν, ίΰό&εος φως, 565 
Μηκιθτήος νιος Ταλαϊονίδαο άνακτος. 
βνμπάντων δ' ήγεΐτο βοήν άγα&ός Αιομήδης' 
τοΐϋι δ' άμ' όγδώκοντα μέλαιναι νήες έποντο. 

- οΐ δε Μνκήνας είχον, ένκτίμενον πτολίε&ρον, 
άφνειόν τε Κόριν&ον ένχτιμένας τε Κλεωνάς, 570 
Όρνειάς τ' ένέμοντο 'Αραι&νρέην τ' έρατεινήν 
και Σικνών', ο&' άρ' "Αδρηδτος πρώτ έμβαΰίλενεν, 
οΐ θ5 'Τπερησίην τε καϊ αίπεινήν Γονόεβδαν 
Πελλήνην τ' είχον, ήδ' Αί'γιον άμφενέμοντο 
Αίγιαλόν τ' ανά πάντα και άμφ' Έλίκην ενρεΐαν, 575 
τών εκατόν νηών ήρχε κρείων 'Αγαμέμνων 
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Ατρεΐδης. άμα τω γε πολύ πλεΐβτοι και άριβτοι 
λαοί εποντ' · εν δ' αυτό g έδύβετο νώροπα χαλκό ν 
κυδιόων, παβιν δέ μετέπρεπεν ήρώεββιν, 
ούνεκ αριβτος έην, πολύ δέ πλείβτους αγε λαούς. 580 

οϊ δ' εϊχον κοίλην Λακεδαίμονα κητώεββαν 
Φαρίν τε Σπάρτ-ην τε πολυτρήρωνά τε Μέββην, 
Βρυβειάς τ ενέμοντο καΐ Αύγειάς έρατεινάς, 
οϊ τ άρ 'Αμυκλάς εϊχον "Ελος τ εφαλον πτολίεθρον, 
οϊ τε Λάαν εϊχον ήδ' Οϊτυλον άμφενέμοντο, 585 
των οι άδελφεος ήρχε, βοήν αγαθός Μενέλαος, 
έξήκοντα νεών άπάτερθε δέ θωρήββοντο. 
εν δ' αυτός κίεν ήβι προθυμίηβι πεποιθώς, 
ότρύνων πολεμόνδε" μάλιβτα δέ ϊετο θυμω 
τίβαβθαι 'Ελένης ορμήματά τε ΰτοναχάς τε. 590 

οϊ δε Πύλον τ' ενέμοντο καΐ 'Λρήνην έρατεινήν 
καί Θρύον 'Λλφειοΐο πόρον καΐ έύκτιτον Αϊπύ, 
καΐ Κυπαριββήεντα καί Άμφιγένειαν έναιον 
και Πτελεον καί "Ελος και Αώριον, ένθα τε μοϋβαι 
άντόμεναι Θάμυριν τον Θρήικα παϋβαν άοιδής, 595 
Οίχαλΐηθεν ιόντα παρ' Εύρύτου Οίχαλιήος" 
βτεϋτο γαρ ευχόμενος νικηβέμεν, εί περ άν αύται 
μοϋβαι αείδοιεν, κοϋραι Α ιός αίγιόχοιο' 
ai δέ χολωβάμεναι πηρόν θέβαν, αυτά ρ άοιδήν 
θεβπεβίην άφέλοντο και έκλέλαθον κιθαριβτύν. 600 
τών αύθ' ηγεμόνευε Γερήνιος Ιππότα Νέβτωρ' 
τω δ' ενενήκοντα γλαφυραι νέες έβτιχόωντο. 

οϊ δ' έχον 'Αρκαδίην υπό Κυλλήνης όρος αίπύ, 
Αίπύτιον παρά τύμβον, ϊν άνέρες άγχιμαχηταί. 
οϊ Φενεόν τ ενέμοντο και Όρχομενόν πολύμηλον C05 
'Ρίπην τε Στρατΐην τε καί ήνεμόεββαν Ένίβπην, 
καί Τεγέην εϊχον και Μαντινέην έρατεινήν, 
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Στνμφηλόν τ' είχον καί ΙΤαρραβίην ένε'μοντο, 
των ήρχ 'Αγκαίοιο πάις κρείων Άγαπήνωρ 
έξήκοντα νεών πολέες δ' έν νηΐ έκάβτη 610 
Άρκάδες άνδρες έβαενον έπιβτάμενοι πολεμίζειν. 
αντος γάρ βφιν έδωχεν άναξ άνδρών 'Αγαμέμνων 
νήας έυββέλμους περάαν έπί οΐνοπα πύντον, 
'Ατρεΐδης, έπεί ου βφι %αλάββια έργα μεμήλειν. 

οΐ δ' άρα Βουπράβιόν τέ χαί'Ήλιδα δΐαν έναιον, 615 
δβΰον έφ' 'Τρμίνη καί Μύρα ινος έβχατόωβα 
πέτρη τ 'Ω,λενίη καί Άλείβιον έντος έέργει, 
των αν τέββαρες άρχοι έβαν, δέκα δ' άνδρί έκάβτω 
νήες έποντο ϋυαί, πολέες δ' έμβαινον Έπειοί. 
των μεν άρ' Άμφίμαχος καί Θάλπιος ήγηαάα&ην, 620 
νΐες δ μεν Κτεάτου, δ δ' άρ' Εύρύτου, Άχτορίωνε' 
των δ' Άμαρυγκεΐδης ήρχε κρατερός Αιώρης' 
των δέ τετάρτων ήρχε Πολύξεινος έλεοειδής, 
υιός Άγμβ&ένεος Ανγψάδαο άνακτος. 

οΐ δ' έκ Αονλιχίοιο Έχινάων &' ίεράων . 625 
νήβων, αϊ ναίονβι πέρην αλός, "Ηλιδος άντα, 
των αν&' ηγεμόνευε Μέγης ατάλαντος "Αρηι, 
Φυλεΐδης, δν τίκτε διίφιλος ίππότα Φνλεύς, 
δς ποτε Αουλιχιόνδ' άπενάββατο πατρί χολω&είς" 
τω δ' άμα τεββαράκοντα μέλαιναι νήες έποντο. 630 

αντάρ Όδνββενς ήγε Κεψαλλήνας μεγα&ύμους, 
οΐ ρ Ί&άχην είχον καί Νήριτον είνοβίψυλλον, 
καί Κροκύλει' ένε'μοντο καί Αίγίλιπα τρηχεΐαν, 
οΐ τε Ζάκνν&ον έχον ήδ' οϊ Σάμον άμφενέμοντο, 
οΐ τ' ήπειρον έχον ήδ' άντιπέραια νέμοντο' 635 
των μεν 'Οδυββευς ήρχε Αιί μήτιν ατάλαντος' 
τω δ' άμα νήες έποντο δνώδεκα μιλτοπάρηοι. 

Αιτωλών δ' ήγεΐτο Θόας Άνδραίμονος υιός, -
HOIEERI lilis. I. 5 
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οΐ Πλευρών' ένέμοντο καϊ 'Ώλενον ήδε Πυλήνην 
Χαλκίδα τ άγχίαλον Καλνδώνά τε πετρήεσσαν 640 
ου γαρ έτ' Οίνήος μεγαλήτορος νίέες ήσαν, 
ούδ' άρ' έτ' αυτός έην, &άνε δέ ξαν&ός Μελέαγρος' 
τω δ' έπί πόντ έτέταλτο άναββέμεν Αιτωλοίσιν 
τω δ' άμα τεσσαρόχοντα μέλαιναι νήες έποντο. 

Κρητών δ' 'Ιδομενεύς δονριχλυτος ήγεμόνευεν, 645 
οΐ Κνωσόν τ' εΐχον Γόρτννά τ ε τειχιόεσσαν, 
Ανχτον Μίλητου τε καϊ άργινόεντα Ανκαβτον 
Φαιστόν τε Ρντιόν τε, πόλις έν ναιετοώσας, 
άλλοι &', οΐ Κρήτην εχατόμπολιν άμφενέμοντο. • 
τών μεν άρ' 'Ιδομενεύς δονριχλντος ήγεμόνενεν 050 
Μηριόνης τ ατάλαντος Ένναλίω άνδρ'εϊφύντη" 
τοΐβι δ' αμ' όγδώκοντα μέλαιναι νήες έποντο. 

Τληπόλεμος δ' Ηρακλείδης ήύς τε μέγας τε 
έκ 'Ρόδον εννέα νήας αγεν 'Ροδίων άγερώχων, 
~οΐ Ρόδον άμφενέμοντεΓδιά τρίχα "χόσμή&έντες, 655 
Αίνδον Ίηλνσόν τε και άργινόεντα Κάμειρον. 
τών μεν Τληπόλεμος δονριχλντός ήγεμόνενεν, 
όν τέχεν Άβτνόχεια βίη Ήραχληείη, 
τήν άγετ έξ Έφνρης, ποταμού απο Σελλήεντος, 
χέρδας άστε α πολλά διο τρεφέων αίξηών. 660 
Τληπόλεμος δ', 'έπεί ούν τράφ' ένΐ μεγάρω ε'νπήκτω, 
αντίκα πατρός έοΐο φίλον μητρώα κατέκτα 
ήδη γηράσκοντα, Αικνμνιον όζον "Αρηος. 
αίψα δε νήας έπηξε, πολύν δ' δ γε λαον άγείρας 
βή φενγων επί πόντον απείλησαν γάρ οΐ άλλοι 665 
υίέες υίωνοί τε βίης Ήρακληείης' 
αντάρ δ γ' ές 'Ρόδον ίξεν άλώμενος άλγεα πάσχων 
τριχ&ά δε ωκη&εν καταφνλαδόν, ήδέ φίλη&εν 
εκ Α ιός, og τε θεοίβι καϊ άν&ρώποιδιν'¿νάσσει. 
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και δφιν &εδπέδιον πλοντον κατέχενε Κρονίωυ. 670 
Νιρενς αν Σύμη&εν άγε τρεΐ£_νηας έίβας, 

Νίρενς 'Αγλαΐης vCòg Χαροποιό τ' άνακτος, 
Νιρεύς, δ? κάλλιδτος άνήρ υπό "Ιλιον ήλ&εν 
των άλλων Ααναων μετ' άμύμονα Πηλεΐωνα ' 
αλλ' άλαπαδνός έην, πανρος δε' of εϊπετο λαός. 67δ 

οι δ' άρα Νίδνρόν τ εΐχον Κράπα%·όν τε Κάδον τε 
καϊ Κών ΕνρνπύλοιΟ πάλιν νήβόνς τε Καλνδνας, 
των αν Φείδιππός τε και "Αντιψος ήγηδάδίίην, 
Θεδδαλον νιε δύω Ήρακλεΐδαο άνακτος' 
τοις δέ τριήκοντα γλαφνραΐ νέες έβτιχόωντο. 680 

νυν αν τους, οδδοι το Πελαδγικόν "Αργός έναιον 
οϊ τ "Αλον οΐ τ Άλόπην οι τε Τρηχΐνα νέμοντο, 
οϊ τ' εΐχον Φ&ίην ή δ' 'Ελλάδα καλλιγύναικα, 
Μυρμιδόνες δ' εκαλεϋντο και "Ελληνες και ''Αχαιοί, 
των αν πεντήκοντα νεών ην άρχος Άχιλλεύς. 685 
άλλ' οΐ γ' ου πολέμοιο δνδηχέος έμνώοντο' 
ου γαρ εην, ος τίς δφιν επί δτίχας ήγήδαιτο. 
κεΐτο γάρ έν νήεδδι ποδάρκης δΐος 'Αχιλλενς 
κούρης χωόμενος Βριβηίδος ήνκόμοιο, 
την έκ Λνρνηδδοϋ έξείλετο πολλά μογήδας, 690 
Ανρνηδδον διαπορ&ήδας και τει'χεα • Θήβης, 
κάδ δε Μύνητ' έβαλεν και Έπίδτροφον έγχεδιμώρονς, 
υίέας Εύηνοΐο Σεληπιάδαο άνακτος' _ • 
της ο γε κεΐτ άχέων, τάχα δ' άνδτήδεδίfai έμελλε ν. 

οϊ δ' εΐχον Φνλάκην και Πύραδον άν&εμόεντα, 695 
Αήμητρος τέμενος, "Ιτωνά τε μητέρα μήλων, 
άγχίαλόν τ 'Αντρώνα ¿δε Πτελεόν λεχεποίην, 
των αύ Πρωτεδέλαος άρήιος ήγεμόνευεν 
ξω'ος έών τότε δ' ήδη έχεν κάζα γαία μέλαινα, 
του δε καϊ άμφιδρνφής άλοχος Φνλάκη έλέλειπτο 700 
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xccl δόμος ημιτελής· τον δ' έκτανε Αάρδανος άνηρ 
νηός άποθρώβκοντα πολύ πρώτιβτον Αχαιών. · 
ουδέ μεν ούδ' οί άναρχοι έβαν, πόθεόν γε μεν άρχόν 
άλλά βφεας κόβμηβε Ποδάρκης όζος "Αρηος, 
Ίφίκλου νιος πολν μήλου Φυλακίδαο, 70 5 
αύτοκαβίγνητος μεγάθυμου Πρωτεβιλάου 
δπλότερος γενεή· ό δ', άμα πρότερος και άρε ίων 
ήρας Πρωτεβίλαος άρήιος' ουδέ τι λαοί 
δεύονθ' ήγεμόνος, πόθεόν γε μεν έβθλον ¿'όντα' 
τω δ' άμα τεββαράκοντα μέλαιναι νήες ε'ποντο. 710 

οΐ δε Φεράς ένέμοντο παραι Βοιβηΐδα λίμνην, 
Βοίβην και Γλαφύρας και έυκτιμένην Ίαωλκόν, 
τών ήρχ Άδμήτοιο φίλος πάις ένδεκα νηών, 
Εϋμηλος, τον υπ' Άδμήτω τέκε δια γυναικών 
"Αλκηβτις,' Πελίαο θνγατρών είδος άρίβτη. 715 

οΐ δ' άρα Μηθώνην καΐ Θαυμακίην ένέμοντο 
και Μελίβοιαν έχον καΐ Όλιξώνα τρηχεΐαν, 
τών δέ Φιλοκτήτης ήρχεν, τόξων έύ είδώς, 
επτά νεών έρέταί δ' έν έκάβτη πεντήκοντα 
έμβέβαόαν, τόξων έύ είδότες ιφι μάχεβθαι. 720 
αλλ' ό μεν έν νήβω κεΐτο κρατέρ' άίγεα πάβχων, 
Αήμνω έν ήγαθέη, οθι μιν λίπον υιες 'Αχαιών 
έλκει μοχθίξοντα κακω όλοόφρονος ϋδρου' 
ένθ' ο γε κεΐτ άχέων τάχα δέ μνήβεβθαι έμέλλον 
Άργείοι παρά νηυβι Φιλοκτήταο άνακτος. 725 
ουδέ μέν ούδ' οί άναρχοι έβαν, πόθεόν γε μέν άρχόν 
άλλά Μέδων κόβμηβεν, Όιλήος νόθος υιός, 
τόν ρ έτεκεν 'Ρήνη υπ' 'Οιλήι πτολιπόρθω. 

οΐ δ' ε'ιχον Τρίκκην καΐ Ίθώμην κλωμακόεββαν, 
οι τ έχον Οίχαλίην πάλιν Εύρύτου Οιχαλιήος, 730 
τών αυθ' ήγείβθην 'Αβκληπιοϋ δύο παΐδέ, . 
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ίητήρ' άγαΡώ, Ποδαλείριος ήδέ Μαχάων' 
τοις δε τριήκοντα γλαφνραί νέες έΰτιχόωντο. 

οϊ δ' έχον Όρμένιον οϊ τε κρήνην 'Τπέρειαν, 
οι τ έχον Άβτέριον Τιτάνα ιό τε λευκά κάρηνα, 735 
τών ήρχ Ευρύπυλος 'Ευαίμονος άγλαός υιός' 
τω δ' άμα τεββαράκοντα μέλαιναι νήες έποντο. 

οΐ δ' "Αργιββαν έχον και Γυρτώνην ένέμοντο, 
"Ορ&ην Ήλώνην τε πάλιν τ Όλοοββόνα λευκήν, 
τών αν&' ηγεμόνευε μενεπτόλεμος Πολυποίτης, 740 
ν ιός Πειρι&όοιο, τον ά&άνατος τέκετο Ζευς, 
τόν ρ υπό Πειρι&όω τέκετο κλυτος 'Ιπποδάμεια 
ή ματ ι τω, ότε φήρας έτίβατο λαχνήε ντας, 
τους δ' έκ Πηλίου ωϋε και Αί&ίκεΰβι πέλαββεν 
ουκ οϊος, άμα τω γε Αεοντεύς δξορ "Αρηος, 745 
νιος υπερ&ύμοιο Κορώνου Καινεΐδαο' 
τοις δ' άμα τεββαράκοντα μέλαιναι νήες έποντο. 

Γουνευς δ' έκ Κύφου ήγε δύω καΐ είκοβι νήας* 
τω δ' Ένιήνες έποντο μενεπτόλεμοί χε Περαφοί, 
οϊ περί Αωδώνην δυΰχείμερον οίκΐ έ&εντο, 750 
οϊ τ άμφ' ίμερτον Τιταρήβιον έργα νέμοντο,. 
ο ρ ρ' ές Πηνειον προϊεΐ καλλίρροον ύδωρ, 
ούδ' ο γε ΙΙηνειω βυμμίΰγεται άργυροδίνη, 
αλλά τέ μιν κα&ύπερ&εν έπιρρέει ήύτ έλαιον' 
ορκου γαρ δεινού Στνγος υδατός έβτιν άπορρώξ. 755 

Μαγνητών δ' ήρχε Πρό&οος Τεν&ρηδόνος υιός, 
οϊ περί Πηνειού και Πήλιον είνοβίφνλλον : 
ναίεβκον τών μεν Πρό&οος ffoòp ήγεμόνευεν, 
τω δ' άμα τεββαράκοντα μέλαιναι νήες έποντο. . 

ούτοι άρ' ηγεμόνες Ααναών καΐ κοίρανοι ήβαν. 760 
τίς τ αρ τών όχ άριβτος έην, βύ μοι έννεπε, μοϋβα, 
αυτών ήδ' ϊππων, οϊ άμ' 'Ατρείδήβιν έποντο.. 
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ίπποι μεν μέγ' άρισται εσαν Φηρητιάδαο, ' 
τάς Έύμηλος ελαννε ποδώχεας όρνιθας ως, 
δτριχας οίέτεας, σταφυλή έπϊ νώτον έι'σας" 765 
τάς εν Πηρείη &ρέψ' άργυρότοξος Απόλλων, 
άμφω δηλείας, φόβον Άρηος φορεούσας' 
ανδρών αν μέγ' άριστος έην Τελαμώνιος Αίας, 
όφρ' Άχιλενς μήνιεν δ γαρ πολν φέρτατος ήεν, 
ίπποι θ', οι φορέεσκον άμνμονα Πηλεΐωνα. 770 
αλλ' 6 μεν έν νήεσσι κορώνΐσι ποντοπόροισιν 
κεΐτ άπομηνϊσας 'Αγαμέμνονι ποιμένι λαών 
Άτρεΐδη, λαοί δε παρά ρ ψ/μίνι θαλάσσης ' 
δίσκοισιν τέρποντο και αίγανέησιν ίέντες 
τόξοισίν θ ' · ίπποι δε παρ' αρμασιν οίσιν έκαστος 775 
λωτόν ε'ρεπτόμενοι ελεό&ρεπτόν τε σέλινον 
έστασαν άρματα δ' εν πεπνκασμένα κεΐτο άνάκτων 
έν κλισίης' οί δ' άρχον άρηίφιλον πο&έοντες 
φοιτών ενθα καί ένθα κατά στρατον ουδέ μάχοντο. 

οι δ' άρ' ίσαν, ώς εί τε πνρί χ&ών πάσα νέμοιτο' 
γαία δ' νπεστενάχιξε Αιί ως τερπικεραννω 781 
χωομένω, δτε τ' άμφί Τνφωέι γαϊαν ίμάσση 
είν 'Αρίμοις, οθι φασί Τνφωέος έμμεναι εννάς' 
ώς άρα των υπό ποσσί μέγα στεναχίζετο γαία 
ερχομένων μάλα δ' ώκα διέπρησσον πεδΐοιο. 785 

Τρωσίν δ' άγγελος ήλθε ποδήνεμος ώκέα Τρις 
παρ Α ιός αίγιόχοιο συν άγγελίη άλεγεινή· 
οί δ' αγοράς άγόρενον έπί Πριάμοιο %νρησιν . 
πάντες όμηγερέες, ή μεν νέοι ήδε γέροντες, 
άγχοΰ δ' ίσταμένη προσέφη πόδας ώκέα '[ρις• 790 
είσατο δε φ&ογγήν vii Πριάμοιο Πολίτη, 
og Τρώων σκοπός ίξε, ποδωκείησι πεποι&ώς, 
τνμβ.ω ε'π' άκροτάτω Αίσνήταο γέροντος 
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δέγμενος, δππότε νανφιν άφορμηθεϊεν Αχαιοί' 
τψ μιν έειβαμένη προβέφη πόδας ώκέα Τρις' 795 
„ra γέρον, αίεί τ οι μύθοι φίλοι άκριτοι είβιν, . 
ως ποτ έπ' ειρήνης· πόλεμος δ' αλίαβτος 'όρωρεν. 
ή μεν δή μάλα πολλά μάχας είβήλυθον ανδρών, 
αλλ' ου πω τοιόνδε τοβόνδε τε λαον δπωπα' 
λίην γάρ φύλλοιβιν έοικότες r¡ ψαμάθοιβιν 800 
έρχονται πεδίοιο μαχηβόμενοι προτΐ άβτν. 
"Εκτορ, βοΐ δέ μάλιβτ έπιτέλλομαι ώδε γε ρέξαΐ' 
πολλοί γάρ κατά άβτν μέγα Πριάμου έπίκουροι, 
άλλη δ' άλλων γλώββα πολυβπερέων ανθρώπων 
τοΐβιν έκαβτος άνήρ βημαινέτω, οίβί περ άρχει, 805 
των δ' έξηγείβθω, κοβμηβάμενος πολιήτας." · 

rag έφαθ', "Εκτωρ δ' οϋ τι θεάς έπος ήγνοίηβεν, 
α'νψα δ' έλνβ' άγορήν έπϊ τεύχεα δ' έββεύοντο. 
πάβαι δ' ώίγνυντο πυλαι, έκ δ' έββυτο λαός, 
πεζοί θ' ίππήές τε' πολύς δ' δρυμαγδός δρώρειν. 810 

έβτι δέ τις προπάροιθε πόλιος αίπεϊα κολώνη, 
εν πεδίω άπάνευθε, περίδρομος ένθα καΐ ένθα, 
τήν ή τοι άνδρες Βατίειαν κικλήβκουβιν, 
αθάνατοι δέ τε βήμα πολυβκάρθμοιο Μυρίνης' 
ένθα τότε Τρώές τε διέκριθεν ήδ' έπίκουροι. 815 

ΤρωβΙ μεν ηγεμόνευε μέγας κορυθαίολος "Εκτωρ 
Πριαμίδης' άμα τω γε πολύ πλεΐβτοι καϊ άριβτοι 
λαοί θωρήββοντο μεμαότες έγχείηβιν. 

Ααρδανίων αύτ ήρχεν έύς πάις Άγχίβαο . 
Αινείας, τον υπ' Άγχίβη τέκε δι 'Αφροδίτη, 820 
"Ιδης έν κνημοΐβι θεά βροτω εύνηθεΐβα, 
ουκ οίος, άμα τω γε δύω 'Αντήνορος νιε. 
Άρχέλοχός τ Άκάμας τε, μάχης έύ είδότε πάβης. 

οϊ δέ Ζέλειαν έναιον νπαϊ πόδα νείατον "Ιδης, 
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άφνειοί, πίνοντες νδωρ μέλαν Αίσήποιο, ' 826 
Τρώες, των αντ ήρχε Ανκάονος άγλαος νιος 
Πάνδαρος, ω καϊ τόξον 'Απόλλων αντος έδωκεν. 

οϊ δ' Άδρήστειάν τ' είχον καϊ δήμον 'Απαισον 
καϊ Πιτνειαν έχον καϊ Τηρείης ορος αίπύ, 
των ήρχ Άδρηβτός τε καϊ Άμφιος λινο&ώρηξ, 830 
νιε δνω Μέροπος Περκωσίον, δς περί πάντων 
ήδεε μαντοσννας, ονδέ ονς παΐδας έασκεν 
στείχειν ές πόλεμον φ&ισήνορα· τω δε οι οϋ τι 
πει&έσϋ··ην κήρες γάρ άγον μέλανος &ανάτοιο. 

οι δ' άρα Περκώτην καϊ Πράκτιον άμφενέμοντο 835 
και Σηστδν καϊ "Αβνδον έχον καϊ δΐαν 'Αρίσβην, 
των ανθ' 'Τρτακίδης ήρχ' "Ασιος όρχαμος ανδρών, 
"Ασιος 'Τρτακίδης, δν 'Αρίσβη&εν φέρον ίπποι 
αΐ&ωνες μεγάλοι, ποταμού άπο Σελλήεντος. 

Ίππό&οος δ' άγε φύλα Πελασγών έγχεσιμώρων 840 
των, οϊ Αάρισαν έριβώλακα ναιετάασκον 
των ήρχ Ίππό&οός τε Πνλαιός τ' 'όζος "Αρηος, 
νιε δνω Αή&οιο Πελασγού Τενταμίδαο. 

αντάρ Θρήικας ήγ' 'Ακάμας και Πείροος ήρως, 
δσσονς 'Ελλήσποντος άγάρροος έντος έέργει. 846 

Εύφημος δ' άρχος Κικόνων ήν αίχμητάων, 
νίος Τροιζήνοιο διοτρεφε'ος Κεάδαο. 

αντάρ Πνραίχμης άγε Παίονας άγκυλοτόξονς 
τηλό&εν έξ 'Αμνδώνος, απ' 'Αξιού ευρύ ρέοντος, 
'Αξιού, ον κάλλιστου νδωρ έπικίδναχαι αίαν. 850 

Παφλαγόνων δ' ήγεΐτο Πνλαιμένεος λάσιον κήρ 
εξ 'Ενετών, δθεν ήμιόνων γένος άγροτεράων, 
οΐ ρα Κντωρον έχον καϊ Σήσαμον άμφενέμοντο 
άμφί τε Παρ&ένιον ποταμον κλυτά δώματ' έναιον, 
Κρώμνάν τ Αίγιαλόν τε καϊ υψηλούς ΈρνΟ-ίνους. 855 
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αντάρ Αλιξώνων 'Οδίος καί Έπίβτροφος ήρχον 
τηλό&εν έξ Αλύβης, ο&εν άργνρου έβτΐ γενέ&λη. 

Μν6ων δε Χρόμις ήρχε παϊ "Εννομος οίωνιβτής' 
άλλ' ουκ οίωνοΐβιν έρνββατο κήρα μέλαιναν, 
άλλ' έδάμη υπό χερβί ποδώκεος Αίακίδαο 860 

' εν ποταμω, ο&ι περ Τρώας κεράιξε καΐ άλλους. 
Φόρκνς αύ Φρύγας ήγε και Άβκάνιος &εοειδής 

τήλ' εξ Αβκανίης' μέμαβαν δ' ύβμΐνι μάχεβ&αι. 
Μήοβιν αν Μέβ&λης τε και "Αντιφος ήγηβάβ&ην, 

νιε Ταλαιμένεος, τω Γνγαίηίέκε λίμνη, 865 
οϊ καϊ Μήονας ήγον υπό Τμώλω γεγαώτας. 

Νάβτης αύ Κάρων ήγήβατο βαρβαροφώνων, 
οϊ Μίλητον έχον Φ&ιρων τ' ορος άκριτόψυλλον 
Μαιάνδρου τε ροάς Μυκάλης τ' αίπεινα κάρηνα" 
των μεν άρ' Άμφίμαχος και Νάβτης ήγηβάβ&ην, 870 
Νάβτης Άμφίμαχός τε, Νομίονος άγλαά τέκνα, 
ος και χρνβον έχων πολεμόνδ' ί'εν ήύτε κονρη, 
νήπιος, ουδέ τί οί τό γ' έπήρκεβε λνγρον 'όλε&ρον, 
άλλ' έδάμη ύπδ χερβί ποδώκεος Αίακίδαο 
έν ποταμω, χρνβον δ' Αχιλεϋς έκόμιββε δαΐφρων. 875 

Σαρπηδων δ' ήρχεν Αυκίων και Γλαύκος άμνμων 
τηλό&εν έκ Ανκίης, £άνΰ·ου άπο δινήεντος. 
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Ι Λ Ι Α Δ Ο Σ Γ. 

δρκοι. τειχοβκοπία. Αλεξάνδρου καί Μενελάου 
μονομαχία. 

αύτάρ έπεί κόδμη&εν άμ ήγεμόνεδδιν εκαβτοι, 
Τρώες μεν κλαγγή τ ένοπή τ' ί'βαν δρνιϋ-ες ας, 
•ηντε περ κΡ.αγγή γεράνων πέλει ούρανό&ι αρύ, 
αΐ τ' έπεί ονν χειμώνα φύγον και ά&έβφατον δμβρον, 
κλαγγή ταϊ γε πέτονται έπ' Ώ,κεανοΐο ροάων 5 
άνδράδι Πνγμαίοιδι φόνον και κήρα φέρονδαΐ' 
ήέριαι δ' άρα ταί γε κακήν έριδα προφέρονται· 
οι δ' άρ' ίδαν διγή μένεα πνείοντες Αχαιοί, 
εν &υμω μεμαώτες άλεξέμεν άλλήλοιδιν. 

εντ δρεος κορνφήδι Νότος κατεχενεν όμιχλην, 10 
ποιμέδιν ου τι φίλην, κλέπτη δέ τε νυκτός ¿μείνω' 
τόδδον τις τ έπιλεύδδει, δδον τ έπί λααν ϊηΰιν' 
ώς άρα τών ύπο ποδδί κονίδαλος ωρνντ' άελλής 
ερχομένων' μάλα δ' ώκα διέπρηδδον πεδίοιο. 

οί δ' δτε δή δχεδον ήδαν έπ' άλλήλοιδιν ίόντες, 15 
Τρωδιν μεν προμάχιξεν Αλέξανδρος &εοειδής, 
παρδαλέην ώμοιδιν έχων καί- καμπύλα τόξα 
καί ξίφος, αύτάρ δοϋρε δύω κεκορυϋμένα χαλκω 
πάλλων Αργείων προκαλίξετο πάντας άρίδτονς 
άντίβιον μαχέδαδδαι εν αίνή δψοτήτι. 20 
τόν δ' ώ? ονν ένόηδεν άρηίφιλος Μενέλαος 
ερχόμενου προπαροιδεν ομίλου μακρά βιβάντα, 
ω? τε λέων έχάρη μεγάλα έπί δώματι κόρδας, 
ενρών ή έλαφον κεραον ή άγριον αίγα, 
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πεινάων' μάλα γαρ τε κατεβθίει, εί περ αν αντον 25 
βεύωνται ταχέες τε κύνες θαλεροί τ' αιζηοί' 
ώς ¿χάρη Μενέλαος Άλέξανδρον θεοειδέα 
όφθαλμοΐβιν ίδών φάτο γαρ τίβαβθαι άλείτην. 
αντίκα δ' εξ όχέων βύν τενχεβιν αλτο χαμάξε. 

τον δ' ώς ονν ένόηβεν Αλέξανδρος θεοειδής 30 
έν προμάχοιδι φανέντα, κατεπλήγη φίλον ήτορ, 
άψ δ' έτάρων είς έθνος έχάξετο κήρ' άλεείνων. 
rag δ' δτε τίς τε δράκοντα ίδών παλίνορβος άπέβτη 
ονρεος έν βήββης, ναό τε τρόμος έλλαβε γνΐα, 
αψ δ' ανεχώρηβεν, ωχρός τέ μιν είλε παρειάς, 35 
rag αϊιτις καθ' ομιλον έδυ Τρώων αγέρωχων 
δείβας Άτρέος ν ίο ν Αλέξανδρος θεοειδής. 
τον δ' "Εκτωρ νείκεββεν ίδών αίβχροΐς έπέεββιν 
,,Ανβπαρι, είδος άριβτε, γνναιμανές ήπεροπευτά, 
αίθ' όφελες άγονος τ έμεναι άγαμός τ άπολέβθαι· 40 
καί κε το βονλοίμην, και κ εν πολύ κέρδιον ήεν 
ή οντω λώβην τ' έμεναι καί ύπόψιον άλλων, 
ή που καγχαλόωβι κάρη κομόωντες Αχαιοί, 
(ράντες αριβτήα πρόμον έμμεναι, οννεκα καλόν . 
είδος έπ', αλλ' ούκ έβτι βΐη φρεβίν ουδέ τις αλκή. 45 
ή τοιόβδε έών έν ποντοπόροιβι νέεβδιν 
πόντον έπιπλώβας, έτάρονς έρίηρας άγείρας, 
μιχθείς άλλοδαποΐβι γνναΐκ' ένειδέ' άνήγες 
έξ άπίης γαίης, νν'ον ανδρών αίχμψάων, 
πατρί τε βω μέγα πήμα πόληί τε παντί τε δήμω, 60 
δνβμενέβιν μεν χάρμα, κατηφείην δε β οι αύτω; 
ούκ άν δή μείνειας αρηίφιλον Μενέλαον; 
γνοίης χ , οίον φωτός έχεις θαλερή ν παράκοιτιν. 
ούκ άν τοι χραίβμη κίθαρις τά τε δώρ' Αφροδίτης, 
ή τε κόμη τό τε είδος, 8τ έν κονίηβι μιγείης. 55 
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αλλά μάλα Τρώες δειδήμονες' ή té κεν ήδη . 
λάινον έββο χιτώνα κακών ένεχ , δσσα έοργας." 

τον δ' αυτε προσέειπεν Αλέξανδρος θεοειδής' 
,"Εκτορ, έπεί με κατ' αϊσαν ένείκεβας ονδ' νπίρ αίσαν, 
αίεί τ οι κραδέη πέλεκυς ώς έστιν άτειρής, 60 
δς τ' εΐβιν δια δονρος νπ' άνέρος, δς ρά τε τέχνη 
νήιον έκτάμνησιν, όφέλλει δ' ανδρός έρωήν 
ώς σοϊ ένΐ στή&εσσιν άτάρβητος νόος εστίν 
μή μοι δώρ' έρατά πρόφερε χρνσέης Αφροδίτης' 
ου τοι άπόβλητ έστι θεών έρικνδέα δώρα, 65 
δσσα κεν αύτοί δώσιν, έκών δ' ουκ αν τις έλοιτο. 
νυν αντ, εΐ μ' ε'θελεις πολεμίζειν ήδε μάχεσ&αι, 
άλλους μεν κά&ισον Τρώας καϊ πάντας Αχαιούς, 
αύτάρ έμ' έν μέσσφ καϊ άρηίφιλον Μενέλαον 
σνμβάλετ άμφ' 'Ελένη καϊ κτήμασι πάσι μάχεσ&αι. 70 
όππότερος δέ κε νικήση κρείσσων τε γένηται, 
κτήμαϋ·' ελών ¿ν πάντα γυναικά τε οίκαδ' άγέβ%ω ' 
ο ι δ' άλλοι φιλότητα καϊ δρκια πιστά ταμόντες 
ναίοιτε Τροίην έριβώλακα, τοI δέ νεε'σθων 
"Αργός ές ίππόβοτον καϊ Αχαιίδα καλλιγύναικα." 75 

ώς έφα&',"Εκτωρ δ' αντε χάρη μέγα μύ&ον άκουσας, 
και ρ ές μέσσον ιών Τρώων άνέεργε φάλαγγας, 
μέσσον δονρός ελών τοί δ' ίδρύν&ησαν άπαντες, 
τω δ' έπετοξάζοντο κάρη κομόωντες Αχαιοί, 
Ιοΐσίν τε τιτνσκόμενοι λάεσσί τ' έβάλλον. 80 
αύτάρ δ μακρόν άνσεν άναξ ανδρών Αγαμέμνων 
,,ϊσχεσ%·', 'Αργεΐοι, μή βάλλετε,, κούροι Αχαιών 
στεύται γάρ τι έπος έρέειν κορν&αίολος "Εκτωρ." 

ώς έφαθ', οί δ' έσχοντο μάχης άνεώ τε γένοντο 
έσσνμένως. "Εκτωρ δέ μετ άμφοτέροισιν έειπεν 85 
,,κέκλυτέ μεν, Τρώες καϊ ένκνήμιδες Αχαιοί, -
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μϋ&ον Αλε'ξάνδροιο, τοϋ εϊνεκα νεΐκος δρωρεν. 
άλλους μεν κέλεται Τρώας καί πάντας Αχαιούς ' 
τενχεα κάλ' άπο&έβ&αι έπΙ χ&ονι πουλυβοτείρη, 
αύτον δ' εν μέββω καΐ άρηίφιλον Μενέλαου 90 
οίους άμφ1 'Ελένη καΐ κτήμαβι πάβι μάχεβ&αι. 
οππότερος δε κε νικήβη κρείββων τε γένηται, 
κτήμα&' ελών έύ πάντα γυναικά τε οίκαδ' άγέβ&ω' 
οί δ' άλλοι φιλότητα καί δρκια πιβτά τάμωμεν." 

ώρ έφα&', οί δ' άρα πάντες άκήν έγένοντο βιωπή. 
τόΐβι δε. καί μετέειπε βοήν άγα&ός Μενέλαος' 96 
,,κέκλυτε νΰν καί έμεϊο' μάλιβτα γαρ άλγος [κάνει 
θυμό ν έμόν φρονέω δε διαχριν&ήμεναι ήδη 
Αργεί'ους καί Τρώας, έπεϊ κακά πολλά πέποβ&ε 
εϊνεκ έμής έριδος και Αλεξάνδρου ένεκ' αρχής. 100 
ήμέων δ' δπποτέρω θάνατος καί μοίρα τέτυκται, 
τε&ναίη' άλλοι δε διακριν&εΐτε τάχιβτα. 
οί'βετε δ' άρν', έτερον λευκόν, ετέρην δέ μέλαιναν, 
γή τε και ήελίω' Ail δ' ημείς οί'βομεν άλλον, 
άξετε δε Πριάμοιο βέην, οφρ' δρκια τάμνη 105 
αυτός, έπεί οί παίδες υπερφίαλοι καί άπιβτοί' 
μή τις νπερβαβίη Αιος δρκια δηλήβηται. 
αίεΐ δ' δπλοτέρων ανδρών φρένες ήερέ&ονται' 
οίς δ' δ γέρων μετέηβιν, άμα πρόββω καί δπίββω. 
λενββει, δπως οχ' άριβτα μετ' άμφοτέροιβι γένηται." 110 

ως εφ äff', οι δ' έχάρηβαν Αχαιοί τε Τρώές τε, 
ελπόμενοι παύβαβ&αι διξυροϋ πολέμοιο. . . 
καί ρ ίππους μεν έρυξαν έπι βτίχας, εκ δ' έβαν αυτοί 
τεύχεά τ έξεδύοντο' τα μεν κατέ&εντ έπι γαίη 
πληβίον αλλήλων, όλίγη δ' ην άμφίς άρουρα. ' 115 
"Εκτωρ δε προτΐ άβτυ δύω κήρυκας επεμπεν, , 
καρπαλίμως άρν ας τε φέρειν Πρίαμόν τε καλέββαι. 
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αύτάρ δ Ταλ&ύβιον προΐει κρείων Αγαμέμνων 
νήας έπι γλαφνράς ίέναι, ήδ' άρνα κέλενεν 
οίβέμεναί" δ δ' άρ' ουκ απί&ηβ' Αγαμέμνονι δίω. 120 

*Ιρις δ' αν&' 'Ελένη λενκωλένω άγγελος ήλ&εν 
είδομένη γαλόω, Αντηνορίδαο δάμαρτι, 
την Αντηνορϊδης είχε κρείων Έλικάων, 
Ααοδίκην Πριάμοιο &υγατρων είδος άρίβτην. 
την δ' ενρ' έν μεγάρω' ή δε μέγαν ίΰτον νφαινεν, 125 
δίπλακα πορφνρέην, πολέας δ' ένέπαβδεν άέ&λονς 
Τρώων ϋ·' ίπποδάμων καϊ Αχαιών χαλκοχιτώνων, 
ους εϋ·εν εϊνεκ έπαβχον υπ Άρηος παλαμάων. 
άγχοϋ δ' ίβταμένη προβέφη πόδας ώκέα ~Ιρις' 
,,δεϋρ' ί&ι, νύμφα φίλη, ίνα &έβκελα έργα ί'δηαι 130 
Τρώων ίπποδάμων καϊ Αχαιών χαλκοχιτώνων 
ο'ί πρϊν έπ' άλλήλοιβι φέρον πολύδακρυν "Αρηα 
έν πεδίω, δλοοΐο λιλαιόμενοι πολέμοιο, 
οί δή νϋν έαται βιγή, πόλεμος δε πέπαυται, 
άβπίβι κεκλιμένοι, παρά δ' έγχεα μακρά πέπηγεν. 135 
αύτάρ Αλέξανδρος και άρηίφιλος Μενέλαος 
μακρής έγχείηβι μαχήβονται περί βεϊο' • 
τω δέ κε νικήβαντι φίλη κεκλήβη άκοιτ'ις." 

ώς είποϋβα &εά γλυκύν ΐμερον έμβαλε &υμω 
άνδρός τε προτέροιο καϊ άβτεος ήδέ τοκήων. 140 
αύτίκα δ' άργεννήβι καλνψαμένη δ&όνηϋιν 
ώρματ' εκ δαλάμοιο τέρεν κατά δάκρυ χέουβα, 
ουκ οΐη, άμα τη γε και άμφίπολοι δύ' ε'ποντο, 
Αί'&ρη Πιτ&ήος &υγάτηρ Κλνμένη τε βοώπις. 
αίψα δ' έπει&' ΐκανον, δ&ι ΣκαιαΙ πύλαι ήΰαν. 145 

οί δ' άμφΐ Πρίαμον και Πάν&οον ήδέ Θνμοίτην 
Λαμπον τε Κλυτίον & Ίκετάονά τ όζον "Αρηος, 
Ούκαλέγων τε καϊ Αντήνωρ,. πεπνυμένω άμφω, 
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είατο δημογέροντες έπϊ Σκαιήσι πύλησιν, 
γήραΐ δ-ή πολέμοιο πεπαυμένοι, άλλ' άγορηταΐ 150 
έσ&λοί, τεττίγεσσιν έοικότες, οΐ τε καθ' νλην 
δενδρέφ έφεζόμενοι όπα λειριόεσσαν ίεϊσιν 
τ οίοι άρα Τρώων ηγήτορες ήντ έπϊ πύργω. 
οί δ' ώς ονν είδον&' 'Ελένην έπϊ πύργου ίοϋσαν, 
ήχα πρός αλλήλους έπεα πτερόεντ άγόρενον . 155 
,,ού νέμεβις Τρώας και έυχνήμιδας Αχαιούς 
τοιήδ' άμφΐ γυναικί πολύν χρόνον άλγεα πάβχειν 
αίνώς ά&ανάτησι &εής εις ώπα έοικεν. 
άλλά καΐ ώς, τοίη περ έονβ', έν νηνσΐ νεέσ&ω, 
μηδ' ήμίν τεκέεββί τ ύπίσσω πήμα λίποιτο." 160 

¿5 άρ' εφαν, Πρίαμος δ' Έλένην έκαλέβΰατο 
φωνή· 

,,δεϋρο πάροι&' έλ&οϋβα, φίλο ν τέκος, ϊξεν έμεΐο, 
δφρα ίδή πρότερόν τε πόβιν πηούς τε φίλους τε' 
ου τί μοι αίτίη έσσί, θεοί νύ μοι αίτιοι είσιν, , 
οΐ μοι έφώρμηβαν πόλεμου πολνδακρυν Αχαιών 165 
ώς μοι καϊ τόνδ' άνδρα πελώριου έξονομήνης, 
δς τις ο δ' εστίν Αχαιός ανήρ ήύς τε μέγας τε. 
ή τοι μεν κεφαλή και μείζονες άλλοι έαβιν, 
καλόν δ' ούτω έγων οϋ πω ¿δον όφ&αλμοϊβιν 
ούδ' ούτω γεραρόν βαβιλήι γάρ άνδρί έοικεν170 

τον δ' 'Ελένη μύ&οιΟιν άμείβετο, δια γυναικών 
,,αίδοΐός τέ μοί έσσι, φίλε έκνρέ, δεινός τε' 
ώς δφελεν θάνατος μοι αδεΐν κακός, όππότε δεϋρο 
νίέΐ 6ω επόμην, &άλαμον γνωτούς τε λιποϋβα 
παϊδά τε τηλνγέτην καϊ δμηλικίην έρατεινήν. 175 
άλλα τά γ' ούκ έγένοντο' το καϊ κλαίουσα τ έτηκα, 
τοϋτο δέ τοι έρέω, δ μ' άνείρεαι ήδέ μεταλλ&ς ' 
οντός γ' Ατ ρ είδης ευρύ κρείων Αγαμέμνων, 
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αμφύτερον, βαβιλεύς τ'- άγαθός κρατερός τ' αίχμητής 
δαήρ αυτ έμός έβκε κυνώπιδος, εΐ ποτ έην γε." 180 

ώς φάτο, τον δ' δ γέρων ήγάββατο φώνηβέν τε' 
„га μάκαρ Άτρεΐδη, μοιρηγενές, όλβιόδαιμον, 
ή ρά νν το ι πολλοί δεδμήατο κούροι Αχαιών, 
ήδη και Φρνγίην εΐβήλνθον άμπελόεββαν 
ένθα ί'δον πλείβτους Φρνγας άνέρας αίολοπώλονς, 185 
λαονς 'Οτρήος καΐ Μύγδονος άντιθέοιο, 
οί' ρα τότ έβτρατόωντο παρ' όχθας Σαγγαρίοιο' 
και γαρ έγών επίκουρος έών μετά τοΐβιν έλέχθην 
ή ματ ι τω, οτε τ' ήλθον Αμαζόνες ¿ντιάνειραι' 
αλλ' ονδ' οί τόβοι ήααν, οβοι ελίκωπες Αχαιοί." 190 

δεύτερον αντ' Οδνβήα ιδώ ν έρέειν' δ γεραιός' 
,,εΐπ' αγε μοι και τόνδε, φίλου τέκος, ος τις οδ' έβτίν, 
με ίων μεν κεφαλή Αγαμέμνονος Άτρεΐδαο, 
ευρύτερος δ' ωμοιβιν ίδε βτέρνοιβιν ίδέβθαι. 
τεύχεα μέν οί κείται ίπϊ χθονϊ πονλνβοτείρη, 195 
αυτός δε κτίλος ως έπιπωλείται βτίχας άνδρών 
άρνειω μιν εγώ γ ε έίβκω πηγεβιμάλλω, 
ος τ' όίων μέγα πών διέρχεται αργεννάων." 

τον δ' ήμείβετ έπειθ' 'Ελένη Α ιός έκγεγαυία' 
„ούτος δ' αν Ααερτιάδης πολύμητις Όδνββεύς, 200 
ος τράφη έν δήμω 'Ιθάκης κραναής περ έούβης 
είδώς παντοίους τε δόλους κα.1 μήδεα πυκνά." 

την δ' αυτ' Άντήνωρ πεπννμένος άντίον ηνδα' 
„га γύναι, ή μ&λα τούτο έπος νημερτές έειπες' 
ήδη γαρ καΙ δεΰρό ποτ' ήλνθε δΐος Όδυββεύς, 205 
βεύ ενεκ άγγελίης, βυν άρηιφίλφ Μενελάω · 
τους δ' έγω έξείνιββα καΙ έν μέγαροιβι φίληβα, 
αμφοτέρων δε φνήν έδάην και μήδεα πυκνά, 
αλλ' οτε δή Τρώεββιν έν άγρομένοιβιν έμιχθεν, 
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βτάντων μεν Μενέλαος ύπείρεχεν ενρέας ωμούς, • 210 
άμφω δ' εξομένω, γεραρώτερος ή ε ν Όδυββεύς. 
αλλ' οτε. δή - μν&ονς και μήδεα πάβιν νφαινον, ' 
ή τοι μεν Μενέλαος έπιτροχάδην άγόρενεν, 
παϋρα μέν, άλλα μάλα λιγέως, έπεί ού πολύμυϋΌς, 
ονδ' άφ'αμαρτοεπής, εΐ καϊ γένει νβτερος ήεν. 215 
άλλ' οτε δή πολύμητις άναΐξειεν Όδνββεύς, 
βτάβκεν, νπαί δε ί'δεβκε κατά χΟονος όμματα πήξας, 
βκήπτρον δ' οϋτ' όπίβω ο ντε προπρηνές ένώμα, 
άλλ' άβτεμφές έχεβκεν, άίδρεΐ φωτϊ έοικώς' 
φαίης κε ξάκοτόν τέ τιν' έμμεναι άφρονά τ αντως. 220 
άλλ' οτε δή όπα τε. μεγάλην έκ βτήϋ-εος είή 
καϊ έπεα νιφάδέβόιν έοικότα χειμερίηΰιν, 
,ούκ αν έπειτ' Όδυβήί γ' έρίββειε βροτός άλλος' 
ού. τότε γ' ώδ'.Όδνβήος άγαββάμεϋ·' είδος ίδόντες." 

το τρίτον αντ' Αΐαντα ίδιον έρέειν' 6 γεραιός' 225 
,,τίς τ' άρ' od' άλλος Αχαιός άνήρ ην ς τε μέγας τε, 
έξοχος- Άργείων κεφαλήν τε καϊ ενρέας ώμους·,'·'' 

τον δ' 'Ελένη τανύπεπλος άμείβετο, δια γυναικών' 
„ούτος δ' Αίας έβτϊ πελώριος, έρκος Αχαιών 
'Ιδομενεύς δ' έτέρωϋ·εν ένϊ Κρήτεββι ϋ·εός ώς 230 
έβτηχ , άμφΐ δε μιν Κρητών άγοί ήγερέ&ονται. 
πολλάχι μιν ξείνιββεν άρηίφιλος Μενέλαος 
οίκω έν ήμετέρω, οπότε Κρήτη&εν ΐκοιτο. 
νυν δ' άλλονς μέν πάντας όρώ έλίκωπας 'Αχαιούς, 
ους κεν έύ γνοίην και τ' οννομα μν&ηβαίμην 235 
δοιω δ' ού δνναμαι Ιδέειν κοβμήτορε λαών, - · 
Κάΰτορά &' • [ππόδαμον και πύξ άγα&όν Πολνδεύκεα, 
αύτοκαβιγνήτω, τώ μοι μία γείνατο μήτηρ. 
ή. ούχ έβπέβ&.ην Λακεδαίμονος έξ ερατεινής, 
ή δεύρω μεν εποντο νέεΰβ ένι ποντοπόροιβιν, 240 

HoMEEt ilias. χ. β 
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νυν αυτ ουκ έ&έλονβι μάχην καταδύμεναι ανδρών, 
αϊβχεα δειδιότες καΐ όνείδεα πόλλ', α. μοι έβτιν." 

ώς φάτο, τούς δ' ήδη κάτεχεν φυβίζοος aia 
έν Αακεδαίμονι αύ&ι, φίλη εν πατρίδι γαίη. 

κήρυκες δ' ανά αβτυ Ρεών φέρον δρκια πιβτά, 245 
άρνε δύω και οίνον έύφρονα, καρπον άρούρης, 
άβκω έν αίγείω' φέρε δέ κρητήρα φαεινόν 
κήρυξ Ίδαΐος ήδέ χρύβεια κύπελλα· 
ίότρυνεν δε γέροντα παριστάμενος έπέεββιν 
,,'όρβεο, Ααομεδοντιάδη, καλέουβιν άριβτοι 250 
Τρώων ff' ίπποδάμων και Αχαιών χαλκοχιτώνων 
ες πεδίον καταβήναι, ϊν δρκια πιβτά τάμητε ' 
αύτάρ Αλέξανδρος καΐ άρηίφιλος Μενέλαος 
μακρής έγχείηβι μαχήβοντ άμφΐ γυναιχί' 
τω δέ κε νιχήβαντι γυνή xal χτήμαϋ·' εποιτο' 255 
οί δ' άλλοι φιλότητα xal δρκια πιβτά ταμόντες 
ναίοιμεν Τροίην έριβώλακα, τοι δέ νέονται 
"Αργός ές ίππόβοτον και Αχαιίδα καλλιγύναικα." 

ώς φάτο, ρίγηβεν δ' 6 γέρων, έκέλευβε δ' έταίροις 
ίππους ξευγνύμεναι· τοί δ' ότραλέως έπί&οντο. 260 
αν δ' άρ' έβη Πρίαμος, κατά δ' ηνία τεΐνεν όπίββω' 
παρ δέ οί Αντήνωρ περικαλλέα βήβετο δίφρον. 
τω δέ διά Σκαιών πεδίον δ' έχον ώκέας ίππους, 
άλλ' δτε δ ή ρ' ϊκοντο μετά Τρώας καΐ Αχαιούς, 
έξ 'ίππων άποβάντες επί χ&όνα πουλνβότειραν 265 
ές μέββον Τρώων και Αχαιών έβτιχόωντο. 
ωρνυτο δ' αύτίκ έπειτα αναξ ανδρών Αγαμέμνων, 
αν δ' Όδυβεύς πολύμητις' άτάρ κήρυκες άγανοι 
δρκια πιβτά &εών βύναγον, κρητήρι δέ οίνον 
μΐβγον, άτάρ βαβιλεϋβιν ύδωρ έπΐ χείρας έχεναν. 270 
Ατρεΐδης δέ ίρυββάμενος χείρεββι μάχαιραν, 
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ή οί παρ ξίφεος μέγα κουλεον αίέν άωρτο, 
άρνών έκ κεφαλέων τ ύμνε τρίχας' αντάρ έπειτα · 
κήρυκες Τρώων καΐ Αχαιών νεΐμαν άρίστοις. 
τοΐβιν δ' Ατρέίδης μεγάλ' ενχετό χείρας άνασχών 275 
,,Ζεύ πάτερ, "Ιδη&εν μεδέων, κνδιστε μέγιστε, 
ήέλιός θ', off πάντ έφορας καϊ πάντ' έπακονεις, 
και ποταμοί καϊ γαία,· καί οΐ νπένερ&ε καμόντας 
άν&ρώπονς τίννσ&ον, δτις κ έπίορκον δμόσση, 
ύμεΐς μάρτνροι έβτε, φυλάσσετε δ' δρκια πιστά' 280 
εί μέν κεν Μενέλαου Αλέξανδρος καταπέφνη, 
αντδς έπειϋ·' Έλένην έχέτω και κτήματα πάντα, 
ημείς δ' έν νήεσσι νεώμεθα ποντοπόροισιν ' 
εί δέ κ Αλέξανδρου κτείνη ξαν&ος Μενέλαος, 
Τρώας έπειθ' Έλένην καϊ κτήματα πάντ' άποδούναι, ,285 
τιμήν δ' Αργείοις άποτινέμεν, ην τιν έοικεν, 
ή τε καϊ έσσομένοισι μετ άν&ρώποισι πέληται. 
εί δ' αν έμοί τιμήν Πρίαμος Πριάμοιό τε παίδες 
τίνειν ονκ έ&έλωβιν Αλεξάνδροιο πεσόντος, 
αντάρ έγώ και έπειτα μαχήσομαι εϊνεκα ποινής 290 
αυθι μένων, εΐως κε τέλος πολέμοιο κιχείω." 

ή καϊ άπο στομάχους άρνών τάμε νηλέι χαλκω. 
καϊ τους μεν κατέϋ-ηκεν έπΐ χΟυνός άσπαίροντας, 
θυμοΰ δευομένους' άπο γαρ μένος εϊλετο χαλκός' 
οϊνον δ' έκ κρητήρος άφυσσόμενοι δεπάεββιν 295 
έκχεον, ήδ' ενχοντο &εοΐς αίειγενέτησιν. 
ώδε δέ τις εΐπεσκεν Αχαιών τε Τρώων τε· 
,,Ζεύ κύδιστε μέγιστε και αθάνατοι θεοί άλλοι, 
δππότεροι πρότεροι υπέρ δρκια πημήνειαν, 
ώδέ 6φ' έγκέφαλος χαμάδις ρέοι, wff οδε οίνος, 300 
αυτών και τεκέων, άλοχοι δ' άλλοισι δαμεΐεν." 

ώς έφαν, ούδ' άρα πώ σφιν έπεκραίαινε Κρονίων. 
6* 



60 ΙΛΙΑΔΟΣ E. 

τοΐβι δε Ααρδανίδης Πρίαμος μετά μϋθον έειπεν 
,,κέκλυτέ μεν, Τρώες καΐ έυκνήμιδες 'Αχαιοί' 
ή τοι έγών εΐμι προτΐ "Ιλιον ήνεμόεββαν 305 
άψ, έπεί ου πω τλήβομ' έν δφθαλμοίβιν δράβθαι 
μαρνάμενον φίλον υίδν άρηιφίλω Μενελάω' 
Ζευς μεν που τό γ ε οϊδε και αθάνατοι θεοϊ άλλοι, 
οπποτέρω θανά.τοιο τέλος πεπρωμένου έβτίν." 

ή ρα και ες δίφρου άρνας θέτο ίβόθεος φως, 310 
αν δ' άρ' έβαιν' αυτός, κατά δ' ηνία τεΐνεν όπίββω' 
πάρ δέ οι 'Αντήνωρ περικαλλέα βήβετο δίφρον. •• 
τω μεν άρ' άψορροι προτΐ "Ιλιον άπονέοντο' ' ' 
Έν.τωρ δέ Πριάμοιο πάις και δΐος Όδυββενς 
χώρον μέν πρώτον διεμέτρεον, αύτάρ έπειτα 315 
κλήρους έν κννέη χαλκήρεϊ πάλλον έλόντες, 
δππότερος δή πρόβθεν άφείη χάλκεον εγχος. 
λαοι δ' ήρήβαντο θεοΐς ΐδέ χείρας άνέβχον · 
ώδε δέ τις εϊπεβκεν 'Αχαιών τε Τρώων τε' 
,,Ζεϋ πάτερ, "Ιδηθεν μεδέων, κΰδιβτε μέγιβτε, 320 
δππότερος τάδε έργα μετ άμφοτέροιβιν έθηκεν, 
τον δος άποφθίμενον δϋναι δόμον "Αιδος εί'βω, 
ήμίν δ' αύ φιλότητα και ορκια πιβτά γενέβθαι." 

ώς 'άρ' έφαν, πάλλεν δέ μέγας κορυθαίολος "Εκτωρ 
αψ δρόων Πάριος δέ θοώς έκ κλήρος όρονβεν. 325 
οί μέν έπειθ' ΐξοντο κατά βτίχας, ήχι έκάβτω 
ϊπποι άερβίποδες καΐ ποικίλα τεύχε' έκειτο' 
αύτάρ ο γ' άμφ' ώμοιβιν έδύβετο τεύχεα καλά 
δΐος 'Αλέξανδρος, 'Ελένης πόβις ήνκόμοιο. 
κνημΐδας μέν πρώτα περϊ κνήμηβιν έθηκεν 330 
καλάς, όργυρέοιβιν, επιβφυρίοις άραρνίας' 
δεύτερον αύ θώρηκα περι βτήθεββιν έδυνεν 
oto καβιγνήτοιο Αυχάονος, ήρμοβε δ' αύτώ. 
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άμφί δ' &ρ' ώμοιβιν βάλετο ξίφος άργνρόηλον 
χάλχεον, αντάρ έπειτα βάχος μέγα τε βτιβαρόν τε' 335 
χρατί δ' έπ' ίφ&ι'μω κννέην έύτνχτον ε&ηκεν 
ϊππονριν δεινον δέ λόφος χα&νπερ&εν ένενεν. 
εϊλετο δ' άλκιμον έγχος, ο οί παλάμηφίν άρήρειν. 
ώς δ' αΰτως Μενέλαος άρήιος έντε' έδννεν. 

οί δ' έπεί ονν έκάτερ&εν όμίλόυ &ωρήχδηβαν, 340 
ές μέββον Τρώων καΐ Αχαιών έβτιχόωντο 
δεινον δ ερχόμενοι' &άμβος δ' έχεν είβορόωντας 
Τρώας Ο·' ίπποδάμους xal ένκνήμιδας Αχαιούς, 
και ρ' εγγύς βτήτην διαμετρητω ένΐ χώρω 
βείοντ έγχείας, άλλήλοιβιν κοτέοντε. 345 
πρόΰ&ε δ' Αλέξανδρος προΐέι δολιχόβκιον έγχος, 
καΐ βάλεν Ατρείδαο κατ άβπίδα πάντοβ' έίβην' 
ούδ' έρρηξεν χαλκός, άνεγνάμφ&η δέ οί αιχμή 
άβαίδ' ένϊ κρατερή, δ δέ δεύτερος ώρνντο χαλκφ 
Ατρεΐδης Μενέλαος, έπενξάμενος Αιι πατρί' 350 
,,Ζεν ava, δός τίβαβ&αι, ο με πρότερος κάκ έοργεν, 
δΐον Αλέξανδρον, καΐ έμής υπό χερβι δάμαββον, 
όφρα τις έρρίγηβι καΐ όψιγόνων άν&ρώπων 
ξεινοδόκον κακά ρέξαι, ο κεν φιλότψα παράβχη." 

ή ρα καΐ άμπεπαλων προΐει δολιχόβκιον έγχος, 355 
και βάλε Πριαμίδαο κατ' άβπίδα πάντοβ' έίβην. 
δια μεν άβπίδος ήλ&ε φαεινής όβριμον έγχος, 
και δια &ώρηκος πολυδαιδάλου ήρήρειβτο' 
άντικρύς δε παραΐ λαπάρην διάμηβε χιτώνα 
έγχος' δ δ" έκλίν&η κάί άλεύατο κήρα μέλαιναν. 360 
Ατρεΐδης δε έρυββάμενος ξίφος άργνρόηλον 
πλήξεν άναβχόμενος κόρν&ος φάλον άμφί δ' άρ' αύτφ 
τριχ&ά τε xal τετραχ&ά διατρυφεν έκπεβε χειρός. 
Ατρεΐδης δ5 ωμωξεν ιδίαν εις ούρανον ενρύν 
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,,Ζεϋ πάτερ, οϋ τις βεΐο &εών όλοώτερυς άλλος' 365 
ή τ έφάμην τϊβαβ&αι Αλέξανδρον κακότητος' 
ννν δέ μοι έν χείρεδβιν άγη ξίφος, εκ δέ μοι έγχος 
ήίχ&η παλάμηφιν έτώβιον, ουδέ δάμαβδα." 

ή καί έπαΐξας κόρυ&ος λάβεν ίπποδαδείης, 
ελκε δ' έπιδτρέψας μετ' ένκνήμιδας Αχαιούς' 370 
άγχε δέ μιν πολύκεδτος ίμάς απαλήν νπό δειρήν, 
ός οί νπ' άν&ερεώνος όχενς τέτατο τρυφαλείης. 
καί νύ κεν είρνββέν τε καί άβπετον ήρατο κϋδος, 
εί μη άρ' όξύ νόηβε Αιος &υγάτηρ Αφροδίτη, 
ή οί ρήξεν ιμάντα βοος Ιφι κταμέναιο· 375 
κεινή δέ τρνφάλεια άμ έδπετο χειρί παχείή. 
τήν μέν έπειϋ·' ήρας μετ ένκνήμιδας Αχαιούς 
ρΐψ' έπιδινήδας, κόμιβαν δ' έρίηρες εταίροι, 
αύτάρ ό άψ έπόρονδε κατακτάμεναι μενεαίνων 
έγχεϊ χαλκείω· τον δ' έξήρπαξ' Αφροδίτη 380 
ρεΐα μάλ', ως τε ·&εός, έκάλυψε δ' αρ' ήέρι πολλή, 
κάδ δ' είβ' έν &αλάμω ένώδεΐ κηώεντι. 
αυτή δ' αύ&' Ελένη ν καλέονδ' ΐε~ τήν δέ κίχανεν 
πύργω έφ' ύψηλω, περί δέ Τρωαί άλις ήδαν. 
χειρί δέ νεκταρέον έανοϋ έτίναξε λαβοϋβα, 385 
γρηϊ δέ μιν έικνια παλαιγενέι προδέειπεν 
είροκόμω, ή οί Αακεδαίμονι ναιετοώβη 
ήδκειν είρια καλά, μάλιβτα δέ μιν φιλέεβκεν 
τή μιν έειβαμένη προδεφώνεε δί Αφροδίτη' 
,,δεϋρ' ίϋ·', Αλέξανδρος δε καλεί οίκόνδε νέεδ&αι. 390 
κείνος ο γ' έν &αλάμω καί δινωτοΐδι λέχεδδιν 
κάλλεΐ τε βτίλβων και εϊμαδιν ουδέ κε φαίης 
άνδρϊ μαχηδάμενον τόν γ' έλ&εΐν, άλλα χορόνδε 
έρχεδΟ·' ήέ χοροΐο νέον λήγοντα καϋ·ίζειν." 

ως φάτο, τή δ' άρα &νμον ένί δτή&εδδιν όρινεν 395 
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καί ρ' ég ovv ένόηβε &εάς περικαλλεα δειοήν 
στή&εά θ' Ιμερόεντα και όμματα μαρμαίροντα, 
&άμβησέν τ άρ' έπειτα, έπος τ έφατ εκ τ όνόμαξεν 
,,δαιμονίη, τί με ταΰτα λιλαίεαι ήπεροπεύειν, 
ή πή με προτέρω πολίων έν ναιομενάων 400 
άξεις ή Φρνγίης ή Μηονίης ερατεινής, 
εέ τις τ οι και κεΐ&ι φίλος μεράπων άν&ρώπων, 
οννεκα δή ννν δϊον Αλέξανδρου Μενέλαος 
νικήάας έ&έλει στυγερήν έμέ οί'καδ' άγεΰ&αι' 
τούνεκα δή νυν. δεϋρο δολοφρονέουσα παρέστης. 405 
ήσο παρ' αυτόν ίοϋσα, θεών δ' άπόεικε κελεν&ου, 
μη δ' έτι σοΐσι πόδεσσιν ύποστρέψειας "Ολνμπον, 
άλλ' αίει περί κεΐνον οίζνε και ε φύλασσε, 
εις ó κέ σ' ή άλοχον ποιήσεται ή ο γε δονλην. 
κεΐσε δ' έγων ουκ είμι, νεμεσσητον δέ κεν εί'η, 410 
κείνου πορσννέονσα λέχος' Τρωαί δέ μ' όπίσσω 
πΰσαι μωμήσονται, έχω δ' άχε άκριτα θυμώ." . 

τήν δε χολωσαμένη προσεφώνεε δι Αφροδίτη' 
,,μή μ' ερεθε, σχετλίη, μή χωσαμένη σε μεθειω, 
τώς δέ ff' άπεχ&ήρω, ώς ννν έκπαγλα φίλησα, 415 
μέσσω δ' αμφοτέρων μητίσομαι έχ&εα λνγρά, 
Τρώων και Ααναών, 6ν δέ κεν κακόν οϊτον όλψ/.ι." 

ως έφατ, έδεισεν δ' 'Ελένη Αιος έκγεγανΐα, 
βή δέ κατασχομένη έανω αργήτι φαεινω 
σιγή, πάσας δέ Τρωάς Αάθεν ήρχε δέ δαίμων. 420 

al δ' 6V Αλέξανδροιο δο'μον περικαλλέ' ϊκοντο, 
άμφίπολοι μεν έπειτα θοώ,ς επί έργα τράποντο, 
ή δ' εις νψόροφον θάλαμο ν κίε δια γυναικών, 
τή δ' άρα δίφρον έλουσα φιλομμειδής Αφροδίτη 
άντί' Αλεξάνδροιο θεά κατέβηκε φέρουσα· , 425 
ένθα κα&ΐξ' 'Ελένη κούρη Αιος αίγιόχοιο, 
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οββε πάλιν κλίναβα, πόβιν δ' ήνίπαπε μύθω' 
,,ήλνθες ¿χ πολε'μον ώς ώφελες αντόθ' δλέβθαι 
άνδρΐ δαμέϊς κρατερω, ο? έμός πρότερος πόβις ή εν. 
ή μέν δή πριν γ' εϋχε' άρηιφίλου Μενελάου 430 
βή τε βίη καΙ χερβϊ καϊ εγχεϊ φέρτερος είναι' 
αλλ' ίθι νϋν προκάλεββαι άρηίφιλον Μενέλαον 
έξαΰτις μαχέβαΰθαι εναντίον, άλλά β' έγώ γε 
παύεβθαι κε'λομαι, μηδέ ξανθω Μενελάφ 
άντίβιον πόλεμον πολεμίζειν ήδέ μάχεβθαι 433 
άφραδέως, μη πως τάχ υπ' αύτον δουρί δαμήης." 

την δέ Πάρις μύθοιβιν αμειβόμενος προβέέιπεν 
,,μή με, γύναι, χαλεποΐβιν όνείδεβι θνμόν ενιπτέ. 
νϋν μεν γαρ Μενέλαος ένίκηβεν βύν 'Αθήνη, 
κεΐνον δ' αύτις έγώ' παρά γάρ θεοί είβι καΙ ήμΐν. 440 
άλλ' άγε δή φιλότητι τραπείομεν εύνηθέντε' 
ού γάρ πώ ποτέ μ' ώδε γ' -έρως φρένας άμφεκάλυψεν, 
ούδ' δτε βε πρώτον Λακεδαίμονος έξ έρατεινής 
έπλεον άρπάξας έν ποντοπόροιβι νέεββιν, 
νήβω δ' έν Κρανάη έμίγην φιλότητι καΙ εύνή, 44δ 
ως βεο νϋν εραμαι και με γλυκύς ίμερος αίρει." . · 
ή ρα καΙ ήρχε λέχοβδε χιών άμα δ' εϊπετ ακοιτις. 

τω μεν άρ' έν τρητοϊβι χατευναβθεν λεχέεββιν, 
Άτρεΐδης δ' άν' δμιλον έφοίτα θηρΐ έοικώς, 
εΐ που έβαθρήβειεν Αλέξανδρου θεοειδέα' 450 
άλλ' ου τις δΰνατο Τρώων κλειτών τ' έπικονρων 
δεΐξαι Αλέξανδρου τότ άρηιφίλφ Μενελάφ. 
ου μεν γάρ φιλότητι γ' έκεύθανον, εΐ τις ίδοιτο' 
ίΰον γάρ 6φιν πάβιν άπήχθετο κηρϊ μελαίνη. 
τοΐβι δε καΙ μετεειπεν αναξ ανδρών 'Αγαμέμνων 455 
,,κέκλυτέ μεν, Τρώες καΙ Αάρδανοι ήδ' έπίκουροι' 
νίκη μεν δή φαίνετ άρηιφίλου Μενελάου' 
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νμεΐς δ' Αργείην Έλένην καϊ κτήμαΟ·' άμ αυτή' 
έκδοτε, καΐ τιμήν άποτινέμεν, ην τιν' έοικεν, 
ή τε και έββομένοιβι μετ' άν&ρώποιβι πέληται." 460 
ώς έφατ 'Ατρεΐδης, επί δ' ήνεον άλλοι Αχαιοί. 

Ι Α Ι Α Δ Ο Σ Δ. 

όρκίων βύγχυδις. Αγαμέμνονος έπιπώληβις. 
οί δέ &εοί παρ ΖηνΙ καθήμενοι ήγορόωντο 

χρνβέω έν δαπέδφ, μετά δέ βφιβι πότνια "Ηβη 
νέκταρ έωνοχόει' τοί δέ χρυδέοις δεπάεββιν 
δειδέχατ αλλήλους, Τρώων πόλιν είδορόωντες. 
αύτίκ έπειράτο Κρονίδης έρε&ιξέμεν "Ηρην & 
κερτομίοις έπέεΰδι, παραβλήδην αγορεύων 
,,δοιαϊ μέν Μενελάω άρηγόνες ε ¿el &εάων, 
"Ηρη τ' Αργείη και Αλαλκομενηϊς Α&ήνη. 
αλλ' ή tot ταΐ νόβφι κα&ήμεναι εΐβορόωδαι 
τέρπεβ&ον τω δ' αύτε φιλομμειδής 'Αφροδίτη 10 
αίει παρμέμβλωκε καΐ αύτοΰ κήρας αμύνει, 
καϊ νϋν έξεβάωδέν όιόμενον &ανέεϋ&αι. 
αλλ' ή τον νίκη μέν άρηιφίλου Μενελάου' 
ημείς δέ φραξώμε&', δπως εδται τάδε έργα, 
ή ρ αυτις πόλεμόν τε κακόν και φύλοπιν αίνήν 15 
'όρδομεν, ή φιλότητα μετ' άμφοτέροιδι βάλωμεν. 
εί δ' αύ πως. τάδε πάβι φίλον καϊ ήδύ γένοιτο, ' 
ή tot μέν οίκέοιτο πολις Πριάμοιο άνακτος, 
αντις δ7 Αργείην Έλένην Μενέλαος άγοιτο." 
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ώς έφαϋ·', al δ' έπέμυξαν 'Α&ηναίη τε καΙ"Ηρη' 20 
πληβίαι αΐ γ' ήβδην, κακά δε Τρώεββι μεδέΰ&ην. 
ή rot 'Α&ηναίη άκε'ων ήν ουδέ τι είπεν, 
βκυξομένη Αά πατρί, χόλος δε μιν άγριος ήρειν 
Ήρη δ' ουκ έχαδε βτήϋυς χόλον, άλλα προβηνδα' 
,,αίνότατε Κρονίδη, ποιον τον μν&ον έειπες. 2δ 
πώς έ&έλεις άλιον %-εΐναι πόνον ήδ' άτέλεβτον, 
ίδρώ δν ί'δρωβα μόγω, χαμέτην δε μοι ίπποι 
λαον άγειρονβη, Πριάμω κακά rotó τε παιβίν. 
έρδ'" άτάρ ου rot πάντες έπαινέομεν &εοΙ άλλοι." 29 

την δε μέγ' οχϋ-ήβας προβέφη νεφεληγερέτα Ζευς' 
,,δαιμονίη, τί νύ 6ε Πρίαμος Πριάμοιό τε παίδες 
τόββα κακά ρέξουβιν, 8 τ' άβπερχές μενεαίνεις 
"Ιλιον έξαλαπάξαι, έυκτίμενον πτολίε&ρον, 
εΐ δέ βύ γ' είβελ&οϋβα πύλας καΐ τείχεα μακρά 
ώμο ν βεβρώ&οις Πρίαμον Πριάμοιό τε παϊδας 35 
«λλουρ τε Τρώας, τότε κεν χόλον έξακέβαιο. 
έρξον, όπως έ&έλεις' μή τοϋτό γε νεΐκος όπίΰΰω 
6οΙ και έμοί μέγ' εριβμα μετ όμφοτέροιβι γένηται. 
άλλο δέ rot έρέω, 6υ δ' ένΐ φρεβΐ βάλλεο 6ή6ιν 
όππότε κεν καΐ εγώ μεμαώς πόλιν έξαλαπάξαι 40 
την έ&έλω, ófft rot φίλοι άνέρες έγγεγάαβιν, 
μή τι διατρίβειν τον έμον χόλον, αλλά μ έ&ΰαΐ' 
κάί γαρ εγώ 6οΙ δώκα έκών άέκοντί γε <9~υμω. 
αΐ γόρ υπ' ήελίω τε καΐ ουρανω άβτερόεντι 
ναιετάουβι πόληες έπιχ&ονίων άν&ρώπων, 45 

τάων μοι περί κήρι τιέβχετο "Ιλιος [ρή 
καΐ Πρίαμος καΐ λαός έυμμελίω Πριάμοιο' 
ού γάρ μοί ποτ ε βωμός έδεύετο δαιτος είδης, 
λοιβής τε κνίβης τε' το γάρ λάχομεν γέρας ημείς." 

τον δ' ήμείβετ' έπειτα βοώπις πότνια "Αρη ' 50 
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,,ή τοι έμοί τρεις μεν πολύ φίλταταί είβι πόληες, 
"Αργός τε Σπάρτη τε καϊ εύρνάγνια Μνκήυη' 
τάς διαπέρβαι, οτ' αν τοι άπέχθωνται περί κήρι' 
τάων οΰ τοι έγώ πρόβθ' ί'βταμαι ουδέ μεγαϊρω. 
[εί περ γαρ φθονέω τε καΐ ουκ είώ διαπέρβαι, 55 
ουκ άννω φθονέονβ', έπεϊ ή πολύ φέρτερός έββι.] 
άλλά χρή καΐ έμον θεμεναι πόνον ουκ άτέλεβτον 
καΐ γαρ έγώ θεός είμι, γένος δέ μρι ένθεν, οθεν 0οί, 
και με πρεββντάτην τέκετο Κρόνος άγκυλομήτης, 
άμφότερον, γενεή τε καϊ οϋνεκα ΰή παράκοιτις 60 
κέκλημαι, 6ύ δέ πάβι μετ άθανάτοιβιν άνάββεις. 
&λλ' ή τοι μέν ταϋθ' ύποείξομεν άλλήλοιβιν, 
βοϊ μέν έγώ, βύ δ' έμοί' έπι δ' έψονται θεοϊ άλλοι 
αθάνατοι, βύ δέ θαββον Άθηναίη έπιτεΐλαι 
έλθείν ές Τρώων καϊ 'Αχαιών φύλοπιν αίνήν, 65 
πειραν δ', ως κε Τρώες ύπερκυδαντας 1Αχαιούς 
αρξωβι πρότεροι υπέρ ορκια δηλήβαβθαι." 

ώς έφατ', ούδ' άπίθηβε πατήρ ανδρών τε θεών τε' 
αύτίκ Άθηναίην έπεα πτερόεντα προβηύδα' 69 
,,αίψα μάλ' ές βτρατον έλθέ μετά Τρώας καϊ 'Αχαιούς, 
πειρ&ν δ', ώς κε Τρώες ύπερκυδαντας 'Αχαιούς 
¿ίρξωβι πρότεροι υπέρ 'όρκια δηλήβαβθαι." 

ώς ειπών ώτρυνε πάρος μεμανΐαν Άθήνην, 
βή δέ κατ Ούλύμποιο καρήνων άί'ξαΰα. 
οίον δ' άβτέρα ήκε Κρόνου πάις άγκνλομήτεω, 75 
ή ναύτηβι τέρας ήέ βτρατω εύρέι λαών, 
λαμπρόν τον δέ τε πολλοί από βπινθήρες ιενται' 
τω έικν? ήιξεν έπι χθόνα Παλλάς Άθήνη, 
κάδ δ' έθορ' ές μέββον θάμβος δ' έχεν είβορόωντας 
Τρώάς θ' ιπποδάμονς καϊ ένκνήμιδας 'Αχαιούς· 80 
ώδε δέ τις εΐπεβκεν ίδών ές πληβίον άλλον 
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,,ή β' αύτις πόλεμος τε κακός καί φνλοπις αίνή 
έσσεται, ή φιλότητα μετ άμφοτέροισι τί&ηΰιν 
Ζευς, 8ς τ' άν&ρώπων ταμίης πολέμοιο τέτυκται." 

&ς άρα τις είπεβκεν Αχαιών τε Τρώων τε. 85 
ή δ' άνδρΐ ίκέλη Τρώων κατεδνσεθ·' όμιλον, 
Ααοδόκω Αντηνορίδη, κρατερω αίχμητή, 
Πάνδαρον άντί&εον διζημένη, εϊ που έφενροι. 
εύρε Ανκάονος ,νίόν άμύμονά τε κρατερόν τε 
έότεώτ'· άμφϊ δέ μιν κρατεροί βτίχες άσπιστάων 90 
λαών, οΐ οί έποντο άπ' Αίσήποιο βοάων. 
άγχον δ' ίβταμένη έπεα πτερόεντα προσηνδα· 
,,ή βά νύ μοί τι πί&οιο, Ανκάονος νΓε δαΐφρον; 
τλαίης κεν Μενελάω έπιπροέμεν ταχύ ν ιόν, 
παΟι δέ κε Τρώεσσι χάριν καί κνδος άροιο, 95 
έκ πάντων δέ μάλιστα Αλεξάνδρα βασιλήι. 
τον κεν δή πάμπρωτα παρ' άγλαά δώρα φέροιο, 
αϊ κεν ϊδη Μενέλαου άρήιον Ατρέος νίον 
αω βέλεΐ δμη&έντα πυρής έπιβάντ άλεγεινής. 
αλλ' άγ' όίστενσον Μενελάου κνδαλίμοιο, 100 
εϋχεο δ' 'Απόλλανι λνκηγενέι κλυτοτόξω 
άρνών πρωτογόνων βέξειν κλειτήν εκατόμβην 
οίκαδε νοστήσας ιερής εις άστυ Ζελείης." 

ώς φάτ' Ά&ηναιη, τω δέ φρένας άφρονι πεΐ&εν 
αύτίκ έσύλα τόξον έύξοον ίξάλου αίγός 105 
άγριου, όν βά ποτ' αυτός υπό στέρνοιο τνχήσας 
πέτρης έκβαίνοντα, δεδεγμένος έν προδοκήσιν, 
βεβλήκει προς στήθος· 6 δ' ύπτιος εμπεσε πέτρη. 
τον κέρα έκ κεφαλής έκκαιδεκάδωρα πεφύκειν 
καί τά μέν άσκήσας κεραοξόος ήραρε τ έκτων, ι ίο 
παν δ' εύ λειήνας χρνσέην έπέ&ηκε κορώνην. • 
καί τό μέν εν κατέβηκε ταννσσάμενος, ποτί γάίη 
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άγκλι·νας· πρόδ&εν δέ βάκεα δχέ&ον έδ&λοϊ εταίροι·, 
μή πριν άναΐξειαν άρήιοι υϊες 'Αχαιών, ·,,· 
πριν βλήβ&αι Μενέλαον άρήιον 'Ατρέος νίόν. . . 115 
αντάρ δ βνλα πώμα φαρέτρης, έκ δ' έλετ ίον . 
άβλήτα πτερόεντα, μελαινέών ε ρ μ' δδννάών 
αΐψα δ' επί νενρή κατεκόΰμεε αικρον διδτόν, 
ενχετο δ' Απόλλων ι λνκηγενέι κλντοτόξω 
άρνών πρωτογόνων φέξειν κλειτήν έκατόμβην 120 
οίκαδε νοδτήΰας ιερής εις άδτυ Ζελείης. . 
έλκε δ' δμοϋ γλυφίδας τε λαβών καϊ νεύρα βόεια' 
νενρήν μέν μαξω πέλαβεν, τόξφ δέ βίδηρον. 
αντάρ έπεϊ δή κνκλοτερές μέγα τόξον έτεινεν, . 
λίγξε βιός, νενρή δέ μέγ' ί'αχεν, άλτο δ' διβτος 125 
δξνβελής, καίΐ' ομιλον ¿πιπτεβόΐαι μενεαίνων. 

ουδέ δέ&εν, Μενέλαε, &εοϊ μάκαρες λελά&οντο 
άϋ-άνατοι, πρώτη δέ Αιος. &υγάτηρ άγελείη, 
ή τοι πρόβ&ε βταβα βέλος έχεπενκές άμυνεν. 
ή δέ τόδον μέν έεργεν άπο χροός, ώς δτε μήτηρ 130 
παιδος έέργη μυϊαν, δ-9·' ήδέι λέξεται ϋπνω' 
αύτή δ' αύτ ..ί&ννεν, ό&ι ξωδτήρος. δχήες • 
χρνδειοι ϋύνεχον καϊ διπλόος ήντετο &ώρηξ. 
εν δ' έπεδε ξωδτήρι άρηρότι πικρός διδτός" 
διά μέν άρ ξωδτήρος έλήλατο δαιδαλέοιο, 135 
και διά &ώρηκος πολυδαιδάλου ήρήρειδτο -
μίτρης &', ην έφόρειν έρνμα χροός, έρκος άκόντων, 
ή οί πλεΐδτον έρντο' διαπρδ δέ εί'δατο καϊ της. 
άκρότατον. δ' άρ' διδτος έπέγραψε χρόα φωτός' 
αντίκα δ' έρρεεν αίμα κελαινεφές έξ ώτειλής. 140 

ώς δ' δτε τις τ έλέφαντα γυνή φοίνικι μιήνη 
Μηονϊς ήέ Κάειρα, παρήιον εμμεναι ίππων 
κείται δ' εν &αλάμω, .πολέες τέ μιν ήρήδαντο . 
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ίππήες φορέειν, βαβιλήι δέ κείται άγαλμα, 
άμφότερον, κόσμος θ' ΐππα έλατήρί τε κΰδος' 145 
τοίοι τοι, Μενέλαε, μιάνθην αίμα τι μηροί 
ενφνέες κνήμαί τε ¿δε σφνρά κάλ' νπένερθεν. 

ρίγησεν δ' άρ' έπειτα άναξ άνδρών Αγαμέμνων, 
ώς εϊδεν μέλαν αίμα καταρρέον έξ ώτειλής· 
ρίγησεν δε καΐ αυτός άρηίφιλος Μενέλαος. 150 
ώς δε ίδεν νεϋρόν τε καΐ όγκους έκτος έόντας, 
άψορρόν οt θυμός ένΐ Οτήθεσσιν άγέρθη. 
τοις δέ βαρύ στενάχων μετέφη κρεϊων Αγαμέμνων, 
χειρός έχων Μενέλαου' έπεστενάχοντο δ' εταίροι' 
„φίλε κασίγνητε, θάνατόν νύ τοι όρκι' έταμνον, 155 
οίον προστήσας προ Αχαιών ΤρωσΙ μάχεσ&αι" 
ως σ' έβαλον Τρώες, κατά δ' όρκια πιστά πάτησαν, 
ου μέν πως άλιον πέλει ορκιον αίμα τε άρνών 
σπονδαί τ άκρητοι καί δεξιαί, ής έπέπι&μεν. 
εϊ περ γάρ τε καί αύτίκ' 'Ολύμπιος ουκ έτέλεσσεν, 160 
έκ δέ καί όψέ τελεί, σύν τε μεγάλω άπέτισαν, 
σύν σφήσιν κεφαλήσι γυναιξί τε καί τεκέεσσιν. 
εύ γάρ έγω τάδε ο ¿δα κατά φρένα καί κατά θυμόν 
έσσεται ήμαρ, ότ άν ποτ όλώλη "Ιλιος ίρή 
καί Πρίαμος και λαός έυμμελίω Πριάμοιο, 165 
Ζεύς δέ σφι Κρονίδης νψίξυγος, αίθέρι ναιων, 
αυτός έπισσείησιν έρεμνήν αιγίδα π&σιν 
τήσδ' άπατης κοτέων. τά μέν έσσεται ουκ άτέλεστα' 
αλλά μοι αίνόν άχος σέθεν έσσεται, ω Μενέλαε, 
αϊ κε θάνης καί πότμον άναπλήσης βιότοιο. 170 
καί κεν έλέγχιστος πολνδίψιον 'Αργός ίκοίμην 
αύτϊκα γάρ μνήσονται Αχαιοί πατρίδος αί'ης · 
κάδ δέ κεν εύχωλήν Πριάμω καί Τρωσί λίποιμέν 
Αργείην Έλένην σέο δ' όστέα πύσει άρουρα 
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κειμένου έν Τροίη άτελευτήτω επί έργω. 175 
καί κέ τις ώδ' έρέει Τρώων υπερηνορεόντων, • 
τύμβω έπιθρώβκων Μενελάου κυδαλίμοιο' 
' αί'θ' όντως έπί πάβι χόλον τελέβει' Αγαμέμνων, 
'ώς καί νυν άλιον βτρατόν ήγαγεν ένθάδ' 'Αχαιών, 
καί δή έβη οικόνδε φίλην ές πατρίδα γαΐαν 180 
βυν κεινήβιν νηυβί, λιπών αγαθόν Μενέλαον'. 
ώς ποτέ τις έρέει' τότε μοι χάνοι ευρεία χθών." 

τον δ' έπιθαρβννων προβέφη ξανθός Μενέλαος' 
,,θάρβει, μηδέ τί πω δειδίββεο λαόν 'Αχαιών. 
ούκ έν' καιρίω όξν πάγη βέλος, αλλά πάροιθεν 185 
είρυβατο ξωβτήρ τε παναίολος ήδ' ύπένερθεν 
ζώμά τε καί μίτρη, την χαλκήες κάμον άνδρες." 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφη κρείων 'Αγαμέμνων 
,,αΐ γαρ δή οϋτως εΐη, φίλος ώ Μενέλαε' 
έλκος δ' ίητήρ έπιμάββεται ήδ' έπιθήβει 190 
φάρμαχ', ά κεν πανβηβι μελαινάων όδυνάων." 

ή καί Ταλθυβιον θείον κήρυκα προβηύδα' 
,,Ταλθύβι', όττι τάχιβτα Μαχάονα δεϋρο κάλεββον, 
φώτ Άβκληπιοϋ υίον άμνμονος ίητήρος, 
όφρά ΐδη Μενέλαον άρήιον Άτρέος νιόν, 195 
ον τις όιβτεύβας έβαλεν τόξων έύ είδώς, . 
Τρώων ί} Ανκίων, τω μεν κλέος, άμμι δε πένθος." 

ώς έφατ, ούδ' άρα οι κήρυξ απίθηβεν ¿κουβάς, 
βή δ' ίέναι κατά λαόν ''Αχαιών χαλκοχιτώνων 
παπταίνων ήρωα Μαχάονα. τον δέ νόηβεν 200 
έστεώτ'· άμφΐ δέ μιν κρατεροί βτίχες άβπιβτάων 
λαών, οΐ οί έποντο Τρίκης έξ ίπποβότοιο. 
άγχου δ' ίβτάμενος έπεα πτερόεντα προβηΰδα' 
,,όρβ', Άβκληπιάδη, καλέει κρείων 'Αγαμέμνων, 
όφρα -ίδη Μενέλαον άρήιον άρχόν 'Αχαιών, 205 
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ον τις διβτεύβας έβαλ.εν τόξων έύ είδώς, 
Τρώων ή Αυκίων, τω μεν κλέος, άμμι δε πέν&ος." 

ώς φάτο, τω δ' άρα &υμόν ένΐ Οτή&εββιν όρινεν 
•βάν δ' ίέναι καθ·' όμιλον ανά βτρατόν εύρύν 'Αχαιών, 
αλλ' οτε δ ή ρ ϊκανον, ó f f i ξαν&ός Μενέλαος . 2 J 0 

βλήμενος ήν, περί δ' αυτόν άγηγέραϋ·', οϋβοι άριβτοι, 
κυκλόβ', δ δ' έν μέββοιβι παρϊβτατο ίΰά&εος φώς, 
αντίκα δ' εκ ζωβτήρος άρηρότος έλκεν όιβτόν 
του δ' έξελ.κομένοιο πάλιν άγεν όξέες όγκοι, 
λϋβε δέ οι ζωβτήρα παναίολον ή δ' ύπένερ&εν 215 
ζωμά τε καΐ μίτρην, τήν χαλκήες κάμον άνδρες, 
αύτάρ επει Ιδεν .έλ.κος, off έμπεβε πικρός όιβτός, 
αίμ' έκμυζήβας έπ' άρ' ήπια φάρμακα είδώς . 
πάβθε,. τά ο'ί ποτε πατρι φίλα φρονέων πόρε Χειρών. 

όφρα τοι άμφεπένοντο βοήν άγα&όν Μενέλαον, 220 
τόφρα δ' έπι Τρώων βτίχες ήλυ&ον άδπιΰτάων 
οί δ' αύτις κατά τεύχε'. έδυν, μνήβαντο. δε χάρμης. 

έν&' ουκ αν βρίζοντα ί'δοις 'Αγαμέμνονα διον 
ουδέ καταπτώδβοντ ούδ' ουκ έ&έλοντα μάχεβϋ-αι, • 
άλλά μάλα δπεύδοντα μάχην ές κυδιάνειραν. 225 
ίππους μεν γάρ έαόε και άρματα ποικίλα χαλκώ" 
και τους μεν θεράπων άπανευΦ' έχε φυβιόιοντάς 
Ενρυμέδων υΓος Πτολεμαίου Πειραΐδαο, 
τω μάλα πόλλ' έπέτελλε παριβχέμεν, δππότε κέν μιν 
γνΐα λάβη κάματος πολέας διά κοιρανέοντα' 230 
αύτάρ δ πεζός έών έπεπωλεϊτο βτίχας άνδρωί'. 
και ρ οϋρ μέν σπεύδοντας ΐδοι Ααναών ταχνπώλων, 
τους μάλα &αρβύνε0κε παριβτάμενος έπέεββιν 
,,Άργεΐοι, μή πώ τι με&ίετε 9υύριδος αλκής" 
ού γάρ έπι ψευδέόβι πατήρ Ζευς έββετ άρωγός, 235 
άλλ' οί περ πρότεροι υπέρ όρκια δηλήβαντο, 
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των ή τοι αυτών τέρενα χροα γύπες έδονται, 
ημείς αύτ' άλόχονς τε φΐλας καΐ νήπια τέκνα 
άξομεν έν νήεββιν, έπήν πτολίε&ρον έλωμεν." 
ους τινας αν με&ιέντας ίδοι βτνγεροϋ πολέμοιο, 240 
τούς μάλα νεικείεβκε χολωτοΐβιν έπέεββιν 
,,Αργεΐοι ίόμωροι, έλεγχέες, οϋ νν βέβεβ&ε; 
τίφΟ·' ούτως έβτητε τε&ηπότες ήντε νεβροί, 
αϊ τ έπεϊ ούν έκαμον πολέος πεδϊοιο &έονδαι, 
έδτ&β', ούδ' άρα τις 6φι μετά φρεβΐ γίγνεται αλκή· 245 
ώς ύμεϊς έβτητε τε&ηπότες ουδέ μάχεβ&ε. 
ή μένετε Τρώας βχεόον έλ&έμεν, έν&α τε νήες 
είρνατ ενπρυμνοι πολιής επί divi &αλάββης, 
όφρα ΐδητ , αΐ κ νμμιν νπέρβχη χείρα Κρανίων," 

ώς δ γε κοιρανέων έπεπωλεΐτο βτίχας άνδρών. 250 
ήλ&ε δ' επί Κρήτεββι κιών άνά ονλαμον άνδρών 
οι δ' άμφ' Ίδομενήα δαί'φρονα &ωρήββοντο ' 
'Ιδομενεύς μέν ε vi προμάχοις, βνΐ είκελος άλκήν, . 
Μηριόνης δ' άρα οι πυμάτας ωτρυνε φάλαγγας. ' 
τονς δέ ίδών γή&ηβεν άναξ άνδρών Αγαμέμνων, 255 
αντίκα δ' 'Ιδομενήα προβηυδα μειλιχίοιβιν 
,,'Ιδο μεν εν, περί μέν 6ε τίω Ααναών ταχυπώλων 
ήμέν ένι πτολέμω ήδ' άλλοιω επί έργω 
ή δ' έν δαίΟ·', δτε πέρ τε γερο νβιον αΐ&οπα oivov 
Αργείων οι άριβτοι ένι κρητήρι κέρωνται' 260 
εΐ περ γάρ τ άλλοι γε κάρη κομόωντες 'Αχαιοί 
δαιτρον πίνωβιν, βον δέ πλεΐον δέπας αίεΐ 
έβτηχ', ως περ έμοί, πιέειν, δτε &νμος άνώγη. 
άλλ' δρβευ πολεμόνδ', οϊος πάρος ενχεαι είναι." 264 

τον δ' αύτ' 'Ιδομενεύς Κρητών άγος άντίον ηνδα • 
,,Ατρεΐδη, μάλα μέν τοι έγών έρίηρος εταίρος 
έββομαι, ώς το πρώτον ύπέβτην καϊ κατένευβα· 

Homeri I l i ab. I. 7 
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άλλ' άλλους ότρυνε κόρη κομόωντας Αχαιούς, 
όφρα τάχιστα μαχώμεθ', έπεί σύν γ' ορκι' έχευαν 
Τρώες' τοΐσιν δ' αύ θάνατος και πήδε' ύπίσβω 270 
ίσσετ, έπεί πρότεροι υπέρ όρκια δηλήβαντο." 

ως έφατ , Ατρεΐδης δε παρωχετο γηθόσυνος κήρ. 
ήλθε δ' έπ Αιάντεσσι κιών ανά ούλαμον άνδρών 
τω δε κορυσσέσθην, άμα δέ νέφος εϊπετο πεζών, 
ώς δ' ότ άπό σκοπιής εϊδεν νέφος αίπόλος άνήρ 27δ 
έρχόμενον κατά πόντον ύπο Ζεφύροιο ίωής' 
τω δέ τ' άνευθεν έόντι μελάντερον ήύτε πίσσα 
φαίνετ ιόν κατά πόντον, άγει δέ τε λαίλαπα πολλή ν 
ρίγησέν τε ίδών υπό τε σπέος ή λαβε μήλα' 
τοΐαι άμ' Αιάντεσσι διοτρεφέων αιζηών ·280 

δήιον ές πόλεμον πυκιναι κίνυντο φάλαγγες 
κυάνεαι, σόκεβίν τε και έγχεβι πεφρικυΐαι. 
και τους μεν γήθησεν ίδών κρείων Αγαμέμνων, 
και βφεας φωνήσας έπεα πτερόεντα προβηύδα" 
,',Αΐαντ , Αργείων ήγήτορε χαλκοχιτώνων, . 285 
βφώι μεν ου γαρ έοικ' ότρυνέμεν, οϋ τι κελεύω· 
αύτώ γαρ μόλα λαόν άνώγετον ίφι μόχεβθαι. 
αϊ γόρ, Ζεϋ τε πάτερ και Αθηναίη καΐ "Απολλον, 
τοΐος πάσιν θυμός ένί στήθεσσι γένοιτο· 
τω κε τάχ ήμιέσειε πόλις Πριάμοιο άνακτος 290 
χερσιν νφ' ήμετέρηβιν άλοϋσά τε περθομένη τε." 

ως ειπών τους μεν λίπεν αύτ οϋ, β ή δε μετ άλλους· 
ένθ' δ γ ε Νέστο ρ' έτετμε, λιγύν ΙΤυλίων άγορητήν, 
ους έτόρους στέλλοντα καΐ ότρύνοντα μόχεσθαι 
άμφί μέγαν Πελάγοντα Αλάστορά τε Χρομίου τε 295 
Αϊ μονά τε κρείοντα Βίαντό τε ποιμένα ί.αών. 
ΐππήας μεν πρώτα συν ϊπποιβιν χαΐ 'όχεσφιν, 
πεζούς δ' έξόπιθε στήσεν πολέας τε καΐ έσθλούς, 
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έρκος ε μεν πολέμοιο" κακούς δ' ές μέββον έλαββεν, 
όφρα καΙ ούκ έθέλων τις αναγκαΐη πολεμίζοι. 300 
ίππεϋβιν μεν πρώτ έπετέλλετο· τους γαρ άνώγειν 
βφούς ίππους έχε μεν μηδε κλονέεβθαι δμϊλω· 
„μηδέ τις ίπποβύνη τε και ήνορέηφι πεποιθώς 
οΐος πρόβθ' άλλων μεμάτω Τρώεββι μάχεβθαι, 
μηδ' άναχωρείτω' άλαπαδνότεροι γαρ έβεβθε. 305 
og δέ κ' άνήρ απο ών οχέων έτερ' άρμαθ' ΐκηται, 
έγχει δρεξάβθω, έπεϊ ή πολύ φέρτερον ούτως, 
ώδε και οί πρότεροι πόλιας και τεϊχε έπόρθεον, 
τόνδε νόον και θυμον ένΐ βτήθεββιν έχοντες 

ώς δ γέρων ώτρννε πάλαι πολέμων έύ ε ιδώ ς. 310 
και τον μεν γήθηβεν ιδών κρείων Αγαμέμνων, 
καί μιν φωνήβας έπεα πτερόεντα προβηύδα' 
,,ώ γέρον, εΐθ', ώς θυμός ένΐ βτήθεββι φίλοιβιν, 
ώς τοι γούναθ' έποιτο, βίη δέ τοι έμπεδος εί'η. 
αλλά βε γήρας τείρει δμοίιον ág όφελεν τις 315 
ανδρών άλλος έχειν, 6υ δε κουροτέροιβι μετεΐναι." 

τον δ' ήμείβετ έπειτα Γερή νιος ίππότα Νέβτωρ · . 
4Ατρεΐδη, μάλα μεν κεν έγών έθέλοιμι και αύτδς 
ώς έμεν, ώς ότε δΐον Έρευθαλίωνα κατέκταν. 
αλλ' ου πως άμα πάντα θεοί δόβαν άνθρώποιβιν 3·20 
ει τότε κούρος έα, νυν αυτέ με γήρας δπάζει. 
αλλά καί ώς ίππεϋβι μετέββομαι ήδε κελεύβω 
βουλή καί μύθοιβΐ' το γαρ γέρας έβτί γερόντων. 
αίχμάς δ' αίχμάββουβι νεώτεροι, οΐ περ έμεΐο 
δπλότεροι γεγάαβι πεποίθαβίν τε βίηφιν." 325 
. ώς^έφατ', Άτρεΐδης δε παρείχετο γηθόβυνος κήρ. 
εν ρ' υίδν Πετεώο Μενεβθήα πλήξιππον 
έβτεώτ'· άμφί δ' 'Αθηναίοι, μήβτωρες αυτής· 
αύτάρ δ πληβίον έΰτήκει πολύμητις Όδυββεύς, 

7* 
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παρ δέ Κεφαλλήνων άμφϊ βτίχες ουκ άλαπαδναί 330 
έβταβαν ού γάρ πώ βφιν άκούετο λαός αυτής, ' 
άλλά νέον βυνορινόμεναι κίνυντο φάλαγγες 
Τρώων Ιπποδάμων καΐ Αχαιών, οί δέ μένοντες 
έβταβαν, όππότε πύργος Αχαιών άλλος έπελθών 
Τρώων όρμήβειε χαΐ αρξειαν πολέμοιο. 335 
τούς δέ Ιδών νείκεββεν άναξ άνδρών Αγαμέμνων, 
και βφεας φωνήβας έπεα πτερόεντα προβηνδα' 
,,ώ υιέ Πετεώο διοτρεφέος βαβιλήος 
καΐ βυ κακοίβι δόλοιβι κεκαβμένε, κερδαλεόφρον, 
τιπτε καταπτώββοντες άφέβτατε, μίμνετε δ' άλλους-, 340 
βφώιν μέν τ' έπέοικε μετά πρώτοιβιν έόντας 
έβτάμεν ήδέ μάχης καυβτείρης άντιβολήβαι' 
πρώτω γάρ καΐ δαιτός άκουάζεβθον έμεΐο, 
όππότε δαϊτα γέρουβιν έφοπλίζωμεν Αχαιοί. 
ένθα φίλ' όπταλέα κρέα έδμεναι ήδέ κύπελλα 345 
οίνου πινέμεναι μελιηδέος, όφρ' έθέλητον 
νυν δέ φίλ ω ς χ όρόωτε, καΐ εί δέκα πύργοι Αχαιών 
ν με ίων προπάροιθε μαχοίατο νηλέι χαλκω." 

τον δ' α ρ' ύπόδρα ίδών προβέφη πολυμητις 
Όδυββεύς · 

,.Ατρεΐδη, ποιόν βε έπος φνγεν έρκος όδόντων. 350 
πώς δή φής πολέμοιο μεθιέμεν; δππότ Αχαιοί 
Τρωβιν έφ' ίπποδάμοιβιν έγείρομεν όξυν "Αρηα, 
όψεαι, ήν έθέληβθα καΐ αί κέν τοι τά με μήλη, 
Τηλεμάχοιο φίλον πατέρα προμάχοιβι μιγέντα 
Τρώων ιπποδάμων βύ δέ ταϋτ όνεμώλια βάζεις355 

τον δ' έπιμειδήβας προβέφη κρείων Αγαμέμν&ν, 
ώς γνώ χωομένοιο' πάλιν δ' ο γε λ.άζετο μϋθον 
,,διογενές Ααερτιάδη, πολυμήχαν' Όδυββεϋ, 
ούτε βε νεικείω περιώβιον ούτε κελεύω' 
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ο ι δα ^άρ, ως τοι &νμός ένι 6τή%·ε66ι φίλοιΰιν 360 
ήπια δήνεα οίδε' τά γάρ φρονέεις, ά τ εγώ περ. 
αλλ' ί&ι, ταϋτα δ' όπιβ&εν άρεββόμεϋ·', εί τι κακόν νυν 
είρηται, τά δε πάντα &εοΙ μεταμώνια &είεν." 

ώς ειπών τους μεν λίπεν αν τον, βή δε μετ άλλους, 
εύρε δε - Τνδέος ν ιόν ύπέρ&νμον Αιομήδεα . 365 
έβτεώτ' εν ϊπποιβι καϊ αρμαβι κολλητοΐβιν 
πάρ δε οί εδτήκει Σ&ένελος Καπανψος υιός. 
και τον μεν νείκεββεν Ιδών χρειών Αγαμέμνων., . 
καί μιν· φωνήβας έπε α πτερόεντα προ βηνδα' 
,,ώ μοι, Τνδέος νιε δαΐφρονος ίπποδάμοιο, 370 
τί πτώββεις, τί δ', δπιπενεις πολέμοιο γέφυρας; 
ου μεν Τυδέι γ ώδε φίλον πτ ωβκαζέμεν ή εν, 
αλλά πολύ προ φίλων έτάρων δηίοιβι μάχεβ&αι. 
ώς φάβαν, οϊ μιν ΐδοντο πονεύμενον ού γάρ έγώ.γε 
ήντηβ' ούδέ ίδον περί δ' άλλων φαβι γενέβ&αι. 375 
ή τοι μεν γάρ άτερ πολέμου είβήλ&ε Μυκήνας .. 
ξεΐνος αμ άντι&έω Πολννείκεϊ, λαόν αγείρων, . 
οϊ ρα τότ έβτρατόωνϋ·' ιερά προς τείχεα Θήβης. •.•• 
καί ρα μάλα λίββοντο δόμεν κλειτούς επικούρους· Λ 

οί δ' ¿Ό·ελον δόμεναι καί έπήνεον, ώς έκέλευον 380 
αλλά Ζευς έτρεψε παραίβια βήματα φαίνων. 
οί δ' έπεί ούν φχοντο ι'δε προ δδον έγένοντο, 
Αβωπόν δ' ϊκοντο βα&ύβχοινον λεχεποίην, . . 
ένΡ' αυτ άγγελίην έπι Τνδή ΰτείλαν. Αχαιοί, 
αύτάρ δ βή, πολέας δε κιχήβατο Καδμεΐωνας 385 
δαιννμένονς κατά δώμα βίης Έτεοκληείης... 
ενθ' ούόΑ ξεΐνός περ έών ίππηλάτα Τνδενς .. 
τάρβει, μοννος έών πολέβιν μετά Καδμείοιΰιν, / 

αλλ' 8 γ' άε&λεύειν προχαλίζετο, πάντα δ', ¿νίκα 
ρψδίως· τοίή οί έπίρρο&ος ήεν'Α&ήνη.. 390 
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οί δε χολωβάμενοι Καδμείοι, κέντορες ίππων, 
άψ άρ' ανερχόμενα πυκινόν λόχον εϊβαν άγοντες, 
κούρους πεντήκοντα' δύω δ' ηγήτορες ήβαν, 
Μαίων Αίμονίδης έπιείκελος άθανάτοιβιν 
υιός τ Αύτοφόνοιο μενεπτόλεμος Πολυφόντης. 395 
Τυδεύς μεν καΐ τοΐβιν άεικεα πότμον έφήκεν 
πάντας έπεφν', ένα δ' οίον ΐει οίκόνδε νέεβθαι' 
Μαίον άρα προέηκε, θεών τεράεββι πιθήβας. 
τοΐος έην Τυδεύς Αίτώλιος' αλλά τον υίόν 
γείνατο ε ίο χέρηα μάχη, άγορή δε' τ' άμε ίνα." 400 

ως φάτο, τον δ' ου τι προβέφη κρατερός Αιομήδης, 
αίδεβθείς βαβιλήος ένιπήν αίδοίοιο. 
τον δ' υ ίο ς Καπανήος αμείψατο κυδαλίμοιο' 
,,'Ατρεΐδη, μή ψεύδε' έπιβτάμενος βάφα ειπείν, 
ημείς τοι πατέρων μέγ' άμείνονες εύχόμεθ' είναι* 405 
ημείς καΐ Θήβης έδος εϊλομεν έπταπύλοιο, 
παυρότερον λαόν άγαγόνθ' ύπό τείχος άρειον, 
πειθόμενοι τεράεββι θεών καΐ Ζηνός αρωγή' 
κείνοι δέ βφετέρηβιν άταβθαλίηβιν όλοντο. 
τω μή μοι πατέρας ποθ' δμοίη ένθεο τιμή." 410 

τον δ' άρ' ύπόδρα ίδών προβέφη κρατερός Αιομήδης' 
,,τεττα, βιωπή ήβο, εμώ δ' έπιπείθεο μύθω. 
ού γάρ έγώ νεμεβώ Άγαμέμνονι ποιμένι λαών 
ότρύνοντι μάχεβθαι έυκνήμιδας 'Αχαιούς' 
τούτω μεν γάρ κϋδος άμ' έψεται, εί κεν 'Αχαιοί 415 
Τρώας δηώβωβιν έλωβί τε "Ιλιον ίρήν, 
τούτω δ' αύ μέγα πένθος 'Αχαιών δηωθέντων. 
άλλ' άγε δη και νώι μεδώμεθα θούριδος αλκής." 

ή ρα καΐ εξ δχέων βύν τεύχεβιν αλτο χαμαξε' 
δεινδν δ' έβραχε χαλκός έπϊ βτήθεββιν άνακτος 4-20 
όρνυμένου' υπό κεν ταλαβίφρονά περ δέος εΐλεν. 
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ώς δ' δ τ' ¿ν αίγιαλω πολυηχέι κνμα %-αλάββης 
δρνυτ έπαββντερον Ζεφνρου ϋπο κινήβαντος" 
jcóvτω μεν τε πρώτα κορνββεται, αντάρ έπειτα 424 
χέρβφ ρηγνυμενον μεγάλα βρέμει, άμφΐ δέ τ' άκρας 
κνρτόν ιόν κορυφονται, άποπτνει δ' άλός άχνην' 
ώς τότ έπαδβντεραι Ααναών κίννντο φάλαγγες 
νωλεμέως πολεμόνδε. κέλευε δέ οίβιν έκαβτος 
ηγεμόνων ' οι δ' άλλοι άκήν ί'βαν, ουδέ κε φαίης 
τόββον λαόν έπεβ&αι έχοντ έν βτή&εβιν αν0ήν, 430 
βιγή, δειδιότες βημάντορας' άμφι δέ πάβιν 
τεύχεα ποικίλ' έλαμπε, τά είμένοι έβτιχόωντο. 
Τρώες δ', ως τ' όιες πολνπάμονος άνδρός έν ανλή 
μυρίαι ίβτήκαβιν άμελγόμεναι γάλα λενκον 
άζηχές μεμακυϊαι, άκονονβαι όπα άρνών, 435 
ώς Τρώων άλαλητός &và βτρατον εύρύν όρώρειν 
ού γάρ πάντων ήεν όμος &ρόος ονδ' l'a γήρνς, 
άλλα γλώβΰ' έμέμικτο, πολυκλητοι δ' έβαν άνδρες, 
ώρβε de τους μεν Άρης, τονς δέ γλανκώπις Α&ήνη 
Αειμός τ ήδέ Φόβος και Έρις άμοτον μεμανΐα, 440 
Άρεος άνδροφόνοιο καβιγνήτη ετάρη τε, 
ή τ ο λίγη μέν πρώτα κορύββεται, αντάρ έπειτα 
ούρανω ε'βτήριξε κάρη και επί χ&ονί βαίνει. . 
ή 6φιν καΐ τότε νεΐκος υμοίιον έμβαλε μέββω 
έρχομένη κα&' δμιλον, όφέλλονβα βτόνον ανδρών. 445 

οί δ' δτε δη ρ ες χώρον ένα ξυνιόντες ϊκοντο, 
βνν ρ έβαλον ρινούς, βύν δ' έγχεα και μένε' ανδρών 
χαλκεο&ωρήκων' άτάρ αβπίδες όμφαλόεββαι 
έπληντ άλλήληβι, πολύς δ' όρνμαγδός όρώρειν. 
έν&α δ' άμ' οιμωγή τε καΐ ενχωλή πέλεν ανδρών 450 
όλλυντων τε και όλλνμένων, ρέε δ' α'ίματι γαία. 
ώς δ' δτε χείμαρροι ποταμοί κατ' όρεβφι ρέοντες 
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ές μιβγάγκειαν ξυμβάλλετον όβριμον ν δω ρ 
κρουνών έχ μεγάλων κοίλης έντοβθε χαράδρης' 
των δέ τε τηλόβε δοϋπον έν οϋρεβιν εκλύε ποιμήν 455 
ág τών μιβγομένων γένετο Ιαχή τε πόνος τε. 

πρώτος δ' Αντίλοχος Τρώων ε'λεν άνδρα κορυβτήν 
έβθλόν ενί προμάχοιβι, Θαλυβιάδην Έχέπωλον 
τόν ρ έβαλε πρώτος κόρυθος φάλον ίπποδαβείης, 
έν δέ μετώπω πήξε, πέρηβε δ' άρ' όβτέον εί'βω 460 
αιχμή χαλκείη' τόν δέ βκότος 8ββε κάλυψεν, 
ήριπε δ', ώς οτε πύργος, ένί κρατερή νβμίνη. 
τον δέ πεβόντα ποδών έλαβε κρείων Έλεφήνωρ 
Χαλκω δοντιάδης, μεγάθυμων άρχος 'Αβάντων, . 
έλκε δ' ΰπέκ βελέων λελιημένος, 'όφρα τάχιβτα 465 
τεύχεα βυλήβειε' μίνυνθα δέ ο[ γένεθ' άρμη' 
νεκρον γάρ ρ' έρύοντα ίδών μεγάθυμος Αγήνωρ .. 
πλευρά, τά οί κύψαντι παρ' άβπίδος έξεφαάνθη, 
οϋτηβε ξυβτώ χαλκήρεΐ, λϋβε δέ γυΐα. 
ώς τον μέν λίπε θυμός, έτι' αύτω δ' έργον έτυχθη 470 
άργαλέον Τρώων και 'Αχαιών οί δέ λύκοι ώς 
άλλήλοις έπόρονβαν, άνήρ δ' άνδρ' έδνοπάλιξεν. 

ένθ' έβαλ' Άνθεμίωνος νίυν Τελαμώνιος Αίας, 
ήίθεον θαλερόν Σιμοείβιον, ον ποτε μήτηρ 
"Ιδήθεν κατιοϋβα παρ' 'όχθηβιν Σιμόεντος 475 
γείνατ , έτιεί ρα τοκεϋβιν άμ' έβπετο μήλα ίδέβθαι' 
τούνεκά μιν κάλεον Σιμοείβιον ουδέ τοκεϋβιν . 
θρέπτρα φίλοις άπέδωκε, μινννθάδιος δέ οί αίών 
έπλεθ' υπ' Αΐαντος μεγάθυμου δουρι δαμέντι. 
πρώτον γάρ μιν ¿όντα βάλε βτήθος παρά μαξον 480 
δεξιόν, άντικρύς δέ δι' ωμον χάλκεον έγχος ' 
ήλθεν' δ δ' έν κονέηβι χαμαί πέβεν αίγειρος ώς, 
ή ρά τ' έν είαμενή έλεος μεγάλοιο πεφύκη 
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λείη, άτάρ τέ о С όζοι 1% ακρότατη πεφύαβιν 
την μεν θ' άρματοπηγός άνήρ αΐθωνι όιδήρω 485 
έξέταμ', όφρα ΐτνν κάμψη περικαλλέι δίφρω' 
ή μεν τ' άζομένη κείται ποταμοΐο παρ' όχθας. 
τοϊον άρ' Άνθεμίδην Σιμοείβιον έξενάριξεν 
Αίας διογενής. τον δ' "Αντιφος αίολοθώρηξ 
Πριαμίδης καθ' ομιλρν άκόντιβεν όξε'ι δουρί' 490 
τοΰ μεν άμαρθ', ό δέ Αενκον Όδυββέος έβθλόν εταΐρον 
βεβλήκει βονβώνα νέκνν έτέρωβ' έρνοντα· 
ήριπε δ' άμφ' αντώ, νεκρός δέ οί εκπεβε χειρός, 
τοϋ δ' Όδυβεύς μάλα θνμον άποκταμένοιο χολώθη, 
βή δέ δια προμάχων κεκορνθμένος αΐθοπι χαλκω, 495 
ΰτή δέ μάλ' έγγύς ιών, και άκόντ ΐ6 ε δονρΐ φαεινω 
άμφι ? παπτήνας. υπό δέ Τρώες κεκάδοντο 
άνδρας άκοντίββαντος. 6 δ' ούχ άλιον βέλος ήκεν, 
άλλ' υίον Πριάμοιο νόθον βάλε Αημοκόωντα, 
ος οί Άβνδόθεν ήλθε, παρ' ίππων ώκειάωυ- 500 
τόν ρ 'Οδυΰενς ετάροιο χολωβάμενος βάλε δονρί 
κόρδην' ή δ' έτέροιο διά κροτάφοιο πέρηβεν : 
αιχμή χαλκείη' τον δέ βκάτος όΰβε κάλυψεν, 
δονπηβεν δέ πεβών, άράβηβε δέ τεύχε' έπ' αύτω. 
χώρηδαν δ' υπό τ ε πρόμαχοι και φαίδιμος "Εκτωρ' 505 
'Αργεΐοι δέ μέγα Ιαχον, έρύδαντο δέ νεκρούς, 
ίθνβαν δέ πολύ προτέρω. νεμέβηδε δ' 'Απόλλων 
Περγάμου έκκατιδών, Τρώεβδι δέ κέκλετ άύβας' 
,,ϋρνυδθ', ίππόδαμοι Τρώες, μηδ' εΐκετε χάρμης 
Αργείοις, έπεί οϋ δφι λίθος χρως ουδέ βίδηρος 510 
χαλκών άναδχέβθαι ταμεβίχροα βαλλομένοιδιν., 
ου μάν ονδ' Άχιλεύς Θέτιδος πάις ήυκόμοιο 
μάρναται, άλλ' έπϊ νηυδι χόλον θυμαλγέα πέββει." 

ως φάτ' άπό πτόλιος δεινός θεός· αντάρ 'Αχαιούς 
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ώρβε Αιος &υγάτηρ κυδίβτη τριτογένεια, 515 
έρχομένη καϋ·' δμιλον, o f f t με&ιένrag ίδοιτο. 

έν&' Αμαρνγκεΐδην Αιώρεα μοίρα πέδηβεν' 
χερμαδία γαρ βλήτο παρά βφυρον όκριόεντι 
κνήμην δεξιτερήν βάλε δε Θρηκών άγος ανδρών, 
Πείροος Ίμβραβίδης, 8s «ρ' Αίνό&εν είληλον&ειν 520 
άμφοτέρω δε τένοντε και δβτέα λάας αναιδής 
άχρις άπηλοίηβεν ó δ' ύπτιος έν κονίηβιν 
κάππεβεν, άμφα χεϊρε φίλοις έτάροιβι πετάββας, 
&νμδν άποπνείων. ό δ' ίπέδραμεν, δς ρ' έβαλέν περ, 
Πείροος, ούτα δε δονρι παρ' όμφαλόν έκ δ' άρα πάβαι 
χύντο χαμαΐ χολάδες, τον δέ βκότος δββε κάλνψεν. 526 
τον δε Θόας Αιτωλός άπεββνμενον βάλε δονρΐ 
βτέρνον υπέρ μαζοϊο, πάγη δ' έν πνευμόνι χαλκός, 
άγχίμολον δέ οι ήλ&ε Θόας, έκ δ' δβριμον έγχος 
έδπάβατο βτερνοιο, έρνΰβατο δε ξίφος δξν, 530 
τω δ γ ε γαβτέρα τύψε μεβην, έκ δ' αΐνντο &υμόν. 
τενχεα δ' ουκ άπέδνβε ' περίβτηβαν γαρ εταίροι 
Θρήικες άκρόκομοι δολίχ' έγχεα χερβϊν έχοντες, 
οι ε μέγαν περ έόντα καΐ ιφ&ιμον καΐ άγανον 
ώΰαν άπδ βφείων 6 δέ χαββάμενος πελεμίχ&η. 535 
ώς τώ γ' έν κονίηβι παρ' άλλήλοιβι τετάβ&ην, 
ή τοι δ μέν Θρηκών, δ δ' 'Έπειων χαλκοχιτώνων 
ήγεμόνες" πολλοί δέ περικτείνοντο καΐ άλλοι. 

έν&α κεν ούκέτι έργον άνήρ δνόβαιτο μετελ&ών, 
δς τις έτ' άβλητος xal άνούτατος δξέι χαλχφ 540 
δινεύοι κατά μίββον, άγοι δέ ε Παλλάς Α&ήνη 
χειρός έλονβα, άτάρ βελέων άπερύκοι έρωήν 
πολλοί γάρ Τρώων xal Αχαιών ήματι κείνω 
πρηνέες έν κονίηβι παρ' άλλήλοιβι τέταντο. 
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Αιομήδους άριστεία. 

έν&' αυ Τυδεΐδη Αιομήδεϊ Παλλάς Ά&ήνη 
δώχε μένος καϊ &άρβος, ϊν' έκδηλος μετά πάβιν 
Άργείοιβι γένοιτο Ιδέ κλέος έβ&λον αροιτο. 
δαϊέ οι έκ χόρν&ός τε καϊ άσπίδος άχάματον πυρ, 
άστέρ' όπωρινω έναλίγκιον, δς τε μάλιβτα δ 
λαμπρον παμφαίνηβι λελονμένος '£1κεανοίο" 
τοΐόν οι πΰρ δαΐεν από κρατάς τε καϊ ώμων, 
ώρβε δέ μιν κατά μέσσον, δ&ι πλείστοι κλονέοντο. 

ήν δέ τις ίν Τρώεββι Αάρης άφνειος άμύμων, 
ίρεύς Ήφαίβτοιο· δύω δέ οί νίέες ήστην, 10 
Φηγενς Ίδαΐός τε, μάχης έύ είδότε πάσης' 
τώ οί άποκριν&έντε έναντέω όρμη&ήτην' 
τώ μεν άφ' ΐπποιιν, δ δ* από χ&ονδς ώρνντο πεζός, 
οί δ' δτε δή σχεδόν ήβαν έπ' άλλήλοιβιν Ιόντες, 
Φηγεύς ρα πρότερος προΐει δολιχόσκιον έγχος" 16 
Τνδεΐδεω δ' υπέρ ώμον άριΰτερόν ήλν&' άκωκή 
έγχεος, ούδ' έβαλ' αύτόν. δ δ' ύστερος ώρνντο χαλκω 
Τνδεΐδης" τοϋ δ' ονχ αλιον βέλος έκφνγε χειρός, 
άλλ' έβαλε ϋτή&ος μεταμάξιον, ώσε δ' άφ' ίππων. 
Ίδαϊος δ' άπόρονσε λιπών περικαλλέα δίφρον, 20 
ούδ' έτλη περιβήναι άδελφειοϋ κταμένοιο' 
ουδέ γάρ ουδέ χεν αυτός ύπέκφνγε χήρα μέλαιναν, 
άλλ' "Ηφαιστος έρυτο, σάωαε δε νυχτϊ καλύψας, 
ώς δή οί μή πάγχυ γέρων άκαχήμένος εί'η. 
ίππους δ' έξελάσας μεγα&ύμον Τνδέος ν ίο ς 25 
δώκεν εταίροιϋιν κατάγειν κοίλας έπϊ νήας. 
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Τρώες δε μεγάθυμοι έπεί ΐδον νιε Αάρητος 
τον μεν άλευάμενον, τόν δέ χτάμενον παρ' όχεβφιν, 
πάβιν όρίνθη θυμός' άτάρ γλαυκώπις 'Αθήνη 
χειρός ελοϋβ' έπέεββι προβηυδα θοϋρον Άρηα' 30 
,,Αρες, Άρες βροτολοιγέ, μιαιφόνε, τειχεβιπλήτα, 
ουκ αν δή Τρώας μεν ¿άβαιμεν καΐ Αχαιούς 
μάρναβθ', όπποτέροιβι πατήρ Ζεύς κΰδος όρεξη; 
νώι δέ χαξώμεβθα, Α ιός δ' άλεώμεθα μήνιν." 

ως είποϋβα μάχης έξήγαγε θοϋρον Άρηα. 35 
τόν μεν έπειτα καθεΐβεν έπ' ήιόεντι Σκαμάνδρφ, 
Τρώας δ' έκλιναν Ααναοί' έλε δ' άνδρα έκαβτος 
ήγεμόνων. πρώτος δέ άναξ ανδρών 'Αγαμέμνων 
άρχόν Άλιζώνων, Όδίον μέγαν, έκβαλε δίφρου' 
πρώτω γάρ βτρεφθέντι μεταφρένω έν δόρυ πήξεν 40 
ά>μων μεββηγυς, διά δέ βτήθεβφιν έλαββεν. 
[δονπηβεν δέ πεβών, άράβηβε δέ τευχε' έπ' αντω.~[ 

'Ιδομενεύς δ' άρα Φαΐβτον ένήρατο, Μήονος νίόν 
Βώρον, δς έκ Τάρνης έριβώλακος είληλουθειν 
τόν μέν άρ' 'Ιδομενεύς δουρικλυτός έγχεΐ μακρω 45 
ννξ' ΐππων έπιβηβόμενον κατά δεξιόν ωμον 
ήριπε δ' έξ όχέων, βτυγερός δ" άρα μιν βχότος 

εϊλεν. 
τόν μέν άρ' Ίδομενήος έβύλευον θεράποντες' 

νίόν δέ Στροφίοιο Σκαμάνδριον, αϊμονα θήρης, 
Ατρεΐδης Μενέλαος έλ' έγχεΐ όξυόεντι, 50 
έβθλόν θηρητήρα' δίδαξε γάρ Άρτεμις αυτή 
βάλλειν άγρια πάντα, τά τε τρέφει ουρεϋιν υλη. 
άλλ' ου οί τότε γε χραϊβμ' Άρτεμις ίοχέαιρα, 
ουδέ έκηβολίαι, ήβιν τό πρίν γε κέκαβτο' 
άλλά μιν Ατρεΐδης δουρικλειτός Μενέλαος 55 
πρόβθεν έθεν φεύγοντα μετάφρενον οϋταβε δονρΐ 
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[ωμων μεββηγνς, δια δέ δτή&εβφιν έλαββεν.] 
ήριπε δε πρηνής, άράβηβε δε τενχε' ίπ αντω. 

Μηριόνης δε Φέρεκλον ένήρατο, Τέκτονος νίόν 
Άρμονίδειο, ο£ χερβίν έπίβτατο δαίδαλο: πάντα 60 
τενχε ιν έξοχα γάρ μιν έφίλατο Παλλάς Ά&ήνη' 
05 καΐ 'Αλεξάνδρα τεκτήνατο νήας έίβας 
άρχεκάκονς, αΐ παΰι κακόν Τρώεββι γένοντο 
οI χ αύτω, έπεί οΰ τι θεών έκ &έβφατα ήδη. 
τον μεν Μηριόνης, δτε δή κατέμαρπτε διάκων, 65 
βεβλήκει γλοντόν κάζα δεξιόν ή δε διαπρό 
άντιχρύς κατά κύβτιν νπ' όβτέον ήλυϋ·' άκωκή. 
γνύξ δ' έριπ' οίμώξας, θάνατος δέ μιν άμφεχάλνψεν. 

Πήδαιον δ' άρ' έπεφνε Μέγης, 'Αντήνορος νίόν, 
δς ρα νό&ος μεν ίην, πνκα δ' έτρεφε δια Θεανώ, 70 
Ιβα φίλοιβι τέχεβδι, χαριξομένη πόβεϊ ω. 
τον μεν Φνλείδης δονρικλυτός έγγν&εν έλ&ων 
βεβλήκει κεφαλής κατά Ινίον όξέι δονρί' 
άντιχρύς δ' άν' δδόντας νπο γλώδβαν τάμε χαλκός, 
ήριπε δ' έν κονίη, ψνχρόν δ' ί'λε χαλκόν όδοϋδιν. 75 

Εύρνπνλος δ' Έναιμονίδης Τψήνορα δΐον, 
νίόν ύπερ&νμον Αολοπίονος, δς ρα Σκαμάνδρου 
άρητήρ έτέτνκτο, &εός δ' ως τίετο δήμω, 
τον μεν άρ' Ενρνπνλος Έναίμονος άγλαός νίός 
πρόδ&εν έ&εν φεύγοντα μεταδρομάδην έλαβ' ώμον 80 
φαβγάνφ άίξας, άπό δ' έξεβε χείρα βαρεΐαν. 
αίματόεδδα δέ χεϊρ πεδία πέσε' τόν δέ κατ' όδδε 
έλλαβε πορφνρεος &άνατος καΙ μοίρα κραταιή. 

ώς οί μεν πονέοντο κατά χρατερήν ύδμίνην · 
Τυδεΐδην δ' ουκ αν γνοίης, ποτέροιβι μετείη, 85 
ήί μετά Τρώεδβιν όμιλέοι ή μεν' Άχαιοΐς. 
&ΰνέ γάρ άμ πεδίον ποταμω πλή&οντι έοικώς 
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χειμάρρω, δς τ' ώκα β ε ων έκέδαββε γέφυρας· 
τον δ' οϋτ' αρ τ ε γέφνραι ίερμέναι Ιδχανόωβιν, 
ούτ άρα ίρκεα ί'βχει άλωάων έριθηλέαν 90 
έλθόντ' έξαπίνης, δτ' έπιβρίδη Α ιός ομβρος· 
πολλά δ' υπ αύτοϋ ίργα κατήριπε κάλ' αίζηών, 
ως υπό Τυδεΐδη πνκιναϊ κλονέοντο φάλαγγες 
Τρώων, ούδ' άρα μιν μίμνον πολέες περ έόντες. 

τον δ' ώς ουν ένόηδε Αυκάονος άγλαός νιος 9δ 
θύνοντ' άμ πεδίον πρό έθεν κλονέοντα φάλαγγας, 
αίψ' έπϊ Τυδεΐδη έτιταίνετο καμπύλα τόξα, 
καϊ βάλ' έπαΐδδοντα, τυχών κατά δεξών ώμον, 
θώρηκος γναλον διά δ' επτατο πικρός όιβτός, 
άντικρύς δέ διεβχε, παλάβδετο δ' αϊ ματ ι θώρηξ. 100 
τω δ' έπϊ μακρόν άνβε Αυκάονος άγλαός υιός" 
,,δρννβ&ε, Τρώες μεγάθυμοι, κέντορες ίππων 
βε'βληται γάρ άριδτος 'Αχαιών, ουδέ έ φημι 
δήθ' άνδχήδεβθαι κρατερόν βέλος, εί έτεόν με 
ώρβεν άναξ Αιός υιός άπορνύμενον Ανκίηθεν." 105 

ώς έφατ ευχόμενος · τον δ' ου βέλος ώκύ δάμαδδεν, 
άλΓ άναχωρήδας πρόδθ' ϊπποιιν και δχεδφιν 
έδτη, καϊ Σθένελον προδέφη Καπανήιον νίόν 
,,δρδο, πέπον Καπανηιάδη, χαταβήδεο δίφρου, 
δφρα μοι έξ ωμοιο έρνδδης πιχρόν όιδτόν." 110 

ώς άρ' έφη, Σθένελος δέ καθ' ίππων αλτ ο χαμαζε, 
πάρ δέ δτάς βέλος ώκύ διαμπερές έξέρυδ' ώμον 
αίμα δ' άνηκόντιζε διά δτρεπτοϊο χιτώνας, 
δή τότ έπειτ' ήράτο βοήν αγαθός Αιομήδης' 
,,κλνθί μεν, αίγιόχοιο Αιός τέκος, άτρντώνη, 115 
ει ποτέ μοι καϊ πατρί φίλα φρονέονδα παρέδτης 
δηίω έν πολέμω, νυν αυτ' έμέ φΐλαι, Άθήνη· 
δός δέ τέ μ' άνδρα έλεΐν καϊ ές όρμήν έγχεος έλθεΐν, 
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δς μ' έβαλε φθάμενος χαϊ έπενχετ«ι, ουδέ με φηβιν 
δηρόν έτ όψεβθαι λαμπρον φάος ήελίοιο." 120 

ως έφατ' ευχόμενος, τοϋ δ' εκλύε Παλλάς Αθήνη, 
γυϊα δ' έθηκεν έλαφρά, πόδας χαϊ χείρας υπερθεν 
άγχοϋ δ' ίβταμένη έπεα πτερόεντα προβηύδα' 
,,θαρβών νυν, Αιόμηδες, έπΐ Τρώεββι μάχεβθαι' 
έν γάρ tot βτήθεββι μένος πατρώιον ήκα 126 
άτρομον, οίον έχεβκε βακέβπαλος ίππότα Τνδεύς ' 
άχλύν δ' αύ tot tbí' οφθαλμών έλον, ή πρίν έπη εν, 
όφρ' έύ γιγνώβκης ή μεν θεον ήδε καΐ άνδρα, 
τω νυν, αΐ κε θεός πειρώμενος ένθάδ' ϊχηται, 
μή τι βύ γ' άθανάτοιβι θεοίς αντικρύ μάχεβθαι 130 
toíg άλλοις· άτάρ ει κε Αώς θυγάτηρ Αφροδίτη 
έλθηβ' ές πόλεμον, την γ' οντάμεν όξέι χαλκω." 

ή μεν άρ' ως είποϋβ' απέβη γλαυκώπις Αθήνη, 
Tv δ είδης δ' έξαΰτις ίων προμάχοιβιν έμίχθη' 
καΐ πρίν περ θυμώ μεμαως Τρώεββι μάχεβθαι, 135 
δή τότε μιν τρϊς τόββον έλεν μένος, ως τε λέοντα, 
ον ρά τε ποιμήν άγρω έπ' είροπόκοις όίεββιν 
χραύβη μέν τ αυλής ύπεράλμενον, ουδέ δαμάββη· 
τοϋ μέν τε βθένος ωρβεν, έπειτα δέ τ' ου προβαμύνει, 
άλλά κατά βταθμούς δύεται, τά δ' έρημα φοβείται· 140 
αι μέν τ άγχιβτϊναι έπ' άλλήληβι κέχννται, 
αύτκρ ó έμμεμαως βαθέης έξάλλεται αυλής· 
ως μεμαως Τρώεββι μίγη κρατερός Αιομήδης. 

ένθ' έλεν Αβτύνοον και 'Τπείρονα ποιμένα λαών, 
τον μέν ύπέρ μαξοΐο βαλαν χαλκήρεΐ δονρί, 145 
τον δ' έτερον ξίφεΐ μεγάλω κληΐδα παρ' ωμον 
πλήξ', άπό δ' αύχένος ωμον έέργαθεν ήδ' από νώτου. 
τούς μέν foe', ó δ' Άβαντα μετωχετο καί Πολνιδον, 
υίέας Ενρνδάμαντος δνειροπόλοιο γέροντος, 
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τοις ούκ έρχομένοις ó γέρων έκρίνατ όνείρονς, 150 
άλλά βφεας κρατερός Αιομήδης έξενάριξεν. 
βή δε μετά ΒάνΟον τε Θόωνά τε Φαίνοπος νιε, 
άμφω τηλνγέτω, δ δ' έτείρετο γήραΐ λνγρω, 
νΓον δ' ού τέκετ άλλον έπΐ κτεάτεθβι λιπέβΟαι. 
εν&' δ γε τους ένάριζε, φίλον δ' έξαίννχο θυμό ν 155 
αμφότερα), πατέρι δέ γόον καί κήδεα λνγρά 
λεΐπ , έπεί ού ξώοντε μάχης έκνοβτήβαντε 
δέξατο' χηρωβταΐ δέ διά κτήβιν δατέοντο. . 

ένΟ' νιας Πριάμοιο δύω λάβε Ααρδανίδαο 
είν ένϊ δίφρφ ¿όντας, 'Εχέμμονά τε Χρομίον τε. 160 
ώς δε λέων έν βονθϊ Ουρών έ% αύχένα άξη 
πόρτιος ηε βοάς, ξνλοχον κάτα βοΰκομενάων, 
ώς τους άμφοτέρονς έξ ίππων Τνδέος υιός 
βήβε κακώς άέκοντας, έπειτα δέ τενχε έδνλα' 
ίππους δ' ο'ις έτάροιβι δ ¿δ ου μετά νήας έλαννειν. 165 

τον δ' ΐδεν Αινείας άλαπάζοντα βτίχας ανδρών, · 
βή δ' ίμεν άν τε μάχην καί ¿νά κλόνον έγχειάων 
Πάνδαρον άντίΟεον διξήμενος, εί' που έφεδροι, 
ενρε Αυκάονος νιον άμύμονά τε κρατερόν τε, 
6τή δέ πρόβΟ' αύτοΐο έπος τέ μιν άντίον ην δ α' 170 
,,Πάνδαρε, ποΰ τοι τόξον ¿δέ πτερόεντες όιβτοί 
και κλέος; ω ού τις τοι έρίξεται ένΟάδε γ' άνήρ, 
ουδέ τις έν Αυκίη βέο γ' εύχεται είναι άμείνων. 
αλλ' αγε τωδ' έφες άνδρι βέλος, Ad χείρας άναβχών, 
δς τις δδε κρατέει και δή κακά πολλά έοργεν - 175 
Τρώας, έπεί πολλών τε καί έβ&λών γοννατ' έλυβεν' 
εί μή τις θεός έθτι κοτεββάμενος Τρώεββιν, 
ίρών μηνίβας· χαλεπή <5Α θ ε ο ί έπι μήνις." 

τόν δ' αυτε προβέειπε Ανκάονος άγλαός υιός" 
„Αινεία, Τρώων βονληφόρε χαλκοχιτώνων, 180 
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Τυδεΐδη μεν εγώ γε δαΐφρονι πάντα έίδκω, 
άδπίδι γιγνώβκων ανλώπιδί τε τρνφαλείη, 
ϊππονς τ εΐβορόων' βάφα δ' ουκ οίδ', ει &εός έδτιν. 
εί δ' ο γ' ανήρ,δν φημι, δαΐφρων Τνδέο$ ν ιό ς, 
ούχ δ γ' άνεν&ε &εοϋ τάδε μαίνεται, άλλα τις άγχι 185 
έβτηκ ά&ανάτων νεφέλη είλνμένος ωμούς, 
δς τούτον βέλος ώχν κιχήμενον έτραπεν άλλη. 
ήδη γάρ οί εφήκα βέλος, και μιν βάλον ώμον 
δεξιόν, άντικρύς δια &ώρηκος γνάλοιο, 
καί μιν έγώ γ' έφάμην 'Αιδωνήι προϊάψειν, 190 
έμπης δ' ουκ έδάμαδδα- ·&£05 νν τίς έδτι κοτήεις. 
ίπποι δ' ού παρέαδι και άρματα, των κ' έπιβαίην 
αλλά πον έν μεγάροιδι Ανκάονος ένδεκα δίφροι 
καλοί πρωτοπαθείς νεοτευχέες, αμφι δέ πέπλοι 
πέπτανται' παρά δέ δφιν εκάβτφ δίζνγες ίπποι 195 
εβτάβι κρΐ λευκον έρεπτόμενοι και όλύρας. 
ή μέν μοι μάλα πολλά γέρων αίχμητά Ανκάων 
έρχομένω έπέτελλε δόμοις ένι ποιητοΐδιν 
ϊπποιβίν μ' έκέλενε καί άρμαδιν έμβεβαώτα 
άρχεύειν Τρώεδδι κατά κρατεράς ύβμίνας" 200 

αλλ' έγώ ον πι&όμην, ή τ άν πολύ κέρδιον ήεν, 
'ίππων φειδόμενος, μή μοι δενοίατο φορβής 
ανδρών ειλομένων, είω&ότες έδμεναι άδην. 
ώ? λίπον, αντάρ πεζός ές "Ιλιον ιίλήλονιϊα, 
τόξοιδιν πίδννος' τά δέ μ' ονκ αρ' έμελλον όνήδειν. 205 

^άρ δοιοΐδιν άριδτήεδδιν εφήκα, 
Τνδεΐδη τε και Άτρεΐδη, έκ δ' άμφοτέροιιν ' 
άτρεκες αΐμ' έδδενα βαλών, ήγειρα δέ μάλλον.] 
τω ρα κακή αί'δη από παδδάλον αγκύλα τόξα 
ήματι τω έλόμην, δτε "Ιλιον είς έρατεινήν 210 
ήγεόμην Τρώεδδι, φέρων χάριν Έκτορι δίω. 

Ηομεκι Ιεχα3. I. 8 
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εί δέ κε νοβτήβω καΐ έβόψομαι όφθαλμοΐβιν 
πατρίδ' έμήν άλοχόν τε και νψερεφές μέγα δώμα, 
αντίκ έπειτ άπ έμεΐο χάρη τάμοι αλλότριος φως, 
ει μη έγω τάδε τόξα φαεινφ εν πνρι θείην 215 
χερβί διαχλάββας' άνεμώλια γάρ μοι όπηδεΐ." 

τον δ' αντ' Αινείας Τρώων άγος άντίον ην Su' 
,,μή δή ούτως αγόρευε ' πάρος δ' ονχ έββεται άλλως, 
πρίν γ' έπϊ νω τω δ' άνδρΐ βνν ϊπποιβιν χαί όχεβφιν 
άντιβίην έλθόντε βύν έντεβι πειρηθήναι. 220 
άλλ' άγ' έμών όχέων έπιβήβεο, όφρα ΐδήαι, 
οίοι Τρώιοι ίπποι, έπιβτάμενοι πεδίοιο 
κραιπνά μάλ' ένθα xal ένθα διωχέμεν ήδε φέβεβθαι' 
τω και νώι πόλινδε βαώβε τον, εΐ περ αν αν τε 
Ζευς έπϊ Τνδεΐδη Αιομήδεΐ κϋδος όρεξη. 225 
άλλ' άγε νυν μάβτιγα καΐ ηνία βιγαλόεντα 
δέξαι, έγω δ' ίππων έπιβήβομαι, 'όφρα μάχωμαι' 
ήέ βύ τόνδε δέδεξο, μελήβονβιν δ' έμοϊ ίπποι." 

τον δ' αντε προβέειπε Ανκάονος άγλαός ν ιός' 
,,Αινεία, βν μεν αυτός έ% ηνία καΐ τεω ϊππω' 230 
μάλλον νφ' ήνιόγω είωθότι καμπνλον άρμα 
οΐβετον, εΐ περ αν αντε φεβώμεθα Τνδέος νίόν 
μη τω μεν δείβαντε ματήβετον, ονδ' έθέλητον 
έκφερέμεν πολέμοιο, τεον φθόγγον ποθέοντε, 
νώι δ' έπαΐξας μεγάθυμου Τνδέος νίός 235 
αΰτώ τε χτείνη χαί έλάββη μώνυχας ίππους. 
¿Αλά βν γ' αυτός έλαυινε τε" άρματα xal τεω ϊππω, 
τόνδε δ' έγων έπιόντα δεδέξομαι όξέι δ ουρί." 

ως άρα φωνήβαντες ές άρματα ποικίλα βάντες 
εμμεμαώτ' έπϊ Τυδεΐδη έχον ώκέας ίππους. 240 
τους δε ΐδε Σθένελος Καπανήιος άγλαός νίός, 
αίψα δέ Τνδεΐδην έπεα πτερόεντα προβηνδα' 
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,,Τυδεΐδη Αιόμηδες, εμώ κεχαριδμένε θυμώ, 
άνδρ' δρόω κρατερά έπϊ δοϊ μεμαώτε μάχεβθαι, 
ΐν' άπέλεθρον έχοντας' ο μεν τόξων έν είδώς, 245 
Πάνδαρος, νιος δ' αντε Ανκάονος εύχεται είναι' _ 
Αινείας δ' νιος μεγαλήτορος 'Αγχίβαο 
εύχεται έκγεγάμεν, μήτηρ δέ ο'ί έβτ 'Αφροδίτη, 
αλλ' άγε δι) χαζώμεθ' έφ' ίππων, μηδέ μοι ούτως 
θννε δια προμάχων, μή πως φίλον ήτορ όλέδδης." 250 

τον δ' άρ' νπόδρα ίδών προδέφη κρατερός Αιομήδης' 
,,μή τι φόβονδ' άγόρεν', έπεί ουδέ δε πειδέμεν οΐω' 
ού γάρ μοι γενναΐον άλνδκάξοντι μάχεδθαι 
υύδε καταπτώδβειν' έτι μοι μένος έμπεδόν έδτιν' 
όκνείω δ' 'ίππων έπιβαινέμεν, άλλά καϊ αντως 255 
άντίον ειμ' αυτών τρεϊν μ' ουκ έ& Παλλάς 'Αθήνη. 
τούτω δ' ού πάλιν αντις άποίδετον ώκέες 'ίπποι 
άμφω άφ' ήμεΐων, εΐ γ' οϋν έτερος γε φύγηδιν. 
άλλο δέ τοι έρέω, δύ δ' ένί φρεδϊ βάλλεο δήδιν' 
αΐ κέν μοι πολύβονλος 'Αθήνη κϋδος όρεξη 260 

άμφοτέρω κτεΐναι, δύ δέ τούδδε μέν ώκέας ίππους 
αύτοϋ έρυκακέειν, έξ άντνγος ηνία τείνας, 
Αίνείαο δ' έπαΐξαι μεμνημένος 'ίππων, 
εκ δ' ελάδαι Τρώων μετ έυκνήμιδας 'Αχαιούς, 
της γάρ τοι γενεής, ής Τρωί περ εύρύοπα Ζευς 265 
δώχ' υίος ποινήν Γανυμήδε ος, οϋν εκ' άριδτοι 
ίππων, όδδοι έαβιν υπ' ήώ τ' ή έλ ιόν τε' 
της γενεής έκλεψεν άναξ ανδρών 'Αγχίδης, 
λά&ρη Ααομέδοντος ύποβχων θήλεας ίππους' 
τών οι έξ έγένοντο ένί μεγάροιδι γενέθλη' 270 
τους μέν τέβδαρας αυτός έχων άτίταλλ έπϊ φάτνη, • 
τω δέ δύ' Αινεία δώκεν, μήβτωρι φόβοιο. 
εί τούτω κε λάβοιμεν, άροίμεθά κε κλέος έδθλόν." 
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ág oí μεν τοιαύτα προς αλλήλους άγόρευον, 
τω δε τάχ έγγύΟεν ήλΟον έλαυνοντ' ώκέας ίππους. 275 
τόν πρότερος προβέειπε Αυκάονος άγλαός υιός' 
,,καρτερό&υμε δαΐφρον, άγαυοϋ Τνδέος υιέ, 
ή μάλα б' οΰ βέλος ώκύ δαμάββατο, πικρός όιβτός' 
νϋν αύτ' έγχείη πειρήβομαι, αΐ κε τνχωμι." 

ή ρα και άμπεπαλών προΐει δολιχόβκιον εγχος, 280 
και βάλε Τνδεΐδαο κατ' άβπίδα' της δε διαπρο 
αιχμή χαλκείη πταμένη Οώρηκι πελάβΟη. 
τω δ' έπι μακρόν άνβε Αυκάονος άγλαός υιός' 
,,βέβληαι κενεώνα διαμπερές, ούδέ б' ò/'ω 
δηρον έτ άνβχήβεβ&αι- έμοι δε μέγ' εύχος έδωκας." 28δ 

τον δ' ού ταρβήβας προβέφη κρατερός Αιομήδης' 
,,ήμβροτες, ούδ' έτυχες' άτάρ ού μεν βφωί γ' όίω 
πριν γ' άποπανβεδΟαι, πριν γ' ή έτερον γε πεβόντα 
αίματος άβαι "Αρηα ταλαύρινον πολεμιβτήν." 

ώς φάμενος προέηκε' βέλ,ος δ' ΐΟυνεν 'ΑΟήνη 290 
ρίνα παρ' όφΟαλμόν, λευκούς δ' έπέρηβεν άδοντας, 
τοϋ δ' άπο μεν γλωββαν πρυμνήν τάμε χαλκός άτειρής, 
αιχμή δ' έζεΰν&η παρά νείατον άνΟερεωνα. 
ήριπε δ' εξ όχέων, άράβηβε δε τεύχε' έπ' αύτώ 
ató λα παμφανόωντ α, παρέτρε66αν δέ οι ίπποι 295 
ώκνποδες' τοϋ δ' αύΟι λν&η ψυχή τε μένος τε. 

Αινείας δ' άπόρουβε βύν άβπίδι δ ουρί τε μακρω, 
δείβας, μη πώς οι ερυβαίατο νεκρον 'Αχαιοί, 
άμφι δ' αρ' αύτ ω βαίνε λέων ώς άλκΐ πεποιΟώς, 
πρόοΟε δέ οί δόρυ τ έβχε και άβπίδα πάντοβ' έίβην, 300 
τον κτάμεναι μεμαώς, δς τις τοϋ γ' άντίος ε Affo t, 
βμερδαλέα ίάχων. ó δέ χερμάδιον λάβε χειρϊ 
Τυδεΐδης, μέγα έργον, δ ού δυο γ' άνδρε φέροιεν, 
οίοι νϋν βροτοί είβ' ' δ δέ μιν ρέα πάλλε και οίος' 
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τφ βάλεν Αίνείαο κατ ley ων, ένθα τε μηρός 305 
ίβχίω ένβτρέφεται, χοτνλην δε τε' μιν v.alíovőiV 
θλάΰβε δέ οι χοτνλην, προς δ' άμφω ρήξε τένοντε ' 
ώβε δ' άπό ρινόν τρηχνς λίθος, αντάρ δ γ' ήρως 
ίβτη γνύξ έριπων και έρείβατο χειρί παχείη ' 
γαίης' άμφϊ δε δββε χελαινή ννξ έκάλνψεν. ' 310 
καί νν κεν ενθ' άπόλοιτο άναξ ανδρών Αινείας, 
εί μή άρ' όξύ νόήβε Αιος θνγάτηρ 'Αφροδίτη, 
μήτηρ, ή μιν νπ 'Αγχίβη τέκε βονκολέοντι' 
άμφϊ δ' εόν φίλον νων έχενατο πήχεε λευκώ, 
πρόβθε δε οί πέπλοιο φαεινού πτνγμα κάλνψεν, 315 
ερκος ε με ν βελέων, μή τις Ααναών ταχνπώλων 
χαλκόν ε'νΐ βτήθεββι βαλών ¿κ θνμόν ελοιτο. 

ή μεν εον φίλον νων υπεξέφερεν πολε'μοω' 
ονδ' υιός Καπανήος έλήθετο βννθεβιάων -
τάων, ας έπέτελλε βοήν αγαθός Αιομήδης, 320 
άλλ' ο γε τους μεν εούς ήρνχακε μώνυχας ίππους 
νόβφιν άπό φλοίββον, έξ άντνγος ηνία τείνας, 
Αίνείαο δ' έπαιξα ς καλλίτ ριχας ίππους 
εξέλαβε Τρώων μετ ένκνήμιδας 'Αχαιούς, 
δώκε δέ Αηιπύλω έτάρω φίλφ, ον περί πάβης 326 
τΐεν δμηλικίης, δτι οι φρεβιν άρτια ήδη, 
νηνβίν επι γλαφνρήβιν ελαννέμεν. αντάρ ο γ' ήρως 
ων ίππων έπιβάς ελαβ' ήνία βιγαλόεντα, 
αϊψα δέ Τνδεΐδην μέθεπε κρατερώννχας ίππους 
έμμεμαώς. ó δε Κύπριν επφχετο νηλέι χαλκφ, 330 
γιγνώβκων, δ τ' άναλκις εην ί>εός, ουδέ θεάων 
τάων, αϊ τ ανδρών πόλεμον κάτα κοιρανέονβιν, 
ου τ' α ρ' Άθηναίη ούτε πτολίπορθος Ένυώ. 
άλλ' δτε δή ρ' έκίχανε πολύν καθ' δμιλον ύπάξων, 
ένθ' έπορεξώμενος μεγαθύμον Τνδέος νιος 335 
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άκρην οϋταδε χείρα μετάλμενος όξε'ι δουρί 
αβληχρήν· εΐ&αρ δέ δόρυ χροος άντετόρηδεν 
άμβροδίον δια πέπλου, ον οι χάριτες κάμον αύται, 
πρνμνον υπέρ δέναρος. ρέε δ' αμβροτον αίμα &εοΐο, 
ΐχώρ, οϊός πέρ τε ρέει μακάρεδδι &εοΐδιν' 340 
ού γαρ δΐτον έδονβ', ον πίνονδ' αί'&οπα οίνον 
τοννεκ άναίμονές ειδι και ά&άνατοι καλέονται. 
ή δε μέγα ίάχονδα άπο έο κάμβαλεν ν ιόν 
και τον μεν μετά χερδίν έρνδδατο Φοίβος Απόλλων 
κνανέη νεφέλη, μη τις Ααναών ταχνπώλων. 345 
χαλκον ένΐ δτή&εδδι βαλων εκ &νμόν ελοιτο' 
τή δ' έπι μακρόν ανδε βοήν άγα&ος Αιομήδης' 
,,εΐκε, Α ιός &νγατερ, πολέμου καϊ δηιοτήτος" 
ή ονχ αλις, δττι γυναίκας άνάλκιδας ήπεροπενεις; 
ει δε δύ γ' ές πόλεμον πωλήδεαι, ή τέ δ' όίω 350 
ριγήδειν πόλεμόν γε, καϊ εί χ' ετέρωϋτ πν&ηαι." 

ως έφα&', ή δ' άλνονδ' άπεβήδετο, τειρετο δ' αίνώς. 
την μεν άρ' Έρις ελονδα ποδήνεμος έξαγ' δμίλου 
αχ&ομένην όδννηδι, μελαίνετο δέ χρόα καλόν, 
εύρεν έπειτα μάχης έπ' άριδτερά &ονρον "Αρηα 355 
ήμενον, ήέρι δ' έγχος έκέκλιτο και ταχε ί'ππω' 
ή δε γννξ έριπονδα καδιγνήτοιο φίλοιο 
πολλά λιδδομένη χρυδάμπυκας ήτεεν ίππους" 
„φίλε καδίγνητε, κόμιδαί τέ με, δός δέ μοι ίππους, 
όφρ' ές'Όλυμπον ΐκωμαι, ϊν ά&ανάτων έδος έδτίν. 360 
λίην άχ&ομαι έλκος, ο με βροτος ούταδεν άνήρ, 
Τυδεΐδης, δ? νϋν γε και αν Αιϊ πατρϊ μάχοιτο." 

ως φάτο, τή δ' άρ' "Αρης δώκε χρυδάμπυκας ίππους, 
ή δ' ές δίφρον έβαινεν άκηχεμένη φίλον ήτορ, 
πάρ δέ οί Ιρις έβαινε καϊ ηνία λάξετο χερδίν, 365 
μάδτιξεν δ' έλάαν, τώ δ' ουκ άέκοντε πετέδ&ην. 
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αίψα δ' έπειθ' ϊκοντο θεών έ'δος, αίπύν "Ολυμπον 
ένθ' ίππους έβτηδε ποδήνεμος ώκέα Ίρις 
λύβαβ' ε'ξ όχι ων, παρά δ' άμβρόδιον βάλεν ειδαρ' 
ή δ' έν γούναδι πίπτε Αιώνης δί Αφροδίτη, 370 
μητρός έής' ή δ' άγκάς έλάξετο θυγατέρα ην; 
χειρί τέ μιν κατε'ρεξεν, έπος τ' έφατ εκ τ όνομα ξι ν· 
,,τίς νύ δε τοιάδ' έ'ρεξε, φίλον τέχος, Ούρανιώνων 
μαψιδίως, ώς ει' τι κακόν ρέξονδαν ένωπή;" 

την δ' ήμείβετ έπειτα φιλομμειδής Αφροδίτη· 375 
„οντά με Τνδέος υιός ύπέρθυμος Αιομήδης, 
οϋνεκ' εγώ φίλον υ ιόν νπεξέφερον πολέμοιο · 
Αίνείαν, ός έμοϊ πάντων πολύ φίλτατός έδτιν. 
ού γ&ρ έτι Τρώων καί Αχαιών φύλοπις αι'νή, 
αλλ' ήδη Ααναοί γε xal άθανάτοιδι μάχονται." 380 

την δ' ήμείβετ' έπειτα Αιώνη δια θεάων 
,,τέτλαθι, τέχνον έμόν, και άνάδχεο κηδομένη περ' 
πολλοί γάρ όή τλήμεν 'Ολύμπια δώματ' έχοντες 
εξ ανδρών, χαλέπ' αλγε' έπ' άλλήλοιδι τιθέντες. 
τ λ ή μεν "Αψηςί_οτ^μννΙΐτβ$^ρ.ατερ.ός~τΆΕφιάλτης, 385 
παίδες Αλωήος, δήδαν κρατερώένηδεβμω· 
χαλκέω δ'_έν κεράμω δέδετο τριδκαίβεκαμήνας. 
καί νύ κεν ένθ' άπόλοιτο Άρης άτος πολέμοιο, 
ει μη μητρυιή περικαλλής Ήερίβοια 
Έρμέα έξήγγειλεν ό δ' έξέκλεψενΆρηα • 390 

ήδη τειρόμενον, χαλεπός δέ έ δεδμός έδάμνα. 
τλή δ' "IIρη, οτε μιν κρατερός πάις Άμφιτρύωνος 
δεξιτερόν κατά μαξόν όιδτω τριγλώχινι 
βεβλήκει' τότε καί μιν άνήκεδτον λάβεν άλγος, 
τλή δ' Άίδης έν τοΐδι πελώριος ώκύν όιδτόν, 395 
εύτέ μιν ωντός άνήρ, υιός Α ιός αίγιόχοιο, 
έν πνλω έν νεκύεδδι βαλών όδννηδιν έδωκεν. • 
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αύτάρ δ βή προς δώμα Αιδς και μακρόν "Ολνμπον 
κήρ άχέων, όδύνηβι πεπαρμένος, αύτάρ όιβτός 
ωμω ένι βτφαρω ήλήλατο, κήδε δε &υμόν. 400 
τω δ' έπI ΙΙαιήων όδννήφατα φάρμακα πάββων 
ήκέβατ'· ού μεν γάρ τι κατα&νητός γε τέτνκτο. 
βχέτλιος, όβριμοεργός, δς ούκ ο&ετ' αίβνλα ρέζων, 
δς τόξοιβιν έκηδε &εοός, οι "Ολνμπον έχουβιν. 
β οι δ' έπϊ τούτον άνηκε &εά, γλαυκώπις 'AQ-ήνη' 40ό 
νήπιος, ουδέ το οιδε κατά φρένα Τνδέος ν ιός, 
δττι μάλ' ού δηναιός, δς ά&ανάτοιβι μάχηται, 
ουδέ τί μιν παίδες ποτΐ γούναβι παππάζουβιν 
έλ&άντ έκ πολέμοιο καΐ αίνής δηιοτήτος. 
τω νϋν Τυδεΐδηζ, εί καΐ μάλα καρτεράς έβτιν, 410 
φραξέβ&ω, μή τις οι άμείνων βεΐο μάχηται, 
μή δήν Αιγιαλεία περίφρων Άδρηβτίνη 
εξ ϋπνου γοόωΰα φίλους οίκήας έγείρη, 
κονρίδιον πο&έουβα πόβιν, τον αριβτον Αχαιών, 
ίφ&ίμη άλοχος Αιομήδεος ίππο δ όμοιο." . 415 

ή ρα και άμφοτέρηβιν άπ' ίχώ χειρός δμόργνν 
αλ&ετο χείρ, όδύναι δέ κατηπιόωντο βαρεΐαι. 
αι δ' αντ είβορόωβαι 'Α&ηναίη τε και "Ηρη 
κερτομίοις έπέεββι Αία Κρονίδην έρέ&ιξον. 
τοίβι δέ μύ&ων ήρχε ϋ-εό, γλαυκώπις 'Α&ήνη· 420 
,,Ζεΰ πάτερ, ή ρά τί μοι κεχολώβεαι, δττι κεν εΐπω; 
ή μάλα δή τινα Κύπρις Άχαιιόδων άνιεΐβα 
Τρωβιν άμα βπέβ&αι, τους νυν έχπαγλα φίληβεν, 
τών τινα καρρέζουβα 'Αχαιιόδων έυπέπλων 
προς χρυβέη περόνη καταμύξατο χείρα άραιήν." 425 

ως φάτο, μείδηβεν δέ πατήρ άνδρών τε Ρεών τε, 
και ρα καλεββάμενος προβέφη χρνβέην 'Αφροδίτην 
,,οϋ τοι, τέκνον έμόν, δέδοται πολεμήια έργα, 
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άλλα βν γ' ίμερόεντα μετέρχεο έργα γάμοιο, 
ταύτα δ" "Αρηι ϋοώ και Ά&ήνΐ} πάντα μελήβει." 430 

ώς οι μεν τοιαύτα προς άλλήλονς άγόρενον, 
Αινεία δ' έπόρονβε βοή ν άγα&ος Αιομήδης, 
γιγνώβκων, ο οι αντος ύπείρεχε χείρας 'Απόλλων 
αλλ' δ γ' αρ' ουδέ &εόν μέγαν άξετο, ϊετο δ' αίεί 
Αίνείαν κτεϊναι και άπο κλντά τενχεα δϋβαι. 435 
τρϊς μεν έπειτ έπόρονβε κατακτάμεναι μενεαίνων, 
τρις δε' οί έβτνφέλιξε φαεινήν άβπίδ' 'Απόλλων, 
άλλ' δτε δή το τέταρτον έπέββντο δαίμονι ίβος, 
δεινά δ' όμοκλήβας προβέφη έκάεργος 'Απόλλων·' 
,,φράξεο, Τνδείδη, και χάζεο, μηδέ &εοΐβιν 440 
Ιβ' έ&ελε φρδνέειν, έπει ου ποτέ φύλο ν ομ οίον 
ά&ανάτων τε &εών χαμαι ερχομένων τ' άν&ρώπων." 

ώς φάτο, Τν δ είδης δ' άνεχάζετο τντ&'ον όπίββω, 
μήνιν άλενάμενος έκατηβόλου 'Απόλλωνος. 
Αίνείαν δ' άπάτερ&εν ομίλου ΰ-ήκεν 'Απόλλων 445 
Περγάμω είν ιερή, ο&ι οί νηός γε τέτνκτο. 
η τοι τον Λητώ τε και 'Άρτεμις ίοχέαιρα 
έν μεγάλω άδντω άκέοντό τε κύδαινόν τε' 
αντάρ δ είδωλον τ ευ ξ' άργνρότοξος Απόλλων 
αντω τ' Αινεία ΐκελον καϊ τευχεδι τ οίον 450 
άμφι δ' άρ' είδώλω Τρώες και δΐοι 'Αχαιοί 
δήονν αλλήλων άμφί βτή&εΰβι βοείας, 
άβπίδας εύκνκλονς λαιβήιά τε πτερόεντα, . 
δή τότε ·9όύρον'Άρηα προ&ηνδα Φοίβος Απόλλων ' 
¿Αρες, "Αρες βροτολοιγέ, μιαιφόνε, τειχεβιπλήτα, 455 
ουκ αν δή τόνδ' άνδρα μάχης ερύβαιο μετελ&ών, 
Τνδείδην, ός νύν γε καϊ αν Αιί πατρί μάχοιτο; 
Κνπριδα μεν πρώτα βχεδον ονταβε χειρ', επί καρπω, 
αντάρ έπειτ' αντω μοι επέδβντο. δαίμονι ίβος." 
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¿g ειπών aùtôg μεν έφε'ξετο Περγάμφ άκρη, 460 
Τρώας δέ βτίχας ούλος "Αρης ωτρννε μετελθών 
είδόμενος 'Ακάμαντι θοω, ήγήτορι Θρηκών. 
νίάβι δέ Πριάμοιο διοτρεφέεββι κέλενεν 
,,ώ νίεΐς Πριάμοιο διοτρεφέος βαβιλήος, 
ες τί έτι κτεϊνεβθαι έάβετε λαον Άχαιοΐς; 465 
ή εις ο κεν άμφι πύλης ένποιήτηβι μάχωνται; 
κείται άνήρ, δν τ' Ιβον έτίομεν Έκτορι δίω, 
Αινείας νιος μεγαλήτορος 'Αγχίβαο ' 
άλλ' άγετ έκ φλοίββοιο βαώδομεν έβθλον εταίρο ν." 

ως ειπών ώτρννε μένος και θνμον έκάδτον. 470 
ένθ' αν Σαρπηδών μάλα νείκεβεν Έκτορα. δΐον 
,"Εκτορ, πή δη τοι μένος οΐχεται, δ πριν έχεβκες; 
φής πον άτερ λαών πάλιν έξέμεν ήδ' έπικούρων 
οίος, βνν γαμβροΐβι καβιγνήτοιβί τε βοΐβιν 
τών νϋν οϋ τιν έγώ ίδέειν δνναμ' ονδέ νοήβαι, 475 
άλλα καταπτώσσουβι, κύνες ώς άμφι λέοντα' 
ημείς δ' αν μαχόμεδθ', οι πέρ τ' έπίκονροι ένειμεν. 
και γαρ έγών έπίκονρος έών μάλα τηλόθεν ήκω' 
τηλοϋ γάρ Ανκίη, ¡Ξΐάνθω έπι δινήεντί' ' 
εν θ' άλοχόν τε φίλην έλιπον και νήπιον νίόν, 480 
κάδ δέ κτήματα πολλά, τά τ έλδεται, og κ' έπιδενής' 
άλλά και ώς ΑνκίΟνς οτρύνω καΐ μέμον' αντος 
άνδρί μαχήβαβθαι' άτάρ ον τί μοι έν&άδε τοΐον, 
οίον κ ήέ φέροιεν 'Αχαιοί ή κεν άγοιεν. 
τύνη δ' έβτηκας, άτάρ ονδ' άλλοιβι κελεύεις 485 
λαοΐβιν μενέμεν και άμννέμεναι ωρεββιν 
μη πως, ώς άψΐβι λίνον άλόντε πανάγρον, 
άνδράβι δνβμενέεββιν ελωρ και κύρμα γένηβθε' 
οί δέ τάχ έκπέρβονβ' έν ναιομένην πάλιν νμήν. 
βοί δέ χρή τάδε πάντα μέλειν νύκτας τε και ήμαρ, 490 
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άρχους λιββομένω τηλεκλειτών επικούρων 
νωλεμέως έχε μεν, κρατερήν δ' άποθέβθαι ένιπήν." 

ώς φάτο Σάρπηδών, δάκε δέ φρένας "Εκτορι μύθος, 
αντίκα δ' έξ όχέων βνν τεύχεβιν άλτο χαμάζε, 
πάλλων δ' όξέα δονρε κατά βτρατον ωχετο πάντη 495 
ότρννων μαχέβαβθαι, έγειρε δέ φνλοπιν αίνήν. 
οί δ' έλελίχθηβαν καΐ έναντίοι έβταν Αχαιών 
Άργεΐοι δ' ύπέμειναν άολλέες ουδέ φόβηθεν. 

δ' άνεμος άχνας φορέει ιεράς κατ' άλωάς 
ανδρών λικμώντων, οτε τε ξανθή Αημήτηρ 500 
κρίνη έπειγομένων άνεμων καρπόν τε καΐ άχνας· 
αί δ' ύπολενκαίνονται άχνρμιαί' ώς τότ' 'Αχαιοί 
λευκοί ϋπερθε γένοντο κονιβάλω, ον ρα δι' αυτών 
ονρανον 4ς πολνχαλκον έπέπληγον πόδες ίππων, 
άψ έπιμιΰγομένων νπο δ' έβτρεφον ήνιοχήες' 505 
οίδέ μένος χειρών ίθύς φέρον. άμφϊ δέ νύκτα 
θοϋρος "Αρης έκάλνψε μάχη Τρώεββιν άρήγων, 
πάντοβ' έποιχόμενος, τον δ' έκραίαινεν έφετμάς 
Φοίβου Απόλλωνος χρυβαόρον, ο? μιν άνώγειν 
Τρωΰίν θυμόν έγεΐραι, έπεί ίδε Παλλάδ' 'Αθήνην 510 
οίχομένην ή γάρ ρα πέλεν Ααναοΐβιν άρηγών. , : 
κύτος δ' Άίνείαν μάλα πίονος έξ άδυτοιο 
ήκε, καί έν βτήθεββι μένος βάλε ποιμένι λαών. 
Αινείας δ' έτάροιβι μεθίβτατο' τοί δέ χάρηβαν, 
ώς είδον ξωόν τε καί άρτεμέα προβιόντα 515 

καί μένος έβθλον έχοντα· μετάλληβάν γ ε μεν ον τι' 
ού γάρ έα πόνος άλλος, δυ άργνρότοξος έγειρεν 
"Αρης τε βροτολοιγός "Ερις τ άμοτον μεμανΐα. 

τους δ' Αΐαντε δύω καί Όδνββεύς καί Αιομήδης 
ώτρννον Ααναονς πολεμιζέμεν οί δέ καί αυτοί 520 
οντε βίας Τρώων ύπεδείδιβαν ούτε ίωκάς, ' 
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αλλ' έμενον νεφέληβιν έοικότες, ας τε Κρονίων 
νηνεμίης έβτηβεν έτι άκροπόλοιβιν δρεβΰιν 
άτρέμας, δφρ' εϋδηβι μένος Βορέαο καί άλλων 
ζαχρειών άνέμων, οι τε νέφεα βκιόεντα 525 
πνοιήβιν λιγυρήβι διαβκιδν&βιν άέντες' 
ώς Ααναοί Τρώας μένον έμπεδον ουδέ φέβοντο. 
Ατ ρ είδης δ' άν' δμιλον έφοίτα πολλά κελεύω ν 
,,ώ φίλοι, άνέρες εβτε και άλκιμον ήτορ ε'λεβ&ε, 
άλλήλονς τ' αίδεΐβ&ε κατά κρατεράς ύβμίνας. 530 
αίδομένων άνδρών πλέον ες' βόοι ήέ πέφανται, 
φευγόντων δ' οντ άρ κλέος δρννται οντε τις αλκή." 

ή και άκόντιβε δονρι &οώς, βάλε δε πρόμον άνδρα, 
Αίνείω έταρον μεγα&νμον, Αηικόωντα 
Περγαβίδην, δν Τρώες όμως ΊΊριάμοιο τέκεββιν 535 
τΐον, έπει ffoòg έβκε μετά πρώτοιβι μάχεβ&αι. 
τόν ρα κατ άβπίδα δ ουρί βάλε κρείων Αγαμέμνων 
ή δ' ουκ έγχος έρντο, διαπρδ δε εΐβατο χαλκός, 
νειαίρη δ' εν γαβτρι δια ξωβτήρος έλαββεν. 
δουπηβεν δε πεβών, άράβηβε δέ τεύχε' έπ' αύτω. 540 

έν& αυτ Αινείας Ααναών ε'λεν άνδρας άρίβτους, 
υϊε Αιοκλήος Κρή&ωνά τε 'Ορβίλοχόν τε, 
τών ρα πατήρ μεν εναιεν έυκτιμένη ivi Φηρή 
άφνείος βιότοιο, γένος δ' ή ν εκ ποταμοΐο 
Αλφειού, δς τ' ευρύ ρέει Πυλίων διά γαίης, 545 
og τέκετ 'Ορβίλοχον πολέεββ' άνδρεββιν άνακτα' 
Ορβίλοχος δ' άρ' έτικτε Αιοκλήα μεγά&νμον, 
εκ δέ Αιοκλήος διδυμάονε παΐδε γενέβ&ην, 
Κρήτύων Όρβίλοχός τε, μάχης έύ είδότε πάβης. 
τώ μεν άρ' ήβήβαντε μέλαινα ων επί νηών 550 
Τ λ ω ν εις έύπωλον άμ' Αργείοιβιν έπέβϋ-ην, 
τιμήν 'Ατρεΐδης Αγαμέμνονι και Μενελάφ ' 
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άρνυμένω ' τω δ' αν&ι τέλος ύανάτοιο κάλνψεν. 
οι'ω τώ γε λέοντε δύω όρεος κορυφήβιν 
έτραφέτην νπο μητρϊ βα&είης τάρφεβιν ύλης' 555 
τω μεν άρ' άρπάζοντε βόας καί ί'φια μήλα 
βτα&μονς άν&ρώπων κεραΐζετον, όφρα και αντίο 
ανδρών εν παλάμηβι κατέχτα&εν οξέι χαλκω' 
τ οι ω τω χείρεββιν νπ' Άίνείαο δαμέντε 
καππεβέτην έλάτηβιν έοικότες νψηλήβιν. 560 

τω δε πεβόντ' έλέηβεν άρηίφιλος Μενέλαος, 
βή δέ διά προμάχων κεκορν&μένος αί'&οπι χαλκω, • 
θείων έγχείην' τον δ' ωτρννεν μένος "Αρης, 
τα φρονέων, ίνα χερβίν νπ' Αίνείαο δαμείη. 
τον δ' ίδεν Άντίλοχος μεγα&ύμον Νέθτορος νιός, 565 
βή δέ διά προμάχων περί γάρ δίε ποιμένι λαών, 
μη τι πά&οι, μέγα δέ'βφας άποβφήλειε πόνοιο. 
τώ μέν δή χεΐράς τε καί έγχεα οξνόεντα 
άντίον αλλήλων έχέτην μεμαώτε μάχεθ&αι, 
Άντίλοχος δέ μάλ' άγχι παρίστατο ποιμένι λαών. 570 
Αινείας δ' ον μείνε, &οός περ έών πολεμιβτής, 
ág -εΐδεν δυο φώτε παρ' άλλήλοιθι μένοντε. 
οι δ' έπεϊ ονν νεκρούς ερνβαν μετά λαόν 'Αχαιών, _ 
τώ μέν άρα δειλώ βαλέτην έν χερβίν εταίρων, 
αύτώ δέ βτρεφ&έντε μετά πρώτοιβι μαχέβ&ην. 575 

εν&α Πνλαιμένεα έλέτην ατάλαντου "Άρηι, 
άργδν Παφλαγόνων μεγα&ύμων άβπιβτάων ' 
τον μέν άρ' Άτ ρ είδης δονρικλειτος Μενέλαος 
έβτεώτ' έγχεϊ νύξε, κατά κληΐδα τνχήβας· 
Άντίλοχος δέ Μύδωνα βάλ' ήνίοχον ϋεράποντα, 580 
έβ&λόν Άτνμνιάδην, ó δ' νπέβτρεφε μώννχας ϊππονς, 
χερμαδίω αγκώνα τνχών μέβον ' εκ δ' άρα χειρών 
ήνία λεύκ έλέφαντι. χαμαϊ πέβον έν κονίηβιν. 
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Αντίλοχος δ' tip' έπαΐξας ξίφει ήλαβε κόρβην, 
αντάρ ο γ' άβθμαίνων ένεργέος έκπεβε δίφρου 585 
κνμβαχος έν κονίηβιν έπΐ βρεχμόν τε και ώμους, 
δηθά μάλ' ίβτήκει, τύχε γάρ ρ' όμάθοιο βαθείης, 
όφρ' ϊππω πλήξαντε χαμαί βάλον έν κονίηβιν, ' 
τους ϊμαβ' Αντίλοχος, μετά δέ βτρατόν ή λα β' Αχαιών 

τους δ' Έκτωρ ένόηβε κατά βτίχας, ωρτο δ' έπ' αυτούς 
κεκληγώς" άμα δέ Τρώων εΐποντο φάλαγγες 591 
καρτεραί· ήρχε δ' άρα 6φιν 'Αρης και πότνι Έννώ, 
ή μέν έχονβα κνδοιμ,ον άναιδέα δηιοτήτος, 
Άρης δ' έν παλάμηβι πελώριον έγχος ένώμα, 
φοίτα δ' άλλοτε μέν πρόβθ' Έκτορος, άλλοτ όπιβθεν. 

τον δέ ίδών ρίγηβε βοήν άγαθος Αιομήδης. 596 
¿>£ δ ' δτ' άνήρ άπάλαμνος, ιών πολέος πεδίοιο, 
βτήη έπ' ώκνρόω ποταμω αλαδέ προρέοντι, 
άφρω μορμύρ οντα ίδών, άνά τ έδρα μ' όπίββω, 
ώς τότε Τνδεΐδης άνεχάξετο, εϊπέ τε λαω' • 600 
,,ώ φίλοι, οίον δή θανμάζομεν -"Εκτορα δΐον 
αίχμητήν τ' έμεναι και θαρβαλέον πολεμιδτήν 
τω δ' αίεί πάρα εις γε θεών, δς λοιγον άμννει' 
και νυν οι πάρα κείνος Άρης βροτω άνδρι έοικώς. 
άλλά προς Τρώας τετραμμένοι αίέν όπίββω 605 

εΐκετε, μηδέ θεοϊς μενεαινέμεν Ιφι μάχεβθαι." 
ώς άρ' έφη, Τρώες δέ μάλα βχεδον ήλνθον αυτών, 

ένθ' "Εκτωρ δύο φώτε κατέκτανεν είδότε χάρμης, 
είν ένί δίφρω έόντε, Μενέβθην Αγχίαλόν τε. 
τώ δέ πεβόντ έλέηβε μέγας Τελαμώνιος Αΐας' 610 
βτή δέ μάλ' εγγύς ιών και άκόντιβε δονρί φαεινω, 
και βάλεν Άμφιον Σελάγον ν ιόν, ος ρ' ένί Παιΰώ 
ναΐε πολυκτήμων πολνλήιος, άλλά έ μοίρα 
ήγ' έπικονρήβοντα μετά Πρίαμόν τε καί νιας. 
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ιόν ρα κατά ξωβτήρα βάλεν Τελαμώνιος Αίας,. 615 
νειαίρη δ' εν γαβτρί πάγη δολιχόβκιον έγχος, 
δονπηβεν δε πεβών. δ δ' έπέδραμε φαίδιμος Αίας 
τενχεα βνλήβων Τρώες δ' επί δονρατ' έχεναν 
οξέα παμφανόωντα' βάκος δ' άνεδέξατό πολλά, 
αντάρ δ λάξ προββάς εκ νεκρού χάλκεον εγχος 620-
έβπάβατ' ο ν δ' άρ' έτ άλλα δννήβατο τενχεα καλά 
ώμοιιν άφελέβθαι' έπείγετο γαρ βελέεββιν. 
δεΐβε δ' δ γ' άμφίβαβιν κρατερήν Τρώων αγέρωχων, 
οΐ πολλοί τε καί έβθλοί έφέδταβαν έγχε' έχοντες, 
οΐ ε μέγαν περ έόντα καί ί'φθιμον καί άγανον 625 
ώδαν από βφείων δ δε χαββάμενος πελεμίχθη. 

ώς οί μεν πονέοντο κατά κρατερήν νβμίνην 
Τληπόλεμον δ' Ήρακλεΐδην ήνν τε μέγαν τε 
ώρβεν έπ' αντιθέω Σαρπηδόνι μοίρα κραταιή, 
οι δ' δτε δή βχεδον ήβαν έπ' άλλήλοιβιν ίόντες, 630 
νίός θ' νίωνός τε Αιος νεφεληγερέταο, . 
τον καί Τληπόλεμος πρότερος προς μϋθον έειπεν' 
,,Σαρπήδον, Ανκίων βονληφόρε, τίς τοι ανάγκη 
πτώββειν ένθάδ' ε'όντι μάχης άδαήμονι φωτί; 
ψευδόμενοι δέ βέ φαβι Αώς γόνον αίγιόχοιο 635 
είναι, έπεί πολλον κείνων έπιδενεαι ανδρών, 
οΐ Αιος έξεγένοντο επί προτέρων ανθρώπων 
αλλ' οίον τινά φαβι βίην Ήρακληείην 
είναι, έμον πατέρα θραβυμέμνονα θυμό λέοντα, 
δ? ποτε δ εν ρ' έλθών ένεχ ϊππων Ααομέδοντος 640 
έξ οί'ης βύν νηνδί καί άνδράβι πανροτέροιβιν 
'Ιλίου έξαλάπαξε πάλιν, χήρωβε δ' αγυιάς' 
6οί δε κακός μεν θυμός, άποφθινύθονβι δέ λαοί. 
ουδέ τί 6ε Τρώεββιν όίομαι άλκαρ έΰεβθαι 
ε'λθόντ' εκ Ανκίης, ουδ' ει μάλα καρτεράς έββι, 645 
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άλ?.' υπ έμοί δμτβέντα πύλας Άίδαο περήβειν." 
τον δ' αν Σαρπηδών Αυκίων άγος άντϊον ην δα" 

,,Τληπόλεμ', ή rot κείνος άπώλεβεν "Ιλιον [ρήν 
άνέρος άφραδίηβιν άγαυου Λκομέδοντος, 
δς ρά μιν ευ ερξαντα καχω ήνίπαπε μν&ω, 650 
ουδ' άπέδωχ ίππους, ων εϊνεκα τηλό&εν ήλ&εν. 
Gol δ' εγώ έν&άδε φημί φ όνο ν καϊ κήρα μέλαιναν 
εξ εμέϋ-εν τευξεβ&αι, εμώ δ' υπό δουρι δαμέντα 
εύχος έμοί δώβειν, ψυχήν δ' "Αιδι κλυτοπώλω." 

ως φάτο Σαρπηδών, ό δ' άνέβχετο μείλινον εγχος 
Τλτ¡πόλεμος' καί των μεν άμαρτή δούρατα μακρά 656 
εκ χειρών ήιξαν δ μεν βάλεν αυχένα μέββον 
Σαρπηδών, αιχμή δε διαμπερές ήλΟ·' άλεγεινή, 
τον δέ κατ όφ%αλμών έρεβεννή νυξ έκάλυψεν 
Τληπόλεμος δ' άρα μηρ'ον άριβτερυν έγχεί μακριό 660 
βεβλήκειν, αιχμή δέ διέβϋυτο μαιμώωβα, 
όβτέω έγχριμφ&εΐβα, πατήρ δ' έτι λοιγον 'άμυνεν. 

οί μεν άρ' άντί&εον Σαρπηδόνα διοι εταίροι 
εξέφερον πολέμοιο' βάρυνε δέ μιν δόρυ μακρόν 
ελκόμενον το μεν ου τις έπεφράδατ ουδέ νόηΰεν, 665 
μηροϋ έξερύβαι δόρυ μείλινον, δφρ' έπιβαίη, 
βπευδόντων' τοΐον γαρ έχον πόνον άμφιέποντες. 
Τληπόλεμον δ' έτέρω&εν έυκνήμιδες 'Αχαιοί 
εξέφερον πολέμοιο' νόηβε δέ δΐος Όδυββεύς 
τλήμονα &υμόν έχων, μαίμηβε δέ οί φίλον ήτορ- 670 
μερμήριξε δ' έπειτα κατά φρένα και κατά &υμόν, 
ή προτέρω Α ιός υίον έριγδούπο to διώκοι, 
ή ό γε τών πλεόνων Αυκίων άπο &υμόν έλοιτο. 
ουδ' άρ' Όδυββήι μεγαλήτορι μόρβιμον ήεν 
ίφϋ-ιμον Α ιός υίον άποκτάμεν όξέι χαλκώ' 675 
τω ρα κατά πλη&νν Αυκίων τράπε &υμδν 'Α&ήνη. 
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ένθ' ο γε Κοίρανον είλεν 'Αλάβτορά τε Χρομίον τε 
"Αλχανδρόν θ' Άλιόν τε Νοήμονα τε Πρντανίν τε. 
και νν κ έτι πλέονας Ανκίων κτάνε δΐος '0δυβ6εύςΑ 

εί μ ή άρ' όξν νόηβε μέγας κορυθαίολος "Εκτωρ. 080 
βή δε διά προμάχων κεκορυθμένος αίθοπι χαλκφ 
δεΐμα φέρων Ααναοΐβΐ' χάρη δ' άρα οι προΰιόντι 
Σαρπηδων Α ιός υιός, έπος δ' όλοφνδνον έειπεν 
,,Πριαμίδη, μη δή με έλωρ Ααναοΐβιν έάβης 
κεΐβθαι, αλλ' έπάμννον έπειτα με και λίποι αίων 685 
εν πάλει νμετέρη, έπει ουκ άρ έμελλον έγώ γε 
νοβτήβας οίκόνδε φϊλην ές πατρίδα γαΐαν 
ενφρανέειν άλοχόν τε φίλην και νήπιον νίόν." 

ως φάτο, τον δ' οϋ τι προβέφη κορυθαίολος "Εκτωρ, 
άλλα παρήιξεν λελιημένος, δφρα τάχιβτα 690 
ώβαιτ' 'Αργείους, πολέων δ' από θυμό ν έλοιτο. 
οί μεν άρ' άντίθεον Σαρπηδόνα δΐοι εταίροι 
εΐβαν υπ' αίγιόχοιο Αώς περικαλλέι φηγφ' 
έκ δ' άρα οί μηρού δόρυ μείλινον ώβε θύραξε 
ΐφθιμος Πελάγων, ος οί φίλος ήεν εταίρος* 695 
τον δ' έλιπε ψυχή, κατά δ' οφθαλμών κέχντ' άχλνς. 
αντις δ' άμπνύνθη, περί δέ πνοιή Βορέαο 
ζώγρει έπιπνείονβα κακώς κεκαφηότα θνμόν. 

Άργεΐοι δ' υπ' "Αρηι καϊ "Εκτορι χαλκοκορυβτή 
οντε ποτέ προτρέποντο μελαινάων επί νηών 700 
ούτε ποτ' άντεφέροντο μάχη, αλλ' αίέν όπίββω 
χάζονθ', ώς έπνθοντο μετά Τρώεββιν "Αρηα. 
ένθα τίνα πρώτον, τίνα δ' νβτατον έξενάριξαν 
"Εκτωρ τε Πριάμοιο πάις καϊ χάλκεος "Αρης; 
άντίθεον Τενθραντ , έπϊ_ δέ πλήξιππον Όρέβτην, 705 
Τρήχόν τ' αίχμητήν Αίτώλιον Οίυόμαόν τε, 
Οίνοπίδην θ' "Ελενον καϊ Όρέββιον αίολομίτρην, 

HoîrfiBi ILÍAS. I. 9 . 
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og ρ' έν "Τλη ναίεβκέ μέγα πλούτοιο μεμηλώς, 
λίμνη κεκλιμένος Κηφιβίδι' πάρ δέ οί άλλοι 
ναϊον Βοιωτοί, μάλα πίονα δήμον έχοντες. 710 

του? δ' ως ονν ένόηβε θεά, ?.ευχώλενος "Ηρη, 
Άργείους δλέχοντας ένΐ κρατερή υβμίνη, 
αύτίκ Άθηναίην έπεα πτερόεντα προβηύάα' 
,,ώ πόποι, αίγιόχοιο Α ιός τέκος, άτρυτώνη, 
ή ρ άλιον τον μνθον ύπέβτημεν Μενελάω, 715 
'Ίλιον έκπέρβαντ έντείχεον άπονέεβθαι, 
εί οντω μαίνεβθαι έάβομεν ονλον "Αρηα. 
αλλ' άγε δή και νώι μεδώμεθα θούριδος αλκής." 

• ως έφατ, ούδ' άπίθηβε θεά, γλαυκώπις 'Αθήνη. 
ή μεν έποιχομένη χρυβάμπνκας έντυεν ίππους 720 
Ήρη πρέββα θεά, θνγάτηρ μεγάλοιο Κρόνοιο · 
"Ηβη δ' άμφ' δχέεββι θοώς βάλε καμπύλα κύκλα, 
χάλκεα δκτάκνημα, βιδηρέω άξονι αμφίς. 
των ή τοι χρνβέη ΐτνς άφθιτος, αύτάρ νπερθεν 
χάλκε έπίββωτρα προβαρηρότα, θαύμα ίδέβθαι' 725 
πλήμναι δ' αργύρου είβϊ περίδρομοι άμφοτέρωθεν. 
δίφρος δε χρυβέοιβι και άργυρέοιβιν [μαβιν 
έντέταται, δοιαΐ δέ περίδρομοι άντνγές είβιν. 
τοϋ δ' έξ άργύρεος ρυμος πέλεν αύτάρ έπ' άκρω 
δήβε χρύβειον καλόν ξυγόν, έν δέ λέπαδνα ' 730 
κάλ' έβαλε χρύόεΐ' υπό δέ ξυγόν ήγαγεν "Ηρη 
Ίππους ώκύποδας, μεμαυΐ' έριδος καΐ αυτής, 
αύτάρ Άθηνάίη κούρη Α ιός αίγιόχοιο 
πέπλον μεν κάτέχευεν έανόν πατρός έπ' ονδει 
τοικίλον, ον ρ αύτή ποιήΰατο και κάμε χερβίν 735 
ή δέ χιτών ένδνβα Α ιός νεφεληγερέταο 
τεύχεβιν ές πόλεμον θωρήββετο δακρυόεντα. ' 
άμφΐ δ' άρ' ώμοιβιν βάλετ αιγίδα θυβανόεββαν 
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δεινήν, ην πέρι μεν πάντη φόβος έβτεφάνωται, 
έν δ' έρις, έν δ' αλκή, έν δέ κρνόεββα ιωκή, 740 
εν δέ τε Γοργείη κεφαλή δεινοίο πελώρον 
δεινή τε βμερδνή τε, Α ιός τέρας αίγιόχοιο. 
κρατϊ δ' έπ' άμφίφαλον κυνέην &έτο τετραφάληρον 
χρνβείην, εκατόν πολιών πρνλέεββ' άραρνΐαν. 
ές δ' 'όχεα φλόγεα ποβί βήβετο, λάζετο δ' έγχος 745 
βρι&ύ μέγα βτιβαρόν, τω δάμνηβι βτίχας ανδρών 
ηρώων, τοΐβίν τε κοτέΰβεται δβριμοπάτρη. 
"Ηρη δέ μάβτιγι &οώς έπεμαίετ άρ' ίππους' . 
αύτόμαται δέ πνλαι μνκον ουρανού, άς έχον Τ£1ραι, 
της έπιτέτραπται μέγας ούρανός Ονλνμπός τε, 750 
ήμέν άνακλίναι πυκινόν νέφος ήδ' έπιϋ-εΐναι. 
τή ρ α δι αύτάων κεντρηνεκέας έχον ίππους, 
ενρον δέ Κρονϊωνα &εών άτερ ήμενον άλλων 
άχροτάτη κορυφή πολνδειράδος Ούλνμποιο' 
έν&' ίππους βτήβαβα &εά, λενκώλενος "Ηρη, 755 
Ζην' νπατον Κρονίδην έξείρετο και προβέειπεν 
,,Ζεϋ πάτερ, ου νεμεβίξη Άρει τάδε καρτερά έργα·, 
όββάτιόν τε και οίον άπώλεβε λαόν Αχαιών -
μάψ, άτάρ ου κατά κόβμον, έμοί δ' άχος, οι δέ έκηλοι 
τέρπονται Κνπρις τε και άργνρότοξος 'Απόλλων 760 
άφρονα τούτον ανέντες, δς οϋ τινα οϊδε ΐτέμιβτα. 
Ζεν πάτερ, ή ρά τί μοι κεχολώβεαι, αϊ κεν Άρηα ' 
λνγρώς πεπληγνΐα μάχης έξαποδι'ωμαι;" 

τήν δ' άπαμειβόμενος προβέφη νεφεληγερέτα Ζευς' 
,,άγρει μάν οί έποροον Ά&ηναίην άγελείην, 765 
ή έ μάλιβτ είω&ε κακής δδννηβι πελάξειν." 

ως έφατ , ονδ' άπί&ηβε &εά, λενκώλενος "Ηρη, 
μάβτιξεν δ' ίππους' τω δ' ουκ άέκοντε πετέβ&ην 
μεββηγνς γαίης τε και ουρανού αβτερόεντος. 

9* 
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οββον δ' ήεροειδες άνήρ ίδεν όφ&αλμοΐβιν 770 
ή μένος ¿ν βκοπιή λεύββων έπΐ οϊνοπα πόντον, 
τόββον έπι&ρώβχουβι ·&εών νψηχέες ίπποι, 
αλλ' δτε δή Τροίην ίξον ποταμώ τε ρέοντε, 
ήχι ροάς Σιμόεις βυμβάλλετον ήδέ Σκάμανδρος, 
ένΟ·' ίππους έβτηβε &εά, λευκώλενος "Ηρη, 775 
λΰβαβ' εξ δχέων, περί δ' ήέρα πουλύν έχευεν 
τοΐβιν δ' άμβροβίην Σιμόεις άνέτειλε νέμεβ&αι. 
τω δε βάτην τρήρωβι πελειάβιν ί&μα&' δμοΐαι, 
άνδράβιν Άργείοιβιν άλεξέμεναι μεμαυΐαι. 
άλλ' δ'τε δή ρ ΐκανον, ο&ι πλ.εΐβτοι και άριβτοι 780 
έβταβαν, άμφΐ βίην Αιομήδεος ίπποδάμοιο 
είλόμενοι, λείουβιν έοικότες ώμοφάγοιβιν 
ή βυβί κάπρο ιβιν, των τε β&ένος ουκ άλαπαδνόν, 
έν&α βτάβ' ήυβε ϋ~εά, λευκώλενος "Ηρη, 
Στε'ντορι ε ιβ α μένη μεγαλήτορι χαλκεοφώνω, 785 
og τόβον ανδήβαβχ , δβον άλλοι πεντήκοντα' 
„αιδώς, 'Αργείοι, κάκ έλέγχεα, εΐδος άγητοί' 
όφρα μεν ές πόλεμον πωλέβκετο δίος 'Αχιλλεύς, 
ουδέ ποτε Τρώες προ πυλάων Ααρδανιάων 
οίχνεβκον κείνου γαρ έδείδιβαν 'όβριμον έγχος· 790 
νϋν δέ έκάς πόλιος κοίλης έπΐ νηυβϊ μάχονται 

ως είποϋβ' ωτρυνε μένος καϊ Ρνμον έκάβτου. 
Τνδεΐδη δ' έπόρουβε &εά, γλαυκώπις 'Α&ήνη' 
εύρε δέ τόν γε άνακτα παρ' ίππο ιβιν και οχεβφιν 
έλκος άναψύχοντα, τό μιν βάλε Πάνδαρος ίω. 795 
ίδρως γάρ μιν έτειρεν ύπο πλατέος τελαμώνος 
άβπίδος ευκύκλου' τω τείρετο, κάμνε δέ χείρα, 
'άν δ' Ι'βχων τελαμώνα κελαινεφές αίμ' άπομόργνυ. 
ίππε ίου δέ &εά ζυγού ήψατο φώνηβέν τε' 
,,ή δλ.ίγον οι παΐδα έοικότα γείνατο Τυδεύς. 800 
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Τνδεύς toi μικρός μεν έην δέμας, άλλα μαχητής' 
και ρ ότε πέρ μιν έγώ πολεμίζειν ούκ εί'αβκον 
ούδ' έκπαιφάββειν, — οτε τ' ήλυ&ε νόβφιν Αχαιών 
άγγελος ες Θήβας πολέας μετά Καδμείων ας, 
δαίννβ&αί μιν άνωγον évi μεγάροιβιν ε'κηλον, 805 
αύτάρ δ &υμόν έχων δν καρτερόν, ως το πάρος περ. 
κούρους Καδμείων προκαλίξετο, πάντα δ' ένίκα 
[ρηιδίως' τοίη οί έγών έπιτάρροχΤος ήα], 
β οι δ' ή τοι μεν έγώ παρά ·&' ϊβταμαι ήδε φυλάβ'βω, 
καί σε προφρονέως κέλομαι Τράεββι μάχεβ&αΐ" 810 
άλλά θ εν ή κάματος πολνάιξ γυΐα δέδνκεν, 
ή νύ βέ που δέος ι β χει άκήριον ου βύ γ' έπειτα 
Τνδέος έκγονός έββι δαΐφρονος Οίνεΐδαο." 

την δ' άπαμειβόμενος προβέφη κρατερός Αιομήδης' 
,,γιγνώβκω σε, &εά &ύγατερ Α ιός αίγιόχοιο" 815 
τω τοι προφρονέως έρέω έπος ονδ' έπικεύβω. 
οντε τί με δέος ΐβχει άκήριον ούτε τις δκνος, 
άλλ' έτι θέων μέμνημαι έφετμέων, άς έπέτειλας" 
ον μ' εΐας μακάρεββι &εοΐς άντικρύ μάχεβ&αι 
τοις άλλοις' άτάρ εΐ κε Α ιός %νγάτηρ Αφροδίτη 820 
έλ&ηβ' ες πόλεμο ν, την γ' οντάμεν δξέι χαλκφ. 
τούνεκα ννν αυτός τ άναχάξομαι ήδε καί άλλους 
Άργείους έκέλευβα άλήμεναι έν&άδε πάντας' 
γιγνώβκω γάρ "Άρηα μάχην ανά κοιρανέοντα." 

τον δ' ήμείβετ έπειτα 9-εά, γλανκώπις Ά&ήνη- 825 
,,Τνδεΐδη Αιόμηδες, εμώ κεχαριβμένε &νμω, 
μήτε βύ γ' 'Άρηα τό γε δείδι&ι μήτε τιν' άλλον 
ά&ανάτων τοίη τοι έγών έπιτάρρο&ός είμι. 
άλλ' άγ' έπ "Άρηι πρώτω έχε μώννχας ίππους, 
τύψον δέ βχεδίην μηδ' άξεο ϋυϋρον "Άρηα 830 
τούτον μαινόμενου, τυκτόν κακόν, άλλοπρόβαλλον, 
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ög πρώην μέν έμοί τε και "Ηρη βτεϋτ άγορεύων 
Τρωβί μαχήβεβθαι, άτάρ Άργείοιβιν άρήξειν, 
νυν δε μετά Τρώεββιν όμιλεΐ, των δε λέλαβται." 

ως φαμένη Σθένελον μεν &φ' ίππων ώβε χαμάζε, 835 
χειρί πάλιν έρύβαβ'' δ δ' άρ' έμμαπέως άπόρονβεν. 
ή δ' ες δίφρον έβαινε παραί Αιομήδεα δϊον 
έμμεμανία θεά' μέγα δ' έβραχε φήγινος άξων 
βριθοβύνη' δεινήν γαρ άγεν θεον άνδρα τ' άριστον, 
λάξετο δε μάβτιγα καΐ ηνία Παλλάς Άθήνη · 840 
αύτάέ έπ "Άρηι πράττω έχε μώννχας ίππους, 
ή το ι δ μεν Περίφαντα πελώριον έξενάριξεν, 
Αιτωλών οχ άριβτον, Όχηβίου άγλαον ν ιόν ' 
τον μεν "Αρης ένάριξε μιαιφόνος' αύτάρ Άθήνη 
δϋν' Άιδος κυνέην, μη μιν ϊδοι όβριμος "Αρης. 845 
ág δε ίδε βροτολοιγος "Αρης Αιομήδεα δϊον, 
ή το ι δ μεν Περίφαντα πελώριον αύτόθ' έαβεν 
κεϊβθαι,.όθι πρώτον κτείνων έξαίνυτο θυμόν, 
αύτάρ δ βή ρ' ίθύς Aioμήδεος ίπποδάμοιο. 
οι δ' οτε δη βχεδον ήβαν έπ' άλλήλοιβtv ίόντες, 850 
πράβθεν Άρης ωρέξαθ' υπέρ ξνγόν ηνία θ' ίππων 
έγχεϊ χαλκείω, μεμαώς άπ'ο θυμον ελέβθαι' 
και τό γε χειρί λαβοϋβα θεά, ,γλαυκώπις Άθήνη, 
ώβεν ύπέκ δίφρο to έτώβιον άιχθήναι. • 
δεύτερος ανθ' ώρμάτο βοήν άγαθός Αιομήδης 855 
έγχεϊ χαλκείω' έπέρειβε δε Παλλάς Άθήνη 
νείατον ές κενεώνα, οθι ξωννύβκετο μίτρην' 
τη ρά μιν ούτα τυχών, διά δε χρόα καλόν έδαψεν, 
εκ δε δόρυ βπάβεν αύτις. δ δ' έβραχε χάλκεος'Άρης, 
Ó660V τ' έννεάχιλοι έπίαχον ή δεκάχιλοι 860 

άνέρες εν πολέμω, έριδα ξυνάγοντες "Άρηος. 
τους δ' άρ' ύπο τρόμος είλεν Αχαιούς τε Τρώάς τε 
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δείβαντας" τόβον εβραχ' Άρης άτος πολέμοιο. 
ο'ίη - δ' έκ νεφέων- έρεβεννή φαίνεται άήρ 

καύματος εξ άνέμοιο δνβαέος όρννμένοιο, 865 
το ίο g Τνδεΐδη Αιομήδέϊ χάλκεος Άρης 
φαίνεθ' όμον νεφέεβδιν ιών εις ονρανόν ενρνν. 
καρπαλίμως δ' ΐκανε θεών έδος, αίπνν "Ολυμπον, 
πάρ δέ, ΛίΙ Κρονίωνι καθέξετο θνμόν αχινών, 
δεΐξεν δ' άμβροτον αίμα καταρρέον ε'ξ ώτειλής, 870 
και ρ όλοφνρόμενος έπεα πτερόεντα προβηνδα' 
,,Ζεϋ πάτερ, ού νεμεβίξη όρων τάδε καρτερά έργα; 
αίεί το ι ρίγιρτα θεοί τετληότες ει'μέν 
αλλήλων ίότητι, χάριν άνδρεββι φέροντες. 
σοί πάντες μαχόμεβθα' βύ γάρ τέκες άφρονα κονρην, 
ονλομένην, ή τ αίέν άηΡνλα έργα μέμηλεν. 876 
άλλοι μεν γάρ πάντες, δβοι θεοί είβ' έν Ολνμπω, 
βοί τ έπιπείθονται και δεδμήμεβθα έκαβτος' 
ταντην δ' οντ' έπεΐ προτιβάλλεαι οντε τι έργω, 
άλλ' άνιεϊς, έπεΐ αυτός έγείναο παϊδ' άίδηλον 880 

.ή νυν Τνδέος ν ιόν υπερφίαλου Αιομήδεα t 

μαργαίνειν ανέηκεν έτι άθανάτοιΰι θεοΐϋιν. 
Κνπριδα μεν πρώτον βχεδόν ονταβε χειρ' επί καρπφ, 
αντάρ έπειτ αντφ μοι έπέββυτο δαίμονι ίβος" 
αλλά μ' ύπήνειχαν ταχέες πόδες· ή τέ κι δηρόν 885 
άντοϋ πήματ' έπαβχον εν αίνήδιν νεκάδεββιν, 
ή κε ξώί άμενηνός έα %αλκοίο τνπήβιν." 

τον δ' άρ" ΰπόδρα ίδών προβέφη νεφεληγερέτα Ζευς' 
,,μή τί μοι, άλλοπρόβαλλε, παρεξόμενος μιννριξε. 
έχθιβτος .δέ μοι έββι θεών, οϊ"Ολυμπον έχονβιν · 890 
αίεί γάρ τοι έρις τε φίλη. πόλεμοι τε μάχαι τε. 
μητρός τοι μένος έβτίν αάβχετον, ουκ έπιεικτόν, 
"Ηρης' την μεν εγώ βπονδή δάμνημ' έπέεββιν 
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τω β' όίω κείνης τάδε πάβχειν έννεβίηβιν. 
αλλ' ού μάν β' έτι δηρον άνέξομαι άλγε' έχοντα' 895 
¿κ γάρ έμεν γένος έββί, έμοί δέ βε γείνατο μήτηρ. 
εί δέ τεν έξ 'άλλον γε %-εών γένεν ώδ' άίδηλος, 
καί κεν δή πάλαι ήβ&α ένέρτερος Ούρανιώνων." 

ώς φάτο, καί Παιήον' άνώγειν ίήβαβ&αι. 
τω δ' έπΐ Παιήων όδννήφατα φάρμακα πάββεν. 900 
\ήκέβατ ' ού μεν γάρ τι κατα&νητός γε τέτνχτο.] 
ώς δ' οτ' όπος γάλα λενκον έπειγόμενος βννέπηξεν 
νγρόν έόν, μάλα δ' ώκα περιτρέφεται κνκόωντι, 
ώς άρα χαρπαλίμως Ιήβατο ϋοϋρον "Αρηα. 
τον δ' "Ηβη λονβεν, χαρίεντα δέ εΐματα έββεν' 906 
παρ δέ Αά Κρονίωνι χα&έξετο χνδεΐ γαίων. 

αί δ' αντις προς δώμα Αιος μεγάλοιο νέοντο, 
"Ηρη τ' Άργείη χαϊ ΆλαλχομενηΙς Ά&ήνη, 
πανβαβαι βροτολοιγον "Αρην άνδροκταβιάων. 

Ι Λ Ι Α Δ Ο Σ Ζ. 

"Εχτορος καί 'Ανδρομάχης όμιλία. 

Τρώων δ' ο ιώδη καί 'Αχαιών φύλοπις αίνή' 
πολλά δ' άρ' έν&α και έν&' ί&νβε μάχη πεδίοιο, 
άλλήλων ìdovoμένων χαλκήρεα δοϋρα, 
μεββηγύς Σιμόεντος ίδέ Βάν&οιο ροάων. 

Αίας δέ πρώτος Τελαμώνιος, έρκος 'Αχαιών, 6 
Τρώων ρήξε φάλαγγα, φόως δ' ετάροιβιν έ&ηχεν, 
άνδρα βαλών, ος άριβτος ενι Θρήχεββι τέτνκτο, 
νΓον 'Ενββώρου Άχάμαντ ήνν τε μέγαν τε. 
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τόν ρ' έβαλε πρώτος κόρν&ος φάλον ίπποδαβείης, 
έν δε μετώπω πήξε, πέρηβε δ' αρ όβτέον εί'βω 10 
αιχμή χαλκείψ τον δε ύκότος 'όββε κάλνψεν. 

"Λξνλον δ' άρ' έπεφνε βοήν άγα&ος Αιομήδης 
Τεν&ρανίδην, δς έναιεν ένκτιμένη έν Άρίδβη 
άφνεώς βιότοιο, φίλος δ' ήν άν&ρώποιΰιν 
πάντας γαρ φιλέεβκεν οδω έπι οικία ναίων. ΐδ 
αλλά οι ον τις τών γε τότ' ήρκε&ε λνγρόν υλε&ρον 
πρόα&εν νπαντιάβας, άλλ' άμφω &νμον άπηύρα, 
αντον και θεράποντα Καλήβιον, δς ρα τό&' ίππων 
έβκεν νφηνίοχος" τώ δ' αμφω γαΐαν έδύτην. 

Αρήβον δ' Ενρύαλος καϊ Όφέλτιον έξενάριξεν 20 
βή δε μετ Αίβηπον καί Πήδαβον, ους ποτ ε νύμφη 
νηίς Ά βαρβαρέη τέκ άμύμονι Βονκολίωνι. 
Βονκολίων δ' ήν νιος άγανοϋ Λαομέδοντος 
πρεββύτατος γενεή, βκότιον δέ ε γείνατο μήτηρ' 
ποιμαίνων δ' επ δεββι μίγη φιλότητι καί εύνή, 25 
ή δ' νποκνβαμένη διδνμάονε γείνατο παϊδε. 
καί μεν τών νπέλνβε μένος και φαίδιμα γυΐα 
Μηκιβτηιάδης καί απ ώμων τεύχε' έβύλα. 
'Αβτναλον δ' α ρ' έπεφνε μενεπτόλεμος Πολνποίτης' 
Πιδύτην δ' Όδνΰενς Περκώβιον έξενάριξεν 30 
έγχεϊ χαλκείω, Τεύκρος δ' Άρετάονα δΐον. 
Αντίλοχος δ' "Λβληρον ένήρατο δονρί φαεινά 
Νεβτορίδης, "Ελατον δε άναξ άνδρών Αγαμέμνων 
ναΐε δε Σατνιόεντός ένρρειταο παρ' όχ&ας 
Πήδαβον αίπεινήν. Φΰλακον δ' έλε Αήιτος ήρως 35 
φεύγοντ'· Ενρύπνλος δε Μελάν&ιον έξενάριξεν. 

Άδρηβτον δ' άρ' έπειτα βοήν αγα&ος Μενέλαος 
ξωον г λ'" ΐππω γάρ οι άτυξομένω πεδίοιο 
όζω ένι βλνν&έντε μυρικίνω, άγκύλον άρμα 
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άξαντ ¿ν πρώτα ρνμώ αντώ μεν έβήτην 40 
προς πόλιν, ή περ οί άλλοι άτνζόμενοι φοβέοντο, 
αύτ'ος δ' έχ δίφροιο παρά τροχόν έξεκνλίβ&η 
πρηνής εν κονίηβιν έπΐ βτόμα. παρ δέ οί έβτη 
Άτρεΐδης Μενέλαος έχων δολιχόβκιον έγχος' 
"Αδρηβτος δ' άρ' έπειτα λαβών έλλίβΰετο γοννων' 45 
,,ξώγρει, 'Ατρέος νίέ, βν δ' άξια δέξαι άποινα. • 
πολλά δ' έν άφνειοϋ πατρός κειμήλια κείται, 
χαλκός τε χρυβός τε πολνκμητός τε βίδηρος' 
των κέν τοι χαρίβαιτο πατήρ άπερεϊβι άποινα, 
εί! κεν έμε ξωόν πεπνθοιτ' έπΐ νηνβιν 'Αχαιών." 50 

ώς φάτο, τω δ' άρα θυμό ν ένϊ βτήθεββιν επειθεν. 
καΐ δή μιν τάχ έμελλε θοάς ε'πί νήας 'Αχαιών 
δώβειν ω θεράποντι καταξέμεν άλλ' 'Αγαμέμνων 
άντίος ήλθε θέων, και όμοκλήβας έπος ηνδα' 
,,ώ πέπον, ώ Μενέλαε, τί ή δέ βν κήδεαι όντως 55 
άνδρών; ή 6οι άριβτα πεποϊηται κατά οίκον 
προς Τρώων; τών μή τις νπεκφνγοι αιπνν όλεθρον 
χεΐράς θ' ημετέρας, μηδ' όν τινα γαβτέρι μήτηρ 
κονρον έόντα φέροι, μηδ' ός φνγοι, άλλ' άμα πάντες 
Ιλίον έξαπολοίατ άκήδεβτοι καΐ ά φ α ν τ ο ι 6 0 

ως ειπών παρέπειβεν άδελφειον φρένας ήρας, 
αί'βιμα παρ ειπών' δ δ' άπο έθεν ωβατο χειρϊ 
ήρω' "Αδρηβτον. τον δέ κρείων 'Αγαμέμνων 
οντα κατά λαπάρην δ δ' άνετράπετ , 'Ατρεΐδης δέ 
λάξ έν βτήθεβι βάς έξέβπαβε μείλινον έγχος. 65 

Νέβτωρ δ' Άργείοιβιν έκέκλετο μακρόν άνβας' 
,,ώ φίλοι ήρωες Ααναοί, θεράποντες "Αρηος, 
μή τις ννν ένάρων επιβαλλόμενος μετόπιβθεν 
μιμνέτω, ως κέν πλεΐβτα φέρων έπι νήας ϊκηται, 
άλλ' άνδρας κτείνωμεν έπειτα δέ καϊ τα έκηλοι 70 
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νεκρούς αμ πεδίον συλήσετε τεθνηώτας." 
ώς ειπών ωτρννε μένος καί θνμον εκάστου, 

ένθα κεν αντε Τρώες άρηιφίλων υπ' Αχαιών 
"Ιλιον είβανέβηβαν άναλκείησι δαμέντες, 
εί μή άρ' Αινεία τε και "Εκτορι εϊπε παραστάς 75 
Πριαμίδης "Ελενος, οίωνοπόλων οχ' άριστος' 
„Αινεία τε καί "Εκτορ, έπεί πόνος νμμι μάλιστα 
Τρώων καί Ανκίων έγκέκλίται, οννεκ άριστοι 
π&σαν έπ ίθύν έστε μάχεσθαί τε φρονέειν τε, 
στήτ αύτον, καί λαον ερυκάκετε προ πνλάων 80 
πάντη έποιχόμενοι, πριν αντ έν χερσί γυναικών 
φεύγοντας πεσέειν, δηίοισι δε χάρμα γενέσθαι, 
αντάρ έπεί κε φάλαγγας έποτρύνητον άπάσας, 
ημείς μεν Ααναοΐσι μαχησόμεθ' ανθι μένοντες, 
καί μάλα τειρόμενοί περ' άναγκαίη γαρ επείγει' 85 
"Εκτορ, άτάρ σύ πόλινδε μετέρχεο, είπε δ' έπειτα 
μητέρι 6ή καί έμή' ή δε ξυνάγουσα γεραιάς 
νηον Άθηναίης γλανκώπιδος έν πόλει άκρη, 
οίξασα κληΐδι θύρας ίεροΐο δόμοιο, 
πέπλον, δ οι δοκέει χαριέστατος ήδε μέγιστος 90 
είναι ivi μεγάρω καί οί πολύ φίλτατος αυτή, 
θεΐναι Άθηναίης επί γονναβιν ήνκόμοιο, 
καί οί νποσχέσθαι δνοκαίδεκα βοϋς ένί νηω • 
ήνις ήκέστας ίερενσέμεν, αί' κ έλεήση 
άστυ τε καί Τρώων άλόχονς καί νήπια τέκνα, 95 
αί κεν Τυδέος υ ίο ν άπόσχη 'Ιλίου ίρής, 
άγριον αίχμητήν, κρατεράν μήστωρα φόβοιο, 
δν δή εγώ κάρτιστον Αχαιών φημί γενέσθαι, 
ονδ' Άχιλήά ποθ' ώδέ γ' έδείδιμεν, 'όρχαμον άνδρών, 
δν πέρ φαβι θεάς έξέμμεναί' άλλ' δδε λίην ιοο 
μαίνεται, ουδέ τις οί δύναται μένος ίσοφαρίξειν." 
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ως έφαθ', Έκτωρ δ' οϋ τι καβιγνήτω άπίθηβεν. 
αντίκα δ' έξ δχέων βύν τενχεβιν αλτο χαμάξε, 
πάλλων δ' όξέα δονρε κατά βτρατόν ωχετο πάντη 
ότρύνων μαχέβαβθαι, έγειρε δϊ φύλοπιν αίνήν. 105 
οί δ' έλελίχθηβαν καΐ έναντίοι έβταν Αχαιών 
Αργεϊοι δ' ύπεχώρηβαν, λήξαν δε φόνοιο, 
φάν δέ τιν αθανάτων έξ ουρανού άβτερόεντος 
ΤρωβΙν αλεξήβοντα κατελθεμεν ως έλέλιχθεν. 

Έκτωρ δέ Τρώεββιν έκέκλετο μακρόν άνβας· 110 
,,Τρώες νπέρθνμοι τηλεκλειτοί τ' επίκουροι, 
άνέρες έβτε, φίλοι, μνήβαβθε δέ θονριδος αλκής, 
δφρ' αν έγώ βήω προτί "Ιλιον ήδέ γέρονβιν 
εί'πω βονλεντήβι xal ήμετέρης άλόχοιβιν 
δαίμοβιν άρήβαβθαι, νποβχέβθαι δ' έκατόμβας." 115 

ως άρα φωνήβας άπεβη. κορνθαίολος Έχτωρ' 
άμφΐ δέ μιν Ρφυρά τνπτε καΙ αυχένα δέρμα κελαινόν, 
άντνξ ή πνμάτη θέεν άβπίδος όμφαλοέββης. 

Γλαύκος δ' Ίππολόχοιο πάις xal Τυδέος νιος 
ές μέβον αμφοτέρων βννίτην μεμαώτε μάχεβθαι. 120 
of δ' δτε δή βχεδον ήβαν έπ άλλήλοιβιν ίόντες, 
τον πρότερος προβέειπε βοήν αγαθός Αιομήδης· 
,,τίς δέ 6ν έΡΰι, φέριβτε, καταθνητών ανθρώπων; 
ού μέν γάρ ποτ όπωπα μάχη ένι κνδιανείρη 
το πριν άτάρ μέν νυν γε πολύ προβέβηκας απάντων 
βω θάρβει, δ τ έμον δολιχόβκιον έγχος έμεινας, 126 
δυβτήνων δέ τε παίδες έμω μένει άντιόωβιν. 

, ει δέ τις αθανάτων γε κατ ουρανού είλήλονθας, 
ούκ αν έγώ γε θεοΐβιν έπονρανίοιβι μαχοίμην. 
ουδέ γάρ ούδέ Αρναντος νιος κρατερός Ανκόοργος 130 
δήν ην, ος ρα θεοΐβιν έπονρανίοιβιν έριξεν, 
og ποτε μαινομένοιο Αιωννβοιο τιθήναι? 
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βεύε κατ' ήγάθεον Ννβήιον at δ' άμα πά.βαι 
θύβθλα χαμαΐ κατε'χεναν, υπ' άνδροφόνοιο Λυκούργου 
θεινόμεναι βονπλήγΐ' Αιώνυβος δέ φοβηθείς 135 
δύβεθ' άλός κατά κϋμα, θ ¿τ ι ς δ' ύπεδέξατο κόλπφ 
δειδtora· κρατερό? γάρ έχε τρόμος ανδρός όμοκλή. 
τω μεν έπειτ όδύβαντο θεοί ρεΐα ζώοντες, 
και μιν τνφλον έθηκε Κρόνου πάις' ο ν δ' άρ' έτι δ ή ν 
ήν, έπεϊ άθανάτοιβιν άπήχθετο παβι θεοΐβιν. 140 
ονδ' άν εγώ μακάρεββι θεοΐς έθέλοιμι μάχεβθαι. 
εί δέ τις έββι βροτών, οΐ άρούρης καρπον έδονβιν, 
αββον ίθ', ως κεν θαββον ολέθρου πείραθ' ϊκηαι." 

τον δ' αύθ' Ίππολόχοιο προβηύδα φαέδιμος υιός' 
,,Τυδεΐδη μεγάθυμε, rt ή γενεήν ερεείνεις; 145 
οΐη περ φύλλων γενεή, τοίη δέ και ανδρών. . 
φύλλα τα μέν τ άνεμος χαμάδις χέει, άλλα δέ θ' νλη 
ζηλεθόωβα φύει, έαρος δ' έπιγιγνεται ώρη· 
ώς ανδρών γενεή ή μέν φύει, ή δ' απολήγει, 
ει δ' ¿θέλεις και ταύτα δαήμεναι, 'όφρ' έν είδης, 150 
ήμετέρην γενεήν πολλοί δέ μιν άνδρες ίβαβιν 
έβτι πόλις Έφνρη μνχώ "Αργεος ίπποβότοιο, 
ένθα δέ Σίβνφος έβκεν, δ κέρδιβτος γένετ ανδρών, 
Σίβυφος Αίολίδης' Ь δ' άρα Γλαύκον τέκεθ' ν ιόν, · 
αύτάρ Γλαύκος έτικτεν άμύμονα Βελλεροφόντην. 155 
τω δέ ffíot κάλλος τε και ήνορέην έρατεινήν 
ώπαβαν αντάρ οι Προΐτος κακά μήβατο θνμω, • 
ος ρ' εκ δήμου έλαββεν, έχει πολύ φέρτε ρος ή εν, 
Αργείων Ζευς γάρ οί υπό βκήπτρφ έδάμαββεν. 
τω δέ γυνή Προίτου έπεμήνατο, δι' "Αντεια, 160 
κρνπταδίη φιλότητι μιγήμεναί' άλλα τον ου τι 
πεΐθ' αγαθά φρονέοντ α, δαΐφρονα Βελλεροφόν την, 
ή δέ ψενβαμένη Προΐτον βαβιλήα προβηύδα· 
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'τεθναίης, ω Προΐτ , ή κάκτανε Βελλεροφόντην, 
δς μ' εθελεν φιλότητι μιγήμεναι ουκ έθελονση.' 165 
cog φάτο, τον δε άνακτα χόλος λάβεν, οίον άκονσεν 
κτεΐναι μέν ρ άλέεινε, σεβάσσατο γαρ τό γε θνμφ, 
πέμπε δέ μιν Ανκίηνδε, πόρεν δ' δ γε σήματα λνγρά. 
γράψας εν πινάκι πτνκτω θνμοφθόρα πολλά, 
δεΐξαι δ' ήνώγει ω πενθερω, δφρ' άπόλοιτο. 170; 
αντάρ δ βή Ανκίηνδε θεών υπ' άμνμονι πομπή, 
αλλ' δτε δη Ανκίην Ιξε Εάνθον τε ρέοντα, 
προφρονέως μιν τΐεν αναξ Ανκίής ενρείης' 
εννήμαρ ξείνισσε και εννέα βοϋς ίέρενσεν. 
άλλ' δτε δή δεκάτη έφάνη ροδοδάκτνλος 'Ηώς, 175 
και τότε μιν έρέεινε και ήτεε σήμα ίδέσθαι, 
δττι ρά οί γαμβροΐο- πάρα Προίτοιο φέροιτο. 
αντάρ έπει δή σήμα κακόν παρεδέξατο γαμβρού, 
πρώτον μέν ρα Χίμαιραν άμαιμακέτην έκέλευοεν 
πεφνέμεν. ή δ' αρ' έην θείον γένος ονδ' ανθρώπων, 
πρόσθε λέων, δπιθεν δε δράκων, μέσση δέ χίμαιρα, 181 
δεινον άποπνείουσα πνρός μένος αίθομένοιο. 
και τήν μέν κατέπεφνε θεών τεράεσσι πιθήσας' 
δεύτερον αϊ Σολνμοισι μαχήσατο κνδαλίμοισιν' 
καρτίστην δή τήν γε μάχην φάτο δνμεναι άνδρών. 185 
το τρίτον αϊ κατέπεφνεν 'Αμαζόνας άντιανείρας. 
τω δ' αρ' άνερχομένω πνκινον δόλον άλλον νφαινεν 
κρίνας έκ Ανκίης ενρείης φώτας άριστους 
είσε λόχον τοι δ' οϋ τι πάλιν οίκόνδε νέοντο' 
πάντας γαρ κατέπεφνεν άμνμων Βελλεροφόντης. 190 
άλλ' δτε δή γίγνωσκε θεού γόνον ήνν έόντα, 
αυτού μιν κατέρνκε, δίδου δ' δ γε θυγατέρα ήν. 
δώκε δέ οί τιμής βασιληίδος ήμισυ πάσης· . 
καΐ μέν οί Ανκιοι τέμενος τάμον έξοχο ν άλλων, 
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καλόν φνταλιής «poópijg, δφρα νέμοιτο. 195 
ή δ' έτεκε τρία τέκνα δαίφρονι Βελλεροφόντη, 
"Ιβανδρόν τε καί Ίππόλοχον καΐ Ααοδάμειαν ' • 
Ααοδαμείη μεν παρελέξατο μητίετα Ζεύς, 
ή δ' έτεκ άντίθεον Σαρπηδόνα χαλκοκορνδτήν. 
αλλ' δτε δη καί κείνος ¿πήχ&ετο πάδι θεοΐδιν', 200 
ή το ι ò κό.% πεδίον το 'Αλήιον οίος άλατο 
δν θνμόν κατέδων, πάτον ανθρώπων άλεείνων, 
"Ιδανδρον δε οίνίον "Αρης άτος πολέμοιο 
μαρνάμενον Σολύμοιδι κατέκτανε κνδαλίμοιδίν, . 
την δε χολωβαμένη χρνδήνιος Άρτεμις άκτα^ 205 
Ίππόλοχος δ' ε μ' έτικτε, καί έκ τον φημί γενέδθαι· 
πέμπε δέ μ' ές Τροίην, καί μοι μάλα πόλλ' έπέτελ.λεν 
αίέν άριβτεύειν καί ύπείροχον έμμεναι άλλων, 
μηδε γένος πατέρων αίδχννέμεν, ο'ί μέγ' αριδτοι 
έν τ' Έφύρη εγένοντο καί ε'ν Ανκίη ενρείη. 210 
ταύτης το ι γενεής τε καί αίματος εύχομαι είναι." • 

ώς φάτο, γήθηδεν δέ βοή ν άγαθός Αι ομήδης. 
έγχος μεν κατ έπηξε ν ένί χθονί πονλνβοτείρη, 
αυτά ρ ò μειλιχίοιδι προδηύδα ποιμένα λαών . . 
,,ή ρά νν μοι ξεΐνος πατρώιός έδδι παλαιός' 215 
Οίνενς γάρ ποτε δΐος άμύμονα Βελλεροφόντην 
ξείνιδ' ένί μεγάρ οιδιν έείκοδιν ή ματ' έρνξας. -
οι δέ καί άλλήλοιδι πόρόν ξεινήια καλά·. 
Οίνεύς μεν ξωδτήρα δίδον φοινίκι φαεινόν, 
Βελλεροφόντης δε χρύδεον δέπας άμφικνπελλον, 220 
καί μιν έγω κατέλειπον ιών έν δώμαδ' έμοΐδιν. 
Τνδέα δ' ού μέμνημαι, έπεί μ' έτι τντθόν έόντα-
κάλλιφ', δτ' έν Θήβηδιν άπώλετο λαός 'Αχαιών. 
τω νυν δοί μεν έγω ξεΐνϋς φίλος Άργεϊ μέδδφ 
ειμί, δν δ' έν Αυκίη, δτε κεν τών δήμον ΐκώμαι. 225 

* 
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έγχεα δ' αλλήλων άλεώμε&α xal δι' δμίλον 
πολλοί μεν γαρ έμοί Τρώες κλεινοί τ' επίκουροι 
κτείνειν, όν κε &εός γε πόρη καί ποββί κιχείω, 
πολλοί δ' αύ βοί Αχαιοί έναιρέμεν, δν κε δννηαι. 
τενχεα δ' άλλήλοις έπαμείψομεν, 'όφρα καί οϊδε 230 
γνώβιν, ότι ξεΐνοι πατρώιοι ενχόμεϋ·' είναι" 

ώς άρα φωνήβαντε κα&' ϊππων άίξαντε 
χείρας τ αλλήλων λαβέτην καί πιβτώβαντο. 
ένΟ·' αύτε Γλαύκω Κρονίδης φρένας έξέλετο Ζευς, 
δς προς ' Τνδεΐδην Αιομήδεα τεύχε' άμειβεν 235 
χρνβεα χαλκείων, έκατόμβοι' έννεαβοίων. 

Έκτωρ δ' ág Σκαιάς τε πνλας καί φηγον ΐκανεν, 
άμφ' άρα μιν Τρώων άλοχοι &έον ήδέ Q-ύγατρες 
είρόμεναι παΐδάς τε καβιγνήτονς τε έτας τε 
καί πόβιας' ό δ' έπειτα &εοϊς ενχεβ&αι άνώγειν 240 
πάβας έξείης' πολλήβι δέ κήδε' ε'φήπτο. 

αλλ' δτε δή Πριάμοιο δόμον περικαλλέ' Ϊκανεν, 
ξεβτής αί&ούβηβι τετνγμένον, αντάρ έν αντω 
πεντήκοντ ένεβαν &άλαμοι ξεβτοΐσ λέ&οιο, 
πληβίοι αλλήλων δεδμημένοί" ένϋ·α δε παίδες 245 
κοιμώντο Πριάμοιο παρά μνηβτής άλόχοιβιν 
κονράων δ' έτέρω&εν ενάντιοι ένδο&εν αυλής 
δώδεκ έβαν τέγεοι &άλαμοι ξεβτοΐο λί%οιο, 
πληβίοι άλλήλων δεδμημένοί' έν&α δε γαμβροί 
κοιμώντο Πριάμοιο παρ' αίδοίης άλόχοιβιν. 250 
έν&α οί ήπιόδωρος έναντίη ήλυ&ε μήτηρ 
Ααοδίκην έβάγονβα, ΰνγατρών είδος άρίβτην 
έν τ' άρα οί φϋ χειρί, έπος τ έφατ' έκ τ' ονόμαζεV 
,,τέκνον, τίπτε λιπών πόλεμον δραβύν εέλήλονϋ-ας; 
ή μάλα δή τείρουβι δνβώννμοι νϊες 'Αχαιών 255 
μαρνάμενοι περί άβτν, βέ δ' έν&άδε &νμος άνήκεν 
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έλθόντ' εξ άκρης πόλιος Αά χείρας άνασχεΐν. . 
άλλα μεν', όφρα κέ τοι μελιηδέα οΐνόν ένείκω, • 
ώς σπείσης .Άιί πατρϊ καϊ άλλοις άθανάτοισιν 
πρώτον, έπειτα δε κύντος ονήβεαι, αΐ κε πίησθα. 260 
άνδρι δε κεκμηώτι με'νος μέγα οίνος άέξει, . · 
όις τννη κέκμήκας άμννών βοΐβιν έτησιν." . . " 

την δ' ήμείβετ' έπειτα μέγας κορυθαίολος Έκτωρ' 
,,μή μοι οϊνον άειρε'^ιελί^ρονα, ποτ νια μήτερ, • 
μή μ' άπογυιώσης^μένεος δ' άλκής τε λάθωμαι' - 2G5 
χερσί ΊΓ~άνίατοιβιν ΆιΙλείβειν αΐθοπα οϊνον * 
άξομαι' ονδέ πή έστι κελαινεφέι Κρονίωνι• ' ' 
Ίϋ'ίματι καϊ λνθρω πεπαλ'αγμένον εύχετάασθαι. ' · 
άλλά σύ μεν προς'νηον Άθηναίης άγελείης ' 
έρχεο βνν θνέεσσιν, άολλίσσασά γεραιάς" · 270 
πέπλον δ', δς τις τοι χαριέστατος ήδε μέγιστος , 
έστιν ένϊ μεγάρφ και τοι πολύ φίλτατος αύτη, 
τον θες Άθηναίης έπϊ γοννασιν ήυκόμοιο, 
καί οι νποσχέσθαι δυοκαίδεκα βονς ένι νηφ · 
ήνις ήκέστας-ίερενσέμεν, αϊ κ έλεήοη 275 
άστυ τε καϊ Τρώων άλόχους καϊ νήπια τέκνα, '. 
αΐ κεν Τνδέος νί'ον άπόσχη^Ιλίου ίρής, 
άγριον αίχμητήν, κρατε'ρόν μήστωρα φόβοιο. ·• 
άλλά σύ μεν προς νηον Άθηναίης άγελείης . 
έρχευ, εγώ δε Πάριν μετελενσομαι, δφρα κμλέσσω, 280 
αΐ κ έθέλησ' είπόντος άκουέμεν ώς κέ 'οι. αύθι · 
γαία χάνοι' μέγα γάρ μιν 'Ολύμπιος έτρεφε πήμα 
Τρωσί τε καϊ^Πριάμφ μεγαλήτορι τοΐό τε παισίν. \ 
ει κεΐνόν γ ε ΐδοιμι κατελθόντ "Άιδος. εΐσω, . . .... 
φαίην κεν φίλο ν ήτορ όιξύος έκλελαθέσθαιύ^ " -285 

ώς έφαθ',-.ή δε μολούσα ποτύμέγαρ άμφιπόλοισ.ιν 
κέκλετο' ταϊ δ' άρ'.,άόλλισσαν κατά άστυ, γεραιάς. • 

H O M E R I I E I A S . I . 1 0 
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αυτή δ' ¿ς &άλαμον κατεβήβετο κηώεντα, 
εν&' εβαν οί πέπλοι παμποίκιλοι, εργα γυναικών 
Σιδονίων, τάς αυτός Αλέξανδρος d-εοειδής 290 
ήγαγε Σιδονίη&εν, έπιπλώς ευρέα πόντον, • 
τήν δδόν, -ijv Έλένην περ άνήγαγεν ενπατέρειαν. 
τών εν' άειραμένη Εκάβη φέρε δώρον 'Α&ήνη, 
δς κάλλιβτος έην ποικίλμαβιν ήδέ μέγιβτος, 
άβτηρ δ' ώς άπέλαμπεν εκείτο δε νείατος άλλων. 295 
βή δ' ίέναι, πολλαΐ δέ μετεββενοντο γεραιαί. 

αί δ' ότε νηον ΐκανον 'AQ-ήνης έν πάλει άκρη, 
jτ£ήβι^&νρας ώιξε Θεανώ καλλιπάρηος, 
Κιββηίς, άλοχος Αντήνορος ίπποδάμοιο' 
τήν γαρ Τρώες έ&ηκαν 'Α&ηναίης ίέρειαν. 300 
αί δ' όλολνγή παβαι 'AQ-ήνη χείρας άνέβχον 
ή δ' άρα πέπλον έλονβα Θεανώ καλλιπάρηος 
•9ήκεν Ά&ηναίης έπϊ γονναβιν ήνκόμοιο, 
ευχομένη δ' ήράτο Αιός κονρη μεγάλο to' 
,,πότνι' 'Α&ηναϊή, ρνβϊπτολι,^δΐα^Ο-εάων, 305 
άξον δή έγχος Αιομήδεος, ήδε και αυτόν 
πρηνέα δ'ος πεβέειν Σκαιών προπάροι&ε πνλάων, 
όφρα τοι αντίκα νυν δνοκαίδεκα βονς ivi νηω 
ήνις ήκέβτας ίερενβομεν, αί' κ έλεήβης 
άβτν τε και Τρώων άλόχονς και νήπια τέκνα." 310 
ώς έφατ' ευχομένη, άνένενε δέ Παλλάς Ά&ήνη. 

ως αί μέν ρ ενχοντο Αώς κονρη μεγάλοιο, 
Έκτωρ δέ προς δώματ Άλεξάνδροιο βεβήκειν 
καλά, τά ρ αυτός έτευξε 6νν άνδράβιν, οι τότ άριΰτοι 
ήβαν ένι Τροίη έριβώλακι τέκτονες άνδρες' 315 
οϊ οί έποίηβαν %άλαμον και δώμα και ανλήν 
ε'γγν&ι τε Πριάμοιο καΐ Έκτορος έν πάλει άκρη. 
έν&' Έκτωρ είβήλ&ε διίφιλος, έν δ', άρα χειρί 
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έγχ,ος έχ ένδεκάπηχν πάροιθε δέ λάμπετο δονρυς 
αιχμή χαλκείη, περί δε χρύβεος θέε πόρκης. . 320 
τον δ' ενρ' εν θαλάμω περι καλλέα τ εύγε' εποντα, 
άβπΐδα καϊ θώρηκα, και αγκύλα τόξ' άφόωντα' 
'Αργείη δ' 'Ελένη μετ' άρα δμωήβι γνναιξίν •_•·' 
ήβτο και αμφιπόλοιβι περικλντά έργα κέλενεν. 
τον δ' Έκτωρ νείκεββεν ιδώ ν αίβχροΐς έπέεββιν ' 325 
,,δαιμόνι, ον μεν καλά χόλον τύνδ' ένθεο θνμω. 
λαοί μεν φθινύθovài περί πτόλιν αίπύ τε τείχος 

ημαρνάμενοι' βέρβ' εϊνεκ' άντή τε πτόλέμός τε 
ίάβτν το ó' άμφιδέδηε' őv δ' άν μαχέβαιο καϊ 'άλλω, 
οι/ τινά πον μεθιέντα ΐδοις βτνγεροΰ πολέμοιο. 330 
αλλ' ava, μή τάχα άβτν πυρός δήι'οιο θέρηται." 

τον δ' άντε προβέειπεν 'Αλέξανδρος θεοείδης"" 
,"Εκ τορ, έπεϊ με κατ ale αν ένείκεβας ονδ' ύπερ alo αν, 
τούνεκά τοι έρέώ' βύ δέβύνθεο χαί μεν άκονβον. • 
ον τοι εγώ Τρώων τόββον χόλω ούδέ νεμέββι 335 
ή μην εν θαλάμω, έθελον δ' αχεί προτραπέβθαι. 
νυν δέ με παρειπονβ' άλοχος μαλακοϊς έπέεββιν . 
ωρμηβ' ές πόλέμον, δοκέει δέ μοι ώδε καϊ αντω 
λώιον εββεβθαι' νίκη δ' έπαμείβεται άνδρας, 
αλλ' άγε ννν έπίμεινον, άρήια τενχεα δύω' 340 
ή iff', εγώ δε μέτειμι, κιχήβεβθαι δέ в' οίω." 

ώς φάτο, τον δ' ον τι προόέφη κορνθαίολος "Εκτωρ' 
τον δ' 'Ελένη μύθοιβι προβηύδα μειλιχίοιβιν : 

,,δαερ έμεΐο, κυνος κακομηχάνον ο'κρνοέββης, " 
\jóx|őg μ' δφελ' ήματι τώ| οτε με πρώτον τέκε μήτηρ, 345 

οίχεβθαι προφέρονβα • κακή άνέμοιο θύελλα , 
εις 'όρος ή εις κϋμα πολνφλοίββοιο θαλάββης, 
ένθα με κϋμ' άπόερβε πάρος- τάδε έργα γενέβθαι: 
αντάρ έπεϊ τάδε γ' ώδε θεοί κακά τεκμήραντο, - : 

10* 
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ανδρός έπειτ ώφελλον άμείνονος είναι άκοιτις, 350 
δς ήδη νέμεδίν τε καΐ αί'βχεα πόλλ' ανθρώπων, 
τούτω δ' οϋτ' αρ νϋν φρένες εμπεδοι οϋτ' άρ' όπΐδβω 
έββονται' τω και μιν έπαυρήβεδθαι όϊω. 
αλλ' άγε νυν εΐβελθε καϊ εξεο τωδ' επί δίφρω, 
δαερ, έπεί δε μάλιδτα πόνος φρένας αμφιβέβήκεν 355 
είνεκ έμεΐο κννός καί 'Αλεξάνδρου εν εκ' άτης, 
ο'ιδιν έπί Ζευς θήκε κακόν μόρον, ώς καί όπίδδω 
άνθρώποιδι πελώμεθ' άοίδιμοι έδδομένοιδιν." 

την δ' ήμείβετ' έπειτα μέγας κορυθαίολος Έκτωρ" 
,,μή με κάθιξ', 'Ελένη, φιλέονδά περ" ουδέ με πείδεις' 
ήδη γάρ μόι θυμός έπέδδυται, 'όφρ' έπαμύνω 301 
Τρώεδδ', οΐ μέγ' έμεΐο ποθήν άπεόντος έχουδιν. ' 
άλλα δύ γ' όρνυθι τούτον, έπειγέδθω δέ καί αυτός, 
ώς κεν έμ' έντοδθεν πόλιος καταμάρψΐ]. έόντα. 
καί γάρ έγών οϊκόνδ' έδελεύδομαι, όφρα ΐδωμαι 365 
οίκήας άλοχόν τε φίλην καί νήπιον νίόν 
ου γάρ τ' οίδ', ή έτι δφιν υπότροπος ϊξομαι αύτις,... 
ή ήδη μ' υπό χερδί θεοί δαμόωδιν 'Αχαιών." 

ώς άρα φωνήδας απέβη κορυθαίολος Έκτωρ. 
αίψα δ' έπειθ' ϊκανε δόμους έύ· ναιετάοντας370 
ούδ' εύρ' 'Ανδρομάχην λευκώλενον έν μεγάροιδιν, 
αλλ' ή γε ξύν παιδί καί άμφιπόλω ένπέπλω , . 
πύργω έφεδτήκει γοόωδά τε μνρομένη τε. 
Έκτωρ δ' ώς ουκ ένδον αμύμονα τέτμεν άκοιτιν, 
έδτη έπ' ,ούδόν ιών, μετά δε δμωήδιν έειπεν 375 
,,εί δ' άγε μοι, δμωαί, νημερτέα μνθήδαδθε· 
πή έβη 'Ανδρομάχη λευκώλενος έκ μεγάροιο; 
ήέ πη ές γαλόων ή είνατέρων έυπέπλων, 
ή ές 'Αθηναίης έξοίχεται, ένθα περ άλλα ι 
Τρωαί έυπλόκαμοι δεινήν θεόν ίλάδκονται;" 330 
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τον δ' αυτ δτρηρή ταμίη προς μϋθον έειπεν 
."Εκτορ, έπεϊ μάΓ άνωγας άληθέα μυθήδαδθαι, 
ούτε πη ές γαλόων ούτ είνατέρων ένπέπλων 
οϋτ' ές 'Αθηναίης έξοίχεται, ένθα περ άλλαι 
Τρωαί έυπλόκαμοι δεινή ν θεό ν ίλάδκονται, 385 
αλλ' έπί πνργον έβη μέγαν 'Ιλίου, οϋνεκ' άκουα εν 
τείρεδθαι Τρώας, μέγα δε κράτος είναι 'Αχαιών, 
ή μεν δή προς τείχος έπειγομένη άφικάνει 
μαινόμενη έικυΐα' φέρει δ' άμα παίδα τιθήνη." 
/ η ρα γυνή ταμίη; 6 δ' άπέδδυτο δώματος "Εκτωρ 390 
τήν αυτήν δδον αυτις έυκτιμένας κατ' αγυιάς, 
εύτε πνλας ϊκανε διερχόμενος μέγα άβτυ, . 
Σκαιάς, τή άρ' έμελλε διεξίμενάι πεδίονδε, 
ένθ' άλοχος πολύδωρος έναντίη ήλθε θέουδα 
'Ανδρομάχη, θυγάτηρ μεγαλήτορος Ήετίωνος, 395 
Ήετίων, ο5 έναιεν υπό Πλάκω ύληέοαη, 
Θήβη ύποπλακίη, Κιλίκεδδ' άνδρεδδιν άνάδδων 
του περ δή θυγάτηρ έχεθ' "Εκτορι χαλκοκορνβτή. · 
ή οί έπειτ ήντηδ', άμα δ' αμφίπολος κίεν αύτη 
παίδ' έπί κόλπω έχουβ' άταλάφρονα, νήπιον αϋτως, 400 
'Εκτορίδην αγαπητόν, άλίγκιον άβτέρι καλω, 
τόν ρ'"Εκτώρ καλέεδκε Σκαμάνδριον, αύτάρ οί άλλοι 
Άδτυάνακτ ' οίος γαρ έρύετο "Ιλιον "Εκτωρ. 
ή τοι.δ μεν μείδηδεν ίδών ές παίδα διωπή' 
'Ανδρομάχη ' δέ οί άγχι παρίδτατο δάκρυ χέουβα, 405 
έν τ αρά οί φϋ χειρί, έπος τ έφατ έκ τ' όνόμαζεν' 
„δαιμόνιε, φθίδει δε το δον μένος, ούδ' έλεαίρεις-
παΐδά τε νηπίαχον καί έμ' άμμορον, ή τάχα χήρη 
δεν έβομαι' τάχα γάρ δε κατακτανέουδιν 'Αχαιοί 
πάντες έφορμηθέντες' έμοί δέ κε κέρδιον ε [η 410 
δεΰ άφαμαρτούδη χθόνα δύμεναι' ού γάρ έτ άλλη 
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έβται д-αλπωρή, έπεί αν 6ν γε πότμον έπίβπης, 
άλλ' άχε ' ουδέ μοι εβτι πατήρ καί πότνια μήτηρ./ 
ή rot γάρ πατέρ' άμον άπέκτανε δΐος 'Αχιλλενς, 
εκ δε πάλιν πέρβεν Κιλίκων έύ ναιετόωβαν, • 415 
Θήβην υψίπυλον κατά δ' εκτανεν Ήετίωνα, . 
ονδέ μιν έξενάριξε, θεβάθΟατο γαρ το γε &νμω, ·. , 
άλλ' άρα μιν κατέκηε 6νν εντεβι δαιδαλέοιβιν 
ή δ' επί 6ήμ' έχε εν περί δε πτελέας έφντενβαν 
ννμφαι όρεβτιάδες, κονραι Αιος αίγιόχοιο. 420 
ot δέ μοι επτά καΰίγνήτοι έβαν εν μεγάροίβιν, 
οί μεν πάντες ίω κίον ήματι Άιδος εΐ6ω~ 
πάντας γαρ κατέπεφνε ποδάρκης δΐος Άχιλλενς 
βονβιν έπ είλιπόδεββι και άργεννής όίεββιν. 
μητέρα δ', ή βαβίλενεν υπο Πλάκω νληέΰθΐ], 425 
την έπεί άρ δ εν ρ' ήγαγ' άμ' άλλοιβι κτεάτεββιν, 
άψ δ γε την άπέλνβε λαβών άπερεϊβι άποινα, 
πατρός δ' έν μεγάροιβι βάλ' Άρτεμις Ιοχέαιρα. 
Έκτορ, άτάρ 6ν μοί έΰβι πατήρ και πότνια μήτηρ 
ήδε καβίγνητος, 6ν δέ μοι ϋαλερός παρακοίτης' 430 
άλλ' άγε νυν έλέαιρε καί αυτόν μίαν' επί πνργφ, 
μή παΐδ' όρφανικόν &ήί]ς χήρην τε γυναίκα" 
[λαόν δε βτήβον παρ' έρινεόν, έν&α μάλιβτα 
άμβατός εΰτι πόλις και έπίδρομον έπλετο τείχος· 
τρις γάρ τή γ' έλ&όντες έπειρήΰανϋ·' οί άριΰτοι 435 
άμφ' Αΐαντε δνω και άγακλντόν Ίδομενήα 
ήδ' άμφ' 'Ατρεΐδας και Τνδέος άλκιμον νίόν 
ή που τις βφιν ένιβπε %εοπροπίων εν είδώς, 
ή νν και αυτών &νμός έποτρννει καί άνώγει."'] 

τήν. δ' αντε προβέειπε μέγας κορυ&αίολοςΈκτωρ· 440 
„ή καί έμοί τάδε πάντα μέλει, γνναν άλλα μάλ' αίνώς 
ai δέομαι Τρώας καί Τρωάδας ελκεβιπέπλονς, 
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αΐ κε κακός ως νόβφιν άλνβκάξω πολέμοιο ' 
ουδέ με θυμός άνωγεν, έπει μάθον έμμεναι έβθλός 
αίεϊ xal πρώτοιβι μετά Τρώεββι μάχεβθαι, 445 
άρνύμενος πατρός τε μέγα κλέος ήδ' έμόν αύτοϋ. 
ευ γάρ έγώ τόδε οΐδα κατά φρένα καΐ κατά θυμόν 
εββεται ήμαρ, δτ άν ποτ υλώλη 'Ίλιος ιρή 
καΐ Πρίαμος καΐ λαός έυμμελίω Πριάμοιο. 
αλλ' ού μοι Τρώων τόββον μέλει άλγος όπίββω, 450 
οντ' αυτής 'Εκάβης ούτε Πριάμοιο άνακτος · 
ούτε καβιγνήτων, οϊ κεν πολέες τε καϊ έβθλοϊ 
εν κονίηβι πέβοιεν υπ' άνδράβι δνβμενέεββιν, 
δββον βεϋ, δτε κέν τις Αχαιών χαλκοχιτώνων 
δακρνόεββαν άγηται, ελεύθερον ήμαρ ¿πούρας. 455 
και κεν εν "Αργεί έοϋβα πρός άλλης ιβτόν ύφαίνοις, 
και κεν ύδωρ φορέοις Μεββηίδος ή 'Τπερείης 
πόλλ' άεκαζομένη, κρατερή δ' έπικείβετ ανάγκη· 
και ποτέ τις εΐπηβιν ¿δων κατά δάκρυ χέονβαν • 
'"Εκτορος ήδε γυνή, δς άριβτεύεβκε μάχεβθαι - 460 
Τρώων ίπποδάμων, δτε "Ιλιον αμφεμάχοντο.' ; 
ώς ποτέ τις έρέει, eoi ό' αύ νέον εββεται άλγος 
χήτεΐ τοιοϋδ' άνδρός, άμύνριν δούλιον ήμαρ. 
αλλά με τεθνηώτα χυτή κατά γαία καλύπτοι, 
πριν γέ τι βής τε βοής 6οϋ θ' έλκηθμοΐο πυθέβθαι." 

ώς ειπών ο ν παιδός όρέξατο φαίδιμος "Εκτωρ· 466 
άψ δ' ό πάις προς κόλπον έυζώνοιο τιθήνης 
έκλίνθη ίάχων, πατρός φίλου 'όψιν άτυχθείς, 
ταρβήβας χαλκό ν τε ίδέ λόφον ίππιοχαίτην, 
δεινόν απ' άκροτάτης κόρυθος νεύοντα νοήβας. . 470 
ε'κ δ' έγέλαββε πατήρ τε φίλος και πότνια μήτηρ. ... 
αν τικ' από κρατάς κόρνθ' ε'ίλετο φαίδιμος "Εκτωρ, 
και τήν μεν κατέθηκεν έπι χθονι παμφανόωβαν, 
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αύτάρ ο γ' όν 'φίλον υιον έπεί κύβε πηλέ τε χερβίν, 
είπεν έπευξάμενος A ti τ άλλοιβίν τε θεοΐβιν 475 
,,Ζεϋ άλλοι τε θεοί, δότε δη καί τόνδε γενέβθαι 
παΐδ' έμόν, ώς και έγώ περ, άριπρεπέα Τρώεββιν, 

. ώδε βίην τ' άγαθον και Ιλίου ΐφι άνάΰβειν 
καί ποτέ τις είποι 'πατρός γ' οδε πολλόν άμείνων' 
έκ πολέμου ανιόντα' φέροι δ' εναρα βροτόεντα 480 
κτείνας δήιον άνδρα, χαρείη δέ φρένα μήτηρ." 

ώς ειπών άλόχοιο φίλης έν χερβίν έθηκεν · 
παΐδ' εάν · ή δ' άρα μιν κηώδεϊ δέξατο κόλπω 
δακρυόεν γελόβαβα' πόβις δ' έλέηβε νοήβας, 
χειρί τέ μιν κατέρεξεν, έπος τ' έφατ έκ τ. όνόμαζεν 
,,δαιμονίη, μη μοί τι λίην άκαχίξεο θυμφ' 486 
ου γάρ τις μ' υπέρ aie αν άνήρ "Αιδι προϊάψεΐ' 
μοΐραν δ' ου τινά φημι πεφυγμένον έμμεναι ανδρών, 
ου κακόν, ουδέ μεν έβθλόν, έπήν τα πρώτα γένηται. 
αλλ' είς οίκον ίονβα τα β' αυτής έργα κόμιζε, 490 
ίβτόν τ' ήλακάτην τε, και άμφιπόλοιβι κέλευε . 
έργον έποίχεβθαι ' πόλεμος δ' άνδρεββι μελήβει 
παβιν, έμοϊ δε μάλιβτα, τοί Ιλίω έγγεγάαβιν." • 

ώς άρα φωνήβας κόρυθ[ εϊλετο φαίδιμος Έκτωρ 
ίππου ρ ιν άλογος δε φίλη οίκόνδε βεβήκειν 495 
έντροπαλιζομένη θαλερόν κατά δάκρυ χέουΰα. 
αϊψα δ' έπειθ' ικανέ δόμους έύ ναιετάοντας 
Έκτορος άνδροφόνοιο, κιχήβατο δ' ένδοθι πολλάς 
άμφιπόλους, τήβιν δε γόον πάβηβιν ένώρβεν. 
al μεν έτι ζωον γόον Έκτορα ω ένί οίκω' • 500 
ου γάρ. μιν έτ' έφαντο υπότροπου έκ πολέμοιο 
ϊξεβ&αι προφυγόντα μένος καί χείρας 'Αχαιών. 

ουδέ Πάρις δήθυνεν έν νψηλοΐβι δόμοιβιν, 
αλλ' δ γ' έπεί κατέδυ κλυτά τεύχεα ποικίλα χαλκώ, 

κ 
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ΰενατ' έπειτ άνά άβτν, ποβϊ κραιπνοΐβι πεποιθώς. 605 
ώς δ' δτε τις βτατος ίππος, άχόβτήβας έπΐ φάτνη, 
δεβμον άπορρήξας θείη πεδίο ιο κροκίνων, 
είωθώς λούεβθαι ένρρεΐος ποταμοΐο, , 
χυδιόων υψοϋ δε κάρη έχει, άμφ\ δέ χαΐται 
ώμοις άίββονται' 6 δ' άγλαΐηφι πεποιθώς, 510 
ρίμφα ε γοννα φέρει μετά τ ήθεα και νομδν ίππων' 
ώς νιος Πριάμοιο Πάρις κατά Περγάμου άκρης, 
τεύχεβι παμφαίνων ώς τ ήλέκτωρ, έβεβήκειν 
καγχαλόων, ταχέες δέ πόδες φέρον. αίψα δ' έπειτα 
"Εκτορα δΐον έτετμεν αδελφεόν, ευτ 'άρ έμελλεν 515 
βτρέψεβθ' έκ χώρης, δθι ή δάριξε γυναικά 
τον πρότερος «ροβέειπεν Αλέξανδρος θεοειδής' 
„ήθε?, ή μάλα δ ή βε καϊ έββύμενον κατερύκω 
δηθύνων, ούδ' ήλθον έναίβιμον, ώς ¿κέλευες." . 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφη κορυθαίολος "Εκτωρ' 
,,δαιμόνι', ούκ αν τίς τοι^άνήρ, δς έναίϋιμος εΐη, 521 
έργον άτιμήβειε ^ιάχης, έπεί άλκιμός έΰδι" 
αλλά εκών μεθιεΐς τε ΙκάΙ ούκ έ&έλεις· το δ' έμον κήρ 
άχνυται έν θυμω, οθ·'\ύπέρ βέθεν αί'βχε' ακούω 
προς Τρώων, οϊ έχουβι Ιπολύν πόνο ν εΐνεκα βεΐο. 525 
αλλ' ίο μεν• |ά δ' δπιβθε^άρεββόμεθ'Ι αϊ κέ ποθι Ζευς 
δώη έπουρανίοιβι ^εοΐς αίειγενέτηβιν 
κρητήρα βτήβαβθαι^λεύ&ερον έν μεγάροιβιν, 
έκ Τροίης έλάβαντας Ιέυκνήμιδας Αχαιούς." 
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"Εχτορος χαΐ Αΐαννος μονομαχία, 
νεκρών άναίρεβις. 

ώς ειπών πνλέων έξέββντο φαίδιμος "Εκτωρ, . . 
τω δ' άμ Αλέξανδρος κί' άδελφεός' έν δ' άρα θυμώ 
αμφότεροι μέμαβαν πολεμίζειν ήδε μάχεδθαι. 
ώρ δέ θεός ναντηβιν έελδομένοιδιν έδωκεν 
ονρον, έπεί κε κάμωβιν ένξέβτης έλάτηβιν 5 
πόντον έλαννοντες, καμάτφ δ' υπό γυΐα λ.έλννται, 
ώς άρα τώ Τρώεββιν έελδομένοιβι φανήτην. . 

ένθ' ελέτην ό μεν νίον Άρηιθόοιο άνακτος, 
"Αρνη ναιετάοντα Μενέβθιον, όν κορυνήτης 
γείνατ' Αρηίθοος και Φυλομέδουβα βοώπις" ίο 
"Εκτωρ δ' Ήιονήα βάλ' έγχεϊ όξνόεντι . 
ανχέν' νπο δτεφάνης ένχάλκον, λνβε δε γνΐα. 
Γλαύκος δ' Ίππολόχοιο παις, Ανκίων άγος άνδρών, 
'Ιφίνοον βάλε δ ου ρ ι κατά κρατερήν ύδμίνην . 
Αεξιάδην, ίππων έπιάλμενον ώκειάων, 15 
ώμον ό δ' έξ ίππων χαμάδις πέδε, λνντο δέ γνΐα. 

τους δ' ώς ονν ένόηδε θεά, γλανκώπις 'Αθήνη, 
Αργείονς δλέκοντας ένΐ κρατερή ύβμίνη, 
βή ρα κατ' Ονλύμποιο καρήνων άίξαβα 
"Ιλιον εις ίεοήν. τή δ' άντίος ωρνντ Απόλλων 20 
Περγάμου έκκατιδών, Τρώεβδι δε βονλετο νίκη ν. 
άλλήλοιδι δέ τώ γε δνναντέδθην παρά φηγώ" 
τήν πρότερος προβέειπεν άναξ Αιος υΓος Απόλλων 
,,τίπτε 6ν δή αύ μεμανΐα, Α ιός θύγατερ μεγάλοιο, 
ήλθες άπ' Ονλνμποιο, μέγας δέ δε θυμός άνήκεν; 25 
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ή ίνα δή Ααναοΐβι μάχης ετεραλκέα νίκην 
ófog. έπεί ον τι Τρώας άπολλνμένονς έλεαίρεις. 
αλλ' εΐ μοί τι πίθοιο· το κεν πολύ κέρδιον εί'η' . 
νυν μεν πανβωμεν πόλεμον καΐ δηιοτήτα 
σήμερον ύστερον άντε μαχήβοντ', εις 8 κε τέκμωρ 30 
Ιλίου ενρωβιν, έπεί ως φίλον επλετο θνμω 
νμΐν άθανάτηβι, διαπραθέειν τάδε άστυ." . 

του δ' αντε προβέειπε θεά, γλαυκώπις Αθήνη· 
,,ώδ' έστω, εκάεργε' τα γάρ: φρονέουσα καϊ αυτή 
ήλθον άπ' Ονλνμποιο μετά Τρώας nal Αχαιούς. 36 
αλλ' άγε, πώς μέμονας πολέμου καταπανβέμεν ανδρών;" 

τήν δ' αντε προσεειπεν άναξ Α ιός νΓος Απόλλων 
,"Εκτορος όρβωμεν κρατερον μένος ίπποδάμοιο, 
ην τινά που Ααναών προκαλέββεται οίόθεν οίος 
άντίβιον μαχέβαβθαι έν αίνή δηιοτήτι' 40 
οι δέ κ' άγαββάμενοι χαλκοκνήμιδες Αχαιοί . 
οίον έπόρβειαν πολεμίζειν "Εκτορι δίω." 

ώς έφατ , ούδ' άπίθηβε θεά, γλανκώπις Αθήνη. 
τών δ' "Ελενος, Πριάμοιο φίλος παις, σύνθετο θνμω 
βονλήν, ή ρα θεοΐβιν έφήνδανε μητιόωβιν. 45 
6τή δε παρ' "Εκτορ' ίων και μιν προς μΰθον εειπεν 
„Έκτοо νιε Πριάμοιο, Αιϊ μήτιν ατάλαντε, 
η ρά νύ μοί τι πίθοιο; καΰίγνητος δέ τοί ειμί.· 
άλλους μεν κάθιβον. Τρώας και πάντας Αχαιούς, 
αυτός δε προκάλεσσαι Αχαιών ος τις άριβτος 50 
άντίβιον μαχέβαβθαι έν αίνή δηιοτήτι' . 
ού γάρ πώ τοι μοίρα θανεΐν καϊ πότμον έπιΰπεΐν. 
[ώς γάρ έγών υπ' άκουσα θέων αίειγενετάων."] 

ώς εφαθ', Έχτωρ δ' αντε χάρη μέγα μΰθον άκουσας, 
και ρ ε'ς με'σσον ιών Τρώων άνέεργε φάλαγγας, 55 
μέσσου δονρός ελών . τοί δ' ίδρννθήβαν άπαντες. 
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χάδ δ' Αγαμέμνων εϊβεν έυκνήμιδας 'Αχαιούς. 
κάδ δ' άρ' Άϋ·ηναίη τε xal άργνρότοξος 'Απόλλων 
έξέβ&ην δρνιβιν έοιχότες αίγυπιοΐβιν • 
φηγφ εφ' υψηλή πατρός Α ιός αίγιόχοιο, 60 
άνδράβι τερπόμενοί' των δε βτϊχες εΐατο πυκναί, 
άβπίβι xal κορύ&εββι xal έγχεβι πεφριχνΐαι. 
οϊη δε Ζεφύροιο εχεύατο πόντον έπι φριξ 
όρνυμένοιο νέον, μελάνει δέ τε πόντος νπ αυτής, 
τοΐαι άρα βτΐχες ε'ίατ 'Αχαιών τε Τρώων τε 65 
έν πεδίω. Έχτωρ δε μετ άμφοτέροιβιν έειπεν 
,,κέκλυτέ μευ, Τρώες καΐ έυκνήμιδες 'Αχαιοί, 
όφρ' ε£πω, τά με &υμός ένί βτή&εββι κελεύει. 
δρκια μεν Κρονίδης υψίζυγος ουκ έτέλέββεν, 
άλλά κακά φρονέων τεκμαίρεται άμφοτέροιβιν, 70 
ει'ς δ κεν ή νμεϊς Τροίην έύπυργον έλητε, 
ή αυτοί παρά νηνβΐ δαμήετε ποντοπόροιβιν. 
ν μ ιν δ' έν γαρ έαβιν άριβτήες Παν αχαιών 
τών νυν δν τινα &υμός έμοί μαχέβαβ&αι άνώγει, 
δεϋρ' ίτω εκ πάντων πρόμος έμμεναι Έκτορι δίω. 75 
ώδε δε μυ&έομαι, Ζευς δ' άμμ' έπιμάρτνρος έβτω' 
εί μέν κεν έμέ κείνος έλη ταναήκεΐ χαλκω, 
τεύχεα βυλήβας φερέτω κοίλας έπΙ νήας, 
βώμα δε οίκαδ' έμον δόμεναι πάλιν, δφρα πυρός με 
Τρώες και Τρώων άλοχοι λελάχωβι θανόντα. 80 
εί δέ κ έγώ τον έλω, δώη δέ μοι ευχος 'Απόλλων, 
τεύχεα βυλήβας οίβω προτί "Ιλιον ίρήν 
και κρεμάω προτί νηον 'Απόλλωνος έκάτοιο, -
τον δέ νέκυν έπι νήας έυββέλμους άποδώβω, . 
δφρα έ ταρχύβωβι χάρη κομόωντες 'Αχαιοί 85 
βήμά τέ ot χεύωβιν επί πλατεΐ Έλληβπόντφ· 
και ποτέ τις εΐπηβι και όψιγόνων άν9·ρώπων, 
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νηϊ πολυκλήιδι πλέων έπΐ οίνο πα πόντον · 
'ανδρός μεν τόδε βήμα πάλαι κατατεθνηώτος, . 
δν ποτ' άριβτένοντα κατέκτανε φαίδιμος "Εκτωρ! 90 
ως ποτέ τις έρέει' τό δ' έμόν κλέος οϋ ποτ' δλεΐται." 

ως έφαθ', οι δ' άρα πάντες άκήν έγενοντο βιωπή' 
αί'δεβθεν μεν ανήναβθαι, δεΐβαν δ' νποδέχθαι. 
δψε δε δή Μενέλαος άνίβτατο καϊ μετέειπεν 
νείκει δνειδίξων, μέγα δε βτεναχίζετο. θνμφ' . 95 
,,οό μοι, άπειλητήρες, Αχαιίδες, ούκέτ Αχαιοί' . 
ή μεν δή λώβη τάδε γ' έββεται αίνόθεν αίνώς, 
εί μή τις Ααναών ννν "Εκτορος άντίος εϊβιν. . 
αλλ' νμεΐς μεν πάντες ύδωρ και γαία γένοιβθε, . 
ήμενοι αυθι έκαβτοι άκήριοι, άκλεες αύτως' 100 
τφδε δ' έγων αυτός θωρήξομαι' αύτάρ ύπερθεν ' . 
νίκης πείρατ' έχονται έν άθανάτοιβι θεοΐβιν." 

ώς άρα φωνήβας κατεδύβετο τεύχεα καλά. 
ένθα κέ τοι, Μενέλαε, φάνη βιότοιο τελευτή 
"Εκτορος έν παλάμηβιν, .έπει πολύ φέρτερος ήεν, 105 
ει μή άναΐξαντες ελον βαβιλήες Αχαιών ' 
αύτός τ' Ατρεΐδης εύρν κρείων Αγαμέμνων 
δεξιτερής ελε χειρός, έπος τ έφατ έκ τ δνόμαξεν 
,,άφραίνεις, Μενέλαε διοτρεφές, ούδέ τί βε χρή . 
ταύτης άφροβύνης' ανά δε βχέο κηδόμενός περ, ' 110 
μηδ' έθελ' εξ έριδος βεϋ άμείνονι φωτι μάχεβθαι, 
"Εκτορι ΊΙριαμίδη, τόν τε βτυγεουβι και άλλοι, 
και δ' Αχιλεύς τούτω.γε μάχη ένι.κυδιανείρη 
έρριγ' αντιβολήβαι, δ περ βέο πολλον άμείνών. 
αλλά βύ μεν. νυν ϊξευ ίων μετά έθνος εταίρων, 115 
τούτω δε πρόμον άλλον άναβτήβουβιν Αχαιοί, 
εΐ περ άδειής τ έβτϊ και εί μύθου έβτ άκόρητος, 
φημί μιν αβπαβίως γόνυ κάμψειν,. αί' κε φύγηβιν 
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δηίον εκ πολέμοιο και αίνής δηιοτήτος.". 
ώς ειπών παρέπειβεν άδελφειοϋ φρένας ήρως, 120 

αίβιμα παρειπών δ δ' έπείθετο. τον μεν έπειτα . 
γηθόβννοι θεράποντες άπ ώμων τεύχε' έλοντο' 
Νέβτωρ δ' Αργείοιΰιν άνϊβτατο και μετέειπεν 
,,ώ πόποι, ή μέγα πένθος 'Αχαιίδα γαΐαν ικάνεΐ' 
ή κε μέγ' οιμώξειε γέρων ίππηλάτα Πηλεύς, 125 
έβθλός Μυρμιδόνων βουληφόρος ήδ' άγορητης, 
δς ποτέ μ' είρόμενος μέγ' έγήθεεν ω ένι οίκω, 
πάντων Αργείων έρέων γενεήν τε τόκον τε. 
τους ννν εί πτώΰβοντας νφ' "Εκτορι πάντας άχονβαι, 
πολλά χεν άθανάτοιβι φίλας ανά χείρας άείραι 130 
θνμον άπδ μελέων δνναι δόμον "Αιδος εΐβω. 
αϊ γάρ, Ζεν τε πάτερ χαί Αθηναίη xal Άπολλον, 
ήβύμ', ώς δτ έπ' ώκνρόω Κελάδοντι μάχοντο 
άγρόμενοι Πύλιοί τε xal Αρχάδες έγχεβίμωροι, 
Φειάς παρ τείχεββιν, Ίαρδάνον άμφι φέεθρα. 135 
τοίβι δ' Έρευθαλίων πρόμος ΐβτατο, ίβάθεος φώς, 
τενχε' έχων ώμοιθιν Αρηιθόοιο άνακτος, 
δέον Αρηιθόον, τον έπϊκληβιν χορννήτην 
άνδρες κίκληβκον καλλίξωνοί τε γυναίκες, 
οννεκ' άρ' ον τόξοιβι μαχέβκετο δονρί τε μακρύ, 140 
άλλά βιδηρείη κορύνη ρήγννβκε φάλαγγας, 
τον Ανκόοργος έπεφνε δόλω,'ον τι κρατεί γε, 
βτεινωπω εν δδω, off' άρ' ού κορύνη οι δλεθρον 
χραίβμε βιδηρείη' πρίν γάρ Ανκόοργος νποφθάς • 
δονρι μέβον περόνηβεν, δ δ' νπτιος ονδει έρείβθη' 145 
τενχεα δ' έξενάριξε, τά οι πόρε χάλκεος "Αρης. 
και τά μεν αυτός έπειτα φόρει μετά μωλον Άρηος' 
αύτάρ έπεί Ανκόοργος ένι μεγάροιβιν έγήρα, 
δωκε δ' 'Ερενθαλίωνι φϊλω θεράποντι φορήναι. f. 
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τοϋ δ γε τεύχε' έχων προκαλίξετο πάντας άρίβτους ' 
οί δε μάλ' έτρόμεον καΐ εδείδιβαν ουδέ τις έτλη ' ΐδΐ 
αλλ' έμε &υμός άνηκε πολυτλήμων πολεμίξειν 
%-άρβει φ, γενεή δε νεότατος έβκον απάντων, 
και μαχόμην όί εγώ, δώκεν δέ μοι ευχος Ά&ήνη. 
τον δή μήκιβτον και κάρτιβτον κτάνον 'άνδρα' 155 
πολλος γάρ τις εκείτο παρήορος έν&α και εν9α. 
εΐϋ·' ώς ήβώοιμι, βίη δέ μοι έμπεδος εί'η' 
τω κε τάχ άντήβειε μάχης κορυ&αίολος Έκτωρ. 
νμέων δ' οΐ περ εαβιν άριβτήες Παναχαιών, 
ούδ' οί προφρονέως μέμαΰ·' Έκτορος άντίον έλ&εΐν." 160 

ώς νείκεββ' ò γέρων, οί δ' εννέα πάντες άνέβταν. 
ώρτο πολύ πρώτος μεν αναξ άνδρών Αγαμέμνων, 
τω δ' έπΐ Τνδεΐδης ώρτο κρατερός Αιομήδης, 
τοϊβι δ' έπ' Αΐαντες %-ονριν έπιειμένοι άλκήν, . 
τοΐβι δ' έπ' 'Ιδομενεύς καΐ όπάων 'Ιδομενήος 1S5 
Μηριόνης, άτάλαντος Ένναλϊφ άνδρεΐφόντη, 
τοΐβι δ' έπ' Εύρύπυλος, Έναΐμονος άγλαος νίός, 
άν δε Θόας Άνδραιμονίδης και δΐος Όδνββεύς' 
πάντες άρ' οϊ γ' ε&ελον πολεμίξειν Έκτορι δίω. 
τοις δ' αύτις μετέειπε Γερήνιος ίππότα Νέβτωρ· 170 
,,κλήρω νυν πεπάλαβ&ε διαμπερές, δς κε λάχηβιν 
ούτος γάρ δή όνήβει ένκνήμιδας 'Αχαιούς, • 
καΐ δ' αυτός δν &υμον όνήβεται, αϊ κε φύγηβιν 
δηίον èx πολέμοιο καΐ αίνής δηιοτήτος." 

ώς έφα&', οί δε κλήρον έβημήναντο • έκαβτος, 175 
εν δ' έβαλον κυνέη 'Αγαμέμνονος Άτρεΐδαο. 
λαοί δ' ήρήβαντο &εοΐς έδε χείρας άνέβχον' 
ώδε δέ τις είπεβκεν ιδώ ν εις ονρανον ευρύν 
,,Ζεν πάτερ, ή Αί'αντα λάχεΐν ή Τνδέος υ ίο ν 
ή αύτον βαβιλήα πολυχ,ρύβοιο. Μυκήνης." 180 
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ως αρ' έφαν, πάλλεν δϊ Γερήνιος ίππότα Νέβτωρ, 
¿χ δ' έθορε κλήρος κννέης, όν αρ' ήθελον αυτοί, 
Αΐαντος. κήρυξ δε φέρων άν' δμιλον άπάντη 
δείξ' ένδέξια παβιν άριβτήεββιν Αχαιών 
ol δ' ου γιγνώβκοντες άπηνήναντο εκαβτος. 18ft 
άλλ' ότε δ ή τον ϊκανε φέρων άν' ομιλον άπάντη, 
ος μιν έπιγράψας κυνέη βάλε, φαίδιμος Αίας, 
•ή τ οι νπέσχεθε χειρ', ό δ' αρ' έμβαλεν αγχι παραβτάς, 
γνώ δε κλήρου .βήμα Ιδών, γήθηβε δε θυμω. 
τον μεν παρ πόδ' έόν χαμάδις βάλε φώνηβέν τε • 190 
,,ώ φίλοι, ή τοι κλήρος έμδς, χαίρω δέ καΐ αυτός 
θνμω, έπει δοκέω νικηβέμεν Έκτο ρ α δϊον. 
άλλ' άγετ, όφρ' άν έγώ πολεμήια τεΰχεα δύω, 
τόφρ ύμεΐς εϋχεβθε Ail Κρονίωνι 'άναχτι 
βιγή έφ' ΰ με ίων, 'ίνα μή Τρώες γε πύθωνται, 195 
ήέ xal άμφαδίην, έπεί ου τινα δείδιμεν έμπης' 
ού γάρ τίς με βίη γε εκών άέκοντα δίηται, 
ουδέ τι ίδρείη, έπει ούδ' έμε νήιδά γ' όντως 
έλπομαι έν Σαλαμΐνι γενέβθαι τε τραφέμεν τε." 

ώς έφαθ', οι δ' ενχοντο Ail Κρονίωνι ανακτΐ" 200 
ώδε δε' τις είπεβκεν ίδών εις ονρανον εύρνν 
,,Ζεν πάτερ, "Ιδη&εν μεδέων, χύδιβτε μέγιβτε, 
δος νίκη ν Αίαντι καΐ άγλαόν ενχος άρέβθαι • 
εί δί και Έκτορά περ φιλέεις καΐ κήδεαι αυτόν, 
ί'βην άμφοτέροιβι βίην καϊ κϋδος οπαββον." 205 

ώς αρ' έφαν, Αίας δί κορνββετο νώροπι χαλκω. 
αντάρ έπει δή πάντα περί χροΐ εββατο τεΰχεα, 
βεΰατ έπειθ' ο ιός τε πελώριος έρχεται "Αρης, 
ος τ' είβιν πολεμόνδε μετ άνέρας, ους τε Κρονίων 
θνμοβόρον έριδος μένεϊ ξυνέηκε μάχεβθαι· 210 
τοΓος αρ' Αίας ώρτο πελώριος, ερχος Αχαιών, 
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μείδιόων βλοβνροϊβι προβώπαβι, νέρθε δί ποββϊν 
ήιε μακρά βιβάς, κραδάων δολιχόβκιον έγχος. 
τον δε καϊ 'Αργεΐοι μεν έγήθεον είδορόωντες, 
Τρώας δε τρόμος αίνος υπήλνθε γνΐα έκαβτον, 215 

"Εκτορί τ αύτω θυμός ένΐ βτήθεββι πάταββεν 
άλλ' ον πως έτι εϊχεν νποτρέβαι ονδ' αναδνναι 
αψ λαών ές δμιλον, έπεί προκαλέββατο χάρμη. 
Αίας δ' έγγύθεν ήλθε φέρων δάκος ήντε πύργον, 
χάλκεον επταβόειον, δ οι Τυχίος κάμε τευχών, 220 
δκυτοτόμων δχ άριβτος, "Τλη ένι οικία ναίων 
δς о С έποίηβεν δάκος αίόλον επταβόειον 
ταύρων ξατρεφέων, έπϊ δ' δγδοον ή λαβε χαλκόν. 
το πρόβθε στέρνοι ο φέρων Τελαμώνιος Αίας 
βτή ρα μάλ' "Εκτορος έγγνς, άπειλήβας δε προβηύδα' 
,/Εκτορ, νϋν μεν δή βάφα εϊβεαι οίόθενοίος, 226 
οίοι καϊ Ααναοΐβιν άριβτήες μετέαβιν, 
καϊ μετ 'Αχιλλήα ρηξήνορα θνμολε'οντα. 
άλλ' ò μεν έν νήεββι κορώνίβι ποντοπόροιβιν 
κεΐτ άπομηνίβας Άγαμέμνονι ποιμένι λαών 230 
ήμεΐς δ' είμεν τ οίοι, οϊ αν βέθεν άντιάβαιμεν, 
καϊ πολε'ες. άλλ' άρχε μάχης ήδε πτολέμοιο." 

τόν δ' αϊτε προβέειπε μέγας κορνθαίολος "Εκτωρ· 
,,Αίαν διογενές Τελαμώνιε, κοίρανε λαών, 
μή τί μεν ήύτε παιδός άφανρού πειρήτιξε 235 
ήέ γυναικός, ή ουκ οίδεν πολεμήια έργα' 
αύτάρ έγών έύ οιδα μάχας τ* άνδροκταβίας τε' 
οιδ' έπϊ δεξιά, οιδ' έπ αριστερά νωμήβαι βών 
άξαλέην, τό μοί έβτι ταλαύρινον πολεμίξειν 
οϊδα δ' έπαΐξαι μόθον ίππων ώκειάων, 240 
οιδα δ' ένΙ βταδίη δηίφ μέλπεβθαι "Αρηι. 
άλλ' ον γάρ β' έθέλω βαλέειν τοιούτον έόντα 

ηομεβι ilias. i. 11 
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λάθρη οπιπεύβας, αλλ' άμφαδόν, αΐ κε τύχαμι." 
ή ρα καΐ άμπεπαλων προΐει δολιχόβκιον έγχος, 

και βάλεν Αί'αντος δεινον βάκος επταβόειον 245 
άκρότατον κατά χαλκόν, og 'όγδοος ήεν έπ αύτω. 
εξ δέ δια πτύχας ήλθε δαΐζων χαλκός άτειρής, 
έν τή δ' εβδομάτη ρινω βχέτο. δεύτερος αντε 
Αίας διογενής προΐει δολιχόβκιον εγχος, 
καΐ βάλε Πριαμίδαο κατ' άβπΐδα πάντοβ' είβην. 250 
δια μεν άβπίδος ήλθε φαεινής 'όβριμον εγχος, 
και διά θώρηκος πολυδαιδάλου ήρήρειβτο' 
άντικρύς δε παρ al λαπάρην διάμηβε χιτώνα 
εγχος' δ δ' έκλίνθη και άλεύατο κήρα μέλαιναν, 
τω δ' έκβπαββαμένω δολίχ έγχεα χερβιν α μ' άμφω 255 
βύν ρ επεβον λείουβίν έοικότες ώμοφάγοιβιν 
ή βνβι κάπροιβιν, των τε βθένος ουκ άλαπαδνόν. 
Πριαμίδης μεν. επειτα μέβον βάκος ονταβε δονρί, 
ούδ' έρρηξεν. χαλκός, άνεγνάμφθη δέ οί αιχμή' 
Αίας δ' άβπΐδα νύξεν έπάλμενος, ή δε διαπρ'ο 260 
ήλυθεν έγχείη, βτυφέλιξε δέ μιν μεμαώτα, 
τμήδην δ' ανχέν έπήλθε, μέλαν δ' άνεκήκιεν αίμα. 
αλλ' ονδ' ώς άπέληγε μάχης κορυθαίολος "Εκτωρ, 
άλλ' άναχαββάμενος λίθον εϊλετο χειρί παχειη 
κείμενον έν πεδίω μέλανα, τρηχνν τε μέγαν τε' 265 
τω βάλεν Αί'αντος δεινον βάκος επταβόειον 
μέββον έπομφάλιον, περιήχηβεν δ' άρα χαλκός, 
δεύτερος αύτ' Αίας πολύ μείζονα λάαν άείρας 
ή κ' έπ ιδινήβας, έπέρειβε δέ iv άπέλεθρον, 
είβω δ' άβπίδ' εαξε βαλων μυλοειδέι πέτρω, 270 
βλάψε δέ οί φίλα γούναθ'' δ δ' ύπτιος έξετανύβθη 
άβπίδ' ένιχ,ριμφθείς· τον δ' αϊψ' ώρθωβεν 'Απόλλων, 
και νύ κε δ ή ξιφέεββ' αύτ οβχεδον ούτάζοντο, 
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εί μή κήρυκες, Α ιός άγγελοι ήδε και ανδρών, 
ήλθον, ó μεν Τρώων, ò δ' Αχαιών χαλκοχιτώνων, 275 
Ταλθύβιός τε και Ίδαΐος, πεπννμένω άμφια, 
μέββψ δ' αμφοτέρων βκήπτρα βχέθον, εΐπέ τε μύθον 
κήρυξ Ίδαΐος, πεπννμένα μήδεα είδώς· 
,,μηκέτι, παΐδε φίλω, πολεμίξετε μη δ ε μάχεβθον 
άμφοτέρώ γαρ βφώι φιλεΐ νεφεληγερέτα Ζευς, 280 
άμφω δ' αίχμητά ' τό γε δή και ίδμεν άπαντες, 
ννξ δ' ήδη τελέθεί' αγαθόν καϊ νυκτϊ πιθέβθαι" 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφη Τελαμώνιος Αίας' 
φίδαΐ, Έκτορα ταύτα κελεύετε μνθήβαβθαι' 
αυτός γαρ χάρμη προκαλέββατο πάντας άρίβτονς· 285 
άρχέτω' αύτάρ έγώ μάλα πεϊβομαι, r¡ περ αν ούτος." 

τον δ' αντε προβέειπε μέγας κορυθαίολος Έκτωρ ' 
,,Αιαν, έπεί το ι δώκε θεός μέγεθός τε βίη ν τε 
και πινντήν, περί δ' έγχει Αχαιών φέρτατός έββι, 
νύν μεν παυβώμεβθα μάχης και δηιοτήτος 290 
βήμερον νβτερον αντε μαχηοόμεθ', εις ο κε δαίμων 
άμμε διακρίνη, δώη δ' έτέροιΰί γε νίκην 
ννξ δ' ήδη τελέθει' αγαθόν και ννκτ,Ι πιθέβθαι' 
ώς βύ τ' έυφρήνης πάντας παρά νηυβιν Αχαιούς, . 
βούς τε μάλιβτα έτας καϊ εταίρους, οϊ τοι έα6ιν 295 
αύτάρ έγώ κατά άβτν μέγα Πριάμοιο άνακ,τος 
Τρώας έυφρανέω καϊ Τρωάδας έλκεβιπέπλους, 
αϊ τέ μοι εύχόμεναι θείον δνβονται άγώνα. 
δώρα δ' άγ' άλλήλοιβι περικλυτά δώομεν άμφω, 
οφρα τις ώδ' εΐπηβιν Αχαιών τ ε Τρώων τε' 300 
'ήμέν έμαρνάβθην έριδος πέρι θνμοβόροιο, 
ήδ' αύτ έν φιλότητι διέτμαγεν άρθμήβαντε!" 

ώς άρα φωνήβας δώκε ξίφος άργυρόηλον . 
βύν κολεω τε φέρων και έντμήτω τελαμώνι' 

11* 
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Αίας δέ ξωβτήρα δίδου φοινίκι φαεινόν. 305 
τώ δ£ διακριν&έντε ό μεν μετά λαον Αχαιών 
ήι', δ δ' ές Τρώων δμαδον κίε. τοϊ δέ χάρηβαν, 
ώς εΐδον ζωόν τε καΐ άρτεμέα προβ ιόντα, 
Αίαντος προφυγόντα μένος καΐ χείρας άάπτους' 
και ρ' ήγον προτί άβτυ, άελπτέοντες βόον είναι. 310 
Αΐαντ αν&' έτέρω&εν έυκνήμιδες Αχαιοί 
εις Αγαμέμνονα δΐον άγον, κεχαρηότα νίκη. 

οί δ' οτε δ ή κλιβίηβιν έν Ατρεΐδαο γένοιτο, . 
τοΐβι δέ βονν ίέρενβεν άναξ άνδρών Αγαμέμνων 
άρβενα πενταέτηρον υπερμενέι Κρονίωνι. 315 
τον δέρον άμφί έπον, και μιν διέχεναν άπαντα, 
μίβτυλλόν τ άρ' έπιβταμένως πείράν τ' όβελοίΰιν, 
ώπτηβάν τε περίφραδέως έρνβαντό τε πάντα, 
αντάρ έπεί πανβαντο πόνου τετνκοντό τε δαίτα, 
δαίννντ, ουδέ τι &υμος έδενετο δαιτος έίβης. 320 
νώτοιβιν δ' Αίαντα διηνεκέεββι γέραιρεν 
ήρως Ατρεΐδης, ευρύ κρείων Αγαμέμνων, 
αύτόρ έπεί πόβιος καί έδητυος έξ έρον ¿ντο, . 
τοις δ γέρων πάμπρωτος νφαίνειν ήρχετο μήτιν 
Νέβτωρ, ού καί πρόβ&εν άρίβτη φαίνετο βουλή· 325 
δ 6φιν έν φρονέων άγορήβατο καί μετέειπεν 
£Ατρεΐδη τε καί άλλοι άριβτήες Παναχαιών, 
πολλοί γαρ τε&ν&βι χάρη χομόωντες Αχαιοί, 
τών νϋν αϊμα κελαινον ένρροον άμφί Σκάμανδρου 
εβκέδαβ' όξύς Άρης, ψνχαί δ' Αιδόβδε κατήλ&ον 330 
τω β ε χρή πόλεμον μέν άμ ήοϊ πανβαι Αχαιών, 
αυτοί δ' άγρόμενοι κυκλήβομεν έν&άδε νεκρούς 
βουβί καί ήμιόνοιβιν άτάρ κατακήομεν αυτούς 
[τυτ&ον άποπρό νεών, ως κ δβτέα παιβίν έχαβτος 
οΐκαδ' άγη, δτ' αν αντε νεώμε&α πατρίδα γαΐαν.~\ 335 
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τύμβον δ' άμφΐ πνρήν ένα χεύομεν ε'ξαγαγόντες 
άχριτον έχ πεδίον ποτI δ' αυτόν δείμομεν ώκα 
πύργους υψηλούς, εϊλαρ νηών τε χαϊ αυτών, 
έν δ' αντοΐβι πνλας ποιήβομεν ευ άραρυίας, 
όφρα δι' αύτάων ίππηλαβίη όδος είη· 340 
έχτοβθεν δε βαθεΐαν όρύξομεν έγγύθι τάφρον, 
ή % ίππους και λαόν έρυκάκοι άμφις έοϋβα, 
μή ποτ' έπιβρίβη πόλεμος Τρώων αγέρωχων." 

ώς έφαθ', οι δ' άρα πάντες έπήνηδαν βαβιλήες. 
Τρώων αϊτ άγορή γενετ 'Ιλίου έν πόλε ι άκρη, 345 
δεινή τετρηχυΐα, παρά Πριάμοιο θνρηβιν. 
τοΐβιν δ' Άντήνωρ πεπνυμένος ήρχ' άγορεύειν 
,,κέκλυτέ μεν, Τρώες και Αάρδανοι ήδ' έπίκονροι, 
'όφρ' εϊπω, τά με θυμός ivi βτήθεββι κελεύει, 
δεντ άγετ, 'Αργείην Έλένην καΐ κτήμαθ' άμ αυτή '350 
δώομεν Άτρεΐδηΰιν άγειν νυν δ' δρκια πιβτά 
•ψευβάμενοι μαχόμεβθα' τω οϋ νν τι κέρδιον ήμίν 
[έλπομαι έκτελέεβθαι, ίνα μή ρέξομεν ώδε."] 

ή τοι δ γ' ώς ειπών κατ άρ' έξετο, τοϊβι δ' άνέβτη 
δΓος Αλέξανδρος, 'Ελένης πόβις ήνκόμοιο, 355 
δς μιν αμειβόμενος έπεα πτερόεντα προαηύδα' 
,,'Αντήνορ, βύ μεν ονκέτ εμοι φίλα ταντ αγορεύεις' 
οΐβθα xal άλλον μύθο ν άμείνονα τούδε νοήδαι. 
εί δ' έτεον δή τούτον από βπουδής αγορεύεις; 
εξ άρα δή τοι έπειτα θεοί φρένας ώλεΰαν αυτοί. 360 
αντάρ έγώ Τρώεββι μεθ' ίπποδάμρις άγορεύβω. 
άντιχρΰς δ' άπόφημι, γυναίκα μεν ουκ άποδώβω, 
κτήματα δ', δββ' άγόμην έξ Άργεος ήμέτερον δώ, 
πάντ έθέλω δόμεναι χαI έτ οίκοθεν αλλ' έπιθεΐναι." 

ή τοι δ γ' ώς ειπών κατ άρ έξετο, τοΐβι δ' άνέβτη 
Ααρδανίδης Πρίαμος, θεόφιν μήβτωρ ατάλαντος, 366 
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δ β φ ιν έύ φρονέων άγορήβατο καί μετέειχεν 
,,κέκλυτέ μεν, Τρώες καί Αάρδανο ι ή δ' επίκουροι, 
όφρ' είπω, τά με θυμός ένΐ βτήθεββι κελεύει, 
νϋν μεν δόρπον έλεβθε κατά πτύλιν, ώς το πάρος περ. 
και φυλακής μνήβαβθε καί έγρήγορθε έκαβτος ' 371 
ήώθεν δ' Ίδαϊος ίτω κοίλας επί νήας 
είπε με ν Άτρεΐδης Άγαμέμνονι καί Μενελάω 
μϋθον 'Αλεξάνδροιο, τοϋ ε'ίνεκα νεΐκος όρωρεν 
και δέ τόδ' είπέμεναι πυκινον έπος, αί χ έθέλωβιν 375 
παύβαβθαι πολέμοιο δυβηχέος, ùgjo-xs—νεκρούς 
κήομεν υβτερον αύτε μαχηβόμεθ', εις δ κε δαίμων 
αμμε διάκρίνη, δώη δ' έτέροιβί γε νίκην." 

ώς έφαθ', οι δ' άρα τοϋ μάλα μεν χλύον ήδε πίθοντο, 
[δόρπον έπειθ' είλοντο κατά βτρατον εν τελέεββιν.] 380 
ήώθεν δ' Ίδαΐος έβη κοίλας επί νήας. 
τούς δ' εύρ' είν άγορή Ααναούς, θεράποντας "Αρηος, 
νηί πάρα πρύμνη 'Αγαμέμνονος· αύτάρ ό τοίβιν 
βτάς έν μέββοιβιν μετεφώνεεν ήπύτα κήρυξ· 
,^Ατρεΐδη τε καί άλλοι άριβτήες Παναχαιών, 385 
ήνώγει Πρίαμος τε και άλλοι Τρώες άγαυοϊ 
είπέμεν, αϊ κέ περ ϋμμι φίλον καί ήδύ γένοιτο, 
μϋθον 'Αλεξάνδροιο, τοϋ εϊνεκα νεϊκος δρωρεν 
κτήματα μεν, off' 'Αλέξανδρος κοίλης ένί νηυβίν 
ήγάγετο Τροίηνδ' — ώς πριν ωφελλ' άπολέβθαι —, 390 
πάντ έθέλει δόμεναι καί έτ οίκοθεν άλλ' έπιθείναι, 
κουριδίην δ' άλοχον Μενελάου κυδαλίμοιο 
ου φηβιν δώβειν ή μην Τρώές γε κέλονται. 
καί δε τόδ' ήνώγειν ειπείν έπος, αί κ έθέλητε 
παύβαβθαι πολέμοιο δυβηχέος, εις δ κε νεκρούς 395 
κήομεν υβτερον αυτέ μαχηβόμεθ', εις δ κε δαίμων 
άμμε διακρίνη, δώη δ' έτέροιβί γε νίκην." 
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ώς έφαύ', οί, δ' «ρ« πάντες άκήν έγένοντο βιωπή. 
δψέ δέ δη μετέειπε βοήν άγαύός Αιομήδης' 
,,μήτ' άρ τις νϋν κτήματ' Άλεξάνδροιο δεχέθύω 400 
μήύ' Έλένην' γνωτον δε, χαΐ δς μάλα νήπιός έβτιν, 
ώς ήδη Τρώεββιν δλέύρου πείρατ έφήπται." 

ώς έφαύ', οί δ' άρα πάντες έπίαχον νίες Αχαιών, 
μϋύον άγαββάμενοι Αιομήδεος ίπποδάμοιο. 
και τότ' άρ' 'Ιδαίον προβέφη κρείων Αγαμέμνων 405 
£ΐδαι, ή τοι μν&ον 'Αχαιών αυτός ακονεις, 
ώς τοι υποκρίνονται' έμοί δ' έπιανδάνει ούτως, 
αμφί δέ νεκροΐβιν — κατακαιέμεν ού τι μεγαΐρω' 
ού γάρ τις φειδώ νεκνων κατατεύνηώ-των 
γίγνετ , έπεί κε ύάνωβι, πυρός μειλιββέμεν ωκα. 410 
δρκια δέ Ζευς ϊβτω, έρέγδονπος πόβις "Ηρης." 

ώς ειπών τό βκήπτρον άνέβχεύε π&ο'ι ύεοΐβιν,, 
άψορρον δ' Ιδαΐος έβη προτϊ "Ιλιον ίρήν.· 
οί δ' έατ' είν άγορή Τρώες και Ααρδανίωνες 
πάντες όμηγερέες ποτιδέγμενοι, δππότ' άρ' έλύοι 415 
Ιδαΐος' δ δ' άρ' ή λύε και αγγελίην άπέειπεν 
ϋτάς έν μέββοιβιν. τοι δ' ώπλίξοντο μάλ' ώκα, 
άμφότερον, νέκυάς τ άγέμεν, έτεροι δέ μεύ' υλην. 
'Αργείοι δ' έτέρω&εν ένόβέλμων από νηών 
ώτρννοντο νέκυς τ' άγέμεν, έτεροι δέ μεύ' υλην. 420 

ήέλιος μέν έπειτα νέον προβέβαλλεν άρονρας, 
εξ άκαλαρρείταο βαύνρρόον Ίίκεανοΐο 
ονρανόν ε ίβ αν ιών οί δ' ήντεον άλλήλοιβιν. 
έν&α διαγνώναι χαλεπώς ήν άνδρα έκαβτον 
άλλ' υδατι νίζοντες άπο βρότον αίματόεντα, 425 
δάκρυα ύερμά χέοντες, άμαξάων έπάειραν. 
ούδ' ε ία κλαίειν Πρίαμος μέγας' οί δέ βιωπή 
νεκρούς πνρκαϊής έπενήνεον άχνυμενοι κήρ, 



1 4 4 ΙΛΙΑΔΟΣ il. 

έν δέ πνρί πρήβαντες έβαν προτί "Ιλιον Ιρήν. 
¿5 δ' αυτως έτέραθεν ένκνήμιδες Αχαιοί 430 
νεκρούς πυρκαΐής έπενήνεον άχνύμενοι κήρ, 
έν δε πνρϊ πρήβαντες έβαν κοίλας έπΐ νήας. 

ήμος δ' οντ' άρ πω ηώς, έτι δ' άμφιλνκη ννξ, 
τήμος ίίρ' άμφΐ χνρήν κριτος ήγρετο λαος Αχαιών, 
τύμβον δ' άμφ'~αυτήν ένα ποϊεον έξαγαγόντες 435 
ακριτον έκ πεδίου, ποτϊ δ' αύτον^τεΐχος έδειμαν 
πύργους θ' υψηλούς, εϊλαρ νηών τε και αυτών, 
έν δ' αυτοΐβι πύλας ένεποίεον εύ αραρνίας, • 
όφρα δι* αύτάών ίππηλάβίη δδος εί'η' 
έκτοβθεν δε βαθεΐαν έπ αύτω τάφρον ορυξαν 440 
εύρεΐαν μεγάλην, έν δε βκόλοπας κατ έπηξαν. 

ώς οί μεν πονέοντο χάρη κομόωντες'Αχαιοί' • 
ol δέ θεοί παρ Ζηνί καθήμενοι άβτεροπητή 
θηεϋντο μέγα έργον Αχαιών χαλκοχιτώνων. 
τοΐβι δε μύθων ήρχε Ποβειδάων ένοβίχθων 445 
,,Ζεν πάτερ, ή ρά "τις έβτι βροτών έπ' άπείρονα γαΐαν, 
ος τις έτ άθανάτοιβι νόον και μήτιν ένίψει; ' 
ονχ όράας, ότι δη αύτε κάρη κομόωντες Αχαιοί 
τεΐχοφέτειχίββαντο νεών νπερ, αμφί δε. τάφρον 
ή λαβαν, ουδέ θεοΐβι δόβαν κλειτάς εκατό μβας; 450 
τοΰ δ' ή τοι κλέος έβται, οβον τ έπικίδναται ηώς' 
του δ' έπιλήβονται, το έγώ καί Φοίβος Απόλλων 
ήρωΆαομέδοντι πολίββαμεν άθλήβαντε." 

r τόν δέ μέγ' δχθήβας προβέφη νεφεληγερέτα Ζεύς' 
,,ώ πόποι, έννοβίγαι ενρνβθενές, οίον έειπες. 455 
άλλος κέν τις τούτο θεών δείβειε νόημα, 
ός βέο πολλόν άφαυρότερος χεΐράς τε μένος τε' 
σον δ' ή τοι κλέος έβται, οβον τ' έπικίδναται ηώς. 
άγρει μάν, ότ άν αυτέ χάρη κομόωντες Αχαιοί 
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οίχωνται βύν νηυβί φίλη ν ές πατρίδα γαίαν, 460 
τείχος άναρρήξας το μεν εις άλα παν καταχεύαι, 
αύτις δ' ήιόνα μεγάλην -ψαμάθοιβι καλύψαι, 

• ώς κεν τοι μέγα τείχος άμαλδύνηται Αχαιών." 
ώς ο[ μεν τοιαύτα προς αλλήλους άγόρευον 

δύβετο δ' ήέλιος, τετέλεβτο δε έργον Αχαιών, 466 
βουφόνεον δί κατά κλιβίας καΐ δόρπον έλοντο. 
νήες δ' έκ Λήμνοιο παρέβταβαν olvov άγουβαι 
πολλαί, τάς προέηκεν Ίηβονίδης Έύνηος, 
τάν ρ έτεχ 'Τψιπύλη υπ' Ίήβονι ποιμένι λαών. 
χωρίς δ' Ατρεΐδης Αγαμέμνονι καί Μενελάφ 470 
δώκεν Ίηβονίδης άγε'μεν μέ&υ, χίλια μέτρα, 
έν&εν άρ' οίνίξοντο χάρη κομόωντες Αχαιοί, 
'άλλοι μεν χαλκω, άλλοι δ' αί'θωνι βιδήρω, 
άλλοι δί φινοΐς, άλλοι δ' αύτήβι βόεββιν, 
άλλοι δ' άνδραπόδεββι' τίθεντο δέ δαίτα θάλειαν. 475 
παννύχιοι μεν έπειτα χάρη χομόωντες 'Αχαιοί 
δαίνυντο, Τρώες dì κατά πτόλιν ήδ' έπίκουροι' 
παννύχιος δέ βφιν κακά μήδετο μητίετα Ζεύς 
βμερδαλέα κτυπέων. τους δέ χλωρον δέος ήρειν, 
olvov δ' έκ δεπάων χαμάδις %έον, ουδέ τις έτλη 480 
πριν πιέειν, πρϊν λεΐψαι υπέρ μεν έι Κρονίωνι. 
χοιμήβαντ' άρ' έπειτα χαί ύπνου δώρον έλοντο. 

Ι Λ Ι Α Δ Ο Σ Θ. 

χόλος μάχη. 

'Ηώς μίν χροχόπεπλος έχίδνατο παβαν έπ' alav, 
Ζεύς dì θεών άγορήν ποιήβατο τερπιχέραυνος 
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άκροτάτη κορυφή πολυδειράδος Ουλνμποιο. 
αυτός δέ βφ' αγόρευε, θεοί δ' υπό πάντες άχουον 
,,κέκλντέ μευ, πάντες τε θεοί παβαί τε θέαιναι, 6 
[όφρ' εϊπω, τά με θυμός ¿vi βτήθεββι κελεύει-] 
μήτε τις ούν θήλεια θεός τό γε μήτε τις άρβην 
πειράτω διακέρβαι έμον έπος, αλλ' άμα πάντες 
αίνεΐτ , δφρα τάχιβτα τελευτήβω τάδε έργα. 
öv δ' αν έγων άπάνευθε θεών έθέλοντα νοήβω 10 
ελθόντ ή Τρώεββιν άρηγέμεν ή Ααναοίβιν, 
πληγείς ου κατά κόβμον έλεύβεται Ουλυμπόνδε' 
ή μιν ελων ρίψω ές Τάρταρον ήερόεντα, 
τήλε μάλ', ή χι βάθιβτον υπό χθονός έβτι βέρεθρον, 
ένθα βιδήρειαί τε πύλαι καΐ χάλκεος ουδός, 15 
τόββον ένερθ' 'Αίδεω, όβον ουρανός έβτ άπο γαίης' 
γνώβετ έπειθ', όβον είμϊ θεών κάρτιβτος απάντων, 
εΐ δ' άγε πειρήβαβθε, θεοί, ίνα είδε τε πάντες· 
βειρήν χρυβείην ¿ξ ούρανόθεν κρεμάβαντες 
πάντες δ' έξάπτεβθε θεοί παβαί τε θέαιναι' 20 
άλλ' ουκ άν έρύβαιτ' εξ ούρανόθεν πεδίονδε 
Ζην' ϋπατον μήβτωρ', ούδ' ει μάλα πολλά κάμοιτε. -
άλλ' ότε δή καΐ εγώ πρόφρων έθέλοιμι έρυββαι, 
αύτή χεν γαίη ερυβαιμ αυτή τε θαλάββη • 
βειρήν μεν χεν έπειτα περί ρ ίο ν Ούλύμπο ιο 25 
δηβαίμην, τά δέ χ αϋτε μετήορα πάντα γένοιτο, 
τόββον έγώ περί τ' ειμί θεών περί τ είμ' ανθρώπων." 

ως έφαθ', οι δ' άρα πάντες άκήν έγένοντο βιωπή 
μϋθον άγαββάμενοί" μάλα γάρ κρατερώς άγόρευβεν. 
όψέ δέ δή μετέειπε θεά, γλαυκώπις 'Αθήνη' 30 
,,ώ πάτερ ημέτερε Κρονίδη, ύπατε χρειόντων, 
ευ νυ και ημείς ΐδμεν, δ τοι βθένος ουκ έπιεικτόν 
άλλ' έμπης Ααναών όλοφυρόμεθ' αίχμητάων, 
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οΐ κεν δή κακόν ο'ιτον αναπλήβαντες όλωνται. 
ίιλλ' ή rot πολέμου μεν άφεξόμεύ', ώς βν κελεύεις, 35 
βουλή ν δ' Αργείοις νπούηβόμεύ', ή τις όνήβει, 
ώς μή πάντες ολωνται όδυβδαμένοιο τεοιο." 

τήν δ' έπιμειδήβας προβέφη νεφεληγερέτα Ζευς' 
,,ύάρβει, τριτογένεια, φίλον τέκος' οϋ νύ τι ύνμω 
πρόφρονι μυ&έομαι, έύέλω δέ τοι ήπιος είναι." 40 

ώς ειπών υπ' όχεβφι τιτνβκετο χαλκόποδ' ΐππω 
ώκνπέτα, χρνβέηβιν έύείρηβιν κομόωντε, 
χρυβόν δ' αυτός έδννε περί χροΐ, γέντο δ' ίμάβ&λην 
χρυβείην έύτνκτον, έον δ' έπεβήβετο δίφρου, 
μάΰτιξεν δ' έλάαν τώ δ' ούκ άέκοντε πετέθ&ην 45 
μεβθηγύς γαίης τε και ουρανού άρτερόεντος. 
"Ιδην δ' ΐκανεν πολυπίδακα, μητέρα ύηρών, 
Γάργαρον έν&α δέ οί τέμενος βωμός τε ύυήεις. 
ένύ' ίππους έβτηβε πατήρ ανδρών τε ύεών τε 
λ.νΰας έξ δχέων, κατά δ' ήέρα πουλύν έχευεν 50 
αύτός δ' έν κορυφήβι κα&έζετο κΰδεί' γαίων, 
είβορόων Τρώων τε πάλιν καί νήας Αχαιών. 

ρί δ' 'άρα δεΐπνον έλοντο κάρη κομόωντες Αχαιοί 
ρίμφα κατά κλιρίας, από δ' αύτοΰ ύωρήββοντο. 
Τρώες δ' αν&' έτέρω&εν ανά πτόλιν ώπλίζοντο, 55 
παυρότεροι, μέμαβαν δέ καί ώς υβμΐνι μάχεβύαι, 
χρειοΐ άναγκαίη, πρό τε παίδων, καί προ γυναικών, 
παβαι δ' ώίγννντο πνλαι, έκ δ' έββυτο λαός, 
πεζοί •&' ίππήές τε' πολύς δ' όρυμαγδός όρώρειν. 

οί δ' οτε δή ρ ές χώρον ένα ξυνιόντες ϊκοντο, 60 
βνν ρ έβαλον ρινούς, ϋύν δ' έγχεα καί μένε' άνδρώυ 
χαλκεούωρήκων άτάρ αβπίδες δμφαλόεββαι 
έπληντ άλλήληβι, πολύς δ' δρυμαγδός δρώρειν. , 
ένύα δ' αμ\ οιμωγή τε καί ενχωλή πέλεν ανδρών 
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όλλνντων τε χαΐ όλλνμένων, ρέε δ' αΐματι γαία. 65 
8φρα μέν ήώς ήν και άέξετο ίερόν ήμαρ, 

τόφρα μάλ' άμφοτέρων βέλε' ήπτετο, πίπτε δέ λαός' 
ήμος δ' ήέλιος μέβον ονρανον άμφιβεβήκειν, 
χαϊ τότε δή χρύβεια πατήρ έτίταινε τάλαντα, 
έν δ' έτίθει δύο χήρε τανηλεγέος θανάτοιο, 70 
Τρώων θ' ίπποδάμων και 'Αχαιών χαλκοχιτώνων 
έλκε δε μέββα λαβών ρέπε δ' αΐβιμον ήμαρ Αχαιών, 
[αί μεν Αχαιών κήρες έπϊ χθονί πουλνβοτείρη 
εξέβθην, Τρώων δε προς ονρανον ευρύ ν αερθεν.] 
αυτός δ' έξ "Ιδης μεγάλ' ίκτνπε, δαιόμενον δε 75 
ήκε βέλας μετά λαόν Αχαιών οI δέ Ιδόντες 
θάμβηβαν, καΐ πάντας υπό χλωρόν δέος είλεν. 

ένθ' ούτ 'Ιδομενεύς τλή μίμνειν οϋτ Αγαμέμνων, 
ούτε δύ' Αϊαντες μενέτην, θεράποντες Άρηος· 
Νέβτωρ οίος έμιμνε Γερήνιος, ονρος Αχαιών, 80 
οϋ τι εκών, αλλ' ίππος έτείρετο, τόν βάλεν ίφ 
δΐος Αλέξανδρος, 'Ελένης πόβις ήυκόμοιο, 
αχρην κάχ κορνφήν, οθι τε πρώται τρίχες ίππων 
κρανίφ έμπεφύαβι, μάλιβτα δέ καίριόν έβτιν. 
άλγήβας δ' άνέπαλτο, βέλος δ' εις έγκέφαλον δϋ, 85 
βύν δ' ίππους ¿τάραξε χυλινδόμενος περί χαλχω. 
όφρ' 6 γέρων ΐπποιο παρηορίας άπέταμνεν 
φαβγάνω άίββων, τόφρ' Έχτορος ώχέες ίπποι 
ήλθον άν' Ιωχμόν θραβύν ήνίοχον φορέοντες 
"Εκτορα. καί νύ κεν ένθ' & γέρων άπό θυμόν δλεββεν, 
εΐ μή αρ' δξύ νόηβε βοήν άγαθός Αιομήδης. 91 
βμερδαλέον δ' έβόηβεν έποτρύνων Όδυβήα' 
,,διογενές Ααερτιάδη, πολυμήχαν' Όδυββεν, 
πή φεύγεις μετά νώτα βαλών, κακός &ς έν δμίλφ; 
μή τις τοι φεύγοντι μεταφρένφ έν δόρν πήξη. 95 
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άλλά μεν', οφρα γέροντος άπώβομεν άγριον άνδρα." 
ως έφατ , ούδ' έβάκουβε πολύτλας δΐος Όδυββεύς, 

άλλά ιιαρήιξεν κοίλας έπΐ νήας Αχαιών. 
Τυδεΐδης δ' αυτός περ έών προμάχοιβιν έμίχθη, 
βτή δε πρόβθ' ίππων Νηληιάδαο γέροντος, 100 
καΐ μιν φωνήβας έπεα πτερόεντα προβηύδα' 
,,ώ γέρον, ή μάλα δή βε νέοι τείρουβι μαχηταί, 
βή δε βίη λέλυται, χαλεπον δε βε γήρας όπάξει' 
ήπεδανος δέ νύ τοι θεράπων, βραδεες δέ τ οι ίπποι' 
άλλ' άγ' έμών όχέων έπιβήβεο, οφρα ϊδηαι, 105 
οίοι Τρώιοι ίπποι, έπιβτάμενοι πεδίοιο 
κραιπνά μάλ' ένθα καΐ ένθα διωκέμεν ήδε φέβεβθαι, 
ους ποτ' άπ Αίνείαν έλόμην, μήβτωρα φόβοιο. 
τούτω μίν θεράποντε κομείτων, τάδε δε νώι 
ΤρωβΙν έφ' Ιπποδάμοις Ιθύνομεν, 'όφρα καϊ "Εκτωρ lio 
εΐβεται, ή καϊ έμον δόρυ μαίνεται έν παλάμηβιν." 

ως έφατ', ούδ' άπίθηβε Γερήνιος ίππότα Νέβτωρ. 
Νεβτορέας μϊν έπειθ' Ίππους θεράποντε κομείτην 
ΐφθιμοι, Σθένελός τε καϊ Εύρυμέδων άγαπήνωρ' 
τώ δ' είς άμφοτέρω Αιομήδεος άρματα βήτην. 116 
Νέβτωρ δ' έν χείρεββι λάβ' ηνία βιγαλόεντα, 
μάβτιξεν δ' Ίππους' τάχα δ' "Εκτορος άγχι γένοντο. 
του δ' ίθύς μεμαώτος άκόντιβε Τυδέος ,υίός' 
καϊ του μεν ρ άφάμαρτεν, δ δ' ήνίοχον θεράποντα, 
υίον ύπερθύμου Θηβαίου Ήνιοπήα, 120 
Ίππων ήνί' έχοντα βάλε βτήθος παρά μαξόν. 
ήριπε δ' έξ όχέων, ύπερώηβαν δέ οί Ίπποι 
ώκύποδες' τοϋ δ' αυθι λύθη ψυχή τε μένος τε. 
"Εκταρα δ' alvbv άχος πύκαβε φρένας ήνιόχοιο' 
τον μεν έπειτ' εϊαβε, καϊ άχνύμενός περ εταίρου, 125 
κεΐβθαι, δ δ' ήνίοχον μέθεπε θραβύν. ούδ' άρ' έτι δήν 
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ιππα> δενέβθην βημάντορος' αΐψα γαρ ενρεν ' 
Ίφιτίδην Άρχεπτόλεμον θραβύν, ον ρα τόθ' ίππων 
ώκνπόδων έπέβηβε, δ ¿δον δε οί ηνία χερβίν. 

ένθα κε λοιγός έην xal αμήχανα έργα γένοντο, 130 
και νν κε βήκαβθεν κατά "Ιλιον ή ντε άρνες, -
εΐ μή άρ' όξΰ νόηβε πατήρ ανδρών τε θεών τε. 

1 βροντήβας δ' άρα δεινό ν άφήκ' άργητα χεραννόν, 
κάδ δε πρόβθ' ίππων Αιομήδεος ήκε χαμκζε" 
δεινή δε φλοξ ώρτο θεείον χαιομένοιο, 135" 
τώ δ' ΐππω δείδαντε χαταπτήτην νπ δγεβφιν. 
Νέΰτορα δ' έχ χειρών φύγον ηνία βιγαλόεντα' 
δεΐϋε δ' δ γ' έν θνμω, Αιομήδεα δε προβέειπεν 
,,Τνδεΐδη, άγε δη αντε φόβονδ' έχε μώννχας ίππους. 
ή ον γιγνώβχεις, δ τοι έκ Αιος ούχ έπετ άλκή; 140 
νυν μεν γαρ τούτω Κρονίδης Ζευς κνδος όπάζει, 
σήμερον ύστερον αύτε καΐ ήμΐν, αί κ έθέληβιν, 
δώσει· άνήρ δε' κεν ού τι Α ιός νόον είρύββαιτ ο, 
ουδέ μάλ' ΐφθιμος, έπεί ή πολύ φέρτερός έβτιν." 

τον δ' ήμείβετ' έπειτα βοήν άγαθός Αιομήδης· 145 
„val δή ταϋτά γε πάντα, γέρον, κατά μοιραν έειπες-
αλλά το'δ' aivòv άχος κραδίην xal θυμό ν ιχάνει " 
Έκτωρ γάρ ποτε φήσει ένΐ Τρώεββ' αγορεύων 
,Τυδείδης νπ' έμειο φοβεύμενος ΐκετο νήας.' 
ώς ποτ' απειλήσει- τότε μοι χάνοι ευρεία χθών." 150 

τον δ' ήμειβετ έπειτα Γερή νιος ίππότα Νεοτωρ * 
,,ώ μοι, Τνδέος υιέ δαΐφρονος, οίον έειπες. 
εΐ περ γάρ в' Έκτωρ γε κακόν και άνάλκιδα φήαει, 
αλλ' ου πείθονται Τρώες και Ααρδανίωνες 
και Τρώων άλοχοι μεγαθύμων άβπιβτάων, 155 
τάων έν κονίηβι βάλες θαλερούς παρακοίτας." 

ώς άρα φωνήβας φύγαδ' έτραπε μώννχας ίππους 
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αντις àv Ιωχμόν έπϊ δε Τρώες τε και "Εκτωρ 
ήχή θεβπεβίη βέλεα βτονόεντα χέοντο. 
τω δ' έπϊ μακρόν άνβε μέγας κορυθαίολος "Εκτωρ" 160 
,,Τνδεΐδη, περί μέν βε τ ίο ν Λαναοϊ ταχύπωλοι 
εδρη τε χρέαβίν τε ίδε πλείοις δεπάεββιυ · 
νυν δέ β' άτιμήβονβΐ' γυναικός άρ' άντί τέτνξο. 
έρρε, κακή γλήνη, έπεί ουκ είξαντος έμεΐο 
πύργων ήμετέρων έπιβήβεαι, ουδέ γυναίκας 165 
ίίξεις έν νήεββι' πάρος τοι δαίμονα δώβω." 

ώς φάτο, Τυδεΐδης δέ διάνδιχα μερμήριξεν, 
"ίππους τε βτρέψαι και έναντίβιον μαχέβαβθαι. 
τρίς μέν μερμήριξε κατά φρένα xal κατά θυμό ν, 
τρις δ' άρ' άπ' Ίδαίων ¿ρέων κτύπε μητίετα Ζευς 170 
βήμα τιθεις Τρώεββι, μάχης έτεραλκέα νίκην. 
"Εκτωρ δέ Τρώεββιν έκέκλετο μακρόν άύβας' 
,,Τρώες καΐ Λύκιοι xal Αάρδανοι άγχιμαχηταί, 
άνέρες έβτε, φίλοι, μνήβαβθε δέ θούριδος αλκής" 
γιγνώβκω δ', ότι μοι πρόφρων κατένενβε Κρονίων 175 
νίκην xal μέγα κϋδος, άτάρ Ααναοΐβί γε πήμα ' 
νήπιοι, οΐ άρα δή τάδε τείχεα μηχανόωντο 
άβλήχρ' ονδεν&βωρα' τα δ' ού μένος αμάν έρύξεί" 
'ίπποι δέ ρέα τάφρον ύπερθορέονται δρνκτήν. 
αλλ' ότε κεν δή νηυβίν έπι γλαφνρήβι γένωμαι, 180 
μνημοβύνη τις έπειτα πυρός δηίοιο γενέβθω, 
ώς πυρί νήας ένιπρήβω, κτείνω δέ και αυτούς 
['Λργείονς παρά νηυβίν, άτυξομένους υπό καπνού.]" 

ώς ειπών ΐπποιβιν έκέκλετο φώνηβέν τε· 
„[Βάνθε τε xal βύ, Πόδαργε, καΐ Λίθων Λάμπε τε-δΓε,] 
νυν μοι τήν χομιδήν άποτίνετον, ήν μάλα πολλήν 186 
Ανδρομάχη, θυγάτηρ μεγαλήτορος Αετίωνος, 
νμΐν παρ προτέροιβι μελίφρονα πυρόν έθηκεν 
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[οϊνόν τ' έγχεράβαβα πιεϊν, δτε θυμός άνώγοι,~] 
ή έμοί, δς περ οί θαλερός πόβις εύχομαι είναι. 190 
αλλ' έφομαρτείτον xal βπεύδετον, όφρα λάβωμεν 
άβπίδα Νεβτορέην, της νυν χλε'ος ούρανον ικει, 
παβαν χρυβείην εμεναι, κανόνας τε xal αυτήν, 
αύτάρ ¿at ωμοιιν Αιομήδεος ίπποδάμοιο 
δαιδάλεον θώρηκα, τον "Ηφαιβτος κάμε τευχών. 195 
εί τούτω κε λάβοιμεν, έελποίμην χεν Αχαιούς 
αύτονυχί νηών έπιβηβέμεν ώκειάων." ' 

ως έφατ' εύχόμενος, νεμέβηβε δέ πότνια "Ηρη, 
βείβατο δ' είνΐ θρόνω, έλέλιξε δε μακρόν "Ολυμπον, 
και ρα Ποβειδάωνα μέγαν θεον άντίον ηϋδα' 200 
,,ώ πόποι, έννοβίγαι' εύρυβθενές, ούδέ νυ βοί περ 
όλλυμένων Ααναών όλοφύρεται έν φρεβΐ θυμός, 
οί δέ τοι είς Έλίκην τε xal Αίγας δώρ' άνάγουβιν 
πολλά τε και χαρίεντα" βύ δέ βφιβι βούλεο νίκην. 
εί' περ γάρ χ έθέλοιμεν, δβοι Ααναοΐβιν αρωγοί, 205 
Τρώας άπώβαβθαι xal έρυχέμεν εύρύοπα Ζην, 
αύτοϋ κ ενθ' άχάχοιτο καθήμενος οίος έν "Ιδη." 

την δϊ μέγ' όχθήβας προβέφή κρείων ένοβίχθων 
,/Ηρη άπτοεπές, ποίον τον μϋθον έειπες. 
ούχ αν έγώ γ' έθέλοιμι Ail Κρονίωνι μάχεβθαι 210 
ήμέας τούς άλλους, έπεί ή πολύ φέρτερός έβτιν." 

ως οί μεν τοιαύτα προς αλλήλους άγόρευον 
τών δ', δβον. έχ νηών από πύργου τάφρος έεργεν, 
πλήθεν δμώς ίππων τε xal άνδρών άβπιβτάων 
είλομένων εί'λει δέ θοω άτάλαντος Άρηι 215 
"Ex τωρ Πριαμίδης, δτε οί Ζευς χϋδος έδωκε ν. 
χαί νύ χ ένέπρηβεν πυρί χηλέω νήας έίβας, 
εί μή έπι φρεβΐ θήχ' Άγαμέμνονι πότνια "Ηρη 
αύτω ποιπνύβαντι θοώς ότρύναι 'Αχαιούς. 
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β ή δ' Ιέναι παρά τε κλιβίας καΙ νήας Αχαιών 2 2 0 

πορφνρεον μέγα φάρος έχων έν χειρί παχείη, 
βτή δ' έπ' 'Οδνββήος μεγακήτεΐ νηΐ μελαίνη, 
ή ρ' έν μεββάτω έβκε, γεγωνέμεν αμφοτέρωβε' 
[ή με ν έπ Αίαντος κλιβίας Τε λάμων ιάδαο 
ήδ' έπ' Άχιλλήος, τοί ρ έβχατα νήας έίβας 225 
είρνβαν, ήνορέη πίβννοι χαί χάρτεΐ χειρών] 
ήυβεν δε διαπρνβιον Ααναοΐβι γεγωνώς" 
,,αιδώς, Αργεΐοι, κάκ έλέγχεα, ειδθ£ άγητοί' 

πή έβαν ενχωλαί, οτε δή φάμεν είναι άριβτοι, 
ας, δπότ' έν Αήμνω κενεανχέες ήγοράαβ&ε, 230 
έΰύοντες κρέα πολλά βοών δρ&οκραιράων, 
πίνοντες κρητήρας έπιβτεφέας οίνοι ο, . 
Τρώων άν&' εκατόν τε διηκοβίων τε εκαβτος 
βτήβεβύ' έν πολεμώ' νυν δ' ούδ' ενός άξιοι είμεν 
[Έχτορος, δς τάχα νήας ένιπρήβει πνρΐ κηλέω.] 2 3 5 

Ζεν πάτερ, ή ρά τιν' ήδη νπερμενέων βαβιλήων 
τήδ' άτη άαβας και μιν μέγα κνδος άπηνρας; 
ου μεν δή ποτέ φημι τεόν περικαλλέα βωμόν 
νηΐ πολνκλήιδι παρελ&έμεν ένύάδε έρρων, 
αλλ' έπϊ πάΰι βοών δημον καΙ μηρέ' έκηα, 240 
ίέμενος Τροίην έυτείχεον έξαλαπάξαι. 
αλλά, Ζεν, τάδε πέρ μοι έπικρήηνον έέλδωρ' 
αυτούς δ ή περ έαΰον ύπεκφνγέειν καΙ άλνξαι, 
μηδ' οντω Τρώεββιν έα δάμναβύαι 'Αχαιούς 

ως φάτο, τον δέ πατήρ δλοφύρατο δάκρυ χέοντα, 
νενβε δέ οί λαον βόον έμμεναι ρνδ' απολέβύαι. 246 
αντίκα δ' αίετον ήκε, τελειότατον πετεηνών, 
νεβρυν έχοντ δννχεΰβι, τέκος έλάφοιο ταχείης' 
πάρ δέ Αιος βωμφ περικαλλέι κάμβαλε νεβρόν, 
ένύα πανομφαίω Ζηνϊ ρέζεβκον 'Αχαιοί. 250 

Η Ο Κ Ε Μ Ι Μ Λ Β . Χ 1 2 
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ο I δ' ως ονν εΐδονθ', δ τ' άρ' εκ A tog ήλνθεν όρνις, 
μάλλον έπΐ Τρώεββι θόρον, μνήβαντο δε χάρμης. 

εν θ' οΰ τις πρότερος Ααναών πολλών περ ιόντων 
ευξατο Τνδεΐδαο πάρος βχέμεν ώκέας ίππους 
τάφρου τ' έξελάβαι και έναντίβιον μαχέβαβθαι, 255 
άλλα πολύ πρώτος Τρώων έλεν άνδρα κορυβτήν, 
Φραδμονίδην 'Αγέλαον. δ μεν φύγαδ' έτραπεν ίππους· 
τω δέ μεταβτρεφθέντι μεταφρένω έν δόρυ πήξεν 
ά>μων μεββηγυς, διά δε βτήθεβφιν έλαββεν. 
ήριπε δ' έξ δχέων, άράβηβε δε τενχε' έπ' αντφ. 260 

τον δέ μετ Άτρεΐδαι 'Αγαμέμνων καΐ Μενέλαος, 
τοΐβι δ' έπ' Αί'αντες θούριν έπιειμένοι άλκήν, 
τοΐβι δ' έπ' 'Ιδομενεύς xal δπάων Ίδομενήος 
Μηριόνης, άτάλαντος Ένυαλίω άνδρεΐφόντη, 
τοΐβι δ' έπ' Εύρνπυλος Έναίμονος άγλαος νίός. 265 
Τεύκρος δ* εΐνατος ήλθε παλίντονα τόξα τιταίνων, 
βτή δ' άρ' υπ' Αΐαντος βάχεΐ Τελαμωνιάδαο. 
ένθ' Αίας μέν υπεξέφερεν σάκος" αύτάρ ο γ' ήρως 
παπτήνας, έπεί άρ τιν' διβτευβας έν δμίλω 
βεβλήκοι, δ μϊν αύθι πεβών άπο θυμό ν όλεββεν, 270 
αύτάρ δ αύτις ιών, παις ώς ύπό μητέρα, δυβκεν 
εις Αϊανθό δε μιν βάχεΐ χρύπταβχε φαεινώ. 

ένθα τίνα πρώτον Τρώων ελε Τεύκρος άμύμων; 
Όρβίλοχον μέν πρώτα καϊ "Ορμενον ήδ' 'Οφελέβτην 
Ααίτορά τε Χρομίον τε και άντίθεον Ανκοφόντην 275 
και Πολυαιμονίδην 'Αμοπάονα και Μελάνιππον. 
[πάντας έπαββντέρονς πέλαβε χθονί πουλνβοτείρη.) 
τον δέ ιδων γήθηβεν άναξ άνδρών 'Αγαμέμνων 
τόξου άπο κρατερού Τρώων δλέκοντα φάλαγγας· 
βτή δέ παρ' αυτόν ίων και μιν προς μύθον έειπεν 280 
„Τεύκρε, φίλη κεφαλή, Τελαμώνιε, κοίρανε λαών, 
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βάλλ' όντως, αϊ κέν τι φόως Ααναοΐβι γένηαι 
πατρί τε б ω Τελαμώνι, 8 б' έτρεφε τυτθον έόντα 
καί 6ε νόθον περ έόντα κομίββατο ω ένΐ οίκω' 
τον καί τηλόθ' έόντα έυχλείης έπίβηβόν. 285 
eoi δ' έγώ έξερέω, ώς καί τετελεβμένον έβται ' 
αϊ κέν μοι δώη Ζευς τ αίγίοχος καί 'Αθήνη 
"Ιλιον έξαλαπάξαι, ένκτίμενον πτολίεθρον, 
πρώτω τοι μετ έμέ πρεσβήιον έν χερί θήβω, 
ή τρίποδ' ήε δύω ίππους αύτοΐβιν όχεβφιν 290 
ή ε γνναΐχ, ή κέν τοι όμον λέχος είβαναβαίνοϊ." 

τον δ' άπαμειβόμενος προβεφώνεε Τεύκρος άμύμων · 
,'Ατρεΐδη κύδιβτε, τί με βπεύδοντα καί αυτόν 
ότρύνεις; ού μεν τοι, οβη δύναμίς γε πάρεβτιν, 
παύομαι, άλλ' έξ ού προτι "Ιλιον ώβάμεθ' αυτούς, 295 
έκ τού δή τόξοιβι δεδεγμένος άνδρας έναίρω. 
όκτώ δή προέηκα τανυγλώχινας όιβτούς, 
πάντες δ' έν χροΐ πήχθεν άρηιθόων αι'ξηών 
τούτον δ' ού δύναμαι βαλέειν κύνα λυββητήρα." 

ή ρα και άλλον όιβτόν άπό νευρήφιν ΐαλλεν 30Ò 
"Εκτορος άντικρύς, βαλέειν δέ έ ΐετο θυμός, 
καί τού μεν ρ άφάμαρθ', ό δ' άμύμονα Γοργυθίωνα, 
νίον έύν ΙΙριάμοιο, κατά βτήθος βάλεν Ιω~ 
τόν ρ έξ Αι'βύμηθεν όπνιομένη τέκε μψηρ 
καλή Καβτιάνειρα, δέμας έιχυΐα θεήβιν. S05 
μήκων δ' ως έτέρωβε κάρη βάλεν, ή τ' ένι χήπω 
καρπω βριθομένη νοτίηβί τε είαρινήβιν 
ώς ετέρωβ' ήμυβε κάρη πήληκι βαρυνθέν. 

Τεύκρος δ' άλλον όιβτόν άπό νευρήφιν ΐαλλεν 
"Εκτορος άντικρύς, βαλέειν δέ έ ΐετο θυμός. 310 
άλλ' 8 γ ε και τόθ' άμαρτε' παρέβφη λεν γάρ 'Απόλλων 
άλλ' 'Αρχεπτόλεμον, θραβύν "ΕκτΟρος ήνιοχήα, 

12* 
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ίέμενον πολεμόνδε βάλε βτήθος παρά μαξόν 
ήριπε δ' ¿ξ όχέων, νπερώηβαν δέ οt ίπποι 
ώκύποδες' τον δ' άνθι λύθη ψυχή τε μένος τε. 315 
"Εκτορα δ1 aivbv άχος πύκαβε φρένας ήνιόχοιο· 
τον μεν επειτ' εΐαβε καϊ άχνύμενός περ εταίρου, 
Κεβριόνην δ' έχέίευβεν άδελφεον έγγύς έόντα 
ίππων ήνί' έλεΐν 6 δ' άρ' ουκ άπίθηβεν άκούβας. 
αυτός δ* έκ δίφροιο χαμαϊ θόρε παμφανόωντος 320 
βμερδαλέα ίάχων δ δέ χερμάδιον λάβε χειρί, 
βή δ' ίθνς Τεύκρου, βαλέειν δέ έ θυμός άνώγειν. 
ή τοι δ μεν φαρέτρης έξείλετο πικρόν διΰτόν, 
θήκε δ' έπΐ νενρή' τον δ' αν κορνθαίολος "Εκτωρ 
ανερνοντα παρ' ώμον, οθι κληΐς άποέργει 325 
αυχένα τε βτήθός τε, μάλιβτα δέ χαίρων έβτιν, 
τή φ' έπΐ ol μεμαώτα βάλεν λίθω δκριόεντι, 
ρήξε δέ οι νενρήν" νάρχηβε δέ χειρ έπϊ καρπφ, 
6τή δέ γννξ έριπών, τόςον δέ οι έκπεβε χειρός. 
Λΐας δ' ουκ άμέληβε καβιγνήτοιο πεβόντος, 330 
άλλα θέων περίβη και οι ϋάκος άμφεκάλυψεν. 
τον μέν έπειθ' νποδύντε δύω έρίηρες εταίροι, 
Μηκιβτεύς Έχίοιο πάις και δΐος Άλάβτωρ, 
νήας επι γλαφνράς φερέτην βαρέα βτενάχοντα. • 

άψ δ' αν τις Τρώεββιν 'Ολύμπιος εν μένος ώρβεν 335 
of δ' ίθνς τάφροιο βαθείης ώβαν Αχαιούς, 
"Εκτωρ δ' έν πρώτοιβι κι'ε βθένεΐ βλεμεαίνων. 
ώς δ* δτε τις τε κύων βνός άγριου ήέ λέοντος 
άπτηται χατόπιβθε, ποβιν ταχέεββι διώκων, 
ίβχϊα τε γλουτούς τε, έλιββόμενόν τε δοχενει, 340 
ώς "Εκτωρ ώπαξε χάρη κομόωντας 'Αχαιούς, 
αίέν άποκτείνων τον δπίβτατον οι δέ φέβοντο. 
αντάρ έπεί διά τε βκόλοπας και τάφρον έβηβαν 
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φενγοντες, πολλοί δε δάμεν Τρώων υπό χερβίν, 
οι μεν δή παρά νηυβίν έρητνοντο μένοντες, 345 
άλλήλοιβί τε κεκλόμενοι καϊ παβι ύεοΐβιν 
χείρας άνίβχοντες μεγάλ' εύχετόωντο έκαβτος' 
Έκτωρ δ' άμφιπεριβτρώφα καλλίτριχας ίππους 
Γοργούς δμματ' έχων ήέ βροτολοιγοϋ Άρηος. 

τους δε Ιδονβ' έλέηβε &εά, λευκώλενος"Ηρη, 350 
αϊψα δ' 'Αύηναίην έπεα πτερόεντα προβηνδα' 
,,ώ πόποι, αίγιόχοιο A LO ς τέκος, αύκέτι νώι 
όλλυμένων Ααναών κεκαδηβόμεύ' ύβτάτι,όν περ; 
οι κεν δή κακόν οΐτον άναπλήβαντες 'όλώνται 
ανδρός ενός ριπή· δ δε μαίνεται ούκέτ άνεκτώς 355 
Έκτωρ Πριαμίδης, καϊ δή κακά πολλά έοργεν." 

τήν δ' αντε προβέειπε ύεά, γλαυκώπις 'Αύήνψ 
,,καΐ λίην ούτός γε μένος ύνμόν τ' όλέβειεν 
χερβίν υπ' Άργείων φύίμενος έν πατρίδι γαίη' 
άλλα πατήρ ούμος φρεβΐ μαίνεται ουκ ¿γα&ήβιν, 360 
βχέτλιος, αίεν άλιτρός, έμών μενέων άπερωέύς" 
ουδέ τι των μέμνηται, 8 οί μάλα πολλάκις νίον 
τειρόμενον βώεβκον υπ' Εύρνβύήος άέύλων. 
ή το ι δ μεν κλαίεβκε προς ονρανόν, αυτά ρ έμε Ζευς 
τω έπαλεξήβονβαν άπ' ουρανόύεν προΐαλλεν. 365 
εί γαρ έγω τάδε ήδε' ένΐ φρεβΐ πενχαλίμηβιν, 
εντέ μιν εις Άίδαο πυλάρταο προνπεμψεν 
εξ έρέβευς αξοντα κύνα βτνγεροϋ 'Αίδαο • 
ουκ άν νπεξέφυγε Στνγος ύδατος αίπά ρέε&ρα. 
νυν δ' έμε μεν βτνγέει, Θέτιδος δ' έξήννβε βουλάς, 
ή οί γοννατ έκνοοε καϊ έλλαβε χειρϊ γενείου 371 
λιββομένη τιμήβαι 'Αχιλλήα πτολίπορύον. 
έβται μάν, οτ αν αντε φίλη ν γλανκώπιδα εί'πη. 
αλλά βύ μεν νυν νωιν έπέντνε μώννχας ίππους, 
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δφρ' άν έγω κατ αδϋβα Α ιός δόμον αίγιόχοιο 375 
τεύχεβιν ές πόλεμον θωρήξομαι, όφρα ίδωμαι, 
ή νώι Πριάμοιο παις κορυθαίολος Έκτα ρ . 
γηθήβει προφανέντε άνά πτολε'μοιο γέφυρας, 
ή τις καΐ Τρώων κορέει κύνας ήδ' οιωνούς 
δημώ καΐ βάρκεββι πεβων έπΐ νηνβΐν 'Αχαιών380 

ώς Εφατ, ούδ' άπίθηβε θεά, λευκώλενος "Ηρη. 
ή μεν έποιχομένη χρυβάμπνκας Εντνεν ίππους 
"Ηρη πρέββα θεά, θυγάτηρ μεγάλοιο Κρόνοιο, 
αύτάρ 'Αθήνα ίη, χούρη Α ιός αίγιόχοιο, 
πέπλον μεν χατέχευεν εανον πατρός έπ' οϋδει, 385 
ποικΐλον, δν ρ αύτή ποιήβατο καΐ κάμε χερβίν, 
ή δε χιτων ένδυβα Α ιός νεφεληγερε'ταο 
τεύχεβιν ές πόλεμον θωρήββετο δακρυόεντα. 
ες δ' δχεα φλόγεα ποβί βήβετο, λάξετο δ' εγχος 
βριθν μέγα βτιβαρόν, τω δάμνηβι βτίχας ανδρών 390 
ήρώων, τοΐβίν τε κοτέββεται όβριμοπάτρη. 
"Ηρη δέ μάβτιγι θοώς έπεμαίετ αρ' ίππους' 
αύτόμαται δϊ πύλαι μύκον ούρανοϋ, ας Εχον 7Qç>cci, 
της έπιτέτραπται- μέγας ούρανός Οϋλυμπός τε, 
ήμεν άνακλΐναι πνκινον νέφος ήδ' έπιθεΐναι. 395 
τή ρα δι' αύτάων κεντρηνεκέας Εχον ίππους. 

Ζευς δε πατήρ'Ίδηθεν έπεϊ ί'δε, χώβατ άρ' αίνώς, 
Ίριν δ' ώτρυνε χρυβόπτερον άγγελέουβαν 
,,βάβκ ίθι, Ίρι ταχεία, πάλιν τρέπε μη δ' εα άντην 
ερχεβθ'' ού γαρ καλά βυνοιβόμεθα πτολεμόνδε. 400 
ωδε γαρ έξερέω, τό δέ καί τετελεβμένον εβται· 
γυιώβω μέν βφωιν υφ αρμαβιν ώκέας ίππους, 
αύτάς δ' έκ δίφρου βαλέω κατά θ' αρματα άξω' 
ούδέ κεν ές δεκάτους περιτελλομένονς ένιαυτούς 
έλκε' άπαλθήβεβθον, S κεν μάρπτηβι κεραυνός' 405 



ΙΛΙΑΔΟΣ Vili . 1 5 9 

όφρ' είδη γλαυκώπις, οτ αν φ πατρί μάχηται. 
"Ηρη δ' ου ti τόβον νεμεβίξομαι ούδέ χολοϋμαι' 
αΐεΐ γάρ μοι έωθεν ενικλαν, όττι κεν είπω." 

ώς έφατ', ώρτο δέ *Ιρις άελλόπος άγγελέονβα, 
βή δ' έξ Ίδαι'ων όρε'ων ές μακρόν "Ολυμπον. 410 
πρώτηβιν δέ πύληβι πολυπτύχου Ούλύμποιο 
άντομένη κατέρυκε, Α ιός δέ βφ έννεπε μϋ&ον 
,,πή μέματον; τί βφώιν ένι φρεβι μαίνεται ήτορ; 
ουκ έάα Κρονίδης έπαμυνέμεν Άργείοιβιν. 
ώδε γάρ ήπείληβε Κρόνου πάις, ή τελέει περ, 415 
γυιώβειν μέν βφώιν νφ' αρμαβιν ώκέας ίππους, 
αντάς δ' έκ δίφρου βαλέειν κατά θ' άρματα άξειν 
ούδέ κεν ές δέκατους περιτελλομένους ένιαυτούς 
έλκε' άπαλ&ήβεβθον, ά κεν μάρπτηβι κεραυνός, 
[όφρ' είδης, γλανκώπι, ότ άν δω πατρί μάχηαι. 420 
"Ηρη δ' ου τι τόβον νεμεβίξεται ούδέ χολοϋται' 
αίεί γάρ οί έωθεν ενικλαν, όττι κεν είπη. 
άλλά βύ γ' αίνοτάτη, κύον άδεές, εί έτεόν γε 
τολμήβεις Αιος άντα πελώριον έγχος άεΐραι.]" 

ή μέν άρ' ώς είπονβ' απέβη πόδας ώκέα Ίρις, 425 
αντάρ Άθηναίην "Ηρη προς μνθον έειπεν 
,,ώ πόποι, αίγιόχοιο Aio ς τέκος, ούκέτ έγώ γε 
νώι έώ Aio ς άντα βροτών. ένεκα πτολεμίξειν. 
τών άλλος μέν άποφθίβθα, άλλος δέ βιώτω, 
ός κε τύχη' κείνος δέ τα α φρονέων ένί θυμω 430 
Τρωβί τε καί Ααναοΐβι δικαζέτω, ώς έπιειχές." 

ώς άρα φωνήβαβα πάλιν τρέπε μώνυχας ίππους. . 
τήβιν δ' Τ£ίραι μέν λϋβαν καλλίτριχας ίππους, 
καί τούς μέν κατέδηβαν έπ' άμβροβίηβι κάπηβιν, 
άρματα δ3 έκλιναν προς ένώπια παμφανόωντα' 435 
αύταί δέ χρυβέοιβιν έπί κλιβμοΐβι καθΐζον 
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μιγά' άλλοιβι θεοΐβι φίλον τετιημέναι ήτορ. 
Ζευς Sì πατήρ Ίδηθεν έντρογον άρμα καϊ ίππους 

Ούλυμπόνδε δίωκε, θεών δ' έξίκετο θώκους, 
τω δε καΐ ίππους μεν λϋβε κλυτός έννοβίγαιος, 440 
άρματα δ' αμ βωμοί6ΐ τίθει, κατά λϊτα πετάδδας· 
αυτός δϊ χρύδειον έπΐ θρόνον εύρύοπα Ζευς 
εζετο, τω δ' υπό ποδδΐ μέγας πελεμίξετ' "Ολυμπος. 
αί δ' ο lai Alò ς άμφϊς 'Αθηναίη τε καΐ "Ηρη 
ήβθην, ουδέ τί μιν προβεφώνεον ουδ' έρέοντο' 445 
αύτάρ δ έγνω ήδιν ένΐ φρεδι φώνηδέν τε' 
,,τίφθ' ούτω τετίηδθον, 'Αθηναίη τε καΙ'Ήρη; 
ου μέν θην κάμετόν γε μάχη ivi κυδιανείρη 
όλλΰδαι Τρώας, τοΐβιν κότον αίνον εθεβθε. 
πάντως, οίον εμόν γε μένος xal χείρες ααπτοι, 450 
ουκ αν με τρέψειαν, οβοι θεοί είδ' έν Όλνμπφ · 
δφώιν δε πρίν περ τρόμος έλλαβε φαίδιμα γυϊα, 
πριν πόλεμόν τ ίδέειν πολέμοιό τε μέρμερα έργα. 
ώδε γαρ έξερέω, το δέ κεν τετελεδμένον ή εν 
ουκ αν έφ' υμετέρων όχέων, πληγέντε κεραυνώ, 455 
«ψ ές "Ολυμπον ίκεσθον, tv' «θανάτων έδος έβτίν." 

ώς έφαθ', αί δ' έπέμυξαν 'Αθηναίη τ ε καΐ "Ηρη ' 
πληδίαι αΐ γ' ήσθην, κακά δε Τρώεδδι μεδέβθην. 
ή τοι 'Αθηναίη άκέων ήν ουδέ τι είπε ν , 
δκυξομένη Ad πατρί, χόλος δέ μιν άγριος ήρειν 460 
"Ηρη δ' ουκ έχαδε δτήθος χόλον, άλλα προδηνδα' 
,,αι'νότατε Κρονίδη, ποίον τον μυθον έειπες. 
ευ νυ καϊ ήμεΐς ίδμεν, δ τοι σθένος ουκ άλαπαδνόν 
αλλ' έμπης Ααναών όλοφνρόμεθ' αίχμητάων, 
οι κεν δή κακόν οιτον άναπλήδαντες όλωνται. 465 
[άλλ' ή τοι πολέμου μεν άφεξόμεθ', εί δν κελεύεις, 
βουλήν δ' Άργείοις ύποθηδόμεθ', ή τις όνήδει, 
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cbg f«2 itKVTeg òkmvxai òSvGGunèvoio t ì o ì o . ] " 
x-qv 8' ¿7ta[i£ifió(i£vog ngoeétpq vstpaXqyagèta Zsvg' 

„qovg òri xai fiùk/.ov •bnsgiisvéa Kgovimva 470 
'óìpsaL, ai x ¿d-ékrjG&a, fioàizig nótvia "Hgq, 
òXlvvt' Agysicov novXvv argaròv ai%(iqza(ov' 
ov yàg Ttglv rtokepov àstorcavSstai o/3ptuog "Exrmg, 
%gìv ogfrai Ttagà vavtpi noSàxaa nqXaicova 
[Aliati reo. or' àv ot (iev érti ngviivrjai fiu%oavtai, 475 
GXELVÌI èv aivorarco, stagi JlaxgóxXoio fravovros·] 

yàg tìiatpaxóv èati. Gs&ev d' èyò ovx &Xsyi£o3 
%coo uèvqg, ovS' si xe rà vaiata staiga&' ixqai 
yaiqg xal nóvzoio, 'iv Taitstóg rE Kgóvog ts 
rilievoi ovx' avyfjg 'Tnagiovog 'HsXioio 480 
régnovT ovx' àvé[ioiGi, fia&vg 8é ze Tagragog ¿fupig' 
ovd' qv £v&' àtpixqai àXaiiévq, ov Gev syà ys 
tìxv^ons'vqg cìXéya, htei ov dio xvvtsgov aXXo 

àg ipaxo, ròv 8' ov ti stgoaÉcpq XsvxwXsvog "Hgq. 
èv 8' ansa' 'Slxeavoi Xafingbv cpàog qaXioio 486 
akxov vvxxa iièJ.aivav èstì feiòcogov a'govgav. 
Tgtaalv (lèv g àéxovoiv sdv cpaog, avtàg A%cciolg 
àajcaaiq TQÌXXiGxog ¿TtqXvd-a vvl·, ¿ga^avvq. 

Tgaav avz' èyogqv noiqaaxo tpaidifiog "Exrmg, 
vóacpi vsàv ayaycóv, ¡voxàficà asti Sivqavxi, 490 
èv xtt&ugip, o&i dij vsxvav Siacpaivazo %cógog. 

istiicov 8' dbro/Savrig ¿ni %&óva [ivd-ov axovov, 
tóv g "Extcog àyógsvs dutptXog' èv ò' àga %tigl 
èy%og £% évdsxanqxv nagoi&s da Xdanezo óovgòg 
aì%(irj %aXxaiq, stagi da XQvóaog &ès scógxqg' 495 
reo o y ègaiaà(IEVOS ansa Tgcosasi [isxqvSa' 
„xlxXvxè [iiv, Tgàeg xal AdgSavoi i}8' ènixovgoi· 
vvv fgpapjv vrjag r' òXéaag xal stàvxag 'A%aiovg 
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άψ άπονοβτήβειν προτΐ "Ιλιον ήνεμόεββαν' 
άλλα πριν κνέφας ήλθε, το νυν έβάωβε μάλιβτα 600 
Αργείονς καϊ νήας επί ρηγμϊνι θαλάββης. 
άλλ' ή το ι ννν μεν πειθώμεθα ννκτΐ μελαινη 
δόρπα τ έφοπλιβόμεβθα' άτάρ χαλλϊτριχας ίππους 
λύβαθ' ύπέξ όχέων, παρά δέ βφιβι βάλλετ' έδωδήν 
έκ πόλιος δ' άξεβθε βόας και ΐφια μήλα 605 
καρπαλίμως, olvov δέ μελίφρονα οίνίζεβθε : 
βΐτόν τ έκ μεγάρων, έπϊ δέ ξύλα πολλά λέγεβθε, 
ως κεν παννύχιοι μέβφ' ήονς ήριγενείης 
καίωμεν πυρά πολλά, βέλας δ' εις ούρανόν ΐκη· 
μή πως καϊ διά νύκτα χάρη χομόωντες Αχαιοί 610 
φεύγειν όρμήβωνται έπ ευρέα νώτα θαλάββης' 
μή μάν άβπονδί γ ε νεών επιβαΐεν έχηλοι, 
άλλ' ως τις τούτων γ ε βέλος χαί οίκοθι πέββη, 
βλήμενος ή ¿ω ή έγχεϊ όξνόεντι . 
νηός έπιθρώβκων, ίνα τις βτνγέηβι xal άλλος 515 
Τρωβιν έφ ίπποδάμοιβι φέρειν πολύδαχρνν Άρη α. 
κήρυκες δ' άνά άβτν διίφιλοι άγγελλόντων 
παΐδας πρωθήβας πολιοκροτάφους τε γέροντας 
λέξαβθαι περί άβτν θεοδμήτων έπϊ πύργων 
θηλύτεραι δέ γυναίκες ivi μεγάροιβιν εκάβτη .520 
πυρ μέγα καιόντων φυλακή δέ τις έμπεδος έβτω, 
μή λόχος είβέλθηβι πάλιν λαών άπεόντων. 
ώδ' έβτω, Τρώες μεγαλήτορες, ώς αγορεύω' 
[μΰθος δ', δς μεν νυν υγιής, είρημένος έβτω, 
τον δ' ήονς Τρώεββι μεθ' Ιπποδάμοις άγορεύβω. 526 
εύχομαι έλπόμενος Αιί τ' άλλοιβίν τε θεοΐβιν . 
έξελάαν ένθένδε κύνας κηρεββιφορήτονς, 
ους χήρες φορέονβι μελαινάων έπι νηών. 
άλλ' ή τοι επί νυχτί φνλάξομεν ήμέας αυτούς,] . 
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πρώι δ' ύπηοΐοι βνν τεύχεβι θωρηχθέντες 530 
νηυβιν έπι γλαφυρήβιν έγείρομεν όξύν Άρηα. 
είβομαι, ή κέ μ' ό Τνδείδης κρατερός Αιομήδης 
πάρ νηών προς τείχος άπώβεται, ή κεν έγώ τον 
χαλκφ δηώβας έναρα βροτόεντα φέρωμαι. 
ανριον ήν άρετήν διαείβεται, εΐ κ έμόν εγχος 535 
μείνη έπερχόμενον' αλλ' εν πρώτοιβιν, òtto, 
κείβεται ούτηθείς, πολέες δ' άμφ' αυτόν εταίροι, 
[ή ε λ ίου ανιόντος ες αύριον. εί γαρ έγώ ν ώς 
είην αθάνατος καΐ άγήραος ήματα πάντα, 
τιοίμην δ', ώς τι'ετ' Αθηναίη και Απόλλων, 540 
ώς νϋν ή μέρη ήδε κακόν φέρει Αργείοιβιν."] 

ώς "Εκτωρ άγόρεν', έπΐ δε Τρώες κελάδηβαν. 
ο 1 δ' ίππους μεν έλυβαν υπό ξυγοϋ [δρώοντας, 
δήβαν δ' ίμάντεββι παρ' άρμαβιν οϊβιν έκαβτος" 
έκ πόλιος δ' άξοντο βόας καΐ Ιφια μήλα 545 
καρπαλίμως, olvov δέ μελίφρονα οίνίξοντο 
βϊτόν τ' έκ μεγάρων, έπΐ δε ξύλα πολλά λέγοντο. 
[έρδον δ' άθανάτοιβι τέληέββας έκατόμβας,] 
κνίβην δ' έκ πεδίου άνεμοι φέρον ούρανόν εί'βω 
[ήδεΐαν τής δ' ου τι θεοί μάκαρες δατέοντο, 550 
ούδ' έθελον ' μάλα γάρ βφιν άπήχθετο "Ιλιος ίρή 
καΐ Πρίαμος καϊ λαός έυμμελίω Πριάμοιο.] : 
οί δέ μέγα φρονέοντες άνά πτολέμοιο γεφύρας 
εΐατο παννύχιοι, πυρά δέ βφιβι καίετο πολλά, 
ώς δ' 8τ' έν ονρανω άβτρα φαεινήν άμίρι βελήνην 555 
φαίνε τ' άριπρεπέα, ότε τ έπλετο νήνεμος αίθήρ· 
[εκ τ' εφανεν π&βαι βκοπιαι καϊ πρώονες άκροι ' 
καϊ νάπαι' ούρανόθεν δ' άρ' ύπερράγη άβπετος αίθήρ,] 
πάντα δέ τ είδεται άβτρα, γέγηθε δέ τε φρένα ποιμήν · 
τόββα μεβηγύ νεών ήδε Βάνθοιο ροάων 560 
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Τρώαν καιόντων πυρά φαίνετο Ίλιόθι πρό. 
χίλι άρ' έν πεδία πυρά καίετο, παρ δέ έκάβτφ 
εΐατο πεντήκοντα β έλα ι πυρός αίθομένοιο. 
ίπποι δε κρΐ λενκον έρεπτόμενοι καΐ όλύρας, 
εβτε&τες παρ' όχεβφιν, ένθρονον Ήώ μίμνον. 565 

Ι Λ Ι Α Δ Ο Σ Ι. 

πρεσβεία προς \'Αχιλλέα. λιταί. 

ώς οι μεν Τρώες φύλακας έχον αύτάρ 'Αχαιούς 
θεβπεβίη έχε φύξα, φόβου κρυόεντος έταίρη, 
πένθει δ' άτλήτφ βεβολήατο πάντες άριστοι, 
ώς δ' άνεμοι δύο πόντον όρίνετον ίχθνόεντα, 
Βορρής και Ζέφυρος, τώ τε Θρήκηθεν άητον, δ 
έλθόντ' έξαπίνης' άμυδις δέ τε κύμα κελαινον 
κορθνεται, πολλον δέ παρέξ άλα φϋκος έχευεν 
ώς έδαΐξετο θυμός ένΐ βτήθεββιν 'Αχαιών. 

Άτρεΐδης δ' αχεί μεγάλα βεβολημένος ήτορ 
φοίτα κηρύκεββι λιγυφθόγγοιβι κελεύων 10 
χλήδην εις αγορήν κικλήβκειν άνδρα έχαβτον, 
μηδέ βο&ν αυτός δέ μετά πρώτοισι πονεΐτο. 
ϊζον δ' είν άγορή τετιηότες· άν δ' 'Αγαμέμνων . 
ίστατο δάκρυ χέων ώς τε κρήνη μελάνυδρος, 
ή τε κατ' αίγίλιπος πέτρης δνοφερόν χέει ύδωρ· 15 ί 

ώς δ βαρύ βτενάχων έπε' 'Αργείοισι μετηνδα' 
,,ώ φίλοι, Άργείων ηγήτορες ήδέ μέδοντες, 
Ζευς με μέγα Κρονίδης άτη ένέδηβε βαρείη, 
βχέτλιος, 8ς τότε μέν μοι ύπέβχετο χαΐ χατένενβεν 
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"Ιλιον έκπέρβαντ έυτείχεον άπονέεβθαι, 20 
νυν δε κακήν άπάτην βονλεύβατο, και με κελεύει 
δυβκλέα "Αργός Ικέβθαι, έπεί πολύν ωλεβα λαόν. 
[ούτω που Ail μέλλει υπερμενέι φίλον είναι, 
ός δή πολλάων πολιών κατέλυβε κάρηνα 
ήδ' έτι καϊ λύβεΐ' τοϋ γάρ κράτος έβτί μέγιβτον.] ·2ό 
άλλ' άγεθ', ώς αν εγώ εί'πω, πειθώμεθα πάντες· 
φεύγωμεν βύν νηνβί φίλην ές πατρίδα γαΐαν\ 
ου γαρ έτι Τροίην αίρήβομεν εύρυάγυιαν." 

ώς έφαθ', οί δ' άρα πάντες άκήν έγένοντο βιωπή. 
δήν δ' άνεφ ήβαν τετιηότες υϊες 'Αχαιών 30 
όψε δϊ δή μετέειπε βοήν. άγαθος Αιομήδης· 
,,'Ατρεΐδη, βοί πρώτα μαχήβομαι άφραδέοντι, 
ή θέμις έβτίν, άναξ, άγορή" βύ δε μή τι χολωθής. 
άλκήν μέν μοι πρώτον όνείδιβας έν Ααναοΐβιν, 
φάς έμεν άπτόλεμον καϊ ανάλκιδα' ταύτα δε πάντα 35 
ΐβαβ' Άργείων ήμέν νέοι ήδέ γέροντες· 
βοι δέ διάνδιχα δώκε Κρόνου πάις άγκυλομήτεω· 
βκήπτρω μέν τοι δώκε τετιμήβθαι περί πάντων, 
άλκήν δ' οϋ τοι δώκεν, ο τε κράτος έβτί μέγιβτον. 
δαιμόνι', ούτω που μάλα έλπεαι υΐας 'Αχαιών 40 
άπτολέμους τ έμεναι καί άνάλκιδας, ώς αγορεύεις; 
εί δϊ 0οί αύτω θυμός έπέββυται ως τε νέεβθαι, 
έρχεο' πάρ τοι δδός, νήες δέ τοι άγχι θαλάββης 
[έβταβ', αί τοι έποντο Μυκήνηθεν μάλα πολλαί.] 
άλλ' άλλοι μενέουβι χάρη κομόωντες Αχαιοί, 45 
εις 8 κέ περ Τροίην διαπέρβομεν. εί δε καί αυτοί 
φευγόντων βύν νηυβί φίλην ές πατρίδα γαΐαν 
νώι δ', έγώ Σθένελός τε, μαχηβόμεθ', εις δ χε τέκμωρ 
'Ιλίου ευρωμεν βύν γάρ θεώ είλήλουθμεν." 

ώς έφαθ', ο! δ' άρα πάντες έπίαχον υϊες 'Αχαιών, 50 
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μνθον όγαββάμενοι Αιομήδεος ίπποδάμοιο. 
τοϊβι δ' άνιβτάμενος μετεφώνεεν ίππότα Νέβτωρ" 
,,Τυδεΐδη, πέρι μεν πολεμώ εν ι καρτεράς έββι, 
καΐ βουλή μετά πάντας δμήλικας επλευ άριβτος' 
ού τις τοι τον μϋθον δνόββεται, όββοι 'Αχαιοί, 65 
ουδέ πάλιν έρέει' άτάρ ού τέλος ικεο μύθων, 
ή μην καΐ νέος έσβί, έμός δέ κε και πάις εί'ης 
όπλότατος γενεήφιν άτάρ πεπνυμένα βάζεις 
[Αργείων βαβιλήας, έπεϊ κατά μοϊραν εειπερ.] 
άλλ' άγ' έγών, δς βεΐο γεραίτερος εύχομαι είναι, 60 
έξείπω και πάντα διίξομαι' ουδέ κέ τις μοι 
μϋθον άτιμήβει, ούδέ κρείων Αγαμέμνων, 
άφρήτωρ άθέμιβτος άνέβτιός έβτιν έκείνος, 
δς πολέμου εραται έπιδημίου δκρυόεντος. 
άλλ' ή τοι νϋν μέν πειθώμεθα νυκτΐ μελαϊνη 65 
δόρπα τ έφοπλιβόμεβθα' φυλακτήρες δέ ε'καβτοι 
λεξάβθων παρά τάφρον όρυκτήν τείχεος έκτός. 
κούροιβιν μέν ταντ' έπιτέλλομαι· αύτάρ έπειτα, 
Άτρεΐδη, βύ μέν άρχε· 6υ γάρ βαβιλεύτατός ¿661, 
δαίνυ δαΐτα γέρούβιν έοικέ τοι, οϋ τοι άεικές. ΊΟ 
πλεΐαϊ τοι οίνου κλιβίαι, τον νήες 'Αχαιών 
ή μάτια ι Θρήκηθεν 'έπ' ευρέα πόντον άγουβιν' 
παβά τοι έβθ' ύποδεξίη, πολέεββι δ' άνάββεις. 
πολλών δ' άγρομένων τω πείβεαι, δς κεν άρίβτηυ 
βουλήν βονλεύβη' μάλα δέ χρεώ πάντας Αχαιούς 75 
έβθλής καϊ πυκινής, ότι δήιοι έγγύθι νηών 
καίουβιν πυρά πολλά' τις αν τάδε γηθήβειεν; 
νύξ δ' ήδ' ήέ διαρραίβει βτρατον ήέ βαώβει." 

ώς έφαθ', οί δ' άρα τοϋ μάλα μέν κλύον ήδέ πίθοντό' 
εκ δέ φυλακτήρες βύν τεύχεβιν εββεύοντο 80 
άμφί τε Νεβτορίδην Θραβυμήδεα ποιμένα λαών . 
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ήδ' ¿αφ' Άβνάλαφον καί Ίάλμενον νιας "Αρηος, 
άμφί τε Μηριόνην Άφαρήά τε Αηίπνρόν τε, 
ήδ' άμφί Κρείοντος νιο ν Λνχο μήδεα δΐον. 
έπτ έβαν ήγεμόνες φυλάκων, εκατόν δέ εκάβτω 85 
κούροι αμα βτεΐχον δολίχ έγχεα χερβίν έχοντες' 
κάδ δέ μέβον τάφρου και τείχεος ίζον ίόντες' 
ένθα δέ πϋρ κήαντο, τιθεντο δέ δόρπα εκαβτος. 

Άτρεΐδης δέ γέροντας άολλέας ήγεν Αχαιών 
ές κλιβίην, παρά δέ βφι τίθει μενοεικέα δαΐτα" 90 
οι δ' έπ όνείαθ' έτοιμα προκείμενα χείρας [άλλον, 
αντάρ έπει πόβιός καϊ έδψύος εξ ε ρ ο ν έντο, 
τοις ό γέρων πάμπρωτος νφαίνειν ήρχετο μήτιν 
Νέβτωρ, ού καϊ πρόβθεν άρίβτη φαίνετο βουλή· 
δ βφιν έύ φρονέων άγορήβατο καϊ μετέειπεν 95 
¿Λτρεΐδη κνδιβτε, άναξ άνδρών Άγάμεμνον, 
έν βοί μεν λήξω, βέο δ' άρξομαι,, οϋνεκα πολλών 
λαών έββί άναξ καί τοι Ζευς έγγνάλιξεν 
βκήπτρόν τ' ήδέ θέμιβτας, ίνα βφίβι βουλεύηβθαλ / 
τώ σε χρή πέρι μεν φάβθαι έπος ήδ' έπακοϋβαι, (100 
κρηήναι δέ καϊ άλλω, δτ άν τινα θυμός άνώγη 
ειπείν εις άγαθόν βέο δ' έξεται, δττι κεν άρχη. 
αύτάρ έγών έρέω, ως μοι δοκε! είναι άριβτα. 
ού γάρ τις νόον άλλος άμείνονα τονδε νοήβει, 
οίον έγώ νοέω, ήμέν πάλαι ήδ' έτι καϊ νυν,. 105 
ε'ξ έτι τοϋ, δτε, διογενές, Βριβηίδα κούρην -
χωομένου Άχιλήος έβης κλιβίηθεν άπονρας 
ου τι καθ' ήμέτερόν γε νόον. μάλα γάρ τοι έγώ γε 
πόλλ' άπεμνθεόμην βν δέ βώ μεγαλήτορι θνμω 
ε'ίξας άνδρα φέριβτον, δν άθάνατοί περ έτιβαν, 110 
ήτίμηβας' ελών γάρ έχεις γέρας, άλλ' έτι καί νϋν 
φραξώμεβθ', ως κέν μιν άρεββάμενοι πεπίθωμεν 
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δώροιβίν τ άγανοΐβιν έπεββί τε μειλιχίοιβιν." 
τον δ' α ντε προβέειπεν αναξ άνδρών 'Αγαμέμνων 

,,ω γέρον, οϋ τι ψεύδος έμάς ατας κατέλεξας. 115 
άαβάμην, ονδ' αυτός άναίνομαι. αντί νυ πολλών 
λαών έβτίν άνήρ, δν τε Ζευς κήρι φιλήβη, 
ώς νύν τούτον έτιβε, δάμαββε δε λαον 'Αχαιών, 
άλλ' έπεί άαβάμην φρεβΐ λευγαλέηβι πιθήβας, 
άψ έθέλω άρέβαι δόμεναί τ άπερείβι' αποινα. 120 
νμϊν δ' έν πάντεββι περικλυτά δώρ' όνομήνω, 
έπτ απόρους τρίποδας, δέκα δϊ χρνβοϊο τάλαντα, 
αϊθωνας δε λέβητας έείκοβι, δώδεκα δ' ίππους 
πηγούς άθλοφόρονς, o'C άέθλια ποββίν άροντο. Χ 

οϋ κεν άλήιος εΐη άνήρ, ω τόββα γένοιτο, 125 
ουδέ κεν άκτήμων έριτίμοιο χρνβοϊο, 
δββα μοι ηνεικαντο άέθλια μώννχες ίπποι, 
δώβω δ' ίτιτά γυναίκας άμνμονα έργα ίδυίας, 
Αεββίδας, ας, δτε Αέββον έυκτιμένην έλεν αυτός, 
έξελόμην, αΐ κάλλει ένίκων φύλα γυναικών 130 
τάς μεν οί δώβω, μετά δ' έββεται, r¡v τότ άπηνρων, 
κούρη Βριβήος· έπϊ δϊ μέγαν δρκον όμούμαι 
μή ποτε της εννής έπιβήμεναι ήδϊ μιγήναι, 
ή θέμις ανθρώπων πέλει, ανδρών ήδϊ γυναικών, 
ταύτα μεν αντίκα πάντα παρέββεται· εί δε κεν α ντε 135 
αβτν μέγα Πριάμοιο θεοί δώωβ' άλαπάξαι, 
νήα αλις χρυβού καΐ χαλκού νηηβάβθω 
είβελθών, δτε κεν δατεώμεθα ληίδ' 'Αχαιοί, 
Τρωιάδας δϊ γυναίκας έείκοβιν αυτός έλέβθω, 
αΐ κε μετ 'Αργείην Έλένην κάλλιβται έωβιν. 140 
εί δέ κεν "Αργός ίκοίμεθ' 'Αχαιικόν, ονθαρ άρονρης, 
γαμβρός κέν μοι έοι· τίβω δέ μιν Ιβον Όρέβτη, 
δς μοι τηλύγετος τρέφεται θαλίη ένι πολλή. 
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roftg δε μοι είβΐ ύνγατρες évi μεγάρω ένπήχτω, 
Χρνβό&εμις xal Ααοδίχη xal Ίφιάναββα' 145 
τάων ην χ έύέληβι, φίλην άνάεδνον άγεβ&ω 
προς οίκον Πηλήος· εγώ δ' επί μείλια δώβω 
πολλά μάλ', οββ' οΰ πώ τις έή έπέδωχε ύνγατρί. 
επτά δέ.οΐ δώβω έύ ναιόμενα πτολίεύρα, 
Καρδαμνλην Ένύπην τε xal Ίρήν ποιήεββαν, 150 
Φηράς τε ζα&έας ήδ' "Ανύειαν βαύνλειμον, 
χαλήν τ Αί'πειαν χαι Πήδαβον άμπελόεββαν. 
πάβαι δ' εγγύς αλός, νέαται Πύλου ήμαύόεντος· 
εν δ' άνδρες ναίονβι πολνρρηνες πολνβοΰται, 
οΐ χε ε δωτΐνηβι ύεον ώς τιμήβονβιν 155 
χαί οΐ υπό βχήπτρω λιπαράς τελέουβι ύέμιβτας. 
ταϋτά χε οΐ τελέβαιμι μεταλλήξαντι χόλοιο. 
δμη&ήτω — 'Αίδης τοι άμείλιχος ήδ' άδάμαβτος' 
τούνεχα χαί τε βροτοΐβι ύεών έχύιβτος απάντων — 
χαί μοι νποβτήτω, οββον βαβιλεύτερός είμι 160 
τ/δ' οββον γενεή προγενέβτερος εύχομαι είναι." 

τον δ' ήμειβετ' έπειτα Γερήνιος ΐππότα Νέβτωρ· 
¿Ατρεΐδη χύδιβτε, άναξ ανδρών Άγάμεμνον, 
δώρα μεν ονχέτ όνοβτά διδοίς Άχιλήι άναχτι· 
αλλ' άγετε, χλητονς ότρννομεν, οϊ χε τάχιβτα 165 
έΡ.ύωβ' ές χλιβίην Πηληιάδεω Αχιλήος. 
εί δ' άγε, τους αν εγώ ν έπιόψομαι, οΐ δέ πιύεβύων. 
Φοίνιξ μεν πρώτιβτα διίφιλος ήγηβάβύω, 
αυτά ρ έπειτ Αίας τε μέγας χαί δΐος Όδυββενς-
κηρύκων δ' Όδίος τε χαι Ενρνβάτης άμ έπέβύων. 170 
φέρτε δε χερβϊν ύδωρ, ένφημήβαί τε χέλεβύε, . 
δφρα Ad Κρονίδη άρηβόμεύ', αΐ κ' έλεήβη." 

ώς φάτο, τοΐβι δε παβιν έαδότα μνύον έειπεν. 
αντίκα κήρυκες μεν ύδωρ επί χείρας έχεναν, 

ΗοίΙΕΙΙί Τ LIAS. I- 13 



170 1Λ.ΙΑΔΟΣ Κ. 

κούροι δε κρητήρας έπεβτέψαντο ποτ οίο, 175 
νώμηβαν δ άρα π&βιν έπαρξάμενοι δεπάεββιν. 
αύτάρ έπεϊ βπεϊβάν τε πι'ον θ', όβον ήθελε θυμός, 
ωρμώντ' εκ κλιβίης Αγαμέμνονος Ατρεΐδαο. 
τοΐβι δε πόλλ' έπέτελλε Γερήνιος ίππότα Νέβτωρ, 
δενδίλλων ες έκαβτον, Όδυββήι δε μάλιβτα, 180 
πειραν, ώς πεπίθοιεν αμνμονα Πηλεΐωνα. 

τω δέ βάτην παρά θΐνα πολνφλοίοβοιο θαλάσσης 
πολλά μάλ ενχομένω γαιηόχω έννοβιγαίω 
ρηιδίως πεπιθεΐν μεγάλας φρένας Αίακίδαο. 
Μυρμιδόνων δ' επί τε κλισίας καΐ νήας ίκέβθην, 185 
τόν δ ευρον φρένα τερπόμενον φόρμιγγι λιγείη, 
καλή δαιδαλέη, επί δ' άργυρεον. ζυγόν ήεν 
την άρετ έξ ένάρων, πόλιν Αετίωνος όλέσβας· 
τή ο γε θνμον έτερπεν, άειδε δ' άρα_κλέα_άνδρών 
Πάτροκλος δέ οι οίος ενάντιος ήβτο βιωπή, ιοο 
δέγμενος Αίακίδην, όποτε λήξειεν άείδων. 
τω δε βάτην προτέρω, ήγεΐτο δε δΐος 'Οδυσσεύς, 
βτάν δε πρόσθ' αύτοΐο' τάφων δ' άνόρουβεν Αχιλλεύς 
αυτή αύν φόρμιγγι, λιπών ε'δος, ένθα θάαββεν. 
ώς δ' αϋτως Πάτροκλος, έπεί Ιδε φώτας, ανέστη. 195 
τώ καί δεικνύμενος προβέφη πόδας ώκύς Αχιλλεύς-
,,χαίρετον ή φίλοι άνδρες ίκάνετον, ή τι μάλα χρεώ, 
ο'ί μοι βχυζομένφ περ Αχαιών φίλτατοί έβτον." 
_ ώς άρα φωνήβας προτέρω άγε δίος Άχιλλευς, 

ειβεν δ' εν κλιβμοΐβι τάπηβί τε πορφυρέοιβιν. 200 
αιψα δέ Πάτροκλον προβεφώνεεν εγγύς έόντα" 
„μείζονα δή κρητήρα, Μενοιτίου υιέ, καθίστα, 
ζωρότερον δέ κέραιε, δέπας δ' έντυνον έκάβτφ· 
οι γαρ φίλτατοι άνδρες έμώ ύπέαβι μελάθρω." 

ώς φάτο, Πάτροκλος δέ φίλω έπεπείθεθ' έταίρω. 205 
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αυτά ρ δ γε κρεΐον μέγα κάμβαλεν έν πυρός «ύγή, 
έν δ' άρα νώτον έθηκ' διος χαι πίονος αίγός, 
έν δε βυος βιάλοιο ράχιν τε&αλνΐαν αλοιφή, 
τω δ' έχε ν Αύτομέδων, τάμνεν δ' άρα δΐος Άχιλλεύς. 
καΐ τα μεν ευ μίβτνλλε xal άμφ' όβελοΐβιν έπειρεν, 210 
πυρ δέ Μενοιτιάδης δαΐεν μέγα, ίβόθεος φώς. 
αύτάρ έπεί κατά πϋρ έκάη και φλοξ έμαράνθη, 
άνθρακιήν βτορέβας όβελούς έφύπερθε τάννββεν, 
πάββε δ' αλός θείοιο, κρατευτάων έπαείρας. 
αύτάρ έπεί ρ ώπτηβε χαι είν έλεοΐβιν έχενεν, 215 
Πάτροκλος μεν βΐτον ελών έπένειμε τραπέξη 
καλοΐς έν κανέοιβιν, άτάρ κρέα νεΐμεν Άχιλλεύς. 
αυτός δ' άντίον ίξεν Όδυββήος θείοιο 
τοίχου του έτέροιο, θεοΐβι δε θϋβαι άνώγειν 
Πάτροκλον ον εταίρο ν ό δ' έν πνρϊ βάλλε θνηλάς. 220 
οι δ' έπ' όνείαθ' έτοιμα προκείμενα χείρας ί'αλλον. 
αύτάρ έπεί πύθιος και έδητύος έξ έρον έντο, 
νευβ' Αίας Φοινίκι' νόηβε δε δΐος Οδνββεύς, 
πληβάμενος δ' οίνοιο δέπας δείδεκτ Άχιλήα' 
,,χαΐρ', Άχιλεν' δαιτός μεν έίβης ούκ έπιδενεΐς 225 
ή μεν ivi κ λ 16 ΐη 'Αγαμέμνονος 'Ατρεΐδαο 
ήδε και ένθάδε νυν' πάρα γάρ μενοεικέα πολλά 
δαίνυβθ'' άλλ' ού δαιτός έπηράτου έργα μέμηλεν, 
άλλά λίην μέγα πήμα, διοτρεφές, είβορόωντες 
δείδιμεν έν δ ο if] δε βαωβέμεν ή άπολέβθαι 230 
νήας ένββέλμους, εί μη 6ν γε δύβεαι άλκήν. 
εγγύς γάρ νηών και τείχεος αύλιν έθεντο 
Τρώες νπέρθυμοι τηλεκλειτοί τ έπίκουροι, 
κηάμενοι πυρά πολλά κατά βτρατόν, ούδ' έτι φαβιν 
βχήβεβθ', άλλ' έν νηνβΐ μελαίνηβιν πεβέεβθαι. 235 
Ζευς δέ 6φι Κρονίδης ένδέξια βήματα φαίνων 
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άβτράπτει' "Εκτωρ δε μέγα βθένεΐ βλεμεαένων 
μαίνεται έκπάγλως, πίβυνος Αιί, ουδέ τι τίει 
άνέρας οΰδέ θεούς' κρατερή δέ έ λΰββα δέδυκεν. 
άραται δε τάχιβτα φανήμεναι Ήώ δΐαν 240 
βτεΰται γάρ νηών άποκόψειν άκρα κόρυμβα 
αυτάς τ έμπρήβειν μαλεροϋ πυρός, αύτάρ Αχαιούς 
δηώβειν παρά τήβιν όρινομένους ύπο καπνού, 
ταύτ αίνώς δείδοικα κατά φρένα, μή οί άπειλάς 
έκτελέβωβι θεοί, ήμΐν δέ δή αϊβιμον είή 245 
φθίβθαι ένϊ Τροίη, έκάς "Αργέος ίπποβότοιο. 
αλλ' άνα, ει μέμονάς γε και δψέ περ υιας 'Αχαιών 
τειρομένους έρύεβθαι ύπο Τρώων όρυμαγδοϋ. 
αύτω τοι μετόπιβθ' άχος έββεται, ουδέ τι μήχος 
φεχθέντος κακού έβτ άκος εύρεϊν αλλά πολύ πριν 250 
φράξευ, όπως Ααναοΐβιν αλεξήβεις κακόν ήμαρ. 
ώ πέπον, ή μεν βοί γε πατήρ έπετέλλετο Πηλεύς 
ή ματ ι τω, ότε β' έκ Φθίης Αγαμέμνονι πέμπεν 
,τέκνον έμόν, κάρτος μεν Αθηναίη τε και "Ηρη 
δώβουβ', αϊ κ' έθέλωβι, βύ δέ μεγαλήτορα θυμό ν 255 
ϊβχειν έν βτήθεββι' φιλοφροβύνη γάρ άμείνων 
ληγέμεναι δ' έριδος κακομηχάνου, οφρα 0ε μάλλον 
τίωβ' Αργείων ή μ εν νέοι ήδε γέροντες.' 
ώς έπέτελλ' δ γέρων, βύ δέ λήθεαι. αλλ' έτι και νυν 
παύε', έα δέ χόλον θυμαλγέα' βοί δ' 'Αγαμέμνων 260 
άξια δώρα δίδωβι μεταλλήξαντι χόλοιο. 
εί δέ βύ μέν μευ άκουβον, έγώ δέ κέ τοι καταλέξω, 
όββα τοι έν κλιβίηβιν ύπέβχετο δώρ' Αγαμέμνων, 
έπτ άπύρους τρίποδας, δέκα δέ χρυβοϊο τάλαντα, 
αΐθωνας δέ λέβητας έείκοβι, δώδεκα δ' ίππους 265 
πηγούς Αθλοφόρους, οϊ άέθλια ποββϊν άροντο. 
ου κεν άλήιος είη άνήρ, ω τόββα γένοιτο, 
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ουδέ κεν άκτήμων έριτίμοιο χρυβοΐο, 
οββ' Αγαμέμνονος ίπποι αέύλια ποββϊν άροντο. 
δώβει δ' επτά γυναίκας άμνμονα έργα Ιδνίας, 270 
Λεββίδας, ας, οτε Αέββον ένκτιμένην έλες αυτός, 
έξέλεύ', αϊ τότε κάλλει ένίκων φϋλα γυναικών 
τάς μεν τοι δώβει, μετά δ' έββεται, rjv τότ απηνρα, 
κονρη Βριβήος' έπι δε μέγαν ορκον ομεΐται 
μη ποτε της εννής έπιβήμεναι ήδέ μιγήναι, 27δ 
ή ύέμις έβτίν, άναξ, ή τ ανδρών ή τε γυναικών. 
ταύτα μέν αντίκα πάντα παρέββεται' εί δε κεν αν τε 
άβτν μέγα Πριάμοιο ύεοϊ δώωβ' άλαπάξαι, 
νήα άλις χρνβοϋ καΐ χαλκού νηήβαβύαι 
είβελύών, οτε κεν δατεώμε&α ληίδ' Αχαιοί, 280 
Τρωιάδας δε γυναίκας έείκοβιν αύτος έλέβύαι, 
αϊ κε μετ Αργείην Έλένην κάλλιβται έωβιν. 
εί δέ κεν "Αργός ίκοίμεύ' Αχαιικόν, ονύαρ άρούρης, 
γαμβρός κέν οί έοις· τίβει δέ βε ϊβον Όρέβτη, 

' ο ς οί τηλνγετος τρέφεται ύαλίη ένι πολλή. 285 
, τρεις δέ οί ειβΐ ύνγατρες ένι μεγάρφ ένπήκτω, 

Χρνβόύεμις καϊ Ααοδΐκη και Ίφιάναββα' 
τάων ήν κ έ&έληβ&α, φίλην άνάεδνον άγεβ&αι 
προς οίκον Πηλήος' δ δ' αν τ έπΙ μείλια δώβει 
πολλά μάλ', οββ' ον πώ τις έή έπέδωκε ύνγατρί. 290 
επτά δέ τοι δώβει έν ναιόμενα πτολίε&ρα, 
Καρδαμνλην Ένόπην τε και Ίρήν ποιήεββαν, 
Φηράς τε ξαύέας ήδ' "Ανύειαν βαύνλειμον, 
καλήν τ Αίπειαν καϊ Πήδαβον άμπελόεββαν. 
παβαι δ' εγγύς άλός, νέαται Πύλου ήμα&όεντος· 295 
έν δ' άνδρες ναίονβι πολνρρηνες πολνβούται, 
οί' κε βε δωτίνηβι ύεον ως τιμήβονβιν 
και τοι νπο βκήπτρω λιπαράς τελέονβι ύέμιβτας. 
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γ avrà χέ τοι τελέΰειε μεταλλήξαντι χόλοιο. 
εΐ δέ τοι 'Ατρεΐδης μεν άπήχθετο κηρόθι μάλλον, 300 
αντός καί τον δώρα, σύ δ' άλλους περ Παναχαιούς 
τειρομε'νονς έλέαιρε κατά βτρατόν, οι 6ε θεον ως 
τίβουβ'· ή γάρ κέ σφι μάλα μέγα κϋδος άροιο. 
νυν γάρ χ "Εκτορ' έλοις, έπεί αν μάλα τοι σχεδόν ¿Affoι 
λύσσαν έχων όλοήν, έπεί οϋ τινά φησιν δμοΐον 305 
οι έμεναι Ααναών, ους ένθάδε νήες ενείχαν." 

τον δ' άπαμειβόμενος προσέφη πόδας ώκυς Άχιλλεύς' 
,,διογενες Ααερτιάδη, πολυμήχαν' Όδυσσεϋ, 
χρή μεν δη τον μνθον άπηλεγέως άποειπεΐν, 
V κερ δη φρονέω τε και ώς τετελεσμένου έσται, 310 
ώς μη μοι τρύζητε παρήμενοι άλλοθεν άλλος, 
έχθρός γάρ μοι κείνος όμώς 'Αίδαο πνληδιν, 
ός χ έτερον μεν κενθη ένΐ φρεσίν, άλλο δέ είπη. 
αντάρ έγών έρέω, ως μοι δοκεΐ είναι άριστα' 
ούτ έμέ γ' Άτρεΐδην 'Αγαμέμνονα πεισέμεν οί'ω 315 
ούτ άλλους Ααναούς, έπεί ουκ άρα τις χάρις ήεν 
μάρνασθαι δηίοισιν έπ' άνδράσι νωλεμές αίεί. 
ίση μοίρα μένοντι, και ει μάλα τις πολεμϊζοι' 
έν δέ ίή τι ή ήμέν κακός ήδέ καί έσθλός' 
[κάτθαν' ò< ός ό τ άεργος άνήρ δ τε πολλά έοργώς.] 320 
ουδέ τί με περίκειται, έπεί πάθον άλγεα θνμώ 
αΐίν έμήν ψυχήν παραβαλλόμενος πολεμίξειν. 
ώς δ' όρνις άπτήσι νεοσσοϊσι προφέρησιν 
μάστακ', έπεί κε λάβησι, κακώς δ' άρα οι πέλει αυτή, 
ώς καί έγώ πολλάς μεν άνπνους νύκτας ί'ανον, 325 
ή ματ α δ' αίματόεντα διέπρησσον πολεμίζων, 
άνδράσι μαρνάμενος δάρων ένεκα σφετεράων. 
δώδεκα δη σύν νηυσί πόλεις άλάπαξ' άνθρώπων, 
πεζός δ' ένδεκα φημι κατά Τροίην έρίβωλον 
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τάων έκ παβέων κειμήλια πολλά και έβθλά 330 
έξελόμην, και πάντα φέρων 'Αγαμέμνονι δόβκον 
'Ατρεΐδη' ό δ' όπιβθε μένων παρά νηνβί θοήβιν 
δεξάμενος διά παϋρα δαβάβκετο, πολλά δ' έχεβκεν 
άλλα δ', άριβτήεββι δίδον γέρα καϊ βαβιλεΰβιν 
τοΐβι μεν έμπεδα κείται, έμεν δ' άπδ μοννον 'Αχαιών 335 
ειλετ , έχει δ' άλοχον θνμαρέα" τή παριανών 
τερπέβθω. τί δε δει πολεμιξέμεναι Τρώεββιν 
'Αργείους; τί δε λαόν άνήγαγεν ένθάδ' άγείρας 
'Ατρεΐδης; ή ονχ 'Ελένης ένεκ' ήνκόμοιο; 
ή μοϋνοι φιλέονβ' άλόχονς μερόπων ανθρώπων 340 
'Ατρεΐδαι; έπεί ός τις άνήρ αγαθός και έχέφρων, 
την αντοΰ φιλέει και κήδεται, ώς και εγώ την 
έκ θνμοϋ φίλεον, δονρικτητήν περ έονβαν. 
ννν δ', έπεί έκ χειρών γέρας εϊλετο και μ' άπάτηβεν, 
μή μεν πειράτω έύ είδότος" ονδέ με πείβει. 345 
αλλ', Όδνβεν, βνν βοί τε και άλλοιβιν βαβιλενβιν 
φραξέβθω νήεββιν άλεξέμεναι δήιον πϋρ. 
ή μεν δη μάλα πολλά πονήβατο νόβφιν έμεϊο, 
και δη τείχος έδειμε καί ή λαβε τάφρον έπ' αύτω 
ενρεΐαν μεγάλην, έν δε βκόλοπας κατ έπηξε ν 350 
αλλ' ονδ' ώς δύναται βθένος "Εκτορος άνδροφόνοιο 
ί'βχειν. όφρα δ' έγώ μετ 'Αχαιοΐβιν πολέμιξον, 
ουκ έθέλεβκε μάχην από τείχεος όρνύμεν "Εκτωρ, 
άλλ' όβον ές Σκαιάς τε πύλας καί φηγον ϊκανεν 
ένθα ποτ' οίον έμιμνε, μόγις δέ μεν έκφνγεν δρμήν. 355 
ννν δ', έπεί ουκ έθέλω πολεμιξέμεν "Εκτορι δίω, 
ανριον ίρά Αιί ρέξας καί παβι θεοΐβιν, 
νηήβας έύ νήας, έπήν άλαδε προερύββω, 
οψεαι, ην έθέληβθα καί αϊ κέν τοι τά με μήλη, 
ήρι μάλ' Έλλήβποντον έπ' Ιχθνόεντα πλεούβας 300 
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νήας έμάς, έν δ' άνδρας έρεββέμεναι μεμαωτας· 
εΐ δέ χεν εύπλοΐην δώη κλυτός έννοβίγαιος, 
ήματί κε τριτάτω Φθίην έρίβωλον ίκοίμην. 
έβτι δέ μοι μάλα πολλά, τά κάλλιπον ένθάδε έρρων 
άλλον δ' ένθένδε χρνβον καΙ χαλκον έρυθρον 365 
ήδέ γυναίκας έυξώνους πολιόν τε βίδηρον 
άξομαι, αββ' ελαχόν γε· γέρας δέ μοι, ος περ έδωκεν, 
αυτις έφυβρίξων ε'λετο κρείων 'Αγαμέμνων 
'Ατρεΐδης. τω πάντ άγορευέμεν, ώς έπιτέλλα, 
άμφαδόν, οφρα καί άλλοι έπιβχύξωνται 'Αχαιοί, 370 
εΐ τίνα που Ααναών έτι έλπεται έξαπατήβειν, 
αίεν άναιδείην έπιειμένος. ούδ' άν έμοί γε 
τετλαίη χύνεός περ έων εις ώπα ίδέβθαι · 
ουδέ τί οι βουλάς βυμφράββομαι, ουδέ μέν έργον 
έκ γαρ δή μ' άπάτηβε χαί ήλιτεν ούδ' αν έτ αυτις 375 
έξαπάφοιτ' έπέεββιν αλις δέ οι. άλλά έκηλος 
έρρέτω' έκ γάρ εύ φρένας εϊλετο μητίετα Ζεύς. 
έχθρα δέ μοι τοϋ δώρα, τίω δέ μιν έν καρος αΐβη. 
ούδ' εΐ μοι δεκάκις τε και είκοβάκις τ оба δοίη, 
обба τέ οι νυν έβτι, καΙ εΐ πόθεν άλλα γένοιτο, 380 
ούδ' об' ές Όρχομενον ποτινίββεται, ούδ' оба Θήβας 
Αιγύπτιας, δθι πλεΐδτα δόμοις έν χτήματα κείται, 
[αϊ θ' έκατόμπυλοί είβι, διηκόβιοι δ' άν' εκάβτας 
άνέρες έξοιχνεϋΰι βύν ΐπποιβιν και όχεβφιν] 
ούδ' εΐ μοι τόβα δοίη, оба ψάμαθός τε κόνις τε, 385 
ουδέ χεν ως έτι θυμον έμον πείθει' 'Αγαμέμνων, 
πριν γ' άπο παβαν έμοί δόμεναι θυμαλγέα λώβην. 
κούρην δ' ού γαμέω 'Αγαμέμνονος Άτρεΐδαο, 
ούδ' εΐ χρυΰείη 'Αφροδίτη κάλλος έρίξοι, 
έργα δ' Άθηναίη γλαυκώπιδι Ιβοφαρίζοι, 390 

ούδέ μιν ώς γαμέω' δ δ' 'Αχαιών άλλον έλέβθω, 
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og τις οΐ τ έπέοικε χκϊ og βαβιλεντερός εΰτιν. 
ην γαρ δή με βόωβι ύεοι και οίκαδ' ΐκωμαι, 
Πηλεύς &ήν μοι έπειτα γυναικά γε μάββεται αυτός, 
πολλαϊ Αχαιίδες .είβΐν αν 'Ελλάδα τε Φύίην τε, 39δ 
κονραι άριβτήων, οΐ τε πτολίεύρα ρνονται' 
νάων ήν κ έύέλωμι, ψίλην ποιήβομ' άκοιτιν. 
ένύα δε μοι μάλα πολλον έπέββυτο ύνμος άγήνωρ 
γήμαντι μνηβτήν άλοχον, έικνΐαν άκοιτιν, 
κτήμαβι τέρπεβύαι, τα γέρων έκτήβατο Πηλενς. 400 
ου γαρ έμοί ψυχής άντάξιον ονδ' оба φαβίν 
"Ιλιον έκτήβ&αι, έν ναιόμενον πτολίε&ρον, 
το πρίν έπ ειρήνης, πριν έλύεΐν νιας Αχαιών, 
ονδ' 'оба λάινος ουδός άφήτορος εντός έέργει, 
Φοίβου Απόλλωνος, Πνύοΐ εν ι πετρηέβΰη. 405 
ληιβτοί μεν γάρ τε βόες καΐ ίφια μήλα, 
χτητοί δΐ τρίποδές τε καΐ 'ίππων ξανύά κάρηνα' 
ανδρός δε ψυχή πάλιν έλ&εΐν ούτε λεΐβτή 
ούΟ·' ελετή, έπεί άρ κεν άμείψεται έρχος όδόντων. 
μήτηρ γάρ τέ μέ φηβι ύεά, Θέτις άργνρόπεζα, 410 
διχ&αδίας χήρας φερέμεν ύανάτοιο τέλοβδε. 
εί μέν κ ανύι μένων Τρώων πόλιν. άμφιμάχωμαι, 
ώλετο μέν μοι νόβτος, άτάρ κλέος άφύιτον έβται' 
εί δέ κεν οίκαδ' ϊκωμι φίλην ές πατρίδα γαΐαν, 
ώλετό μοι κλέος έβύλόν, έπϊ δηρόν δέ μοι αίων 415 
[έββεται, ουδέ χέ μ' ώκα τέλος ύανάτοιο χιχείη.] 
καΐ δ' αν τοις άλλοιβιν έγω παραμν&ηβαίμην 
οίκαδ' άποπλείειν, έπεί ούκέτι δήετε τέκμωρ 
Ίλίον αίπεινής' μάλα γάρ έύεν εύρνοπα Ζευς 
χείρα εήν νπερέόχε, τε&αρβήχαβι δέ λαοί. 420 
άλλ' νμεΐς μέν ίόντες άριΰτήεββιν Αχαιών 
άγγελίην άπόφαβύε — τό γάρ γέρας έβτΐ γερόντων —, 



178 ΙΛΙΑΔΟΣ il. 

δφρ' άλλην φράζονται ένί φρεβί μήτιν άμείνω, 
ή κέ βφιν νήάς τε βόω καΐ λαδν Αχαιών 
νηυβίν έπι γλαφυρής, έπεί οϋ βφιβιν ή δ ε γ' έτοιμη, 425 
ην νϋν έφράββαντο, έμεϋ άπομηνίβαντος. 
Φοίνιξ δ' αυθι παρ' άμμι μένων χαταχοιμηθήτω, 
όφρα μοι έν νήεββι φΐλην ές πατρίδ' έπηται 
ανριον, ήν έθέληβιν ανάγκη δ' ού τί μιν άξω." 

ώς έφαθ', οι δ' άρα πάντες άκήν έγένοντο βιωπή 430 
μϋθον αγαββάμενοι· μάλα γαρ κρατερώς άπέειπεν. 
δψε δε δη μετέειπε γέρων ίππηλάτα Φοίνιξ 
δάκρυ άναπρήβας· περί γαρ διε νηυβίν Αχαιών 
,,εί μεν δή νόβτον γε μετά φρεβί, φαίδιμ' Αχιλλεϋ, 
βαλλεαι, ουδέ τι πάμπαν αμύνειν νηυβί θοήβιν 435 
πυρ έθέλεις άίδηλον, έπεί χόλος έ'μπεβε θυμώ, 
πώς αν έπειτ από βεΐο, φϊλον τέκος, αύθι λιποίμην 
οίος; βοί δέ μ' έπεμπε γέρων ίππηλάτα Πηλεύς 
ήματι τω, οτε β' έκ Φθίης Αγαμέμνονι πέμπεν 
νήπιον, οϋ πω είδόθ' δμοιίου πολέμοιο 440 
ούδ' αγορέων, ίνα τ' άνδρες άριπρεπέες τελέθουβιν 
τούνεκά με προέηκε, διδαβκέμεναι τάδε πάντα, 
μύθων τε ρητήρ' έμεναι πρηκτήρά τε έργων, 
ώς αν έπειτ από βεΐο, ψίλον τέκος, ουκ έθέλοιμι 
λειπεβθ', ούδ' εΐ κέν μοι ύποβταϊη θεδς αυτός 445 
γήρας αποξύβας θήβειν νέον ήβώοντα, 
οίον οτε πρώτον λίπον 'Ελλάδα καλλιγύναικα, 
φεύγων νείκεα πατρός Αμύντορος Όρμενίδαο, 
ός μοι παλλακίδος περιχώβατο καλλικόμοιο, 
την αυτός φιλέεβκεν, άτιμάξεβκε δ' άχοιτιν, 450 
μητέρ' έμήν ή δ' αιεν έμε λιββέβκετο γουνών 
παλλακίδι προμιγήναι, ϊν έχθήρειε γέροντα, 
τή πιθόμην και έρεξα' πατήρ δ' έμος αύτίκ όιβθείς 



ΙΛΙΑΔΟΣ IX. 1 7 9 

πολλά χατηράτο, βτυγεράς δ' έπεκέκλετ έρινύς, 
μη ποτε γούναβιν οΐβιν έφέσβεσθαι φίλο ν νίον 455 
εξ έμέθεν γεγαώτα · θεοί δ' έτέλειον έπαράς, 
Ζευς τε καταχθόνιος καί έπαινή Περβεφόνεια. 
τον μεν έγώ βονλενσα κατακτάμεν δξέι χαλκώ· 
άλλα τις άθανάτων παύβεν χόλον, ός ρ évi θυμώ 
δήμου θήκε φάτιν καί δνείδεα πόλλ' άνθρώπων, 460 
ώς μή πατροφόνος μετ Άχαιοΐβιν καλεοίμην. 
ενθ' εμοί ούκέτι πάμπαν έρητύετ έν φρεβί θυμός 
πατρός χωομένοιο κατά μέγαρα βτρωφάσθαι. 
ή μεν πολλά έται καί ανεψιοί άμφίς έόντες 
αυτού λιββόμενοι κατερήτυον έν μεγάροιβιν, 465 
πολλά δε ί'φια μήλα καί είλίποδας έλικας βούς 
έσφαζον, πολλοί δέ βύες θαλέθοντες άλοιφή 
εύόμενοι ταννοντο διά φλογός Ήφαίβτοιο, 
πολλον δ' έκ κεράμων μέθυ πίνετο τοΐο γέροντος, 
είνάννχες δέ μοι άμφ' αντω παρά νύκτας ίαυον 470 
οι μέν άμειβόμενοι φυλακάς έχον, ουδέ ποτ έββη 
πύρ, έτερον μέν νπ αίθούβη έυερκέος αυλής, 
άλλο δ' ένί προδόμω, πρόσθεν θαλάμοιο θνράων. 
αλλ' ότε δή δεκάτη μοι έπήλνθε νύξ έρεβεννή, 
και τότ' έγώ θαλάμοιο θύρας πυκινώς άραρυίας 475 
ρήξας έξήλθον, καί ύπέρθορον έρκίον αυλής, 
ρεΐα λαθών φύλακας τ' άνδρας δμωάς τε γυναίκας, 
φεύγον έπειτ άπάνενθε δι 'Ελλάδος εύρυχόροιο, 
Φθίην δ' έξικόμην έριβώλακα, μητέρα μήλων, 
ες Πηλήα άναχθ'· δ δέ με πρόφρων ύπέδεκτο, 4so 
καί με φίληβ', ώς ει τε πατήρ ον παΐδα φιλήβη 
μοννον τηλύγετον πολλοίβιν επί κτεάτεββιν, 
καί μ' άφνειον έθηκε, πολύν δέ μοι ώπαΰε λαό ν 
ναΐον δ' έϋχατιήν Φθίης Αολόπεββιν άνάββων. 
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και βε τοβοντην ίθηχα, θεοϊς έπιείκελ' Άχιλλεϋ, 485 
έκ θνμοΰ φιλέων, έπεί ουκ έθέλεβκες άλλω 
ούτ ές δαΐτ ¿¿ναι οϋτ' ¿ν μεγάροιβι πάβαβθαι, 
πριν γ' ότε δή β' έπ' έμοΐβιν έγώ γούνεββι χαθίββας 
όψου τ άβαιμι προ^αμών xal olvov έπιβχών. 
πολλάχι μοι χατέδευβας έπί βτήθεββι χιτώνα 490 
οίνου άποβλύζων έν νηπιέη άλεγεινή. 
ώς έπϊ ΰοϊ μάλα πολλά πάθον και πολλά μόγηΰα, 
τά φρονέων, ο μοι ου τι θεοί γόνον έξετέλειον 
εξ ε'μεϋ" άλλα 6ε παΐδα, θεοΐς έπιείκελ' 'Αχιλλεϋ, 
ποιεύμην, ίνα μοί ποτ' άειχέα λοιγον άμύνης. 495 
άλλ', Άχιλεϋ, δάμαβον θυμόν μέγαν ουδέ τί βε χρή 
νηλεές ήτορ έχειν βτρεπτοί δέ τε xal θεοί αυτοί, 
τών περ καϊ μείζων αρετή τιμή τε βίη τε' 
και μεν τους θυέεββι και εύχωλής άγανήβιν 
λοιβή τε κνίβη τε παρατρωπώβ' άνθρωποι 500 
λιββόμενοι, ότε κέν τις νπερβήη καϊ άμάρτη. 
καϊ γαρ τε λιταί είβι, Α ιός κοϋραι μεγάλοιο, 
χωλαί τε ρυΰαί τε παραβλώπές τ δφθαλμώ, 
αϊ ρά τε και μετόπιβθ' άτης άλέγουβι κιουβαι. 
ή δ' άτη θθεναρή τε καϊ άρτίπος, οϋνεκα πάβας 505 
πολλδν νπεκπροθέει, φθάνει δέ τε παβαν έπ' αϊαν 
βλάπτονβ' ανθρώπους· α ι δ' έξακέονται δπίββω. 
ός μεν τ' αίδέβεται κούρας Α ιός άββον ίούθας, 
τον δέ.μέγ' ωνηβαν χαί τ' έκλυον εύχομένοιο' 
δς δέ κ άνήνηται καί τε βτερεώς άποείπη, 610 
λίββονται δ' άρα ταί γε Αία Κρονίωνα κιοϋΰαι 
τω άτην άμ' επεβθαι, ίνα βλαφθεις άποτίβη. 
άλλ', Άχιλεϋ, πόρε και 6ν Αιδς κούρηβιν επεβθαι 
τιμήν, ή τ' άλλων περ έπιγνάμπτει νόον έβθλών. 
εί μεν γάρ μή δώρα φέροι, τά δ' όπιβθ' δνομάζοι 515 
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Άτρεΐδης, άλλ' αίέν έπιζαφελώς χαλεπαίνοι, 
ονκ αν εγώ γέ βε μήνιν απόρριψαντα κελοίμην 
'Αργείοιβιν ' αμννέμεναι, χατέονβί περ έμπης' 
νϋν δ' άμα τ' αντίκα πολλά διδοΐ, τά δ' οπιβ&εν νπέβτη, 
άνδρας δε λίβαεβύαι έπιπροέηκεν άρίΰτονς 520 
κρινάμενος κατά λαον 'Αχαιικόν, οϊ τε βοΐ αντω 
φίλτατοι 'Αργείων των μή βν γε μνύον έλέγξης 
μηδέ πόδας' πρϊν δ' ον τι νεμεββητον κεχολώβύαι. 
ούτω καΐ των πρόβύεν έπεν&όμεύα κλεα άνδρών 
ηρώων, οτε κέν τιν' έπιξάφελος χόλος ΐκοί' 525 

''δωρητΜ—τ!-_έπέλρντρ__παράρρητοί τ' έπέεββιν. 
μέμνημαι τάδε έργον έγώ πάλαι, ον τι νέον γε, 
ώς ήν εν. δ' νμΐν έρέω πάντεββι φίλοιβιν. 
Κονρήτές τ' έμάχοντο xal Αιτωλοί μενεχάρμαι 
άμφΐ πόλιν Καλυδώνα και αλλήλους ένάριξον, 530 
Αιτωλοί μέν άμννόμενοι Καλυδώνος έραννής, 

. Κουρήτες δέ διαπραύέειν μεμαώτες Άρηι. 
καΐ γαρ τοΐβι κακόν χρυΟά&ρονος "Αρτεμις ώρβεν 
χωβαμένη, δ οt οϋ τι ύαλνβια γοννφ άλωής 
Οίνεύς ρέξ', άλλοι δέ ύεοί δαίνννϋ·' έκατόμβας' 535 
οίη δ' ονκ έρρεξε Α ιός κονρη μεγάλοιο' 
ή λάύετ' ή ονκ ένόηΰεν άάβατο δέ μέγα &υμω. 
ή δέ χολωβαμένη δΐον γένος ίοχέαιρα 
ώρΰεν έπι, χλοννην βνν άγριον άργιόδοντα, 
8g κακά πόλλ' έρδεβκεν έ&ων Οίνήος άλωήν 540 
πολλά δ' δ γε προύέλνμνα χαμαΐ βάλε -δένδρεα μακρά 
αντήΰιν ρίζηβι xal αν τοις άν&εβι μήλων, 
τον δ' νίός Οίνήος άπέκτεινεν Μελέαγρος, 
πολλέων έκ πολιών ύηρήτορας άνδρας άγείρας 
καΐ κύνας' ον μέν γάρ κε δάμη πανροιβι βροτοΐβιν 545 
τόββος έην, πολλούς δέ πυρής έπέβηβ' άλεγεινής. 
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ή δ' άμφ' αύτω θήκε πολύν κέλαδον καΙ άυτήν, 
άμφΐ βυδς κεφαλή καΐ δέρματι λαχνήεντι, ν · 
Κουρητών τε μεβηγύ καΙ Αιτωλών μεγάθυμων. 1 ' 
οφρα μεν ουν Μελέαγρος άρηίφιλος πολέμιζεν, 550 
τόφρα δε Κουρήτεββι κακώς ην, ούδε δύναντο 
τείχεος έκτοβθεν μίμνειν πολέες περ έόντες' 
άλλ' δτε δή Μελέαγρον έδυ χόλος, δς τε καΙ άλλων 
οΐδάνει έν βτήθεββι νόον πύκα περ φρονεόντων, 
ή τοι ό μητρί φίλη Αλθαίη χωόμενος κήρ 555 
κεΐτο παρά μνηβτή αλόχω, καλή Κλεοπάτρη, 
κούρη Μαρπήββης καλλιβφύρου Εύηνίνης 
Ίδεώ θ', δς κάρτιβτος έπιχθονίων γένετ ανδρών 
τών τότε, και ρα άνακτος έναντίον εί'λετο τόξον 
Φοίβου Απόλλωνος καλλιβφύρου εϊνεκα νύμφης' 560 
την δε τότ έν μεγάροιβι πατήρ καΙ πότνια μήτηρ 
Αλκυόνην καλέεβκον έπώνυμον, ουν εκ' άρ' αυτής 
μήτηρ άλκυόνος πολνπενθέος οΐτον έχουβα 
κλαΐ', δτε μιν έκάεργος άνήρπαβε Φοίβος Απόλλων, 
τή δ γε παρκατέλεκτο χόλον θυμαλγέα πέββων, 565 
εξ ¿ρέων μητρός κεχολωμένος, ή ρα θεοιβιν 
πόλλ' άχέουβ' ήρατο καβιγνήτοιο φόνοιο, 
πολλά δε καΙ γαΐαν πολυφόρβην χερβίν άλοία 
κικλήβκουβ' Αι'δην και έπαινήν Περβεφόνειαν, 
πρόχνυ καθεζομένη, δεύοντο δε δάκρυβι κόλποι, 570 
παιδί δόμεν θάνατον τής δ' ήεροφοΐτις έρινύς 
εκλυεν έξ Έρέβεβφιν, αμείλιχον ήτορ έχουβα. 
τών δϊ τάχ άμφ ι πύλας δμαδος και δοϋπος όρώρειν 
πύργων βαλλομένων τον δε λίββοντο γέροντες 
Αιτωλών, πέμπον δε θεών ίερήας άρίβτους, 575 
έξελθεΐν καΙ άμϋναι, ύποβχόμενοι μέγα δώρον 
δππόθι πιότατον πεδίον Καλυδώνος έραννής, 
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ένθα μιν ήνωγον τέμενος περικαλλες έλέσθαι 
πεντηκοντόγυον, το μεν ήμισυ οίνοπέδοιο, 
ήμισυ δέ ψιλήν άροσιν πεδίοιο ταμέσθαι. 580 
πολλά δέ μιν λιτάνενε γέρων ίππηλάτα Οίνενς, 
ουδού έπεμβεβαώς υψηρεφέος θαλάμοιο 
σε ίων κολλητάς σανίδας, γουνούμενος υίόν 
πολλά δε τόν γε χασίγνηται χαί πότνια μήτηρ 
έλλίϋβονθ' ' δ δε μάλλον άναίνετο ' πολλά δ' εταίροι, 585 
οι οι χεδνότατοι χαί φίλτατοι ήσαν απάντων 
άλλ' ούδ' ώς τού θυμό ν ένϊ στήθεβσιν έπειθον, 
πριν γ' δτε δή θάλαμος πύχ' έβάλλετο, τοϊ δ' έπΐ πύργων 
βαΐνον Κουρήτες καΐ ένέπρηθον μέγα άστυ. 
και τότε δή Μελέαγρον έύξωνος παράκοιτις 590 
λίσσετ όδυρομένη, και οι κατέλεξεν άπαντα, 
κήδε' off' άνθρώποιϋι πέλει, των άστυ άλώψ 
άνδρας μεν χτείνουσι, πάλιν δέ τε πύρ άμαθύνει, 
τέκνα δέ τ άλλοι άγουβι βαθνζώνους τε γυναίκας, 
τού δ' ώρίνετο θυμός άκούοντος κακά έργα, 595 
βή δ' ίέναι, χροΐ δ' ε ντε' έδύσετο παμφανόωντα. 
ώς δ μεν Αιτωλοίσιν άπήμυνεν κακόν ήμαρ 
είξας ω θυμφ· τω δ' ονκέτι δώρα τέλεσσαν 
πολλά τε καΐ χαρίεντα, κακόν δ' ήμυνε καΐ αΰτως. 
άλλά συ μή τοι ταύτα νόει ψρεσί, μηδέ σε δαίμων 600 
ενταύθα τρέψειε, φίλος· κάκιον δέ κεν εί'η 
νηυσίν καιομένησιν άμυνέμεν άλλ' έπΐ δώροις 
έρχεο' ίσον γάρ σε θεώ τίσουσιν \'Αχαιοί· 
ει δέ κ άτερ δώρων πόλεμου φθισήνορα δύης, 
ούκέθ' όμως τιμής έσεαι, πόλεμόν περ άλαλκών." 605 

τον δ' άπαμειβόμενος προσέφη πόδας ωχύς'Αχιλλεύς· 
„Φοίνιξ, άττα γεραιέ, διοτρεφές, ου τί με ταύτης 
χρεώ τιμής· φρονέω δε τετιμήσθαι Α ιός αί'ση, 
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ή μ' εξει παρά νηνβί κορωνίβιν, εις δ κ άντμή 
έν βτήθεββι μένη και μοι φίλα γούνατ όρώρη. 610 
άλλο δέ τοι έρέω, βύ δ' ένΐ φρεβΐ βάλλεο βήβιν 
μή μοι βύγχει θνμόν όδνρόμενος καϊ άχενων, 
'Ατρεΐδη ήρωι φέρων χάριν ουδέ τί βε χρή 
τον φιλέειν, ίνα μή μοι άπέχθηαι φιλέοντι. 
καλόν τοι βύν έμοί τόν κήδειν, ος κ' έμε κήδη. 615 
Ιβον έμοί βαβίλενε καϊ ήμιβυ μείρεο τιμής, 
ούτοι δ' άγγελέουβι, βύ δ' αυτόθι λέξεο μίμνων 
εύνή έυι μαλακή' άμα δ' ήοΐ φαινομένηφιν 
φραββόμεθ', ή κε νεώμεθ' έφ ήμέτερ', ή κε μένω μεν." 

ή καϊ Πατρόκλω ό γ' έπ' όφρύβι νεϋβε βιωπή 620 
Φοίνικι βτορέβαι πνκινόν λέχος, όφρα τάχιβτα 
έκ κλιβίης νόβτοιο μεδοίατο. τοΐβι δ' άρ' Αίας 
άντίθεος Τελαμωνιάδης μετά μϋθον έειπεν 
,,διογενές Ααερτιάδη, πολνμήχαν' Όδυββεϋ, 
ΐομεν · ού γάρ μοι δοκέει μνθοιο τελευτή 625 
τήδέ γ' άδω κρανέεβθαι' άπαγγεΐλαι δέ τάχιβτα 
χρή μνθον Ααναοΐβι, καϊ ουκ αγαθόν περ έόντα, 
οι που νυν έαται ποτιδέγμενοι. αύτάρ 'Αχιλλεύς 
άγριον έν βτήθεββι θέτο μεγαλήτορα θνμόν, 
βχέτλιος, ουδέ μετατρέπεται φιλότητος εταίρων 630 
τής, ή μιν παρά νηνβίν έτίομεν έξοχο ν άλλων, 
νηλής' καϊ μέν τις τε καβιγνήτοιο φονήος 
ποινήν ή ού παιδος έδέξατο τεθνηωτος' 
και ρ ό μέν έν δήμω μένει αυτού, πόλλ' ¿ποτίβας, 
τοϋ δέ τ έρητύεται κραδίη καϊ θυμός άγήνωρ 635 
ποινήν δεξαμένω. eoi δ' άλληκτόν τε κακόν'τε 
θνμόν ivi βτήθεββι θεοί θέβαν εϊνεκα κούρης 
οί'ης. νυν δέ τοι επτά παρίβχομεν έξοχ άρίβτας 
άλλα τ ε πόλλ' έπι τήβΐ' βύ δ' ΐλαον ένθεο θνμόν, 
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αΐδεββαι δε μέλαθρον υπωρόφιοι δέ τοί είμεν 640 
πληθύος έκ Ααναών, μέμαμεν δέ το ι έξοχον άλλων 
κήδιβτοί τ' έμεναι καί φίλτατοι, δΰβοι Αχαιοί." 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφη πόδας ώκύς Αχιλλενς' 
,,Αίαν διογενες Τελαμώνιε, κοίρανε λαών, 
πάντα τί μοι κατά θνμον έείβαο μυθήβαβθαι' 645 
αλλά μοι οίδάνεται κραδίη χόλω, δππότ έκείνων 
μνήβομαι, ως . μ' άβύφηλον εν Αργείοιβιν ερεξεν 
Ατρείδης ώς ει τιν' ατίμητον μετανάβτην. 
αλλ' νμεΐς έρχεβθε καί άγγελίην άπόφαβθε' 
ού γάρ πριν πολέμοιο μεδήβομαι αίματόεντος, 650 
πριν γ' νιον Πριάμοιο .δαΐφρονος, "Εκτορα δΐον, 
Μυρμιδόνων επί τε κλιβίας καί νήας ίκέβθαι 
κτείνοντ' Αργείους, κατά τε βμϋξαι πυρί νήας. 
άμφί δέ τοι τή έμή κλιβίη καί νηί μελαίνη 
"Εκτορα καί μεμαώτα μάχης βχήβεβθαι δίω." , 656 

ώς έφαθ', οι δε ίκαβτος έλών δέπας αμφικύπελλον 
σπείβαντες παρά νήας ϊβαν πάλιν ήρχε δ' Όδυββεύς. 
Πάτροκλος δ' έτάροιβιν ίδε δμωήβι κέλευβεν 
Φοίνικι βτορέβαι πυκινον λέχος δττι τάχιβτα. 
αΐ δ' έπιπειθόμεναι βτόρεβαν λέχος, ώς έκέλευβεν, 660 
κώεά τε ρήγός τε λίνοιό τε λεπτον άωτον, 
ένθ' δ γέρων κατέλεκτο καί 'Ηώ δίαν έμιμνεν. 
αύτάρ Αχιλλεύς ευδε μυχω κλιβίης έυπήκτου' 
τω δ' άρα παρκατέλεκτο γυνή, την Αεββόθεν ήγεν, 
Φόρβαντος θυγάτηρ Αιομήδη καλλιπάρηος. 665 
Πάτροκλος δ' έτέρωθεν ίλέξατο' πάρ δ' άρα καί τω 
Ίφις ένξωνος, τήν οί πόρε δΐος Αχιλλεύς . 
Σκϋρον ¿λών αίπεΐαν, Ένυήος πτολίεθρον. 

οί δ' οτε δή κλιβιηβιν ίν Ατρεΐδαο γένοντο, 
τούς μεν άρα χρυβέοιβι κυπέλλοις υϊες Αχαιών 670 

Ηομεηι Σβιαβ. I. 14 
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δειδέχατ άλλοθεν άλλος άναβταδόν, εκ τ' έρέοντο' 
πρώτος δ' ίξερέεινεν άναξ άνδρών Αγαμέμνων 
,,εΐπ' άγε μ', ω πολύαιν' Όδυβεν, μέγα χνδος Αχαιών, 
ή ρ έθέλει νήεββιν άλεξέμεναι δήιον πυρ, 
ή άπέειπε, χόλος δ' έτ' έχει μεγαλήτορα θυμό ν;" 675 

τον δ' αύτε προβέειπε πολύτλας δΐος Όδυββεύς' 
φΑτρεΐδη κύδιβτε, άναξ άνδρών Αγάμεμνον, 
χεΐνός γ' ουκ ¿θέλει ββέββαι χόλον, αλλ' έτι μάλλον 
πιμπλάνεται μένεος, βέ δ' άναίνεται ήδέ βά δώρα. 
αυτόν βε φράξεβθαι έν Αργεϊοιβιν άνωγεν, 680 
δππως κεν νήάς τε βόως καϊ λαόν Αχαιών 
αυτός δ' ήπείληβεν άμ' ήοΐ φαινομένηφιν 
νήας έυββέλμονς άλαδ' ελκέμεν άμφιελίββας. 
καϊ δ' αν τοις άλλοιβιν έφη παραμνθήβαβθαι 
οί'καδ' άποπλείειν, ¿πει ούκέτι δήετε τέκμωρ 685 
'Ιλίου αίπεινής' μάλα γάρ έθεν ενρύοπα Ζευς 
χείρα έήν νπερέβχε, τεθαρβήκαβι δε λαοί. 
ώς έφατ' ει'βϊ και οΐδε τάδ' είπέμεν, οϊ μοι έπο ντο, 
Αίας καϊ κήρυκε δύω, πεπνυμένω άμφω. 
Φοίνιξ δ' αύθ' δ γέρων κατελέξατο' ως γάρ άνώγειν, 
όφρα οί έν νήεββι φίλην ές πατριό' έπηται 691 
αϋριον, ι}ν έθέληβιν άνάγκη δ' οϋ τί μιν άξει." 

ώς έφαθ', οί δ' άρα πάντες άκήν έγένοντο βιωπή 
[μύθον άγαββάμένοι" ~μάλα γάρ κρατερώς άγόρε'νβεν.] 
δήν δ' άνεω ήβαν τετιηότες νίες 'Αχαιών 695 
όψέ δε δή μετέειπε βοήν άγαθός Αιομήδης' 
¡¡Ατρεΐδη κύδιβτε, άναξ άνδρών Αγάμεμνον, 
μηδ' όφελες λίββεβθαι άμύμονα Πηλεΐωνα, 
μνρία δώρα διδούς' δ δ' άγήνωρ έβτϊ καϊ άλλως' 
νυν αν μιν πολύ μάλλον άγηνορίηβιν ενήχας. 700 
αλλ' ή το ι κείνο ν μεν ίάβομεν, ή κεν ΐηβιν 
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ή χε μένη' τότε δ' α ντε μαχήσετ αι, δππότε κέν μιν 
θυμός ένΐ στήθεσσιν άνώγη καί θεός όρβη. 
αλλ' άγεθ', ως αν έγώ εΐπω, πειθώμεθα πάντες· 
νϋν μεν χο ιμήσασθε τεταρπόμενοι φίλο ν ήτορ 705 
βίτου χαί οίνο to' το γαρ μένος εστί χαί αλκή' 
αύτάρ έπεί χε φανή καλή ροδοδάκτυλος Ήώς, 
καρπαλίμως προ νεών έχέμεν λαόν τε καί ίππους 
ότρύνων, καί δ' αυτός ένί πρώτοιδί μάχεσθαι." 

ώς εφαθ', ot δ' άρα πάντες έπήνηβαν βασιλήες, 710 
μνθον άγασσάμενόι Αιομήδεος ίπποδάμοto. 
καί τότε δή σπείσαντες έβαν κλισίηνδε έκαστος, 
έν&α δέ κοιμήσαντο χαί ύπνου δώρον έλοντο. 

Ι Λ Ι Α Δ Ο Σ Κ. 

Αολώνεια. 
άλλοι μεν παρά νηυβίν άριβτήες Παναχαιών 

εύδον πανννχιοι, μαλακω δεδμημένοι ύπνω" 
άλλ' ουκ 'Ατρεΐδην 'Αγαμέμνονα ποιμένα λαων 
ύπνος έχε γλυκερός, πολλά φρέσίν όρμαίνοντα. 
ώς δ' οτ αν' άστράπτη πόσις "Ηρης ήυκόμοιο, 5 
τευχών ή 'πολύν όμβρον άθέσφατον ήε χάλαξαν 
ή νιφετόν, ότε πέρ τε χιών έπάλυνεν άρούρας, 
ήέ ποθι πτολέμοιο μέγα στόμα πενκεδανόΐο, 
ώς πυκίν έν στήθεσσιν άνεστενάχιζ' 'Αγαμέμνων 
νειόθεν έκ κραδίης, τρόμε'οντό δε όί φρένες εντός. 10 
ή rot or' ες πεδίον τό Τρωικών άθρή&ειεν, 
θαύμαζε ν πυρά πολλά, τά καίετο Ίλιόθι πρό, 

14* 
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αυλών βυρίγγων τ' ένοπήν ομαδόν τ ανθρώπων' 
αύτάρ δτ' ές νήάς τε ίδοι χαΐ λαον 'Αχαιών, 
πολλάς έχ κεφαλής προύελνμνονς ,ελκετο χαίτας 15 
νψόΟ·' έόντι Αιί, μέγα δ' έβτενε κνδάλιμον κήρ. 
ήδε δέ οί κατά ύνμόν άρίβτη φαίνε το βουλή, 
Νέβτορ' έπι πρώτον Νηλήιον έλ&έμεν ανδρών, 
εί τινά οί βύν μήτιν άμύμονα τεκτήναιτο, 
ή τις άλεξίκακος παβιν ΑαναοΐΟι γένοιτο. 20 
όρύωύεις δ' ένδννε περί βτήύεββι χιτώνα, 
ποββι δ' υπό λιπαρόΐβιν έδήβατο καλά πέδιλα, 
αμφι δ' έπειτα δαφοινον έέββατο δέρμα λέοντος 
αί'ύωνος μεγάλοιο ποδηνεκές, εϊλετο δ' έγχος. 

ώς δ' αϋτως Μενέλαον έχε τρόμος — ουδέ γαρ αντώ 
ύπνος έπϊ βλεφάροιβιν έφίξανε — μή τι πάύοιεν 26 
'Αργεΐοι, το I δή έ&εν ε'ίνεκα πουλύν έφ' υγρή ν 
ήλυ&ον ές Τροίην πόλεμον ύραβνν δρμαίνοντες. 
παρδαλέη μέν πρώτα μετάφρενον ευρύ κάλνψεν 
ποικίλη, «ντάρ έπι βτεφάνην κεφαλήφιν άείρας 30 
ύήκατο χαλκείην, δόρυ δ' εϊλετο χειρι παχείη. 
βή δ' Ιμεν άνβτήβων δν άδελφεόν, δς μέγα πάντων 
'Αργείων ήναββε, &εός δ' ως τίετο δήμω. 
τον δ' ενρ' άμφ' ώμοιβι τι&ήμενον έντεα καλά 
νηΐ πάρα πρνμνή' τω δ' άβπάβιος γένετ έλύών. 36 
τον πρότερος προβέειπε βοήν άγαύός Μενέλαος' 
,,τίφύ' όντως, ήύεϊε, κόρνΰβεαι; ή τ ι ν' εταίρων 
ότρννέεις Τρώεββιν έπίβκοπον; άλλα μάλ' αίνώς 
δείδω, μή ον τις τοι νπόβχηται τόδε έργον, 
άνδρας δυβμενέας βκοπιαξέμεν οίος έπελ&ών 40 
νύκτα δι' άμβροβίην μάλα τις ύραΰυκάρδιος έβται." 

τον δ' άπαμειβόμενος προαέφη κρείων Αγαμέμνων 
,,χρεώ βουλής έμέ καΐ &έ, διοτρεφές ώ Μενέλαε, 
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κερδαλέης, ή τις χεν έρύββεται ήδε βαώβει 
Αργείονς καϊ νήας, έπεί Αώς έτράπετο φρήν. 45 
Έκτορέοις άρα μάλλον έπί φρένα θήχ' ίεροΐβιν 
ού γαρ πω ίδόμην ούδ' έκλυον αύδήβαντος 
άνδρ' ένα τοββάδε μέρμερ' έπ ήματι μητίβαβθαι, 
δββ' "Εκτωρ ερρεξε διίφιλος νιας Αχαιών, 
αντως, οντε θέας νιος φίλος ούτε θεοΐο. 5υ 
έργα δ' έρεξ', оба φημί μεληβέμεν Αργείοιβιν 
δηθά г ε και δολιχόν τ όΰα γαρ κακά μήβατ Αχαιούς, 
αλλ' ίθι ννν, Αί'αντα καϊ Ίδομενήα κάλεββον 
ρίμφα θέων παρά νήας· έγώ δ' έπί Νέβτορα δΐον 
εϊμι, και ότρννέω άνβτήμεναι, αΐ κ έθέληβιν 55 
έλθεϊν ές φυλάκων ιερόν τέλος ήδ' έπιτεΐλαι. 
κείνου γάρ κε μάλιβτα πιθοίατο· τοΐο γάρ υΓος 
βημαίνει φνλάκεββι καϊ Ίδομενήος όπάων 
Μηριόνης' τοΐβιν γάρ έπετράπομέν γε μάλιβτα 

τον δ' ήμείβετ έπειτα βοήν αγαθός Μενέλαος· 60 
„πώς γάρ μοι μύθω έπιτέλλεαι ήδϊ κελεύεις; 
ανθι μένω μετά τοΐβι δεδεγμένος, εις δ κεν έλθης, 
ήε θέω μετά β' αντις, έπήν έύ τοίς έπιτείλω;" 

τον δ' αυτε προβέειπεν άναξ ανδρών Αγαμέμνων 
„ανθί μένειν, μή πώς άβροτάξομεν άλλήλοιιν 65 
έρχομένω· πολλαϊ γάρ ανά βτρατόν είβι κέλενθοι. 
φθέγγεο δ', ή κεν ί'ηβθα. καϊ έγρήγορθαι άνωχθι, 
πατρόθεν έκ γενεής όνομάζων άνδρα έκαβτον, 
πάντας κνδαίνων μηδε μεγαλίξεο θνμω, 
αλλά και αυτοί περ πονεώμεθα' ώδέ που άμμιν 70 
Ζευς έπϊ γεινομένοιβιν ϊει κακότψα βαρεΐαν." 

ώς ειπών άπέπεμπεν άδελφεον ευ έπιτείλας. 
αντάρ ό βή ρ ίέναι μετά Νέβτορα ποιμένα λαών 
τόν δ' ενρεν παρά τε κλιβίη καϊ νηΐ μελαίνη 
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εύνή Ivi μαλακή? παρά δ' εντεα ποικίλ' ίκειτο, 75 
άσπίς χαϊ δύο δονρε φαεινή τε τρνφάλεια' 
παρ δε ξωβτήρ χεϊτο παναίολος, ω ρ ò γεραώζ 
ξώννυθ', δτ' ές πόλεμον φθισήνορα θαρήββοιτο 
λαόν άγων, έπεί ού μεν έπέτρεπε γήραΐ λνγρω. 
δρ&ω&είς δ' άρ' Ы άγκώνος, κεφαλήν έπαείρας, 80 
Άτρεΐδην προβεειπε και έξερεείνετο μύθω· 
,,τίς δ' ούτος κατά νήας άνά βτρατον έρχεαι οίος 
νύχτα δι' όρφναίην, δτε θ' ενδονβι βροτοί άλλοι; 
[ήέ τιν' ονρήων διξήμενος ή τιν' εταίρων;] 
φθέγγεο, μηδ' άχέων έπ' έμ' ερχεο' τίπτε δέ 6ε χρεώ; 85 

^τον δ' ήμείβετ' έπειτα άναξ ανδρών 'Αγαμέμνων 
,,ώ Νέστο ρ Νηληιάδη, μέγα κνδος 'Αχαιών, 
γνώσεαι 'Ατρεΐδην 'Αγαμέμνονα, τον περί πάντων 
Ζεύς ένέηχε πόνοισι διαμπερές, ε ¿ς δ χ άντμή 
έν στήθεσσι μένη χαί μοι φίλα γούνατ δρώρη. 90 
πλάζομαι ώδ', έπεί ου μοι έπ' δμμασι νήδνμος ύπνος 
ίξάνει, άλλα μέλει πόλεμος χαί χήδε' 'Αχαιών, 
αίνώς γαρ Ααναών περιδείδια, ουδέ μοι ήτορ 
έμπεδον, αλλ' άλαλύκτημαι, κραδίη δέ μοι έξω 
στη&έων έκθρώσκει, τρομέει δ' υπό φαίδιμα γνΐα. 95 
αλλ' εΐ τι δραίνεις, έπεί ούδε σέ γ' ύπνος Iκάνει, 
δενρ' ές τους φύλακας καταβήομεν, δφρα ΐδωμεν, 
μή τοί μεν καμάτω άδηκότες ήδέ καί νπνω 
κοιμήσωνται, άτάρ φυλακής έπί πάγχυ λάθωνται' 
δυσμενέες δ' άνδρες σχεδόν ε fatar ουδέ τι ίδμεν, 100 
μή πως καί δια νύκτα μενοινήβωβι μάχεσθαι." 

τόν δ' ήμείβετ' έπειτα Γερήνιος ίππότα Νέστωρ· 
,^Ατρεΐδη κύδιστε, άναξ ανδρών Άγάμεμνον, 
ού θην "Εκτορι πάντα νοήματα μητίετα Ζεύς 
¿κτελε'εί, offa πού νυν έέλπεται' αλλά μιν οί'ω ЮБ 
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κήδεβι μοχθήβειν και πλείοβιν, ει κεν Άχιλλεύς 
έκ χόλον άργαλέοιο μεταβτρέψη φίλον ήτορ. 
βοΐ δέ μάλ' έψομ' έγώ' πού δ' αύ καϊ έγείρομεν άλλους, 
ήμέν Τνδεΐδην δουρικλντον ήδ' Όδνβήα 
ήδ' Αΐαντα ταχύν και Φυλε'ος άλκιμον υίόν. 110 
αλλ' εΐ τις καϊ τούβδε μετοιχόμενος καλέβειεν, 
άντίθεόν τ Α ΐαντα καϊ Ίδομενήα άνακτα' 
των γαρ νήες έαβιν έκαβτάτω ουδέ μάλ' εγγύς. 
άλλα φίλον περ έόντα καϊ α ¿δ οίον Μενέλαον 
νεικέβω, εί πέρ μοι νεμεβήβεαι, ούδ' έπικεύβω, 115 
ώς εΰδει, σοι δ' οΐω έπέτρεψεν πονέεβθαι. 
νυν 'όφελεν κατά πάντας άριβτήας πονέεβθαι 
λιββόμενος' χρειώ ράρ ίκάνεται ούκέτ άνεκτός." 

τον δ' αυτε προβέειπεν άναξ άνδρών Αγαμέμνων 
,,ώ γέρον, άλλοτε μέν 6ε και αίτιάαβθαι άνωγα' 120 
πολλάκι γάρ μεθιεΐ τε καϊ ουκ ¿θέλει πονέεβθαι, 
οϋτ' όκνω εΐκων ούτ άφραδίηβι νόοιο, 
αλλ' έμέ τ είβορόων καϊ έμήν ποτιδέγμενος δρμήν. 
νυν δ' έμέο πρότερος μάλ' έπέγρετο και μοι έπέβτη' 
τον μέν έγώ προέηκα καλήμεναι, ους 6ν μεταλλας. 125 
αλλ' ίο μεν κείνους δέ κιχψόμεθα προ πυλάων 
έν φνλάκεββ'' Ινα γάρ βφιν έπεφραδον ήγερέθεβθαι." 

τον δ' ήμείβετ' έπειτα Γερήνιος ίππότα Νέβτωρ' 
„ούτως ου τίς οι νεμεθήβεται ούδ' απιθήσει 
Αργείων, οτε κέν τιν' έποτρύνη καϊ άνώγη." 130 

ώς ειπών ένδννε περί στήθεσσι χιτώνα, 
ποσσί δ' υπό λιπαροΐβιν έδήβατο καλά πέδιλα, 
άμφι δ' άρα χλαΐναν περονήβατο φοινικόεββαν, 
διπλή ν έκταδίην, ούλη δ' έπενήνο&ε λάχνη, 
εΐλετο δ' άλκιμον έ'γχος, άκαχμένον όξέι χαλκω, 135 
βή δ' ίέναι κατά νήας Αχαιών χαλκοχιτώνων. 
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πρώτον έπειτ Όδυβήα All μήτιν ατάλαντο ν 
εξ ύπνου ανέγειρε Γερήνιος ίππότα Νέβτωρ 
φ&εγξάμενος- τον δ' αίψα περί φρένας ήλνύ' ίωή, 
έκ δ' ήλ&ε χλιβίης καί βφεας πρός μϋ&ον έειπεν 140 
,,τίφύ ούτω κατά νήας άνά βτρατόν οίοι άλαβύε 
νύκτα δι' άμβροβίην; ότι δή χρειώ τόσον ΐκει;" 

τόν δ' ήμείβετ' έπειτα Γερήνιος ίππότ α Νέβτωρ· 
,,διογενές Ααερτιάδη, πολνμήχαν' Όδυββεϋ, 
μή νεμέβα' τοΐον γάρ άχος βεβίηκεν 'Αχαιούς' 145 
άλλ' έπευ, οφρα καί άλλον έγείρομεν, ον τ' ¿πέοικεν 
βονλάς βονλεύειν, ή φενγέμεν ήέ μάχεβύαι." 

ώς φάύ', 6 δέ κλιβίηνδε χιών πολύμητις Όδυββενς 
ποικίλον άμφ' ωμοιβι βάκος ύέτο, βή δέ μετ' αυτούς, 
βάν δ' έπϊ Τνδεΐδην Αιομήδεα' τον δέ κίχανον 150 
έκτος από κλιβίης βύν τεύχεβιν' άμφΐ δ' έταϊροι 
εϋδον, ύπό κραβίν δ' έχον άαπίδας- έγχεα δέ βφιν 
δρύ' έπϊ βαυρωτήρος έλήλατο, τήλε δέ χαλκός 
λάμφ' ως τε βτεροπή πατρός Α ιός" αύτάρ ο γ' ήρως 
εύδ', υπό δ' έβτρωτο ρινόν βοός άγρανλοιο, 155 
αύτάρ υπό κράτεΰφι τάπης τετάνυβτο φαεινός, 
τόν παρβτάς άνέγειρε Γερήνιος ίππότα Νέβτωρ, 
λάξ ποδί κινήβας, ώτρυνέ τε νείκεβέ τ' άντην 
,,έγρεο, Τνδέος υιέ* τί πάννυχον ϋπνον άωτεις; 
ούκ άίεις, ώς Τρώες έπϊ ύρωβμω πεδίοιο 160 
εΐαται άγχι νεών, δλίγος δ' έτι χώρος έρνκει;" 

ώς φάύ·', δ δ' έξ ΰπνοιο μάλα κραιπνώς άνόρονβεν, 
καί μιν φωνήβας έπεα πτερόεντα προβηύδα' 
,,βχέτλιός έββι, γεραιέ· βύ μέν πόνου οϋ ποτε λήγεις, 
ού νυ και άλλοι έαβι νεώτεροι νϊες 'Αχαιών, 165 
οΐ κεν, έπειτα εκαβτον έγείρειάν βαβιλήων 
πάντη έποιχόμενοι; βύ δ' άμήχανός έββι, γεραιέ." 
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τον δ' α ντε προβεειπε Γερήνιος ίππότα Νεβτωρ-
„veci δή τ αυτά γε πάντα, τέκος, κατά μοΐραν ε είπες, 
εΐβϊν μεν μοι παίδες άμνμονες, είβί δε λαοί 170 
καϊ πολέες, των κέν τις έποιχόμενος καλέβειεν 
άλλά μάλα μεγάλη χρειώ βεβίηκεν Αχαιούς· 
νυν γάρ δή πάντεβϋιν έπϊ ξυροΰ ΐβταται ακμής 
ή μάλα λνγρος όλεθρος Αχαιόίς ηε βιώναι. 
άλλ' ΐθι νυν, Αϊαντα ταχύν καϊ Φυλε'ος υ ίο ν 175 
ανδτηβον, 6υ γάρ ¿661 νεώτερος, εΐ μ' έλεαίρεις." 

ώς φάθ', δ δ' άμφ' ώμοιβιν έεββατο δέρμα λέοντος 
αίθωνος μεγάλοιο ποδηνεκες, εϊλετο δ' έγχος. 
βή δ' Ιέναι, τούς δ' ένθεν άναβτήβας αγεν ήρως. 

οί δ ότε δή φυλάκεββιν ένΧάγρομένοιβιν έμιχθεν, 180 
ουδέ μεν εϋδοντας φυλάκων ήγήτορας ευρον, 
άλλ' έγρηγορτϊ 6υν τεύχεβιν εϊατο πάντες. 
ώς δε κύνες περί μήλα δυβωρήβωβιν ¿ν αυλή 
θηρός άκούβαντες κρατερόφρονος, ός τε καθ' ϋλην 
έρχηται δι' όρεβφι· πολύς δ' όρυμαγδός έπ' αντω 185 
άνδρων ήδε κυνων, από τέ βφιβιν ύπνος όλωλεν 
ώς των νήδυμος ύπνος από βλεφάροιιν όλώλειν 
νύκτα φυλαΰδομένοιβι κακήν πεδίονδε γάρ αίει 
τετράφαθ', όππότ' επί Τρώων άίοιεν ιόντων, 
τους δ' δ γέρων γήθηβεν ιδώ ν θάρβυνέ τε μύθω 190 
[και βφεας φωνήβας έπεα πτερόεντα προΰηύδα]· 
„ούτω νυν, φίλα τέκνα, φυλάσσετε* μηδέ τιν' ύπνος 
αίρείτω, μή χάρμα γενώμεθα δυβμενέεββιν." 

ως ειπών τάφροιο διέβΰυτο' τοί δ' άμ' έποντο 
Αργείων βαβιλήες, ο σο ι κεκλήατο βουλήν. 195 
τοίς δ' άμα Μηριόνης καϊ Νεβτορος άγλαος υιός 
ήιβαν αυτοί γάρ κάλεον δυμμητιάαβθαι. 
τάφρον δ' έκδιαβάντες όρυκτήν έδριόωντο 
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έν καθαρφ, οθι δή νεκύων διεφαίνετο χώρος 
πιπτόντων, δθεν αυτις άπετράπετ' δβριμος "Εκτωρ 200 
όλλυς Άργείονς, δτε δή περί ννξ έκάλυψεν' 
ένθα καθεζόμενοι έπε' άλλήλοισι πίφαυσκον. 
τοΐβι δε μύθων ήρχε Γερήνιος ίππότα Νέστωρ' 
,,ώ φίλοι, ουκ αν δή τις άνήρ πεπίθοιθ' έω αύτοϋ 
θυμω τολμήεντι μετά Τρώας μεγαθύμονς 205 
έλθεϊν, εΐ τινά πον δ η ίων έλοι έΰχατόωντα, 
ή τινά που καί φήμιν ένί Τρώεββι πύθοιτό, 
άσσα τε μητιόωβι μετά βφίβιν, ή μεμάαβιν 
αϋθι μένειν παρά νηυβίν άπάπροθεν, ήε πόλινδε 
αψ άναχωρήΰουβιν, έπεί δαμάβαντό γ' Αχαιούς; 210 
ταντά τε πάντα πύθοιτο, • καί άψ εις ήμέας έλθοι 
άσκηθής' μέγα κέν οι ύπουράνιον κλέος εί'η 
πάντας έπ ανθρώπους" καί οι δόβις έββεται έβθλή' 
όσβοι γάρ νήεββιν έπικρατέουβιν άριστοι, 
τών πάντων οι έκαστος όιν δώβονβι μέλαιναν 215 
θήλυν ύπόρρηνρν τή μεν κτέρας ουδέν όμοιο ν" 
αίεί δ' έν δαίτησι καί είλαπίνησι παρέΰται." 

ώς έφαθ', οι δ' αρα πάντες άκήν έγένοντο σιωπή, 
τοΐσι δέ καί μετέειπε βοήν αγαθός Αιομήδης" 
,,Νέστορ, έμ' δτρύνει κραδίη καί θυμός άγήνωρ 220 
άνδρών δυσμενέων δϋναι στρατόν έγγύς έόντων, 
Τρώων" άλλ' ει τις μοι άνήρ άμ' έποιτο καί άλλος' 
μάλλον θαλπωρή καί θαρσαλεώτερον έσται. 
σύν τε δύ' έργο μένω, καί τε προ 6 τοΰ ένόησεν, 
δππως κέρδος έη" μοϋνος δ' εΐ πέρ τε νοήβη, 225 
άλλά τέ οι βράσβων τε νόος λεπτή δέ τε μήτις." 

ώς έφαθ', οί δ' έθελον Αιομήδεΐ πολλοί έπεσθαι' 
ήθελέτην Αϊαντε δύω, θεράποντες Άρηος, 
ήθελε Μηριόνης, μάλα δ' ήθελε Νέστορος υιός, 
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ήύελε δ' Ατρεΐδης δονρικλειτος Μενέλαος, 230 
ήύελε δ' 6 τλήμων 'Οδνβεύς καταδϋναι ομιλον 
Τρώων αΐεϊ γάρ οι ένΐ φρεβΐ ύυμός έτόλμα.. 
τοϊβι δε καΐ μετέειπεν αναξ άνδρών Αγαμέμνων: 
,,Τνδεΐδη Αιόμηδες, έμω κεχαριβμένε ύνμω, 
τον μεν δή εταρόν γ' αίρήβεαι, δν κ έύέληβύα, 235 
φαινομένων τον άριβτον, έπεί μεμάαβί γε πολλοί, 
μηδέ βύ γ' αίδόμενος βήδι φρεβΐ τον μέν άρείω 
καλλείπειν, βν δε χείρον' όπάββεαι αίδοΐ εί'κων, 
ές γενεήν δρόων, μη δ' εΐ βαβιλεύτερός έΰτιν." 

ώς έφατ , έδειβεν δέ περί ξανύω Μενελάω. 240 
τοις δ' αντις μετέειπε βοήν άγα&ός Αιομήδης' 
,,εί μέν δή έταρόν γε κελενετέ μ' αυτόν έλέβύαι, 
πώς αν έπειτ' Όδνβήος έγώ θείοιο λα&οίμην, 
οϋ πέρι μέν πρόφρων κραδίη καΐ ύνμός άγήνωρ 
εν πάντεββι πόνοιβι, φιλεΐ δέ έ Παλλάς Αύήνη. 245 
τούτον γ' έβπομένοιο καΐ έκ πυρός αίύομένοιο 
άμφω νοβτήβαιμεν, έπεί περίοιδε νοήβαι." 

τόν δ' αύτε προβέειπε πολντλας δΐος Όδνββεύς' 
,,Τνδεΐδη, μήτ άρ με μάλ' αϊνεε μήτε τι νείκεΐ' 
είδόβι γάρ τοι ταύτα μετ Αργείοις αγορεύεις. 250 
άλλ' ίο μεν' μάλα γάρ ννξ άνεται, έγγύύι δ' ηώς, 
άβτρα δέ δή προβέβηκε, παροίχωκεν δέ πλέων ννξ 
τών δύο μοιράων, τριτάτη δ' έτι μοίρα λέλειπται". 

ώς είπόνϋ·' οπλοιβιν ένι δεινοΐβιν έδύτην. 
Τνδεΐδη μέν δώκε μενεπτόλεμος Θραβνμήδης 255 
φάβγανον αμφηκες, το δ' έόν παρά νηΐ λέλειπτο, 
και δάκος' άμφϊ δέ οί κννέην κεφαλήφιν έύηκεν 
τανρείην, αφαλόν τε καΐ αλλοφον, ή τε καταΐτνξ 
κέκληται, ρύεται δέ κάρη ύαλερών αίζηών. 
Μηριόνης δ' Όδνβψ δίδου βιόν ήδέ φαρέτρην 200 
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και ξίφος, άμφϊ δέ οι κυνέην κεφαλήφιν έθηκεν 
ρινοϋ ποιητήν πολέΰιν δ' έντοβθεν ίμάβιν 
έντέτατο βτερεώς, έκτοβθε δέ λευκοί όδόντες 
άργιόδοντος ύός θαμέες έχον ένθα καϊ ένθα 
ευ καϊ έπιΰταμένως, μέββη δ' ένϊ πίλος άρήρειν. 265 
την ρά ποτ' έξ Έλεώνος Άμυντορος Όρμενίδαο 
ε'ξε'λετ' Αύτόλυκος πυκινον δόμον άντιτορήβας, 
Σκάνδειαν δ' άρα δώκε Κυθηρίφ Άμφιδάμαντί' 
Αμφιδάμας δέ Μόλφ δώκε ξεινήιον είναι, 
αύτάρ 6 Μηριόνη δώκεν ω παιδί φορήναι · 270 
δή τότ Όδνββήος πύκαβεν κάρη άμφιτεθεϊβα. 

τω δ' έπεί οϋν δπλοιβιν ένι δεινοΐβιν έδύτην, 
βάν ρ ίέναι, λιπέτην δέ κατ αυτόθι πάντας άρίΰτους. 
τοΐ6ι δέ δεξιό ν ήκεν έρωδών έγγύς όδοίο 
Παλλάς Άθηναίη' rol δ' ουκ (δον ύφθαλμοϊΰιν 275 
νύκτα δι' όρφναίην, αλλά κλάγξαντος άκονβαν. 
χαίρε δέ τω δρνιθ' 'Οδυβεύς, ήρατο δ' Άθήνη ' 
,,κλϋθί μευ, αίγιόχοιο Αιος τέκος, ή τέ μοι αίεϊ 
έν πάντεβΰι πόνοιβι παρίβταβαι, ουδέ 6ε λήθω 
κινύμενος, νυν αυτέ μάλιΰτά με φΐλαι, Άθήνη, 2S0 
δός δέ πάλιν έπΐ νήας έυκλεΐας άφικέβθαι, 
ρέξαντας μέγα έργον, δ κε Τρώεββι μελήβει." 

δεύτερος αύτ' ήρατο βοήν άγαθος Αιομήδης' 
,,κέκλυθι νυν καϊ έμεΐο, Α ιός τέκος, άτρυτώνη' 
6πεΐό μοι, ώς δτε πατρί άμ' έβπεο Τυδέι δίω 285 
ές Θήβας, δτε τε προ 'Αχαιών άγγελος ήειν. 
τους δ' άρ' έπ' Άΰωπω λίπε χαλκοχίτωνας 'Αχαιούς, 
αύτάρ ό μειλίχιου μϋθον φέρε Καδμείοιβιν 
κεϊβ'- άτάρ άψ άπιών μάλα μέρμερα μήβατο έργα 
6υν βοί, δια θεά, δτε of πρόφραββα παρέΰτης. 290 
ώς νυν μοι έθέλουβα παρίβταβο και με φύλα66ε' 
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Gol δ' αν εγώ ρίξω βοϋν ήνιν εύρνμέτωπον, 
άδμήτην, ήν οϋ πω υπό ξνγον ήγαγεν άνήρ' 
την τοι εγώ ρίξω χρυβον κέραβιν περιχεύας." 

ως εφαν ευχόμενοι, των δ' εκλύε Παλλάς Άθήνη. 295 
οι δ' επεί ήρήΰαντο Α ιός κονρη μεγάλοιο, 
βάν ρ ϊμεν ως τε λέοντε δύω διά νύκτα μέλαιναν, 
άμ φόνο ν, αν νέκυας, διά τ' έντεα καΐ μέλαν αίμα. 

ονδε μεν ούδε Τρώας άγήνορας εΐαβ' "Εκτωρ 
εύδειν, άλλ' άμυδις κικλήβκετο πάντας άρίβτους, 300 
οββοι έβαν Τρώων ηγήτορες ήδε μέδοντες' 
τους ο γε βυγκαλέβας πυκινήν ήρτύνετο βουλήV 
,,τίς κέν μοι τάδε έργον ύποβχόμενος τελέβειεν 
δώρω έπι μεγαλω; μιβθδς δέ οι αρκιος έβται' 
δώβω γάρ δίφρον τε δύω τ' έριαύχενας ίππους, 305 
οΐ κεν άριδτοι έωβι θοής έπί νηνβίν 'Αχαιών, 
ος τις κε τλαίη, οϊ τ' αντω κϋδος άροιτο, 
νηών ώκυπόρων βχεδον έλθέμεν έκ τε πυθέβθαι, 
ήε φυλάββονται νήες θοαί ως το πάρος περ, 
ή ήδη χείρεββιν ύφ' ήμετέρηβι δαμέντες 310 
φύξιν βουλεύουβι μετά βφίδιν, ούδ' έθέλουβιν 
νύκτα φυλαββέμεναι, καμάτω άδηκότες αινώ." 

ως έφαθ', οι δ' άρα πάντες άκήν έγένοντο βιωπή. 
ήν δέ τις έν Τρώεββι Αόλων Έυμήδεος υιός 
κήρυκος θείοιο, πολύχρυβος πολύχαλκος· 315 
ος δή τοι είδος μεν έην κακός, αλλά ποδώκης" 
αύτόρ δ μοϋνος έην μετά πέντε καβιγνήτηβιν. 
ος ρα τότε Τρωβίν τε καΐ "Εκτορι μϋθον έειπεν 
,/Εκτορ, έμ' δτρύνει κραδίη καΐ θυμός άγήνωρ 
νηών ώκυπόρων βχεδδν έλθέμεν ,έκ τε πυθέβθαι. 320 
άλλ' άγε μοι το βκήπτρον άνάβχεο, και μοι δμοββον 
ή μεν τους ίππους τε καΐ άρματα ποικίλα χαλκώ 
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δωβέμεν, οΐ φορέοϋδιν άμύμονα Πηλεΐωνα. 
βοί δ' εγώ ονχ αλιος βκοπος εβΰομαι ούδ' από δόξης' 
τόφρα γαρ ες βτρατον είμι διαμπερές, όφρ' αν ϊκωμ'αι 325 
νη Άγαμεμνονέην, ΰ&ι που μέλλονβιν άριβτοι 
βονλάς βονλεύειν, ή φενγέμεν ήέ μάχεβθαι." 

ως φάθ', ό δ' έν χερβί βκήπτρον λάβε και οι όμοδβεν 
,,ί'βτω νυν Ζευς αυτός, έρίγδουπος πόβις "Ηρης, 
μή μεν τοις ϊπποιβιν άνήρ έποχήβεται άλλος 330 
Τρώων, αλλά βέ φημι διαμπερές άγλαϊεϊβθαι." 

ώς φάτο χαί ρ έπίορκον έπώμοβε, τον δ' όρό&ννεν. 
αύτίχα δ' άμφ' ώμοιβιν έβάλλετο καμπύλα τόξα, 
ε'ββατο δ έκτοβθεν ρινον πολιοΐο λύκοιο, 
κρατί δ' επί χτιδέην χυνέην, έλε δ' όξύν άκοντα, 335 
βή δ' ιέναι προτί νήας από βτρατοϋ' οδδ' άρ' έμελλε ν 
έλ&ών εκ νηών άψ "Εχτόρι μΰθον άποίβειν. 
αλλ' ότε δή ρ' ίππων τε χαί ανδρών χάλλιφ' ομιλον, 
βή ρ' αν δδον μεμαώς" τον δέ φράδατο πρόδιόντα 
διογενής Όδυβεύς, Αιομήδεα δέ προδέειπεν 340 
,,οΰτός τις, Αιόμηδες, από βτρατον έρχεται άνήρ, 
ονχ οιδ', ή νήεββιν έπίβχοπός ήμετέρηβιν, 
ή τινά βυλήβων νεχύων χατατεθνηώτων. 
αλλ' ίώμέν μιν πρώτα παρεξελθεϊν πεδίοιο 
τυτθόν έπειτα δέ χ' αυτόν έπαιξαντες έ'λοιμεν 345 
χαρπαλίμως· ει δ' άμμε παραφθήηβι πόδεββιν, 
αιεί μιν επί νήας από βτρατόφι προτιειλεΐν 
έγχει έπαΐββων, μή πως προτί άβτυ άλύξη." 

ώς άρα φωνήβαντε παρ ε ξ δδοϋ έν νεκύεββιν 
χλινθήτην δ δ' άρ' ώχα παρέδραμεν αφραδίηβιν. 350 
αλλ' οτε δή ρ άπέην, όββον τ' επί ούρα πέλονται 
ήμιόνων, αί γάρ τε βοών προφερέότεραί είδιν 
έλχέμεναι νέιοΐο βαθειης πηκτό ν αροτρον, 



ΙΛΙΑΔΟΣ IX. 199 

τώ μεν ε'πεδράμέτην, ό δ' α ρ' έβτη δ'οϋπον ¿κουβάς· 
έλπετο γαρ κατά ύυμον άποβτρέψοντκς εταίρους 355 
εκ Τρώων ίέναι, πάλιν Έκτορος ότρύναντος. 
άλλ' οτε δη ρ' άπεβαν δουρηνεκές ή και έλαββον, 
γνώ ρ' άνδρας δηίονς, λαιψηρά δε γούνατ' ένώμα 
φενγέμεναι' τ οι δ' αίψα διώκειν όρμήύηβαν. 
ώς δ' οτε καρχαρόδοντε δύω κύνε είδότε ύήρης 360 
ή κεμάδ' ή ε λαγωόν έπείγετον έμμενές αίει 
χώρον άν' νλήενύ', ό δέ τε προύέηβι μεμηκώς, 
ώς τον Τνδείδης ή δ' ό πτολίπορύος Όδνββενς 
λαοΰ άποτμήξαντε διώκετον έμμενες αίεί. 
άλλ' οτε δη τάχ έμελλε μιγήβεβύαι φνλάκεββιν 365 
φεύγων ές νήας, τότε δη μένος έμβαλ' Αύήνη 
Τυδεΐδη, ίνα μη τις Αχαιών χαλκοχιτώνων 
φύαίη έπενξάμενος βαλέειν, ό δε δεύτερος έλύοι. 
δονρΐ δ' έπαΐββων προβέφη κρατερός Αιομήδης' 
,,ήέ μέν', ήέ βε δ ουρί κιχήβομαι, ουδέ βέ φημι 370 
δηρον έμής άπο χειρός άλύξειν αίπνν όλεύρον." 

ή ρα και έγχος άφήκεν, εκών δ' ήμάρτανε φωτός, 
δεξιτερον δ' νπέρ ώμον έύξου δονρός άκωκή 
έν γαίη έπάγη' ό δ' άρ' έβτη τάρβηβέν τε 
βαμβαίνων, άραβος δε δια βτόμα γίγνετ οδόντων, 375 
χλωρός νπαΐ δείους. τώ δ' άβύμαίνοντε κίχήτην, 
χειρών δ' άψάβ&ην 6 δέ δακρύβας έπος ηυό'α' 
,,ξωγρείτ, αντάρ έγών έμέ λύβομσ.ι· έβτι γαρ ένδον 
χαλκός τε χρνβός τε πολύκμητός τε σίδηρος· 
τών κ νμμιν χαρίβαιτο πατήρ άπερείβι άποϊνα, 380 
εΐ κεν έμέ ζωόν πεπύ&οιτ έπϊ νηνβίν Αχαιών." 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις 'Οδνββεύς-
,,ύάρβει, μηδέ τί τοι ύάνατος καταύύμιος έβτω' 
άλλ' άγε μυι τόδε είπε καΐ άτρεκέως κατάλεξον 



200 ΙΛΙΑΔΟΣ il. 

πή δή ούτως έπι νήας από στρατού έρχεαι οίος 385 
νύκτα δι' όρφναίην, οτε θ' εύδονβι βροτοί άλλοι; 

τινα βνλήβων νεκύων κατατεθνηώτων;] 
ή β' "Εκτωρ προέηκε διαβκοπιαβθαι έκαστα 
νήας έπι γλαφνράς; ή β' αυτόν θυμός ανήκε ν;" 

τον δ' ήμείβετ έπειτα Αόλων, υπό δ' έτρεμε γυϊα · 390 
,,πολλήβίν μ' άτηβι παρεκ νόον ήγαγεν "Εκτωρ, 
ος μοι Πηλεΐωνος άγαυοϋ μώνυχας ίππους 
δωβέμεναι κατένευβε καΐ άρματα ποικίλα χαλκω, 
ήνώγει δέ μ' ¿όντα θοήν δια νύκτα μέλαιναν 
ανδρών δυβμενέων σχεδόν ίλθέμεν έκ τε πυθέβθαι, 395 
ήε φυλάσσονται νήες θοαί, ώς το πάρος περ, 
ή ήδη χείρεΰβιν υφ' ήμετέρηβι δαμέντες 
φύξιν βουλεύοιτε μετά σφίσιν, οΰδ' έθέλοιτε 
νύκτα φνλαβΰέμεναι, καμάτω άδηκότες αίνω." 

τον δ' έπιμειδήβας προβέφη πολύμητις'Οδυ&βεύς' 400 
,,ή ρά νύ τοι μεγάλων δώρων έπεμαίετο θυμός, 
ίππων Αίακίδαο δαΐφρονος' οί δ' άλεγεινοί 
ανδράβι γε θνητοΐΰι δαμήμεναι ήδ' όχέεβθαι, 

γ' ή Άχιλήι, τον άθανάτη τέκε μήτηρ. 
αλλ' άγε μοι τάδε είπε καΐ άτρεκέως κατάλεξαν 405 
που νϋν δεϋρο κιών λίπες "Εκτορα ποιμένα λαών; 
πού δε' οί έντεα κείται άρήια, πού δέ οί ίπποι; 
πώς δ' αϊ των άλλων Τρώων φυλακαί τε καΐ εύναί;" 
[άσσα τε μητιόωβι μετά βφίβιν, ή μεμάαβιν 
αυθι μένειν παρά νηνβΐν άπόπροθεν, ήε πόλινδε 410 
άψ άναχωρήβονϋιν, έπεί δαμάβαντό γ' 'Αχαιούς.] 

τον δ' αυτε προβέειπε Α όλων Έυμήδεος υιός · 
,,τοιγάρ εγώ τοι ταύτα μάλ' άτρεκέως καταλέξω. 
Έκτωρ μεν μετά τοΐβιν, οβοι βουληφόροι ειβίν, 
βουλάς βουλεύει θείον παρά ϋήματι "/λου, 415 

: κοΝγντΑ,^-



ΙΛΙΑΔΟΣ IX. 201 

νόδφιν από φλοίββον φύλακας δ' ας εί'ρεαι, ήρας, 
ου τις κεκριμένη ρνεται δτρατον ουδέ φυλάδδει. 
υδδαι μεν Τρώων πυρός έδχάραι, οίδιν ανάγκη, 
οί δ' έγρηγόρθαδι φυλαδδέμεναί τε κέλονται 
άλλήλοις' άτάρ αντε πολύκλητοι επίκουροι 420 
εϋδουδι' Τρωβιν γαρ έπιτραπέουδι φυλάδδειν 
ου γάρ βφιν παίδες βχεδόν ε'ίαται ουδέ γυναίκες 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις Όδυββεύς' 
„πως γάρ νυν, Τρώεββι μεμιγμένοι ίπποδάμοιβιν 
εϋδουβ' ή άπάνευθε; δίειπέ μοι, 'όφρα δαείω." 425 

τον δ' ήμείβετ έπειτα Α όλων Έυμήδεος υιός' 
,,τοιγάρ έγώ και ταϋτα μάλ' άτρεκέως καταλέξω, 
προς μέν άλός Κάρες καΐ Παίονες άγκυλότοξοι 
και Αέλεγες καϊ Καύκωνες δ ιοί τε Πελαδγοί, 
προς Θύμβρης δ' έλαχον Αύκιοι Μνδοί τ' άγέρωχοι 430 
καϊ Φρύγες ίππόδαμοι καϊ Μήονες ίπποκορυδταί. 
αλλά τί ή έμέ ταϋτα διεξερέεβθε ε'καδτα; 
ει γάρ δή μέματον Τρώων καταδϋναι ομιλον, 
Θρήικες οϊδ' άπάνευθε νεήλυδες, έδχατοι άλλων, 
έν δέ βφιν 'Ρήδος βαβιλεύς, παις Ήιονήος' 435 
τοϋ δή καλλίστους ίππους ΐδον ήδέ μεγίδτους' 
λευκότεροι χιόνος, θείειν δ' άνέμοιδιν όμοιοι, 
άρμα δέ οί χρυδω τε καϊ άργύρω ευ ήδκηται' 
τεύχεα δέ χρύδεια πελώρια, θαϋμα ίδέβθαι, 
ήλυθ' έχων' τά μέν ου τι καταθνητοΐδιν έοικεν 440 
άνδρεββιν φορέειν, αλλ' άθανάτοιβι θεοΐβιν. 
αλλ' έμέ μέν νϋν νηυβι πελάβδετον ώκυπόροιδιν, 
ήέ με δήβαντες λίπετ αυτόθι νηλέι δεβμω, 
όφρα κεν έλθητον καϊ πειρηθήτον έμεΐο, 
ήέ κατ' αΐδαν έειπον έν ύμΐν ήε καϊ ουκί." 445 

τον δ' άρ' νπόδρα ίδών προβέφη κρατερός Αιομήδης' 
Ηοηεβι Ιχ,ιαβ. 1. 15 
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,,μή δη μοι φύξιν γε, Α όλων, έμβάλλεο θυμω, 
εβ&λά περ άγγείλας, έπεί ΐκεο χείρας ές άμάς. 
εί μεν γάρ χέ βε νυν άπολύσομεν ήέ μεθώ μεν, 
ή τε και ύστερον εΐβθα θοάς ε'πί νήας 'Αχαιών 450 
ήέ διοπτεύσων ή έναντίβιον πολεμίξων 
εί δε' κ έμής ύπ'ο χιρσϊ δαμείς άπο θνμον όλεσσης, 
ούκέτ' έπειτα βν πήμά ποτ έββεαι Άργείοιβιν." 

ή, και δ μεν μιν έμελλε γενείον χειρί παχείη 
αψάμενος λίβσεβθαι, δ δ' αυχένα μέββον έλαββεν 455 
φαβγάνω άΐξας, άπο δ' αμφω κέρβε τένοντε· 
φθεγγομένου δ' άρα του γε κάρη κονίηβιν έμίχθη. 
τοϋ δ' άπο μεν κτιδέην κυνέην κεφαλήφιν έλοντο 
και λνκε'ην και τόξα παλίντονα και δόρυ μακρόν 

. καί τά γ Άθηναίη ληίτιδι δϊος 'Οδυσσεύς 460 
νψόσ' άνέσχεθε χειρί και ευχόμενος έπος ηνδα· 
,,χαίρε, θεά, τοΐβδεσσι' σέ γάρ πρώτην έν 'Ολυμπά 
πάντων αθανάτων έπιδωσόμεθ'" αλλά και αντις 
πέμψον ε'πί Θρηκών ανδρών ίππους τε καί εννάς." 

ώς άρ' έφώνησεν, καί άπο εθεν νψόβ' άείρας 465 
θήκεν ανά μυρίκην δέελον δ' επί σήμα τ' έθηκεν, 
συμμάρψας δόνακας μνρίκης τ έριθηλέας όζους, 
μή λάθοι αντις ίόντε θοήν δια νύκτα μέλαιναν, 
τω δέ βάτην προτέρω δια τ έντεα καί μέλαν αίμα, 
αίψα δ' επί Θρηκών άνδρών τέλος Ιξον Ιόντες. 470 
οι δ' ένδον καμάτω άδηκότες, έντεα δέ 6φιν 
καλά παρ' αντοΐΰι χθονί κέκλιτο, εν κατά κόβμον, 
τριστοιχί' παρά δέ σφιν έκάβτω δίζνγες ίπποι. 
'Ρήσος δ' έν μέσω εύδε, παρ' αύτω δ' ώκέες ίπποι 
εξ έπιδιφριάδος πνμάτης ίμαβι δέδεντο. 475 
τον δ' Όδνβεύς προπάροιθεν ίδών Αιομήδεΐ δεΐξεν 
,,οντός τοι, Αιόμηδες, άνήρ, ούτοι δέ τοι ίπποι, 
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ους νώιν πίφαυβκε Αόλων, όν έπέφνομεν ήμεΐς. 
αλλ' &γε δή πρόφερε κρατερον μένος' ουδέ τί 6ε χοή 
έΰτάμεναι μέλεον βύν τεύχεΰιν, άλλα λν ίππους' 480 
ήε 6υ γ' άνδρας έναιρέ, μελή6ου6ιν δ' έμοί ίπποι." 

ώς φάτο, τω δ' έμπνευ6ε μένος γλαυκώπις Ά&ήνη, 
κτεϊνε δ' έπιβτροφάδην των δε 6τόνος ώρνυτ άεικής 
άορι θεινομένων, έρυθαίνετο δ' αϊματι γαία. 
ώς δε λέων μήλοιΰιγ άβημάντοιβιν έπελθών, 486 
αϊγεβιν ή δίεββι, κακά φρονέων ένορούβη, 
ώς μεν Θρήικας άνδρας έπωχετο Τυδέος υιός, 
όφρα δυώδεκ' έπεφνεν άτάρ πολύμητις Όδυβΰεύς, 
όν τινα Τυ δ είδης άορι πλήξειε παραβτάς, 
τον δ' Όδυΰεύς μετόπιβθε λαβών ποδός έξερύΰαβκεν, 490 
τά φρονέων κατά θνμόν, όπως καλλίτριχες ίπποι 
ρεΐα διέλθοιεν μηδε τρομεοΐατο θυμω 
νεκροΐς άμβαίνοντες' άήθεββον γαρ έτ αυτών, 
αλλ' οτε δή βαβιλήα κιχήΰατο Τυδέος υιός, 
τον τριΰκαιδέκατον μελιηδέα θυμον άπηυρα 495 
ασθμαίνοντα' κακόν γαρ όναρ κεφαλήφιν έπέΰτη 
[την ννκτ, Οίνεΐδαο πάις, δια μήτιν Άθήνης.] 
τόφρα δ' άρ' ό τλήμων Όδυβεύς λύε μώνυχας ίππους, 
6υν δ' ήειρεν ίμάΰι και έξήλαυνεν δμίλον 
τό'ξω έπιπλήββων, έπεϊ ού μάότιγα φαεινήν 500 
ποικίλου εκ δίφροιο νοήΰατο χερβϊν έλέβθαι. 
ροίζηβεν δ' άρα πιφαύβκών Αιομήδεϊ δίω' 
αύτάρ ό μερμήριξε μένων, ό' τι κύντατον έρδοι, 
ή ο γε δίφρον ελών, οθι ποικίλα τεύχε' εκείτο, 
ρυμοϋ έξερύοι ή έκφέροι υψόο' άείρας, • 505 
ή έτι τών πλεόνων Θρηκών από· θ ναό ν έλοιτο. 
εΐος ό ταύθ' ώρμαινε κατά φρένα, τόφρα δ' Αϋήνη 
έγγύθεν ίΰταμένη προβέφη Αιομήδεα διον 

15* 
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,,νόδτου δή μνήδαι, μεγάθυμου Τυδέος νιε', 
νήας έπι γλαφυρός, μή και πεφοβημένος έλθης, 510 
μή πού τις και Τρώας έγείρηβιν θεός άλλος." 

α>ς φάθ', δ δε ξυνέηχε θεάς δπα φωνηδάδης, 
καρπαλίμως δ' ϊππων έπεβήδετο' κόψε δ' Όδνδδεύς 
τόξα, τοI δ' έπέτοντο θοάς επί νήας Αχαιών. 

ούδ' άλαός δκοπιήν είχ άργυρότοξος 'Απόλλων, 515 
ως ίδ' Άθηναίην μετά Τνδέος υ ιόν έπουδαν 
τή κοτέων Τρώων κατεδύδετο πουλύν δμιλον, 
ώρδεν δέ Θρηκών βουληφόρον Ίπποχόωντα, 
'Ρήδου άνεψών έδθλόν. δ δ' έξ υπνον άνορούδας, 
ώς (δε χώρον έρήμον, οθ' έδταδαν ώκέες ϊπποι, 520 
άνδρας τ άδπαίροντας ¿ν άργαλέηδι φονήδιν, 
ωμωξέν τ άρ' έπειτα φίλον τ' όνόμηνεν έταΐρον. 
Τρώων δέ κλαγγή τε καί άδπετος ωρτο κνδοιμος 
θννόντων άμυδις· θηεϋντο δέ μέρμερα έργα, 
οδδ' άνδρες ρ εξάντες έβαν κοίλας επί νήας. 525 

ot δ' οτε δή ρ' ικανον, δθι δκοπον Εκτορος έκταν, 
ένθ' Όδνδευς μέν έρνξε διίφιλος ώχέας ϊππονς, 
Τυδεΐδης δέ χαμάξε θορών έναρα βροτόεντα 
έν χείρεδδ' Όδυδήι τίθει, έπεβήδετο δ' ίππων, 
μάδτιξεν δ' ίππους, τω δ' ουκ άέκοντε πετέδθην 530 
[νήας έπι γλαφυρός' τή γαρ φίλον έπλετο θυμω.] 
Νέδ;τωρ δέ πρώτος κτύπον άιε φώνηδέν τε' 
,,ώ φίλοι, Άργείαν ηγήτορες ήδέ μέδοντες, 
ψεύδομαι ή έτυμον ε ρέω ; κέλεται δέ με θυμός, 
ίππων μ' ώκνπόδων άμφΐ κτύπος ονατα βάλλει' 535 
αϊ γαρ δή Όδνβενς τε και δ κρατερός Αιομήδης 
ωδ' άφαρ έκ Τρώων. έλαδαίατο μώνυχας ίππους, 
άλλ' αίνώς δείδοικα κατά φρένα, μή τι πάθωδιν 
Άργείων οι άριβτοι υπό Τρώων ορυμαγδού." 
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οϋ πω παν εί'ρητο έπος, or' άρ' ήλυύον αυτοί. 540 
και ρ οί μεν κατέβηβαν ¿πί χύόνα, τοί δε χαρέντες 
δεξιή ήαπάζοντο έπεββί τε μειλιχίοιβιν. 
πρώτος δ' έξερέεινε Γερήνιος ίππότα Νέβτωρ ' 
,,εΐπ' άγε μ , ώ πολναιν Όδνβεϋ, μέγα κνδος Αχαιών, 
οππως τονβδ' ίππους λάβετον καταδύντες ομιλον 545 
Τρώων; ή τίς 6φωε πόρεν ύεος άντιβολήβας; 
αίνώς άκτίνεββιν έοικότες ήελίοιο. 
αίεΐ μεν Τρώεββ' επιμίβγομαι, ουδέ τί φημι 
μιμνάζειν παρά νηνβί, γέρων περ έών πολεμιβτής· 
άλλ' οϋ πω τοίονς ϊππονς ΐδον ουδέ νόηβα. 550 
αλλά τιν' νμμ όίω δόμεναι &εον άντιάβαντα" 
άμφοτέρω γαρ ΰφώι φιλεΐ νεφεληγερέτα Ζευς 
κούρη τ' αίγιόχοιο Α ιός, γλαυκώπ ις Άύήνη." 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολνμψις Όδυββεύς' 
,,ώ Νέβτορ Νηληιάδη, μέγα κϋδος ''Αχαιών, 555 
ρεΐα ύεός γ' έύέλων καΐ άμείνονας, ήέ περ οΐδε, 
ίππους δωρήβαιτ , έπεί ή πολύ φέρτεροί είΰιν. 
ϊπποι δ? οΐδε, γεραιέ, νεήλυδες, ους έρεείνεις, 
Θρηίκιοι' τον δέ βφιν άνακτ' άγα&ός Αιομήδης 
έκτανε, παρ δ' έτάρονς δνοκαϊδεκα πάντας άρίβτονς. 
τον τριβκαιδέκατον ΰκοπον εΐλομεν έγγν&ι νηών, 561 
το'ν ρα διοπτήρα βτρατοϋ έμμεναι ήμετέροιο 
Έκτωρ τε προέηκε καΐ άλλοι Τρώες άγανοί." 

ώς ειπών τάφροιο διήλαβε μώνυχας ίππους 
καγχαλόων άμα δ' άλλοι ί'βαν χαίροντες 'Αχαιοί. 565 
οί δ' ότε Τνδεΐδεω κλιβίην έΰτυκτον ί'κοντο, 
ίππους μέν κατέδηβαν έντμήτοιβιν ίμαβιν 
φάτνη έφ' Ιππείη, όύι περ Αιομήδεος ϊπποι 
έβταβαν ώκνποδες μελιηδέα πυρον έδοντες, 
νηΐ δ' ένΐ πρύμνη έναρα βροτόεντα Αόλωνος 670 
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θήκ' Όδνβενς, όφρ' ίρον ετοιμαβσαίατ' Άθήνη. 
αυτοί δ' ίδρώ πολλον άπενίζοντο θαλασσή 
έσβάντες, κνήμας τε ίδέ λόφον άμφί τε μηρούς, 
αύτάρ έπεί σφιν χϋμα θαλάσσης [δρω πολλον 
νέψεν από χρωτός καί άνέψνχθεν φίλο ν ήτορ, 5 
ες ρ' άσαμίνθονς βάντες ένξέΰτας λοΰσαντο. 
τω δε λοεσσαμένω καί άλειψαμένω λίπ' έλαίω 
δείπνω έφιξανέτην, από δε κρητήρος Αθήνη 
πλείον άφυσσόμενοι λεΐβον μελιηδέα oivov. 

Ι Λ Ι Α Δ Ο Σ Λ. 

Αγαμέμνονος αριστεία. 

'Ηώς δ' εκ λεχέων παρ' άγαυοϋ Τιθωνοΐο 
ώρννθ', ϊν' άθανάτοισι φόως φέροι ήδε βροτοϊσιν 
Ζευς δ' "Εριδα προΐαλλε θοάς επί νήας Αχαιών 
άργαλέην, · πολέμοιο τέρας μετά χερσίν έχονσαν. 
στη δ' έπ Όδνσσήος μεγακήτεΐ νηί μελαίνη, 
ή ρ έν μεσσάτω έσκε γεγωνέμεν άμφοτέρωσε, 
ή μεν έπ' Αίαντος κλισίας Τελαμωνιάδαο 
ή δ' έπ' Αχιλλήος, τοί ρ έσχατα νήας είΰας 
εί'ρυσαν, ήνορέη πίσυνοι καί κάρτεΐ χειρών 
ένθα στασ' ήνσε θεά μέγα τε δεινόν τε 
ορθι', Αχαιοΐσιν δε μέγα σθένος έμβαλ' έκάστφ 
καρδίη, άλληκτον πολεμίζειν ήδέ μάχεσθαι. 
[τοΐσι δ' αφαρ πόλεμος γλυκέων γένετ ήέ νέεβθαι 
έν νηυσί γλαφνρήσι φίλην ες πατρίδα γαία ν.] 

Ατρεΐδης δ' έβόησεν ίδέ ξώννυσθαι άνωγεν 
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Άργείους' εν δ' αυτός έδύσετο νώροπα χαλκόν. 
κνημίδας μεν πρώτα περί κνήμησιν έθηκεν 
καλάς, άργυρέοισιν έπισφυρίοις όραρυίας' 
δεύτερον αύ θώρηκα περί στήθεσσιν έδυνεν, 
τόν ποτέ οί Κινύρης δώκε ξεινήιον είναι. . 20 
πεύθετο γαρ Κύπρονδε μέγα κλέος, οννεκ 'Αχαιοί 
ες Τροίην νήεσσιν άναπλεύσεσθαι ε μέλλον· 
τούνεκά οι τον έδωκε χαριξόμενος βαβιλψ. 
του δ' ή τοι δέκα οΐμοι έϋαν μέλανος κυάνοιο, 
δώδεκα δε χρυσοΐο και είκοσι κασσιτέροιο" 25 
κυάνεοι δε δράκοντες δρωρέχατο προτί δειρήν 
τρεις έκάτερθ', ίρισσιν έοικότες, ας τε Κρονίων 
έν νέφεϊ στήριξε τέρας μερόπων άν&ρώπων. 
άμφί δ' άρ' ωμοιβιν βάλετο ξίφος· έν δέ οί ήλοι 
χρύβειοι πάμφαινυν, άτ&ρ περί χουλεον ήεν 30 
άργύρεον, χρυσέοιΰιν άορτήρεΰσιν άρηρός. 
αν δ' έλετ' άμφιβρότην πολυδαίδαλου ασπίδα θοϋριν, 
καλήν,.ήν πέρι μεν κύκλοι δέκα χάλκεοι ήσαν, 
έν δέ οί ομφαλοί ήσαν έείκοσι κασσιτέροιο 
λευκοί, έν δε μέσοισιν έην μέλανος κυάνοιο. 35 
τή δ' επί μεν Γοργώ βλοσυρώπις έστεφάνωτο 
δεινον δερκομένη, περί δε Αεΐμός τε Φόβος τε. 
της δ' εξ άργύρεος τελαμών ήν αντάρ έπ' αύτοϋ 
κυάνεος έλέλικτο δράκων, κεφαλαί δέ οί ήσαν 
τρεις άμφιστρεφέες, ενός αύχένος έκπεφυυΐαι. 40 
κρατί δ' έπ' άμφίφαλον ,κυνέην θέτο τετραφάληρον 
ιππουριν δεινον δε λόφος χαθύπερθεν ένευεν. 
εϊλετο δ' άλκιμα δοϋρε δύω, κεκορυθμένα χαλκω, 
οξέα· τήλε δε χαλκός άπ' αύτόφιν ουρανον εΐσω 
λάμπ. επί δ' έγδούπησαν Άθηναίη τε καί"Ηρη, 45 
τιμώσαι βασιλήα πολυχρύσοιο 'Μυκήνης. 
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ήνιόχω μεν Επειτα εφ έπέτελλεν έκαβτος 
ίππους ευ χατά κόδμον έρυκέμεν αύθ' έπι τάφρω, 
•αυτοί δε πρυλέες βύν τεύχεδι θωρηχθέντες 
ρώοντ'· άδβεδτος δέ βοή γένετ'. ήώθι πρό. 50 
φθάν δε μέγ' ίππήων έπϊ τάφρω κοδμηθέντες, 
ίππήες δ' 6 λίγο ν μετεκίαθον. έν δε κυδοιμόν 
ώρδε κακόν Κρονίδης, κατά δ' νψόθεν ήκεν έέρδας 
αϊματι μυδαλέας έξ αιθέρος, οϋνεκ' έμελλεν 
πολλάς ίφθίμους χεφαλάς Άιδι προΐ'όψειν. 55 

Τρώες δ' αύθ' ¿τέρωθεν έπϊ θρωδμφ πεδίοιο, 
Έχτορά τ άμφΐ μέγαν καΐ άμυμονα Πουλυδάμαντα 
Αίνείαν θ', ός ΤρωδΙ θεός ώς τίεχο δήμω, 
τρεις τ' Άντηνορίδας, Πδλνβον και Άγήνορα δΐον 
ήίθεόν τ' Άκάμαντ , έπιείχελον άθανάτοιδιν. 60 
Έκτωρ δ' έν πρώτοιδι φέρ' αδπίδα πάντοδ' έίδην. 
οίος δ' έκ νεφέων αναφαίνεται οϋλιος άδτήρ 
παμφαίνων, τοτέ δ' αυτις εδυ νέφεα δκιόεντα, 
ώς Έκτωρ ότέ μέν τε μετά πρώτοιδι φάνεδκεν, 
άλλοτε δ' έν πυμότοιδι κελεύων πας δ' άρα χαλκφ 65 
λάμφ' ώς τε δτεροπή πατρός Αιός αίγιόχοιο. 

οι δ', ώς τ' άμψήρες ενάντιοι άλλήλοιδιν 
όγμον έλαύνωδιν, άνδρός μάκαρος κατ' άρουραν, 
πυρών ή κριθέων τά δέ δράγματα ταρφέα πίπτει' 
ως Τρώες και 'Αχαιοί έπ' άλλήλοιδι θορόντες 70 
δήουν, ούδ' έτεροι μνώοντ όλοοΐο φόβοιο. 
[/'σας δ' υδμίνη κεφαλάς έχεν, οι δέ λύκοι ώς 
θϋνον. Έρις δ' άρ' έχαιρε πολύδτονος είδορόωδ«· 
οί'η γάρ ρα θεών παρετύγχανε μαρναμένοιδιν, 
οι δ' άλλοι ου δφιν πάρεδαν θεοί, αλλά έκηλοι 75 
δφοΐδιν ε'νί μεγόροιδι καθείατο, ήχι έκάδτω 
δώματα καλό τέτυκτο κατά πτύχας Ούλύμποιο. 
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πάντες δ' ήτιόωντο κελαινεφέα Κρανίων α, 
ούνεκ' άρα Τρώεββιν έβούλετο κνδος όρέξαι. 
των μεν άρ' ουκ άλέγιξε πατήρ' δ δε νόσφι λιασθείς 80 
των άλλων απάνευθε καθέζετο κνδεϊ γαίων, 
είσορόων Τρώων τε πόλιν καί νήας Αχαιών 
χαλκού τε στεροπήν, δλλνντας τ δλλνμένονς τε.] 

όφρα μεν ήως ήν καί άέξετο ιερόν ήμαρ, 
τόφρα μάλ' αμφοτέρων βέλε' ήπτετο, πίπτε δέ λαός' 85 
ήμος δέ δρντόμος περ άνήρ ώπλίσσατο δεΐπνον 
ονρεος έν βήσσησιν, έπεί τ έκορέσσατο χείρας 
τάμνων δένδρεα μακρά, αδος τέ μιν ϊκετο θνμόν, 
σίτον τε γλνκεροΐο περί φρένας ίμερος αίρει, 
τήμος σφή αρετή Ααναοϊ ρήξαντο φάλαγγας, 90 
κεκλόμενοι έτάροισι κατά στίχας. έν δ' Αγαμέμνων 
πρώτος όρονσ', ε'λε δ' άνδρα Βιήνορα ποιμένα λαών} 

αυτόν, έπειτα δ' έταΐρον Όιλήα πλήξιππον. 
ή τοι δ γ' έξ ίππων κατεπάλμενος άντίος έατη' 
τον δ' ίθύς μεμαώτα μετώπιον όξέι δουρί 95 
νύξ', ουδέ στεφάνη δόρυ οί σχέθε χαλκοβάρεια, 
αλλά δι αυτής ήλθε καί δστέου, έγκέφαλος δέ 
ένδον άπας πεπάλακτο' δάμασσε δέ μιν μεμαώτα. 
καί τους μέν λίπεν αυθι άναξ ανδρών Αγαμέμνων 
στήθεσι παμφαίνοντας, έπεί περίδυσε χιτώνας· 100 
αύτάρ δ βή ρ Ίσόν τε καί "Αντιφον έξεναρίξων, 
υιε δύω Πριάμοιο, νόθον καί γνήσιο ν, άμφω 
είν ένί δίφρω ¿όντας· δ μέν νόθος ήνιόχευεν, 
"Αντιφος αυ παρέβαβκε περικλυτός" ω ποτ Αχιλλεύς 
"Ιδης έν κνημοΐβι δίδη μόσχοισι λυγοισιν, 106 
ποιμαίνοντ έπ' 'όεσσι λαβών, καί έλυσεν άποίνων. 
δή τότε γ' Ατρεΐδης ευρύ κρείων Αγαμέμνων 
τδν μέν υπέρ μαζοΐο κατά στήθος βάλε δουρί, 
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Άντιφον αν παρά ους έλαβε ξίφει, έκ δ' έβαλ' ίππων, 
βπερχόμενος δ' άπο τοΐιν έβνλα τεύχεα καλά, 110 
γιγνώβκαν καΐ γάρ βφε πάρος παρά νηυβί &οήβιν 
είδεν, or' εξ "Ιδης άγαγεν πόδας ώκνς Αχιλλεύς. 
¿ος δε λέων έλάφοιο ταχείης νήπια τέκνα 
ρηιδίως βννέαξε λαβών κρατεροίβιν όδοϋβιν, 
έλύων εις εννήν, άπαλόν τέ βφ ήτορ άπηύρα' 115 
ή δ' εΐ πέρ τε τύχηβι μάλα βχεδόν, ου δύναται βφιν 
χραιβμεΐν αυτήν γάρ μιν υπό τρόμος αίνος ίκάνεΐ' 
καρπαλϊμως δ' ήιξε δια δρνμά πυκνά καΐ ΰλην 
βπεύδονβ', ΐδρώουβα, κραταιού &ηρος νφ' όρμής' 
ώς άρα τοις οϋ τις δύνατο χραιβμήβαι ϋλεύρον 120 
Τρώων, άλλά καΐ αυτοί υπ' Αργείοιβι φέβοντο. 

αντάρ δ Πείβανδρόν τε καΐ Ίππόλοχον μενεχάρμην, 
νίέας Αντίμαχοιο δαΐφρονος, ος. ρα μάλιβτα 
χρνβον Αλεξάνδροιο δεδεγμένος, άγλαά δώρα, 
ουκ εί'αβχ' Έλένην δόμεναι ξαν&φ Μενελάω, 125 
τοϋ περ δή δύο παΐδε λάβε κρείων Αγαμέμνων 
είν ένΐ δίφρω έόντας, όμοϋ δ' έχον ώκέας ίππους' 
έκ γάρ βφεας χειρών φύγον ηνία βιγαλόεντα, 
τω δε κνκηύήτην. δ δ' έναντίον ώρτο λέων ώς 
Ατρεΐδης' τω δ' αν τ έκ δίφρου γονναζέβύην 130 
,,ξώγρει, Ατρέος υιέ, βύ δ' άξια δέξαϊ άπο iva' 
πολλά δ' εν Αντίμαχοιο δόμοις κειμήλια κείται, 
χαλκός τε χρνβός τε πολύκμητός τε βίδηρος' 
τών κέν τοι χαρίβαιτο πατήρ άπερείβι άποινα, 
εί νώι ζω ους πεπύ&οιτ' επί νηνβϊν Αχαιών135 

ώς τώ γε κλαίοντε προβανδήτην βαβιλήα 
μειλιχίοις έπέεββιν άμείλικτον δ' οπ' άκονβαν 
,,εί μεν δή Αντίμαχοιο δαΐφρονος νίέες έβτόν, 
ος ποτ' ένί Τρώων άγορή Μενέλαον άνωγεν, 
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άγγελίην έλθόντα βύν άντιθέω Όδνβήι, 140 
αυθι κατακτεΐναι μη δ' έξέμεν ~άψ ες Αχαιούς, 
νυν μεν δή ου πατρός άεικέα τίβετε λώβην." 

ή και Πείσανδρον μεν αφ' ίππων ώΰε χαμαζε 
δουρί βαλών προς στήθος· δ δ' ύπτιος ουδει έρείσθη. 
Ίππόλοχος δ' απορούσε· τον αυ χαμαΐ έξενάριξεν, 145 
χείρας άπό ξίφεΐ τμήξας από τ' αυχένα κάψας, 
ολμον δ' ως έσσευε κυλίνδεσθαι δι' δμίλου. 
τους μεν έασ', δ δ', οθι πλεΐσται κλονέοντο φάλαγγες, 
τή ρ ένόρουσ', άμα δ' άλλοι έυκνήμιδες Αχαιοί, 
πεζοί μεν πεζούς ολεκον φεύγοντας ανάγκη, ΐόθ 
ίππήες δ' ίππήας — υπό δέ σφισιν ώρτο κονίη 
εκ πεδίου, την ώρσαν έρίγδουποι πόδες ίππων — 
χαλκω δηιόωντες. άτάρ κρείων Αγαμέμνων 
αίέν άποκτείνων ε'πετ', Αργείοισι κελεύων. 
ώς δ' ίίτε πυρ άίδηλον έν άξύλω έμπέση ύλη· 155 
πάντη τ είλυφόων άνεμος φέρει, οί δέ τε θάμνοι 
πρόρριζοι πίπτουσιν έπειγόμενοι πυρός ορμή · 
ώς άρ' ύπ' Ατρεΐδη Άγαμέμνονι πίπτε κάρηνα 
Τρώων φευγόντων, πολλοί δ' έριαύχενες ίπποι 
κείν' δχεα κροτάλιζον ανά πτολέμοιο γέφυρας, 160 
ηνιόχους πο&έοντες άμύμονας· οί δ' επί γαίη 
κείατο γύπεσσιν πολύ φίλτεροι ή άλόχοισιν, 
["Εκτορα δ' εκ βελέων ύπαγε Ζευς εκ τε κονίης 
εκ τ άνδροκτασίης εκ θ' αίματος εκ τε κυδοιμοϋ'] 
Ατρείδης δ' ε'πετο σφεδανον ΑαναοΙΰι κελεύων. 105 
οί δε παρ' "Ιλου σήμα παλαιού Ααρδανίδαο, 
μέσσον κάτι πεδίον, παρ' έρινεον έσσευοντο. 
ίέμενοι πόλιος' δ δέ κεκληγώς ε'πετ αίεί 
Ατρεΐδης, λνθρω δε παλάσσετο χείρας άάπτους. 
άλλ' οτε δή Σκαιάς τε πύλας και φηγον ϊκοντο, 170 
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ένθ' άρα δή ΐδταντο xal αλλήλους άνέμιμνον. 
of δ' έτι χάμ μέββον πεδίον φοβέοντο βόες ώς, 
άς τε λέων έφόβηδε μόλων έν νυκτός άμολγώ 
πάβας· τη δέ τ' ίή αναφαίνεται αίπύς όλεθρος· 
της δ' εξ αυχέν' έκξε λαβών κρατεροΐδιν όδοϋβιν Πΰ 
πρώτον, έπειτα δέ θ' αίμα και έγκατα πάντα λαφύδβει· 
ώς τους Άτρεΐδης έφεπε κρείων Αγαμέμνων 
αίέν άποκτείνων τον όπίδτατον, οί δέ φέβοντο. 
[πολλοί δέ πρηνεΐς τε και ύπτιοι έκπεδον ίππων 
Άτρεΐδεω υπό χερδί- περιπρό γαρ έγχεΐ θΰεν.] 180 
άλλ' ότε δή τάχ έμελλεν υπό πτόλιν αιπΰ τε τείχος 
ϊξεδθαι, τότε δή ρα πατήρ ανδρών τε θεών τε 
Ίδης έν κορυφήδι καθέζετο πιδηέδδης, 
ούρανόθεν καταβάς' έχε δ' άδτεροπήν μετά χερδίν. 
Ίριν δ' ώτρυνε χρυβόπτερον άγγελέουδαν' 185 
,,βάδκ' (θι, Ιρι ταχεία, τον Έκτορι μϋθον ένίδπες. 
όφρ' αν μέν κεν δρα Αγαμέμνονα ποιμένα λαών 
θύνοντ έν προμάχοιδιν έναίροντα δτίχας ανδρών, 
τόφρ' άναχωρείτω, τον δ' άλλον λαόν άνώχθώ 
μάρναδθαι δηίοιδι κατά κρατερήν υδμίνην 190 
αυτάρ έπεί κ ή δουρί τυπείς ή βλήμενος ίω 
εις ίππους αλεται, τότε of κράτος έγγναλίξω 
κτείνειν, εις ο κε νήας ένδδέλμους άφίκηται 
δύη τ' ήέλιος καϊ έπϊ κνέφας ιερόν έλθη." 

ώς έφατ, ούδ' άπίθηδε ποδήνεμος ώκέα Ίρις, 195 
βή δέ κατ Ίδαίων όρέων είς "Ιλιον ίρήν. 
ευ ρ' υ Γον Πριάμοιο δαιφρονος, Έκτορα δϊον, 
έδτεώτ' έν θ' ϊπποιδι καί αρμαδι κολλητοΐδιν 
αγχοϋ δ' ίδταμένη προδέφη πόδας ώκέα Ίρις· 
,"Εκτορ υΓε ΙΙριάμοιο, Ail μήτιν ατάλαντε, 200 
Ζεύς με πατήρ προέηκε τεϊν τάδε μυθήδαδθαι. 
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όφρ' αν μέν κεν δρας Αγαμέμνονα ποιμένα λαών 
θύνοντ' έν προμύχοιβιν έναίροντα βτίχας ανδρών, 
ζόφρ' ύπόεικε μάχης, τον δ' άλλον λαον άνωχθι 
μάρνασθαι δηίοιβι κατά κρατερήν νϋμίνην 20δ 
αύτάρ έπεί x ή δονρΐ τνπείς ή βλήμενος ιω 
είς ίππους άλεται, τότε τοι κράτος έγγυαλίξει 
κτείνειν, είς δ κε νήας έυσσέλμους άφίκηαι 
δύη τ' ήέλιος καί έπϊ κνέφας Ιερόν έλίίη." 

ή μεν άρ' ως είπούδ' απέβη πόδας ώκέα Τρις, 210 
Έκτωρ δ' έξ οχέων σύν τενχεβιν άλτο χαμάζε, 
πάλλων δ' δξέα δοΰρα κατά βτρατόν φχετο πάντη 
ότρύνων μαχέσασθαι, έγειρε δέ φύλοπιν αίνήν. 
of δ' έλελίχθηβαν xal έν αντίο ι έβταν Αχαιών, 
Αργεΐοι δ' έτερωθεν έκαρτύναντο φάλαγγας. 215 
άρτννθη δέ μάχη, βτάν δ' άντίοι. έν δ' Αγαμέμνων 
πρώτος δρουβ', έθελεν δέ πολύ προμάχεβθαι απάντων. 

έβπετε νυν μοι, μοϋβαι 'Ολύμπια δώματ' έχονβαι, 
ο ς τις δή πρώτος Αγαμέμνονος άντίος ήλθεν 
ή αύτών Τρώων ήέ χλειτών επικούρων. 220 
Ίφιδάμας Αντηνορίδης ήύς τε μέγας τε, 
og τράφη έν Θρήκη έριβώλακι, μητέρι μήλων' 
Κισσής τόν γ' έθρεψε δόμοις ivi τντθον έόντα 
μητροπάτωρ, og έτικτε Θεανώ χαλλιπάρηον 
αύτάρ έπεί ρ ήβης έρικυδέος ί'κετο μέτρον, 225 
αυτού μιν κατέρυκε, δίδου δ' δ γε θυγατέρα ή ν « 
γήμας δ' έκ θαλάμοιο μετά κλέος ΐκετ Αχαιών 
συν δυοκαίδεκα νηνσΐ κορωνίσιν, αΐ of ε'ποντο. ' 
τάς μέν έπειτ έν Περκώτη λίπε νήας έίβας, 
αύτάρ & πεζός έών είς'Ίλιον είληλούθειν . 230 
og ρα τότ Άτρεΐδεω Αγαμέμνονος άντίος ήλθεν. 
of δ' δτε δή σχεδόν ήσαν έπ' άλλήλοισιν ίόντες, 
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'Ατρεΐδης μεν άμαρτε, παραϊ δέ of έτράπετ έγχος, 
Ίφιδάμας δέ κατά ζώνην, ύώρηκος ένερ&εν, 
νύξ', έπι δ' αυτός έρειβε βαρείη χειρί πι&ήβας' 235 
ου δ' ετορε ζωβτήρα παναίολον, αλλά πολύ πρϊν 
άργύρω άντομένη μόλιβός 'ώς έτράπετ αιχμή, 
καΐ τό γε χειρί λαβών ευρύ κρείων 'Αγαμέμνων 
έλκ έπϊ οϊ μεμαώς ως τε λίς, έκ δ' άρα χειρός 
βπάββατο ' τον δ' άορι πλήξ' αυχένα, λϋβε δέ γυΐα. 240 
ώς δ μέν αυύι πεβών κοιμήβατο χάλκεον ϋπνον 
οικτρός, από μνηβτής άλόχον, άβτοΐβιν αρήγων, 
κουριδΐης, ής ου τι χάριν ί'δε, πολλά δ' έδωκε ν 
πρωύ' εκατόν βοϋς δώκεν, έπειτα δέ χίλι νπέβτη, 
αίγας δμοϋ καί δις, τά of άβπετα ποιμαϊνοντο. 245 
δή τότε γ' 'Ατρεΐδης 'Αγαμέμνων έξενάριξεν, 
βή δέ φέρων αν' ομιλον 'Αχαιών τεύχεα καλά. 

τον δ' ώς ούν ένόηβε Κόων άριδείκετος ανδρών, 
πρεββυγεν,ής 'Αντηνορίδης, κρατερόν ρά έ πένύος 
όφύαλμούς έκάλυψε καβιγνήτοιο πεβόντος. 250 
βτή δ' ευράξ βύν δουρί λαθών 'Αγαμέμνονα δ ίο ν, 
ννξε δέ μιν κατά χείρα μέβην, αγκώνος ένερύεν, . 
άντικρύς δέ διέβχε φαεινού δουρός άκωκή. 
ριγηβέν τ' άρ' έπειτα άναξ άνδρών 'Αγαμέμνων' 
άλλ' ονδ' ώς άπέληγε μάχης ήδέ πτολέμοιο, 255 
.αλλ' έπόρουβε Κόωνι έχων άνεμοτρεφές έγχος. 

* ή τοι δ Ίφιδάμαντα • καβίγνητον καί όπατρον 
έλκε ποδός μεμαώς,' καί άντε ι πάντας άρίβτους' 
τον δ' έλκοντ άν' ομιλον υπ' άβπϊδος όμφαλοέββης 
οϋτηβε ξυβτω• χαλκήρεΐ, λϋβε δέ γυΐα" 260 
τοΐο δ' έπ' Ίφιδάμαντι κάρη άπέκοψε παραβτάς. 
ενθ' 'Αντήνορος νΐες υπ' 'Ατρεΐδη βαβιλήί 
πότμον άναπλήβαντες έδυν δόμον "Αιδος εΐβω. 
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αντάρ ό των άλλων έπεπωλεΐτο βτίχας ανδρών 
έγχεΐ τ' άορί τε μεγάλοιβί τε χερμαδίοιβιν, 265 
οφρα ο C αϊ μ' έτι θερμόν άνήνοθεν εξ ώτειλής. 
αντάρ έπεί το μεν έλκος έτέρβετο, πανβατο δ' αίμα, 
όξεΐαι δ' όδύναι δϋνον μένος Άτρεΐδαο. 
ώς δ' οτ' αν ώδινονβαν έχη βέλος δξύ γυναίκα, 
δριμύ, τό τε προΐεΐδι μογοδτόκοι Είλείθνιαι, 270 
"Ηρης θυγατέρες πίκρας ώδΐνας έχονΰαι, ' . 
ώς όξεί' όδύναι δϋνον μένος Άτρεΐδαο. 
ες δίφρο ν δ' άνόρουβε καΐ ήνιόχω έπέτελλεν 
νηνβιν έπι γλαφνρήβιν έλαυνέμεν ήχθετο γαρ κήρ. 
ήνΰεν δε διαπρύβιον Ααναοΐβι γεγωνώς' 275 
,,ώ φίλοι, Άργείων ηγήτορες ήδε μέδοντες, 
ύμεΐς μεν νυν νηνβιν άμύνετε ποντοπόροιβιν 
φύλοπιν άργαλέην, έπεί ουκ έμε μητίετα Ζευς 
εί'αβε Τρώεββι πανημέριον πολεμίζειν." 

ώς έφαθ', ηνίοχος δ' ΐμαβεν καλλίτριχας 'ίππους 280 
νήας έπι γλαφϋράς', τω δ' ουκ άέκοντε πετέβθην' 
άφρεον δε βτήθεα, φαίνοντο δε νέρθε κονίη, 
τειρόμενον βαβιλήα μάχης άπάνενθε φέροντες. 

"Εκτωρ δ' ώς ένόηβ' Αγαμέμνονα νόβφι κιόντα, 
Τρωβί τε και Λυκίοιβιν έκέκλετο μακρόν άύβας' 285 
„Τρώες και Αύκιοι καΐ Αάρδανοι άγχιμαχηταί, 
άνέρες έβτε, φίλοι, μνήβαβ&ε δε θούριδος άλκής. 
οΐχετ άνήρ ωριβτος, έμοί δε μέγ' εύχος έδωκεν 
Ζευς Κρονίδης' άλλ' Ιθύς έλαύνετε μώνυχας ίππους 
ίφθίμων Ααναών, ΐν' ύπέρτερον εύχος άρηβθε." 290 

ώς ειπών ώτρννε μένος και θυμον έκάβτον. 
ώς δ' οτε πού τις θηρητήρ κύνας άργιόδοντας 
βενη επ' άγροτέρω βνΐ καπρίω ήε λέοντι, 
ώς επ Άχαιοΐβιν βενε Τρώας μεγαθύμονς 
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"Εκτωρ Πριαμίδης, βροτολοιγώ ϊδος "Αρηι. 295 
αυτός δ' έν πρώτοιδι μέγα φρονέων έβεβήκειν, 
έν δ' έπεδ' νβμίνη υπεραέι ίβος άέλλη, 
ή τε καθαλλομένη ίοειδέα πόντον όρίνει. 

ένθα τίνα πρώτον, τίνα δ' υβτατον έξενάριξεν 
"Εκτωρ Πριαμίδης, οτε οί Ζευς κΰδος έδωκε ν, 300 
Άβαΐον μεν πρώτα και Αύτόνοον καί Όπίτην 
καί Αόλοπα Κλυτίδην και Όφέλτιον ήδ' Άγέλαον 
Αίβυμνόν τ' τ£1ρόν τε καί Ίππόνοον μενεχάρμην. 
τους άρ' δ γ' -ηγεμόνας Ααναών έλεν, αντάρ έπειτα 
πληθύν, ώς όποτε νέφεα Ζέφυρος βτυφελίξη 305 
άργεβταο Νότοιο, βαθείη λαίλαπι τύπτων 
πολλόν δε τρόφι κύμα κυλίνδεται, ύψόδε δ' άχνη 
δκίδναται ε'ξ άνέμοιο πολυπλάγκτοιο ι'ωής' 
ώς άρα πυκνά καρήαθ' ύφ' "Εκτορι δάμνατο λαών. 

ένθα κε λοιγός έην καί αμήχανα έργα γένοντο, 310 
καί νύ κεν έν νήεββι πέβον φεύγοντες '.Αχαιοί, 
ει μή Τυδεΐδη Αιομήδεϊ κέκλετ Όδυββεύς' 
„Τυδεΐδη. χί παθόντε λελάδμεθα θούριδος αλκής; 
αλλ' άγε δεϋρο, πέπον, παρ' έμ' ιβταβο' δή γαρ έλεγχος 
έββεται, ει κεν νήας έλη κορυθαίολος "Εκτωρ." 315 

τον δ' άπαμειβόμενος προδέφη κρατερός Αιομήδης" 
,,ή τοι έγώ μενέω καί τλήδομαι' άλλα μίνυνθα 
ήμέων έββεται ήδος, έπεί νεφεληγερέτα Ζευς 
Τρωβίν δή βόλεται δούναι κράτος ήέ περ ήμΐν." 

ή καί Θυμβραΐον μεν αφ' ίππων ώδε χαμαξε 320 
δουρί βαλών κατά μαξόν άριδτερόν, αύτάρ Όδνδδεύς 
άντίθεον θεράποντα Μολίονα τοΐο άνακτος. 
τους μεν έπειτ ε ία β αν, έπεί πολέμου άπέπαυδαν 
τω δ' άν' όμιλον ίόντε κυδοίμεον, ώς οτε κάπρω 
έν κυδί θηρευτήδι μέγα φρονέοντε πέδητον 325 
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ως όλεχον Τρώας πάλιν όρμένω' αύτάρ Αχαιοί 
άσπασίως φεύγοντες άνέπνεον "Εκτορα δΐον. 

ένθ' ελέτην δίφρον τε και άνέρε δήμου άρίστω, 
υίε δύω Μέροπος Περκωβιου, δρ περί πάντων / 
ήδεε μαντοσύνας, ουδέ ους παίόας έαβκεν 330 
Οτείχειν ε'ς πόλεμον φθισήνορα' τώ δέ οι ου τι 
πειθέσθην κήρες γαρ αγον μέλανος θανάτοιο. 
τους μεν Τυδεΐδης δουρικλειτός Αιομήόης 
θυμού και ψυχής κεκαϋών κλυτά τεύχε' άπηύρα, 
Ίππόδαμον δ' Όδυσεύς και 'Τπείροχον έξενάριξεν. 335 

ένθα βφιν κατά ίσα μάχην έτάνυσσε Κρονίων ' 
εξ "18ης καμορών το! δ' αλλήλους ένάριζον. 
ή το ι Τυδέος υιός Αγάστροφον οϋτασε δουρί 
Πκιονίδην ήρωα κατ ίσχίον ου >έ οι ίπποι 
εγγύς έσαν προφυγεΐν, άάσατο δέ μέγα θυμω. 340 
τους μεν γαρ θεράπων άπάνευθ' έχεν, αύτάρ ό πεζός 
θϋνε δια προμάχων, εϊως φίλον ώλεσε θυμό ν. 
"Εκτωρ δ' οξύ νόησε κατά στίχας, ώρτο δ' έπ αύτούς 
κεκληγώς' άμα δέ Τρώων ε'ίποντο φάλαγγες, 
τον δέ ίδών ρίγησε βοήν άγαθός Αιομήδης, 345 
αίψα δ' Όδυσσήα προσεφώνεεν εγγύς έόντα' 
,,νώιν δη τάδε πήμα κυλίνδεται, 'όβριμος "Εκτωρ' 
αλλ' άγε δή στέωμεν και άλεξώμεσθα μένοντες." 

ή ρα καί άμπεπαλών προΐει δολιχόσκιον έγχος, 
και βάλεν, ούδ' άφάμαρτε, τιτυσκόμενος κεφαλήφιν, 350 
άκρην κάκ κόρυθα' πλάγχθη δ' άπό χαλκόφι χαλκός, 
ούδ' ΐκετο χρόα καλόν έρύκακε γαρ τρυφάλεια 
τρίπτνχος αύλώπις, τήν οι πόρε Φοίβος Απόλλων. 
"Εκτωρ δ' ώκ' άπέλεθρον άνέδραμε, μΐκτο. δ' όμίλω, 
στη δέ γνύξ έρίπων καί έρείσατο χειρί παχείη 355 
γαίης' άμφί δέ όσσε κελαινή νυξ έκάλυψεν. 

ΗΟΗΕΒΙ Ιΐ.ΙΑΗ. I. 16 
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όφρα δε Τνδεΐδης μετά δούρατος ψχετ έρωήν 
τήλε διά προμάχων, οθι οί καταείβατο γαίης, 
τόφρ' Έκτα ρ άμπνυτο, και αψ ές δίφρον δρούβας 
έξέλαβ' ές πληύνν και άλεύατο κήρα μέλαιναν. 360 
δουρί δ' έπαΐββων προβέφη κρατερός Αιομήδης' 
,,έξ αν νυν έφυγες θάνατον, κύον ή τέ τοι άγχι 
ήλθε κακόν νυν αυτέ β' έρύβατο Φοίβος Απόλλων 
φ μέλλεις ενχεβύαι ίων ές δοϋπον ακόντων, 
ή &ήν β' έξανύω γε και νβτερον άντιβολήβας, 365 
εΐ πού τις καΐ έμοί γε θεών έπιτάρρούός έβτιν. 
νϋν αύ τους άλλους έπιείβομαι, ον κε κιχείω." 

ή και Παιονίδην δουρικλντον έξενάριξεν. 
αύτάρ Αλέξανδρος, Ελένης πόβις ήνκόμοιο, 
Τνδεΐδη έπι τόξα τιταίνετο, ποιμένι λαών, 370 
βτήλη κεκλιμένος άνδροκμήτω έπΙ τύμβω 
"Ιλου Ααρδανίδαο, παλαιού δημογέροντος. 
ή τοι δ μεν ύώρηκα Αγαοτρόφου ίφύίμοιο 
αΐνυτ άπο βτή&εβφι παναίολον άβπίδα τ' ά>μων 
και κόρυύα βριαρήν δ δε τόξου πήχνν άνελκεν 375 

.και βάλεν, ουδ' άρα μιν άλιον βέλος έκφυγε χειρός, 
ταρβόν δεξιτεροίο ποδός' διά δ' άμπερες ίός 
έν γαίη κατέπηκτο. δ δε μάλα ηδύ γελάββας 
έκ λόχου άμπήδηβε και ευχόμενος έπος ηϋδα' 
,,βέβληαι, ουδ' άλιον βέλος έκφυγεν ώς 'όφελόν τοι 380 
νείατον ές κενεώνα βαλών έκ ύνμδν έλέβ&αι' 
ούτω κεν καΐ Τρώες άνέπνενβαν κακότητος, 
οι τέ βε πεφρίκαβι λε'ονθ' ώς μηκάδες αίγες." 

τον δ' ου ταρβήβας προβέφη κρατερός Αιομήδης' 
„τοξότα, λωβητήρ, κέραι άγλαέ, παρ&ενοπΐπα, 385 
εί μεν δή άντίβιον βνν τεύχεβι πειρηύείης, 
ουκ άν τοι χραίβμηβι βιος καΐ ταρφέες Ιοί' 
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νυν δέ μ έπιγράψας ταρδον ποδός εύχεαι αντως. 
ουκ άλέγω, ώς εϊ με γυνή βάλοι ή παις άφρων 
κωφον γαρ βέλος ανδρός άνάλκιδος ούτιδανοΐο. 390 
ή τ' άλλως νπ έμεΐο, καΐ εϊ κ ολίγον περ έπανρη, 
οξύ βέλος πέλεται, καϊ άκήριον atipa τίθηδιν 
του δε γυναικός μέν τ' άμφίδρυφοί είδι παρειαί, 
παίδες δ' δρφανικοί' δ δέ θ' α'ίματι γαΐαν έρεύθων 
πνθεται, οιωνοί δε περί πλέες ήέ γυναίκες395 

ώς φάτο, του δ' Όδυδευς δουρικλυτός έγγύθεν έλθών 
εδτη πρόδθ'' ó δ' 'όπιδθε καθεξόμενος βέλος ώκυ 
εκ ποδός έλκ , οδύνη δέ διά χροός ήλθ' άλεγεινή. 
ές δίφρον δ' άνόρουδε καί ήνιόγω έπέτελλεν 
νηυδίν έπι γλαφυρήδιν έλαυνέμεν ήχθετο γάρ κήρ. 400 

οι'ώθη δ' Όδνδεύς δονρικλντός, ούδέ τις αύτω 
Άργείων παρέμεινεν, έπεί φόβος ελλαβε πάντας' 
όχθήδας δ' άρα είπε προς ον μεγαλήτορα θυμό ν 
,,ώ μοι εγώ, τί πάθω; μέγα μεν κακόν, αϊ κε φέβωμαι 
πληθύν ταρβήδας, το δέ ρίγιον, αϊ κεν άλώω 405 
μοϋνος' τους δ' άλλους Ααναους έφόβηδε Κρονίων. 
άλλα τί ή μοι ταντα φίλος διελε'ξατο θυμός; 
oída γάρ, δττι κακοί μεν άποίχονται πολέμοιο, 
δς δε' κ άριδτεύηδι μάχη ένι, τον δέ μάλα χρεω 
έδτάμεναι κρατερώς, ή τ έβλητ ή τ έβαλ',άλλον." 410 

είος δ ταΰθ' ωρμαινε κατά φρένα καί κατά θυμόν, 
τόφρα δ' επί Τρώων δτίχες ήλυθον άδπιβτάων, 
ελδαν δ' έν μέδβοιδι, μετά δφίδι πήμα τιθέντες. 
ώς δ' Ζτε κάπριον άμφί κύνες θαλεροί τ αίξηοί 
δευωνταΐ' ó δε' τ' είδι βαθείης έκ ξυλόχοιο 415 
θήγων λενκον ύδόντα μετά γναμπτήδι γένυδδιν, 
άμφί δέ τ άίδδονται, υπ αϊ δέ τε κόμπος οδόντων 
γίγνεται' of δέ μένουδιν άφαρ δεινόν περ έόντα' 

1 6 * 
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ώς φα τότ άμφ' Όδυβήα διίφιλον έββενοντο 
Τρώες· 6 δέ πρώτον μϊν όμύμονα Αηιοπίτην 420 
ονταβεν ώμο ν νπερθεν έπάλμενος όξε'ι δονρί, 
αντάρ έπειτα Θόωνα ν.αϊ "Εννομον έξενάριξεν. 
Χερβιδάμαντα δ' έπειτα, καθ' ίππων άίξαντα, 
δονρί κατά πρότμηβιν νπ' άβπίδος δμφαλοέββης 
νύξεν δ δ' έν κονίηβι πεβών έλε γαΐαν άγοβτω. 425 
τους μεν έαβ', δ δ' αρ' Ίππαβίδην Χάροπ' οϋταβε δονρί, 
αύτοκαβίγνητον έυηγενέος Σώκοιο. 
τω δ' έπαλεξήβων Σώκος κίεν, ¿6άθεος φώς, 
βτή δε μάλ' έγγύς ίων και μιν προς μνθον έειπεν 
,,ώ Όδνβεν πολύαινε, δόλων ατ ήδε πόνοιο, 430 
βήμερον ή δοιοΐβιν έπενξεαι Ίππαβίδηβιν, 
τοιώδ' άνδρε κατακχείνας καϊ τενχε' άπονρας, 
ή κεν έμω υπό δονρί τνπείς άπο θνμον όλέββης." 

ώς ειπών ούτηβε κατ' άβπίδα πάντοβ' έίβιην · 
διά μεν άβπίδος ήλθε φαεινής όβριμον έγχος, 435 
καϊ διά θώρηκος πολυδαιδάλου ήρήρειβτο, 
πάντα δ' άπο πλευρών χρόα έργαθεν, ουδέ τ έαβ εν 
Παλλάς Άθηναίη μιχθήμεναι έγκαβι φωτός, 
γνώ δ' Όδνβενς, ο οι οϋ τι τέλος κάτα καίριον ήλθεν, 
άψ δ' άναχωρήβας Σώκον προς μνθον έειπεν' 440 
,,ά δείλ', ή μάλα δή βε κιχάνεται αι'πύς όλεθρος. ' 
ή τοι μέν φ' έμ' έπαυβας έπΐ Τρώεββι μάχεβθαι, 
βοί δ' εγώ ένθάδε φημί φόνον και κήρα μέλαιναν 
ή ματ ι τω δ' έββεβθαι, έμω δ' υπό δονρί δα μέντα 
ευχος έμοί δώβειν, ψυχήν δ' "Λιδι κλυτοπώλω." 445 

ή, και δ μεν φνγαδ' αντις νποβτρέψας έβεβήκειν, 
τω δε μεταβτρεφθέντι μεταφρένω έν δόρυ πήξεν 
ώμων μεββηγνς, διά δε βτήθεοφιν έλαββεν. 
δονπηβεν δε πεβών δ δ' επενξατο δΐος Όδνββενς· 
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,,ώ Σώχ , Ίππάβου νιε δαΐφρονος ίπποδάμοιο, 450 
φθή 0ε τέλος θανάτοιο κιχήμενον, ούδ' ύπάλυξας. 
κ δείλ', ού μεν ΰοί γε πατήρ καϊ πότνια μήτηρ 
00δε καθαιρήβονβι θανόντι περ, αλλ' οιωνοί 
ώμηβταί έρνονβι, περ! πτερά πυκνά βαλόντες' 
αυτά ρ έμ', εϊ κε θάνω, κτεριοΰσί γε δϊοι 'Αχαιοί." 455 

ως ειπών Σώκοιο δαίφρονος 'όβριμον έγχος 
έξω τε χροδς έλκε και άόπέδος όμφαλοέΰΰης' 
αΐμα δέ οι σπαβθέντος άνέσρυτ ο, κήδε δε θυμό ν. 
Τρώες δε μεγάθυμοι όπως ϊ'δον a ι μ' Όδυβήος, 
κεκλόμενοι καθ' όμιλον έπ' αύτω πάντες έβηβαν. 4g0 
αυτά ρ 8 γ' έξοπίβω άνεχάξετο, αύε δ' εταίρους, 
τρις μεν έπειτ ήυβεν, όβον κεφαλή χάδε φωτός, 
τρίς δ' αιεν ίάχοντος άρηίφιλος Μενέλαος, 
αΐψα δ' άρ' Αί'αντα προβεφώνεεν εγγύς έόντα' 
,,ΑΪαν διογενές Τελαμώνιε, κοίρανε λαών, , 465 
άμφί μ' Όδνΰβήος ταλαβίφρονος ϊκετ αυτή 
τω ίκέλη, ώς ει έ βιωατο μοϋνον έόντα 
Τρώες άποτμήξαντες ένί κρατερή νβμίνη · 
αλλ' ίο μεν καθ' ομιλον ' άλεξέμεναι γάρ άμεινον. 
δείδω, μή τι πάθηΰιν ένί 'Γρώεββι μονωθείς, 470 
εΰθλος εών, μεγάλη δέ ποθή Ααναοΐβι γένηται." 

ώρ ειπών δ μεν ήρχ , δ δ' άμ έβπετο ίβόθεος φως. 
εύρο ν έπειτ Όδυΰήα διίφιλον άμφί δ' άρ' αύτον 
Τρώες έπονθ' ώς εί τε δαφοινόί θώες ϋρεβφιν 
άμφ' έλαφον κεραον βεβλημένον, όν τ' έβαλ' άνήρ 475 
ίω άπο νευρής' τον μεν, τ' ήλυξε πόδεβσιν 
φεύγων, δφρ' αίμα λιαρον και γούνατ' όρώρη' 
αύτάρ ε'πε! δή τόν γε δαμάΰβεται ώκνς διΰτός, 
ώμοφάγοι μιν θώες έν ουρεβι δαρδάπτουβιν 
εν νέμει βκιερφ ' έπί τε λΐν ήγαγε δαίμων 480 
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βίντην ύώες μεν τε διέτρεβαν, αυτά ρ δ δάπτεί" 
ώς ρα τότ' άμφ' 'Οδυβήα δαΐφρονα ποικιλομήτην 
Τρώες έπον πολλοί τε καί άλκιμοι, αντάρ ο γ' ήρως 
άίββων ω έγχει άμύνετο νηλεές ή μα ρ " 
Αίας δ' έγγύ&εν ήλύε φέρων βάκος ή ντε πύργο ν, 485 
βτή δε παρέξ' Τρώες δε διέτρεβαν άλλνδις άλλος, 
ή τοι τον Μενέλαος άρήιος έξαγ' ομίλου 
χειρός έχων, eírag ύεράπων βχεδον ήλαβεν ίππους" 
Αίας δέ Τρώεββιν έπάλμενος ε'ιλε Αόρνκλον 
Πριαμίδην, νόύον νίόν, έπειτα δέ Πάνδοκον οντα, 490 
ούτα δέ Αύβανδρον και Πύραβον ήδέ Πυλάρτην. 
ώς δ' όποτε πλήύων ποταμός πεδίονδε κάτειβιν 
χείμαρρους κατ' 'όρεβφιν, όπαζό μένος Α ιός ομβρω, 
πολλάς δέ δρυς·' άζαλέας, πολλάς δέ τε πεύκας 
έβφέρεται, πολλον δέ τ' άφυβγετον εις άλα βάλλει, 495 
ώς έφεπε κλονέων πεδίον τότε φαίδιμος Αίας, 
δαΐζων ίππους τε και άνέρας. ουδέ πω Έκτωρ 
πεύύετ , έπεί ρα μάχης έπ' άριβτερά μάρνατο πάβης 
οχύας πάρ ποταμοΐο Σκαμάνδρου, τή ρα μάλιβτα 
ανδρών πίπτε κάρηνα, βοή δ' άββεβτος όρώρειν 5c0 
Νέβτορά τ' άμφΐ μέγαν καί άρήιον Ίδομενήα. 
Έκτωρ μέν μετά τοΐβιν ομίλει μέρμερα ρέζων 
έγχεΐ θ' ίπποβύνη τε, νέων δ' άλάπαξε φάλαγγας" 
ούδ' άν πω χάζοντο κελεύύου δΐοι 'Αχαιοί, 
εί μή 'Αλέξανδρος, 'Ελένης πόβις ήνκόμοιο, 505 
παϋβεν αριβτεύοντα Μαχάονα ποιμένα λαών 
ίω τριγλώχινι βαλών κατά δεξιον ώμον. 
τω ρα περίδειβαν μένεα πνείοντες 'Αχαιοί, 
μή πώς μιν πολέμοιο μετακλιν&έντος έλοιεν. 
αύτίκα δ' 'Ιδομενεύς προβεφώνεε Νέβτορα δ ίο ν 510 
,,ώ Νέβτορ Νηληιάδη, μέγα κϋδος 'Αχαιών, 
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άγρει, 6ων δχέων έπιβήβεο, παρ δε Μαχάων 
βαινέτω, г g νήας δε τάχιβτ έχε μώνυχας ίππους' 
ίητρος γαρ άνήρ πολλών αντάξιος άλλων 
[ιούς τ' έκτάμνειν επί τ ήπια φάρμακα πάσσειν."] 515 

ώς έφατ', ονδ' άπίθηβε Γερήνιος ίππότα Νέβτωρ. 
αντίκα δ' ων όχέων έπεβήβετο, πάρ <5ε Μαχάων 
βαΐν', Άβκληπιοϋ νιος άμνμονος ίητήρος' _ 
μάβτιξεν δ' ίππους, τω δ' ουκ άέκοντε πετέβθην 
νήας έπι γλαφνράς' τή γαρ φίλον έπλετο θυμω. 520 

Κεβριόνης δε Τρώας όρινομένονς ένόηβεν 
Έκτορι παρβεβαώς, και μιν προς μνθον έειπεν 
,','Εκτορ, νώι μεν ένθάδ' δμιλέομεν Ααναοΐβιν 
εβχατιή πολέμοιο δυβηχέος, οί δε δή άλλοι 
Τρώες δρίνονται επιμίξ, ίπποι τε και αυτοί. 525 
Αίας δε κλονέει Τελαμώνιος' εν δέ μιν έγνων 
ενρν γαρ άμφ' ώμοιβιν έχει σάκος, αλλά και ήμεΐς 
κείσ' ίππους τ ε καΐ αρμ ίθννομεν, ένθα μάλιβτα 
ίππήες πεζοί τε κακήν έριδα προβαλόντες 
αλλήλους. όλέκουβι, βοή δ' άσβεστος δρωρεν." 530 

ώς άρα φωνήβας ίμαβεν καλλίτριχας ίππους 
μάβτιγι λιγυρή" τοί δε πληγής άίοντες 
ρίμφ' έφερον θοόν άρμα μετά Τρώας καϊ 'Αχαιούς 
βτείβοντες νέκνάς τε και άΰπίδας" αΐματι δ' άξων 
νέρθεν άπας πεπάλακτο και άντυγες αϊ περί δίφρον, 535 
ας άρ' άφ' ίππε ίων δπλέων ρ αθάμιγγες έβαλλον 
αΐ τ άπ' ε'πισσώτρων. δ δε ΐετο δϋναι δμιλον 
ανδρόμεον ρήξαί τε μετάλμενος" εν δε κνδοιμον 
ήκε κακόν Ααναοΐβι, μίνννθα δε χάζετο δονρός. 
[αντάρ ο τών άλλων έπεπωλεΐτο στίχας ανδρών 540 
έγχεΐ τ' άορί τε μεγάλοιβί τε χερμαδίοιβιν, 
Αίαντος δ' άλέεινε μάχην .Τελαμωνιάδαο. 
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Ζενς γάρ οι νεμεβάθ', 8τ' άμείνονι φωτί μάχοιto.] 
Ζ ε υ ς δέ πατήρ Αίανθ' ύψι'ξνγος ¿ν φ ό β ο υ ώρδεν 

δτή δε ταφών, όπιθεν δε δάκος βάλεν επταβόειον, 545 
τρέδδε δε πάπτήνας έφ' ο μ ί λ ο υ , θηρί έοικώς, 
έντροπαλιξόμενος ύλίγον γόνυ γουνός άμειβαν, 
ώς δ' αίθωνα λέοντα βοών άπο μεδδαύλοιο 
έδδεναντο κννες τε και άνέρες άγροιώται, 
οΐ τέ μιν ουκ είώδι βοών έκ πΐαρ έλέδθαι 550 
πάνννχοι έγρήδδοντες· ó δέ κρειών ερατιξων 
ίθνει, άλλ' ου τι πρήδδεί' θαμέες γαρ άκοντες 
άντίον άΐδδονδι θραδειάων άπο χειρών, 
καιόμεναί τε δεται, τάς τε τρεΐ έδδνμενός περ' 
ήώθεν δ' άπονόδφιν εβη τετιηότι θνμω" 555 
ώς Αίας τότ άπο Τρώων τετιημένος ήτορ 
ήιε, πόλλ' άέκων περί γαρ δίε νηνδίν Αχαιών. 
ώς δ' οτ όνος παρ' άρουραν ιών έβιήδατο παΐδας 
νωθής, ω δή πολλά περί ρόπαλ' άμφίς έάγη, 
κεϊρει τ είδελθών βαθύ λήιον οι δέ τε παίδες 560 
τνπτονδιν ροπάλοιδί' βΐη δέ τε νηπίη αύτών.· 
δπονδή τ' έξήλαδδαν, έπεί τ έκορέδδατο φορβής· 
ώς τότ' επειτ Αίαντα μέγαν, Τελαμώνιον νιόν, 
Τρώες ύπέρθνμοι πολνηγερέες τ' έπι'κονροι 
ννδδοντες ξνδτοΐδι μέδον δάκος αίέν ίποντο ' 505 
Αίας δ' άλλοτε μεν μνηδάδκετο θονριδος άλκής 
αντις νποδτρεφθει'ς, και έρητύδαδκε φάλαγγας 
Τρώων ίπποδάμων, ότέ δε τρωπάδκετο φνγειν. 
πάντας δε προέεργε θοάς έπί νήας άδενειν, 
αύτός δέ Τρώων καί Αχαιών θϋνε μεδηγνς 570 
ίδτάμενος' τά δέ δονρα θραδειάων άπο χειρών 
άλλα μέν έν δάκεΐ με} άλω πάγεν όρμενα πρόδδω, 
πολλά δέ καί μεδδηγύ, πάρος χρόα λενκόν έπαυρεΐν, 
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έν γαίη ΐβταντο, λιλαιόμενα χροός αβαι. 
τον δ' ώς ονν ένόηβ' Έναίμονος ¿γλαός υιός 576 

Εύρντΐνλος πυκινοΐβι βιαζόμενον βελέεβϋιν, 
6τή ρα παρ' αυτόν ίων καΐ άκόντιβε δουρί φαεινώ, 
καΐ βάλε Φαυβιάδην 'Απιδάονα ποιμένα λαών 
ήπαρ υπό πραπίδων, είθαρ δ' υπό γούνατ' έλυδεν 
Εύρύπυλος δ' έπόρονδε καΐ αΐνυτο τενχε' άπ' ώμων. 580 
τον δ' ώς ουν ένόηδεν '.Αλέξανδρος θεοειδής 
τεύχε άπαινύμενον 'Απιβάονος, αντίκα τόξον , 
ε'λκετ' έπ' Εύρυπύλψ, και μιν βάλε μηρόν διδτφ 
δεξιόν έκλάβθη δέ δόναξ, έβάρυνε δέ μηρόν. 
αψ δ' έτάρων εις έθνος έχάζετο κήρ' άλεείνων, 585 
ήυβεν δέ διαπρύδιον Ααναοΐδι γεγωνώς' 
,,ώ φίλοι, Άργείων ήγήτορες ήδέ μέδοντες, 
δτήτ έλελιχθέντες καΐ άμύνετε νηλεές ήμαρ 
ΑΙ'ανθ', δρ βελέεΰβι βιάζεται, ουδέ έ φημι 
φεύξεδθ' έκ πολέμοιο δυβηχέος. άλλα μάλ' αντην 590 
ϊβταδθ' άμφ' Αΐαντα μέγαν, Τελαμώνιον ν [όν." 

ώς έφατ Εύρύπυλος βεβλημένος' οι δέ παρ' αύτόν 
πληδίοι έδτηδαν, δάκε' ώμοιδι κλίναντες, 
δούρατ άναβχόμενοι. τών δ' άντίος ήλυθεν Αίας, 
ϋτή δέ μεταβτρεφθείς, έπε ι ΐκετο έθνος εταίρων. 595 

ώς οι μέν μάρναντο δέμας πυρός αίθομένοιο' 
Νέδτορα δ' έκ πολέμοιο φέρον Νηλήιαι ίπποι 
ίδρώδαι, ήγον δέ Μαχάονα ποιμένα λαών. 
τον δέ Ιδών ένόηδε ποδάρκης δΐος Άχιλλεύς' 
έβτήκει γαρ έπί πρύμνη μεγακήτεΐ νηΐ 600 
ειβορόων πόνον αίπνν ίώκά τε δαχρυόεβδαν. 
αΐψα δ' εταϊρον έόν Πατροκλήα προδέειπεν 
φθεγξάμενος παρά νηός' δ δέ κλιδίηθεν άκούδας 
έκμολεν ϊβος "Αρηι, κακού δ' αρα οι πέλεν άρχή. 
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τον πρότερο? προβέειπε Με ν ο ιτίου άλκιμος υιός' 605 
,,τίπτε με κικλήβκεις, Αχιλεύ; τί δέ βε χρεώ έμεΐο;" 
τον δ' άπαμεφόμενος προβέφη πόδας ώκύς Αχιλλεύς· 
,,δίε Μενοιτιάδη, τω έμΰ κεχαριβμένε ύνμω, 
νυν δίω περί γούνατ έμά βτήβεβύαι Αχαιούς 
λιββομένονς' χρειω γαρ ίκάνεται ούκέτ ανεκτός. 610 
αλλ' ίύι νυν, Πάτροκλε διίφιλε, Νέβτορ' έρειο, 
ον τινα τούτον άγει βεβλημένον έκ πολέμοιο. 
ή τοι μεν τά γ' όπιούε Μαχάονι πάντα έοικεν 
τω Αβκληπιάδή, άτάρ ουκ ίδον 'όμματα φωτός' 
ίπποι γάρ με.παρήιξαν πρόββω μεμαυΐαι." 615 

ώ§ φ.άτο, Πάτροκλος δε φίλω ¿πεπείθεθ' εταίρα», 
βή δέ ύέειν παρά τε κλιβίας καί νήας Αχαιών. 

οι δ' δτε δή κλιβίην Νηληιάδεω άφίκοντο, 
αύτοί μέν ρ' άπέβηβαν έπΐ χθόνα πουλυβότειραν, 
ίππους δ' Εύρυμέδων θεράπων λύε τοΓο γέροντος 620 
έξ όχέων. τοI δ' Ιδρώ άπεψύχοντο χιτώνων 
βτάντε ποτέ πνοιήν παρά θΓν' αλός" αντάρ έπειτα 
ές κλιβίην ίλθόντες επί κλιβμοΐβι καθίξον. 
τοίσι δέ τεϋχε κυκειώ ένπλόκαμος 'Εκαμήδη, 
την άρετ έκ Τενέδοιο γέρων, δτε πέρβεν Αχιλλεύς, 625 
ύυγατέρ' Αρβινόου μεγαλήτορος, ην οί Αχαιοί 
έ'ξελον, οϋνεκα βουλή άριβτεύεβκεν απάντων, 
ή βφωιν πρώτον μέν έπιπροΐηλε τράπεξαν 
καλήν κυανόπεξαν έύξοον, αντάρ έπ' αυτής 
χάλκειον κάνεον, ε'πί δέ κρόμνον, ποτ ω οψυν, 630 
ήδέ μέλι χλωρόν, παρά δ' άλφίτον ιερού άκτήν, 
πάρ δέ δέπας περικαλλές, δ οίκοθεν ήγ' δ γεραιός, 
χρυβείοις ήλοιβι πεπαρμένον * ονατα δ'· αυτού 
τέββαρ' έβαν, δοιαί δέ πελειάδες άμφίς έκαβτον 
χρύβειαι νεμε'θοντο, δύω δ' νπο πνύμένες ήβαν. 635 
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άλλος μεν μογέων άποκινήβαβκε τραπέζης 
πλεϊον έόν, Νέβτωρ δ' ό γέρων άμογητί άειρεν. 
έν τω ρά βφι κνκηδε γυνή έικνΐα θεήβιν 
οί'νω Πραμνείφ, επί δ' αίγειον κνή τυρόν 
κνήβτι χαλκείη, έπί δ' άλφιτα λευκά πάλννεν, 640 
πινέμεναι δ' έκέλενβεν, έπεί ρ ωπλιββε κνκειώ. 
τω δ' έπεί ούν πίνοντ άφέτην πολυκαγκέα δίψαν, 
μνθοιβιν τέρποντο προς άλλήλονς ίνέποντες, 
Πάτροκλος δε θνρηβιν έφίβτατο, Ιδόθεος φως. 
τον δε ίδών δ γεραιδς άπδ θρόνου ώρτο φαεινού, 645 
ές δ' άγε χειρός ελών, κατά δ' έδριάαβθαι ανωγεν. 
Πάτροκλος δ' έτέρωθεν άναίνετο είπέ τε μύθον 
,,ονχ έδος έβτί, γεραιέ διοτρεφές, ουδέ με πείθεις, 
αίδοΐος νεμεβητός, 8 με προέηκε πνθέβθαι, 
ών τινα τούτον άγεις βεβλημένον άλλα καί αύτδς 650 
γιγνώβκω, δρόω δέ Μαχάονα ποιμένα λαών. 
νϋν δέ έπος έρέων πάλιν άγγελος εΐμ' Αχιλήι. 
ευ δέ βύ οΐδθα, γεραιέ διοτρεφές, οίος εκείνος, 
δεινός άνήρ' τάχα κεν καί άναίτιον αίτιόωτο." 

τον δ' ήμείβετ έπειτα Γερήνιος ίππότα Νέβτωρ · 655 
,,τίπτε τ άρ' ώδ' Αχιλεύς όλοφύρεται νιας Αχαιών, 
όδβοι δη βέλεβιν βεβλήαται; ουδέ τι οΐδεν 
πένθεος, όδδον όρωρε κατά δτρατόν οι γαρ άριδτοι 
έν νηνδίν κέαται βεβλημένοι ούτάμενοί τε. 
βέβληται μέν δ Τνδεΐδης κρατερός Αιομήδης, 660 
ονταδται δ' 'Οδνδεύς δονρικλντός ήδ' Αγαμέμνων 
|βέβληται δέ καί Ενρνπνλος κατά μηρόν διδτω\· 
τούτον δ' άλλον εγώ νέον ήγαγον έκ πολέμοιο 
ίω άπο νενρής βεβλημένον. αύτάρ Αχιλλεύς 
έδθλός εών Ααναών ου κήδεται ονδ' έλεαίρει. 665 
ή μένει εις δ κε δή νήες θοαί άγχι θαλάδδης 
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Αργείων άέχητι πυρός δηίοιο ύέρωνται, 
αυτοί τε χτεινώ··ιε&' έπιβχερώ; ού γαρ έμή ϊς 
¿βύ', οΐη παρτ,ς ίβκεν ένΐ γναμπτοΐβι μέλεββιν. 
είθ' ώς ήβώοιμι βίη τέ μοι έμπεδος εί'η, 670 
ώς δπότ Ήλείοιβι καϊ ήμΐν νείκος έτυχύη 
άμφΐ βοηλαβίη, οτ' έγώ κτάνον Ίτυμονήα 
έβύλόν 'Τπειροχίδην, ος εν "Ηλιδι ναιετάαβκεν, 
ρύβι έλαννόμενος. ό δ' αμυνών ήβι βόεββιν 
έβλητ έν πρώτοιβιν έμής από χειρός άκοντι, 675 
κάδ δ' έπεβεν, λαοί δέ περίτρεβαν άγροιώται. 
ληίδα δ' έκ πεδίον βυνελάββαμεν ήλιύα πολλή ν, 
πεντήκοντα βοών αγε'λας, τόβα πώεα. οίών. 
τόΰβα ϋνών βυβόβια, τόβ' αίπόλια πλατί αιγών, 
ίππους δέ ξανθά? εκατόν και πεντήκοντα, 680 
πάβας ύηλείας, πολλήβι δέ πώλοι υπήβαν. 
καϊ τά μέν ήλαβάμεβύα Πύλον Νηλήιον εΐβω 
έννύχιοι προτί αβτν γεγήύει δέ φρένα Νηλεύς, 
οΰνεκά μοι τύχε πολλά νέω πολεμόνδε κιόντι. 
κήρυκες δ' έλίγαινον άμ ήοί φαινομένηφιν 685 
τους ί'μεν, ο'ιβι χρεΐος δφείλετ έν "Ηλιδι δέη· 
οι δέ βυναγρόμενοι Πνλίων ηγήτορες άνδρες 
δαίτρενον πολέβιν γάρ Έπειοί χρεϊος όφειλον, 
ώ? ήμεΐς παϋροι κεκακωμένο ι έν Πύλω ή μεν. 
έλ&ών γάρ ρ έκάκωβε βίη Ήρακληείη 690 
τών προτέρων έτέων, κατά δ' έχταύεν, οββοι άριβτοι. 
δώδεκα γάρ Νηλήος άμύμονος υιέ ες ήμεν 
τών οιο? λιπόμην, οI δ' άλλοι πάντες δλοντο. 
ταϋθ' ύπερηφανέοντες Έπειοί χαλκοχίτωνες, 
ήμέας υβρίζοντες, άτάΰύαλα μηχανόωντο. 696 
έκ δ' δ γέρων άγέλην τε βοών καϊ πώυ μέγ' οίών 
εΐλετο, χρινάμενος τριήκόβι ήδέ νομήας. 
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καϊ γάρ τω χρείος μέγ' δφείλετ εν "Ηλιδι δέη, 
τέσσαρες άθλοφόροι 'ίπποι αυτοΐβιν όχεβφιν, 
ελθόντες μετ' άεθλα" περί τρίποδος γάρ έμελλον 700 
θεύσεσθαι* τους δ' αυθι αναξ άνδρών Αυγείας 
κάβχεθε, τον δ' έλατήρ' άφίει άκαχήμενον 'ίππων, 
των δ γέρων έπέων κεχολωμένος ή Ó ε καϊ έργων 
έξέλετ' άβπετα πολλά· τά δ' αλλ' ές δήμον έδωκεν 
[δαιτρεύειν, μή τις οί άτεμβόμενος κίοι ί'βης.] 705 
ημείς μεν τά έκαστα διείπομεν, άμφί τε αβτυ 
έρδομεν ίρά θεοίς· οί δε τρίτω ή ματ ι πάντες 
ήλθον όμως αυτοί τε πόλεις καϊ μώννχες 'ίπποι, 
πανβυδίη' μετά δέ βφι Μολίονε θωρήββοντο 
παΐδ' έτ έόντ, ου πω μάλα είδότε θούριδος αλκής. 710 
έβτι δέ τις θρυόεββα πόλις, αίπεΐα κολώνη, 
τηλοϋ επ Άλφειω, νεάτη Πύλου ήμαθόεντος' 
τήν άμφεβτρατόωντο διαρραίβαι μεμαώτες. 
αλλ' οτε παν πεδίον μετεκίαθον, αμμι δ' 'Αθήνη 
άγγελος ήλθε θέονβ' απ' 'Ολύμπου θωρήββεβθαι 715 
έννυχος, ούδ' άέκοντα Πύλον κάτα λαδν άγειρεν, 
αλλά μάλ' έββυμένους πολεμίζειν. ουδέ με Νηλεύς 
εί'α θωρήΰβεβθαι, άπέκρνψεν δέ μοι ίππους· 
ου γάρ πω τί μ' έφη ΐδμεν πολεμήια έργα. 
αλλά καϊ ώς ίππεϋβι μετέπρεπον ήμετέροιβιν, . 720 
και πεζός περ έών, έπεί ώς άγε νείκος 'Αθήνη. 
έβτι δέ τις ποταμός Μινυήιος εις άλα βάλλων 
έγγύθεν Άρήνης, δθι μείναμεν ήώ δΐαν 
ζππήες Πυλίων, τά δ' έπέρρεον έθνεα πεζών, 
ένθεν πανβυδίη βύν τεύχεβι θωρηχθέντες 725 

ένδιοι ίκόμεβθ' ιερόν ρόον 'Αλφειοΐο. 
ένθα Ail ρέξαντες ύπερμενεΐ Ιερά καλά, 
ταϋρον δ' 'Αλφειω, ταϋρον δε Ποβειδάωνι, 
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αύτάρ Άθηναίη γλανκώπιδι βονν άγελαίην, 
δόρπον έπειθ' έλόμεδθα κατά δτρατον έν τελέεδδιν 730 
καϊ κατεκοιμήθημεν ¿ν εντεβιν οίδιν έκαδτος 
άμφί ροάς ποταμοίο. άτάρ μεγάθυμοι Έπε ιοί 
άμφίδταντο δή άδτν διαβραΐβαι μεμαώτες. 
άλλα δφι προπάροιθε φάνη μέγα έργον "Αρηος' 
εντε γαρ ήέλιος φαέθων ύπερέβχεθε γαίης, 735 
δυμφερόμεδθα μάχη Αιί τ ευχόμενοι καϊ 'Αθήνη. 
άλλ' οτε δή Πνλίων καϊ Έπε ιών έπλετο νεΐκος, 
πρώτος εγώ ν έλον άνδρα, κόμιδδα δε μώννχας ίππους, 
Μούλιον αΐχμητήν γαμβρός δ' ήν Ανγείαο, 
πρεββυτότην δε θνγατρ' είχε ξανθήν 'Αγαμήδην, 740 
ή τόβα φάρμακα ήδη, оба τρέφει ευρεία χθων. 
τον μεν έγώ προδιόντα βάλον χαλκήρεϊ δονρί, 
ήριπε δ' έν κονίηδιν έγώ δ' ές δίφρου όρούδας 
δτήν ρα μετά προμάχοιδιν. άτάρ μεγάθυμοι Έπειοι 
έτρεδαν άλλυδις άλλ,ος, έπεί ΐδον άνδρα πεδόντα 745 
ήγεμόν' ίππήων, δς άριδτενεδκε μάχεδθαι. 
αυτάρ έγών έπόρουδα κελαινή λαίλαπι• ίδος, 
πεντήκοντα δ' έλον δίφρους, δύο δ' άμφίς έκαδτον 
φώτες όδάξ έλον ούδας εμώ υπό δονρί δαμέντες. 
και νύ κεν 'Ακτορίωνε Μολίονε παΐδ' άλάπαξα, 750 
ει μή δφωε πατήρ ευρύ κρείων ένοδίχθων 
έκ πολέμου έδάωδε καλύψας ήέρι πολλή, 
ένθα Ζευς Πνλίοιδι μέγα κράτος έγγυάλιξεν 
τόφρα γαρ ονν έπόμεδθα δια δπιδέος πεδίοιο 
κτεϊνοντές τ' αύτονς άνά τ' έντεα καλά λέγοντες, 755 
όφρ' επί Βονπραδίου πολνπνρου βήδαμεν ίππους 
πέτρης τ' '¿Ιλενίης, καί Άλειδίου ένθα κολώνη . 
κέκληται, όθεν αντις άπέτραπε λαον 'Αθήνη. 
ένθ' άνδρα κτείνας πύματον λίπον αυτάρ 'Αχαιοί 
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αψ άπο Βουπρασίοιο Πνλονδ' έχον ώκέας ίππους, 760 
πάντες δ' ενχετόωντο θεών Ad Νέβτορί τ ανδρών. 
ώς έον, εΐ ποτ έον γε, μετ άνδράσιν. αντάρ Άχιλλενς 
οίος ής άρετής άπονήβεται' ή τέ μιν οί'ω . 
πολλά μετακλαύβεσθαι, έπεί κ άπο λαός 'όληται. 
ώ πέπον, ή μεν βοί γε Μενοίτιος ώδ' έπέτελλεν 765 
ήματι τω, δτε β' έκ Φθίης 'Αγαμέμνονι πέμπεν. 
νώι δέ τ ένδον έόντες, εγώ καΐ δΐος 'Οδυσσεύς, 
πάντα μάλ' εν μεγάροις ήκούομεν, ως έπέτελλεν. 
Πηλήος δ' ίκόμεβθα δόμους έύ ναιετάοντας 
λαον άγείροντες κατ Άχαιίδα πονλυβότειραν. 770 
ένθα δ' έπειθ' ήρωα Μενοίτιον εϋρομεν ένδον 
ήδε σέ, παρ δ' Άχιλήα' γέρων δ' ίππηλάτα Πηλεύς 
πιο να μηρέ' έκαιε βοάς Ad τερπικεραύνω 
αυλής έν χόρτω, έχε δε χρύβειον αλειβον 
βπένδων αΐθοπα οινον έπ' αίθομένοις ίεροϊβιν. 775 
σψώι μεν άμφΐ βοος ε'πετον κρέα, νώι δ' έπειτα 
βτήμεν ένί προθύροισι' ταφών δ' άνύρουσεν 'Αχιλλενς, 
ες δ' άγε χειρός ελών, κατά δ' έδριάαβθαι ανωγεν, 
ξείνιά τ εν παρέθηκεν, α τε ξείνοις θέμις έβτίν. 
αύτάρ έπεί τάρπημεν έδητνος ήδε ποτήτος, 780 
ήρχον έγώ μνθοιο, κελενων ύμμ' άμ' έπεβθαι· 
ΰφώ δέ μάλ' ήθέλετον, τώ δ' αμφω πόλλ' έπέτελλον. 
Πηλ.εύς μεν ω παίδι γέρων έπέτελλ' Άχιλήι 
alev άριβτενειν καΐ υπείροχον έμμεναι άλλων 
σοι δ' αυθ' ώδ' έπέτελλε Μενοίτιος"Ακτορος υιός· 785 
,,τέκνον έμόν, γενεή μέν υπέρτερος εστίν Άχιλλενς, 
πρεσβύτερος δέ Ου έσαι · βίη δ' ο γε πολλον άμείνων. 
άλλ' εν οί φάσθαι πυκινον έπος ήδ' ύποθέσθαι 
καί οί σημαίνειν δ δέ πείσεται εις άγαθόν περ." 
ώς έπέτελλ' ò γέρων, σύ δέ λήθεαι. άλλ' έτι και νυν 
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ταντ είποις Αχιλήι δαΐφρονι, αΐ κε πίύηται. 791 
τις δ* οιδ', εί κέν ο£ βύν δαίμονι ύυμόν όρίναις 
παρ ειπών, αγαύη δέ παραίφαβίς έβτιν εταίρου, 
εί δε' τινα φρεβίν ήβι ύεοπροπίην άλεείνει 
και τινά οί παρ Ζηνός έπεφραδε πότνια μήτηρ, 795 
άλλά βέ περ προέτω, άμα δ' άλλος λαός έπε'βύω 
Μυρμιδόνων, αί κέν τι φόως Ααναοΐβι γένηαι' 
και τοι τεύχεα καλά δότω πολεμόνδε φέρεβύαι, 
ai' κέ βε τω ίβκοντες άπόβχωνται πολε'μοιο 
Τρώες, άναπνενβωβι δ' άρήιοι νιες Αχαιών 800 
τειρόμενοι" δλίγη δέ τ άνάπνευβις πολέμοιο." 
[ρεία δέ κ άκμήτες κεκμηότας άνδρας αυτή 
ώβαιβύε προτΐ άβτυ νεών άπο καϊ κλιβιάων.] 

ως φάτο, τω δ' άρα θυμό ν ένϊ βτήύεββιν όρινεν, 
βή δέ ύέειν παρά νήας έπ' Αίαχίδην Αχιλήα. 805 
άλλ' ότε δή κατά νήας Όδυββήος θείοιο 
ϊξε ύέων Πάτροκλος, ίνα βφ' άγορή τε &έμις τε 
ήην, τή δή και βφι θεών ¿τετεύχατο βωμοί, 
ένθα οί Ευρυπνλος βεβλημένος άντεβόληβεν, 
διογενής Έυαιμ ονίδης, κατά μηρό ν διβτω, 810 
βκάξων έκ πολέμου · κατά δέ νότιος ρέεν ίδρώς 
ώμων καϊ κεφαλής, άπό δ' έλκεος άργαλέοιο 
αίμα μέλαν κελάρυξε, νόος γε μέν έμπεδος ή εν. 
τον δέ ίδών ωκτειρε Μενοιτίου άλκιμος υιός, 
και ρ δλοφυρόμενος έπεα πτερόεντα προβηύδα· 815 
,,ά δειλοί, Ααναών ήγήτορες ήδέ μέδοντες, 
ώς άρ' έμέλλετε τήλε φίλων και πατρίδος αίης 
άβειν έν Τροίη ταχέας κυνας άργέτι δημω. 
άλλ' άγε μοι τόδε είπέ, διοτρεφές Εύρύπνλ' ήρως. 
ή ρ' έτι που βχήβουβι πελώριον Έκτο ρ' Αχαιοί, 820 
ή ήδη φ&ίβονται υπ' αύτοϋ δουρί δαμέντες." 
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τον δ' αντ' Ενρνπνλος βεβλημένος άντίον ηνδα' 
„ούκέτι, διογενες Πατρόκλεις, άλκαρ Αχαιών 
έϋβεται, αλλ' εν νηνβί μελαίνηβιν πεβέονται. 
οί μεν γαρ δη πάντες, οθοι πάρος ήβαν άριστοι, 825 
εν νηυβϊν κέαται βεβλημένοι ούτάμενοί τε 
χερβιν υπ ο Τρώων τών δε βθένος όρννται αίεί. 
αλλ' έμε μεν βύ βάωβον άγων επί νήα μέλαιναν, 
μηρον δ' έκταμ' διβτόν, άπ' αντον δ' αίμα κελαινον 
νΐζ νδατι λιαρω, επί δ' ήπια φάρμακα πάββε 830 
έβθλά, τά βε προτί φαβιν Άχιλλήος δεδιδάχθαι, 
δν Χειρών ¿δίδαξε, δικαιότατος Κενταύρων. . 
ιητροί μεν γαρ Ποδαλείριος ήδε Μαχάων, 
τον μεν ένΐ κλιβίηβιν δέομαι έλκος έχοντα 
χρηίξοντα καϊ αύτδν άμύμονος έητήρος 835 
κεΐβθαι, δ δ' εν πεδίω Τρώων μένει δξνν 'Άρηα." 

τον δ' αντ ε προ βέειπε Μενοιτίον άλκιμος υιός· 
„πώς τ' άρ' έοι τάδε έργα; τί ρέξομεν, Εύρύπνλ' ήρως; 
έρχομαι, δφρ' Άχιλήι δαΐφρονι μνθον ένίβπω, 
δν Νέΰτωρ έπέτελλε Γερήνιος, ούρο; 'Αχαιών 840 
αλλ' ονδ' ώς περ βεΐο μεθήβω τειρομένοιο." 

ή και υπό βτέρνοιο λαβών άγε ποιμένα λαών 
ες κλιβίην θεράπων δε ιδώ ν ύπέχενε βοείας, 
ένθα μιν έκταννΰας έκ μηρον τάμνε μαχαίρη 
οξύ βέλος περιπενκές, άπ' αντον δ' αίμα κελαινον 845 
νίζ ύδατι λιαρω, επί δε ρίξαν βάλε πικρήν 
χερβί διατρίψας, δδννήφατον, ή οί άπάβας 
έΰχ' δ δ νν ας' το μεν έλκος έτέρβετο, παύβατο δ' αίμα. 

Η03ΙΕΚΙ ΐΕΙΑβ. I. 17 
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Τειχομαχία. 

ώς δ μεν έν κλιβίηβι Μενοιτίου άλκιμος υιός 
ίάτ' Εύρνπυλον βεβλημένον οί δε μάχοντο 
'Αργεΐοι καί Τρώες δμιλ.αδόν. ούδ' άρ' έμελλεν 
τάφρος έτι βχήδειν Ααναών καί τείχος νπερθεν 
ευρύ, το ποιήδαντο νεών ύπερ, άμφί δέ τάφρον 5 
ήλαβαν, ουδέ θεοί Οι δόβαν κλειτάς έκατόμβας, 
όφρα δφιν νήάς τε θοάς και ληίδα πολλήν 
έντδς έχον ρύοιτο' θεών δ' άέκητι τέτυκτο 
αθανάτων το καί ου τι πολύν χρόνον έμπεδον ή εν. 
'όφρα μέν "Εκτωρ ξωός έην καί μήνι' 'Αχιλλεύς ίο 
και Πριάμοιο άνακτος άπόρψητος πόλις έπλεν, 
τόφρα δέ καί μέγα τείχος 'Αχαιών έμπεδον ή εν. 
αντάρ έπεί κατά μέν Τρώων θάνον, οδδοι άριστοι, 
πολλοί δ' Άργείων οί μέν δάμεν, οί δέ λίποντο, 
πε'ρθετο δέ Πριάμοιο πόλις δεκάτω ένιαυτώ, ι» 
'Αργεΐοι δ' έν νηυδί φίλην ές πατρίδ' έβηβαν, 
δή'τότέ'μητιόωντο Ποδειδάων καί 'Απόλλων 
τείχος άμαλδϋνα· ποταμών μένος είδαγαγοντες, 
δσσοι άπ Τδαίων ¿ρέων αλαδε προρέουβιν, 
'Ρηδός θ' Έπτόπορός τε Κάρηδός τε 'Ροδίος τε 20 
Γρήνιχός τε καί Αϊβηπος δίο'ς τε Σκάμανδρος 
καί Σιμόεις, ό'θι πολλά βοάγρια καί τρυφάλειαι 
κάππεβον έν κονίηδι καί ημιθέων γένος ανδρών 
τών πάντων δμόδε βτόματ' έτραπε Φοίβος 'Απόλλων., 
έννήμαρ δ' ές τείχος ΐει ρο'ον ύε δ' άρα Ζευς 25 
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βννεχές, υφρα κε ύάββον άλίπλοα τείχεα ύείη. 
αυτός δ' έννοβίγαιος έχων χείρεββι τρίαιναν 
ήγεΐτ', ¿κ δ' άρα πάντα ύεμείλια κνμαβι πέμπεν 

¡βκ/φιτρών καί λαών, τα ύεβαν μογέοντες Αχαιοί, 
λεία δ' έποίηβεν παρ' άγάρροον Έλλήβποντον. 30 
αντις δ' ή ιόν α μεγάλη ψαμάύοιβι κάλυψε ν, 
τείχος αμαλδννας' ποτά ¡ιού ς_δ'__έτ ρε ψ ε ν ίεβύαι 
κάρ ρόον, ή περ πρόβύεν ϊεν καλλίρροον νδωρ. 

ώς άρ' έμελλον 'όπιβύε Ποβειδάων καί Απόλλων 
ύηβέμεναί" τότε δ' άμφί μάχη ε'νοπή τε δεδήειν 35 
τείχος ένδμητον, κανάχιξε δέ δονρατα πύργων 
βαίΙλόμεν. Αργείοι δε Αιός μάβτιγι δαμέντες 
νηνβίν έπι γλαφνρήβιν έελμένοι ίβχανόωντο, 
Έκτορα δειδιότες, κρατερού μήστωρα φόβοιο' 
αύτάρ ό γ', ώς το πρόβύεν, έμάρνατο ίβος άέλλη. 40 
ώ? δ' οτ άν εν τε κύνεββι καί ανδράβι ύηρεντήβιν 
κάπριος ή ε λέων βτρέφεται βύένεΐ βλεμεαίνων 

: οί δέ τε πυργηδόν βφέας αυτούς, άρτύναντες 
αντίο ι ΐβτανται καί άκο ντίξονβι ύαμειάς 
αίχμάς ε'κ χειρών τοϋ δ' ου ποτε κνδάλιμον κήρ 45 
ταρβεΐ ουδέ φοβείται, αγηνορίη δέ μιν έκτα· 
ταρφέα τε βτρέφεται βτίχας άνδρών πειρητίξων 
όππη τ' ί&νβη, τή τ' εΐκουβι βτίχες ανδρών 
ώς Έκτωρ αν' ομιλον ιών έλλίββεύ' εταίρους, 
τάφρον έποτρννων διαβαινέμεν. ουδέ οί ίπποι 50 
τόλμων ώκνποδες, μάλα δέ χρεμέτιζον ίπ άκρω 
χείλει έφεβταότες' άπο γάρ δειδίββετο τάφρος 
ενρει,.οντ' άρ' ύπερύορέειν βχεδόν ο ντε περήβαι 
ρηιδίη' κρημνοί γάρ έπηρεφέες περί παβαν 
εβταβαν άμφοτέρωύεν, νπερύεν δέ βκολόπεββιν 55 
δξέβιν ήρήρει, τούς εβταβαν νίες Αχαιών 

17* 
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πυκνούς καί μεγάλους, δηίων ανδρών άλεωρήν. 
ενθ' ου κεν ρ ία ίππος ¿ύτροχον άρμα τιταίνων 
έββαίη, πεζοί δε μενοίνεον, εί τελέονΰιν. 
δή τότε Πονλνδάμας θραβύν"Εκτορα ειπε παραβτάς' 60 
,/Εκτορ τ' ήδ' άλλοι Τρώων άγοί ήδ' επικούρων, 
άφραδέως δ là τάφρον έλαννομεν ώκεας ίππους. 
ή δε μάλ' άργαλεη περάαν βκόλοπες γαρ εν αυτή 
όξέες εβταβιν, ποτι δ' αυτούς τείχος Αχαιών. 
ενθ' ου πως εδτιν καταβήμεναι ούδε μάχεβθαι 65 
ίππενβι' βτεΐνος γάρ, δθι τρώβεβθαι οίω. 
εί μεν γαρ τούς πάγχυ κακά φρονεων άλαπάζει 
Ζεύς νψιβρεμετης, Τρώεβΰι δε ϊετ άρήγειν, 
ή τ αν έγώ γ' έθέ/.οιμι και αντίκα τούτο γενέΰθαι, 
νωνύμνονς άπολε'ΰθαι απ "Λργεος ίνθάδ' Αχαιούς' 70 
εί δε' χ νποβτρέψωβι, παλίωξις δε γένηται 
εκ νηών και τάφρω εν ιπ λήξω μεν όρυκτή, 
ούκέτ επειτ οίω ούδ' άγγελον άπονέεβ&αι 
άψορρον προτί άδτν έλιχθεντων ύπ' ''Αχαιών. 
αλλ' άγεθ', ώς αν έγω εΐπω, πειθώμεθα πάντες. 75 
ίππους μεν θεράποντες ερνκόντων επί τάφρω, 
αυτοί δε πρνλεες 6νν τενχε&ι θωρηχθεντες 
"Εκτορι πάντες έπώμεθ' άολλεες' αντάρ 'Αχαιοί 
ον μενέονΰ', εί δή βφιν ολέθρου πείρατ έφήπται." 

ώς φάτο Πονλνδάμας, άδε δ' "Εκτορι μνθος άπήμων, 
αντίκα δ' εξ οχεων βύν τεύχεβιν άλτο χαμάζε. 81 
ονδε μεν άλλοι Τρώες έφ' ίππων ήγερέθοντο, 
αλλ' από πάντες ορονβαν, επεί ί'δον "Εκτορα δΐον. 
ήνιόχω μεν έπειτα εφ επέτελλεν έκαΰτος · 
ίππους ευ κατά κόβμον έρνκεμεν αύθ' έπί τάφρω' 85 
οι δϊ διαβτάντες, б φ ¿ας αυτούς άρτ νναντες, 
πενταχα κοΰμηθέντες άμ' ήγεμόνεββιν έποντο. 
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οί μεν άμ' "Εχτορ' ί'βαν καί άμύμονι Πουλνδ άμαντι, 
οΐ πλείστοι και άριστοι έβαν, μέμασαν δε μάλιστα 
τείχος ρηξάμενοι κοίλης έπΐ νηνσί μάχεβθαι. 90 
και σφιν Κεβριόνης τρίτος εϊπετο' παρ δ' άρ' όχεσφιν 
άλλον Κεβριόναο χερείονα χάλλιπεν "Εχτωρ. 
των δ' έτερων Πάρις ήρχε και Άλκάθοος καϊ 'Αγήνωρ, 
των δέ τρίτων "Ελενος και Αηίφοβος θεοειδής, 
νιε δύω Πριάμοιο' τρίτος δ' ην "Ασιος ήρας, 95 
"Αβιος 'Τρτακίδης, όν 'Αρίββηθεν φέρον ίπποι 
αίθωνες μεγάλοι, ποταμού άπο Σελλήεντος' 
των δέ τετάρτων ήρχεν έύς πάις 'Αγχίβαο 
Αινείας, άμα τω γε δύω 'Αντήνορος νιε, 
'Αρχίλοχος τ 'Ακάμας τε, μάχης έύ είδότε πάσης. 100 
Σαρπηδών δ' ήγήβατ' άγακλειτών επικούρων, 
προς δ' ε'λετο Γλαύκον καί άρήιον 'Αβτεροπαΐον 
οί γάρ οί είβαντο διακριδον είναι άριστοι 
των άλλων μετά γ' αυτόν· δ δ' έπρεπε καί διά πάντων, 
οί δ' έπεί άλλήλους άραρον τυκτήβι βόεββιν, 105 
βάν ρ ί&ύς Ααναών λελιημένοι, ούδ' έτ έφαντο 
βχήβεσθ', άλλ' έν νηνσί μελαίνησιν πεβέεβθαι. 

ένθ' άλλοι Τρώες τηλεκλειτοί τ επίκουροι 
βουλή Πονλυδάμαντος άμωμήτοιο πίθοντο' 
άλλ' ούχ 'Τρτακίδης έθελ' "Αβιος, ορχαμος άνδρών, 110 
αύθι λιπεΐν ίππους τε καί ήνίοχον θεράποντα, 
άλλά συν αντοϊβιν πέλαβεν νήεββι θοήβιν, 
νήπιος, ούδ' άρ' έμελλε κακάς νπδ κήρας άλύξας, 
ίπποιβιν καί 'όχεβφιν άγαλλόμενος παρά νηών 
αψ άπονοβτήβειν προτί "Ιλιον ήνεμόεββαν' 116 
πρόβθεν γάρ μιν μοίρα δνβώννμος άμφεκάλνψεν 
έγχεΐ Ίδομενήος, άγανοϋ Αενκαλίδαο. 
εΐβατο γάρ νηών ε π' αριστερά, τή περ 'Αχαιοί 
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έκ πεδίου νίββοντο βυν ϊπποιβιν καί οχεβφιν 
τ?/ ρ' ίππους τε και άρμα διήλαβεν, ουδέ πύ/.ηβιν 120 
εϋρ' έπικεκλιμένας βανίδας και μακρόν όχήα, 
αλλ' άναπεπταμένας έχον άνέρες, εί' τιν' εταίρων 
εκ πολέμου φεύγοντα βαώβειαν μετά νήας. 
τή ρ ί&ύς φρονέων ίππους έχε, rot δ' αμ' έποντο 
όξέα κεκλήγοντες" έφαντο γαρ ούκέτ Αχαιούς 125 
ΰχήΰεβθ', άλλ' ε'ν νηνΰί μελαίνηδιν πεβέεβ&αι, 
νήπιο ι, εν δε πύληβι δύ' άνέρας ευρον άρίβτους, 
νιας ύπερθύμους Ααπιθάων αίχμητάων,. 
τον μεν Πειριθόον via κρατερό ν Πολνποίτην, 
τον δέ Αεοντήα βροτολοιγω ίΰον Άρηι. 130 
τώ μεν άρα προπάροιθε πυλάων νψηλάων 
εΰταΰαν ώς οτε τε δρύες οϋρεΰιν νψικάρηνοι, 
αϊ τ άνεμον μίμνουΰι και νετόν ή ματ α πάντα, 
ρίζηΰιν μεγάληΰι διηνεκέεΰΰ' άραρυΐαι" 
ώς άρα τώ. χείρεΰβι πεποιθότες ήδέ βίηφιν 135 
μίμνον έπερχόμενον μέγαν "Αΰιον ουδέ φε'βοντο. 
οι δ' ίθύς προς τείχος έύδμητον βόας αϋας 
νψόΰ' άναΰχόμενοι έκιον μεγάλω άλαλητω 
"Αΰιον άμφΐ άνακτα καί Ίαμενόν και Όρέβτην 
'Αβιάδην τ' 'Αδάμαντα Θόωνά τε Οίνόμαόν τε. 140 
οι δ' ή τοι εϊως μεν ένκνήμιδας 'Αχαιούς 
ώρνυον ένδον έόντες άμύνεΰθαι περί νηών 
αύτάρ ε πει δή τείχος έπεββυμένους ένύηβαν 
Τρώας, άτάρ Ααναών γένετο ιαχή τε φόβος τε, 
έκ δε τώ άίξαντε πυλάων πρόΰθε μαχέΰθην 145 
άγροτέροιβι βύεββιν έοικότε, τώ τ έν όρεβΰιν 
άνδρων ήδέ κυνών δέχαται κολοΰυρτόν ¿όντα, 
δοχμώ τ άΐββοντε περί ΰφίβιν άγνυτον νλην, 
πονμνήν έκτάμνοντες, νπαί δέ τε κόμπος οδόντων 
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γίγνεται, εις ο κε τις τε βαλαν έκ θυμον έ'ληται' 150 
ώ$ των κόμπει χαλκός επί στήθεσβι φαεινός 
άντην βαλλομένων μάλα γάρ κρατερός έμάχοντο, 
λαοΐσιν καθύπερθε πεποιθότες ήδέ βίηφιν. 
οί δ' άρα χερμαδίοιΰιν έυδμήτων από πύργων 
βάλλον, αμυνόμενοι σφών τ αυτών καί κλιΰιάων 155 
νηών τ ώκνπόρων. νιφάδες δ' ως πΐπτον έραξε, 
άς τ άνεμος ζαής, νέφεα σκιόεντα δονήσας, 
ταρφειάς κατε'χενεν έπί χθονί πουλυβοτείρη· 
ώς των έκ χειρών βέλεα ρέον, ή μεν Αχαιών 
ήδε καί έκ Τρώων κόρυθερ δ' άμφ' αύον άυτενν 160 
βαλλ.όμεναι μνλάκεσσι καί άσπίδες όμφαλόεσσαι. 
δή ρα τότ' ωμωςέν τε και ώ πεπλήγετο μη ρ ω -
"Αβιος 'Τρτακίδης, καί άλαΰτήβας έπος ηϋδα" 
,,Ζεϋ πάτερ, ή ρά νυ καί βύ φιλοψευδής έτέτυξο 
πάγχυ μάλ'' ου γάρ έγώ γ' έφάμην ήρωας Αχαιούς 165 
βχήβειν ήμέτερόν γε μένος καί χείρας άάπτους' 
οί δ', ως τε σφήκες μέσον αίόλοι ήέ μέλιββαι 
οικία ποιήσωνται ίιδώ έπι παιπαλ.οέσση, 
ούδ' άπολείπουσιν κοίλον δόμον, άλλα μένοντες 
άνδρας θηρητήρας αμύνονται περί τέκνων, 170 

ώρ οί γ' ουκ έθέλουΰι πυλάων καί δύ' έόντε 
χάσΰαβθαι, πρίν γ' ήέ κατακτάμεν ήέ άλώναι." 

ώς έφατ , ούδέ Α ιός πείθε φρένα ταϋτ' αγορεύων 
"Εκτορι γάρ οί θυμός έβούλετο κϋδος όρέξαι. 
[άλλοι δ' άμφ' άλλησι μάχην έμάχοντο πύλησιν 175 
άργαλέον δέ με ταύτα θεόν ώς πάντ άγορεϋσαι. 
πάντη γάρ περί τείχος ορώρει θεσπιδαές πύρ 
λάινον Αργεΐοι δέ, καί άχνυμενοί περ, ανάγκη 
νηών ήμύνοντο. θεοί δ' άκαχείατο θ ναό ν • 
πάντες, όσοι Ααναοΐσι μάχης έπιτάρροθοι ήσαν. ι&ο 
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βύν δ' έβαλον Ααπί&αι πόλεμου χαΐ δηιοτήτα.] 
ενύ' αν Πειριύόου νιος κρατερός Πολνποίτης 

δουρϊ βάλεν Αάμαδον κυνέης δια χαλκοπαρήον 
ουδ' άρα χαλκείη κόρυς έβχεύεν, αλλά διαπρο 
αιχμή χαλκείη ρήξ' όβτέον, εγκέφαλος δε 185 
ένδον άπας πεπάλακτο' δάμαββε δε μιν μεμαώτα. 
αύτάρ έπειτα Πυλώνα καί "Ορμενον έξενάριξεν 
ν ιόν δ' Άντ ιμάχοιο Αεοντεύς όζο? Άρηος 
Ίππόμαχον βάλε δουρϊ κατά ζωδτήρα τυχήβας. 
αυτις δ' έκ κολεοΐο έρυβϋάμενος ξίφος οξύ 190 
Άντιφάτην μεν πρώτον, έπαΐξας δι Ομίλου, 
πλήξ' αύτοδχεδίην' δ δ' άρ' νπτιος οϋδει έρείβύη' 
αύτάρ έπειτα Μένωνα καί Ίαμενόν και 'Ορέβτην 
πάντας έπαβδυτέρους πέλαβε χ&ονι πονλνβοτείρη. 

'όφρ' οί τους ένάριξον άπ έντεα μαρμαίροντα, 195 
τόφρ', οΐ Πονλυδάμαντι και Έκτορι κούροι έχοντα, 
ο'ί πλεΐβτοι καί άριβτοι έβαν, μέμαβαν δε μάλιΰτα 
τείχος τε ρήξειν καί ένιπρήβειν πυρί νήας, . 
ο'ί ρ' έτι μερμήριζον έφεβταότες παρά τάφρω. 
'όρνις γάρ βφιν έπήλ&ε περηβέμεναι μεμαώβιν, 200 
αίετός υψιπέτης έπ' άριβτερά λαόν έέργων, 
φοινήεντα δράκοντα φέρων όνύχεββι πέλωρον 
ξωόν, έτ άβπαίροντα' και ου πω λή&ετο χάρμης· 
κόψε γάρ αυτόν έχοντα κατά βτήύος παρά δειρήν 
Ιδνωύέϊς όπίβω' 6 δ' από έύεν ήκε χαμαζε 205 
άλγήδας δδύνηβι, μέβω δ' ένϊ κάμβαλ' δμίλω, 
αυτός δέ κλάγξας πέτετο πνοιής άνέμοιο. 
Τρώες δ' έρρίγηδαν, οπως ΐδον αίόλον οφιν 
κείμενου έν μέδδοιδι, Α ιός τέρας αίγιόχοιο. 
δή τότε Πουλυδάμας ύραΰύν Έκτορα είπε παραβτάς' 
,"Εκτορ, άει μέν πώς μοι έπιπΡ.ήΰδεις άγορήβιν 211 
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έβθλά φραζομένω, έπεί ουδέ μεν ουδέ έοικεν 
δήμον έόντα παρέξ άγορενέμεν, οντ ένί βουλή 
ούτε ποτ' έν πολεμώ, ΰυν δέ κράτος αίέν άέξειν 
νυν αϋτ έξερέω, ώς μοι δοκεΐ είναι άριβτα. 215 
μή ί'ομεν Ααναοΐβι μαχηβόμενοι περί νηών. 
ώδε γάρ έκτελέεβθαι δέομαι, ει έτεόν γε 
Τρωσϊν δδ' όρνις ήλθε περηβέμεναι μεμαώβιν 
[αίετδς υψιπέτης έπ' άριβτερά λαδν έέργων,] 
φοινήεντα δράκοντα φέρων δννγεββι πέλωρον 220 
ζω6ν άφαρ δ' άφέηκε, πάρος φίλα οίκί' ίκέβθαι, 
ούδ' έτέλεββε φέρων δόμεναι τεκέεββιν έοΐβιν. ' 
ώς ημείς, εϊ πέρ τε πνλας καί τείχος 'Αχαιών 
ρηξόμεθα βθένεΐ μεγάλω, είξωβι δ' 'Αχαιοί, 
ου κόβμω παρά ναϋφιν έλευβόμεθ' αυτά κέλενθα' 225 
πολλούς γάρ Τρώων καταλείψομεν, ους κεν 'Αχαιοί 
χαλκω δηώβωβιν, αμυνόμενοι, περί νηων. 
ώδέ %' ύποκρίναιτο θεοπρόπος, δς βάφα θνμώ 
ειδεέη τεράων καί οι πειθοίατο λαοί." 229 

τον δ' άρ' υπό δρα ίδών προβέφη κορυθαίολοςΈκτωρ· 
,,Πονλυδάμα, βν μέν ούκέτ' έμοί φίλα τ αϋτ' αγορεύεις' 
οίβθα καί άλλον μϋθον άμείνονα τοϋδε νοήβαι. . 
εί δ' έτεον δή τούτον άπο βπονδής αγορεύεις, 
έξ άρα δή το ι έπειτα θεοί φρένας ώλεβαν αύτοί, 
δς κέλεαι Ζηνδς μέν έριγδούποιο λαθέβθαι 235 
βονλέων, άς τέ μοι κύτος νπέβχετο καί κατένενΰεν 
τύνη δ' οίωνοΐβι τανυπτερνγεββι κελεύεις 
πείθεβθαι, των ου τι μετατρέπομ' ούδ' άλεγίξω, 
εί τ επί δεξί' ΐωβι προς ηώ τ' ήέλιόν τε, 
εί τ' έπ' άριβτερά τοί γε ποτί ξόφον ήερόεντα. 240 
ημείς δέ μεγάλοιο Αιος πειθώμεθα βουλή, 
δς πάβι θνητοΐοι καί άθανάτοιβιν άνάββει. 
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είς οιωνός άριστος, άμννεβθαι περί πάτρης. 
τίπτε βν δεΐδοικας πόλεμου και δηιοτήτα; 
εΐ περ γάρ τ' άλλοι γε περί κτεινώμεθα πάντες 245 
νηνβΐν επ Άργείων, 'σοι δ' ον δέος έβτ άπολέβθαι' 
ού γάρ τοι κραδίη μενεδήιος ονδε μαχήμων. 
εί δε βν δηιοτήτος άφέξεαι, ήέ τιν' άλλον 
παρφάμενος έπέεββιν αποτρέψεις πολέμοιο, 
αντίκ εμώ νπο δονρί τνπείς από θνμ'ον ,όλέββεις." 250 

ώς άρα φωνήβας ήγήβατο, τοί δ' αμ' έποντο 
ήχή θεβπεβίη. επί δε Ζευς τερπικέραννος 
ώρβεν άπ' Ίδα ίων όρέων άνέμοιο θύελλαν, 
ή ρ' ίθνς νηών κονίην φέρε ν αντάρ Αχαιών 
θέλγε νόον, Τρώβίν δε καί "Εκτορι κνδος δπαξεν. 255 
τον περ δή τεράεββι πεποιθότες ήδε βίηφιν 
ρήγννβθαι μέγα τείχος Αχαιών πειρήτιξον. 
κρόββας μεν πύργων έρνον, καί έρειπον επάλξεις, 
βτήλας τε προβλήτας έμόχλεον, άς άρ' Αχαιοί 
πρώτας έν γαίη θέβαν έμμεναι έχματα πύργων 200 
τσ,ς οϊ γ' αύέρνον, 'έλποντο δε τείχος Αχαιών 
ρήξειν. ούδέ νύ πω Ααναοί χάζοντο κελεύθου, 
άλλ' οϊ γε ρινοΐβι βοών φράξαντες επάλξεις 
βάλλον απ' αύτάων δηίους νπο τείχος ίόντας. 

άμφοτέρω δ' Αίαντε κελεντιόωντ επί πύργων 2C5 
πάντοβε φοιτήτην, μένος ότρύνοντες 'Αχαιών, 
άλλον μειλιχίοις, άλλον βτερεοΐς έπέεββιν 
νείκεον, όν τινα πάγχυ μάχης μεθιέντα ί'δοιεν 
,,ώ φίλοι, 'Αργείων ός τ' έξοχος ος τε μεβήεις 
δς τε χερειότερος, έπεί ον πω πάντες όμοιοι 270 
ανέρες έν πολεμώ, νυν έπλετο έργον άπαβιν 
καί δ' αυτοί τόδε που γιγνώβκετε. μη τίς οπίββω 
τετράφθω προτί νήας δμοκλητήρος άκουσας, 
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άλ.λά πρόββω ¡ΐεβθε καί άλλήλοιβι κέλεβθε, 
at κε Ζευς δώηβιν 'Ολύμπιος άβτεροπητής 275 
νεΐκος άπωβαμένους δηίους προτι άβτν δίεβθαι." 

ώς τώ γε προβοώντε μάχην ώτρυνον. 'Αχαιών, 
τών δ', ώς τε νιφάδες χιόνος πίπτωβι θαμειαί 
ήματι χειμερίω, δτε τ' ώρετο μητίετα Ζευς 
νιφέμεν, άνθρώποιβι πιφαυβκόμενος tà ά κήλα' 280 
κοιμήβας δ' άνεμους χέει έμπεδον, όφρα καλ,ύψη 
υψηλών ορέων κορυφάς και πρώονας άκρους 
καί πεδία λωτεϋντα καί ανδρών πίονα έργα' 
καί τ εφ. «Αορ πολιής κέχυται λιαέβιν τε καί άκταΐς, 
κύμα δέ μιν προβπλάζον έρύκεται' άλλα δέ πάντα 2S5 
είλυται καθύπερθ', or' έπιβρίβη Αώ ς ο αβρό ς' ' 
ώς τών άμφοτέρωβε λίθοι πωτώντο θαμειαί, 
αί μεν άρ' ές Τρώας, αί δ' εκ Τρώων ές 'Αχαιούς, 
βαλλομένων το δε τείχος ϋπερ παν δοϋπος ορώρειν. 

ου δ' άν πω τότε γε Τρώες καί φαίδιμος "Εκ τωρ 290 
τείχεος έρρήξαντο πύλας καί μακρόν όχήα, 
εί μη άρ' υιον εον Σαρπηδόνα μητίετα Ζευς 
ώρβεν έπ Αργείοιβι, λέονθ' ώς βουβίν έλιξιν. 
αύτίκα δ' άβπίδα μεν πρόβθ' έβχετο πάντοβ' έίβην, 
καλ.ήν χαλκείην έξήλατον, ην άρα χαλκενς 295 
ήλαβεν, έντοβθεν δέ βοείας ράψε θαμειάς 
χρνβείης ράβδοιβι διηνεκέΰιν περί κύκλον • 
την άρ' ό γε πρόβθ ε βχόμενος, δύο δοϋρε τ ινάββων 
βή ρ ΐμεν ώς τε λέων άρεβίτροφος, ός τ έπιδευής 
δηρον έη κρειών κέλεται δέ έ θυμός άγήνωρ зоо 
μήλων πειρήβοντα καί ές πυκινον δόμο ν έλθεϊν 
ει περ γάρ χ εϋρηβι παρ' αύτόφι βώτορας άνδρας 
6υν κυβί κάί' δούρεββι φυλάββοντας περί μήλα, 
ου ρά τ' άπείρητος μέμονε βταθμοΐο δίεβθαι, 
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αλλ' δ γ' άρ' ή ήρπαξε μετάλμενος ήέ καϊ αύτός 305 
εβλητ έν πρώτοιβι θοής άπό χειρός άκοντΓ 
ώς ρα τότ' άντί&εον Σαρπηδόνα θυμός άνηκε ν 
τείχος έπάϊξαι .διά τε ρήξαβθαι επάλξεις. 
αντίκα δέ Γλανκον. προβέφη, παΐδ'Ίππολόχοιο' 
,,Γλαύκε, τι ή δή νώι τετιμήμεβθα μάλιβτα 310 
ί'δρτ] τε κρέαβίν τε ¿δε πλείοις δεπάεββιν 
έν Αυκίη, πάντες δε θεούς ως είβορόωβιν; 
καϊ τέμενος νεμόμεβθα μέγα Σάνθοιο παρ' δχθας, 
καλόν φνταλιής καϊ άρονρης πνροφόροιο. 
τω νυν χρή Ανκΐοιβι μέτα πρώτοιβιν έόντας 315 
εβτάμεν ήδέ μάχης κανβτείρης άντιβολ.ήβαι, 
δφρα τις ώδ' εί'πη Αυκϊων πνκα θωρηκτάων 
,ού μάν άκληεΐς Ανκϊην κάτα κοιρανέονβιν 
ημέτεροι βαβιλήες, έδονβί τε πίονα μήλα 
οίνόν τ' έξαιτον μελιηδέα· άλλ' άρα και ϊς • 320 
έβ&λή, έπεϊ Ανκΐοιβι μέτα πρώτοιβι μάχονται.1 

ώ πέπον, εΐ μεν γαρ πόλεμον περί τόνδε φνγόντε 
αίεϊ δή μέλλύιμεν άγήρω τ άθανάτω τε 
έββεβθ'· ούτε κεν αυτός ένϊ πρώτοιβι μαχοίμην 
ούτε κε βέ βτέλλοιμι μάχην ε'ς κυδιάνειραν 325 
νυν δ' έμπης γαρ χήρες εφεβτάβιν θανάτοιο 
μνρίαι, ας ουκ έβτι φυγείν βροτόν ούδ' νπαλνξαι, 
ί'ομεν, ήέ τω ενχος όρέξομεν ήέ τις ήμΐν." 

ώς έφατ , ουδέ Γλαύκος άπετράπετ ούδ' άπίθηβεν 
τώ δ' ι'θύς βήτην Αυκϊων μέγα έθνος άγοντε. 330 
τούς δε ίδών ρίγη β' νιος Πετεώο Μενεβθενς' 
τον γαρ δή προς πύργο ν ί'βαν κακότητα φέροντες, 
πάπτηνεν δ' άνά πύργον 'Αχαιών, εί' τιν ΐδοιτο 
ηγεμόνων, δς τις οί άρήν έτάροιβιν άμύναί' . 
ες δ' ένόηβ' Α'ιαντε δύω, πολέμου άκορήτω, 335 



ΙΛΙΑΔΟΣ XII. 245 

έΰτεώτας, Τενκρόν τε νέον κλισίηθεν ιόντα, 
έγγύ&εν' αλλ' οϋ πώς οί ε ην βώβαντι γεγωνεΐν' 
τόδδος γαρ κτύπος ήεν, άυτή δ' ουρανό ν ίκεν, 
βαλλομένων βακέων τε καϊ ίπποκόμων τρνφαλειών 
και πνλέων πάβαι γαρ έπώχατο, τοί δέ κατ αντάς 340 
ιστάμενοι πειρώντο βίη ρήξαντες έΰελ&εΐν. 
αίψα δ' έπ' Αίαντα προΐει κήρυκα Θοώτην' 
,,έρχεο, δΐε Θοώτα, θέων Αίαντα κάλεδδον, 
άμφοτέρω μεν μάλλον δ γάρ κ οχ' άριστον απάντων 
είη, έπεί τάχα τήδε τετεύξεται αίπνς υλεύρος' 345 
ώδε γάρ έβριθαν Αυκίων άγοί, οί το πάρος περ 
ζαχρηεις τελέύονβι κατά κρατερά? ν β μίνας, 
εί δέ 6φιν καϊ κεϊύι'πόνος καϊ νεΐκος ορωρεν, 
αλλά περ οίος ίτω Τελαμώνιος άλκιμος Αίας, 
καί οί Τεύκρος άμα βπέβύω τόξων έύ ε ιδώ ς." 350 

ω?, έφατ', ούδ' άρα οί κήρυξ άπί&ηβεν άκούΰας, 
βή δε ύέειν παρά τείχος 'Αχαιών χαλκοχιτώνων, 
ϋτή δέ παρ' Αίάντεδδι κιών, εί&αρ δέ προθηύδα' 
,,Αΐαντ , Άργείων ήγήτορε χαλκοχιτώνων, 
ήνώγει Πετεώο διοτρεφέος φίλος νίός 355 
κεϊβ' ΐμεν, όφρα πόνοιο μίνυνύά περ αντιάβητον, 
άμφοτέρω μέν μάλλον δ γάρ κ' όχ άριστον απάντων 
είη, έπεί τάχα κεΐύι τετεύξεται αίπύς ολεύρος" 
ώδε γάρ έβριβαν Αυκίων άγοί, οϊ το πάρος περ 
ξαχρηείς τελέύουδι κατά κρατερά? ύβμίνας. 360 
εί δέ καϊ έν&άδε περ πόλεμος καί νεΐκος ορωρεν, 
άλλά περ οιο? ίτω Τελαμώνιος άλκιμος Αίας, 
καί οί Τεύκρος άμα δπέδ&ω τόξων έυ είδώς 

ως έφατ', ούδ' άπίύηδε μέγας Τελαμώνιος Αίας. 
αύτίκ' Όιλιάδην έπεα πτερόεντα προβηύδα' 365 
,,Αίαν, 0φώι μέν αυύι, βύ καί κρατερός Αυκομήδης, 
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έβτεώτες Ααναονς δτρύνετον ίφι μάχεβθαι' 
υ.ύτάρ εγώ κείσ' είμι καί άντιόω πολέμοιο. 
αίψα δ' έλενβομαι αύτις, έπήν εν τοις έπαμννω." 

ώς άρα φωνήβας απέβη Τελαμώνιος Αίας, 370 
και οί Τεύκρος άμ ήε καβίγνητος και δ πατρός' 
τοις δ' άμα Πανδίων Τεύκρου φέρε καμπύλα τόξα. 
ε ντε Μενεβθή ος μεγαθύμον πύργον ΐκοντο 
τείχεος έντος ιόντες — έπειγομένοιβι δ' Ϊκοντο —, 
οί δ' έπ έπάλξεις βαίνον ερεμνή λάίλαπι ¿σοι, 375 
ίφθιμοι Ανκίων ηγήτορες ήδε μέδοντες' 
ΰνν δ' έβάλοντο μάχεβθαι εναντίον, άρτο δ' αυτή. 

Αίας δε πρώτος Τελάμώνιος άνδρα κατ έκτα, 
Σαρπήδοντος εταΐρον, Επικλήα μεγαθνμον, ' 
μαρμάρφ όκριόεντι βαλών, δ ρα τείχεος έντος 380 
κείτο μέγας παρ' έπαλξιν υπέρτατος' ουδέ κέ μιν ρέα 
χείρεββ' άμφοτέρης έχοι άνήρ, ονδε μάλ' ηβών, 
οίοι νυν βροτοί είβ'" ό δ' άρ' νψόθεν έμβαλ' άείρας, 
θλάββε δε τετράφαλον κννέην, 6νν δ' όβτέ' άραξεν 
πάντ' άμυδις κεφαλής' ό δ' άρ' άρνεντήρι εοικώς 385 
κάππεβ' αφ' υψηλού πύργον, λίπε δ' όβτέα θυμός. 
Τεύκρος δε Γλαύκον κρατερό ν παΐδ' Ίππολόχο ιο 
ίφ έπεββνμενον βάλε τείχεος ύψηλοΐο, 
ή ρ ¿'δε γνμνωθέντα βραχίονα, παύβε δε χάρμης. 
άψ δ' από τείχεος άλτο λαθών, ϊνα μη τις Αχαιών 390· 
βλήμενον άθρήβειε καΐ ενχετόωτ' έπέεββιν. 
Σαρπήδοντι δ' άχος γένετο Γλαύκον άπιόντος, 
αντίκ έπεί τ ένόηβεν δμως δ' ού λήθετο χάρμης, 
αλλ' δ γε Θεβτορίδην Ά/.κμάονα δονρί τνχήβας 
νύξ', εκ δ' έβπαβεν έγχος' ό δ' έβπόμενος πε'σε δονρί 395 
πρηνής, άμφί δέ οί βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκω. 
Σαρπηδών δ' άρ' έπαλξιν ελών χερσί βτιβαρήβιν 
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έλχβ, ή δ' ε'βπετο жаба διαμπερές, αντάρ νπερ&εν 
τείχος έγνμνώθη, πολέεββι δε θήκε κέλευθον. 

τον δ' Αίας και Τεύκρος ομαρτήβανθ' δ μεν ίω 400 
βεβλήκει τελαμώνα περί 6τήθε66ι φαεινό ν 
άβπίδος άμφιβρότης' αλλά Ζευς χήρας άμυνεν 
παιδός έον, μή νηνΰιν έπι πρνμνήβι δαμείψ 
Αίας δ' άβπίδα ννξεν έχάλμενος, ουδέ διαπρο 
ήλυθεν έγχείη, βτυφέλιξε δέ μιν μεμαώτα. 405 
χώρηβεν δ' άρα τντθ'ον έπάλξιος' ονδ' ο γε πάμπαν 
χάζετ', έπεί οί θυμός έέλπετο κϋδος άρέβ&αι. 
κίκλετο δ' άντιθέοιΰιν έλιξάμενος Αυκίοιβιν 
,,ώ Αΰκιοι, τί τ άρ ώδε μεθίετε θονριδος αλκής; 
άργαλέον δέ μοί έΰτι, και ίφθίμω περ έόντι, 410 
μούνω ρηξαμένω θέΰϋαι παρά νηνδϊ κέλενθον 
αλλ' έφομαρτεΐτε' πλεόνων δέ τοι έργον άμεινον." 

ώς έφαθ', οί δέ άνακτος υποδείδαντες όμοκλήν 
μάλλον έπέβριδαν βονληφόρον άμφί άνακτα. 
Άργεΐοι δ' έτέρωθεν έκαρτνναντο φάλαγγας 415 
τείχεος έντοδθεν μέγα δέ 6φιβι φαίνετο έργον . 
ούτε γέιρ ίφθιμοι Ανκιοι Ααναών έδνναντο -
τείχος ρηξάμενοι θέδθαι παρά νηυδϊ κέλεν&ον, 
οντε ποτ' αίχμηταί Ααναοί Ανκϊονς έδύναντο 
τείχεος άψ ώδαδθαι, έπεί τα πρώτα πέλαβ&εν. 420 
άλλ' ως τ' άμφ' ονροιδι δ ν' άνέρε δηριάαδθον, 
μέτρ' έν χερδϊν έχοντες, έπιξύνω έν άρούρη, . 
ω τ' ολίγα ένϊ χώρω έρίξητον περί ίδης, 
ώς άρα τους διέεργον έπάλξιες' οί δ' υπέρ αυτιών 
δήονν αλλήλων άμφί δτήθεδδι βοείας, 425 
άδπίδας εύκύκλους λαιδήιά τ ε πτερόεντα. 
πολλοί δ' ούτάζοντο κατά χρόα νηλέι χαλκφ,-
ήμεν οτεω δτρεφθέντι μετάφρενα γυμνωθείη 
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μαρναμένων, πολλοί δέ διαμπερές άβπίδος αυτής, 
πάντη δή πύργοι και έπάλξιες αϊματι φωτών 430 
έρράδατ' αμφοτέρωύεν άπο Τρώων και Αχαιών, 
αλλ' ούδ' ώς εδύναντο φόβον ποιήδαι Αχαιών, 
αλλ' έχον, ώς τε τάλαντα γυνή χερνήτις άληύής, 
ή τε βταύμον έχουβα και εϊριον αμφίς άνέλκει 
ίβάξουδ', ϊνα παιδίν άεικέα μιβύον αρηται" 435 
ώς μέν τών επί ίδα μάχη τε'τατο πτόλεμός τε, 
πριν γ' οτε δή Ζευς κϋδος ύπέρτερον Έκτορι δώκεν 
Πριαμίδη, δ? πρώτος έδήλατο τείχος Αχαιών, 
ήυβεν δέ διαπρύβιον Τρώεδδι γεγωνώς· 
,,ορνυδύ', ίππόδαμοι Τρώες, ρήγνυβύε δέ τείχος 440 
Αργείων καί νηνβίν ένίετε ύεδπιδαές πϋρ." 

ώς φάτ έποτρύνωνζ οί δ' οϋαδι πάντες άκουον, 
ί&νδαν δ' επί τείχος άολλέες. οί μέν έπειτα 
κροββάων επέβαιναν άκαχμένα δούρατ' έχοντες, 
Έκτωρ δ' άρπάξας λάαν φέρεν, ος ρα πυλάων 445 
έδτήκει πρόδύε, πρυμνος παχύς, αυτάρ νπερύεν 
οξύς έην τον δ' ου κε δύ' άνέρε δήμου άρίΰτω 
ρηιδίως έπ' αμα'ξαν άπ οϋδεος όχλίδδειαν, 
οίοι νυν βροτοί είδ'" ό δέ μιν ρέα πάλλε καί οίος. 
[τόν οί έλαφρον έ&ηκε Κρόνου πάις άγκυΡ,ομήτεω.] 450 
ώ? δ' οτε ποιμήν ρεΐα φέρει πόκον αρδενος οίος 
χειρί λαβών έτέρη, δλίγον τέ μιν αχύος επείγει, 
ώς Έκτωρ ίύύς δανίδων φέρε λααν άείρας, 
αϊ ρα πύλας εί'ρυντο πύκα δτιβαρώς άραρυίας, 
δικλίδας υψηλός· δοιοί δ' έντοβύεν όχήες 455 
εΐχον έπημοιβοί, μία δέ κληίς έπαρήρειν. 
δτή δέ μάλ' εγγύς ιών, καί έρειαόμενος βόλε μέδδας, 
ευ διαβάς, ίνα μή οί αφανρότερον βέλος εΐη, 
ρήξε δ' απ' άμφοτέρους ύαιρούς" πέδε δέ λίθο? είδω 
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βριθοβννη, μέγα δ' άμφϊ πνλαι μνκον, ούδ' άρ' όχήες 460 
έβχεθέτην, βανίδες δε διέτμαγεν άλλνδις άλλη 
Λάος υπό φιπής. δ δ' άρ' έβθορε φαίδιμος "Εκτωρ 
ννκτί θοή ατάλαντος νπώπια, λάμπε δε χαλκω 
βμερδαλέω, τον ε'εβτο περί χροί, δοιά δε χερβίν 
δονρ' έχε ν ον κέν τις μιν έρνκάκοι άντιβολήβας 465 
νόΰφι θεών, őr' έβαλτο πνλας' πνρί δ' οββε δεδήειν. 
κέκλετο δε Τρώεββιν ελιξάμενος καθ' δμιλον 
τείχος ύπερβαίνειν τοί δ' ότρννοντ ι πίθο ντο. 
αντίκα δ' οί μεν τείχος νπέρβαβαν, οί δε κατ αύτός 
ποιητάς έΰέχνντο πνλας. Ααναοϊ δϊ φόβηθεν 470 
νήας άνά γλαφνράς, δμαδος δ' αλίαβτος ε'τνχθψ 
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