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Ι Λ Ι Α Δ Ο Σ Ν. 

Μάχη έπϊ ταΐς νανβίν. 

Ζεύς δ' έπεί ονν Τρώάς τε καϊ'Έκτορα νηνβϊπέλαββεν, 
τους μεν έα παρά τήσι πόνον τ έχέμεν καϊ διζύν 
νωλεμέως, αυτός δϊ πάλιν τρέπεν 'όαβε φαεινά, 
νόβφιν έφ' ίπποπόλων Θρηκών καθορώμενος αΐαν 
Μνβών τ' άγχεμάχων καΐ άγανών Ίππημολγών 6 
γλακτοφάγων, 'Αβίων τε, δικαιοτάτων άνθρώπων. 
ές Τροίην δ' ον πάμπαν έτι τρέπεν ο00ε φαεινό' 
ού γάρ 8 γ άθανάτων τιν' έέλπετο δν κατά θνμόν 
έλθόντ ή Τρώεββιν άρηξέμεν ή Ααναοΐβιν. 

ούδ' άλαός βχοπιήν είχε κρείων ένοβίχθων' 10 
καϊ γάρ δ θανμάξων ήβτο πτόλεμόν τε μάχην τε 
νψοϋ έπ' άκροτάτης κορυφής Σάμον ύληέββης 
Θρηίκίης' ένθεν γάρ έφαίνετο παβα μεν'Ίδη, 
φαίνετο δε Πριάμοιο πόλις καϊ νήες 'Αχαιών' 
ένθ' άρ' 8 γ' έξ αλός έζετ Ιων, έλέαιρε δ' 'Αχαιούς 15 
ΤρωβΙν δαμναμένονς, Αιϊ δέ κρατερώα ένεμέββα. 
αντίκα δ' έξ όρεος κατεβήβετο παιπαλόεντος 
κραιπνά ποβϊ προβιβάς' τρέμε δ ονρεα μακρό καϊ νλη 
ποββϊν νπ' άθανάτοιβι Ποβειδάωνος ιόντος. 
τρίς μεν δρέξατ Ιών, το δε τέτρατον ϊκετο τέκμωρ, 20 
Αίγάς' ένθα δέ οί κλντά δώματα βένθεβι λίμνης 
χρνΰεα μαρμαίροντα τετενχαται, άφθιτα αίε·'. 
ένθ' έλθων νπ' οχεβφι τιτύβκετο χαλχόποδ' ΐππω 
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ώχυπέτα, χρυβέηδιν έθείρηδιν χομόωντε, 
χρνδόν δ' αυτός ίδυνε περί χροΐ, γέντο δ' [μάδθλην 25 
χρυδείην έύτνχτον, έοϋ δ' έπεβήδετο δίφρου, 
βή δ' έλάαν έπΐ χύματ'· άταλλε δέ χήτε υπ' αύτον 
πάντοθεν έχ χευθμών, ούδ' ήγνοίηδεν άναχτα' 
γηθοδύνη δέ θάλαδδα διίδτατο ' roi δέ πέτοντο 
φίμφα μάλ', ούδ' υπένερθε διαίνετο χάλχεος άξων. 30 
τόν δ' ¿ς 'Αχαιών νήας έυδχαρθμοι φέρον ίπποι. 

έδτι δέ τι δπέος εύρύ βαθείης βένθεδι λίμνης, 
μεδδηγύς Τενέδοιο xal Ίμβρου παιπαλοίδδης' 
ένθ' ίππους Ιδτηδε Ποδειδάων ένοδίχθων 
λύδας έξ δχέων, παρά δ' άμβρόδιον βάλεν είδαρ 35 
ίδμεναι ' άμφΐ δέ ποδδΐ πέδας έβαλε χρυδείας 
άρρήκτους άλυτους, δφρ' έμπεδον αίθι μένοιεν 
νοδτήδαντα δναχτα. δ δ' ές δχρατόν φχετ' 'Αχαιών. 

Τρώες δέ φλογΐ Ιδοι άολλέες ήέ θνέλλη 
Έκτορι Πριαμίδη αμοτον μεμαωτες έποντο, 40 
αβρομοι αύίαχοι' έλποντο δέ νήας 'Αχαιών 
αίρήδειν, χτενέειν δέ παρ' αύτόφι πάντας άρίδτους. 
άλλά Ποδειδάων γαιήοχος έννοδίγαιος 
'Αργείους ωτρυνε, βαθείης έξ άλός έλθών, 
είδάμενος Κάλχαντι δέμας xal άτειρέα φωνήν. 45 
Αΐαντε αρώτω προδέφη, μεμαώτε xal αύτώ' 
,„Αΐαντε, δφώ μέν τε δαώδετε λαόν 'Αχαιών 
άλχής μνηδαμένω, μηδέ χρνεροΐο φόβοιο. 
άλλη μέν γαρ έγώ γ' ού δείδια χείρας άάπτους 
Τρώων, οϊ μέγα τείχος υπερχατέβηδαν όμίλω ' . 50 
έξονδιν γαρ πάντας έυχνήμιδες 'Αχαιοί· 
τή δέ δή αίνότατον περιδείδια, μή τι πάθωμεν, 
ή β' 8 γ' δ λνδδώδης φλογΐ εΐχελος ήγεμονεύει 
Έχτωρ, δς Α ιός εύχετ έριδθενέος πάις είναι. 
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βφώιν δ' ώδε θεών τις ένϊ φρεβΐ ποιήβειεν, 55 
αντώ θ' εβτάμεναι κρατερώς χαί άνωγέμεν άλλους' 
τφ χε χαί έββύμενόν περ έρωήβαιτ' άπό νηών 
ώχνπόρων, εί χαί μιν 'Ολύμπιος αυτός έγείρει." 

ή xal βχηπανίφ γανήοχος έννοβίγαιος 
άμφοτερα> χεχοπώς πλήβεν μένεος χρατεροΐο, βο 
γυΐα δ' έθηχεν έλαφρά, πόδας χαί χείρας ΰπερθεν. 
αυτός δ', ως τ Ι'ρηξ ώχύπτερος ώρτο πέτεβθαι, 
δς φά τ' άπ\ αίγίλιπος πέτρης περιμήχεος άρθείς 
άρμήβη πεδίοιο διώχειν 'όρνεον άλλο, 
ώς άπό χών ήιξε Ποβειδάων ένοβίχθων. 66 
τοΐιν δ' έγνω χρόΰθεν Όιλήος ταχύς Αίας, 
αϊ-ψα δ' άρ' Αί'αντα προβέφη Τελαμώνιον υίόν 
,,ΑΪαν, έπεί τις νώι θεών, οΐ'Όλυμπον εχουβιν, 
μάντεΐ είδόμενος χέλεται παρά νηνβΐ μάχεβθαι — 
ουδ' δ ye Κάλχας έβτί, θεοπρόπος οίωνιβτής· 70 
ί'χνια γαρ μετόπιβθε ποδών ήδέ χνημάων 
ρει έγνων άπιόντος" άρίγνωτοι δέ θεοί περ. 
χαί δ' έμοϊ αυτώ θυμός ένϊ βτήθεββι φίλοιβιν 
μάλλον έφορμ&ται πολεμίξειν ήδί μάχεβθαι, ' 
μαιμώωΰι δ' ένερθε πόδες xal χείρες ΰπερθεν." 76 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφη Τελαμώνιος Αίας' 
,,οϋτω νυν χαί έμοϊ περί δούρατι χείρες άαπτοι 
μαιμώβιν, χαί μοι μένος ά>ρορε, νέρθε δε ποββίν 
έββνμαι άμφοτέροιβι" μενοινώω δε xal οίος 
1Εχτορι Πριαμίδη άμοτον μεμαώτι μάχεβθαι." 80 

ώς οι μεν τοιαύτα πρός άλλήλους άγόρευον ' 
χάρμη γηθόβννοι, την βφιν θεός έμβαλε θυμφ' 
τόφρα δΐ τούς δπιθεν γαιήοχος ώρβεν 'Αχαιούς, 
ο'ϊ παρά νηυβϊ θοήβιν άνέψυχον φίλον ήτορ. 
τών φ' άμα τ' άργαλέω χαμάτφ φίλα γυΐα λέλνντο, 85 
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και βφιν αχός κατά θνμόν έγίγνετο δερκομένοιβιν 
Τρώας, rol μέγα τείχος νπερκατέβηβαν όμίλω' 
τονς οΐ y είΰορόωντες ύπ όφρνβι δάκρυα λείβον 
ού γαρ ίφαν φεύξεβθαι νπϊκ κακόν. άλλ' ένοβίχθων 
ρεία μετειβάμενος κρ όπερας ωτρυνε φάλαγγας. 90 
Τενκρον έπι πρώτον καΐ Αήιτον ήλθε κελενων 
Πηνέλεών θ' ήρωα Θόαντά τε Αηίπυρόν τε 
Μηριόνην τε καϊ Άντίλοχον, μήβτωρας άυτής' 
τονς δ γ' έποτρννων έπεα πτερόεντα προβηνδα' 
,,αΐδώς, Άργεΐοι, κούροι νέοι' ϋμμιν έγώ γ ε 96 
μαρναμένοιϋι πέποιθα ϋαωβέμεναι νέας άμάς' 
εί δ' υμείς πολέμοιο μεθήβετε λενγαλέοιο, 
νϋν δή εΐδεται ήμαρ υπό Τρώεββι δαμήναι. 
S» πόποι, ή μέγα θανμα τόδ' δφθαλμοίβιν όρωμαι, 
δεινόν, 8 ού jtor' έγώ γε τελευτήβεβθαι έφαβκον, ιοο 
Τρώας έφ' ήμετέρας Ιέναι νέας, oí ró πάρος περ 
φνζακινής έλάφοιβιν έοίκεβαν, αϊ τε καθ' νλην 
θ ώων παρδαλίων τε λύκων τ ήια πέλονται 
αϋτως ήλάβκουβαι άνάλκιδες, ούδ' έπι χάρμη' 
ώς Τρώες ró πρίν γε μένος καϊ χείρας 'Αχαιών 105 
μίμνειν ονκ έθέλεβκον έναντίον, ούδ' ήβαιόν. 
νϋν δε έκάς πόλιος κοίλης έπι νηυβί μάχονται 
ήγεμόνος κακότητι μεθημοβννηβί τε λαών, 
οΐ χείνφ έρίβαντες άμυνέμεν ούχ έθέλονβιν 
νη&ν ώχνπόρων, άλλα κτείνονται άν' αντάς. no 
άλλ' εί δή χαί πάμπαν έτήτυμον αΐτιός έβτιν 
ήρας 'Ατρεΐδης ενρύ χρείων 'Αγαμέμνων, 
οννεχ' άπητίμηαε ποδώχεα Πηλεΐωνα, 
ήμέας γ' ον πως έβτι μεθιέμεναι πολέμοιο. 
άλλ' άκεώμεθα θαββον άκεβταί τοι φρένες έβθλών. ιΐ5 
υμείς δ' ονκέτι καλά μεθίετε θονριδος άλκής 
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πάντες άριστοι έόντες άνά δτρατόν ονδ' αν έγώ γ ε 
άνδρΐ μαχηδαίμην, 8ς τις πολέμοιο μεύείη 
λνγρός έών ύμΐν δέ νεμεδδώμαι περί κήρι. 
ώ πέπονες, τάχα δή τι κακόν ποιήδετε μείζον 180 
τήδε μεύημοδύνη' αλλ' έν φρεδϊ θέσθε έχαβτος 
αιδώ xal νέμεβιν δή γάρ μέγα νεΐχος 'όρωρεν. 
"Εκτωρ δή παρά νηνβϊ βοήν άγαύός πολεμίζει 
καρτεράς, ερρηξεν δέ πύλας καί μακρόν όχήα. 

ώς ρα κελεντιόων γαιήοχος ώρδεν Αχαιούς. 125 
άμφϊ δ' άρ' Αί'αντας δοιούς Ζδταντο φάλαγγες 
καρτεραί, άς οντ αν κεν Άρης όνόδαιτο μετελύών 
ο ντε κ' 'Α&ηναίη λαοδδόος' of γάρ άριστοι 
κρινύέντες Τρώάς τε xal "Εκτορα δϊον έμιμνον 
φράξαντες δόρν δονρί, δάκος δάκεϊ προ&ελύμνφ' 130 
άδπίς αρ' άδπίδ' έρειδε, κόρυς κόρνν, άνέρα δ' άνήρ' 
ψανον δ' ίππόκομοι κόρν&ες λαμπροΐδι φάλοιδιν 
ν ενόντων ώς πνκνοί έφέδταδαν άλλήλοιδιν. 
έ'γχεα δ' έπτύδδοντο ύραδειάων από χειρών 
δειόμεν'· οί δ' ίύνς φρόνεον, μέμαδαν δέ μάχεδύαι. 135 

Τρώες δέ προύτνψαν άολλέες, ήρχε δ' αρ' "Εκτωρ 
άντικρύς μεμαώς, δλοοίτροχος ώς από πέτρης, 
8ν τε κατά δτεφάνης ποταμός χειμάρροος ώβη, 
ρήξας άδπέτφ όμβρφ άναιδέος ίχματα πέτρης· 
νψι δ' άναύρώακων πέτεται, κτυπέει δέ θ' ύπ αντον 140 
νλη" ό δ' άδφαλέως ύέει ίμπεδον, εΐος ϊκηται 
ίδόπεδον τότε δ' ον τι κνλίνδεται έδδύμενός αερ' 
ώς "Εκτωρ εΐως μϊν απειλεί μέχρι ύαλάδδης 
ρέα διελεύδεδ&αι κλιδίας καϊ νήας 'Αχαιών 
κτείνων αλλ' οτε δή πνκινής ενέκνρδε φάλαγξιν, 146 
δτή ρα μάλ' έγχριμφύείς. οί δ' αντίο ι υίες 'Αχαιών 
νύδδοντες ξίφεδίν τε καί ίγχεδιν άμφιγύοιδιν 
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ώβαν άπ'ο βφείαν ò δε χαββάμενος πελεμίχθη. 
ήνβεν δέ διαπρνβιον Τρώεββι γιγωνώς' 
„Τρώες χαι Αύχιοι xal Αάρδανοι άγχιμαχηταί, 150 
παρμένετ'· ον τοι δηρον έμέ βχήβονβιν 'Αχαιοί, 
xal μάλα πνργηδον βφέας αυτούς άρτνναντες, 
άλλ' όίω, χάββονται νπ' εγχεος, εί έτεόν με 
ωρβε θεών ωριβτος, έρίγδονπος πόβις "Ηρης." 

ώς ειπών ώτρυνε μένος xal θνμον εκάστου. 155 
Αηίφοβος δ' έν τοΐβι μέγα φρονέων έβεβήχειν 
Πριαμίδης, πρόβθεν δ' Ιχεν άβπίδα πάντοσ' έίβην, 
κούφα ποϋΐ προβιβάς xal νπαβπίδια προποδίζων. 
Μηριόνης δ' αύτοΐο τιτνβκετο δονρΐ φαεινά, 
xal βάλεν, ονδ' άφάμαρτε, κατ' άβπίδα πάντοβ' έίβην 160 
τανρείην της δ' ου τι διήλαβεν, άλλά πολύ πρίν 
έν χανλά έάγη δολιχόν δόρν Αηίφοβος δέ 
άβπίδα τανρείην βχέθ' από ε'ο, δείβε δε θνμώ 
ίγχος Μηριόναο δαΐφρονος" αντάρ 8 γ' ήρως 
αψ ετάρων εις έθνος έχάζετο, χώβατο δ' αίνώς 165 
άμφότερον, νίκης τε xal εγχεος, δ ξννέαξεν. 
βή δ' Ιέναι παρά τε κλιβίας xal νήας 'Αχαιών 
οίβόμενος δόρν μακρόν, 8 ot κλιβίηφι λέλειπτο. 

οί δ' άλλοι μάρναντο, βοή δ' άσβεστος όρώρειν. 
Τεύκρος δέ πρώτος Τελαμώνιος άνδρα χατέχχα, 170 
Ίμβριον αίχμητήν, πολνΐππον Μέντορος νίόν. 
ναΐε δέ Πήδαιον πρίν έλθεΐν νιας 'Αχαιών, 
κονρην δέ Πριάμοιο νόθην έχε, Μηδεβικάβτην 
αύτάρ έπεί Ααναών νέες ήλνθον άμφιέλιββαι, 
αψ εις "Ιλίου ήλθε, μετέπρεπε δέ Τρώεββιν, 176 
ναΐε δέ πάρ Πριάμφ' b δέ μιν χίεν Ιβα τέχεββιν. 
τόν φ' νιος Τελαμώνος ύπ' ούατος έγχεϊ μακρά 
ννζ , έχ δ' έσπασεν έγχος' 6 δ' αντ επεβεν μελίη ως, 
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ή τ' δρεος κορυφή ε'καθεν περιφαινομένοιο 
χαλκω ταμνομενη τε'ρενα χθονί φύλλα πελάοβη * 180 
δ>ς πέβεν, άμφΐ δε ol βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκω. 
Τεύκρος δ' ώρμήθη μεμαως από τεύχεα δϋόαι' 

"Εκτωρ δ' δρμηθεντος ακόντιο ε δονρΐ φαεινω. 
άλλ' ò μεν αντα ίδων ήλεύατο χάλκεον έγχος 
τντθόν', ó δ' 'Αμφίμαχον Κτεάτον νΓ 'Αχτορίωνος 186 
νιβοόμενον πολεμόνδε κατά βτήθος βάλε δονρί. 
δούπηΟεν δϊ πεΰών, άράβηΟε δϊ τεύχε' έπ' αντφ. 
"Εκτωρ δ' ώρμήθη κόρνθα κροτάφοις άραρνϊαν 
χρατός άφαρπάξαι μεγαλήτορος Άμφιμάχοιο' 
Αίας δ' όρμηθέντος όρέξατο δονρί φαεινω 190 
Έκτορος' άλλ' ου πη χρως εϊΟατο, πας δ' άρα χαλκω 
ϋμερδαλέω κεκάλνφθ' ' ό δ' άρ' άΰπίδος όμφαλόν οντα, 
ώβε dé μιν βθένεΐ μεγάλφ ' δ δϊ χάοϋατ' όπίβΰω 
νεκρών αμφοτέρων, τους δ' έξείρυββαν 'Αχαιοί· 
Άμφίμαχον μϊν άρα Στιχίος δΐός τε ΜενεΟθεύς, 196 
άρχοϊ 'Αθηναίων, κόμιβαυ μετά λαόν 'Αχαιών, 
"Ιμβριον αυτ' Αί'αντε, μεμαότε θούριδος άλκής. 
ως τε δύ' αίγα λέοντε χννών νπο χαρχαροδόντων 
άρπάξαντε φερητον άνά ρωπήια πυκνά, 
ύψοϋ ύπίρ γαίης μετά γαμφηλήβιν εχοντε, 200 
ώς φα τον ύψοϋ έχοντε δύω Αί'αντε χορνβτά 
τεύχεα ύνλήτην' κεφαλήν δ' απαλής άπδ δειρής 
κόψεν Όιλιάδης, κεχολωμένος 'Αμφιμάχοιο, . 
ήκε δέ μιν βφαιρηδδν έλιξάμενος δι' Ομίλου · 
"Εκτορι δϊ προπάροιθε ποδών πέβεν έν κονίηβιν. 205 
xal τότε δή περί κήρι Ποβειδάων έχολώθη 
υίωνοΐο πεϋόντος ¿ν αίνή δηιοτήτι, 
βή δ' ίέναι παρά τε κλιοίας καΐ νήας 'Αχαιών 
ότρννέων Ααναούς, Τρώεβΰι δε κήδε' έτενχεν. 
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'Ιδομενεύς δ' δρα ot δονρικλντος άντεβόΡ.ηαεν, 210 
¿ρχόμενος παρ' εταίρον, δ ot νέον ίκ πολέμοιο 
ήλ&ε κατ' ίγνύην βεβλημένος δξέι χαλκά, 
τον μέν εταίροι ενείχαν, ό δ' Ιηιροίς έπιτείλας 
ήιεν ές κλιδίην έτι γάρ πολέμοιο μενοίνα 
άντιάαν. xbv δέ προδέφη κρείων ένοδίχ&ων 215 
εΐδάμενος φ&ογγήν 'Ανδραίμονος νίι Θόαντι, 
δς πάθη Πλενρώνι καΐ αίπεινή Καλνδώνι 
ΑΙτωλοϊδιν άναβδε, ύεος δ' ως τίετο δήμω· 
,,'Ιδομενεϋ Κρητων βονληφόρε, ποϋ τοι άπειλαΐ 
οίχονται, τ ας Τρωδϊν άπείλεον νϊες 'Αχαιών," 2-20 

τόν δ' αντ' 'Ιδομενεύς Κρητών άγός άντι'ον ηνδα' 
„ω Θόαν, ον τις άνήρ ννν γ' αίτιος, Ζαβον εγώ γε 
γιγνώδχω' πάντες γάρ έπιδτάμε&α πτολεμίξειν. 
ούτε τινά δέος ίδχει άχήριον οντε τις δχνφ 
είκων άνδύεται πόλεμον κακόν άλλά πον ούτως 225 
μέλλει δή φίλον είναι νπερμενέι Κρονίωνι, 
νωνύμνονς άπολέδ&αι άπ' Άργεος έν&άδ' 'Αχαιούς, 
άλλά Θόαν, xal γάρ το πάρος μενεδήιος ήδ&α, ' 
ότρύνεις δέ xal άλλον, δ&ι με&ιέντα ίδηαι· 
τω ννν μήτ άπόληγε χέλενέ τε φωτΐ έχάδτφ." 230 

τόν δ' ήμεϊβετ έπειτα Ποβειδάων ένοδίχ&ων 
,,'Ιδομενεϋ, μή κείνος άνήρ έτι νοδτήδειεν 
¿κ Τροι'ης, άλλ' ανύι κυνών μέλπη&ρα γένοιτο, 
8? τις έπ' ήματι τωδε έκών με&ιήδι μάχεδ&αι. 
άλλ' άγε τεύχεα δ εύρο λαβών' ίύν ταϋτα δ' άμα χρή 235 
βπεύδειν, αΐ κ δφελός τι γενώμε&α καϊ δύ' έόντε. 
δνμφερτή δ' άρετή πέλει άνδρών καϊ μάλα λυγρών 
νώι δέ και κ άγαύοΐδιν έπιδταίμεδ&α μάχεδ&αι." 

ώς είπων ό μέν αντις έβη &εύς αμ πόνον άνδρών 
'Ιδομενεύς δ' δτε δή κλιδίην έύτνκτον ϊκανεν, 240 
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δνβετο τεύχεα καλά περί χροΐ, γέντο ih δοϋρε, 
βή δ' ί'μεν άβτεροπή έναλίγκιος, rjv τε Κρονίων 
χειρϊ λαβών έτίναξεν ία αίγλήεντος 'Ολύμπου, 
δεικνύς βήμα βροτοϊβιν άρίζηλοι δέ οC αύγαί' 
¿g τον χαλκός έλαμπε περί βτήθεββι θέοντος. 245 
Μηριόνης δ' αρα οι θεράπων ένς άντεβόληβεν 
εγγύς έτι κλιβίης ' μετά γάρ δόρν χάλχεον ηιιν 
οΐβόμενος' τόν δέ προβε'φη σθένος Ίδομενήος" 

,,Μηριόνη Μάλον υιέ πόδας ταχύ, φίλταθ' εταίρων, 
τίπτ ήλθες πόλεμόν τε λυπών καΐ δηιοτήτα ; 250 
ήε τι βέβληαι, βέλεος δέ σε τείρει άκωκή, 
ήέ τεν άγγελίης μετ έμ' ήλυ&ες; ούδέ toi αυτός 
ήβθαι ένϊ κλιβίηβι λιλαίομαι, άλλά μάχεβθαι." 

τον δ' αν Μηριόνης πεπνυμένος άντίον ηΰδα' 
[„'Ιδομενεϋ Κρητών βουληφόρε χαλκοχιτώνων,] 256 
έρχομαι, εί τι τοι έγχος évi κλιβίηβι λέλειπται, 
οΐβόμενος· τό νυ γάρ χατεάξαμεν, δ πρίν έχεύκον, 
άβπίδα Αηιφόβοιο βαλών νπερηνορέοντος." • 

τον δ' αύτ' 'Ιδομενεύς Κρητών άγος άντίον ηΰδα' 
,,δούρατα δ', ai x έθέλι^σθα, καΐ εν και είκοσι δήεις 260 
έβτεώχ' έν κλιβίη προς ένώπια παμφανόωντα, 
Τρώια, τά χταμένων άποαίνυμαι. οΰ γάρ όίω 
ανδρών δνβμενέων έκάς ίβτάμενος πολεμίζειν 
τω μοι δούρατά τ έβτι χαί άβπίδες όμφαλόεββαι 
χαϊ χόρυθες χαί θώρηχες λαμπρόν γανόωντες." 266 

τον δ' αύ Μηριόνης αέπνυμένος άντίον ηΰδα' 
,,καί τοι έμοί παρά τε κλιβίη χαί νηΐ μελαίνη 
πόλλ' έναρα Τρώων άλλ' ού βχεδόν έβτιν ελέβθαι. 
ούδέ γάρ ούδ' έμέ φημι λελαβμένον έμμεναι άλχής, 
άλλά μετά πρώτοιβι μάχην άνά χυδιάνειρατ 270 
ϊβχαμαι, δππάτε νείχος όρώρηται πολέμοιο. 

ΗοηΒΐ Ιιλχλ. Π. 2 
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άλλον πού τινα μάλλον Αχαιών χαλκοχιτώνων 
λήθω μαρνάμενος, δέ δέ ΐδμεναι αυτόν δίω." 

τον δ' αύτ' 'Ιδομενεύς Κρητών άγος άντίον ηϋδα' 
,,οίδ', άρετήν οίός ¿601' ti β ε χρή ταύτα λέγεβθαι ; 275 
εΐ γαρ νύν παρά νηυβί λεγοίμεθα πάντες άριδτοι 
¿ς λόχον, ένθα μάλ.ιδτ αρετή διαείδεται ανδρών, — 
ένθ' δ χε δειλός άνήρ, os τ' άλχιμος, έξεφαάνθη' 
τού μεν γάρ τε κακού τρέπεται χρως άλλυδις άλλη, 
ουδέ ot άτρέμας ήβθαι έρητύετ έν φρεβϊ θυμός, 280 
αλλά μετοχλάξει xal έπ άμφοτέρους πόδας ϊζει, 
έν δέ τέ ol χραδίη μεγάλα δτέρνοιδι πατάββει 
χήρας όιομένφ, πάταγος δέ τε γίγνετ όδόντων 
τού δ' αγαθού ούτ αρ τρέπεται χρως ούτε χι λίην . 
ταρβεΐ, έπεί Χεν πρώτον έδίζηται λόχον ανδρών, 285 
άράται δέ τάχιδτα μιγήμεναι έν δαΐ λνγρή — 
ουδέ χεν ένθα τεόν γε μένος xal χείρας όνοιτο. 
εΐ περ γάρ χε βλήο πονεύμενος ήέ τνπείης, 
ονχ αν έν αύχέν' όπιδθε πέδοι βέλος ούδ' ένι νώτω, 
άλλά χεν ή δτέρνων ή νηδύος άντιάδειεν 290 
πρόδδω ίεμένοιο μετά προμάχων όαριβτύν. 
άλλ' αγε μηχέτι ταύτα λεγώμεθα νηπύτιοι ώς 
έδτεώτες, μή που τις ύπερφιάλως νεμεδήδη' 
άλλά βύ γε χλιδίηνδε χιών έλευ όβριμον έγχος." 

ως φάτο, Μηριόνης δέ θοώ άτάλαντος Άρηι 295 
χαρπαλίμώς χλιδίηθεν άνείλετο χάλχεον έγχος, 
βή δέ μετ' Ίδομενήα μέγα πτολέμοιο μεμηλώς. 
οίος δέ βροτολοιγός Άρης πολεμόνδε μέτειδιν, 
τω δέ Φόβος φίλος υΓος άμα χρατερος χαί άταρβής 
ε'δπετο, 3g τ έφόβηβε ταλάφρονά περ πολεμιδτήν ' 300 
τώ μέν αρ' έχ Θρήχης Έφύρους μέτα θωρήδδεδθον 
ήέ μετά Φλεγύας μεγαλήτορας" ούδ' άρα τώ γε 
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έκλυον αμφοτέρων, έτέροιβι δέ κνδος έδωκαν 
τ οίοι Μηριόνης τε και 'Ιδομενεύς άγοί ανδρών 
ήιβαν ές πόλεμον χεκορν&μένοι αΐ&οπι χαλχφ.. 805 
τον καΐ Μηριόνης πρότερος προς μϋ&ον έειπεν 
,,Αενκαλίδη, πή τ' αρ μέμονας καταδϋναι δμιλον, 
ή έπί δεξιόφιν παντός βτρατον, ή άνά μέδδους, 
ή έπ' άριβτερόφιν ; έπεί οϋ πο&ι έλπομαι όντως 
δενεδ&αι πολέμοιο κάρη κομόωντας Αχαιούς." 310 

τον δ' αύτ' 'Ιδομενεύς Κ ρητών άγος αντίο ν ηϋδα ' 
,,νηνδί μεν εν μέδβηβιν άμύνειν είβί καΐ άλλοι, 
ΑΙαντές τε δύω Τενκρός &', ος άριδτος 'Αχαιών 
τοξοδύνη, άγα&ός δέ xal εν δταδίη ύβμίνη · 
οϊ μιν άδην έλόωδι καϊ έββύμενον πολέμοιο, 315 
["Εκτορα Πριαμίδην,' και ei μάλα καρτεράς έβτινί] 
αίπύ οι έβδεΐται, μάλα περ μεμαώτι μάχεδ&αι, 
κείνων νικήδαντι μένος καϊ χείρας άάπτονς · 
νήας ένιπρήδαι, δτε μη αυτός γε Κρονίων 
έμβάλοι αί&όμενον δαλον νήεδδι ύοήδιν. 320 
άνδρΐ δέ x ουκ εί'ςειε μέγας Τελαμώνιος Αίας, 
δ? ύνητός τ εϊη και έδοι Αημήτερος άκτήν, 
χαλχφ τε ρηκτύς μεγάλοιδί τε χερμαδίοιδιν. 
ονδ' αν Άχιλλήι ρηξήνορι χωρήδειεν . 
έν γ' αντοδταδίη · ποδί δ' οϋ πως έδτιν έριζειν. 325 
νώιν δ' ώδ' έπ' άριδτέρ' έχε δτρατοϋ, 'όφρα τάχιδτα 
εΐδομεν, ήέ τω ενχος όρέξομεν ήέ τις ήμΐν." 

ώς φάτο, Μηριόνης δέ &οφ άτάλαντος Άρηι 
ήρχ ί'μεν, όφρ' άφίκοντο κατά δτρατόν, ή μιν άνώγειν. 

οι δ' ώς Ιδομενήα ΐδον φλογϊ εί'κελον άλκήν, 330 
αυτόν καϊ θεράποντα, δύν έντεδι δαιδαλέοιβιν, 
κεκλόμενοι κα&' δμιλον έπ' αύτ φ πάντες έβηδαν. 
ιών δ' όμόν ΐδτατο νεΐκος επί πρνμνήδι νέεδδιν. 

2* 
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ως δ' δθ' ύπο λιγέων άνεμων βπέρχωβιν άελλαι 
ήματι τω, δτε τε πλείβτη κόνις άμφΐ χελεύθους, 386 
οι τ' αμυδις χονίης μεγάλην ίβταβιν ομίχλη ν, 
ως δρα τών όμόβ' ήλθε μάχη, μέμαβαν δ* ένΐ θνμώ 
άλλήλους καθ' όμιλον ¿ναιρε'μεν όξέι χαλκω. 
εφριξεν δέ μάχη φθιβίμβροτος έγχείηβιν 
μακρής, ας είχον ταμεβίχροας" 'όΰβε δ' αμερδεν 340 
αύγή χαλκείη χορύθων δπο λαμπομενάων 
θωρήχων τε νεοβμήχτων βακέων τε φαεινών 
έρχομένων δμνδις. μάλα κεν θραβυκάρδιος εΐη, 
δς τότε γηθήβειεν ίδων πόνον ουδ' άκάχοιτο. 

[rcb δ' άμφίς φρονεοντε δύω Κρόνου νιε κραταιω 346 
άνδράβιν ήρώεββιν ¿τεύχετον δλγεα λυγρά. 
Ζευς μϊν δρα Τρώεββι καϊ "Εκτορι βούλετο νίκη ν, 
κυδαίνων Άχιλήα πόδας ταχύν ' ούδ' δ γε πάμπαν 
ήθελε λαον όλέβθάι Άχαιικον Ίλιάθι πρά, 
άλλά Θετιν κύδαινε καϊ υίέα καρτερόθυμον. 860 
Άργείους δε Ποϋειδάων όρόθυνε μετελθών, 
λάθρη ύπεξαναδύς πολιής άλός- ήχθετο γάρ φα 
Τρωβϊν δαμναμένους, Αά δϊ κρατερώς ένεμέββα. 
ή μάν άμφοτέροιβιν δμον γένος ήδ' ί'α πάτρη, 
άλλά Ζευς πρότερος γεγόνει καϊ πλείονα ήδη. 356 
τώ φα και άμφαδίην μϊν άλεξέμεναι άλέεινεν, 
λάθρη δ' ailv εγείρε κατά βτρατόν, άνδρι εοικώς. 
τοί δ' έριδος κρατερής καϊ δμοιίου πολέμοιο 
πείραρ έπαλλάξαντες έπ άμφοτέροιβι τάνυββαν, 
δρρηκτόν τ' άλυτόν τε, το πολλών γούνατ' έλυβεν.] 360 

ενθα, μεβαιπόλιός περ έών, Ααναοΐβι κελεύβας 
'Ιδομενεύς Τρώεββι μετάλμενος έν φόβον ώρβεν. 
πέφνε γάρ Όθρυονήα Καβηβύθεν ένδον έόντα, 
δς φα νέον πολέμοιο μετά κλέος είληλούθειν, 
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ήτεε δε Πριάμοιο θυγατρών είδος άρίδτην 366 
Καδδάνδρην άνάεδνον, ύπέδχετο δέ μέγα έργον, 
έχ Τροίης &έχοντας άπωδέμεν νϊας 'Αχαιών, 
τω δ' δ γέρων Πρίαμος υπό τ' έβχετο xal χατένευβεν 
δωδέμεναι' δ δε μάρναθ' ϋποδχεβίηδι πιθήδας. 
'Ιδομενεύς δ' αύτοίο τιτύδχετο δουρί φαεινά, 370 
χαί βάλεν νψι βιβάντα τυχών ονδ' ήρχεδε θώρηξ 
χάλχεος, δν φορέεδχε, μέδη δ' έν γαδτέρι πήξεν. 
δονπηδεν δέ πεδών δ δ' έπεύξατο φώνηδέν τε' 
,,Όθρνονεν, περί δή δε βροτών αίνίξομ' απάντων, 
εί έτεόν δ ή πάντα τελεντήδεις, δδ' ύπέδτης 376 
Ααρδανίδη Πριάμψ' 6 δ' νπέδχετο θυγατέρα ήν. 
χαί χέ τ οι ήμεΐς ταύτα γ' νποβχόμενοι τελέδαιμεν, 
δοΐμεν δ' 'Ατρεΐδαο θυγατρών είδος άρίδτην, 
Αργεος έξαγαγόντες, δπυιέμεν, εί χε δύν άμμιν 
"Ιλιον έχπέρδης, έύ ναιόμενον πτολίεθρον. 380 
άλλ' επεν, όφρ' έπί νηνδϊ δυνώμεθα ποντοπόροιδιν 
άμφΐ γάμω, έπει οϋ τον έεόνωταί κακοί είμεν." 

ως ειπών ποδός έλχε κατά χρατερήν ύδμίνην 
ήρως Ιδομενεύς' τφ δ' "Αβιος ήλθεν άμύντωρ 
πεζός πρόβθ' ίππων τω δέ πνείοντε κατ' ώμων 385 
αίέν έχ ήνίοχος θεράπων δ δε ΐετο θυμφ 
Ίδομενήα βαλεΐν δ δέ μιν φθάμενος βάλε δουρϊ 
λαιμόν ύπ' άνθερεώνα, διαπρό δέ χαλχόν έλαδδεν. 
ήριπε δ', ώς ore τις δρϋς ήριπεν ή άχερωϊς 
ήέ πίτνς βλωθρή, τήν τ οϋρεδι τέχτονες άνδρες 390 
έξέταμον πελέχεδδι νεήχεδι νήιον είναι' 
ώς δ πρόδθ' ίππων χαί δίφρου χειτο τανυδθείς, 
βεβρυχώς χόνιος δεδραγμένος αίματοέδδης. 
έχ δέ ol ηνίοχος πλήγη φρένας, &ς πάρος είχεν, 
ονδ' δ γ' έτόλμηδεν δηίων υπό χείρας άλύξας 896 
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αψ ίππους βτρέψαι. τόν δ' 'Αντίλοχος μενεχάρμης 
δουρί μέβον περόνηβε τυχών ούδ' ήρκεβε θώρηξ 
χάλκεος, δν φορέεβκε, μέβη δ' έν γαβτέρι πήξε ν. 
αύτάρ δ γ' άβθμαίνων έυεργέος ϊκπεβε δίφρου, 
ίππους δ' 'Αντίλοχος μεγάθυμου Νέβτορος νίός 400 
έξέλαβε Τρώων μετ' ένχνήμιδας 1'Αχαιούς. 

Αηίφοβος δε μάλα βχεδόν ήλυθεν Ίδομενήος, 
'Αβίου άχνύμενος, καΐ άκόντιβε δονρΐ φαεινά. • 
αλλ' δ μεν αντα ίδών ήλεύατο χάλκεον έγχος 
'Ιδομενεύς· χρύφθη γάρ υπ' άβπίδι πάντοβ' έίβη, 406 
τήν άρ' 8 γε φινοΐβι βοων χαϊ νώροπι χαλκά 
δινωτήν φορέεβκε, δύω κανόνεββ' άραρυΐαν 
τή ΰπο πας έάλη, το δ' ύπέρπτατο χάλκεον έγχος, 
χαρφαλέον δέ οί άβπίς έπιθρέξαντος αυβεν 
έγχεος' ούδ' αλιόν ρα βαρείης χειρός άφήκεν, 410 
άλλ' έβαλ' Ίππαβίδην Τψήνορα ποιμένα λαων 
ήπαρ υπό πραπίδων, εΐθαρ δ' υπό γούνατ' έ'λνβεν.. 
Αηίφοβος δ' έχπαγλον έπεύξατο μακρόν άύβας' 
,,ού μάν αύτ ατιτος χεϊτ' "Αβιος, άλλα έ φημι 
εις "Αιδός περ Ιόντα πυλάρταο κρατεροίο 415 
γηθήβειν κατά θυμόν, έπεί ρά οι ωπαβα πομπόν." 

ώς έφατ , 'Αργείοιβι δ' αχος γενετ εύξαμένοιο, 
'Αντιλόχφ δέ μάλιβτα δαΐφρονι θυμόν όρινεν 
άλλ' ούδ' άχνύμενός περ έοϋ άμεληβεν εταίρου, 
άλλα θέων περίβη χαί οί βάχος άμφεχάλνψεν. 420 
[τον μέν έπειθ' υποδύντε δύω έρίηρες εταίροι, 
Μηχιβτευς Έχίοιο πάις χαϊ δΐος 'Αλάβτωρ, 
νήας επι γλαφυράς φερέτην βαρέα βτενάχοντα'] 
'Ιδομενεύς δ' ού λήγε μένος μέγα, ΐετο δ' αίεϊ 
ήέ τινα Τρώων έρεβεννή νυχτί χαλύψαι 426 
ή αυτός δουπήβαι άμύνων λοιγόν 'Αχαιοΐς. 
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εν θ' Αίβνήτ.αο διοτρεφέος φίλον νι'όν, 
ήρω' 'Αλκάθοον — γαμβρός δ' ήν 'Αγχίβαο, 
πρεββντάτην δ' ωπνιε θνγατρών Ίπποδάμειαν, 
τήν περί κήρι φίληβε πατήρ καί πότνια μήτηρ 430 
εν μεγάρω' παβαν γαρ όμηλικίην έκέκαβτο 
κάλλεΐ καί έργοιβιν ίδέ φρεβί- τούνεκα καί μιν 
γήμεν άνήρ ωριβτος ένί Τροίη ενρείη' — ' 
τον τόθ' νπ' Ίδομενήι Ποβειδάων έδάμαββεν 
θέλξας όββε φαεινά, πέδηβε δέ φαίδιμα γνΐα' 435 
οντε γαρ έξοπίβω φνγέειν δννατ οντ άλέαβθαι, 
άλλ' ως τε βτήλην ή δένδρεον νψιπέτηλον 
άτρέμας έβταότα στήθος μέβον ονταβε δονρί 
ήρως 'Ιδομενεύς, ρήξεν δέ οΐ άμφί χιτώνα 
χάλκεον, ος οΐ πρόβθεν άπό χροός ήρκει όλεθρον · 440 
δή τότε γ' ανον άνβεν έρειχόμενος περί δονρί. · 
δούπηβεν δέ πεβών, δόρν δ' εν κραδίη έπεπήγειν, 
ή ρά οι άβπαίρονβα καί ονρίαχον πελέμιξεν 
έγχεος' ένθα δ' έπειτ' άφίει μένος όβριμος "Αρης. 
'Ιδομενεύς δ' έκπαγλον έπενξατο μακρόν άύβας" 445' 
,,Αηίφοβ', ή άρα δή τι έίβκομεν άξιον είναι 
τρεις ενός άντί πεφάβθαι; έπεί βύ περ ενχεαι όντως· 
δαιμόνι', άλλα καί αύτός εναντίον ϊβταβ' έμεΐο, 
όφρα ίδη, οίος Ζηνός γόνος ένθάδ' [κάνω, 
δς πρώτον Μίνωα τέκε Κρήτη έπίονρον 450 

Μίνως δ' αν τέκεθ' υίόν άμύμονα Αενκαλίωνα, 
Αενκαλίων δ' έμέ τίκτε πολέββ άνδρεββιν άνακτα 
Κρήτη έν ενρείη' ννν δ' ένθάδε νήες ένεικαν 
βοί τε κακόν καί πατρί καί άλλοιβι Τρώεββιν." 

ώς φάτο, Αηίφοβος δέ διάνδιγα μερμήριξεν, 455 
ή τινά πον Τρώων εταρίββαιτο μεγαθύμων 
αψ άναχωρήβας, ή πειρήβαιτο καί οίος. 
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Ade ϋέ ot φρονέοντι δοάββατο κέρδιον είναι, 
βήναι έπ Αίνείαν τον δ' ϋβτατον εν ρ εν όμίλου 
εβτεωτ · αίεΐ γαρ Πριάμα έπεμήνιε δ ta, 460 
οννεκ δρ' έβθλόν έόντα μετ άνδράβιν οϋ τι τίεβχεν. 
άγχον δ' Ιβτάμενος έπεα πτερόεντα προβηνδα' 
„Αινεία Τρώων βονληφόρε, νύν 6ε μάλα χρή 
γαμβρω άμννέμεναι, εΐ πέρ rí σε κήδος ίκάνει. 
άλλ' έπευ, 'Αλκαθόα έπαμννομεν, од σε πάρος γε 465 
γαμβρός έων έθρεψε δόμοις ένι τντθόν έόντα' 
τον δέ τοι 'Ιδομενεύς δονρικλντος έξενάριξεν." 

Ας φάτο, τω δ' 'άρα θνμόν ένΙ βτήθεΰβιν ορινεν, 
βή δέ μετ' Ίδομενήα μέγα πτολε'μοιο μεμηλώς. 
άλλ' ονκ Ίδομενήα φόβος λάβε τηλνγετον ας, 470 
άλλ' έμεν', ώς δτε τις σύς οϋρεβιν άλκΐ πεποιθώς, 
δς τε μένει κολοβνρτον έπερχόμενον πολύν άνδρ&ν 
χώρα έν οίοπόλω, φρίββει δέ τ ε ν&τόν ϋπερθεν 
όφθαλμω δ' δρα of πυρί λάμπε τον αύτάρ όδόντας 
θήγει, άλέξαβθαι μεμαως κννας ήδε και άνδρας' 475 
Ας μένεν Ιδομενεύς δονρικλτηός, ονδ' ύπεχώρειν, 
Αίνείαν έπιόντα βοηθόον ανε δ' έταίρονς, 
'Αβχάλαφόν τ ¿βορών Άφαρήά τε Αηίπνρόν τε 
Μηριόνην τε και Άντίλοχον, μήβτωρας άντής' 
τους δ γ' έποτρύνων έχεα πτερόεντα προβηνδα' 480 
„δεύτε, φίλοι, και μ' οία άμύνετε' δ ε ίδια δ' αίνώς 
Αίνείαν έπιόντα πόδας ταχνν, δς μοι έπειβιν, 
δς μάλα καρτεράς έβτι μάχη ivi φωτάς έναίρειν 
καΙ δ' έχει ήβης άνθος, δ τε κράτος έότΐ μέγιβτον. 
εί γαρ όμηλιχίη γε γενοίμεθα τωδ' έπΙ θνμώ' 485 
αΐψά χεν ήε φέροιτο μέγα κράτος ήϊ φεροίμην." 

Ας έφαθ', of δ'άρα πάντες ένα φρεβΐ θνμόν έχοντες 
πληβίοι έβτηβαν, σάκε' ωμοιβι κλίναντες. 
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Αινείας δ' ετέρωθεν έχέχλετο οϊς έτάροιδιν, 
Αηίφοβόν τε Πάριν τ' έδορών xal 'Αγήνορα δίον, 490 
οι οί αμ ηγεμόνες Τρώων έδαν αύτάρ έπειτα 
λαοί έπονθ', ως εί τε μετά χτίλον ε'δπετο μήλα 
πιόμεν' έχ βοτάνης' γάννται δ' άρα τε φρένα ποιμήν 
ώς Αίνεία θυμός ivi δτήθεδδι γεγήθειν, 
ώς ίδε λαών έθνος έπιδπόμενον έοΐ αύτφ. 495 

οί δ' άμφ' 'Αλχαθόφ αύτοδχεδόν ώρμήθηδαν 
μαχροΐϋι ξυδτοΐδι' περί δτήθεδδι δέ χαλχός 
δμερδαλέον χονάβιξε τιτνδχομένων χαθ' δμιλον 
αλλήλων, δύο δ' άνδρες άρήιοι έξοχον άλλων, 
Αινείας τε xal 'Ιδομενεύς, άτάλαντοι "Αρηι, 600 
ΐεντ' άλλήλων ταμέειν χρόα νηλέι χαλχώ. 
Αίνείας δέ πρώτος άχόντιδεν Ίδομενήος' 
άλλ' ò μεν άντα ίδων ήλεύατο χάλχεον έγχος, 
αιχμή δ' Αίνείαο χραδαινομένη χατά γαίης 
ωχετ', έπεί φ' άλιον δτιβαρής άπό χειρός 'όρουδεν. 506 
Ιδομενεύς δ' άρα ΟΙνόμαον βάλε γαδτέρα μέδδην, 
φήξε δέ θώρηκος γύαλον, δια δ' έντερα χαλχός 
ήφυδ'· 6 δ' έν χονίηδι πεδίον έλε γαίαν άγοδτώ. 
'Ιδομενεύς δ' έχ μέν νέκυος δολιχόδχιον έγχος 
έδπάδατ', ούδ' άρ' έτ άλλα δυνήδατο τεύχεα χαλά 610 
ωμοιιν άφελέδθαι' έπείγετο γαρ βελέεδδιν. 
ού γάρ έτ' έμπεδα γυΐα ποδών ήν όρμηθέντι 
οντ άρ' έπάΐξαι μεθ' έόν βέλος ούτ άλέαδθαι-
τω φα xal έν δταδίη μέν άμύνετο νηλεές ήμαρ, 
τρέδδαι δ' ούχέτι φίμφα πόδες φέρον έχ πολέμοιο. 516 
τον δέ βάδην άπιόντος άχόντιδε δουρί φαεινω 
Αηίφοβος' δή γαρ οί έχεν χότον έμμενές alai. 
&λλ' δ γε χαι τόθ' αμαρτεν, δ δ' 'Αδχάλαφον βάλε δουρί, 
υΐόν ένναλίοιο' δι' ωμον δ' δβριμον έγχος 
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έβχεν, 6 δ' έν κονίηδι πεδων έλε γαΐαν άγοδτώ. 520 
ούδ' άρα πώ τι πέπυβτο βριήπυος δβριμος'Αρης 

νιος έοίο πεδόντος ένϊ κρατερή νδμίνη, 
αλλ' δ γ' άρ' άκρω Όλΰμπφ υπό χρνδέοιδι νέφεδδιν 
ήδτο, Αίος βονλήδιν έελμένος, ένθα περ άλλοι 
αθάνατοι θεοί ήδαν έεργόμενοι πολέμοιο" 526 
οί δ' άμφ' Αδκαλάφω αύτοδχεδον ώρμή&ηδαν. 
Αηίφοβος μεν άπ' Αδκαλάφον πήληκα φαεινήν 
ήρπαδε, Μηριόνης δέ θοω ατάλαντος Άρη ι 
δονρΐ βραχίονα τνψεν έπάλμενος, έκ δ' άρα χειρός 
αυλώπις τρυφάλεια χαμαΐ βόμβηδε πεδονδα. 630 
Μηριόνης δ' έξαντις έπάλμενος, αίγνπώς ως, 
έξέρνδε πρυμνοΐο βραχίονος οβριμον έγχος, 
άψ δ' έτάρων είς έθνο? έχάζετο. τόν δέ Πολίτης 
αντοκαδίγνητος, περί μέδδω χεΐρε τιτήνας, 
έξήγεν πολέμοιο δνδηχέος, δφρ' ίκεθ' ίππους 686 
ώκέας, οι οί δπιδ&ε μάχης ήδέ πτολέμοιο 
ίδταδαν ήνίοχόν τε καΐ άρματα ποικίλ' έχοντες' 
οϊ τόν γ ε προ τΐ αδτυ φέρον βαρέα δτενάχοντα, 
τειρόμενον κατά δ' αίμα νεουτάτον έρρεε χειρός. 

οί δ' άλλοι μάρναντο, βοή δ' άδβεδτος όρώρειν. .640 
ΛΙνείας δ' Αφαρήα Καλητορίδην έπορούδας 
λαιμόν τύψ', έπΐ οϊ τετραμμένον, όξέι δουρί" 
έχλίν&η δ' έτέρωδε χάρη, έπϊ δ' άδπίς έάφ&η 
xal χόρνς, άμφί δέ οί θάνατο? χντο ΟνμοραΙδτής. 
'Αντίλοχος δέ Θόωνα μεταδτρεφ&έντα δοκεύδας 646 
ουταδ' έπαΐξας, άπο δέ φλέβα παδαν έκερδεν, 
ή τ' ανά νώτα &έουδα διαμπερές αύχέν ίκάνει' 
τήν από παδαν έκερδεν, ò δ' ύπτιος έν κονίηδιν 
χάππεδεν, άμφω χεΐρε φίλοις έτάροιδι πετάδδας. 
Αντίλοχος δ' έπόρουδε καΐ αΐνυτο τενχε' άπ' ώμων 550 



ΙΑΙΑΔΟΣ XI Π. 19 

παπταίνων Τρώες δέ περιβταδόν άλλοθεν άλλος 
οϋταξον βάκος ευρύ παναίολον, ονδε δύναντο 
εί'βω επιγράψαι τέρενα χρόα νηλέι χαλχω 
Αντιλόχον πέρι γάρ φα Ποβειδάων ένοβίχθων 
Νέβτορος ν ίο ν έρντο xal εν πολλοΐβι βέλεββιν. 566 
ού μεν γάρ ποτ' άνευ δη ίων ην, άλλά κατ' αυτούς 
βτρωφάτ' ' ουδέ οι έγχος έχ άτρέμας, άλλά μάλ' αίεί 
βςιόμενον έλέλικτο' τιτνβκετο δε φρεβίν ήβιν 
ή τεν άκοντίββαι ηε σχεδόν δρμηθήναι. 

αλλ' ου λήθ' 'Αδάμαντα τιτνβκόμενος καθ' όμιλον 560 
'Αβιάδην, ο οι ούτα μέβον σάκος δξε'ι χαλκά . 
έγγύθεν δρμηθείς' άμενήνωβεν δε οί αίχμήν 
χνανοχαΐτα Ποβειδάων, βιότοιο μεγήρας. 
xal το μεν αντοϋ μεΐν' ως τ ε βκώλος πνρίκανβτος, 
έν βάχει 'Αντιλόχοιο, rò δ' ήμιβν χεΐτ έπ'ι γαίης' 665 
άψ δ' έτάρων είς έθνος έχάξετο χήρ' άλεείνων 
Μηριόνης δ' άπιόντα μεταβπόμενος βάλε δουρί 
αιδοίων τε μεβηγύ xal ύμφαλοϋ, ένθα μάλιβτα 
γίγνετ "Αρης άλεγεινος όιξυροΐβι βροτοίβιν. 
ένθα οί έγχος έπηξεν ό δ' έβπόμενος περί δονρί 670 
ήβπαιρ', ως οτε βοϋς, τόν τ' ονρεβι βονκόλοι άνδρες 
ίλλάβιν ούχ έθελοντα βίη δήβαντες άγουβιν' 
ως ό τυπείς ήβπαιρε μίνυνθά περ, ού τι μάλα δήν, 
οφρα οί έχ χροός έγχος άνεβπάβατ' έγγύθεν έλθων 
ήρως Μηριόνης' τον δέ βκότος όββε χάλνψεν. 576 

Αηίπνρον δ' Έλενος ξίφεί' σχεδόν ή λαβε χόρβην 
Θρηιχίω μεγάλω, άπυ δέ τρνφάλειαν άραξεν. 
ή μέν άποπλαγχθεΐβα χαμαί πέβε, χαί τις 'Αχαιών 
μαρναμένων μετά ποββί χυλινδομένην έχόμιββεν 
τον δέ κατ όφθαλμών έρεβεννή νύξ έχάλνψεν. 680 

'Ατρεΐδην δ' άχος ειλε, βοήν αγαθόν Μενέλαον, 
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βή δ' έπαπειλήβας Έλένφ ήρωι άναχτι 
δξυ δόρν χραδάων 6 δί τόξου πήχυν άνελχεν. 
τω δ' άρ' όμαρτήδην δ μεν έγχεί όξυόεντι 
ΐετ' άχοντίββαι, 6 δ' ¿ato νευρήφιν διβτψ' 586 
Πριαμίδης μέν έπειτα χατά βτήθος βάλεν Ιω 
θώρηχος γναλον, ¿ató δ' έπτατο πικρός όιβτός. 
ώς δ' δτ από πλατέας πτνόφιν μεγάλην χατ άλωήν 
θρώβχωβιν χυαμοι μελανόχροες ή έρέβινθοι , 
πνοιή νπο λιγνρή xal λιχμητήρος έρωή, 590 
&ς ¿ató θώρηχος Μενελάου χυδαλίμοιο 
πολλόν άποπλαγχθεϊς έχάς έπτατο πικρός όιβτός. 
Άτρεΐδης δ' άρα χείρα, βοήν αγαθός Μενέλαος, 
τήν βάλεν, ή φ' έχε τόξου έυξοον έν δ' άρα τόξω 
άντικρύς δια χειρός έλήλατο χάλχεον έγχος. 596 
άψ δ' έτάρων είς έθνος έχάξετο κήρ' άλεείνων, 
χείρα παρακρεμάβας" το δ' έφέλχετο μείλινον έγχος 
xal τό μέν έχ χειρός έρυβεν μεγάθυμος Άγήνωρ, 
αυτήν δέ ξυνέδηβεν έυβτρόφω οΐός άώτω, 
βφενδόνη, ì/jv άρα ot θεράπων έχε ποιμένι λαων. 600 

Πείβανδρος δ' έθνς Μενελάου χυδαλίμοιο 
ήιε' τόν δ' άγε μοίρα χαχή θανάτοιο τέλοβδε, 
βοί, Μενέλαε, δαμήναι έν αίνή δηιοτήτι. 
ot δ' δτε δή βχεδόν ήβαν èst άλλήλοιβιν ίόντες, 
Άτρεΐδης μεν άμαρχε, παραΐ δέ ol έτράπετ έγχος, 605 
Πείβανδρος δί βάχος Μενελάου χυδαλίμοιο 
ονταβεν, ουδέ διαπρό δυνήβατο χαλχόν έλάββαг 
έβχεθε γαρ βάχος ενρν, χατεχλάβθη δ' ¿vi χαυλώ 
έγχος · δ de φρεβίν ήβι χάρη xal έέλπετο νίχην. 
Άτρεΐδης δε έρνββάμενος ξίφος άργνρόηλον 610 
αλτ έπΐ Πειβάνδρω " δ δ' υπ' άβπίδος εΐλετο χαλήν 
άξίνην ένχαλχον, έλαΐνω άμφί πελέχχφ 
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μακρώ ένξέβτω- αμα δ' αλλήλων έφίχοντο. 
ή τ οι δ μεν κόρυύος φάλον ήλαϋεν ίπποδαβείης 
άκρον ύπό λόφον αυτόν, ό δέπροβ ιόντα μέτωπον 616 
ρινός νπερ πνμάτης· λάχε δ' όΰτέα, τώ δέ οί όββε 
παρ ποβίν αίματόεντα χαμαΐ πέβον έν κονίηβιν, 
ίδνώ&η δέ πεοών. δ δέ λάξ έν βτή&εβι βαίνων 
τεύχεά τ' έξενάριξε καϊ ευχόμενος έπος ηϋδα" 
,,λείψετέ &ην ούτω γε νέας Ααναών ταχυπώλων, βίο 
Τρώες υπερφίαλοι, δεινής άκόρητοι άυτής, • 
άλλης μεν λώβης τε και αίβχεος ουκ έπιδευεΐς, 
ήν έμέ λωβήδαβ&ε, κακαί κύνες, ούδέ τι &υμώ 
Ζηνός έριβρεμέτεω χαλεπήν έδείδατε μήνιν 
ξεινίου, δς τέ ποτ νμμι διαφϋέρβει πόλ,ιν αίπήν 626 
οι μεν κονριδίην άλοχον καϊ χτήματα πολλά 
μάψ οΐχεόΟ·' άνάγοντες, έκεϊ φιλέεβ&ε παρ' αυτή" 
νυν αντ' έν νηνβΐν μενεαίνετε ποντοπόροιϋιν 
πυρ δλοόν βαλέειν, κτεΐναι δ' ήρωας Αχαιούς, 
αλλά ποθι δχήδεΰ&ε, καϊ έδδύμενοί περ, "Αρηος. 630 
Ζεν πάτερ, ή τέ βέ φαβι περί φρένας έμμεναι άλλων, 
ανδρών ήδέ θεών, βέο δ' εκ τάδε πάντα πέλονται' 
οιον δή άνδρεββι χαρίξεαι ύβριδτήδιν, 
Τρωδίν, τών μένος αίέν άτάβ&αλον, ουδέ δύνανται 
φυλόπιδος κορέδαβ&αι όμοιίον πολέμοιο. 635 
πάντων μέν κόρο? έατί, καϊ ύπνου και φιλότητος 
μολπής τε γλυκερής καϊ άμύμονος όρχη&μοΐο, 
τών πέρ τις και μάλλον έέλδεται έξ έρον είναι 
ή πολέμου' Τρώες δέ μάχης άκόρητοι έαβιν." 

ω? ειπών τά μέν έντε' άπό χροός αίματόεντα 640 
Ουλή β ας έτάροιδι δίδου Μενέλαος άμύμων, 
αυτός δ' αντ' έξαντις ίων προμάχοιβιν έμίχ&η. 

ένθα οί νίός έπάλτο Πυλαιμένεος βαδιλήος 
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'Αρπαλίων, δ φα πατρί φίλα ε'πετο πτολεμίξων 
ές Τροίην, ούδ' αντις άφίκετο πατρίδα γαίαν 646 
3ς ρα τότ Άτρεΐδαο μέβον βάκος ονταβε δονρΐ 
έγγνθεν, ούδε διαπρο δννήβατο χαλκόν έλάββαι, 
αψ δ' έτάρων εις έθνος έχάξετο κήρ' άλεείνων, 
πάντοβε παπταίνων, μή τις χρόα χαλκώ έπανρη. 
Μηριόνης δ' άπιόντος ϊει χαλκήρε' διΰτον 660 
και ρ έβαλε γλοντον κάτα δεξιό ν αύτάρ όιβτός 
άντικρνς κατά κνβτιν νπ' οβτέον έξεπέρηύεν. 
έξόμενος δε κατ ανθι, φίλων εν χερβίν εταίρων 
θνμον άποπνείων, ώς τε ΰκώληξ επί γαίη 
κείτο χαθείς· έκ δ' αίμα μέλαν ρέε, δενε δε γαίαν. 656 
τον μϊν Παφλαγόνες μεγαλήτορες άμφεπένοντο, 
ές δίφρον δ' άνέβαντες άγον προτϊ Ίλιον ίρήν 
άχνύμενοι' μετά δέ ϋφι πατήρ κίε δάκρνα λείβων, 
ποινή δ' οϊ) τις παιδός έγίγνετο τεθνηώτος. 

τον δϊ Πάρις μάλα θνμον άποκ.ταμένοιο .χολώθη' 660 
ξείνος γάρ οι έην πολέβιν μετά Παφλαγόνεβοιν· 
τον δ γε χωόμενος προΐει χαλκήρε' όιβτόν. 
ήν δέ τις Εύχήνωρ Πολνίδον μάντιος νΓος 
άφνειός τ' άγαθός τε, Κορινθόθι οικία ναίων, 
δς φ' έύ ειδως κήρ' όλοήν έπί νη'ος έβαινεν. 665 
πολλάκι γάρ οί έειπε γέρων άγαθος Πολνιδος 
νονβω νπ' άργαλέη φθίβθαι οίς έν μεγάροιβιν 
ή μετ' Αχαιών νηνβίν νπό Τρώεββι δαμήναί" 
τω φ' άμα τ άργαλέην θωήν άλέεινεν 'Αχαιών ' 
νονβόν τε βτνγερήν, ίνα μή πάθοι άλγεα θνμω. 670 
τον βάλ' νπό γναθμοΐο καί ονατος' ώκα δϊ θνμός 
ωχετ' άπό μελέων, βτνγερός δ' άρα μιν βκότος εϊλεν. 

ώς οί μϊν μάρναντο δέμας πνρός αίθομένοιο" 
"Εκτωρ δ' ούκ έπέπνβτο διίφιλος, ούδέ τι ήδη, 
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οττι φά οί νηών έπ άριβτερά δηιόωντο 676 
λαοί υπ' 'Αργείων τάχα δ' άν χαί χϋδος 'Αχαιών 
έπλετο' τοίος γαρ γαιήοχος έννοβίγαιος 
ωτρυν' 'Αργείους, προς δε β θ εν ε ι αυτός άμυνεν 
αλλ' έχεν, ή τά πρώτα πύλας χαί τείχος έβαλτο 
φηξάμενος Ααναών πυκινάς βτίχας άβπιβτάων, 680 
ένθ' έβαν Αίαντός τε νέες χαί Πρωτεβιλάου ' 
θϊν' έφ' αλός πολιής είρυμέναι, αύτάρ υπερθεν 
τείχος έδέδμητο χθαμαλώτατον, ένθα μάλιβτα 
ξαχρηεΐς γίγνοντο μάχη αύτοί τε χαί ίπποι. 
ένθα δε Βοιωτοί και Ίάονες έλκεχίτωνες, 686 
Αοκροί χαί Φθΐοι χαί φαιδιμόεντες Έπειοί 
βπουδή έπαΐββοντα νεών έχον, ουδέ δύναντο 
ώβαι άπο β φ ε ίων φλογί εΐχελον Έχτορα δΐον 
οί μέν 'Αθηναίων προλελεγμένοι' έν δ' άρα τοΐβιν 
ήρχ υιός Πετεώο Μενεβθεύς, οί δ' αμ' έποντο 690 
Φείδας τε Στιχίος τε Βίας τ' ένς- αύτάρ Έπε ιών 
Φυλεΐδης τε Μέγης 'Αμφίων τε Α ρακίος τε, 
προ Φθίων δε Μέδων τε μενεπτόλεμός τε Ποδάρκης. 
ή τοι δ μέν νόθος υιός Όιλήος θείοιο 
έβκε, Μέδων Αΐαντος άδελφεός, αύτάρ έναιεν 695 
έν Φυλάκη, γαίης άπο πατρίδος, άνδρα κατακτάς, 
γνωτόν μητρυιής Έριώπιδος, ήν έχ Όιλευς-
αυτάρ δ Ίφίκλοιο πάις τοϋ Φυλακίδαο' 
οί μέν προ Φθίων μεγάθυμων θωρηχθέντες, 
ναϋφιν άμυνόμενοι μετά Βοιωτών έμάχοντο. 700 
Αίας δ' ούκέτι πάμπαν, Όιλήος ταχύς υιός, 
ϊβτατ άπ' Αΐαντος Τελαμωνίου, ούδ' ήβαιόν, 
αλλ' ως τ' έν νειω βόε οΐνοπε πηχτόν άροτρου 
ίσον θυμόν έχοντε τιταίνετον άμφί δ' άρα βφιν 
πρυμνοΐβιν χεράεββι πολύς άναχηχίει ίδρώς' 706 
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τώ μέν τε ζνγόν οίον ε'ύξοον άμφίζ έέργει 
ίεμένω κατά ώλκα, ταμείν έπί τέλβον άρούρης' 
ως τώ παρβεβαώτε μάλ' έδταδαν άλλήλοιιν. 
άλλ' ή τοι Τελαμωνιάδη πολλοί τε καΐ έδ&λοι 
λαοί ε'πονθ' έταροι, ο! οί δάκος έξεδέχοντο, 710 
δππότε μιν κάματός τε καΐ ίδρώς γούνα&' ΐκοιτο' 
ούδ' αρ Όιλιάδη μεγαλήτορι Αοκροϊ εποντο' 
ου γάρ δ φι δταδίη νδμίνη μίμνε φίλον κήρ' 
ου γάρ έχον κόρν&ας χαλκήρεας ίπποδαδείας, 
ούδ' έχον άδπίδας ενκνκλονς καΐ μείλινα δονρα, 715 
άλλ' αρα τόξοιδιν καΐ ένδτρόφω οίος άώτω 
"Ιλιον είς αμ' έποντο πεποι&άιες, οιδιν έπειτα 
ταρφέα βάλλοντες Τρώων φήγννντο φάλαγγας, 
δή (¡¡α τδ&' οί μέν πρόδ&ε δύν έντεδι δαιδαλέοιδιν 
μάρναυτο Τρωδίν τε καΐ Έκτορι χαλκοκορυδτή, 720 
οί δ' ίίπιθεν βάλλοντες έλάν&ανον ουδέ τι χάρμης 
Τρώες μιμνήδκοντο' δυνεκλόνεον γάρ διβτοί. 

έν&α κε λευγαλέως νηών απο καϊ κλιδιάων 
Τρώες έχώρηβαν προτΐ "Ιλιον ήνεμόεδβαν, 
εί μή Πουλνδάμας &ραβύν Έκτορα είπε παραδτάς' 725 
„Έκτορ, άμήχανός έδβι παραρρητοίδι πι&έδ&αι. 
ούνεκά τοι πέρι δώκε θεό? πολεμήια έργα, 
τοννεκα καϊ βουλή έ&έλεις περιίδμεναι άλλων, 
άλλ' οϋ πας άμα πάντα δννήδεαι αυτός έλέδ&αΐ' 
αλλω μέν γάρ έδωκε θεό? πολεμήια έργα, 780 
[&λλω δ' όρχηδτύν, έτέρω κί&αριν καϊ άοιδήν] 
&λλφ δ' έν δτήύεδδι τιθεΓ νόον ενρνοπα Ζευς 
έδ&λόν, τοϋ δέ τε πολλοί έπανρίδκοντ άνθρωποι, 
και τε πολέας έδάωδε, μάλιδτα δέ καυτός άνέγνω. 
αύτάρ έγών έρέω, ως μοι δοκεΐ είναι άριδτα. 785 
πάντη γάρ δε περί δτέφανος πολέμοιο δέδηεν 
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Τρώες δϊ μεγάθυμοι, έπεί κατά τείχος έβηβαν, 
οί μεν άφεβτ&βιν βνν τενχεβιν, οί δέ μάχονται 
τιανρότεροι πλεόνεββι, κεδαβθέντες κατά νήας. 
άλλ' άναχαββάμενος κάλει ένθάδε πάντας αρίβτονς. 740 
ένθεν δ' αν μάλα παβαν έπιφραββαίμεθα βονλήν, 
ή κεν ένΐ νήεββι πολυκλήιβι πέβωμεν, 
αϊ κ' έθέληβι θεός δόμεναι κράτος, ή κεν έπειτα 
πάρ νηων έλθωμεν άπήμονες. ή γάρ έγώ γε 
δείδω, μή τό χθιξόν άποβτήβωνται 'Αχαιοί 746 
χρείος, έπεί παρά νηνβίν άνήρ ατος πολέμοιο 
μι'μνει, δν ονκέτι πάγχν μάχης βχήβεβθαι όίω." 

&ς φάτο Πουλυδαμας, αδε δ' "Εκτορι μνθος άπήμων, 
[αύτίκα δ' έξ δχέων βνν τενχεβιν άλτο χαμαζε,] 
και μιν φωνήβας έπεα πτερόεντα προβηνδα" 760 
,,Πονλνδάμα, βν μϊν αντον έρνκακε πάντας αρίβτονς, 
αύτάρ έγώ κεϊβ' είμι χαΐ άντιόω πολέμοιο' 
αϊψα δ' έλενβομαι αντις, έπήν έν τοις έπιτείλω." ' 

ή ρα καΐ ώρμήθη όρεΐ νιφόεντι έοικώς, 
κεκληγώς, διά δε Τρώων πέτετ ήδ' έπικονρων. 766 
οί δ' ές Πανθοΐδην άγαπήνορα Πονλνδάμαντα 
πάντες έπεββενοντ , έπεί "Εκτορος έκλνον ανδήν. 
αντάρ ό Άηίφοβόν τε βίην θ' Έλένοιο ανακτος 
'Αβιάδην τ 'Αδάμαντα καΐ "Αβιον ' Υρτάκον υ ιόν 
φοίτα ανά προμάχους διξήμενος, εϊ που έφεύροι. 760 
τονς δ' εν ρ' ονκέτι πάμπαν άπήμονας ονδ' άνολέθρονς, 
αλλ' οί μεν δή νηνβίν έπι πρνμνήβιν 'Αχαιών 
χερβίν νπ' Άργείων κέατο ψυχάς όλέβαντες, 
οί δ' έν τείχει έβαν βεβλημένοι ουτάμενοί τε. 
τον δϊ τάχ εύρε μάχης έπ άριβτερά δακρνοέββης 766 
δΐον Άλέξανδρον, 'Ελένης πόβιν ήνκόμοιο, 
θαρβύνονθ' έτάρονς καΐ έποτρννοντα μάχεβθαι. 

Ηοχηι Ιι,ιλβ. Π. 1 3 
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άγχον δ' Ιβτάμενος προβέφη αίβχροΐς έπέεββιν 
,,Αύβπαρι, είδος άριβτε, γνναιμανές ήπεροπευτά, 
που τοι Αηίφοβός τε βίη θ' 'Ελένοιο άναχτος 770 
Άβιάδης τ' Άδάμας ήδ' Άβιος ' Υρτάχου υιός; 
που δέ τοι Όθρυονεύς; νυν ώλετο πάβα κατ άκρης 
"Ιλιος αίπεινή, νυν τοι β ως αίπνς όλεθρος." 

τον δ' αυτέ προβέειπεν Αλέξανδρος θεοειδής· 
,"Εχτορ, έπεί τοι θυμός άναίτιον αίτιάαβθαι, 775 
άλλοτε δή ποτ ε μάλλον έρωηβαι πολέμοιο • 
μέλλω, έπεί ούδ' έμέ πάμπαν άνάλχιδα γείνατο μήτηρ-
ε'ξ ου γαρ παρά νηυβί μάχην ήγειρας εταίρων, 
έκ του δ' ένθάδ' έόντες όμιλέομεν Ααναοΐβιν 
νωλεμέως· έταροι δε κατέκταθεν, ot)g βν μεταλλ&ς' 780 
ο/ω Αηίφοβός τε βίη θ' Έλένοιο άναχτος 
οίχεβθον, μακρήβι τετυμμένω έγχείηβιν 
άμφοτέρω κατά χείρα, φόνον δ' ήμυνε Κρονίων. 
νϋν δ' άρχ', οππη βε κραδίη θυμός τε κελεύει* 
ημείς δ' έμμεμαώτες άμ' έψόμεθ', ούδέ τί φημι 785 
άλχής δευήβεβθαι, όβη δύναμίς γε πάρεβτιν 
πάρ δύναμιν δ' ουκ εβτι και έββύμενον πολεμίζειν." 

ώς ειπών παρέπειβεν άδελφειοϋ φρένας ήρως. 
βάν δ' /'μεν, ένθα μάλιβτα μάχη και φύλοπις ή εν, 
άμφί τε Κεβριόνην και άμύμονα Πουλυδάμαντα, 790 
Φάλχην Όρθαΐόν τε και άντίθεον Πολυφήτην 
Πάλμυν τ Άβχάνιόν τε Μόρυν θ' υι Ίπποτίωνος, 
οΐ ρ' έξ Άβχανίης έριβώλαχος ήλθον άμοιβοί 
ήοΐ τη πρότερη' τότε δέ Ζευς ώρβε μάχεβθαι. 
οί δ' ί'βαν άργαλέων ανέμων ατάλαντοι άέλλη, 796 
ή φα θ' υπό βροντής πατρός Αιός εϊβι πέδονδε, 
θεβπεβίφ δ' όμάδω άλΐ μίβγεται, έν δέ τε πολλά 
κύματα παφλάζοντα πολνφλοίββοιο θαλάββης, 
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κυρτά φαληριόωντα, πρό μεν τ' αλλ', αύτάρ έπ'άλλα' 
ώς Τρώες προ μεν άλλοι άρηρότες, αύτάρ έπ' άλλοι, 800 
χαλχω μαρμαίροντες άμ' ήγεμόνεββιν έποντο. 
"Εκτωρ δ' ήγεΐτο βροτολοιγω ϊύος Άρηι, 
Πριαμίδης' πρόβθεν δ' εχεν άβπίδα πάντοβ' έίβην, 
ρινοΐβιν πνκινήν, πολλος δ' έπελήλατο χαλκός' 
άμφϊ δε' οί κροτάφ'οιβι φαεινή ϋείετο πήληξ. 805 
πάντη δ' άμφϊ φάλαγγας έπειράτο προποδίξων, 
ει πώς οί εΐξειαν ύπαβπίδια προβιβάντι" 
άλλ' ού βνγχει θνμόν ε'νΐ βτήθεββιν 'Αχαιών. 
Αίας δέ πρώτος προκαλέββατο, μακρά βιβάβθων 
„δαιμόνιε, σχεδόν έλθέ" τί ή δειδίββεαι αϋτως 810 
'Αργείους; οϋ τοί τι μάχης άδαήμονές είμεν, 
άλλά Αιός μάβτιγι κακή έδάμημεν 'Αχαιοί, 
ή θήν πού toi θυμός έέλπεται έξαλαπάξειν 
νήας" αφαρ δέ τε χείρες άμύνειν εΐβϊ καϊ ήμίν. 
ή κε πολύ φθαίη έύ ναιομένη πόλις ύμή 816 
χερβίν ύφ' ήμετέρηβιν άλουβά τε περθομένη τε. 
σοI δ' αύτω φημϊ σχεδόν εμμεναι, όππότε φεύγων 
άρήβη Ad πατρί καϊ άλλοις άθανάτοιβιν 
θάόβονας ίρήχων έμεναι χαλλίτριχας 'ίππους, 
ο'ί σε πόλινδ' οΐβουβι χονίοντες πεδίοιο." 820 

ως άρα οί είπόντι έχέπτατο δεξιός όρνις, 
αίετός υψιπέτης· έπΐ δ' ί'αχε λαός 'Αχαιών 
θάρβννος οιωνω. 6 δ' άμείβετο φαίδιμος "Εκτωρ· 
,,Αίαν άμαρτοεπές, βονγάιε, ποίον εειπες. 
εί γάρ έγών ούτω γε Αιός πάις αίγιόχοιο · · 826 
εΐην ήματα πάντα, τέκοι δέ με πότνια "Ηρη, 
τιοίμην δ', ώς τίετ Άθηναίη χαί 'Απόλλων, 
ώς νϋν ήμέρη ήδε χαχόν φέρει 'Αργείοιβιν 
π&βι μάλ' ' έν δε βύ χοΐβι πεφήβεαι, αΐ χε ταλάόβης 

3* 
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μεΐναι έμόν δόρυ μακρόν, δ toi χρόα λειριόεντα 880 
δάψει' άτάρ Τρώων κορέεις κννας ήδ' οίωνονς 
δήμω καϊ βάρκεββι, πεβών έπϊ νηνβίν Αχαιών." 

ως αρα φωνήβας ήγήβατο, τοί δ' αμ έποντο 
ήχή θεβπεβίη, έπί δ' ϊαχε λαός 'όπιβθεν. 
ΆργεΙοι δ' έτέρωθεν έπίαχον, ονδϊ λάθοντο 835 
άλκής, αλλ' εμενον Τρώων έπιόντας άρίβτους. 
ήχή δ' αμφοτέρων ικετ αιθέρα καί Αιός ανγάς. 

Ι Λ Ι Α Δ Ο Σ S . 

Α ιός άπάτη. 

Νέβτορα δ' ονκ έλαθεν ιαχή πίνοντά περ έμπης, 
άλλ' Άβκληπιάδην έχεα πτερόεντα προβηύδα' 
,,φράζεο, δΐε Μαχαον, δπως έβται τάδε έργα' 
μείζων δή παρά νηυβί βοή θαλερών αίζηών. 
αλλά βν μϊν ννν πίνε καθήμενος αί'θοπα υίνον, 6 
είς δ κε θερμά λοετρά ένπλόκαμος Έκαμήδη 
θερμήνη και λονβη απο βρότον αίματόεντα' 
αντάρ έγών έλθών τάχα εΐβομαι ές περιωπήν." 

ως ειπών βάκος εϊλε τετυγμένον νϊος έοίο, 
κείμενον έν κλιβίη, Θραβυμήδεος ίπποδάμοιο, 10 
χαλκω παμφαίνον' δ δ' έχ άβπίδα πατρός έοίο· 
ειλετο δ' αλκιμον έγχος, άκαχμένον όξέι χαλκω. 
βτή δ' έκτος κλιβίης, τάχα δ' εί'βιδεν έργον άεικίς, 
τους μεν όρινομένους, τονς δε κλονέοντας δπιβθεν, 
Τρώας νπερθύμονς" έρέριπτο δϊ τείχος Αχαιών. 15 
ώς δ' δτε πορφυρή πέλαγος μέγα κύματι κωφώ, 
δββόμενον λιγέων άνέμων λαιψηρά κέλευθα, 
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αντως, ούδ' &ρα τε προχυλίνδεται ούδ' έτέρωβε 
πριν riva χεκριμένον καταβήμεναι έκ Αώς ονρον, 
ως δ γέρων ώρμαινε δαίξόμενος κατά &νμόν 
διχ&άδί, ή με&' δμιλον Ιο ι Ααναών ταχνπώλων 
ήε μετ' 'Ατρεΐδην 'Αγαμέμνονα ποιμένα λαών. 
ώδε δέ οί φρονέοντι δοάββατο κέρδιον είναι, 
βήναι έπ' 'Ατρεΐδην. οί δ' άλλήλονς ένάριξον 
μαρνάμενοι, λάχε δέ 6φι περί χροΐ χαλκός άτειρής 
ννβδομένων ξίφεβίν τε καϊ ίγχεβιν άμφιγνοιβιν. 

Νέδτορι δέ ξύμβληντο διοτρεφέες βαβιλήες 
πάρ νηών ανιόντες, όβοι βεβλήατο χαλκω, 
Τνδεΐδης Όδνβενς τε καϊ Άτρεΐδης 'Αγαμέμνων, 
πολλόν γάρ β' άπάνευ&ε μάχης είρύατο νήες 
ύΐν εφ' αλός πολιής' τάς γάρ πρώτας πεδίονδε 
εΐρνδαν, αύτάρ τείχος έπί πρνμνήβιν έδειμαν. 
ούδέ γάρ ούδ' εύρνς περ έών έδυνήβατο πάβας 
αιγιαλός νήας χαδέειν, βτείνοντο δέ λαοί' 
τώ ρα προκρόβδας έρυβαν, καϊ πλήβαν άπάβης 
ήιόνος βτόμα μακρόν, δβον βυνεέργα&ον ακραι. 
τω φ' οι γ' όψείοντες άντής καϊ πολέμοιο, 
έγχει έρειδόμενοι κίον ά&ρόοι' άχνντο δέ βφιν 
&υμδς ένί ϋτή&εϋδιν δ δέ ξύμβλητο γεραώς 
[Νέδτωρ, πτήξε δέ &νμόν ivi δτή&εβδιν 'Αχαιών.] 
τδν καϊ φωνήδας προδέφη κρείων Αγαμέμνων 
,,ώ Νέΰτορ Νηληιάδη, μέγα κνδος 'Αχαιών, 
τίπτε λιπών πόλεμον φ&ιβήνορα δεϋρ' άφικάνεις; 
δείδω, μή δή μοι τελέϋη έπος δβριμος Έκτωρ, 
ως ποτ' επηπείληδεν ένί Τρώεδβ' αγορεύων, 
μή πριν πάρ νηών προτΐ "Ιλιον άπονέεβ&αι, 
πρϊν πνρί νήας ένιπρήβαι, κτεΐναι δέ καϊ αυτούς, 
κείνος τώς άγόρενε' τά δι) νϋν πάντα τελείται. 
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& πόποι, ή ρα xal άλλοι ένχνήμιδες 'Αχαιοί 
¿ν θυμώ βάλλονται έμοί χόλον, ως περ Άχιλλεύς, 60 
ούδ' έθέλουβι μάχεβθαι ε'πί πρνμνήΰι νέεββιν." 

τον δ' ήμείβετ' έπειτα Γερήνιος ίππδτα Νέΰτωρ' 
,,ή δή ταϋτά γ' έτοιμα τετεύχαται, ουδέ χεν άλλως 
Ζευς ύψιβρεμέτης αυτός παρατεχτήναιτο. 
τείχος μεν γαρ δή κατερήριπεν, φ έπέπιθμεν 65 
αρρηκτον νηών τε και αυτών είλαρ έβεβθαι" 
οί δ' έπΐ νηυβί θοήβι μάχην άλέαβτον έχουβιν 
νωλεμές' ούδ' άν έτι γνοίης, μάλα περ βκοπιάξων, 
όπποτέρωθεν Άχαιοι δρινόμενοι χλονέονται' 
ως έπιμϊξ χτείνονται, αυτή 3' ούρανόν ϊχει. 60 
ήμεΐς δέ φραζώμεθ', δπως έβται τάδε έργα, 
ει τι νόος ρίξει' πόλεμον δ' ούκ άμμε κελεύω 
δύμεναι' ου γάρ πως βεβλημένον έβτι μάχεβθαι." 

τον δ' αυτέ προβέειπεν άναξ ανδρών Αγαμέμνων 
,,Νέβτορ, έπεί δή νηυβίν έπι πρυμνήβι μάχονται, 65 
τείχος δ' ούχ έχραιβμε τετυγμένον ούδέ τι τάφρος, 
οϊς έπι πόλλ' έπαθον Ααναοί, έλποντο δε θυμώ 
αρρηκτον νηών τε xal αύτών είλαρ έβεβθαι, 
ούτω που Αά μέλλει ύπερμενέι φίλον είναι, 
[νωνύμνους άπολέβθαι άπ' Άργεος ένθάδ' Αχαιούς.] 70 
ήδεα μεν γάρ, δτε πρόφρων Ααναοΐβιν άμυνεν, 
οιδα δε νυν, ότι τούς μέν όμως μακάρεβΰι θεοίβιν 
χυδάνει, ήμέτερον δέ μένος xal χείρας έδηβεν. 
άλλ' αγεθ', ώς άν έγώ εΐπω, πειθώμεθα πάντες, 
νήες Seat πρώται είρύαται 8γχι θαλάββης, 75 
έλκωμεν, πάβας δέ έρύββομεν εις άλα δίαν, 
ϋψι δ' έπ' εύνάων όρμίββομεν, ε ¿ς δ χεν έλθη 
νύξ άβρότη, ήν χαϊ τή άπόβχωνται πολέμοιο 
Τρώες' έπειτα δέ χεν έρνβαίμεθα νήας άπάβας. 
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ού γάρ τις νέμεβις φνγέειν κακόν, ούδ' άνά νύκτα. 80 
βέλτερον, υ ς φεύγων προφύγη κακόν ήέ άλώη." 

τον δ' άρ' νπόό'ρα Ιδών προβέφη πολύμητις'Οδνββενς' 
,,'Ατρεΐδη, ποιόν βε έπος φύγεν έρκος όδόντων, 
ούλόμεν', αΐθ' ώφελλες άεικελίον βτρατον άλλον 
βημαίνειν, μη δ' αμμιν άναββέμεν, ο'ιβιν άρα Ζευς 86 
¿κ νεότητος έδωκε καΐ ές γήρας τολνπεύειν 
άργαλέονς πολέμους, όφρα φθιόμεβθα έκαβτος. 
ούτω δ ή μέμονάς Τρώων πόλιν εύρυάγνιαν 
καλλείψειν, ής ε"ν εκ! όιζνομεν κακά πολλά; 
βίγα, μη τίς τ' άλλος 'Αχαιών τούτον άκονβη 90 
μνθον, όν υν κεν άνήρ γ ε διά βτόμα πάμπαν άγοιτο, 
ος τις έπίβταιτο ήβι φρεβϊν άρτια βάξειν 
βκηπτονχός τ' εΐη και οι πειθοίατο λαοί 
τοββοίδ', οββοιβιν βν μετ 'Αργείοιβιν άνάββεις' 
[νύν δέ β ευ ώνοβάμην πάγχυ φρένας, οίον έειπες'] 95 
δς κέλεαι πολέμοιο βννεβταότος και αυτής 
νήας έυββέλμους άλαδ' έλκέμεν, 'όφρ' έτι μάλλον 
Τρωβϊ μεν ενκτά γένηται έπικρατέονβί περ έμπης, 
ήμΐν δ' αίπνς 'όλεθρος επιρρεπή, ού γάρ 'Αχαιοί 
βχήβουϋιν πόλεμον νηών άλαδ' έλκομενάων, 100 
αλλ' άποπαπτανέονβιν, έρωήβουβι δέ χάρμης. 
ένθα κε βή βουλή δηλήβεται, 'άρχαμε λαών." 

τον δ' ήμείβετ έπειτα άναξ ανδρών 'Αγαμέμνων 
,,ω Όδνβεϋ, μάλα πώς με καθίκεο θνμόν ένιπή 
άργαλέψ άτάρ ού μέν έγών άέκοντας άνωγα 105 
νήας έυββέλμους άλαδ' έλκέμεν νιας 'Αχαιών, 
νύν δ' έΐη, ός τήβδέ γ' άμείνονα μήτιν ένιβποι, 
ή νέος ήέ παλαιός' έμοί δέ κεν άβμένω εΐη." 

tole ι δέ καΐ μετέειπε βοήν αγαθός Αιομήδης' 
,,έγγύς άνήρ — ού δηθά ματενβομεν —, αΐκ' έθέλητε 110 
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πείθεόθαι καί μή τι κάτω άγάβηβθε έκαστος, 
οΰνεχα δή γενεήφι νεώτατός είμι μεθ' ύμΐν 
πατρός δ' έξ άγαθοϋ xal έγώ γένος εύχομαι είναι 
Τνδέος, δ ν ΘήβηΟι χυτή κατά γαία καλύπτει. 
Πορθεί γάρ τρείς παίδες άμύμονες έξεγένοντο, 115 
ωκεον δ' έν Πλευρών ι καϊ αίπεινή Καλνδώνι, 
Άγριος ήδε Μέλας, τρίτατος δ' ήν Ιππότα Οίνεύς, 
πατρός έμοΐο πατήρ· αρετή δ' ήν έξοχος αυτών, 
άλλ' δ μϊν αυτόθι μείνε, πατήρ δ' έμδς Αργεί νάβθη 
πλαγχθείς· &ς γαρ που Ζευς ήθελε xal θεοί άλλοι. 120 
Άδρήβτοιο δ' έγημε θνγατρών, ναίε δε δώμα 
άφνειδν βιότοιο, αλις δέ oC ήβαν άρονραι 
πνροφόροι, πολλοί δέ φυτών έβαν δρχατοι άμφίς, 
πολλά δέ οί πρόβατ' έσκε ' κέκαστο δε πάντας Αχαιούς 
έγχείη ' τα δέ μέλλετ άχουέμεν, εΐ έτεόν περ. 126 
τώ ουκ αν με γένος γε κακόν και άνάλχιδα φάντες 
μϋθον άτιμήβαιτε πεφαβμένον, δν κ' έύ εί'πω. 
δεντ' ίο μεν πολεμόνδε, χαί ο ντάμενοί περ, ανάγκη ' 
ένθα δ' έπειτ αυτοί μεν έχώμεθα δηιοτήτος 
έκ βελέων, μή πού τις έφ' έλκει έλκος αρηται' 130 
άλλους δ' ότρύνοντες ένήβομεν, οϊ τδ πάρος περ 
θνμφ ήρα φέροντες άφεβταβ' ουδέ μάχονται 

ως έφαθ', οί δ' &ρα τοϋ μάλα μεν κλύον ήδέ πίθοντο ' 
βάν δ' ί'μεν, ήρχε δ' αρα βφιν αναξ άνδρών Αγαμέμνων. 

ούδ' άλαδς βκοπιήν ειχε κλντδς έννοβίγαιος, 185 
άλλα μετ αυτούς ήλθε παλαίω φωτί έοιχώς, 
δεξιτερήν δ' έλε χειρ' Αγαμέμνονος Άτρεΐδαο, 
και μιν φωνήύας έπεα πτερόεντα προβηύδα ' 
,ΐΑτρεΐδη, νυν δή που Άχιλλήος όλοδν χήρ 
γηθεί ένί ΰτήθεϋβι, φόνον καϊ φύξαν 'Αχαιών 140 
δερκομένω, έπεί οϋ οί ivi φρένες, ούδ' ήβαιαί. 
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«λλ' δ μέν ως άπόλο'ιτο, θεό? δέ έ διφλώβειεν 
δοΐ δ' ον πω μάλα πάγχν ύεοί μάκαρες κοτέονδιν,. 
αλλ' έτι που Τρώων ήγήτορες ήδέ μέδοντες 
ευρύ κονίβονβιν πεδίον, δν δ' έπόψεαι αύτος 145 
φεύγοντας προτΐ άδτν νεων &πο και χλιδιάων." 

ως είπων μέγ' άνδεν, ,ίπεδδύμενος πεδίοιο. 
οβδον δ' έννεάχιλοι έπίαχον ή δεκάχιλοι 
άνέρες έν πολεμώ, έριδα ξννάγοντες "Αρηος, 
τόδδην έκ δτή&εδφιν δπα κρείων ένοβίχ&ων 160 
ήκεν Αχαιοϊδιν δ} μέγα βύένος έμβαλ' εκάβτω 
καρδίη, άλληκτον πολεμίξειν ήδέ μάχεβ&αι. 

"¡Αρη δ' είβεϊδε χρνβό&ρονος δφ&αλμοΐβιν 
βταβ' έξ Ονλύμποιο άπο ρίον αντίκα δ' έγνω 
τον μέν ποιπνύοντα μάχην άνά κυδιάνειραν, 155 
αντοκαβίγνητον καΐ δαέρα, χαίρε δέ ύνμω' 
Ζην α δ' έπ ακρότατης κορυφής πολνπίδαχος'Ίδης 
ήμενον είβεϊδε, βτυγερδς δέ οί έπλετο ύυμφ. 
μερμήριξε δ' έπειτα βοώπις πότνια "Ηρη, 
δππως έξαπάφοιτο Αίος νόον αίγιόχοιο. 160 
ήδε δέ οί κατά &νμον άρίβτη φαίνε το βουλή, 
έλύεΐν είς 'Ίδην έν έντύναδαν ? αυτήν, 
εΐ πως ίμείραιτο παραδρα&έειν φιλότητι 
ή χροιή, τω δ' νπνον άπήμονά τε λιαρόν τε 
χεύη έπΐ βλεφάροιδιν 16έ φρεδί πενκαλίμηδιν. 166 
βή δ' ί'μεν ές δάλαμον, τόν οί φίλος νιος έτενξεν 
"Ηφαιδτος, πνκινάς δέ θύρα? δταύμοϊδιν έπήρδεν 
κληΐδι κρυπτή· τήν δ' ου θεό? άλλος άνωγεν. 
ένθ' ή γ' είδελ&ονδα θύρα? έπέύηκε φαεινάς. 
άμβροδίη μέν πρώτον άπδ χροος ίμερόεντος 170 
λύματα πάντα κά&ηρεν, άλείψατο δέ λίπ έλαίω 
άμβροδίω εδανφ, τό ρά οί τε&υωμένον ή εν 
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τον xal χιννμένο io Α ιός κατά χαλχοβατες δω 
έμπης ές γαΐάν τε xal ούρανον ϊχετ άντμή. 
τώ φ' ή γε χρόα καλόν άλειψαμένη, ίδέ χαίτας 175 
πεξαμένη, χερβί πλοκάμους έπλεξε φαεινούς 
καλούς άμβροβίους εκ χράατος άθανάτοιο. 
άμφί δέ άρ' άμβρόβιον έανόν έβαθ', όν οί Άθήνη 
έξνβ' άβχήβαβα, r iff ε ι δ' ivi δαίδαλα πολλά· 
χρυβείης δ' ένετήβι κατά βτήθος περον&το. 180 
ζώβατο δέ ζώνη ν εκατόν θυβάνοις άραρυίαν, 
εν δ' άρα έρματα ήκεν έντρήτοιβι λοβοΐβιν 
τρίγληνα μορόεντα' χάρις δ'· άπελάμπετο πολλή, 
χρηδέμνφ δ' έφύπερθε καλνψατο δια θεάων 
χαλώ νηγατέω' λαμπρον δ' ήν ήέλιος ως' 185 
ποββϊ δ' υπό λιπαροΐβιν έδήβατο καλά πέδιλα, 
αύτάρ έπεί δή πάντα περί χροΐ θήκατο κόβμον, 
βή ρ' ί'μεν έχ θαλάμοιο, χαλεββαμένη δ' Άφροδίτην 
των άλλων άπάνενθε θεών πρός μΰθον έειπεν 
,,ή φά νν μοί τι πίθοιο, φίλο ν τέχος, όττι χεν εί'πω, 190 
ήέ χεν άρνήβαιο, χοτεββαμένη τό γε θυμω, 
οϋνεχ' έγώ Ααναοΐβι, βύ δέ Τρώεββιν άρήγεις;" 

τήν δ' ήμείβετ έπειτα Α ιός θυγάτηρ 'Αφροδίτη' 
,"Ηρη, πρέββα θεά, θύγατερ μεγάλοιο Κρόνοιο, 
αϋδα, δ τι φρονέεις' τελέβαι δέ με θυμός άνωγεν, 195 
εί δύναμαι τελέβαι γε xal ai τετελεβμένον έβτίν." 

τήν δε δολοφρονέουβα προβηύδα πότνια "Ηρη ' 
,,δος νυν μοι φιλότητα χαΐ ΐμερον, φ τε βν πάντας 
δ αμνό. άθανάτονς ήδέ θνητούς ανθρώπους, 
εΐμι γαρ όψομένη πολυφόρβου πείρατα γαίης 200 
Ώχεανόν τε θεών γένεβιν χαΐ μητέρα Τηθύν, 
οί με βφοΐβι δόμοιβιν έν τρέφον ήδ' άτίταλλον, 
δεξάμενοι 'Ρείης, δτε τε Κρόνον εύρύοπα Ζευς 
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γαίης νέρθε καθεϊβε καϊ άτρνγέτοιο θαλάββης" 
τους είμ' όψομένη, και β φ' ακρίτα νείκεα λνβω. 206 
ήδη γαρ δηρδν χρόνον αλλήλων άπέχονται 
εύνής και φιλότητος, έπεϊ χόλος έμπεβε θυμφ. 
εί κείνω γ' έπέεββι παραιπεπιθοϋβα φίλο ν κήρ 
ε ¿ς εύνήν άνεβαιμι δμωθήναι φιλότητι, 
αίεί κέ β φ ι φίλη τε καϊ αίδοίη καλεοίμην." 210 

την δ' αντε προβέειπε φιλομμειδής Αφροδίτη' 
„ουκ έβτ ου δ ε έοικε τεδν έπος άρνήβαβθαι' 
Ζηνος γαρ τον άρίβτον έν άγκοίνηβιν ίαύεις." 

ή και άπδ βτήθεβφιν έλνβατο κεβτον ιμάντα 
ποικίλον, ένθα τε οι θελκτήρια πάντα τέτνκτο' 216 
ένθ' ένι μϊν φιλότης, έν δ' ίμερος, έν δ' όαριβτύς 
πάρφαβις, ή τ' έκλεψε νόον πνκα περ φρονεόντων. 
τάν φά οί έμβαλε χερβίν, έπος τ' έφατ' έκ τ' όνόμαξεν 
,,τή νϋν, τοντον ιμάντα τ εφ έγκάτθεο κόλπφ 
ποικίλον, φ ένι πάντα τετένχαται' ονδέ βέ φημι 220 
άπρηκτόν γε νέεβθαι, δ τι φρεβι βήβι μενοινας." 

¿¡ς φάτο, μείδηβεν δϊ βοώπις πότνια "Ηρη, 
μειδήβαβα δ' έπειτα εφ έγκάτθετο κόλπφ. 

ή μεν έβη προς δώμα Α ιός θνγάτηρ 'Αφροδίτη, 
Ήρη δ' άίξαβα λίπεν φίον Ούλνμποιο, 226 
Πιερίην δ' έπιβ&βα και 'Ημαθίην έρατεινήν 
βεύατ έφ' ίπποπόλων Θρηκών δρεα νιφόεντα, 
άκροτάτας κορνφάς, ονδε χθόνα μάρπτε ποδοΐιν 
έξ Άθόω δ' έπΐ πόντον έβήβετο κνμαίνοντα. . 
Αήμνον δ' είβαφίκανε, πάλιν θείοιο Θόαντος' 230 
ένθ' "Τπνφ ξύμβλητο, καβιγνήτφ Θανάτοιο, 
έν τ άρα ol φϋ χειρί, έπος τ' έφατ' έκ τ' όνόμαξεν 
,/Τπνε, άναξ πάντων τε θεών πάντων τ' ανθρώπων, 
ήμεν δή ποτ έμδν έπος έκλυες, ήδ' έτι καϊ νϋν 
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πείθεν έγω di xi χοι Idia χάριν ήματα πάντα. 285 
κοίμηβόν μοι Ζηνδς ύπ όφρνβιν όββε φαεινά, 
αντίκ' έπεί χεν έγω παραλέξομαι έν φιλότητι. 
δώρα δέ τοι δώβω καλόν θρόνον, αφθιτον αΐεί, 
χρύβεον "Ηφαιβτος di κ έμδς παις άμφιγυήεις 
τεύξει άβχήβας, imo δέ θρηννν ποβιν ήβει, 240 
τω χεν έπιβχοίης λιπαρούς πόδας είλαπινάξων." 

τήν δ' άπαμειβόμενος προβεφώνεε νήδυμος "Τπνος-
,"Ηρη, πρέββα θεά, θύγατερ μεγάλοιο Κρόνοιο, 
άλλον μεν χεν εγώ γε θεών αίειγενετάων 
φ sta χατεννήβαιμι, xal αν ποτ αμοΐο φεεθρα 245 
'¿Ιχεανοϋ, ος περ γένεβις πάντεββι τέτνχται· 
Ζηνός δ' ούχ αν εγώ γε Κρονίονος άββον ίχοίμην 
ονδέ χατεννήβαιμ', οτε μή αντός γε χελενοι. 
ήδη γάρ με xal άλλοτε βή έπίννββεν έφετμή, 
ή ματ ι τω, οτε κείνος ύπερθνμος Αιδς νίδς 250 
επλεεν Ίλίόθεν, Τρώων πάλιν έξαλαπάξας. 
ή toi έγω μέν έλεξα Α ιός νόον αίγιύχοιο 
νήδνμος άμφιχνθείς, βύ δέ οι κακά μήβαο θνμώ 
δρβαβ' άργαλέων άνεμων έπΐ πόντον άήτας, 
xal μιν έπειτα Κόωνδ' έύ ναιομένην άπένειχας, 256 
νόβφι φίλων πάντων. 6 δ' έπεγρόμενος χαλέπαινεν 
φιπτάξων κατά δώμα θεούς, έμέ δ' έξοχα πάντων 
ζήτει ' καί κέ μ' αιβτον άπ αιθέρος έμ βαλε πόντω, 
εί μή Νύξ δμήτειρα θεών έβάωβε xal άνδρών 
τήν ίχόμην φεύγων, δ δ' έπαύβατο χωόμενός περ · 260 
αξετο γάρ, μή ΝνχτΙ θοή άποθύμια έρδοι. 
νϋν αν τοϋτό μ' άνωγας άμήχανον &λλο τελέββαι." 

τδν δ' αντε προβέειπε βοώπις πότνια "Ηρη~ 
,"Τπνε, τί ή δέ βύ ταύτα μετά φρεβΐ βήβι μενοινας; 
ή φης ώς Τρώεββιν άρηξέμεν ενρύοπα Ζην, . 266 
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ώ? Ήρακλήος περιχώβατο, παιδδς εοίο; 
αλλ' £&', έγώ δέ χέ τοι χαρίτων μίαν δπλοτεράων 
δώβω δπυιέμεναι χαΐ βήν κεκλήβύαι άκοιτιν, 
[Παβι&έην, ής α&ν έέλδεαι ήματα πάντα.] 268 

ώςφάτο, χήρατο δ' "Τπνος, αμειβόμενος δε προβηυδα. 
,,άγρει νυν μοι ομοδΰον άάατον Στνγος ύδωρ, 
χειρϊ δέ τή έτέρη μέν ελε χ&όνα πονλυβάτειραν, 
τή δ' έτέρη άλα μαρμαρέην, ίνα νώιν άπαντες 
μάρτνροι ώδ' οί ενερθε θεοί Κρόνον άμφίς έόντες, 
ή μεν ε'μοϊ δώβειν χαρίτων μίαν δπλοτεράων, 275 
Παβι&έην, ής τ' αυτό? έέλδομαι ή ματ α πάντα" 

ώ? έφατ , ονδ' άπί&ηβε θεά, λενκώλενος "Ηρη, 
ώμννε δ', ά>ς έκέλενε, θεού? δ' δνόμηνεν άπαντας 
τους νποταρταρίους, οΐ Τιτήνες καλέονται. 
αντάρ έπεί β' δμοβέν τε τελεντηβέν τε τον δρκον, 280 
τώ βήτην, Λήμνου τε καΐ "Ιμβρον άβτυ λιπόντε, 
ήέρα έββαμένω ρίμφα πρήββοντε κέλεν&ον. . 
"Ιδην δ' ίκέβ&ην χολνπίδακα, μητέρα θηρών, 
Λεκτόν, οθι πρώτον λιπέτην άλα' τώ δ' έπΐ χέρβου 
βήτην, άκροτάτη δέ ποδών ΰπο βείετο νλη. 286 
ένθ* "Τπνος μεν έμεινε πάρος Αιος 'όββε ίδέβ&αι, 
είς έλάτην αναβάς περιμήκετον, ή τότ' έν "Ιδη 
μακροτάτη πεφυυΐα δί ήέρος αί&έρ' ΐκανεν 
ενθ' ήδτ' οξοιδιν πεπνκαβμένος είλατίνοιβιν, 
δρννθι λιγυρή έναλίγκιος, ήν τ έν δρεββιν 290 
χαλκίδα κικλήβκουβι θεοί, άνδρες δέ χυμινδιν. 
Ήρη δέ κραιπν&ς προβεβήβετο Γάργαρον άκρον 
Ίδης υψηλής' ίδε δέ νεφεληγερέτα Ζεύς. 
ώς δ' ί'δεν, ω? μιν έρος πυκινάς φρένας άμφεκάλυψεν, 
οίον δ;τε πρώτδν περ έμιβγέβύην φιλάτητι, 295 
είς εννήν φοιτωντε φίλους λή&οντε τοχήας. 
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ατή δ' αυτής προπάροιθεν, έπος τ έφατ' εκ τ όνόμαξεν-
,"Ηρη, πή μεμανΐα κατ' Ούλύμπον τόδ' [χάνεις; 
ίπποι δ' ου παρέαβι και αρματα,. των κ' έπιβαίης." 

τον δέ δολοφρονέουβα προβηύδα πότνια Ήρη' 300 
„έρχομαι όψομένη πολυφόρβον πείρατα γαίης 
Όχεανόν τ ε θεών γένεβιν και μητέρα Τηθνν, 
οΐ με βφοΐβι δόμοιβιν έν τρέφον ήδ' άτίταλλον 
τους είμ' όψο μένη, και β φ' άκριτα νείχεα λνβω. 
ήδη γαρ δηρόν χρόνου αλλήλων άπέχονται 305 
εύνής και φιλότητος, έπεί χόλος έμπεβε θυμω. 
ίπποι δ' έν πρνμνωρείη πολυπίδακος "Ιδης 
εβταβ', οΐ μ' οί'βονβιν έπι τραφερήν τ ε χαϊ νγρήν. 
νϋν δέ βεν εΐνεχα δεϋρο κατ' Ούλύμπον τόδ' [χάνω, 
μή πώς μοι μετέπειτα χολώβεαι, αΐ κε βιωπή 310 
οίχωμαι προς δώμα βαθυρρόου Ώκεανοϊο." 

τήν δ' άπαμειβόμενος προβέφη νεφεληγερέτα Ζευς· 
,"Ηρη, κεΐβε μεν έβτι χαϊ ϋβτερον δρμηθήναι, 
νώι δ' αγ' έν φιλότητι τραπείομεν εννηθέντε' 
ου γάρ πώ ποτέ μ' ώδε θεάς έρος ουδέ γυναικός 315 
θυμό ν ένϊ βτήθεββι περιπρ οχυθείς έδάμαββεν, 
[ού(Γ όπότ ήραβάμην Ίξιονίης άλόχοιο, 
ή τέκε Πειρίθοον θεόφιν μήβτωρ' ατάλαντου' 
ούδ' δτε περ Αανάης χαλλιβφνρον Άχριβιώνης, 
ή τέκε Περβήα πάντων άριδείχετον ανδρών 320 
ούδ' δτε Φοίνικος χονρης τηλεχλειτοίο, 
ή τέκε μοι Μίνω τε χαϊ αντίθεον 'Ραδάμανθυν' 
ούδ' δτε περ Σεμέλης ούδ'Αλκμήνης ένί Θήβη, ' 
ή ρ' Ήραχλήα χρατερόφρονα γείνατο παΐδα" 
ή δέ Αιώνυβον Σεμέλη τέχε χάρμα βροτοΐβιν' 325 
ουί* δτε Αήμητρος χαλλιπλοχάμοιο άνάββης, 
ούδ' όπότέ Αητονς έριχνδέος, ούδέ βεϋ αυτής,\ 
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ώς βέο νυν εραμαι καί με γλνκνς ίμερος αίρει." 
τον δε δολοφρονέονβα προβηνδα πότνια "Ηρη' 

,,αίνότατε Κρονίδη, ποίον τον μνθον εειπες. 330 
εί νυν έν φιλότητι λιλαίεαι εννηθήναι 
Ίδης έν χορυφήβι, τα δε προπέφανται άπαντα' 
πως χ εοι, εί! τις νώι θεών αίειγενετάων 
ενδοντ άθρήβειε, θεοΐβι δε παβι μετελθών 
πεφράδοι; ουκ αν έγώ γε τεόν προς δώμα νεοίμην 335 
έξ εννής άνβτ&βα, νεμεββητον δε κεν εί'η. 
άλλ' εί δή ρ' ¿θέλεις χαί τοι φίλον επλετο θνμω, 
εβτιν τοι θάλαμος, τόν τοι φίλος νιος έτενξεν 
Ήφαιβτος, πνκινάς δε θύρας βταθμοΐβιν έπήρβεν 
εν θ' ί'ομεν κείοντες, έπεί νύ τοι εναδεν εννή." 340 

τήν δ' άπαμειβόμενος προβέφη νεφεληγερέτα Ζεύς' 
,/Ηρη, μήτε θεών τό γε δείδιθι μήτε τιν' ανδρών" 
δψεϋθαι ' τοΐόν τοι έγώ νέφος άμφικαλύψω 
χρύβεον ούδ' αν νώι διαδράκοι Ήέλιός περ, 
ού τε και όξύτατον πέλεται φάος είβοράαβθαι." 345 

ή ρα και άγκάς έμαρπτε Κρόνου παις ήν παράκοιτιν 
τοΐβι δ' νπο χθων δια φύεν νεοθηλέα ποίην, 
λωτόν θ' ερβήεντα ίδε κρόκον ήδ' νάκινθον 
πνκνον xal μαλακόν, δς από χθονός ίτψόβ' έεργεν. 
τω ivi λεξάβθην, έπι δε νεφέλην ε'ββαντο 350 
καλήν χρνβείην βτιλπναι δ' άπέπιπτον εερβαι. 

ώς ò μεν άτρέμας ενδε πατήρ èvà Γαργάρω άκρφ, 
νπνω και φιλότητι δαμείς, έχε δ' άγκάς άκοιτιν ' 
βή δε θέειν επί νήας Αχαιών νήδνμος "Τπνος 
άγγελίην έρέων γαιηόχω έννοβιγαίω. 855 
άγχοϋ δ' ίβτάμενος έ'πεα πτερόεντα προβηνδα' 
,,πρόφρων νυν Ααναοΐβι, Ποβειδάων, έπάμννε, 
και βφιν κϋδος 'όπαξε μίνυνθά περ, 'όφρ' έτι εϋδει 
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Ζενς, έπεί αύτω έγώ μαλακό ν περί κώμα κάλυψα· 
Ήρη δ' εν φιλότητι παρήπαφεν εύνηθήναι." 360 

<ος ειπών δ μέν φχετ' έπί κλυτά φνλ' ανθρώπων, 
τον δ' έτι μάλλον άνήχεν άμννέμεναι Ααναοΐβιν. 
αντίκα δ' έν πρώτοιβι μέγα προθορών έχέλευβεν 
,'ΑργεΙοι, χάί δή αντε μεθίεμεν Έκτορι νίχην 
Πριαμίδη, ίνα νηας έλη χαί κϋδος αρηται; 36δ 
άλλ' δ μεν ούτω φηβί χαί εύχεται, οννεχ' Αχιλλενς 
νηνϋϊν επι γλαφνρήβι μένει κεχολωμένος ήτορ' 
κείνου δ' οΰ τι λίην ποθή έββεται, εΐ κεν οί άλλοι 
ήμεΐς ότρννώμεθ' άμυνέμεν άλλήλοιβιν 
άλλ' αγεθ', ώς αν εγώ εί'πω, πειθώμεθα πάντες. 370 
άβπίδες offβαι αριβται ένί βτρατω ήδέ μέγιβται, 
έββάμενοι, κεφαλάς δέ παναίθηβιν κορύθεββιν 
χρύψαντες, χερβίν δέ τά μακρότατ έγχε ελόντες, 
ΐομεν' αύτάρ έγών ήγήβομαι, ούδ' έτι φημί 
Έχχορα Πριαμίδην μενέειν μάλα περ μεμαώτα. 375 
[δς δέ χ' άνήρ μενέχαρμος, έχη δ' όλίγον σάκος ώμω, 
χείρονι φωτΐ δότω, δ δ' έν άβπίδι μείξονι δντω".] 

&ς έφαθ', οί δ' αρα τον μάλα μέν κλύον ήδέ πίθοντο. 
τους δ' αύτοί βαβιλήες έκόβμεον ούτάμενοί περ, 
Τνδεΐδης Όδνβενς τε χαί 'Ατρεΐδης 'Αγαμέμνων 380 
[οίχόμενοι δ' έπί πάντας άρήια τενχε' αμειβον. 
έβθλά μέν έβθλδς έδυνε, χέρηα δέ χείρονι δόβκεν.] 
αύτάρ έπεί ρ' έββαντο περί χροϊ νώροπα χαλκόν, 
βάν φ' ΐμεν ήρχε δ' αρα βφι Ποθειδάων ένοβίχθων, 
δεινδν &ορ ταννηκες έχων έν χειρί παχείη, 386 
έΐκελον άβτεροπή· τω δ' ού θέμις έβτί μιγήναι 
έν δ αϊ λευγαλέη, άλλα δέος ίβχάνει ανδρας. 
Τρώας δ' αύθ' έτέρωθεν έκόβμεε φαίδιμος Έκτωρ. 
δή φα τότ αίνοτάτην έριδα πτολέμοιο τάννββαν 
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κυανοχαΐτα Ποβειδάων καϊ φαίδιμος Έκτωρ, 390 
ή τοι ό μέν Τρώεββιν, 6 δ' Αργείοιβιν άρήγων. 
έκλύβύη δέ ύάλαββα ποτΐ κλιβίας τε νέας τε 
Αργείων οί δέ ξύνιβαν μεγάλα άλαλητω. 
οϋτε ύαλάββης κύμα τόβον βοάα ποτϊ χέρΰον, 
ποντόύεν όρνύμενον πνοιή Βορέω άλεγεινή, 395 
οντε πυρός τόββος γε πέλει βρόμος αί&ομένοιο 
ονρεος έν βήββης, δτε τ ωρετο καιέμεν υλην, . 
οϋτ' άνεμος τόΰβον γε περί δρυβιν ύψικόμοιΰιν 
ήπύει, ος τε μάλιβτα μέγα βρέμεται χαλεπαίνων, 
οβ6η άρα Τρώων καϊ Αχαιών έπλετο φωνή 400 
δεινον άυΰάντων, δτ' έπ άλλήλοιβιν δρονβαν. 

Λί'αντος δέ πρώτος άκόντιβε φαίδιμος Έκτωρ 
έγχει, έπεί τέτραπτο προς ί&ύ οί, ούδ' άφάμαρτεν, 
τή ρα δύω τελαμώνε περί βτή&εββι τετάβ&ην, 
ή τοι ò μέν βάκεος, ό δέ φαβγάνου άργυροήλον 405 
τώ οί ρνβάβ&ην τέρενα χρόα. χώβατο δ' Έκτωρ, 
δττι ρά οί βέλος ώκύ ετώΰιον έκφνγε χειρός, 
αψ δ' έτάρων είς έ&νος έχάξετο κήρ' άλεείνων. 
τον μέν έπειτ' άπιόντα μέγας Τελαμώνιος Αίας 
χερμαδίω, τά ρα πολλά ύοάων έχματα νηών 410 
παρ ποβι μαρναμένων έκνλίνδετο, τών έν άείρας 
6τή&ος βεβλήκειν υπέρ άντνγος, άγχό&ι δειρής, 
6τ ρόμβο ν δ' ώς ¿66 ευ ε βαλών, περί δ' έδραμε πάντη. 
ώς δ' δ&' υπό πληγής πατρός Αίος έξερίπη δρϋς 
πρόρριζος, δεινή δέ 9ε ε ίου γίγνεται όδμή 415 
εξ αύτής' τον δ' ου περ έχει ύράβος, δς κεν ΐδηται 
έγγνς έών, χαλεπός δέ Α ιός μεγάλοιο κεραυνός' 
ώς έπε β' Έκτορος ώκα χαμαΐ μένος έν κονίηβιν. 
χειρός δ' έκβαλεν έγχος, έπ' αύτω δ' άαπϊς έάφύη 
και κόρυς, άμφί δέ οί βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκω. 420 

Ηομεβι Ilias. II. 4 · 
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οί ίέ μέγα ίάχοντες έπέδραμον υίες 'Αχαιών, 
έλπόμενοι έρύεβθαι, άκόντιζον δε θαμειάς • 
αίχμάς· αλλ' ον τις έδννήβατο ποιμένα λαών 
ούτάβαι ουδέ βαλεΐν πριν γάρ περίβηβαν άριβτοι, 
Πουλυδάμας τε και Αινείας καϊ δΐος Άγήνωρ ' 425 
Σαρπηδών τ άρχος Ανκίων καϊ Γλαύκος άμνμων• 
τών δ' άλλων οϋ τίς εν άκήδεβεν, άλλα πάροιθεν 
άβπίδας ενκνκλονς βχέθον αυτού, τον δ' αρ' εταίροι 
χερβιν άείραντες φέρον έκ πόνου, 'όφρ' ΐκεθ' ίππους 
ώκέας, οΐ οί όπιβθε μάχης ήδέ πτολέμοιο 430 
έβταοαν ήνίοχόν τε και άρματα ποικίλ' έχοντες' . 
οϊ τόν γε προτι άβτυ φέρον βαρέα βτενάχοντα. 
άλλ' 8τε δή πόρον ίξον έυρρεΐος ποταμοΐο, 
Βάνθον δινήεντος, ον άθάνατος τέκετο Ζευς, 
ένθα μιν έξ 'ίππων πέλαβαν χθονί, κάδ δέ οί νδωρ 435 
χεύαν δ δ' άμπνύνθη και άνέδρακεν όφθαλμοΐβιν, 
έξόμενος δ' έπι γούνα κελαινεφές αιμ' άπέμεβϋεν. 
αύτις δ' έξοπίβω πλήτο χθονί, τω δέ οί όββε 
νύξ έχάλνψε μέλαινα, βέλος δ' έτι θυμον έδάμνα. 

'Αργεΐοι δ' ά»ς ουν ϊδον "Εκτορα νόβφι χιόντα, 440 
μάλλον έπι Τρώεββι θόρον, μνήβαντο δέ χάρμης. 
ένθα πολύ πρώτιβτος Όιλήος ταχύς Αίας 
Σάτνιον ονταβε δονρι μετάλμενος όξυόεντι 
Ήνοπίδην, δν άρα νύμφη τέχε νηΐς άμνμων 
"Ηνοπι βουχολέοντι παρ' 'όχθας Σατνιόεντος. 445 
υόν μεν Όιλιάδης δουρικλυτος έγγύθεν έλθων 
ουτα κατά λαπάρην' ό δ' άνετράπετ', άμφϊ δ' άρ' αύτώ 
Τρώες καϊ Ααναοι βύναγον χρατερήν νβμίνην. 
τω δ' έπΙ Πουλυδάμας έγχέβπαλος ήλθεν άμύντωρ 
Πανθοΐδης, βάλε δέ Προθοήνορα δεξών ώμον, 450 
νίόν Άρηιλύχοιο~ δι' ωμού δ' 'όβριμον έγχος 



ΪΛΙΑΔΟΣ XIV 43 

έβχεν, δ δ' ¿ν κονίηβι πεβων έλε γαΐαν άγοβτώ. 
Πουλνδάμας δ' έκπαγλον έπενξατο μακρόν άνβας' 
,,ον μάν αντ δίω μεγάθυμου Πανθοΐδαο 
χειρός απ ο βτιβαρής αλιον πηδήβαι άκοντα, 455 
αλλά τις 'Αργείων χόμιβε χροΐ, και μιν δίω 

' αντώ βκηπτάμενον χατίμεν δόμον "Αιδος εί'βω." 
ως εφατ, Άργείοιβι δ' άχος γένετ εύξαμένοιο' 

Αίαντι δε μάλιβτα δαΐφρονι θυμδν 'δρινεν, 
τω Τελαμωνιάδη' τον γάρ πέβεν άγχι μάλιβτα. 460 
χαρπαλίμως δ' άπιόντος άχόντιβε δονρΐ φαεινά' 
Πονλνδάμας δ' αντός μεν άλενατο χήρα μέλαιναν 
λιχριφίς άίξας, χόμιβεν δ' 'Αντήνορος νίός 
Αρχίλοχος' τω γάρ ρα θεοί βονλενβαν 'όλεθρον. 
τόν ρ έβαλεν κεφαλής τε χαΐ αύχένος εν βυνεοχμά, 465 
νείατον άβτράγαλον, άπδ δ' άμφω κίρβε τένοντε' 
τοϋ δ'Ι πολύ πρότερον κεφαλή βτόμα τε ρΐνές τε 
ουδει πλήντ' ή περ κνήμαι καΐ γούνα πεβόντος. 
Αίας δ' αύτ' έγέγωνεν άμύμονι Πονλνδάμαντί' 
,,φράξεο, ΓΙονλνδάμα, χαί μοι νημερτες ένίβπες' 470 
ή φ' ονχ ούτος άνήρ Προθοήνορος άντί πεφάβθαι 
άξιος;. ού μέν μοι χαχός εΐδεται ουδέ κακών έ'ξ, 
άλλά χαβίγνητος 'Αντήνορος ίπποδάμοιο 
ή παίς' αντά γάρ γενεήν άγχιβτα έωκειν 

ή φ' εν γιγνώβκων, Τρώας δ' άχος έλλαβε θ ν μάν. 476 
ένθ' 'Ακάμας Πρόμαχον Βοιώτιον ονταβε δονρί, 
άμφϊ καβιγνήτω βεβαώς' δ δ' νφελχε ποδοΐιν. 
τω δ' Άχάμας έχπαγλον έπεύξατο μακρόν άνβας' 
φΑργεΙοι Ιόμωροι, άπειλάων άκόρητοι, 
ον θην οίοιβίν γε πάνος τ έβεται χαί όιξύς 480 
ήμίν, άλλά ποθ' ωδε χαταχτανέεβθε χαϊ νμμες. 
φράξεβθ', ά>ς νμΐν Πρόμαχος δεδμημένος εΰδει 
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έγχει έμω, ίνα μη τι καβιγνήτοιό γε ποινή 
δηρον άτιτος εη. τω καί χέ τις εύχεται άνήρ 
γνωτον évi μεγάροιβιν άρής άλκτήρα λιπέβθαι." 485 

ως έφατ, 'Αργείοιβι δ' αχος γένετ εύξαμένοιο' 
Πηνέλεω δε μάλιβτα δαΐφρονι θυμον δρινεν 
ώρμήθη δ' Άκάμαντος' ò δ' ούχ ύπέμεινεν έρωήν 
Πηνελέωο άνακτος' ό δ' ονταβεν Ίλιονήα 
ν ιόν Φόρβαντος πολυμήλου, τόν ρα μάλιβτα 490 
'Ερμείας Τρώων έψίλει και κτήβιν 'όπαββεν 
τώ δ' αρ' ύπο μήτηρ μοννον τε'κεν Ίλιονήα' 
τον τόθ' υπ' όφρύος ούτα κατ όφθαλμοίο θέμεθλα, 
εκ δ' ώβε γλήνην δόρν δ' δφθαλμοΐο διαπρδ 
καί δια Ινίον ήλθεν, ό δ' έξετο χειρ ε πετάββας 495 
αμφω. Πηνέλεως δε έρνββάμενος ξίφος δξύ 
αυχένα μέββον ίλαββεν, άπήραξεν δϊ χαμαζε 
αυτή βύν πήληκι κάρη" έτι δ' 'όβριμον έγχος 
ήεν έν δφθαλμω' δ δε φή κώδειαν άναβχων 
πέφραδέ τε Τρώεββι και ευχόμενος έπος ηϋδα' 500 
,,είπέμεναί μοι, Τρώες, άγαυοϋ Ίλιονήος 
πατρί φίλω καί μητρϊ γοήμεναι έν μεγάροιβιν 
ουδέ γαρ ή Προμάχοιο δάμαρ 'Αλεγηνορίδαο • 
ανδρΐ φίλω έλθόντι γανύββεται, δππότε κεν δή 
έκ Τροίης βύν νηυβί νεώμεθα κούροι Αχαιών505 

ως φάτο, τούς δ' αρα πάντας ύπο τρόμος έ'λλαβε γυΐα, 
πάπτηνεν δϊ έκαβτος, δπη φύγοι αίπυν 'όλεθρον. 

έβπετε νϋν μοι, μοϋβαι 'Ολύμπια δώματ έχουβαι, 
δς τις δή πρώτος βροτόεντ άνδράγρι' Αχαιών 
ήρατ, έπεί ρ έκλινε μάχην κλυτδς έννοβίγαιος. 510 
Αίας ρα πρώτος Τελαμώνιος "Υρτιον ούτα 
Γνρτιάδην, Μυβών ήγήτορα καρτεροθύμων 
Φάλκην δ' 'Αντίλοχος καί Μέρμερον εξενάριξεν 
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Μηριόνης δέ Μόρνν τε καϊ Τπποτίωνα κατέκτα, 
Τεύκρος δέ Προ9όωνά τ' ένήρατο καϊ Περιφήτην. 515 

'Ατρεΐδης δ' άρ\ έπει%·' ' Υπερήνορα ποιμένα λαών 
οντα κατά λαπάρην, διά δ' έντερα χαλκός αφνββεν 
δηώβας' ψυχή δέ κατ' οντα μένη ν ώτειλήν 
έββντ έπειγομένη, τον δέ βκότος 'όββε κάλνψεν. 
πλείΰτονς δ' Αίας εΐλεν Όιλήος ταχύς υιός' 520 
ου γάρ οι τις όμοιος έπιβπέβ&αι ποβιν ή εν 
άνδρών τρεΰβάντων, ότε τε Ζεύς έν φόβον 'όρβη. 

ΙΛΙΑΔΟΣ Ο. 

Παλίωξις παρά τών νεών. 
(ι 

αύτάρ έπει διά τε Οκόλοπας καϊ τάφρον έβηΰαν 
φεύγοντες, πολλοί δέ δάμεν Ααναών υπό χερβίν, 
οί μέν δή παρ' όχεβφιν έρητύοντο μένοντες, 
χλωροί ύπαΐ δείους, πεφοβημένοι, έγρετο δέ Ζεύς 
"Ιδης έν κορνφήβι παρά χρυβο·9ρόνου "Ηρης. 6 
βτή δ' αρ άναίξας, ΐδε δέ Τρώας και 'Αχαιούς, 
τούς μέν όρινομένονς, τούς δέ κλονέοντάς δπιβ&εν 
'Αργείους, μετά δέ ΰφι Ποβειδάωνα άνακτα. 
Έκτορα δ' έν πεδίφ ίδε κείμενον, άμφι δ' εταίροι 
εϊα&'" ό δ' άργαλέω έχετ άβ·9ματι κήρ άπινύββων, 10 
αίμ' έμέων, έπεϊ ου μιν άφαυρότατος βάλ' 'Αχαιών, 
τον δέ ίδων έλέηβε πατήρ άνδρών τε &εών τε, 
δεινά δ' ύπόδρα ΐδών "Ηρην προς μνύον έειπεν 
,,ή μάλα δή κακότεχνος, άμήχανε, 6ος δόλος, "Ηρη, 
Έκτορα δΐον έπανβε μάχης, έφόβηβε δέ λαούς. 15 
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ον μάν oid', f i αντε κακορραφίης άλεγεινής 
πρώτη έπαύρηαι και βε πληγήβιν Ιμάββω. 
ή ον μέμνη, δτε τε κρεμώ ύψόθεν; έκ δε ποδοΐιν 
άκμονας ήχα δύω, περί χερβί δε δεβμον [ηλα 
χρύβεον άρρηκτον, βύ δ' έν αίθέρι καΐ νεφέληβιν 20 
έχρέμω' ήλάβτεον δε θεοί κατά μακρόν "Ολυμπον, 
λνβαι δ' ουκ έδύναντο ααραβταδόν δν δί λάβοιμι, 
ρίπναβχον τεταγών άπο βηλοϋ, όφρ' άν ϊχηται 
γήν όλιγηπελέων. έμέ d' ούδ' ώς θυμόν άνίει 
άζηχής όδύνη Ήρακλήος θείοιο, 26 
τον αν ξνν Βορέη άνέμω πεπιθονβα θνέλλας 
πέμψας ¿π' άτρύγετον πόντον κακά μητιόωβα 
και μιν έπειτα Κόωνδ' έν ναιομένην άπενειχας. 
τον μεν έγών ένθεν φνβάμην και άνήγαγον avcig 
"Αργός ές ίππόβοτον, και πολλά περ άθλήβαντα. 80 
των 6' αντις μνήβω, ΐν' άπολλήξης άπαταων, 
'όφρα Ιδης, ήν τοι χραίβμη φιλότης τε και εύνή, ι 
ήν έμίγης έλθοϋβα θε&ν άπο και μ' άπάτηβας." 

ως φάτο, φίγηβεν δέ βοώπις πότνια "Ηρη, 
και μιν φωνήβαβ' έπεα πτερόεντα προβηύδα' 36 
,,ί'βτω νϋν τάδε γαία xal ουρανός εύρνς ϋπερθεν 
xal το χατειβόμενον Στνγός νδωρ, δς τε μέγιβτος 
δρχος δεινότατός τε πέλει μαχάρεββι θεοΐβιν, 
β ή θ' ιερή χεφαλή και νωίτερον λέχος αυτών 
χονρίδιον, τό μεν ονχ αν έγώ ποτε μάψ άμόβαιμι" 40 
μή di' έμήν Ιότητα Ποβειδάων ένοβίχθων 
πημαίνει Τρώας τε και "Εχτορα, τ ole ι δ' άρήγει, 
άλλά που αυτόν. θυμός έποτρννει xal άνώγει, 
τειρομένονς δ' έπΐ νηνβΐν ¿δών έλέηβεν Αχαιούς ' 
αντάρ-τοι xal χείνω έγώ παραμνθηβαίμην 45 
τή ί'μεν, ή χεν δή βύ, χελαινεφές, ήγεμονενης." 
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ώς φάτο, μείδηδεν δέ πατήρ ανδρών τε θεών τε, 
χαί μιν αμειβόμενος ίπεα πτερόεντα προδηύδα' 
„εI μεν δή δν γ' έπειτα, βοώπις πότνια "Ηρη, • 
Ιβ ο ν έμοϊ φρονέονδα μετ άθανάτοιδι καθίξοις· 50 
τφ χε Ποδειδάων γε, καϊ ει μάλα βονλεται άλλη, 
αίψα μεταδτρέψειε νόον μετά δον χαί έμόν χήρ. 
αλλ' εί δή ρ' έτεόν γε χαI άτρεκέως άγορεύεις, 
έρχεο ννν μετά φνλα θεών καϊ δενρο χάλεδδον 
Τρίν τ έλθέμεναι χαί 'Απόλλωνα χλντότοξον, 55 
όφρ' ή μεν μετά λαόν 'Αχαιών χαλκοχιτώνων 
έλθη καϊ εί'πηδι Ποδειδάωνι άναχτι 
πανδάμενον πολέμοιο τά α προς δώμαθ' ίχέδθαι, 
"Εκτορα δ' • ότρύνηδι μάχην ές Φοίβος 'Απόλλων, 
αντις δ' έμπνεύδηδι μένος, λελάθη δ' όδννάων, 60 
αϊ ννν μιν τείρονδι κατά φρένας, αύτάρ 'Αχαιούς 
αντις άποδτρέψηδιν άνάλχιδα φνζαν ένόρδας, 
φενγοντες δ' έν νηνδϊ πολνκλήιδι πέδωδιν 
[Πηλεΐδεω Άχιλήος' 6 δ'' άνδτήάει δν εταίρο ν 
Πάτροκλον τον δε κτενεΐ έγχεΐ φαέδιμος "Εκτωρ 66 
Ίλίον προπάροιθε, πολέας όλέδαντ' αίξηούς 
τους άλλους, μετά δ' νίόν έμόν Σαρπηδόνα δΐον. 
τον δέ χολωδάμενος κτενεΐ "Εκτορα δΐος 'Αχιλλενς. 
έχ τον δ' αν τοι έπειτα παλίωξιν παρά νηών 
αΐέν εγώ τενχοιμι διαμπερές, εις ο κ 'Αχαιοί ΤΟ 
Ίλιον α'ιπν έλοιεν 'Αθηναίης διά βονλάς.] 
το πριν δ' οντ' άρ' έγώ παύω χόλον οντε τιν' άλλον . 
αθανάτων Ααναοΐδιν άμυνέμεν ένθάδ' έάδω, 
πρίν γε το Πηλεΐδαο τελεντηθήναι έέλδωρ, 
ως οΐ νπέδτην πρώτον, έμω δ' έπένενδα κάρητι, Τ5 
ή ματ ι τω, υτ' έμεΐο θεά ®έτις ήψατο γουνών 
λιδδομένη τιμήδαι 'Αχιλλήα πτολΐπορθον." 
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ώς έφατ , ούό' άπίθηβε θεά, λευκώλενος "Ηρη, 
βή δ' ¿ξ 'Ιδαίων όρέων ig μακρόν "Ολνμπον. 
ώς δ' δτ' αν άίξη νόος άνέρος, δς τ έπΐ πολλήν 80 
γαΐαν έληλουθως φρεβΐ πευκαλίμηβι νοήβη 
,,ένθ' εΐην ή ένθα" μενοινήηβί τε πολλά, 
ώς κραιπνώς μεμαυΐα διέπτατο πότνια "Ηρη. 
ΐκετο δ' αίπύν "Ολνμπον, όμηγερέεββι δ' έπήλθεν 
άθανάτοιβι θεοΐβι ζ/ιός δομβτ οι δε Ιδόντες 85 
πάντες άνήιξαν καΐ δεικανόωντο δέπαββιν. 
ή δ' άλλους μεν έαβε, Θεμιβτι δε καλλιπαρήφ 
δ έκτο δέπας' πρώτη γάρ έναντίη ήλθε θέουβα, 
και μιν φωνήβαβ' έπεα πτερόεντα προβηνδα' 
„"Ηρη, τίπτε βέβηχας; άτνξομενη δε έοικας' 90 
ή μάλα δή σ' έφόβηδε Κρόνου πάις, δς roi ¿κοίτης.'' 

την δ' ήμείβετ' έπειτα θεά, λευκώλενος "Ηρη' 
,,μή με, θεά Θέμι, ταύτα διείρεο' ole θ α καΐ αυτή, 
οίος ¿κείνου θυμός, υπερφίαλος xal απηνής, 
αλλά βύ y' 'άρχε θεοΐβι δόμοις ένι δ αϊτός έίβης' 95 
ταύτα δε και μετά παβιν άκούβεαι άθανάτοιβιν, 
οία Ζευς κακά έργα πιφαύβκεται' ουδέ τί φημι 
παβιν όμως θνμον κεχαρηβεμεν, ούτε βροτοΐβιν 
ούτε θεοΐς, εΐ πέρ τις έτι νύν δαίνυταί εϋφρων." 

ή μεν αρ' ώς είπούβα καθέξετο πότνια "Ηρη, 100 
ώχθηβαν δ' άνά δώμα Αιος θεοί' ή δε γέλάββεν 
χείλεβιν, ουδέ μέτωπον έπ όφρύβι κυανεηβιν 
ίάνθη' παβιν δε νεμεββηθεΐβα μετηύδα' 
,,νήπιοι, οΐ ΖηνΙ μενεαίνομεν άφρονέοντες. 
ή έτι μιν μέμαμεν καταπαυβέμεν άββον Ιόντες 105 
ή έπει ήε βίη ' ò δ' άφήμενος ουκ άλεγίξει 
ονδ' δθεται' φηβίν γάρ ¿ν άθανάτοιβι θεοΐβιν 
κάρτεΐ τε βθενεΐ τε διακριδόν είναι αριβτος. 
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τω έχεθ', οττι κεν ϋμμι κακόν πέμπηβιν έκάδτω. 
ήδη γαρ νυν έλπομ' "Αρηί γε πήμα τετύχ&αι' 110 
νιος γάρ οι ολωλε μάχη ένι, φίλτατος άνδρών, . 
Άδκάλαφος, ιόν φηβιν όν έμμεναι δβριμος Άρης·" 

ως έφατ', αύτάρ Άρης θαλερά) πεπλήγετο μηρώ 
χερδι χαταπρηνέδδ', όλοφυρόμενος δ' έπος ηνδα" 
,,μή νυν μοι νεμεδήδετ , 'Ολύμπια δώματ έχοντες, 116 
τίδαδ9αι φόνον υϊος Ιόντ • έπΐ νήας 'Αχαιών, 
εί πέρ μοι και μοίρα Α ιός πληγέντι κεραυνω 
κείσθαι δ μου νεκύεββι μ ε 9' αίμα τι καΐ κονίηδιν." 

ως φάτο, και ρ' ίππους κέλετο Αεΐμόν τε Φόβον τε 
ζενγνύμεν, αύτός δ' έντε εδύδετο παμφανόωντα. 120 
έν9α κ έτι μείζων τε χαί άργαλεώτερος άλλος 
παρ Aio ς ά&ανάτο ιδι χόλος και μήνις έτύχ9η, 
εί μή 'Α9ήνη πάβι περιδείβαβα θεοΓ6ιν 
άρτο διέκ προ&νρου, λίπε δε 9ρόνον, ένθα 9άαδδεν 
του δ' άπο μεν κεφαλής κόρυ9' εϊλετο καΐ δάκος ώμων,125 
έγχος δ' έδτηβε βτιβαρής άπο χειρός έλουσα 
χάλκεον ή δ' έπέεδδι κα9άπτετο θοΰρον Άρηα' 
„μαινόμενε, φρένας ήλέ, διέφ9ορας. ή νύ τοι αϋτως 
ονατ' άκουεμεν έδτι, νόος δ' άπόλωλε καΐ αιδώς, 
ουκ άίεις, α τε φηδι θεά, λενκώλενος "Ηρη, · 130 
ή δή νυν πάρ Ζηνός 'Ολυμπίου είλήλον9εν; 
ή έ&έλεις αυτός μεν άναπλήδας κακά πολλά 
αψ Ι'μεν Ούλνμπόνδε, καΐ άχνύμενός περ, άνάγκη, 
αύτάρ τοίς άλλοιδι κακόν μέγα πάβι φυτεΰδαι; 
αύτίκα γάρ Τρώας μεν ύπερθύμου? καΐ 'Αχαιούς 135 
λείψει, ò δ' ήμέας είβι κνδοιμήδων ές Όλυμπον, 
μάρψει δ' έξείης, og τ αίτιος ός τε καϊ ούκί. 
τώ δ' αν νυν κέλομαι με&έμεν χόλον νϊος έήος' 
ήδη γάρ τις τον γε βίην καϊ χείρας άμείνων 
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ή πέφατ ' ή xal Επειτα πεφήβεται' άργαλεον δέ 140 
πάντων ανθρώπων ρνβθαι γενεήν τε τόχον τε." 

ως είπονβ' ΐδρνβε θρόνω Evi θονρον "Άρτια. 
"Ηρη δ' Απόλλωνα χαλέββατο δώματος εκτός 
Ιρίν θ', ή τε θεοΐβι μετάγγελος άθανάτοιβιν, 
χαί βφεας φωνήβαβ' Επεα πτερόεντα προβηύδα' 146 
„Ζενς βφώ εις "Ιδην χέλετ έλθέμεν δττι τάχιβτα' 
αντάρ έπήν Ελθητε Α ιός τ εις ώπα Ιδηβθε, 
ερδειν, δττι χε χεΐνος έποτρύνη xal άνώγη." 

ή μεν άρ' ώς είποϋβα πάλιν χίε πότνια "Ηρη, 
εζετο δ' είνι θρόνω' τώ δ' άίξαντε πετεβθην. 160 
"Ιδην δ' ΐχανον πολνπίδαχα, μητέρα θηρών, 
ενρον δ' ενρύοπα Κρονίδην ανά Γαργάρα) άχρφ 
ήμενον άμφί δέ μιν θνόεν νέφος έβτεφάνωτο. 
τώ δέ πάροιθ' έλθόντε Αι'ος νεφεληγερέταο 
βτήτην ουδέ βφωε ίδών έχολώβατο θνμώ, 166 
δττι οί ώχ' έπέεββι φίλης άλόχοιο πιθεβθην. 
*Ιριν δέ προτέρην επεα πτερόεντα προβηύδα' 
,,βάβχ Ιθι, Ίρι ταχεία, Ποβειδάωνι άναχτι 
πάντα τάδ' άγγεΐλαι, μηδέ ψενδάγγελος είναι, 
πανβάμενόν μιν άνωχθι μάχης ήδέ πτολε'μοιο 160 
έρχεβθαι μετά. φϋλα θεών ή είς αλα δΐαν. 
εί δέ μοι ονχ έπέεββ' έπιπείβεται, άλλ' άλογήβει, 
φραζέβθω δή Επειτα κατά φρένα χαί κατά θνμόν, 
μή μ' ουδέ χρατερός περ έών έπιόντα ταλάββη 
μεΐναι, έπεί εν φημι βίη πολν φέρτερος είναι 166 
xal γενεή πρότερος, τον δ' ονχ όθεται φίλον ήτορ 
Ιβον έμοί φάβθαι, τόν τε βτνγέουβι χαί άλλοι." 

ώς Εφατ , ονδ' άπίθηβε ποδήνεμος ώχέα Τρι?, 
βή δέ χατ Ίδαίων δρέων είς "Ιλιον Ιρήν. 
ώς δ' δτ' αν έχ νεφέων πτήται νιφάς ήέ χάλαξα 170 
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ψυχρή υπό ριπής αέθρηγενέος Βορέαο, 
ως κραιπνως με μανία διέπτατο ώκέα Ίρις: 
άγχον δ' ίδταμένη προδέφη κλντόν έννοβίγαιον ' 
,,άγγελίην τινά τοι, γαιήοχε κνανοχαΐτα, 
ήλθον όεϋρο φέρονδα παραί Αιος αίγιόχοιο. 175 
πανδάμενόν β' έχελενδε μάχης ήδέ πτολέμοιο 
έρχεδθαι μετά φνλα θεων ή είς άλα διαν. 
si δέ οι ουκ έπέεδδ' έπιπείδεαι, αλλ' άλογήβεις, 
ήπείλει και κείνος έναντίβιον πολεμίξων 
ένθάδ' έλεύδεδθαι' δέ δ' νπεξαλέαδθαι άνώγειν 180 
χείρας, έπεί δέο φηδΐ βιη πολύ φέρτερος είναι 
και γενεή πρότερος, δον δ' ουκ οθεται φίλον ήτορ 
Ιδόν οι φάδθαι, τόν τε δτνγέουδι xal άλλοι." 

τήν δε με'γ' όχθήδας προδε'φη κλυτός έννοδίγαιος' 
πόποι, ή ρ' αγαθός περ ¿ων ύπε'ροπλον εειπεν, 185 

εΐ μ' όμότιμον εόντα βίη άέκοντα χαθέξει. 
τρεις γάρ τ' έκ Κρόνου είμεν άδελφεοί, ους τέχετο 'Ρέα, 
Ζενς xal έγώ, τρίτατος. δ' Άίδης ένέροιδιν άνάδδων 
τριχθά δέ πάντα δέδαβται, έχαδτος δ' έμμορε τιμής· 
ή τοι έγών έλαχον πολιήν άλα ναιέμεν αίει 190 
παλλομένων, 'Αίδης δ' έλαχε ξόφον ήερόεντα, 
Ζευς δ' έλαχ ονρανόν ενρνν έν αίθέρι και νεφέληβιν 
γαία δ' έτι ξννή πάντων xal μακρός "Ολνμπος. 
τω ρα καΐ οϋ τι Α ιός βέομαι φρεδίν, αλλά ί'κηλος, 
χαί κρατερός περ έών, μενέτω τριτάτη ένΐ μοίρη. 195 
χερδϊ δέ μή ti με πάγχν κακόν ώς δειδιδδέβθω· 
θυγατέρεδδιν γάρ τε xal υΐάδι βελτερον εί'η 
έχπάγλοις έπέεδδΐν ένιδδέμεν, ους τέχεν αύτός' 
οι έθεν ότρύνοντος άχονδοντάι χαί ανάγκη." 

τόν 6' ήμείβετ έπειτα ποδήνεμος ώκέα Ίρις· 200 
„ούτω γάρ δή τοι, γαιήοχε κνανοχαΐτα, 
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τόνδε φέρω Ad μν9ον άπηνέα τε κρατερόν τε, 
ή τι μεταβτρέψεις; βτρεπταΐ μέν τε φρένες έβ9λών. 
οίβ9', ώς πρεββυτέροιβιν έρινύες αίέν έπονται." 

τήν δ' αυτέ προβέειπε Ποβειδάων ένοβίχ&ων" 205 
,,Υρι 9εά, μάλα τούτο έπος κατά μοΐραν έειπες· 
έβ9λον και το τέτυκται, δτ άγγελος αί'βιμα είδη. 
αλλά τόδ' αίνον αχος κραδίην καΐ 9νμόν Ικάνει, 
όππότ' αν ίβόμορον καΐ δμή πεπρωμένον αί'βη 
νεικείειν έ9έληβι χολωτοϊβιν έπέεββιν. 210 
αλλ' ή τοι νϋν μέν γε νεμεββη&είς νποείξω, , 
αλλο δέ τοι έρέω, καϊ άπειλήβω τό γε α9νμφ' 
αΐ κεν άνεν έμέ9εν καϊ Ά9ηναίης άγελείης, 
["Ηρης Έρμείω τε καϊ Ήφαίβτοιο ανακτος] 
'Ιλίου αιπεινής πεφιδήβεται, ονδ' έ9ελήβει 215 
έκπέρβαι, δούναι δε μέγα κράτος 'Α ργ ε ίο ιβιν, 
ίβτω τούθ', δτι νώιν άνήκεβτος χόλος έβται." 

ώς είπών λίπε λαόν Άχαιικον έννοβίγαιος, 
δϋνε δέ πόντον ίων, πό9εβαν δ' ήρωες 'Αχαιοί, 
καϊ τότ 'Απόλλωνα προβέφη νεφεληγερέτα Ζεύς· 220 
,,έρχεο νϋν, φίλε Φοίβε, με9'Έκτορα χαλκοκορυδτήν 
ήδη μέν γάρ τοι γαιήοχος έννοβίγαιος 
οί'χεται είς αλα δΐαν, άλενάμενος χόλον αίπύν 
ήμέτερον μάλα γάρ κε μάχης έπύ9οντο καϊ άλλοι, 
οι περ ένέρτεροί είβι 9εοί, Κρόνον άμφίς έόντες. 225 
αλλά τόδ' ήμέν έμοί πολύ κέρδιον ήδέ ot αντω 
έπλετο, δττι πάροι&ε νεμεββη9εις υπόειξεν 
χείρας έμάς, έπει ου κεν άνιδρωτί γε τελέβ9η. 
άλλά βύ γ' έν χείρεββι λάβ' αιγίδα 9υβανόε6βαν, 
τήν μάλ' έπιββείων φοβέειν ήρωας Αχαιούς" 230 
βοί δ' αύτω μελέτα, έκατηβάλε, φαίδιμος Έκτωρ' 
τόφρα γάρ ούν οί έγειρε μένος μέγα, όφρ' αν 'Αχαιοί 
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φεύγοντες νήάς τε και Έλλήβποντον ϊχωνται. 
κεΐθεν δ' αυτός εγώ φράβομαι έργον τε έπος τε, 
ως κε καϊ αϋτις 'Αχαιοί άναπνεύβωβι πόνοιο." ' 236 

ώς έφατ , ούδ' άρα πατρός άνηκούβτηβεν 'Απόλλων, 
βή 0ε κατ' Ίδαίων ορέων ί'ρηκι έοιχώς 
ώχέι φαββοφόνω, δς τ ωκιβτος πετεηνων. 
ευ ρ' υ ιόν Πριάμοιο δαΐφρονος, "Εκτο ρ α διον, 
ήμενον, ούδ' έτι κεΐτο, νέον δ' έβαγείρετο θυμό ν, 240 
άμφΐ ? γιγνώβκων έτάρονς, άτάρ άβθμα και ίδρώς 
παύετ', έπεί μιν έγειρε Αιος νόος αίγιόχοιο. 
άγχορ δ' ίβτάμενος προβέφη έκάεργος 'Απόλλων 
,/Εκτορ υίε Πριάμοιο, τί ή δε βύ νόβφιν απ' άλλων 
ήβ' όλιγηπελέων; ή πού τί βε κήδος ίκάνει;" 246 

τον δ' όλιγοδρανέων προβέφη κορυθαίολος "Εκτωρ· 
,,τίς δϊ βύ έββι, φέριβτε, θεών, δς μ' εί'ρεαι άντην; 
ουκ άίεις, δ με νηυβϊν έπι πρυμνήβιν 'Αχαιών 

. ους ετάρους όλέκοντα βοήν άγαθος βάλεν Αίας 

χερμαδίφ προς βτήθος, έπαυβε δε θούριδος αλκής; 250 
και δή έγώ γ' έφάμην νέκυας καϊ δώμ' 'Αίδαο 
ήματι τωδ' ί'ξεβθαι, έπεί φι'λον άιον ήτορ." 

τον δ' αντε προβέειπεν άναξ, έκάεργος Απόλλων 
,,θάρβει νϋν τοΐόν toi άοββητήρα Κρανίων 
έξ "Ιδης προέηκε παρεβτάμεναι καϊ άμύνειν, 265 
Φοΐβον 'Απόλλωνα χρυβάορον, δς βε πάρος περ 
ρύομ', όμως αυτόν τε καϊ αίπεινον πτολίεθρον. 
αλλ' άγε νϋν ίππεϋβιν έπότρυνον πολέεββιν 
νηυβϊν έπι γλαφυρήβιν έλαυνέμεν ώκέας ίππους' 
αύτάρ έγώ προπάροιθε κιών ΐπποιβι κέλευθον 260 
παβαν λειανέω, τρέψω δ' ήρωας 'Αχαιούς." 

ώς ειπών έμπνευβε μένος μέγα ποιμένι λαών. 
ώς Ő' δτε τις βτατος ίππος, άκοβτήβας έπϊ φάτνη, 



5 4 ΙΛΙΑΔΟΣ 3. 

δεβμον άπορρήξας θείη πεδίοιο χροαίνων, 
είωθώς λούεβθαι ένρρείος ποταμοΐο, 2βδ 
χνδιόων' νψον ài χάρη εχει, άμφΐ δέ χαΐται 
ώμοις άίββονται' 6 δ' άγλαΐηφι πεποιθώς, 
ρίμφα ê γούνα φέρει μετά τ' ήθεα xal νομό ν ίππων 
ώς "Exτωρ λαιψηρά πόδας xal γούνατ ένώμα 
ότρύνων ίππήας, έπέΐ θεού εχλνεν ανδήυ. 270 
οί δ', ως τ' ή ελαφον χεραον ή άγριον αίγα 
έββεύαντο χύνες τε xal άνέρες άγροιώται' 
τον μεν τ ήλίβατος πέτρη xal δάβχιος ύλη 
είρύβατ , ονδ' άρα τέ βφι χιχήμεναι αΐβιμον ήεν 
των δέ ff' υπό ιαχής ε'φάνη λίς ήνγένειος 275 
εις- όδόν, αίψα δε πάντας άπέτραπε xal μεμαώτας' 
ώς ΑαναοΙ εϊως μεν δμιλάδον αίεν έποντο 
ννββοντες ξίφεβίν τε xal εγχεβιν άμφιγύοιβιν, 
αντάρ έπεί ΐδον "Εχτορ' έποιχόμενον βτίχας ανδρών, 
τάρβηβαν, παβιν δε παραΐ ποβΐ χάππεβε θυμός. 280 

τοΓβι δ' έπειτ αγόρευε Θόας Άνδραίμονος υιός, 
Αιτωλών όχ άριβτος, έπιβτάμενος μεν άχοντι, 
έβθλος δ' εν βταδίη' άγορή δέ ê παΰροι Αχαιών 
νίχων, άππότε χοϋροι έρίββειαν περί μύθων 
ó βφιν έύ φρονέων άγορήβατο xal μετέειπεν 285 
„& πόποι, ή μέγα θαύμα τόδ' όφθαλμοΐβον όρώμαι 
οϊον δή αύτ έξαύτις άνέβτη χήρας άλύξας 
"Εκτωρ' ή θήν μιν μάλα ελπετο θυμός έχάβτου 
χερβίν υπ' Αίαντος θανέειν Τελαμωνιάδαο. 
άλλά τις αντε θεών έρρύβατο xal έβάωβεν 290 
"Εχτορ', δ δή πολλών Ααναών υπό γούνατ' ελυβεν, 
ώς xal νύν εββεβθαι όίομαι· ου γαρ άτερ γε 
Ζηνός έριγδούπον πρόμος ΐβταται ώδε μενοινών. 
άλλ' άγεθ', ώς &ν έγώ εί'πω, πειθώμεθα πάντες. 
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πλη&ύν μέν ποτΐ νήας άνώξομεν άπονέεβ&αι' • 296 
αυτοί δ', δββοι άριστοι ένΐ βτρατω εύχόμεθ·' είναι, 
βτήομεν, εΐ κε πρώτον έρύξομεν άντιάβαντες 
δούρατ αναβχόμενοι' τον δ' οΐω καϊ μεμαωτα 
9νμώ δει'σεσθαι Ααναών καταδνναι δμιλον." 

ώς έφαθ', οίδ' άρα τοϋ μάλα μέν κλνον ήδέ πί&οντο. 300 
οί μέν άρ' άμφ' Αϊαντα και 'Ιδομενήα άνακτα, 
Τενκρον Μηριόνην τε Μέγην τ άτάλαντον Άρηι, 
ύβμίνην ήρτννον, άριβτήας καλέβαντες, 
Έκτορι καϊ Τρώεβοιν έναντίον αντάρ όπίβΰω 
ή πλη9ύς επί νήας 'Αχαιών άπονέοντο. 306 

Τρώες δέ προύτνψαν άολλέες, ήρχε δ' άρ' Έκτωρ 
μακρά βιβάς· πρόσθεν δέ κι αύτοϋ Φοίβος '.Απόλλων 
είμένος ωμοιιν νεφέλην, έχε δ' αιγίδα θοΰριν 
δεινήν άμφιδάϋειαν άριπρεπέ', ήν άρα χαλκενς 
"Ηφαιδτος Αιί δώκε φορήμεναι ές φόβον άνδρών 310 
τήν άρ' δ γ' έν χείρεϋβιν έχων ήγήβατο λαών. 
Άργεΐοι δ' ύπέμειναν άολλέες, ώρτο δ' αυτή 
δξεϊβ άμφοτέρω&εν, άπο νενρήφι δ' διβτοί 
&ρ&6κον' πολλά δέ δοϋρα 9ραβειάων άπο χειρών 
άλλα μέν έν χροΐ πήγνντ' άρηι&όων αίξηών, 315 
πολλά δέ και μεββηγύ, πάρος χρόα λενκόν έπανρείν, 
έν γαίη ϊβταντο, λιλαιόμενα χροός άβαι. 
δφρα μέν αιγίδα χερβίν έχ άτρέμα Φοίβος 'Απόλλων^ 
τόφρα μάλ' αμφοτέρων βέλε' ήπτετο, πίπτε δέ λαός' 
αύτάρ έπεί κατενώπα Ιδων Ααναών ταχνπώλων 320 
θεϊθ', έπί δ' αυτός άυβε μάλα μέγα, τοΐβι δέ θυμοί/ 
έν βτή&εββιν έθελξε, λάθοντο δέ 9ούριδος άλκής. 
οί δ', ως τ' ήέ βοών άγέλην ή πών μέγ' ο ιών 
θήρε δύω κλονέωΰι μέλαινης νυκτός άμολγω, 
έλ&όντ έξαπίνης βημάντορος ού παρεόντος, 325 
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άς έφόβηθεν 'Αχαιοί άνάλκιδες' εν γαρ 'Απόλλων 
ήκε φόβον, ΤρωβΙν δέ καΐ Έκτορι κύδος οπαζεν. 

ένθα δ' άνήρ έλεν άνδρα κεδαβθείβης υβμίνης. 
Έκτωρ μεν Στιχίον τε και Αρκεβίλαον έπεφνεν, 
τον μέν Βοιωτών ήγήτορα χαλκοχιτώνων, 330 
τόν δε Μενεβθήος μεγάθυμου πιβτόν εταΐρον' 
Αινείας δέ Μέδοντα και "Ιαβον έξενάριξεν 
ή τοι δ μέν νόθος υιός Όιλήος θείοιο 
έβκε, Μέδων Αί'αντος άδελφεός, αντάρ έναιεν 
έν Φνλάκη, γαίης άπο πατρίδος, άνδρα κατακτάς, 335 
γνωτόν μητρυιής Έριώπιδος, ήν έχ 'Οιλενς· 
"Ιαδος αύτ άρχος μέν Αθηναίων έτέτνκτο, 
υΓος δέ Σφήλοιο καλέβκετο Βονκολίδαο. 
Μηκιβτή δ' έλε Πουλυδάμας, Έχίον δέ Πολίτης 
πρώτη έν νβμίνη, Κλονίον δ' έλε δΐος Αγήνωρ. 340 
Αηίοχον δέ Πάρις βάλε νείατον ώμον 'όπιδθεν 
φενγοντ' έν προμάχοιβι, διαπρό δέ χαλκόν έλαββεν. 

'όφρ' οΐ τους ένάριζον απ' έντεα, τόφρα δ' Αχαιοί 
τάφρω καΐ βκολόπεββιν ένιπλήξαντες όρυκτή 
ένθα και ένθα φέβοντο, δνοντο δέ τείχος ανάγκη. 345 
Έκτωρ δέ ΤρώεβΟιν έκέκλετο μακρόν άνβας" 
,,νηυβίν έπιββενεθθαι, έαν δ' έναρα βροτόεντα' 
όν δ' άν έγών άπάνενθε νεών έτέρωθι νοήσω, 
αυτού οί θάνατον μητίβομαι, ουδέ νυ τόν γε 
γνωτοί τε γνωταί τε πυρός λελάχωβι θανόντα, 350 
αλλά κύνες έρύουβι προ άβτεος ήμετέροιο." 

ώς ειπών μάβτιγι κατωμαδόν ήλαβεν ϊππους, 
κεκλόμενος Τρώεδβι κατά βτίχας. οί δέ βύν αύτω 
πάντες όμοκλήβαντες έχον έρυβάρματας ίππους 
ήχή θεβπεδίη· προπάροιθε δέ Φοίβος Απόλλων 356 
ρεί' οχθας καπέτοιο βαθείης ποββίν έρείπων 
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ές μέββον κατέβαλλε, γεφύρωβεν δε κέλευθον 
μακρήν ήδ' εύρεΐαν, οβον τ' έπϊ δουρος έρωή 
γίγνεται, δππότ ^άνήρ βθένεος πειρώμενος ήβιν. 
τή ρ οϊγε προχέοντο φαλαγγηδόν, προ δ' Απόλλων 360 
αίγίδ' έχων έρίτιμον έρειπε δε τείχος Αχαιών 
ρεΐα μάλ', ώς ότε τις ψάμαθον πάις αγχι θαλάββης, 
ος τ έπεί ονν ποιήβη αθύρματα νηπιέηβιν, 
¿¿ψ αύτις βυνέχευε ποβϊν καϊ χερβίν άθύρων. 
ώς ρα βύ, ψε Φοίβε, πολύν κάματον καϊ όιζύν 365 
βύγχεας 'Αργείων, αύτοΐβι δε φύξαν ένώρβας. 

ώς οΐ μεν παρά νηυβιν έρητύοντο μένοντες, 
αλλήλοιβί τε κεκλόμενοι καϊ παβι θεοΐβιν 
χείρας άνίβχοντες μεγάλ' εύχετόωντο έκαβτος' 
Νέβτωρ αντε μάλιβτα Γερήνιος, ούρος 'Αχαιών, 370 
ενχετο, χειρ' δρέγων εις ούρανον άβτερόεντα" 
,,Ζεϋ πάτερ, εί ποτέ τις τον έν "Αργεΐ περ πόλνπύρω 
ή βοος ή 'όιος κατά πίονα μηρία καίων 
ενχετο νοβτήβαι, βύ δ' ύπέβχεο καϊ κατένενβας, 
τ&ν μνήβαι καϊ αμυνον, 'Ολύμπιε, νηλεες ήμαρ, 375 
μηδ' οντω Τρώεββιν έα δάμναβθαι 'Αχαιούς." 

ώς έφατ ευχόμενος, μέγα δ' έκτυπε μητίετα Ζεύς, 
άράων ¿ίων Νηλψάδαο γέροντος. , 
Τρώες δ' ώς έπύθοντο Αιος κτύπον αιγιόχοιο, 
μάλλον έπ' 'Αργείοιβι θόρον, μνήβαντο όε χάρμης. 380 
οι δ', ως τε μέγα κϋμα θαλάββης εύρνπόροιο 
νηδς ύπϊρ. τοίχων καταβήβεται, δππότ' έπείγη 
ΐς ανέμου* ή γάρ τε μάλιβτά γε κύματ' όφέλλεΐ' 
ώς Τρώες μεγάλη ιαχή κατά τείχος έβαινον, 
ίππους δ' είβελάβαντες έπι πρύμνηβι μάχοντο 385 
έγχεβιν άμφιγύοις αύτοβχεδόν, οι μεν άφ' ίππων, 
οί δ' άπδ νηών ϋψι μελαινάων έπιβάντες 
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μακροίβι ξυβτοΐβι, τά ρά β φ' επί νηνβίν έκειτο 
νανμαχα κολλήεντα, κατά βτόμα είμένα χαλκά. 

Πάτροκλος δ', εϊως μέν Αχαιοί τε Τρώες τε 390 
τείχεος άμφεμάχοντο θοάων έκτοθι νηών, 
τόφρ' ο γ' ένί κλιβίη άγαπήνορος Εύρυπνλοιο 
ήβτό τε και τόν έτερπε λόγοις, έπί δ' έλκει λνγρω 
φάρμακ' άκέβματ' έπαββε μελαινάων όδννάων. 
αντάρ έπεί δη τείχος έπεββυμένονς ένόηβεν . 395 
Τρώας, άτάρ Ααναών γένετο ιαχή τε φόβος τε, 
ωμωξέν τ' αρ' έπειτα και S> πεπλήγετο μηρώ 
χερβί καταπρηνέββ', όλοφνρόμενος δ' έπος ην δα' 
,,Εύρνπνλ', ονκέτι τοι δύναμαι χατέοντί περ έμπης 
ένθάδε παρμενέμεν δή γαρ μέγα νεΐκος όρωρεν 400 
αλλά βέ μέν θεράπων ποτιτερπέτω, αντάρ έγώ γε 
βπενβομαι εις Αχιλήα, ΐν' ότρύνω πολεμίζειν. 
τις δ' οϊδ', εΐ κέν οί βύν δαίμονι θνμον όρίνω 
παρειπών; άγαθή δέ παραίφαβίς έβτιν εταίρου." 

τον μέν αρ' ώς είπόντα πόδες φέρον ' αντάρ Αχαιοί 406 
Τρώας έπερχομένους μένον έμπεδον, ουδέ δνναντο 
πανροτέρους περ ε'όντας άπώβαβθαι παρά νηών' 
ουδέ ποτε Τρώες Ααναών έδΰναντο φάλαγγας 
ρηξάμευοι κλιβίηβι μιγήμεναι ήδέ νέεββιν. 
άλλ' ως τε βτάθμη δόρυ νήιον έξιθννει 410 
τέκτονος έν παλάμηβι δαήμονος, δς ρά τε πάβης 
εν είδη βοφίης νποθημοβύνηβιν Αθήνης, 
ώς μέν τών έπί ϊβα μάχη τέτατο πτόλεμός τε' 
άλλοι δ' άμφ' αλληβι μάχην έμάχοντο νέεββιν. 

Έκτωρ δ' άντ' Αίαντος έείβατο κνδαλίμοιο. 416 
τω δέ μιής περί νηος έχον πόνον, ουδέ δνναντο-
οϋθ' ó τόν έξελάβαι και ενιπρήβαι πνρί νήα, 
ούθ' έ τον αψ ώβαβθαι, έπεί ρ έπέλαββέ γε δαίμων. 
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ενθ' via Κλυτίοιο Καλήτορα φαίδιμος Αίας 
πυρ ές νήα φέροντα κατά βτή&ος βάλε δονρί' 420 
δούπηβεν δέ πεδών, δαλος δέ ol έκπεσε χειρός.. 
Έκτωρ δ' ág ένόηδεν ¿νεφών όφ&αλμοίβιν 
έν κονίηβι πεβόντα νέος προπάροιθε μέλαινης, 
Τρωβί τε καΐ Ανκίοιβιν έκέχλετο μακράν άνβας ' 
„Τρώες και Λύχιοι καϊ Αάρδανοι άγχιμαχηταί, 425 
μή δή πω χάζεβ&ε μάχης ¿ν βτείνεϊ τφδε, 
άλλ' via Κλυτίοιο δαώδατε, μή μιν 'Αχαιοί 
τεύχεα βυλήδωβι νεών έν άγώνι πεβόντα." • 

ág είπων Αΐαντος άκόντιβε δ ουρί φαεινφ' 
τον μεν αμαρθ', δ δ' έπειτα ΑνχόφροναΜάβτορος ν ιόν,430 
Αΐαντος θεράποντα Κν&ήριον, 8g ρα παρ' αντω 
ναι', έπεί άνδρα χατέκτα Κν&ήροιβι ζα&έοιβιν, 
τόν φ' έβαλεν κεφαλήν υπέρ ονατος όξε'ι χαλκώ 
εβτεώτ' άγχ Αΐαντος' δ δ' ύπτιος έν κονίηβιν 
νηος άπο πρύμνης χαμάδις πέσε, λόντο δέ γυΐα. 435 
Αίας δ' έρρίγηβε, καβίγνητον δέ προβηνδα' . 
„Τεύκρε πέπον, δή νώιν άπέκτατο πιβτος εταίρος 
Μαβτορίδης, δν νώι Κυ&ηρό&εν ένδον έόντα 
ίβα φίλοιβι τοχενβιν έτίομεν έν μεγάροιβιν 
τον δ' Έκτωρ μεγά&νμος άπεκτανε. ποϋ νν τοι ioI 440 
ώκνμοροι καϊ τόξον, δ τοι πόρε Φοίβος 'Απόλλων;" 

ώς φάθ', δ δέ ξυνέηχε, θέων δέ οι άγχι παρέβτη 
τόξο ν έχων έν χειρί παλίντονον ήδέ φαρέτρην 
ΐοδόκον μάλα δ' tbxu βέλεα Τρώεδβιν εφίει. 
καί ρ έβαλε Κλείτον Πειδήνορος άγλαον νίόν, 445 
ΙΙουλνδάμαντος έταΐρον άγανοΰ Παν&οΐδαο, , 
ήνία χερβίν έχοντα: δ μέν πεπόνητο καθ' ίππους' 
τή γαρ έχ , η ρα πολύ• πλείβται χλονέοντο φάλαγγες, 
"Εχτορι και Τρώεββι χαριξόμενος ' τάχα δ' αντω 
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ήλθε χαχόν, τό οί ον τις έρύχαχεν ίε μένων περ. 450 
* αύχένι γάρ οί δπιδθε πολύδτονος εμπεδεν Ιός' 

ήριπε δ' έξ όχέων, ύπερώηβαν δέ οί ίπποι 
χείν δχεα κροτέοντες. άυαξ δ' ένόηβε τάχιβτα 
Πονλυδάμας, xal πρώτος έναντίος ήλνθεν ίππων, 
τους μεν ο γ' Άδτυνόω Προτιάονος νίέι δώχεν, 455 
πολλά δ' έπώτρννε βχεδόν ί'βχειν είβορόωντα 
ίππους' αυτός δ' αύτις ιών προμάχοιβιν έμίχθη. 

Τεύκρος δ' άλλον όιδτόν έφ' "Εχτορι χαλχοχορυβτή 
αίνντο, και χεν έπαυβε μάχην έπι νηνβϊν Αχαιών, 
ει μιν άριβτεύοντα βαλων έξείλετο θυμόν. 460 
αλλ' ου λήθε Α ιός πυκινόν νόον, δς ρα φύλαδδεν 
"Εχτορ', άτάρ Τεύκρον Τελαμώνιον εύχος άπηύρα, 
δς οί έυβτρεφέα νενρήν έν άμνμονι τάξω 
ρήξ' έπι τφ έρύοντι' παρεπλάγχθη δέ οί άλλη 
ιός χαλκό βαρής, τόξο ν δέ οί έκπεδε χειρός. 465 
Τεύκρος δ' έρρίγηδε, καδίγνητον δε προδηύδα' 
,,ώ πόποι, ή δή πάγχυ μάχης έπι μήδεα κει'ρει 
δαίμων ήμετέρης, δ τέ μοι β ιόν εκβαλε χειρός, 
νευρήν δ' έξέρρηξε νεόδτροφον, ήν ένέδηδα 
πρώιον, δφρ' άνέχοιτο θαμά θρώδκοντας όιδτούς." 470 

τον δ' ήμείβετ έπειτα μέγας Τελαμώνιος Αίας· 
,,ώ πέπον, άλλα βιον μεν έα xal ταρφέας ιούς 
χεΐδθαι, έπεί δννέχενε θεός Ααναοΐδι μεγήρας' 
αν·τάρ χερδίν έλων δολιχδν δόρυ και δάκος ωμω 
μάρναό τε Τρώεδδι xal άλλους δρννθι λαούς. 475 
μή μάν άβπονδί γε, δαμαδβάμενοί περ, ε'λοιεν 
νήας έυβδέλμους, άλλα μνηδώμεθα χάρμης." -' 

ώς φάθ', δ δε τόξο ν μίν ένι χλιβίηβιν έθηχεν, 
αύτάρ ο γ' άμφ' ώμοιδι δάχος θέτο τετραθέλυμνον, 
κρατι δ' έπ' ίφθίμω χυνέην έύτνχτον έθηχεν 480 
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[ίππουριν, δεινον δε λόφος καθύπερθεν ένενεν'] 
εϊλετο δ' άλκιμον έγχος, άκαχμένον όξέι χαλκω, 
βή δ' Ιέναι, μάλα δ' ώχα θέων Αί'αντι παρέβτη. 

"Εκτωρ δ' ώς είδεν Τεύκρου βλαφθέντα βέλεμνα, 
Τρωβί τε χαΐ Αυκίοιβιν έκέκλεχο μακρόν άύβας" 485 
„Τρώες καΐ Αύκιοι καΐ Αάρδανοι άγχιμαχηταί, 
άνέρες έβτε, φίλοι, μνήβαβθε δε Θούριδος αλκής 
νήας ανά γλαφυράς' δή γαρ ί'δον όφθαλμοΐβιν 
άνδρος άριβτήος Αιόθεν βλαφθέντα βέλεμνα. 
ρεία δ' άρίγνωτος Αώς άνδράβι γίγνεται αλκή, 490 
ή μεν δτέοιβιν κϋδος ύπέρτερον έγγυαλίξ η, 
ήδ' δτινας μινύθη τε και ουκ έθέληβιν άμύνειν, 
ώς νυν 'Αργείων μινύθει μένος, αμμι δ' άρήγει. 
άλλα μάχεβθ' έπι νηυβίν άολλε'ες· δς δέ κεν υμεων 
βλήμενος ήε τυπεις θάνατον και πότμον έπίβπη, 495 
τεθνάτω' ου οί άεικϊς άμυνομένω περί πάτρης 
τεθνάμεν άλλ' αλοχός τε βόη καΐ παίδες όπίββω, 
καΐ οίκος και κλήρος άκήρατος, ει κεν 'Αχαιοί 
οί'χωνται βύν νηυβι φίλην ές πατρίδα γαΐαν." 

ώς ειπών ωτρυνε μένος και θυμόν εκάβτου. 500 
Αί'ας δ' αυθ' ετέρωθεν έκέκλετο οις έτάροιβιν 
„αιδώς, Άργεΐοι· νυν αρκιον ή άπολέβθαι 
ήε βαωθήναι και άπώβαβθαι κακά νηών. 
ή έλπεβθ', ήν νήας έλη κορυθαίολος "Εκτωρ, 
εμβαδόν ΐξεβθαι ήν πατρίδα γαϊαν έκαβτος; 506 
ή ούκ ότρύνοντος άκούετε λαόν άπαντα 
"Εκτορος, δς δή νήας ένιπρήβαι μενεαίνει; 
ου μάν ές γε χορόν κέλετ' έλθέμέν, άλλά μάχεβθαι. 
ήμΐν δ' ου τις τοϋδε νόος καϊ μήτις άμείνων, 
ή αι>τοβχεδίη μΐξαι χεΐράς τε μένος τε. 610 
βέλτερον ή άπολέβθαι ένα χρόνον ήϊ βιώναι, 

ί 
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r¡ δηθά βτρενγεβθαι έν αίνή δηιοτήτι 
ωδ' αϋτως παρά νηνβΐν irk! άνδράβι χειροτέροιβιν." 

ώς ε in ων ώτρννε μένος καΐ θνμον έκάβτου. 
ένθ' Έχτωρ μέν ε'λε Σχεδίον Περιμήδεος νίόν, 515 
άρχον Φωκήων, Αίας δ' ελε Ααοδάμαντα 
ήγεμόνα πρνλέων, 'Αντήνορος άγλαον νίόν 
Πονλνδάμας δ' *&τον Κνλλήνιον έξενάριξεν, 
Φνλεΐδεω έταρον, μεγάθυμων άρχον Έπειων. 
τω δε Μέγης έπόρονβεν.ίδών δ δ' νπαιθα λιάβθη 520 
Πουλνδάμας. καΐ τον μεν άπήμβροτεν " ού γάρ 'Απόλλων 
εΐα Πανθόον νίόν ivi προμάχοιβι δαμήναί" 
αντάρ S γε Κροίβμον βτήθος μέβον ονταβε δονρί. 
δονπηβεν δέ πεβών, δ δ' άπ ώμων τενχε' έβνλα. 
τόφρα δέ τω έπόρονβε Αόλοψ αιχμής έν είδώς, 525 
Ααμπετίδης, δν Αάμπος έγείνατο φέρτατος άνδρων, 
Ααομεδοντιάδης, έν είδότα θονριδος άλχής' 
δς τότε Φνλεΐδαο μέβον βάχος ονταβε δονρί 
έγγύθεν δρμηθείς" πνχινός δέ οί ήρχεβε θώρηξ, 
τόν φ' έφόρει γνάλοιβιν άρηρότα" τόν ποτ ε Φυλενς 580 
ήγαγεν έξ Έφνρης, ποταμού άπο Σελλήεντός" 
ξεΐνος γάρ οί έδωχεν αναξ άνδρων Έυφήτης 
ές πόλεμον φορέειν δη ίων άνδρων άλεωρήν · 
8ς oí και τότε παιδος άπο χροος ήρκεβ' δλεθρον. 
τον δέ Μέγης κόρνθος χαλκήρεος ίπποδαβείης 536 
κύμβαχον άκρότατον νύξ' έγχεΐ όξνόεντι, 
φήξε δ' άφ ΐππειον λόφον αυτού" πάς δέ χαμ&ξε 
κάππεβεν έν κονίηβι, νέον φοινίκι φαεινός, 
είος δ τφ πολέμιζε μένων, έτι δ' έλπετο νίκην, 
τόφρα δέ οί Μενέλαος άρήιος ήλθεν άμνντωρ, 640 
βτή δ' εύράξ βύν δονρί λαθών, βάλε δ' ώμον δπιβθεν 
αιχμή δέ βτέρνοιο διέββντο μαιμώωβα, 
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πρόδδω ίεμένη' δ δ' άρα πρηνής έλιάδ&η. 
τω μέν έειδάβ&ην χαλκήρεα τενχε' άπ' ωμων 
βυλήδειν · Έκτωρ δέ καδιγνήτοιβι κέλευδεν 546 
παβι μάλα, πρώτον δ' Ίκεταονίδην ένενιπεν 
ΐφ&ιμον Μελάνιππον. δ δ' δφρα μέν είλίποδας βονς 
βόδκ' ¿ν Περχώτη, δη ίων άπονόδφιν έόντων 
αύτάρ έπεί Ααναών νέες ήλν&ον αμφιέλιδδαι, 
άψ είς "Ιλιον ή λ θ ε , μετέπρεπε δέ Τρώεββιν, 550 

ναΐε δέ πάρ Πριάμφ, δ δέ μιν τίεν Ιβα τέκεβδιν 
τόν ρ' Έκτωρ ένενιπεν, έπος τ' έφατ' έκ τ' όνόμαξεν 
,,οντω δή, Μελάνιππε, με&ήβομεν; ούδέ νν δοί περ 
έντρέπεται φίλον ήτορ άνεψιον κταμένοιο; . » 
ονχ όράας, οίον Αόλοπος περί τενχε' έπουδιν;ν*"ίΪ6δί> 

αλλ' έπεν' ού γάρ έτ έβτιν άποβταδόν Άργείοιδιν 
μάρναδ&αι, πρίν γ ήέ κατακτάμεν ήέ κατ άκρης 
"Ιλιον αίπεινήν ελέειν κτάδ&αι τε πολιτας." 

ώς ειπών δ μεν ήρχ', δ δ' άμ' εβπετο ίβό&εος φώς. 
Άργείονς δ' ωτρννε μέγας Τελαμώνιος Αίας· 660 
,,ώ φίλοι, άνέρες έβτε και αίδώ &έδ&' ίνί &νμφ, 
αλλήλους τ' αίδεΐβ&ε κατά κρατεράς νδμίνας, 
αίδομένων ανδρών πλέον ες δόοι ήέ πέφανται' 
φευγόντων δ' οντ' αρ κλέος όρννται οΰτε τις άλκή." 

ως έφα&', οί δέ και αυτοί άλέξαβ&αι μενέαινον, 666 
έν &νμω δ' έβάλοντο έπος, φράξαντο δέ νήας 
έρκεϊ χαλκείω' έπί δέ Ζευς Τρώας έγειρε ν. 
Άντίλοχον δ' ωτρννε βοήν άγα&ός Μενέλαος' 
,',Αντίλοχ , ου τις δεΐο νεώτερος άλλος 'Αχαιών, 
ουτε ποδίν &άδδων οντ' άλκιμος ώς δν μάχεδ&αιδΊ0 
ει τινά που Τρώων έξάλμενος άνδρα βάλοιδ&α." 

ώς ειπών δ μέν αύτις άπέδδντο, τόν δ' όρό&ννεν" 
έκ δ' έ&ορε προμάχων, και άκόντιδε δονρί φαεινφ 
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άμφϊ ? παπτήνας' υπό ίέ Τρώες χεχάδοντο 
ανδρός άκοντίββαντος' δ δ' ούχ αλιον βέλος ήκεν, 575 
αλλ' Ίχετάονος υιον νπέρθυμον Μελάνιππον 
νιδδόμενον πολεμόνδε βάλε δτήθος παρά μαζόν. 
δονπηδεν δε πεδών, άράβηδε δε τεύχε' έπ αντω. 
Άντίλοχος δ' έπόρουδε χνων ως, δς τ' επί νεβρώ 
βλημένω άΐξη, τόν τ' έξ εννήφι θορόντα 580 
θηρητήρ έτύχηδε βαλών, ύπέλνδε δε γ νια' 
ώς έπι δοϊ, Μελάνιππε, θόρ' Άντίλοχος μενεχάρμης 
τεύχεα δνλήδων. άλλ' ού λάθεν "Εκτορα δΐον, 
δς ρά of άντίος ήλθε θέων άνά δηιοτήτα. 
Άντίλοχος δ' ού μείνε, θοός περ έών πολεμιδτής, 585 
άλλ' δ γ' &ρ' ετρεδε θηρΐ xaxov ρέξαντι έοικώς, 
δς τε χνυα χτείνας ή βονχόλον άμφι βόεδδιν 
φεύγει, πρίν περ δμιλον άολλιδθήμεναι άνδρών 
ως τρέδε Νεδτορίδης, έπΙ δε Τρώές τε xal "Εχτωρ 
ήχή θεδπεδίη βέλεα δτονόεντα χέοντο " 590 
δτή δ} μεταδτρεφθείς, έπει ΐχετο έθνος εταίρων. 

/ Τρώες δε λείονδιν έοιχότες ώμοφάγοιδιν 
νηυδίν έπεδδεύοντο, Α ιός δ' έτέλειον έφετμάς, 
δ δφιδιν αίεν έγειρε μένος μέγα, θέλγε δε θυμό ν 
Άργείων και χϋδος άπαίνυτο, τους δ' όρόθυνεν. 595 
"Εκτο ρ ι γάρ of θυμός έβούλετο χϋδος δρέξαι 
Πριαμίδη, 'ίνα νηυδί κορωνίδι θεδπιδαες πυρ 
έμβάλοι άχάρατον, Θέτιδος δ' έξα ίδιον άρήν 
παδαν έπικρήνειε ' το γάρ μένε μητίετα Ζεύς, 

^ νηος χαιομένης δέλας δφθαλμοΐδιν ίδέδθάι- 600 
έχ γάρ_,δή_τοϋ έμελλε παλίωξιν παρά νηών 
θηδέμεναι Τρώων, Ααναοΐδι δε χϋδος δρέξειν. 
τα φρονέων νήεδδιν έπι γλαφυρήδιν έγειρεν 
"Εχτορα Πριαμίδην, μάλα περ μεμαώτα xal αυτόν. 
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μαίνετο ό', ώς δτ "Αρης έγχέβπαλος ή όλοόν πυρ 606 
οϋρεβι μαίνηται βαθέης εν τάρφεβιν ύλης' 
άφλοιβμδς δε περί βτόμα γίγνετο, τώ δε οι δ60ε 
λαμπέβθην βλοΰυρήΰιν νπ' οφρνβιν, άμφί δε πήληξ 
βμερδαλέον κροτάφοιβι τινάββετο μαρναμένοιο 
["Εκτορ ος~ αυτός γάρ οι οαι αιθέρος ή εν άμνντωρ 610 
Ζευς, δς μιν αλεόνεββι μετ' άνδράβι μοϋνον ¿όντα 
τίμα και κύδαινε. μινυνθάδιος γάρ εμελλεν 
έββεβθ' ' ήδη γάρ οί έπώρνυε μόρβιμον ήμαρ 
Παλλάς 'Αθηναίη υπό Πηλεΐδαο βίηφιν.] / 
και ρ έθελεν ρήξαι βτίχας ανδρών, πειρητίξων, 615 
η δή πλεΐβτον δμιλον δρα και τεύχε' άριβτα' 
άλλ' ούδ'' ώς δυνατό ρήξαι, μάλα περ μενεαίνων 
ί'βχον γάρ πυργηδον άρηρότες, ήύτε πέτρη 
ήλίβατος μεγάλη, πολιής αλός έγγύς έοϋβα, 
ή τε μένει λιγέων ανέμων λαιψηρά κέλευθα 620 

κυματά τε τροφόεντα, τά τε προβερεύγεται αυτήν' 
ώς ΑαναοΙ Τρώας μένον εμπεδον ούδε φέβοντο. 
αύτάρ δ λαμπόμενος πυρί πάντοθεν ενθορ' δμίλω, 
έν δ' έπεβ',.ώς δτε κύμα θοή έν νηΐ πέβηβιν 
λάβρον υπό νεφέων άνεμοτρεφές' ή δέ τε πάβα 625 
άχνη ύπεκρύφθη, άνέμοιο δε δεινός άήτη 
ίβτίω έμβρέμεται, τρομέονβι δέ τε φρένα ν αύται 
δειδιότες' τυτθόν γάρ νπεκ θανάτοιο φέρονται' 
ώς έδαΐζετο θυμός ένϊ 6τήθε66ιν !Αχαιών. 
αύτάρ δ γ' ώς τε λέων δλοόφρων βουδίν έπελθών, 630 
αϊ ρά τ' εν είαμενή έλεος μεγάλοιο νέμονται 
μυρίαι, έν δέ τε τήβι νομεύς ου πω βάφα είδώς 
θηρϊ μαχήβαβθαι έλικος βοός άμφί φονήβιν' 
ή toi ό μεν πρώτηβι και ύβτατίηβι βόεββιν 
αίεν δμοβτιχάει, δ δέ τ' έν μέββηβιν όρούβας 635 
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βονν έδει, αί δέ τε παβαι ύπέτρεβαν ως τότ 'Αχαιοί 
θεβπεβίως έφόβηθεν νφ' Έκτορι και ΑιΙ πατρί 
πάντες, ó δ' οίον έπεφνε Μνχηναίον Περιφητην, 
Κοπρήος φίλον νίόν, δς Ενρνβθήος αναχτος 
άγγελίης οΐχνεβχε βίη Ήραχληείη" 640 
τον γένετ' έχ πατρός πολύ χείρονος υιός άμείνων 
παντοίας άρετάς, ή μεν πόδας ήδέ μάχεδθαι, 
xal νόον εν πρώτοιβι Μυκηναίων έτέτυκτο' 
δς ρα τόθ' Έκτορι χνδος νπέρτερον έγγυάλιξεν. 
βτρεφθείς γαρ μετόπιβθεν ¿ν άβπίδος αντνγι πάλτο, 646 
την αυτός φορέεβχε ποδηνεχέ', ε'ρχος ακόντων 
τή 8 γ' ένΐ βλαφθείς πέβεν ύπτιος, άμφϊ δέ πήληξ 
βμερδαλέον κονάβηΰε περί κροτάφοιΰι πεβόντος. 
Έκτωρ δ' όξύ νόηβε, θέων δέ οι άγχι παρέβτη, 
βτήθεΐ δ' έν δόρν πήξε, φίλων δέ μιν έγγνς εταίρων 650 
κτείν'" οί δ' ουκ έδνναντο, και άχννμενοί περ εταίρου, 
χραιβμεΐν αυτοί γάρ μάλα δείδιβαν Έκτορα δΐον. 

είβωποί δ' έγένοντο νεών, περί δ' έβχεθον ακραι 
νήες, οβαι πρωται είρύατο' rol δ' έπέχνντο. 
'Αργείοι δέ νεών μέν έχώρηβαν και ανάγκη 655 
των πρωτέων, αυτού δέ παρά κλιβίηβιν έμειναν 
αθρόοι, ούδ' έκέδαβθεν άνά βτρατόν ί'βχε γάρ αιδώς 
και δέος' άξηχές γάρ δμόκλεον άλλήλοιβιν. 
Νέβτωρ αντε μάλιβτα Γερήνιος, ουρος 'Αχαιών, 
Ιίϋβεθ' υπέρ τοκέων γοννονμενος ανδρα έκαβτον 660 

,,ώ φίλοι, άνέρες έβτε, και αίδώ θέβθ' ενί θνμφ 
άλλων άνθρώπων, έπί δέ μνήβαβθε έκαβτος 
παίδων ήδ' άλόχων και κτήβιος ήδέ τοκήων, 
ή μέν οτεφ ζώονβι και ω κατατεθνήκαβιν 
των νπερ ένθάδ' έγώ γοννάξομαι ον παρεόντων 665 
έβτάμεναι κρατερώς, μηδέ τρωπαβθε φόβονδε." 
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ώς ειπών ώτρννε μένος καΐ &νμον έκάδτον. 
[τοΐβι δ' &π' δφ&αλμών νέφος άχλύος ώδεν Ά&ήνη 
9εδπέδιον μάλα δέ δφι φόως γένετ' άμφοτέρω&εν, 
ήμέν προς νηών καϊ δμοιίον πολέμοιο' ;670 
Έκτορα δέ φράδδαντο βοήν άγα&όν καϊ εταίρους, 
ήμέν οδοι μετόπισθεν άφέδταδαν ούδέ μάχοντο, 
ήδ' οδδοι παρά νηνδί μάχην έμάχοντο θοήσιν.] 
ονδ' άρ' έτ Αΐαντι μεγαλήτορι ήνδανε θυμω . 
έδτάμεν, ένθα περ άλλοι άφέδταδαν νίες 'Αχαιών · 675 
άλλ' ο γε νηών ίκρί έπωχετο μακρά βιβάδ&ων, 
νώμα δε ξυδτον μέγα ναύμαχον έν παλάμηδιν, 
κολλητόν βλήτροιδι, δνωκαιεικοδίπηχυ. 
¿>8 δ' ότ' άνήρ ΐπποιδι κελητίζειν έύ είδώς, 
5ς τ έπεί έκ πολέων πίδυρας δυναείρεται ίππους, 680 
δεύας έκ πεδίοιο μέγα προτϊ άδτν δίηται 
λαοφόρον καθ' δδόν πολέες τέ έ &ηήδαντο 
άνέρες ήδέ γυναίκες' ό δ' έμπεδον άδφαλές αίεΐ 
Φρώδκων άλλοτ έπ' άλλον άμείβεται, οί δέ πέτονται' 
ώς Αίας έπΐ πολλά θοάων ϊκρια νηών 685 

φοίτα μακρά βιβάς, φωνή δέ οί αί&έρ' ϊκανεν. 
αίεί δέ δμερδνον βοάων Ααναοΐδι κέλευεν 
νηνδί τε και κλιδίηδιν άμννέμεν. ουδέ μεν Έκτωρ 
μίμνεν ένΐ Τρώων όμάδφ πύκα 9ωρηκτάων 
άλλ' ως τ δρνί&ων πετεηνών αίετός αίθων 690 
έθνο? έφορμαται, ποταμόν πάρα βοδκομενάων, 
χηνών ή γεράνων ή κύκνων δουλιχοδείρων, 
ώς Έκτωρ ίθυσε νεός κυανόπρώροιο 
άντίος άίξας· τον δέ Ζευς ώδεν όπισθεν 
χειρι μάλα μεγάλη, ώτρννε δέ λαόν 8μ' αύτώ. 69» 

αντις δέ δριμεία μάχη παρά νηνδίν έτύχ&η' 
φαίης κ άκμήτας καϊ άτειρέας άλλήλοιδιν 
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αντεβθ' ¿v πολεμώ" ως έββυμενως έμάχοντο. 
τοΐβι δϊ μαρναμένοιβιν δ δ' ην νόος" ή τ οι'Αχαιοί 
ουκ έφαβαν φεύξεβθαι νπεκ κακόν, αλλ' όλέεβθαι, 700 
Τρωβϊν δ' έλπετο θυμός ¿vi βτήθεββιν εκάστου 
νήας ένιπρήβειν κτενέειν θ' ήρωας Αχαιούς. . 

οι μεν τά φρονέοντες έφέβταβαν άλλήλοιβιν" 
"Εκτωρ δε πρύμνης νεός ήψατο ποντοπόροιο, 
καλής ώκυάλου, ή ΓΙρωτεβίλαον ένεικεν 705 
ες Τροίην, ονδ' αντις απήγαγε πατρίδα γαΐαν. 
τοϋ περ δή περι νηός Αχαιοί τε Τρώες τε 
δήουν αλλήλους αύτοβχεδόν ούδ' άρα roí γε 
τόξων άικάς άμφίς μενον ούδε τ' ακόντων, 
αλλ' οί γ' ¿γγύθεν ιστάμενοι ένα θυμόν έχοντες 710 
όξέβι δή πελέκεββι καΐ άξίνηβι μάχοντο 
και ξίφεβιν μεγάλοιβι και έγχεβιν άμφιγύοιβιν. 
πολλά δϊ φάβγανα καλά μελάνδετα κωπήεντα 
αλλ α μεν ε'κ χειρών χαμάδις πέβον, άλλα δ' απ' ώμων 
ανδρών μαρναμενων ρέε δ' αϊματι γαία μέλαινα. 715 
"Εκτωρ δε πρύμνηθεν ¿πει λάβεν, ούχΐ μεθίει 
αφλαβτον μετά χερβιν έχων, Τρωβϊν δε κέλευεν' 
,,οί'σετε πυρ, αμα δ' αύτοί όολλέες δρνντ αυτήν 
νΰν ήμΐν πάντων Ζευς άξιον ήμαρ έδωκεν, 
νήας έλεέν, αϊ δεϋρο θεών αέκητι μολοϋβαι 720 
ήμΐν πήματα πολλά θε'βαν, κακότητι γερόντων, 
οι μ' ε'θε'λοντα μάχεβθαι έπϊ πρυμνήβι νέεββιν 
αύτόν τ ίβχανάαβκον έρητύοντό τε λαόν. 
άλλ' εί δή ρα τότε βλάπτε φρενας εύρύοπα Ζευς 
ήμετε'ρας, νΰν αυτός έποτρύνει και άνώγει." 725 

ως εφαθ', οί δ' άρα μάλλον ¿π' Άργείοιβιν δρούσαν. 
Αίας δ' ούκέτ' έμιμνε" βιάξετο γάρ βελεεββιν 
άλλ' άνεχάξετο τυτθόν, όιόμενος θανέεβθαι, 
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θρήννν έφ' έπταπόδην, λίπε δ' ί'κρια νηός είδης· 
ένθ' αρ' δ γ' έδτήκει δεδοκημένος, έγχεϊ δ' αίεί 730 
Τρώας άμννε νεών, δς τις φε'ροι ακάματου πυρ' 
αίεΐ δε βμερδνον βοόων Ααναοΐδι κέλενεν 
„ώ φίλοι ήρωες Ααναοί, θεράποντες "Αρηος, 
άνέρες έδτε, φίλοι, μνήδαδθε δε θούριδος αλκής' 
ήέ τινάς φαμεν είναι αοδδητήρας όπίδδω, 735 
ήέ τι τείχος αρειον, δ κ άνδράδι λοιγον άμνναι; 
ον μεν τι δχεδόν έδτι πόλις πνργοις άραρνΐα, 
ή κ άπαμνναίμεδθ' έτεραλκέα δήμον έχοντες• 
αλλ' εν γαρ Τρώων πεδίφ πνκα θωρηχτάων, 
πόντω κεκλιμένοι, έκάς ήμεθα πατρίδος α ¡'ης' 740 
τω ¿ν χερδι φόως, ον μειλιχίη πολέμοιο." 

ή και μαιμώων έφεπ' έγχεϊ όξυδεντι. 
δς τις δε Τρώων. κοίλης επί νηνδί φέροιτο 
δνν πνρΐ κηλείω, χάριν "Εκτορος δτρύναντος, 
τον δ' Αίας ονταδκε δεδεγμένος έγχεϊ μακρά • 745 
δώδεκα δε προπάροιθε νεών αύτοδχεΰυν οντα. 

ΙΛΙΑΔΟΣ Π. 

Πατρόκλεια. 

ώς ol μίν περί νηος ένδδέλμοιο μάχοντο' 
Πάτροκλος δ' Άχιλήι παρίδτατο ποιμένι λαών 
δάκρυα θερμά χέων ως τ ε κρήνη μελάνυδρος, 
ή τε κατ' αίγίλιπος πέτρης δνοφερόν χέει νδωρ. 
τον δϊ ίδών ωκτειρε ποδάρκης δΐος Άχιλλενς, 6 
και μιν φωνήδας έπεα πτερόεντα προδηνδα' 
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,,τίπτε δεδάκρνβαι, Πατρόκλεις, ήύτε χούρη 
νηπίη, ή θ' άμα μητρί θε'ουσ' άνελέδ&αι άνάνγει, 
είανον άπτομένη, και τ έβδνμένην κατερύκει, 
δακρυόεδβα δέ μιν ποτιδ έρχεται, 'όφρ' άνέληται" 10 
tfi ί'χελος, Πάτροκλε, τέρεν κατά δάκρνον είβεις. 
ήέ τι Μνρμιδόνεδδι πιφαύδκεαι; ή έμοϊ αντω; 
ήέ ην άγγελίην Φ&ίης Ιξ έκλνες οίος; 
ξώεινμάν έτι φαβί Μενοίτιον "Ακτορος νίόν, 
ξώει δ' Αίακίδης Πηλεύς μετά Μνρμιδόνεββιν, 15 
των κε μάλ' άμφοτέρων ακαχοίμε&α τε&νηώτων. 
ήε δύ γ' Άργείων όλοφύρεαι, ώς όλέκονται 
νηνβΐν έπι γλαφνρήδιν νπερβαδίης ένεκα δφής; 
έξανδα, μη κεύθε νόω, ίνα εί'δομεν άμφω." 

τον δέ βαρύ δτενάχων προδέφης, Πατρόκλεις ίππεν · 
,,ώ Αχιλεν Πηλήος νιε, μέγα φέρτατ Αχαιών, 21 
μή νεμέδα" τοΐον γαρ αχός βεβίηκεν Αχαιούς, 
οι μέν γαρ δή πάντες, οδοί πάρος ήδαν άριστοι, 
εν νηνδϊν κέαται βεβλημενοι ούτάμενοί τε. 
βέβληται μέν δ Tv δ είδη ς κρατερός Αιομήδης, 25 
ονταδται δ' Όδνδεύς δονρικλντος ήδ' Αγαμέμνων, 
βέβληται δέ και Ενρύπνλος κατά μηρον όιδτω. 
τους μέν τ ίητροί πολνφάρμακοι άμφιπένονται, 
έλκε' άκειόμενοί" δύ δ' άμήχανος έπλεν, Αχιλλεϋ. 
μή έμέ γ' ονν ούτός γε λάβοι χόλος, δν δύ φνλάδδεις, 
αίναρέτη ' τΐ δεν άλλος όνήδεται όψίγονός περ, 31 
αϊ κε μή Αργείοιδιν άεικέα λοιγ'ον αμύνης; 
νηλεές, ουκ άρα δοί γε πατήρ ήν ίππότα Πηλεύς 
ουδέ Θέτις μήτηρ ' γλαυκή δέ δε τίκτε θάλασσα 
πέτραι τ' ήλίβατοι, ότι τοι νόος εστίν άπηνής. 35 
εί δέ τι να φρεδί δήδι &εοπροπίην άλεείνεις 
και τινά τοι πάρ Ζηνος έπέφραδε πότνια μήτηρ, 
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αλλ' έμε περ πρόες ωχ, άμα δ' άλλον λαον 'όπαββον 
Μυρμιδόνων, ήν που ti φόως Ααναοΐβι γένωμαι. 
dog δε μοι ώμοιιν τά βά τεύχεα θωρηχθήναι, 40 
al né με βοί ί'βκοντες άπόβχωνται πολέμοιο 
Τρώες, άναπνεύβωβι δ' άρήιοι υϊες Αχαιών . 
τειρόμενοι' όλίγη δε τ' άνάπνευβις πολέμοιο. 
ρεΐα δε' κ άκμήτες κεκμηότας άνδρας αυτή 
ώβαιμεν προτί άβτν νεών άπο και κλιβιάων." 45 

ώς φάτο λιΰβόμενος μέγα νήπιος' ή γαρ εμελλεν 
ο'ι αύτω θάνατοι' τε κακόν και κήρα λιτέβθαι. . 
τον δε μέγ' όχθήβας προβέφη πόδας ώκύς Αχιλλεύς: 
,,ώ μοι, όϊογενες Πατρόκλεις, οίον έειπες' 
ούτε θεοπροπίης έμπάξομαι, ήν τινα οίδα, 50 
ούτε τϊ μοι παρ Ζηνός έπέφραδε πότνια μήτηρ' 
άλλα τόδ' aivòv άχος κραδίην και θυμό ν ίκάνει, 
όππότε δή τον όμοιο ν άνήρ έθέληβιν άμέρβαι · 
καΐ γέρας άψ αφελέβθαι, ο τε κρατεί προβεβήκη ' 
aivòv άχος τό μοί έβτιν, έπεί πάθον άλγεα θυμώ. 55 
κουρην, ήν άρα μοι γέρας εξελον υίες Αχαιών, 
δουρι δ' εμώ κτεάτιββα, πάλιν έυτείχεα πέρβας, 
την άψ έκ χειρών έλετο κρείων Αγαμέμνων 
Άτ ρ εΐδης ώς εί τ ι ν' άτίμητον μετανάβτην. 
άλλά τά μεν προτετύχθαι έάβομεν, ούδ' άρα πως ήν 
άβπερχες χεχολώβθαι ένί φρεβίν ή rot έφην γε 61 
ού πριν μηνιθμον χαταπαυβέμεν, άλλ' όπότ' αν δή 
νήας έμάς άφίκηται άντή τε πτόλεμός τε. 
τύνη δ' ώμοιιν μεν έμά κλντά τεύχεα άνθι, 
άρχε δέ Μυρμιδόνεΰβι φιλοπτολέμοιβι μάχεαθαι, 65 
εί δή κυάνεον Τρώων νέφος άμφιβέβηκεν 
νηυβιν έπικρατέως, οι δε ρηγμΐνι θαλάββης 
κεκλίαται, χώρης όλίγην έτι μοΐραν έχοντες, 
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['ΑργεΙοι' Τρώων δέ πόλις έπι πάβα β έβηχε ν 
θάρβννος' ον γάρ έμήζ κόρνθος λεύββουβι μέτωπον 70 
έγγύθι λαμπομένης· τάχα κεν φεύγοντες έναύλονς 
πλήβειαν νεκύων, εί' μοι κρείων Αγαμέμνων 
ήπια είδείη' ννν δέ βτρατον άμφιμάχονται. 
ον γάρ Τν δ είδε ω Αιομήδεος έν παλάμηβιν 
μαίνεται έγχείη Ααναών από λοιγον άμνναί' 75 
ονδέ πω 'Ατρεΐδεω όπος έκλνον αύδήβαντος 
έχθρής έκ κεφαλής' αλλ' Έκτορος άνδροφόνοιο 
Τρωβί κελενοντος περιάγννται, οι δ' άλαλητώ 
παν πεδίον κατέχονβι, μάχη νικώντες 'Αχαιούς.] 
άλλα και ώς, Πάτροκλε, νεών από λοιγον άμύνων 80 
έμπεβ' έπικρατέως, μή δή πνρος αίθομένοιο 
νήας ένιπρήβωβι, φίλο ν δ' από νόβτον ε'λωνται. 
πείθε ο δ', ως τοι έγώ μύθον τέλος έν φρεβΐ θειω, 
[ώς αν μοι τιμήν μεγάλην και κΰδος αρηαι 
πρός πάντων Ααναών, άτάρ οι περικαλλέα κούρην 85 
άψ άπονάββωβιν, ποτί δ' άγλαά δώρα πόρωβιν.] 
έκ νηών έλάβας Ιέναι πάλιν εί δέ κεν αν τοι 
δώη κνδος άρέβθαι έρίγδονπος πόβις "Ηρης, 
μή βν γ' 'άνενθεν έμεϊο λιλαίεβθαι πολεμίζειν 
Τρωβί φιλοπτολέμοιβιν άτιμότερον δέ με θήβεις" 90 
μηδ' έπαγαλλόμενος πολέμω και δηιοτήτι, 
Τρώας έναιρόμενος προτί "Ιλιον ήγεμονεύειν, 
μή τις άπ Ούλύμποιο θεών αίειγενετάων 
έμβήη' μάλα τούς γε φιλεΐ έκάεργος 'Απόλλων 
άλλα πάλιν τρωπαβθαι, έπη ν φάος έν νήεββιν 95 
θείης, τονς δέ τ έαν πεδίον κάτα δηριάαβθαι." 
[αϊ γάρ, Ζεν τε πάτερ και 'Αθηναίη και "Απολλον, 
μήτε τις ονν Τρώων θάνατον φύγοι, οββοι έαβιν, 
μήτε τις 'Αργείων, νώιν δ' έκδνμεν 'όλεθρον, 

<1 
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δφρ' οίοι Τροίης ιερά κρήδεμνα λύωμεν.] 100 
ώς οι μίν τοιαύτα προς αλλήλους άγόρευον, 

Αίας δ' ούκέχ έμιμνε' βιάξετο γάρ βελέεΰαιν · 
δάμνα μιν Ζηνός τε νόος χαί Τρώες άγανοί 
βάλλοντες• δεινήν δε περί κροτάφοιδι φαεινή 
πήληξ βαλλόμενη χαναχήν έχε, βάλλετο δ' αίεϊ 105 
χάπ φάλαρ' εύποίηθ'· δ δ' άριδτερόν ώμον έκαμνε ν, 
έμπεδον αίεν έχων βάχος αίόλον, ούδε δνναντο 
άμφ' αύτφ πελεμίξαι έρείδοντες βελέεδβιν. 
αίεί δ' άργαλέω έχετ' άδθματι, χάδ δέ οι ίδρώς 
πάντοθεν εκ με λέων πολύς έρρεεν, ουδέ π η είχεν 110 
άμπνεϋδαι' πάντη δε κακόν χακφ έβτήριχτο. 

έβπετε νυν μοι, μονδαι 'Ολυμπία δώματ έχονδαι, 
δππως δή πρώτον πυρ έμπεδε νηυδίν 'Αχαιών. 
"Εχτωρ Αί'αντος δόρυ μείλινον άγχι παραβτάς 
πλήξ' αορι μεγάλω, αιχμής παρά χαυλόν όπιδθεν, 115 
άντικρύς δ' άπάραξε' τό μεν Τελαμώνιος Αίας 
πήλ' αΰτως έν χειρί κόλον δόρυ, τήλε δ' απ' αυτού 
αιχμή χαλκείη χαμάδις βόμβηδε πεδοϋδα. 
γνώ δ' Αίας κατά θνμόν άμύμονα, ριγηδέν τε, 
έργα θεών, 8 ρα πάγχυ μάχης έπΐ μήδεα κεΐρεν 120 
Ζεύς ύψιβρεμέτης, Τρώεδδι δε βονλετο νίκην: 
χάξετο δ' εκ βελέων. τοϊ δ' έμβαλον άχάματον πϋρ 
νηί θοή' τής δ' αϊψα κατ αδβέδτη χέχυτο φλάξ. 

ώς τήν μεν πρνμνήν πϋρ αμφεπεν αντάρ Άχιλλεύς 
μηρώ πληξάμενος Πατροχλήα προδέειπεν' 125 
,,'όρδεο, διογενες Πατρόχλεις, ίπποκέλευθε' 
λενδδω δή παρά νηυδϊ πυρός δηίοιο ίωήν 
μή δή νήας ε'λωδι και ούκέτι φυκτά πέλωνται' 
δύδεο τενχεα θαδδον, εγώ δέ κε λαόν άγείρω." ' 

ώς φάτο, Πάτροκλος δε κορνδδετο νώροπι χαλκφ. 
HOMERI ,Ιΐ.ΙΛΑ Π. 6 
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κνημΐδ'ας μεν πρώτα περί χνήμηβιν έθηκεν 131 
χαλάς, άργυρέοιβιν έπιβφνρίοις άραρυίας' 
δεύτερον αν θώρηχα περί βτήθεββιν έδυνεν 
ποικίλον άβτερόεντα ποδώχεος Λίαχίδαο. 
άμφΐ δ' άρ' ώμοιβιν βάλετο ξίφος άργνρόηλον 135 
χάλχεον, αντάρ έπειτα βάχος μέγα τε βτιβαρόν τε' 
χρατι δ' έπ ίφθίμω χννέην έύτνχτον έθηκεν 
ϊππουριν δεινον δε λόφος χαθύπερθεν ένενεν. 
εΐλετο δ' αλχιμα δονρε, τά ot παλάμηφιν άρήρειν. 
[έγχος δ' ονχ ελετ' οίον άμύμονος Αίακίδαο, 140 
βριθν μέγα βτιβαρόν' το μεν ου δννατ άλλος 'Αχαιών 
πάλλειν, άλλα μιν οίος έπίβτατο πήλαι 'Αχιλλεύς, 
Πηλιάδα μελίην, την πατρι φίλα πόρε Χειρών 
Πηλίον έχ κορνφής, φόνον έμμεναι ήρώεββιν.] . 
ίππους δ' Αύτομέδοντα θοώς ξενγννμεν άνωγεν, 145 
τον μετ' 'Αχιλλήα ρηξήνορα τΐε μάλιβτα, 
πιβτότατος δέ οt έβκε μάχη ένι μεΐναι όμοκλήν. 
τω δέ xal Αντομέδων νπαγε ξνγόν ωκέας ίππους, 
¡¡¡¡άνθον xal Βαλίον, τω α μα πνοιήβι πετέβθην, 
τους έτεχε Ζεφύρω άνέμω αρπυια Ποδάργη 150 
βοβκομένη λειμώνι παρά ρόον 'ίίκεανοίο. 
έν δέ παρηορίηβιν άμύμονα Πήδαβον ΐει, 
τόν ρά ποτ' Ήετίωνος έλων πόλιν ήγαγ' 'Αχιλλεύς, 
8ς και θνητός έων επεθ' ϊπποις άθανάτοιβυν. 

Μυρμιδόνας δ' άρ' έποιχόμενος θώρηξεν 'Αχιλλεύς 
πάντας άνά κλιβίας βύν τεύχεβιν' οί δέ λύκοι ως 156 
ώμοφάγοι, τοίβίν τε περί φρεβίν αβπετος άλκή, 
οΐ τ' έλαφον κεραον μέγαν ονρεβι δηώβαντες 
δάπτουβιν π&βιν δέ παρήιον αΐματι φοινόν 
και τ άγεληδόν ΐαβιν από κρήνης μελανύδρον 160 
λάψοντες γλώββηβιν «ραιηβιν μέλαν ύδωρ 
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άκρον, έρευγόμενοι φόνον αίματος' έν δε τε θυμός 
οτήθεβιν ατρομός έβτι, περιβτένεται δέ τε γαδτήρ' . 
τ οίοι Μυρμιδόνων ηγήτορες ήδε μέδοντες 
άμφ' αγαθόν θεράποντα ποδώκεος Αίακίδαο 165 
φώοντ . έν δ' &ρα τοΐδιν άρήιος ΐδτατ' Άχιλλενς 
ότρύνων ίππους τε καΐ άνέρας άδπιδιώτας. 

πεντήκοντ' ήβαν νήες θοαί, ήβιν 'Αχιλλεύς 
ές Τροίην ήγεΐτο διίφιλος· έν δε εκάδτη 
πεντήκοντ' εδαν άνδρες έπι κληίδιν εταίροι' 170 
πέντε δ' άρ' ηγεμόνας ποιήδατο, τοίς έπεποίθειν, 
δημαίνειν, αύτός δϊ μέγα κρατέων ήναδδεν. 
της μεν ίής δτιχος ήρχε Μενέδθιος αίολοθώρηξ, 
υΙος Σπερχειοΐο διιπετέος ποταμοίο, 
δν τέκε Πηλήος θυγάτηρ καλή Πολυδώρη 1Τ5 
Σπερχειώ άκάμαντι, γυνή θεώ εύνηθεΐδα, 
αύτάρ έπίκληβιν Βώρφ Περιήρεος υίι, 
δς φ' αναφανδόν δπυιε, πορών άπερείδια έδνα. 
της δ' έτέρης Έύδωρος άρήιος ήγεμόνευεν 
παρθένιος, τον έτικτε χορώ καλή Π ο λυμήλη, ιβο 
Φΰλαντος θυγάτηρ' της δϊ κρατύς άργεΐψόντης 
ήράδατ', ¿φθαλμοΐδιν ίδων μετά μελπομένηβιν 
έν χορώ Αρτέμιδος χρυβηλακάτου κελαδεινής. 
αύτίκα δ' εις ύπερώ' άναβάς παρελέξατο λάθρη 
'Ερμείας άκάκητα, πόρεν δέ οί άγλαόν υίον 185 
Εΰδωρον, πέρι μεν θείειν ταχνν ήδε μαχητήν. 
αύτάρ έπεί δη τόν γε μογοδτόκος Είλείθυια 
έξάγαγε προ. φόωδδε και ήελίου ΐδεν αύγάς, 
τήν μεν Έχεκλήος κρατερον μένος Άκτορίδαο 
ήγάγετο προς δώματ', έπεί πόρε μυρία έδνα, 190 
τον δ' 6 γέρων Φύλας έύ έτρεφεν ήδ' άτίταλλεν, 
άμφαγαπαζόμενος ώς εί' θ' εάν υίον έόντα. 

6* 
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της δε τρίτης Πείβανδρος ,άρήιος ήγεμόνευεν 
Μαιμαλίδης, 8g π&αι μετέπρεπε Μυρμιδόνεββιν 
¡γχει μάρναβθαι μετά Πηλεΐωνος εταΐρον. 195 
της δε τετάρτης ήρχε γέρων ίππηλάτα Φοίνιξ, 
πέμπτης δ' Άλκιμέδων Ααέρκεος νιος άμνμων. 
αύτάρ έπεϊ δή πάντας άμ' ήγεμόνεββιν Άχιλλενς 
βτήβεν εν χρίνας, χρατερόν δ' έπί μϋθον έτελλεν 
„Μυρμιδόνες, μή τίς μοι άπειλάων λελαθέβθω, 200 
ας έπί νηυβί θοήβιν απειλείτε Τρώεββιν 
πάνθ' νπο μηνιθμόν, χαί μ' ήτιάαβθε έχαβτος' 
,βχέτλιε Πηλέος υιέ, χόλω αρα β' έτρεφε μήτηρ, 
νηλεές, ός παρά νηνβίν έχεις ¿έχοντας εταίρους' 
οϊχαδέ περ βνν νηυβί νεώμεθα ποντοπόροιβιν 205 
αυτις, ε'πεί φά toi ώδε κακός χόλος έμπεβε θνμωά 
ταύτα μ' άγειρόμενοι θάμ* ¿βάζετε ' νϋν δε πέφανται 
φνλόπιδος μέγα έργον, έης το πρίν γ' έράαβθε' 
ένθα τις αλκιμον ήτορ έχων Τρώεββι μαχέβθω." 

ώς ειπών ωτρννε μένος και θυμό ν έχάΰτον. 210 
μάλλον δε βτίχες αρθεν, έπεί βαβιλήος άχουβαν. 
ώς δ' οτε τοΐχον άνήρ άράρη πνχινοΐβι λίθοιβιν 
δώματος ύψηλοΐο, βίας ανέμων άλεείνων, 
ώς αραρον χόρυθές τε χαί άβπίδες όμφαλόεββαι. 
άβπίς άρ' άβπίδ' έρειδε, χόρυς χόρυν, άνέρα δ' άνήρ. 
•ψαϋον δ' ίππόκομοι χόρνθες λαμπροΐβι φάλοιβιν 216 
νενόντων ώς πυκνοί έφέβταβαν άλλήλοιβιν. 
πάντων δε προπάροιθε δ υ άνέρε θωρήββοντο, 
Πάτροχλός τε χαί Αύτομέδων, ένα θυμό ν έχοντες, 
πρόβθεν Μυρμιδόνων πολεμιζέμεν. αύτάρ Άχιλλεύς 220 
βή φ' ιμεν ές κλιβίην, χηλού δ' άπό πώμ' άνέφγεν 
καλής δαιδαλέης, τήν ot ®έτις άργνρόπεζα 
θήκ' έπί νηός αγεβθαι, έν πλήβαβα χιτώνων 
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χλαινάων τ' άνεμοδκεπέων ούλων τε ταπήτων. 
ένθα δέ οί δέπας έδχε τετνγμένον, ουδέ τις άλλος 226 
ούτ ανδρών πίνεβκεν άπ αντοϋ αΐ&οπα οίνον, 
οϋ τέ τεφ δπένδεδκε θεών, 8τε μή Αιί πατρέ. 
τό ρα τότ έχ χηλοίο λαβών έκά&ηρε &εείφ 
πρώτον, έπειτα δ' ένιψ' ύδατος καλήδι φοήδιν, 
νίψατο δ' αυτός χείρας, άφνδδατο δ' αί'θοπα οίνον. 230 
ενχετ έπειτα δτάς μέδω ίρκεϊ, λεΐβε δέ οίνον 
ούρανόν είδανιδών Αία δ' ού λά&ε τερπιχέραυνον 
,,Ζεν άνα Αωδωναίε Πελάδγιχέ, τηλό&ι ναίων, 
Αωδώνης μεδέων δυδχειμέρου, άμφί δέ Σελλοί 
δοί ναίουδ' υποφήται άνιπτόποδες χαμαιευναι. 235 
ήμέν δή ποτ' έμόν έπος έχλνες ευξαμένοιο, 
τίμηδας μέν εμέ, μέγα δ' ίψαο λαόν Αχαιών 
ήδ' έτι και νυν μοι τόδ' έπικρήηνον έέλδωρ. 
αυτός μέν γάρ εγώ μενέω ν ηώ ν έν άγώνι, -
άλλ' έταρον πέμπω πολέδιν μετά Μνρμιδόνεδδιν 240 
μάρναδ&αι· τω κϋδος αμα πράες, ενρυοπα Ζεϋ, 
&άρδννον δέ οί ήτορ ένί φρεδίν, όφρα και Έκτωρ 
εΐδεται, ή ρα και οίος έπίδτηται πολεμίξειν 
ήμέτερος θεράπων, ή οί τότε χείρες άαπτοι 
μαινονθ', όππότ' έγώ περ Ιω μετά μωλον Άρηος. 245 
αύτάρ ¿πει κ από νανφι μάχην ενοπήν τε δέηται, 
άδκη&ής μοι έπειτα &οάς επί νήας ϊκοιτο 
τεύχεδί τε ξνν παδι και άγχεμάχοις έτάροιδιν." 

ώς έφατ' ευχόμενος, τον δ' έκλυε μητίετα Ζεύς. 
τω δ' έτερον μέν έδωκε πατήρ, έτερον δ' άνένενδεν' 
νηών μέν οί άπώδαδ&αι πόλεμόν τε μάχην τε 251 
δώκε, δόον δ' άνένευδε μάχης έξαπονέεδ&αι. 

ή τοι ό μέν δπείδας τε και ενξάμενος Αιί πατρί 
άψ κλιδίην είδήλ&ε, δέπας δ' άπέ&ηκ' ένί χηλω, 
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βτή δέ πάροιθ' έλθών κλιβίης, hi δ' ήθελε θνμώ 255 
είβιδέειν Τρώων χαί 'Αχαιών φνλοπιν αΐνήν 
ot δ' άμα Πατρόχλφ μεγαλήτορι θωρηχθέντες 
έβτιχον, 8φρ' έν Τρωβϊ μέγα φρονέοντες δρούσαν. 
αντίκα δέ βφήχεββιν έοιχότες έξεχέοντο 
είνοδίοις, ους παίδες έριδμαίνωβιν έθοντες, 260 
[αίεΐ χερτομέοντες, άδω hti olxí' έχοντας,] 
νηπίαχοι' ξννον δέ κακόν πολέεββι τιθεΐβιν 
τους δ1 εί περ παρά τις τε κΐών άνθρωπος όδίτης 
κινήβη άέκων, ot δ' άλκιμον ήτορ έχοντες 
πρόββω πας πέτεται χαί άμννει οϊβι τέκεββιν. 265 
των τότε Μυρμιδόνες χραδίην καΐ θνμόν έχοντες 
έκ νηών έχέοντο ' βοή δ' άββεβτος όρώρειν. 
Πάτροκλος δ' ετάροιβιν έχέκλετο μακρόν άύβας · 
,,Μυρμιδόνες, έταροι Πηληιάδεω Άχιλήος, 
άνέρες έβτε, φίλοι, μνήβαβθε δέ θονριδος άλκής, 270 
ώς &ν Πηλεΐδην τιμήβομεν, δς μέγ' άριβτος 
'Αργείων παρά νηνβΐ χαί αγχέμαχοι θεράποντες, 
γνω δέ καΐ Άτρεΐδης ενρν κρείων 'Αγαμέμνων 
ήν ατην, 8 τ άριβτον 'Αχαιών ουδέν έτιβεν." 

ώς είπών ωτρννε μένος και θνμόν έκάβτου. 276 
έν δ' έπεβον Τρώεββιν άολλέες ' άμφί δέ νήες 
βμερδαλέον κονάβηβαν άνβάντων υπ' 'Αχαιών. 
Τρώες δ' ώς εί'δοντο Μενοιτίου άλκιμον νίόν, 
αυτόν χαί θεράποντα 6νν έντεβι μαρμαίροντας, 
π&Οιν όρίνθη θυμός, έκίνηθεν δέ φάλαγγες, 280 
έλπόμενοι παρά ναϋφι ποδώχεα Πηλεΐωνα 
μηνιθμόν μέν άπορρΐψαι, φιλότητα δ' έλέοθαι' 
πάπτηνεν δέ έκαστος, 8πη φνγοι αίπνν δλεθρον. 

Πάτροκλος δέ πρώτος άχόντιύε δουρί φαεινω 
άντικρύς κατά μέββον, 5θι πλείστοι κλονέοντο, 286 
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νηι πάρα πρύμνη μεγάθυμου Πρωτεδιλάου, 
και βάλε Πυραίχμην, δς Παίονας ίπποκορυδτάς 
ήγαγεν ¿ξ Άμυδώνος άπ' Άξιου εύρν ρέοντος' 
τόν βάλε δεξών ώμο ν δ δ' ύπτιος έν κονίηδιν 
κάππεβεν οίμώξας, έταροι δέ μιν άμφιφόβηθεν 290 
Παίονες" έν γαρ Πάτροκλος φόβον ήκεν απαδιν 
ήγεμόνα κτείνας, ëg άριδτενεδκε μάχεδθαι. 
έκ νηών δ' έλαδεν, κατά δ' έδβεδεν αίθόμενον πυρ. 
ήμιδαής δ' άρα νηϋς λίπετ αυτόθι' τοί δέ φόβηθεν 
Τρώες θεδπεδίφ δμάδφ, ΆαναοΙ δ' έπέχυντο 296 
νήας àvà γλαφυράς' ομάδος δ' άλίαδτος έτνχθη. 
ώς δ' οτ' άφ' {/ψηλής κορυφής όρεος μεγάλοιο 
κινήδη πυκινήν νεφέλην δτεροπηγερέτα Ζευς, 
έκ τ έφανεν πάδαι δκοπιαΐ xaI πρώονες άκροι 
xal νάπαι, ούρανόθεν δ' άρ' νπερράγη αδπετος αίθήρ, 
ώς Άαναοϊ νηών μεν άπωδάμενοι δήιον πυρ 301 
τυτθον άνέπνευδαν, πολέμου δ' ού γίγνετ έρωή ' 
ού γάρ πώ τι Τρώες άρηιφίλων ύπ' Αχαιών 
προτροπάδην φοβέοντο μελαινάων άπο νηών, 
άλλ' έτ άρ' άνθίδταντο, νεών δ' ΰπόεικον ανάγκη. 306 

ένθα δ' άνήρ έλεν άνδρα κεδαβθείδης νβμίνης 
ήγεμόνων. πρώτος δέ Μεν αιτίου άλκιμος υίος 
αύτίκ άρα δτρεφθέντος Άρηιλύκου βάλε μηρόν 
έγχεϊ όξνόεντι, διαπρδ δέ χαλκό ν έλαδδεν 
ρήξεν δ' όδτέον έγχος, 6 δέ πρηνής επί γαίη 310 
κάππεδ'. άτάρ Μενέλαος άρήιος οντα Θόαντα 
δτέρνον γυμνωθέντα παρ' άδπίδα, λνδε δε γυΐη. 
Φυλεΐδης δ' Άμφικλον έφορμηθέντα δοκεύδας 
έφθη όρεξάμενος πρυμνον δκέλος, ένθα πάχιδτος 
μυών άνθρωπου πέλεται' περί δ' έγχεος αιχμή 316 
νεύρα διεδχίβθη, τον δέ βκότος όδδε κάλνψεν. 
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Νεβτορίδαι δ' δ μεν οϋταβ' Άτύμνιον δξέι δονρί 
Άντίλοχος, λαπάρης δε διήλαβε χάλκεον έγχος' 
ήριπε δε προπάροιθε. Μάρις δ' αντοβχεδά δονρί 
Άντιλόχφ έπόρονβε καβιγνήτοιο χολωθείς, 320 
βτάς πρόβθεν νέκνος' τον δ' άντίθεος Θραβνμήδης 
έφθη όρεξάμενος πρίν οντάβαι, ονδ' άφάμαρτεν, 
ώμον αφαρ' πρνμνδν δε βραχίονα δονρός άκακη 
δρνψ' άπδ μνώνων, άπδ δ' όβτέον αχρις αραξεν. 
δονπηβεν δε πεβών, κατά δΐ βκότος 'όββε κάλυψεν. 325 
άς τω μεν δοιοίβι καβιγνήτοιβι δαμέντε 
βήτην ε ¿ς έρεβος, Σαρπηδόνος ε'βθλοί εταίροι, 
νίες άκοντιβταϊ Άμιβωδάρον, ος φα Χίμαιραν 
θρέψεν άμαιμακέτην πολέβιν κακόν άνθρώποιβιν. 
Αίας δε Κλεόβονλον Όιλιάδης έπορονβας 330 
ξωόν έλε, βλαφθέντα κατά κλόνον αλλά οί αυθι 
λϋβε μένος, πλήξας ξίφει αυχένα κωπήεντι. 
παν δ' ύπεθερμάνθη ξίφος αϊματι · τον δε κατ 'όββε 
έλλαβε πορφνρεος θάνατος και μοίρα κραταιή. 
Πηνέλεως δε Ανκων τε βυνέδραμον εγχεβι μεν γαρ 
ήμβροτον άλλήλατν, μέλεον δ' ήκόντιβαν αμφω, 336 
τω δ' αύτις ξιφέεββι βυνέδραμον. ένθα Ανκων μεν 
ίπποκόμου κόρυθος φάλον ήλαβεν, άμφί δε κανλόν 
φάβγανον ερραίβθη' δ δ' υπ' οϋατος αυχένα θείνεν 
Πηνέλεως, παν δ' είβω έδν ξίφος, έβχεθε δ' οίον 340 
δέρμα, παρηέρθη δε χάρη, νπέλνντο δέ γυΐα. 
Μηριόνης δ' 'Ακάμαντα χιχεϊς ποβϊ χαρπαλίμοιβιν 
νύξ' ίππων έπιβηβόμενον κατά δεξών ωμον 
ήριπε δ' εξ δχέων, κατά δ' δφθαλμών χέχντ' άχλύς. 
'Ιδομενεύς δ' Έρνμαντα κατά βτόμα νηλέι χαλκώ 845 
ννξε' τδ δ' άντικρύς δόρυ χάλκεον έξεπέρηβεν 
νέρθεν ύπ' έγχεφάλοιο, χέαββε δ' αρ' όβτέα λευκά-
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¿κ δ' έτίναχ&εν όδόντες, ένε'πλησθεν δε' οί άμφω 
αίματος όφ&αλμοί" τό δ' ανά στόμα και κατά ρίνας 
πρήδε χανών · θανάτου δέ μέλαν νέφος άμφεκάλυψεν. 350 

ούτοι αρ' ήγ ε μόνες Ααναών έλον άνδρα έκαδτος. 
ώς δέ λύκοι άρνεδδιν έπέχραον ή έρίφοιβιν 
δίνται, νπέκ μήλων αίρεύμενοι, αϊ τ' έν 'όρεβδιν 
ποιμένας άφραδίηδι διέτμαγεν οί δέ ίδόντες 
αϊψα διαρπάζουβιν άνάλκιδα θυμόν έχονδας355 
ως Ααναόί Τρώεδβιν έπέχραον οί δέ φόβοιο 
δυσκελάδου μνήδαντο, λάθοντο δέ θούριδο? άλκής. 

Αίας δ' δ μέγας αίέν έφ' Έκτορι χαλκοκορυδτή 
ϊετ' άκοντίδδαι' δ δέ ίδρείη πολέμοιο, 
άδαίδι τανρείη κεκαλυμμένος εύρέας ώμους, 360 
δκέπτετ όιδτών τε ροίξον καΐ δοΰπον άκόντων. 
ή μεν δή γίγνωβκε μάχης ετεραλκέα νίκην 
αλλά και ώς άνέμιμνε, δάω δ' έρίηρας εταίρους. 

ώς δ' ότ άπ' Ούλύμπου νέφος έρχεται ούρανον εΐδω 
αί&έρος έκ δίης, δτε τε Ζεϋς λαίλαπα τείνη, 365 
ώς των έκ νηων γένετο ιαχή τε φόβος τε, 
ουδέ κατά μοΐραν πέραον πάλιν. Έκτορα δ' ίπποι 
έκφερον ώκύποδες δυν τευχεδι, λείπε δέ λαδν 
Τρωικάν, ούς άέκοντας δρυκτή τάφρος έρνκεν. 
πολλοί δ' έν τάφρω έρνδάρματες ώκέες ίπποι 370 
άξαντ' έν πρώτω φυμω λίπον άρματ άνάκνων. 
Πάτροκλος δ' έπετο δφεδανδν Ααναοΐδι κελεύω ν, 
Τρωδί κακά φρονέων οί δέ ιαχή τε φόβω τε 
πάδας πλήδαν οδούς, έπεί αρ τμάγεν ϋψι δ' άελλα 
σκιδναθ' υπό νεφέων, ταννοντο δέ μώνυχες ίπποι 375 
άψορρον προτί άστυ νεών άπο και κλιδιάων. 
Πάτροκλος δ\ ή πλείστον όρινόμενον ίδε λαόν, 
τή φ' έχ δμοκλήδας' υπό δ' άξοδι φ&τες έπιπτον 
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πρηνέες έξ όχέων, δίφροι δ' άνεκυμβαλίαζον. 
άντικρυς δ' άρα τάφρον νπέρθορον ώκέες ίπποι 380 
[άμβροτοι, ους Πηλήι θεοί δόβαν άγλαά δώρα,] 
πρόββω [έμενοι, επί δ' "Εκτορι κέκλετο θυμός' 
ΐετο γάρ βαλέειν τον δ' Ικφερον ώκε'ες ίπποι, 
ώς δ' υπό λαίλαπι παβα κελαινή βέβριθε χθων 
{¡ματ' όπωρινά, οτε λαβρότατον χέει ύδωρ 385 
Ζεύς, οτε δή ρ' ανδρεβόι κοτεΟΟάμενος χαλεπήνη, 
οϊ βίη είν άγορή σκόλιας κρίνωβι θέμιβτας, 
έκ δέ δίκην έλάβωβι, θεών δπιν ούκ ¿λέγοντες" 
τών δέ τε πάντες μέν ποταμοί πλήθονβι φέοντες, 
πολλάς δέ κλιτνς τότ άποτμήγονβι χαράδραι, 390 
ές δ' αλα πορφυρέην μεγάλα βτενάχουβι φέουβαι ·> 
έξ όρέων έπΐ κάρ, μινύθει δέ τε έργ' άνθρώπων 
ως ίπποι Τράαι μεγάλα ϋτενάχοντο θέονβαι. 

Πάτροκλος δ' έπεί ούν πρώτας έπέκερΰε φάλαγγας, 
άψ έπΐ νήας εεργε παλιμπετές, ουδέ πόληος 395 
εΐα ίεμένονς έπιβαινέμεν, άλλά μεΟηγύς 
[νηών και ποταμού καϊ τείχεος ύψηλοΐο] • 
κτεΐνε μεταΐοβων, πόλεων δ' άπετίνυτο ποινήν. 
ευθ' ή τοι Πρόνοου πρώτον βάλε δονρΐ φαεινά, 
βτέρνον γνμνωθέντα παρ' άβπίδα, λνβε δέ γ νια" 400 
δονπηβεν δέ πεβών. δ δέ Θέβτορα "Ηνοπος υίον 
δεύτερον δρμηθείς — δ μέν εύξέβτω ένί δίφρω 
ήβτο άλεές' έχ γαρ πλήγη φρένας, έκ δ' άρα χειρών 
ήvia ήίχθηβαν δ δ' έγχεϊ νύξε παραβτας 
γναθμόν δεξιτερόν, δια δ' αυτού πείρεν όδόντων, 405 
έλκε δέ δουρός ελών υπέρ αντνγος, ώς δτε τις φώς 
πέτρη έπι προβλήτι καθήμενος ίερόν Ιχθύν 
έκ πόντοιο θύραξε λίνφ καϊ ήνοπι χαλκά' 
ώς έλκ' έχ δίφροιο κεχηνότα δουρί φαεινφ, 
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κάδ' δ' α ρ' επί δτόμ' έωδε' πεδόντα δέ μιν λίπε θυμός, 
αύτάρ έπειτ Έρύλαον έπεδδνμενον βάλε πέτρω 411 
μέδδην χάχ κεφαλήν ή δ' άνδιχα παδα κεάδθη 
έν κόρυθι βριαρή' ό δ' άρα πρηνής έπΐ γαίη 
χαππεδεν, άμφΐ δέ μιν θάνατος χύτο θυμοραΐ'δζής. 
αύτάρ έπειτ Έρύμαντα και Άμφοτερόν καΐ Έπάλτην 
Τληπόλεμόν τε Ααμάδτορίδην Έχίον τε Πύριν τε 416 
Ίφέα τ Εϋιππόν τε καΐ 'Αργεάδην Πολύ μήλον 
πάντας έπαδδυτέρους πέλαδε χθονί πουλυβοτείρη. 

Σαρπηδών δ' άς ούν ί'δ' άμιτροχίτωνας εταίρους 
χέρδ' ϋπο Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο δαμέντας, 420 
κε'κλετ ' άρ' άντιθέοιδι καθαπτόμενος Αυκίοιδιν 
„αιδώς, ώ Αυχιοι, πόδε φεύγετε; νυν θοοί· έδτε' 
άντήδω γάρ έγω τοϋδ' άνέρος, όφρα δαείω, 
og τις δδε κρατέει και 0ή κακά πολλά έοργεν 
Τρώας, έπεϊ πολλών τε και έδθλών γούνατ έλυδεν." 

ή ρα και έξ όχέων δύν τεύχεδιν αλτο χαμάξε. 426 
Πάτροκλος δ' έτέρωθεν, έπεϊ ί'δ εν, έκθορε δίφρου. 
of δ', cog τ' αίγυπιοϊ γαμψώνυχες άγκυλοχεΐλαι 
πέτρη έφ' υψηλή μεγάλα κλάξοντε μάχονται, 
ως ol χεχλήγοντες έπ' άλλήλοιδιν 'όρουδαν. 430 

τους δέ ίδων έλέηδε Κρόνου πάις άγκυλομήτεω, 
"Ηρην δέ προδέειπε καδιγνήτην άλοχόν τε' 
,,ω μοι έγών, οτε μοι Σαρπηδόνα φίλτατον ανδρών 
μοΐρ' υπό Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο δάμήναι. 

' διχθά δέ μοι κραδίη μέμονε φρεδϊν δρμαίνοντι, 436 
ή μιν ξωόν έόντα μάχης άπο δακρυοέδδης 
θείω άναρπάξας Αυκίης έν πίονι δήμω, 
ή ήδη ύπό χερδϊ Μενοιτιάδαο δαμάδδω." 

τόν δ' ήμείβετ έπειτα βοώπις πότνια "Ηρη · 
,,αίνότατε Κρονίδη, ποίον τον μυθον έειπες. 440 
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άνδρα θνητδν ¿όντα, πάλαι πεπρωμένον αΐδη, 
αψ έ&έλεις θανάτοιο δνβηχέος έξαναλνδαι; 
έρδ'' άτάρ οϋ τοι πάντες έπαινέομεν θεοί άλλοι, 
άλλο δέ toi έρέω, βν δ' ένί φρεδί βάλλεο δήδιν 
αί ,κε ξων πέμψης Σαρπηδόνα δνδε δόμονδε, 445 
φράξεο, μη τις έπειτα θεών έ&έληδι και άλλος 
πέμπειν ον φίλον νίον άπο κρατερής νδμίνης' 
πολλοί γαρ περί άστυ μέγα Πριάμοιο μάχονται 
νίέες ¿θανάτων, τοΐδιν κότον alvbv ένήδεις. 
άλλ' εΐ τοι φίλος έδτί, τεον δ' όλοφνρεται ήτορ, 460 
ή τοι μέν μιν έαδον ένί κρατερή νδμίνη 
χέρδ' ϋπο Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο δαμήναι' 
αντάρ έπήν δη τόν γε λίπη ψνχή τε και αιών, 
πέμπειν μιν Θάνατον τε φέρειν και νήδυμον "Τπνον, 
είς δ κε δή Ανκίης εύρείης δήμο ν ϊκωνται, 455 
ένθα έ ταρχνδονδι καδίγνητοι τε έται τε 
τνμβφ τε δτήλη τε' το γαρ γέρας έδτί θανόντων." 

ώς έφατ , ονδ' άπί&ηδε πατήρ ανδρών τε θεών τε. 
αίματοέδδας δέ ψιάδας κατέχευεν έραξε 
παΐδα φίλον τιμών, τόν οί Πάτροκλος έμελλεν 460 
φθίσειν εν Τροίη έριβώλακι, τηλόθι πάτρης. 

οί δ' δτε δή σχεδόν ήσαν έπ άλλήλοιδιν ίόντες, 
ένθ' ή τοι Πάτροκλος άγακλειτον Θραδνδημον, 
δ? ρ' ήνς θεράπων Σαρπηδόνος ή εν ανακτος, 
τον βάλε νείαίραν κατά γαδτέρα, λύσε δέ γ νια' 465 
Σαρπηδών δ' αυτού μέν άπήμβροτε δ ουρί φαεινά 
δεύτερος δρμη&είς, è δέ Πήδαδον ούταδεν ίππον 
έγχεΐ δεξιόν ώμοV δ δ' έβραχε θνμόν ¿ίσθων, 
κάδ δ' έπεσ' έν κονίηδι μακών, άπο δ' έπτατο θυμός, 
τώ δέ διαδτήτην, κρίκε δέ ζνγόν, ηνία δέ δφιν 470 
δνγχυτ , έπεί δή κεΐτο παρήορος έν κονύηδιν. . 
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τοΐο μεν Αύτομέδων δονρικλντός ενρετο τέκμωρ' 
βπαββάμενος τανύηκες άορ παχέος παρά μηρού, 
άίξας άπέκοψε παρήορον ουδέ μάτηβεν, 
τω δ' ίθννθήτην, έν δε ρντήρβι τάνυβθιν' 475 
τώ δ' αντις βννίτην έριδος πέρι θυμοβόροιο. 

ένθ' αύ Σαρπηδών μεν άπήμβροτε δονρί φαεινω, 
Πατρόκλου δ' ύπερ ώμον άριβτερόν ήλυθ' άκωκή 
έγχεος, οι>δ' έβαλ' αυτόν δ δ' νβτερος ώρνντο χαλκώ 
Πάτροκλος· τού δ' ούχ άλιον βέλος έκφνγε χειρός, 480 
άλλ' έβαλ', ένθ' άρα τε φρένες έρχαται άμφ' αδινδν κήρ. 
ήριπε δ', ώς οτε τις δρύς ήριπεν ή άχερωις 
ήε πίτνς βλωθρή, την τ ονρεβι τέκτονες άνδρες 
έξέταμον πελέκεββι νεήκεβι νήιον είναι-

ως δ πρόβθ' ίππων και δίφρου κεΐτο τανυβθείς, 486 
βεβρυχώς κόνιος δεδραγμένος αίματοέδβης. 
ήντε τανρον έπεφνε λέων άγέληφι μετελθών, 
αί&ωνα μεγάθυμου, έν είλιπόδεββι βόεββιν, 
ωλετό τε δτενάχων υπό γαμφηλήδι λέοντος, 
ώς ύπό Πατρόκλω Ανκίων άγος άδπιδτάων 490 
κτεινόμενος μενέαινε, φίλον δ' δνόμηνεν έταίρον 
,,Γλαύκε πέπον, πολεμιδτά μετ' άνδράβι,νύν β ε μάλα χρή 
αίχμητήν τ' έμεναι και θαρβαλέον πολεμιδτήν 
νϋν τοι έελδέβθω πόλεμος κακός, εί ffodg έδβι. 
πρώτα μϊν ότρυνον Ανκίων ηγήτορας άνδρας, 496 
πάντη έποιχόμενος, Σαρπηδόνος άμφιμάχεβθαι-

αύτάρ έπειτα καΐ αυτός έμεν περιμάρναο χαλκω. 
βοΐ γάρ έγώ και έπειτα κατηφείη και 'όνειδος 
έββομαι ήματα πάντα διαμπερές, εΐ κέ (μ' 'Αχαιοί 
τενχεα δνλήβωβι νεών έν άγώνι πεβόντα. 500 
άλλ' έχεο κρατερώς, ότρννε δε λαόν άπαντα." 

ώς άρα μιν είπόντα τέλος θανάτοιο κάλνψεν 
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όφθαλμούς φΐνάς θ'· ό δέ λάξ έν βτήθεβι βαίνων 
έχ χροός έλκε δόρυ, προτΐ δέ φρένες αύτω ε'ποντο' 
τοΐο δ' άμα ψνχήν τε και έγχεος έξέρνβ' αίχμήν. 506 
Μυρμιδόνες δ' αντοϋ βχέθον ίππους φνβιόωντας, 
[εμένους φοβέεβθαι, έπεϊ λίπον άρματ' άνάκτων. 

Γλαύκφ δ' atvòv άχος γένετο φθογγής άίοντι' 
ώρίν&η δέ οι ήτορ, δ τ ού δυνατό προβαμϋναι. 
χειρί δ' ελών έπίεξε βραχίονα· τεΐρε γαρ αυτόν 510 
έλκος, 8 δη μιν Τεύκρος έπεββύμενον βάλεν ίώ 
τείχεος ύψηλοίο, άρήν ετάροιβιν ¿μόνων. • 
εύχόμενος δ' άρα εΐπεν έκηβόλω 'Απόλλωνι' 
,,κλνθι, άναξ, δς που Αυκίης έν πίονι δήμω 
εις ή ένί Τροίη ' δνναβαι δέ βν πάντοβ' άκονειν 515 
άνέρι κηδομένφ, ώς νυν έμέ κήδος [κάνει. . 
έλκος μέν γάρ έχω τάδε καρτερόν, άμφί δέ μοι χεΙρ 
όξείης όδύνηβιν έλήλαται, ουδέ μοι αίμα 
τερβήναι δύναται, βαρύθει δέ μοι ώμος υπ' αντοϋ' 
έγχος δ' ού δύναμαι ΟχεΙν έμπεδον, οΰδέ μάχεβθαι 520 
έλθών δυβμενέεββιν. άνήρ δ' ωριβτος δλωλεν, 
Σαρπηδών Α ιός υΙός' δ δ' ούδ' ού παιδός άμύνει. 
άλλά βύ πέρ μοι, άναξ, τάδε καρτερόν έλκος άκεββαι, 
κοίμηβον δ' όδύνας, δδς δέ κράτος, δφρ' ετάροιβιν 
κεκλόμενος Αυχίοιβιν έποτρύνω πολεμίζειν, 525 
αυτός τ άμφί νέχυι κατατε&νηώτι μάχωμαι." 

ώς έφατ' ευχόμενος, τοϋ δ' εκλύε Φοίβος 'Απόλλων, 
αντίκα παϋβ' όδύνας, άπό δ' έλκεος άργαλέοιο 
αίμα μέλαν τέρβηνε, μένος δέ ol έμβαλε θυμω. 
Γλαύκος δ' έγνω ήβιν ένί φρεβί, γήθηβέν τε, 630 
δττι οί ώκ ήκονβε μέγας θεός εύξαμένοιο. 
πρώτα μέν ώτρυνεν Αυκίων ήγήτορας άνδρας, 
πάντη έποιχόμενος, Σαρπηδόνος άμφιμάχεβ&αΐ' 
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αΰτάρ έπειτα μετά Τρώας κίε μακρά βιβάδ&ων, 
Πουλυδάμαντ έπι Παν&οΐδην χαϊ Άγήνορα δΐον, 536 
βή δέ μετ ΑΙνείαν τε καϊ Έκτορα χαλχοκορυδτήν. 
άγχον δ' /ιστάμενος έπεα πτερόεντα προδηυδα" 
,"Εκτορ, νυν δή πάγχν λελαδμένος εις επικούρων, 
οι σέθεν εϊνεκα τήλε φίλων καϊ πατρίδος αί'ης 
θυμό ν άποφ9ινν&ουδι, σύ δ' ουκ έθέλεις έπαμύνειν. 
κείται Σαρπηδών Λνκίων άγος άδπιδτάων, 541 
δς Ανκίην εί'ρυτο δίκη σι τε και β&ένεΐ φ' 
τον δ' ύπό Πατρόχλω δάμαδ' έγχεΐ χάλκεος "Αρης. 
άλλά, φίλοι, πάρδτητε, νεμεδδή&ητε δέ θυμω, 
μή άπό τευχε' έλωνται, άεικίββωβι δε νεκρόν 645 
Μυρμιδόνες, Ααναών κεχολωμένοι, οδδοι δλοντο, 
τούς έπί νηνβϊ 9οήδιν έπέφνομεν έγχείηβιν." 

ώς έφατο, Τρώας δέ κατά κρήθεν λάβε πένθος 
άσχετο ν , ουκ έπιεικτόν, έπεέ δφιδιν έρμα πόληος 
έδκε, και άλλοδαπός περ έών πολέεςγάρ άμ αύτώ 660 
λαοί έποντ , έν δ' αυτός άριδτεύεδκε μάχεδ&αι. 
βάν δ' ί&ύς Ααναών λελιημένοί" ήρχε δ' άρα δφιν 
Έκτωρ χωόμενος Σαρπηδόνος. αυτάρ 'Αχαιούς 
ώρδε Μενοιτιάδεω Πατροκλήος λάδιον κήρ' 
Αϊαντε πρώτο προδέφη, μεμαώτε καϊ αύτώ' 665 
,,Αΐαντε, νυν ϋφώιν άμύνεσθαι φίλον έστω, 
οίοι περ πάρος ήτε μετ' άνδράδιν, ή και άρείους. 
κείται άνήρ, δς πρώτος έδήλατο τείχος 'Αχαιών, 
Σαρπηδών αλλ' εί' μιν άεικιδδαίμεΟ·' έλόντες, 
τενχεά τ' ώμοιιν άφελοιμεθα, καί τιν εταίρων 560 
αύτοϋ αμυνομένων δαμαδαίμε&α νηλέι χαλκφ." 

ως έφαθ', οί δέ καϊ αύτοϊ άλέξαδ&αι μενέαινον. 
οί δ' έπει άμφοτέρωθεν έκαρτύναντο φάλαγγας, 
Τρώες καϊ Ανκιοι και Μυρμιδόνες καϊ 'Αχαιοί, 
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ούμβαλον άμφϊ νέκυι κατατεθνηώτι μάχεΰθαι 566 
δεινόν άύβαντες' μέγα δ' έβραχε τεύχεα φωτών. 
Ζευς δ' έπι νύκτ όλοήν τάνυδε κρατερή νδμίνη, 
'όφρα φίλφ περί παιδί μάχης όλοός πόνος εΐη. 

ώδαν δε πρότεροι Τρώες έλίκωπας Αχαιούς' 
βλήτο γαρ οΰ τι κάκιϋτος άνήρ μετά Μυρμιδόνεδδιν, 
υίός Άγακλήος μεγαθύμου, δΐος Έπειγεύς, 571 
δ? φ' έν Βουδείω έν ναιομένω ήναδδεν 
το πριν άτάρ τότε γ' έβθλόν άνεψιον έξεναρίξας 
ές Πηλη ίκέτευβε και ές Θέτιν άργυρόπεζαν 
οι δ' αμ' Άχιλλήι φηξήνορι πέμπον έπεβθαι 575 
Τλιον εις έύπωλον, ίνα Τρώεβδι μάχοιτο. 
τόν φα τόθ' άπτόμενον νέκνος βάλε φαίδιμός "Εκτωρ 
χερμαδίω κεφαλήν ή δ' άνδιχα παδα κεάδθη 
έν κόρνθι βριαρή' ό δ' άρα πρηνής έπι νεκρω 
κάππεδεν, άμφϊ δέ μιν θάνατος χύτο θυμοραϊδτής. 580 
Πατρόκλω δ' άρ' άχος γένετο φθιμένον ετάροιο, 
ί'θυβεν δϊ δια προμάχων ίρηκι έοικως 
ωκέι, ος τ έφόβηδε κολοιούς τε ψήράς τε ' 
ώς Ιθύς Λνκίων, Πατρόχλεις ίπποκέλευθε, 
έδδυο xal Τρώων, κεχόλωβο δε κήρ ετάροιο. 585 
και φ' έβαλε Σθενέλαον Ίθαιμένεος φίλον viòv 
αυχένα χερμαδίω, φήξεν δ' από τ οίο τένοντας, 
χώρηδαν δ' υπό τε πρόμαχοι και φαίδιμος "Εκτωρ. 
όδδη δ' αίγανέης φιπή ταναοϊο τέτυκται, 
ήν φά τ' άνήρ αφέη πειρώμενος ή έν άέθλω 590 
ήε xal έν πολεμώ δη ίων ύπο θυμοραΐβτεων, 
τόββον έχώρηδαν Τρώες, ώβαντο δ Αχαιοί. 
Γλαύκος δε πρώτος, Λνκίων άγός άδπιδτάων, 
έτράπετ, έκτεινεν δε Βαθυκλήα μεγάθυμον, 
Χάλχωνος φίλον υΐόν, og 'Ελλάδι οικία ναιων 695 



ΙΛΙΑΔΟΣ XVI. . 89 

όλβω τε πλούτφ τε μετέπρεπε Μυρμιδόνεββιν. 
τον μέν άρα Γλαύκος δτήθος μέδον ονταδε δονρί, 
δτρεφθείς έξαπίνης, δτε μιν κατέμαρπτε διώκων 
δούπηδεν δϊ πεδών πυκινόν δ' άχος ε λ λα β' Αχαιούς, 
ώς έπεδ' έδθλός άνήρ · μέγα δέ Τρώες κεχάροντο, 600 
βτάν δ' άμφ' αυτόν ίόντες άολλέες' ούδ' αρ' 'Αχαιοί 
άλκής έξελάθοντο, μένος δ' ίθύς φέρον αυτών, 
ένθ' αν Μηριόνης Τρώων ε'λεν άνδρα κορνδτήν, 
Ααόγονον θραδύν υ ιόν Όνήτορος, δς Αώς ίρενς 
'Ιδαίον έτέτνκτο, θεός δ' ώς τίετο δήμω' 605 
τον βάλ' ναό γναθμοΐο και ονατος' ώκα δε θνμός 
φχετ' από μελέων, δτνγερός δ' άρα μιν δκότος εϊλεν. 
Αινείας δ' έπί Μηριόνη δόρν χάλκεον ήκεν 
έλπετο γάρ τεύξεδθαι νπαδπίδια προβιβάντος. 
άλλ' δ μεν άντα ίδιον ήλενατο χάλκεον έγχος' 610 
πρόδδω γάρ κατέκυψε, τό δ' έξόπιθεν δόρν μακρόν 
ονδει ένιδκίμφθη, έπί δ' ούρίαχος πελεμίχθη 
εγχεος" ένθα δ' έπειτ άφίει μένος όβριμος Άρης. 
[αιχμή δ' Αίνείαο κραδάινομένή κατά γαίης 
φχετ', έπεί ρ' άλιον δτιβαρής άπό χειρός δρονδεν.] 615 
Αινείας δ' άρα θνμόν έχώδατο ψώνηδέν τε" 
,,Μηριόνη, τάχα κέν δε και όρχηδτήν περ ε'όντα 
έγχος έμόν κατέπανδε διαμπερές, εΐ δ έβαλόν περ." 

τον δ' αν Μηριόνης δονρικλυτός άντίον ηνδα· 
„Αινεία, χαλεπόν δε και Ιφ&ιμόν περ έόντα 620 
πάντων ανθρώπων δβέδδαι μένος, ος κέ δεν άντα 
έλθη αμυνόμενος' θνητός δέ νν και δύ τέτνξαι. 
εί και εγώ δε βάλοιμι τυχών μέδον όξέι χαλκω, 
αΐψά κε και κρατερός περ έών και χερδί πεποιθώς 
εύχος έμοί δοίης, ψυχήν δ' "Αιδι κλντοπώλω." 625 

ώς φάτο, τον δ' ένένιπε Μενοιτίου άλκιμος υιός-
Ηομεκι Ιειαβ. II. 7 
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,,Μηριόνη, τί βν ταύτα και ίβθλος έών αγορεύεις ; 
& πέπον, ού τοι Τρώες όνειδείοις έπέεββιν 
νεκρον χωρήβουβι' πάρος τινά γαία καθέξει. 
έν γάρ χερβί τέλος πολέμου, έπέων δ' ένί βουλή' 630 
τω ού τι χρή μύθου όφέλλειν, άλλα μάχεβθαι." 

ώς ειπών ό μεν ήρχ , ò δ' αμ έβπετο Ιβόθεος φώς. 
των δ', ως τε δρντόμων άνδρών ορυμαγδός όρώρη 
οϋρεος έν βήββης' έκαθεν δέ τε γίγνετ άκονή' 
ώς τών ώρνντο δονπος ¿ato χθονός ενρυοδείης, 636 
χαλκού τε φινον τε βοών τ' ένποιητάων, 
ννββομένων ξίφεβίν τε καί έγχεβιν άμφιγύοιβιν. . 
ονδ' αν έτι φράδμων περ άνήρ Σαρπηδόνα δΐον 
έγνω, έπεί βελέεββι καί αΐματι καί κονίηβιν 
έκ κεφαλής εί'λντο διαμπερές ές πόδας άκρους. 640 
οι δ' αίεί περί νεκρον όμίλεον, ώς δτε μυΐαι 
βταθμω ένι βρομέωβι περιγλαγέας κατά πέλλας 
ωρη έν είαρινή, δτε τε γλάγος άγγεα δεύει' 
ώς άρα τοί περί νεκρον όμίλεον. ουδέ ποτ ε Ζευς 
τρέψεν άπό κρατερής υβμίνης ' δββε φαεινώ, 646 
άλλα κατ' αύτονς αίέν δρα, καί φράξετο θ ν μα 
πολλά μάλ' άμφί φόνφ Πατρόκλου μερμηρίζων, 
ή ήδη καί κείνον ένί κρατερή νβμίνη 
αύτού έπ άντιθέφ Σαρπηδόνι φαίδιμος "Εκτωρ 
χαλκφ δ'ηώβη άπό τ' ώμων τεύχε' ε'ληται, 660 
ή έτι καί πλεόνεββιν όφέλλειεν πόνον αίπύν. 
ώδε δέ οί φρονέοντι δοάββατο κέρδιον είναι, 
δφρ' ήνς θεράπων Πηληιάδεω 'Αχιλήος 
έξαϋτις Τρώάς τε καί "Εκτορα χαλκοκορυβτήν 
ώβαιτο προτί άβτυ, πολέων δ' άπό θυμό ν έλοιτο. 665 
"Εκτορι δέ πρωτίβτω άνάλκιδα θυμό ν ένήκεν ' 
ές δίφρον δ' άναβάς φύγαδ' έτραπε, κέκλετο δ' άλλους 
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Τρώας φενγέμεναι' γνώ γαρ Α ίος ιρά τάλαντα. 
έν&' ονδ' ΐφΰιμοι Ανκιοι με'νον, άλλα φόβη&εν 
πάντες, ¿πει βαδιλήα ίδον βεβλαμμένον ήτορ 660 
κείμενον ¿ν νεκύων άγνρει' πολέες γαρ ίπ αύτω 
χάππεδον, εντ έριδα κρατερήν έτάννδδε Κρανίων. 
οί δ' αρ' άπ ωμοιιν Σαρπηδόνος έντε έλοντο 
χάλχεα μαρμαίροντα' τά μεν χοίλας έπΐ νήας 
δώχε φέρειν έτάροιδι Μενοιτίον άλκιμος υιός. 665 
και τότ 'Απόλλωνα προδέφη νεφεληγερέτα Ζευς' 
,,εί δ' 'άγε νυν, φίλε Φοίβε, κελαινεφές αϊμα κά&ηρον 
έλ&ών έκ βελέων Σαρπηδόνα, και μιν έπειτα 
πολλόν άποπρό φέρων λονδον ποταμοΐο ροήδιν 
χριδόν τ' άμβροδίη, περί δ' αμβροτα εΐματα έδδον' 670 
πέμπε δέ μιν πομποΐδιν άμα κραιπνοΐδι φέρεδ&αι, 
"Τπνω και Θανάτω διδνμάοδιν, οΐ ρά μιν ώκα 
9ήαονδ' έν Ανκίης εύρείης πίονι δήμω, 
έν&α έ ταρχνδονδι χαδίγνητοί τε έται τε 
τνμβω τε δτήλη τε· τό γάρ γέρας έδτί δανόντων." 676 

ως έφατ , οΰδ' άρα πατρός άνηχούδτηδεν 'Απόλλων, 
βή δέ κατ' Ίδαίων όρέων ές φνλοπιν αίνήν, 
αντίκα δ' έκ βελέων Σαρπηδόνα δΐον άείρας, 
πολλόν άποπρό φέρων λονδεν ποταμοΐο ροήδιν 
χρΐδέν τ άμβροδίη, περί δ' αμβροτα εΐματα εδδεν 680 
πέμπε δέ μιν πομποΐδιν άμα κραιπνοΐδι φέρεδ&αι, 
"Τπνφ και Θανάτω διδνμάοδιν, οΐ ρά μιν ώκα 
κάτ%εδαν έν Ανκίης εύρείης πίονι δήμω. 

Πάτροκλος δ' ΐπποιδι και Άντομέδοντι κελενδας 
Τρώας και Ανκίους μετεκία&ε, και μέγ' άάδ&η 685 
νήπιος" εί δέ έπος Πηληιάδαο φνλαξεν, 
ή τ άν ,νπέκφνγε κήρα κακήν μέλανος &ανάτοιο. 
άλλ' αίεί τ ε Α ιός κρείδδων νόος ήέ περ ανδρών 

7* 
\ 
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[OS τε xal αλκιμον ανδρα φοβεί καΐ άφείλετο νίκην 
ρηιδίως, δτέ δ' αυτός έποτρννει μαχέδαδθαι] 690 
δς ot xal τότε θυμών ένΐ δτήθεδβιν άνήκεν. 

ένθα τίνα πρώτον, τίνα δ' υβτατον έξενάριξας, 
Πατρόκλεις, δτε δή δε θεοί θανατόνδε κάλεδδαν; 
Άδρηδτον μεν πρώτα xal Αύτόνοον xal "Εχεκλον 
καΐ Πέριμον Μεγάδην καΐ Έπίβτορa xal Μελάνιππον, 
αύτάρ έπειτ "Ελαβον xal Μούλων ήδε Πυλάρτην 696 
τους έλεν, οί δ' άλλοι φύγαδε μνώοντο έκαδτος. 

ένθα χεν νψίπυλον Τροίην έλον νίες Αχαιών 
Πατρόκλου ΰπο χερδί" περιπρο γαρ εγχεΐ θϋεν 
εί μή Απόλλων Φοίβος έυδμήτου έπι πύργου 700 
έδτη, τω όλοά φρονέων, Τρώεδδι δ' άρήγων. 
τρις μεν έπ' άγκώνος βή τείχεος νψηλοΐο 
Πάτροκλος, τρίς δ' αυτόν άπεδτυφέλιξεν 'Απόλλων, 
χείρεδδ' άθανάτηδι φαεινήν άδπίδα νύδδων. 
άλλ' δτε δή το τέταρτον έπέδδυτο δαίμονι ΐδος, 706 
δεινά δ' δμοκλήδας έπεα πτερόεντα προδηύδα' 
,,χάξεο, διογενες Πατρόκλεις' ου νύ τοι αϊδα 
δφ ΰπο δουρί πόλιν πέρθαι Τρώων άγερώχων, 
ούδ' υπ' 'Αχιλλήος, os περ δέο πολλον άμείνων." 
§>ς φάτο, Πάτροκλος δ' άνεχάξετο πολλόν όπίδδω, 710 
μήνιν άλευάμενος έκατηβόλου 'Απόλλωνος. 

"Εκτωρ δ' έν Σκαιήδι πύλης έχε μώνυχας ίππους' 
δίξε γάρ, ήε μάχοιτο κατά κλόνον αυτις έλάδδας, 
ή λαούς ές τείχος όμοκλήδειεν άλήναι. 
ταντ άρα οί φρονέοντι παρίστατο Φοίβος 'Απόλλων 
άνέρι είδάμενος αίξηφ τε χρατερφ τε, 716 
Άδίω, δ? μήτρως ήν "Εκτορος ίπποδάμοιο, 
αύτοχαδίγνητος 'Εκάβης, υιός δέ Αύμαντος, .C 
δς Φρυγίη ναίεδχε ροής έπε Σαγγαρίοιο' 
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τα μιν έειβάμενος προδέφη Α ιός υίδς Απόλλων 720 
,ζΕκτορ, τίπτε μάχης άποπαΰεαι; ουδέ τί δε χρή. 
αϊθ', ο δον ήδδων ειμί, τόδον βέο φέρτερος εί'ην 
τω κε τάχα βτνγερώς πολέμου άπερωήδειας. 
αλλ' άγε Πατρόκλω έφεπε κρατερώννχας ίππους, 
αϊ κέν πώς μιν έλης, δώη δε τοι εύχος Απόλλων." 725 

ώς ειπών δ μεν αύτις έβη θεός αμ πόνον ανδρών, 
Κεβριόνη δ' έκέλευδε δαΐφρονι φαίδιμος "Εκτωρ 
ίππους ές πόλεμον πεπληγέμεν. αύτάρ 'Απόλλων 
δύδεθ' δμιλον ιών, έν δε κλόνον Άργείοιδιν 
ήκε κακόν, Τρωαίν δϊ και "Εκχορι κΰδος δπαζεν. 730 
"Εκτωρ δ' άλλους μεν Ααναούς έα ούδ' ένάριξεν, 
αύτάρ δ Πατρόκλω έφεπε κρατερώννχας ίππους. 
Πάτροκλος δ' έτέρωθεν άφ' ίππων άλτο χαμαξε 
δχαιή ίγχος έχων ετέρηφι δε λάζετο πέτρον 
μάρμαρον όκριόενθ', δν οί περί χειρ έκάλυψεν 735 
ήκε δ' έρειδάμενος, ούδε δήν χάξετο φωτός, 
ούδ' άλίωδε βέλος, βάλε δ' "Εκτορος ήνιοχήα 
Κεβριόνην, νόθον υΐ'ον άγαχλήος Πριάμοιο, 
ίππων ήνί' έχοντα, μετώπων όξέι λάι. 
άμφοτέρας δ' όφρΰς δϋνελεν λίθος, ούδέ οί έδχεν 740 
όδτέον, όφθαλμοί δΐ χαμαί πέδον έν χονίηδιν 
αύτον πρόδθε ποδών δ δ' αρ' άρνευτήρι έοιχώς 
χάππεδ' απ εύεργέος δίφρου, λίπε δ' όδτέα θυμός, 
τον δ' έπιχερτομέων προβέφης, Πατρόχλεις ίππε ν · 
,,ώ πόποι, ή μάλ' έλαφρδς άνήρ, ώς ρεία χνβιβτα. 746 
ει δή που χαί πόντω έν Ιχθνόεντι γένοιτο, 
πολλούς &ν χορέβειεν άνήρ οδε τήθεα διφών, 
νηδς άποθρώδκων, ει χαί δνδπέμφελος είη, 
ώς νυν έν πεδίφ έξ ίππων ρεΐα χνβιδτα. 
ή ρα χαί έν Τρώεδδι χνβιδχητήρες έαδιν." 750 
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ώς ειπών έπΐ Κεβριόνη ήρωι βεβηχειν 
οίμα λέοντος έχων, δς τε 6τα&μονς κεραΐξων 
εβλητο προς στήθος, έή τέ μιν ώλεβεν αλκή' 
ág έπΐ Κεβριόνη, Πατρόχλεις, αλβο μεμαώς. 
Έκτωρ δ' αύθ' ετέρω&εν άφ' ίππων αλτ ο χαμαξε. 755 
τώ περί Κεβριόναο λέονθ' ως δηρινθήτην, 
ω τ' δρεος κορνφήβι περί κταμένης έλάφοιο, 
αμφω πεινάοντε, μέγα φρονέοντε μάχεΰ&ον 
ως περί Κεβριόναο δύω μήβτωρες Αυτής, 
Πάτροκλός τε Μενοιτιάδης και φαίδιμος Εκτωρ, 760 
ϊεντ αλλήλων ταμέειν χρόα νηλέι χαλκά. 
Εκτωρ μεν κεφαλήφιν έπεί λάβεν, ουχί μεθίει' 
Πάτροκλος δ' έτέρωθεν εχεν ποδός· οι δε δή άλλοι 
Τρώες και Ααναοί βνναγον κρατερήν νβμίνην. 
ώς δ' Εύρός τε Νότος τ' έριδαίνετον άλλήλοιιν 766 
ονρεος έν βήββης βαθέην πελεμιζέμεν ΰλην, 
φηγόν τε μελίην τε ταννφλοιόν τε κράνειαν, 
αϊ τε προς άλλήλας ίβαλον ταννήκεας όζους 
VXV θεβπεβίη, πάταγος δε τε άγννμενάων, 
ώς Τρώες και Αχαιοί έπ' άλλήλοιβι θορόντες 770 
δήουν, ου δ' έτεροι μνώοντ' όλοοΐο φόβοιο. 
πολλά δέ Κεβριόνην άμφ' όξέα δοϋρα πεπήγειν 
Ιοί τε πτερόεντες από νενρήφι θορόντες, 
πολλά δε χερμάδια μεγάλ' άβπίδας έβτυφέλιξαν 
μαρναμένων άμφ' αυτόν 6 δ' έν βτροφάλιγγι χονίης 
χεΐτο μέγας μεγαλωβτί, λελαβμένος Ιπποβυνάων. 776 

/όφρα μίν ήέλιος μέβον ονρανον ¿μφιβεβήχειν, 
τόφρα μάλ' άμφοτέρων βέλε' ήπτετο, πίπτε δε λαός· 
ήμος δ' ήέλιος μετενίββετο βονλυτόνδε, 
και τότε δή ρ' υπέρ ale αν Αχαιοί φέρτεροι ήϋαν. 780 
έχ μεν Κεβριόνην βελέων ήρωα έρυββαν 
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Τρώων εξ ένοπής, καΐ απ' ώμων τεύχε' έλοντο, 
Πάτροκλος δε ΤρωβΙ κακά φρονέων ένόρουδεν. 

/τρις μεν έπειτ έπόρουβε θοω άτάλαντος "Αρηι, 
δμερδαλέα Ιαχών, τρίς δ' έννέα φώτας έπεφνεν 786 
άλλ' δτε δή τό τέταρτον έπέββντο δαίμονι ιδος, <~ο 
ένθ' δρα το ι, Πάτροκλε, φάνη βιότοιο τελευτή' 
ήντετο γάρ τοι Φοίβος εν ι κρατερή ύδμίνη 
δεινός./δ μεν τον ίόντα κατά χλόνον ουκ ένόηδεν 
ήέρι γάρ πολλή κεκαλυμμένος άντεβόληδεν 790 
δτή δ' όπιθε, πλήξεν δε μετάφρενον εύρέε τ' ώμω 
χειρί καταπρηνεΐ, βτρεφεδίνηθεν δέ οί όββε. 
[του δ' από μϊν κράτος κυνέην βάλε Φοίβος 'Απόλλων 
ή δε χυλινδομένη χαναχήν έχε ποδδιν νφ' ίππων 
αύλώπις τρυφάλεια, μιάνθηδαν δε έθειραι 796 

• αϊματι και κονίηδι., πάρος γε μεν ον θέμις ήεν ρ 
ίππόκομον πήληκα μιαίνεδθαι κονίηδιν, 
άλλ' ανδρός θείοιο χάρη χαρι'εν τε μέτωπον 
φΰετ , Άχιλλήος' τότε δε Ζευς "Εκτορι δωκεν 
ή κεφαλή φορέειν, δχεδόθεν δέ οί ήεν όλεθρος. 800 
παν δέ οί έν χείρεδδιν άγη δολιχόδκιον έγχος, 
βριθΰ μέγα δτιβαρόν κεκορυθμένον αυτά ρ άπ' ώμων 
άδπίς δύν τελαμώνι χαμαΐ πέδε τερμιόεδδα. 
λυδε δέ οί θώρηκα αναξ Α ιός υίος 'Απόλλων.] y 
τον δ' ατη φρένας είλε, λυθεν δ' υπό φαίδιμα γυΐα, 
δτή δε ταφών όπιθεν δέ μετάφρενον δξέι δ ουρί 806 
ώμων μεδδηγύς δχεδόθεν βάλε Αάρδανος άνήρ, 
Πανθοΐδης Έύφορβος, og ήλικίην έκέκαδτο 
έγχεΐ θ' ίπποδύνη τε πόδεδδί τε καρπαλίμοιδιν 
xal γάρ δή τότε φώτας έείκοδι βήδεν άφ' ίππων, 810 
πρώτ έλθων δύν όχεδφι, διδαδκόμενος πολέμοιο 
3g τοι πρώτος έφήκε βέλος, Πατρόκλεις ίππεϋ, 



9 6 ΙΛΙΑΔΟΣ П. · 

ουδέ δάμαδβ'' δ μεν aiτις άνέδραμε, μίκτο δ' όμίλω, 
[εκ χροος άρπάξας δόρν μειλινον, ούδ' ύπέμεινεν 
Πάτροχλον, γυμνόν περ έόντ', ¿ν δηιοτήτΐ'] 816 
Πάτροκλος dì θεού πληγή καΐ δονρΐ δαμαβ&είς 
αψ έτάρων εις έθνος έχάξετο κήρ' άλεείνων. 
Έκτωρ δ' ώς ειδεν Πατροκλήα μεγά&νμον 
άψ άναχαζόμενον βεβλημένον όξέι χαλκω, 
άγχίμολόν ρά οί ήλθε κατά δτίχας, ουτα δε δ ουρί 820 
νείατον ¿ς κενεώνα, διαπρο δέ χαλκών έλαδδεν. ; 

δούπηδεν δε πεδών, μέγα δ' ήκαχε λαό ν 'Αχαιών. 
ώς δ' δτε δϋν άκάμαντα λέων έβιήβατο χάρμη, 
ω τ δρεος κορυφήβι μέγα φρονέοντε μαχεσθον 
πίδακος άμφ' όλίγης' έ&έλουδι δε πιέμεν αμφω ' 825 
πολλά δέ τ' άβ&μαίνοντα λέων έδάμαδβε βίηφιν 
ώς πολέας πεφνόντα Μεν ο ιτ ίου αλκιμον vlòv 
Έκτωρ Πριαμίδης σχεδόν έγχεί θυμόν άπηύρα, 
καί о С έπευχόμενος έπεα πτερόεντα προδηυδα' 
,,Πάτροκλ', ή που έφηβ&α πάλιν κεραϊξέμεν άμήν, 830 
Τρωιάδας δέ γυναίκας, έλεύθερον ήμαρ ¿πούρας, 
αξειν έν νήεββι φίλην ές πατρίδα γαΐαν, 
νήπιε ' τάων δέ πρόσθ' Έκτορος ώκέες ίπποι 
ποβδίν όρωρέχαται πολεμίζειν έγχεί δ' αυτός 
Τρωβί φιλοπτολέμοιβι μεταπρέπω, δ δφιν άμννω 835 
ήμαρ άναγκαΐον ' σέ δέ τ' ένθάδε γύπες έδονται. 
α δείλ', ούδέ τοι έσθλός έών χραίβμηδέν Άχιλλενς, 
3ς πού τοι μάλα πολλά μένων έπετέλλετ' ίόντι-
,μή μοι πριν ίέναι, Πατρόκλεις ίπποκε'λευθε, 
νήας έπι γλαφνράς, πριν Έκτορος άνδροφόνοιο 840 
αίματόεντα χιτώνα περί στήθεβσι δαΐξαι.' 
ώς που δε προδέφη, δοί δέ φρένας αφρονι πείθεν." 

τον δ1 όλιγοδρανέων προδέφης, Πατρόκλεις ίππεύ ' 
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„ήδη νϋν, "Εκτορ,' μεγάλ' ενχεο" οοί γαρ έδωκεν 
νίκην Ζευς Κρονίδης και Απόλλων, οϊ με δάμαδδαν 
[ρηιδίως' αυτοί γαρ άπ' ωμων τενχε έλοντο.] 846 
τοιούτοι δ' εί πέρ μοι έείκοβιν άντεβόληδαν, 
.πάντες κ αντόθ' δλοντο εμώ υπό δονρΐ δαμε'ντες. 
άλλά με μοΐρ' δλοή και Λητούς έκτανεν υίός, 
άνδρών δ' Ενφορβος ' δύ δέ με. τρίτος έξεναρίξεις. 850 
άλλο δέ τοι έρέω, δν δ' ένί φρεδί βάλλεο δήδιν' 
ου θην ούδ' αυτός δηρον βέη, άλλά τοι ήδη 
άγχι παρέδτηκεν θάνατος και μοίρα κραταιή, 
χερδί δαμέντ' 'Λχιλήος άμύμονος Αίακίδαο." 

ώς άρα μιν είπόντα τέλος θανάτοιο κάλυψεν 855 
ψυχή δ' εκ ρεθέων πταμένη Άιδόβδε βεβήκειν, 
δν πότμον γοόωδα, λιπούδ' άνδροτήτα και ήβην. 
τον και τεθνηώτα προδηύδα φαίδιμος "Εκτωρ · 
,,Πανρόκλεις, τι νύ μοι μαντεΰεαι αίπύν δλεθρον; 
τίς δ' οίδεί κ 'Αχιλεύς Θέτιδος πάι'ς ήνκόβοιο 860 
φθήη εμώ υπό δουρί τυπείς άπο θνμόν όλέδδαι; 

ώς άρα φωνήδας δόρυ χάλκεον εξ ώτειλής 
εί'ρνδε, λάξ προδβάς, τον δ' νπτιον ώδ' άπο δουρός. 
αντίκα δε ξύν δουρί μετ Αντομέδοντα βεβήκειν, 
άντίθεον θεράποντα ποδώκεος Λίακίδαο' 865 
ί'ετο γαρ βαλέειν τον δ' εκφερον ώκέες ίπποι 
άμβροτοι, ους Τίηλήι ffioì δόδαν άγλαά δώρα. 

ΙΛΙΑΔΟΣ Ρ. 

Μενελάου άριδχεία. 
ονδ' έλαθ' 'Λζρέος υιό ν άρηίφιλον Μενέλαον 

Πάτροκλος Τρώεδδι δαμείς έν δηιοτήτι. 
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βη δέ δ là προμάχων κεκορνθμένος αίθοπι χαλχώ, 
άμφϊ δ' α ρ' αντώ βαίν', ως τις περί πόρταχι μήτηρ 
πρωτοτόχος κιννρή, ον πριν είδνΐα τόκοιο" 6 
ág περί Πατρόκλφ βαίνε ξανθός Μενέλαος, 
πρόβθε δέ οι δόρν τ έβχε xal άβπίδα πάντοβ' έίβην, 
τον χτάμεναι μεμαώς, δς τις τ ον γ' άντίος ελθοι. 
ονδ' άρα Πανθόον. νιος ένμμελίης άμέληβεν 
Πατρόχλοιο πεβόντος άμνμονος' άγχι δ' αρ' αντον 10 
εβτη, xal προβέειπεν άρηίφιλον Μενέλαον 
,,Άτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές, δρχαμε λαών, 
χάξεο, λείπε δε νεκρόν, ëa δ' εναρα βροτόεντα" 
οΰ γάρ τις npŐTcpog Τρώαν κλειτών τ' επικούρων 
Πάτροχλον βάλε δονρΐ κατά κρατερήν νβμίνην · 15 
τω με ία κλέος έβθλόν ένι Τρώεββιν άρέβθαι' 
μή βε βάλω, άπο δέ μελιηδέα θνμόν έλωμαι." 

τον δέ μέγ' όχθήβας προβέφη ξανθός Μενέλαος' 
,,Ζεν ιάίτερ, ον μέν καλόν νπέρβιον ενχετάαβθαι. 
ούτ ουν παρδάλιος τόββον μένος ούτε λέοντος 20 
ούτε βυος κάπρον όλοόφρονος, ob τε μέγιβτος 
θνμός ένί βτήθεββι περί βθένεϊ βλεμεαίνει, 
δββον Πανθόον νΐες ένμμελίαι φρονέονβιν. 
ονδέ μέν ονδέ βίη 'Τπερήνορος ίπποδάμοιο 
ής ήβης άπόνηθ', δτε μ' ώνατο xal μ' νπέμεινεν 26 
και μ* έφατ έν Ααναοΐβιν έλέγχιβτον πολεμιβτήν 
εμμεναι" ονδέ ε φημι πόδεββί γε οϊβι κιόντα 
ενφρήναι αλοχόν τε φίλην κεδνούς τε τοχήας. 
ως θην xal βον έγώ λνβω μένος, εΐ χέ μεν αντα 
βτήης- άλλα β' έγώ γ' άναχωρήβαντα κελεύω 30 
¿ς πληθυν Ιέναι, μηδ' άντίος Ίβταβ' έμεΐο, 
πρίν τι κακόν παθέειν φεχθέν δέ τε νήπιος εγνω." 

ώς φάτο, τον δ' ον πείθεν άμειβόμενος δέπροβηύδα' 
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,,νϋν μεν δη, Μενέλαε διοτρεφές, ή μάλα τίβεις 
γνωτον έμόν, τον έπεφνες, έπευχόμενος δ' άγορεύεις, 
χήρωδας δε γυναίκα μυχώ θαλάμοιο νέοιο, 36 
άρρητον δε τοκεϋδι γόον καΐ πένθος έθηκας. 
ή κέ δφιν δειλοΐδι γόου κατάπαυμα γενοίμην, 
εΐ κεν έγώ κεφαλήν τε τεήν καΐ τεύχε' ένείκας 
Πανθόφ έν χείρεδδι βάλω xal Φρόντιδι δέη. 40 
αΛΛ' ού μάν έτι δηρον άπείρητος πόνος έδται 
ουδέ τ' αδήριτος, ή τ αλκής ή τε φόβοιο." 

ώς ειπών οϋτηδε κατ' άδπίδα πάντοδ' έίδην' 
ούδ' έρρηξεν χαλκός, άνεγνάμφθη δέ οί αιχμή 
άδπίδ' ένι κρατερή, ό δε δεύτερος ώρνυτο χαλκω 4δ 
Άτρεΐδης Μενέλαος, έπευξάμενος Αιι πατρί, 
αψ δ' άναχαζομένοιο κατά βτομάχοιο θέμεθλα 
νύξ', έπΐ δ' αυτός έρειδε, βαρείη χειρϊ πιθήδας' 
άντικρύς δ' άπαλοΐο δι αύχένος ήλυθ' άκωκή. 
δούπηβεν δε πεδών, άράβηδε δέ τεύχε' έπ' αντφ' 50 
αΐματί οί δεύοντο κόμαι χαρίτεδδιν δμοΐαι 
πλοχμοί θ', οϊ χρυδω τε και άργύρω έδφήκωντο. 
οίον δε τρέφει έρνος άνήρ έριθηλϊς έλαίης 
χώρω έν οίοπόλω, δθ' άλις άναβέβρυχεν ύδωρ, 
καλόν τηλεθάον το δέ τε πνοιαϊ δονέουδιν ЬЪ 
παντοίων άνεμων, καί τε βρύει ανθεί λευκώ' 
έλθών δ' έξαπίνης άνεμος δυν λαίλαπι πολλή 
βόθρου τ έξέδτρεψε xal έξετάνυδδ' έπϊ γαίψ 
τοΐον Πανθόου υ ιόν έυμμελίην Έύφορβον 
Άτρεΐδης Μενέλαος έπεϊ κτάνε, τεύχε' έδύλα. βο 
ág δ' δτε τίς τε λέων όρεδίτροφος, άλκϊ πεποιθώς, 
βοδκομένης άγέλης βουν άρπάδη, ή τις άρίδτη· 
τής δ' έξ αύχέν' ίαξε λαβών κρατεροιδιν όδοϋδιν 
πρώτον, έπειτα δέ θ' αϊμα και έγκατα πάντα λαφύδδει 
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δηών άμφί δε τόν γε χυνες τ άνδρες τε νομήες 65 
πολλά μάλ' ίύξουβιν άπόπρο&εν ονδ' έ&έλουδιν 
άνχίον έλ9έμεναι' μάλα γάρ χλωρον δέος αίρει' 
ώς των οϋ τινι θυμός ένί βτή&εδβιν έτόλμα 
άντίον έλ&έμεναι Μενελάου κνδαλίμοιο. 
ένθα κε ρεΐα φέροι κλυτά τεύχεα Πανϋ-οΐδαο 70 
'Ατρεΐδης, ει μή οί άγάβδατο Φοίβος 'Απόλλων, 
δς ρά οί Έκτο ρ' έπώρδε θοώ άτάλαντον "Αρψ, 
άνέρι είδάμενος, Κικόνων ήγήτορι Μέντη· 
καί μιν φωνήδας έπε α πτερ&εντα προδηύδα' 
,^Εχτορ, νυν βύ μεν ώδε θέεις άκίχητα διώκων, 75 
ίππους Αίακίδαο δαΐφρονος' οί δ' άλεγεινοί 
άνδράβι γε θνητοί®«· δαμήμεναι ήδ' δχέεβ&αι, 
άλλω γ' ή 'Αχιλήι, τον άθανάτη τέκε μήτηρ. 
τόφρα δέ τοι Μενέλαος άρήιος 'Ατρέος νιος 
Πατρόκλω περιβάς Τρώων τον άριδτον έπεφνεν, 80 
Παν&οΐδην Έύφορβον, έπαυδε δε θουριδος αλκής." 

ώς ειπών 6 μεν αυτις έβη θεός άμ πόνον άνδρών, 
Έκτορα δ' αίνόν αχος πνκαδε φ ρ εν ας άμφιμελαίνας. 
πάπτηνεν δ' άρ' έπειτα κατά δτίχας, αύτίκα δ' έγνω 
τον μεν άπαινυμενον κλυτά τεύχεα, τον δ' επί γαίη85 
κείμενο ν έρρει δ' αίμα κατ ούταμένην ώτειλήν. ' 
βή δε δια προμάχων κεκορυ&μένος αΐ&οπι χαλκω, 
όξέα κεκληγώς, φλογί είχελος Ήφαίδτοιο 
άδβέδτω' ούδ' υίον λάθεν 'Ατρέος όξυ βοήδας' 
όχ&ήδας δ' άρα είπε πρός ον μεγαλήτορα θυμό ν 90 
,,ω μοι ε'γών' εΐ μέν κε λίπω κάτα τεύχεα καλά 
Πάτροκλ.όν θ', δς κείται έμής ένεχ' ενθάδε τιμής, 
μή τις μοι Ααναών νεμεδήδεται, δς χεν ΐδηται. 
εί δέ χεν Έχτορι μοΰνος έών καί Τρωδί μάχομαι 
αίδεσθείς, μή πώς με περιδτήωδ' ένα πολλοί' 95 
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Τρώας δ' ένθάδε πάντας άγει κορνθαίολος "Εκτωρ. 
αλλά τί ή μοι ταύτα φίλος διελέξατο θυμός; 
δππότ' άνήρ έθ'έλη προς δαίμονα φωτί μάχεβθαι, 
δν κε θεός τιμα, τάχα οι μέγα πήμα χυλίβθη. 
τω μ' ου τις Ααναών νεμεβήβεται, δς κεν ίδηται 100 
"Εχτορι χωρήβαντ , έπεϊ έκ θεόφιν πολεμίξει. 
ει δέ που Αί'αντός γε βοήν άγαθοΐο πνθοίμην 
άμφω χ' αντις ίόντες έπιμνηβαίμεθα χάρμης 
και προς δαίμονά περ, ει πως έρνβαίμεθα νεκρόν 
Πηλείδη Άχιλήΐ' κακών δέ κε φέρτατον ε/ή." 105 

είος ό ταϋθ' ωρμαινε κατά φρένα και κατά θυμόν, 
τόφρα δ' έπϊ Τρώωνβτίχες ήλνθον' ήρχε δ' άρ' "Εκτωρ. 
αυτάρ 8 γ' έξοπίδω άνεχάζετο, λείπε δε νεκρόν, 
έντροπαλιζόμενος ως τ ε λίς ήνγένειος, 
δν ρα κύνες τε χαί άνδρες άπό βταθμοΐο δίωνται 110 
έγχεβι και φωνή· τού δ' εν φρεδιν άλκιμον ήτορ 
παχνοϋται, άέκων δέ τ' ίβη άπο μεδδανλοιο" 
ώς άπο Πατρόκλοιο κίε ξανθός Μενέλαος, 
ατή δε μεταδτρεφθείς, έπεϊ ικετο έθνος εταίρων, 
παπταίνων Αΐαντα μέγαν, Τελαμώνιον νίόν. ιΐδ 
τον δε μάλ' αΐψ' ένόηδε μάχης ίπ άριδτερά πάδης 
θαρδύνονθ' έτάρους καΐ έποτρννοντα μάχεβθαι" 
θεδπέδιον γάρ δφιν φόβον έμβαλε Φοίβος 'Απόλλων, 
βη δε θέειν, είθαρ δέ παριδτάμενος έπος ηνδα' 
,,Αιαν, δ εύρο, πέπον, περί Πατρόκλοιο θανόντος 120 
δπενδομεν, αΐ κε νέχυν περ Άχιλλήι προφέρωμεν 
γυμνόν" άτάρ τά γε τενχε' έχει κορνθαίολος "Εκτωρ." 

ώς έφατ', Αί'αντι δε δαΐφρονι θυμόν δρινεν. 
βη δέ δια προμάχων, άμα δέ ξανθός Μενέλαος. 
"Εκτωρ μέν Πάτροκλον, έπεϊ κλύτά τενχε' άπηνρα, 125 
ελχ', ΐν' άπ ώμοιιν κεφαλήν τάμοι δξέι χαλκω, 
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τον δε νέκνν Τρωηβιν έρνβδάμενος χνβΐ δοίη' 
Αίας δ' έγγύθεν ήλθε φέρων δάκος ήύτε πύργον. 
"Εκτωρ δ' αψ ές ομιλον Iων άνεχάξεθ' εταίρων, 
ές δίφρον δ' άνόρουβε' δίδον δ' δ γε τεύχε α καλά 130 
ΤρωβΙ φέρειν προτι άδτν, μέγα κλέος εμμεναι αύτω. 
Αίας δ' άμφΐ Μενοιτιάδη δάκος ενρν καλύψας 
έβτήκειν, ως τίς τε λέων. περί οϊδι τεκεδβιν, 
ω ρά τε νήπι αγοντι δνναντήδωνται έν ύλη 
άνδρες έπακτήρες" 6 δέ τε δθένεϊ βλεμεαίνει, 136 
παν δέ τ έπιδκννιον κάτω έλκεται όδδε καλύπτων 
&ς Αίας περί Πατρόκλω ήρωι βεβήκειν. 
'Ατρεΐδης δ' έτέρωθεν άρηίφιλος Μενέλαος 
έδτήκει μέγα πένθος ένί δτήθεδδιν άέξων. 

Γλαύκος δ' Ίππολόχοιο πάις, Ανκίων άγός άνδρών, 
"Εκτορ' νπόδρα Ιδών χαλεπω ήνίπαπε μύθω' 141 
,/Εκτορ είδος άριστε, μάχης άρα πολλόν έδεύεο ' 
ή δ' αντως κλέος έδθλόν ¿χει φύξηλιν έόντα. 
φράξεο νϋν, δππως κε πόλιν και αδτν δαώδεις • 
οϊος δύν λαοίδι, τοϊ Ίλίφ έγγεγάαδιν 146 
ον γάρ τις Ανκίων γε μαχηδόμενος Ααναοΐδιν 
είδι περί πτόλιος, έπεί ονκ άρα τις χάρις ήεν 
μάρναδθαι δηίοιδιν έπ' άνδράδι νωλεμες αίεί. 
πώς κε δύ χείρονα φώτα δαώδειας μεθ' ομιλον, 
βχέτλι, έπεί Σαρπηδόν' άμα ξεΓνον και εταΐρον 160 
κάλλιπες Άργείοιδιν έλωρ xal κύρμα γενέδθαι, 
δς τοι πόλλ' δφελος γένετο, πτόλεΐ τε και αύτω, 
ξωός έών νϋν δ' ον οί άλαλκέμεναι χύνας έτλης. 
τω νϋν, εί τις έμοί Ανκίων έπιπείδεται άνδρών, 
οίχαδ' ΐμεν, Τροίη δέ πεφήδεται αΐπύς όλεθρος. 156 
εί γάρ νϋν Τρώεδδι μένος πολνθαρδίς ένείη, 
άτρομο ν , οΐόν τ' άνδρας έβ έρχεται, οΐ περί πάτρης 
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άνδράβι δνβμενέεββι πόνον και δήριν έθεντο, 
αίψά χε Πάτροχλον έρνβαίμεθα *Ίλιον εΐβω. 
ει δ' ούτος προτί άβτυ μέγα Πριάμοιο άνακτος 160 
έλθοι τεθνηώς χαί μιν έρυβαίμεθα χάρμης, 
αΐψά χεν Άργείοι Σαρπηδόνος έντεα χαλά 
λύβειαν, χαί χ' αυτόν άγοίμεθα "Ιλιον εΐβω · 
τοίου γάρ θεράπων πέφατ άνέρος, δς μέγ άριβτος 
Άργείων παρά νηυβί χαί άγχέμαχοι θεράποντες. 165 
άλλα βύ γ' Αϊαντος μεγαλήτορος ουκ έτάλαββας 
βτήμεναι άντα, κατ δββε ιδώ ν δηίων εν άυτή, 
ονδ' Ιθύς μαχέβαβθαι, έπεί βέο φέρτερός έβτιν." 

τον δ' άρ' νπόδρα Ιδών προβέφη κορνθαίολος "Εκτωρ ' 
,,Γλαύκε, τί ή δε βν τοΐος έών νπέροπλον έειπες ; 170 
& πόποι, ή τ' έφάμην βε περί φρένας έμμεναι άλλων, 
των, δββοι Αυκίην έριβώλακα ναιετάουβιν 
νϋν δέ βευ ώνοβάμην πάγχν φρένας, οίον ¿είπες, 
δς τέ με φής Αί'αντα πελώριον ούχ νπομεΐναι. 
οϋ τοι έγών έρριγα μάχην ουδέ κτύπου ίππων lib 
άλλ' αίεί τε Α ιός χρείββων νόος αίγιόχοιο, 
δς te χαί άλχιμον άνδρα φοβεΐ χαί άφείλετο νίκην 
ρψδίως, ότέ δ' αυτός εποτρύνει μαχέβαβθαι. 
άλλ' άγε δεύρο, πέπον, παρ' έμ' ϊβταβο χαί ί'δε έργον, 
ήε πανημέριος κακός έββομαι, ώς άγορεύεις, 180 
ή τινά χαί Ααναών, άλχής μάλα περ μεμαώτα, 
βχήβω άμννέμεναι περί Πατρόχλοιο θανόντος." 

&ς ειπών Τρώεββιν έχέχλετο μακρόν άύβας' 
„Τρώες χαί Αύχιοι χαί Αάρδανοι άγχιμαχηταί, 
άνέρες έβτε, φίλοι, μνήβαβθε δέ θούριδος άλκής, 186 
δφρ' άν έγών 'Αχιλήος άμύμονος έντεα δύω 
χαλά, τά Πατρόχλοιο βίην ένάριξα καταχτάς." 

ως άρα φωνήβας άπέβη κορνθαίολος "Εκτωρ 
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δηίον ¿x πολέμοιο, θέων δ' έκίχανεν εταίρους 
ώκα μάλ', ου πω τήλε, ποβϊ χραιπνοΐδι μεταβπών, 190 
οΐ προτί άβτυ φέρον χλυτά τεύχεα Πηλεΐωνος. 
βτάς δ' άπάνεν&ε μάχης πολνδακρνον ίντε' άμειβεν ' 
ή τοι 6 μεν τά α δωκε φε'ρειν προτί "Ιλιον ΐρήν 
Τρωδί φιλοπτολέμοιδιν, δ δ' αμβροτα τεύχεα δϋνεν 
Πηλεΐδεω Άχιλήος, α οί θεοί Ούρανίωνες 195 
πατρί φίλω έπορον δ δ' άρα ω παιδί οπαδδεν 
γηράς' αλλ' ούχ νιος έν έντεδι πατρός έγήρα. 

τον δ' ώς ονν άπάνεν&εν ίδεν νεφεληγερέτα Ζευς 
τενχεδι Πηλεΐδαο κορνδδόμενον θείοιο, 
χινήδας ρα χάρη προτί δν μν&ήδατο θυμό ν 200 
,,ά δείλ', ουδέ τί τοι θάνατος κατα&νμιός έδτιν, 
δς δή τοι δχεδον είδι, δν δ' αμβροτα τεύχεα δννεις 
άνδρός άριδτήος, τόν τε τρομέονδι και άλλοι, 
τον δή έταΐρον επεφνες ενηέα τε κρατερόν τε, 
τεύχεα δ' ου κατά κόδμον άπο κρατός τε και ώμων 206 
είλεν άτάρ τοι νϋν γε μέγα κράτος έγγυαλίξω 
των ποινήν, δ το« ου τι μάχης έκνοδτήδαντι 
δέξεται 'Ανδρομάχη κλντά τεύχεα Πηλεΐωνος 

ή και κνανέηδιν έπ' δφρνδι νενδε Κρονίων, 
Έχτορι δ' ήρμοδε τενχε' επί χροΐ, δν δέ μιν Άρης 210 
δεινός έννάλιος, πλήδδεν δ' άρα οί μέλε' έντδς 
άλχής και σθένεος. μετά δε κλειτονς επίκουρους 
βη ρα μέγα ίάχων, ίνδάλλετο δέ δφιδι πάδιν 
τενχεδι λαμπόμενος μεμαθύμου Πηλεΐωνος. 
ώτρννεν δε έκαδτον έποιχόμενος έπέεδδιν, 216 
Μέδ&λην τε Γλανκόν τε Μέδοντά τε Θερδίλοχάν τε, 
'Αδτεροπαΐόν τε Αειδήνορά θ' Ίππόθοόν τε, ' 
Φόρκνν τε Χρομίον τε και "Εννομον οίωνιδτήν 
τους δ γ' έποτρννων επεα πτερόεντα προδηνδα' 
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,,χέχλυτε, μνρία φϋλα περιχτιάνων επικούρων 220 
ου γάρ έγώ πληθνν όιξή μένος ovài χατίζων 
ένθάδ' άφ' υμετέρων πολιών ήγειρα έκαβτον, 
άλλ' ϊνα μοι Τρώαν άλόχονς και νήπια τέκνα 
προφρονέως ρύοιβθε φιλοπτολέμων irk Αχαιών, 
tà φρονέων όώροιβι κατατρύχω καΐ έδωδή 225 
λαούς, ύμέτερον δέ εκάβτον θυμό ν άέξω. 
τω τις νυν ίθνς τετραμμένος ή άπολέβθω 
ήέ βαωθήτω ' ή γάρ πολέμου όαριβτύς. 0 

δς δέ κε Πάτροκλον καΐ τεθνηώτά περ έμπης 
Τρώας ές ίπποδάμους έρνβη, εί'ξη δέ οί Αίας, 230 
ήμιβν τω ένάρων άποδάββομαι, ήμιβν δ' αυτός 
έ%α> έγώ' το δέ οί κλέος έββεται, δββον έμοί περ." 

ώς έφαθ', οί δ' ίθνς Ααναών βρίβαντες ίβηβαν, 
δούρατ άναϋχόμενοι' μάλα δέ βφιβιν έλπετο θυμός 
ν εκράν irk Αΐαντος έρύειν. Τελαμωνιάδαο' 235 
νήπιοι, ή τε πολέόβιν έπ αύτω θυμό ν άπηύρα. 
και τότ αρ' Αίας είπε βοήν άγαθόν Μενέλαον 
,,ω πέπον, ώ Μενέλαε διοτρεφές, ούκέτι νώι 
ελπομαι αύτώ περ νοβτηβέμεν έκ πολέμοιο. 
ου τι τόβον νέκυος περιδείδια Πατρόκλοιο, 240 
δς κε τάχα Τρώων κορέει χύνας ήδ' οιωνούς, 
δββον έμή κεφαλή περιδείδια, μή τι πάθηβιν, 
καΐ 6ή, έπεΐ πολέμοιο νέφος περί πάντα καλύπτει, ·, 
"Εκτωρ, ήμΐν δ' αντ' αναφαίνεται αίπϋς όλεθρος, 
άλλ' αγ' άριβτήας Ααναών κάλει, ήν τις άκονβη." 245 

ág έ'φατ', ονδ' άπίθηβε βοήν άγαθος Μενέλαος, 
ήνβεν δε διαπρύβιον Ααναοΐβι γεγωνώς' 
,,ώ φίλοι, Αργείων ήγήτορες ήδε μέδοντες, 
οί τε παρ' Ατρεΐδης Άγαμέμνονι xal Μενελάφ 
δήμια πίνονβιν xal βημαίνονβιν εκαβτος 250 

номши ilus. п. 8 



1 0 6 ΙΛΙΑΔΟΣ П. · 

λαοίς, ix δε Αώς τιμή και χϋδος όπηδεΐ. 
άργαλέον δέ μοί έβτι διαβκοπιαβθαι έκαβτον 
ήγεμόνων τόββη γαρ έρις πολέμοιο δέδηεν. 
άλλά τις αντυς ίτω, νεμεβιζέβθω δ' ένϊ θνμω 
Πάτροκλον Τρωηβι κνβίν μέλπηθρα γενέβθαι255 

ώς έφατ , όξν δ' άκονβεν Όιλήος ταχύς Αίας, 
πρώτος δ' άντίος ήλθε θέων άνά δηιοτήτα' 
τον δε μετ' 'Ιδομενεύς καϊ όπάων Ίδομενήος 
Μηριόνης, άτάλαντος ένυαλίω άνδρεϊφόντη. 
των δ' άλλων τις κεν ήβι φρεβίν ούνόματ' είποι, 260 
δββοι δή μετόπιβθε μάχην ήγειραν 'Αχαιών; 

Τρώες δϊ προντυψαν άολλεες, ήρχε δ' άρ' "Εκτωρ. 
ώς δ' δτ' έπΐ προχοήβι διιπετέος ποταμοϊο 
βέβρνχεν μέγα κύμα ποτι .ρόον, άμφί δέ τ' άκραι 
ήιόνες βοόωβιν έρευγομένης αλός έξω, 265 
τόββη άρα Τρώες ιαχή ί'βαν. αύτάρ 'Αχαιοί 
έβταβαν άμφί Μενοιτιάδη ένα θνμόν έχοντες, 
φραχθέντες βάκεβιν χαλκήρεβιν. άμφί δ' άρα βφιν 
λαμπρήβιν κορύθεββι Κρονίων ήέρα πολλήν 
%ευ , έπεί ούδε Μενοιτιάδην ήχθαιρε πάρος γε, 270 
δφρα ξωος έών θεράπων ήν Αίακίδαο' 
μίβηβεν δ' άρα μιν δηίων κνβί χύρμα γενέβθαι 
Τρωηβιν τω χαί οί άμννε'μεν ωρβεν έταίρονς. 

ώβαν δε πρότεροι Τρώες έλίκωπας 'Αχαιούς' 
νεχρόν δϊ προλιπόντες νπέτρεβαν, ούδε τιν' αυτών 275 
Τρώες νπέρθυμοι έλον έγχεβιν ίέμενοί περ, 
αλλά νέκνν έρύοντο. μίνννθα δϊ καϊ τον 'Αχαιοί 
μέλλον άπέββεβθαι' μάλα γάρ βφεας ώχ' έλέλιξεν 
Αίας, ög περί μϊν είδος, περί δ' έργα τέτυκτο 
των άλλων Ααναών μετ άμύμονα Πηλεΐωνα. 280 
ίθυβεν δε δια προμάχων βνΐ εΐκελος άλκήν 
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καπρίφ, ος τ' έν όρεββι κύνας θαλερούς τ' αίξηονς 
ρηιδίως έκέδαββεν έλιξάμενος δια βήββας' 
ώς νίος Τελαμώνος άγανον, φαέδιμος Αίας, 
ρεΐα μετειβάμενος Τρώων έχέδαββε φάλαγγας, 285 
ο'ί κερί Πατρόχλφ βεβαβαν, φρόνεον δε μάλιβτα 
άβτυ πότι βφέτερον έρύειν xal χΰδος άρέβθαι. 
ή roi τόν Αήθοιο Πελαβγοϋ φαίδιμος νιος 
Ίππόθοος ποδός έλχε χαζά χρατερήν νβμίνην, . 
δηβάμενος τελαμώνι παρά βφνρον άμφί τένοντας, 290 
"Εχτορι xal Τρώεββι χαριξόμενος· τάχα δ' αντώ 
ήλθε xaxóv, τό ol ον τις έρνχαχεν ίεμένων περ. 
τον δ' νιος Τελαμωνος, έπαΐξας δι όμίλου, 
πλήξ' αντοβχεδίην χννέης δ là χαλχοπαρήον' 
ήριχε δ' ίπποδάβεια χδρνς περί δονρός άχωχή, 296 
πληγεΐβ' έγχεΐ τε μεγάλω xal χειρί παχείη, 
έγχέφαλος dl παρ' ανλον άνέδραμεν έξ ώτειλής 
αίματόεις. τον δ' ανθι λύθη μένος, έχ δ' άρα χειρών 
Πατρόχλοιο πόδα μεγαλήτορος ήχε χαμάξε 
χεΐβθαι· ó δ' άγχ αύτοΐο πέβε πρηνής έπΐ νεχρφ, 800 
τήλ' από Ααρίβης έριβώλαχος, ουδέ τοχενβιν 
θρέπτρα φίλοις άπέδωχε, μινυνθάδιος δέ ol αιών 
επλεθ' υπ Αΐαντος μεγαθύμον δονρΐ δαμέντι. 
"Εχτωρ δ' αυτ Αΐαντος άκόντιβε δονρΐ φαεινφ ' 
άλλ' ò μεν άντα Ιδων ήλενατο χάλκεον εγχος S05 
τντθόν ò δέ Σχεδέον μεγάθυμου 'Ιφίτον νίόν, 
Φωκήων οχ άριβτον, ος έν κλειτω Πανοπήι 
οικία ναιετάαβκε πολέββ' άνδρεββιν άνάββων, 
τον βάλ' νπο κληΐδα μέβην διά δ' άμπερές άκρη 
αιχμή χαλκείη παρά νείατον ώμον άνέβχεν. 810 
δονπηβεν δέ πεβών, άράβηβε δέ τενχε' έπ' αντφ, 
Αίας δ' αν Φόρχυνα δαΐφρονα, Φαίνοπος νίόν, 

8* 



1 0 8 ΙΔΙΑΔΟΙ Ρ. 

Ίπποδόφ περιβάντα μέδην κατά γαβτέρα τνψεν, 
φήξε δε δώρηκος γναλον, δια δ' έντερα χαλκός 
ήφυδ'' 6 δ' έν κονίηδι πεβών έ'λε γαΐαν άγοβτω. 316 
χώρηδαν δ' υπό τε πρόμαχοι και φαίδιμος Έκτωρ' 
Άργεΐοι δέ μέγα ΐαχον, έρνδαντο δέ νεκρούς, 
Φόρκνν Ίππόδοόν τε, λνοντο δέ τενχε' άπ ωμων. 

ένδα κεν αντε Τρώες άρηιφίλων νπ' 'Αχαιών. 
Τλιον είδανέβηδαν άναλκείηδι δαμέντες, 320 
Άργεΐοι δέ χε κϋδος έλον και νπερ Αιός αΐδαν 
κάρτεΐ και δδένεΐ δφετέρω' άλλ' αντός Απόλλων 
Αίνείαν ωτρννε δέμας Περίφαντι έοιχως 
χήρνκ' Ήπντίδη, δς οΐ παρά πατρί γέροντι 
κηρύδδων γήραδκε, φίλα φρεδί μήδεα είδώς' 326 
τω μιν έειδάμενος προδέφη Α ιός νίός Απόλλων 
„Αινεία, πώς αν και νπερ δεόν είρύδδαιδδε 
Τλιον αίπεινήν; ώς δη ίδον άνέρας άλλους, 
κάρτεΐ τε δδένεΐ τε πεποιδότας ήνορέη τε 
πλήδεΐ τε δφετέρω, και νπερδέα δήμον έχοντας. 330 
ήμΐν δέ Ζευς μεν πολύ βονλεται ή Ααναοΐδιν 
νίκην' άλλ' αύτοϊ τρεϊτ αδπετον ονδε μάχεδδε." 

ώς έφατ , Αινείας δ' έκατηβόλον Απόλλωνα 
έγνω έδάντα Ιδών, μέγα δ' Έκτορα είπε βοήδας' 
,"Εχτορ τ ήδ' άλλοι Τρώων άγοί ήδ' έπικοΰρων, 836 
αιδώς μεν νϋν ήδε γ', άρηιφίλων νπ' 'Αχαιών 
Τλιον είδαναβήναι άναλκείηδι δαμέντας. 
άλλ' έτι γάρ τις φηδι δεών, έμοί αγχι παραδτάς, 
Ζην', νπατον μήδτωρα, μάχης έπιτάρροδον είναι' 
τω ρ ίδύς Ααναών ί'ο μεν, μη δ' οΐ γε εκηλοι 340 
Πάτροκλον νηνδίν πελαδαίατο τεδνηώτα." 

ώς φάτο, και ρα πολύ προμάχων έξάλμενος έδτη' 
οΐ δ' έλελίχδηδαν καΐ ενάντιοι έδταν Αχαιών. 
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έυθ' αύτ' Αινείας Αειώκριτον ονταβε δονρί, 
νΓον 'Αρίββαντος, Ανκομήδεος έβθλον εταίρου. 346 
τον δέ πεβόντ' έλέηβεν άρηίφιλος Ανκομήδης, 
βτή δε μάλ' έγγνς Ιών καΐ άκόντιβε δονρί φαεινά, 
καϊ βάλεν Ίππαβίδην 'Απιβάονα ποιμένα λαών 
ήπαρ ύπό πραπίδων, εΐθαρ δ' νπο γούνατ ελνβεν, 
δς ρ' έκ Παιονίης έριβώλακος είληλονθειν, 360 
και δέ μετ' 'Αβτεροπαΐον άριβτεΰεβκε μάχεβθαι. 
τον δέ πεβόντ' έλέηβεν άρήιος Άβτεροπαΐος, 
ΐθυβεν δέ καϊ δ πρόφρων Ααναοΐβι μάχεβθαι· 
άλλ' οϋ πως έτι είχε' βάκεββι γάρ έρχατο πάντη 
έβτεώτες περί Πατρόκλω, προ δέ ϋονρατς, έχοντα. 366, 
Αίας γάρ μάλα πάντας έπωχετο πολλά κελενων 
ούτε τιν' έξοπίβω νεκρον χάξεβθαι άνώγειν 
ούτε τινά προμάχεβθαι 'Αχατών έξοχου άλλου, 
άλλά μάλ' άμφ' αυτά βεβάμεν, βχεδόθεν δέ μάχεβθαι. 
ώς Αίας Ιπέτελλε πελώριος, α'ίματι δέ χθών 360 
δεύετο πορφνρέω, τοι δ' άγχιβτΐνοι έπιπταν 
νεκροί δμον Τρώων και ύπερμενέων έπικονρων, 
καϊ Ααναών ονδ' οί γάρ άναιμωτέ γε'μάχοντο, 
πανρότεροι δέ πολύ φθίννθον' μέμνηντο γάρ αίεί 
άλλήλοις καθ' ομίλου άλεξέμευαι φόνον αίπνν. 365 

ώς οί μέν μάρναντο δέμας πυρός, ουδέ κε φαίης 
ούτε ποτ' ήέλιον βόον έμμεναι ούτε βελήνην' 
ήέρι γάρ κατέχοντο, μάχης έπί θ' δββον άριστοι 
έβταβαν άμφί Μενοιτιάδη κατατεθνηώτι. 
οί δ' άλλοι Τρώες καϊ ένκνήμιδες 'Αχαιοί 870 . 
ενκηλοι πολέμιξον ύπ' αίθέρι, πέπτατο δ' αυγή 
ήελίον ¿ξεία, νέφος δ' ού φαίνετο πάβης 
γαίης ούδ' δρέων μεταπανόμένοι δέ μάχοντο, 
αλλήλων άλεείνοντες βέλεα βτονόεντα, 
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πολλον άφεοταότες. τοI δ' έν μέβω αλγε' έπαβχον 376 
ήέρι καΐ πολέμω, τείροντο δε νηλέί χαλκό, 
δββοι άριβτοι έβαν. δύο δ' ου πω φωτε πεπνβθην, 
άνέρε κνδαλίμω, Θραβνμήδης 'Αντίλοχός τε, 
Πατρόκλοιο θανόντος άμνμονος, άλλ' ετ εφαντο 
ξωόν ivi πρώτω όμάδω Τρώεββι μάχεβθαι. 380 
τω δ' έπιοββομένω θάνατον και φνξαν εταίρων 
νόβφιν έμαρνάβθην, επει ως έπετελλετο Néeτωρ 
ότρύνων πολεμόνδε μελαινάων άπο ν-ηών. 

τοις δε πανημερίοις ίριδος μέγα νεΐκος όρώρειν 
άργαλέης' καμάτω δε καΐ [δρω νωλεμες αι'εί 386 
γούνατά τε κνήμαί τε πόδες θ' ύπένερθεν έκάβτον 
χείρες τ' όφθαλμοί τε παλάββετο μαρναμένοιιν 
άμφ' αγαθόν θεράποντα ποδώκεος Αίαχίδαο. 
ώς δ' δτ' άνήρ τανροιο βοος μεγάλοιο βοείην 
λαοΐβιν δώη ταννενν, μεθνονβαν άλοιφή" 390 
δεξάμενοι δ' άρα τοί γε διαβτάντες ταννονβιν 
κνκλόβ', άφαρ δέ τε ίκμάς έβη, δννει δέ τ' ¿λοκρη 
πολλών έλκόντων, τάννται δε τ ε παβα διαπρό' 
ως οϊ γ' ένθα και ένθα νέκνν όλίγη ivi χώρη 
έλκεον άμφότεροί" μάλα δέ βφιβιν έλπετο θυμός, 396 
Τρωβιν μϊν έρνειν προτί "Ιλιον, αύτάρ ΆχαιοΙς 
νήας έπι γλαφνράς' περί δ' αύτοϋ μώλος όρώρειν 
άγριος' ούδέ κ "Αρης λαοββόος ούδέ κ Άθήνη 
τόν γε ίδονβ' όνόβαιτ , ούδ' εί μάλα μιν χόλος ΐκοι 

τοΐον Ζευς έπΙ Πατρόκλω άνδρών τε xal ίππων 400 
.ήματι τω έτάννββε κακόν πόνον. ούδ' αρα πώ τι 
ήδεε Πάτροκλον τεθνηότα δΐος 'Αχιλλενς· 
πολλον γάρ φ' άπάνευθε νε&ν μάρναντο θοάων, 
τείχει νπο Τρώων. τό μιν ου ποτε έλπετο θνμω 
τεθνάμεν, άλλα ξωόν, ένιχρηιφθέννα πύληβιν, 406 
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αψ άπονοβτήδειν, έπεϊ ονδί το έλπετο πάμπαν, 
έκπέρβειν πτολίεδρον ανευ ε'δεν, ούδε δύν αντω' 
πολλάκι γαρ τό γ ε μητρός έπενδετο νόβφιν άχούων, 
ή οί άπαγγέλλεβχε Αιος μεγάλοιο νόημα' 
δη τότε γ' ον oc έειπε κακόν τόβον, οΰϋον έτνχδη, 
μήτηρ, δττι ρά οί πολύ φίλτατος ώλεδ' εταίρος. 411 

οι δ' αίεΐ περί νεκρό ν άκαχμένα δούρατ έχοντες 
νωλεμες έγχρίμπτοντο καΐ άλλήλονς ένάριξον. 
ώδε δέ τις είπεδκεν 'Αχαιών χαλκοχιτώνων ' 
,,ώ φίλοι, ού μάν ήμιν ένκλεες άπονέεβδαι 415 
νήας έπι γλαφνράς, άλλ' αντοϋ γαία μέλαινα 
πάδι χάνοι' τό κεν ήμιν άφαρ πολύ κέρδιον εϊη, 
εΐ τούτον Τρώεδδι μεδήδομεν ίπποδάμοιδιν 
&δτν πότι βφέτερον έρνβαι και κνδος άρέβδαι." 

ώς δέ τις αύ Τρώων μεγαδνμων αύδήδαδκεν 420 
,,ώ φίλοι, εί καΐ μοίρα παρ' άνέρι τω δε δαμήναι 
πάντας δμώς, μή πω τις έρωείτω πολέμοιο." 
ώς άρα τις εΐπεβκε, μένος δ' όρβαβκεν έκάδτου. 
ώς οί μίν μαρναντο, διδήρειος δ' όρνμαγδός 
χάλκεον ,ονραναν ικε δι αίδέρος άτρνγέτοιο' 425 
ίπποι δ' Αίακίδαο μάχης άπάνενδεν έόντες 
κλαίον, έπεϊ δή πρώτα πνδέδδην ήνιόχοιο 
έν κονίηβι πεδόντος νφ' Έκτορος άνδροφόνοιο. 
ή μάν Αύτομέδων Αιώρεος άλχιμος νιος 
πολλά μίν αρ μάρτιγι δοή έπεμαίετο δεινών, 430 
πολλά δε μειλίχιοιδι προδηνδα, πολλά δ' άρειή' 
reo δ' ούτ' αψ έπι νήας έπΙ πλατύν Έλλήβποντον 
ήδελέτην ίέναι οντ ές πόλεμον μετ 'Αχαιούς, 
άλλ' ως τε βτήλη μένει έμπεδον, ή τ' επί τνμβω 
άνέρος έστήκη τεδνηότός ήε γυναικός, > 436 

ώς μένον άδφαλέως περι.χαλλέα δίφρον έχοντες, 
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οΰδει ένιβκίμψαντε καρήατα" δάκρυα δε' βφιν 
θερμά κατά βλεφάρων χαμάδις φέε μνρομένοιβιν 
ήνιόχοιο πάθω, θαλερή δ' έμιαίνετο χαίτη 
ζεύγλης έξεριπονβα παρά ζνγόν άμφοτέρωθεν. 440 
μνρομένω δ' αρα τώ γε ίδών έλέηβε Κρονίων, 
χινήβας δέ χάρη προτί δν μνθήβατο θνμόν' 
,,ά δειλώ, τί βφώι δ6μεν Πηλήι αναχτι 
θνητφ, νμείς δ' έβτόν άγήρω τ άθανάτω τε; 
ή ίνα δυβτήνοιβι μετ άνδράβιν 'άλγε έχητον; 446 
ού μέν γάρ τί πού έβτιν όιζυρώτερον ανδρός 
πάντων, δββα τε γαΐαν έπι πνείει τε καϊ έρπει, 
άλλ' ού μάν νμΐν γε καϊ άρμαβι δαιδαλέοιβιν 
Έκτωρ Πριαμίδης έποχήβεται • ού γάρ έάβω. 
ή ούχ αλις, ώς και τεύχε' έχει καϊ έπεύχεται αύτ ως; 
βφώιν δ' έν γούνεββι βαλω μένος ή δ' ένΐ θυμφ, 451 
8φρα καϊ Αύτομέδοντα ααώθετον έκ πολέμοιο 
νήας έπι γλαφνράς·- έτι γάρ βφιβι χνδος δρέξω 
κτείνειν, εις δ κε νήας έυββέλμονς άφίκωνται . 
δύη τ' ήέλιος και έπΙ χνέφας ιερόν έλθη." 466 

ειπών ίπποιβιν ένέπνενβεν μένος ήύ' 
τώ δ' από χαιτάων κονίην ούδάβδε βαλόντε 
ρίμφ' έφερον θοόν άρμα μετά Τρώας καϊ 'Αχαιούς, 
τ οία ι δ' έπ' Αύτομέδων μάχετ , άχνύμενός περ εταίρου, 
ΐπποις άίββων, ως τ' αίγυπιος μετά χήνας· 460 
φέα μέν γάρ φενγεβκεν νπέκ Τρώων δρνμαγδον, 
φεΐα δ' έπαΐξαβχε πολύν καθ' δμιλον ύπάξων. 
άλλ' ούχ ήρει φώτας, δτε βεύαιτο διώκειν 
ού γάρ πως ήν οίον έόνθ' Ιερά ένϊ δίφρω ' 
έγχει έφορμαβθαι και έπίβχειν ώκέας ίππους. 466 
δψέ δέ δη μιν εταίρος άνήρ [δεν δφθαλμοϊβιν 
Άλκιμέδων νιος Ααέρκεος Αίμανίδαο· 
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6τή δ7 οπιθεν δίφροιο, xal Αύτομέδοντα προβηΰδα' 
,,Αύτόμεδον, τις roí νν θεών νηκερδε'α βουλήν 
έν βτήθεββιν εθηχε xal έξέλετο φ ρ ένας έβθλάς; 470 
οίον προς Τρώας μάχεαι πρώτω έν όμίλω 
μοννος- άτάρ τοι εταίρος άπέκτατο, τεύχεα δ' "Εχτωρ 
αυτός έχων ώμοιβιν άγάλλεται ΑΙαχίδαο." 

τον δ' αυτ Αύτομέδων προβέφη Αιώρεος υιός' 
,ψΆλχέμεδον, τις γάρ τοι 'Αχαιών άλλος όμοιος 476 
ίππων αθανάτων έχε μεν δ μηδέν τ ε μένος τε, 
εέ μή Πάτροχλος, θεόφιν μήβτωρ ατάλαντος, 
ξωός έών νΰν αύ θάνατος χαι μοίρα χιχάνει. 
άλλα βύ μέν μάβτιγα xal ήνέα βιγαλόεντα 
δεξαι, έγώ δ' ίππων άποβήβομαι, όφρα μάχωμαι." 480 

ώς έφατ', 'Αλχιμέδων δέ βοηθόον άρμ' έπορονβας 
χαρπαλίμως μάβτιγα χαι ή ν ία λάξετο χερβίν, 
Αύτομέδων δ' άπόρονβε. νόηβε δέ φαίδιμος "Εχτωρ, 
αντίκα δ' Αίνείαν'προβεφώνεεν έγγύς έόντα' . 
,,Αΐνεία Τρώων βουληφόρε χαλχοχιτώνων, 486 
ϊππω τώδ' ένόηβα ποδώχεος Αίαχίδαο 
ές πόλεμον προφανέντε βύν ήνιόχοιβι χαχοίβιν 
τώ χεν έελποέμην αίρηβέμεν, ει βν γε θνμω 
βώ έθέλοις, έπεί ούχ αν έφορμηθέντε γε νώι 
τλαΐεν έναντίβιον βτάντες μαχέβαβθαι Άρηι." 490 

ως έφατ , ούδ' άπίθηβεν έύς πάις Άγχίβαο. 
τώ δ' ίθνς βήτην βοέης είλνμένω ωμούς 
αύηβι βτερεήβι, πολύς δ' έπελήλατο χαλκός, 
τοίβι δ' άμα Χρομίος τε xal "Αρητος θεοειδής 
ήιβαν αμφότεροι ' μάλα δέ βφιβιν έλαετο θυμός 496 
αντώ τε χτενέειν έλάαν τ έριανχενας ίππους' 
νήπιοι, ούδ' άρ' έμελλον άναιμωτί γ ε νέεβθαι 
αντις άπ' Αύτομέδοντος. ó δ' εύξάμενος ΑιΧ πατρί 
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άλχής χαΐ βθένεος πλήτο φρένας άμφιμελαίνας. 
αντίκα δ' 'Αλχιμέδοντα προβηνδα, πιβτόν έταΐρον 600 
,,Άλχίμεδον, μή δή μοι άπόπροθεν ίβχέμεν ΐππω, 
άλλα μάλ' έμπνείοντε μεταφρένω' ον γάρ έγώ γε , 
Έκτορα Πριαμίδην μένεος βχήβεβθαι όίω, 
πριν γ' έπ' Άχιλλήος καλλίτριχε βήμεναι ΐππω 
νωι κατακτείναντα, φοβήβαί τε βτίχας άνδρών 505 
'Αργείων, ή κ αντός ένΐ πρώτοιβιν άλοίη." ' 

¿5 ειπών Αΐαντε χαλέββατο καΐ Μενέλαου' 
,,ΑΙαντ Άργείων ήγήτορε καΙ Μενέλαε, ' 
ή τοι μεν τον νεχρόν έπιτράπεθ', οι περ άριβτοι, 
άμφ' αυτό βεβάμεν χαΐ άμννεβθαί βτίχας άνδρών, 610 
νώιν δε ξωοΐβιν άμννετε νηλεες ήμαρ' ί , 
τήδε γάρ εβριβαν πόλεμου κάτα δακρνόεντα 
"Εκτωρ ΑΙνείας θ', οϊ Τρώων ειβϊν αριβτοι. 
άλλ' ή τοι μϊν ταντα θεών εν γονναβι κείται' 
{¡βω γάρ χαΐ έγώ, τά δε χεν ΑιΙ πάντα μελήβει." 616 

ή φ α χαί άμπεπαλών προΐει δολιχόακιον έγχος, 
χαϊ βάλεν Άρήτοιο κατ άβπίδα πάντοβ' έίβην 
ή δ' ούχ έγχος έρντο, διαπρό δε εί'βατο χαλχός, 
νειαίρη δ' έν γαβτρι διά ξωβτήρος ελαββεν. - ' 
ώρ δ' δτ άν δξνν έχων πέλεκνν αίζήιος άνήρ 520 
κάψας έξόπιθεν χεράων βοος άγραύλοιο 
Ινα τάμη διά παβαν, 6 δέ προθορών έρίπηβιν, 
ώς αρ' ο γε προθορών πέβεν νπτιος1 έν δε οI έγχος 
νηδυίοιβι μάλ' δξν κραδαινόμενον λνε γνΐα. 
"Εχτωρ δ' Αντομέδοντος άχόντιβε δουρί φαεινό' 626 
άλλ' ό μϊν αντα ίδών ήλεύατο χάλχεον έγχος' 
πρόββα γάρ χατέχνψε, τό δ' έξόπιθεν δόρυ μακρόν 
οϋδει ένιβχίμφθη, έπΐ δ' ούρίαχος πελεμίχθη 
έγχεος' ένθα δ' ίπειτ άφίει μένος δβριμοςΆρης. 
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και νν κε δή ξιφέεββ' αύτοβχεδον όρμηδήτην, 630 
εί μή βφω' Αΐαντε διέκριναν μεμαώτε, 
οΐ ρ ήλδον καθ' όμιλον εταίρου κικλήβκοντος. 
τους νποταρβήβαντες έχώρηδαν πάλιν αύτις 
Έκτωρ Αινείας τε ίδε Χρομίος δεοειδής, 
"Αρητον δε κατ' αύδι λίπον δεδαΐγμένον ήτορ 685 
κείμενον. Αντομέδων δέ δοω άτάλαντος "Αρηι 
τεύχεά τ' έξενάριξε xal εύχόμενος έπος ηνδα· 
,,ή δή μάν όλίγον γε Μενοιτιάδαο δανόντος 
κήρ άχεος μεδέηκα, χερείονά περ καταπεφνών." 

ως ειπών ές δίφρον έλών έναρα βροτόεντα 540 
δήκ', αν δ' αύτος έβαινε πόδας καΐ χείρας νπερδεν 
αίματόεις, ως τίς τε λέων κατά ταϋρον έδηδώς. 

αψ δ' έπϊ Πατράκλω τέτατο κρατερή ύδμίνη 
άργαλέη πολνδακρνς, έγειρε δέ νεΐκος 'Αδήνη 
[ονρανόδεν καταβ&δα' προήκε γάρ εύρνοπα Ζευς 645 
δρννμεναι Ααναούς' δή γάρ νόος έτράπετ αύτοϋί] 
ήντε πορφνρέην ίριν δνητοΜι ταννββη 
Ζευς έξ ονρανόδεν, τέρας έμμεναι ή πολέμοιο 
ή καΐ χειμώνος δνβδαλπέος, ός φά τε έργων 
άνδρώπονς άνέπανδεν έπϊ χδονί, μήλα δέ κήδει, 560 
ως ή πορφνρέη νεφέλη πνκάβαβα ? αυτήν 
δνβετ Αχαιών έδνος, έγειρε δέ φώτα έκαβτον. ' 
πρώτον δ' Άτρέος νέον έποτρννονβα προβηνδα, 
ΐφδψον Μενέλαον, δ γάρ φά οί έγγύδεν ήεν, 
είβαμένη Φοινίκι δέμας και άτειρέα φωνήν 566 
,,βοί μέν δή, Μενέλαε, κατηφείη καϊ 'όνειδος 
έββεται, εί κ 'Αχιλήος άγανον πιβτον έταΐρον 
τείχει νπο Τρώων ταχέες κννες έλκήδονδιν 
άλλ' έχεο κρατερώς, 'ότρυνε δέ λαόν άπαντα 

τήν δ' aire ε ποοαέειπε βοήν ¿μαθός Μενέλαος· 580 
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„Φοίνιξ, άττα γεραιέ παλαιγενές, εΐ γάρ 'Αθήνη 
δοίη κάρτος έμοί, βελέων δ' άπερυκοι έρωήν 
τφ χεν έγώ γ' έθέλοιμι παρεβτάμεναι xal άμννειν 
Πατρόχλφ' μάλα γάρ με θανών έβεμάαβατο θνμόν. 
αλλ' "Εχτωρ πυρός aivòv έχει μένος, ονδ' απολήγει 566 
χαλχω δηιόων' τφ γαρ Ζευς χυδος όπάξει." 

ώρ φάχο, γήθηβεν δέ θεά, γλαυχώπις 'Αθήνη, 
δττι φά ot πάμπρωτα θεών ήρήϋατο πάντων, 
έν δέ βίην ώμοιβι και έν γοννεββιν έθηχεν, 
καί ot μυίης θάρβρς ένΐ βτήθεββιν ένήχεν, 570 
ή τε xal έργομένη μάλα περ χροός άνδρομέοιο 
ίβχανάα δαχέειν, λαρον δέ ot αϊμ' ανθρώπου' 
τοίον μιν θάρβευς πλήβε φρένας άμφιμελαίνας. 
βη δ' έπι Πατρόχλφ, χαι άχόντιϋε δουρί φαεινφ. 
έβχε δ' ένΐ Τρώεββι Ποδής υιός Ήετίωνος, 675 
άφνειός τ αγαθός τε" μάλιβτα δέ μιν τίεν Εχτωρ 
δήμου, έπεί ot εταίρος έην φίλος είλαπιναβτής' 
τόν φα χατά ξωβτήρα βάλε ξανθός Μενέλαος 
άίξαντα φόβονδε, διαπρο δέ χαλκού έλαββεν 
δούπηβεν δέ πεβών. άτάρ Άτρεΐδης Μενέλαος 680 
νεχρόν ύπέχ Τρώων έρυβεν μετά έθνος εταίρων. 

Εχχορα δ' έγγνθεν ίβτάμενος ωτρννεν 'Απόλλων 
Φαίνοπι Άβιάδη έναλίγχιος, δς οί ¿πάντων 
ξείνων φίλτατος έβχεν, 'Αβνδόθι οΐχία ναίων 
[τφ μιν έειβάμενος προβέφη εχαεργος Απόλλων *] 586 
,^Εχτορ, τις χέ β' έτ' άλλος 'Αχαιών ταρβήβειεν; 
οϊον δή Μενέλαον ύπέτρεϋας, δς το πόρος γε 
μαλθακός αίχμητής" νυν δ' οί'χεται οίος άείρας 
νεκρον υπέκ Τρώων, δον δ' έκτανε πιβτον έταΐρον, 
έβθλον evi προμάχοιβι, ΤΙοδην vtbv Ήετίωνος590 

ώς φάτο, τόν δ' άχεος νεφέλη έχάλυψε μέλαινα, 
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βη δέ δ'ιά προμάχων κεκορυδμένος αΐδοπι χαλκώ. 
xal τότ άρα Κρονίδης ε'λετ' αιγίδα δυβανόεββαν 
μαρμαρέην, "Ιδην δέ κατά νεφέεββι κάλνψεν, 
άβτράψας δέ μάλα μεγάλ' έχτυπε, τήν δέ τίναξεν, 696 
νίκη ν δέ Τρώεββι δίδον, έφόβηβε δ' Αχαιούς. 

πρώτος Πηνέλεως Βοιώτιος ήρχε φόβοιο. 
βλήτο γάρ ώμον δονρί, πρόβω τετ ραμμένος αίεί, 
άκρον έπιλίγδην" γράψεν δέ о С όβτέον άχρις 
αιχμή Πονλνδάμαντος· δ γάρ φ' έβαλε βχεδόν έλδών. 600 
Αήιτον αύδ' Έκτωρ βχεδόν ονταβε χειρ' έπΐ καρπω, 
vlòv Άλεκτρνόνος μεγαδύμον, παϋβε δέ χάρμης' 
τρέββε δέ παπτήνας, έπεί ονκέτι έλπετο δνμφ 
έγχος έχων εν χειρί μαχήβεβδαι Τρώεββιν. 
Έκτορα δ' 'Ιδομενεύς μετά Αήιτον όρμηδέντα 606 
βεβλήκει δώρηχα κατά βτήδος παρά μαζόν 
έν κανλώ δ' έάγη δολιχον δόρυ, τοί δέ βόηβαν 
Τρώες, δ δ' 'Ιδομενήος ακόντιβε Αενκαλίδαο 
δίφρω έφεβταότος' τοϋ μεν φ' άπο τντδον άμαρτεν, 
αντάρ δ Μηριόναο όπάονά δ' ήνίοχόν τε, 610 
Κοίρανον, ος φ' έχ Αύχτον ένχτιμένης έπετ αντω— 
πεζός γάρ τά πρώτα λιπών νέας άμφιελίββας 
ήλνδε, χαί χε Τρωβί μέγα κράτος έγγνάλιξεν, 
εί μή Κοίρανος ωχα ποδώχεας ήλαβεν ίππους* 
xal τω μέν φάος ήλδεν, άμυνε δέ νηλεές ήμαρ, 616 
αυτός δ' ώλεβε δνμόν νφ' Έχτορος άνδροφόνοιο — 
τον βάλ' ύπο γναδμοΐο και οϋατος, έχ δ' άρ' οδόντας 
ώβε δόρυ πρνμνόν, διά δέ γλώββαν τάμε μέββην. 
ήριπε δ' εξ όχέων, κατά δ' ήνία χενεν έραζε. 
xal τά γε Μηριόνης έλαβεν χείρεββι φίληβιν 620 
κύψας έκ πεδίοιο, xal Ίδομενήα προβηύδα" 
,,μάβτιε νϋν, εΐως χε δοάς έπΐ νήας ϊχηαι· 
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γιγνώβχεις δϊ xal αύτός, δ τ' ούκέτι κάρτος Αχαιών." 
ως Εφατ, 'Ιδομενεύς δ' ΐμαβεν χαλλίτριχας ΐππονς 

νήας ¿πι γλαφνράς' δή γάρ δέος εμπεβε θυμω. 626 
ούδ' έλαθ' Αίαντα μεγαλήτορα xal Μενέλαου 

Ζεύς, δτε δή Τρώεββι δίδον έχεραλχέα νίκην. 
ζοιβι δε μύθων ήρχε μέγας Τελαμώνιος Αίας" 

πόποι, ήδη μέν κε, χαϊ δς μάλα νήπιός έβτιν, 
γνοίη, δχι Τρώεββι πατήρ Ζευς αυτός άρήγει. 630 
των μϊν γάρ πάντων βέλε' άπτεται, δς τις άφείη, 
ή κακός ή αγαθός' Ζευς δ' έμπης πάντ Ιθύνει' 
ήμΐν δ' αϋτως παβιν έτώβια πίπτει έραζε. 
άλλ' αγετ, αυτοί περ φραξώμεθα μήτιν άρίβτην, 
ήμϊν δπως τόν νεκρον έρύββομεν, ήδϊ καΐ αυτοί 635 
χάρμα φίλοις έτάροιβι γενώμεθα νοβτήβαντες, 
οι που δεϋρ' δρόωντες άκηχέδατ', ούδ' ετι φαβίν 
"Εκτορος άνδροφόνοιο μένος καϊ χείρας άάπτους 
βχήβεβθ', άλλ' έν νηυβί μελαίνηβιν πεβέεβθαι. 
εΐη δ', δς τις εταίρος άπαγγείλειε τάχιβτα 640 
Πηλείδη, έπεϊ ου μιν όίομαι ούδϊ πεπύβθαι 
λυγρής άγγελίης, δτι οί φίλος ωλεθ' εταίρος, 
άλλ' ου πη δύναμαι ίδέειν τοιούτον 'Αχαιών 
ήέρι γάρ κατέχονται δμώς αυτοί τε καϊ ίπποι. 
Ζεϋ πάτερ, άλλα βϋ ρνβαι υπ' ήέρος νιας 'Αχαιών, 646 
ποίηβον δ' αΐθρην, δος δ' όφθαλμοΐβιν ίδέβθαι' 
έν δε φάει καϊ δλεββον, έπεί νν τοι εϋαδεν ούτως." 

ως φάτο, τον δε πατήρ όλοφύρατο δάκρυ χέοντα' 
αντίκα δ' ήέρα μεν βκέδαβεν και άπώβεν όμίχλην, 
ήέλιος δ' έπέλαμψε, μάχη δ' έπϊ πάβα φαάνθη. 660 
xal τότ άρ' Αίας είπε βοήν άγαθον Μενέλαον 
,,βκέπτεο νυν, Μενέλαε διοτρεφές, αί κεν ΐδηαι 
ξωόν έτ Άντίλοχον μεγαθύμου Νέβτορος νίόν, 
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ότρννον δ' Άχιλήι δαΐφρονι θάββον Ιόντα 
ειπείν, όττι ρά οί πολύ φίλτατος άιλεθ' εταίρος." 656 

ώς έφατ , ούδ' άπίθηβε βοήν αγαθός Μενέλαος, 
βή δ' ίέναι, ως τις τε λέων από μεΰΰανλοιο, 
ος τ' έπεί άρ κε χάμηβι κννας τ άνδρας τ έρεθίξων, 
οΐ τέ μιν ούκ είώΰι βοών έκ πΐαρ έλέβθαι 
πάνννχοι έγρήββοντες' ό δέ χρειών έρατίζων 660 
¿θύει, άλλ' ον τι πρήββεΐ' θαμέες γάρ άκοντες 
άντίον άίββουβι θραβειάων άπό χειρών, 
χαιόμεναί τε δεταί, τάς τε τρεΐ έββνμενός περ' 
ήώθεν δ' άπονόβφιν έβη τετιηότι θνμώ" 
ώς από Πατρόκλοιο βοήν άγαθός Μενέλαος 666 
ήιε πόλλ' άέκων περι γάρ δίε, μή μιν 'Αχαιοί ' 
άργαλέον προ φόβοιο ε'λωρ δηίοιβι λίποιεν. 
πολλά δέ Μηριόνη τε και Αίάντεββ' έπέτελλεν 
,,Αΐαντ' Άργειων ήγήτορε Μηριόνη· τε, 
νυν τις ένηείης Πατροκλήος δειλοίο 670 
μνηβάβθω' παβιν γάρ έπέβτατο μείλιχος είναι 
ζωός έών νϋν αν θάνατος κάί μοίρα κιχάνει." 

ώς άρα φωνήβας απέβη ξανθός Μενέλαος, 
πάντοΰε παπταίνων ως τ αίετός, όν ρά τέ φαβιν 
δξντατον δέρχεβθαι νπονρανίων πετεηνών, 676 
όν τε και νψόθ' έόντα πόδας ταχύς ούκ έλαθε πτώξ 
θάμνω νπ' άμφικόμω κατακείμενος, αλλά τ' έπ' αντφ 
έβΰντο καί τέ μιν ώκα λαβών έξειλετο θνμόν. 
ώς τότε 0οί, Μενέλαε διοτρεφές, 'όββε φαεινώ 
πάντοΰε δινείβθην πολέων κατά έθνος εταίρων, 680 
εί πον Νέβτορος νίόν έτι ξώοντα ί'δοιτο. 
τον δέ μάλ' αΐψ' ένόηΰε μάχης έπ' άριβτερά πάβης 
θαρβύνονθ' έτάρονς καί έποτρύνοντα μάχεβθαι, 
άγχοϋ δ' ίβτάμενος προβέφη ξανθός Μενέλαος· 
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,,'Αντίλοχ', tl δ' αγε δενρο, διοτρεφές, δφρα πνθηαι 
λυγρής άγγελίης, ή μή ωφελλε γ εν ¿6% αι. 686 
ήδη μέν βε καϊ αυτόν δίομαι είβορόωντα . 
γιγνώβκειν, δτι πήμα θεός Ααναοϊβι χυλίνδει, 
νίκη δέ Τρώων πέφαχαι δ' ωριβτος 'Αχαιών 
Πάτροκλος, μεγάλη δέ αοθή Ααναοϊβι τέτνκται. 690 
άλλα βν γ' αιψ' 'Αχιλήι, θέων έπί νήας 'Αχαιών, 
ειπείν, αΐ κε τάχιβτα νέχυν έπί νήα βαώβη 
γνμνόν' άτάρ τά γε τενχε' έχει κορνθαίολος "Εκτωρ." 

ώς έφατ , 'Αντίλοχος δε χατέβτνγε μϋθον άκούβας. 
δήν δέ μιν άμφαβίη έπέων λάβε, τώ δέ οι όββε 696 
δακρνόφι πλήβθεν, θαλερή δέ οι έβχετο φωνή. 
αλλ' ονδ' ώς Μενελάου ¿φημοβύνης άμέληβεν, 
βη δέ θέειν, τά δέ τενχε' άμνμονι δώκεν έταίρω 
Ααοδόκω, δς οι βχεδόν εβτρεφε μώννχας ΐππονς. 

τον μέν δάκρυ ·χέοντα πόδες φέρον έκ πολέμοιο 700 
Πηλείδη 'Αχιλήι κακόν έπος άγγελέοντα' 
ονδ' αρα βοί, Μενέλαε διοτρεφές, ήθελε θυμός 
τειρομένοις έτάροιβιν αμννέμεν, ένθεν άπήλθεν 
Άντίλοχος, μεγάλη δέ ποθή Πνλίοιβιν έτύχθη· 
&λλ' δ γε τοΐβιν μέν Θραβυμήδεα δϊον άνήκεν, 705 
αυτός δ' αντ έπί Πατρόκλφ ήρωι βεβήκειν, · 
βτή δέ παρ' Αίάντεββι θέων, είθαρ δέ προβηνδα" 
,,χεΐνον μέν δή νηνβϊν έπιπροέηκα θοήβιν, 
έλθεϊν είς 'Αχιλήα πόδας ταχνν' ουδέ μιν ο [ω 
νυν Ιέναι, μάλα περ κεχολωμένον "Εκτορι δίφ· 710 
ου γάρ πως αν γυμνός έών Τρώεββι μάχοιτο. 
ήμεϊς δ' αυτοί περ φραξώμεθα μήτιν άρίβτην, 
ήμέν δπως τον νεκρόν έρύββομεν, ήδέ καϊ αύτοϊ 
Τρώων έξ ένοχης θάνατον καϊ χήρα φνγωμεν." 

τόν δ' ήμείβετ έπειτα μέγας Τελαμώνιος Αίας· 715 
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„πάντα κατ ale αν ёείπες, άγακλεες ω Μενέλαε' 
άλλα βν μϊν καί Μηριόνης νποδύντε μάλ' ωκα 
νεκρόν άείραντες φέρετ έκ πόνου ' αντάρ 'όπιβθεν 
νώι μαχηβόμεθα Τρωβέν τε και "Εκτορι δέω, 
Ζβον θνμόν έχοντες όμώννμοι, οϊ το πάρος περ 720 
μίμνομεν όξίιν "Αρηα παρ' άλλήλοιΰι μένοντες." 

ως εφαθ', ot δ' άρα νεκρόν άπο χθονος άγκάξοντο 
vip ι μάλα μεγάλως' έπΐ δ' ίαχε λαός όπιβθεν 
Τρωικός, ώς είδοντο νέκυν αίροντας 'Αχαιούς, 
ίθυβαν δέ κύνεββιν έοικότες, οΐ τ έπΐ κάπρφ 726 
βλημένφ άίξωοι προ κούρων θηρητήρων 
ί'ως μεν γάρ τε θέουβι διαρραΐ6αι μεμαώτες, 
άλλ' δτε δή ρ έν τοϊβιν ελίξεται άλκϊ πεποιθώς, 
άψ τ' άνεχώρηβαν διά τ έτρεβαν άλλυδις άλλος, 
ώς Τρώες εϊως μεν όμιλαδόν αίεν εποντο 780 
νύββοντες ξίφεβίν τε καί έγχεβιν άμφιγύοιβιν 
άλλ' δτε δή ρ'. Αίαντε μεταβτρεφθέντε κατ' αυτούς 
βταίηβαν, των δε τράπετο χρως, ούδέ τις έτλη 
πρόββω άίξας περί νεκρού δηριάαβθαι. 

ως οΐ γ έμμεμαώτε νέκυν φέρον έκ πολέμοιο 736 
νήας έπι γλαφυράς' επί δε πτόλεμος τέτατό βφιν 
άγριος ήντε πϋρ, τό τ έπεββύμενον πόλιν ανδρών 
δρμενον έξαίφνης φλεγέθει, μινύθουβί δε οίκοι 
έν βέλαΐ μεγάλω" το δ' έπιβρέμει ΐς άνεμοιο. 
ώς μεν τοις ίππων τε xal ανδρών αίχμητάων 740 
άξηχής όρυμαγδός έπήιεν έρχομένοιβιν 
οί δ', ως θ' ήμίονοι κρατερον μένος άμφιβαλόντες 
έλχωβ' έξ δρεος κατά παιπαλόεββαν άταρπον 
ή δοκόν ήϊ δόρυ μέγα νήιον έν δέ τε θυμός 
τείρεθ' όμοϋ χαμάτω τε xal ίδρω βπευδύντεοβιν 746 
mg о? γ' έμμεμαώτε νέχυν φέρον. αντάρ δπιβθεν 

HOBCBI iLtAS. П. 9 
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Αΐαντ' ίβχανέτην, ως τε ηρών ίβ χάνει νΰωρ 
ύλήεις, πεδίοιο διαπρύβιον τετνχηκώς, 
δς τε καί Ιφθίμων ποταμών άλεγεινά φέεθρα 
ίβχει, αφαρ δέ τε παβι ρόον πεδΐονδε τίθηβιν 750 
πλάξων ουδέ τί μιν βθένεΐ ρηγνϋβι ρέοντες' 
ως αίεΐ Αί'αντε μάχην άνέεργον δπίββω 
Τρώων' οΐ δ' αμ' εποντο, δύω δ' έν τοΐβι μάλιβτα, 
Αινείας τ Άγχιβιάδης καϊ φαίδιμος "Εκτωρ. 
τών δ', ως τε ψαρών νέφος έρχεται ήέ κολοιών, 765 
ουλον κεκλήγοντες, δτε προΐδωβιν ιόντα 
κίρκον, δ τε βμικρήβι φόνον φέρει όρνίθεββιν, 
ως αρ' гиг' Αινεία τε καϊ "Εκτορι κούροι 'Αχαιών 
ουλον κεκλήγοντες ί'βαν, λήθοντο δε χάρμης. 
πολλά δέ τεύχεα καλά πέβον περί τ άμφί τε τάφρον 
φενγόντων Ααναών, πολέμου δ' ού γίγνετ έρωή. 761 

ΙΑΙΑΔΘΣ Σ. 

δπλοποιία. 

ως οι μεν μάρναντο δέμας πυρός αίθομένοιο, • 
'Αντίλοχος δ' Άχιλήι πόδας ταχύς άγγελος ήλθεν. 
τον δ' εύρε προπάροιθε νεών όρθοκραιράων, 
τά φρονέοντ άνά θνμόν, α δή τετελεβμένα ή εν 
δχθήοας δ' άρα είπε προς ον μεγαλήτορα ,βυμόν' 5 
,,ώ μοι έγώ, τί τ αρ' αντε ^^ριι^κοηοωνχες^ΆχαιοΓ 
νηνβΐν έπι κλονέονται άτνζόμενοι πεδίοιο; 
μή δή μοι τελέβωβι θεοί κακά κήοέμθυμω, 
ως ποτέ μοι μήτηρ διεπέφραοε καί μοι έειπεν 
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Μυρμιδόνων τον άριστον έτι ξώοντος έμεΐο ίο 
χερβϊν νπο Τρώων λείψειν φάας ήελίοιο. 
ή μάλα δή τέθνηκε Μενοιτίου άλκιμος υιό?, 
βχέτλιος· ή % ε'κέλευον άπωβα^/'ον δήιον πυρ 
άψ επί νήας ί'μεν, μηδ' "Εκτορι Ιφι μάχεσθαι." 

εϊος δ τανθ' ωρμαινε κατά φρένα και κατά θνμόν, 
τόφρα οί -έγγϋθεν ήλθεν άγαυοϋφΝέβτορος νιος 16 
δάκρυα θερμά χέων, φάτο δ' άγγελίην άλεγεινήν 
„& μοι, Πηλέος υ£έ δαΐφρονος, ή μάλα λυγρής 
πεύβεαι άγγελίης, ij μή ωφελλε γενέβθαι. 
κείται Πάτροκλος, νέκνος δέ οή άμφιμάχονται 20 
γυμνον' άτάρ τά γε τεύχε' έχει κορυθαίολος "Εκτωρ." 

ώς φάτο, τον δ' άχεος νεφέλη %ιαλυΐβε μέλαινα, 
άμφοτβρηβι δε χερβϊν ελών κόνιν αίθαλόεββαν -fo.vit 
χευατογ.άκ^εφάϊη^χαρΐεν^δ' ήβχννε πρόσωπον 
νεκταρέφ δέ χιτώνι μέλαιν' άμφίζανε τέφρη. ^ 25 
αυτός δ' έν κονίηβι^ μέγας μ,εγαλωγτϊ^ τανυβθε\ 
κεΐτο, φίληβι δέ χερσί κόμη ν ήβχυνε δαΐζων. ' 
δμωαί δ', άς Άχιλενς ληίββατο Πάτροκλος τε, 

,θυμδν άκη^ίΜαι^μεγάλ' ί'αχον, έκ δέ θΰραξε η 
έδραμον α μ φ' 'Αχιλήα δαΐφρονα, χερβί _δέ Tiu&ar*? 30 ^ 
βτήθεα πεπ λη'Ρ '/το, λνθξνΊΡ~~υπό γνια έκάβτης. 
'Αντίλοχος δ' έτέρωθεν όδύρετο δάκρυα λείβων, 
χείρας έχων Αχιλήος' δ δ' έβτενε κυδάλιμον κήρ" ' 
δειδιε γάρ, μη λαιμόν. άπαμήΰειε βιδήρω. 
σμερδαλε'ον δ' ωμωξεν^ΠΒιουσε δέ πότνια μήτηρ 35 
ήμένη έν βένθεββιν άλός παρά πατρί γέροντι 
κώκυβέν τ' αρ' έπειτα' θεαϊ δέ μιν άμφαγέροντο, 
πάσαι, δ'σαι κατά βένθος άλός Νηρηίδες ήβαν. 
[ένθ1 αρ' έην Γλαυκή τε Θάλεια τε Κυμοδόκη τε, 
Νηβαίη Σπειώ τε Θόη θ'ι Άλίη τε βοωπις, , 40 
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Κυμοδόη τε xal 'Αχταίη xal Αιμνώρεια 
xal Μελίτη xal Ταιρα xal Άμφιδόη xal Άγαυή, 
Αωτώ τε Πρωτώ τε Φέρονβά τε Αυναμένη τε, 
Αεξαμένη τε xal 'Αμφινόμη xal Καλλιάνειρα, 
ΑωρΙς και Πανόπη xal άγακλειτή Γαλάτεια, 46 
Νημερτής τε xal Άψευδής xal Καλλιάναββα' 
ενδα δ' έην Κλυμένη-βΙάνειρά τε. και Ίάναββα, 
Μαϊρα xal Ήρείδνια έυπλόκαμός τ' Άμάδεια, 
άλλαι θ', αϊ κατά βένδος αλός Νηρηίδες ήβαν.] 
των δε xal άργυφεον πλήτο βπέος' ut δ' άμα πάβαι 50 
βτήδεα πεπλήγοντο, Θέτις δ' έξήρχε γόο to' 
,,κλντε, καβίγνηται Νηρηίδες, δφρ' έύ πάβαι 
είδετ' άκούονβαι, δα' έμω ένι κήδεα δνμώ. 
α μοι έγω δειλή, ω μοι δνβαριβτοτόκεια, 
ή τ' έπεί αρ τέχον__νίφν~άμύμονά τε χρατερόν τε, 56 
έξοχον ήρώων' 6 δ' άνε'δραμεν ερνεΐ ίβος' 
τον μεν έγω δρέψαβα, φντον ίύς γουνω άλωής, 
νηνβιν ¿πιπροέηκα κορωνίβίνί',ΐλιον είβω^ 
ΤρωβΙ μαχηβόμενον, τον δ' ονχ~υποδέξομαι αντις . 
οίκαδε νοβτήβαντα δόμρν) Πηλή'ίδνφ εί'βω. 60 
δφρα δέ μοι ξώει και δρα φάος ήελίοιο, 
άχννται, ουδέ τί οι δνναμαι χραιβμήβαι ίονΰα. 
άλλ' εΐμ', δφρα ΐδωμι φίλον τεκος, ήδ' έπαχονβω, 
δττι μιν,ΐχετο πένδος ίάπό πτολε'μοιο μένοντα 

ως άρα φωνήβαβα λίπε βπέος' at δέ βνν αύτη 66 
δαχρνόεββαι ϊβαν, περί δέ βφιβι κύμα δαλάββης 
ρήγνυτο. ταϊ δ' δτε δή Τροίην έρίβωλον ϊκοντο, 
άκτήν είβανέβαινον έπιβχερώ, ένδα δαμειαΐ^ 
Μυρμιδόνων είρυντο νέες ταχύν άμφ' 'Αχιλήα. 
τω δέ βαρύ βτενάχοντι παρίβτατο πότνιιΓμήτηρ, 70' 
δξύ δέ κωκνβαβα χάρη λάβε παιδος ¿οίο, 
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και ρ όλοφυρομένη έπε« πτερόεντα προβηύδα' 
,,τέχνον, τί χλαίεις; τί δέ 6ε φρένας ΐχετο πένθος; 
έξαύδα, μή χεύθε. τά μεν δή tot τετέλεβται 
έχ Α ιός, ώς άρα δή πρίν γ^ ενχεο χείρας άναβχών, 75 
πάντας έπϊ πρνμνηβιν άλήμό^ιΐνίας Αχαιών 
β εν έπιδευομένους παθέειν τ άεκήλια έργα 

τήν δέ!βαρύ βτενάχων προβέφη πόδας ώκύς Άχιλλεύς' 
,,μήτερ έμή, τά μεν άρ μοι 'Ολύμπιος έξετέλεβΰεν 
αλλά τί μοι των ήδος, έπεί φίλος ώλεθ' εταίρος 80 
Πάτροκλος τον έγώ περί πάντων, τΐον έταίρωήΤ\ 
Ιβον έμή κεφαλή' τον άπώλεβα, τενχεα δ' "Εκτωρ 
δηώβας άπέδνβε πελώρια, θαύμα ίδέβθαι, . 
καλά" τά μέν Πηλήι θεοί δόβαν άγλαά δώρα 
ήματι τω, δτε 6ε βροτοΰάνέρος έμβαλον εννή. 85 
αϊθ' όφελες 6ν μεν ανθι μετ άθανάτης άλίηβιν 
ναίειν, Πηλενς δέ θνητήν άγαγέΰθαι άκοιτιν. 
νϋν δ', ίνα χαί 6οί πένθος évi φρεβί μνρίον εΐη 
παιδός άποφθιμένοιο, τον ούχ ύποδέξεαί αντις \ 
οίχαδε νοΰτήβαντ', έπεί ούδ' έμέ θυμός άνωγεν 90 
ζώειν ούδ' άνδρεββι μετεμμεναι, αΐ χε μή "Εκτωρ 
πρώτος έμύ υπό δ ουρί τνπείς από θυμό ν δλέββη, 
Πατρόχλοίο δ' έλωρα^Μενοιτιάδεω__άποτί0η." 

τον δ' αντε προβέειπε Θέτις κατά δάκρυ χέονβα • 
,,ώκνμορος δή μοι, τέκος, έββεαι, οί' άγορεύεις' 95 
αύτίχα γάρ τοι έπειτα μεθ' "Εχτορα πότμος έτοιμος 

τήν δέ μέγ' όχθήβας προβέφη πόδας ώχνς Άχιλλενς ' 
,,αύτίχα τεθναίην, έπεί ούχ άρ' έμελλαν εταίρω 
χτεινομένω έπαμϋναι' δ μέν μάλα τηλόθι πάτρης 
έφθιτ', Ιμείο δ' έδηβεν άρής άλχτήρα γενέβθαι. 100 
νύν δ', έπεί ού νέομαί γ ε φίλην ές πατρίδα γαίαν, 
ούδέ τι Πατρόχλφ γενόμην φάος ούδ' έτάροιβιν 
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roíg άλλοις, οΐ δή πολέες δάμεν "Εκτορι δίφ, 
άλλ' ήμαι παρά νηυβίν έτώβιον άχθος άρούρης, 
τοΐος έών, οιος οΰ τις 'Αχαιών χαλκοχιτώνων, ιοδ 
έν πολεμώ, άγορή δέ τ άμεένονές είβι καΐ άλλοι, 
ώς έρις εκ τε θεών εκ τ' ανθρώπων άπόλοιτο, ^ 
και χόλος, δς τ έφέηκε πολνφρονά περ χαλεπήνάί, 
δς τε πολν γλυκέωνΛ μέλιτοςχαταλεφομένοιο ¡ 
άνδρών έν βτήθεΰβιν άέξέύατήντε~καπνός · 110 

È
έμε νυν έχόλωβεν αναξ άνδρών 'Αγαμέμνων. 

λά τα μεν προτετύχθαι έάβομεν άχννμενοί περ, 
ιμόν ένι βτήθεββι φίλον δαμάβαντες ανάγκη' 

νυν δ' είμ', δφρα φίλης κεφαλής ολετήρα κιχείω " 
"Εκτορα' κήρα δ' έγώ τότε δέξομαι, οππότε κεν δή 115 
¿ευς έθέλη τελέΰαι ήδ' άθάνατοι θεοι άλλοι, 
ούδε γαρ ούδε βίη Ήρακλήος φύγε κήρα, 
δς περ φίλτατος έβκε Αά Κρονίωνι άναχτι, . 
άλλά ê μοΐρ' έδάμαββε και άργαλέος χόλος "Ηρης' 
ως καΐ έγών, εί δή μοι δμοίη μοίρα τέτυκται, 120 
χείβομ', έπεί χε θ άνω" νυν δέ κλέος έβθλον άροίμην 
χαί τινα Τρωιάδων χαΧ Ααρδανίδων βαθυχόλπων 
άμφοτέρηβιν χερβι παρειάων άπαλάων 
δάκρυ' όμορξαμένην άδινον/ίτοναχήβαι έφείην 
γνοΐεν δ', ώς δή δηρον έγώ πολέμοιο πέπαυμαι. 126 
μηδέ μ' έρυκε μάχης φιλέουβά περ' ούδέ με πείβεις." 

τόν δ' ήμείβετ' έπειτα θεά, Θέτις ¿ργυρόπεξα' 
„val δή ταϋτά γε, τέκνον, έτήτυμα' ού κακόν έβτιν 
τειρομένοις έτάροιβιν άμυνέμεν αίπυν δλεθρον 
άλλά τ οι έντεα καλά μετά Τρώεββιν εχονται, 180 
χάλκεα μαρμαίροντα' τά μϊν κορυθαίολος "Εκτωρ 
αύτος έχων ώμοιβιν άγάλλεται' ούδέ ε ίρημι 
δηρον έπαγλαΐεϊβθαι, έπεί φόνος έγγύθεν αυτό. 
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άλλά βν μεν μη πω καταδνβεο μώλον "Αρηος, 
πριν γ' έμέ δ εν ρ' έλθονβαν έν όφθαλμοΐβιν ί'δηαι' 135;> 
ήώθεν χγάρ νενμαι άιι\ υελίω άνιόντι Α 
τενχέα καλά^φέρονβα παρ' Ήφαίβτοιο άνακτος." \ 

ΰς·-άρα φωνήβαβα πίλιν τρύπεθ' νιος έηος, ..¿υ'? ' 
καϊ βτρεφθεΐβ' άλϊηβι καβιγνήτηβι μετηύδα' 
,,ύμεΐς μέν νυν δύτε θαλάββης ευρέα χόλπον 140 
όψόμεναί τε γέρονθ' αλιον καϊ δώματα πατρός 
και οΐ πάντ' άγορεύβατ' · εγώ δ' ές μακρόν "Ολνμπον 
είμι παρ Ήφαιβτον κλντοτέχνην, α ι' κ έθέληβιν . 

\νίεΐ εμω [δόμεναι κλντά τεύχεα παμφανόωντα." 
ωςέφαθ', αί δ' υπό κύμα θαλφββης αύτίκ έδυβαν. 

ή δφαυτ' Ονλνμπόνδε θεά, Θέτις άργυρόπεξα, 146 
ήιεν, υφρα φι'λω παιδι[ κλντά τεύχε' ένείκαι 

την μεν αρΈλυλυμπόνδε πόδες φέρον αντάρ 'Αχαιοί 
θεβπεβίω άλαλητω ώφ'"Εκτορος άνδροφόνοιο % 
φενγοντες νήάς τε καϊ Έλλήβποντον ικοντο. ( , α 150; ^ 
ουδέ κε Πάτροκλόν περ, ένκνήμιδες 'Αχαιόϊ 
έκ βελέών ερύβαντο^νέκνν, θεράπρντ 'Αχιλήος' • 
αντις γάρ όή τόν γε κίχον λαός τε καϊ ίπποι 
"Εκτωρ τε Πριάμοιο πάις, φλογϊ είκελος άλκήν. 
τρϊς μέν μιν μετόπιόθε ποδών λάβε φαίδιμος "Εκτωρ 
έλκέμεναι μεμαώς, μέγα δε Τρώεββιν δμύκλα" 156 
τρέ? δέ δυ Αΐαντες, θονριν έπιειμένοι άλκήν, 
νεκρού άπεβτνφέήιξαν. ό_δ'^ειιπεδον, άλκϊ πεποιθώς, 
άλλοτ έπαΐξαβκε κατά μόθον, άλλοτε^δ' αυτε 
βτάβκε μέγα ίάχων, όπίβω δ' ού χάξετο πάμπαν. 160 
ώς δ' από βώματος ού τι λέοντή αί&ωνα δύνανται 
ποιμένες^ αγρ$δ%$(^μέγα πεινάοντο! δίεβθαι, 
ώς ρα 'τόν ουκ έδνναντο Αί'α»>τε\κορνβτά 
Έκτο ρ α Πριαμίδην άπό νεκρού δειδιξαβθαι. . 
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καί νύ κεν εΐρυββέν τε καϊ άβπετον ήρατο κϋδος, 165 
εΙ μή ΠηλεΐωνΛποδήνεμος ώκέα %ρις 
άγγελος ήλθε δεουβ' άπ 'Ολύμπου δωρήββεβδαι, 
κρύβδα Αώς άλλων τε δεών προ γάρ ήκέ μιν Ήρη. 
άγχου δ' fora μένη έπεα πτερόεντα προβηύδα' ' 
,,ορβεο, Πηλείδη, πάντων έκπαγλότατ ανδρών, 170 
Πατρόκλω έπάμυνον, ου εΐνεκα φύλοπις αίνή 
ε'βτηκε προ νεών. οί δ' άλλήλους όλέκουβιν, 
ol μεν αμυνόμενοι νέκυος πέρι τεδνηώτος, 
οί δε έρύββαβδαι ποτί "Ιλιον ήνεμόεββαν 
Τρώες έπιδύουβι" μάλιβτα δέ φαίδιμος Έκτωρ 175 
ίλκέμεναι μέμονεν κεφαλήν δέ έ θυμός άνώγει 
πήξαι άνά βκολόπεββι ταμόνθ' απαλής &πο δειρής. 
αλλ' άνα, μηδ' έτι κεΐβο' βέβας δέ βε θυμόν ίκέβδω 
Πάτροκλον Τρωτγβικυβίν μέλπηδρα γενέβδαΐ' 
βοΐ λώβη, αΐ κέν τι νεκυς ήβχυμμένος έλθη." 180 

τήν δ' ήμείβετ' έπειτα ποδάρκης δΐος Άχιλλεύς· 
,,'ΐρι θεά, τις γάρ βε δεών έμοί άγγελον ήκεν;" 

τον δ' αυτέ προβέειπε ποδήνεμος ώκέα τ/ρις· 
,"Ηρη με προέηκε, Αώς' κυδρή παράκοιτις' 
ούδ' οίδε Κρονίδης ύψίξυγος ουδέ τις αΧΧδς 185 
αθανάτων, ο£ "Ολνμπον άγάννιφον άμφινέμονται." 

τήν δ' άπαμειβόμενος προβέφη πόδας ώχνς Άχιλλεύς' 
„πώς τ άρ' ΐω μετά μώλον; έχουβι δε τεύχε' έκείνοι· 
μήτηρ δ' οϋ με φίλη πρίν γ' εύα δωρήββεβδαι, 
πριν γ' αυτήν έλδοϋβαν έν όφδρλμοΐβιν ίδωμαι' 190 
στεΰτο γάρ Ήφαίβτοιο ^ιάρ' σψεμ^ινεντεα,χαλά. 
άλλου δ' οϋ τευ οΐδα, τευ αν κλντά τεύχεα δύω, 
εΐ μή ΑΙαντός γε βάκος ^Γελαμωνιάδαο. 
άλλα καϊ αυτός δ γ', έλπομ', ένΐ πρώτοιβιν 6μιλεί 
έγχεϊ δηιόων περί Πατρόκλοιο θανόντος.'' 196 
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τον δ' άντε προβέειπε ποδήνεμος ώκέα ΤΙρις~ ' 
,,εύ νν καΐ ημείς ΐδμεν, δ το ι κλντά τενχε' έχοντα ι' 
αλλ' αντως έπϊ τάφρον ίων Τρώεββι^ράνηθι, ' 
αΐ κί β' νποδείβαντες άπόβχαονται πολέμοιο 
Τρώες, άναπνεύβωβι δ' άρήιοι νΐες Αχαιών 200 
τειρόμενοί' 6λίγη δέ τ άνάπνευβις πολέμοιο." 

ή μεν αρ^ώς ει'πούό' άπέβη πόδας ώκέα Τρις, 
αύτάρ Άχιλλεύς ώρτο διίφιλος' άμφϊ δ' Άθήνη 
ώμοιςίφθίμοιβι βάλ'' αιγίδα θυΰανόεβ'6αν, 
άμφϊ δέ οι κεφαλή νέφος έβτεφε δια θεάων 205 
χρνδεον, εκ., δ' αυτού δαίε φλόγα παμφανόωβαν. 
ώς καπνός ιών Ιε'ξ α6τεος\αΙ%·έρ' ΐκηται, 
τηλόθεν ε'κ νήϋου, την δήιοι άμφιμάχωνται' 
οι δέ πανημέριοι ΰτνγερω κρίνονται "Λρηι . 
άβτεος έχ ΰφετέρον ' άμα δ' ήελίω χαταδνντι 210 
πνρβοί τε φλεγέθονδιν έπήτριμοι, νψόβε δ' αύγή 
γίγνεται άίΰϋονϋα, περικτιόνεββιν ιδέβθαι, 
αΐ χέν πως βύν νηυβιν άρής άλχτήρες ΐχωντάΐ' 
ως άπ' Άχιλλήος κεφαλής βέλας αίθέρ' ΐκανεν. 
βτή δ' έπϊ τάφρον έών^άπό τείχεος, ούδ' ές 'Αχαιούς 
μίβγετο' μητρός γαρ πνχινήν ώπίζετ έφετμήν. 216 
ένθα βτάς ήυβ', άπάτερθε δέ Παλλάς 'Αθήνη 
φθέγξατ · άτάρ Τρώεββιν έν άβπετον ωρβε χνδοιμόν. 
ώς δ' δτ άρίζήλη φωνή, δτε τ ΐαχε βάλπιγξ 

1 άβτν περιπλομένων δηίων νπο θυμοραϊΰτέων, 220 
ώς τότ' άριζήλη φωνή γένετ'^Αίαχίδαο. 
οΐ δ' ώς ονν άιον όπα χάλίίέον Αίακίδαο, 
παβιν όρίνθη θυμός' άτάρ χαλλίτρίχες ίπποι 
αψ δχεα τρόπεον δββοντο γαρ άλγεα θυμώ. . 
ήνίοχοι δ' έκπληγεν, έπεϊ ΐδον άκάματον^πνρ 226 
δεινόν νπέρ κεφαλής μεγάθυμου Πηλεΐωνος~~ 
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(' δαιόμενον' το δε δαΐε θεά, γλαυχώπις Άθήνη. 
τρϊς μϊν νπϊρ τάφρου μεγάλ' ίαχε δΐος Άχιλλεύς, 
τρίς δε κυκηθηβάν Τρώες κλειτοί τ έπίκουροι. 
ένθα δϊ xal τότ 'όλοντο jδνώδεχα φώτες αριβτοι j 230 
άμφΐ βφοίς όχέεββι καΐ έγχεβιν. αυτάρ Άχαιοϊ 
άβπαβίως Πάτροχλον ύπϊκ βελέων έρύβαντες 
κάτθεβαν έν λεχέεββι' φίλοι δ' αμφέβταν εταίροι 
μυρόμενοι' μετά δε βφι ποδώκης εΐπετ' Άχιλλεύα 
δάκρυα θερμά χέων, έπεϊ εΐβιδε ϊπιβτον έταίρον I 235 
χείμενον έν φέρτρω δεδαΐγμένον όξέι χαλκω. 
τόν ρ' ή τοι μεν έπεμπε βύν ΐπποιβιν και όχεβφιν 
ές πόλεμον, ονδ' αυτις έδέξατο νοβτήβαντα. / 

ΧΗέλ ιον δ' άκάμαντα βοώπις πότνια "Ηρη 
πέμψεν έπ 'ίίχεανοΐο ροάς άέκοντα νέεβθαι' 240 
Ήέλιος μϊν έδυ, παύβαντο δϊ δΐοι Άχαιοϊ 
φυλόπιδος κρατερής καϊ δμοιίου πολέμοιο. 

^Τρώες δ' αυθ' ετέρωθεν άπο κρατερής υβμίνης 
χωρήβαντες έλυβαν ύφ' αρμαβιν ώκέας ίππους, 
ές δ' άγορήν άγέροντο πάρος δόρποιο μέδεβθαι. 246 
όρθών δ' έβταότων άγορή γένετ , ουδέ τις έτλη 
εξεβθαι· πάντας γαρ έχε τρόμος, οϋνεκ' Άχιλλεύς 
έξεφάνη, δηρον δϊ μάχης έπέπαυτ άλεγεινής. -
τοίβι δε Πουλυδάμας πεΐΡΟυμένος) ήρχ . αγορεύεϊν 
Πανθοΐδης* δ γάρ οΐος δρα πρόββω καϊ όπίΰβω. 250 
Έκτορι δ' ή εν εταίρος, Ιή δ' ι έν νυκτι γένοντο' ,^β 
άλλ'/κ μϊν άρ μύθοιβιν, δ ο' έγχεΐ πνλλον ένίκα. * 
δ βφιν έύ φρονέων άγορήβατο χαΊΓμετέειπεν 
,,άμφϊ μάλα φράξεβθε, φίλοι' χέλομαι γάρ έγώ γε 
αβτυδε νυν ίέναι, μή μίμνειν ήώ δίαν 255 
έν πεδίφ παρά νηυβίν εχάς δ' άπό τείχεός είμεν. 
δφρα μϊν ούτος άνήρ Άγαμέμνονι μήνιε δίω, 
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τόφρα δέ ρηίτεροι πολεμίξειν ήβαν Αχαιοί' 
χαίρεβχον γαρ έγώ γε δοής ¿πι νηνβίν ίαύων, 
έλπόμενος νήας αίρηβέμεν άμφιελί&βας. 260 
νυν δ' αίνώς δείδοιχα ποδώχεα Πηλεΐωνα' 
οίος εκείνον θυμός υπέρ β ω ς, ουκ έθελήσει 
μίμνειν έν πεδίφ, όδι περ Τρώες καϊ Αχαιοί 
εν μέσω αμφότεροι μενο^^ρηος δατέονται, 
αλλά περί. πτόλιός τε μαχήβεται ήδέ γυναικών. 265' 
αλλ' ί'ομεν προτϊ άβτυ, πίδεβδέ μοι· ώδε γαρ έβται. 
νϋν μεν νη^άπέπαυβε ποδώκεα Πηλεΐωνα 
άμβροβίη· εί δ' άμμε κιχήδεται ένθάδ' έόντας 
αϋριον δρμηδείς jevv τεύχεβιν^ ευ νν τις αύτον 
γνώβεται1 άβπαβίως γαρ άφίξεται Τλιον ίρήν, 270 
ος κε φύγη, πολλούς δε κύνες και γύπες έδονται 
Τρώων' αϊ γαρ δή μοι άπ' ουατος ώδε γένοιτο. 
εί δ' αν έμοΐς έπέεββι πιδώμεδα κηδόμενοί περ, r- ^.J™, 
νύχτα μεν είν άγοοή σθένος εξ ο μεν, άβτυ δέ πύργοι· 
υψηλοί τε πύλαι βανίδες τ έπί της άραρυΐαι 275 
μακραί έύξεΰτοϊ έζενγμέναι είρύββονται · 
πρώι'δ' ύπηοΐοι σύν τενχεβι δωρηχδέντες 
βτηβόμεδ' αμ πύργους, τω δ' αλγιον, αΐ κ έδέληβιν 
έλδών έκ νηών περί τείχεος αμμι μάχεβδαι' 
άψ πάλιν εΐβ' έπί νήας, έπεί κ έριαύχενας ίππους 280 
παντοίου δρόμου άβη υπό πτόλιν ήλαβκάξων 
εί'βω δ' ου μιν θυμός έφορμηδήναι έάβει, 
ουδέ ποτ' έκπέρσεί" πρίν μιν κύνες αργοί έδονται 

τον δ' αρ' ύπόδρα ίδών προβέφη κορυδαίολος Έκτωρ' 
,,Πόυλυδάμα, βύ μεν ουκέτ έμοί φίλα ταυτ αγορεύεις, 
δς κέλεαι κατά άστυ άλήμεναι αύτις ¿όντας. 286 
ή ου πω χεκόρηβδε έελμένόι ένδοδι πύργων; 
πρίν μεν γαρ Πριάμοιο πόλιν μέροπες άνθρωποι 
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πάντες μυθέβχοντο πολνχρνβον πολύχαλκον 
νυν δέ δή έξαπόλωλε δόμων κειμήλια χαλά, 290 
πολλά δε δή Φρνγίην xal Μηονίην έρατεινήν 
κτήματα περνάμεν' ϊχει, έπεί μέγας ώδύβατο Ζευς. 
νϋν δ', δτε πέρ μοι έδωκε Κρόνου πάις άγχυλομήτεω 
χϋδος άρέβθ' έπί νηνβί, θαλάββη τ έλβαι Αχαιούς, 
νήπιε, μηχέτι ταϋρα νοήματα φαΐυ' évi δήμω· 296 
ού γάρ τις Τρώων έπιπείβεται' οϋ γαρ έάβω. 
άλλ' αγεθ', ώς &ν έγώ είπω, πειθώμεθα πάντες, 
νϋν μέν δόρπον έλεβθε κατά βτρατον έν τελέεββιν, 
και φυλακής μνήβαϋθε xal έγρήγορθε έκαβτος" 
Τρώων δ' δς κτεάτεββιν νπερφιάλως άνιάξει, 300 
βνλλέξας λαοίβι δότω καταδημοβορήβαι' 
τών τινά βέλτερόν έβτιν έπανρέμεν ή περ 'Αχαιούς, 
πρώι δ' νπηοΐοι 6νν τεύχεβι θωρηχθέντες 
νηνβΐν έπι γλαφυρήβιν έγείρομεν όξνν "Αρηα. 
ε( δ' έτεον παρά νανφιν άνέβτη δίος 'Αχιλλεύς, 305 
αλγιον, al κ έθέληβι, τω έββεται. οϋ μιν έγώ γ ε 
φεύξομαι έκ πολέμοιο δνβηχέος, αλλά μάλ' αντήν 
βτήβομαι, ή κε φέρηβι μέγα κράτος, ή χε φεροίμην. 
ξυνος έννάλιος, και τε κτανέοντ α κατ έκτα." • 

ώς "Εχτωρ άγόρεν', έπι δέ Τρώες κελάδηβαν 310 
νήπιοι" έκ γάρ βφεων φρένας εΐλετο Παλλάς 'Αθήνη' 
'Εκτορι μεν γάρ έπηνηβαν κακά μητιόωντι, 
Πουλυδάμαντι δ' αρ' οϋ τις, δς έβθλήν φράξετο βονλήν. 
δόρπον έπειθ' εϊλοντο κατά βτρατόν αντάρ 'Αχαιοί 
παννύχιοι Πάτροκλον άνεβτενάχοντο γοώντες. 315 
τοΐβι δέ Πηλείδης άδινοϋ έξήρχε убою, 
χείρας έπ άνδροφόνους θέμενος βτήθεαβιν εταίρου, 
πυκνά μάλα βτενάχων ως τε λίς ήνγένειος, 
φ ρά θ' υπό βκύμνονς έλαφηβόλος άρπάβη άνήρ 
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νλης Ι* πνχινής· δ δε τ' άχννται νβτερος έλθών, 320 
πολλά δε' τ άγχε επήλθε μετ' άνέρος ί'χνι έρευνων, 
εΐ πόθεν έξεύροί' μάλα γαρ δριμύς χόλος αίρει' 
ας δ βαρύ βτενάχων μετεφώνεε Μυρμιδόνεβαιν 
,,ώ πόποι, ή ρ άλιον έπος έκβαλον ή ματ ι κείνα, 
θαρβύνων ήρωα Μενοίτιον έν μεγάροιβιν 326 
φήν δέ οί εις 'Οπόεντα περικλυτδν ν ίο ν άπάξειν 
"Ιλιον έκπέρβαντα λαχόντα τε ληίδος αΐβαν. 
άλλ' ού Ζευς άνδρεβΰι νοήματα πάντα τελευτα ' 
άμφω γάρ πέπρωται δμοίην γαίαν έρενβαι 
άύτοϋ ένι Τροίη, έπεί ούδ' έμέ νοϋτήβαντα 830 
δέξεται έν μεγάροιβι γέρων ίππηλάτα Πηλεύς 
ουδέ Θέτις μήτηρ, άλλ' αύτον γαία καθέξει. 
νυν δ', επεϊ ουν, Πάτροκλε, βεϋ νβτερος εϊμ' νπο γαίαν, 
ου β ε πριν χτεριώ, πριν γ' "Εχτορος ένθάδ' ένεΐχαι 
τεύχεα χαΐ κεφαλήν, μεγάθυμου 6οίο φονήος' 336 
δώδεκα δέ προπάροιθε πυρής άποδειροτομήβω 
Τρώων άγλαά τέκνα, βέθεν χταμένοιο χολωθείς. 
τόφρα δέ μοι παρά νηυβί κορωνίβι χείβεαι αντως, 
άμφΐ δέ βέ ΤρωαΙ χαι Ααρδανίδες βαθύκολποι 
χλαύβοντ αι νύχτας τε χαι ή ματ α δάκρυ χέονβαι, 340 
τάς αύτοί χαμόμεβθα βίηφί τε δουρί τε μαχρω, 
πιείρας πέρθοντε πόλεις μερόπων άνθρώπων." 

ώς ειπών ετάροιβιν έχέχλετο δΐος Άχιλλεϋς 
άμφι πνρΐ βτήΰαι τρίποδα μέγαν, όφρα τάχιβτα 
Πάτροχλον λούβειαν απο βρότον αίματόεντα. 345 
οί δέ λοετροχόον τρίποδ' ϊΰταβαν έν πυρί κηλέφ, 
έν δ' &ρ' νδωρ έχεαν, υπό δέ ξύλα δαΐον έλόντες" 
γάβτρην μέν τρίποδος πυρ αμφεπε, θέρμετο δ' ύδωρ. 
αύτάρ έπεί δή ζέββεν νδωρ ένΙ ήνοπι χαλκό, 
χαϊ τότε δή λονβάν τε χαΐ ήλειψαν λίπ έλαίω, 360 
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εν δ' ώτειλοις πλήβαν άλείφατος έννεώροιο. 
έν λεχέεββι δί θέντες έανω λιτί κάλυψαν 
ές πόδας έκ κεφαλής, καθύπερθε δϊ φάρεΐ λευκώ. 

παννύχιοι μϊν έπειτα πόδας ταχύν άμφ' Άχιλήα 
Μυρμιδόνες Πάτροκλον άνεβτενάχοντο γοώντες· 366 
[Ζεύς δ' "Ηρην προβέειπε καβιγνήτην άλοχόν τε' 
,,έπρηξας καί έπειτα, βοώπις πότνια "Ηρη, 
άνβτήβαα' Άχιλήα πόδας ταχύν ή ρά νν βεΐο 
έξ αυτής έγένοντο χάρη κομόωντες Αχαιοί 

τον δ' ήμείβετ' έπειτα βοώπις πότνια "Ηρη· 360 
,,αίνότατε Κρονίδη, ποίον τον μϋθον έειπες. 
και μεν δή πού τις μέλλει βροτος άνδρΐ τελέββαι, 
ος περ θνητός τ' έβτΐ xal ού τόβα μήδεα οίδεν 
πως δή έγώ γ', ή φημι θεάων έμμεν άρίβτη, 
άμφότερον, γενεή τε και οΰνεκα βή παράκοιτις 365 
χέχλημαι, βύ δε π&βι μετ άθανάτοιβιν άνάββεις, 
ούχ 'όφελον Τρώεββι κοτεββαμένη κακά ράψαι^ί, 

ώς οι μεν τοιαύτα προς αλλήλους àyó^fuovjJ 
/ Ήφαίβτρυ δ' ΐκανε δόμον ®έτις άργυρόπεξα 

αφθιτον άβτερόεντα, μεταπρεπε άθανάτοιβιν, 370 
χάλκεον, δν ρ' αύτος ποιήβατο κυλλοποδίων. 
τον 'δ' εύρ' ίδρώοντα έλιββόμενον περι φνβας, 
βπεύδοντα' τρίποδας γαρ έείκοβι πάντας έτευχεν 
έβτάμεναι περι τοΐχον έυβταθέος μεγάροιο' 
χρυβεα δε βφ ΰπο κύκλα έκάβτω • πυθμένι θήκεν, 375 
δφρα οί αύτόματοι θείον δυβαίατ αγώνα 
ήδ' αυτις προς δώμα νεοίατο, θαύμα ίδέβθαι. 
οί δ' ή τοι τόββον μϊν έχον τέλος, οϋατα δ' οϋ πω 
δαιδάλεα προβέκειτο' τά ρ' ήρτυε, κόπτε δε δεβμούς. 
δφρ' 8 γε ταϋτ' έπονεΐτο ίδυίηβι πραπίδεββιν, 380 
τόφρα οί έγγυθεν ήλθε θεά, Θέτις άργυρόπεξα. 
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την δε ίδε προμολονβα Χάρις λιπαροκρήδεμνος 
καλή, τήν ώπνιε περικλντος άμφιγνήεις' 
έν τ 'άρα o i φν χειρί, έπος τ' εφατ έκ τ όνόμαζεν 
„τίκτε, Θέτι τανύπεπλε, ίκάνεις ημέτερου δω 886 
αίδοίη ζε φίλη τε ; πάρος γε μεν οϋ τι δαμίξεις. 
άλλ' ε'πεο προτέρω, ίνα τοι παρ ξείνια δείω." 

ώς άρα φωνήβαβα πρόβω άγε δια δεάων. 
τήν μέν έπειτα καδεΐβεν έπϊ δρόνου άργνροήλου 
καλόν δαιδαλέον υπό δέ δρήννς ποβίν ή εν 890 
κέκλετο δ' "Ηφαιβτον κλυτοτέχνην ειπέ τ ε μϋδον 
,"Ηφαιβτε, πρόμολ' ώδε' Θέτις νύ τι βεΐο χατίξει." 
τήν δ' ήμείβετ' έπειτα περικλυτος άμφιγνήεις' 
,,ή ρά νύ μοι δεινή τε καΐ αίδοίη δέος ένδον, 
ή μ' έβάωβ', Ζτε μ άλγος άφίκετο τήλε πεβόντα 395 
μητρός έμής Ιότητι κννώπίδος, ή μ' έδέληβεν 
κρύψαι χωλό ν έόντα ' τάτ αν πάδον άλγεα δνμω, 
εί μή μ' Ευρυνόμη τε Θέτις δ' νπεδέξατο κόλπω, 
Εύρυνόμη δνγάτηρ άψορρόον 'ίΐκεανοΐο. 
τήβι παρ' είνάετες χάλκευον δαίδαλα πολλά, , 400 
πόρπας τε γναμπτας θ έλικας καλνκας τε και ορμονς, 
έν Οπή ι γλαφνρώ, περί δέ ρόος 'ίΐκεαν οίο 
άφρω μορμύρων ρέεν άβπετος' ουδέ τις άλλος 
ήδεεν ο ντε δεών ο ντε δνητών άνδρώπων, 
άλλά Θέτις τε καΐ Εύρυνόμη Ιβαν, αϊ με βάωβαν. 405 
η νυν ήμετερον δόμον ι κει' τω με μαλα χρεω 
πάντα Θέτι καλλιπλοκάμω ξωάγρια τίνειν. 
άλλα βύ μεν νυν οι παράδες ξεινήια καλά, 
'όφρ' άν εγώ φύβας άποδείομαι 'όπλα τε πάντα." 

ή καΐ άπ' άκμοδέτοιο πέλωρ αί'ητον άνέβτη 410 
χωλεύων υπό δέ κνήμαι φώοντο άραιαί. 
φύβας μέν ρ άπάνενδε τίδει πυρός, οπλα τε πάντα 
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λάρνακ' ές άργυρέην βυλλέξατο, τοις έπονεΐτο' 
βπόγγφ δ' άμφΐ πρόβωπα καί αμφω χειρ' άπομόργνν 
αύχένα τε βτιβαρόν καί βτήθεα λαχνήεντα" 416 
δν δέ χιτών', έλε δέ βκήπτρον παχύ, ßrj δέ θύραξε 
χωλεύων" imo δ' άμφίπολοι ρώοντο ανακτι 
χρύβειαι, ξωηβι νεήνιβιν είοικυίαι. 
της έν μεν νόος έβτι μετά φρεβίν, έν δε καί αύδή 
καί βθένος, ¿θανάτων δε θεών απο έργα ίβαβιν. 420 
at μέν νπαιθα ανακτος έποίπννον ανταρ δ έρρων 
πληβίον, ένθα Θέτις περ, έπΐ θρόνου ϊξε φαεινού, 
έν τ' άρα οί φν χειρί, έπος τ' έφατ έκ τ όνόμαζεν 
,,τίκτε, Θέτι τανύπεπλε, [κάνεις {¡μέτερον δώ 
αίδοίη τε φίλη τε; πάρος γε μεν ον τι θαμίζεις. 425 
αϋδα, δ τι φρονέεις" τελέβαι δέ με θυμός ανωγεν, 
εί δύναμαι τελεβαι γε και εί τετελεβμένον έβτίν." 

τον δ' ήμείβετ' έπειτα Θέτις κατά δάκρυ χέουβα " 
,"Ηφαιβτ , ή αρα δή τις, δβαι^θεαί είβ' έν 'Ολύμπω, 
τοββάδ' ένι φρεβίν ήβιν άνέβχετο κήδεα λυγρά, 430 
οββ' εμοι έκ παβέων Κρονίδης Ζευς 'άλγε έδωχεν; 
έκ μέν μ' άλλάων άλιάων άνδρι δάμαββεν, 
ΑΙακίδη Πηλήι, καί έτλην άνέρος ευνήν 
πολλά μάλ' ουκ έθέλουβα" δ μεν δή γήραί λυγρώ 
κείται ένΙ μεγάροις άρημένος" αλλα δέ μοι νυν" 436 
tifò ν έπεί μοι δώκε γενέβθαι τε τραφέμεν τε, 
έξοχο ν ήρώων" δ δ' άνέδραμεν έρνεΐ ίβος' 
τον μέν έγώ θρέψαβα, φυτον ως γουνω άλωής, 
νηυβίν έπιπροέηκα κορωνίβιν Ίλιον εί'βω 
ΤρωβΙ μαχηβόμενον, τον δ' ουχ ΰποδέξομαι αυτις 440 
οί'καδε νοβτήβαντα, δόμον Πηλήιον εί'βω. 
'όφρα δέ μοι ζώει και όρα φάος ήελίοιο, 
αχνυται, ουδέ ri ot δύναμαι χραιβμήβαι ίοϋβα. 
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χούρην, ήν άρα οι γέρας έξελον νϊες Αχαιών, 
την αψ εκ χειρών ε'λετο κρείων Αγαμέμνων. 445 
ή τ οι δ της άχέων φρένας έφθιεν αύτάρ Αχαιούς 
Τρώες έπί πρνμνηβιν έείλεον, ούδέ θνραζε 
εί'ων έξιέναι. τον δε λίββοντο γέροντες ί 
Άργείων, χαΐ πολλά περιχλυτά δώρ' όνόμαζον 
ένθ' αυτός μεν έπειτ ήναίνετο λοιγον άμύναι, 460 
αύτάρ δ Πάτροκλον περί μϊν τά δ τεύχεα έββεν,^ μ 4 
πέμπε δέ μιν πολεμόνδε, πολύν δ' άμα λαον δπαββεν.Α 
παν δ' ήμαρ μάρναντο περί Σκαιήβι πύληβιν 
καί νύ κεν αύτήμαρ πάλιν έπραθον, εί μή Απόλλων 
πολλά κακά ^ρέξαντα^ Μενοιτίου άλκιμον υ ίο ν 455 
έκταν' ένι προμάχοιβι καί "Εκτορι χϋδος έδωχεν. 
τοννεχα νυν τα βά γούναθ' [χάνομαι, αΐ χ έ&έληβθα 
υίεΐ εμώ ώχυμόρω δόμεν άβπίδα καί τρυφάλειαν 
καί χαλάς χνημΐδας, έπιβφυρίοις άραρνίας,Α^*- ] - "" 
καί θώρηχ'' δ γαρ ή ν οί, άπώλεβε πιβτος εταίρος 460 ' 
Τρωβί δαμείς. δ δέ κείται έπί χ&ονί θνμον αχινών." 

τήν δ' ήμείβετ' έπειτα περικλντος άμφιγνήεις' • 
,,θάρβει' μή τοι ταύτα μετά φρεβί βήβι μελόντων. 
αϊ γάρ^μιν θανάτοιο δυβηχέος ώδε δυναιμην 
ν<ίβφιν άποκρύψαι, οτε μιν μόρος αίνος [χάνοι, 465 
ως οί τεύχεα καλά παρέββεται, οϊά τις αυτε 
άγθρώπων πολέων θανμάββεται, ος κεν ίδηται." 

' ώς ειπών την μεν μ%&εν^αύπου„,_ βή δ' έπί φύβας, 
τάς δ' ές πύρ έτρεψε κέλενβέ τε_έρ.γ.άξεβ&αι.— 
φύδαι δ' εν χοάνοιβιν έείκοβι παβαι έφύύων, 470 
παντοίην ενπρηβτον άντμήν έξανιεΐβαι, 
άλλοτε μεν βπενδοντι παοέμμεναιδ άλλοτε δ' αυτε 
δππως "Ηφαιβτός τ έθέλοι καί έργον άνοιτο. 
χαλκόν δ' εν πυρί βάλλεν άτειρέα καββίτερόν τε 

Ηομεμ Ιχιακ. IX. 10 
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«xaLjjpvtfòv τιμήντα xal άργυρον αντάρ έπειτα 475 
θηκεν/ν άκμοθέτω α/γαν άχμχννα, gg^0 Χει9^ 
φαιβτήρα κρατερήν, ^^^φ^^^εγέντο πνράγρην. 

ποίει δε πρώτιβτα βάκος μέγα τε βτιβαρόν τβ 
ηάντοβε δαιδάλλων, περί δ' άντυγα βάλλε φαεινήν 
τρίπλακα μαρμαρέην, έχ δ' άργνρεον τελαμωνα. 480 
πέντε δ' αρ' αυτού έβαν βάκξ^ς πτυχές' αντάρ έν αντω 
ποίει δαίδαλα πολλά ^δνίηβΑ πραπίδεββιν. 

έν μεν γαΐαν έτευξ', έν δ' ούρανόν, έν δε θάλαββαν, 
ήέλιόν τ' άκάμαντα βελήνην τε πλήθουβαν, L^ ¡J 
έν δϊ τα τείρεα πάντα, τά τ' ουρανός έβτεφάνι&αι,β} 
Πληιάδας θ' 'Τάδας τε τε σθένο? 'Ω,ρίωνος \ " 486 
αρκτον θ', ìjv καΐ άμαξάν έπίκληβιν καλέονβιν, 
ή τ' αυτού βτρέφεται καί τ 'έΐρίωνα δοκενει, 
οί'η δ' άμμορός έβτι λοετρών 'ίΐκεανοΐο/ 

έν dì δύω ποίηβε πόλεις μερόπων άνθρώπων 490 
χαλάς, έν τη μεν φα γάμοι τ έβαν είλαπίναι τε,. 
νύμφας δ' έκ θαλάμων δαΐδων υπο λαμπομενάων 
ήγίνεον άνά άβτυ, πολύς δ' ύμέναιος όρώρειν, 
κούροι δ' δρχηβτήρες έδίνεον, έν δ' άρα τοΐβιν 
αυλοί φόρμιγγες τε βοήν έχον α ι δϊ γυναίκες 495 
ίβτάμεναι θαύμαξον έπΐ προθύροιβιν έκάβτη. ' 
λαοί δ' είν άγορή έβαν αθρόοι' ένθα δε νεΐκος 
ώρώρει, δύο δ' άνδρες ένείκεον εϊνεκα ποινής 
ανδρός άποκταμένου' ò μεν εϋχετο πάντ' άποδούναι, 
δήμω πιφαύβκων, δ δ' άναίνετο μηδϊν έλέβθαι' 500 
άμφω δ' ίέβθην έπϊ ί'βτορι πεΐραρ έλέβθαι. 
λαοί δ' άμφοτέροιβιν έπήπυον, άμφίς αρωγοί' 
κήρυκες δ' άρα λαόν έρήτυον οι δε γέροντες 
εΐατ έπϊ ξεβτοΐβι λίθοις ίερω ένΐ κύκλω, r 

βκήπτρα δί κηρύκων έν χέρβ' έχον ήεροφώνων' 605 
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τοίβιν έπειτ ήιββον, άμοιβηδίς δέ δικάζον, 
κείτο δ' αρ' έν μέββοιβι δύω χρνβοΐο τάλαντα, 
τω δόμεν, ός μετά τοΐβι δίκη ν ίθύντατα εί'ποι. 

τήν δ' έτέρην πάλιν άμφΐ δύω βτρατοϊ εϊατο λαών 
τεύχεβι λαμπόμενοι. δίχα δέ Οφιβιν ήνδανε βουλή, 
ήέ διαπραθέειν ή' ανδιχα πάντα δάβαβθαΐ;J-tAt yMtl ί 

κτήβιν όβην πτολίεθρον έπήρατον έντος έεργεν 
of δ' ου πω πείθοντο, λάχω δ' ύπεθωρήββοντο. 
τείχος μέν ρ άλοχοί τε φίλαι καΐ νήπια τέκνα 
φύατ' έφεβταότες, μετά δ' άνέρες, ους έχε γήρας' 515 
of δ' Ι'βαν ήρχε δ' αρα βφιν Άρης καΐ Παλλάς Άθήνη, 
αμφω χρυβείω, χρύβεια δέ εΐματα εβθην, 
καλώ και μεγάλω, βυν τ εύχεβιν, ως τ ε θεώ περ, 
άμφίς άριζήλω' λαοί δ' υπ' δλίζονες -ήβαν. ^ 
of δ* or« δή ρ' ΐκανον, όθι βφίβιν εΐκε λοχήβαι, 620 
έν ποταμω, 8θι τ' άρδμός έην πάντεββι βοτοϊβιν, 
ένθ' αρα τοί γ' ΐζοντ' είλυμένοι αίθοπι χαλκω. 
τοίβι δ' έπειτ άπάνευθε δύω όκοποϊ εΐατο λαών 
δέγμενοι, δππότε μήλα ίδοίατο καϊ έλικας βονς. 
οι δέ τάχα προγένοντο, δύω δ' α μ' έποντο νομήες 525 
τερπόμενοι δύριγξι'^δόλον δ' οϋ τι προνόηβαν. 
of μέν τά προϊδόντες έπέδραμον, ώκα δ' έπειτα 
τάμνοντ άμφΐ βοών αγέλας καϊ πώεα καλά I 
άργεννών οίων, κτεΐνον δ' έπΐ μηλοβοτήρας. 
οί δ' ώς ούν έπύθοντο πολύν κέλαδόν παρά βουβίν 
είράων προπάροιθε καθήμενοι, αύτίκ' έφ' ίππων 531 
βάντες άερβιπόδων μετεκίαθον, αΐψα δ' ΐκοντο. 
βτηβάμενοι δ' έμάχοντο μάχην ποταμοϊο παρ' όχθας, 
βάλλον δ' αλλήλους χαλκήρεΰιν έγχείηβιν. 
έν δ' "Ερις, έν δέ Κυδοιμος δμίλεον, έν δ' δλοή Κήρ 
άλλον ζωον έχουβα νεούτατον, άλλον αουτον, 536 
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άλλον τεδνηωτα κατά μόδον έλκε ποδοΐιν 
εϊμα 8' εχ άμφ' ωμοιβί δαφοινεον αΐματι φωτών. 
ώμίλευν δ' ως τ ε ζωοί βροτοί ήδέ μάχοντο, 
νεκρούς τ' αλλήλων έρνον κατατεδνηώτας. 540 

έν δ' έτίδει νείον' μαλακήν, πίειραν άρουραν, 
ενρεΐαν τρίπολον πολλοί δ' άροτήρες εν αύτη 
ξεύγεα δινενοντες έλάβτρεον ένδα και ένδα. 
οι δ' όπότε βτρέψαντες ίκοίατο τέλβον άρουρης, 
τοΐβι δ' έπειτ έν χερβί δέπας μελιηδέος οίνου 545 
δόβκεν άνήρ έπιών τοί δέ βτρέψαβκον άν' 'όγμους, 
ίέμενοι νειοΐο βαδείης τέλβον ίκέβδαι. . 
ή δέ μελαίνετ Ζπιβδεν, άρηρομένη δέ έωκειν 
χρυβείη περ έοϋβα ' τί> δή περί δαϋμα τέτυκτο. 

έν δ' έτίδει τέμενος βαδυλήιον ενδα δ' έριδοι 550 
ήμων όξείας δρεπάνας έν χερβϊν έχοντες, 
δράγματα δ' άλλα μετ ογμον έπήτριμα πΐπτον έραζε, 
άλλα δ' άμαλλοδετήρες έν έλλεδανοίβι δέοντο. 
τρεις δ' άρ' άμαλλοδετήρες έφέβταβαν αύτάρ οπιβδεν 
παίδες δραγμεύοντες, έν άγκαλίδεββι φέροντες, 555 
άβπερχές πάρεχον. βαβιλεύς δ' έν τοΐβι βιωπή 
βκήπτρον έχων ίβτήκει έπ' ογμου γηδόβυνος κήρ. 
κήρυκες δ' άπάνενδεν υπό δρυΐ δαΐτα πένοντο, 
βοϋν δ' ίερεΰβαντες μέγαν άμφεπον αί δέ γυναίκες 
δεΐπνον έρέδοιβιν λευκ άλφιτα πολλά πάλννον. 660 

έν δ' έτίδει βταφυλήβι μέγα βρίδονβαν άλωήν 
καλήν χρυβείην μέλανες δ' άνά βότρυες ήβαν, 
έβτήκει δέ κάμαξι διαμπερές άργυρέηβιν. 
άμφί δέ κυανέην κάπετον, περί δ' έρκος έλαββεν 
καββιτέρον μία δ' οίη άταρπιτος ήεν έπ' αυτήν, 665 
τή νίββοντο φορήες, οτε τρυγάω εν' άλωήν. 
παρδενικαϊ δέ και ήίδεοι άταλά φρονέοντες 

vt"' , ν'. У 
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πλεκτοΐς εν ταλάροιβι φέρον μελιηδέα καρπόν. 
τοΐβιν δ' ¿ν_μέββοιβΐ-πάις-φόρμιγγι·-λιγείη 
ίμερόεν κιθάριξε, λίνο ν δ' ύπο καλόν ««δεν 670 
λεπταλέη "φωνή ' το! δέ ρήββοντες άμαρτή 
μολπή τ ίύγμφ τε ποβΐ βκαίροντες εποντο. 
' εν δ' άγέλην ποίηβε βοών όρθοκραιράων _ 
αί δέ βόες χρνδοΐο τετενχατο καββιτέρου τε,. 
μνκηθμφ δ' από κόπρου έπεββενοντο νομόνδε 575 
παρ ποταμον κελάδοντα, παρά ροδανόν δονακήα. 
χρυβειοι δέ νομήες άμ' έβτιχόωντο βόεββιν . 
τέββαρες, έννέα δε' βφι κυνες πόδας άργοί ε'ποντο. 
βμερδαλέω δέ λε'οντε δύ' εν πρώτηβι βόεββιν ' 
τανρον έρύγμηλον έχέτην ό δέ μακρά μεμνκώς 680 
έλκετο' τον δέ κΰνες μετεκίαθον ήδ' αίξηοί. 
τώ μεν άναρρήξαντε βοός μεγάλοιο βοείην ' 
έγκατα καϊ μέλαν αίμα λαφΰδβετον, οι δέ νομήες 
αϋτως ένδίεβαν ταχε'ας κύνας δτρυνοντες' 
οι δ' ή τοι δακέειν μέν άπετρώπώντο λεόντων, 585 
ιβτάμενοι δέ μάλ' εγγύς νλάκτεον έκ τ άλέοντο. 

εν δέ νομον ποίηβε περικλντός άβφιγυήεις, 
έν καλή βήββη, μέγαν οίων άργεννάων, ¡βρ,Ψ-
βταθμούς τε κλιβίας τε κατηρεφέας ίδέ βηκούς. 

[έν δέ χορό ν ποίκιλλε περικλυτος άμφιγυήεις 590 
τφ ΐκελον, οϊόν ποτ' ένΐ Κνωβφ εύρείη 
Ααίδαλος ήβκηβεν καλλιπλοκάμω Αριάδνη, 
ένθα μέν ήίθεοι καϊ παρθένοι άλφεβίβοιαι 
ώρχεϋντ, άλλήλων έπϊ καρπφ χείρας έχοντες. 

~Ύών~δ"~αί μέν λεπτάς βθόνας έχον, οΐ δέ χιτώνας 695 
εί,'ατ' έυννήτους, ήκα βτίλβοντας έλαίψ' 
καί ρ αί μέν καλάς βτεφάνας έχον, οι δέ μαχαίρας 
ειχον χρυβείας εξ άργνρέων τελαμώνων. 
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οΐ δ' ότέ μεν θρέξαβχον έπιβταμένοιβι πόδεββιν 
ρεία μάλ', ως δτε τις τροχόν αρμενον έν παλάμηβιν 
έζόμενος κεραμενς πειρήβεται, αϊ χε θέηβιν' 601 
άλλοτε δ' αν θρέξαβχον έπϊ βτίχας άλλήλοιβιν. 
πολλός δ' ίμερόεντα χορόν περιίβταθ' δμιλος 
τ ερχόμενο ι' μετά δέ βφιν έμέλπετο θείος αοιδός 
φορμέξων δοιω δε χνβιβτητήρε χατ' αντονς 605 

'μολπής έξάρχοντος έδίνενον κατά μέββονς.] 
' έν δ' έτίθει ποταμοϊο μέγα Οθεν ο ς Όχεανοίο 

αντυγα παρ πυμάτην βάκεος πνχα ποιητοίο. 
αντόρ έπεί δή τεϋξε βάκος μέγα τε βτιβαρόν τε,. 

τεΰξ' αρα οί θώρηκα φαεινότερον πυρός αυγής, 610 
τεΰξε δέ οί χόρυθα βριαρήν, κροτάφοις άραρυΐαν, 
καλήν δαιδαλέην, έπι δέ χρνβεον λόφον ήκεν, 
τεΰξε δέ οί κνημΐδας έανοϋ χαββιτέροιο. ' 

αντάρ έπεϊ πάνθ' δπλα κάμε κ λυτό? άμφιγνήεις, 
μητρός Άχιλλήος θήκε προπάροιθεν άείρας. 615 
ή δ' ί'ρηξ ως αλτο κατ' Ονλύμπον νιφόεντος 
τενχεα μαρμαίροντα παρ' Ήφαίβτοιο φέρονβα. 

ΙΛΙΑΔΟΣ Τ. 

Μήνιδος άπόρρηβις. 

'Ηως μϊν κροκόπεπλος απ Ώκεανοίο ροάων 
ώρννθ', ΐν' άθανάτοιβι φόως φέροι ήδε βροτοίβιν 
ή δ' ές νήας ικανέ θεού πάρα δώρα φέρονβα. 
εύρε δέ Πατρόκλω περικείμενον δν φίλον νίόν 
κλαίοντα λιγέως' πολέες δ" άμφ' αυτόν εταίροι 5 
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μύρονθ'. ή δ' έν τοΐβι παρίστατο δ Ια θεάων, 
έν τ' άρα οί φύ χειρί, έπος τ έφατ έκ τ' όνόμαζεν 
,,τέκνον έμόν, τούτον μεν έάβομεν άχνύμενοί περ 
κεΐβθαι, έπει δή πρώτα θεών Ιότητι δαμάβθη' 
τύνη δ' Ήφαίβτοιο πάρα «λυτά τεύχεα δέξο · 10 
καλά μάλ', οϊ' ου πώ τις άνήρ ώμοιβι φόρηβεν." 

ώς άρα φωνήβαβα θεά κατά τεύχε' έθηκεν 
πράβθεν Άχιλλήος' τά δ' άνέβραχε δαίδαλα πάντα. 
Μυρμιδόνας δ' άρα πάντας ε'λε τρόμος, ουδέ τις έτλη 
αντην είβιδέειν, αλλ' έτρεβαν. αύτάρ 'Αχιλλενς 15 
ως εΐδ , ως μιν μάλλον έδυ χόλος, έν δέ οί όββε 

,δεινον υπό βλεφάρων ώς εί βέλας έξεφάανθεν 
τέρπετο δ' έν χείρεββιν έχων θεού άγλαά δώρα. 
αύτάρ έπεί φρεβιν ήβι τετάρπετο δαίδαλα λενββων, 
αύτίκα μητέρα ήν έπεα πτερόεντα προΰηύδα" 20 
,,μήτερ ¿μή, τά μεν όπλα θεός πόρεν, οΐ έπιεικίς 
έργ' έμεν αθανάτων, μηδέ βροτον άνδρα τελέββαι' 
νύν δ' ή τοι μεν έγώ θωρήξομαι' άλλά μάλ' αινώ ς 
δείδω, μή μοι τόφρα Μενοιτίου άλκιμον νίόν 
μυΐαι καδδϋβαι κατά χαλκοτύπους ώτειλάς' 25 
εύλάς έγγείνωνται, άεικίββωβι δε νεκρόν — 
ε'κ δ' αιών πέφαται — κατά δέ χρόα πάντα βαπήη." 

τον δ' ήμείβετ έπειτα θεά, Θέτις άργυρόπεξα' 
,,τέκνον, μή τοι ταύτα μετά φρεβϊ βήβι μελόντων. 
τω μέν έγώ πειρήβω άλαλχέμεν άγρια φύλα, ' 30 
μυίας, αϊ ρά τε φώτας άρηιφάτους κατέδουβιν' 
ήν περ γαρ κήταί γε τελεβφόρον είς ένιαυτόν, 
αίει τωδ' έβται χρώς έμπεδος ή καΐ άρείων. 
άλλά βύ γ' είς άγορήν καλέβας ήρωας Αχαιούς, 
μήνιν άποειπών Άγαμέμνονι ποιμένι λαών 35 
αίψα μάλ' ές πόλεμον θωρήββεο, δύβεο δ' άλκήν." 



1 4 4 ΙΛ1ΑΔ0Σ T. 

ώς άρα φανήβαβα μένος πολυ&αρβες ένήκεν, 
Πατρόκλω δ' αυτ άμβροβίην και νέκταρ έρνδρον 
στάξε κατά φινών, ίνα οί χρως έμπεδος εΐη. 

αύτάρ δ βή παρά δ ίνα δαλάββης δΐος Άχιλλεύς 40 
βμερδαλέα Ιάχων, ώρβεν δ' ήρωας Άχαιούς. 
και ρ' οι περ το πάρος γε νεών έν άγων ι μένεβκον, 
οϊ τε κυβερνήται καϊ έχον οίήια νηών 
και ταμίαι παρά νηνβίν έΰαν, βίτοιο δοτήρες, » 
καϊ μήν οί τότε γ' εις άγορήν ΐβαν, οΰνεκ' 'Αχιλλεύς 45 
έξεφάνη, δηρόν δε μάχης έπέπαυτ' άλεγεινής. 
τω δϊ δύω βκάζοντε βάτην "Αρεος δεράποντε, 
Τυδεΐδης τε μενεπτόλεμος καϊ δΐος 'Οδυσσεύς, 
έγχει έρειδομένω '. έτι γαρ έχον έλκε α λνγρά· 
κάδ δέ μετά πρώτη άγορή ΐξοντο κιόντες. 50 
αύτάρ δ δεντατος ήλδεν 6ναξ ανδρών Αγαμέμνων, 
έλκος έχων καϊ γαρ τον évi κρατερή νβμίνη 
ούτα Κόων Άντηνορίδης χαλκήρεΐ δουρι. . 
αύτάρ έπεϊ δή πάντες άολλίβδηβαν Αχαιοί, 
τοΐσι δ' άνιβτάμενος μετέφη πόδας ώκύς'Αχιλλεύς" 56 
¿Ατρεΐδη, ή άρ τι τόδ' άμφοτέροιβιν άρειον 
έπλετο, σοI και έμοί, οτε νώί περ άχννμένω κήρ 
δυμοβόρω έριδι μενεήναμεν εϊνεκα κονρης; 
τήν 'όφελ' έν νήεββι κατακτάμεν "Αρτεμις ίω 
ή ματ ι τω, δτ' έγων ελόμην Ανρνηββον όλέβϋας' 60 
τω κ ού τόββοι 'Αχαιοί δδάξ έλον άβπετον ονδας 
δνβμενέων υπό χερβίν, έμεν άπομηνίβαντο^ 
Έκτορι μεν καϊ ΤρωβΙ το κέρδιον αύτάρ 'Αχαιούς 
δηρόν έμής καϊ βής έριδος μνήβεβδαι όίω. 
άλλα τά μεν προτετυχδαι έάβομεν άχνύμενοί περ, 66 
δυμον évi βτήδεββι φίλον δαμάβαντες άνάγκη • 
νϋν δ' ή τοι μεν έγώ παύω χόλον, ούδέ τι με χρή 
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άβκελέως αίεΐ μενεαινέμεν ' άλλ' κγε θαββον • 
ότρννον πολεμόνδε χάρη κομόωντας Αχαιούς, 
όφρ' έτι xal Τρώων πειρήβομαι άντίος έλθών, 70 
al κ' ε'θε'λωβ' επί νηνβΐν Ιαύειν άλλά τιν' οίω 
άβπαβίως αύτων γόνυ κάμψειν, 8ς χε φύγηβιν . 
δ η ίου έχ πολέμοιο υπ έγχεος ήμετέροιο." 

ώς έφαίΫ, οι δ' έχάρηβαν ένκνήμιδες Αχαιοί 
μήνιν άπειπόντος μεγαθύμον Πηλεΐωνος. 75 
τοΐβι δέ xal μετέειπεν άναξ ανδρών Αγαμέμνων 
[αντόθεν έξ έδρης, ονδ' έν μέββοιβιν άναβτάς'] 
,,ώ φίλοι ήρωες Ααναοί, θεράποντες Άρηος, 
έβτεώτος μεν καλόν άκονέμεν, ούδε έοικεν 
ν β βάλλε ιν ' χαλεπον γάρ έπιβταμένω περ έόντι. 80 
ανδρών δ' έν πολλω δμάδφ πώς κέν τις άκούβαι 
ή είποι; βλάβεται δε λιγύς περ έών «άγορητής. 
Πηλείδη μεν εγώ ν ένδείξομαι' αύτάρ οι άλλοι 
βύνθεβθ' Άργεΐοι, μϋθόν τ' εν γνώτε έκαβτος. 
πολλάκι δή μοι τούτον Αχαιοί μνθον έειπον, 85 
καί τέ με νεικείεβκον: έγώ δ' ούκ αΐτιός ε ¿μι, 
άλλα Ζευς και μοίρα καί ήεροφοΐτις έρινύς, 
οΐ τέ μοι είν άγορή φρεβϊν έμβαλον άγριον άτην 
ήματι τω, οτ Αχιλλήος γέρας αυτός άπηύρων. 
άλλά τί κεν ρέξαιμι; θεός δια πάντα τελεντα. 90 
πρέββα Α ιός θνγάτηρ "Ατη, ή πάντας άαται, 
ούλομένη' τή μέν θ' άπαλοι πόδες' ου γαρ έπ' ονδ ει 
πίλναται, άλλ' άρα ή γε κατ' ανδρών κράατα βαίνει 
βλάπτονβ' ανθρώπους' κατά δ' ονν έτερόν γε πέδηβεν. 
καί γάρ δή νύ πατε Ζην' άβατο, τόν περ άριβτον 95, 
"ανδρών ήδέ θεών φαβ' έμμεναι' άλλ' άρα καί τον 
Ηρη θήλυς έονβα δολοφροβύνης άπάτηβεν 
ήματι τω, οτ' έμελλε βίην Ήρακληείην 



146 ΙΛΙΑΔΟΣ П. · 

Αλκμήνη τέξεβθαι ένβτεφάνφ ένΐ Θήβη. 
ή τοι S γ ευχόμενος μετέφη πάντεββι θεοΐβιν 100 
,,κέκλυτέ μεν, πάντες τε θεοί παβαί τε θέαιναι, 
δφρ' εΐπω, τά με θυμός évi βτήθεββιν άνώγει. 
βήμερον άνδρα φόωβδε μογοβτόκος είλείθυια 
έκφανεΐ, δς πάντεββι περικτιόνεββιν άνάξει, 
των άνδρών γενεής, οϊ θ' αίματος έξ ¿μεν είβίν." 105 
τον δε δολοφρονεονβα προβηύδα πότνια "Αρη' 
,,ψενβτ ήβεις, ονδ' α ντε τέλος μνθω έπιθήβεις. 
εΐ δ' άγε νυν μοι δμοββον, 'Ολύμπιε, καρτερόν δρκον, 
ή μεν τον πάντεββι περικτ ιόνεββιν άνάξειν, 
δς κεν έπ' ή ματ ι τω δ ε πέβη μετά ποββϊ γυναικός 110 
των άνδρών, οΐ βής έξ αΐματός είβι γενέθλης" 
ώς άφατο- Ζευς δ' οϋ τι δολοφροβύνην ένόηβεν, 
αλλ' δμοβεν μέγαν δρκον, έπειτα δε πολλόν άάβθη. 
Αρη δ' άίξαβα λίπεν φίον Ούλύμποιο, 
καρπαλίμως δ' ΐκετ'Άργος Άχαιικόν, ένθ' άρα ήδη 116 
ίφθίμην άλοχον Σθενέλου Περβηιάδαο. 
ή δ' έκύει φίλο ν υ ιόν, δ δ' έβδομος έβτήκει μείς' 
έκ δ' άγαγε πρό φόωβδε καΐ ήλιτόμηνον έόντα, 
Αλκμήνης δ' άπέπανβε τόκον, βχέθε δ' είλειθνίας. 
αυτή δ' άγγελέονβα Αία Κρονίωνα προβηύδα' 120 
,,Ζεΰ πάτερ άργιχέραννε, έπος τί τοι έν φρεβΐ θήβω. 
ήδη άνήρ γέγον' έβθλός, δς Άργείοιβιν άνάξει, 
Ενρνβθενς Σθενέλοιο πάις Περβηιάδαο, 
βόν γένος" ου οί άειχες άναββέμεν Άργείοιβιν." 
&ς φάτο, τον δ' άχος όξύ κατά φρένα τύψε βαθεΐαν. 125 
αντίκα δ' εΐλ' "Άτην κεφαλής λιπαροπλοκάμοιο 
χωόμενος φρεβιν ήβι, xal ώμοβε καρτερόν δρκον 
μή ποτ ές Ονλνμπόν τε καϊ ονρανόν άβτερόεντα 
αντις έλεύβΡδβάΙ "Ατην, ή πάντας άατάι. 
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ως ειπών έρριψεν tal ούρανοϋ άβτερόεντος 130 
χειρί περιβτρέψας, τάχα δ* ικετο έργ' ανθρώπων, 
τήν αΐεΐ βτενάχεβχ , δθ' εον φίλον ν ιόν δρωτο 
έργον άεικες έχοντα υπ' Ενρνβθήος άέθλων. 
ώς και έγών, δτε δή αυτε μέγας κορυθαίολος "Εκτωρ 
Άργείους ,δλέκεβκεν έπΐ πρνμνήβι νέεββιν, 135 
ού δννάμην λελαθέβθ' άτης, ή πρώτον ¿άβθην. 
αλλ' έπεί άαβάμην και μεν φρένας έξέλετο Ζεύς, 
άψ έθέλω άρέβαι, δόμεναί τ' άπερείβι' 'άποιva' 
άλλ' δρβευ πολεμόνδε, καΐ άλλους 'όρνυθι λαούς. 
δώρα δ' έγων οδε πάντα παραβχέμεν, δββα τοι έλθών 140 
χθιξος ένί κλιβίηβιν νπέβχετο δϊος Όδυββεύς. 
ει δ' έθέλεις, έπίμεινον έπειγόμενός περ Άρηος' 
δώρα δέ τοι θεράποντες έμής παρά νηος ελόντες 
οί'βονβ', 'όφρα Ιδηαι, 3 τοι μενοεικέα δώβω." 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφη πόδας ώκνς'Αχιλλεύς' 
,,Άτρε'ιδη κύδιβτε, αναξ άνδρών Άγάμεμνον, 146 
δώρα μεν, at κ έθέληβθα, παραβχέμεν, ώς επιεικές, 
ή τ' έχέμεν πάρα βοά νϋν δϊ μνηβώμεθα χάρμης 
αίψα μάλ'~ ού γαρ χρή κλοτοπενειν ένθάδ' έόντας 
ούδε διατρίβειν έτι γάρ μέγα έργον άρεκτον 150 
[ως κέ τις αντ Άχιλήα μετά πρώτοιβιν ί'δηται 
έγχεΐ χαλκείω Τρώων όλέκοντα φάλαγγας, 
ώδέ τις ύμείων μεμνημένος άνδρΐ μαχέβθω.]" . 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις Όδνββεύς' 
,,μή δή οϋτως, άγαθός περ έών, θεοείκελ' Άχιλλεν, 155 
νήβτιας ότρννε προτί Ίλιον νιας Αχαιών 
Τρωβι μαχηβομένονς, έπεί ούκ όλίγον χρόνον έβται 
φύλοπις, εύτ αν πρώτον δμιλήβωβι φάλαγγες 
άνδρών, έν δϊ θεός πνεύβη μένος άμφοτέροιβιν 
άλλά πάβαβθαι άνωχθι θοής έπΐ νηνβϊν Αχαιούς 160 
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βίτον xal οί'νοιο" το γαρ μένος έβτι και αλκή. 
ου γαρ άνήρ π ρ άπαν ήμαρ ές ήέλιον καταδύντα 
ακμηνος βίτοιο δννήβεται άντα μάχεβδαΐ" 
εΐ περ γάρ δνμω γε μενοινάα πολεμίξειν, 
άλλά τε λάδρη γνΐα βαρύνεται, ήδέ κιχάνει 165 
δίψα τ ε καϊ λιμός, βλάβεται δέ τε γούνατ Ιόντι. 
ός δέ κ' άνήρ οΐνοιο κορεββάμενος καϊ έδωδής 
άνδράβι δυβμενέεββι πανημέριος πολεμίξη, 
δαρβαλέον νύ ot ήτορ ένί φρεβίν, ουδέ τι γνΐα 
πριν κάμνει, πριν πάντας έρωήβαι πολέμοιο. 170 
άλλ' αγε λαόν μεν βκέδαβον καϊ δεΐπνον άνωχδι 
οπλεβδαι, τά δέ δώρα αναξ άνδρών Αγαμέμνων 
οίβέτω ές μέββην άγορήν, ίνα πάντες :'Αχαιοί 
όφδαλμοΐβιν ί'δωβι, βν δέ φρεβΐ βήβιν ίανδής. 
όμννέτω δέ τοι ορκον, εν Άργείοιβιν άναβτάς, 175 
μή ποτε τής εννής έπιβήμεναι ήδέ μιγήναι, 
[ή δέμις έβτίν, αναξ, ή τ άνδρών ή τε γυναικών] 
και δέ eoi αύτω δυμός évi φρεβίν ϊλαος έβτω. 
αντάρ έπειτα βε δαιτί ένί κλιβίης άρεβάβδω 
πιείρη, ίνα μή τι δίκης έπιδευές έχηβδα' 180 
Άτρεΐδη, βύ δ' έπειτα δικαιότερος και έπ άλλω 
έββεαι· ού μέν γάρ τι νεμεββητον βαβιλήα 
ανδρ' άπαρέββαβδαι, οτε τις πρότερος χαλεπήνη." 

τον δ' αυτε προβέειπεν αναξ άνδρών 'Αγαμέμνων 
„χαίρω βεϋ, Ααερτιάδη, τον μϋδον άκούβας' 185 
έν μοίρη γάρ πάντα διίκεο και κατέλεξας. 
ταϋτα δ' έγών έδέλω όμόβαι, κέλεται δέ με δνμός, 
ονδ' έπιορκήβω προς δαίμονος, αντάρ Άχιλλεύς 
μιμνέτω αντόδι τεΐος έπειγόμενός περ "Αρηος, 
μίμνετε δ' άλλοι πάντες άολλέες, όφρα κε δώρα 190 
έκ κλιβίης έλδηβι και δρκια πιβτά τάμωμεν. 
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6ol <f αντώ τόδ' εγώ ν έπιτέλλομαι ήδέ κελεύω' 
κρινάμενος κούρητας άριβτήας Παναχαιών 
δώρα ε'μη ς παρά νηός ένεικέμεν, δββ' Άχιλήι 
χθιζον νπέβτημεν δώβέιν, άγέμεν τε γυναίκας. 195 
Ταλθύβιος δέ μοι ώκα κατά βτρατόν ενρνν Αχαιών 
κάπρον ετοιμαβάτω, ταμέειν Αιί τ' Ήελίω τε." 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφη πόδας ώκνς Άχιλλεύς' 
,,Ατρεΐδη κύδιβτε, άναξ άνδρών 'Αγάμεμνον, 
άλλοτε περ καΐ μάλλον όφέλλετε ταντα πένεβθαι, 200 
όππότε τις μεταπανβωλή πολέμοιο γένηται 
καΐ μένος ου τόβον ,,ήβιν ένΐ βτήθεββιν έμοΐβιν. 
νυν δ' οι μεν κέαται δεδαΐγμένοι, ους έδάμαββεν 
"Εκτωρ Πριαμίδης, δτε οί Ζευς κϋδος έδωκεν, 
ύμεΐς δ' ές βρωτύν ότρύνετον. ή τ' άν εγώ γε 205 
νυν μεν άνώγοιμι πτολεμίζειν νίας Αχαιών 
νήβτιας άκμήνονς, άμα δ' ήελίω καταδύνΐι 
τεύξεβθαι μέγα δόρπον, έπήν τιβαίμεθα λώβην. 
πριν δ' ου πως άν ε μοι γε φίλον κατά λαιμυν ίείη 
ου πόβις ονδ ε βρώβις, εταίρου τεθνηώτος, 210 
δς μοι ivi κλιβίη δεδαΐγμένος όξέι χαλκω 
κείται, άνά πρόθνρον τετραμμένος, άμφΐ δ' έτάΐροι 
μύρονται' τό μοι ου τι μετά φρεβϊ ταντα μέμηλεν, 
άλλά φόνος τε καΐ αϊμα και άργαλέος βτόνος άνδρών." 

τόν δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις'Οδνββεύς· 216 
,,ώ Άχιλεν Πηλήος υιέ, μέγα φέρτατ Αχαιών, 
κρείββων είς έμέθεν και φέρτερος ουκ ολίγον περ 
έγχει, έγώ δέ κε βείο νοήματί γε προβαλοέμην 
πολλόν, έπεϊ πρότερος γενόμην καΐ πλείονα οίδα. 
τω τοι έπιτλήτω κραδίη μύθοιβιν έμοΐβιν. 220 
αΐψά τε φνλόπιδος πέλεται κόρος άνθρώποιβιν, 
ής τε πλείβτην μεν καλάμην χθονί χαλκός έχενεν, 
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άμητος δ' δλίγιβτος, έπήν κλίνηβι τάλαντα 
Ζευς, ος τ ανθρώπων ταμίης πολέμοιο τέτυκται. 
γαβτέρι δ' οϋ πως έΰτι νέκυν πενθήβαι 'Αχαιούς' 225 
λίην γαρ πολλοί καϊ έπήτριμοι ή ματ α πάντα 
πίπτουβιν πότε κέν τις άναπνενβειε πόνοιο; 
άλλά χρή τον μεν καταθάπτειν, ος κε θάνηβιν, 
νηλέα θυμό ν έχοντας, επ' ή ματ ι δακρύβα ντας' 
οββοι δ' αν πολέμοιο περί βτνγεροΐο λίπωνται, 230 
μεμνήβθαι πόβιος καϊ έδητύος, όφρ' έτι μάλλον 
άνδράβι δυβμενέεββι μαχώμεθα νωλεμές αΐεί, 
έββάμενοι χροϊ χαλκόν άτειρέα. μηδέ τις άλλη ν 
λαών δτρνντύν ποτιδέγμένος ίβχαναάβθω' 
ήδε γαρ δτρυντύς κακόν έββεται, ος κε λίπηται 235 
νηνβΐν έπ' 'Αργείων αλλ' αθρόοι δρμηθέντες 
Τρωβϊν έφ' Ιπποδάμοιβιν έγείρομεν δξύν "Αρηα." 

ή καϊ Νέβτορος υϊας δπάββατο κυδαλίμοιο 
Φυλεΐδην τε Μέγητα Θόαντά τε Μηριόνην τε 
καϊ Κρειοντιάδην Ανχομήδεα καϊ Μελάνιππον. 240 
βάν δ' [μεν ίς χλιβίην 'Αγαμέμνονος 'Ατρεΐδαο. 
αυτίκ' έπειθ' άμα μϋθος έην τετέλεβτό τε έργον' 
επτά μέν έχ κλιβίης τρίποδας φέρον, ους οι ΰπέβτη, 
αίθωνας δέ λέβητας έείχοβι, δώδεκα δ' ίππους' 
έκ δ' άγον αιψα γυναίκας άμύμονα έργα Ιδυίας 245 
έπτ , άτάρ δγδοάτην Βριβηίδα χαλλιπάρηον. 
χρνβου δέ βτήβας Όδυβενς δέκα πάντα τάλαντα 
ήρχ , άμα δ' άλλοι δώρα φέρον κούρητες 'Αχαιών. 
καϊ τά μέν έν μέββη άγορή θέβαν, αν δ' 'Αγαμέμνων 
ϊΰτατο' Ταλθύβιος δέ θεώ έναλίγκιος αύδήν 250 
χάπρον έχων έν χερβί παρίβτατο ποιμένι λαών. 
Άτρεΐδης δέ έρυββάμενος χείρεββι μάχαιράν, 
ή οί πάρ ξίφεος μέγα κουλεόν αίέν άωρτο, 
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κάπρου άπο τρίχας άρξάμενος, Ad χείρας άναβχων 
ευχετο' τοί δ' άρα πάντες ¿π' αυτόφιν εΐατο βιγή 255 
Άργεϊοι κατά μοΐραν, άκούοντες βαβιλήος. 
εύξάμενος δ' άρα εϊπεν ίδών εις ούρανόν εύρνν' 
,,ί'βτω νυν Ζευς πρώτα, δεών ύπατος καΐ άριβτος, 
γή τε καϊ ήέλιος καΐ έρινύες, αϊ δ' υπό γαίαν 
άνδρώπονς τίνυνται, δτις κ έπίορκον όμόββη, 260 
μή μεν έγώ κούρη Βριβηίδι χειρ' έπένεικα, 
οϋτ' εύνής πράφαβιν κεχρημένος ούτε τεν άλλου' 
άλλ' έμεν' άπροτίμαβτος ένΐ κλιβίηβιν έμήβιν. 
εί δέ τι τώνδ' έπίορκον, έμοϊ δεοί άλγεα δοΐεν 
πολλά μάλ', οββα διδονβιν, δ τέ βφ' άλίτηται όμόββας." 

ή καϊ άπο βτόμαχον κάπρου τάμε νηλέι χαλκφ' 266 
τον μεν Ταλδύβιος πολιής άλος ές μέγα λαΐτμα 
ρΐψ' έπιδινήβας, βόΰιν ίχδΰβιν αντάρ Άχιλλεύς 
άνβτάς Άργείοιβι φιλοπτολέμοιβι μετηυδα' . 
,,Ζεν πάτερ, ή μεγάλας άτας άνδρεββι διδοϊβδα. 270 
ουκ αν δή ποτε δυμόν évi βτήδεββιν έμοΐβιν 
Άτρεΐδης ωρινε διαμπερές, ουδέ κε κούρην 
ήγεν έμευ άέκοντος αμήχανος' αλλά ποδι Ζευς ' 
ήθελ' Άχαιοΐβιν θάνατον πολέεββι γενέβδαι. 
νυν δ' έρχεβδ' επί δεΐπνον, ίνα ξυνάγωμεν "Αρηα275 

ώς άρ' έφώνηβεν, λϋβεν δ' άγορήν αίψηρήν. 
οί μεν άρ' έβκίδναντο έήν έπΐ νήα έκαβτος, 
δώρα δέ Μυρμιδόνες μεγαλήτορες άμφεπένοντο, 
βάν δ' επί νήα φέροντες Άχιλλήος δείοιο' 
καϊ τά μεν έν κλιβίηβι δέβαν, κάδιβαν δέ γυναίκας, 
ίππους δ' εις άγέλην έλαβαν δεράποντες άγαυοί. 281 

Βριβψς δ' άρ' ίπειτ, Ικέλη χρυβέη 'Αφροδίτη, 
ώς Ι'δε Πάτροκλον δΤδΊχϊγμένον όξέι χαλκφ, 
άμφ' αυτφ χυμένη λίγ' έκώκυε, χερβϊ δ' άμυββεν 
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βτήθεά τ' ήδ' άπαλήν δειρήν Ιδε καλά πρόβωπα. 28δ 
είπε δ' άρα κλαίουβα γυνή έικυΐα θεήβιν 
„Πάτροκλε μοι δειλή πλεΐβτον κεχαριβμένε θυμω, 
ξωόν μεν βε ίλειπον έγώ κλιβίηθεν ίοϋβα, 
νυν δε βε τεθνηώτα κιχάνομαι, 'άρχαμε λαών, 
αψ άνιοϋβ' ' ως μοι δέχεται κακόν έκ κακόν αΐεί. 290 
άνδρα μέν, φ έδοβάν με πατήρ καΐ πότνια μήτηρ, 
είδον πρίΓπτάλιος δεδαΐγμένον όξέι χαλκω, 

•r— - f 

τρεις τε καβιγνητους, τους μοι μία γείνατο μήτηρ, 
κηδείους, οϊ πάντες δλέθριον ήμαρ έπέβπον. 
ουδέ μέν ουδέ μ' ίαβκες, οτ' άνδρ' έμ'ον ώκύς 'Αχιλλευς 
έκτεινεν, πέρβεν δέ πάλιν θείοιο Μύνητος, 296 
κλαίειν, αλλά μ' εφαβκες 'Αχιλλήος θείοιο 
κουριδίην άλοχον θήβειν, άξειν δ' ένΐ νηυβιν 
ές Φθίην, δαίβειν δέ γάμον μετά Μυρμιδόνεββιν. 
τω β' άμοτον κλαίω τεθνηάτα, μείλιχον αίεί" 300 

ώς εφατο κλαίουβ', έπΐ δέ βτενάχοντο γυναίκες, 
Πάτροκλου πράφαβιν, βφών δ' αυτών κήδε' έκάβτη. 
αυτόν δ' άμφΐ γέροντες 'Αχαιών ήγερέθοντο 
λιββάμενοι δειπνήβαι' 6 δ' ήρνεΐτο βτεναχίξων 
,,λίββομαι, είτις έμοίγε φίλων έπιπείθεθ' εταίρων, 305 
μή με πρίν βίτοιο κελεύετε μηδέ ποτήτος ' 
άβαβθαι φίλον ήτορ, έπεί μ' άχος αίνόν [κάνει, 
δύντα δ' ές ήέλιον μενέω και τλήβομαι έ'μπης." 

ώς είπων άλλους μέν άπεβκέδαβεν βαβιλήας, . 
δοιω δ' Άτρεΐδα μενέτην και δίος Όδνββεύς, 310 
Νέβτωρ 'Ιδομενεύς τε γέρων θ' ίππηλάτα Φοίνιξ,, 
τέρποντες πυκινώς άκαχήμενον ουδέ'τι θνμω . 
τέρπετο πρίν πολέμου βτάμα δύμεναι αίματάεντος. 
μνηβάμενος δ' άδινώς άνενείχατο φώνηβέντε' ._ 

,,ή ρά νύ μοί ποτε και βύ, δυβάμμορε, φίλταθ' εταίρων, 
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αυτός ε'νΐ κλιβίη λαρό ν_παρα δείπνο ν έθηκας 316 
αίψα καϊ δτραλέως, δπότε βπερχοίατ' 'Αχαιοί 
Τρωβϊν έφ' ίπποδάμοιβι φέρειν πολύδακρνν "Αρηα. 
νυν δε βν 'μεν κεΐβαι δεδαϊγμένος, αντάρ έμόν κήρ • 
άκμηνον πόβιος και έδητνος, ένδον ¿όντων, 320 
βή ποθή. ον μεν γάρ τι χακώτερον άλλο πάθο.ιμι, 
ούδ' ει κεν τον πατρός άποφθιμένοιο πνθοίμην, 
ός_πον ννν Φθίηφι τέρεν κατά δάχρνον εί'βει 
χήτεϊ τοιονδ' νιος· δ δ' άλλοδαπω ένΐ δήμω 
εΐνεκα ριγεδανής 'Ελένης ΤρωβΙν πολεμίξω' 325 
ή ε τον, δς Σκύρω μοι ένι. τρέφεται φίλος υιός, 
[εΐ που έτι. ξώει γε Νεοπτόλεμος θεοειδής.] 
πριν μεν γάρ μοι θυμός ένΙ βτήθεββιν έώλπειν 
οιον έμε φθίβεβθαι απ' "Αργέος ίπποβότοιο 
αντον ένι Τροίη, βε δέ τε Φθίηνδε νέεβθαι, • 330 
ώς άν μοι τον παΐδα θοή ένΙ νηΐ μελαίνη 
Σκνρόθεν έξαγάγοις καί οί δείξείας ε'καβτα, -
κτήβιν έμήν, δμωάς τε καί νψερεφες μέγα δώμα. 
ήδη γάρ Πηλήά γ' όίομαι ή κατά πάμπαν 
τεθνάμεν, ή που τντθόν έτι ζώοντ' άκάχηβθαι 335 
γήραΐ τε βτνγερω καί έμήν ποτιδέγμενον αίεϊ 
λνγρήν άγγελίην, δτ άποφθιμένοιο πύθηται." 

ώς έφατο κλαίων, έπΐ δέ βτενάχοντο γέροντες, 
μνήβάμενοι, ταΓεΚαβτος ένί μέγαροϊβιν έλειπον. 
μνρομένους δ' άρα τους γε έδών έλέηβε Κρονίων, 340 
αίψα δ" Άθηναίην έπεα πτερόεντα προβηύδα' 
,,τέχνον έμόν, δή πάμπαν άποίχεαι ανδρός εήος. 
ή νύ τοι ούκέτι πάγχν μετά φρεοί μέμβλετ' Άχιλλενς; 
κείνος ο γε προπάροιθε νεών όρθοκραιράων 
ήβται όδνρόμενος έταρον φίλον,οί δε δή άλλοι 345 
οΐχονται μετά δεΐπνον, δ δ' άκμηνος καί άπαβτος. 

Η ο Α ί Β ϋ ΐ Ι Β Ι Α Β . I I . . 1 1 
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άλλ' Ιθι οί νέκταρ τε καϊ άμβροβίην έρατεινήν ^ 
βτάξον ένΐ βτήθεββ', ίνα μή μιν λιμός ϊκτμαι.". 

ως ειπών ώτρννε πάρος μεμανΐαν Άθήνην" 
ή δ' αρπη έικνΐα ταννπτέρυγι λιγνφώνω 350 
ουρανού έκκατέπαλτο δι' αιθέρος, αντάρ 'Αχαιοί 
αντίκα θωρήββοντο κατά βτρατόν ή δ' 'Αχιλήι 
νέκταρ ένι βτήθεββι καϊ άμβροβίην έρατεινήν 
βτάξ', ίνα μή μιν λιμός άτερπής γονναθ' ΐκηται, 
αυτή δε προς πατρός έριβθενέος πυκΐνόν δώ 355 
φχετο. τοϊ δ' άπάνενθε νεων έχέοντο θοάων. γ 
ώς δ' δτε ταρφειαΐ νιφάδες Αιός έκποτέονται ' 
•ψνχραί, υπό ριπής αίθρηγενέος Βορέαο, 
ώς τότε ταρφειαΐ κόρνθες λαμπρόν γανόωβαι 
νηών έκφορέοντο καϊ άβπίδες όμφαλόεββαι . 360 
θώρηκές τε κραταιγύαλοι καϊ μείλινα δονρα. 
αίγλη δ' ουρανόν ϊκε, γέλαββε δέ παβα περί· χθων 
χαλκοϋ υπό βτεροπής' υπό δέ κτύπος ωρνντο ποββιν 
άνδρών έν δέ μέβοιβι κορύββετο δΐος Άχιλλεύς. 
[τοΰ καϊ όδόντων μέν καναχή πέλε, τω δέ οί δββε 365 
λαμπέβθην ώς εί τε πυρός βέλας, έν δέ οί ήτορ 
δϋν' άχος άτλητον ό δ' άρα Τρωβϊν μενεαίνων 
δύβετο δώρα θεού, τα οί Ήφαιβτος κάμε τευχών.] 
κνημΐδας μέν πρώτα περί κνήμηβιν έθηκεν 
καλάς, άργνρέοιβιν έπιβφνρίοις άραρυίας' 370 
δεύτερον αν θώρηκα περί βτήθεββιν εδννεν. 
άμφϊ δ' άρ' ώμοιβιν βάλετο ξίφος άργνρόηλον · 
χάλκεον αντάρ Επειτα δάκος μέγα τε βτιβαρόν τε 
εΐλετο, τοϋ δ' άπάνενθε βέλας γένετ ήύτε μήνης, 
ώς δ' δτ αν έκ πόντοιο βέλας ναύτηβι φανήη 376 
καιομένοιο πυρός' τό „δέ καίεται ΰψόθ' δρεβφιν - <·:' 
βταθμώ έν οίοπόλω' τους δ' υνκ ¿θέλοντας άελλαι 
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πόντον έπ' Ιχθνόεντα φίλων άπάνευθε φέρουβιν . 
ως άπ 'Αχιλλήος βάκεος βέλας αίθέρ' ΐχανεν 
χαλοϋ δαίδαλεου. περί δέ τρυφάλειαν άείρας ^ 380 
χρατϊ θέτο βριαρήν ή δ' άβτήρ ώς άπέλαμπεν 
ίππου ρις τρυφάλεια, περιβϋείοντο δ' έθειραι 
χρύβεαι, άς Ήφαιβτος ΐει λόφον άμφϊ θαμειάς. * 
πειρήθη δ' έο αυτού έν έντεβι δΐος 'Αχιλλεύς, 
εί οΐ έφαρμόββειε. χαΐ έντρέχοι άγλαά γυΐα' 385 
τφ δ' ευτε πτερά γίγνετ', άειρε δέ ποιμένα λαών. 
έχ δ' άρα βύριγγος πατρώιον έβπάβατ έγχος 
βριθύ μέγα βτιβαρόν το μεν ού δύνατ άλλο? 'Αχαιών 
πάλλειν, άλλά μιν οιος έπίβτατο πήλαι 'Αχιλλεύς, 
Πηλιάδα μελίην, την πατρι φίλω πόρε Χειρών 390 
Πηλίου έχ κορυφής, φόνον έμμεναι ήρώεΰβιν. 
ίππους δ' Αύτομέδων τε και "Αλχιμος άμφιέποντες 
ξεύγνυον' άμφϊ δε χαλά λέπαδν' έβαν, έν δέ χαλινούς 
γαμφηλής έβαλον, κατά δ' ηνία τείναν οπίβαω 
χολλητον ποτί δίφρον. ό δέ μάβτιγα φαεινήν 395 
χειρϊ λαβών άραρυΐαν έφ' ΐπποιιν άνόρουβεν 
Αύτομέδων 'όπιθεν δέ χορυββάμενος βή Άχιλλεύς 
τεύχεβι παμφαίνων ως τ ήλέκτωρ 'Τπερίων. 
βμερδαλέον δ' ΐπποιβιν έκέκλετο πατρός εοϊο' . 
„¡¡¡¡άνθε τε χαϊ Βαλίέ, τηλεχλυτά τέκνα Ποδάργης, 400 
άλλο? δή φράζεβθε βαωβέμεν ήνιοχήα 
άψ Ααναών ές ομιλον, έπεί χ εώμεν πολέμοιο, 
μηδ' ώς Πάτροχλον λίπετ αυτόθι τεθνηώτα." 

τον δ' άρ' υπό ζυγόφι προβέφη πόδας αΐόλος ίππος 
&άνθος, άφαρ δ' ήμνβε καρήατι, παβα δέ χαίτη 405 
ζεύγλης έξεριπονβα παρά ζνγον ονδας ΐκανεν' 
αύδήεντα & έθηκε θεά, λενκώλενος Ήρη' 
,,καϊ λίην β' έτι νύν γε βαώβομεν, όβριμ' 'Αχιλλεύ' 

1 1 * 
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άλλά τοι έγγύθεν ή μα ρ όλέθριον ουδέ τοι ημείς 
αίτιοι, άλλα θεός τε μέγας xal μοίρα κραταιή. 410 
ουδέ γαρ ήμετέρη βραδντήτί τε νωχελίη τε 
Τρώες απ ώμοιιν Πατρόκλου τεύχε ε'λοντο" 
αλλά θεών ωριδτος, δν ήύκομος τέκε Λητώ, 
Εκταν' ένΐ προμάχοιβι καΐ "Εκτορι κϋδος εδωκεν. 
νώι δέ και κεν άμα πνοιή Ζεφύροιο θέοιμεν, 415 
ήν περ έλαφρ οτάτην φάβ' Εμμεναι' άλλα β οι αντώ 
μόρβιμόν έβτι θεώ τε καΐ άνέρι ΐφι δαμήναι." 

ως άρα φωνήβαντος έρινύες εβχεθον αύδήν. 
τον δέ μέγ' όχθήβας προβέφη πόδας ώκνς Άχιλλεύς' 
,,Βάνθε, τί μοι θάνατον μαντεύεαι; ουδέ τί β ε χρή. 420 
εν νν τοι οι δα και αυτός, δ μοι μόρος ένθάδ' όλέβθαι, 
νόβφι φίλου πατρός και μητέρος' άλλά και εμπης 
ου λήξω πρίν Τρώας άδην έλάβαι πολέμοιο." 
ή ρα και έν πρώτοις Ιάχων Εχε μώνυχας ίππους. 

ΙΛΙΑΔΟΣ Τ. 

©εομαχία. 
ως οι μεν παρά νηνβΐ κορωνίβι θωρήββοντο 

άμφι βέ, Πηλέος υιέ, μάχης άκόρητον Αχαιοί, 
Τρώες δ' ανθ' ετέρωθεν επί θρωβμώ πεδίοιο' 
Ζευς δέ Θέμιβτα κέλενβε θεούς άγορήνδε καλέββαι ' 
κράτος άπ' Ούλύμποιο πολυπτύχου· ή δ' άρα πάντη 5 
φοιτήβαβα κέλενβε Α ιός προς δώμα νέεβθαι. 
ούτε τις ουν ποταμών άπέην, νόβφ' 'ΕΙκεανοΐο, 
ούτ άρα ννμφάων, αϊ τ άλβεα καλά νέμονται 
και- πηγάς ποταμών καΐ πίβεα ποιήεντα. 
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ε'λθο'ντες δ' ές δώμα Αίδς νεφεληγερέταο 10 
ξεστής αίθούσησιν ένίζανον, ας Αά πατρϊ 
Ήφαιστος ποίησε ν ίδυίηβ ι πραπίδεββιν. 

ώς οί μεν Αίος ένδον άγηγέρατ ' ονδ' ένοβίχδων 
νηκούβτηβε θεάς, αλλ' εξ αλός ήλθε μεν' αυτούς, 
ίξε δ' άρ' ε'ν μέββοιβι, Α ώα δ' ε'ξείρετο βουλήν 15 
,,τίπτ' αύτ', άργικέραννε, θεούς άγορήνδε κάλεββας; 
ή τι περί Τρώων καΐ 'Αχαιών μερμηρίξεις; 
των μάρ νΰν άγχιβτα μάχη πόλεμος τε δε'δηεν." 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφη νεφεληγερέτα Ζευς· 
,,έγνως, έννοβίγαιε, ε'μήν εν βτή&εβι βονλήν, . 20 
ών ένεκα ξυνάμειρα* μέλονβί μοι όλλύμενοί περ. 
αλλ' ή τοι μεν ε'μώ μενέω πτυχί Ούλύμποιο 
ήμενος, ένθ' δρόων φρένα τέρψομαι· οί δέ δή άλλοι 
έρχεσθ', δφρ' άν ί'κησθε μετά Τρώας και 'Αχαιούς, 
άμφοτέροιβι δ' άρήμεθ', οπη νο'ος ε'στίν εκάστου. 25 
εί μάρ Άχιλλενς οίος έπι Τρώεσσι μαχεΐται, 
ουδέ μίνυνθ' ε'ξουσι ποδώκεα Πηλεΐωνα. 
καί δε' τε' μιν καί πρόσθεν ύποτρομε'εσκον δρώντες' 
νυν δ', δτε δή και θυμδν εταίρου χώεται αίνώς, 
δείδω, μή καί τείχος ύπέρ μόρον ε'ξαλαπάξη." 30 

ώς έφατο Κρονίδης, πόλεμον δ' άλίαβτον έγειρεν. 
βάν δ' ί'μεναι πολεμόνδε θεοί, δίχα θυμδν έχοντες' 
"Ηρη μεν μετ αγώνα νεών καί Παλλάς 'Αδήνη 
ήδέ Ποβειδάων γαιήοχος ήδ' έριούνης 
'Ερμείας, δς έπι φρεσί πευκαλίμησι κε'κασται- 35 
'Ήφαιστος δ' αμα τοΐσι κίε σθε'νεϊ βλεμεαίνων 
χωλεύων, ύπδ δέ κνήμαι ρώοντο άραιαί' 
ε'ς δέ Τρώας "Αρης κορυθαίολος, αύτάρ αμ' αύτω 
Φοίβος άκερβεκόμης ήδ' Άρτεμις ίοχέαιρα 
Αητω τε ξανθός τε φιλομμειδής τ 'Αφροδίτη. 40 
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ειως μέν ρ άπάνενθε θεοί θνητών έβαν ανδρών, 
τεΐοζ 'Αχαιοί μϊν μέγ' έκύδανον, ούνεκ' Άχιλλενς 
έξεφάνη, δηρον δε μάχης έπέπαντ άλεγεινής· 
Τρώας δϊ τρόμος αίνος ύπήλυθε γνΐα έκαβτον, 
δειδιότας, δθ' δρώντο ποδώκεα Πηλεΐωνα 45 
τεύχεβι λαμπόμενον, βροτολοιγω ΐβον Άρη ι. 
αύτάρ έπεί μεθ' δμιλον 'Ολύμπιοι ήλνθον ανδρών, 
ώρτο δ' "Ερις κρατερή λαοββόος, αν ε δ' Άθήνη, 
βταβ' δτε μεν παρά τάφρον δρνκτήν τείχεος έκτός, 
άλλοτ' ίπ' άκτάων έριδούπων μακρόν άύτει' 50 
αν ε δ' Άρης έτέρωθεν, έρεμνή λαίλαπι ΐβος, 
οξύ κατ άκροτάτης πόλιος Τρώεββι κελεύων, 
άλλοτε παρ Σιμόεντι θέων έπί Καλλικολώνη. 

ώς τους άμφοτέρονς μάκαρες θεοί δτρύνοντες 
βύμβαλον, έν δ' αντοΐς έριδα φήγννντο βαρεΐαν. 56 
δεινον δέ βρόντηβε πατήρ άνδρών τε θεών τε 
νψόθεν αύτάρ ίνερθε Ποβειδάων έτίναξεν 
γαΐαν άπειρεβίην δρέων τ' αίπεινά κάρηνα' 
πάντες· δ' έββείοντο πόδες πολνπίδακος "16ης 
και κορνφαί, Τρώων τε πόλις και νήες Αχαιών. 60 
έδειβεν δ' ύπένερθεν άναξ ένέρων Άιδωνεύς, 
δείβας δ' έκ θρόνου αλτ ο καί ΐαχε, μη οι ϋπερθεν 
γαΐαν άναρρήξειε Ποβειδάων ένοβίχθων, 
οικία δέ θνητοϊβι καί άθανάτοιβι φανείη 
βμερδαλέ' ενρώεντα, τά τε βτνγέουβι θεοί περ. 65 
τόββος αρα κτύπος ώρτο θεών έριδι ξννιόντων. 
ή τοι μεν γαρ έναντα Ποβειδάωνος ανακτος 
ΐβτατ' Απόλλων Φοίβος έχων ίά πτερόεντα, 
'άντα δ' ένναλίοιο θεά, γλαυκώπις Άθήνη' 
"Ηρη δ' άντέβτη χρνβηλάκατος κελαδεινή 70 
Άρτεμις ίοχέαιρα, καβιγνήτη εκάτοιο' 
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Αητοΐ δ' άντέβτη βώκος έριοννιος Έρμης, 
αντα δ' άρ' Ήφαίβτοιο μέγας ποταμός βαθνδίνης, 
δν Βάνθον χαλέονβι θεοί, άνδρες δέ Σκάμανδρον. 

ώς οί μεν θεοί αντα θεών ί'βαν ' αντάρ 'Αχιλλεύς Τ6 
"Εκτορος άντα μάλιβτα λιλαίετο δϋναι δμιλον 
Πριαμίδεω' τοϋ γάρ ρα μάλιβτά ε θυμός άνώγειν 
αίματος άβαι Άρηα ταλανρινον πολεμιβτήν. 
Αίνείαν δ' ίθνς λαοββόος ωρβεν 'Απόλλων . 
άντία Πηλεΐωνος, ένήκε δέ οί μένος ην" 80 
ν ιέ ι δέ Πριάμοιο Αυκάονι εΐβατο φωνήν ' 
τω μιν έειβάμενος προβέφη Αώς νίος 'Απόλλων 
„Αινεία Τρώων βονληφόρε, που rot άπειλαί, 
ας Τρώων βαβιλενβιν υπίβχεο οίνοποτάξων, 
Πηλεΐδεω 'Αχιλήος ¿ναντίβιον πολεμίζειν;" 85 

τον δ' αντ' Αινείας άπαμειβόμενος προβέειπεν 
,,Πριαμίδη, τί με ταύτα xal ουκ έθέλοντα κελεύεις 
άντία Πηλεΐωνος νπερθνμοιο μάχεβθαι; 
ου μέν γάρ νυν πρώτα ποδώκεος άντ' Άχιλήος 
βτήβομαι, αλλ' ήδη με καΐ άλλοτε δουρϊ φόβηβεν 90 
εξ 'Ίδης, δτε βονβίν έπήλνθεν ήμετέρηβιν, 
πέρβε δέ Ανρνηββόν καί Πήδαβον αντάρ έμέ Ζευς 
είρνβαθ', δς μοι έπώρβε μένος λαιψηρά τ ε γοννα. 
ή κ έδάμην ύπο χερβιν Άχιλλήος καί 'Αθήνης, 
ή οί πρόβθεν ίονβα τίθει φάος ήδέ κέλενεν 95 
εγχεΐ χαλκείω Λέλεγας καί Τρώας έναίρειν. 
τω ούκ εβτ 'Αχιλήος εναντίον άνδρα μάχεβθαι' 
αίεΐ γαρ πάρα εϊς γε θεών, δς λοιγόν άμννει. 
και δ' άλλως τον γ' ίθν βέλος πέτετ , ούδ' απολήγει 
πριν χροος άνδρομέοιο διελθέμεν. εί δέ Φεδς περ 100 
ΐβον τείνειεν πολέμου τέλος, ου με μάλα ρέα 
νικήβει, ονδ' εί παγχάλκεος εύχεται είναι." 

* 
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τον δ' αυτέ προσε'ειπεν αναξ Αίος ν ίο ζ 'Απόλλων 
,,ήρως, άλλ' άγε και βύ θεοϊς αίειγενέτηβιν 
ενχεο' καΐ δε 6ε φαβι Αίος κούρης Αφροδίτης 105 
έκγεγάμεν, κείνος δε χερείονος έκ δεον έβτίν 
ή μεν γαρ Α ιός έβδ', ή δ' ¿ξ άλίοιο γέροντος, 
άλλ' Ιδύς φέρε χαλκό ν άτειρέα, μηδέ βε πάμπαν 
λευγαλέοις έπέεββιν άποτρεπέτω και άρειή." 

ως ειπών έμπνευσε μένος μέγα ποιμένι λαών, 110 
βή δε δια προμάχων κεκορνδμένος αΐδοπι χαλκω. 
ονδ' έλαδ' 'Αγχίβαο πάις λενκώλενον "Ηρην 
άντία Πηλεΐωνος ίων άνά ονλαμόν άνδρών 
ή δ' άμνδις 6τήβαβα δεονς μετά μνδον εειπεν 
,,φράξεβδον δή βφώι, Ποβείδαον καΐ Άδήνη, 115 
εν φρεϋϊν νμετέρηβιν, όπως έβται τάδε έργα. 
Αινείας όδ' έβη κεκορνδμένος αΐδοπι χαλκω 
άντία Πηλεΐωνος, άνηκε δέ Φοίβος 'Απόλλων 
άλλ' αγεδ' ημείς πέρ μιν άποτρωπώμεν δπίββω 
αύτόδεν ή τις. έπειτα και ήμείων Άχιλήι 120 
παρβταίη, δοίη δέ κράτος μέγα, μηδέ τι δυμω 
δευέβδω, ίνα είδη, δ μιν φιλέονβιν αριβτοι 
αθανάτων, οΐ δ' αν τ' άνεμώλιοι, οϊ το πάρος περ 
Τρωβιν άμννονβιν πόλεμον και δηιοτ.ήτα. 
πάντες δ' Ουλνμποιο κατήλδομεν άντιόωντες 125 
τήβδε μάχης, ίνα μή τι μετά Τρώεββι πάδηβιν 
σήμερον' ύστερον αύτε τα πείθεται, α66α οΐ αίβα 
γεινομένω έπένηβε λίνω, δτε μιν τέκε μήτηρ. 
εί δ' Άχιλενς ου ταύτα δεών έκ πενβεται όμφής, 
δείβετ' έπειδ', δτε κέν τις έναντίβιον θεός έλδη 130 
έν πολέμψ' χαλεποί δέ θεοί φαίνεβδαι εναργείς." 

την δ' ήμείβετ έπειτα Ποβειδάων ένοβίχδων 
,"Ηρη, μη χαλέπαινε παρέκ νόον ουδέ τί 6ε χρή. 

ι. 
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ονχ αν έγώ γ' έθέλοιμι θεούς έριδι ξυνελάββαι 
[ήμέας τούς άλλους, έπεί ή πολύ φέρτεροί εέμεν] 135 
αλλ' ημείς μεν έπειτα καθεζώμεβθα χιόντες 
έχ πάτου ές βκοπιήν, πόλεμος δ' άνδρεββι μελήβει. 
ει δέ κ "Αρης άρχωβι μάχης ή Φοίβος 'Απόλλων, 
ή 'Αχιλη Ι'βχωβι καΐ ουκ είώβι μάχεβθαι, 
αύτίκ έπειτα καΐ άμμι παρ' αύτόφι νεΐχος όρεΐται 140 
φυλόπιδος' μάλα δ' ώχα διαχρινθέντας όίω 
αψ Iμεν Ούλυμπόνδε, θεών μεθ' δμήγυριν άλλων, 
ήμετέρης ύπο χερβϊν άναγκαίηφι δαμέντας." 

ώς άρα φωνήβας • ήγήβατο χυανοχαίτης 
τείχος ές άμφίχυτον Ήραχλήος θείοιο, 145 
ύψηλόν, τό ρά οι Τρώες χαϊ Παλλάς Άθήνη 
ποίεον, 'όφρα το κήτος ύπεχπροφυγών άλέαιτο, 
δππότε μιν βεύαιτο άπ' ήιόνος πεδίονδε. 
ένθα Ποβειδάων κατ άρ' έζετο και θεοϊ άλλοι, 
άμφϊ δ' άρ' άρρηχτον νεφέλην ωμοιβιν έβαντο· 150 
οι δ' έτέρωβε χαθΐξον έπ' όφρύβι Καλλιχολώνης • 
άμφϊ βέ, ήιε Φοίβε, χαϊ "Αρηα πτολίπορθον. 

ώς οί μέν ρ έχάτερθε χαθείατο μητιόωντες 
βουλάς' άρχέμεναι δε δυβηλεγέος πολέμοιο 
ώχνεον αμφότεροι, Ζεύς δ' ήμενος νψι χέλενεν. 155 
τών δ' άπαν έπλήβθη πεδίον, χαϊ λάμπετο χαλχφ, 
άνδρών ήδ' ίππων χάρχαιρε δέ γαία πόδεββιν 
όρνυμένων άμυδις. δύο δ' άνέρες έξοχ' άριβτοι 
ές μέβον αμφοτέρων βυνίτην μεμαώτε μάχεβθαι, 
Αινείας τ 'Αγχιβιάδης χαϊ δΐος 'Αχιλλεύς. 160 
Αινείας δέ πρώτος άπειλήβας έβεβήχειν 
νενβτάξων κόρυθι βριαρή' άτάρ άβπίδα θοϋριν 
πρόβθεν έχε βτέρνοιο, τίναββε δέ χάλκεον έγχος. 
Πηλείδης δ' ετέρωθεν έναντίον ώρτο, λέων ώς * 
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βίντης, δν τε κ al άνδρες άποκτάμεναι μεμάαβιν 165 
άγρόμενοι, πάς δήμος' δ δέ πρώτον μίν άτίξων 
έρχεται, άλλ' δτε κέν τις άρηιθόων αίξηών 
δουρί βάλη, έάλη τε χανών, περί τ άφρος όδόντας 
γίγνεται, έν δέ τέ οί κραδίη βτένει άλκιμον ήτορ, 
ονρή δέ πλευράς τε καΐ Ιβχία άμφοτέρωθεν 170 
μαβτίεται, έε δ' αυτόν έποτρύνει μαχέβαβθαι, 
γλαυκιόων δ' Ιθύς φέρεται μένει, ήν τινα πέφνη 
ανδρών ή αυτός φθίεται πρώτα έν όμίλω · 
ως 'Αχιλή' ωτρννε μένος καΐ θυμός άγήνωρ 
άντίον έλθέμεναι μεγαλήτορος Αίνείαο. 175 
οί δ' δτε δή βχεδον ήβαν έπ' άλλήλοιβιν Ιόντες, 
τον πρότερος προβέειπε ποδάρκης δΐος Άχιλλεύς' 
„Αινεία, τί βυ τόββον όμίλου πολλόν έπελθων 
έβτης; ή βέ γε θυμός έμοί μαχέβαβθαι άνώγει 
έλπόμενον Τρώεββιν άνάξειν ίπποδάμοιβιν - 180 
τιμής τής Πριάμου; άτάρ εί κεν έμ' έξεναρίξης, 
ου τοι τούνεκά γ ε Πρίαμος γέρας έν χερί θήβει' 
είβϊν γάρ οί παίδες, δ δ* έμπεδος ουδ' άεβίφρων. 
ή νύ τί τοι Τρώες τέμενος τάμον έξοχον άλλων, 
καλόν φυταλιής και άρονρης, δφρα νέμηαι, 185 
αί' κεν έμε κτείνης; χαλεπώς δέ β' έολπα το ρέξειν. 
ήδη μεν βέ γέ φημι καΐ άλλοτε δουρί φοβήβαΐ' 
ή ου μέμνη, δτε πέρ βε βοών άπο, μοϋνον έόντα, 
βεϋα κατ' Ίδαίων όρέων ταχέεββι πόδεββιν 
καρπαλίμως; τότε δ' οϋ τι μετατροπαλίξεο φεύγων. 190 
ένθεν δ' ές Αυρνηββον ύπέκφνγες" αύτάρ έγω την 
πέρβα μεθορμηθείς βύν Άθήνη και Αιι πατρί, 
ληιάδας δέ γυναίκας, έλεύθερον ήμαρ ¿πούρας, 
ήγον άτάρ βε Ζευς έρρύβατο και θεοί άλλοι, 
άλλ' ου νυν βε ρύεβθαι όίομαι, ώς ivi θυμω 195 
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βάλλεαι' άλλά β' έγώ γ' άναχωρήβαντα κελεύω 
ες πληδνν Ιέναι, μηδ' αντίο ς ΐβταβ' έμεΐο, 
πρίν τι κακόν παδέειν ρεχδεν δέ τε νήπιος έγνω." 

τον δ' αντ Αινείας άπαμείβετο φώνηβέν τε' 
„Πηλείδη, μή δη μ' έπέεββί γε νηπύτιον ως 200 
έλπεο δειδίξεβδαι, έπεί βάφα οΐδα και αύτος 
ήμέν κερτομίας ή δ' αίβνλα μνδήβαβδαι. 
ΐδμεν δ' αλλήλων γενεήν, ΐδμεν δέ τοκήας, 
πρόκλντ' άκούοντες έπεα δνητών άνδρώπων, 
'όψει δ' οντ' αρ πω βύ έμονς Ι'δες οντ' άρ' έγώ 6ούς. 205 
φαβί βέ μέν Πηλήος άμύμονος εκγονον είναι, 
μητρός δ' ¿κ Θέτιδος καλλιπλοκάμον άλοβύδνης' 
αντάρ έγών νιος μεγαλήτορος 'Αγχίβαο 
εύχομαι έκγεγάμεν, μήτηρ δέ μοί έβτ' 'Αφροδίτη' 
των δή νυν έτεροι γε φίλον παΐδα κλαύβονται 210 
βήμερον" ου γάρ φημ' έπέεββί γε νηπντίοιβιν 
ώδε διακρινδέντε μάχης έξαπονέεβδαι. 
εί δ' ¿δέλεις καΐ ταύτα -δαήμεναι, ϋφρ' έν είδης 
ήμετέρην γενεήν, πολλοί δέ μιν άνδρες ΐβαβιν' 
Αάρδανον αν πρώτον τέκετο νεφεληγερέτα Ζεύς, 215 
κτίββε δέ Ααρδανίην, έπεί ον πω "Ιλιος ιρή 
έν πεδίω πεπόλιβτο πόλις μερόπων άνδρώπων, 
αλλ' έδ' υπώρειας ωκεον πολνπίδακος "Ιδης. 
Αάρδανος αν τέκεδ' ν ιόν 'Εριχδόνι ον βαβιλήα, -
δς δή άφνειότατος γένετο δνητών άνδρώπων' 220 
τού τριβχίλιαι ίπποι έλος κάτα βονκολέοντο 
δήλειαι, πώλοιβιν άγαλλόμεναι άταλήβιν. 
τάων και Βορέης ήράββατο βοβκομενάων, 
ΐππφ δ' είβάμενος παρελέξατο κνανοχαίτη· 
αί δ' νποκνβάμεναι έτεκον δνοκαίδεκα πώλους. 225 
αί δ' δτε μέν βκιρτωεν έπί ξείδωρον άρονραν, 
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άκρον επ άνθερίχων χαρπόν θε'ον ούδέ κατέχλων 
αλλ' οτε δη βχιρτωεν έπ ευρέα νώτα θαλάββης, 
άκρον επί ρηγμΐνα άλός ,πολιοΐο θέεβκον. 
Τρώα δ' 'Εριχθόνιος τέκετο Τρώεββιν άνακτα" 230 
Τρωός δ' αν τρεις παίδες άμύμονες έξεγένοντο, 
*Ιλύς τ 'Αββάρακός τε καΐ άντίθεος Γανυμήδης, 
ο? δή κάλλιβτος γένετο θνητών ανθρώπων 
τον καν άνηρείψαντο θεοί Ad οίνοχοεύειν 
κάλλεος εϊνεκα οίο, Εν' άθανάτοιβι μετείη. . 235 
Ίλος δ' αύ τέκεθ' νέον άμύμονα Ααομέδοντα,· . 
Ααομέδων δ' άρα Τιθωνόν τέκετο Πρίαμδν τε 
Αάμπον τε Κλντίον θ' ' Ιχετάονά τ όζον "Αρηος. 
Αββάραχος δε Κάπυν, δ δ' άρ' Άγχίβην τ έχε παΐδα· 
αυταρ έμ' Άγχίβης, Πρίαμος δ' έτεχ "Εχτορα δίον. 240 
ταύτης τοι γενεής τε xal αίματος εύχομαι είναι. 
Ζευς δ' αρετήν άνδρέββιν όφέλλει τε μινύθει τε, 
οππως χεν έθέληβιν δ γαρ χάρτιβτος απάντων. 
αλλ' άγε μηχέτι ταύτα λεγώμεθα νηπύτιοι ως,, 
έβτεώτ εν μέββη ύβμίντ) δηιοτήτος. 245 
έβτι γάρ άμφοτέροιβιν δνείδεα μνθήβαβθαι 
πολλά μαλ'· ονδ' αν νηνς έχατόζνγος άχθος άροιτο' 
βτρεπτή δέ γλώββ' έβτΐ βροτών, πολέες δ' ένι μύθοι 
παντοίοι, έπέων δέ πολύς νομός ένθα xal ένθα. 
δπποΐόν κ' εί'πηβθα έπος, τοΐόν κ' έπαχούβαις. 250 
άλλα τί ή έριδας xal νείχεα νώιν άνάγχη 
νειχείν άλλήλοιβιν έναντίον, ως τε γυναίκας, 
αϊ τε χολωβάμεναι έριδος πέρι θνμοβόροιο 
νειχεύβ' άλλήληβι μέβην ές άγνιαν ίούβαι, 
πολλά τ εόυτα xal ουχί· χόλος δέ τε xal τά κελεύει. 255 
αλκής δ' ου μ' έπέεββιν αποτρέψεις μεμαώτα 
πρίν χαλκω μαχέβαβθαι έναντίον άλλ' άγε θαββον 
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γευβόμεθ' αλλήλων χαλκήρεβιν έγχείηβιν." 
ή ρα καΐ έν δεινω βάκει ήλαβεν όβριμον έγχος, 

βμερδαλέφ· μέγα δ' άμφΐ σάκο? μνκε δουρός άκωκή. 260 
Πηλείδης δε σάκο? μεν άπο ε'ο χειρϊ παχείη 
έβχετο ταρβήβας' φάτο γαρ δολιχόβκιον έγχος 
ρέα διελεύβεβθαι μεγαλήτορος Αίνείαο, 
νήπιος, ούδ' ένόηβε κατά φρένα και κατά θυμόν, 
ώς ού ρηίδι' έβτϊ θεών έρικυδέα δώρα 265 
άνδράβι γε θνητοΐβι δαμήμεναι ούδ' ύποείκειν. 
ούδ ε τότ Αίνείαο δαΐφρονος όβριμον έγχος 
ρήξε σάκο?' χρυσό? γαρ έρύκακε, δώρα θεοΐο' 
[άλλα δύω μεν έλαββε διά πτύχας, αί δ' άρ' έτι τρεις 
ήσαν, έτι εϊ πέντε πτύχας ή λαβε κνλλοποδίων, 270 
τάς δύο χαλκείας, δύο δ' ένδοθι καββιτέροιο, 
τήν δε μίαν χρνβέην, τή ρ έβχετο μείλινον έγχος.] 

δεύτερος αύτ 'Αχιλεύς προΐει δολιχόβκιον έγχος, 
και βάλεν Αίνείαο κατ άβπίδα πάντοβ' έίβην, 
άντνγ' ϋπο πρώτην, η λεπτότατος θέε χαλκός, 275 
λεπτότατη δ' έπέην ρινός βοός' ή δε διαπρό 
Πηλιάς ήιξεν μελίη, λάκε δ' άβπίς υπ' αύτής. 
Αινείας δ' έάλη και άπο εθεν άβπίδ' άνέβχεν 
δείβας' έγχείη δ' άρ' υπέρ νώτου ένι γαίη 
έβτη ιεμένη, διά δ' άμφοτέρΟυς έλε κύκλους 280 
άβπίδος άμφιβρότης' ό δ' άλευάμενος δόρυ μακρόν 
έβτη, κάδ δ' άχος οι χύτο μυρίον ύφθαλμοΐβιν, 
ταρβήβας, ο οι άγχι πάγη βέλος, αύτάρ 'Αχιλλεύς 
έμμεμαώς έπόρουβεν, έρυββάμενος ξίφος όξύ, 
βμερδαλέα ιάχων ό δέ χερμάδιον λάβε χειρϊ 285 
Αινείας, μέγα έργον, ό ού δυο γ' άνδρε φέροιεν, 
οίοι νϋν βροτοί είβ'' ό δέ μιν φέα πάλλε καΐ οίο?. 
ένθα κεν Αινείας μεν έπεββύμενον βάλε πέτρω 
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ή κόρυθ' ήέ βάκος, τό οI ήρκεβε λνγρον ολεθρον, 
τον δέ κε Πηλείδης βχεδόν άορι θυμόν άπηνρα, 290 
ε{ μή άρ' δξν νόηβε Ποβειδάων ίνοβίχθων. 
αντίκα δ' άθανάτοιβι θεοΐς μετά μνθον έειπεν' 
„δ πόποι, ή μοι άχος μεγαλήτορος Λίνείαο, 
δς τάχα Πηλεΐωνι δαμεϊς Άιδόβδε κάτειβιν, 
πειθόμενος μνθοιβιν Απόλλωνος έκάτοιο, 295 
νήπιος, ουδέ τί ο! χραιβμήβει λνγρον ολεθρον. 
άλλά τί ή νυν ούτος άναίτιος δλγεα πάβχει, 
μάψ εν εκ' άλλοτρίων άχέων, κεχαριβμένα δ' αίει 
δώρα θεοΐβι δίδωβι, τοί ονρανόν ενρνν έχουβιν; 
άλλ' άγεθ' ημείς πέρ μιν ύπέκ θανάτου άγάγωμεν, 300 
μή πως καϊ Κρονίδης χεχολώβεται, αϊ χεν Άχιλλεύς 
τόνδε χαταχτείνη· μόριμον δέ οΐ έβτ άλέαβθαι, 
δφρα μή άβπερμος γενεή χαΐ άφαντος δληται 
Ααρδάνον, δν Κρονίδης περί πάντων φίλατο παίδων, 
οϊ εθεν έξεγένοντο γυναικών τε θνητάων. 305 
ήδη γαρ Πριάμου γενεήν ήχθηρε Κρονίων' 
νυν δέ δή Αίνείαο βίη Τρώεββιν άνάξει 
καϊ παίδων παίδες, τοί κεν μετόπιβθε γένωνται." 

τον δ' ήμείβετ έπειτα βοώπις πότνια Ήρη· 
,,έννοβίγαι, αυτός 6ν μετά φρεβί βήβι νόηβον 310 
Αίνείαν, ή κέν μιν έρνββεαι ή χεν έάβεις 
[Πηλείδη Άχιλήι δαμήμεναι έβθλόν έόντα.] 
ή τοι μέν γάρ νώι πολέας ώμόββαμεν όρκους 
παβι μετ άθανάτοιβιν, εγώ και Παλλάς 'Αθήνη, 
μή ποτ' έπί Τρώεββιν άλεξήβειν κακόν ήμαρ , 315 
μηδ' δπότ' αν Τροίη μαλερω πνρί παβα δάηται 
δαιομένη, δαίωβι δ1 άρήιοι νϊες 'Αχαιών 

αντάρ έπεί τό γ' άκουβε Ποβειδάων ένοβίχθων, 
βή φ' ϊμεν άν τε μάχην και άνά κλόνον έγχειάων, 
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ίξε δ', δδ' ΑΙνείας ήδ' δ χλυτος ήεν Άχιλλεύς. 320 
αντίκα τω μεν έπειτα κατ όφδαλμών χέεν άχλύν 
Πηλείδη Άχιλήι' δ δέ μελίην έύχαλκον 
άβπίδος έξέρνβεν μεγαλήτορος Αίνείαο' 
καΐ την μέν προπάροιδε ποδών 'Αχιλήος έδηκεν, 
Αίνείαν δ' έββευεν άπο χδονος νψόβ' άείρας. 325 
πολλάς δέ βτίχας ηρώων, πολλάς δέ καΐ ίππων 
Αινείας νπεραλτο θεού άπο χειρός όρούβας, 
ιξε δ' επ έβχατιήν πολνάικος πολέμοιο, 
ένδα τε Καύκωνες πόλεμον μέτα δωρήββοντο. 
τω δέ μάλ' έγγύδεν ήλθε Ποβειδάων ένοβίχδων, 330 
καί μιν φωνήβας έπεα πτερόεντα προβηνδα' 
„Αινεία, τις β' ώδε θεών άτέοντα κελεύει 
άντία Πηλεΐωνος ύπερδύμοιο μάχεβδαι, 
δς β εν άμα κρείββων καί φίλτερος άδανάτοιβιν; 
άλλ' άναχωρήβαι, δτε κεν βνμβλήεαι αύται, 335 
μή καί υπέρ μοΐραν δόμον "Αιδος είβαφίκηαι. 
αύτάρ έπεί κ Άχιλεύς θάνατον καϊ πότμον έπίβπη, 
δαρβήβας δή έπειτα μετά πρώτοιβι μάχεβδαι' 
ού μέν γάρ τις β' άλλος 'Αχαιών έξεναρίξει." . 

ώς ειπών λίπεν αντόδ', έπεϊ διεπέφραδε πάντα. 340 
αιψα δ' έπειτ 'Αχιλήος άπ' όφδαλμών βκέδαβ' άχλύν 
δεβπεβίην δ δ' έπειτα μέγ' έξιδεν όφδαλμοΐβιν, 
δχδήβας δ' άρα είπε προς ον μεγαλήτορα δνμόν' 
,,& πόποι, ή μέγα θαύμα τόδ' δφδαλμοΐβιν δρώμαν 
έγχος μέν τάδε κείται έπΐ χδονός, ουδέ τι φώτα 345 
λεύββω, τω έφέηκα κατακτόμεναι μενεαίνων. 
ή ρα καϊ Αινείας φίλος άδανάτοιβι δεοΐβιν 
ήεν άτάρ μιν έφην μάψ αντως εύχετάαβδαι. 
έρρέτω' ον οί θυμός έμεϋ έτι πειρηδήναι 
έββεται, ος καϊ νυν φύγεν άβμενος έκ δανάτοιο. 360 
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άλλ' άγε dr¡ ΑαναοΙβι φιλοπτολέμοιβι χελεύβας 
των άλλων Τρώων πειρήβομαι άντίος έλθών." 

ή χαί έπΐ βτίχας αλτο, κέλευε δε φωτϊ έχάβτω · 
,,μηκέτι νυν Τρώων έχάζ έβτατε, δΐοι Αχαιοί, 
άλλ' άγ* άνήρ άντ' ανδρός ΐτω, μεμάτω δέ μάχεβθαι. 355 
άργαλέον δε μοί έβτι, xal ίφθίμω περ έόντι, 
τοββούβδ' ανθρώπους εφέπειν χαϊ π&βι μάχεβθαι' 
ουδέ κ' Άρης, ος περ θεός άμβροτος, ουδέ χ Αθήνη 
το ββήβδ' νβμίνης ¿φ έπο ι βτόμα χαί πονέοιτο' 
άλλ' οββον μεν εγώ δύναμαι χερβίν τε ποβίν τε 360 
καΐ βθένει, ον μέ τί φημι μεθηβέμεν, ονδ' ήβαιόν, 
άλλά μάλα βτιχος είμι διαμπερές, ουδέ τιν' οί'ω 
Τρώων χαιρήβειν, 8ς τις βχεδόν εγχεος ελθη." 

ως φάτ' έποτρύνων Τρώεββι δε φαίδιμος "Εχτωρ 
χέχλεθ' όμοχλήβας, φάτο δ' ΐμμεναι άντ' Αχιλήος' 365 
„Τρώες ύπέρθνμοι, μή δείδιτε Πηλεΐωνα. 
χαί χεν έγών έπέεββι xal άθανάτοιβι μαχοίμην 
εγχεΐ δ' άργαλέον, έπεί ή πολύ φέρτεροί είβιν. 
ονδ' Αχιλεύς πάντεββι τέλος μύθοις έπιθήβει, 
άλλά το μεν τελέει, τό δέ χαί μεββηγύ χολούει. 370 
τω δ' έγώ άντίος είμι, χαί εί πνρΐ χείρας έοιχεν, 
ει πνρϊ χείρας έοιχε, μένος δ' αίθωνι βιδήρφ." 

ώς φάτ έποτρύνων, ot δ' άντ ίο ι εγχε άειραν 
Τρώες' τών δ' άμνδις μίχθη μένος, ώρτο δ' αυτή. 
χαί τότ άρ' "Εχτορα είπε παραβτάς Φοίβος Απόλλων 375 
,"Εχτορ, μηχέτι πάμπαν Αχιλλήι προμάχιξε, 
άλλά κατά πληθύν τε χαϊ έχ φλοίββοιο δέδεξο, 
μή πώς в' ήί βάλη ήΐ βχεδόν άορι τύψη." ' 

ώ? έφαθ', "Εχτωρ δ' αυτις έδύβετο ούλαμον ανδρών 
ταρβήβας, υτ' άχονβε θεού 'όπα φωνήβαντος. 380 
έν δ' Αχιλεύς Τρώεββι θόρε, φρεβίν είμέν'ος άλκήν, 
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βμερδαλέα ίάχων ' πρώτον δ' έλεν Ίφιτίωνα 
έβθλδν Ότρυντεΐδην, πόλεων ηγήτορα λαών, 
δν νύμφη τέκε νηϊς 'Οτρυντήι πτολιπόρθω 
Τμώλω υπο νιφόεντι, "Τδης έν πίονι δήμω· 385 
τον δ' ίθύς μεμαώτα βάλ' έγχεΐ δίος Άχιλλενς 
μέββην κάκ κεφαλήν ή δ' άνδιχα παβα κεάβθη. 
δούπηβεν δε πεβών, ό δ' έπεύξατο δΐος 'Αχιλλευς' 
,,κείβαι, 'Οτρυντεΐδη, πάντων ε'κπαγλότατ' ανδρών 
ένθάδε τοι θάνατος, γενεή δε τοί έβτ έπϊ λίμνη 390 
Γυγαίη, όθι τοι τέμενος πατρώων έβτιν, , 
'Τλλω έπ' ίχθυόεντι καΐ "Ερμω δινήεντι." 

ώς έφατ ευχόμενος, τδν δε βκότος δββε κάλυψεν. 
τον μϊν 'Αχαιών ίπποι έπιββώτροις δατέοντο 
πρώτη έν ύβμίνη' δ δ' έπ' αύτω Αημολέοντα, 395 
έβθλον άλεξητήρα μάχης, 'Αντήνορος υίόν, 
νύξε κατά κρόταφον, κυνέης διά χαλκοπαρήου. 
ούδ' άρα χαλκείη κόρυς έβχεθεν, άλλά δι' αυτής 
αιχμή ίεμένη ρήξ' δβτέον, έγκέφαλος δϊ 
ένδον άπας πεπάλακτο' δάμαββε δέ μιν μεμαώτα. 400 
Ίπποδάμαντα δ' έπειτα καθ' ϊππων άίξαντα 
πρόβθεν έθεν φεύγοντα μετάφρενον οϋταβε δουρί' 
αύτάρ δ θυμό ν άιβθβ καϊ ήρυγεν, ώς δτε ταύρος 
ήρυγεν έλκόμενος Έλικώνιον άμφΐ άνακτα, 
κούρων έλκόντων γάνυται δέ τε τοις ένοβίχθων 405 
ώς άρα τόν γ' έρυγόντα λίπ' όβτέα θυμός άγήνωρ' 
αύτάρ δ βή ϋύν δουρί μετ' άντίθεον Πολύδωρον 
Πριαμίδην. τδν δ' ου τι πατήρ εί'αβκε μάχεβθαι, 
οϋνεκά οί μετά παιβί νεώτατος έβκε γόνοιο, 
και οί φίλτατος έΰκε, πόδεββι δϊ πάντας ένίκα· 410 
δή τότε νηπιέηύι, ποδών άρετήν άναφαίνων, 
θϋνε διά προμάχων, εΐως φίλον ώλεβε θυμόν. 

Ηοβτεβι ΙΒΓΑΒ. Π. ] 3 



170 ΙΛΙΛΔΟΣ Τ. 

TÒV βάλε μέββον ακοντι ποδάρκης Sto Ζ Άχιλλεύς, 
vèrta παραΐββοντος, όθι ξωβτήρος όχήες 
χρύβειοι βύνεχον καΐ διπλόος ήντετο θώρηξ' 416 
άντικρνς δέ διέβχε παρ' όμφαλόν έγχεος αιχμή, 
γνύξ δ' εριπ' οίμώξας, νεφέλη δέ μιν άμφεκάλνψεν 
κνανέη, προτι ο ί δ' έλα β' έντερα χερβί λιαβθείς. 

"Εκτωρ δ' ως ένόηβε καβίγνητον Πολνδωρον 
έντερα χερβϊν έχοντα λιαζόμενον προτΙ γαίη, 420 
κάρ ρά οί δφθαλμών κέχυτ άχλνς' ούδ' αρ' έτ έτλη 
δηρόν εκάς βτρωφάβθ', άλλ' άντίος ήλθ' 'Αχιλήι 
όξύ δόρυ κραδάων, φλογΐ εΐκελος. αυτά ρ 'Αχιλλεύς 
&ς εϊδ', ώς άνέπαλτο, xal ευχόμενος έπος ηνδα' 
,,εγγύς άνήρ, δς έμόν γε μάλιβτ έβεμάββατο θυμό ν. 
ος μοι εταΐρον έπεφνε τετιμένον ούδ' άν έτι δήν 426 
άλλήλονς πτώββοιμεν άνά πτολέμοιο γέφυρας 

ή xal ύπόδρα ίδων προβεφώνεεν "Εκτορα διον 
,,άββον ίθ', ως κεν θαββον όλέθρου πείραθ' ΐκηαι." 
τον δ' ου ταρβήβας προβέφη κορυθαίολος "Εκτωρ' 430 
,,Πηλείδη, μή δή μ' έπέεββί γε νηπύτιον ως 
έλπεο δειδίξεβθαι, έπεί βάφα οΐδα καΐ αυτός 
ήμίν χερτ ο μίας ήδ' αϊβυλα μυθήβαβθαι. 
οΐδα δ', ότι βύ μέν έβθλός, έγώ δε βέθεν πολύ χείρων 
άλλ' ή τοι μέν ταύτα θεών έν γούναβι κείται, 435 
αΐ κέ β ε χειρότερός περ έών άπό θνμόν έλωμαι 
δουρί βαλών, έπεί ή καΐ έμόν βέλος όξύ πάροιθεν." 

ή ρα καϊ άμπεπαλων προΐει δόρν xal τό γ' Άθήνη 
πνοιή Άχιλλήος πάλιν έτραπε κνδαλίμοιο, 
ήκα μάλα ψύξαδα' τό δ' άψ ΐκεθ' "Εκτορα δΐον, 440 
αύτοΰ δέ προπάροιθε ποδών πέβεν. αύτάρ 'Αχιλλευς 
έμμεμαως έπόρουβε, κατακτάμεναι μενεαίνων, 
βμερδαλέα ίάχων τόν δ' έξήρπαξεν 'Απόλλων 
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ρεια μάλ' ως τε θεός, ¿κάλυψε δ' άρ' ήέρι πολλή, 
τρις μεν επειτ ¿πόρονβε ποδάρκης δΐος Άχιλλεύς 445 
έγχεΐ χαλκείφ, τρίς δ' ήέρα τύψε βαδεΐαν. 
άλλ' δτε δή το τέταρτον έπέββυτο δαίμονι ισος, 
δεινά δ' όμοκλήβας έπεα πτερόεντα προβηύδα' 
,,έξ αν νυν έφυγες θάνατον, κιίον" ή τέ τοι άγχι 
ήλθε κακόν νυν αι>τέ β' έρύβατο Φοίβος Απόλλων, 450 
ω μέλλεις εύχεσθαι ίων ές δοϋπον ακόντων. 
ή θήν β' έξανύω γε καΐ ύστερον άντιβολήβας, 
εί πού τις καί έμοί γε θεών ίπιτάρροδός έβτιν. 
νυν αν τους άλλους έπιείβομαι, 3ν κε κιχείω." 

ως ειπών Αρνοπ' οντα κατ αυχένα μέββον άκοντι· 455 
ήριπε δέ προπάροιδε ποδών, δ δέ τον μεν έαβεν, 
Αημονχον δέ Φιλητορίδην ήύν τε μέγαν τε 
κάγ γόνυ δονρΐ βαλών ήρύκακε. τον μέν έπειτα 
όύτάξων ξίφεΐ μεγάλω έξαίνυτο θυμόν 
αντάρ δ Ααόγονον καί Αάρδανον, νιε Βίαντος, 460 
άμφω έφορμηδείς έξ ϊππων ω σε χαμαζε, 
τον μέν δουρέ βαλών, τον δέ σχεδόν άορι τύψας. 
Τρώα δ' Άλαβτορίδην — δ μέν άντίος ήλυδε γούνων, 
εί πώς ευ πεφίδοιτο λαβών καί ζωον άφείη 
μηδέ κατακτείνειεν δμηλικίην έλεήβας, 465 
νήπιος, ουδέ το ήδη, δ οΰ πείβεβδαι έμελλε ν · 
ού γάρ τι γλνκύδνμος άνήρ ήν ούδ' άγαν άφρων, 
άλλα μάλ' έμμεμαώς. δ μέν ήπτετο χείρεβι γούνων 
ίέμενος λίσσεσθ', δ δέ φασμάνω οντα καθ' ήπαρ' 
ε'κ δέ οί ήπαρ δλισθεν, άτάρ μέλαν αίμα κατ' αύτον 470 
κόλπον ένέπληβεν τον δέ σκότος δσσε κάλνψεν 
δνμον δενόμενον. δ δέ Μούλιον ούτα παραΰτάς 
δουρί κατ' ους' εΐ&αρ δέ δι' οϋατος ήλθ' έτέροιο 
αιχμή χαλκείη. δ δ' Άγήνορος νίον Έχεκλον 
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μέββην χάκ κεφαλήν ξίφει ήλαβε χωπήεντι, 475 
παν δ' ύπεθερμάνθη ξίφος αϊματι" τον δε κατ' όββε 
έλλαβε πορφύρεος θάνατος καΐ μοίρα κραταιή. 
Αευκαλίωνα δ' έπειθ', ίνα τε ξυνέχουόι τένοντες 
άγκώνος, τη τόν γε φίλης δια χειρός έπειρεν 
αιχμή χαλκείη· ό δέ μιν μένε χείρα βαρννθείς, 480 
πρόβθ' δρόων θάνατον, δ δε φαβγάνω αυχένα θείνας 
τήλ' αύτη πήληκι κάρη βάλε' μυελός αύτε 
βφονδυλίων έκπαλθ', δ δ' έπΐ χθονί κεΐτο τανυβθείς. 
αύτάρ δ βή ρ' ίέναι μετ άμύμονα Πείρεω υίδν 
Ρίγμον, δ? έκ Θρήκης έριβώλακος είληλούθειν 485 
τδν βάλε μέββον άκοντι, πάγη δ' έν νηδύι χαλκός, 
ήριπε δ' έξ όχέων. δ δ' Άρηίθοον θεράποντα, 
αψ ίππους βτρέψαντα, μετάφρενον δξέι δ ουρί 
νύξ', άπο δ' άρματος ώδε" κυκήθηβαν δέ οί ίπποι. 

ώς δ' άναμαιμάει βαθέ' άγκεα θεϋπιδαϊς πυρ 490 
ούρεο? αξαλε'οιο, βαθεΐα δέ καίεται ϋλη, 
πάντη τε κλονέων άνεμος φλόγα είλυφάζει, 
ώς δ γε πάντη θϋνε βύν εγχεΐ δαίμονι ϊβος 
κτεινομένους έφέπων' ρέε δ' αϊματι γαία μέλαινα, 
ώς δ' δτε τις ζεύξη βόας άρβενας εύρυμετώπους 495 
τριβέμεναι κρί λευκόν έυκτιμένη έν άλωή, 
φίμφα τε λέπτ έγένοντο βοών υπδ πόθβ' έριμύκων, 
ώς ύπ' Άχιλλήος μεγαθύμου μώνυχες ίπποι 
βτείβον δμοϋ νέκυάς τε καί άβπίδας' αϊματι δ' άξων 
νέρθεν άπας πεπάλακτο καί άντυγεςαί περί δίφρον, 500 
ας άρ' άφ' ίππείων δπλέων ραθάμιγγες ϊβαλλον 
αϊ τ', άπ' έπιββώτρων. δ δέ ΐετο κϋδος άρέβθαι 
Πηλείδης, λύθρω δε παλάββετο χείρας άάπτους. 
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ΙΛΙΑΔΟΣ Φ. 

Μάχη παραποτάμιος. 

αλλ' οτε δή αόρον ιξον ένρρεΐος ποταμοίό, 
¿¡¡άνθου δινήεντος, όν αθάνατος τέκετο Ζεύς, 
ένθα διατμήξας τους μέν πεδίονδε δίωκεν 
προς πάλιν, ή περ 'Αχαιοί ατνξόμενοι φοβε'οντο 
ή ματ ι τω προτέρφ, οτ' έμαίνετο φαίδιμος "Εκτωρ' 5 
τή ρ οΐ γε προχέοντο πεφνζότες, ήέρα δ' Ήρη 
πίτνα αρόβθε βαθεΐαν έρυκέμεν ημίθεες δέ 
ες ποταμόν είλενντο βαθύρροον άργνροδίνην. 
έν δ' έπεβον μεγάλω πατάγφ, βράχε δ' αίπά φέεθρα, 
όχθαι δ' αμφι περί μεγάλ' ΐαχον οί δ' άλαλητω 10 
έννεον ένθα καΐ ένθα, ελιββόμενοι περί δίνας. 
ώς δ' 8Θ' υπό ριπής πυρός άκρίδες ήερέθονται 
φευγέμεναι ποταμόνδε' τό δέ φλέγει άκάματον πυρ 
όρμενον έξαίφνης, ταί δέ πτώβϋονβι καθ' νδωρ· 
ώς υπ' Άχιλλήος ¡¡¡άνθον βαθυδινήεντος 15 
πλήτο ρόος κελάδων έπιμιξ ίππων τε χαί άνδρών. 

αύτάρ δ διογενής δόρυ μέν λίπεν αύτοϋ έπ' όχθη 
χεχλιμένον μνρίχηβιν, δ δ' έβθορε δαίμονι Ιβος 
φάβγανον οίον έχων, κακά δέ φρεΰί μήδετο έργα, 
τύπτε δ' έπιβτροφάδην των δέ βτόνος ωρνυτ άειχής 
αορι θεινομένων, έρυθαίνετο δ' αϊματι νδωρ. 21 
ώς δ' υπό δελφίνος μεγαχήτεος Ιχθύες άλλοι 
φενγοντες πιμπλαβι μυχούς λιμένος έυόρμον, 
δειδιότες' μάλα γαρ τε χατεβθίει, όν χε λάβηβιν 
ώς Τρώες ποταμοΐο χατά δεινοίο ρέεθρα 25 
πτώββον υπό κρημνούς, δ δ' έπει κάμε χείρας έναίρων, 
ξωούς έχ ποταμοΐο δνώδεχα λέξατο κούρους 
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ποινήν Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο θανόντος. 
τούς έξήγε δυραζε τεδηπότας ή ντε νεβρονς, 
δήβε δ' δπίββω χείρας έντμήτοιβιν ίμαβιν, 30 
τούς αυτοί φορέεβχον έπΐ βτρεπτοΐβι χιτώβιν, 
δώκε δ' εταίροιβιν κατάγειν χοίλας έπΐ νήας. 
αντάρ δ άψ έπόρουβε δαΐζέμεναι μενεαίνων. 

ένδ' νίεΐ Πριάμοιο βννήντετο Ααρδανίδαο 
έχ ποταμού φενγοντι Αυκάονι, τόν φά ποτ αύτός 35 
ήγε λαβών έχ πατρός άλωής ουκ έδέλοντα, 
ένννχιος προμολών δ δ' έρινεόν δξε'ι χαλκω 
τάμνε νέους δρπηκας, ιν άρματος άντνγες εΐεν 
τφ δ' άρ' άνώιβτον χαχόν ήλυδε δίος 'Αχιλλεύς. 
χαΐ τότε μεν μιν Αήμνον έυχτιμένην έπέραββεν 40 
νηνΰΐν άγων, άτάρ υιός Ίήβονος ώνον έδωκεν 
χεΐδεν δέ ξεΐνός μιν έλνβατο, πολλά δ' έδωχεν, 
"Ιμβριος Ήετίων, πέμψεν δ' ές δίαν Άρέββην 
ένθεν ύπεκπροφνγών πατρώιον ΐχετο δώμα. 
ένδεκα δ' ήματα δνμόν έτέρπετο οϊβι φίλο ιβιν 45 
έλθών έχ Αήμνοιο' δνωδεχάτη δέ μιν αντις 
χερβϊν Άχιλλήος θεός έμβαλεν, ος μιν έμελλεν 
πέμψειν είς Άίδαο καΙ ουκ έδέλοντα νέεβδαι. 
τόν δ' ώς ονν -ένόηβε ποδάρχης δΐος 'Αχιλλεύς 
γνμνόν, άτερ κόρυδός τε και άβπίδος, ονδ' έχεν έγχος, 50 
άλλα τα μεν φ' από πάντα χαμαι βάλε' τεΐρε γαρ ίδρώς 
φενγοντ έκ ποταμού, κάματος δ' υπό γούνατ έδάμνα' 
όχδήβας δ' άρα είπε προς δν μεγαλήτορα δυμόν 
„& πόποι, ή μέγα θαύμα τόδ' δφδαλμοϊβιν όρώμαι' 
ή μάλα δή Τρώες μεγαλήτορες, ους περ έπεφνον, 55 
αντις άναβτήβονται υπό ζόφου ήερόεντος, 
οίον δή καΙ δδ' ήλθε φυγών νπο νηλεές ήμαρ, 
Αήμνον ές ήγαδέην πεπερημένος" ουδέ μιν έβχεν 
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πόντος αλός αολιής, δ πολέας ¿έχοντας έρύκει. 
αλλ' άγε δή καΐ δονρός άκακης ήμετέροιο 60 
γενβεται, Ζφρα ΐδωμαι ένί φρεβϊν ήδε δαείω, 
ή άρ' όμως καΐ κεΐθεν έλενβεται, ή μιν έρνξει 
γη φυβίζοος, ή τε κατά κρατερόν περ έρνκει." 

ώς ωρμαινε μένων, δ di οί βχεδόν ήλθε τεθηπώς, 
γουνών άψαβθαι μεμαώς, περί δ' ή θ ε λ ε θυμω 65 

έκφυγέειν θάνατόν τε κακόν καί κήρα μέλαιναν, 
ή τοι ò μίν δόρυ μακρόν άνέβχετο δΐος 'Αχιλλεύς 
ούτάμεναι μεμαώς, δ δ' νπέδραμε καΐ λάβε γουνών 
κνψας" έγχείη δ' άρ' υπέρ νώτου ένί γαίη , 
εβτη, ίεμένη χροός αμεναι άνδρομέοιο. 70 
αύτάρ δ τή ετέρη μίν ελών έλλίϋδετο γουνών, 
τή δ' έτέρη έ'χεν έγχος άκαχμένον ου δ ε μεθίει' 
[καί μιν φωνήβας έπεα πτερόεντα προβηύδα'] 
,,γουνοϋμαί ff', Άχιλεν, βν δέ μ' αϊδεο καί μ' έλέηβον" 
άντί τοί είμ' ίκέταο, διοτρεφές, αίδοίοιο' 75 
πάρ γάρ ΰοϊ πρώτφ παβάμην Αημήτερος άκτήν 
ή ματ ι τω, Ζτε μ' είλες έυκτιμένη εν άλωή, 
καί μ' έπέραββας άνευθεν άγων πατρός τε φίλων τε 
Αήμνον ές ήγαθέην, εκατόμβοιον δέ τοι ήλφον. 
νϋν δέ λύμην τρϊς τόδβα πορών ηώς δέ μοί έβτιν 80 
ήδε δυωδεκάτη, οτ' ές'Ίλιον είλήλονθα 
πολλά παθών νϋν αύ με τεής έν χερβίν έθηκεν 
μοΐρ' όλοή· μέλλω που άπέχθεβθαι Ail πατρί, ' 
δς με ϋοί αντις έδωκε* μινυνθάδιον δέ με μήτηρ 
γείνατο Ααοθόη, θυγάτηρ "Αλταο γέροντος, 85 
Άλτεω, ός Αελέγεβΰι φιλοπτολέμοιβιν άνάββει, 
Πήδαβον αίπήεββαν έχων έπΐ Σατνιόεντι. 
τοΰ δ' έχε θυγατέρα Πρίαμος, πολλάς δέ καί άλλοις' 
της δέ δύω γενόμεβθα, βύ δ' άμφω δειροτομήβεις. 
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ή rot τον πράποιβι μετά πρνλέεββι δάμαββας, 90 
άντίθεον Πολύδωρον, έπεϊ βαλες δξέι δουρί" 
νϋν δϊ δή ένθάδ' έμοϊ κακόν Ιββεται' ον γαρ δίω 
β ας χείρας φεύξεβθαι, ¿πει ρ έπέλαββέ γε δαίμων, 
άλλο δέ rot ¿ρέω, βν δ' ivi φρεβϊ βάλλεο βήβιν 
μή με κτεΐν, έπεϊ ούχ δμογάβτριος "Εκτορός είμι, 95 
8ς rot έταίρον έπεφνεν ¿νηέα τε κρατερόν τ ε." 

ώς άρα μιν Πριάμοιο προβηύδα φαίδιμος υίός 
λιββόμενος έπέεββιν, άμείλικτον δ' 'ότι άκονβεν 
,,νήπιε, μή μοι αποινα πιφαύβκεο μηδ' αγόρευε" 
πρϊν μϊν γαρ Πάτροκλον έπιβπεΐν αΐβιμον ήμαρ, 100 
τόφρα τί μοι πεφιδέβθαι ένϊ φρεβϊ φίλτερον ή εν 
Τρώων, καϊ πολλούς ζωονς έλον ήδϊ πέραββα " 
νϋν δ' ούκ έβθ', 8ς τις θάνατον φυγή, 8ν κε θεός γε 
'Ιλίου προπάροιθεν έμής ¿ν χερβϊ βάληβιν, 
καϊ πάντων Τρώων, πέρι δ' αν Πριάμοιό γε παίδων. 105 
αλλά, φίλος, Θάνε καϊ βύ' τί ή δλοφύρεαι ούτως; 
κάτθανε καϊ Πάτροκλος, 8 περ β ε'ο πολλόν αμείνων. 
ούχ δράας, οίος καϊ έγώ καλός τε μέγας τε; 
πατρός δ' εΐμ' άγαθοΐο, θεά δέ με γείνατο μήτηρ· 
άλλ' ¿πι rot καϊ έμοϊ θάνατος καϊ μοίρα κραταιή, no 
εββεται ή ήώς ή δείλη ή μέβον ήμαρ, 
δππότε τις καϊ έμεΐο Άρει έκ θυμδν έληται, 
ή 8 γε δουρί βαλων ή άπδ νευρήφιν διβτω." 

ως φάτο, τοϋ δ' αύτον λύτο γοννατα καϊ φίλον ήτορ" 
εγχος μέν ρ άφέηκεν, δ δ' εζετο χεΐρε πετάββας 115 
άμφοτέρας. Άχιλεύς δϊ έρνββάμενος ξίφος δξν 
τύψε κατά κληίδα παρ' αυχένα, πάν δέ οί εί'βω 
δϋ ξίφος αμφηκες' δ δ' άρα πρηνής έπϊ γαίη 
κεΐτο ταθείς, έκ δ' αϊμα μέλαν φέε, δεϋε δε γαΐαν. 
τον δ' 'Αχιλεύς ποταμόνδε λαβών ποδός ήκε φέρεβθαι, 
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καί of έπενχόμενος έπεα πτερόεντ' άγόρευεν 121 
,,έντανθοί νυν χεΐβο μετ ίχθύΰιν, οΐ β' ώτειλήν 
κΐμ' άπολιχμήβονται άκηδέες" ουδέ βε μήτηρ 
ενθεμένη λεχέεββι γοήβεται, άλλα Σκάμανδρος 
οί'βει δινήεις εΐ'βω αλός ευρέα κόλπον. 125 
θρώβκων τις κατά κύμα μέλαιναν φρΐ% νπαΐξει 
Ιχθύς, ος κε φάγηβι Ανχάονος άργέτα δημόν. 
φθείρεϋθ', εις δ χεν άΰτν χιχείομεν Ιλίου ίρής, 
υμεΐς μεν φεύγοντες, έγώ δ' όπιθεν κεραΐξων. 
ονδ' νμΐν ποταμός Ίπερ έύρροος άργυροδίνης 130 
άρκέβει, φ δή δηθά πολέας [ερεύετε ταύρους, 
ξωούς δ' έν δίνηβι χαθίετε μώνυχας ίππους, 
άλλα xal ώς όλέεβθε κακόν μόρον, εις δ/ κε πάντες 
τίβετε Πατρόκλοιο φόνον καΐ λοιγον 'Αχαιών, 
ot)g έπΐ νηνβΐ θοήβιν έπέφνετε νόβφιν έμεΐο." 135 

&ς αρ' έφη, ποταμός δέ χολώβατο κηρόθι μάλλον, 
ωρμηνεν δ' άνά θνμόν, όπως παύβειε πόνοιο 
διον 'Αχιλλήα, Τρώεββι δε λοιγον άλάλκοι. 
τόφρα δέ Πηλέος υιός έχων δολιχόβκιον έγχος 
Άβτεροπαίω έπαλτο κατακτάμεναι μενεαίνων, 140 
νίέι Πηλεγόνος" τόν δ' Άξιος εύρυρέεθρος 
γείνατο χαϊ Περίβοια, Άχεββαμενοΐο θνγατρών 
πρεββυτάτη" τή γάρ ρα μίγη ποταμός βαθνδίνης. 
τω φ' Άχιλεύς έπόρονβεν, ό δ' άντίος έκ πυταμοΐο 
έβτη έχων δύο δονρε' μένος δέ of έν φρεβΐ θήκεν 145 
¡Εΐάνθος, έπεί χεχόλωτο δαϊχταμένων αίξηών, 
τούς Άχιλενς έδάιξε κατά φόον ούδ ' έλέαιρεν. 
of δ' ότε δή βχεδον ήβαν έπ άλλήλοιβιν Ιόντες, 
τον πρότερος προβέειπε ποδάρκης δΐος Άχιλλεύς' 
,,τίς, πόθεν είς ανδρών, δ μεν (έτλης άντίος έλθεϊν ; 150 
δνβτήνων δέ τε παίδες έμω μένει άντιόωβιν." 
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tbv δ' ai Πηλεγόνος προβεφώνεε φαίδιμος ν ιός" 
„Πηλείδη μεγάδνμε, τί ή γενεήν έρεείνεις; 
εΐμ' έχ Παιονίης έριβώλον, τηλόδ' έούβης, 
Παίονας άνδρας άγων δολιχεγχέας' ήδε δέ μοι νϋν 165 
ηώς ενδεκάτή, 8τ* ές Τλιον είλήλουδα. 
αντάρ έμοί γενεή έξ Άξιου ενρν φέοντος, 
[Άξιον, δς χάλλιϋτον ϋδωρ έπι γαΐαν ΐηβιν,] 
δς τε'κε Πηλεγδνα χλντον έγχεί' τον δ' έμε φαβιν 
γείναβδαι. νυν αντε μαχώμεδα, φαίδιμ' Άχιλλεν." 160 

ως φάτ άπειλήβας, 6 δ' άνέβχετο δϊος Άχιλλεύς 
Πηλιάδα μελίην ò δ' άμαρτή δούραβιν άμφίς 
ήρως Άβτεροπαΐος, έπει περιδέξιος ήεν 
και φ' ετέρω μεν δονρΐ βάχος βάλεν, ουδέ διαπρό 
φήξε βάχος· χρυβος. γαρ έρύχακε, δωρα δεοΐο' 165 
τω δ' ετέρω μιν πήχνν έπιγράβδην βάλε χειρός 
δεξιτερης, βντο δ' αίμα κελαινεφές' ή δ' υπέρ αντον 
γαίη ένεβτήριχτο, λιλαιομένη χροός άβαι. 
δεύτερος αν τ Άχιλενς μελίην Ιδνπτίωνα 
Αβτεροπαίω έφήκε χαταχτάμεναι μενεαίνων' 170 
χαί τον μέν φ' άψάμαρτεν, δ δ' υψηλή ν βάλεν δχδην, 
μεββοπαγές δ' άρ' έ'δηχε κατ' δχθης μείλινον έγχος. 
Πηλείδης δ' άορ όξύ έρυββάμενος παρά μηρού 
άλτ έπί of μεμαώς· δ δ' άρα μελίην Άχιλήος 
ου δύνατ έχ χρημνοΐο έρύββαι χειρί παχείη. 175 
τρίς μέν μιν πελέμιξεν έρύββεβδαι μενεαίνων, 
τρίς δέ μεδήχε βίης' τδ δέ τέτρατον ήθελε δνμφ 
αξαι έπιγνάμψας δόρυ μείλινον Άίαχίδαο, 
άλλα πρίν Άχιλενς βχεδδν άορι δνμδν άπηύρα. 
γαβτέρα γάρ μιν τύψε παρ' δμφαλόν, έχ δ' άρα παβαι 180 
χύντο χαμαϊ χολάδες' TÒV δέ σκότος δββε χάλνψεν 
άβδμαίνοντ . Άχιλενς δ' άρ' ένΐ βτήδεββιν ¿ρούσας 
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τεύχεά τ' έξενάριξε καϊ ευχόμενος έπος ηνδα· 
,,χεΐβ' όντως' χαλεπόν toi έριβθενέος Κρονίωνος 
παιβίν έριξέμεναι, ποταμοΐό περ ¿χγεγαώτι. 185 
φήβθα βν μεν ποταμού γένος έμμεναι ευρύ φέοντος, 
αύτάρ έγω γενεήν μεγάλου Αιός εύχομαι είναι, 
τίκτε μ' άνήρ πολλοΐβιν άνάββωυ Μυρμιδόνεββιν 
Πηλενς Αίακίδης' δ δ' αρ' Αιακός έκ Α ιός ή εν. 
τω κρείββων μεν Ζεύς ποταμών άλιμυρηέντων, 190 
κρείββων αύτε Αιός γενεή ποταμοΐο τέτνκται. 
καϊ γαρ βοϊ ποταμός γε πάρα μέγας, εΐ δύναται τι 
χραιβμεΐν άλλ' ούκ έβτι Ad Κρονίωνι μάχεβθαι, 
τφ ουδέ χρειών Άχελώιος ίβοφαρίζει, 
ούδέ βαθνρρείταο μέγα βθένος Ώκεανοΐο, 195 
έξ ού περ πάντες ποταμοί καί παβα θάλαββα 
καί παβαι κρήναι καί φρείατα μακρά νάονβιν ' 
άλλά καί δς δείδοικε Αιός μεγάλοιο χεραυνόν 
δεινήν τε βροντήν, δτ' άπ' ούρανόθεν ϋμαραγήβη." 

ή φα καί έχ κρημνοΐο έρύββατο χάλκεον εγχος, 200 
τον δέ κατ' αυτόθι λεΐπεν, έπεί ψίλον ήτορ άπηύρα, 
κείμενον έν ψαμάθοιϋι, δίαινε δέ μιν μέλαν νδωρ. 
τόν μέν αρ' έγχέλυές τε καί ίχθύες άμψεπένοντο, 
δημόν έρεπτόμενοι έπινεψρίδιον κείροντες' 
αντάρ δ βή ρ' ΐέναι μετά Παίονας ίπποχορυβτάς, 205 
οϊ φ' έτι πάρ ποταμόν πεψοβήατο δινήεντα, 
ώς εΐδον τόν άριβτον ένί κρατερή ναμίνη • 
χέρβ' νπο Πηλεΐδαο καί άορι ΐφι δαμέντα. 
ένθ' ελε Θερβίλοχόν τε Μύδωνά τε Άβτνπυλόν τε 
Μνήβόν τε Θραβίον τε καί Αΐνιον ήδ' 'Οφελέβτην' 210 
κάί νύ κ' έτι πλέον ας κτάνε Παίονας ώκνς 'Αχιλλεύς, 
εί μή χωβάμενος προβέφη ποταμός βαθνδίνης, 
άνέρι είδάμενος, βαθέης δ' έκφθέγξατο δίνης· 
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,.ώ 'Αχιλεϋ, περί μεν κρατέεις, περί δ' αίβυλα ρέζεις 
ανδρών αΐεϊ γάρ τοι άμύνουβιν θεοϊ αυτοί. 215 
εΐ τοι Τρώας έδωκε Κρόνου παις πάντας όλέββαι, 
εξ έμέθεν γ' ¿λάβας πεδίον κάτα μέρμερα ρε'ξε' 
πλήθει γάρ δή μοι νεκύων έρατεινά ρέεθρα, 
ουδέ τί πη δύναμαι προχέειν ρόον είς άλα δΐαν 
βτεινόμενος νεκύεββι, βύ δε κτείνεις άιδήλως. 220 
άλλ' άγε δή καΐ εαβον άγη μ' êχει, δρχαμε λαών." 

τον δ' άπαμειβόμενος προβεφη πόδας ώκνς Άχιλλεύς· 
„ίβται ταύτα, Σκάμανδρε διοτρεφες, ώς βύ κελεύεις. 
Τρώας δ' ου πρϊν λήξω ύπερφιάλονς έναρίζων, 
πρίν ελβαι κατά άβτυ καΐ "Εκτορι πειρη&ήναι 225 
άντιβίην, ή κ εν με δαμάββεταί ή κεν έγώ τόν." 

ως είπων Τρώεββιν επεββυτο δαίμονι Ιβος. 
και τότ \'Απόλλωνα προβεφη ποταμός βαθυδίνης' 
„ω πόποι, άργυρότοξε, Α ιός τεκος, ου βύ γε βούλας 
είρύβαο Κρονίωνος, ο τοι μόλα πόλλ' έπετελλεν 230 
ΤρωβΙ παρεβτόμεναι καΐ άμύνειν, είς ο κεν έλθη 
δείελος όψϊ δύων, βκιόβη δ' έρίβωλον αρουραν." 

ή, καί Άχιλλεύς μεν δουρικλντός ένθορε μέββω 
κρημνού άπαΐξας, ό δ' έπεββυτο οϊδματι θύων, 
πάντα δ' 'όρινε φέεθρα κνκώμενος, ώβε δϊ νεκρούς 235 
πολλούς, οϊ ρα κατ' αυτόν άλις έβαν, οΰςκτάν' 'Αχιλλεύς' 
τούς έ'κβαλλε θύραζε, μεμυκώς ήύτε ταύρος, 
χέρβονδε' ζω ους δε βάω κατά καλά ρέεθρα, 
κρύπτων έν δίνηβι βαθείηβιν μεγάληβιν. 
δεινόν δ' άμφ' 'Αχιλήα κυκώμενον ϊβτατο κύμα, 240 
ωθει δ' ¿ν βάκεΐ πίπτων ρόος' ούδε πόδεββιν 
εϊχε βτηρίξαβθαι. ό δε πτελεην ε'λε χερβίν 
ευφυία μεγάλην ή δ' έκ ριζέων έριποϋβα 
κρημνόν άπαντα διώβεν, επέβχε δε καλά ρεεθρα 
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όζοιβιν πνχινοίβι, γεφΰρωβεν δέ μιν αυτόν 245 
είβω πάβ' έριπουβ'" δ δ' άρ' έχ δίνης άνορούβας 
ήιξεν πεδίοιο ποβΐ χραιπνοιβι πέτεβθαι, 
δείβας. ουδέ τ έληγε θεός μέγας, ωρτο δ' έπ αύτω 
άχροχελαινιόων, ίνα μιν πανβειε πόνοιο 
δϊον Άχιλλήα, Τρώεββι δέ λοιγον άλάλχοι. 260 
Πηλείδης δ' άπόρουβεν, δβον τ' έπϊ δουρος έρωή, 
αίετον οι ματ' έχων μέλανος τοϋ θηρητήρος, 
δς θ' άμα χάρτιβτός τε χαϊ ωκιβτος πετεηνών' 
τω έικώς ήιξεν, επί βτήθεββι δέ χαλκός 
βμερδαλέον κονάβιξεν υπαιθα δέ τοΐο λιαβθείς 255 
φεϋγ', 6 δ' δπιβθε ρέων έπετο μεγάλω όρυμαγδω. 
ώς δ' δτ άνήρ όχετηγος από κρήνης μελαννδρον 
αμ φυτά καϊ κήπους νδατι ρύον ήγεμονεύη, . 
χερβί μάκελλαν έχων άμάρης εξ έχματα βάλλων' 
του μεν τε πρδρέοντος υπό ψηφίδες άπαβαι 260 
όχλεννται' το δέ τ' ώκα κατειβόμενον κελαρύξει 
χώρφ ένι προαλεΐ, φθάνει δε' τε καί τον άγοντα4 

mg αίεΐ Άχιλήα χιχήβατο κνμα ρόοιο 
χαϊ λαιψηρον έόντα' θεοί δέ τε φέρτεροι ανδρών, 
δβϋάχι δ' δρμήβειε ποδάρκης δΐος Άχιλλεύς 265 
βτήναι έναντίβιον καϊ γνώμεναι, εϊ μιν άπαντες 
αθάνατοι φοβέονβι, τοί ούρανον εύρνν έχουβιν, 
τοββάκι μιν μέγα χύμα διιπετέος ποταμοΐο 
πλάζ' ωμούς χαθνπερθεν δ δ' νψόβε ποββιν έπήδα 
θυμώ άνιάζων ποταμός δ' υπό γούνατ' έδάμνα 270 
λάβρος υπαιθα ρέων, χονίην δ' ύπέρεπτε ποδοΐιν. 
Πηλείδης δ' ώ'μωξεν ίδών εις ούρανον εύρύν 
,,Ζεν πάτερ, ώς ου'τις με θεών ελεεινόν νπέβτη 
έχ ποταμοίο βαώβαι' έπειτα δέ χαί τι πάθοιμι. 
άλλος δ' ον τις μοι τόβον αίτιος-Ονρανιώνων, 275 
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άλλα φίλη μήτηρ, ή με ψεύδεββιν εθελμεν, 
ή μ' έφατο Τρώων νπο τείχεΐ &ωρηκτάων 
λαιψηροίς όλέεσθαι Απόλλωνος βελέεββιν. 
ως μ' δφελ' Έκτωρ χτείναι, δς ένθάδε γ' ετραφ' άριβτος· 
τω χ' άμαθδς μέν έπεφν', άμαθόν δέ χεν έξενάριξεν. 280 
ννν δέ με λενγαλέω θανάτω εϊμαρτο άλωναι 
έρχθέντ' έν μεγάλω ποταμω, ώς παΐδα βνφορβόν, 
όν ρά τ ένανλος άποέρβη χειμώνι περωντα." 

ως φάτο, τφ δέ μάλ' ώχα Ποβειδάων xal Ά&ήνη 
βτήτην έγγνς ίόντε, δέμας δ' άνδρεββιν έίχτην, 285 
χειρί δέ χείρα λαβόντες έπιβτώβαντ έπέεββιν. 
τοΐβι δέ μύθων ήρχε Ποβειδάων ένοβίχ&ων ' 
„Πηλείδη, μήτ άρ τι λίην τρέε μήτε τι τάρβει' 
τοια γάρ τοι νώι θεών έπιταρρό&ω είμέν 
Ζηνος έπαινήβαντος, έγώ xal Παλλάς Ά&ήνη' 290 
ώς ού toi ποταμω γε δαμήμεναι αίβιμόν έβτιν, 
άλλ' δύε μέν τάχα λωφήβει, βν δέ εί'βεαι αυτός' 
αντάρ τοι πνχινώς νπο&ηβόμεϋ·', ai' κε πίθηαι· 
μή πρϊν παύειν χείρας δμοιίον πολέμοιο, 
πρίν κατά Ίλιόφι κλυτά τείχεα λαδν έέλβαι 295 
Τρωικάν, δς κε φνγηβι · βν δ' Έκτορι θυμόν ¿πούρας 
αψ επί νήας ΐμεν δίδομεν δέ τοι ενχος άρέσθαι." 

τώ μέν αρ' ώς είπόντε μετ ά&ανάτονς άπεβήτην, 
αύτάρ δ βη, μέγα γάρ φα θεών ωτρννεν έφετμή, 
ές πεδίον τδ δέ πάν πλήθ' ύδατος έχχνμένοιο, 300 
πολλά δέ τεύχεα καλά δα'ίκταμένων αίξηών . 
πλωον xal νέχνες. του δ' ύψόβε γούνατ έπήδα 
προς φόον άίββοντος άν ίθύν, ουδέ μιν ΐβχεν 
ενρν φέων ποταμός' μέγα γάρ σθένος έμβαλ' Ά%ήνη. 
ούδέ Σκάμανδρος έληγε το δν μένος, άλλ' έτι μάλλον 305 
χώετο Πηλεΐωνι, χόρνββε δέ χύμα φόοιο 
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νψόβ' άειρόμενος, Σιμόεντι δε κέκλετ άύβας' 
„φίλε καβίγνητε, βθένος άνέρος αμφότεροι περ 
βχώμεν, έπεϊ τάχα άβτυ μέγα Πριάμοιο άνακτος 
έκπέρβει, Τρώες δε κατά μόθον ου μενέονβιν. 310 
άλλ' έπάμννε τάχιβτα, καΐ έμπίμπληθι ρεεθρα 
ύδατος έκ πηγέων, πάντας δ' όρόθυνον ¿ναύλους, 
ϊβτη δε μ¿γa κϋμα, πολύν δ' όρυμαγδόν όρινε 
φιτρών χαΐ λάων, ίνα παύβομεν άγριον άνδρα, 
ός δή νυν κρατέει, μέμονεν δ' δ γε ιβα θεοΐβιν. 315 
φημϊ γαρ ούτε βίην χραιβμηβέμεν ούτε τι είδος 
ούτε τά τενχεα καλά, τα που μάλα νειόθι λίμνης 
κείβεθ' υπ' ίλϋος κεκαλυμμένα' κάδ δέ μιν αυτόν 
είλύβω ψαμά&οιβιν, άλις χέραδος περιχεύας 
μυρίον, ουδέ οΐ δβτε έπιβτήβονται 'Αχαιοί 820 
άλλέξαΐ' τόββην οΐ άβιν καθύπερθε καλύψω, 
αύτοϋ οΐ καΐ βήμα τετεύξεται, ουδέ τί μιν χρεω 
ίβται τυμβοχοήβ', οτε μιν θάπτωβιν Αχαιοί." 

ή καϊ έπώρτ 'Αχιλήι κυκώμενος ύψόβε &ύων, 
μορμύρων άφρω τε καϊ αΐματι καϊ νεκύεββιν. 325 
πορφύρεον δ' άρα κϋμα διιπετέος ποταμοΐο 
ϊβτατ άειρόμενον, κατά δ' ήρεε Πηλεΐωνα. 
Ήρη δό μέγ' αυβε περιδείβαβ' 'Αχιλήι, 
μή μιν άποέρβειε μέγας ποταμός βαθυδίνης. 
αύτίκα δ' "Ηφαιβτον προβεφώνεεν ον φίλον ν ιόν 330 
,,όρβεο, κυλλοπόδιον, έμόν τέκος' άντα βέθεν γαρ 
¡¡¡¡άνθον δινήεντα μάχη ήίβκομεν είναι' 
άλλ' έπάμννε τάχιβτα, πιφανβκεο δε φλόγα πολλήν. 
αύτάρ έγω Ζεφύροιο καϊ άργεβταο Νότοιο 
εΐβομαί ¿ξ άλόθεν χαλεπήν ορβουβα θύελλαν, 336 
ή κεν άπό Τρώων κεφαλάς καϊ τενχεα κήαι 
φλέγμα κακόν φορέουβα. βύ δϊ ¡¡¡¡άνθοιο παρ' όχ&ας 
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δένδρεα καί?, έν δ' αυτόν ΐει πυρί" μηδέ βε πάμπαν 
μειλιχίοις έπέεββιν άποτρεπέτω καϊ αρειή' 
μηδέ πρίν απύπανε τεόν μένος, αλλ' δπότ αν δή 340 
φθέγξομ' έγων ίάχουβα, τότε βχεΐν άκάματον πυρ." 

ως έφαθ', Ήφαιβτος δέ τιτύβκετο θεβπιδαές πϋρ. 
πρώτα μέν έν πεδία» πϋρ δαίετο, καίε δέ νεκρούς 
[πολλούς, οϊφακατ αυτόν άλις έβαν, ουςκτάν' Άχιλλενς.] 
παν δ' έξηράνθη πεδίον, βχέτο δ" άγλαον ΰδωρ. 345 
ώς δ' δτ' όπωρινός Βορέης νεοαρδε" άλωήν 
αίψ' άγξηράνη· χαίρει δέ μιν ος τις έθείρη' 
ώς έξηράνθη πεδίον παν, κάδ δ' άρα νεκρούς 
κήεν δ δ' ές ποταμών τρέψε φλόγα παμφανόωβαν. 
χαίοντο πτελέαι τε χαΐ Ιτέαι ήδέ μυρΐκαι, 350 
χαίετο δέ λωτός τε ¿δέ θρύον ήδέ χύπειρον, 
τά περί καλά ρέεϋρα αλις ποταμοΐο πεφύκειν 
τείροντ έγχέλυές τε καί ίχθύες οί κατά δ ίνας, 
οϊ κατά καλά ρέεθρα κυβίβτων ένθα καί ένθα 
πνοιή τειρόμενοι πολνμήτιος Ήφαίβτοιο. 355 
χαίετο δ' ΐς ποταμοΐο, έπος τ' έφατ έκ τ' δνόμαζεν 
,βΉφαιβτ , ου τις βοί γε θεών δύνατ' άντιφερίξειν, 
ούδ' αν εγώ βοί γ' ώδε πυρί φλεγέθοντι μαχοίμην. 
λήγ' έριδος, Τρώας δέ καϊ αύτίκα δίος Άχιλλευς 
άβτεος έξελάβειε' τί μοι έριδος καϊ αρωγής360 

φή πυρί καιόμενος, ανά δ' έφλνε καλά ρέεθρα. 
ώς δέ λέβης ζεΐ ένδον, έπειγόμενος πυρϊ πολλω, 
κνίβην μελδόμενος άπαλοτρεφέος βιάλοιο, 
πάντοθεν άμβολάδην, υπό δέ ξύλα κάγκανα κείται, 
ώς τοϋ καλά ρέεθρα πυρί φλέγετο, ξέε δ' νδωρ' 365 
ούδ' άθελε προρέειν, άλλ' ΐβχετο· τεϊρε δ' αυτμή 
Ήφαίβτοιο βίηφι πολύφρονος. αύτάρ 3 γ' Ήρην 
πολλά λιββόμενος έπεα πτερόεντα προβηύδα' 
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,"Ηρη, τίκτε ebg υιός έμον ρόον έχραε χήδειν 
έξ άλλων; ου μεν το ι έγω τόβον αίτιος ε ¿μι, 370 
όββον οί άλλοι πάντες, Ζβοι Τρώεββιν αρωγοί, 
άλλ' ή τοι μεν έγών άποπαύβομαι, εί βύ κελεύεις, 
πανέβθω δε xal ούτος, έγω δ' έπί χαϊ τόδ' όμοΰμαι, 
μη ποτ' έπί Τρώεββιν άλεξήβειν κακόν ήμαρ, 
μη δ' όπότ' &ν Τροίη μαλερω πνρϊ πάβα δάηται 375 
χαιομένη, χαίωβι δ' άρήιοι νΐες Αχαιών." 

αύτάρ έπεϊ τό γ' άκονβε θεά, λενκώλενος Ήρη, 
αντίκ' άρ'Ήφαιβτον προβεφώνεεν Ζν φίλον ν ιόν 
,"Ηφαιβτε, βχέο, τέκνον άγακλεές' ού γαρ έοιχεν 
άθάνατον θεον ωδε βροτών ένεκα βτνφελίξειν." 380 

&ς ί'φαθ', Ήφαιβτος δέ κατέββεβε θεβπιδαές πυρ, 
άψορρον δ' άρα κύμα κατέββντο χαλά ρέεθρα. 

αύτάρ έπεϊ ¡¡¡¡άνθοιο δάμη μένος, οί μεν έπειτα 
• πανβάβθην Ήρη γαρ έρύκαχε χωομένη περ' 
έν δ' άλλοιβι θεοΐβιν έρις πέβε βεβριθνΐα 385 
άργαλέη, δίχα δέ βφιν ένϊ φρεβΐ θυμός άητο. 
βνν δ' έπεβον μεγάλω πατάγω, βράχε δ' εύρεΐα χθών, 
άμφϊ δε βάλπιγξεν μέγας ούρανός. άιε δέ Ζευς 
ήμενος Ονλύμπω' έγέλαββε δέ οί φίλον ήτορ 
γηθοβύνη, οθ' όρατο θεούς έριδι ξννιόντας. 390 
ένθ' οι γ' ούχέτι.δηρον άφέβταβαν ήρχε γαρ "Αρης 
ρινοτόρος, xal πρώτος Άθηναίη έπόρονβεν 
χάλχεον έγχος έχων, και όνείδειον φάτο μνθον' 
,,τίπτ αύτ , ώ χννάμυια, θεούς έριδι ξννελαύνεις 
θάρβος άητον έχουβα, μέγας δέ β ε θυμός άνήκεν; 395 
ή .ού μέμνη, οτε Τνδεΐδην Αιομήδε' άνήκας 
ούτάμεναι, αυτή δέ πανόψιον έγχος ελοΰβα 
Ιθύς έμεν ώβας, διά δέ χρόα καλόν έδαψας; 
τω β' αν νυν όίω άποτιβέμεν, δββα μ' έοργας." 

HOIIBKI II IAS. II. 13 
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ώς είπων οντηβε κατ' αιγίδα &νβανόεββαν 400 
βμερδαλέην, rjv ονδε Αιός δάμνηβι κεραυνός' 
τη μιν Άρης ούτηβε μιαιφόνος έγχεΐ μακρω. 
ή δ' άναχαββαμένη λί&ον εϊλετο χειρί παχείη 
κείμενον ¿ν πεδία», μέλανα, τρηχύν τε μέγαν τε, 
τόν φ' άνδρες πρότεροι θέσαν Ιμμεναι ουρον άρούρης· 
τω βάλε &οϋρον Άρηα κατ αυχένα, λνβε δ\ γυΐα. 406 
επτά δ' έπέβχε πέλε&ρα πεβών, έκόνιβε δί χαίτας, 
τεύχεα δ' άμφαράβηβε' γέλαββε δε Παλλάς Ά&ήνη, 
και οί έπευχομένη ίπεα πτερόεντα προβηυδα' 
,,νηπυτί, ουδέ νύ πώ περ έπεφράβω, οββον άρε ίων 410 
εϋχομ' έγων ίμεναι, δτι μοι μένος ίβοφαρίξεις. 
ούτω κεν της μητρός έρινύας έξαποτίνοις, 
ή τοι χωομένη κακά μήδεται, οννεκ' ''Αχαιούς 
κάλλιπες, αυτάρ ΤρωβΙν νπερφιάλοιβιν άμύνεις." 

ώς άρα φωνήβαβα πάλιν τρέπεν δββε φαεινά. 415 
τόν δ' άγε χειρός έλοΰβα Aio ς δνγάτηρ 'Αφροδίτη 
πυκνά μάλα βτενάχοντα, μόγις δ' έβαγείρετο &υμόν. 
τήν δ' ώς ούν ένόηβε θεά, λευκώλενος "Ηρη, 
αύτίκ Ά&ηναίην έπεα πτερόεντα προβηυδα' 
,,ώ πόποι, αίγιόχοιο Α ιός τέκος, άτρυτώνη, 420 
καΐ δή αύθ' ή κννάμυια άγει βροτολοιγόν Άρηα 
δηίου έκ πολέμοιο κατά κλόνον άλλά μέτελ&ε." 

ώς φάτ , Ά&ηναίη δέ μετέββντο, χαίρε δέ &νμω, 
και φ' έπιειβαμένη προς στήθεα χειρί παχείη 
ή λαβε' της δ' αυτού λύτο γοννατα και φίλον ήτορ. 426 
τώ μέν άρ' άμφω κεΐντο έπΐ χ&ονί πονλυβοτείρη, 
ή δ* άρ' έπευχομένη ίπεα πτερόεντ άγόρευεν ' λ 

„τοιούτοι νϋν πάντες, δβοι Τρώεββιν άρωγοί, 
εΐεν, δτ' Άργείοιβι μαχοίατο δωρηχτηβιν, 
ώδέ τε &αρβαλέοι και τλήμονες, ώς 'Αφροδίτη 430 
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ήλθεν Άρει έπίκουρος, εμώ μένει άντιόωβα' 
τω χεν δή πάλαι αμμες έπαυβάμεθα πτολέμοιο, 
"Ιλιον έχπέρβαντες, έυχτίμενον πτολίεθρον." 

[ώς φάτο, μείδηβεν δέ θεά, λευκώλενος "ϋρηί] 
αύτάρ 'Απόλλωνα προβέφη χρειών ένοβίχθων 435 
„Φοίβε, τί ή δή νώι διέβταμεν; ουδέ εοικεν 
άρξάντων ετέρων το μεν αίδχιον, αϊ κ αμαχητί 
ί'ομεν Ουλυμπόνδε, Α ιός ποτΐ χαλκ οβατές δώ. 
άρχε' 6ν γαρ γενεήφι νεώτερος' ου γαρ έμοί γε 
καλόν, έπεί πρότερος γενόμην xal πλείονα οίδα. 440 
νηπντι, ώς άνοον χραδίην έχες' ουδέ νυ των περ 
μέμνηαι, оба δή πάθομεν κακά "Ιλιον άμφϊς · 
μοϋνοι νώι θεών, or' άγήνορι Ααομέδοντι · 
πάρ Αιος έλθόντες θητεύβαμεν εις ένιαυτον 
μιβθω έπι ρητφ, δ δε βημαίνων έπέτελλεν. 445 
ή τοι εγώ Τρώεββι πάλιν πέρι τείχος έδειμα 
ενρύ~τε-καΐ'~μάλα~κάλόν,' ϊν άρρηκτος'πόλις εϊη· 
Φοίβε, βύ δ' είλίποδας έλικας βονς βουκολέεβκες 
'Ίδης~έν~κνημοΐ6ι πολυπτύχου ϋληέββης. 
αλλ' οτε δή μιβθοΐο τέλος πολυγηθέες ώραι 450 
έξέφερον, τότε νώι βιήΰατο μιδθον άπαντα 
Ααομέδων έκπαγλος, άπειλήβας δ' άπέπεμπεν. 
δύν μεν δ γ' ήπείληβε πόδας καί χείρας ΰπερθεν 
δήβειν, καί περάαν νήβων επι τηλεδαπάων ( 

βτεϋτο δ' 8 γ' αμφοτέρων άπολεψέμεν ονατα χαλκώ. 455 
νώι δε τ αψρρροι κίομεν χεχοτηότι θυμώ, „ 
μιβθοϋ χωόμενοι, τον ύποβτάς ουκ έτέλεββεν. 
rot» δή νϋν λαοίβι φέρεις χάριν, ουδέ μεθ' ήμέων 
πείρα, ως κε Τρώες υπερφίαλοι άπόλωνται 
πρόχνυ κακώς βύν παιβΐ καί αίδοίης άλόχοιβιν." 460 

τόν δ' αύτε προβέειπεν άναξ εκάεργος 'Απόλλων 
• „ 13* 
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,,έννοβίγαι', ουκ αν με βαόφρονα μνθήβαιο 
έμμεναι, ει δή βοί γε βροχών ένεκα πτολεμίξω 
δειλών, οΐ φυλλοιδιν έοικότες άλλοτε μεν τε 
ξαφλεγέες τελέθουβιν, άρονρης καρπον έδοντες, 405 
άλλοτε δϊ φθιννθονβιν άκήριοι. άλλα τάχιβτα 
πανβώμεβθα μάχης' οΐ ό" αυτοί δηριαάβθων." 

ώς άρα φωνήβας πάλιν έτράπετ' αίδετο γάρ φα 
πατροκαβιγνήτοιο μιγήμεναι ¿ν παλάμηβιν. 
τόν δϊ χαβιγνήτη μάλα νείχεβε, πότνια θηρών, 470 
["Αρτεμις άγροτέρη, καΐ όνείδειον φάτο μϋθον '] 
„φεύγεις δή, έκάεργε, Ποβειδάωνι δϊ νίκην 
παβαν έπέτρεψας, μέλεον δέ οί εύχος έδωκας" 
νηπυτιε, τί νυ τόξον έχεις άνεμώλιον αύτως; 
[μή β εν νυν έτι πατρός ένι μεγάροιβιν άκούβω 475 
εύχομένου, ώς το πριν, έν άθανάτοιβι θεοΐβιν, 
άντα Ποβειδάωνος έναντίβιον πολεμίξειν.]" 

έ>ς φάτο, την δ' ού τι προβέφη έκάεργος 'Απόλλων, 
αλλά χολωβαμένη Α ιός αίδοίη παράκοιτις 
[νείκεβεν ίοχέαιραν όνειδείοις έπέεββιν] 480 
„πώς δϊ βν νϋν μέμονάς, κύον άδεές, αντί' έμεΐο 
βτήβεβθαι; χαλεπή τοι έγώ μένος άντιφέρεβθαι 
τοξοφόρω περ έονβη, έπεί βε λέοντα γυναιξιν 
Ζευς θήκεν, xal έδωκε κατακτάμεν, ην κ έθέληβθα. 
ή τοι βέλτερόν έβτι κατ ούρεα θήρας έναίρειν 485 
άγροτέρας τ' έλάφονς ή κρείββοβιν ιφι μάχεβθαι. 
εΐ δ' έθέλεις πολέμοιο δαήμεναι, όφρ' έν είδης, 
οββον φερτέρη εΐμ', ότι μοι μένος άντιφερίξεις." 

ή φα και άμφοτέρας επί καρπω χείρας έμαρπτεν 
βκαιή, δεξιτερή δ' άρ' ¿π' ώμων αΐνντο τόξα, 490 
αντοΐβιν δ' άρ' έθεινε παρ' οϋατα μειδιόωβα 
έντροπαλιζομένην' ταχέες δ' έκπιπτον όιβτοί. 
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δαχρνόεββα δ' νπαιϋ-α θεά φύγεν ως τε πέλεια, 
ή ρά θ' vii ί'ρηκος κοίλην είδέπτατο πέτρην, 
χηραμόν ονδ' δρα щ γε άλώμεναι αίδιμον ήεν 495 
ως ή δαχρνόεδδα φύγεν, λίπε δ' αύτό&ι τόξα. 

Λητώ δέ προβέειπε διάκτορος άργεΐφόντης' 
,,Αητοΐ, έγω δέ toi ου τι μαχήδομαι' άργαλέον δέ 
πληκτίξεδψ' άλόχοιδι Α ιός νεφεληγερέταο' ' 
άλλά μάλα πρόφραβδα • μετ ά&ανάτοιδι Οτεοΐδιν 500 
ενχεδ&αι έμέ νικήδαι κρατερήφι βίηφιν." 

ώς άρ' έ'φη, Αητώ δέ δυναίνντο καμπύλα τόξα 
πεπτεώτ' άλλνδις άλλα μετά δτροφάλιγγι χονίης. 
ή μεν τόξα λαβοϋδα πάλιν κίε θυγατέρας ής· 
ή δ' αρ' "Ολνμπον έκανε, Α ιός ποτί χαλκοβατές δώ, 505 
δαχρνόεδδα δέ πατρός έφέξετο γούναδι κούρη, 
άμφί δ' αρ' άμβρόδιος εανός τρέμε' τήν δέ προτΐ οι 
εϊλε πατήρ Κρονίδης, xal άνείρετο ήδύ γελάδδας' 
,,τίς νύ δε τοιάδ' έρεξε, φίλον τέχος, Ονρανιώνών 
[μαψιδίως, ώς ει τι κακόν ρέξουδαν ένωπή ;]" 510 
ròv δ' αντε προδέειπεν ένδτέφανος χελαδεινή' 
,,δή μ' άλογος δτνφέλιξε, πάτερ, λενκώλενος "Ηρη, 
εξ ής άϋ-ανάτοιδιν έ'ρις καΐ νεΐκος έφήπται." 

ώς οί μέν τοιαύτα προς αλλήλους άγόρενον, 
αύτάρ 'Απόλλων Φοίβος έδύδετο "Ιλιον ίρήν 516 
μέμβλετο γάρ οί τείχος ένδμήτοιο πόληος, 
μή ΑαναοΙ πέρδειαν ύπέρ μόρον ήματι κείνφ. 
οί δ' άλλοι προς "Ολνμπον ί'δαν θεοί αΐέν έόντες, 
οί μέν χωόμενοι, οί δέ μέγα κνδιόωντες, 
κάδ δ' ιξον παρά πατρϊ κελαινεφεΐ. αύτάρ 'Αχιλλεύς 520 
Τρώας όμως αυτούς τ' 'όλεκεν xal μώννχας ίππους, 
ώς δ' οτε καπνός ίων εις ονρανον ενρύν ϊκηται 
άδτεος αί&ομένοιο, θεών δέ ε μήνις άνήκεν, 
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παβι δ' έθηκε πόνον, πολλοΐβι δε κήδε' έφήκεν, 
&ς Άχιλεύς Τρώεββι πόνον καΐ κήδε' έθηκεν. 525 

έβτήκει δ' ό γέρων Πρίαμος θείου έπϊ πύργου, 
ές δ' ένόηβ' 'Αχιλήα πελώριου" αύτάρ ύπ αύτοϋ 
Τρώες αφαρ κλονέοντο πεφνξότες, ουδέ τις άλκή 
γίγνεθ'' δ δ' οίμώξας άπδ πύργου βαίνε χαμάζε 
ότρύνων παρά τείχος άγακλειτούς πυλαωρούς' 530 
,,πεπταμένας έν χερβί πύλας έχετ , εις δ κε λαοί. 
έλθω β ι προτΐ άβτυ πεφυζότες' ή γάρ Άχιλλεύς 
έγγυς δδε κλονέων νυν οΐω λοίγι έβεβθαι. 
αύτάρ έπεί κ ές τείχος άναπνεύβωβιν άλέντες, 
αυτις έπανθέμεναι βανίδας πυκινώς άραρυίας' 535 
δείδια γάρ, μή ούλος άνήρ ές τείχος αληται." 

&ς έφαθ', οί δ' άνεβάν τε πύλας καΐ άπώβαν δχήας· 
αί δέ πεταβθεΐβαι τεϋξαν φάος. αύτάρ Απόλλων 
άντίος έξέθορε, Τρώων ίνα λοιγδν άλάλκοι. 
οί δ' ίθύς πόλιος καϊ τείχεος ύψηλοΐο, 540 
δίψη καρχαλέοι, κεκονιμένοι έκ πεδίοιο 
φεϋγον δ δέ βφεδανδν έφεπ' έγχεϊ, λύββα δέ οί κήφ 
αίέν έχε κρατερή, μενέαινε δέ κϋδος άρέβθαι. 
ένθα κεν ύψίπυλον Τροίην έλον υΐες 'Αχαιών, 
ει μή 'Απόλλων Φοίβος 'Αγήνορα δΐον άνήκεν, 645 
φώτ' 'Αντήνορος νίδν άμύμονά τε κρατερόν τε. 
έν μέν οί κραδίη θάρβος βάλε, πάρ δέ οί αυτός 
έβτη, όπως θανάτοιο βαρείας κήρας άλάλκοι, 
φηγω κεκλιμένος' κεκάλυπτο δ' α ρ' ήέρι πολλή, 
αύτάρ Ζ γ' ώς ένόηβ εν 'Αχιλλήα πτολίπορθον, 560 
έβτη, πολλά δέ οί κραδίη πόρφυρε μένοντι' 
όχθήβας δ' άρα είπε πρός δν μεγαλήτορα θνμόν 
,,ω μοι έγών' εί μέν κεν υπό κρατερού 'Αχιλήος 
φεύγω, τή περ οί άλλοι άτυζόμενοι κλονέονται, 
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αίρήβει με καί ¿ς καί άνάλχιδα δειροτομήβει. 556 
ε I δ' αν έγώ τούτους μεν νποκλονέεβθαι έάϋω 
Πηλείδη Άχιλήι, ποβϊν δ' από τείχεος άλλη -' 
φεύγω προς πεδίον Ίλήιον, 'όφρ' αν ΐκωμαι 
"Ιδης τε κνημούς κατά τε ρωπήια δύω' 
έβπέριος δ' αν έπειτα λοεββάμενος ποταμοΐο 560 
[δρω αποψυχθείς προτί "Ιλιον άπονεοίμην. 
άλλα τί ή μοι ταύτα φίλος διελέξατο θυμός; 
μή μ' άπαειρόμενον πόλιος πεδίονδε νοήβη 
καί με μεταΐξας μάρψη ταχέεϋβι πόδεββιν' 
ούκέτ έπειτ έβται θάνατον καί κήρας άλύξαι' 565 
λίην γαρ κρατερός περί πάντων έβτ άνθρώπων. 
εΐ δέ κέν οί προπάροιθε πόλιος κατεναντίον έλθω' 
καί γάρ θην τούτω τρωτός χρως όξε'ι χαλκω, 
έν δέ Ια ψυχή, θνητον δε ε φαβ' άνθρωποι 
[έμμεναι' αύτάρ οί Κρονίδης Ζευς κϋδος όπόζει."] 570 

ως ειπών 'Αχιλήα άλεις μένεν, έν δέ οί ήτορ 
άλκιμον ώρματο πτολεμίξειν ήδε μάχεβθαι. 
ήύτε πάρδαλις εϊβι βαθείης εκ' ξυλόχοιο 
άνδρας θηρητήρος εναντίον, ουδέ τι θυμω 
ταρβεΐ ούδε φοβείται, έπεί κεν νλαγμόν άκούβη' 575 
εΐ περ γάρ φθάμενός μιν ή οντάβη ήε βάληΰιν, 
αλλά τε καί περί δουρί πεπαρμένη ουκ απολήγει 
άλχής, πρίν γ' ήϊ ξυμβλήμεναι ήε δαμήναί' 
ώς 'Αντήνορος υΓος άγαυοϋ, δΐος 'Αγήνωρ, 
ουκ έθελεν φεύγειν, πρίν πειρήβαιτ' 'Αχιλήος, 580 
αλλ' 8 γ' άρ άβπίδα μεν πρόβθ' έβχετο πάντοβ' έίβην, 
έγχείη δ' αύτοΐο τιτύβκετο, καί μέγ' άντε ι' 
,,ή δή που μάλ' έολπας ένϊ φρεβί, φαίδιμ' 'Αχιλλεν, 
ή ματ ι τω δε πόλιν πέρβειν Τρώων άγερώχων, 
νψίύτι, ή τ' έτι πολλά τετενξεται άλγε' έπ αυτή. 585 
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έν γάρ οί πολέες τε καϊ άλκιμοι άνέρες ε ¿μεν, 
οϊ χαΐ πρόβθε φίλων τοκέων άλόχων τε καϊ νίών 
"Ιλιαν είρνόμεβθα · βύ δ' ένθάδε πότμον έφέψεις, 
ώδ' έκπαγλος έών καϊ θαρβαλέος πολεμιστής. 

ή φα καϊ δξύν άκοντα βαρείης χειρός άφήκεν, 590 
καί φ' έβαλε κνήμην υπό γούνατος ούδ' άφάμαρτεν 
άμφϊ δε οί κνημϊς νεοτεύκτον καββιτέροιο 
βμερδαλέον κονάβηβε' πάλιν δ' από χαλκός όρου β εν 
βλημένου, ούδ' έπέρηΰε, θεού δ' ήρύκακε δώρα. 
Πηλείδης δ' ώρμήβατ Άγήνορος άντιθέοιο 595 
δεύτερος· ουδέ τ έαβεν Απόλλων κΰδος άρέβθαι, 
αλλά μιν έξήρπαξε, κάλυψε δ' άρ' ήέρι πολλή, · 
ήβύχιον δ' άρα μιν πολέμου έκπεμπε νέεβθαι. 
αύτάρ δ Πηλεΐωνα δόλφ άποέργαθε λαού' 
αύτώ γάρ έκάεργος Άγήνορι πάντα εοιχώς 600 
έβτη πρόβθε ποδών, δ δ' έπέϋβυτο ποββϊ διώχειν. 
εϊος δ τον πεδίοιο διώκετο πυροφοροιο, 
τρέψας παρ ποταμόν βα&υδινήεντα Σκάμανδρου, 
τντθόν ύπεχπροθέοντα· δόλω δ' άρ' έθελγεν Απόλλων, 
ώς αίεϊ έλποιτο χιχήβεΰθαι ποβϊν οϊβιν 605 
τόφρ' άλλοι Τρώες πεφοβημένοι ήλθον όμίλφ 
άσπάβιοι προτϊ άβτν, πόλις δ' έμπλητο άλέντων 
ούδ' άρα τοί γ' έτλαν πόλιος καϊ τείχεος έκτος 
μεΐναι έτ' αλλήλους, καϊ γνώμεναι, δς τε πεφεύγειν 
δς τ έθαν' έν πολέμφ" αλλ' αβπαβίως έϋέχυντο βίο 
ές πόλιν, δν τινα τών γ ε πόδες καϊ γούνα βαώβαι. 
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"Εκτορος άναίρεβις. 

ώς οι μεν κατά αβτν, πεφνξότες ήύτε νεβροί, . 
ίδρώ άπεψύχοντο πίον τ' άκέοντό τε δίψαν 
κεκλιμένοι καλήβιν έπάλξεβιν αντάρ >;Αχαιοί 
τείχεος άββον Ι'βαν βάκε' ωμοιβι κλίναντες. 
"Εκτορα δ' αύτον μείναι δλοιή μοίρα πέδηβεν, 5 
'Ιλίου προπάροιθε πνλάων τε Σκαιάων. 
αντάρ Πηλεΐωνα προβηύδα Φοίβος 'Απόλλων 
,,τίπτε με, Πηλέος υιέ, ποβιν ταχέεββι διώκεις, 
αύτος θνητός έών θεον άμβροτον; ουδέ νύ πώ με 
εγνως, ώς θεό? είμι, βύ δ' άβπερχές μενεαίνεις. 10 
ή νύ toi ου τι μέλει Τρώων πόνος, ους έφόβηβας, 
οΐ δη τοι εις αβτν αλεν, βύ δε δεϋρο λιάβθης. 
ον μέν με κτενέεις, έπει οϋ τοι μόρβιμός είμι." 

τον δε μέγ' δχθήβας προβέφη πόδας ώκύς Άχιλλεύς' 
,,έβλαψάςμ', έκάεργε, θεών δλοώτατε πάντων, 15 
ένθάδε νυν τρέψας άπο τείχεος' ή κ' έτι πολλοί 
γαΐαν οδάξ εϊλον πριν 'Ίλιον είβαφικέβθαι. 
νυν δ' έμέ μέν μέγα κνδος άφείλεο, τούς δέ βάωβας 
ρηιδίως, έπεί οϋ τι τίβίν γ' έδειβας δπίββω" 
ή β' αν τιβαίμην, εΐ μοι δύναμίς γε παρείη." 20 

ως ειπών προ τι αβτν μέγα φρονέων έβεβήκειν, 
βενάμενος ως θ' ίππος άεθλοφόρος βύν όχεβφιν, 
ος ρά τε ρεία θέηβι τιταινόμενος πεδίοιο' 
ώς 'Αχιλενς λαιψηρά πόδας και γούνατ ένώμα. 

τον δ' ό γέρων Πρίαμος πρώτος ί'δεν οφθαλμοίβιν £5 
παμφαίνονθ' ως τ' άβτέρ' έπεββύμενον πεδίοιο, 
0? ρά τ δπώρης είβιν, άρίζηλοι δέ οι αύγαι 
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φαίνονται πολλοΐβι μετ άβτράβι νυκτός άμολγφ, 
δν τε κνν' 'ίΐρίωνος έπίκληβιν καλέουβιν" 
λαμπρότατος μεν δ γ' έβτί, κακόν δέ τε βήμα τέτνκται, 
καί τε φε'ρει πολλόν πυρετόν δειλοίβι βροτοΐβιν 31 
ως τον χαλκός έλαμπε περί βτήϋ-εββι δέοντος, 
ωμωξεν δ' ό γέρων, κεφαλήν δ' ο γε κόψατο χερβίν 
νψόβ' άναβχόμενος, μέγα δ' οίμώξας έγεγώνειν 
λιββόμενος φίλον ν ιόν' 6 δέ προ πάροι&ε πνλάων 35 
έβτήκειν, άμοτον μεμαως Άχιλήι μάχεβ&αΐ' 
τον δ' 6 γέρων ίλεεινα προβηύδα χείρας όρεγνύς' 
,"Εκτορ, μή μοι μίμνε, φίλον τέκος, άνέρα τούτον 
οίος άνενΟ·' άλλων, ίνα μή τάχα πότμον έπίβπης 
Πηλεΐωνι δαμείς, έπεί ή πολύ φέρτερός έβτιν, 40 
βχέτλιος' αί&ε θεοΐβι φίλος τοββόνδε γένοιτο, . 
δββον έμοί' τάχα κέν ε κνν ες καί γύπες έδοιεν 
κείμενον ή κέ μοι αίνόν άπό πραπίδων άχος ελθοι* 
δς μ' νιων πολλών τε καί έβ&λών εννιν έ&ηκεν, 
κτείνων καί περνάς νήβων έπι τηλεδαπάων. 45 
καί γάρ νϋν δύο παΐδε, Αυκάονα καί Πολύδωρον, 
ού δύναμαι ίδέειν Τρώων εις άβτν άλέντων, 
τούς μοι Ααο&όη τέκετο, κρείουβα γυναικών, 
αλλ' έι μέν ξώουβι μετά βτρατω, ή τ' αν έπειτα 
χαλκού τε χρνβον τ άπολυβόμεδ' · έβτι γάρ ένδον 50 
πολλά γάρ ά>παβε παιδί γέρων όνομάκλντος Άλτης, 
εί δ' ήδη τε&ναβι καί είν Άίδαο δόμοιβιν, 
άλγος έμω &υμώ καί μητέρι, τοί τεκόμεβ&α' 
λαοϊβιν δ' άλλοιβι μινυν&αδιώτερον άλγος 
έββεται, ην μή και βύ &άνης 'Αχιλήι άαμαβ&είς. 65 
αλλ' είβέρχεο τείχος, έμον τέκος, δφρα βαώβης 
Τρώας καί Τρωάς, μηδέ μέγα κύδος όρέξης 
Πηλείδη, αυτός δέ φίλης αιώνος άμερ&ής. 
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προς δ' έμε τον δύβτηνον έτι φρονέοντ έλέηβον, 
δύβμορον, όν ρα πατήρ Κρονίδης έπΐ γήραος ούδω 60 
αΐβη εν άργαλέη φθίβει, κακά πόλλ' έπιδόντα, 
υϊάς τ' δλλυμένους ελκηθείβας τε θύγατρας, 
καΐ θαλάμους κεραΐζομένους, καΐ νήπια τέκνα 
βαλλόμενα προτΐ γαίη έν αίνή δηιοτήτι·, 
ελκομένας τε νυούς όλοής υπό χερβίν Αχαιών. 65 
αυτόν δ' αν πύματόν με κύνες πρώτηβι θύρηβιν 
ώμηβται έρύουβιν, έπεί κέ τις όξέι χαλκφ 
τύψας ήέ βαλών ρεθέων εκ θυμό ν έλητάΐ' 
οϋ? τρέφον έν μεγ&ροιβι τραπεξήας θνραωρούς, 
οι κ έμόν αίμα πιόντες άλύββοντες περί θυμω 70 
κείβοντ' έν προθύροιβι. νέφ δέ τε πάντ- έπέοιχεν, 
άρήικταμένω, δεδαΐγμένφ όξέι χαλκφ 
κεΐβθαι' πάντα δέ καλό θανόντι περ, οττι φανήη' 
αλλ' ότε δή πολιόν τε χάρη πολιόν τε γένειον 
αιδώ τ' αΐβχύνωβι κύνες κταμένοιο γέροντος, 76 
τοΰτο δή οί'χτιβτον πέλεται δειλοΐβι βροτοΐβιν." . 

ή ρ ο γέρων, πολιάς δ' άρ' ανά τρίχας έλκετο χερβίν 
τίλλων έκ κεφαλής' ούδ' "Εκτορι θυμόν έπειθεν. 
μήτηρ δ' αυθ' έτέρωθεν όδύρετο δάκρυ χέουβα, 
κόλπον άνιεμένη, ετέρηφι δέ μαξ'όν άνέβχεν 80 
καί μιν δάκρυ χέουβ' έπεα πτερόεντα προβηύδα' 
,/Εκτορ, τέκνον έμόν, τάδε τ' αΐδεο κάί μ' έλέηβον 
αυτήν, εΐ ποτέ το ι λαθικηδέα μαξόν έπέβχον, 
των μνήβαι, φίλε τέκνον, άμυνε δέ δήιον άνδρα 
τείχεος εντός έών, μηδέ πρόμος ΐβταβο τούτω· 85 
βχέτλιος' εΐ περ γάρ βε κατακτάνε}, ου β' έτ. έγώ γε 
κλαύβομαι έν λεχέεββι, φίλον θάλος, όν τέκον αυτή, 
ούδ άλοχος πολύδωρος' άνευθε δέ 0ε μέγα νώιν 
'Αργείων παρά νηυβί κύνες ταχέες κατέδονται." . , 
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ως τώ γε κλαίοντε προβαυδήτην φίλον υΐον 90 
πολλά λιββομένω· ου δ' "Εκτορι θυμό ν επειθον, 
άλλ' δ γε μίμν' 'Αχιλήα πελώριον α66ον ¿όντα. 
ώς δε δράκων έπΐ χειή όρέβτερος άνδρα μένηβιν, 
βεβρωκώς κακά φάρμακ · εδυ δέ τέ μιν χόλος αίνός, 
βμερδαλέον δε δέδορκεν έλιββό μένος περί χειή' 9δ 
ώς "Εκτωρ άββεβτον έχων μένος ούχ υπεχώρει, 
πυργω έπι προύχοντι φαεινήν άβπίδ' έρείβας. 
οχθήβας δ' άρα είπε προς δν μεγαλήτορα θυμόν 
,,ω μοι έγών εί μεν κε πυλας και τείχεα δύω, 
Πουλυδάμας μοι πρώτος έλεγχείην άναθήβει, 100 
δ'ς μ' ¿κέλευε ΤρωβΙ ποτΐ πτόλιν ήγήβαβθαι 
νύχθ' ϋπο την δ' όλοήν, δτε τ' ά>ρετο δΐος 'Αχιλλεύς. 
άλλ' έγά) ου πιθόμην ή τ αν πολύ κέρδιον ήεν. 
νυν δ', έπεϊ ώλεβα λαον άταβθαλίηβιν έμήβιν, . 
αίδέομαι Τρώας και Τρωάδας έλκεβιπέπλους, 105 
μή ποτέ τις είπηβι καχώτερος άλλος έμεϊο' 
'"Εκτωρ ήφι βίηφι πιθήβας ώλεβε λαόν.' 
ώς έρέουβιν έμοί δέ τότ αν πολύ κέρδιον εΐη 
άντην ή 'Αχιλήα κατακτείναντι νέεβθαι 
ήέ κεν αύτω όλέβθαι έυκλειώς προ πόληος. no 
εί δέ κεν άβπίδ α μέν χαταθείομαι δμφαλ όεββαν 
και κόρυθα βριαρήν, δόρυ δέ προς τείχος έρείβας 
αυτός ίων Άχιλήος άμύμονος άντίος ελθω 
και οι νπόβχωμαι Έλένην καΐ κτήμαθ' άμ' αυτή 
πάντα μάλ', δββα τ' 'Αλέξανδρος κοίλης ένΐ νηυβιν ι ΐδ 
ήγάγετο Τροίηνδ', ή τ' άπλετο νείκεος άρχή, 
δωβέμεν Άτρεΐδηβιν άγειν, άμα δ' άμφίς Άχαιοΐς 
αλλ' άποδάββεβθαι, δβα τε πτόλις ήδε κέκευθεν 
ΤρωβΙν δ' αυ μετόπιβθε γερούβιον δρκον ελωμαι 
μή τι κατακρύψειν, αλλ' άνδιχα πάντα δάβαβθαι, 120 
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[χτήβιν, δβην πτολίε&ρον έπήρατον έντδς έέργει'] 
άλλά τί ή μου ταύτα φίλος διελέξατο θυμός; 
μή μιν εγώ μεν ΐχωμαυ ιών, ό δε' μ' ουκ έλεήβει 
ουδέ τί μ' αίδέβεται, χτενέει δε με γνμνον έόντα 
αϋτως ως τε γυναίκα, έπεί κ άπο τεύχεα δύω. * 126 
ου μεν πως νύν έβτιν άπο δρυός ούδ' άπο πέτρης 
τω~%~αριζέμεναι, α τε παρθένος ήίθεός τε, 
παρ&ένος ήίθεός τ' όαρίξετον άλλήλοιιν. 
βέλτερον αυτ έριδι ξυνελαυνέμεν δττι τάχιδτα· 
είδομεν, όπποτέρω κεν 'Ολύμπιος ενχος όρεξη" 130 

ως ωρμαινε μένων, δ δέ οι σχεδόν ήλ&εν Άχιλλενς 
ίσος ένυαλίφ, κορυ&άικι πτολεμιβτή, 
β ε ίων Πηλιάδα μελίην κατά δεξών ώμον 
δεινή ν άμφι δέ χαλκός έλάμπετο εΐκελος αυγή 
ή πυρός αίθομένου ή ήελίου ανιόντος. 135 
Έκτορα δ', ώς. ένάηβεν, έ'λε τρόμος· ουδ' α ρ' έτ' έτλη 
αύ&ι μένειν, οπίσω δέ πύλας λίπε, βή δέ φοβη&είς. 
Πηλείδης δ' επόρουβε ποβΐ κραιπνοΐβι πεποιθώς. 
ήύτε κίρκος όρεβφιν, ελαφρότατος πετεηνων, 
ρηιδίως οίμηβε μετά τρήρωνα πέλειαν' 140 
ή δέ θ' ύπαιθα φοβείται, δ δ' έγγύ&εν δξύ λεληκώς 
ταρφέ' έπαΐββει, ελέειν τέ έ θυμός άνώγεί' 
ώς α ρ' δ γ' έμμεμαώς ίθύς πέτετο, τρέβε δ' Έχτωρ 
τείχος υπο Τρώων, λαιψηρά δέ γούνατ ένώμα. 
οί δέ παρά βκοπιήν και έρινεον ήνεμόεντα 145 
τείχεος αίέν ύπέκ κατ' άμαξιτον έββεύοντο, 
κρουνώ δ' ΐκανον καλλιρρόω, ένθα τε πηγαΐ 
δοιαΐ άναΐββονβι Σκαμάνδρου δινήεντος' 
ή μέν γάρ θ' νδατι λιαρω ρέει, άμφϊ δέ καπνός ' 
γίγνεται έξ αυτής ώς εί πυρός αίθομένοιο· 150 
ή δ' ετέρη θέρεί προ ρέει έικυΐα χαλάζη 
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ή χιόνι ψυχρή ή έξ ύδατος κρυϋτάλλω. 
ένθα δ' έπ αύτάαν πλννοί ενρέες έγγνς έαβιν 
καλοί λαΐνεοι, δθι εΐματα βιγαλόεντα 
πλύνεβκον Τρώων άλοχοι χαλαί τε θύγατρες 155 
το πρίν έπ ειρήνης, πρίν έίθείν νϊας Αχαιών, 
τή φα παραδραμέτην, φεύγων, δ δ' 'όπιβθε διάκων 
πρόβθε μέν έβθλος έφενγε, δίωκε δέ μιν μέγ' άμείνων, 
καρπαλίμως, έπεί ονχ ίερήιον ούδέ βοείην 
άρνύβθην, α τε ποββιν άέθλια γίγνεται ανδρών, 160 
αλλά περί ψυχής θέον "Εκτορος ίπποδάμοιο. 
ώς δ' or' άεθλοφόροι περί τέρματα μώννχες ίπποι 
φίμφα μάλα τρωχώβι' τό δέ μέγα κείται αεθλον, 
ή τρίπος ήέ γυνή, ανδρός κατατεθνηώτος' 
ώς τώ τρις Πριάμοιο πάλιν περιδινηθήτην 165 
καρπαλίμοιβι πόδεββν θεοί δέ τε πάντες όρώντο. 
τοίβι δέ μύθων ήρχε πατήρ άνδρών τε θεών τε· 
,,ώ πόποι, ή φίλον ανδρα διωκόμενου περί τείχος 
όφθαλμοίβιν δρώμαι· έμόν δ' όλοφύρεται ήτορ 
'Εκτορος, 8ς μοι πολλά βοών έπΐ μηρέ' έκηεν 170 
"Ιδης έν χορνφήβι πολυπτύχου, άλλοτε δ' αντε 
έν πόλει άκροτάτη' νυν αυτέ έ δΐος Άχιλλεύς 
αβτν πέρι Πριάμοιο ποβίν ταχέεββι διώκει, 
άλλ' άγετε φράζεβθε, θεοί, xal μητιάαβθε, 
ήέ μιν έκ θανάτοιο βαώβομεν ήέ μιν ήδη 175 
Πηλείδη Άχιλήι δαμάββομεν έβθλόν έόντα." 

τον δ' αύτε προβέειπε θεά, γλανκώπις Άθήνη' 
,,ώ πάτερ άργικέραννε κελαινεφές, οίον έειπες' 
ανδρα θνητον έόντα, πάλαι πεπρωμένου αί'βη, 
αψ έθέλεις θανάτοιο δυβηχέος έξαναλνβαι; 180 
έρδ'" άτάρ ου τοι πάντες έπαινέομεν θεοί άλλοι." 

τήν δ' άπαμειβόμενος αροβέφη νεφεληγερέτα Ζευς' 
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,,θάρβει, τριτογένεια, φίλον τέκος· οϋ νύ τι θυμω 
πρόφρονι μυθέομαι, έ&έλω δέ τοι ήπιος είναι' 
ερξον, οπη δή τοι νόος επλετο, μηδέ τ έρώει." 185 

<α? ειπών ώτρυνε πάρος μεμανΐαν 'Αθήνην 
βή δε κατ Ονλνμποιο καρήνων άίξαβα. • 

"Εκτορα δ' άβπερχες κλονέων έφεπ' ώκνς 'Αχιλλεύς. 
ώς δ' ότε νεβρον ϋρεβφι κύων έλάφοιο δίηται, 
'όρβας εξ εννής, διά τ αγκεα καϊ δια βήββας' 190 
τον δ' εί πέρ τε λάθηβι καταπτήξας υπό θάμνω, 
αλλά τ ανίχνευαν θέει έμπεδον, δφρα κεν ευρη ' 
ως "Εκτωρ ου λήθε ποδώκεα Πηλεΐωνα. 
όββάκι δ' δρμήβειε πυλάων Ααρδανιάων 
άντίον άίξαβθαι, έυδμήτους υπό πύργους, 195 
εΐ πώς οί καθύπερθεν άλάλκοιεν βελέεβάιν, 
τοββάκι μιν προπάροιθεν άποβτρέψαβκε παραφθάς 
προς πεδίον, αύτος δέ ποτΐ πτόλιος πέτετ αίεί. 
ώς δ' εν δνείρω ου δύναται φεύγοντα διώκειν' 
ούτ αρ δ τον δύναται ύποφεύγειν οϋθ' δ διώκειν' 200 
ώς δ τον ου δύνατο μάρψαι ποβϊν ούδ' ός αλύξαι. 
πώς δέ κεν "Εκτωρ κήρας ύπεξέφυγεν θανάτοιο, 
εί μή οί πύματόν τε καϊ ΰβτατον ήντετ 'Απόλλων 
έγγύθεν, δς οί έπώρβε μένος' λαιψηρά τε γούνα · 
λαοΐβιν δ' άνένενε καρήατι δΐος 'Αχιλλεύς, 205 
ούδ' έα ίέμεναι έπϊ "Εκτορι πικρά βέλεμνα, 
μή τις κϋδος αροιτο βαλών, δ δέ δεύτερος έ'λθοι. 
αλλ' 8τε δή το τέταρτον έπϊ κρουνούς άφίκοντο, 
καϊ τότε δή χρύβεια πατήρ έτίταινε τάλαντα, 
έν δ' έτίθει δύο κήρε τανηλεγέος θανάτοιο, 210 
τήν μϊν 'Αχιλλήός, τήν δ' "Εκτορος ίπποδάμοιο, 
έλκε δέ μέββα λαβών φέπε δ' "Εκτορος αΐβιμον ήμαρ, 
ωχετο δ' είς 'Αίδαο, λίπεν δέ έ Φοίβος 'Απόλλων. 
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Πηλεΐωνα δ' ικανέ θεά, γλαυκώπις Άθήνη, 
άγχον δ' ίβταμένη επεα πτερόεντα προβηνδα' 215 
,,νϋν δή νώί γ' εολπα, διίφιλε φαίδιμ' Άχιλλεϋ, 
οΐβεβθαι μέγα κϋδος 'Αχαιοΐβι προτΐ νήας, 
Έκτορα δηώβαντε μάχης άτόν περ έόντα. 
ου οΐ νυν έτι γ' έβτι πεφυγμένον αμμε γενέβθαι, 
οΰδ' ε£ κεν μάλα πολλά πάθοι έκάεργος 'Απόλλων 220 
προπροκνλινδόμενος πατρός Αιος αίγιόχοιο. 
άλλα βν μεν νυν βτήθι και αμπννε, τόνδε δ' έγώ τοι 
οίχομένη πεπιθήβω έναντίβιον μαχέβαβθαι." 

ώς φάτ 'Αθηναίη, δ δ' έπείθετό, χαίρε dì θνμφ, 
βτή δ' άρ' έπΐ μελίης χαλκογλώχινος έρειβθείς. 225 
ή δ' δρα τον μεν έλειπε, κιχήβατο δ' "Εκτορα δΐον 
Αηιφόβω έικνΐα δέμας και άτειρέα φωνή ν 
άγχοϋ δ' ίβταμένη έπεα πτερόεντα προβηνδα' 
,,ήθει , ή μάλα δή βε βιάζεται ώκνς 'Αχιλλενς, 
άβτν πέρι Πριάμοιο ποβίν ταχέεββι διώκων 230 
άλλ' αγε δή βτέωμεν και άλεξώμεβθα μένοντες 

την δ' αύτε προβέειπε μέγας κορνθαίολος "Εκτωρ' 
,,Αηέφοβ', ή μέν μοι το πάρος πολν φίλτατος ή β θα 
γνωτών, ους 'Εκάβη ή dì Πρίαμος τέκε παΐδας' 
νυν δ' έτι καΐ μάλλον νοέω φρεβΐ τιμήβαβθαι, 235 
ος έτλης έμεν εϊνεκ , έπεί ί'δες δφθαλμοΐβιν, 
τείχεος έξελθεΐ ν, άλλοι δ εντοβθε μενονβιν." 

τον δ' άντε προβέειπε θεά, γλανκωπις Άθήνη' 
,,ήθει, ή μεν πολλά πατήρ και πότνια μήτηρ 
λίββονθ' έξείης γουνονμενοι, άμφΐ δ' εταίροι, 240 
ανθι μέν ε ιν τοΐον γαρ νποτρομέο νβιν άπαντες' 
άλλ' έμος ένδοθι θυμός έτείρετο πενθεί λνγρώ. 
νυν δ' Ιθνς μεμαώτε μαχώμεθα, μηδέ τι δονρων 
έβτω φειδωλή, ίνα είδομεν, ή κεν Άχιλλεύς 
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ν&ι κατακτείνας έναρα βροτόεντα φέρηται 245 
νήας έπι γλαφυρός, ή χεν δω δουρί δαμήη." 

ώς φαμένη καΐ κερδοβύνη ήγήβατ' Άθήνη. 
οί δ' δτε δη βχεδόν ήβαν επ άλλήλοιβιν ίόντες, 
τόν πρότερος προβέειπε μέγας κορυθαίολος "Εκτωρ· 
,,οϋ β' έτι, Πηλέος υιέ, φοβήβομαι, ώς το πάρος περ 250 
τρϊς περί ίχβτυ μέγα Πριάμου δ ίο ν ουδέ ποτ' έτλην 
μεϊναι επερχόμενου' νυν αυτέ με θυμός άνήκεν 
βτήμεναι άντία βεΐο' έλοιμί κεν ή κεν άλοίην. 
αλλ? αγε δεύρο θεούς έπιδώμεθα' τοί γαρ άριβτοι 
μόρτυροι έββονται καΐ έπίβκοποι άρμονιάων. 255 
οΰ γάρ έγώ β' έκπαγλον άεικιω, αϊ κεν έμοι Ζευς 
δώη καμμονίην, βήν δέ ψυχήν άφέλωμαι' ' 
αλλ' έπεϊ αρ κέ βε βυλήβω κλυτά τευχε', Άχιλλευ, 
νεκρον Άχαιοΐβιν δώβω πάλιν ώς δέ βύ ρέζειν." ' 

τον δ' αρ'ύπόδρα ίδών προβέφη πόδας ώκύς 'Αχιλλεύς· 
,"Εκτορ, μή μοι, αλαβτε, βννημοβύνας αγόρευε. 261 
ώς ουκ έβτι λέονβι καΐ άνδράβιν ορκια πιβτά, 
ουδέ λύκοι τε καΐ αρνες όμόφρονα θυμό ν έχουβιν, 
άλλα κακά φρονέουβι διαμπερές άλλήλοιβιν, 
ώς ουκ έβτ' έμέ καΐ βέ φιλήμεναι, ούτε τι νώιν 265 
δρκια έββονται πρίν γ' ή έτερον γε πεβόντα • 
αίματος αβαι "Αρηα ταλαύρινον πολεμιβτήν. 
παντοίης αρετής μιμνήβκεο' νυν βε μάλα χρή 
αίχμητήν τ' έμεναι καΐ θαρβαλέον πολεμιβτήν. 
ου το ι έτ έβθ' ύπάλυξις, άφαρ δέ βε Παλλάς Άθήνη 
έγχει έμω δαμάα' νυν δ' άθρόα πάντ άποτίβεις, 271 
κήδε' έμών έτάρων, ους έκτανες έγχεΐ θύων." . 

ή ρα καΐ αμπεπαλών προΐει δολιχόβκιον έγχος' 
καΐ τό μέν 'άντα ίδών ήλεύατο φαίδιμος "Εκτωρ · 
εζετο γάρ προΐδών, τό δ' ύπέρπτατο χάλκεον έγχος, 275 
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εν .γαίη δ' ίπάγη' àvà δ' ήρπαδε Παλλάς Ά&ήνη, 
άψ δ' Άχιλήι δίδου, λάθε δ' Έκτορα ποιμένα λαών. 
Έκτωρ δέ προβέειπεν άμνμονα Πηλεΐωνα" 
,,ήμβροτες, ονδ' αρα πώ τι, θεοίς έπιείκελ' Άχιλλεν, 
έκ Α ιός ήείδης τον έμόν μόρον ή το ι έφης γε' 280 
αλλά τις άρτιεπής και έπίκλοπος έπλεο μν&ων, 
όφρα β' νποδείβας μένεος αλκής τε λάθωμαι. 
ον μέν μοι φεύγοντι μεταφρένω έν δόρν πήξεις, 
αλλ' ίθύς μεμαώτι δια βτή%·εδφιν έλαββον, 
εΐ τοι έδωκε θεός· νυν αυτ' έμόν έγχος· άλευαι 285 
χάλκεον ώς δή μιν δω έν χροΐ πάν κομίβαιο' · 
καί κεν ελαφρότερος πόλεμος Τρώεδδι γένοιτο 
δεΐο καταφΟτμέν.οιο' δύ γάρ δφιδι πήμα μέγιδτον." . 
. ή ρά. καί άμπεπαλών προΐει δολιχόβκιον έγχος, 

καί βάλε Πηλεΐδαο μέβον δάκος ονδ' άφάμαρτεν 290 
τήλε δ' άπεπλάγχ&η δάκεος δόρυ. χώδατο δ' Έκτωρ, 
δττι ρά οι βέλος ώκύ έτώδιον έκφυγε χειρός, 
δτή δέ κατηφήδας, ονδ' αλλ' έχε. μείλινον έγχος. 
Αηίφοβον δ' έκάλει λενκάδπιδα μακρόν άνδας' .. . 
ήτεέ μιν δόρυ μακρόν δ δ' ου τί-οί έγγν&εν ήεν. 295 
Έκτωρ δ' έγνω ήδιν ένΐ φρεδί φώνηδέν τε' . 
,,ό πόποι, ή μάλα δή με θεοί θανατόνδε κάλεδδαν 
Αηίφοβον γάρ έγώ γ' έφάμην ήρωα παρεΐναι" 
αλλ' δ μέν έν τειχει, έμέ δ' έξαπάτηδεν Ά&ήνη. 
νυν δέ δή έγγν&ι μοι θάνατος κακός ουδέ τ' άνευθεν, 
ούδ' άλέη' ή γάρ ρα. πάλαι τό γε φίλτερον ήεν. 301 
Ζηνί τε καί Αιος νϊι έκηβόλω, οι με πάρος γε 
πρόφρονες είρύατο' νυν αυτέ με μοίρα κιχάνει. .. 
μή μάν άδπονδί γε. καϊ άκλειως άπολοίμην, 
αλλά μέγα ρέξας τι καί έδδομένοιδι πυθε'σθαι." 306 

ώς άρα φωνήδας είρνδδατο φάδγανον όξύ, . 
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τό of ύπο λαπάρην τέτατο μέγα τε βτιβαρόν τε, 
οί'μηβεν δε άλείς ως τ αίετός ύψιπετήεις, -
δ? τ' εϊβιν πεδίονδε δια νεφέων έρεβεννών 
άρπάξων ή αρν άμαλήν ή πτώκα λαγωόν . 310 
ώς "Εκτωρ οΐμηβε τινάββων φάβγανον δξύ. 
ώρμήθη δ' 'Αχιλευς, μένεος δ' έμπλήβατο θυμό ν 
άγριου, πρόβθεν δϊ βάκος βτέρνοιο κάλυψεν 
καλόν δαιδάλεον, κόρυθι δ' έπένενε φαεινή 
τετραφάλω' καλαΐ δϊ περιββείοντο έθειραι , · 315 
χρύβεαι, ας "Ηφαιβτος ΐει λόφον άμφι θαμειάς. ·, 
οϊος δ' άβτήρ εί6ι μετ' άβτράβι νυκτός άμολγω 
έβπερος, 8? κάλλιβτος έν ούρανω ΐβταται άβτήρ, 
ág αιχμής άπέλαμπ'· έυήκεος, ήν αρ' Άχιλλεύς .. 
πάλλεν δεξιτερή φρονέων κακόν "Εκτορι δίω, .· 320 
είβορόων χρόα καλόν, όπη εΐξειε- μάλιβτα. 
τοϋ δε και. αλλ ο τόβον μεν έχε χρόα χάλκεα τενχεα, 
καλά, τά Πάτροκλο ιο βίην έναριξε κατακτάς,· . . . • 
φαίνετο, δ', r¡- κληΐδες άτι ώμων αύχέν' έχουβιν, . 
λαυκανίην, ίνα τε ψυχής ώκιβτος όλεθρος' ., ' . 325 
τή φ' .έπϊ οϊ μεμαωτ έλαβ' έγχεΐ δΐος 'Αχιλλεύς, 
άντικρύς δ' άπαλοΐο δι' αύχένος ήλυθ' άκωκή. 
ούδ' αρ' άπ' άβφάραγον! μελιη τάμε χαλκοβάρεια, 
όφρα τί μιν προτιείποι αμειβόμενος· επέεββιν. 
ήριπε δ,' έν κονίης' ,δ δ\. έπεύξατο δΐος 'Αχιλλεύς' 330 
,"Εκτορ, άτάρ που-έφης Πατροκλή' έξεναρίζων 
β ως έββεβθ', 'ε'με δ' ούδεν όπίξεο νόβφιν έόντα,. . 
νήπιε' τοΐο δ' ανευθεν άοββητήρ μέγ' άμείνων . .·• 
νηυβίν. έπι γλαφυρήβιν έγώ μετόπιβθε λελείμμην, · 
8? τοι γούνατ' έλυβα. β ε μεν κύνες ήδ' οίωνοϊ .335 
έλκήβουβ' άικώς, τον δϊ κτεριοΰβιν'Αχαιοί." 

•τον δ' άλιγοδρανέων προβέφη κορυθαίολός "Εκτωρ' 

14* 
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,,λίββομ υπέρ ψυχής και γουνών 0ών τε τοκήων, 
μή με εα παρά νηυβί χννας χαταδάψαι 'Αχαιών, 
άλλα βύ μέν χαλκόν τε άλις χρυβόν τε δέδεξο 340 
δώρα, τά τοι δώβουβι πατήρ καΐ πότνια μήτηρ, 
βώμα δέ οΐκαδ' έμόν δόμεναι πάλιν, όφρα πυρός με 
Τρώες xal Τρώων άλοχοι λε λάχω β ι θ α ν ό ν τ α ' 

τον δ' άρ' νπόδρα ίδών προβέφη πόδας ώκύς 'Αχιλλεΰς· 
,,μή με, κύον, γουνών γουνάξεο μηδέ τοκήων 345 
αΐ γάρ πως αυτόν με μένος xal θυμός άνείη 
ω μ' άπο ταμνόμενον κρέα έδμεναι, οϊά μ' εοργας, 
ώς ουκ έβθ', δς 0ής γ ε χννας κεφαλής άπαλάλκοι, 
ονδ' εΐ κεν δεκάκις τε και είκοσι νήριτ' άποινα 
βτήβωβ' ένθάδ' άγοντες, νπόβχωνται δέ xal άλλα' 350 
ουδ' εί κεν б' αυτόν χρυΰω έρνβαβθαι άνώγοι 
Ααρδανίδης Πρίαμος, ουδ' ώς σε' γεπότνια μήτηρ 
ενθεμένη λεχέεββι γοήβεται, δν τε'κεν αυτή, 
άλλά κννες τε xal οιωνοί κατά πάντα δάβονται." 

τον δέ καταθνήβχων προβέφη κορνθαίολος "Εκτωρ ' 355 
,,ή β' έν γιγνώβκων προτιόββομαι, ονδ' άρ' εμελΛον 
πείβειν ή γάρ βοί γε βιδήρεος έν φρεβί θυμός, 
φράξεο νϋν, μή τοί τι θεών μήνιμα γένωμαι 
ήματι τω, δτε χέν σε Πάρις xal Φοίβος 'Απόλλων 
έβθλόν έόντ όλέβωβιν ένΐ Σκαιήβι πύληβιν." 360 

ώς άρα μιν είπόντα τέλος θανάτοιο χάλνψεν, 
ψυχή δ' έχ ρεθέων πταμένη 'Αιδόβδε βεβήκειν 
8ν πότμον γοόωβα, λιποϋβ' άνδροτήτα xal ήβην. 
τον xal τεθνηώτα προβηνδα δΐος Άχιλλεύς' 
,,τέθναθί' χήρα δ' έγίο τότε δέξομαι, όππότε κεν δή 365 
Ζευς έθέλη τελέβαι ήδ' αθάνατοι θεοί άλλοι." 

ή ρα xal έχ νεχροΐο έρνββατο χάλχεον έγχος, 
xal τό γ' άνευθεν ίθηχ', ό δ' άπ ώμων τενχε' έβύλα 
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αίματόεντ'' άλλοι δε περίδραμον νΐες Αχαιών, 
οΐ και θηήβαντο φυήν και είδος άγητόν • 370 
Έχτορος' ούδ' άρα οι τις άνοντητί γε παρέστη, 
ώδε δέ τις εΐπεβχεν ίδών ές πληβίον άλλον 
„& πόποι, ή μάλα δή μαλακότερος άμφαφάαβθαι 
Έκτωρ ή δτε νήας ένέπρηβεν πυρί χηλέω." 

ώς άρα τις εΐπεβκε καϊ ούτήβαβκε παραβτάς. 375 
τόν δ' έπεί έξενάριξε ποδάρχης δΐος Άχιλλεύς, 
βτάς εν Άχαιοΐβιν έπεα πτερόεντ άγόρενεν 
,,ώ φίλοι, Άργείων ηγήτορες ήδέ μέδοντες, 
επεί δή τόνδ' άνδρα θεοί δαμάβαβθαι έδωκαν, 
δς κακά πόλλ' έρρεξεν, δβ' ον βύμπαντες οι άλλοι, 380 
εί δ' άγετ' άμφΐ πάλιν βύν τενχεβι πειρηθώμεν, 
δφρα κ έτι γνώμεν Τρώων νόον, δν τιν έχουβιν, 
ή καταλείψουβιν πάλιν άκρην τονδε πεσόντος, 
ή ε μένειν μεμάαβι καϊ "Εκτορος ούκέτ' έόντος. 
αλλά rí ή μοι ταϋτα φίλος διελέξατο θυμός; 385 
κείται πάρ νήεββι νέκυς άκλαυτος άθαπτος 
Πάτροκλος· του δ' ουκ έπιλήβομαι, δφρ' άν εγώ γε 
ξωοΐβιν μετε'ω καί μοι φίλα γοννατ όρώρη. 
εί δε θανόντων περ καταλήθοντ είν Άίδαο, 
αύτάρ εγώ και κεΐθι φίλου μεμνήβομ' εταίρου. 390 
νυν δ' άγή άείδοντες_παιήονα.-Χονροι~'Λγαιών, 
νηνβΐν έπι γλαφνρήβι νεώμεθα, τόνδε δ' άγωμεν. 
ήράμεθα μέγα κυδος· έπέφνομεν "Εκτορα δίον, 
φ. Τρώες κατά άβτυ θεώ ώς εύχετόωντο." • 

ή φα καϊ "Εκτορα δΐον αεικέα μήδετο έργα. 895 
αμφοτέρων μετόπιβθε ποδών τέτρηνε τένοντε 
ές βφυρον έκ πτέρνης, βοέους δ' έξήπτεν ιμάντας, 
έκ δίφροιο δ' έδηβε, χάρη δ' έλχεβθαι. έαβεν 
ές δίφρο ν δ' άναβάς ανά τε κλυτά τευχε' άείρας 
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μάβτιξέν ρ' έλάαν, τω δ' ουκ άέκοντε πετέβ&ην. 400 
τον δ' ήν έλκομένοιο κονίβαλος, άμφΐ δε χαΐται 
κνάνεαι πίτναντο, χάρη δ' άπαν εν κονίηβιν 
χεΐτο πάρος χαρίεν τότε δέ Ζευς δυβμενέεββιν 
δώχεν άειχίββαβ&αι έή έν πατρίδι γαίη. 

ώς τον μεν χεχόνιτο χάρη άπαν ή δέ νν μήτηρ 405 
τίλλε χόμην, άπο δέ λιπαρήν έρριψε καλνπτρην 
τηλόβε, κώχυβεν δέ μάλα μέγα παΐδ' έβιδοϋβα. 
ωμωξεν δ' ελεεινά πατήρ φίλος, άμφΐ δέ λαοί 
χωκντφ τ εί'χοντο καΙ οιμωγή κατά άβτν. 
τω δέ μάλιβτ άρ' έην έναλίγκιον, ώς ει άπαβα 410 
"Ιλιος όφρνόεββα πνρί βμνχοιτο κατ' άκρης. 
λαοί μέν ρα γέροντα μόγις έχον άβχαλόωντα 
έξελθε/ν μεμαώτα πνλάων Ααρδανιάων. 
πάντας δέ λιτάνενε κυλινδόμενος κατά κόπρον, 
έξονομακλήδην όνομάξων άνδρα έκαβτον 415 
„¡Τχέσθε, φίλοι, και μ' οίον έάβατε, κηδόμενοί περ, 
εξελθόντα πόληος ίκέσθ' επί νήας 'Αχαιών 
λίββωμ' άνέρα τούτον άτάσθαλον δβριμοεργόν, 
ήν πως ήλικίην αίδέββεται ήδ' έλεήβη 
γήρας, καί δέ νν τφ γε πατήρ τοιδβδε τέτνκται, 420 
Πηλεύς, δς μιν έτικτε καί έτρεφε πήμα γενέβ&αι 
Τρωβί' μάλιβτα δ' έμοί περί πάντων άλγε έθηκεν 
τόββονς γάρ μοι παΐδας- άπέκτανε τηλε&άοντας. 
των πάντων ον τόββον όδνρομαι άχνύμενός περ, 
ως"ενός, ον μ' άχος όξύ κατοίβεται Άιδος εί'βω, 425 
Έκτορος" ώς όφελεν θανέειν έν χερβίν έμήβιν 
τω κε κορεββάμε&α κλαίοντέ τε μυρομένω τε, 
μήτηρ θ' , ή μιν έτικτε δυβάμμορος, ήδ' έγώ αυτός." 

ώς έφατο κλαίων, επί δέ βτενάχοντο πολΐται. 
Τρωήΰιν δ' 'Εκάβη άδινοϋ έξήρχε γόοι ο' 430 

ι 
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,,τέκνον, εγώ δειλή' τί'νυ βείομαι,' αίνά παθοϋβαγ ' 
β εν άποτεθνηώ τος; δ μοι νύκτας τ ε και ήμαρ 
ενχωλή κατά άβτν πελέβκεο, παβί τ' ονειαρ ' '',·'' 
Τρωβί τε καΙ Τρωήβι κατά πτόλιν, ο'ί βε θεό ν 'ως 
δειδέχατ'' ή - γαρ ' και βφι μάλαμέγα κΰδος έηβθα • 435 
ξωός έών νυν αν θάνατος καϊ> μοίρα κιχάνει." 1 1 

ώς άφατο κλαίονφ'.βλοχος±δ'ον πώ τι~ πέιίνβτο 
Έκτορος' ου γάρ οϊτις ετήτνμος άγγελος έλθων' . 

ρά οί πδβις"έκτοθι -μιμνε- πυλάωνς '^':"-
αλλ' ή γ' ίβτόν υφαίνε1 μυχφ δόμου' ύψήλοίο '7 ' '440 
δίπλακα πορφνρέην, ένδέ-θρόνα- ποικίλ' έπαββεν. 
κέκλετο δ'· άμφιπόλοιβιν έΰπλοκάμοις κατά δώμα 
άμφϊ πνρΐ βτήβαι τρίποδα 'μέγαν, δφρ'α'πέλοιτο - ' 
'Έκτορι θερμά-λοετρά-μάχης'έκνόβτήβαντϊ;· '·*-·. 1 

νηπίή, ονδ' ένόηβεν, δ ·μΐν"'μάλα'τήλε >λοετρών[' ·'·''· 445 
χερβίν 'Αχιλλήος δάμαβε• γλανκώπις 'Αθήνη. • •'•'< ^ -
κωκντον δ' ήκουβε καϊ' οιμωγής' από πύργου' • >'••·' Ρ'·· ' 
της δ' έλελίχθη γνΐα,· χαμαι δέ οί-έκπεβε κερκίς: 1 • 
ή δ' αντις δμωήβιν ένπλΰκάμοιβι μετηύδα'^ ψ:»'<: " 
,,δεύτε,-δύω'· μ-οιέπεδθον ΐδωμ', δτιν έργα τέτνκται: 450 
αίδοίης έκνρής όπός εκλυονγ- έν-δέ μοι 'αυτή· -'•'·> "· *"· 
βτήθεβι πάλλεται- ήτορ ανά βτόμα, νέρθε δε'γοϋνά':* 
πήγννται" έγγύς δή τι κακόν Πρίάμοφττέκεββιν:· : ά' 
αϊ γάρ άπ' ονατος εΐη έμεν έπος'-'άλλά μάλ'- αίνώς ' 
δείδω, μή δή μοι θραβνν "Εκτορα δΐος 'Αχιλλενς "455 
μοϋνον άποτμήξας πόλιος',πεδίονδε· δίηταιψ'·', Ρ" ' ">> 
και δή μιν καταπαύβη άγηνορίης άλέγεινήςς ν,ι λ.μ . 
ή μιν έχεβκ', έπε ι ου ποτ'· ένΐ πληθύΐ 'μένεν άνδρών, 
αλλά πολύ προθέεβκε, τό ον μένος 'ονδενίύί'κων:" ή 

ώς φαμένη μεγάροιο-διέββντο μαινάδι ίβη,' "460 
παλλομένη κραδίην άμα δ' αμφίπολοι κίον/αύτή.-
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αύτόρ έπεί πύργου τε και ανδρών ϊξεν δμιλον, 
Εβτη παπτήναβ' έπΐ τείχεί, τον δέ νόηβεν 
έλχόμενον πρόσθεν πόλιος' ταχέες δέ μιν ίπποι, 
ελκον άκηδέβτως κοίλας έπϊ νήας 'Αχαιών. 465 
τήν δέ κατ' όφθαλμών έρεβεννή νύξ έκάλνψεν, 
ή ρίπε δ' έξοπίβω, άπο δέ ψυχήν έκάπυββεν. 
ζήλε δ' άπο κράτος βάλε δέβματα βιγαλόεντα, 
άμπνκα χεχρύφαλόν τε ίδέ πλεκτήν άναδέβμην 
χρήδεμνόν θ' , δ ρά οί δώκε χρνβέη 'Αφροδίτη 470 
ήματι τω, δτε μιν κορυ&αίολος ήγάγε&' Έκτωρ 
¿χ δόμου 'Ηετίωνος, έπεί πόρε μυρία ε'δνα. 
άμφί δέ μιν γαλόω τε και είνατέρες άλις εβταν, 
αϊ έ μετά βφίβιν είχον άτνξομένην άπολέβ&αι. 
ή . δ' έπεί ούν αμπνυτο και ές φρένα θυμός άγέρ&η, 475 
άμβλήδην γοόωβα μετά Τρωήβιν έειπεν 
,"Εκτορ, εγώ δύβτηνος' i f j apa γεινόμεϋ·' αί'βη 
άμφότεροι, βύ μέν έν Τροίη Πριάμου κατά δώμα, 
αντάρ έγώ Θήβηβιν υπό Πλάκφ νληέββη 
έν δόμω 'Ηετίωνος, δ μ' Ετρεφε τυτθόν έοϋβαν, 480 
δύβμορος αίνόμορον ώς μη ωφελλε τεχέβ&αι. 
νυν δέ βύ μέν 'Αίδαο δόμους υπό κεύθεσι γαίης 
Ερχεαι, αύτάρ έμέ βτνγερώ ένΐ πενθεί λείπεις 
χήρην έν μεγάροιβι' πάις δ' Ετι νήπιος αντως, 
δν τέκομεν βύ τ έγώ τε δυβάμμοροί' ούτε βύ τούτω 485 
Εββεαι, "Εχτορ, δνειαρ, έπεί θάνες, οϋτε βοί ούτος, 
ήν περ γαρ πόλεμόν γε φύγη πολύδακρνν 'Αχαιών, 
αίεί τοι τούτω γε πόνος καί κήδε' όπίββω 
εββοντ " άλλοι γάρ οί άπουρήβουβιν άρούρας. . 
ήμαρ δ' όρφανιχόν παναφήλικα παΐδα τί&ηβιν 490 
πάντα δ' υπεμνήμυχε, δεδάκρυνται δέ παρειαί. 
δευόμενος δέ τ' ανειβι πάις ές πατρός εταίρους, 
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άλλον μέν χλαίνης έρύων, άλλον δε χιτώνας' 
των δ' έλεηβάντων κοτνλην τις τντθόν έπέβχεν 
χείλεα μέν τ' έδίην', νπερφην δ' ούκ έδίηνεν. 495 
τον δέ χαί αμφιθαλής έχ δαιτύος έΡτνφέλιξεν, 
χερΡΪν πεπληγως καϊ όνειδείοιβιν ένίΡβων 
' έρρ' όντως· ού βός γε πατήρ μεταδαίννται ήμΐν! 
δακρνόεις δε τ άνειβι πάις ¿ς μητέρα χήρην, 
ΆΡτνάναξ, ός. πρϊν μεν εον έπϊ γούναΡι πατρός 500 
μνελόν όΐον έδεΡκε και οίών πίονα δημόν 
αύτάρ δθ' νπνος έλοι παύβαιτό τε νηπιαχεύων, 
ενδεβκ' ίν λέκτροιβιν, έν άγκαλίδεΡβι τιθήνης, 
εννή ένι μαλακή, θάλε'ων έμπληβάμενος κήρ. 
ννν δ' αν πολλά "πάθηΡι, φίλου άπό πατρός άμαρτών, 505 
ΆΡτνάναξ, όν Τρώες έπίκληΡιν καλέονβιν 
οίος γάρ βφιν έρνβο πνλας χαί τείχεα μακρά, 
ννν δέ βέ μέν παρά νηυΡΪ κορωνίΡι, νόβφι τοκήων, 
αίόλαι ενλαϊ εδονται, έπεί κε χννες κορέβωνται, 
γνμνόν' άτάρ τοι εϊματ ivi μεγάροιβι χέονται 510 

> λεπτά τε καϊ χαρίεντα, τετνγμένα χεραϊ γυναικών, 
άλλ' ή τοι τάδε πάντα καταφλέξω πνρΐ κηλέφ, 
ουδέν Poi γ' όφελος, έπεί ουκ έγκείβεαι αντοΐς, 
άλλά προς Τρώων καϊ Τρωιάδων κλέος είναι." 
ως έφατο κλαίουΰ', έπϊ δέ βτενάχοντο γυναίκες. 615 

ΙΑΙΑΔΟΣ Ψ. 

αθλα έπϊ Πατρόκλφ. 
ώς οι μέν Ρτενάχοντο κατά πτόλιν αύτάρ Άχαιοϊ 
έπεϊ δή νήάς τε καϊ ΈλλήΡποντον ΐκοντο, 
οι μέν άρ'· έβκίδναντο εήν έπϊ νήα έκαΡτος, 
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Μυρμιδόνας δ' ουκ εΐα αποβκίδναβθάι 'Αχιλλεΰς, 
αλλ' ο γε οϊς ετάροιβι φιλοπτολέμοιβι μετηύδα' 5 
„Μυρμιδόνες ταχύπωλοι, έμοϊ έρίηρες εταίροι, 
μή δή πω υπ' 'όχεβφι λυώμεθα μώνυχας ίππους, 
άλλ' αύτοΐς ϊπποιβι καΐ αρμαβιν αββον ΐόντες -
Πάτροκλου κλαίω μεν' δ γαρ γέρας έβτϊ θανόντων, 
αύτάρ έπεί.κ' όλοοΐο τξταρπώμεβθα γόοιο, ίο 
ίππους λυβάμενοι δορπήβομεν ένθάδε πάντες." 

ώς έφαθ', οί δ' ωμωξαν άολλέες, ήρχε δ' 'Αχιλλεύς. 
οί δε τρίς περί νεκρόν έύτριχας ή λαβαν ίππους 
μυρόμενοί' μετά δέ βφι Θέτις γόου ΐμερον ώρβεν. 
δεύοντο ψάμαθοι, δεύοντο δε τεύχεα φαπών . 15 
δάκρυβί" τοΐον γαρ πόθεον μήβτωρα φόβοιο. 
τοΐβι δε Πηλείδης άδινοϋ έξήρχε γόοιο, 
χείρας έπ' άνδροφόνους θέμενος βτήθεββιν εταίρου' 
,/χάΐρέ μοι, ώ Πάτροκλε, και είν 'Αίδαο δόμοιβιν 
πάντα γαρ ήδη τοι τελέω, τά πάροιθεν νπέβτην, 20 

Έκτορα δεϋρ' έρυβας δώβειν κυβιν ωμά δάβαβθαι, 
δώδεκα δε προπάροιθε πυρής άποδειροτομήβειν 
Τρώαιν άγλαά τέκνα, βέθεν χταμένοιο χολωθείς." 

ή ρα καI "Εκτορα δΐον άεικέα μήδετο έργα, 
πρηνέα πάρ λεχέεββι Μενοιτιάδαο τανυββας 25 
έν κονίης. οί δ' έντε' άφωπλίζοντο έκαβτος 
χάλκεα μαρμαίροντα, λύον δ' ύψηχέας ίππους, 
κάδ δ' ίζον παρά νηΐ ποδώκεος Αίακίδαο 
μυρίοι' αύτάρ ό τοΐβι τάφον μενοεικέα δαίνυ. 
πολλοί μεν βόες άργοί όρέχθεον άμφΐ βιδήρω 30 ' 
βφαξόμενοι, πολλοί δ' 8ιες και μηκάδες αίγες· 
πολλοί δ' άργιόδοντες ϋες, θαλέθοντες άλοιφή, 
εύόμενοι τανύοντο διά φλογός 'Ηφαίβτοιο' 
πάντη δ' άμφι νέκυν κοτυλήρυτον ερρεεν αίμα. 
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αύτάρ τάν γε άνακτα ποδώκεα Πηλεΐωνα 35 
εις Αγαμέμνονα δΐον άγον βαβιλήες Αχαιών, : 

σπουδή ,παρπεπιθόντες, εταίρου χωόμενον κήρ. · . 
οί δ' οτε δή κλιβίην Αγαμέμνονος• ίξον. ίόντες, ·'· , 
αύτίκα κηρύκεββι λιγνφ&όγγοιβι κέλευβαν , •'··. ·'. 
άμφΐ πυρι βτήβαι τρίποδα μέγαν, εί πεπιθοιεν 40 
Πηλεΐδην λονβαβ&αι • άπο\ βρότον αίματόεντα. ' ; 

αύτάρ όγ,.ήρνεΐτο Μτερεώς, έπΐ δ' δρκον.•• ομοσβεν ' 
,,ού μμ.Ζήνί, δς τις τε θεών ύπατος καΙ άριστος, 
ού βε'μις έβτΐ λοετρά καρήατος άσσον • ίκέβ&αι, . . 
πρίν γ' évi. Πάτροκλου %-έμεναι πνρΐ. βήμά τε χεϋαι 45 
κει'ρασθαι τε κόμην, έπεϊ ου μ' Ετι δεύτερον ωδε 
ϊξετ' .αχος κραδίην,. υφρα ξωοΐβι μετείω. . * 
αλλ' ή τοι νυν μεν βτυγερή πειθώμεθα δαιτί' 
ήώθεν δ' δτρννον, .άναξ ανδρών.Αγάμεμνον, ' 
νλην τ' άξέμεναι .παρά τε βχείν, δββ' έπιεικες , 50 
νεκρον έχοντα νεεσθαι υπό ζόφον ήερόεντα, 
δφρ' ή' τοι τούτον μεν έπιφλέγη ακάματου πϋρ 
θάσσον απ οφθαλμών, λαοί δ' επί έργα τράπωνται." 
. ώς έφκθ', ρί.δ'άρα του μάλα μεν κλύδν ήδέ πίθοντο. 
έββυμένως δ' άρα δόρπον έφοπλίββαντες εκαβτοι 65 
δαίννντ', ουδέ τι θυμός έδεύετο ,δαιτός έίβης. ., 
αύτάρ, έπεί , πόβιος και. έδητύος ε | ερον έντο, 
οι μεν κακκείοντες έβαν κλιβίην δ ε έκαστος, , 

Πηλείδης δ' έπϊ θινί πολνφλοέββοιο θαλάσσης 
κείτο βαρύ βτενμχφν πολέβιν. μετά Μνρμιόόνεββιυ 60 
ε'ν καθαρω, δθι. ,κύματ' ε'π'· ήιόνός κλύξεβκον. ·.•.-· 
εύτε τόν .ύπνος έμαρπτε, λύων μελέδήματα θυμού, 
νήδνμος άμφιχν&είς ' μάλα γόρ κάμε φαίδιμα γνΐα 
Έκτορ'- έπαΐβΰων προτι.Τλιον ήνεμόεββαν - - , 
ήλθε δ'-έπΐ ψνχή Πατροκλήος δειλοΐο . .-•'•.66 
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πάντ αύτώ μέγεθός τε χαί όμματα κάλ' έικνΐα 
καϊ φωνήν, καϊ τοΐα περί χροΐ εΐματα εβτο' 
βτή δ' α ρ' νπέρ κεφαλής και μιν προς μϋθον έειπεν 
„εν δ εις, αύτάρ έμείο λελαβμένος έπλευ, 'Αχιλλεϋ. 
ού μέν μεν ζώοντος άκήδεις, άλλα θανόντος' 70 
θάπτε με όττι τάχιστα ' πύλας 'Αίδαο περήβω. 
τήλέ μ' έέργονβι ψυχαί, είδωλα καμόντων, 
ονδέ μέ πω μίβγεβθαι ύπέρ ποταμοΐο έώβιν, 
άλλ' αντως άλάλημαι αν' ενρνπυλες "Αιδος δω. 
και μοι δός την χειρ', όλοφύρομαι' ού γάρ έτ αντις 75 
νίβομαι έξ 'Αίδαο, έπήν με πνρός λελάχητε. 
ον μέν γάρ ξωοί γε φίλων άπάνενθεν εταίρων 
βονλάς έζόμενοι βονλεύβομεν, άλλ' έμέ μέν κήρ . 
άμφέχανε βτνγερή, ή περ λάχε γεινόμενόν περ' 
καϊ δέ β οι αύτώ μοίρα, θεοΐς έπιείκελ' 'Αχιλλεϋ, 80 
τείχει νπο Τρώων ένηγενέων άπολέβθαι. 
'άλλο δέ τοι έρέω και έφήβομαι, αΐ κε πίθηαι' 
μή έμά βών άπάνενθε τιθήμεναι όβτέ', 'Αχιλλεϋ, 
άλλ' δμοϋ, ώς τράφομέν περ έν ύμετέροιβι δόμοιβιν, 
εντέ με τντθόν έόντα Μενοίτιος έξ Όπόεντος 85 
ήγαγεν νμετερόνδ' άνδροκταβίης νπο λυγρής 
ήματι τώ, οτε παΐδα κατέκτανον Άμφιδάμαντος 
νήπιος, ούκ έθέλων, άμφ' άβτραγάλοιβι χολωθείς' 
ένθα με δεξάμενος έν δώμαβιν ίππότα Πηλενς 
έτραφέ τ' ένδυκέως και βον θεράποντ όνόμηνεν 90 
ώς δέ και όβτέα νώιν όμή βορος άμφικαλύπτοι 
[χρύβεος άμφιφορενς, τόν τοι πόρε πότνια μήτηρ]." 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφη πόδας ώκνς'Αχιλλενς· 
,,τίπτε μοι, ήθείη κεφαλή, δεϋρ' είλήλουθας 
και μοι ταϋτα έκαβτ έπιτέλλεαι; αύτάρ έγώ τοι 95 
πάντα μάλ' έκτελέω και πείθομαι, ώς βν κελεύεις. 
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αλλά μοι άββον βτήθι' μίνυνθά περ άμφφαλόντε 
άλλήλονς όλοοΐο τεταρπώμεβθα γόοιο 

ώς άρα φωνήβας ώρέξατο χερβί φίληβιν, 
ονδ' έλαβε· ψυχή δέ κατά χθονος ή ντε καπνός 100 
ωχετο τετριγυΐα. ταφών δ' άνόρουβεν 'Αχιλλεύς . 
χερβί τε βυμπλατάγηβεν, έπος δ' όλοφυδνόν εειπεν' 
,,ώ πόποι, ή ρά rtg έβτι και είν Άίδαο δόμοιβιν 
ψυχή και είόωλον, άτάρ φρένες ουκ ένι πάμπαν 
παννυχίη γάρ μοι Πατροκλήος δειλό ίο 105 
ψυχή έφεβτήκει γοόωβά τε μυρομένη τε, 
καί μοι έκαβτ έπέτελλεν, έικτο δέ θέβκελον αυτω." 

ώς φάτο, τοιβι δέ πάβιν ύφ' ΐμερον ώρβε γόοιο' 
μυρομένοιβι δε τοΐβι φάνη ροδοδάκτυλος ήως 
άμφΐ νέκυν έλεεινόν. άτάρ χρειών 'Αγαμέμνων 110 
ούρήάς τ' ώτρυνε xal άνέρας άξέμεν ϋλην 
πάντοθεν έκ κλιβιών έπϊ δ' άνήρ εβθλος όρώρειν 
Μηριόνης θεράπων άγααήνορος Ίδομενήος. 
οι δ' ί'βαν υλοτόμους πελέκεας έν χερβίν έχοντες 
βειράς τ' εύπλέκτους' προ δ' άρ' ούρήες κίον αυτών 115 
πολλά δ' άναντα κάταντα πάραντά τε δόχμιά τ ήλθον. 
αλλ' orí δή κνημονς προβέβαν πολυπίδακος "Ιδης, 
αύτίκ άρα δρυς ύψικόμους ταναήκεϊ χαλκω . 
τάμνον έπειγόμενοι' ταΐ δέ μεγάλα κτυπέούβαι 
πΐπτον. τάς μεν έπειτα διαπλήββοντες 'Αχαιοί . 1 2 0 
έκδεον ήμιόνων ταί δε χθόνα ποββΐ δατεϋντο 
έλδόμεναι πεδίοιο διά ρωπήια πυκνά, 
πάντες δ' υλοτόμοι φιτρούς φέρον ώς γάρ άνώγειν 
Μηριόνης θεράπων άγαπήνορος Ίδομενήος. . 
κάδ δ' άρ' έτι ακτής βάλλον έπιβχερώ, ένθ',άρ' 'Αχιλλεύς 
φράββατο Πατρόκλω μέγα ή ρ ίο ν ήδϊ ol αύτω. 126 
αύτάρ έπεί πάντη παρακάμβαλον άβπετον υλην, 
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εϊατ άρ' άνθι μένοντες άολλέες. αντάρ Άχιλλεύς 
αντίκα Μνρμιδόνεββι φιλοπτ ολέμοιβι κέλευα εν 
χαλκόν ζώννυβθαι, ζενξαι δ' υπ όχεβφιν εκαβτον 130 
ίππους' οι δ' ωρννντο και έν τενχεββιν έδννον, 
αν δ' έβαν έν δι'φροιβι παραιβάται ήνίοχοί τε. 
πρόβθε μεν ίππήες, μετά δε νέφος εϊπετο πεζών, 
μύριοι' έν δέ μέβοιβι φέρον Πάτροκλον εταίροι, 
θριξί δε πάντα νέκνν καταείννβαν, ας έπέβαλλον 135 
κειρόμενοί' 'όπιθεν δε κάρη έχε διος Άχιλλεύς 
άχννμενος" έταρον γαρ άμνμονα πέμπ' Άιδόβδε. 

οί δ' ότε χώρον ϊκανον, όθι βφίβι πέφραδ' Άχιλλεύς, 
κάτθεβαν, αίψα δέ οί μενοεικέα νήεον νλην. 
ένθ' αντ αλλ' ένόηβε ποδάρκης δΐος Άχιλλενς' 140 
βτάς άπάνενθε πυρής ξανθή ν άπεκείρατο χαίτην, • 
τήν ρα Σπερχειφ ποταμώ τρέφε τηλεθόωβαν 
δχθήβας δ' άρα είπεν ¿δων έπι όΐνοπά πόντον 
,,Σπερχεί', άλλως βοί γε πατήρ ήρήβατο Πηλενς 
κεϊβέ με νοβτήβαντα φίλην ές πατρίδα γαΐαν 145 
βοί τε κόμην κερέειν ρέξειν θ' ίερήν εκατόμβην, 
πεντήκοντα δ' ένορχα παρ' αύτόθι μήλ' ίερενβειν 
ές πηγάς, όθι τοι τέμενος βωμός τε θνήεις. 
ως ήράθ' ό γέρων, βν δέ οί νόον ουκ έτέλεββας. 
νυν δ', έπέϊ ον νέομαί γε φίλην ές πατρίδα γαΐαν, 150 
Πατρόκλω ήρωι κόμην όχάβαιμι φέρεβθαι." 

ως ειπών έν χερβϊ κόμην έτάροιο φίλοιο · 
θήκεν, τοϊβι δέ παβιν νφ' ϊμερον ώρβε γόοιο. 
κάί νύ κ ό'δυρομένοιβιν έδν φάος ήελίοιο, • 
εί μη Άχιλλενς αίψ' ΑγαμέμνονΓ είπε παραβτάς' 155 
,'Ατρεΐδη , βοί γάρ τε μάλιβτά γε λαος 'Αχαιών ' 
πείβονται μύθοιβΐ' γόοιο μέν έβτι καΐ αβαι, 
νυν δ' άπο πνρκαΐής βκέδαβον και δείπνον άνωχθι · 
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οπλεβθαΡ τάδε δ' άμφϊ πονηβόμέθ', οϊβι μάλιβτα ' 
κήδεός έβτι-νέκυς· παρά δ' οϊτ άγοϊ άμμι μενόντων." 160 

αύτάρ επεί 'τό γ ακουβεν άναξ άνδρών Αγαμέμνων, 
αύτίκα λαόν μεν βκέδαβεν κατά· νήας έίβας, ' 
κηδεμόνες δέ παρ' ανθι μένον καϊ νήεον νλην, •> 
ποίηβαν δέ πνρήν εκατόμπεδον ένθα καϊ ένθα; . 
έν δέ πυρή υπάτη' νεκρόν θέβαν-άχνύμενοι κήρ. • 165 
πολλά δέ ίφια μήλα καϊ είλίποδας έλικας -βοϋς - • 
πρόβθε πυρής εδερόν τέ καϊ άμφεπον έκ δ' άρα πάντων-
δημόν έλων έκάλυψε νέκνν-μεγάθυμος'Αχιλλευς ι ι' 
ές πόδας έκ κεφαλής, περϊ δέ δρατά βώματα νήει. 
έν δ' έτίθει μέλιτος καϊ άλείφατος άμφιφορήας, • 170 
προς λέχεα κλινών: πίβυρας δ' έριαύχενάς· ίππους, 
έβΰυμένως' ένέβαλλέ- πυρή μεγάλα βτεναχίξων: . · 
έννέα τω - γε ανακτι- τραπεξήες κννες ή&αν • ~· 
καϊ μέν των ένέβαλλε πυρή δύο-δειροτομήβας, • 
δώδεκα δέ Τρώων μεγαθύμων νίέας έβθλονς [ 175 
χαλκώ δηιόων κακά δέ φρεβϊ μήδετο· έργά. -·.· · ·· ··· · 
έν δέ πυρός μένος ήκε βιδήρεον, 'όφρα νέμοιτο" 
ωμωξέν τ άρ' έπειτα φίλον. τ όνάμηνεν έταΐρον 
,[χαίρε μοι, ω Πάτροκλε,· καϊ είν Αίδάο δόμοιβιν t 
πάντα γάρ ήδη τοι τελέω,· τά-πάροιθεν'-·υπέβτηνι>·> 180 
δώδεκα μέν Τρώων μεγαθύμων υίέας έβθλονς • Ρ 
τούς άμα βοϊ πάντας πϋρ έβθίει' "Εκτορα δ' ού τι -
δώβω Πριαμίδην πνρϊ δαπτέμεν, άλ'Χά κύνεββιν" 

'ως φάτ- άπειλήβας: ·- τόν· δ'ί 'ού *χύνες άμφεπένοντό, 
άλλά ,κννας (ίέν' δλαλκε^Αίόςθύγάτηρ Αφροδίτη 185 
ήματα καί νύκτας, ροδόεντι δέ' χρίέν -έλαίφ ··;.;»'··'*..ι; 
άμβρόβίφ,· ίνα μή μιν 'άχαδρύφοϊ- ελκυβτάξών. • • .· • 
τω δ' έπϊ κυάνεον νέφος-ήγαγε Φοίβος Απόλλων · 1 

ουρανόθεν πεδίονδε·,' κάλυψε · δέ'.χώρον • άπαντα, '··· · 
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οββον έπεΐχε νέκυς, μή πρίν μένος ήελίοιο 190 
βκήλει άμφΐ περί χρόα ίνεβιν ήδε μέλεββιν. 

ούδε πυρή Πατρόκλου έκαίετο τεθνηώτος' 
ένθ' αυτ αλλ' ένόηβε ποδάρκης δΐος 'Αχιλλευς· 
βτάς άπάνευθε πυρής δοιοίς ήρατ άνέμοιβιν, 
Βορρή καϊ Ζεφύρω, καϊ ύπέβχετο ίερά καλά· 195 
πολλά δϊ καϊ βπένδων χρυβέω δέπαΐ λιτάνευεν 
έλθέμεν, όφρα τάχιβτα πυρί φλεγεθοίατο νεκροί 
ϋλη τε βευαιτο καήμεναι. ώκέα δ' Ίρις 
άράων άίουβα μετάγγελος ήλθ' άνέμοιβιν. 
οί μεν αρα Ζεφυροιο δυβαέος αθρόοι ένδον 200 
είλαπίνην δαίνυντο' θέουβα δε Ίρις έπέβτη 
βηλω έπι λιθέφ. τοί δ' ώς Ι'δον δφθαλμοΐβιν, 
πάντες άνήιξαν κάλεόν τέ μιν εις ? έκαβτος· 
ή δ' αυθ' έξεβθαι μίν άνήνατο, είπε δε μϋθον 
,,ουχ έδος' είμι γάρ αύτις έπ' 'ίΐκεανοΐο φέεθρα, 205 
Αιθιόπων ές γαΐαν, οθι ρέξουβ' έκατόμβας 
άθανάτοις, ίνα δή καϊ έγώ μεταδαίβομαι ίρών. 
άλλ' 'Αχιλεύς Βορέην ήδε Ζέφυρον κελαδεινον 
έλθέμεν άραται, καϊ ύπίβχεται ίερά καλά, 
όφρα πυρήν όρβητε καήμεναι, ή ένι κείται 210 
Πάτροκλος, τόν πάντες άναβτενάχουβιν 'Αχαιοί." 

ή μεν αρ' ώς είποϋβ' άπεβήβετο, τοI δ' όρέοντο 
ήχή θεβπεβίτ}, νέφεα κλονέοντε πάροιθεν. 
αίψα δ\ πόντον ΐκανον άήμεναι, άρτο δϊ κϋμα 
πνοιή ϋπο λιγνρή' Τροίην δ' έρίβωλον ίκέβθην, 215 
έν δϊ πυρή πεβέτ-ην, μέγα δ' Ι'αχε θεβπιδαϊς πϋρ. 
παννύχιοι δ' αρα τοί γε πυρής αμυδις φλόγ' έβαλλον 
φυβώντες λιγέως" 6 δϊ πάννυχος ώκύς 'Αχιλλεύς 
χρυβέου έκ κρητήρος, ελών δέπας άμφικυπελλον, 
οΐνον άφυββόμενος χαμάδις χέε, δεϋε όϊ γαΐαν, 220 
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•ψυχήν κικλήβκων Πατροκλήος δειλοΐο. 
ώς δε πατήρ ου πα,ιδός οδύρεται όβτέα καίών, 
νυμφίου, δς τε θανών δειλούς άκάχηβε τοκήας, 
ώς Άχιλεύς έτάροιο όδύρετο όβτέα καίων, 
έρπύζων παρά πνρκαΐήν άδινά βτεναχίξων. 225 

ήμος δ' Έωβφόρος είβι φάως έρέων επί μαία ν , 
δν τε μετα κροκόπεπλος ύπεϊρ άλα κίδναται 'Ηώς, 
τήμος πνρκαΐή ¿μαραίνετο, παύβατο δε φλό'ξ. 
οι δ' άνεμοι πάλιν αύτις εβαν οίκόνδε νέεβ&αι 
Θρηίκιον κατά πόντον 6 δ' έβτενεν οίδματι θνων. 230 
Πηλείδης δ' από πυρκαϊής έτέρωβε λιαβ&είς ' 
κλίνθη κεκμηώς, έπΐ δέ γλυκύς ύπνος 'όρονβεν. 
οι δ' άμφ' 'Ατρεΐωνα αολλέές ήγερέ&οντο' 
των μιν επερχομένων ομάδος και δοΰπος έγειρεν. 
έξετο δ' ορθωθείς καί βφεας προς μΰθον έειπεν 235 
,,'Λτρεΐδη τε και άλλοι άριβτήες Παναχαιων, 
πρώτον μεν κατά πνρκαΐήν ββέβατ αί'&οπι οΐνω 
πάβαν, υπόββον επέβχε πυρός μένος' αύτάρ έπειτα 
δβτέα Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο λέγωμεν 
εύ διαγιγνώβκοντες' άριφραδέα δέ τέτυκται• 240 
ε'ν μέββη γάρ εκείτο πυρή, τοί δ' άλλοι άνευθεν 
εβχατιή καίοντ έπιμίξ, ϊπποι τε και άνδρες, 
καί τά μέν ε'ν χρνβέη φιάλη και δίπλακι δημω 
θείομεν, εις δ κεν αυτός έγών Άιδι κεύθωμαΐ" 
τύμβον δ' ου μάλα πολλόν έγώ πονέεβ&αι άνωγα, 245 
άλλ' έπιεικέα τοίον έπειτα δέ' καί τον 'Αχαιοί 
ενρύν θ' ύψηλόν τε τιθήμεναι, οϊ κεν έμεΐο 
δεύτεροι ¿ν νήεββι πολυκλήιβι λίπηβ&ε." 

ώς έφαθ', οί δ' έπί&οντο ποδώκεΐ Πηλεΐωνι. 
πρώτον μέν κατά πνρκαΐήν ββέβαν αί&οπι οίνω, 250 
δββον επί φλυξ ήλθε, βαθεία δέ κάππεβε τέφρη' 
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κλαίοντες δ' έτάροιο ένηέος όβτέα λενκά 
άλλεγον ές χρνβέην φιάλην καΐ δίφλακα δημόν, 
έν κλιβίηβι δε θέντες έανφ λιτί κάλυψαν, 
τορνώβαντο δέ βήμα θεμείλιά τε προβάλοντο 266 
άμφΐ πνρήν είθαρ δέ χυτήν έπΐ γαΐαν έχεναν. 
χεύαντε'ς δέ τό βήμα πάλιν κίον. αντάρ Άχιλλεύς 
αντοϋ λαόν έρνκε καί ϊζανεν ενρνν άγώνα, 
νηων δ' έκφερ' άεθλα, λέβητας τε τρίποδάς τε 
ίππους θ' ήμιδνους τε βοών τ' Ιφθιμα κάρηνα 200 
ήδέ γυναίκας έυζώνονς πολιόν τε βίδηρον. 

ίππεϋβιν μέν πρώτα ποδώκεβιν άγλά' άεθλα 
θήκε γυναίκα δγεβθαι άμνμονα έργα Ιδυΐαν 
καί τρίποδ' ωτώεντα δνωκαιεικοβίμετρον 
τφ πρώτα' άτάρ αν τω δεντέρω ΐππον έθηκεν 265 
έξετε" άδμήτην, βρέφος ήμίονον κυέονβαν' 
αντάρ τφ τριτάτω απνρον κατέθηκε λέβητα 
καλόν, τέββαρα μέτρα κεχανδότα, λευκον έτ αντως' 
τφ δέ τετάρτω θήκε δνω χρνβοΐο τάλαντα, 
πέμπτω δ' άμφίθετον φιάλην άπύρωτον έθηκεν. 270 
βτή δ' όρθός καί μνθον έν Άργείοιβιν έειπεν 
,,Άτρεΐδη τε καί άλλοι έυκνήμιδες Αχαιοί, 
ίππήας τάδ' άεθλα δεδεγμένα κεΐτ' έν άγώνι. 
εί μέν νυν έπΐ άλλφ άεθλενοιμεν Αχαιοί, 
ή τ αν έγω τα πρώτα λαβών κλιβίηνδε φεροίμην' 275 
Ιβτε γάρ, όββον έμοί αρετή περιβάλλετον ίπποι' 
αθάνατοι τε γάρ είβι, Ποβειδάων δέ πόρ' αυτούς 
πατρί έμω Πηλήι, ò δ' αντ έμοί έγγνάλιξεν. 
άλλ' ή τοι μέν έγω μενέω καί μώννχες ίπποι' 
τοιου γάρ κλέος έβθλόν άπώλεβαν ήνιόχοιο, ' 280 
ήπιου, δ βφωιν μάλα πολλάκις νγρόν έλαιον 
χαιτάων κατέχενε, λοέββας νδατι λενκω. 



ΙΛΙΑΔΟΣ XXIII. " 2 1 9 

τον τώ γ' έβταότες πενθείετον, ονδεϊ δέ βφιν 
χαΖται έρηρέδαται, τώ δ' έβτατον άχννμένω κήρ. 
άλλοι δε βτέλλεβθε κατά βτρατόν, δς τις 'Αχαιών 285 
ϊπποιβίν τε πέποιθε καΐ άρμαβι κολλητοιβιν." . 

ώς φάτο Πηλείδης, ταχέες δ' ίππήες Ιγερθεν. 
ώρτο πολύ πρώτος μεν άναξ άνδρών Έύμηλος, 
'Αδμήτου φίλος υιός, ος. ίπποβύνη έκέκαβτο' , , 
τω δ' ¿πϊ Τυδεΐδης ώρτο κρατερός Αιομήδης, 290 
ίππους δέ Τρωους ϋπαγε ξυγόν, ους ποτ' άπηύρα 
Αίνείαν, άτάρ αυτόν ύπεξεβάωβεν 'Απόλλων." 
τω δ" αρ' ίπ' Άτρεΐ'δης ώρτο ξανθός Μενέλαος 
διογενής,φπό δέ ζυγό ν ήγαγεν ώχέας ίππους, 
Αίθην τήν Άγαμεμνονέην τον έόν τε Πόδαργον ,295 
τήν 'Αγαμέμνονι δώχ 'Αγχιβιάδης 'Εχέπωλος" •. 
δώρ', ίνα μή οί έποιθ' υπό "Ιλιον ήνεμόεββαν 
αλλ' αύτοϋ τέρποιτο μένων, μέγα γάρ οί εδωκεν , 
Ζεύς αφενός, ναΐεν δ' 8 γ' έν ενρνχόρω Σικυώνι: 
τήν 8 γ' υπό ζυγόν ήγε μέγα δρόμου ίβχανόωβαν. 300 
'Αντίλοχος /δέ τέταρτος έύτριχας ώπλέ&αθ' ίππους, 
Νέβτορος άγλαός υιός ύπερθύμοιο άνακτος · . 
τοϋ Νηληιάδαο' πυλοιγενέες δέ οί ίπποι . 
ώκύποδες φέρον αρμα. πατήρ δέ οί άγχι πμραβτάς 
μυθεΐτ είς άγαθά φρονέων νοέοντι καϊ ,αύτώ' 305 
,'Αντίλοχ', ή το ι μέν 0ε νέον περ έόντα φίληβαν 
Ζεύς τε Ποβειδάων τε, καϊ ίπποβννας έδίδαξαν 
παντοίας" τω και βε διδαβκέμεν ου τι μάλα ,χρεώ" 
οιβθα γάρ εύ περί τέρμαθ' έλιββέμεν αλλά τοι ίπποι 
βάρδιβτοι θείειν τω τ' οΐω λοίγι. έΰεβθαι. 310 
τών δ' ίπποι μεν ίαβιν άφάρτεροι, ούδέ μεν αυτοί • 
πλείονα ΐβαβιν βέθεν αύτοϋ μητίβαβθαι. , 
αλλ' άγε δή βύ, φίλος, μήτιν έμβάλλεο θυμω 

15* 
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παντοίην, ϊνα μή 6ε παρεκπροφύγηβιν άεθλα. 
μήτι τον δρυτόμος μέγ' άμείνων ήέ βίηφιν · 315 
μήτι δ' αυτε κυβερνήτης évi οΐνοπι πόντω 
νήα θοήν Ιθύνει έρεχ&ομένην άνεμοιβιν 
μήτι δ' ήνίοχος περιγίγνεται ήνιόχοιο. 
αλλ' ος μεν θ' ΐπποιβι καΐ άρμαβιν ο'ιβι πεπονθως 
άφραδέως επί πολλον έλίββεται ένθα καΐ ένθα, 320 
ίπποι δε πλανόωνται άνά δρόμον, ουδέ κατίβχεί" 
δς δε' κε κε'ρδεα είδη έλαννων ήββονας ίππους, 
αΐεΐ τέρμ' δρόων βτρέφει έγγύ&εν, ουδέ έ λή&ει, 
οππως το πρώτον ταννβη βοέοιβιν ίμάβιν, 
αλλ' έχει άβφαλέως καΐ τον προύχοντα δοκεύει. 325 
βήμα δε' τοι ε'ρε'ω μάλ' άριφραδές, ουδέ βε λήβει. 
έβτηκε ξύλον ανον, δβον τ' δργυί, υπέρ αί'ης, 
ή δρυός ή πεύκης' το μεν ού καταπυθεται όμβρψ· 
λ&ε δέ του έκάτερθεν έρηρέδαται δύο λευκώ 
έν ξννοχήβιν δδοϋ, λείος δ' ιππόδρομος άμφίς' 330 
ή τευ βήμα βροτοΐο πάλαι κατατεθνηώτος, 
ή τό γ ε νύββα τε'τυκτο επί προτέρων ανθρώπων 
καΐ νυν τέρματ έθηκε ποδάρκης δίος 'Αχιλλεύς. 
τω βν μάλ' έγχρίμψας έλάαν σχεδόν άρμα καΐ ίππους, 
αυτός δέ κλιν&ήναι ένπλέκτω ένΐ δίφρω 335 
ηκ' έπ' άριβτερά τοΐιν άτάρ τον δεξιό ν ϊππον 
κένβαι δμοκλήβας, είξαί τέ οί ήνία χερβίν. 
έν νύββη δέ τοι ίππος αριστερός έγχριμφ&ήτω, 
ώς αν τοι πλήμνη γε δοάββεται άκρον ίκέβ&αι 
κύκλου ποιητοΐο' λίθου δ' άλεασθαι έπανρείν, 340 
μή πως ίππους τε τρώσης κατά θ' άρματα άξης' 
χάρμα δέ τρις άλλο ιβιν, έλεγχείη δέ βοΐ αύτω 
έββεται' άλλά, φίλος, φρονέων πεφυλαγμένος είναι, 
εί γάρ κ' έν νύββη γε παρεξελάβηβ&α διώκων, 
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ουκ έβθ', ο ς κέ β' έλη б ι μετάλμενος ουδέ παρέλθη, 345 
ovâ εΐ κεν μετόπισθεν Άρείονα δίον έλαύνοι, 
Άδρήβτον ταχύν ϊππον, ος εκ θεόφιν γένος ήεν, 
ή τους Ααομέδοντος, οϊ ένθάδε γ' έτραφεν έβθλοί." 

ώς ειπών Νέβτωρ Νηλήιος αψ ένΐ χώρη 
εζετ', έπεί ω παιδί έκάβτου πείρατ έειπεν. 350 
Μηριόνης δ' άρα πέμπτος• έντριχας ώπλίβαθ' "ίππους, 
αν δ' έβαν ές δίφρους, έν δέ κλήρους έβάλοντο' 
πάλλ' Άχιλεύς, έκ δέ. κλήρος θόρε Νεβτορίδαο 
Άντιλόχον μετά τον δέ λάχε κρείων Έύμηλος, • 
τω δ' άρ' έπ Άτρεΐδης δουρικλειτός Μενέλαος, 355 
τω δ' επί Μηριόνης λάχ έλαυνέμεν νδτατος αντε 
Tv δ εΐδης, 'όχ άριβτος έών, λάχ' έλαυνέμεν ίππους, 
βτάν δέ μεταβτοιχί, βήμηνε δέ τέρματ Άχιλλεύς 
τηλόθεν έν λείφ πεδίω' παρά δέ βκοπον είβεν 
άντίθεον Φοίνικα, όπάονα πατρός έοϊό, 36Ò 
ώς μεμνέωτο δρόμου καί άληθείην άποείποι. 

οί δ' άμα πάντες έφ' ϊπποιιν μάβτιγας άειραν, 
πέπληγόν θ' ίμαβιν όμόκληβάν τ' έπέεββιν 
έββυμένως' οί δ' ώκα διέπρηββον πεδίοιο, . 
νόβφι νεών, ταχέως· υπό δέ βτέρνοιβι κονίη . 365 
ΐβτατ άειρομένη ως τε νέφος ήέ θύελλα, 
χαΐται δ' έρρώοντο μετά πνοιής άνέμοιο. 
άρματα δ' άλλοτε μέν χθονί πίλνατο πονλνβοτείρη, 
άλλοτε δ' άίξαβκε μετήοραΦ τοί δ' έλατήρες 
έβταβαν έν δίφροιΰι, πάταύβε δέ θυμός έκάβτον 370 
νίκης ίεμένων κέκλοντο δέ οΐβιν έκαβτος. 
ϊπποις, οί δ' έπέτοντο κονίοντες πεδίοιο. 

άλλ' ότε δή πύματον τέλεον δρόμον ώκέες ίπποι 
αψ έφ' alb ς πολιής, τότε δή αρετή γ ε έκάβτον ' 
φαίνετ , άφαρ δ' ϊπποιβι τάθη δρόμος' ώκα δ' έπειτα 
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at Φηρητιάδαο χοδώκεες ίκφερον ίπποι. 376 
τάς δέ μετ' έξέφερον Αιομήδεος αρβενες ίπποι 
Τρώιοι, ουδέ τι πολλόν ανευθ' έβαν, άλλα μάλ' έγγύς' 
atei γαρ δίφρου έπιβηβομένοιβιν έίκτην, 
πνοιή δ' Εύμήλοιο μετάφρενον εύρέε τ ωμνο 380 
θέρμετ' · ¿π' αύτφ γαρ κεφαλάς χαταθέντε πετέβθην. 
χαί νύ χεν ή παρέλαββ' ή άμφήριβτον έθηκεν, 
εί μή Τυδέος υΐι χοτέββατο Φοίβος Απόλλων, 
ος ρά οί έχ χειρών έβαλεν μάβτιγα φαεινήν. 
τοΐο δ' oat' όφθαλμών χ ντο δάκρυα χωομε'νοιο, 385 
οϋνεκα τάς μεν δρα έτι xal πολύ μάλλον ίούβας, 
οί δέ οί έβλάφθηβαν άνευ κέντρο ιο θέοντες. 
ούδ' άρ' Άθηναίην έλεφηράμενος λαθ' 'Απόλλων 
Τυδεΐδην, μάλα δ' ώχα μετέββυτο ποιμένα λαών, 
δώκε δέ οί μάβτιγα, μένος δ' ϊπποιβιν ένήκεν. 390 
ή δϊ μετ' 'Αδμήτου υίον χοτέουβα βεβήχειν 
ΐππειον δέ οί ήξε θεά ξυγόν αί δέ οί ίπποι 
άμφίς δδοϋ δραμέτην, ρυμ'ος δ' επί γαίαν έλύβθη. 
αυτός δ' έχ δίφροιο παρά τροχον έξεκυλίβθη, 
αγκώνας τε περιδρύφθη βτόμα τε ρίνάς τε, 395 
θρυλίχθη δέ μέτωπον έπ' όφρύβι' τώ δέ οί δββε 
δακρυόφιν πλήβθεν, θαλερή δέ οί έβχετο φωνή. 
Τυδεΐδης δέ παρατρέψας έχε μώνυχας ίππους, 
πολλόν τών άλλων έξάλμενος' έν γαρ 'Αθήνη 
ΐπποις ήκε μένος xal έπ' αύτφ χϋδος εθηκεν. 400 
τω δ' &ρ' έπ' 'Ατρεΐδης είχε ξανθός Μενέλαος. 
Άντίλοχος δ' ϊπποιβιν έκέκλειο πατρός έοίο" 
,,έμβητον καΐ βφώΐ' τιταίνετον ΰττι τάχιβτα. 
ή τοι μεν κείνοιβιν έριξέμεν οΰ τι κελεύω, . 
Τυδεΐδεω ΐπποιβι δαΐφρονος, οίβιν 'Αθήνη 405 
νϋν ώρεξε τάχος καΐ έπ' αύτφ κυδος έθηκεν 
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ίππους δ' Άτρεΐδαο κιγάνετε, μηδέ λίπηβ&ον, 
καρπαλίμως, μη βφώιν έλεγχείην καταχεύη 
Αΐ%·η ϋ-ήλνς έονβα' τί ή λείπεσ&ε, φέριβτοι; 
ώδε γάρ έξερέω, xal μήν τετελεβμένον έβται' 410 
ο ν βφώιν κομιδή παρά Νέβτορι ποιμένι λαών · 
έββεται, αντίκα δ' ϋμμε καταχτενεΐ όξέι χαλκω, 
αΐ κ' άποκηδήβανχε φερώμε&α χείρον άε&λον. 
άλλ' έφομαρτεΐτον xal βπενδετον δττι τάχιβτα' 
ταύτα δ' έγών αυτός τεχνήβομαι ήδέ νοήβω, 415 
βτεινωπφ εν δδω παραδνμεναι, ουδέ με λήβει." 

mg έφαθ', οΓ δέ άνακτος νποδείβαντες δμοχλήν 
μάλλον έπεδραμέτην όλίγον χρόνον αιψα δ' έπειτα 
βτεΐνος δ δον κοίλης Ιδεν 'Αντίλογος μενεχάρμης. 
ρωχμδς έην γαίης, ή χειμέρίον άλεν ύδωρ • 420 
έξέρρηξεν δδόΐο, βά&ννε δέ χώρον άπαντα' 
τή ρ' εϊχεν Μενέλαος• άματρόχιάς άλεείνων. > ·"•.". 
'Αντίλοχος δέ παρατρέψας έχε μώνυχας ίππους. 
έκτος δδοϋ, όλίγον δέ παρακλίνας έδίωκεν. - ', 
'Ατρεΐδης δ' έδειβε καΐ 'Αντιλόχώ έγεγώνειν' 425 
,'Αντίλοχ, άφραδέως Ιππάζεαι· .άλλ' ανεχ ίππους·· 
βτεινωπος γάρ δδός, τάχα δ' ενρντέρη παρελάββεις, 
μή πως άμφοτέρονς δηλήβεαι άρματι κνρβας." ; 

ώς έφατ , 'Αντίλογος δ' έτι xal πολύ μάλλον έλαννεν 
κέντρφ έπιβπέρχων, ώς ουκ άίοντι έοικώς. 430 
δββα δέ δίβκον ούρα κατωμαδίοιο πέλονται, 
δν τ αίξηος άφήχεν άνήρ πειρώμενος ήβης, 
τάββον έπεδραμέτην ut δ' ήρώηβαν δπίββα • 
'Ατρεΐδεω· αυτός γάρ εκών με&έηχεν έλαύνειν, 
μή πως βνγκύρβειαν δδφ ένι μώννχες ίπποι, 435 
δίφρους τ άνβτρέψειαν ένπλεκέας, κατά δ' αυτοί 
έν κονίηβι πέβοιεν έπειγόμενοι περί νίκης: . 
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τον καϊ νεικείων προβέφη ξανθός Μενέλαος' 
,'Αντίλοχ , οϋ τις βείο βροτών όλοώτερος άλλος" 
έρρ', έπεί ον β' έτυμόν γ ε φάμεν πεπνϋβθαι Αχαιοί, 
αλλ' οΰ μάν ονδ' ώς άτερ όρκον οίβη άεθλον." 441 

ώς ειπών Ίπποιβιν ίκε'κλετο φώνηβέν τε' 
,,μή μοι έρνκεβθον μηδ' έβτατον άχννμένω κήρ' 
φθήβονται τοντοιβι πόδες xal γούνα καμόντα 
ή νμΐν άμφω γαρ άτέμβονται νεότητος." 445 

ώς έφαθ', οί δέ άνακτος ύποδείβαντες όμοκλήν 
μάλλον επιδραμέτην, τάχα δέ βφιβιν άγχι γένοντο. 

Αργεΐοι δ' εν άγώνι καθήμενοι είβορόωντο 
Ίππους' τοι δ' έπέτοντο χονίοντες πεδίοιο. 
πρώτος δ' 'Ιδομενεύς Κρητων άγος έφράβαθ' Ίππους' 
ήβτο γαρ έκτος αγώνος υπέρτατος έν περιωπή, 451 
roto δ' άνευθεν έόντος όμοκλητήρος άκούβας 
εγνω' φράββατο δ' Ίππον άριπρεπέα προύχοντα, 
δς το μεν άλλο τόβον φοίνιξ ήν, έν <5! μετώπω 
λενκον βήμ' έτέτυκτο περίτροχον ήντε μήνη. 455 
βτή δ' ορθός καΐ μύθον έν Αργείοιβιν έειπεν 
,,ώ φίλοι, Αργείων ηγήτορες ήδέ μέδοντες, 
οιος έγων Ίππους αύγάξομαι ή ε καϊ υμεΐς ; 
άλλοι μοι δοκέουβι παροίτεροι έμμεναι Ίπποι, 
άλλος δ' ήνίοχος ίνδάλλεται· αί δέ που αυτού 460 
έβλαβεν έν πεδίω, αϊ κεΐβέ γε φέρτεραι ήβαν. 
[ή τοι γαρ τας πρώτα ¿δον περί τέρμα βαλούβας, 
νύν δ' ου πη δύναμαι ίδέειν' πάντη δέ μοι όββε 
Τρωικού αμ πεδίον παπταίνετον είβορόωντι.] 
ήε τον ηνίοχου φύγον ηνία, ουδέ δυνάβθη 465 
εν βχεθέειν περί τέρμα, καϊ ουκ έτύχηβεν ελίξας* 
ένθα μιν έκπεβέειν όίω βύν θ' άρματα 'αξαι, 
αί δ' έξηρώηβαν, έπεί μένος έλλαβε θνμόν. 
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άλλα ΐδεβθε καϊ νμμες άναβταδόν ού γαρ εγώ γε 
εύ διαγιγνώβκω' δοκέει δε μοι έμμεναι άνήρ 470 
Αιτωλός γενεήν, μετά δ' 'Αργείοιβιν άνάββει, 
Τνδέος ίπποδάμου νίός, κρατερός Αιομήδης." . 

τον δ' αίβχρώς ένένιπεν Όιλήος ταχύς Αίας· 
,,'Ιδομενεν, τί πάρος λαβρεύεαι; αί δε' τ' άνευθεν 
ίπποι άερβίποδες πολέος πεδίοιο διενται. 475 
ούτε νεώτατός έβΰι μετ' 'Αργείοιβι τοσούτον, 
ούτε τοι οξύτατο ν κεφαλής ε'κδε'ρκεται όββε' . . 
αλλ' αίεϊ μύθοις λαβρενεαι· ουδέ τί σε χρή , 
[.λαβραγόρην έμεναι' πάρα γαρ καϊ αμείνονες άλλοι.]·, 
ίπποι δ' ανταϊ ,έαβι παροίτεραι, αϊ τδ πάρος περ, 480 
Εύ μήλον, έν δ' αυτός έχων ενληρα βέβηκεν." ·• .. ·ν> 

τον δέ χόλωβάμενος Κρητων άγος άντίον ηνδα· 
,,Αιαν νεΐκος άριβτε', κακοφραδές, άλλα τε πάντα 
δεύεαι 'Αργείων, δτι τοι νόος εστίν απηνής. 
δεύρδ νυν, ή τρίποδος περιδώμεθον ήέ λέβητος,. 485 
¿'στορα δ' Άτρεΐδην 'Αγαμέμνονα θείομεν άμφω, 
όππότεραι πρόβθ' ίπποι, ίνα γνώης άποτίνων." 

ως έφατ , ώρνυτο δ' αντίκ' Όιλήος ταχύς Αίας · 
χωόμενος χαλεποΐβιν άμείψαβθαι έπέεββιν. \ . 
και νύ κε δή προτέρω έτ' έρις γένετ άμφοτέροιβιν, 
εί μη 'Αχιλλενς αυτός άνίβτατο καϊ φάτο μύθο ν 491 
,,μηκέτι νύν χαλεποΐβιν άμείβεβθον έπέεββιν, 
Αίαν Ίδομενεϋ τε, κακοΐς, έπεϊ ούδε έοικεν. .... 
καϊ δ' άλλφ νεμεβατον, δτις τοιαύτα γε ρέζοι. : 
αλλ' νμεΐς έν άγώνι καθήμενοι είβομάαβθε 495 
ίππους\ οί δέ τάχ αυτοί έπειγόμενοι περί νίκης 
ενθάδ' έλενβονται· τότε δέ γνώβεβθε έκαβτος . 
ίππους 'Αργείων, οϊ δεύτεροι οι τε πάροιθεν." ι 

ώς φάτο, Τυδεΐδης δέ μάλα σχεδόν ήλθε. διώκων 
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μάβτι δ' αίεν έλαννε χατωμαδόν οί δε οι ίπποι 500 
ίιψόβ' άειρέβθην ρίμφα πρήββοντε χέλευθον. 
αΐεΐ δ' ηνίοχου χονίης ραθάμιγγες έβαλλον, 
άρματα δε χρυβω πεπυχαβμένα χαββιτέρω τε 
ϊπποις ώχυπόδεββιν έπέτρεχον ονδέ τι πολλή 
γίγνετ έπιββώτρων άρματροχιή χατόπιβθεν 605 
έν λεπτή κονίη ' τω δε βπευδουτε πετέβθην. 
βτή δε μέβω έν άγώνι, πολύς δ' άνεχήχιεν ίδρώς 
ίππων εκ τε λόφων χαΐ άπο βτέρνοιο χαμ&ξε. 
αύτος δ' έχ δίφροιο χαμαΐ θόρε παμφανόωντος, 
χλινε δ' αρα μάβτιγα ποτΐ ξυγόν. ούδέ μάτηβεν 510 
ίφθιμος Σθένελος, αλλ' εββυμένως λάβ' άεθλον, 
δώχε δ' αγειν έτάροιβιν υπερθύμοιβι γνναΐχα 
χαΐ τρίποδ' ώτώεντα φέρειν' δ δ'έλυεν νφ' ΐππονς. 

τω 6' &ρ' έπ 'Αντίλοχος Νηλήιος ήλαβεν ίππους, 
χέρδεβιν, οϋ τι τάχει γε, παραφθάμενος Μενέλαου' 
άλλα χαΐ ως Μενέλαος έχ έγγνθεν ώχέας ίππους. 516 
δββον δϊ τροχού ίππος αφίβταται, δς ρά τ' αναχτα 
έλχηβιν πεδίοιο τιταινόμενος βυν δχεβφιν -
τού μέν τε φαύουβιν έπιββώτρου τρίχες αχραι-
ουραΐαι• δ δέ τ' αγχι μάλα τρέχει, ούδέ τι πολλή 520 
χώρη μεββηγύς, πολέος πεδίο ιο θέοντος· 
ιόββον δή Μενέλαος άμύμονος 'Αντιλόχοιο 
λείπετ ' άτάρ τά πρώτα χαΐ ές δίβχουρα λέλειπτο, · 
αλλά μιν αίφα χίχανεν' όφέλλετο γαρ μένος ήυ 
ίππου της 'Αγαμεμνονέης, χαλλίτριχος Αί'θης. 625 
εί δέ χ έτι προτέρω γένετο δρόμος άμφοτέροιβιν, 
τω χέν μιν παρέλαβα' ούδ' άμφήριβτον έθηχεν. 
αύτάρ Μηριόνης θεράπων έύς Ίδομενήος 
λείπετ' άγαχλήος Μενελάου δουρος έρωήν 
βάρδιβτοι μεν γάρ οί έβαν χαλλίτριχες ίπποι, 530 
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ήκιβτος δ' ήν αυτός έλαυνέμεν άρμ' έν άγων ι. 
υιός δ' Άδμήτοιο παννβτατος ήλνθεν άλλων 
έλκων άρματα καλά, έλαύνων πρόββοθεν ίππους, 
τον δε ίδών φκτειρε ποδάρκης δΐος Άχιλλεύς, 
βτάς δ' άρ' έν Άργείοις έπεα πτερόεντ άγόρευεν 535 
,,λοΐβθος άνήρ ώριβτος έλαύνει μώνυχας ίππους' "' 
άλλ' άγε δή ol δ ω μεν άέθλιον,. ώς έπιεικές, ·• 
δεντερ' ' άτάρ τά πρώτα φερέβθω Τνδέος υιός." λ, ' 

ώς έφαθ', οι δ' άρα πάντες έπήνεον, ώς έκέλενεν. 
και νν κέ οί πόρεν ϊππον, έπήνηβαν γάρ Αχαιοί; 540 
ει μή άρ' Άντίλοχος μεγάθυμου Νέβτορος υιός 
Πηλεΐδην 'Αχιλήα δίκη ήμείψατ' άναβτάς" · t . 
,,ώ 'Αχιλεϋ, μάλα toi κεχολώβομαι, άί κε τελέββης . 
τοϋτο έπος' μέλλεις γάρ άφαιρήβεβθαι άεθλον, , 
τά φρονέων, ότι οί βλάβεν άρματα καΐ ταχέ' ϊππω 545 
αύτός τ' έβθλος έών. άλλ' ώφελεν άθανάτοιβιν ,,'.·· 
εϋχεβθαι' τω κ ου τι πανύβτατος ήλθε διώκων. . . :: 
εί δέ μιν οίκτείρεις και το ι φίλος έπλετό θυμω, 
έβτι τοι έν κλιβίη χρυβός πολύς, έβτι δέ χαλκός ά 
καΐ πρόβατ; είβϊ .δέ τοι δμωαΐ καΐ μώνυχες ίπποι' 650 
τ&ν οί έπειτ' άνελών δόμεναι και μείζον άεθλον, . 
ήέ καΐ αντίκα νϋν, ϊνα β' αίνήβωβιν 'Αχαιοί. ·•'.% ·;·\· · 
τήν δ' έγώ ου δώβω' περί δ' αυτής πειρηθήτω . -
άνδρών ός κ έθέληβιν έμοί χείρεββι. μάχεβθαι." 

ώς φάτο, μείδηβεν δέ ποδάρκης· δΐος Άχιλλενς 555 
χαίρων Άντιλόχω, ότι οί φίλος ήεν. εταίρος' Γ.\"ι· ' , 
και μιν αμειβόμενος, έπεα πτερόεντα. προόηύδα' • ' ·.·> 
,'Αντίλοχ , εί.μέν δή με κελεύεις οίκοθεν άλλο.'·? · 
Ενμήλω έπιδούναι, έγώ δέ κε καΐ τά τελέββω. 
δώβω οί θώρηκα, τον 'Αβτεροπαΐον άπηύρων, 660 

χάλκεον, ω πέρι χεϋμα φαεινού καββιτέροιο 
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άμφιδεδίν-ηται' πολέος δε' ο'ι άξιος έβται." 
ή ρα και Αύτομέδοντι φίλφ έκέλευβεν εταίρα 

οίβέμεναι χλιβί-η&εν δ δ' ωγετο καί οί ενεικεν. 
[Ενμήλω δ' έν χερβί τίδει' δ δέ δε'ξατο χαίρων.] 56δ 

τοΐβι δέ καί Μενέλαος άνίβτατο &νμον άχεύων, 
'Αντιλόχω άμοτον κεχολω μένος' έν δ' άρα κήρυξ 
χερβί βκήπτρον έϋ"ηκε, βιωπήβαί τε κέλενβεν 
Αργείους' δ δ' έπειτα μετηνδα ίβό&εος φως' 
£ Αντίλογε, πρόβ&εν πεπνυμένε, ποίον έρεξας. 570 
ήβγννας μεν έμήν άρετήν, βλάψας δέ μοι ίππους, 
τους βούς πρόβ&ε βαλών, οΐ τοι πολύ χείρονες ήβαν. 
άλλ' άγετ , 'Αργείων -ηγήτορες ήδέ μέδοντες, 
ές μέβον άμφοτέροιβι δικάββατε, μ-ηδ' έπ' αρωγή, 
μή ποτέ τις είπηβιν Αχαιών χαλκοχιτώνων 575 
"Αντίλογου ψευδεββι βιηβάμενος Μενέλαος 
θίγεται ϊππον άγων, ότι οί πολύ χείρονες ήβαν 
ϊπποι, αυτός δέ κρείββων αρετή τε βίη τε.' 
εί δ' άγ' έγών αύτος δικάβω, καί μ' ου τινά φημι 
άλλον έπιπλήξειν Ααναών ί&εΐα γαρ έβται. 580 
Αντίλογ , εί δ' άγε δεϋρο, διοτρεφές, ή &έμις έβτίν, 
βτάς ίππων προπάροι&ε καί άρματος, αυτά ρ ίμάβ&λην 
χερβίν έχων ραδινήν, ή περ τό πρόβ&εν έλαυνες, 
ίππων άψάμενος γαιήοχον έννοβίγαιον 
ομνυ&ι μή μέν εκών τό έμόν δόλω άρμα πεδήβαι." 585 

τον δ' αυτ 'Αντίλογος πεπνυμένος άντίον ηϋδα' 
,,άνβγεο νϋν πολλόν γάρ έγώ γε νεώτερος είμι 
βεΐο, άναξ Μενέλαε, βύ δέ πρότερος καί άρείων. 
οίβΟ·', οίαι νέον ανδρός νπερβαβίαι τελέ&ονβιν 
κραιπνότερος μέν γάρ τε νόος, λεπτή δέ τε μήτις' 590 
τω τοι έπιτλήτω κραδίη' ϊππον δέ τοι αυτός 
δώσω, τήν άρόμ-ην εί καί νύ κεν οί'κο&εν άλλο 
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μείζον έπαιτήβειας, ίίφαρ κέ τοι αντίκα δούναι 
βουλοίμην ή βοί γε, διοτρεφές, ή ματ α πάντα 
εκ θυμού πεβέειν και δαίμοβιν είναι άλιτρός." 595 

ή ρα και ϊππον άγων μεγάθυμου Νέβτορος νιος 
εν χείρεββι τίθει Μενελάου' roto δε θυμός 
ίάνθη, ως ει τε περί βταχύεββιν έέρβη 
ληίον άλδήβκοντος, δτε φρίββονβιν άρονραι' 
ως άρα βοί, Μενέλαε, μετά φρεβΐ θυμός ¿άνθη. 600 
καί μιν φωνήβας έπεα πτερόεντα προβηύδα' 
,,'Αντίλοχε, νύν μέν τοι έγων νποείξομαι αυτός 
χωόμενος, έπεϊ ου τι παρήορος ονδ' άεβίφρων ' 
ήβθα πάρος' νύν αυτέ νόον νίκηβε νεοίη. 
δεύτερον αύτ' άλέαβθαι άμείνονας ήπεροπεύειν: 605 
ον γάρ κέν με τάχ άλλος άνήρ παρέπειβεν 'Αχαιών 
αλλά βύ γάρ δη πολλά πάθες και πολλά μόγηβας 
βός τε πατήρ αγαθός καί άδελφεος ε'ίνεκ έμεΐο' -
τω τοι λιββομένω έπιπείβομαι, ήδέ και ϊππον 
δώβω έμήν περ έούβαν, iva γνώωβι και οΐδε, 610 
ώς έμος ου ποτε θυμός υπερφίαλος χαϊ άπηνής." 

ή ρα και 'Αντιλόχοιο Νοήμονι δώκεν έταίρω 
ϊππον άγειν ò δ' 'έπειτα λέβηθ' ε'λε παμφανόώντα.' 
Μηριόνης δ' άνάειρε δύω χρνβοΐο τάλαντα 
τέτρατος, &>ς έλαβεν. πέμπτον δ' νπελείπετ άεθλον, 
άμφίθετος φιάλη- τήν Νέβτορι δώκεν 'Αχιλλενς 616 
Άργείων άν' αγώνα φέρων και έειπε παραβτάς-

,,τή νύν, καϊ βοί τούτο, γέρον, κειμήλιον έβτω, 
Πατρόκλοιο τάφου μνήμ' έμμεναι' ου γάρ έτ αυτόν 
'όψη εν Άργείοιβι' δίδωμι δέ τοι τ ó δ' άεθλον 620 
αντως' ού γάρ πύξ γε μαχήβεαι ονδε παλαίβεις, 
ουδέ τ' άκοντιβτνν έβδνβεαι ονδε πόδεββιν 
θενβεαι· ήδη γάρ χαλεπον κατά γήρας ε π ε ί γ ε ι · 
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ως ειπών ¿ν χερβί τίθεί" 6 δέ δέξατο χαίρων, 
και μιν φωνήβας έπεα πτερόεντα προσηύδα' 626 
„val δή ταϋτά γε πάντα, τέκος, κατά μοΐραν έειπες' 
ου γαρ έτ εμπεδα γνία, φίλος, πόδες, ούδ' έτι χείρες 
ώμων άμφοτέρωθεν έπαΐσσονται έλαφραί. 
εί'θ' ως ήβώοιμι βίη τέ μοι εμπεδος εΐη, 
ώς δπότε χρείοντ' 'Αμαρυγχέα θάπτον ΈπειοΙ 630 
Βουπρασίω, παίδες δε θέσαν βαβιλήος άεθλα' 
εν θ' ου τις μοι δμοίος άνήρ γένετ , οϋτ' άρ' 'Έπε ιών 
οϋτ αυτών Πνλίων οϋτ' Αιτωλών μεγάθυμων, 
πυξ μεν ίνίκησα Κλντομήδεα "Ηνοπος ν ιόν, . 
'Αγχαΐον δϊ πάλη Πλευρώνιον, δς μοι ανέστη· 636 
"Ιφιχλον δϊ πόδεββι παρέδραμον έβθλδν έόντα, 
δ ουρί δ' νπειρέβαλ ον Φυλήά τι xal Πολύδωρον. 
οί'οιβίν μ' ίπποιβι παρήλαβαν Άχτορίωνε, 
[πλήθει πρόβθε βαλόντες, άγασβάμενοι περί νίκης, 
οϋνεχα δή τά μέγιστα παρ' αυτόθι λείπετ άεθλα.] 640 
οί δί άρ' έσαν δίδυμοι" δ μεν ίμπεδον ήνιόχευεν, 
έμπεδον ήνιόχευ', δ δ' άρα μάστιγι κέλευεν. 
ώς ποτ' εον νϋν αυτε νεώτεροι άντιοώντων 
έργων τοιούτων' i με δε χρή γήραϊ λυγρω 
πείθεσθαι, τότε δ' αυτε μετέπρεπον ήρώεσσιν. 645 
αλλ' ίθι χαϊ σον έταίρον άέθλοισι χτερέιζε. 
τοϋτο δ' έγώ πρόφρων δέχομαι, χαίρει δέ μοι ήτορ, 
ώς μευ άεΐ μέμνησαι ένηέος, ούδέ σε λήθω 
τιμής, ής τέ μ' έοιχε τετιμήσθαι μετ 'Αχαιόΐς. 
αοϊ δϊ θεοί τώνδ' αντί χάριν μενοεικέα δοίεν." 650 

ώς φάτο, Πηλείδης δϊ πολύν χαθ' δμιλον 'Αχαιών 
ωχετ, έπεί πάντ αίνον έπέχλυε Νηλεΐδαο. 
αύτάρ δ πυγμαχέης άλεγεινής θήκεν άεθλα' 
ήμίονον ταλαεργόν άγων χατέδησ' έν άγώυι 
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έξετε" άδμήτην, ή τ άλγίβτη δαμάβαβ&αι' 655 
τω δ' άρα νικηϋ·έντι τί&ει δέπας άμφικνπελλον. 
β τη δ' δρθός καΐ μν&ον έν Αργείοιβιν έειπεν .' 
,,Ατρεΐδη τε xal άλλοι ένχνήμιδες Αχαιοί, . '. 
άνδρε δύω %ερϊ τώνδε κελενομεν, ω περ άρίβτω, 
πυξ μάλ' άναβχομένω πεπληγέμεν. φ δε' κ' Απόλλων 
δώη χαμμρνίην, γνώωβι δε πάντες Αχαιοί, . ' 661 
ήμίονον ταλαεργον άγων χλιβίηνδε νεέβ$ω· 
αντάρ ό νιχη&είς δέπας οί'βεται άμφικνπελλον.".·.. . 

ως έφατ , ωρνντο δ' αντίκ άνήρ ήνς τε μέγας..τε. 
ειδώς πνγμαχίης, νίός Πανοπήος Έπειός: 666, 
άψατο δ' ήμιόνου ταλαεργον φώνηβέν τε' . . 
,,αββον ίτω,ος τις δέπας οί'βεται άμφικνπελλον 
ήμίονον. δ' ον φημί τιν' άξέμεν άλλον Αχαιών , 
πυγμή νικήβαντ, έπεϊ εύχομαι είναι άριβτος.. .. . 
ή ονχάλις, ρττι μάχης έπιδεύομαι; ουδ' άρα πως ήν 
έν πάντεββ' έργοιβι δαήμονα φώτα γενέβ&αι. • . 671 
ώδε γαρ έξερέω, τό δέ xal τετελεβμένον έβται' . Λ..· 
άντικρύς χρόα τε ρήξω βύν ν δβτέ' αράξω' ,. . 
κηδεμόνες δε' of ένθάδ' άολλέες αύθι μενόντων, .... 
ο'ί κέ μιν έξοίβου,βιν, έμής υπό χερβϊ δαμέντα." ; 675 

ώς έφα&',, of δ' άρα πάντες άκήν έγένοντο βιωπή. 
Εύρύαλος δέ οι. οίος άνίβτατο, ίβό&εος φως, , . 
Μηκιβτήος νιος Ταλαί'ονίδαο άνακτος, • - . • • 
ος ποτέ Θήβαβδ' ήλ&ε δεδονπότος Οίδιπόδαο 
ές τάφον ένθα . δέ πάντας ένίκα Καδμεΐωνας. . 6.80· 
τόν μεν Τνδεΐδης δουριχλυτος άμφεπονεΐτο ' .' 
θαρθύνων έπεβιν, μέγα δ' αύτω βονλετο νίκη ν. • : ·, 
ξώμα δέ ol πρώτον παρακάμβαλεν,. αύτάρ έπειτα . 
δώκεν ιμάντας έυτμήτους. βοος άγραύλοιο. 
τώ δέ ζωβαμένω βήτην ές μέββον άγ&να, 685 
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άντα δ' άναβχομένω χερβί βτιβαρήβιν eia' άμφω 
βνν ρ' έπεβον, βύν δε β φι βαρεΐαι χείρες έμιχθεν 
δεινός δέ χρόμαδος γεννών γε'νετ', έρρεε δ' ίδρώς 
πάντοθεν έκ μελέων. επί δ' ώρνντο δΐος Έπειός. 
κόψε δέ παπτήναντα παρήιον ο ν δ' άρ' έτι δήν c90 
έβτήκειν ' αυτού γαρ νπήριπε φαίδιμα γνΐα. 
ώς δ' όθ' υπό φρικός Βορέω άναπάλλεται ιχθύς 
θίν' έν φνκιόεντι, μέλαν δε ε κϋμα κάλνψεν, 
ως πληγείς άνέπαλτο. άτάρ μεγάθυμος Έπειός 
χερβί λαβών ωρθωβε' φίλοι δ' άμφέβταν εταίροι, 695 
οι μιν άγον δι αγώνος έφελκομένοιβι πόδεββιν 
αίμα παχύ πτνοντα, χάρη βάλλονθ' έτέρωβε' 
κάδ δ' άλλο φρονέοντα μετά βφίβιν ε'ιβαν άγοντες, 
αυτοί δ' οίχόμενοι κόμιβαν δέπας άμφικύπελλον. 

Πηλείδης δ' αίψ' άλλα κατά τρίτα θήκεν άεθλα, 700 
δεικννμενος Ααναοΐβι, παλαιβμοβννης άλεγεινής, 
τω μέν νικήβαντι μέγαν τρίποδ' έμπνριβητην, 
τόν δέ δυωδεκάβοιον ivi βφίβι τΐον 'Αχαιοί' 
άνδρΐ δέ νικηθέντι γνναΐκ' ές μέββον έθηκεν, 
πολλά δ' έπίβτατο έργα, τίον δέ ε .τεββαράβοιον. 705 
θτή δ' όρθός και μϋθον έν 'Αργείοιβιν έειπεν 
,,'όρνυβθ', οΐ καΐ τούτου άέθλου πειρήβεβθον." 
ώς έφατ , ώρτο δ' έπειτα μέγας Τελαμώνιος Αίας, 
αν δ' Όδυβενς πολύμητις άνίβτατο, κέρδεα είδώς. 
ξωβαμένω δ' άρα τώ γε βάτην ές μέββον άγ&να, 710 
άγκάς δ' αλλήλων λαβέτην χερβί βτιβαρήβιν 
ώς δτ' αμείβοντες, τούς τε κλυτός ήραρε τ έκτων, 
δώματος νψηλοΐο, βίας ανέμων άλεείνων. 
τετρίγει δ' άρα νώτα θραβειάων άπό χειρών 
έλκόμενα βτερεώς' κατά δέ νότιος ρέεν ιδρώς, 715 
πνκναί δέ βμώδιγγες ανά πλευράς τε και ωμούς 
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αϊματι φοινικόεσσαι άνέδραμον ol δε μάλ' αΐεϊ • 
νίκης ίέσθην τρίποδος πέρι ποιητοΐο. 
οϋτ' 'Οδυσεύς δύνατο σφήλαι ονδει τε πελάσσαι, 
οϋτ Αίας δννατο, κρατερή δ' έχεν ΐς 'Οδνσήος. 720 
αλλ' οτε δή ρ' άνίαξον ένκνήμιδες Αχαιοί, 
δή τότε μιν προβε'ειπε μέγας Τελαμώνιος Αίας· · 
,,διογενες Ααερτιάδη, πολνμήχαν' Όδνββεν, 
ή μ' άνάειρ' ή εγώ σέ" τά δ' αν Αιί πάντα μελήσει." 

ώς ειπών άνάειρε' δόλου δ' οΰ λήθετ 'Οδυσσεύς4 725 
κόψ' όπιθεν κώληπα τυχών, νπέλνβε δε γνΐα" 
κάδ δ' έπε β' έξοπίβω" επί δε βτήθεββιν 'Οδυσσεύς 
κάππεσε" λαοί δ' αν θηενντό τε θάμβησάν τε. . 
δεύτερος αϋτ άνάειρε πολύτλας δϊος 'Οδυσσεύς, . 
χίνησεν δ' άρα τντθον από χθονός, ουδέ τ' άειρεν, 730 
έν δε γόνν γνάμψεν έπί δε χθονί κάππεσον άμφω 
πλησίοι άλλήλοισι, μιάνθησαν δε χονίη. 
και νύ κε τό τρίτον αντις άναΐξαντε πάλαιον, 
εί μή 'Αχιλλενς αύτός άνίστατο και κατέρνκεν 
,,μηκέτ' έρείδεσθον μηδε τρίβεσ&ε καχοΐσιν' 735 
νίκη δ' άμφοτέροισιν άέθλια δ' ίσ' άνελόντες 
έρχεσθ', όφρα και άλλοι άεθλεύωσιν 'Αχαιοί." 

ώς έφαθ', οί δ' άρα τον μάλα μεν κλνον ήδε πίθοντο, 
και ρ' άπομορξαμένω κονίην δύσαντο χιτώνας. 

Πηλείδης δ' αιψ' άλλα τίθει ταχντήτος άεθλα, 740 
άργύρεον κρητήρα τετνγμένον έξ δ' άρα μέτρα 
χάνδανεν, αύτάρ κάλλει ένίκα π&σαν έπ' αιαν 
πολλόν, έπεί Σιδόνες πολυδαίδαλοι εύ ήσκησαν, 
Φοίνικες δ' άγον άνδρες έπ' ήεροειδέα πόντον, 
στήσαν δ' έν λιμένεσσι, Θόαντι δε δώρον έδωκαν 745 
νιος δε Πριάμοιο Ανκάονος ώνον έδωκε ν 
Πατρόκλφ ήρωι Ίησονίδης Έύνηος. 

Ηοϊιειιγ Xlias. h Xg 
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και τον 'Αχιλλενς θήκεν άέθλιον ου ετάροιο, 
δ ς τις έλαφρότατος ποββΐ κραιπνοΐβι πέλοιτο' 
δευτέρα αύ βοϋν θήκε μέγαν καϊ πίονα δήμω, 750 
ήμιτάλαντον δε χρνβοϋ λοιβθήι έθηκεν. 
βτή δ' όρθος καϊ μϋθον έν 'Αργείοιβιν έειπεν' 
,,δρννβθ', οΐ καϊ τούτον άέθλου πειρήβεβθε." 
ώς έφατ', ωρνντο δ' αυτίκ Όιλήος ταχύς Αίας, 
αν δ' Όδυβενς πολύμητις, έπειτα δέ Νέβτορος νιος 755 
'Αντίλοχος • 6 γαρ αντε νέους ποβϊ πάντας ένίκα. 
βτάν δέ μεταβτοιχί' βήμηνε δέ τέρματ 'Αχιλλενς. 
τοΐβι δ' άπο ννββης τέτατο δρόμος' ωκα δ' έπειτα 
έκφερ' Όιλιάδης, έπΐ δ' ωρνντο δΐος Όδυββεύς 
άγχι μάλ', ώς δτε τίς τε γυναικός ένξώνοιο 760 
βτήθεός έβτι κανών, δν τ εν μάλα χερβϊ τανύββη 
πηνίον έξέλκονβα παρέκ μίτον, άγχόθι δ' ϊβχει 
βτήθεος' ώς Όδνβενς θέεν έγγνθεν, αντάρ δπιβθεν 
ΐχνια τνπτε πόδεββι πάρος κόνιν άμφιχυθήναι' 
χάδ δ' άρα οί κεφαλής χε" άντμένα δΐος Όδνββενς 765 
αίεϊ ρίμφα θέων ί'αχον δ' έπΐ πάντες 'Αχαιοί 
νίκης ίεμένφ, μάλα δέ βπ εν δόντι κέλενον. 
αλλ' δτε δή πνματον τέλεον δρόμον, αυτίκ Όδνββενς 
εΰχετ' Άθηναίη γλανκώπιδι δν κατά θυμόν 
,,κλνθι, θεά, αγαθή μοι έπίρροθος έλθέ ποδοΐιν." 770 
ως έφατ' ευχόμενος, τοϋ δ' έκλνε Παλλάς Άθήνη, 
[γνΐα δ' έθηκεν ελαφρά, πόδας καϊ χείρας νπερθεν.] 
άλλ' δτε δή τάχ έμελλον έπαΐξαβθαι άεθλον, 
ένθ' Αίας μέν δλιβθε θέων, βλάψεν γαρ ''Αθήνη, 
τή ρα βοών κέχντ' δνθος άποκταμένων έριμνκων, 775 
οΰς έπΐ Πατρόκλω πέφνεν πόδας ώκνς Άχιλλενς' 
έν δ' δνθον βοέον πλήτο βτόμα τε ρΐνάς τε. 
κρητήρ' αντ' άνάειρε πολντλας δΐος Όδνββενς, 
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ώς ήλθε φθάμενος· 6 δε βοϋν ε'λε φαίδιμος Αί'ας. 
στη δε κέρας μετά χερβίν έχων βοός άγραύλοιο, 780 
όνθον άποπτύων, μετά δ' Άργείοιδιν έειπεν 
,,ώ πόποι, ή μ' έβλαψε θεά πόδας, ή το πάρος περ 
μήτηρ ώς Όδυδήι παρίδταται ήδ' έπαρήγει." 

ώς έφαθ', οι δ' άρα πάντες έπ αντφ ηδύ γέλαδδαν. 
Άντίλοχος δ' άρα δή λοιβθήιον έκφερ' άεθλον 785 
μειδιόων, καΐ μνθον έν Άργείοιδιν έειπεν 
,,είδύδιν νμμ' έρέω παδιν, φίλοι, ώς έτι καΐ νύν 
αθάνατοι τιμώδι παλαιοτέρους ανθρώπους. 
Αίας μεν γάρ έμεϋ ολίγον προγενέβτερός έβτιν, 
ούτος δέ πρότερης γενεής προτέρων τ ανθρώπων' 790 
ώμογέροντα δέ μίν φαβ' έμμεναν άργαλέον δέ 
ποδβϊν έριδήδαβθαι ΆχαιοΙς, εί μή Άχιλλεΐ." 

&ς φάτο, χύδην εν δέ ποδώκεα Πηλεΐωνα. 
τόν δ' Άχιλεύς μνθοιβιν αμειβόμενος προβέειπεν 
,,Αντίλοχ', ου μέν τοι μέλεος είρήβεται αίνος, 795 
άλλα τοι ήμιτάλαντον έγώ χρυδού έπιθήδω." 
ώς ειπών ¿ν χερβί τίθει, ό δέ δέξατο χαίρων. 

αύτάρ Πηλείδης κατά μεν δολιχόβκιον έγχος 
θήκ' ές αγώνα φέρων, κατά δ' άδπίδα και τρνφάλειαν, 
τεύχεα Σαρπήδοντος, ά μιν Πάτροκλος άπηύρα. 800 
βτή δ' ορθός καϊ μϋθον έν Άργείοιδιν έειπεν 
,,ανδρε δύω περί τώνδε κελεύομεν, ω περ άρίβτω, 
τεύχεα ίββαμένω, ταμεβίχροα χαλκόν έλόντε 
αλλήλων προπάροιθεν όμίλον πειρηθήναι. 
όππότερός κε φθήβιν όρεξάμενος χρόα καλόν, 805 
ψαύβη δ' ένδίνων διά ν' έντεα και μέλαν αιμα, 
τω μέν ίγώ δώδω τάδε φάβγανον άργνρόηλον 
καλόν Θρηίκιον" τό μέν Άδτεροπαΐον απηύρων 
τεύχεα δ' άμφότεροι ξυνήια ταύτα φερέδθων 

16* 
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και βφιν δαΐτ άγα&ήν παρα&ήβομεν έν κλιβίηβιν. 810 
rag έφατ , ώρτο δ' έπειτα μέγας Τελαμώνιος Αίας, 

αν δ' άρα Τν δ είδης ώρτο κρατερός Αιομήδης. 
ol δ' έπεί ούν έπάτερχΤεν δμίλου Ο-ωρήχ&ηβαν, 
ές μέβον άμφοτέρω βυνίτην μεμαώτε μάχεβ&αι, 
δεινον δερκομένω' θάμβος δ' έχε πάντας Αχαιούς. 815 
αλλ' οτε δη σχεδόν ήσαν έπ άλλήλοιβιν ίόντες, 
τρί<? μεν έπήιξαν, τρίς δέ βχεδον ώρμή&ηβαν. 
ένθ' Αίας μεν έπειτα κατ άβπίδα πάντοβ' έίβην 
νύξ', ουδέ χρό' ΐκανεν έρντο γαρ ένδο&ι &ώρηξ" 
Τνδεΐδης δ' άρ' έπειτα νπέρ βάκεος μεγάλοιο 8·2ϋ 
αΐέν έπ ανχένι κύρε φαεινού δονρος άκωκή. 
και τότε δη ρ' Αί'αντι περιδείβαντες Αχαιοί 
πανβαμένονς έκέλενβαν άέ&λια ιβ' άνελέβ&αι. 
αντάρ Τνδεΐδτ) δώκεν μέγα φάβγανον ήρως 
βνν κολεω τε φέρων και έντμήτω τελαμώνι. 825 

αντάρ Πηλείδης θήκεν 6όλον αντοχόωνον, 
δν πριν μεν ρίπταβκε μέγα β&ένος Ήετίωνος' 
αλλ' ή τοι τον έπεφνε ποδάρκης διος Αχιλλεύς, 
τον δ' αγετ έν νήεββι βνν άλλοιβι κτεάτεββιν. 
βτή δ' όρ&ος καΐ μν&ον έν Αργείοιβιν έειπεν 830 
,,όρνυβϋ·', οΐ και τούτον άέ&λον πειρήβεβ&ε. 
εί οί καΐ μάλα πολλόν άπόπρο&ι πίονες άγροί, 
έξει μιν και πέντε περιπλομένονς ένιαντούς 
χρεώμενος" ού μεν γάρ οί άτεμβόμενός γ ε σιδήρου 
ποιμήν ονδ' άροτήρ είβ' ές πόλιν, άλλα παρέξει." 835 

ώς έφατ', ώρτο δ' έπειτα μενεπτόλεμος Πολνποίτης, 
αν δε Αεοντήος κρατερόν μένος άντι&έοιο, 
αν δ' Αίας Τελαμωνιάδης και δΐος Έπειός. 
εξείης δ' ιβταντο, βόλον δ' έλε δ ίο ς Έπειός, 
ήκε δέ δινήβας" γέλαβαν δ' έπΐ πάντες 'Αχαιοί. 840 
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δεύτερος αντ' άφέηκε Αεοντενς όζος Άρηος, 
τό τρίτον αντ' έρριψε μέγας Τελαμώνιος Αίας 
χειρός άπο στιβαρής, καΐ υπέρβαλε βήματα πάντων, 
άλλ' οτε δή βόλον είλε μενεπτόλεμος Πολνποίτης, 
δββον τις τ' έρριψε καλανροπα βονκόλος άνήρ' 845 
ή δέ θ' έλιββομένη πέτεται δια βοϋς άγελαίας" 
τόββον παντός άγώνος υπέρβαλε' τοί δέ βόηβαν. 
άνβτάντες δ' ε'ταροι Πολνποίταο κρατεροΐο 
νήας έπι γλαφνράς έφερον βαβιλήος άεθλον. 

αΰτάρ δ τοξεντήβι τίθει ίόεντα βίδηρον, 850 
κάδ δ' έτίθει δέκα μέν πελέκεας, δέκα δ' ήμιπέλεκκα, 
ίβτόν δ' έβτηβεν νηός κνανοπρώροιο 
τηλοϋ έπι ψαμάθοις, έκ δέ τρήρωνα πέλειαν 
λεπτή μηρίνθω δήβεν ποδός, ής άρ' άνώγειν 
τόξευειν ,,δς μέν κε βάλη τρήρωνα πέλειαν, 855 
πάντας άειράμενος πελέκεας οίκόνδε φερέβθω' 
δς δέ κε μηρίνθοιο τύχη, όρνιθος άμαρτών, 
ήββων γάρ δή κείνος, δ δ' οί'βεται ήμιπέλεκκα 

ώς έφατ', ώρτο δ' έπειτα βίη Τεύκροιο 'άνακτος, 
αν δ' άρα Μηριόνης θεράπων έύς 'Ιδομενήος. 860 
κλήρους δ' εν κννέη χαλκήρεϊ πάλλον έλόντες, 
Τεύκρος δέ πρώτος κλήρω λάχεν. αντίκα δ' ιόν 
ήκεν έπικρατέως, ονδ' ήπείληβεν άνακτι 
άρτων πρωτογόνων ρέξειν κλειτήν έκατόμβην 
όρνιθος μέν άμαρτε' μέγηρε γάρ οι τό γ' 'Απόλλων 865 
αύτάρ δ μήρινθον βάλε παρ πόδα, τή δέδετ όρνις· 
άντικρνς δ' από μήρινθον τάμε πικρός διβτός. 
ή μέν έπειτ ήιξε προς ονρανόν, ή δέ παρείθη 
μήρινθος ποτϊ γαΐαν' άτάρ κελάδηβαν 'Αχαιοί, 
βπερχόμενος δ' άρα Μηριόνης έξείρνβε χειρός 870 
τόξο ν άτάρ δή όιβτόν έχεν πάλαι, ώς ΐθυνεν. 
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αντίκα δ' ήπείληβεν έκηβόλω 'Απόλλωνι 
άρνών πρωτογόνων φέξειν κλειτήν έκατόμβην. 
νψι δ' ύπό νεφέων είδε τρήρωνα πέλειαν 
τή ρ' δ γε δινενονΟαν νπο πτέρνγος βάλε μέσσην, 875 
άντικρύς δε διήλθε βέλος' τό μεν αψ έπί γαίη 
πρόσθεν Μ-ηριόναο πάγη ποδός' αύτάρ ή όρνις 
[β τ ω έφεζομένη νηός κνανοπρώροιο 
ανχέν' απεκρέμαβεν, συν δϊ πτερά πυκνά λίαβθεν 
ώκνς δ' έκ μελέων θυμός πτάτο, τήλε δ' απ' αύτον 880 
κάππεσε' λαοί δ' αν θηεϋντό τε θάμβησάν τε. 
αν δ' άρα Μηριόνης πελέχεας δέκα πάντας αειρεν, 
Τεύκρος δ' ήμιπέλεκχα φέρεν χοίλας έπί νήας. 

αύτάρ Πηλείδης κατά μϊν δολιχόαχιον εγχος, 
κάδ-δε λέβητ' άπυρον, βοός άξιον, άνθεμόεντα 885 
θήκ ές άγώνα φέρων' και φ' ή μονές άνδρες άνέβταν' 
αν μϊν άρ' 'Ατρεΐδης ευρύ χρειών Αγαμέμνων, 
αν δ' άρα Μηριόνης θεράπων ένς Ίδομενήος. 
τοΐσι δϊ καΐ μετέειπε ποδάρκης δίος 'Αχιλλενς' 
φΑτρεΐδη' ί'δμεν γάρ, όβον προβέβηκας απάντων 890 
ήδ' όσοον δυνάμει τε και ήμασιν ίπλευ άριστος' 
άλλα συ μϊν το δ' άεθλον έχων χοίλας έπϊ νήας 
έρχεν, άτάρ δόρυ Μηριόνη ήρωι πόρωμεν, 
ει συ γε σφ θνμω έθέλοις' κέλομαι γάρ εγώ γ ε 

ώςεφατ, ούδ' άπίθησεν άναξ άνδρών 'Αγαμέμνων. 895 
δώκε δϊ Μηριόνη δόρυ χάλκεον' αύτάρ ο γ' ήρως 
Ταλθνβίω κήρνκι δίδον περικαλλες άεθλον. 

ί 1 ΐ Μ ι.·πί φ'ι '^'ί /* T(r kjMoiüLl) t'hl 
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ΙΛΙΑΔΟΣ Ω. 

. Έχνορος λύτρα. 

λϋτο δ' άγων, λαοί_δέ θοάς έπΐ νήας έχαβτοι 
έβκίδναντ' ίέναι. τοί μεν δόρποιο μέδοντο 
υπνρ·υ_ τε γλνχεροχΓταρπήμεναι·' αυτάρ Άχιλλεύς 
κλαίε φίλου ετάρ^ν μεμνημένος, ουδέ μιν ύπνος 
ήρει πανδαμάτωρ, άλλ' έβτρέφετ ένθα καΐ ¿vj^e¡*JL 
[Πατρόκλου • πο^ε'ων άνδροτήτά τε xal μένος ην <--
ήδ' όπόβα τολύπευ,Οε' βύν αύτφ xal πάθεν άλγεά 
ανδρών τε ^ίινολεμονς άλεγεινά τε κύματα πείρων 
των μιμνηβκόμενος θαλερον κατά δάκρυον εΐβεν,] 
άλλοτ' έπΐ πλευρμς καταχείμενος, άλλοτε δ' αυτέ ίο 
ύπτιος, άλλοτε δέ πρηνής· τοτέ δ' όρθός άναϋτάς 
δινεύεβχ' άλύων παρά θΐν' αλός. ουδέ μιν ¡ήως 
ωάινοαένν λνθεβκεν υπείο αλα τ' ήιόνας τε^ 
άλλ' δ γ' έπεϊ ζεύξειεν νφ' άρμαβιν Ιωκέας ίππους. 
Έκτορα δ' έλχεβθαι δνβάβκετο δίφοουόπιβθεΐτ,— 16 
τρίς δ' έρύβας περί βήμα Μενοιτιάδαο θανόντος 
αυτις évi χλιβίη παυέβχετο, τον δέ τ έαβκεν 
έν χόνι έχτανύβας προπρηνέα. τοίο δ' Απόλλων 

(παβαν άειχείην άπεχε %ρψπ φώτ[ έλεαίρων 
καΐ τεθνηότα περ' περί ο α ¿γίδι πάντα κάλυπτεν 20 
χρυβείη, 'ίνα μή μιν άπόδρυφσι^ελχυβτάζων. . 

ώς ό^μεν "Εκτορα δίον ¿είκιξεν μενεαίνων' 
τον δ' έλεαίρεβκον μάκαρες θεοί είβορόωντες, 
χλέψαι δ' ότρννεβχοιΡ έύβχοπον άργεϊφόντην. 
ένθ' άλλοις μεν πάβιν έήνδανεν, ούδέ ποθ' Ήρη 25 
ονδέ Ποβειδάων' ούδέ γλαυκώπί&ι χούρη, 
άλλ' έχον, ως βφιν πρώτον άπήχθετο "Ιλιος ίρή Г 
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καί Πρίαμος καΐ λαός Αλέξανδρου ένεκ άτης, 
[δ? νείκεββε θεά?, δτ'ε οί,μέββανλον ΐκοντο, 
την δ' ήνηβ', ή-;οί πόρε μαχλοβννην άλεγεινήν.] 30 
αλλ' οτε δη ρ' έκ τοΐο δνωδεκάτη γένετ' ηώς, 
καί τότ α ρ' ά&ανάτοι^νμετηνϋα Φοίβος Απόλλων 
,,βχέτλιοί έβτε,-'&εοέ,'δηλήμόνες' ον νν ποθ' νμΐν 
Έκτωρ μηρί'. ίκηεχβοωι\αίγων) τε τελείων; 
Υοννϋν ουκ έτλήτε νεκνν περ ¿όντα βτΖωβαι, 35 
ή τ'Ιάλόχω ίδέειν καί μητέρι καί τέκέζ\β^£ 

-^αά/πατέρι Πριάμω λαοΐβί τε, τοί κέ μιν ώκα 
έν πνρί κήαιεν καί επί κτέρεα κτερίβαιεν. 
αλλ' δλοω Αχιλήι, θεοί, βονλεβϋ·' έπαρήγειν, 
ω ούτ αρ φρένες^είβίν έναίβιμοι ούτε νόημα 40 
γναμπτον ένί ΰτή&εββι, λέων δ' ως άγρια οιδεν, 
ος τ' έπεί αρ μεγάλη τε βίη καί άγήνορι 9νμώ 
εΐξας εϊβ' επί μήλα βροτων, ίνα δαΐτα λάβηβιν 
ως Αχιλεύς έλεον μεν άπώλεβεν, ουδέ οι αιδώς 
[γίγνεται, ή τ' άνδρας μέγα βίνεται ήδ' δνίνηβιν.] 45 
μέλλει μέν πού τις καί φίλτερον άλλον, δλέββαι, 
ήέ καβίγνητον βμογάβτρίυν ήΐ καί υιόν' 
άλλ' ή τοι κλανβας~καί όδνράμενος μι&έηκεν 
τλητον γάρ μοΐραι θυμδν θέσκν άν&ρώποιβιν. 
αντάρ δ γ' Έκτορα δΐον, έπεί φίλον ήτορ άπηνρα, 50 
ίππων έξάπτων περί βήμ' έτάροιο φίλοιο 
έλκει' ού μην οι τό γε κάλλιον ουδέ τ' άμεινον 
μη άμαθω περ έόντι νεμεββη&είομεν ημείς-
κωφήν γάρ δή γαΐαν άεικίζει μενεαίνων." 

τον δε χολωβαμένη προβέφη λενκώλενος "Ηρη· 55 
,,εΐη κεν καί τούτο τεόν έπος, άργυρότοξε, 
εί δη δ μην Αχιλήι καί Έκτορι %ήβετ'ε τιμήν. 
Έκτωρι μεν θνητός τε γυναικά τε θήσατο μαξόν· 
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αντάρ Άχιλλενς έβτι θεάς γόνος,- ήν έγω αυτή 
θρέψα τε xal άτίτηλα και άνδρΐ πόρον παράκοιτιν 60 
Πηλέ ι, δς περί κήρι φίλος γένετ άθανάτοιβιν. 
πάντες δ' άντιάαβθε, θεοί, γάμου • έν δέ βύ τοΐβιν 
δαίνν'ς έχων φόρμιγγα, κακών έταρ', αίέν άπιβτε." 

την δ' άπαμειβόμενος προβέφη νεφεληγερέτα Ζευς' 
,',Ήρη, μή δή πάμπαν άποβκνδμαινε θεοίβιν' . 65 
ού μεν γάρητιμή γε μι έββεται' αλλά καϊ "Εκτωρ 
φίλτατος εακε θεοΐβι βροτών, οΐ έν Ίλίω είδίν 
ώς γάρ έμοί γ', έπει ου τι φίλων ήμάρτανε δώρων. 

- ού γάρ μοί ποτε βωμός έδενετό δαιτος.έίβης, 
λοιβής τε κνίβης τε" το γάρ λάχομεν γέρας ημείς. 70 
άλλ' ή τοι κλέψαι μεν έάβομεν — ουδέ πη έβτιν 
λάθρη Άχιλλήος— θραβνν "Εκτορα' ή γάρ о С ai ει 
μήτηρ παρμέμβλωκεν όμώςρνύκτας τε και ήμαρ. ^ 
άλλ' ει τις καλέβειε θεών Θέτιν άσβον έμεΐο, 
όφρα τί οι εί'πω πνκινον έπος, ώς χεν Άχιλλεύς 75 

( δώρων έκ Πριάμοιο λάχη άπό θ' "Εκτορα λύβη." 
ώς έφατ, ώρτο δέ Ίρις άελλόπος άγγελέονβα, " 

,μεββηγνς δέ Σάμου τε καϊ "Ιμβρι^παιπαλοέββης \ 
ενθορε^μείλανι πάντως επεβτονάχηβε δέ λίμνη. -
τρ-δέ μολνβδαίνη ίκελη ες βυββον όρονβεν, ' 80 
ή τε-κατ^άγρανλοιο^_βοόςι κέρας έμβεβανΐα 
έρχεται ωμηβτή6ιν_έπ' ίχθνβι κήρα φέρουσα. Ч/^j 
ενρε â'civl βπήι γλαφνρω .Θέτιν, άμφΐ δέ τ αλλαι \ 
ειαθ ομηγερεες~τπΖό^θίαϊ' η ο ενι μεσβης 
κλαίε μόρον ού παιβός άμύμο'νος, ος οι έμελλεν^^^ο 

^ρτΗσεσθ^&ΥΤ^οίηβρφώλ^κι^ ττηλ όθρ~πάχΐτη<ς*-^ 
άγχον δ' ιστάμενη προβεφη πόδας ώκέα Ίρις' 
,,'όρβο, Θέτι' καλέει Ζευς αφθιτα μήδεα είδώς." 
την δ' ήμείβετ' έπειτα θεά, Θέτις άργνρόπεξα' 
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,,τίπτε με ¿ιεΐνΰ£} ανωγε μέγας θεός; αίδέομαι δϊ 90 
μίβγεβθ' άθανάτοιβιν, έχω δ" αχε' ακρίτα θνμω. 
εϊμι μέν, ούδ'^.άλιον έπος εββεται*. βττΡ%ε& εΐπη." 
• ως αρα φωνήβαβα χάλυμμ' έλε/ίια θεαων 
κυάνεοιτ, τοϋ δ' ου τι μελάν'τερον έπλετο έβθος. 
βή δ' Ιέναι, πρόδθεν δ\ ποδψ>εμος~Ι5χεοΓ Ιρις -95 
ήγείτ'· άμφΐ δ' αρα β φι λιάζετο χύμα θαλάσσης, 
άκτήν δ' έξαναβασαι ές ονρανδν άιχθήτην, 
ευρον δ' ενρνοπα Κρονίδην, περί δ' άλλοι άπαντες 
εΐαθ' δμηγερέες μάχαρες θεοί αίεν έόντες." 
ή δ' δρα παρ Αιί πατρί χαθέξετο, είξε δ' Άθήνη. ιοο 
"Ηρη δε ^ύσεον__χα λ 'ον δέπας έν χερί θήκεν 
χαί φ' ενφρην' έπέεσσι · Θέτις δ' ωρεξε πιονβα. 
τοίβι δϊ μύθων ήρχε πατήρ ανδρών τε θεών τε' 
,,ήλυθες Ούλυμπόνδε, θεά θέτι, χηδομένη περ, 
πένθος αλαϋτον έχουσα μετά φρεβίν οίδα και αυτός' 
άλλά χαί ώς έρέω,^τόϋ σ' εΐνεκβϊ δενρο χάλεββα. 106 
έννήμαρ δή νεΐχος έν άθανάτοιΰιν όρωρεν 
"Εχτορος άμφΐ νέχυι χαί 'Αχιλλήι πτολιπόρθω' 
χλέψαι δ' δτρύνονσιν έύβχοπον άργεΐφόντην 
αύτάρ έγω τόδε χϋδος 'Αχιλλήι προτιάπτω, ιιο 
αιδώ χαί φιλότητα τεήν μετόπιβθε φυλάβϋων. . 
αΐψα μάλ' ές στρατόν έλθϊ χαϊ υίέι βφ έπίτειλον 
βχύξεβθαί οι είπε θεούς, έμϊ δ' έξοχα πάντων 
άθανάτων χεχολώβθαι, ότι φρεοί μάινομένηβιν }' 
"Εχτορ' έχει παρά νηνσϊ χορωνιβιν ούδ' άπέλνβεν, 115 
αίχέν πως έμέ τε δείση άπό θ' "Εχτορα λύση. 
αύτάρ έγω Πριάμω μεγαλήτοριΊριν έφήσω 
λύβαβθαι φίλαυ-υίον ίόντ έπϊ νήας 'Αχάιών, 
δώρα δ' 'Αχιλλήι φερέμεν, τά χε θυμόν ι'ήνη." 

ώς έφατ, ούδ' άπίθηβε θεά, Θέτις άργνρόπεξα, 120 
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βή δέ κατ Ουλύμποιο χαρήνων αι'ξαβα. 
ίξεν δ' ές χλιβίην oi ν Hog· ένθ' άρα τόν γε ^ 
εύρ' άδινά βτενάχοντα' φίλονδ' άμφ' αυτόν εταίροι! 
έββνμένως έπένοντο xal έντυνοντ' άριύτον 
τοΐβι δ' ,otg Λάσιο? μέγας, έν χλιβίη ίέρευτο. 125 
ή δέ μάλ' 'άγχ αύτοΐο κα&έξετο πότνια μήτηρ, 
χειρί τέ μιν κ α τ έ ο ε έ φ α τ ' ix r' όνόμαζεν 
,,τέχνον έμόν, τέο -μέχρις όδνρδμενος xal άχεύων 
βήν έδεαι κραδίην, μεμνημένος ούτε τ» σίτου " 
ούτ' εύνής; άγα&ον δέ γνναιχί περ έν φιλότητι 130 
μίσμεσθ'- ού γάρ μοι δηρόν βέη, αλλά το ι ήδη 
άγχι πααέβτηχεν θάνατος xal μοίρα κραταιή, 
αλλ' έμβ&εν ξύνε? ώκα, Α ιός δέ τοι άγγελός είμι. 
σκύξεσθαι σοί φηΰι θεού?, ε'έ δ' έξοχα πάντων 
αθανάτων κεχολώσθαι, δτι φρεβΐ μαινομένηβιν 136 
Έχτορ' έχεις παρά νηύΰΐ χορωνίβιν ουδ' άπέλυβας. 
αλλ' άμε δή λϋβον, νεχροΐο δέ δέξαι άποινα." 

-τήν δ' άπαμειβόμενος προβέφη πόδας ώκύς Αχιλλεύς' 
•,,τήδ' εΐη· δ? άποινα φέροι, xal νεχρόν αγοιτο, 
εί δή πρόφρονι θυμιδ 'Ολύμπιος αύτός άνώγει." 140 

ως οϊ γ' έν νηών άγύρει μήτηρ τε xal υιός '·• 
πολλά προς αλλήλους έπεα πτερόεντ .άγόρενον. 
Τηιν δ' ωτρυνε Κρονίδης εΙς'Ίλιον ίρήν , · 
,,βάβχ' ίθι, ~Ιρ ι ταχεία' λιποϋβ' ε'δος Ούλύμποιο 
άγγειλον Πριάμω μεγαλήτορι "Ιλιον εί'βω 145 
λύσασθαι φίλον υίόν ίόντ' έπϊ νήας 'Αχαιών, 
δώρα δ' 'Αχιλλήι φερέμεν, τά χε θυμόν Ιήνη, . 
οίον, μηδέ τις άλλος άμα Τρώων ί'τω άνήρ. . 
κήρυξ τις οί έποιτο γεραίτερος, δς χ ί&ύνοι 
ήμιόνονς xal άμαξαν ε'ύτροχον, ήδέ xal αύτις 150 
νεχρόν αγοι προτΐ άστυ, τόν έχτανε δΐος Άχιλλεύς. 
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[μηδέ τί о С θάνατος μελετώ φρεβΐ μηδέ τι τάρβος' 
τ οίον γάρ οι πομπό ν όπάββομεν άργεϊφόντην , 
δς α'ξει, εΐως χεν άγων Άχιλήι πελάββη. 
αύτάρ έπήν άγάγηβιν έβω κλιβίην Άχιλήος, 150 
οϋτ' αυτός κτενέει άπό τ' άλλους πάντας έρύξεί' 
ουτε γάρ έβτ άφρων οντ' άβκοπος οϋτ' άλιτήμων, 
άλλα μάλ' ένδυκέως ικέτεω πεφιδήβεται ανδρός.]" 

ώς έφατ , ώρτο δέ Ίρις άελλόπος άγγελέουβα. 
ΐξεν ' δ' ες Πριάμοιο, κίχεν δ' ένοπήν τε γόον 'τε ' 100 
παίδες μεν πατέρ' άμφι κάθήμενοι ένδοθεν αυλής 
δάκρυβιν εϊματ' έφυρον, δ δ' έν 'μέββοιββ. γεραώς 
έντυπάς έν χλαίνη κεκαλυμμένος' άμφϊ δέ πολλή 
κόπρος έην κεφαλή τε και αυχένι τ οίο γέροντος, 
την ρα κυλινδόμενος καταμήβατο χερβιν έήβιν. 165 
θυγατέρες δ' άνά δώματ ίδέ νυοι ώδύροντο, 
των μιμνηβκόμεναι, οι δη πόλέες τε καΐ ε'βθλοί 
χερβιν ΰτι\Α^γ£ίων_κέατο ψυχάς άλέβαντες. 
~βτη δέ Ίταρά Πρίαμον Αιος άγγελος, ήδέ προβηύδα 
τυτθον φθεγξαμένη' τον δέ τρόμος έλ λαβε γυΐα' 170 
,,θάρβει, Ααρδανίδη Πρίαμε, φρεβί, μηδέ τι τάρβει' 
ου μεν γάρ τοι έγω κακόν όββομένη τόδ' ικάνω у 
άλλ' αγαθά φρονέουβα" Αιος'δέ τοι άγγελός είμι, 
δς β ευ άνευθεν έών μέγα κήδεται ή δ' έλεαίρει. Α* 
λύβαβθαί β' έκέλευβεν 'Ολύμπιος Έκτορα δΐον, " 175 
δώρα δ' Άχιλλήι φερέμεν, τά κε θυμό ν ίήνη, ; 
οίον, μηδέ τις άλλος άμα Τρώων ¿'τω άνήρ. 
κήρυξ τις τοι έποιτο γεραίτε'ρος, δς κ ίθύνοι 
ήμιόνους xal άμαξαν έύτροχον, ήδέ και αύτις 
νεκρον άγοι προτι άβτυ; τον έκτανε δΐος Άχιλλεύς. 180 
[μηδέ τί τοι θάνατος μελετώ φρεβι μηδέ τι τάρβος' 
τοϊος γάρ τοι πομπός άμ' έψεται άργεΐφόντης, 
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ο g β' άξει, ε"ως κεν άγων 'Αχιλήι πελάσση. 
αντάρ επήν άγάγηβιν έσω κλισίην 'Αχιλήος, 
οϋτ' αυτός κτενέει από τ άλλους πάντας ε'ρνξει" 185 
ούτε γάρ έστ άφρων οϋτ άσκοπος οϋτ' άλιτήμων, 
άλλα μάλ' ενδνκέως Ικέτεω πεφιδήσεται ανδρός.]" 

ή μεν α ρ' ως είποϋσ' άπέβη πόδας ώκέα Ίρις, . 
αντάρ ο γ' νιας άμαξαν έύτροχον ήμιονείην 
όπλίσαι ήνώγει, πείρινθα δε δήσαι έπ' αυτής. 190 
αυτός δ' ες θάλαμον κατεβήσετο κηώεντα 
κέδρινον νψόροφον, δς γλήνεα πολλά κεχάνδειν. 
ες δ' άλοχον Έκάβην έκαλέσσατο φώνησέν τε~ • 
„δαιμονίη, Αιόθεν μοι 'Ολύμπιος άγγελος ήλθεν 
λύσασθαι φίλον υίόν ίόντ επί νήας 'Αχαιών, 195 
δώρα δ' 'Αχιλλήι φερέμεν, τά κε θνμόν. ίήνη. 
άλλ' άγέ μοι τόδε είπε, τί τοι φρεσίν έί'δεται είναι; 
αινώς γάρ μ' αυτόν γε μένος καϊ θυμός άνωγεν ' , 
κεΐσ' ίέναι έπϊ νήας έσω στρατόν εύρνν 'ΑχαιώνΑγ 

ως φάτο, κώκνΠεν δε γυνή και άμειβε το μνθω' 200 
,,ώ μοι, πή δή τοι φρένες οΐχονθ', ής τό'πάρος περ 
εκλε' έπ' ανθρώπους ξείνονς ήδ' οίσιν άνάσσεις; 
πώς ¿θέλεις επί νήας 'Αχαιών έλθέμεν οίος, 

_ ανδρός ¿g όφθαλμονς, δς τοι πολιάς, τε καϊ έσθλονς 
νιέας έξενάριξε; σιδήρειόν νν τοι ήτορ. . 206 
ει γάρ σ' αίρήσει καϊ έσόψεται όφθαλμοΐσιν 
ώμηστής καϊ άπιστος άνήρ ο γε, οϋ σ' ελεήσει 
ουδέ τί σ' αίδέσεται. νυν δε κλαίωμεν βνευθεν . 
ήμενοι έν μεγάρω' τω δ' ώς ποθι μοίρα κραταιή 
γεινομένφ έπένησε λίνω, δτε μιν τέκον αυτή, • 2ιό 
άργίποδας κύνας άσαι, έών άπάνενθε τοκήων, 
άνδρϊ πάρα κρατερω, τον εγώ μέσον ήπαρ εχοιμι 
έσθέμεναι προσφϋσα' τότ άντιτα έργα γένοιτο 



2 4 6 ΙΛΙΛΔΟΣ Τ. 

παιδός έμοϋ' έπεί ου έ χαχιζόμενόν γε χατέχτα, 
άλλα προ Τρώων xal Τρωιάδων βαύνκόλπων 215 
έβτεώτ , οντε φόβου μεμνημένον οϋτ' άλεωρής." 

Ον δ' αύτε προ σέειπε γέρων Πρίαμος θεοειδή?-

μ' ε'θε'λοντ' ίέναι χατερυχανε, μηδέ μοι αυτή 
'όρνις ivi μεγάροιβι χαχός πέλεν ουδέ με πείθεις. 

• εί μέν γάρ τις μ' άλλος έπιχθονιων έχέλενεν, 220 
' ή οϊ μάντιές είβι θυοσκόοι ή ίερήες; 

•ψευδός χεν φαΐμεν xal νοσφιξοίμεθα μάλλον 
νϋν δ' αυτός γάρ άχουϋα θεού xal έβέδραχον άντην, 
είμι, xal ούχ άλιον έπος έββεται. εί δέ μοι ale α 
τεθνάμεναι παρά νηυβίν 'Αχαιών χαλχοχιτώνων, 225 
βούλομαι· αύτίχα γάρ με χαταχτείνειεν 'Αχιλλενς 
άγκάς έλόντ έμον υ ιόν, έπήν 'γόου έξ έρον εΐην." 

ή xal φωριαμών ¿πιλήματα χάλ' άνέωγεν 
ένθεν δώδεκα μέν περικαλλέας έξελε πέπλους, 
δώδεκα δ' άπλοΐδας χλαίνας, τόββους δέ τάπητας, 230 
τόββα δέ φάρεα χαλά, τόβονς δ*ΙέπΙ τοΐβ7~.χιτώνας, 
[χρυσού δέ βτήβας έφερεν δέκα πάντα τάλάντα,] 

' ν>έχ δέ δυ αί'&ωνας τρίποδας, πίβυραφ δέ λέβητας, 
έχ δέ δέπας περιχαλλίς, δ οί Θρήχες πόρον άνδρες 

c έξεβίτιν έλθδντι. μέγα χτέρας' ουδέ νυ τοϋ περ 235 
φείβατ ένϊ μεγάροις δ γέρων, περί δ' ήθελε θυμω 
λύσασθαι φίλον νίόν. 6 δέ Τρώας μέν άπαντας 
αί&ούβης άπέεργεν έπεσσ' αίοχροΐβιν ένίββων 
,,έρρετε, λωβητήρες έλεγχέες· ου νυ και ύμίν 
οίκοι ένεβτι γόος, δτι μ" ήλθετε χηδήβοντες; 240 
ή δνόσασθ', δτι μοι Κρονίδης Ζευς άλγε έδωκε ν, 
'παίδ' όλέβαι τον άριστον; άταρ μνώσεσθε και υμμες' 
ρηίτεροι γάρ μάλλον 'Αχαιοΐβιν δή έσεσθε 

. κείνου τε&νηώτος) έναιρέμεν. αύτάρ έγώ γε, 
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πρίν άλαπαζομένην τε πόλιν χεραίξομένην τε 846 
όφθαλμοΐβιν Ιδεϊν, βαίην, δδμον "Αιδος εί'ΰω." J 

ή xal βκηπανίω δίεπ' άνε'ρας of δ' ϊβανεξω 
' βπερχομένοιο γέροντος, ò δ' υίάβιν οϊβιν δμόκλα, 
νεικείων "Ελενόν τε Πάριν τ Αγάθωνα τε δ Co ν 
Πάμμονά τ Άντίφονόν τε βοήν άγαθόν τε Πολίτην 250 
Αηίφοβόν τε xaì Ιππόθοον xal A io ν άγανόν' 
έννέα τοίς & γεραώς όμοχλήβας έχέλευεν 
,,βπεύβατέ μοι, χαχά τέκνρι-^κατηφόνεςςαίθ' άμα πάντες 
"Εχτορος ώφέλετ άντί θδήςβέπΐ νηίυβί γιεφάβθαι. 
ω μοι έγώ πανάποτμος, επεί τ έχον νίας άρίβτονς 255 
Τροίη έν ενρείη, των δ' ου τινά φημι λελείφθαι, .. 
Μήΰτορά τ άντΐθεον καϊ Τρωίλον ίππιοχάρμην , 
"Εκτορά θ', δ ς θεός έΰκε μετ άνδράβιν, ουδέ έωχειν 
άνδρος~γε θνητού πάις^έμμεναι,(άλλά θεοίο' 
τους μεν άπώλεβ' "Αρης, τά δ' έλέγχεα παντα λέλειπται, · 
ψεύβταί τ' όρχηβταί τε, χοροιτυπίηβιν άριβτοι, 261 7 
άρνών ή δ" έρίφων έπιδήμιοι άρπαχτήρες. ' 
ούχ αν δή μοι άμαξαν έφοπλίββαιτε τάχιβτα, ^ 
ταύτη, τε πάντ' έπιθεΐτε, ίνα πρήββωμεν δδοίο;" / 

ώς έφαθ', of. δ' δρα πατρός ύποδείβαντες δμοχλήν 265 
έκ μεν άμκξανάειραν έντροχον ήμιονείην . , 
χαλήν ιΐρωτοπαγη, πείρινθα δέ δήβαν έπ' αντής, 
χάδ δ' άάο παββαλόφι ξνγον ήρεον ήμιόνειον, 
πύξινον όφ-φαλόεν, έν οίήχεββιν άρηρός, 
έχ δ' έφεροό ξνγόδεαμογ άμα ξνγω έννεάπηχν. 270 
και τό μεν εψ χατέθηχαν ένξέβτω έπι ρνμω, 
τι έξη έπι πρώψη, έπΙ δέ κρίκον εβτορι βάλλον, 
τρις δ' έκάτερ&εν έδηβαν έπ' όμφαλόν, αύτάρ έπειτα 
έξείης κατέδηοψν, νπό γλωχΐνα δ' έκαμψαν, 
έκ θαλάμου δέ\ φέροντες έυξέβτης έπ' απήνης 275 
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νήεον Έκτορ^^κεφα^κ\άπερείσι άποινα, 
ξεϋξαν δ' ήμιονονς κραΐερώνυχας έντεσιεργούς, 
τους ρά ποτε Πριάμω Μυσοϊ ,δόσαν μγλαά δάρα.ς 
'ίππους, δε Πριάμω ϋπαγον ζνγόν, ους δ γεραώς. 
αυτός έχων άτίταλλεν ευξέστη επί φάτνη. ' -280 

τω μεν ζευγνύσθην εν δώμασιν ύψηλοϊσιν ~ 
κήρυξ καϊ Πρίαμος, πυκινά φρεβΐ μήδε' έχοντες't 

άγχίμολον δε 6φ' ήλθ' 'Εκάβη τετιηότι θυμω 
olvov βχουσ' έν-,χειρϊ μελίφρονα δεξιτερήφιν 
χρυσέωβεν- δέπ'αϊ^ όφρα λείψαντε κιοϊτην. 28δ 
ατή δ ίππων πρδύάροιθεν, έπος τ' έφατ έκ τ ύνόμαξεν ' 
,,τή, σπεΐσον Αιϊ πατρί, και εϋχεο οίκαδ' ίκέσθαι 
αψ έκ δυ'βμενέων ανδρών, έπει άρ σέ γε θυμός 
ότρύνει. επί νήας, έμεΐο μεν ουκ έθελούβης. 
άλλ\ εϋχευ σύ γ' έπειτα κελαινεφέι ΚρονίωνΓ - 290 
Ίδαίω, δς τε Τροϊην κατά πάσαν δραται, ' 
αί'τει δ' οίωνόν, ταχύν άγγελον, δς τέ οί.αύτω _ 
φίλτατος οιωνών και εύ κράτος 'έβτϊ μέγιβτον, 
δεξιόν, δφρα μιν αύτος έν όφθαλμοΐσι νοήβας ' 
τω πίβυνος επί νήας ΐης Au ναών ταχυπώλων. 295 
ει δέ τοι ού δώσειάγγελον^εύρύοπα Ζευς, 
ουκ αν εγώ γέ β' έπειτα έποτρύνουβα κελοίμην ~ 
νήας έπ Άργείων ίέναι, μάλα περ μεμαώτα/κ " 

την δ' άπαμειβόμενος προσέφή Πρίαμος ρεοειδής' 
,,ώ γύναι, ού μέν τοι τόδ' έφιεμένη άπιθήσω' 300 
έσ&λόν γοιρ Αιί χεΐράς άνασχέμεν, at κ (έλεήση." 
Ш5а και άμφίπολον__ταμίην ώτρυν' δ Iγεραώς 
к ч ν νδωρ έπιχεϋαι άκήρατον ή δέ π/αρέστη 
χέρνιβον άμφίπολος πρόχοόν θ' άμα χείρσίν έχουσα, 
νι-ψάμενος δε κύπελλον έδέξατο ής άλόίχοιο' 305 
εϋχετ έπειτα στάς μέσω έρκεΐ, λεΐβε φε οίνον, 

\ 
f. 
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ούρανον είβανιδών, και φωνήβας έπος ηϋδα' 
,,Ζεν πάτερ, "Ιδηθεν μεδέων, κύδιβτε μέγιστε, 
δός μ' ες Αχϊλλήος φίλον έλθεΐν ήδ&έλεεινόν, 
πέμ-ψον δ' οίωνόν, ταχνν άγγελο ν, ος τε Gol αντω 310 

φίλτατος οίωνών και εν κράτος έβτί μέγιστου, 
δεξιόν, όφρα μιν αυτός έν όφθαλμοΐβι νοήβας 
τω πίβννος επί νήας ΐω Ααναών ταχνπώλων." 

ώς εφατ ευχόμενος, τοϋ δ' έκλνε μητίετα Ζευς. 
αντίκα δ' αίετον ήκε, τελειότατου πετεηνών, 315 
μόρφνον θηρητήρ', όν καϊ περκυον καλέονβιν. 
όββη δ' νψορόφοιο θνρη θαλάμοιο τέτνκται 

..άνέρος άφνειοΐο, έύ κληΐβ' άραρυΐα, 
τόσό' ~άρά~τδϋ~"έκάτερθεν έόαν πτερά' εί'βατο δέ ΰφιν 
δεξιός άίξας υπέρ άβτεος. οί δε Ιδόντες 320 
γήθηβαν, καϊ π&σιν ένΐ φρεβΐ θυμός ¿άνθη. 

. βπερχόμενος δ' δ γέρων ξεβτοϋ έπεβήβετο δίφρου,, 
εκ δ' έλαβε προθνροιο καϊ αίθούβης έριδονπον. 
πρόβθε μεν ήμίονοι έλν.ον τετράκνκλρν _άπήνην, 
τάς Ίδαΐος έλαυνε δαΐφρων, αύτάρ όπιβθεν 325 
ίπποι, τους δ γέρων έφέπων μάβτιγι κέλενεν ' ' 
χαρπαλίμως· κατά άβτν φίλοι δ' άμα πάντες έπο ντο 
πόλλ' δλοφυρζμίθππ-ώς εί θανατόνδε χιόντα. 
οι δ' έπεί ούν πόλιος χατέβαν, πεδίον'δ' άφίκοντο, ' 
οC μεν άρ' άψορροι προτΐ "Ιλιον άπονέοντο, 330 
παίδες καϊ γαμβροί, τω δ' ου λάθον εύρύοπα Ζην 
ές πεδίον προφανέντε' ίδών δ' ελέησε γέροντα. . 
αιψα δ' άρ' Έρμείαν νίόν φίλον άντίον ηνδα" 
,¡Ερμεία, βοϊ γάρ τε μάλιβτά γε φίλτατόν έβτιν 
άνδρΐ εταιρίββαι, και τ' έκλνες, ω κ' έθέληβθα" 335 
βάβκ' ΐθι, καϊ Πρίαμον κοίλας έπϊ νήας Αχαιών 
ώς αγαγ', ώς μήτ' άρ τις ΐδη μήτ άρ τε νοήση 
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των άλλων Ααναων πρϊν Πηλεϊωνάδ' ίχέβ&αι." 
ώξ εφατ , ουδ' άπύ&ηβε διάχτορος άργεϊφόντνς· 

αντίχ έπειϋ·' υπό ποββιν έδήβατο χαλά πέδιλα 340 
άμβρόβια χρνβεια) τά μιν φέρον ή μεν εφ' υγρήν 
ήδ' έπ' άπειρον α γαΐαν άμα πνοιής άνέμοιο " 
εϊλετο δέ ράβδον, τή τ' άνδρων όμματα θε'λμει, 
ών έ&έλει, τους δ' αύτε xal ύπνώοντας έγείρει' 
την μετά χερβίν έχων πέτετο χρατύς άργείφόντης. 345 
αί-ψα δ' άρα Τροίην τε xal Έλλήβποντον ΐχανεν, 
βή. δ' ίέναι χούρω αίβυμνητήρι έοιχώς, 
πρώτον ύπηνήτη, τοϋ περ χαριεβτάτη ήβη. 

οι δ' έπεί ούν μέγα_6ήμα^ παρέξ "ΙλοίΐτΤ ΎβΡαν, 
θτήβαν άρ ήμιόνους τε xal ϊππονς, όφρα π. \εν, 350 
έν ποταμω " δή γάρ xal έπΐ χνέφας ήλν&ε μαί ·. 
τον δ' εξ άγχιμόλοιο ίδών έφράββατο χήρυξ \ \ 
Έρμείαν, ποτΐ δέ Πρίαμον φάτο φώνηβέν^τε" J 
,,φράζεο, Ααρδανίδη' φραδέος νόου_ξργα τέτυχτ^ά. 
άνδρ' δρόω, τάχα δ' άμμε διαρραίβεβ&αϊΓ δίω. 355 
αλλ' άμε δή φεύγω μεν εφ' ίππων, ή μιν έπειτα 
γούνων άψάμενοι λιτανεύβομεν, αΐ x έλεήβη." 

¿ j φάτο, βύν δέ γέροντι νόος χύτο, δείδιε δ' αίνώς, 
όρ&αΐ δέ τρίχες έβταν ένΐ γναμπτοΐβι μέλεββιν, 
βτή δέ ταφών, αύτδς δ' έριούνιος έγγύ&εν ε'λθών, 360 
χείρα γέροντος έλών έξείρετο xal προβέειπεν 
,,πή, πάτερ, ώδ' ίππους τε χαι ήμιόν ου ς ί&ύνεις 
νύχτα δι' άμβροβίην, δτε θ ' εΰδουβι βροτο}, άλλοι; 
ουδέ βύ γ' έδειβας μένεα πνείοντας 'Αχαιούς, 
οϊ τοι δνβμενέες xal άνάρβιοι εγγύς έαβιν; · 365 
τών εΐ τις βε ΐδοιτο &οήν διά νύχτα μέλαιναν 
τοββάδ' δνείατ άγοντα, τίς αν δή τοι νόος εΐη; 
οντ' αυτός νέος έββί, γέρων δέ τοι ούτος άπηδεί, 
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άνδρ' άπαμύναβθαι, δτε τις πρότερος χαλεπήνη. 
άλλ' έγώ ουδέν βε ρ έξω 'κακά, καϊ δέ κεν άλλον 370 
6εν άά^εξήι&ϊμρ' φίλω δέ βε πατρϊ έίβκω." 

τον δ' ήμείβετ' έπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής' 
,,οντω πη τάδε γ' έάτί, φίλον τέκος, ώς άγορεύεις, 
άλλ' έτι τις καϊ έμεΐο θεών νπερέβχεθε χείρα, Γ 
δς μοι τοιόνδ' ήκεν οδοιπόρου άντιβολήβαι, _ .375 
αϊβιον, οιος δη βν δέμας καϊ εϊδος άγητός,· -
πέπννβαί τε νόω[ μακάρων δ' έξεββί τοκηων." ^ -

,τόν δ' αντε προβέειπε διάκτορος άργεϊφοντης' " 
,,ναϊ δή ταντά γε πάντα, γέρον, κατά μοΐραν έειπεβ. 
αλλ' αγε μοι τάδε είπε καϊ άτρεκέως κατάλεξον, γ 380 
ήέ πη έκπέμπεις κειμήλιμ. πολλά καϊ έβθλά - - -
άνδρας ές αλλοδαπούς, ίνα περ τάδε τοι βόα μίμνη,^ 
ή ήδη ράντες καταλείπετ^ 'Ίβ.ιονί^ύν ' ( 
δειδιότες' τοΐος γάρ άνήρ αψ,β^ςσ^ωλεν, 1 

βος παις' ου μεν γάρ τι μάχης έπεδενετ' Αχαιών385 
τον δ' ήμείβετ έπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής' 

„τις δέ βν έββι, φέριβτε, τέων δ'> έξεββι τοκήων; 
μοι καλά τον οΐτον άπότμου παιδοβ ένιβπες.ί&~& > 

τον δ' αντε προβέειπε διάκτορος άργεϊφάντης * . 
,,πείρα έμεΐο, γεραιέ, καϊ εί'ρεαι "Εκχορα δΐον · '390 
τον μεν εγώ μάλα πολλά μάχη ένι κνδιανείρη 
δφθαλμοίβιν όπωπα, καϊ εύτ'~°επϊ νηνβϊν έλάββας 
Άργείονς κτείνεβκε δαΐζων όξέι χαλκω, 
ήμείς δ' έβταότες θανμάξομεν' ου γάρ Άχιλλενς 
εί'α μάρναβθαι, κεχολωμένος Άτρεΐωνι' 395 -
τον γάρ έγώ θεράπων, μία δ' ήγαγε νηϋς έυεργής' 
Μυρμιδόνων δ' έξειμι, πατήρ δέ.μοί έβτι Πολύκτώρ. 
αφνειδς μέν δ γ έβτί; γέρων δέ δή ώς βύ περ ώδε, 
εξ δέ οί ν'ιες έαβιν, έγώ δέ οί έβδομός είμι' 
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των μέτα παλλόμενος κλήρω λάχον ένθάδ' έπεβθαι. 400 
νυν δ' ήλθον πεδίονδ' άπο νηών ήώθεν γαρ 
θήβονται περί άβτν μάχην έλίκωπες Αχαιοί, 
άβχαλόωβι γάρ οΐδε καθήμενοι, ονδε δύνανται 
ί'βχειν έββνμένονς πολέμον βαβιλήες Αχαιών." 

τον δ' ήμείβετ έπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής' 405 
,,εί μεν δή θεράπων Πηληιάδεω Άχιλήος 
εις, οίγε δή μοι παβαν άληθείην κατάλεξον, 
ή έτι πάρ νήεββιν έμος πάις, ήέ μιν ήδη 
ήβι κνβϊν μελεΐβτϊ ταμών προύθηκεν Άχιλλεύς." \ 

τον δ' αντε προβέειπε διάκτ οροςάργεΐφόντης' 410 
,,ώ γέρον, ον πω τόν γε κύνες ψαγον ονδ' οιωνοί, 
αλλ' έτι κείνος κείται Άχιλλήος παρά νηϊ 
αντως έν κλιβίηβΐ" δνωδεκάτη δέ οί ηώς 
κειμένω, ονδέ τί οι χρώς βήπεται; ονδέ μιν ενλαΐ 
έβθονβ', αϊ ρά τε φώτας άρηιφάτονς κατέδονβιν. 415 
ή μέν μιν~περί βήμα \έον έτάροιο φίλοιο 
έλκει άκηδέβΐως, ήώς^οτεμ^Ια φανήη, ' 
ονδέ μιν αίβχύνε ι κεν αντός έπελθών, 
οίον έερβήεις κείται, περί δ' αίμα νένιπται, 
ονδέ ποθι μιαρός· βνν δ' έλκεα πάντα μέμνκεν, 420 
δββ' έτύπη · πολέες γαρ έν αν τω χαλκογ,.έλαβραν. 

Λ ως τοι κήδονται μάκαρες^θεοί. νιος έήόςί<ς**~ 
καΐ νέκνός περ έόντος, έπεί βφι φέλβς περί κήρι." 

ως φάτο, γήθηβεν δ' ό γέρων καΐ άμείβετο μύθω' 
,,ώ τέκος, ή ρ' αγαθόν καϊ έναίβιμα δώρα διδονναι 425 
άθανάτοις, έπεί ον ποτ' έμος πάις, εΐ ποτ' έην γε, 
λήθετ' ένϊ μεγάροιβι θεών, οϊ'Όλνμπον έχουβιν 
τω οι άπεμνήβαντο καϊ έν θανάτοιό περ αί'βη. 
αλλ' αγε δή τόδε δέξαι έμεϋ πάρα καλο^&λειβον, 

¿^αντόν .τε φνβαι, πέμψου δέ με βνν γε θεοΐβιν, 430 
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δφρα κεν ές χλιθίην Πηληιάδεω άφίχωμαι." ' 

τον δ' αυτέ προθέειπε διάχτορος άργεϊφόντης· 
„πείρα εμεΐο, γεραιέ, νεώτερου, ουδέ με πείθεις, 
8? με χέλεαι θέο δώρμ παρέξ 'Αχιλήα ¡δέχεβ&αι. 
τον μεν έγό δείδοιχα χΰάηΖΐίΙεδρτΖΓ περί χήρι 435 
βυλεύειυ, μή μοί τι κακόν μετόπιβ&ε γένηται. 
σοί δ' αν εγώ πομπός καί κε χλυτον "Αργός ίχοίμην, 
ένδυκέως έν νηΐ ·&οή ή πεζός όμαρτέων ' 
ρυχ αν τίς τοι πομπό ν όνοθθάμενος μαχέθαιτο." 

ή xal άναΐξας ¡έριούνιρ&άρμα xal ίππους * 440 
χαρπαλίμως μάβτιγα xal ή ν ία λάξετο χερθίν, 
έν δ' έπνευθ' ϊπποιθι xal ήμιόνοις μένος ήν. 
άλλ' δτε δή πύργους τε νεών \χαϊ τάφρον ΐχοντο, 
οί δε νέον περί δόρπα φυλαχτήρες πονέοντο' 
τοΐθι δ' εφ' νπνον έχευε διάχτορος άργεϊφόντης 445 
παβιν, άφαρ δ' ώιξε πύλας καί άπώβεν όχήας, 
ές δ' άγαγε Πρίαμόν τε xal άγλαά δώρ' έπ' άπήνης,,Α 
άλλ', δτε δή χλιθίην Πηληιάδεω άφίκοντο ξ 
υψηλήν, τήν Μυρμιδόνες ποίηβαν ανακτι • 
δ ου ρ"' ελάτης κέρθαντες· άτάρ χα&ύπερ&εν έρεψαν 450 
λαγνήεντ δροφον λειμωνό&εν άμήθαντες' 
άμφι δέ οί μεγάλ/ην^ ανλήν ποίηθαν άναχτι ιν 

θταυρόίθιν πυχινοΐβι' &υρην δ' έχε μοϋνος έπιβλής 
είλάτινος, τον τρεις μεν έπιρρήθθεθκον Αχαιοί, 
τρεις ό^άναοίγεθκον μεγάλην Χληΐδα &υράων, . 455 
των άλλων 'Αχιλεύς^ δ' άρ' έπιρρηθθεθκε xal οίος·, 
δή ρα τόϋ·' 'Ερμείας έριούνιος ωξε γέροντι, , 
ές δ' άγαγε χλυτά δωρα ποδώχεΐ Πηλεΐωνι, 
εξ 'ίππων δ' άπέβαινεν επί χ&όνα φώνηθέν τε' 
,,ώ γέρον, ή τοι έγό &εός άμβροτος είλήλον&α, 460 
1Ερμείας' θοί γάρ με πατήρ άμα πομπον δπαθθεν. 
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άλλ' ή τοι μεν εγώ πάλιν είσομαι, ονδ' Άχιλήος 
όφθαλμους εί'σειμί' νεμεσσητόν δέ κεν Αν. 
¿θάνατον θεόν ώδε βροτονς άγαττα^εμ&ν αντην 
τννη δ' είσελθών λαβε γοννατα Πηλεΐωνος, 466 
καί μιν υπέρ πατρός καϊ μητέρος ήνκόμοιο 
λίσσεο καί τέκεος, Ίνα οι σύν θυμόν όρίνης." 

ώς άρα φωνήσας άπέβη προς μακρόν "Ολυμπον 
Ερμείας' Πρίαμος δ' έξ ίππων αλτο'χαμαξε, 
'Ιδαίον δε κατ ανθι λίπεν' 6 δε ,μίμνεν έρνκων 470 
ίππους ήμιόνους τε. γέρων δ' ίθύς κίεν οίκου, 
τή ρ' 'Αχιλεύς ΐζεβκε διίφιλος. έν δέ μιν αυτόν 
ευρ', έταροι δ' άπάνευθε καθείατο' τώ δϊ δύ' οί'ω, 
ήρως Αύτομέδων τε καί "Αλκιμος όζος "Αρηος, . 
ποίπνυον παρεόντε' νέον δ' άπέληγεν έδωδής 475 
έσθων καί πίνων' έτι καί παρέκει το ,τράπεζα. 
τους δ' έλαθ' είσελθών Πρίαμος μέγας, άγχιδ\αρα βτάς 
χερβίν 'Αχιλλήος λάβε γούνατα καί κΰσ/χεΖρας 
δεινάς άνδροφόνους, αϊ οι πολέας κτάνον υ'ιας. • 
ώς δ' δτ' άν άνόρ' άτη πυκίνφλάβη, δς τ' ένί πάτρη 480 
φώτα κατακτείνας άλλων έξίκετο δήμον, ' 
άνδρός ές άφνειοϋ, θάμβος δ' έχει είσορόωντας, 
ώς 'Αχιλεύς θάμβηβεν ίδών Πρίαμον θεοειδέα' 
θάμβηβαν δε καί άλλοι, ές αλλήλους δϊ ί'δοντο. 
τόν καί λισσόμενος Πρίαμος προς μϋθον έειπεν 485 
,,μνήσαι πατρός βοΐο, θεοΐς έπιείκελ' 'Αχιλλεϋ, 
τηλίκον, ως περ έγών, δλοφ επί γήραος ονδω. 
καί μέν πρυ κείνον^περιναιέται άμφίς έόντες 
τείρουβ', ουδέ τις έστω ^νην καί λοιγόν άμϋναι. 
άλλ' ή τοι κεΖνός γε^σέθενιξώοντος άκονων 490 
χαίρει τ έν θυμω έπί τ\ έλπεται ή ματ α πάντα 
δψεβθαι φίλον υίόν από Τροίηθεν ιόντα' 
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αντάρ έγώ πανάποτμος, έπεϊ τέκον νιας άρίβτους 
Τροίη εν ενρείη, των δ' ου τινά φημι λελεΐφθαι. 
πεντήκον'τά μοι ή6αν, or' ήλνθον νΐες 'Αχαιών 495 
έννεακαίδεκα μέν μοι ίής έκ νηδύος ήβαν, .' 
τους δ' άλλους μοι έτικτον ένΐ μεγάροιβι γυναίκες• 
τών μέν πολλών θοϋρος "Αρης υπό γούνατ έλνβέν' 
δς δέ μοι οίος έην, εφντο δέ άβτν καί αύτους, 
τον βν πρώην κτείνας.ημννόμενονπερί πάτρης, ψΟΟ 
"Εκτορα. τον νυν εϊνεχ [κάνω νήας Αχαιών, 
λνβόμενος παράβεΐο, φέρω δ' άπερείβι' αποινα. 
αλλ' αΐδεΐο θεούς, Άχιλεν, αυτόν τ έλέηβον . 
μνηβάμενος Ρου πατρός' έγώ δ' έλεεινότερός περ, 
έτλην δ', οϊ' ου πώ τις έπιχθόνιος βροτός άλλος, 505 
ανδρός παιδοφόνοιο πΟτϊ βτόμα χείρ' δρέγεβθαι" 

ώς φάτο, τω δ' άρα πατρός νφ' ΐμερον ώρβε γόοιο' 
άψάμενος δ' άρα χειρός άπώβατο ήκα γέροντα, 
τώ δέ μνηβαμένω^ό '· μέν "Εκτορός άνδροφόνοιο • 
κλαΐ' άδινά, προπάροιθε ποδών Άχιλήος έλνρθείς, 510 
αντάρ Αχιλλεύς κλαΐεν έόν πατέρ', άλλοτε δ' αντε 
Πάτροκλου' τών δέ Ρτοναχή κατά δώματ όρώρειν. 
αύτάρ έπεί ρα γόοιο τετάρπετο,.δΐος Αχιλλεύς, . . ( 

[καί οι από πραπίδων ήλθ' ίμερος ή δ' άπό γυίων,] 
αντίκ άπό θρόνου ώρτο, γέροντα δέ χειρός άνίβτη, 
οίκτείρων πολιόν τε κάρη πολιόν τε γένειον, 516 
καί μιν φωνήβας επεα πτερόε^τα^πψίρυύδοΤ 
,,ά δείλΛύ δή πολλά κάκ άνϋχεο υυν^ββα θνμόν. 
πώς έτκης]επΐΐ'ήας Αχαιών έλθέμεν οίος, 
άνδρός ές οφθαλμούς, δς τοι πολέας τε και έβθλονς 
νίέας έξενάριξα; βιδήρειόν νύ τοι ήτορ. 521-
αλλ' άγε δη κατ άρ' εξεν έπί θρόνου, άλγεα δ' έμπης 
έν θνμω κατακεΐβθαι έάβομεν αχνύμενοί περ' 
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ου γάρ τις\πρήξις πε'λεταΐ( κρυεροΐο γόοιο. 
ώς γάρ έπεκλώβαντο θεοί (δειλό ίσ ι βροτοΐβιν,) 525 
ζώειν άχννμένοΐβ" αυτοί δε' τ' άκηδέες είβίν. 

β^δοιόϊ γάρ τε πίθοι κατακείαται έν Α ιός ονδει 
δώρων, ola δίδωβι, κακών, έτερος δε έάων 
ω μεν κ άμμίξας δώη Ζενς τερπικέραννος, ' 
άλλοτε μεν τε κακω δ γε κνρεται, άλλοτε δ' έβθλφ' 
ω δέ κε των λνγρών δώη, λωβητόν εθηκεν, 531 
και έ^κακή βονβρωβτις-,έπΐ χθόνα δΐαν έΧαννει, 
φοιτά δ' ούτε θεοΐβι τετιμένος ούτε βροτοΐβιν. 
ώς μεν καί Πηλήι θεοί δόβαν άγλαά δώρα p ^ / j . ^p-wg-A 
ε'κ γενετής' πάντας^γάρ έπ' άνθρώτ^ονφ^έκέηαβτο 585 
'όλβω τε πλούτω τε, άναββε δε Μυρμιδόνεββιν, 
καφοίθνητφ^Ίδνρι θεάν ποίηβαν ακοιτιν. 
αλλ' έπί καί τ φ θήκε θεός κακόν, οττι οι ον τι 
παίδων[ ¿ν μεγάροιβι γονήΐγένετοκρειόντων^ 
αλλ' ένα παΐδα τέκεν παναώριον ούδε' νν τόν γε 540 
γηράβκοντα κομίζω, έπεϊ μάλα τηλόθι πάτρης . 
ήμαι ένΐ Τροίη βέ τε κήδων ήδέ βά τέκνα. 
καί βέ, γέρον, το πριν μεν άκούομεν.όλβιον είγ(Ζΐγ 
οββον Λέββος* άνω. Μάκαρος έδος, έντος^έέργει j 
καί Φρνγίη 3<||ιθυΧερθε καί (.Ελλήβποντος απείρων, 
τών βε, γέρον, πλούτω τε και νίάβι φαβι κεκάβθαι. 
ανταρ έπεί τοι πήμα τόδ' ήγαγον Ονρανίωνες, . 
αιεί'τοι περί άβτν μάχαι τΓ~ανδροκταβίαι. τε. 
άνβχεο, μη δ' άλίαβ τον όδύρεο ,βόν κατά θνμόν'\ 
ου γάρ τι πρήξεις ακαχήμενος νιος έήος, 650 
ούδε' μιν άνβτήβεις' πριν καί κακόν άλλο πάθηβθα." 
• τον δ' ήμείβετ έπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής· 
,,μή με' πω ές θρόνον ϊζε, διοτρεφές, όφρα κεν "Εκτωρ 
κήται ένΐ κλιβίηβιν άκηδής, αλλά τάχιβτα . · 
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λϋΰον, ιν' όφθαλμοΐβιν ίδω, 6υ δέ δείαι άποινα 555 
πολλά, τά τοι φέρομεν. βν δε τ&νδ' ¿πβύαιο, καΐ έ'λθοις 
βήν ές πατρίδα γαΐαν, έπεί με πρώτον εαβας 
[αυτόν τε ζώειν χαϊ,όράν^άος ήελίοιο\" 

τον δ' άρ' ύπόδρα ίδωνπροβέφη πόδας ώκύς Άχιλλεύς' 
,,μηκέτι νυν μ' ερέθιζε, γέρον νοέω δε καϊ αυτός 560 
"Εκτορά τοι λνβαι' Αιόθεν δέ μοι άγγελος ήλθεν 
μήτηρ, ή μ' έτεκεν, θυγάτηρ άλίοιο γέροντος' 
καϊ δέ 6ε γιγνώβκω, Πρίαμε, φρεβίν, ουδέ με λήθεις, 
8ττι θεών τις σ' ήγε θοάς έπι νήας 'Αχαιών, 
ου γάρ κε τλαίη βροτός έλθέμεν, ουδέ μάλ' ήβών, 565 
ές βτρατόν ' ουδέ γάρ αν φυλακούς λάθοι, ουδέ κ δχήα 
ρεία μετοχλίθβειε\θνράων ήμετεράων.) 
τω νυν μή μοι μάλλον jiv άλγε6ι\θυμόν òρίνης, · 
μή 6ε, γέρον, ουδ' αντον ένΐ κλιβίηβιν έάβω 
καϊ ίκέτην περ έόντα, Aio ς δ' άλίτωμαι έφετμάς." 570 

ώς έφατ , έδειϋεν δ' ό γέρων καϊ έπείθετο μύθω. 
Πηλείδης δ' οί'κοιο λέων ώς αλτο θύραζε, 
ούκ οίος' άμα τω γε δύω θεράποντες έποι/το, 
ήρως Αυτομέδων ήδ' "Αλχιμος, ους ρα μάλιβτα 
τΐ' Άχιλεύς έτάρων μετά Πάτροκλόν γ ε θανόντα. 575 
οϊ τόθ' νπο ζυγόφιν λνον ίππους ήμιόνους τε, 
ές δ' αγαγον κήρυκα χαλήτορα τοίο γέροντος^ 
κάδ δ' έπΙ δίφρου ει6αν έυββώτρου δ' απ' απήνης 
ήρεον Έκτορέης κεφαλή άπερείβι' άποινα. • 
κάδ δ* έλιπον δύο φάρε' έύννητόν τε χιτώνα, 580 
όφρα νέικνν πυκάβας δοίη οίκόνδε φέρεβθαι. 
δμωάς δ' έκκαλέβας λοϋΰαι κέλετ άμφί τ' άλεΐψαι, 
νόβφιν άειράδας, ώς μή Πρίαμος ί'δοι υιόν, 
μή 6 μεν άχνυμένή χραδίη^ χόλον όύκ έρύβαιτο 
παΐδα ίδών, 'ΑχιΧήι δ' 7ίρινθείη φίλον ήτορ 585 
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χαί έ χαχαχτείνειε, Α ιός 8' ¿Ρ.ίτηται έφετμάς. 
τον 8' έπεϊ ονν δμωαΐ λονβαν χαί χρίβαν έλαίφ, 
άμφΐ δε μιν φάρος καλόν βάλον ήδέ χιτώνα, 
αυτός τδν γ' Άχιλεύς λεχέων έπέψηκεν άείρας 
θνν δ' εταροι ήειραν έυξέβτ^^,έπ' άπήνηνΑ· 590 
ωμαξέν τ' α ρ' έπειτα, φίλον δ' δνόμηνεν έταϊρον 
,,μή μοι, Πάτροκλε, βχυδμαινέμεν, αΐ χε πν&ηαι 
είν "Αιδός περ έών, δτι Έχτορα δΐον έλνβα 
πατρί φίλω, έπεϊ ου μοι άειχέα δώχεν αποiva. • 
0οί δ' αν έγω χαί τώνδ' άποδάββομαι, 000' έπέοιχεν." 595 

ή φα χαί ές χλιβίην πάλιν ήιε δίος Άχιλλεύς, 
έξετο δ' ¿ν χλιβμω πολυδαιδάλφ, ένθεν ανεβτη, 
τοίχου τον ετέρου, ποτϊ δέ Πρίαμον φάτο μϋ&ον 
,,νίος μέν δή το ι λέλνται, γέρον, ώς έκέλευε?, 
χείται δ' έν λεχέε00'· άμα δ' ήοΐ φαινομένηφιν 600 
δψεαι αυτός άγων νυν δε μνηβώμε&α δόρπον. 
χαί γάρ τ' ήύχομος Νιόβη έμνήβατο βίτου, 
τη περ δώδεκα παίδες évi μεγάροιβιν δλοντο, 

μίν θυγατέρες, δ' νίέες ήβώοντες. 
τους μεν 'Απόλλων πέφνεν άπ' άργυρέοιο βιοΐο 605 
χωόμενος Νιόβη, τάς δ' Άρτεμις ίοχέαιρα, 
ονν εκ' άρα ΑητοΙ ίβάβκετο χαλλιπαρηω' 
φή δοιώ τεχέειν, ή δ' αυτή γείνατο πολλούς' 
τώ δ' άρα, χαί δοιώ περ έόντ', από πάντας δλεββαν. 
οί μεν άρ' έννημαρ χέατ έν φόνφ, ουδέ τις ήεν 610 
χατ&άψαι, λαούς δε λίθου? ποίηθε Κρονίων 
του? δ' άρα τη δεκάτη &άψαν θεοί Ουρανίων ες. 
ή δ' άρα βίτου μνήβατ, έπεϊ κάμε δάκρυ χε'ονβα. 
[νϋν δέ που έν πέτρηβιν, έν οϋρεβιν οίοπόλοιβιν, 
έν Σιιίύλφ, δθι φαβί &εάων έμμεναι εννάς 615 
νυμφάαν, αϊ τ' άμφ' 'Αχελώιον έρρώβαντο, 



ΙΑΙΑΔΟΣ XXIII. / 259 

ένθα λίθος περ έονβα θεών έχ χήδεα πε'ββει.] 
άλλ' άγε δή καϊ νώι μεδώμεθα, δΐε γεραιέ, 
βίτον έπειτά χεν αντε φίλον παΐδα χλαίοιβθα 
"Ιλιον είβαγαγών πολυδάκρντος δέ toi έβται." 620 

ή χάί άναΐξας διν άργυφον ώκύς 'Αχιλλενς 
βφάξ' · εταροι δ' έδερόν te καϊ άμφεπον εν κατά κόβμον, 
μίβτυλλόν г άρ' έπιβταμένως πεΐράν τ' όβελοΤβιν, 
ωπτηβάν та περιφραδέως έρύβαντό te πάντα. 
Αντομέδων δ' άρα βίτον έλων έπενειμε τραπεξη 626 
καλοΐς έν κανέοιβιν άτάρ κρέα νεΐμεν Άχιλλενς. 
οί δ' έπ' δνείαθ' έτοιμα προκείμενα χείρας ίαλλον. 
αύτάρ έπεϊ πόβιος καϊ έδητύος έξ έρον ε'ντο, 
ή toi Ααρδανίδης Πρίαμος θανμαζ' Άχιλήα, 
δββος έην οϊός τε~ θεοΐβι γαρ άντα έωκειν' 630 
αύτάρ δ Ααρδανίδην Πρίαμον θανμαζεν Άχιλλεύς, 
είβορόων δψιν τ άγαθήν καϊ μνθον άκονων. 
αύτάρ έπεϊ τάρπηβαν ές αλλήλους, όρόωντες, 
tòv πρότερος προβίειπε γέρων Πρίαμος θεοειδής' 
,,λεξον νυν με τάχιβτα, διοτρεφές, δφρα καϊ ήδη 636 
ΰπνφ νπο γλυκέ ρω ταρπώμεθα κοιμηθέντε' 
ού γάρ πω μνβαν 'όΰβε υπό βλεφάροιβιν έμοΐβιν, 
¿ξ ού βής ύπο χερβϊν έμός πάις ώλεβε θνμόν, 
άλλ' αίεϊ βτενάχω καϊ κήδεα μνρία πέββω, 
αύλής έν χόρτοιβι κνλινδόμενος κατά χόπρον. 640 
νυν δή καϊ βίτον παβάμην καϊ αί'θοπα οίνον 
λανκανίης καθέηκα' πάρος γε μεν ού τι πεπάβμην." 

ή ή', Άχιλεύς δ' έτάροιβιν ¿δε δμωήβι κέλενβεν 
δέμνι υπ' αίθόύβη θέμεναι καϊ ρήγεα καλά 
πορφυρέ' έμβαλέειν, βτορέβαι τ' έφνπερθε τάπητας, 645 
χλαίνας τ' ένθέμεναι οϋλας χαθύπερθεν έβαβθαι. 
at δ' ίβαν έκ μεγάροιο δάος μετά χερβϊν έχουβαι, 
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αιψα δ1 άρα βτόρεβαν δοιώ λέχε έγκονέονβαι. 
τον δ' έπικερτομέων προβέφη πόδας ώκύς Άχιλλεύς' 
,,έκτός μέν δή λέξο, γέρον φίλε, μή τις Αχαιών 650 
ένθάδ' έπέλθηβιν βονληφόρος, οϊ τε μοι αίεϊ 
βονλάς βουλεύονβι παρήμενοι, ή θέμις έβτίν. 
των εϊ τίς β ε ΐδοιτο θοήν διά νύκτα μέλαιναν, 
αντίκ αν έξείποι Άγαμέμνονι ποιμένι λαών, 
καί κεν άνάβληβις λνβιος νεκροΐο γένηται. 655 
αλλ' άγε μοι τόδε είπε καί άτρεκέως κατάλεξαν, 
ποββήμαρ μέμονας κτερεΐξέμεν Έκτορα δΐον, 
'όφρα τέως αυτός τε μένω καί λαόν έρύκω." 

τον δ' ήμείβετ έπειτα γέρων Πρίαμος θεοειδής' 
,,εί μέν δή μ' έθέλεις τελέβαι τάφον "Εκτο ρ ι δίφ, 660 
ώδέ κέ μοι ρέξων, 'Αχιλεϋ, κεχαριομένα θείης. 
[οίβθα γάρ, ώς κατά άβτυ έέλμεθα, τηλόθι δ' ύλη 
άξέμεν έξ όρεος, μάλα δέ Τρώες δεδίαβιν.] 
έννήμαρ μέν κ' αυτόν ένϊ μεγάροις γοάοιμεν, 
τη δεκάτη δέ κε θάπτοιμεν δαινϋτό τε λαός, 665 
ενδεκάτη δέ κε τύμβον έπ αντω ποιήδαιμεν, 
τή δέ δυωδεκάτη πολεμίξομεν, εΐ περ ανάγκη 

τον δ' αντε προβέειπε ποδάρκης δΐος Άχιλλεύς' 
,,έβται τοι καί ταύτα, γέρον Πρίαμ', ώς βν κελεύεις' 
βχήβω γάρ πόλεμον τόββον χρόνον, οββον άνωγας." 670 

ώς άρα φωνήβας έπΐ καρπφ χείρα γέροντος 
έλλαβε δεξιτερήν, μή πως δείβει ένϊ θυμω. 
οϊ μέν άρ' έν προδόμω δόμου αυτόθι κοιμήβαντο, 
κήρυξ καί Πρίαμος, πνκινά φρεβΐ μήδε' έχοντες, 
αύτάρ 'Αχιλλεύς είδε μνχω κλιβίης ένπήκτον 675 
τω δέ Βριβηις παρελέξατο καλλιπάρηος. ' 

άλλοι μέν ρα θεοί τε καί άνέρες ΙπποκορυβταΙ 
ένδον παννύχιοι, μαλακω δεδμημένοι ϋπνω' 
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άλλ' ούχ Έρμείαν έριούνιον ύπνος έμαρπτεν, • 
δρμαίνοντ' ανά θυμόν, δπως Πρίαμον βαβιλήα 680 
νηών έκπέμψειε λαθών Ιερούς πυλαωρούς. 
6τή δ' άρ' υπέρ κεφαλής καί μιν προς μνθον έειπεν' 
,,ώ γε'ρον, ον νύ τι 6οί γ ε μέλει κακόν, οίον έθ' εϋδεις 
άνδράβιν έν δηίοιβιν, έπεί σ' εί'αβεν Αχιλλεύς. 
xal ννΦ μεν φίλον vtbv έλύβαο, πολλά δ' έδωχας' 685 
ΰεΐο δέ χε ξωοϋ xal τρίς τόσα δοΐεν άποινα 
παίδες τοI μετόπιβθε λελειμμένοι, ut κ' Αγαμέμνων 
γνώη β' Ατρεΐδης, γνώωβι δε πάντες Αχαιοί." 

ώς έφατ , έδειϋεν δ' ό γέρων, κήρυκα δ' άνίβτη. 
τοίβιν δ' 'Ερμείας ξενξ' ίππους ήμιόνους τε, 690 
ρίμφα δ' άρ' αυτός έλαυνε κατά βτρατόν, ούδέ τις έγνω. 
άλλ' οτε δή πόρον Ιξον έυρρεΐος ποταμοΐο, 
[¡¡¡¡άνθου δινήεντος, ον ¿θάνατος τέκετο Ζεύς,] 
'Ερμείας μεν έπειτ απέβη προς μακρόν "Ολύμπον, 
ηώς δϊ κροκόπεπλος εκίδνατο π&βαν έπ' alav, 695 
οί δ' είς 'άβτν έλων οιμωγή τε βτοναχή τε -
ίππους, ήμίονοι δε νέκυν φέρον: ούδέ τις άλλος 
έγνω πρόβθ' άνδρών καλλιξώνων τε γυναικών, ·. 
άλλ''.άρα Καββάνδρη, ίχέλη χρυβέη Αφροδίτη, 
Πέργαμον είβαναβ&βα φίλον πατέρ' είβενόηβεν 700 
εβτεώτ έν δίφρω, κήρυκα τε άβτυβοώτην 
τον δ' άρ' εφ ήμιόνων ΐδε χείμενον έν λεχέεϋβιν. 
χώχυβέν τ άρ' έπειτα γέγωνέ τε π&ν κατά άστυ· ; .. 
,,όψεβθε, Τρώες xal Τρωάδες, "Εκτορ' ίόντες, 
εί ποτε xal ξώοντι μάχης έκνοΰτήβαντι 705 
χαίρετ, έπεί μέγα χάρμα πόλει τ' ήν παντί τε δήμω." 

ως ίφατ', ούδέ τις αύτόθ' ένΐ πτόλεΐ λίπετ άνήρ 
ούδέ γυνή' πάντας γαρ άάβχετον ικετο πένθος' 
άγχον δϊ ξύμβληντο πυλάων νεκρδν άγοντι. 
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πρώται τόν γ' άλοχός τε φίλη και πότνια μήτηρ 710 
τιλλέβ&ην, ε'π' αμαξαν έύτροχον άίξαβαι, 
άπτόμεναι κεφαλής' κλαίων δ' άμφίβτα&' δμιλος. 
και νύ κε δή πρόπαν ήμαρ ές ήέλιον καταδύντα 
Έκτο ρ α δάκρυ χέοντες δδνροντο προ πνλάων, 
εί μη αρ' έκ δίφροιο γέρων λαοΐβι μετηνδα' 716 
,,εϊξατέ μοι ονρεΰβι διελ&εμεν αντάρ έπειτα 
άβεβ&ε κλαυθμοΐο, έπήν άγάγωμι δόμονδε." 

Α ως έφαθ', οί δε διέβτηβαν καΐ εϊξαν απήνη, 
οί δ' έπεί είβάγαγον κλντά δώματα, τόν μέν έπειτα 
τρητοΐς έν λεχέεββι %-έβαν, παρά δ' εϊβαν αοιδούς 720 
θρήνων έξάρχους, οι τε βτονόεββαν άοιδήν 
οί μεν δή θρήνεον, έπI δέ βτενάχοντο γυναίκες, 
τήβιν δ5 Ανδρομάχη λενκώλενος ήρχε γόοιο, 
Έκτορος άνδροφόνοιο χάρη μετά χερβίν έχονβα' 
,,άνερ, άπ' αιώνος νέος ωλεο, κάδ δε με χήρην 725 
λείπεις έν μεγάροιβι'.πάις .δ* έτι νήπιος αντως, 
δν τέκομεν βν τ' έγώ τε δνβάμμοροι, ουδέ μιν οίω 
ήβη ν ίξεσθαι" πριν γαρ πόλις ήδε χατ άκρης 
πέρβεται' ή γαρ 'όλωλας έπίβχοπος^ δς τέ μιν αυτήν 
ρύβκεν, έχες δ' ¿λόχου? κεδνάς xal νήπια τέκνα' 730 
αί δή τοι τάχα νηνβΐν όχήβονται γλαφνρήβιν, 
xal μέν έγώ μετά τηβι' βν δ' αν, τέχος, ή έμοί αύτη 
έψεαι, ένθα χεν έργα άειχεά έργάξοιο 
αθλεύων προ άναχτος άμειλίχον ή τις Αχαιών 
ρίψει χειρό? ελών άπό πύργου, λνγρόν όλεθρον, 736 
χωόμενος, φ δή που άδελφεόν έχτανεν Έχτωρ 
Ή πάτερ' ΉΈ xal VÍÓ J, έπεί μάλα πολλοί Αχαιών 
Έκτορος έν παλάμηβιν όδάξ έλον άβπετον ονδας. 
βν μάρ μείλιχο? έβχε πατήρ τεός έν δαΐ λυγρη' 
τω χαί μιν λαοί μέν δδύρονται κατά αβτν, 749 
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άρρητον δέ τοκεϋβι γόον καΐ πένθος εθηκας, 
"Εκτορ' έμοί άέ μάλιβτα λελείψεται άλγεα λνγρά' 
ού γάρ μοι θνήβκων λεχέων ¿κ χείρας όρεξας, 
ονδέ τι μοι είπες πυκινόν έπος, ού τέ κεν αίεϊ 
μεμνήμην νύκτας τε καΐ ήματα δάκρυ χέονβα." 745 

ως έφατο κλαίουβ', έπΐ δε βτενάχοντο γυναίκες, 
τήβιν δ' αύθ' 'Εκάβη άδινον έξήρχε γόοιο' 
,"Εκτορ, έμω θνμφ πάντων πολύ φίλτατε παίδων, 
ή μεν μοι ζωός περ έών φίλος ή G θα θεοίβιν 
oC δ' άρα βεϋ κήδοντο xal έν θανάτοιό περ αϊβη. 760 
άλλους μεν γάρ παΐδας έμούς πόδας ώκύς 'Αχιλλεύς 
πέρναβχ , όν τιν έλεβκε, πέρην αλός άτρνγέτοιο, 
ές° Σάμον -ές τ' "Ιμβρον xal Λήμνο ν άμιχθαλόεββαν ' 
β εν δ' έπεί έξέλετο ψυχήν ταναήκεΐ χαλκφ, 
πολλά φνβτάξεβκεν εοϋ περί βήμ' έτάροιο 755 
Πατρόκλου, τον έπεφτνες' άνέδτηβεν δέ μιν ονδ* ώς' 
νυν δέ μοι έρβήεις καί πρόβφατος έν μεγάροιβΐν 
κεΐβαι, τω ϊκελος, όν τ άργνρότοξος Απόλλων 
οϊς άγανοΐς βελέεββιν έποιχόμενος κατέπεφνεν." 

ως έφατο κλαίονβα, γόον δ' άλίαβτον όρινεν. 760 
τήβι δ' έπειθ' 'Ελένη τριτάτη έξήρχε γόοιο' 
, "Εκτορ, έμω θνμω δ αέρων πολύ φίλτατε πάντων, — 
ή μέν μοι πόβις έβτϊν 'Αλέξανδρος θεοειδής, 
ός μ' άγαγε Τροίηνδ'· ώς πρϊν ώφελλον όλέβθαι — 
ήδη γάρ νϋν μοι τόδ' έεικοβτόν έτος έβτίν, ' 765 
έξ ού κεΐθεν έβηυ καί έμής άπελήλυθα πάτρης' 
άλλ' ού πω βεϋ άκουβα κακόν έπος ονδ' άβύφηλον 
αλλ' εί τις με xal άλλος ένΐ μεγάροιβιν ένέπτοι 
δαέρων ή γ αλόων ή είνατέρων ένπέπλων, 
ή εκυρή — έχυρός δέ πατήρ &ς ήπιος αίεί —, 770· 
άλλά βύ τόν γ' έπέεββι παραιφάμενος χατέρνκες 
βή τ' άγανοφροβύνη καϊ βοίς άγανοΐς έπέεββιν. • 
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τω βέ θ' άμα κλαίω καΐ έμ' άμμορον άχννμένη κήρ· 
ον γάρ τις μοι έτ' άλλος ένΐ Τροίη εύρείη 
ήπιος ουδέ φίλος, πάντες δέ με πεφρίκαβιν." 775 

ως έφατο κλαίονβ', έπί δ' έβτενε δήμος άπειρων, 
λαοΐβιν δ' δ γέρων Πρίαμος μετά μϋθον Ιειπεν 
,,αξετε νυν, Τρώες, ξύλα άβτνδε, μηδέ τι θνμω 
δείβητ 'Αργείων πυχινον λόχον ή γάρ 'Αχιλλενς • 
πέμπων μ' ώδ' έπέτελλε μελαινάων άπο νηών, 780 
μή πρίν πημανέειν, πρίν δωδέκατη μύλη ηώς." 

ώς εφαθ', οι δ' ύπ' άμάξηβιν βόας ήμιόνους τε 
ζεύγννβαν, αϊψα δ' έπειτα προ άβτεος ήγερέθοντο. 
έννήμαρ μεν τοί γ ε άγίνεον άβπετον ϋλην 
αλλ' δτε δή δεκάτη έφάνη φαεβίμβροτος ηώς, 785 
και τότ αρ' έξέφερον θραβύν "Εκτορα δάκρν χέοντες, 
έν δέ πυρή υπάτη νεκρού θέβαν, έν δ' έβαλαν πυρ. 
ήμος δ' ήριγένειά φάνη φοδοδάκτνλος ηώς, 
τήμος αρ' άμφΐ πνρήν κλυτον "Εκτορος ήγρετο λαός. 
[μύτάρ έπεί φ' ήγερθεν δμηγερέες τε γένοντο,] 790 
πρώτον μέν κατά πυρκαΐήν ββέβαν αΐθοπι οίνφ 
παβαν, δπόββον έπέβχε πυρός μένος' αύτάρ έπειτα 
δβτέα λευκά λέγοντο χαβίγνητοί θ' έταροί τε 
μνρόμενοι, θαλερον δέ κατείβετο δάκρυ' παρειών, 
καΐ τά γε χρυβείην ές λάρνακα θήκαν έλόντες, '795 
πορφυρέοις πέπλοιβι καλύψαντες μαλακοΐβιν 
αίψα' δ' αρ' ές χοίλην χάπετον θέβαν, αύτάρ ΰπερ&εν 
πνκνοΐβιν λάεββι κατεβτόρεβαν μεγάλοιβιν. . 
φίμφα δε βήμ' έχεαν περί δέ βκοποί εΐατο πάντη, 
μή πρίν έφορμηθεΐεν έυκνήμιδες 'Αχαιοί. 800 

χεναντες δέ το βήμα πάλιν κίον αύτάρ έπειτα 
ευ βυναγειρόμένοι δαίνυντ έριχυδέα δαΐτα 
δώμαβιν έν Πριάμοιο διοτρεφέος βαβιλήος. 

ώς οϊ γ' άμφίεπον τάφον "Εκτορος ίπποδάμοιο.^ 


