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ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ N. L·^ v-ik 

Όάνββέως απόπλους παρά Φαιάι 

αφιξις εις Ίθάχην. 

ως Ιφαθ', ot δ' αρα πάντες άχήν έγένοντο βιωπή, 

κηληθμω δ' έβχοντο κατά μέγαρα βκι&εντα. 

τον δ' αντ' Αλκίνοος άπαμείβετο φώνηβέν τε' 

„ω Όδυβεΰ, έπεί ΐκευ έμόν ποτϊ χαλχοβατές δώ 

ύψερεφές, τω β' οϋ τι πάλιν πλαγχ&έντα γ' όίω 5 

αψ άπονοβτήβειν, εί καΐ μάλα πολλά πέπονθας. 

ύμέων δ' άνδρΐ έκάβτω έφιέμενος τάδε εΐ'ρω, 

οββοι ένΐ μεγάροιβι γερονβιον αί&οπα ο ivo ν 

αίεϊ πίνετ έμοΐβιν, άκονάζεβ&ε δ' άοιδοϋ. 

εϊματα μέν δή ξείνω ένξέβτη ένί χηλω 10 

κείται καΐ χρνβός πολυδαίδαλος 'άλλα τε πάντα 

δώρ', δβα Φαιήκων βονληφόροι ένθάδ' ίνεικαν' 

άλλ' άγε ot δωμεν τρίποδα μέγαν ήδέ λέβητα 

άνδρακάς· ημείς δ' αντ ε άγειρόμενοι κατά δήμον 

τιβόμεθ' ' αργαλέον γαρ ένα προικός χαρίβαβ&αι." 15 

ως έφατ Αλκίνοος, τοΐβιν Λ' έπιήνδανε μν&ος. 

ot μεν κακκείοντες έβαν οίκόνδε έκαδτος· 

ήμος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάκτυλος Ήώς, 

νηάδ' έπεβθεύοντο, φέρον δ' ένήνορα χαλκόν. 

καΐ τα μεν εν κατέ&ηχ' ιερόν μένος Άλκινόοιο, 20 
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αυτός ίων διά νηός, υπό ξυγά, μή τιν έταίρων 

βλάπτοι έλαννόνταν, όπότε βπερχοίατ έρετμοΐς' 

οΐ δ' είς Άλκινόοιο κίον καΐ δαΐτ' άλέγυνον. 

τοΐβι δέ βονν [έρευα' Ιερόν μένος 'Αλκινόοιο 

ΖηνΙ κελαινεφέι Κρονίδη, Δ? παβιν άνάββει. 25 

μήρα δέ κήαντες δαίνυντ' έριχνδέα δαΐτ α 

τερπόμενοι' μετά δε βφιν έμέλπετο θείος αοιδός 

Αημόδοκος, λαοΐβι τετιμένος. αύτάρ Όδυββεύς 

πολλά πρός ήέλιον κεφαλήν τρέπε παμφανόωντα, 

δνναι έπειγόμενος' δή γάρ μενέαινε νέεβθαι. 80 

ώς δ' ότ' άνήρ δόρποιο λιλαίεται, φ τε πανήμαρ 

νειόν αν' έλκητον βόε οΐνοπε πηκτόν άροτρον 

άβπαβίως δ' αρα τω κατέδυ φάος ήελίοιο 

δόρπον έποίχεβθαι, βλάβεται δε τε γοΰνατ Ιόντι' 

ώς Όδυβεΐ άβπαβτόν έδυ φάος ήελίοιο. 86 

αΐψα δέ Φαιήκεββι φιληρέτμοιβι μετηύδα, 

Άλκινόω δέ μάλιβτα πιφαυβκόμενος φάτο μΰθον' 

,, 1Αλκίνοε κρεΐον, πάντων αριδείκετε λαών, 

πέμπετε με βπείβαντες απήμονα, χαίρετε δ' αυτοί, 

ήδη γαρ τετέλεβται, α μοι φίλος ήθελε θυμός, 40 

πομπή καΐ φίλα δώρα, τά μοι θεοί Ούρανίωνες 

'όλβια ποιήβειαν άμύμονα δ' οίκοι ακοιτιν 

νοβτήαας εϋροιμι 6νν άρτεμέεββι φίλοιβιν. 

ύμεΐς δ' ανθι μένοντες ένφραίνοιτε γυναίκας 

κουριδίας καΐ τέκνα' -&ΕΟΊ δ' άρετήν όπάβειαν 4 6 

παντοίην, καΐ μή τι κακόν μεταδήμιον εΐη." 

ώς εφαθ', οΐ δ' αρα πάντες έπήνεον ήδέ κέλευον 

πεμπέμεναι τόν ξεΐνον, έπεί κατά μοΐραν Εειπεν. 

καΐ τότε κήρυκα προβέφη μένος Άλκινόοιο' 

,Ποντόνοε, κρητήρα κεραββάμενος μέθυ νεΐμον 60 

παβιν άνά μέγαρον, δφρ' εύξάμενοι Αά πατρί 
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τδν ξεΐνον πέμπωμεν εήν ές πατρίδα γαΐαν." 

ως φάτο, Ποντόνοος δϊ μελίφρονα οίνον έκίρνα, 

νώμηβεν δ' άρα πάβιν έπιβταδόν οί δέ θεοΐβιν 

Εβπειβαν μακάρεββι, τοί ούρανδν εύρυν Εχονβιν, 55 

αύτόθεν έξ έδρέων. άνά δ' ΐβτατο δΐος Όδυββενς, 

Άρήτη δ' έν χειρί τίθει δέπας άμφικνπελλον 

χαί μιν φωνήβας ¿πεα πτερόεντα προβηυδα' 

,,χαΐρέ μοι, ώ βαβίλεια, διαμπερές, ε (ς 8 χε γήρας 

ελθη χαϊ θάνατος, τά τ έπ άνθρώποιβι πέλονται· 60 

αύτάρ έγώ νέομαι' βύ δϊ τέρπεο τω δ' ένϊ οίκω 

παιβί τε χαϊ λαοΐβι χαί Άλκινόω βαβιλήι." 

ώς ειπών υπϊρ ούδον έβήβετο δΐος Όδνββενς. 

τω δ' άμα κήρυκα προΐει μένος 'Αλκινόοιο, 

ήγεΐβθαι έπΐ νήα θοήν χαί θΐνα θαλάββης. 65 

Άρήτη δ' άρα οί δμωάς αμ' Επεμπε γυναίκας, 

τήν μϊν φάρος Εχονβαν ένπλυνες ήδϊ χιτώνα, 

τήν δ' έτέρην χηλον πυκινήν άμ' 'όπαββε κόμιζειν 

ή δ' άλλη βΐτόν τε φέρεν καϊ οίνον έρυθρόν. 

αύτάρ έπεί φ' έπΐ νήα κατήλυθον ήδϊ θάλαββαν, 70 

αίψα τά γ' έν νηϊ γλαφυρή πομπήες άγαυοΐ 

δεξάμενοι χατέθεντο, πόβιν χαί βρώβιν απαβαν 

χαδ δ' άρ' Όδνββήι βτόρεβαν φήγός τε λίνον τε 

νηδς έπ' ίκριόφιν γλαφυρής, ίνα νήγρετον ευδοι, 

πρύμνης. &ν δϊ χαί αύτδς έβήβετο καϊ χατέλεκτο 75 

βιγή' τοI δϊ χαθΐζον έπΐ χληΐβιν εκαβτοι 

χόβμω, πεΐβμα δ ' Ελνβαν άπο τρητοΐο λίθοιο. 

ευθ' οί άνακλινθέντες άνερρίπτουν αλα πηδώ, 

καϊ τω νήδνμος ύπνος έπΐ βλεφάροιβιν Επιπτεν, 

νήγρετος ήδιβτος, θανάτω άγχιβτα έοικώς. 30 

ή δ', ώς τ έν πεδίω τετράοροι άρβενες ίπποι 

πάντες αμ' δρμηθέντες υπδ πληγήβιν ίμάβθλης 
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ύψόδ' άειρόμενοι φίμφα πρήδβονδι χέλευ9ον, 

ως άρα της πρύμνη μεν άείρετο, χϋμα δ' δπιβ9εν 

πορφύρεον μέγα 9νε πολυφλοίββοιο 9αλάδδης' 85 

ή δέ μάλ' άβφαλέως θεεν έμπεδον ουδέ χεν ίρηξ 

κίρκος δμαρτήβειεν, έλαφρδτατος πετεηνων 

ώς ή ρίμφα 9έουβα &αλάββης κύματ έταμνεν, 

άνδρα φέρονδα 9εοΙς έναλίγκια μήδε' έχοντα, 

δς πρίν μέν μάλα πολλά πά&' άλγεα δν κατά θυμόν. 

άνδρων τε πτολέμονς αλεγεινά τε κύματα πείρων 91 

δή τότε γ' άτρέμας ενδε λελαβμένος, δβδ' έπεπόν&ειν. 

ευτ' άβτήρ ύπερέδχε φαάντατος, δς τε μάλιδτα 

έρχεται άγγέλλων φάος ήοϋς ήριγενείης, 

τήμος δή νήβω προδεπίλνατο ποντοπόρος νηϋς. 95 

Φόρκυνος δέ τις έβτι λιμήν άλίοιο γέροντος 

έν δήμω Ί&άκης, δύο δέ προβλήτες έν αύτω 

άχταΐ άπορρώγες, λιμένος ποτιπεπτηυΐαι, 

αΐ τ' άνέμων βχεπόωβι δνβαήων μέγα χϋμα 

έκτοθεν έντοβ9εν δέ τ' άνευ δεβμοϊο μένουβιν ιοο 

νήε? έύδδελμοι, δτ' αν δρμου μέτρον ΐκωνται. 

αύτάρ έπϊ κράτος λιμένος τανύφυλλος έλαίη, 

άγχό9ι δ' αυτής άντρον έπήρατον ήεροειδές, 

ίρον ννμφάαν, αϊ νηιάδες χαλέονται. 

έν δε χρητήρές τε χαϊ άμφιφορήες έαβιν ιοό 

λάινοι' ένθα δ' έπειτα τι&αιβώβδουδι μέλιδβαι. 

έν δ ' ιβτοί λίθεοι περιμήχεες, ένθα τε νύμφαι 

φάρε' ύφαίνουβιν αλιπόρφυρα, θαΰμα ίδέβ&αι· 

έν δ' υδατ' αίενάοντα. δύω δέ τέ οι 9ύραι είδίν, 

αί μέν πρδς Βορέαο χαταιβαταί άν&ρώποιδιν, 110 

αί δ' αυ προς Νότου είβΐ 9εώτεραι, ουδέ τι κείνη 

άνδρες έβέρχονται, άλλ' αθανάτων δδός έδτιν. . 

ένθ' οΐ γ' ε Ιδ έλαβαν πριν είδότες. ή μέν έπειτα 
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ήπείρω έπέκελβεν, οβον τ' έπΐ ήμιβυ πάβης, 

βπερχομένη' τοΐον γαρ έπείγετο χέρβ' έρετάων 115 

of δ' έκ νηός βάντες έυξυγου ήπειρόνδε 

πρώτον Όδυββήα γλαφυρής ¿x νηός άειραν 

αύτω βνν τε λίνω xul ρήγεΐ βιγαλόεντι, 

κάδ δ' άρ' έπϊ ψαμάθω έθεβαν δεδμημε'νον νπνω, 

έκ δΐ χρήματ' αειραν, a of Φαίηκες άγαυοϊ 120 

ωπαβαν οΐκαδ' Ιόντι διά μεγάθυμον Άθήνην. 

καΐ τα μεν ουν παρά πυθμέν' έλαίης άθρόα θήκαν 

εκτός δδοϋ, μή πώ τις δδιτάων ανθρώπων, 

πριν Όδυβή' εγρεβθαι, έπελθών δηλήβαιτο' 

αυτοί δ' αυτ οΐκόνδε πάλιν κίον. ούδ' ένοβίχθων 

λήθετ' άπειλάων, τάς άντιθεω Όδυβήι 126 

πρώτον έπηπείληβε, Α ιός δ' έξεΐρετο βονλήν 

,,Ζεν πάτερ, ονκέτ' έγώ γε μετ άθανάτοιβι θεοΐβιν 

τιμήεις έ'βομαι, οτε με βροτοϊ ου τι τΐουβιν 

Φαίηκες, toi πε'ρ τε έμής έξειβι γενέθλης. 130 

xal γάρ νϋν Όδυβή α φάμην κακά πολλά παθόντα 

οΐκαδ' έλευβεβθαι' νόβτον δέ of ου ποτ' άπηύρων 

πάγχυ, έπεί βύ πρώτον νπέβχεο καί κατένενβας • 

of δ' ενδοντ' έν νηΐ θοή έπϊ πόντον άγοντες 

κάτθεβαν είν 'Ιθάκη, έδοβαν δέ οί άβπετα δώρα, 135 

χαλχόν τε χρυβόν τε άλις έβθήτά θ' ύφαντήν, 

πόλλ', об' άν ουδέ ποτε Τροίης έξήρατ' Όδυββεύς, 

ει περ άπήμων ήλθε, λαχών από ληίδος αϊβαν." 

τδν δ' άπαμειβόμένος προβέφη νεφεληγερετα Ζευς' 

,,ω πόποι, έννοβίγαι' εύρυβθενές, οΐον έειπες. 140 

ου τί β' άτιμάξονβι θεοί' χαλεπδν δέ κεν εί'η 

πρεββύτατον xal άριβτον άτιμίηβιν Ιάλλειν. 

ανδρών δ' εί πέρ τις βε βίη xal κάρτεΐ εΐκων 

ου τι τίει, eoi δ' εβτι καί έξοπίβω τίβις αΐεί. 
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έρξον, όπως ¿θέλεις και τ οι φίλον έπλετο θυμώ." 145 

τον 6' ήμείβετ έπειτα Ποβειδάων ένοβΐχθων 

,,αιψά χ έγών έρξαιμι, χελαινεφές, ώς αγορεύεις· 

αλλά Gov αίεΐ θνμόν όπΐξομαι ήδ' άλεεΐνω. 

νϋν αν Φαιήκων ¿θέλω περικαλλέα νήα 

έχ πομπής άνιοϋβαν έν ήεροειδέι πόντω 150 

ραϊβαι, ιν ήδη θχώνται, άπολληξωβι δε πομπής 

άνθρώπων, μέγα δέ βψιν όρος πόλει άμφικαλνψαι." 

τόν δ' άπαμειβόμενος προβέφη νεφεληγερέτα Ζεύς · 

,,ώ πέπον, ώς μεν έμω θνμώ δοκεΐ είναι άριβτα, 

όππότε κεν δή πάντες έλαννομένην προΐδωνται 155 

λαοί άπό πτόλιος, θεΐναι λΐθον έγγύθι γαι'ης 

νηΐ θοή ΐχελον, ίνα θαυμάζωβιν άπαντες 

άνθρωποι, μέγα δέ βφιν όρος πόλει άμφιχαλύψαι." 

αύτάρ έπεί τό γ' άχονβε Ποβειδάων ένοβΐχθων, 

βή φ' Ιμεν ές Σχερίην, δθι Φαίηκες γεγάαβιν. 160 

ένθ' ίμεν', ή δέ μάλα βχεδον ήλνθε ποντοπόρος νηνς 

φίμφα διωκομένη. της δέ βχεδον ήλθ' ένοβΐχθων, 

ός μιν λ&αν έθηκε χαί έρρίζωβεν ένερθεν 

χειρί καταπρηνεΐ έλάβας' ò δέ νόβφι βεβήκειν. 

ot δέ πρός αλλήλους ίπεα πτερόεντ αγόρευαν 165 

Φαίηχες δολιχήρετμοι, νανβίκλυτοι άνδρες. 

ώδε δέ τις εί'πεβκεν Ιδών ές πληβίον άλλον 

,,ω μοι, τις δή νήα θοήν έπέδηβ' ένΐ πόντω 

οίκαδ' έλαννομένην; χαί δή προνψαίνετο παβα 

ώς άρα τις εΐπεβκε, τα δ ' οΰκ Ιβαν, ώς έτέτυκτο. 170 

τοΐβιν δ' Αλκίνοος άγορήβατο καϊ μετέειπεν 

πόποι, ή μάλα δή με παλαίφατα θέβφαθ' 1κάνει 

πατρός έμοϋ, δ? έφαβκε Ποβειδάων' άγάβαβθαι 

ήμίν, οννεκα πομποί άπήμονές είμεν απάντων, 

φή ποτέ Φαιήκων άνδρών περικαλλέα νήα 175 



ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ X I I . 7 

έχ πομπής άνιουβαν έν ήεροειδέι πόντφ 

φαιβέμεναι, μέγα δ' ήμιν όρος πάλει άμφικαλύψειν. 

ώς άγόρεν ό γέρων, τά δε δή νΰν πάντα τελείται, 

άλλ' αγεθ', ώς αν έγώ εΐπω, πειθώμεθα πάντες, 

πομπής μϊν παύβαβ&ε βροτων, δτε κέν τις ΐκηται 180 

ήμετερον προτΐ αβτν Ποβειδάωνι δϊ ταύρους 

δώδεκα κεκριμένονς ίερεύβομεν, αϊ κ έλεήβη 

μηδ' ήμιν περίμηκες όρος πάλει άμφικαλύψη." 

ώς έφαθ', οί δ' έδειβαν, έτοιμάββαντο δε ταύρους. 

ώς οί μέν ρ ενχοντο Ποβειδάωνι ανακτι 185 

δήμου Φαιήκων ήγήτορες ήδε μέδοντες 

έβτεώτες περί βωμόν ό δ' έγρετο δΐος Όδνββεύς 

εύδων έν γαίη πατρωίη, ουδέ μιν έγνω 

ήδη δήν άπεών περί γαρ θεός ήέρα χεϋεν 

[Παλλάς Άθηναίη, κούρη Α ιός, όφρα μιν αυτόν 190 

αγνωβτον τεύξειεν έκαβτά τε μυθήβαιτο, 

μή μιν πρϊν άλοχος γνοίη άβτοί τε φίλοι τε, 

πρίν παβαν μνηβτήρας ΰπερβαβίην άποτΐβαι' 

τούνεκ' αρ' άλλοΐδέα φαινέβκετο πάντα ανακτι, 

άτραπιτοί τε διηνεκέες λιμένες τε πάνορμοι 196 

πέτραι τ' ήλίβατοι xal δένδρεα τηλεθόωντα.] 

βτή δ' αρ' άναΐξας και φ' εί'βιδε πατρίδα γαϊαν' 

ωμωξέν τ' άρ' έπειτα καϊ ώ πεπλήγετο μηρώ 

χερβί καταπρηνέββ', όλοφυρόμενος δ' έπος ηϋδα' 
uώ μοι έγώ, τέων αυτέ βροτων ές γαϊαν ίκάνω; 200 

ή φ' οΐ γ' υβριβταί τε xal άγριοι ονδε δίκαιοι, 

ήε φιλόξεινοι και βφιν νόος έβτϊ θεουδής; 

πή δή χρήματα πολλά φέρω τάδε; πή τε καϊ αυτός 

πλάξομαι; αΐθ' όφελον μεϊναι παρά Φαιήκεββιν 

αύτοϋ· έγώ δε κεν άλλον νπερμενέων βαβιλήων 205 

έξικόμην, ός κέν με φίλει καϊ έπεμπε νέεβθαι. 
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νυν δ' οντ' άρ πη 9έβ9αι έπίδταμαι, ουδέ μέν αυτού 

καλλείψω, μή πώς μοι ελωρ άλλοιβι γένηται. 

ώ πάποι, ουκ άρα πάντα νοήμονες ουδέ δίκαιοι 

ήβαν Φαιήκων ηγήτορες ήδέ μέδοντες, 210 

οι μ' εις άλλην γαΐαν άπήγαγον ή τέ μ εφαντο 

άξειν εις Ί&άχην έυδείελον, ουδέ τέλεδβαν. 

Ζευς δφεας τίδαιτο ΐκετήβιος, δ? τε και άλλου? 

ανθρώπου? έφορα καΐ τίνυται, δς τις αμάρτη. 

αλλ' αγε δή τα χρήματ' άρι9μήδω καΐ ϊδωμαι, 215 

μή τί μοι οΐχωνται κοίλης έπΐ νηος άγοντες 

ώς είπών τρίποδας περικαλλέας ήδέ λέβητας 

ήρίϋμει καΐ χρνδον υφαντά τε εΐματα καλά' 

των μέν άρ' ου τι πό&ει' δ δ' όδϋρετο πατρίδα γαΐαν 

έρπύξων παρά θΓνα πολυφλοιβ|3οιο %αλάδβης 220 

πδλλ' όλοφυρόμενος. βχεδό&εν δε οί ήλθε ν Ά9ήνη 

άνδρϊ δέμας έικνϊα νέφ, έπιβώτορι μήλων, 

παναπάλω, οϊοί τε άνάκτων παίδες έαδιν, 

δίπτυχον άμφ' ωμοιβιν Ιχονδ' έυεργέα λώπην' 

ποδδϊ δ' υπό λιπαροΐδι πέδιλ' έχε, χερδϊ δ' άκοντα. 225 

τήν δ' Όδνδεύς γή9ηβεν ίδών καΐ έναντίος ήλθεν 

και μιν φωνήδας επεα πτερόεντα προβηύδα' 

,,ώ φίλ', έπεί δε πρώτα κιχάνω τωδ' ένϊ χώρω, 

χαίρε τε και μή μοί τι κακω νόω αντιβολήβαις, 

αλλά βάω μέν ταύτα, δάω δ' έμέ' δοΐ γάρ έγώ γε 230 

εύχομαι ως τε θεώ και δεν φίλα γονναΟ·' [κάνω. 

και μοι τοϋτ άγόρευβον έτήτυμον, δφρ' ε'ύ είδώ" 

τίς γή, τίς δήμος; τίνες άνέρες έγγεγάαβιν; 

ή που τις νήβων ένδείελος, ήέ τις ακτή 

κεΐθ' άλΐ κεκλιμένη έριβώλακος ήπειροιο;" 235 

τόν δ' αυτε προδέειπε θεά, γλαυκώπις 'Α9ήνη· 

,,νήπιός εις, ί> ξεΐν', ή τηλό&εν είλήλον9ας, 
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si δή τήνδε τε γαΐαν άνείρεαι' ουδέ τι λ ¿ην 

ούτω νώννμός έβτιν ' ί'βαβι δε μιν μάλα πολλοί, 

ή μεν οβοι ναίονβι προς ηώ τ' ήέλιόν τε, 240 

ήδ' δββοι μετόπιβθε ποτΐ ζόφον ήερόεντα. 

ή τοι μεν τρηχεΐα καί ονχ Ιππήλατός έβτιν, 

ουδέ λίην λυπρή, άταρ ούδ' ευρεία τέτνχται. 

εν μεν γάρ οί σίτος άθέβφατος, έν δέ τε οίνος 

γίγνεται' αΐεϊ δ' όμβρος έχει τεθαλνΐά τ' έέρβη. 245 

αίγίβοτος δ' αγαθή καί βονβοτος' έβτι μεν νλη 

παντοίη, έν δ' άρδμοί έπηετανοί παρέαβιν. 

τω τοι, ξεΐν', 'Ιθάκης γ ε καί ές Τροίην όνομ ΐκει, 

την περ τηλον φαβιν Άχαιίδος έμμεναι αί'ης." 

ώς φάτο, γήθηβεν δέ πολύτλας δΐος Όδυββεύς 250 

χαίρων ή γαίη πατρωίη, ως οί έειπεν 

Παλλάς Άθηναίη κούρη Α ιός αίγιόχοιο. 

καί μιν φωνήβας έπε α πτερόεντ α προβηνδα' 

ονδ' δ γ' άληθέα είπε, πάλιν δ' δ γε λάζετο μνθον, 

αίέν ένί βτήθεββι νόον πολνκερδέα νωμών ¿55 

,,πυνθανόμην 'Ιθάκης γε καί έν Τροίη ενρείη 

τηλοϋ υπέρ πόντου' νυν δ' είλήλονθα καί αυτός 

χρήμαβι βνν τοίβδεββι. λιπών δ' έτι παιβί τοβαντα 

φεύγω, έπεί φίλον via κατέκτανον Ίδομενήος, 

Όρβίλοχον πόδας ώκύν, δς έν Κρήτη ενρείη 260 

άνέρας άλφηβτας νίκα ταχέεββι πόδεββιν, 

οννεκά με βτερέβαι της ληίδος ήθελε πάβης 

Τρωιάδος, της εΐνεκ' έγώ πάθον αλγεα θνμω 

ανδρών τε πτολέμους άλεγεινά τε κύματα πείρων, 

ούνεχ' αρ' ονχ ω πατρί χαριξόμενος θεράπενον 265 

δήμω ένι Τρώων, άλλ' άλλων ήρχον εταίρων, 

τον μέν έγώ κατιόντα βάλον χαλκήρεΐ δονρί 

άγρόθεν, έγγύς δδοΐο λοχηβάμενος βνν έταίρφ' 
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νυξ δέ μάλα δνοφερή χάτεχ' ούρανόν, ουδέ τις ήμεας 

ανθρώπων ένόηδε, λάθον δέ έ θυμόν άπούρας. 270 

αντάρ έπεϊ δή τόν γε χατέχτανον όξε'ι χαλκω, 

αύτίκ έγών ¿πΐ νήα χιών Φοίνικας άγανούς 

έλλιδάμην χαί δφιν μενοεικέα ληίδα δωχα. 

τους μ' έχέλευβα Πνλονδε καταδτήδαι χαί έφέδδαι, 

ή εις "Ηλιδα δίαν, δθι χρατέονδιν Έπειοί. 275 

άλλ' ή τοί βφεας χεΐ&εν άπώδατο Ις άνέμοιο 

πόλλ' άεκαζομένους, ονδ' ή&ελον έξαπατήδαι' 

χεΐ&εν δέ πλαγχ&έντες Ιχάνομεν έν&άδε νυκτός, 

βπουδή δ' ές λιμένα προερέδδαμεν, ούδέ τις ήμιν 

δόρπου μνήβτις ¿ην μάλα περ χατέουδιν ελέβ&αι, 280 

άλλ' αύτως άποβάντες έκειμεθα νηος άπαντες. 

ένθ' έμέ μέν γλυκύς νπνος έπήλυ&ε κεκμηώτα, 

of δέ χρήματ' έμά γλαφυρής έχ νηός έλόντες 

χάτ&εδαν, ένθα περ avrò? έπΐ ψαμά&οιδιν έκείμην. 

of δ* ές Σιδονίην έύ ναιομένην άναβάντες 285 

φχοντ'' αύτάρ έγώ λιπόμην άχαχήμενος ήτορ." 

ως φάτο, μείδηδεν δέ θεά, γλαυκωπις Ά&ήνη, 

χειρί τέ μιν χατέρεξε' δέμας δ' ήικτο γνναιχί 

καλή τε μεγάλη τε χαί άγλαά έργα ίδυίη. 

χαί μιν φωνήδαδ' ίπεα πτερόεντα προδηύδα' 290 

,,κερδαλε'ο? χ . εΐη χαί έπίκλοπος, δ? δε παρέλ&οι 

έν πάντεδδι δόλοιδι, χαί εί θεό? άντιάδειεν. 

δχέτλιε, ποιχιλομήτα, δόλων ¿τ, ουκ άρ' έμελλες, 

ονδ' έν δή περ έών γαίη, λήξειν άπατάων 

μύθων τε χλοπίων, οΐ τοι πεδόθεν φίλοι είδίν. 295 

άλλ' άγε μηχέτι ταύτα λεγώμε&α, είδότες άμφω 

χέρδε', έπεϊ δύ μέν έδδι βροτών Ζχ άριδτος άπάντων 

βουλή χαί μύ&οιδιν, έγώ δ ' έν π&δι θεοΓΟιν 

μήτι τε χλέομαι χαί χέρδεδιν. ούδέ δύ γ' έγνως 
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Παλλάδ' Άθηναίην, κούρην Α ιός, ή τέ toi alti 800 
¿ν πάντεββι πόνοιβι παρίβταμαι ήδε φνλάββω, 

καϊ δέ βε Φαιήκεββι ψίλον πάντεββιν έθηκα. ' 

νϋν αν δεΰρ' ίκόμην, ίνα TOI βύν μήτιν νφήνω 

χρήματα τε κρύψω, оба τοι Φαίηκες άγανοί 

ώπαβαν οϊκαδ' Ιόντι έμή βουλή τε νόω τε, 306 

εΐπω θ', 8вба τοι alea δόμοις ένι ποιητοΐβιν 

χήδε' άναπλήβαι' βύ δϊ τετλάμεναι καϊ άνάγχη, 

μηδέ τω έχψάβθαι μήτ ανδρών μήτε γυναικών 

πάντων, ουνεχ' αρ' ήλθες άλώμενος, αλλά βιωπή 

πάβχειν αλγεα πολλά, βίας νποδέγμενος άνδρών." 310 

τήν δ' άπαμειβόμενος προβέψη πολύμητις Όδνββεύς · 

,,άργαλέον 6ε, θεά, γνώναι βροτώ άντιάβαντι, 

καϊ μάλ' έπιβταμένω · βϊ γαρ αυτήν παντί έίβκεις. 

τούτο δ' έγών έύ οίδ', ότι μοι πάρος ήπίη ήβθα, 

εϊος ένΙ Τροίη πολεμίζομεν νίες Αχαιών 315 

αντάρ έπεί Πριάμοιο πάλιν διεπέρβαμεν αίπήν, 

βήμεν Ô' έν νήεββι, θεός δ' έκέδαββεν 'Αχαιούς, 

ου в' έτ έπειτα ίδον, κούρη Α ιός, ονδϊ νόηβα 

νηός έμής έπιβάβαν, όπως τί μοι άλγος άλάλκοις. 

[άλλ' αΐεϊ ψρεοϊν ήβιν έχων δεδαϊγμένον ήτορ 320 

ήλώμην, εΐως με θεοί κακότητος έλνβαν' 

πρίν γ' δτε Φαιήκων άνδρών έν πίονι δήμω 

θάρβννάς τ' έπέεββι καί ές πάλιν ήγαγες αυτή.] 

νυν δε βε προς πατρός γουνάξομαι' ού γαρ όίω 

ήχειν είς Ίθάκην ένδείελον, άλλα τιν άλλην 325 

γαΐαν άναβτρέφομαι, βϊ δϊ χερτομέονβαν όίω 

ταντ' άγορευέμεναι, ΐν' έμάς φρένας ήπεροπεύβης' 

είπέ μοι, εί έτεόν γε φίλην ές πατρίδ' Ικάνω." 

τόν δ' ήμείβετ έπειτα θεά, γλαυχώπις 'Αθήνη' 

„alti τοι τοιούτον ένΙ βτήθεββι νόημα' 330 
ηομχβι Ostuu . π . s 
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τω 6ε xal ού δύναμαι προλιπεΐν δύβτηνον έόντα, 

οννεκ' έπητής έ661 καΐ άγχίνοος xal έχέφρων. 

[αβπαβίως γάρ x άλλος άνήρ άλαλήμενος έλθων 

ϊετ' ένϊ μεγάροις Ιδέειν παΐδάς τ άλοχόν τε' 

βοΐ δ' οϋ na» φίλον έβτΐ δαήμεναι ουδέ πυθέβθαι, 335 

πρίν γ' έτι 6ή ς άλόχον πειρήβεαι, ή τε τοι αντως 

ήΰται ένϊ μεγάροιβιν, όιζνραΐ δε of αΐεΐ 

φθίνουβιν νύκτες τε xal ήματα δάκρυ χεούΰη.] 

αύτάρ ¿γώ το μεν ού ποτ άπίβτεον, ¿λλ' ένϊ θνμω 

¿¡δε', δ νοδτήβεις όλέβας άπο πάντας εταίρους' 340 

αλλά τοι ούχ έθέληβα Ποβειδάωνι μάχεβθαι 

πατροκαβιγνήτω, δ? τοι κότον ένθετο θυμω . 

χωόμενος, οτι οί υΐον φίλον έξαλάωβας. . 

αλλ' άγε τοι δείξω 'Ιθάκης έδος, 8φρα πεποίθης. 

Φόρκυνος μεν οδ' έβτΐ λιμήν άλίοιο γέροντος, 345 

ήδε δ' έπϊ κράτος λιμένος τανύφνλλος έλαίη' 

[άγχόθι δ' αυτής άντρον έπήρατον ήεροειδές, 

[ρόν νυμφάων, αϊ νηιάδες καλέονται'] 

τοΰτο δέ τοι βπέος έβτΐ χατηρεφές, ένθα βύ πολλάς . 

έρδεβχες νύμφηβι τεληέβΰας έχατόμβας' 350 

τοΰτο dà Νήριτόν έβτιν, 'όρος καταειμένον ύλη." 

ώς είποϋΰα θεά 6χέδαβ' ήερα, εΐβατο dà χθων . 

γήθηβέν τ' άρ' έπειτα πολύτλας διος Όδυββενς . 

χαίρων ή γαίη, χύβε δε ζείδωρον άρουραν. 

αντίκα δέ νύμφης ήρήβατο χείρας άναΰχών' 355 

,,νύμφαι νηιάδες, χοϋραι Α ιός, ου ποτ έγώ γε • 

όψεβθ' ϋμμ' έφάμην ' νυν δ' εύχωλής άγανήβιν • · 

χαίρε τ'· άτάρ xal δώρα διδώΰομεν, ¿>s τό πάρος περ, 

αΐ κεν έά πρόφρων με Αιός θυγάτηρ άγελείη 

αυτόν τε ζώειν χαί μοι φίλον νΓον άέξη." 360 

τόν δ' αυτε προβέειπε θεά, γλανχώπις Άθήνη' 
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,,θάρβει, μή τοι ταύτα μετά φρεβί βήβι μελόντων. 

άλλα χρήματα μεν μνχώ άντρου θεβπεβίοιο 

θείομεν αντίκα νυν, ίνα περ τάδε τοι βόα μίμνη' 

αύτοϊ δε φραξώμεθ', όπως 'όχ αριβτα γένηται." 365 

ως είπονβα θεά δϋνε βπέος ήεροειδές, 

μαιομένη κενθμώνας άνά βπέος' αντάρ Όδνββενς 

άββον πάντ' έφόρει, χρνβόν καί άτειρέα χαλκον 

εΐματά τ' ενποίητα, τά οί Φαίηκες έδωκαν, 

καί τά μεν ευ χατέθηχε, λίθον δ" έπέθηκε θύρηβιν 370 

Παλλάς Αθηναίη, χούρη Α ιός αίγιόχοιο. 

τω δε καθεξομένω ιερής παρά πνθμέν' έλαίης 

φραζέβθην μνηβτήρβιν υπερφιάλοιβιν 'όλεθρον. 

τοΐβι δέ μύθων ήρχε θεά, γλαυκώπις Αθήνη' 

,,διογενές Ααερτιάδη, πολυμήχαν Όδνββεϋ, 375 

φράξευ, δπως μνηβτήρβιν άναιδέβι χείρας έφήβεις, 

οί δή τοι τρίετες μέγαρον χάτα χοιρανέονβιν, 

μνώμενοι αντιθέην αλοχον καί έδνα δίδοντες' 

ή δέ βον αίεί νόβτον όδυρομένη κατά θυμον 

πάντας μέν ρ' έλπει καί ύπίβχεται άνδρί εκάβτφ, 380 

αγγελίας προ Γείσα, νόος δέ οί 'άλλα μενοινα." 

τήν δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις Όδνββεύς' 

,,ίδ πόποι, ή μάλα δή Αγαμέμνονος Ατρεΐδαο 

φθίβεβθαι κακόν οιτον ένί μεγάροιβιν έμέλλον, 

εί μή μοι βύ έκαβτα, θεά, κατά μοΐραν έειπες. 385 

άλλ' αγε μήτιν νφηνον, δπως άποτίβομαι αύτους, 

παρ δέ μοι αυτή βτήθι μένος πολνθαρβές ένεΐβα, 

οίον δτε Τροίης λύομεν λιπαρά χρήδεμνα. 

αϊ χέ μοι ώς με μανία παραβταίης, γλανχώπι, 

καί κε τριηχοβίοιβιν έγών ανδρεββι μαχοίμην 390 

βϋν βοί, πότνα θεά, δτε μοι πρόφραββ' έπαρήγοις." 

tbv δ' ήμείβετ έπειτα θεά, γλανκώπις Αθήνη· 

ί* 
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,,καΐ λίην το ι έγώ γε παρέδβομαι, ουδέ με λήδεις, 

άππότε κεν δή ταύτα πενώμεύα ' και τι/ν όίω 

αΐματί τ έγκεφάλω τε παλαξέμεν αδπετον ουδας 395 

ανδρών μνηδτήρων, οΐ τοι βίοτον χατέδουβιν. 

άλλ' αγε δ' αγνωδτον τενξω πάντεδδι βροτοΐδιν. 

χάρψω μεν χρόα καλόν ένΐ γναμπτοΐδι μέλεδδιν, 

ξανθά? δ' έκ κεφαλής όλέδω τρίχας, άμφΐ δέ λαΐφος 

ε'δδω, δ κε δτυγέηδιν ίδών αν&ρωπον έχοντα, 400 

χννζώδω δέ τοι δδδε πάρος περιχαλλέ' έόντε, 

ώς αν άεικέλιος παδι μνηδτήρδι φανείης 

δή τ άλόχω xal παιδί, τόν έν μεγάροιδιν έλειπες, 

αυτός δέ πρώτιδτα δυβώτην είδαφικέδ9αι, 

δς τοι υών έπίουρος, όμως δέ τοι ήπια οΐδεν 405 

παΐδά τε δον φιλέει καΐ έχέφρονα Πηνελόπειαν. 

δήεις τόν γε δΰεδδι παρήμενον at δέ νέμονται 

πάρ Κόρακος πέτρη έπί τε κρήνη Άρε&ούδη 

έδ&ουδαι βάλανον μενοειχέα xal μέλαν ύδωρ 

πίνουδαι, τά θ ' υεδδι τρέφει τεϋαλυίαν άλοιφήν. 410 

ένθα μένειν xal πάντα παρήμενος έξερέεδ&αι, 

δφρ αν έγών έλθω Σπάρτην ές καλλιγυναιχα 

Τηλέμαχου χαλέουδα, τεον φίλον υίόν, Όδυδδεϋ, 

δς τοι ές εύρύχορον Λακεδαίμονα πάρ Μενέλαου 

φχετο πευδόμενος μετά δον κλέος, ή που έτ εί'ης." 415 

τήν δ' άπαμειβόμενος προδέφη πολύμητις'Οδυδδεύς' 

,,τίπτε γαρ ον of έειπες, ένΐ φρεδί πάντα ίδυΓα; 

ή ίνα πον καΐ κείνος άλώμενος αλγεα πάδχη 

πόντου έπ άτρύγετον, βίοτον δέ οί άλλοι έδωδιν." 

τον δ' ήμείβετ έπειτα θεά, γλαυκώπις Ά&ήνη' 420 

,,μή δή τοι χεΐνός γε λίην έν&ύμιος έδτω. 

αυτή μιν πόμπευον, ίνα κλέος έδ&λόν άροιτο 

χεΐδ' έλθών · άτάρ ον τιν' έχει πόνον, αλλά εχηλος 
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ήβται έν Άτρεΐδαο δόμοις, παρά δ' άβπετα κείται, 

ή μέν μιν λοχόωβι νέοι βύν νηΐ μελαίνη 425 

ίέμενοι κτεΐναι, πρίν πατρίδα γαΐαν ίκέβθαι' 

άλλά τά γ' ουκ όίω' πρίν και τινα γαία καθέξει 

[ανδρών μνηβτήρων, οι τοι βίοτον κατέδουβιν]. 

ως άρα μιν φα μένη φάβδω έπεμάββατ' Άθήνη. 

κάρψεν μϊν χρόα καλόν ένΐ γναμπτοΐβι μέλεββιν, 430 

ξανθάς δ' έκ κεφαλής ολεβε τρίχας, άμφΐ δϊ δέρμα 

πάντεββιν μελέεββι παλαιού θήκε γέροντος, 

κννζωβεν δέ οί όββε πάρος περικαλλέ' έόντε' 

άμφΐ δέ μιν φάκος άλλο κακόν βάλεν ήδε χιτώνα, 

φωγαλέα φυπόωντα, κακω μεμορνχμένα καπνω' 435 

άμφΐ δέ μιν μέγα δέρμα ταχείης εββ' έλάφοιο 

ψιλόν. δώκε δέ οί βκήπτρον καΐ άεικέα πήρην, 

πνκνά φωγαλέην, έν δϊ βτρόφος ήεν άορτήρ. 

τώ γ' ώς βουλεύβαντε διέτμαγεν ή μϊν έπειτα 

ές Λακεδαίμονα διαν έβη μετά παϊδ' Όδυΰήος. 440 

Ο Λ Τ Σ Σ Ε Ι Α Σ ¡3. 

Όόνΰβέως Λρός Ενμαιον ομιλία. 

αύτάρ b έκ λυμένος προβέβη τρηχεΐαν άταρπόν 

χώρον αν' νλήεντα δι' άκριας, ή οί Άθήνη 

πέφραδε δϊον υφορβόν, ο οί βιότοιο μάλιβτα 

κήδετο οίκήων, oi)g κτήβατο δΐος Όδνββενς. 

τον δ' άρ' ένΐ προδόμω ενρ' ήμενον, ένθα οί αυλή 5 

υψηλή δέδμητο, περιβκέπτω ένΐ χώρω, 

καλή τε μεγάλη τε, περίδρομος· ην φα βνβώτης 
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αυτός δείμαθ' νεββιν άποιχομένοιο άτακτος, 

νόβφιν δεβποίνης xal Ααέρταο γέροντος, 

ρυτοΐβιν λάεββι χαί έθρίγκωβεν άχέρδω. 10 
σταυρούς δ' έκτος έλαββε διαμπερές ένθα xal ένθα 

πυκνούς καΐ θαμέας, το μέλαν δρυός άμφικεάββας. 

έντοβθεν δ' αυλής βυφεούς δυοκαίδεκα ποίειν 

πληβίον άλλήλων, εύνάς βνβίν έν δέ εκάβτω 

πεντήκοντα βόες χαμαιευνάδες έρχατόωντο, 15 

θήλειαι τοκάδες' τοϊ δ' αρβενες έκτος l'avo ν, 

πολλον πανρότεροι' τους γαρ μιννθεβκον έδοντες 

άντίθεοι μνηβτήρες, έπεϊ προΐαλλε βνβώτης 

αίεΐ ζατρεφέων βιάλων τον άριστον απάντων 

ot δέ τριακόσιοι τε xal έξήκοντα πέλοντο. 20 

πάρ δέ κννες θήρεββιν έοικότες αΐέν ίανον 

τέσσαρες, ους έθρεψε βυβώτης, δρχαμος ανδρών. 

αντος δ' άμφΐ πόδεββιν έοΐς άράριβκε πέδιλα, 

τάμνων δέρμα βόειον ένχροές' οι δέ δή άλλοι 

ωχοντ' άλλνδις άλλος αμ' άγρομένοιβι βνεββιν, 25 

ot τρεις' τον δέ τέταρτον άποπροέηκε πόλινδε, 

βϋν άγέμεν μνηβτήρβιν νπερφιάλοιβιν ανάγκη, 

'όφρ' Сερενβαντες κρειών κορεβαίατο θυμόν. 

έξαπίνης δ' Όδυβήα ΐδον κννες νλακόμωροι' 

ot μέν κεκληγώτες έπέδραμον, αντάρ Όδνββενς 30 
έξετο κερδοβννη, βκήπτρον δέ ot έκπεσε χειρός. 

ένθα χεν ω παρ βταθμω άειχέλιον πάθεν άλγος' 

άλλα βυβώτης ώχα ποβΐ κραιπνοΐβι μεταβπων 

έββυτ ανά πρόθυρο ν, βκντος δέ ot έκπεσε χειρός, 

τους μέν δμοκλήβας ίενεν κννας αλλνδις άλλον 35 

πυκνήβιν λιθάδεββιν 6 δέ προβέειπεν άτακτα* 

, ,ώ γέρον, ή όλιγον βε κύνες διεδηλήβαντο 

έξαπίνης, και κέν μοι έλεγχείην κατέχενας. 
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xal δέ μοι άλλα θεοί δόβαν άλγεά τε βτοναχάς τε' 

άντιθέου γάρ άνακτος όδυρόμενος xal άχεύων 40 

ήμαι, άλλοιβιν δε βύας βιάλους άτιτάλλω 

έδμεναι' αντάρ κείνος έελδόμενός που έδωδής 

πλάζειέ έπ' άλλοθρόων άνδρών δήμόν τε πάλιν τε, 

εΐ που έτι ζώει xal δρα φάος ήελίοιο. 

αλλ' ε'πεο, χλιβίηνδ' ϊομεν, γέρον, οφρα καΐ αυτός, 45 

βίτον καΐ οΐνοιο κορεββάμενος κατά θυμό ν, 

εϊπης, δππόθεν έββΐ καϊ δππόβα κήδε' άνέτλης." 

ώς ειπών χλιβίηνδ' ήγήβατο δΐος νφορβός, 

εϊβεν δ' είβαγαγών, φώπας δ' νπέχενε δαβείας, 

έβτόρεβεν δ' έπΐ δέρμα Ιονθάδος άγριου αίγός, 50 

αύτοϋ ένεύναιον, μέγα καϊ δαβύ. χαίρε δ' Όδνββεύς, 

οττι μιν ώς νπέδεκτο, έπος τ' έφατ' έκ τ' δνόμαζεν 

,,Ζεύς τοι δοίη, ξεΐνε, καϊ άθάνατοι θεοί άλλοι, 

δττι μάλιβτ' έθέλεις, δτι με πρόφρων νπέδεξο." 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφης, 'Εύμαιε βυβώτα' 55 

,,ξεΐν', ου μοι θέμις έβτ , ούδ' εΐ κακίων βέθεν ελθοι, 

ξεΐνον άτιμήβαΐ' προς γάρ Α ιός είβιν άπαντες 

ξεΐνοί τε πτωχοί τε. δόβις δ' όλίγη τε φίλη τε 

γίγνεται ήμετέρη' ή γάρ δμώων δίκη έβτΙν 

αίεϊ δειδιότων, or' έπικρατέωβιν άνακτες 60 

οί νέοι. ή γάρ τοϋ γε θεοί κατά νόβτον έδηβαν, 

ος κεν έμ' ένδνκέως έφίλει καϊ κτήβιν 'όπαββεν, 

οΐκόν τε χλήρόν τε έύμορφόν τε γυναίκα, 

οιά τε ω οίκήι άνα% έύθνμος έδωκεν, 

δς οί πολλά κάμηβι, θεός δ' έπΐ έργον άέξη, 65 

ώς καϊ έμοί τόδε έργον άέξεται, ω έπιμίμνω. 

τω χέ με πόλλ' ωνηβεν άναξ, εί αύτόθ' έγήρα' 

άλλ' δλεθ' · ώς ωφελλ' 'Ελένης άπδ φνλον δλέβθαι 

πρόχνυ, έπεϊ πολλών άνδρών υπό γούνατ' έλνβεν 
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xal γάρ κείνος έβη Αγαμέμνονος εΐνεχα τιμής 70 

"Ιλιον εις ένπωλον, ίνα Τρώεββι μάχοιτο." 

&ς ειπών ζωβτήρι θοώς βννέεργε χιτώνα, 

βή δ' ΐμεν ές βνφεούς, δθι έθνεα έρχατο χοίρων, 

ένθεν ελών δν' ένειχε xal άμφοτέρονς ίέρενβεν, 

εύβέ τε μίβτνλλέν τε xal άμφ' όβελοϊβιν έπειρεν. 75 

όατήβας δ' αρα πάντα φέρων παρέθηχ' Όδυβήι 

θέρμ' αύτρΐς όβελοϊβιν ό δ' άλφιτα λενχά πάλννεν. 

έν δ' αρα χιββνβίφ χίρνη μελιηδέα οϊνον, 

αύτός δ' άντίον ϊζεν, έποτρννων dà προβηύδα' 

,,έβθιε νϋν, ώ ξεϊνε, τά τε δμώεββι πάρεβτιν, 80 

χοίρε' ' άτάρ βιάλους γε βνας μνηβτήρες έδονβιν, 

ούχ δπιδα φρονέοντες ένϊ φρεβίν ούδ' έλεητνν. 

ού μέν βχέτλια έργα θεοί μάκαρες φιλέονβιν, 

άλλά δίκη ν τίονβι καΐ αΐβιμα έργ' άνθρώπων. 

xal μέν δνβμενέες xal άνάρβιοι, οϊ τ έπϊ γαίης 85 

άλλοτρίης βώβιν χαί βφι Ζευς ληίδα δώΐ), 

πληβάμενοι δέ τε νήας έβαν οίχόνδε νέεβθαι' 

χαϊ μέν τοις δπιδος χρατερόν δέος έν φρεβΐ πίπτει· 

ο'ίδε δέ τοί τι ΐβαβι, θεον δέ τιν' έκλνον αύδήν, 

κείνου λυγρον όλεθρον, 5 τ ούχ έθέλουβι δικαίως 90 

μν&βθαι ούδέ νέεβθαι έπϊ βφέτερ', άλλα εχηλοι 

χτήματα δαρδάπτουβιν νπέρβιον, ονδ' έαι φειδώ, 

δββαι γαρ νύκτες τε xal ήμέραι έχ Α ιός είβιν, 

ού ποθ' έν ιερενονβ' ίερήιον ούδέ δν' οίω' 

οϊνον δέ φθιννθονβιν νπέρβιον έξαφνοντες. 95 

ή, γάρ ο 1 ζωή γ' ήν άβπετος · ον χινι τόββη 

ανδρών ήρώων, οντ' ήπείροιο μέλαινης 

οΰτ' αύτής 'Ιθάκης" ούδέ ξυνεείχοβι φωτών 

έβτ αφενός τοββοϋτον έγώ δέ χέ τοι καταλέξω, 

δώδεχ' έν ήπείρω άγέλαι' τόβα πώεα οίων, 100 
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τ 6ο α α Ου&ν βνβόοια, τόο' αίπόλια πλατΓ αιγών 

βόβχονβι ξείνοί τε xal αυτού βώτορες άνδρες, 

έν&άδε δ' αίπόλια πλατέ' αίγών ένδεκα πάντα 

έβχατιή βόοχοντ', έπΐ δ' άνέρες έο&λοί δρονται. 

των αΐεί οφιν έχαβτος ίπ ή ματ ι μήλον άγινεΐ, 105 

ζατρεφίων αίγων δ? τις φαίνηται άριβτος. 

αύτάρ έγώ βνς τάβδε φνλάδβω τε φύομαι τε 

χαί βφι Ονων τόν άριβτον έύ χρίνας αποπέμπω." 

ώς φάθ', 6 δ' ένδνχέως χρέα τ' ήβ&ιε πΐνέ τε οΐνον 

άρπαλεως άχέων, χαχά δέ μνηβτήρβι φύτενεν. 110 

αύτάρ έπεί δείπνηβε και ήραρε θυμόν έδωδή, 

χαί of πληβάμενος δώχε Οχύφον, ω περ έπινεν, 

οΐνον ένίπλειον δ δ' έδέξατο, χαίρε δέ 9υμω, 

χαί μιν ψωνήβας έπεα πτερόεντα προβηύδα' 

,,ω φίλε, τις γάρ βε πρίατο χτεάτεββιν έοΐβιν, 115 

¿δε μάλ' άφνεώς xal καρτεράς, ώς άγορεύεις; 

φής δ' αυτόν φ&ίβ&αι Αγαμέμνονος εΐνεχα τιμής' 

είπέ μοι, at χέ πο&ι γνώω τοιούτον έόντα. 

Ζευς γάρ πον τόδε οίδε xal αθάνατοι θεοί άλλοι, 

ει χέ μιν άγγείλαιμι ίδών έπΐ πολλά δ' άλή&ην." 120 
τόν δ' ήμείβετ' έπειτα βυβώτης, ΰρχαμος ανδρών 

, ,ώ γέρον, ου τις χεΐνον άνήρ άλαλήμενος έλθών 

άγγέλλων πείδειε γυναικά τε xal φίλον υίόν, 

άλλ' άλλως, χομιδής χεχρημένοι, άνδρες άλήται 

ψεύδοντ', ούδ' έδέλουβιν άλη&έα μυ9ήθαθ9αι. 125 

8? δέ χ άλητεύων 'Ι9άχης ές δήμο ν ΐχηται, 

έλθών ές δέβποιναν έμήν άπατήλια βάζει' 

ή δ' ευ δεξαμενή φιλέει xal έχαδτα μέταλλα, 

χαί of δδνρομένη βλεφάρων άπο δάκρυα πίπτει, 

ή 9έμις έβτΐ γυναικός, έπήν πόβις άλλοθ' 'όληται. 130 

αΐψά χε xal βύ, γεραιέ, έπος παρατεχτήναιο, 
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íf τίς τοι χλαΐνάν τε χιτώνα τε εΐματα δοίή' ' ' 

τον <У ήδη μέλλονβι κύνες ταχέες τ οιωνοί 

ρινον άπ' όβτεόφιν έρύβαι, ψυχή δέ λέλοιπεν • · 

ή τόν γ' έν πόντφ φάγον ίχθύες, όβτέα δ' αν τον 135 

κείται. έπ' ήπείρον ψαμάθφ είλυμένα πολλή. • 

ώς ò μεν ένθ' άπόλωλε, φίλοιβι δέ κήδε' όπίββω 

παβιν, έμοί δέ μάλιβτα, τετεύχαται· ού γαρ έτ άλλον 

ήπιον ώδε άνακτα κιχήβομαι, όππόβ' έπέλθω, 

ούδ' ει κεν πατρός καΐ μητέρος αντις ΐκωμαι 1 140 

οίκον, δθι πρώτον γενόμην και μ έτρεφον αυτοί" 

ουδέ νν των έτι τόββον όδνρομαι, ίέμενόςπερ ' 

όφθαλμοϊβιν ίδέβθαι έων έν πατρίδι γάίη" -

άλλά μ' • Όδνββήος πόθος αίννται οίχομένοιο. • ' · 

τον μέν έγών, ώ ξεΐνε, καΐ ον παρεόντ' όνομάζειν 145 

αίδέομαι' πέρι γάρ με φίλε ι καΐ κήδετο θνμφ" 

άλλά μιν ήθείον χαλέω χαI νόβφιν έόντα." . 

τον δ' αντε προβέειπε πολντλας δΐος Όδνββενς'. ' 

,,ώ φίλ', έπεί δήπάμπαν άναίνεαι, ουδ' έτι φήβθα 

χεΐνον έλενβεβθαι, θύμος δέ τοι αίέν άπιβτος". 150 
αλλ' έγώ ουκ αντως μνθήβομαι, άλλα 6νν όρκφ, 

ώς νεΐται Όδνβενς.. έναγγέλιον δέ μοι έβτω, •• "• " 

αντικ έπεί κεν κείνος ίων τα α δώμαθ' ΐκηται' . 

[εββαι με χλαΐνάν τε χιτώνά τε εΐματα καλά:] : 

πρίν δέ κε, και μάλα περ κεχρημένος, ον τ ι δεχοίμηνΐ55 

έχθρος γάρ μοι κείνος όμώς Αίδαο πύληβιν ' 

γίγνεται, δς πενίη εΐκων άπατήλια βάζει. ·• · ·'· 

ΐβτω νυν Ζευς πρώτα θεών, ξενίη τε τράπεζα,' " 

ιβτίη τ' Όδνβήος άμνμονος, ην άφικάνα, · •'• 

ή μέν τοι τάδε πάντα τελείεται, ώς αγορεύω. '· 160 

τονδ,' αυτού λνκάβαντος έλεύβεται ένθάδ' Όδυββεύς. 

[τού μέν φθίνοντος μηνός, τοϋ δ" ίβτάμένοιο •••'• 
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οΐχαδε νοβτήβει xal τίθεται, 8g τις έχείνον 

ένθάδ' ατιμάζει αλοχον xal φαίδιμον νίόν.~\ " 

τον δ' άπαμειβόμενος προΰέφης, 'Εύμαιε βνβώτα ' 165 

,,<δ γέρον, ούτ αρ' έγων έναγγέλιον τόδε τίβω 

ούτ Όδνβενς έτι οίκον έλεύβεται' άλλα έκηλος 

πίνε, xal άλλα παρεξ μεμνώμεθα, μηδέ με τούτων 

μίμνηβκ' ' ή γαρ θυμός ένΐ βτήθεββιν έμοϊβιν 

αχννται, δππότε τις μνήβη χεδνοΐο άνακτος. 170 

αλλ' ή τοι δρκον μεν έάβομεν, αντάρ Όδνββενς 

έλθοι, όπως μιν έγώ γ' έθέλω καΐ Πηνελόπεια 

Λαέρτης θ' 6 γέρων xal Τηλέμαχος θεοειδής. 

νυν αν ααιδός άλαβτον οδύρομαι, δν τεχ Όδνββεύς, 

Τηλεμάχου, τον έπεί θρέψαν θεοί έρνεϊ ΐβον, 175 

xai μιν έφην έββεβθαι έν άνδράβιν ου τι χέρεα 

πατρός εοΐο φίλοιο, δέμας xal είδος άγητόν, 

τόν δέ τις ¿θανάτων βλάψε φρένας ένδον έίβας 

ήέ τις ανθρώπων' ò δ' έβη μετά πατρός άκονήν 

ές Πύλον ήγαθέην ' τον δέ μνηβτήρες άγανοϊ 180 

οΐκαδ' ιόντα λοχώβιν, όπως άπό φνλον όληται 

νώννμον έ% 'Ιθάκης Άρχειβίου άντιθέοιο. 

αλλ' ή τοι χεΐνον μέν έάβομεν, ή χεν άλώη 

ή χε φύγη χαί χέν οί υπέροχη χείρα Κρονίων 

άλλ' αγε μοιβύ, γεραιέ, τά β' αυτού χήδε' ένίβπες, 185 

χαί μοι τοντ ¿γόρενβον έτήτυμον, όφρ' έν είδώ' 

τις, πόθεν είς άνδρών; πόθι τοι πόλις ήδέ τοχήες; 

δπποίης τ' έπί νηός άφίχεο ' πώς δέ βε ναύται 

ήγαγον είς Ίθάχην; τίνες έμμεναι ενχετόωντο; 

οΰ μέν γάρ τί βε πεζον όίομαι ένθάδ' ίχέβθαι." 190 

τόν δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις Όδνββεύς' 

,,τοιγάρ έγώ τοι ταύτα μάλ' άτρεχέως άγορεύβω. 

εΐη μέν νυν νώιν έπί χρόνον ή μέν έδωδή ' 
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ήδέ μέ&ν γλυκερόν κλιβίης ίντοβ&εν έονβιν, 

δαίννβ&αι άχέοντ', άλλοι δ' έπΐ έργον έποιεν 195 

φη ιδίως κεν έπειτα xul εις ένιαντον άπαντα 

οΰ τι διαπρήξαιμι λέγων έμά κήδεα θυμού, 

οβΰα γε δή ξύμπαντα 9εών Ιότητι μόγηβα. 

¿χ μέν Κρητάων γένος εύχομαι ενρειάων, 

άνέρος άφνειοΓο πάις· πολλοί δε xal άλλοι 200 

νΐες ένϊ μεγάρω ήμέν τράφεν ήδέ γένοντο 

γνήβιοι έξ άλόχον έμε δ' ώνητή τέχε μήτηρ 

παλλαχίς, άλλά με Ιβον 19αιγενέεββιν έτίμα ' 

Κάβτωρ 'Τλαχίδης, τον έγώ γένος ενχομαι είναι, 

off τότ ένϊ Κρήτεββι 9εός ώς τίετο δήμω 205 

δλβω τε πλοντω τε xal νΐάβι χνδαλίμοιβιν. 

άλλ' ή τοι τόν χήρες έβαν 9ανάτοιο φέρονΰαι 

είς 'Αίδαο δόμους· τοί δέ ξωήν έδάβαντο 

παίδες νπέρ&νμοι xal έπΐ χλήρους έβάλοντο, 

αύτάρ έμοί μάλα π αύρα δόβαν xal οίκι ένειμαν. 210 

ήγαγόμην δέ γυναίκα πολυκλήρων άν&ρώπων 

εινεχ' έμής αρετής, έπεί ουκ άποφώλιος ήα 

ουδέ φνγοπτόλεμος' νϋν δ' ήδη πάντα λέλοιπεν, 

άλλ' έμπης χαλάμην γέ β' όίομαι είβορόωντα 

γιγνώβχειν ή γάρ με δύη έχει ήλι&α πολλή. 215 

ή μέν δή 9άρβος μοι "Αρης τ' έδοβαν xal Ά&ήνη 

xal φηξηνορίην ¿πότε χρίνοιμι λόχονδε 

άνδρας άριβτήας, κακά δνβμενέεββι φυτενων, 

οϋ ποτέ μοι 9άνατον προτιόββετο θυμό? άγήναρ, 

άλλά πολύ πρώτιβτος έπάλμενος έγχει έλεβχον 220 

άνδρων δνβμενέων δ τέ μοι είξειε πόδεΰβιν. 

τοίος έα έν πολέμω ' έργον δέ μοι ού φίλον έβκεν 

ούδ' οίκωφελίη, ή τε τρέφει άγλαά τέκνα, 

άλλά μοι αίεΐ νήες έπήρετμοι φίλαι ήβαν 
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xal πόλεμοι xal άκοντες έυξεβτοι xal διβτοί, 226 

λυγρά, τά τ' άλλοιβίν γε καταριγηλά πέλονται' 

αύτάρ έμοί τά φίλ' έβχε, τά που θεός έν φρεβΐ θήκεν 

άλλος γάρ τ' άλλοιβιν άνήρ έπιτέρπεται έργοις. 

πρίν μεν γάρ Τροίης έπιβήμεναι νϊας Αχαιών, 

εΐνάκις άνδράβιν ήρξα καΐ άκυπόροιβι νέεββιν 230 

άνδρας ές άλλοδαπούς, και μοι μάλα τύγχανε πολλά, 

τών έξαιρεύμην μενοεικέα, πολλά δ' δπίββω 

λάγχανον atipa δε οίκος όφέλλετο, και φα έπειτα 

δεινός τ' αίδοΐός τε μετά Κρήτεββι τετύγμην. 

άλλ' ότε δή την γε βτνγερήν δδόν εύρύοπα Ζευς 235 

έφράβαθ', ή πολλών άνδρών υπό γούνατ έλυβεν, 

δή τότ έμ ήνωγον xal άγαχλυτδν Ίδομενήα 

νήεββ' ήγήβαβθαι ές "ϊλιον ουδέ τι μήχος 

ήεν άνήναβθαι, χαλεπή δ' έχε δήμου φήμις. 

ένθα μεν εΐνάετες πολεμίξομεν νϊες 'Αχαιών, 240 

τω δεχάτψ δϊ πόλιν Πριάμου πέρβαντες έβημεν 

οϊχαδε βύν νήεββι, θεός δ' έκέδαββεν 'Αχαιούς, 

αύτάρ έμοί δειλάI κακά μήδετο μητίετα Ζεύς' 

μήνα γάρ οίον έμεινα τεταρπόμενος τεκέεββιν 

χονριδίη τ' άλόχω καΐ κτήμαβιν αύτάρ έπειτα 246 

ΑΙγυπτόνδε με θυμός άνώγει ναυτίλλεβθαι, 

νήας έύ βτείλαντα, βύν άντιθέοις έτάροιβιν. 

έννέα νήας βτείλα, θοώς δ' έβαγείρετο λαός. 

έξήμαρ μεν έπειτα έμοί έρίηρες εταίροι 

δαίνυντ, αύτάρ έγων ίερήια πολλά παρεϊχον 250 

θεοϊβίν τε φέζειν αύτοΐβί τε δαίτα πένεβθαι' 

εβδομάτη δ' άναβάντες άπ'ο Κρήτης εύρείης 

έπλέομεν Βορέη άνέμω άκραέι καλώ 

φηιδίως, ¿>ς εϊ τε κατά φόον. ούδέ τις ουν μοι 

νηών πημάνθη, άλλ' άβκηθέες xal άνουβοι 265 
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ήμεθα, rag δ' άνεμος τε χνβερνήταί τ' ΐθυνον. 

πεμπταίοι δ' Αϊγυπτον έυρρείτην ίκόμεβθα, 

βτήβα δ' έν ΑΙγυπτφ ποταμω νέας άμφιελίββας. 

ένθ' ή tot μέν έγώ· χελόμην έρίηρας εταίρους 

αυτού πάρ νήεββι μένειν xal νήας έρυοθαι, 260 

όπτήρας δϊ κατά βκοπιάς ωτρυνα νέεβθαι' 

οί δ' νβρει εϊξαντες, έπιβπόμενοι μένει βφω, 

αίψα μάλ' Αιγυπτίων ανδρών περικαλλέας άγρούς 

πόρθεον, έχ δϊ γυναικάς άγον xal νήπια τέκνα, . 

αυτούς τε κτεϊνον. τάχα δ' ές πόλιν ϊκετ άντή. 265 

οί δϊ βοής άίοντες άμ' ήοΐ φαινομένηφιν 

ήλθον πλήτο δε πάν πεδίον πεζών τε και ίππων 

χαλκού τε βτεροπής. έν δε Ζευς τερπικέραυνος 

φύζαν έμοΐς έτάροιβι κακήν βάλεν, ουδέ τις έτλη 

μεΐναι έναντίβιον' περί γαρ κακά πάντοθεν έβτη. 270 

ένθ' ήμε'ων πολλούς μεν άπέκτανον όξέι χαλκω, 

τούς δ' άναγον ζωούς, βφίβιν έργάζεβθαι ανάγκη, 

αύτάρ έμοί Ζευς αυτός ένΐ φρεβίν ώδε νόημα 

ποίηβ' · ως δφελον θανέειν xal πότμον έπιβπεΐν 

αυτού έν ΑΙγνπτω' έτι γάρ νύ με πήμ' ύαέδεχτο. 275 

αύτίκ από κράτος χυνέην έύτυχτον έθηχα 

xal βάκος ώμοιιν, δόρυ δ' έκβαλον έκτοβε χειρός' 

αύτάρ έγω βαβιλήος έναντίον ήλυθον ίππων 

xal χυβα γούναθ' ελών 6 δ' έρυβατο χαί μ' έβάωβεν, 

ές δίφρου δέ μ' έβας άγεν οΐκαδε δάκρυ χε'οντα. 280 

ή μέν μοι μάλα πολλοί έπήιββον μελίηβιν, 

ίέμενοι χτεϊναί' δή γάρ κεχολώατο λίην ' 

άλλ' άπο κείνος έρυκε, Α ιός δ' ώπίζετο μήνιν 

ξεινίου, δς τε μάλιβτα νεμεββ&ται κακά έργα. 

ένθα μϊν έπτάετες μένον αύτόθι, πολλά δ' άγειρα 285 

χρήματ άν' Αιγυπτίους άνδρας' δίδοβαν γαρ άπαντες. 
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άλλ' δτε δ ή όγδόατάν μοι έπιπλόμενον έτος ήλθε ν , .· 

δή τότε Φοίνιξ ήλθε ν ανήρ, άπατήλια είδώς,. 

τρώκτης, δς δή πολλά κάκ . άν&ρώποιβιν έώργειν' • 

δ? μ' άγε παρπεπι9ών ήβι φρεβίν, δφρ' ίκόμεβ&α 290 

Φοινίκην, δθι τον γε δόμοι καϊ κτήμάτ έκειτο. 

ένθα παρ' αύτώ μεΐνα τελεβφόρον εις ένιαυτόν. 

αλλ' δτε δή μήνες τεκαΐ ήμέραι έξετελεϋντο 

αψ ,περιτελλομένον έτεος καϊ έπήλυ&ον ώραι, . 

ές Αιβύην μ' έπΐ νηός έέββατο ποντοπόροιο 295 

ψενδεα βουλεύβας, ίνα οί βυν φόρτον άγοιμι, : . 

κεΐ&ι δε' μ' ώς περάβειε καϊ άβπετον ώνον έ'λοίτο. 

τω επόμην έπΐ νηός, όιόμενός περ, άνάγκη. 

ή δ' έθεεν Βόρέη άνέμω άκραέι καλώ 

μέββον υπέρ Κρήτης· Ζευς δε βφιβι μήδετ ολεθρον. 300 

άλλ' δτε δή Κρήτην μέν έλείπομεν, ουδέ τις άλλη. 

φαίνετο γαιάων, άλλ' ουρανός ήδέ 9άλαββα, ' 

δή τότε χυανέην νεφέλην έβτηβε Κρονίων . V: 

νηός υπέρ. γλαφυρής, ήχλυβε.δέ πόντος ΰπ' αυτής. 

Ζευς δ' άμυδις βρόντηβε χαΐ έμβαλε νηΐ χεραυνόν 305, 

ή δ' έλελίχύη πάβα Α ιός πληγεΐβα χεραυνώ, . 

έν δέ θεειου πλήτο, πέβον δ' έχ νηός άπαντες. 

οί δέ χορώνηβιν ΐχελοι περί νήα μέλαιναν 

χύμαβιν έμφορέοντο, θεό? δ' άποαίνυτο νόβτον. 

αύτάρ έμοί Ζευς αυτός, έχοντί περ άλγεα 9νμώ, .310 

ίβτόν άμαιμάχετον νηός χυανοπρώροιο 

έν χείρεββιν έ&ηχεν, δπως έτι πήμα φυγοιμι., 

τώ φα περιπλεχτείς φερόμην όλοοΐς άνέμοιβίν. , 

έννήμαρ φερόμην, δεκάτη δέ με νυκτΐ μελάίνη 

γαίη Θεβπρωτων πέλαβεν μέγα χύμα κυλίνδον. 315 

ένθα με Θεβπρωτων βαβιλεύς έχομίββατο Φείδών 

ήρως άπρίάτην · τοϋ γάρ φίλος υιός έπελθών 



26 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ I. , 

αϊθρω xal χαμάτω δεδμημένον ήγεν ές οίκον, 

χειρό? άναβτήβας, δφρ' Γκέτο δώματα πατρός' 

άμφΐ δε με χλαΐνάν τε χιτώνα τε εΐματα έββεν. 320 

ένθ' Όδνβήος έγώ πυθόμην κείνος γάρ έφαβχεν 

ξεινίβαι ήδέ φιλήβαι ίόντ ές πατρίδα γαΐαν, 

χαί μοι χτήματ Ιδειξεν, όβα ξυναγείρατ' Όδυββενς, 

χαλχόν τε χρνβόν τε πολύχμητόν τε βίδηρον. 

χαί νν χεν ές δεχάτην γενεήν έτερόν γ' έτι βόβχοι' 325 

τόββα οί έν μεγάροις κειμήλια χεΐτο άναχτος. 

τόν δ' ές Αωδώνην φάτο βήμεναι, 8φρα θεοΐο 

έχ δρνός ύψικόμοιο Α ιός βουλήν έπαχούβη, 

όππως νοβτήβη 'Ιθάκης ές πίονα δήμον, 

ήδη δήν άπεών, ή άμφαδον ήε χρνφηδόν. 330 

ω μοβ ε δέ πρός έμ' αυτόν, άποβπένδων ένΐ οίκω, 

νήα χατειρνβθαι xal έπαρτέας έμμεν εταίρους, 

οϊ δή μιν πεμψονβι φίλην ¿ς πατρίδα γαΐαν.· 

άλλ' έμέ πρίν άπέπεμψε' τύχηβε γάρ έρχομένη νηϋς 

άνδρών Θεβπρωτών ές Αονλίχιον πολνπυρον. 335 

ένθ' 5 γέ μ' ήνώγει πέμψαι βαβιλήι Άχάβτω 

ένδνχέως' τοϊβιν δέ κακή φρεβίν ήνδανε βουλή 

άμφ' έμοί, όφρ' έτι πάγχυ δύης έπΐ πήμα γενοίμην. 

άλλ' οτε γαίης πολλόν άπέπλω ποντοπόρος νηϋς, 

αύτίχα δούλιον ήμαρ έμοϊ περιμηχανόωντο. 340 

έχ μέν με χλαΐνάν τε χιτώνά τε εΐματ' έδνβαν, 

άμφΐ δέ με βάχος αλλο κακόν βάλον ήδέ χιτώνα, 

ρωγαλέα, τά xal αυτός έν όφθαλμοίβιν δρηαι. 

έβπέριοι δ' 'Ιθάκης έυδειέλου έργ' άφίχοντο' 

ένθ' έμέ μέν χατέδηβαν έυββέλμφ ένΐ νηΐ 345 

δπλα έυβτρεφέι βτερεώς, αυτοί δ' άποβάντες 

έββνμένως παρά ΘΙνα θαλάββης δόρπον έλοντο. 

αύτάρ έμοϊ δεβμόν μέν άνέγναμψαν θεοί αυτοί 
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φηιδίως' κεφαλή δέ κατά ράκος άμφιχαλύψας, 

ξεβτόν έφόλκαιον καταβάς έπέλαΰβα θαλάΰΰη 850 

βτήθος, έπειτα δε χερβί διήρεβα άμφοτέρηβιν 

νηχόμενος, μάλα δ' ώκα θνρηθ' έα άμφϊς έκείνων. 

ένθ' άναβάς, οθι τε δρίος r¡v πολνανθέος νλης, 

κείμην πεπτηώς. οί δε μεγάλα βτενάχοντες 

φοίτων' άλλ' ού γάρ βφιν έφαίνετο κέρδιον είναι 355 

μαίεβθαι προτέρω, τοί μεν πάλιν αντις έβαινον 

νηός έπι γλαφυρής, έμέ δε κρύψαν θεοί αυτοί 

φηιδίως, και με βταθμω έπελαββαν άγοντες 

ανδρός έπιβταμενον έτι γάρ νν μοι αΐβα βιωναι." 

τόν δ' άπαμειβόμενος προβέφης, 'Εύμαιε βνβώτα" 360 

,,ά δειλέ ξείνων, ή μοι μάλα θυμό ν δρινας 

ταύτα έκαστα λέγων, оба δή πάθες ήδ' 8σ' άλήθης. 

άλλά τά γ' ού κατά κόσμο ν , δ ίομα ι , ούδε' με πείθεις, 

ειπών άμφ' Όδνβήΐ' τί 6ε χρή τοΐον έόντα 

μαψιδίως ψενδεβθαι; έγώ δ' έν οιδα καΐ αυτός 365 

νόβτον έμοΐο άνακτος, 8 τ' ήχθετο π&βι θεοΐβιν 

πάγχν μάλ', οττι μιν ου τι μετά Τρώεββι δάμαββαν 

ήέ φίλων έν χερβίν, έπεϊ πόλεμον τολύπενβεν. 

τω κέν οί τύμβον μίν έποέηβαν Παναχαιοί, 

ήδέ κε καΐ ф παιδί μέγα κλέος ήρατ όπίββω' 370 

νύν δέ μιν άκλειώς άρπνιαι άνηρείψαντο. 

αύταρ έγώ παρ' νεβΰιν άπότροπος' ουδέ πόλινδε 

έρχομαι, εί μή πού τι περίφρων Πηνελόπεια 

έλθέμεν ότρύνηβιν, 8τ' άγγελίη πόθεν έλθη. 

άλλ' οί μίν τά έκαστα παρήμενοι έξερέονβιν, 376 

ή μεν οΐ αχνυνται δήν οίχομένοιο άνακτος 

ήδ' οΐ χαίρονβιν, βίοτον νήποινον έδοντες' 

άλλ' έμοί ού φίλον έβτΐ μεταλλήβαι καΐ έρέβθαι, 

έξ ού δή μ' Αίτωλός άνήρ έξήπαφε μύθω, 

Ноты Odtibia. Π. s 
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o j ρ άνδρα κτείνας πολλήν επί γαΐαν αληθείς 380 

ήλνθ' έμόν προς βταθμόν, έγω δέ μιν άμφαγάπαξον. 

φή δε μιν έν Κρήτεββι παρ' Ίδομενήι ίδέβθαι 

νήας άκειόμενον, τάς οι ξυνέαξαν άελλαι' 

καϊ φάτ έλενβεβθαι ή ες θέρος ή ές όπώρην, 

πολλά χρήματ' άγοντα, βύν άντιθέοις έτάροιβιν. 385 

καϊ 6ν, γέρον πολνπενθές, έπεί βέ μοι ήγαγε δαίμων, 

μήτε τί μοι ψενδεββι χαρίζεο μήτε τι θέλγε· 

ου γαρ τούνεκ' έγώ β' αίδέββομαι ονδε φιλήβω, 

άλλα Αία ξένιο ν δείβας αυτόν τ έλεαίρων." 

τον δ' απαμειβόμενοςπροβέφη πολνμητις'Οδυββεύς' 390 

,,ή μάλα τίς τοι θυμός ivi βτήθεββιν άπιβτος, 

οΐόν β' ούδ' όμόβας περ έπήγαγον, ουδέ βε πείθω, 

άλλ' άγε νϋν ρήτρην ποιηβόμεθ'· αντάρ νπερθεν 

μάρτυροι άμφοτέροιβι θεοί, τοϊ "Ολυμπον έχουβιν. 

εί μέν κεν νοβτήβη άναξ τεός ές τάδε δωμα, 395 

ε'ββας με χλαΐνάν τε χιτώνα τε εΐματα πέμψαι 

Αονλιχιόνδ' Ιέναι, όθι μοι φίλου έπλετο θυμω' 

εί δέ κε μή έλθηβιν άναξ τεός, ώς άγορενω, 

δμώας έπιββευας βαλέειν μεγάλης κατά πέτρης, 

όφρα καϊ άλλος πτωχός άλεύεται ήπεροπεύειν." 400 

τον δ' άπαμειβόμενος προβεφώνεε δΐος υφορβός' 

,,ξεΐν', ούτω γάρ κεν μοι έυκλείη τ αρετή τε 

εί'η έπ' ανθρώπους, άμα τ αντίκα και μετόπιβθεν, 

δς β' έπεί ές κλιβίην άγαγον καϊ ξείνια δώκα, 

αντις δέ κτείναιμι φίλον τ ¿ato θυμον έλοίμην' 405 

πρόφρων κεν δη έπειτα Αία Κρονίωνα λιτοίμην. 

νϋν δ' ωρη δόρποιο" τάχιβτά μοι ένδον εταίροι 

εϊεν, ΐν' έν χλιβίη λαρον τετνκοίμεθα δόρπον." 

ώς ot μεν τοιαύτα προς άλλήλους άγόρευον 

άγχίμολον δέ βόες τε καϊ άνέρες ήλθον νφορβοί. 410 
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rag μεν άρα ίρξαν κατά ήθεα κοιμη&ήναι, 

κλαγγή δ' άβπετος ώρτο βνών αύλιζομενάων 

αύτάρ δ οϊς έτάροιβιν έκέκλετο δίος νφορβός' 

,,άξεθ' νών τον άριβτον, ίνα ξείνψ ίερεύβω 

τηλεδαπψ' προς δ' αυτοί όνηβόμεϋ·', οΐ περ όιζύν 415 

δήν εχομεν πάβχοντες νών εν εκ άργιοδόντων, 

άλλοι δ' ήμετερον κάματον νήποινον εδουβιν." 

ώζ άρα φωνήβας κεαβε ξύλα νηλέι χαλκω, 

οί δ' bv εΐβήγον μάλα πίονα πενταέτηρον. 

τον μεν έπειτ' εβτηβαν έπ' έβχάρη ' ουδέ βνβώτης 420 

λήθετ' αρ' ¿θανάτων, φρεβί γαρ κεχρητ άγαύήβιν, 

άλλ' δ γ' άπαρχόμενος κεφαλής τρίχα? έν πνρΐ βάλλεν 

άρ^ιόδοντο? νος και έπεύχετο πάβι θεοίβιν 

νοβτήβαι Όδυΰήα πολύφρονα δνδε δόμονδε. 

κόψε δ' άναβχόμενος βχίξη δρνός, ήν λίπε κείων 425 

τδν δ' ίλιπε ψυχή. τοί δέ βφάξαν τε xal ενβαν, 

αίψα δέ μιν διέχεναν δ δ' ώμοθετεΓτο βνβώτης, 

πάντων άρχόμενος μελέων, ές πίονα δημόν. 

xal τά μεν έν πνρΐ βάλλε παλύνας άλφίτου άχτή, 

μίβτυλλόν τ' άρα τάλλα xal άμφ' όβελοΐβιν έπειραν, 430 

ωπτηβάν τε περιφραδέως έρύβαντό τε πάντα, 

βάλλον δ' είν έλεοΐβιν άολλέα. αν δέ βνβώτης 

ΐβτατο δαιτρεύβων περί γαρ φρεβίν άΐβιμα ήδη. 

xal τά μεν επταχα πάντα διεμοιράτο δαΐζων 

τήν μέν lav νύμφηβι και Έρμη Μαιάδος vìi 435 

θήκεν έπευξάμενος, τάς δ' άλλας νεΐμεν έκάβτοις' 

νώτοιβιν & Όδνβήα διηνεκέεββι γέραιρεν 

άργιόδοντος νός, χύδαινε δέ θυμδν άναχτος. 

καί μιν φωνήβας προβέφη πολύμητις Όδνββεύς' 

,,αί'θ' ούτω?, 'Εύμαιε, φίλος Ail πατρί γένοιο, 440 

ώ? έμοί, δττι με τοίον έόνχ' άγα&οΐβι γεραίρεις." 

8 · 
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τόν δ' άπαμειβόμενος προβέφης, 'Εύμαιε βνβώτα' ' 

,,έβθιε, δαιμόνιε ξείνων, χαϊ τέρπεο τοΐβδε, 

οϊα πάρεβτι. θεός δέ τό μέν δώβει, τό δ' έάβει, 

οττι χεν φ θνμφ έθέλη' δύναται γάρ άπαντα445 

ή φα χαϊ αργματα θϋβε θεοΐς αίειγενέτηβιν, 

βπείβας δ' αίθοπα οίνον Όδυββήι πτολιπόρθω 

έν χείρεββιν έθηχεν δ δ' εζετο ή παρά μοίρη. 

βΐτον δέ β φ ιν ίνειμε Μεβαύλι ος, όν φα βνβώτης 

αύτδς χνήβατο οίος άποιχομένοιο άναχτος, 450 

νόβφιν δεβποίνης χαϊ Λαέρταο γέροντος· 

πάρ δ' άρα μιν Τ αφ ίων πρίατο χτεάτεββιν έοΐβιν. 

οί δ' έπ' δνείαθ' έτοιμα προκείμενα χείρας ΐαλλον. 

αύτάρ έπεϊ πόβιος χαί έδητύος έξ έρον ε ντο, 

βΐτον μέν βφιν άφεΐλε Μεβαύλιος, οί δ' έπί χοΐτον, 455 

σίτου χαϊ χρειών χεχορημένοι, έββεύοντο. 

ννξ δ' άρ' έπήλθε κακή βχοτομήνιος, νε δ' αρα Ζευς 

πάννυχος, αύτάρ άη Ζέφυρος μέγας, αίέν έφυδρος. 

τοις δ' Όδυβεύς μετέειπε βυβώτεω πειρητίζων, 

εΐ πώς οί έκδύς χλαΐναν πόροι ή τιν' εταίρων 460 

άλλον έποτρύνειεν, έπεί εο χήδετο λίην. 

,,χέχλυθι νυν, 'Εύμαιε χαI άλλοι πάντες εταίροι, 

εύξάμενός τι έπος έρέω' οίνος γάρ άνώγει 

ήλεός, 8ς τ' έφ'έηχε πολύφρονά περ μάλ' άεΐβαι 

χαί θ' άπαλόν γελάβαι, χαί τ' όρχήβαβθαι άνήχεν, 465 

χαί τι έπος προέηχεν, ο πέρ τ' άρρητον άμεινον. 

άλλ' έπεϊ ούν τό πρώτον άνέχραγον, ούχ έπιχεύβω. 

εΐθ' ώς ήβώοιμι, βίη τέ μοι έμπεδος είη, 

ώς οθ' υπό Τροίην λόχον ήγομεν άρτύναντες. 

ήγείβθην δ' Όδυβεύς τε χαί Άτρεΐδης Μενέλαος, 470 

τοΐβι δ' άμα τρίτο? ήρχον έγών αύτοί γάρ άνωγον. 

άλλ' οτε δή φ' ίχόμεβθα ποτI πτόλιν αίπύ τε τείχος, 
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ήμεΐς μέν περί άστυ κατά φωπήια πνχνά, 

αν δόναχας χαϊ έλος, νπο τενχεβι πεπτηώτες 

χείμε&α, ννξ δ' αρ' έπήλθε κακή Βορέαο πεβόντος, 475 

πηγνλίς· αντάρ νπερ&ε χιών γένετ' ήντε πάχνη, 

ψνχρή, χαϊ βαχέεββι περιτρέφετο χρνβτάλλος, 

ενθ' άλλοι πάντες χλαίνας έχον ήδέ χιτώνας, 

ένδον δ' ενκήλοι, βάχεβιν είλνμένοι ωμονς' 

αντάρ εγώ χλαΐναν μεν Ιών έτάροιβιν έλειπον 480 

άφραδίης, έπεί ονχ έφάμην ριγωβέμεν έμπης, 

άλλ' έπόμην βάχος οίον έχων χαϊ ξώμα φαεινόν. 

άλλ' οτε δή τρίχα ννχτος έην, μετά δ' άστρα βεβήχειν, 

χαϊ τδτ έγών Όδνβήα προβηνδων εγγύς έόντα 

άγχώνι ννξας' δ δ' αρ' έμμαπέως νπάχονβεν 485 

,διογενες Ααερτιάδη, πολνμήχαν' Όδυββεϋ, 

οϋ τοι έτι ζωοΐβι μετέββομαι, άλλά με χεΐμα 

δάμναται' ού γάρ έχω χλαΐναν. παρά μ' ήπαφε δαίμων 

οίοχίτων' έμεναι' νϋν δ' ούχέτι φνχτά πέλονται.' 

ως έφάμην, δ δ' έπειτα νόον βχίθε τόνδ' ένί θνμω, 490 

οϊος χεΐνος έην βονλενέμεν ήδέ μάχεβθαι' 

φθεγξάμενος δ' δ λίγη δπί με προς μϋθον έειπεν 

,βίγα νϋν, μη τις β εν 'Αχαιών άλλος άχονβη.' 

ή χαϊ έπ' άγκώνος κεφαλήν βχέθεν είπε τε μϋθον 

,χλϋτε, φίλοι" θεΐός μοι έννπνιον ήλθεν δνειρος. 495 

λίην γάρ νηών εχάς ήλθομεν' άλλά τις εί'η 

ειπείν Άτρεΐδη Άγαμέμνονι, ποιμένι λαών, 

εί πλέονας παρά ναϋφιν έποτρννειε νέεβθαι.' 

ως έφατ , ώρτο δ' έπειτα ®όας Άνδραίμονος υίος 

χαρπαλίμως, άπδ δέ χλαΐναν βάλε φοινιχόεββαν, 500 

βή δϊ θέειν έπΐ νήας. έγώ δ' ένί εΐματι χείνον 

χείμην άβπαβίως, φάε δε χρνβόθρονος 'Ηώς. 

ώς νϋν ήβώοιμι, βίη τέ μοι έμπεδος εΐη. 
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[δοία κέν τις χλαΐναν ένΐ βταθμοϊβι βυφορβών, 

άμφότερον, φιλότητι xal αίδοΐ φωτός έήος' 505 

ννν δε μ' άτιμάζονβι κακά χροΐ εΐματ' έχοντα.]" 

τόν δ' άπαμειβόμενος προβέφης, Ένμαιε βνβώτα" 

,,ά γέρον, αίνος μεν τοι άμνμων, δν κατέλεξας, 

ονδι τί πω παρά μοΐραν έπος νηκερδές έειπες· 

τφ οντ' έοθήτος δενήβεαι άντε τευ άλλον, 510 

ων έπέοιχ' ίκέτην ταλαπείριον άντιάβαντα, 

ννν άτάρ ήώθέν γε τά βά ράκεα δνοπαλίξεις. 

ον γαρ πολλαϊ χλαΐναι έπημοιβοί τε χιτώνες 

ένθάδε ενννβ&αι, μία δ' οίη φωτΐ εκάβτω. 

[αντάρ έπήν έλθηβιν Όδνββήος φίλος νίός, 515 

αύτός τοι χλαΐνάν τε χιτώνα τε εΐματα δώβει, 

πέμψει δ', οππη 6 ε κραδίη θνμός τε κελεύει.]" 

ώς είπών άνόρονβε, τίθει δ' άρα οι πυρός έγγνς 

εννήν, έν δ' όίων τε καΐ αιγών δέρματ έβαλλεν. 

ένθ' Όδνβενς κατέλεκτ · έπΐ δε χλαΐναν βάλεν αντω 520 

πνκνήν xal μεγάλην, ή οί παρεκέβκετ' άμοιβάς, 

ένννβθαι, δτε τις χειμών έκπαγλος δροιτο. 

ώς 6 μεν ένθ' Όδνβευς κοιμήβατο, τοI δέ παρ' αυτόν 

άνδρες κοιμήβαντο νεηνίαΐ" ουδέ βνβώτη 

ήνδανεν αντό&ι κοΐτος, νών άπο κοιμηθήναι. 525 

αλλ' 8 γ' δρ' έξω ίων ώπλίξετο" χαίρε δ' Όδνββενς, 

8ττι ρά οί βιότον περικήδετο νόβφιν έόντος. 

πρώτον μεν ξίφος όξν περί βτιβαροΐς βάλετ' ωμοις, 

άμφΐ δέ χλαΐναν έέΰβατ άλεξάνεμον, μάλα πνκνήν, 

αν δέ νάκην ελετ' αίγος έντρεφέος μεγάλοιο, 530 

εΐλετο δ' όξνν άκοντα, κυυών άλκτήρα καΐ ανδρών. 

βή δ' Ιμεναι χείων, 8θι περ σύες άργιόδοντες 

πέτρη ύπο γλαφυρή ένδον, Βορέω νπ' ίωγή. 
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Ο Δ Τ Σ Σ Ε Ι Α Σ Ο. 

Τηλεμάχου προς Ευμαίου αφιξις. 

ή δ' εις εύρνχορον Λακεδαίμονα Παλλάς Άθήνη 

ωχετ Όδυββήος μεγάθυμου φαίδιμον νΓον 

νόβτον νπομνήβουβα καϊ ότρννεονβα νέεβθαι. 

εύρε δε Τηλέμαχου καϊ Νέβτορος άγλαον νίόν 

ενδοντ' έν προδόμφ Μενελάου κνδαλίμοιο, 6 

ή το ι Νεβ τορίδην μαλακά δεδμημένον νπνω, 

Τηλέμαχου δ' ου χ ύπνος έχε γλυκύς, άλλ' ivi θυμω 

νύκτα δι' άμβροβίην μελεδήματα πατρός έγειρεν. 

άγχοϋ δ' [βταμένη προβέφη γλαυκώπις Άθήνη' 

,,Τηλέμαχ', ούκέτι καλά δόμων απο τήλ' άλάληβαι, 10 
κτήματά τε προλιπων ανδρας τ' έν βοΐβι δόμοιβιν 

ούτω υπερφιάλους' μή τοι κατά πάντα φάγωβιν 

κτήματα δαββάμενοι, βν δε τηνβίην οδ'ον έλθης. 

άλλ' 'ότρυνε τάχιβτα βοήν άγαθον Μενέλαου 

πεμπέμεν, όφρ' έτι οίκοι άμύμονα μητέρα τέτμης. 15 

ήδη γάρ ρα πατήρ τε καβίγνητοί τε κέλονται 

Εύρυμάχω γήμαβθαι' ό γαρ περιβάλλει άπαντας 

μνηβτήρας δώροιβι καϊ έξώφελλεν έεδνα' 

μή νν τι 6εϋ άέκητι δόμων έκ κτήμα φέρηται. 

οίβθα γάρ, οιος θυμός évi βτήθεββι γυναικός· 20 

κείνου βούλεται οίκον όφέλλειν, ος κεν όπυίη, 

παίδων δε προτέρων καϊ κουριδίοιο φίλοιο 

ούκέτι μέμνηται τεθνηότος ούδε μέταλλα, 

άλλά 6ν γ' έλθών αύτος έπιτρέψειας έκαβτα 

δμωάων ή τίς τοι άρίβτη φαίνεται είναι, 26 

είς δ κέ τοι φήνωβι θεοί χυδρήν παράκοιτιν. 
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άλλο δε τοί τι Επος έρέω, 6ν δί βύν9εο θυμώ. 

μνηβτήρων β' έπιτηδές άριβτήες λοχόωβιν 

έν πορθμω Ί9άκης τε Σάμο ιό τε παιπαλ οεββης, 

ίέμενοι κτεΐναι πριν πατρίδα γαΐαν ίκέβ9αι. 30 

άλλά τά γ' ουκ όίω' πρίν χαί τινα γαία χα&έξει 

άνδρών μνηβτήρων, οι roi βίοτον κατέδουβιν. 

άλλά έκάς νήσων άπέχειν έυεργέα νήα, 

ννχτί δ' όμως πλείειν πέμψει δέ τοι ουρον όπισθεν 

¿θανάτων 8? τίς βε φνλάββει τε φύεται τε. 35 

αύτάρ έπήν πρώτην άχτήν Ί9άκης άφίκηαι, 

νήα μέν ές πάλιν δτρνναι χαί πάντα? εταίρους, 

αυτός δέ πρώτιβτα βνβώτην είβαφιχεβ&αι, 

8$ τοι ύών έπίουρος, δμώς δέ toi ήπια οΐδεν. 

ένθα δέ νύκτ' άέβαι · τον δ' ότρϋναι πόλιν. εί'βω 40 

άγγελίην έρέοντα περίφρονι Πηνελοπείη, 

οΰνεχά οί βώς έββΐ χαί έκ Πύλου είλήλου&ας." 

ή μέν αρ' &ς είπονβ' απέβη προς μακρόν "Ολυμπον, 

αύτάρ ò Νεβτορίδην έξ ήδέος ύπνου Εγειρεν 

[λάξ ποδί χινήβας, χαί μιν πρός μΰθον έειπεν]. 45 

,,Εγρεο, Νεβτορίδη Πειβίβτρατε, μώνυχας ίππους 

ζεϋξον νφ' αρματ' άγων, όφρα πρήββωμεν δδοίο." 

τόν δ' αν Νεβτορίδης Πειβίβτρατος άντίον ηνδα· 

,,Τηλέμαχ, ού πως ίβτιν έπειγομένους περ δδοίο 

νύκτα διά δνοφερήν έλάαν τάχα δ' Εββεται ηώς. 50 

άλλά μέν', είς 8 κε δώρα φέρων έπιδίφρια 9εírj 

ήρως Άτρεΐδης, δουρικλεirò? Μενέλαος, 

χαί μύθοι? άγανοΐβι παρανδήβας άποπέμψη' 

τοϋ γάρ τε ξεΐνος μιμνήβχεται ήματα πάντα 

άνδρός ξεινοδόκον, 8ς χεν φιλότητα παράβχη." 55 

ώ? έφατ, αντίκα δέ χρνβό9ρονος ήλυθεν 'Ηώς. 

άγχίμολον δέ β φ' ήλθε βοήν άγα9ός Μενέλαος, 
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άνβτάς έξ εννής, 'Ελένης πάρα χαλλιχόμοιο. 

τον δ' ώς ουν ενόηβεν Όδνββήος φίλος νίός, 

βπερχόμενός ρα χιτώνα περί χροΐ βιγαλόεντα 60 

δϋνεν καΐ μέγα φάρος έπΐ βτιβαροΐς βάλετ' ώμοις  1  

ήρως, βή δέ θνραζε, παριστάμενος δέ προβηνδα 

[Τηλέμαχος, φίλος νίός Όδνββήος θείοιο]· 

¡¡Ατρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές, 'άρχαμε λαών, 

ήδη νυν μ* άπόπεμπε φίλην ές πατρίδα γαΐαν ' 65 

ήδη γάρ μοι θυμός έέλδεται οΐκαδ' ίχέβθαι." 

τον δ' ήμείβετ' έπειτα βοήν άγαθός Μενέλαος' 

,,Τηλέμαχ, οϋ χί β' έγώ γε πολύν χρόνον ένθάδ' έρνξω 

ίέμενον νόβτοιο' νεμεββώμαι δέ χαϊ άλλω 

άνδρΐ ξεινοδόχψ, ός χ έξοχα μεν φιλέηβιν, 70 

έξοχα δ' έχθαίρηβιν άμείνω δ' αΐβιμα πάντα. 

Ιβόν τοι χαχόν έβθ', ος τ' ούχ έθέλοντα νέεβθαι 

ξεΐνον έποτρύνει χαϊ δς έββύμενον χατερύκει. 

[χρή ξεΐνον παρεόντα φιλεΐν, έθέλοντα δέ πέμπειν.] 

άλλα μέν, εις ο χε δώρα φέρων έπιδίφρια θείω 75 

χαλά, βύ δ' όφθαλμοΐβιν ί'δης, εί'πω δέ γνναιξϊν 

δεΐπνον ένΐ μεγάροις τετνχεΐν άλις ένδον έόντων. 

άμφότερον, χνδός τε χαϊ άγλαΐη, χαϊ 'όνειαρ, 

δειπνήβαντας Ιμεν πολλήν έπ' άπείρονα γαΐαν. 

εί δ' έθέλεις τραφθήναι άν' 'Ελλάδα χαϊ μέβον "Αργός, 80 

δφρα τοι αύτός επωμαι, ύποζενξω δέ τοι ίππους, 

άβτεα d' άνθρώπων ήγήβομαι 1 ούδέ τις ήμέας 

αϋτως άππέμψει, δώβει δέ τι εν γε φέρεβθαι, 

ήέ τινα τριπόδων έυχάλκων ήέ λεβήτων 

ήέ δυ ήμιόνονς ήέ χρνβειον αλειβον." 85 

τον δ' αύ Τηλέμαχος πεπννμενος άντίον ηνδα' 

,,'Ατρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές, άρχαμε λαών, 

βονλομαι ήδη νεΐβθαι έφ' ήμέτερ'· ού γάρ 'όπιβθεν 
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ονρον ίων κατέλειπον έπΐ κτεάτεββιν έμοΐβιν' 

αή πάτερ' άντίθεον διζήμενος αυτός δλωμαι, 90 

ή τI μοι έκ μεγάρων κειμήλιον εβθλόν όληται." 

αύτάρ έπεί τό γ' άκουσε βοήν αγαθός Μενέλαος, 

αντίκ' αρ' ή άλόχω ήδε δμωήβι κέλευβεν 

δείπνον ένΐ μεγάροις τετυκεΐν αλις ένδον έόντων. 

άγχίμολον δέ οί ήλθε Βοηθοΐδης Έτεωνευς, 95 

άνβτάς εξ εύνής, έπεί ού πολύ ναΐεν απ' αύτοϋ' 

τον πυρ κήαι ανωγε βοήν αγαθός Μενέλαος 

όπτήβαί τε κρεών Ь δ' αρ' ούκ ¿πίθηβεν ¿κουβάς, 

αύτός δ' ές θάλαμον κατεβήβετο κηώεντα, 

ούκ oiog, άμα τω γ' 'Ελένη κίε καΐ Μεγαπένθης. 100 

άλλ' δτε δη ρ' ΐκαν', οθι οί κειμήλια κεΐτο, 

Άτρεΐδης μεν έπειτα δέπας λάβεν άμφικυπελλον, 

νίον δέ κρητήρα φέρειν Μεγαπένθε' ανωγεν 

άργύρεον. 'Ελένη δε παρίβτατο φωριαμοϊβιν, 

ένθ' έβαν οί πέπλοι παμποίκιλοι, ους κάμεν αύτη. 105 

των εν' αειραμένη 'Ελένη φέρε, δϊα γυναικών, 

од κάλλιβτος έην ποικίλμαβιν ήδε μέγιβτος, 

άβτήρ δ' ώς άπέλαμπεν έκειτο δε νείατος άλλων, 

βαν δ' Ιέναι προτέρω διά δώματα, εΐος ΐκοντο 

Τηλέμαχον τον δε προβέφη ξανθός Μενέλαος· 110 

,,Τηλέμαχ', ή τοι νόβτον, οπως φρεβΐ βήβι μενοινας, 

ώς τοι Ζευς τελέβειεν, ερίγδουπος πόβις Ήρης· 

δώρων δ ' , δββ' έν εμώ οίκω κειμήλια κείται, 

δώβω, ο κάλλιβτον καΐ τιμηέβτατόν έβτιν 

δώβω τοι κρητήρα τετυγμένον' άργύρεος δέ 115 

έβτιν απας, χρυβώ δ' έπϊ χείλεα κεκράανται, 

έργον δ' Ήφαίβτοιο. πόρεν δέ έ Φαίδιμος ήρως, 

Σιδονίων βαβιλεύς, όθ' εός δόμος άμφεκάλυψεν 

κείβέ με νοβτήβαντα' τέιν δ' έθέλω τόδ' όπάββαι." 
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ώς είπαν έν χερβί τ ¿θ ει δέπας άμφικνπελλον 120 

ήρας Άτρεΐδης' δ δ' άρα κρητήρα φαεινόν 

θήκ' αύτοϋ προπάροιθε φέρων κρατερός Μεγαπένθης, 

άργύρεον. Ελένη δε παρίβτατο καλλιπάρηος 

πέπλον έχονβ' έν χερβίν, έπος τ' έφατ έκ τ' δνόμαζεν 

,,δώρόν τ οι καΐ εγώ, τέκνον φίλε, τούτο δίδωμι, 125 

μνήμ' 'Ελένης χειρών, πολυηράτον ές γάμου ώρην, 

βή άλόχω φορέειν τείως δέ φίλη παρά μητρί 

κεΐβθαι ένϊ μεγάρφ. βύ δέ μοι χαίρων άφίκοιο 

οίκον ένκτίμενον xal βήν ές πατρίδα γαΐαν." 

ως είποϋβ' έν χερβϊ τίθει, δ δέ δέξατο χαίρων. 130 

και τά μεν ές πείρινθα τίθει Πειβίβτρατος ήρως 

δεξάμενος, καΐ πάντα έω θηήβατο θνμφ· 

τους δ' ήγε προς δώμα χάρη ξανθός Μενέλαος, 

έζέβθην δ' άρ' έπειτα κατά κλιβμονς τε θρόνους τε. 

χέρνιβα δ' άμφίπολος προχόω έπέχενε φέρονβα 135 

καλή χρνβείη υπέρ άργνρέοιο λέβητος, 

νίψαΰθαι' παρά δέ ξεβτήν έτάννββε τράπεζαν. 

βίτον δ' αίδοίη ταμίη παρέθηκε φέρονβα' 

[είδατα πόλλ' έπιθεΐβα χαριζομένη παρεόντων.] 

παρ δέ Βοηθοΐδης κρέα δαίετο και νέμε μοίρας, 140 

οίνοχόει δ' νίός Μενελάου κνδαλίμοιο. 

οί δ' έπ' όνείαθ' έτοιμα προκείμενα χείρας ΐαλλον. 

αύτάρ έπεί πόβιος καΐ έδητνος έξ έρον έντο, 

δή τότε Τηλέμαχος καΐ Νέβτορος άγλαός νιος 

ίππους τε ξενγννντ' άνά θ' άρματα ποικίλ' έβαινον, 145 

έκ δ' έλαβαν προθνροιο καΐ αίθονβης έριδοΰπου. 

τους δέ μετ Άτρεΐδης έκιε ξανθός Μενέλαος 

οίνον έχων έν χειρϊ μελίφρονα δεξιτερήφιν 

χρνβέω έν δέπαΐ, 'όφρα λείψαντε κιοίτην. 

βτή δ' ίππων προπάροιθε, δεδιβκόμενος δέ προβηνδα' 150 
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,,χαίρετον, & χούρω, xal Νέβτορι ποιμένι λαών 

ειπείν ή γάρ έμοί γε πατήρ ως ήπιος ήεν, 

εϊος ένϊ Τροίη πολεμίζομεν νϊες Αχαιών." 

τον δ 1 αυ Τηλέμαχος πεπννμενος άντίον ηνδα' 

„xal λίην χείνφ γε, διοτρεφές, ώς άγορεύεις, 166 
πάντα τάδ' έλ&όντες καταλέξομεν αΐ γάρ έγών ώς 

νοβτήβας Ί&άχηνδε, κιχών Όδυβή' ένϊ οΐχφ 

είποιμ', ώς παρά βεΐο τνχών φιλότητος άπάβης 

Ερχομαι, ai)τάρ άγω κειμήλια πολλά xal έβ9λά." 

ώς άρα οi είπόντι έπέπτατο δεξιός όρνις, 160 
αίετός άργήν χήνα φέρων δνύχεββι πέλωρον, 

ήμερον ¿ξ αυλής' οί δ' ¿ύξοντες έποντο 

άνέρες ήδέ γυναίκες' δ δε' βφιβιν έγγύ&εν έλ&ων 

δεξιός ήιξε πρόβ&' ίππων, οί δε Ιδόντες 

γή&ηβαν, xal πάβιν ¿vi φρεβϊ 9νμός Ιάν&η. 166 
τοϊβι δέ Νεβτορίδης Πειβίβτρατος ήρχετο μν&ων 

,,φράξεο δή, Μενέλαε διοτρεφές, δρχαμε λαών, 

ή νώιν τόδ' Εφηνε 9εος τέρας ήε βοϊ αύτω." 

ώς φάτο, μερμήριξε δ' άρηίφιλος Μενέλαος, 

δππως οί κατά μοϊραν νποκρίναιτο νοήβας. 170 

τόν δ' 'Ελένη ταννπεπλος ύποφ%αμένη φάτο μϋ&ον ' 

,,κλντέ μεν, αντάρ έγώ μαντενβομαι, ώς ένϊ 9νμώ 

ά9άνατοι βάλλονβι xal ώς τελέεβ9αι δίω. 

ώς δ δε χήν' ήρπαξ' άτιταλλομένην ένϊ οίκω, 

έλ9ών έξ όρεος, ό9ι οί γενεή τε τόκος τε, 175 

ώς Όδυϋενς κακά πολλά πα&ών xal πόλλ' έπαλη&είς 

οίχαδε νοβτήβει xal τίβεται ' ήέ xal ήδη 

οίκοι, άτάρ μνηβτήρβι κακόν πάντεββι φυτεύει." 

τήν δ' αν Τηλέμαχος πεπννμένος άντίον ηΰδα' 

„ούτω νυν Ζευς 9είη, έρίγδονπος πόβις "Ηρης· 180 

τω χέν τοι xal χεΐ&ι 9εω ώς ενχετοώμην." 
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ή και έφ' ΐπποιιν μάβτιν βάλεν οι dà μάλ' ώκα 

ήιξαν πεδίονδε διά πτόλιος μεμαώτες. 

al dà πανημέριοι βεΐον ζνγον άμφϊς έχοντες, 

δνβετό τ ήέλιος βχιόωντό τε πάβαι άγνιαί, 185 

ές Φηράς δ' Γκοντο Αιοκλήος ποτέ δώμα, 

νίέος Όρτιλόχοιο, τον 'Αλφειός τέχε παΐδα. 

ένθα dà ννκτ άεβαν, ό dà τοις παρ ξείνια θήχεν. 

ήμος δ' ήριγένεια φάνη φοδοδάχτυλος 'Ηώς, 

ίππους τε ζενγννντ' èva θ' άρματα ποιχίλ' έβαινον, 190 

έχ δ' έλαβαν προθνροιο χαι αίθονβης έριδονπου. 

μάβτιξεν δ' έλάαν, τώ δ' ονχ άχοντε πετέβθην. 

αίψα δ' έπειθ' ΐχοντο Ηνλον αίπν πτολίεθρον' 

xal τότε Τηλέμαχος προβεφώνεε Νέβτορος ν ιόν ' 

,,Νεβτορίδη, πώς χέν μοι νποβχόμενος τελέβειας 196 

μνθον έμόν; ξεΐνοι dà διαμπερές ενχόμεθ' είναι 

έχ πατέρων φιλότητος, άτάρ xal δμήλιχές ε ¿μεν ' 

ήδε δ' όδος xal μάλλον όμοφροβύνηβιν ένήβει. 

μή με παρέξ άγε νήα, διο τρεφές, αλλά λίπ' αν τον, 

μή μ' 6 γέρων ¿έχοντα χατάβχη ω ivi οΐχφ 200 

Ιέμενος φιλέειν, έμέ dà χρεω θ&ββον ίκέβθαι." 

ώς φάτο, Νεβτορίδης δ' άρ' έφ βυμφράββατο θνμω, 

δππως ol κατά μοΐραν νποβχόμενος τελέβειεν. 

ώδε δέ ol φρονέοντι δοάββατο χέρδιον είναι' 

βτρέψ' ίππους έπΐ νήα θοήν και θΐνα θαλάββης, 205 

νηϊ δ' ένΐ πρύμνη έξαίνντο κάλλιμα δώρα, 

έβθήτα χρνβόν τε, τά οί Μενέλαος έδωκεν' 

καΐ μιν έποτρννων έπεα πτερόεντα προβηνδα' 

,,βπουδή νυν άνάβαινε κέλενέ τε πάντας εταίρους, 

πρίν έμέ οΐκαδ' Ικέβθαι άπαγγεΐλαί τε γέροντι' 210 

ευ γάρ έγώ τόδε οίδα κατά φρένα xal κατά θνμόν' 

οίος έχείνον θυμός ύπέρβιος, οϋ 6ε μεθήβει, 
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αλλ' ούτος καλίων δεΰρ' εΐβεται, ουδέ ε φημι 

άψ ¿¿ναι κενεόν μάλα γαρ χεχολώβεται έμπης." 

ως άρα φωνήβας έλαβε ν καλλίτριχας ίππους 215 

αψ Πνλίων εις άστυ, Όοώς δ' άρα δώμαθ' ίκανεν. 

Τηλέμαχος δ' έτάροιβιν έποτρύνας έκέλευβεν ' 

,,έγκοβμεΐτε τά τεύχε', εταίροι, νηΐ μελαίνη, 

αυτοί τ' άμβαίνωμεν, ίνα πρήββωμεν δδοίο." 

ώς έφαθ',οί δ' άρα τοϋ μάλα μεν κλνον ήδέπίθοντο, 220 

αϊψα δ' άρ' είββαινον xal έπΐ κληΐβι χαθίξον. 

ή τοι ò μεν τα πονεΐτο καΐ ενχετο, θϋε δ' Άθήνη 

νηι παρά πρνμνή' βχεδόθεν δέ ol ήλνθεν άνήρ • 

τηλεδαπός, φενγων έξ "Αργέος άνδρα κατακτάς, 

μάντις· άτάρ γενεήν γε Μελάμποδ ος έκγονος ή εν, 225 

δς πριν μέν ποτ' έναιε Πύλω ένι, μητέρι μήλων, 

άφνεώς Πυλίοιβι μέγ' έξοχα δώματα ναίων 

δή τότε γ' άλλων δήμον άφίκετο, πατρίδα φενγων 

Νηλέα τε μεγάθνμον, άγανότατον ξωόντων, 

δς οί χρήματα πολλά τελεβφόρον είς ένιαντόν 230 

είχε βίη. ò δέ τέως μεν ένΙ μεγάροις Φνλάκοιο 

δεβμω έν άργαλέω δέδετο κρατέρ' άλγεα πάβχων 

εΐνεκα Νηλήος χουρης άτης τε βαρείης, 

τήν οί επί φρεδί θήχε θεά, δαβπλήτις έριννς. 

άλλ' δ μέν έκφυγε χήρα xal ή λαβε βοϋς έριμνκονς 235 

ε'ς Πύλον έχ Φνλάχης xal έτίβατο έργον άειχές 

άντίθεον Νηλήα, χαβιγνήτω δέ γυναίκα 

ήγάγετο προς δώμαθ'' δ δ' άλλων Γκέτο δήμον, 

"Αργός ές ίππόβοτον τόθι γάρ νύ οί αίβιμον ή εν 

ναιέμεναι πολλοΐβιν άνάββοντ Άργείοιβιν. 240 

ένθα δ' έγημε γυναίκα xal νψερεφές θέτο δώμα, 

γείνατο δ' Αντιφάτην xal Μάντιον, νιε κραταιώ " 

Άντιφάτης μέν τίκτεν Όιχλήα μεγάθνμον, 
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αύτάρ Όικλείης λαοββόον 'Αμφιάραου, 

δν περί κήρι φίλει Ζευς τ' αίγίοχος και Απόλλων 245 

παντοίην φιλότητ ' ούδ' ΐκετο γήραος ούδόν, 

άλλ' δλετ έν Θήβηβι γυναίων εΐνεκα δώρων, 

του δ' υίεΐς έγένοντ' Άλκμάων Άμφίλοχός τε. 

Μάντιος αν τέκετο Πολνφείδεά τε Κλεΐτόν τε' 

άλλ' ή τοι Κλεΐτον χρνβόθρονος ήρπαβεν Ήώς 250 

κάλλεος εΐνεκα οίο, ΐν' άθανάτοιβι μετείη· 

αύτάρ ύπέρθνμον Πολνφείδεά μάντιν 'Απόλλων 

θήκε βροτών όχ' άριβτον, έπεί θάνεν Αμφιάραος, 

δς φ'. 'Τπερηβίηνδ' άπενάββατο πατρί χολωθείς, 

ένθ' 8 γε ναιετάων μαντεύετο π&βι βροτοίβιν. 255 

τον μεν αρ' νιος επήλθε, Θεοκλνμενος δ' δνομ' ή εν, 

ο? τότε Τηλεμάχου πέλας ΐβτατο. τον δε κίχανεν 

βπένδοντ' εύχόμενόν τε θοή παρά νηΐ μελαίνη, 

χαί μιν φωνήβας έπεα πτερόεντα προβηύδα' 

,,ώ φίλ', έπεί βε θνοντα κιχάνω τωδ' ένϊ χώρω, 260 

λίββομ' νπϊρ θνέων xal δαίμονος, αύτάρ έπειτα 

βής τ αύτον κεφαλής χαί εταίρων, οϊ τοι έπονται, 

είπε μοι είρομένω νημερτέα, μη δ' έπικενβης • 

τις, πόθεν εις άνδρών; πόθι τοι πόλις ήδϊ τοχήες;" 

τον δ' αν Τηλέμαχος πεπννμένος άντίον ηνδα· 265 

,,τοιγάρ έγώ τοι, ξεΐνε, μάλ' άτρεκέως άγορεύΰω. 

εξ 'Ιθάκης γένος είμί, πατήρ δέ μοί έβτιν Όδνββενς, 

εΐ ποτ' έην νυν δ' ήδη άπέφθιτο λνγρον δλεθρον. 

τούνεκα νϋν έτάρονς τε λαβών xal νήα μέλαιναν 

ήλθον πευβόμενος πατρός δήν οίχομένοιο." 270 

τον δ' ai τε προβέειπε Θεοκλνμενος θεοειδής' 

„ούτω τοι καΐ έγών έκ πατρίδος, άνδρα καταχτάς 

έμφυλον ' πολλοί δϊ χαβίγνητοί τε έται τε 

"Αργός άν' ίππόβοτον, μέγα άϊ χρατέουβιν 'Αχαιών 
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των ύπαλευάμενος θάνατον καϊ χήρα μέλαιναν 275 

φεύγω, έπεί νύ μοι alea κατ' άνθρωπου? άλάληβ&αι. 

αλλά με νηός έφεββαι, εχεί σε φυγών ίκέτευβα, 

μή με κατακτείνωβι' διωκέμεναι γαρ δίω." 

τον δ' al· Τηλέμαχος χεπνυμένος άντίον ηϋδα' 

,,ού μεν δή β' έθέλοντά γ' άπώβω νηός έίβης, 280 

άλλ' ε'πεν αύτάρ χεΐ&ι φιλήβεαι, οϊά κ έχω μεν." 

ώς άρα φωνήβας ol έδέξατο χάλκεον έ^χο?, 

καϊ τό γ' έπ' ίκριόφιν τάνυβεν νέος άμφιελίββης' 

αν δέ και αυτός νηός έβήβετο ποντοχόροιο, 

έν πρύμνη δ' άρ' έπειτα κα&έξετο, πάρ δε οϊ αύτω 285 

ειβε Θεοκλύμενον tol δέ πρυμνήβί έλυβαν. 

Τηλέμαχος δ' έτάροιβιν έποτρύνας έκέλευβεν 

οπλών άπτεβ&αι· τοì δ' έββυμένως έπί&οντο. 

ίβτδν δ' είλάτινον κοίλης έντοσθε μεβόδμης 

βτήβαν άείραντες, κατά δέ προτόνοιβιν έδηβαν, 290 

έλκον δ' ίβτία λευκά ένβτρέπτοιβι βοεϋβιν. 

τοϊβιν δ' ίκμενον ουρον ϊει γλανχωπις Ά9ήνη, 

λάβρον έπαιγίξοντα δι' α ¿θέρο?, δφρα τάχιστα 

νηϋς άνύβειε θέουσα 9αλάββης άλμνρον ύδωρ. 

[βάν δ έ π α ρ ά Κρουνούς καϊ Χαλκίδα καλλιρέεθρον .] 295 

δύβετό τ ήέλιος Οκιόωντό τε π&βαι άγυιαί, 

ή δέ Φεάς έπέβαλλεν έπειγομένη Α ιός οϋρω, 

ήδέ παρ' "Ηλιδα δΐαν, δθι κρατέο υβιν Έπε ιοί. 

ένθεν δ 1 al· νήβοιβιν έπιπροέηκε 9οήβιν, 

δρμαίνων, ή κεν θάνατον φύγοι ή κεν άλφη. 300 

τώ δ' al·τ' έν χλιβίη Όδυβεύς καϊ δΐος υφορβος 

δορπείτην παρά δέ βφιν έδόρπεον άνέρες άλλοι, 

αύτάρ έπεί πόβιος καϊ έδητύος έξ έρον έντο, 

τοις δ' Όδυβεύς μετέειπε βυβώτεω πειρητίζων, 

ή μιν έτ' ένδυχέως. φιλέοι μεΐναί τε κελεύοι 308 
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αντον évi βταθμώ, ή ότρννειε πόλινδε' 

,,χέκλνθι νϋν, ''Εύμαιε καΐ άλλοι πάντες εταίροι, 

ήώθεν προτι άβτν λιλαι'ομαι άπονέεβθαι 

πτωχεύβων, ίνα μή 6ε κατατρύχω καΐ εταίρους, 

άλλάμοιευθ' νπόθενχαΐ άμ' ήγεμόν' έβθλόν ύπαββον, 310 

ο? κέ με χεΐβ' άγάγη · κατά δε πτόλιν αυτός ανάγκη 

πλάγξομαι, at κέν τις κοτύλην καί πύρνον όρεξη, 

και κ έλθών προς δώματ' Όδνββήος θείοιο 

άγγελίην εΐποιμι δαίφρονι Πηνελοπείη, 

καί χε μνηβτήρεββιν νπερφιάλοιβι μιγείην, 315 

ει μοι δεΐπνον do Γεν, όνείατα μυρι έχοντες" 

αϊψά χεν ευ δρώοιμι μετά βφίβιν, άββ' έθέλοιεν. 

έχ γάρ το ι έρέω, βύ δέ βύνθεο καί μευ άχονβον 

Έρμείαο εκητι διαχτόρου, ος ρά τε πάντων 

ανθρώπων έργοιβι χάριν καί χνδος όπάζει, 320 

δρηβτοβύνη ούχ αν μοι έρίββειε βροτος άλλος, 

πΰρ τ' εν νηήβαι διά τε ξύλα δ ανά χεάββαι, 

δαιτρενβαί τε xal όπτήβαι καί οίνοχοήβαι, 

olà τε τοις άγαθοίβι παραδρώωβι χε'ρηες." 

τόν dà μέγ' όχθήβας προβέφης, 'Εύμαιε βνβώτα· 325 

,,δ μοι, ξεΐνε, τί ή τ οι ένΐ φρεβϊ τούτο νόημα 

έπλετο; ή βύ γε πάγχν λιλαίεαι αύτόθ' όλέβθαι, 

εί δή μνηβτήρων έθέλεις χαταδνναι ομιλον, 

των ύβρις τε βίη τε βιδήρεον ονρανον ΐχει. 

ου τ οι τοιοίδ' εΐβϊν ύποδρηβτήρες έχείνων, 330 

άλλά νέοι, χλαίνας έν είμένοι ήδέ χιτώνας, 

αίεϊ dà λιπαροί κεφαλάς καί καλά πρόβωπα, 

οϊ βφιν ύποδρώωβιν έύξεβτοι dà τράπεζαι 

βίτον xal χρειών ήδ' οΐνου βεβρίθαβιν. 

άλλα μεν' - ου γάρ τις τοι άνιάται παρεόντι, 335 

οντ' εγώ ούτε τις άλλος εταίρων, οι μοι έαβιν. 
Ηοηββι OOYSSXA. I I . 4 
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αύτάρ έπήν έλθηβιν Όδυββήος φίλος νίός, 

κεΐνός βε χλαΐνάν τε χιτώνα τε εΐματα έββει, 

πέμψει δ', δππη 6ε κραδίη θυμός τε κελεύει 

τον δ' ήμείβετ έπειτα πολύτλας δΐος Όδυββεύς" 340 

,,αίθ' όντως, 'Εύμαιε, φίλος ΑιΙ πατρι γένοιο, 

ως έμοί, οττι μ' έπανβας άλης χαϊ διζνος αίνής. 

πλαγκτοβννης δ' ούχ έβτι χαχώτερον άλλο βροτοίβιν 

αλλ' ε'νεκ' ούλομένης γαβτρος χαχά κήδε' έχουβιν 

άνέρες, δν κεν ΐχηται άλη χαϊ πήμα χαϊ άλγος' 345 

νυν δ' έπεί ίβχανάας μεΐναί τέ με χεΐνον άνωγας, 

εΐπ άγε μοι περί μητρός Όδυββήος θείοιο 

πατρός 9 ' , δν χατέλειπεν ίων έπΐ γήραος ούδω, 

ή πον έτι ζώονβιν υπ' αύγάς ήελίοιο, 

ή ήδη τεθναβι χαϊ είν 'Λίδαο δάμοιβιν." 350 

τον δ' αν τε προβέειπε βνβώτης, δρχαμος ανδρών' 

,,τοιγάρ έγώ τοι, ξείνε, μάλ' άτρεχέως αγορενβω. 

Λαέρτης μεν έτι ζώει, ΑιI δ" εύχεται αίεϊ 

θνμόν από με λέων φθίβθαι οϊς έν μεγάροιβιν . 

έκπάγλως γαρ παιδδς δδνρεται οίχομένοιο 355 

κονριδίης τ άλόχοιο δαΐφρονος, ή ε μάλιβτα 

ήκαχ' άποφθιμένη καϊ έν ώμω γήραϊ θήκεν. 

ή δ' αχεί ού παιδός άπέφθιτο κνδαλίμοιο, 

λενγαλέω θανάτφ, ώς μή Θάνοι, δς τις έμοί γε 

ένθάδε ναιετάων φίλος είη καϊ φίλα έρδοι. 360 

δφρα μεν ουν δή κείνη έην άχέονβά περ έμπης, 

τόφρα τί μοι φίλον έβκε μεταλλήβαι καϊ έρέβθαι, 

οννεκά μ' αύτή θρέψεν άμα Κτιμένη τανυπέπλω, 

θνγατέρ' ίφθίμη, τήν δπλοτάτην τέκε παίδων 

τη δμον έτρεφόμην, δλίγον δέ τί μ' ήββον έτίμα. 365 

αντάρ έπεί φ' ήβην πολνήρατον ίκόμεθ' άμφω, 

τήν μεν έπειτα Σάμηνδε δόβαν καϊ μνρι ελοντο, 
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αύτάρ έμέ χλαϊνάν τε χιτώνα τε εϊματ έκείνη 

καλά μάλ' άμφιέβαβα, ποβίν δ' υποδήματα δοϋδα, 

άγρόνδε προΐαλλε' φίλει δε με κηρό&ι μάλλον. 370 

νυν δ' ήδη τούτων έπιδεύομαι' άλλα μοι αυτφ 

έργον άέξουβιν μάκαρες θεοί, φ έπιμίμνω' 

τών έψαγόν τ' έπιόν τε και αίδοίοιβιν έδωκα. 

εκ δ' άρα δεβποίνης ου μείλιχον έβτιν άκοΰβαι 

ούτ έπος ούτε τι έργον, έπεί κακόν έμπεδεν οίκω, 375 

άνδρες υπερφίαλοι' μέγα δέ δμώες χατέουβιν 

άντία δεβποίνης φάβ&αι xal ε'καβτα πυ&έβ9αι 

xal φαγεμεν πιέμεν τε, έπειτα δέ καί τι φερεδ&αι 

άγρόνδ', οϊά τε 9υμόν άεί δμώεββιν Ιαίνει." 

τον δ' άπαμειβόμενοςπροδέφηπολύμητις'Οδυδδεύς' 380 

,,δ) πόποι, ώς άρα τυτ&ός έών, 'Εύμαιε δυβώτα, 

πολλόν άπεπλαγχ&ης β ης πατρίδος ήδέ τοκήων. 

άλλ' άγε μοι τόδε είπε καί άτρεκέως κατάλεξαν, 

ήέ διεπρά9ετο πτόλις άνδρών ενρυάγυια, 

ή ένι ναιετάαβχε πατήρ καί πότνια μήτηρ, 385 

ή δέ γε μοννω&έντα παρ' οίεδιν ή παρά βουβίν 

άνδρες δυδμενέες νηυδίν λάβον ήδέ πέραδδαν 

τοϋδ' άνδρός προς δώμαθ', δ δ' άξιον ώνον έδωκεν." 

τόν δ' αυτε προδέειπε δυβώτης, 'όρχαμος άνδρών' 

,,ξεΐν, έπει αρ δή τ αυτά μ' άνείρεαι ήδέ μεταλλάς, 390 

διγή νυν ξυνίει και τέρπεο πΐνέ τε olvov 

ήμενος. αϊδε δέ νύκτες ά&έβφατοί' έβτι μέν ενδειν, 

έβτι δέ τερπομένοιβιν άκούειν ουδέ τί δε χρή, 

πρίν ωρη, καταλέχ&αΐ' άνίη και πολύς ύπνος. 

τών δ' άλλων δτινα κραδίη καί 9υμός άνώγει, 395 

εύδέτω έξελ9ών άμα δ' ήοΐ φαινομένηφιν 

δειπνήβας άμ' ύεββιν άνακτορίηβιν επέβ&ω. 

υώι δ' ένί κλιβίη πίνοντέ τε δαινυμένω τε 
4* 
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κήδεβιν αλλήλων τερπώμεθα λενγαλέοιβιν 

μνωομένω' μετά γάρ τε xal άλγεβι τέρπεται άνήρ, 400 

5ς τις δή μάλα πολλά πάθη xal πόλλ' έπαληθή. 

τοντο δέ τοι έρέω, 8 μ' άνείρεαι ήδϊ μεταλλάς. 

νήβός τις Σνρίη χικλήβκεται, εϊ που άκούεις, 

Ορτνγίης καθύπερθεν, όθι τροπαΐ ήελίοιο, 

ου τι περιπληθής λίην τόβον, άλλ' άγαθή μέν, 405 

ενβοτος εϋμηλος, οίνοπληθής πολύπυρος. 

πείνη δ' ον ποτε δήμον έβ έρχεται, ουδέ τις άλλη 

νοϋβος έπι βτνγερή πέλεται δειλοΐβι βροτοΐβιν 

άλλ' δτε γηράβκωβι πόλιν κάτα,φνλ' άνθρώπων, 

έλθων άργυρότοξος 'Απόλλων Άρτέμιδι ξύν 410 , 

οϊς άγανοϊς βελέεββιν έποιχόμενος κατέπεφνεν. 

ένθα δύω πόλιες, δίχα δέ βφιβι πάντα δέδαβται' 

τήβιν δ' άμφοτέρηβι πατήρ έμος έμβαβίλενεν, 

Κτήΰιος Όρμενέδης, έπιείχελος άθανάτοιβιν. 

ένθα δϊ Φοίνικες ναυβίκλυτοι ήλυθον άνδρες, 415 

τρώκται, μυρι άγοντες άθύρματα νηΐ μελαίνη. 

έβχε δε πατρός έμοΐο γυνή Φοίνιββ' ένΐ οίκω, 

καλή τε μεγάλη τε καΐ άγλαά έργα ίδνία' 

τήν δ' άρα Φοίνικες πολυπαίπαλοι ήπερόπενον. 

πλννούβη τις πρώτα μίγη κοίλη παρά νηΐ 420 

εννή καΐ φιλότητι, τα τε φρένας ήπεροπεύει 

θηλντέρηβι γυναιξί, xal ή κ έυεργος έηβιν. 

είρώτα δή έπειτα, τις εΐη καϊ πόθεν έλθοί' 

ή δϊ μάλ' αντίκα πατρός έπέφραδεν ύψερεφες δώ" 

,έχ μϊν Σιδώνος πολνχάλκου εύχομαι είναι, 425 

κούρη δ' είμ' 'Αρύβαντος έγώ ρνδόν άφνειοΤο'. 

άλλά μ' άνήρπαξαν Τάφιοι, ληίβτορες άνδρες, 

άγρόθεν έρχομένην, πέραβαν δέ με δεϋρ' άγαγόντες 

τονδ' άνδρός προς δώμαθ', 6 δ' άξιον ώνον έδωκεν.' 
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τήν δ' αντε προβέειπεν άνήρ, δς έμίβγετο λάθρη· 430 

,ή φά χε νυν πάλιν αντις άμ' ήμΐν οίχαδ' ε'ποιο, 

δφρα ϊδη πατρός χαΐ μητέρος νψερεφές δώ 

αυτούς τ'; ή γαρ έτ' είβϊ χαϊ άφνειοϊ χαλέονται.' 

τόν δ' αντε προβέειπε γυνή χαϊ άμείβετο μν&ω' 

,είη χεν χαϊ τοϋτ', εί' μοι έθέλοιτέ γε, νανται, 435 

δρκφ πιότω&ήναι άπήμονά μ' οίχαδ' άπάξειν' 

ώς έφαθ', ο I δ' άρα πάντες έπώμνυον, ώς έχε λεν εν. 

αντάρ έπεί φ' όμοβάν τε τελεύτηβάν τε τόν ορχον, 

τοις δ' αντις μετε'ειπε γυνή χαϊ άμείβετο μνθφ' 

,βιγή νυν μή τις με προΰανδάτω έπέεββιν 440 

ύμετέρων έτάρων, ξνμβλήμενος ή έν άγυιή 

ή που έπϊ κρήνη, μή τις ποτϊ δώμα γίροντι 

έλθών έξείπη, ό δ' διβάμενος χαταδήβη 

δεβμφ έν άργαλεφ, ύμΐν δ' έπιφράββετ' δλεθρον. 

άλλ' έχετ έν φρεβϊ μν&ον, έπείγετε δ' ώνον όδαίαν. 445 

αλλ' δτε χέν δή νηνς πλείη βιότοιο γένηται, 

άγγελίη μοι έπειτα θοώς ές δώμαθ' ίχέϋθω' 

οίόω γάρ χαϊ χρνβόν, δτις % ύποχείριος έλθη. 

χαϊ δέ χεν άλλ' έπίβαθρον έγών έθέλονΰά γε δοίην. 

παΐδα γάρ άνδρός εήος ένϊ μεγάροις άτιτάλλω, 450 

χερδαλέον δή τοΐον, άμα τροχόωντα θνραξε' 

τόν χεν άγοιμ' έπϊ νηός, ό δ' νμιν μνρίον ώνον 

άλφοι, ύπη περάβητε κατ' άλλοθρόονς άνθρώπονς 

ή μεν αρ' ώς είποϋβ' άπέβη πρός δώματα χαλά, 

οί δ' ένιαντόν άπαντα παρ' ήμΐν ανθι μένοντες 455 

έν νηϊ γλαφυρή βίοτον πολύν έμπολόωντο. 

άλλ' δτε δή κοίλη νηνς ήχθετο τοΐϋι νέεβθαι, 

χαϊ τότ' άρ' άγγελον ήχαν, δ? άγγείλειε γυναιχί. 

ήλυθ' άνήρ πολνιδρις έμοϋ πρός δώματα πατρός 

χρύβεον δρμον έχοον, μετά δ' ήλέκτροιβιν έερτο. 460 
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τόν μέν αρ' ίν μεγάρφ δμωαί xal πότνια μήτηρ 

χερβίν τ' άμφαφόωντο xal όφθαλμοΐβιν δρώντο, 

ώνον νπιβχόμεναι' ό δέ τη χατένενβε βιωπή. 

ή τοι ò χαννενβας κοίλην έπϊ νήα βεβήχειν, 

ή δ* έμέ χειρός ελοϋβα δόμων έξήγε θνραζε. 465 

εύρε δ' ένΐ προδόμω ήμέν δ έπα ήδε τ ραπέζας 

άνδρών δαιτνμόνων, οι μεν πατέρ' άμφεπένοντο. 

οί μεν αρ' ές θώκον πρόμολον δήμο ιό τε φήμιν, 

ή δ* αΐψα τρί' άλειβα χαταχρύψαβ' νπο χόλπω 

ίχφερεν αύτάρ έγων έπόμην άεβιφροβννηβιν. 470 

δνβετό τ' ήέλιος βχιόωντό τε πάβαι άγνιαί, 

ήμεΐς δ' ές λιμένα χλντδν ήλθομεν ώχα χιόντες, 

ένθ' &ρα Φοινίκων άνδρών ήν ώχναλος νηϋς. 

οί μεν έπειτ άναβάντες έπέπλεον νργά χέλενθα, 

νώ άναβηβάμενοι' έπϊ δέ Ζενς ούρο ν ΐαλλεν. 475 

έξήμαρ μέν όμώς πλέομεν νύχτας τε xal ήμαρ' 

άλλ' δτε δή έβδομον ήμαρ έπϊ Ζενς θήχε Κρονίων, 

τήν μέν έπειτα γνναΐχα βάλ' "Αρτεμις ίοχέαιρα, 

αντλώ δ' ένδονπηβε πεβονβ' ώς είναλίη χήξ. 

xal τήν μέν φώκηβι xal ίχθνβι χνρμα γενέβθαι 480 

έχβαλον, αύτάρ έγω λιπόμην άχαχήμένος ήτορ' 

τούς δ' 'Ιθάκη έπέλαββε φέρων άνεμός τε xal ύδωρ, 

ένθα με Λαέρτης πρίατο χτεάτεββιν έοΐβιν. 

ούτω τήνδε τε γαϊαν έγων ΐδον όφθαλμοΐβιν." 

τον δ' αύ διογενής Όδνβεύς ήμείβετο μνθω" 485 

,,Ενμαι', ή μάλα δή μοι ένΐ φρεβί θνμον δρινας 

ταύτα έκαστα λέγων, οβα δή πάθες άλγεα θνμω. 

άλλ' ή τοι βοΐ μέν παρά xal χαχω έβθλον έθηχεν 

Ζενς, έπεί άνδρος δώματ άφίχεο πολλά μογήβας 

ήπίον, δς δή τοι παρέχει βρώβίν τε πόβιν τε 490 

ένδυχέως, ξώεις δ' άγαθόν βίον αύτάρ έγώ γε 
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πολλά βροτών έπί άστε' άλώμενος έν9άδ' [κάνω." 

ώς οί μεν τοιαύτα προς άλλήλους άγόρενον' 

χαδδρα&ετην δ' ου πολλόν ini χρόνον, αλλά μίνννύα " 

αιψα γαρ 'Ηώς ή 19εν έύ9ρονος. οί δ' έπί χέρβου 495 

Τηλεμάχου εταροι λύον ίβτία, κάδ δ' ελον ίβτον 

καρπαλίμως, την δ' εις ορμον προέρεββαν έρετμοΐς. 

έχ δ' εύνάς έβαλον, κατά δε πρυμνήβί έδηβαν 

¿χ δέ καΐ αυτοί βαΐνον έπί φηγμΐνι 9αλάββης, 

δεΐπνόν τ' έντύνοντο κερώντό τε αί'θοπα οϊνον. 500 

αύτάρ ε'πεί πόβιος καΐ έδητύος έξ έρον έντο, 

τοΐβι δέ Τηλέμαχος πεπνυμένος ήρχετο μύθων" 

,,ΰμεΐς μεν νϋν άβτνδ' έλαύνετι νήα μέλαιναν, 

αύτάρ έγών άγρούς έπιείβομαι ήδέ βοτήρας' 

εβπέριος δ' εις άστυ ¿δων έμά έργα κάτειμι. 505 

ήώ9εν δέ κεν υμμιν οδοιπόρων παρά9είμην, 

δαΐτ άγα9ήν χρειών τε χαI οίνου ήδυπότοιο." 

τον δ' αιιτε προβέειπε Θεοκλύμενος 9εοειδής' 

,,πή γάρ έγώ, φίλε τέκνον, ί'ω; τεύ δώμα9' ΐκώμαι 

άνδρών, οϊ κραναήν 'Ι9άκην κάτα κοιρανέουβιν; 510 

ή 19ύς βής μητρός ΐω καΐ βοίο δόμοιο·" 

τον δ' ai) Τηλέμαχος πεπνυμένος άντίον ηϋδα' 

„άλλως μέν σ' αν έγώ γε καΐ ήμετερόνδε κελοίμην 

έρχεσθ'" ού γάρ τι ξενίων πο9ή' άλλά σοι αύτω 

χείρον, έπεί τοι έγώ μεν άπέββομαι, ούδέ σε μήτηρ 515 

οψεται" ού μέν γάρ τι 9αμα μνηβτήρβ' ένΐ οίκω 

φαίνεται, άλλ' άπο τών ΰπερωίφ ίβτόν υφαίνει, 

άλλά τοι άλλον φώτα πιφαύβκομαι, όν κεν ϊκοιο, 

Εύρύμαχον Πολύβοιο δαΐφρονος άγλαον ν ιόν, 

τον νύν Ιβα 9εφ 'Ιθακήσιοι είβορόωβιν 520 

καϊ γάρ πολλόν άριβτος άνήρ μέμονέν τε μάλιβτα 

μητέρ' έμήν γαμέειν καϊ Όδυββήος γέρας εξειν. 
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άλλά τά γε Ζεύς οΐδεν 'Ολύμπιος αίθέρι ναίων, 

εϊ χέ βφι προ γάμοιο τελευτήβει xaxòv ήμαρ." 

ως άρα οί είπόντι έπέπτατο δεξιός όρνις, 525 

κίρκος, Απόλλωνος ταχύς άγγελος' έν δε πόδεββιν 

τίλλε πέλειαν έχων, κατά δϊ πτερά χεΰεν έραξε 

μεύβηγύς νηός τε καΐ αύτον Τηλεμάχοιο. 

τον δϊ Θεοκλνμενος ετάρων άπονόβφι καλέββας 

έν τ' άρα οί φϋ χειρί, έπος τ' έφατ' έκ τ' όνόμαξεν 530 

,,Τηλέμαχ', ου τοι άνευ θεον έπτατο δεξιός όρνις' 

έγνων γάρ μιν έΰάντα Ιδών οίωνόν έόντα. 

υμετέρου δ' ούκ έβτι γένενς βαβιλεντερον άλλο 

έν δήμω 'Ιθάκης, άλλ' ύμείς χαρτεροϊ αίεί." 

τόν δ'! αν Τηλέμαχος πεπνυμένος άντίον ηνδα' 535 

,,αΐ γάρ τοντο, ξείνε, έπος τετελεβμένον εΐη' 

τω κε τάχα γνοίης φιλότητά τε πολλά τε δώρα 

έξ έμεν, ώς αν τις βε βυναντόμενος μακαρίζοι" 

ή καί Πείραιον προβεφώνεε, πιβτον εταϊρον 

,,Πείραιε Κλντίδη, 6ν δέ μοι τά περ άλλα μάλιβτα 540 

πείθη έμών ετάρων, οι μοι Πνλον είς άμ' έποντο' 

καί νυν μοι τον ξεϊνον άγων έν δώμαβι βοΐβιν 

ένδυκέως φιλέειν και τιέμεν, είς δ χεν έλθω." 

τον δ' αν Πείραιος δονρικλντος άντίον ηνδα' 

„ Τηλέμαχ , εί γάρ κεν βύ πολύν χρόνον ένθάδε μίμνοις ' 545 

τον δέ τ' έγω κομιώ, ξενίων δέ οί ού ποθή έβται." 

ώς ειπών έπΐ νηός έβη, έκέλενβε δ' εταίρους 

αύτονς τ' άμβαίνειν άνά τε πρνμνήβια λνβαι' 

οί δ' αΐψ' εΐββαινον καί έπΐ κληΐβι καθΐξον. 

Τηλέμαχος δ' υπό ποββϊν έδήβατο καλά πέδιλα, 650 

εϊλετο δ' άλκιμον έγχος, άκαχμένον όξέι χαλκω, 

νηός άπ' Ικριόφιν τοί δϊ πρνμνήβι' έλνβαν. 

οί μεν άνώβαντες πλέον ές πόλιν, ώς έκέλευβεν 
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Τηλέμαχος φίλος νΓος Όδνββήος θείοιο' 

τδν δ' ώκα προβιβάντα πόδες φέρον, 'όφρ' ΐχετ' αυλή ν, 

ένθα οί ή β αν νες μάλα μνρίαι, ήβι βνβώτης 656 

έβθλος ιών ένίανεν, άνάχτεβιν ήπια είδώς. 

Ο Δ Τ Σ Σ Ε Ι Α Σ Π . 

Τηλεμάχου άναγνωριβμδ ς Όδυββέως. 

τώ δ' αντ' έν κλιβίη Όδνβεύς χαΐ δΐος ύφορβος 

έντύνοντ' άριστον άμ' ήοΐ, χηαμένω πϋρ, 

έχπεμψάν τε νομήας άμ' άγρομένοιβι βύεββιν 

Τηλέμαχον δέ περίββαινον χννες νλακόμωροι, 

ούδ' ύλαον, προβ ιόντα. νόηβε δέ δΐος Όδνββενς 5 

βαίνοντας τε χύνας, περί τε κτύπος ήλθε ποδοΐιν. 

αΐψα δ' άρ' Ενμαιον έπεα πτερόεντα προβηύδα' 

,,Εϋμαι', ή μάλα τις τοι έλεύβεται ένθάδ' εταίρος 

ή καϊ γνώριμος άλλος, έπεί χννες ούχ ύλάονβιν, 

άλλά περιββαίνονβι' ποδών δ' νπο δονπον ακούω, ίο 

οΰ πω παν εί'ρητο έπος, δτε οί φίλος νί'ος 

* έβτη ένΐ προθύροιβι. ταφών δ' άνόρονβε βνβώτης, 

¿χ δ' αρα οί χειρών πεσόν αγγεα, τοις έπονεΐτο 

κιρνάς αΐθοπα οίνον. δ δ' άντίος ήλθεν άναχτος, 

χύββε δέ μιν κεφαλήν τε χαϊ άμφω φάεα χαλά 15 

χείρας τ' άμφοτέρας' θαλερον δέ οί εκπεσε δάκρυ, 

ώς δέ πατήρ δν παΐδα φίλα φρονέων άγαπάζει 

έλθόντ' έ% άπίης γαίης δεκάτω ένιαντω, 

μοννον τηλύγετον, τω έπ' άλγεα πολλά μογήβη, 

ώς τότε Τηλέμαχον θεοειδέα δΐος νφορβος 20 
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πάντα χνβεν περιφνς, ώς εκ θανάτοιο φυγόντα. 

χαί ρ όλοφνρόμενος έπεα πτερόεντα προβηνδα' 

„ήλθες, Τηλέμαχε, γλνκερον φάος. ού β' έτ' εγώ γε 

δψεβθαι έφάμην, έπεί φχεο νηΐ Πνλονδε. 

άλλ' αγε νϋν είβελθε, φίλο ν τέκος, δφρα βε θνμώ 25 

τέρψομαι είβορόων νέον άλλοθεν ένδον έόντα. 

ού μεν γάρ τι θάμ' άγρόν έπέρχεαι ούδέ νομήας, 

άλλ' έπιδημεύεις' ως γάρ νύ τοι εναδε θνμώ, 

άνδρών μνηβτήρων έβοραν άίδηλον δμιλον." 

τον δ' αν Τηλέμαχος πεπννμένος άντίον ηϋδα" 30 

,,έββεται όντως, άττα' βέθεν δ' ένεχ' ένθάδ' [χάνω, 

δφρα βέ τ' όφθαλμοΐβιν ί'δω χαϊ μϋθον άχονβω, 

εΐ μοι έτ' έν μεγάροις μήτηρ μένει, ή ε' τις ήδη 

άνδρών άλλος έγημεν, Όδνββήος δέ πον εύνή 

χήτει ένενναίων χάχ άράχνια κείται έχονβα." 35 

τον δ' αύτε προβέειπε βνβώτης, δρχαμος άνδρών 

,,χαΐ λίην κείνη γε μένει τετληότι θνμώ 

βοίβιν ένί μεγάροιβιν, όιξνραΐ δέ οι αίεΐ 

φθίνονβιν νύχτες τε χαϊ ήματα δάχρν χεονβη." 

ώς άρα φωνήβας οι έδέξατο χάλχεον έγχος' 40 

αύτάρ δ γ' είβω ί'εν χαϊ νπέρβη λάινον ούδόν. 

τώ δ' ί'δρης έπιόντι πατήρ ύπόειξεν Όδνββενς' 

Τηλέμαχος δ' έτέρωθεν έρήτνε φώνηβέν τε' 

,,ήβο, ξεΐν'' ημείς δε χαί άλλοθι δήομεν εδρην 

βταθμώ έν ήμετέρω' πάρα δ' άνήρ, δς χαταθήβει." 45 

ώς φάθ', δ δ' αντις Ιών κατ' άρ' εξετο. τώ δέ βνβώτης 

χενεν νπο χλωράς ρώπας χαί χώας νπερθεν 

ένθα χαθέξετ' έπειτα Όδνββήος φίλος νίός. 

τοΐβιν δέ χρειών πίνακας παρέθηχε βνβώτης 

δπταλέων, α ¡5α τη προτέρη νπέλειπον έδοντες, 50 

βΐτον δ' έββνμένως παρενήνεεν έν κανέοιβιν, 
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έν δ' δρα χιββυβίφ κίρνη μελιηδέα οίνον, 

αυτό? δ' άντίον ίξεν Όδυβθήος θεέοιο. 

οί δ' έπ όνειαθ' έτοιμα προκείμενα χείρας ίαλλον. 

αύτάρ έπεϊ πόβιος xal έδητύος έξ ίρον έντο, 6δ 

δή τότε Τηλέμαχος προβεφώνεε δΐον νφορβόν 

,,δττα, πόθεν τοι ξεΐνος δδ' Γκέτο; πώς δέ έ νανται 

ήγαγον εις Ίύάκην; τίνες έμμεναι ενχετόωντο; 

ο ύ μεν γάρ τι έ πεζον δίομαι ένθα δ ' ίκέβθαι . " 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφης, 'Εύμαιε βυβώτά' 60 

,,τοιγάρ έγώ τοι, τέκνον, άλη&έα πάντ' άγορεύβω. 

έχ μεν Κρητάων γένος εύχεται εύρειάαν, 

φηβΐ δέ πολλά βροτών έπϊ αβτεα δινη9ήναι 

πλαζόμενο?· ώ? γάρ οί έπέκλωβεν τά γε δαίμων, 

νυν δ' αν Θεβπρωτών άνδρών παρά νηος άποδράς 6δ 

ήλνΟ·' έμόν προς βτα&μόν, έγώ δέ τοι έγγναλίξω' 

ερξον, δπως έθέλει?· ικέτης δέ τοι εύχεται είναι." 

τον δ' αν Τηλέμαχος πεπννμένος άντίον ηύδα' 

,,Εύμαι', ή μάλα τούτο Επος &νμαλγές Εειπες. 

πώς γάρ δή τον ξεΐνον έγών ύποδέξομαι οίκω; 70 

αντό? μέν νέος είμΐ xal ού πω χερβϊ πέποιθα 

ανδρ' α π α μ ύ ν α σ θ α ι , δτε τις π ρότ ερος χαλεπήνη' 

μητρί δ' έμή δίχα θυμό? ένϊ φρεβΐ μερμηρίζει, 

ή αυτού παρ' έμοί τε μένη xal δώμα χομίζη, 

εύνήν τ' αίδομένη πόβιος δήμο ιό τε φήμιν, 75 

ή ήδη αμ έπηται 'Αχαιών δ? τις αριβτος 

μναται ένί μεγάροιβιν άνήρ και πλεΐβτα πόρηβιν. 

άλλ' ή τοι τον ξεΐνον, έπεϊ τεόν Γκέτο δώμα, 

έββω μιν χλαΐνάν τε χιτώνά τε είματα καλά, 

δώβω δέ ξίφος αμφηκες καΐ ποββϊ πέδιλα, ' 80 

πέμψω δ', δππη μιν κραδίη θυμό? τε κελεύει, 

εΐ δ' έθέλει?, βύ κόμιββον ένί βτα%μοϊβιν έρύξας' 



54 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ I. , 

εϊματα δ' ένθάδ' έγώ πέμψω χαϊ βΐτον άπαντα 

έδμεναι, ώς αν μή βε κατατρύχη xal εταίρους· 

χεΐβε δ' άν ου μιν έγώ γε μετά μνηβτήρας έφμι 85 

έρχεβθαι" λίην γάρ άτάβθαλον ΰβριν έχουβιν 

μή μιν χερτομέωβιν, έμοί δ' άχος έββεται αίν&ν 

πρήξαι δ' άργαλέον τι μετά πλεόνεββιν έόντα 

άνδρα xal ΐφθιμον, έπεί ή πολύ φέρτεροί είβιν." 

τόν δ' αύτε προβέειπε πολύτλας δΐος Όδνββεύς' 90 

,,ώ φίλ', έπεϊ θήν μοι χαϊ άμείψαβθαι θέμις έβτίν, 

ή μάλα μεν χαταδάπτετ' άχούοντος φίλον ήτορ, 

οία φατε μνηβτήρας άτάβθαλα μηχανάαβθαι 

έν μεγάροις, άέκητι βέθεν τοιούτου έόντος. 

είπε μοι, ήέ έχων ύποδάμναβαι, ή βέ γε λαοϊ 95 

έχθαίρουβ' ανά δήμον έπιβπόμενοι θεον όμφή, 

ή τι χαβιγνήτοις έπιμέμφεαι, οίβί περ άνήρ 

μαρναμένοιβι πέποιθε, χαϊ εί μέγα νεΐχος όρηται. 

at γάρ έγών οντω νέος είην τφδ' έπϊ θνμω, 

ή παις έξ Όδυβήος αμύμονος ήέ χαϊ αυτός 100 
[έλθοι άλητεύων έτι γάρ χαϊ έλπίδος αΐβα]' 

αύτίχ έπειτ' άπ' έμεΐο χάρη τάμοι άλλότριος φώς, 

εί μή έγώ χείνοιβι χακον πάντεββι γενοίμην 

[ελθών ές μέγαρον Ααερτιάδεω Όδυβήος]. 

εί δ' αν με πληθνΐ δαμαβαίατο μοννον έόντα, 105 

βουλοίμην χ' έν έμοΐβι χαταχτάμενος μεγάροιβιν 

τεθνάμεν ή τάδε γ' αίέν αειχέα εργ' δράαβθαι, 

ξείνονς τε βτνφελιξομένονς δμωάς τε γυναίκας 

ρνβτάζοντας άεικελίως κατά δώματα χαλά, 

χαϊ οϊνον διαφυββόμενον, χαϊ βΐτον ίδοντας 110 

μάψ αύτως, άτέλεβτον, άνηνύβτω έπϊ έργω." 

τόν δ' αν Τηλέμαχος πεπννμένος άντίον ηνδα' 

,,τοιγάρ έγώ τοι, ξεΐνε, μάλ' ατρεκέως άγορεύβω. 
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ούτε τί μοι πας δήμος άπεχθό μένος χαλεπαίνει, 

ούτε καβιγνήτοις έπιμέμφομαι, οϊβί περ άνήρ 115 

μαρναμένοιβι πέποιθε, καΐ εί μέγα νεϊκος όρηται. 

ώδε γάρ ήμετέρην γενεήν μούνωβε Κρονίων' 

μοϋνον Ααέρτην Άρχείβιος ν ιόν έτιχτεν, 

μοϋνον δ' αντ Όδυβήα πατήρ τέχεν αύτάρ Όδνββεύς 

μοϋνον έμ' έν μεγάροιβι τεχών λίπεν, ονδ' άπόνητο. 120 

τω νυν δυβμενέες μάλα μύριοι είβ' ένΐ οίκω. 

όββοι γάρ νήβοιβιν έπικρατέουβιν άριβτοι, 

Αουλιχίω τε Σάμη τε καΐ νλήεντι Ζακννθω, 

ήδ' όββοι κραναήν Ίθάκην κάτα κοιρανέονβιν, 

τόββοι μητέρ' έμήν μνωνται, τρύχονβι δε οικον. 125 

ή δ' ούτ' άρνεΐται βτνγερον γάμον ούτε τελεντήν 

ποιήβαι δύναται' τοί δϊ φθινυθονβιν εδοντες 

οίκον έμόν τάχα δή με διαρραίβουβι καί αυτόν, 

άλλ' ή τοι μεν ταύτα θεών έν γούναβι κείται' 

άττα, βύ δ' έρχεο θ&ββον, έχέφρονι Πηνελοπείη 130 

εϊφ', ότι of βώς ειμί καί έκ Πύλου είλήλουθα. 

αύτάρ έγών αύτοϋ μενέω, βύ δε δενρο νέεβθαι 

οϊη άπαγγείλας, των δ' άλλων μή τις 'Αχαιών 

πευθέβθω' πολλοί γάρ έμοί κακά μηχανόωνται." 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφης, 'Εύμαιε βυβώτα' 135 

,,γιγνώβκω, φρονεω ' τά γε δή νοέοντι κελεύεις, 

άλλ' άγε μοι τόδε είπε καί άτρεκέως κατάλεξαν, 

εί καί Ααέρτη αύτήν όδον άγγελος έλθω 

δνβμόρω, ός τείως μεν Όδυββήος μέγ' άχεύων 

έργα τ' έποπτεύεβκε μετά δμώων τ' ivi οίκω 140 

πίνε και ήβθ', ότε θυμός ένΐ βτήθεββιν άνώγοί' 

αύτάρ νυν, έξ ον βύ γε ωχεο νηΐ Πύλονδε, 

ου πώ μίν φαβιν φαγέμεν καί πιέμεν αϋτως, 

ούδ' επί έργα ίδεΐν, άλλα βτοναχή τε γόω τε 
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ήβται όδνρό μένος, φθιννθει δ' άμφ' όβτεόφι χρως." 145 

τον δ' αν Τηλέμαχος πεπνν μένος άντίον ηνδα' 

,,αλγιον, αλλ' έμπης μιν έάβομεν άχννμενοί περ' 

εί γάρ πως εί'η αντάγρετα πάντα βροτοΐβιν 

πρώτον κεν τοΰ πατρός έλοίμεθα νόβτιμον ήμαρ. 

αλλά 6ν γ' άγγεέλας δπίβω χίε, μηδέ κατ άγρονς 150 

πλάζεβθαι μετ έχεΐνον άτάρ προς μητέρα ειπείν 

άμφίπολον ταμίην ότρννέμεν δττι τάχιβτα 

κρύβδην κείνη γάρ χεν άπαγγείλειε γέροντι." 

ή ρα xal ωρβε ΰνφορβόν δ δ' εΐλετο χερβί πέδιλα, 

δηβάμενος δ' νπο ποββϊ πδλινδ' ΐεν. ονδ' α ρ' 'Λθήνην 155 

λήθεν από βταθμοΐο χιών 'Εύμαιος ύφορβός, 

άλλ' ή γε σχεδόν ήλθε' δέμας δ' ήικτο γνναιχΐ 

καλή τε μεγάλη τε xal άγλαά έργα ίδνίη. 

βτή δε κατ' άντίθνρον χλιβίης Όδνβήι φανείβα, 

ονδ' άρα Τηλέμαχος ΐδεν άντίον ούδέ νόηβεν 160 
ού γάρ πως πάντεββι θεοί φαίνονται έναργεΐς' 

αλλ' Όδνβεύς τε κύνες τ ε ΐδον, χαί ρ ούχ ύλάοντο, 

κννζηθμω δ' έτέρωβε διά βταθμοΐο φόβηθεν. 

ή δ' άρ' έπ όφρνβι νεΰβε ' νόηβε δέ δίος Όδνββενς, 

έχ δ' ήλθεν μεγάροιο παρέχ μέγα τειχίον αύλής, 165 

βτή δε πάροιθ' αύτής' τον δέ προβέειπεν 'Λθήνη· 

,,διογενές Λαερτιάδη, πολνμήχαν' Όδνββεν, 

ήδη ννν βω παιδί έπος φάο μη δ' έπίκενθε, 

ώς αν μνηβτήρβιν θάνατον xal κήρ' άραρόντε 

έρχηβθον προτΐ άβτν περικλντόν. ούδ' έγώ αύτη 170 

δηρον άπο βφώιν έβομαι, μεμανΐα μάχεβθαι." 

ή xal χρνβείη ράβδω έπεμάββατ 'Λθήνη. 

φάρος μέν ol πρώτον ένπλννές ήδέ χιτώνα 

θήκ άμφΐ στήθεββι, δέμας δ' ώφελλε και ήβην. 

αψ δέ μελαγχροιής γένετο, γναθμοί δέ τάννβθεν, 175 
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κνάνεαι δ' έγένοντο γενειάδες άμφϊ γένειον. 

•ή μεν αρ' ως Ερξαβα πάλιν κίεν, αντάρ Όδνββενς 

ήιεν ές κλιβίην. 9άμβηβε δε μιν φίλος νίός, 

ταρβήβας δ' ετέρωβε βάλ' 'όμματα, μή 9εδς εΐη. . 

και μιν φωνήβας Επεα πτερόεντα προβηύδα' 180 

,,άλλοΐός μοι, ξεΐνε, φάνης νέον ήέ πάροι9εν, 

'άλλα δέ εΐματ' έχεις, καί τοι χρως ονκέ&' όμοιος. 

ή μάλα τις 9εός έββι, τοί ονρανον εύρνν Εχονβιν 

αλλ' ΐλη9', ίνα τοι κεχαριβμένα δώομεν ΐρά ' 

ήδέ χρύβεα δώρα, τετυγμένα' φείδεο δ' ήμέων." 185 

τδν δ' ήμείβετ Επειτα πολύτλας δΐος Όδνββενς' 

,,ού τις τοι 9εός είμι' τί μ' ά&ανάτοιβιν έίβκεις; 

άλλα πατήρ τεός είμι, τον εινεκα βύ βτεναχίξων 

πάβχεις αλγεα πολλά, βίας ύποδέγμενος άνδρών." 

ώς άρα φωνήβας ν ιόν κύβε, κάδ δέ παρειών 190 

δάκρνον ήκε χαμάξε' πάρος δ' Εχε νωλεμές αίεί. 

Τηλέμαχος δ', ον γάρ πα> έπεί9ετο δν πατέρ' είναι, 

έξαντίς μιν επεββιν άμειβόμενος προβέειπεν 

,,ού βύ γ' Όδυββεύς έββι, πατήρ έμός, άλλα με δαίμων 

9έλγει, όφρ' Ετι μάλλον όδνρόμενος βτεναχίζω. 195 

ον γάρ πως άν 9νητος άνήρ τάδε μηχανόωτο 

φ αντον γε νόω, δτε μή 9εδς αντος έπελδών 

ρη ιδίως έ&έ?.ων 9είη νέον ήέ γέροντα, 

ή γάρ τοι νέον ήβ&α γέρων καί άεικέα ε'ββο' 

ννν δέ %εοΐβιν εοικας, οΓ ονρανον ενρνν εχονβιν." 200 

τδν δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις Όδνββεύς· 

,,Τηλέμαχ , ον βε Εοικε φίλον πατέρ' Ενδον έόντα 

ούτε τι 9αυμάζειν περιώβιον ούτ' άγάαβ9αι' 

ού μέν γάρ τοι ετ άλλος ίλεύβεται έν&άδ' Όδνββεύς, 

άλλ' δδ' έγώ τοιόβδε, πα&ών κακά, πολλά δ' άλη9είς, 205 

ήλν&ον είκοβτω Ετεΐ ές πατρίδα γαΐαν. 
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αντάρ το ι τόδε Ιργον Άθηναίης άγελείης, 

ή τέ με τ οίον έθηχεν, όπως ¿θέλει-, δύναται γάρ, 

άλλοτε μεν πτωχφ έναλίγχιον, άλλοτε δ' αυτε 

άνδρΐ νέω χαϊ χαλά περί χροΐ εΐματ' έχοντι. 210 

ρηίδιον δέ θεοΐβι, τοI ονρανον ενρύν ¿χονβιν, 

ήμέν χυδήναι θνητον βροτ'ον ήδέ χαχώβαι." 

ώς άρα φωνήβας κατ' α ρ' εξετο, Τηλέμαχος δε 

άμφιχνθείς πάτερ' έβθλόν δδύρετο δάκρυα λείβων. 

άμφοτέροιβι δϊ τοίβιν νφ' ίμερος ώρτο γόοιο, 215 

κλαΐον δε λιγεως, άδινώτερον ή τ οίωνοί, 

φήναι ή αίγυπιοί γαμψώνυχες, οϊβί τε τέκνα 

άγρόται έξείλοντο πάρος πετεηνά γενέβθαι' 

ώς άρα τοί γ' έλεεινόν υπ' όφρύβι δάκρυον εϊβον. 

χαί νύ χ δδνρομένοιβιν έδυ φάος ήελίοιο, 220 

εΐ μή Τηλέμαχος προβεφώνεεν δν πάτερ' αϊψα' 

,,ποίη γάρ νυν δενρο, πάτερ φίλε, νηί βε ναϋται 

ήγαγον είς Ίθάκην, τίνες ίμμεναι ενχετόωντο; 

ού μεν γάρ τί βε πεξον δέομαι ένθάδ' ίκέβθαι." 

τδν δ' αυτε προβέειπε πολύτλας δΐος Όδυββεύς' 225 

,,τοιγάρ έγώ τοι, τέχνον, άληθείην καταλέξω. 

Φαίηχές μ' αγαγον ναυβέκλυτοι, οι τε χαϊ άλλους 

άνθρώπους πέμπουβιν, δ τέ βφεας είβαφίχηται· 

χαί μ' ενδοντ έν νηϊ θοή έπί πόντον άγοντες 

χάτθεβαν είς Ίθάχην, ίπορον δε μοι άγλαά δώρα, 230 

χαλχόν τε χρυβόν τε αλις έβθήτά θ' νφαντήν. 

xal τα μεν έν βπήεββι θεών ίότητι κέονται' 

νυν αυ δεΰρ' ίχόμην ΰποθημοβύνηβιν Άθηνης, 

όφρα χε δυβμενέεββι φόνου πέρι βουλεύβωμεν. 

αλλ' αγε μοι μνηβτήρας αριθμήβας χατάλεξον, 235 

όφρα ίδέω, δββοι τε χαί οΐ τίνες άνέρες εΐβίν 

χαί χεν έμον χαζά θυμον άμύμονα μερμηρίξας 
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φράββομαι, ή χεν νώι δυνηβόμεθ' άντιφέρεβθαι 

μούνω ανενθ' άλλων, ή χαΐ διξηβόμεθ' άλλους." 

τον δ' αν Τηλέμαχος πεπννμένος άντίον ηνδα' 240 

,,ά πάτερ, ή τοι βεΐο μέγα κλέος αίεν άκονον, 

χείρας τ' αίχμητήν έμεναι χαΐ έπίφρονα βουλήν 

άλλά λίην μέγα είπες, άγη μ' έχει· ουδέ κεν εΐη 

άνδρε δύω πολλοΐβι καΐ ίφθίμοιβι μάχεβθαι. 

μνηβτήρων δ' οντ άρ δεκάς άτρεχές ούτε δύ' οϊαι, 245 

άλλά πολύ πλέον ες · τάχα δ' είβεαι ένθάδ' αριθμόν, 

έχ μέν Αουλιχίοιο δνω χαΐ πεντήκοντα 

κούροι χεχριμένοι, ?ξ δε δρηβτήρες έπονται' 

έχ δέ Σάμης πίβνρές τε χαϊ εΐχοβι φώτες έαβιν, 

έχ δ\ Ζακύνθου έαβιν έείχοβι κούροι Αχαιών, 250 

έχ δ' αύτής 'Ιθάκης δνοχαίδεχα πάντες άριβτοι, 

χαί βφιν αμ' έβτΐ Μέδων χήρνξ χαϊ θείος άοιδος 

χαϊ δοιώ θεράποντε δαήμονε δαιτροβυνάων. 

τών εΐ χεν πάντων άντήβομεν ένδον έόντων, 

μή πολνπιχρα χαϊ αΐνά βέας άποτίβεαι έλθών. 255 

άλλά βν γ', εΐ δύναβαί τιν' άμύντορα μερμηρίξαι, 

φράξεν, δ χέν τις νώιν άμύνοι πρόφρονι θυμω." 

τόν δ' αντε προβέειπε πολντλας δΐος Όδνββενς' 

,,τοιγάρ έγών ¿ρέω, βν δε βύνθεο χαί μεν άχονβον, 

χαϊ φράβαι, ή χεν νώιν Αθήνη βνν Αιϊ πατρί 260 

άρχέβει, ήέ τιν' άλλον άμύντορα μερμηρίξω." 

τον δ' αν Τηλέμαχος πεπννμένος άντίον ηνδα' 

„έβθλώ τοι τούτω γ' έπαμύντορε, τούς άγορεύεις, 

νψι περ έν νεφέεββι χαθημένω, ω τε χαϊ άλλοις 

άνδράβι τε χρατέονβι χαϊ άθανάτοιβι θεοΐβιν." 265 

τόν δ' αντε προβέειπε πολύτλας δΐος Όδνββεύς' 

,,ού μέν τοι χείνω γε πολύν χρόνον άμφϊς έβεβθον 

φνλόπιδος κρατερής, δπότε μνηβτήρβι χαϊ ήμΐν 

ΗοΜΕΒΙ ΟπΥΒΒΥΛ. II. 5 
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έν μεγάροιβιν έμοΐβι μένος χρίνηται Άρηος. 

αλλά βν μεν νυν έρχευ αμ' ήοΐ φαινομένηφιν 270 

οίκαδε xal μνηβτήρβιν νπερφιάλοιβιν δμίλει' 

αντάρ έμε προτι αβτυ βυβώτης νβτερον αξει 

πτωχά λευγαλέω έναλίγκιον ήδε γέροντα 

εΐ δέ μ' άτιμήβονβι δόμον κάτα, βον δέ φέλον κήρ 

τετλάτω έν βτήθεββι κακώς πάβχοντος έμεΐο, 275 

ήν περ xal δια δώμα ποδών έλκωβι θνραζε 

ή βέλεβιν βάλλωβι' βν δ' είβορόων άνέχεβθαι. 

άλλ' ή rot πανεβθαι άνωγέμεν άφροβυνάων, 

μειλιχίοις έπέεββι παρανδών' of δέ το ι ου τι 

πείθονται' δή γάρ βφι παρίβταται αΐβιμον ήμαρ. 280 

[άλλο δέ τοι έρέω, βύ δ' ένί φρεβΐ βάλλεο βήβιν. 

δππότε κεν πολνβονλος ένί φρεβΐ θήβει Άθήνη, 

νενβω μεν τοι έγώ κεφαλή, βύ δ' έπειτα νοήβας, 

δββα τοι έν μεγάροιβιν άρήια τεύχεα κείται, 

ές μυχον νψηλον θαλάμου καταθεΐναι άείρας 285 

πάντα μάλ', αντάρ μνηβτήρας μαλακόίς έπέεββιν 

παρφάβθαι, οτε κέν βε μεταλλώβιν ποθέοντες' 

,έκ καπνού χατέθηχ', έπεί ονκέτι τοίβιν έφκειν, 

οία ποτε Τροίηνδε χιών χατέλειπεν Όδυββενς, 

άλλα χατήκιβται, οββον πυρός ΐκετ' άντμή. 290 

προς δ* έτι xal τόδε μείζον ένί φρεβΐ θήκε Κρονίων' 

μή πως οίνωθέντες έριν βτήβαντες έν νμΐν 

άλλήλους τρώβητε χαταιβχννητέ τε δαίτα 

xal μνηβτύν' αύτος γάρ έφέλχεται άνδρα βίδηρος.' 

νώιν δ' οΐοιβιν δυο φάβγανα και δυο δοϋρε 296 

καλλιπέειν xal δοιά βοάγρια χερβϊν έλέβθαι, 

ώς αν έπιθνβαντες έλοίμεθα' τους δέ χ' έπειτα 

Παλλάς Άθηναι'η θέλξει xal μητίετα Ζευς.] 

άλλο δέ τοι έρέω, βν δ' ένί φρεβΐ βάλλεο βήβιν. 
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εΐ έτεόν γ' έμός έββι xal αίματος ήμετέροιο, 300 

μή τις Επειτ Όδυβήος άκονβάτω Ενδον έόντος' 

μήτ ονν Λαέρτης Ι'βτω τό γε μήτε βνβώτης 

μήτε τις οίκήων μήτ αυτή Πηνελόπεια, ' 

άλλ' οίοι βν τ' έγώ τ ε γυναικών γνώομεν ίθνν. 

και κέ τεο δμώων άνδρών Ετι πειρηθεΐμεν, 305 

ή μεν δπου τις νώι τίει καΐ δείδιε 9νμω, 

ήδ' οτις ονκ άλέγει, βέ δ' άτιμα τοΐον έόντα." 

τον δ' άπαμειβόμενος προβεφώνεε φαίδιμος νίός' 

,,ώ πάτερ, ή τοι έμόν θνμον xal Επειτά γ', ¿ία», 

γνώβεαι' ού μεν γάρ τι χαλιφροβνναι γέ μ' Εχονβιν' 310 

άλλ' οΰ τοι τόδε κέρδος έγών Εββεβθαι ¿ία» 

ήμΐν άμφοτέροιβι, βέ δέ φράζεβ&αι ανωγα. 

δη&ά γάρ αϋτως εί'βη εκάβτον πειρητίζων, 

Εργα μετερχόμενος ' τοϊ δ' έν μεγάροιβιν εκηλοι 

χρήματα δαρδάπτουβιν νπέρβιον, ονδ' Επι φειδώ' 315 

άλλ' ή τοί βε γυναίκας έγώ δεδάαβ&αι ανωγα, 

αϊ τέ β' άτιμάζονβι xal αϊ νηλείτιδές εΐβιν. 

άνδρών δ' ουκ αν έγώ γε κατά βτα&μούς έ&έλοιμι 

ήμέας πειράξειν, άλλ' νβτερα ταύτα πένεβθαι, 

ει έτεόν γέ τι οΐβ&α Λίος τέρας αίγιόχοιο." 320 

&ς ot μέν τοιαύτα προς άλλήλονς άγόρενον, 

ή δ' αρ' Επειτ' Ί&άκηνδε χατήγετο νηνς ένεργής, 

ή φέρε Τηλέμαχον Πυλόθεν xal πάντας Εταίρους, 

ot δ' δτε δή λιμένος πολνβενθέος έντός ΐκοντο, 

νήα μέν οϊ γε μέλαιναν έπ' ήπείροιο Ερνββαν, 325 

τεύχεα δέ βφ άπένειχαν νπέρ&νμοι θεράποντες, 

αντίκα δ' ές Κλντίοιο φέρον περιχαλλεα δώρα. 

αύτάρ κήρυκα πρόεβαν δόμον είς Όδνβήος 

άγγελίην έρέοντα περίφρονι Πηνελοπείη, 

οϋνεκα Τηλέμαχος μέν έπ' άγροϋ, νήα δ' άνώγειν 330 

5* 
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αβτνδ' άποπλείειν, ίνα μή δείβαβ' ένί θνμώ 

ίφθίμη βασίλεια τέρεν χατά δάχρνον εΐβοι. 

τώ δε βυναντήτην χήρνξ xal δίος νφορβός 

της αυτής ενεχ άγγελίης, έρεοντε γνναιχί. 

άλλ' δτε δή ρ' ΐχοντο δόμον θείον βαβιλήος, 335 

κήρυξ μεν ρα μέβησι μετά δμωήβιν έειπεν 

„ήδη τοι, βασίλεια, φίλος πάις έχ Πύλου ήλθε ν." 

Πηνελοπείη δ' είπε βνβώτης αγχι παραΰτάς . 

πάνθ', δβα ot φίλος υιός άνώγει μυθήσασθαι. 

αντάρ έπεί δή π&βαν έφημοβύνην άπέειπεν, 340 

βή φ' Ιμεναι μεθ' νας, λίπε δ' έρχεά τε μέγαρδν τε. 

μνηστήρες δ' άχάχοντο κατήφηβάν τ' ένί θνμώ, 

έχ δ' ήλθον μεγάροιο παρεχ μέγα τειχίον αυλής, 

αύτον δέ προπάροιθε θνράων έδριόωντο. 

τοΐβιν 6' Ενρύμαχος Πολύβου παις ήρχ' άγορεύειν 345 

,,ώ φίλοι, ή μέγα έργον νπερφιάλως τετέλεβται 

Τηλεμάχφ δδός ήδε ' φάμεν δέ ot ον τελέεβθαι. 

άλλ' αγε νήα μέλαιναν έρύββομεν, ή τις άριστη, 

ές δ' έρέτας άλιήας άγείρομεν, οϊ χε τάχιβτα 

χείνοις άγγείλωβι θοώς οίχόνδε νέεβθαι." 360 

ον πω παν εΐρητο, δτ Άμφίνομος Ιδε νήα, 

βτρεφθείς έχ χώρης, λιμένος πολυβενθέος έντός, 

Ιστία τε στέλλοντας έρετμά τε χερΰΐν έχοντας, 

ηδύ δ' αρ' έχγελάβας μετεφώνεεν οίς έτάροιβιν' 

,,μή τιν έτ άγγελίην ότρύνομεν ' οϊδε γάρ ένδον. 355 

ή τις βφιν τόδ' έειπε θεών, ή εΐβιδον αυτοί 

νήα παρερχομένην, τήν δ' ούχ έδύναντο χιχήναι." 

ώς έφαθ', ot δ' άνβτάντες έβαν έπΐ θΐνα θαλάσσης, 

αΐψα δέ νήα μέλαιναν έπ ήπείροιο έρνσσαν, 

τενχεα δέ βφ' άπένεικαν ύπέρθνμοι θεράποντες. 360 

αυτοί δ ' είς άγορήν χίον αθρόοι, ουδέ τιν' άλλον 
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εΐων οντε νέων μεταΐζειν ο ντε γερόντων. 

τοϊβιν δ' Άντίνοος μετέφη, Ένπείθεος υιός' 

,,& πόποι, ώς τόνδ' άνδρα θεοί χαχότητος έλυβαν. 

ήματα μεν σκοποί Ιξον έτι άκριας ήνεμοέββας 365 

αίέν έπαββύτεροί' άμα δ' ήελίω χαταδύντι 

ου ποτ' έπ' ήπείρον νύχτ άβαμεν, άλλ' ένΐ πόντω 

νηΐ &οή πλείοντες έμίμνομεν Ή& δΐαν 

Τηλέμαχου λοχόωντες, ίνα φθίβωμεν έλόντες 

αυτόν' τον δ' άρα τέως μεν άπήγαγεν οίκαδε δαίμων. 370 

ήμεΐς δ' ένθάδε οί φραζώμεθα λνγρόν όλεθρον 

Τηλεμάχω, μηδ' ή μας νπεκφύγοι" ου γάρ δίω 

τούτου γε ζώοντος άνύββεβθαι τάδε έργα. 

αυτός μεν γάρ έπιβτήμων βουλή τε νόω τε, 

λαοί δ' ούκέτι πάμπαν έφ' ήμΐν ήρα φέρονβιν. 375 

άλλ' άγετε, πρίν κεΐνον όμηγυρίβαβθαι Αχαιούς 

εις άγορήν ού γάρ τι μεθηβέμεναί μιν δίω, 

άλλ' άπομηνίβει, έρέει δ' έν παβιν άναβτάς, 

οννεκά οί φόνον αίπνν έράπτομεν, ούδέ κίχημεν. 

οί δ' ούκ αίνήβουβιν άκούοντες κακά έργα· 380 

μη τι κακόν ρέξωβι καΐ ήμέας έξελάβωβιν 

γαίης ήμετέρης, άλλων δ' άφικώμεθα δήμον. 

άλλά φθέωμεν έλόντες έπ' άγροϋ νόβφι πόληος 

ή έν όδφ· βίοτον δ' αύτοί καϊ κτήματ έχωμεν, 

δαββάμενοι κατά μοΐραν έφ' ήμέας, οικία δ' αύτε 385 

κείνου μητέρι δοΐμεν έχειν ήδ' ος τις δπυίοι. 

εί δ' ύμιν οίε μϋθος άφανδάνει, άλλά βόλεβθε 

αύτόν τε ζώειν καϊ έχειν πατρώια πάντα, 

μη οί χρήματ' έπειτα άλις θυμηδέ' έδωμεν 

ένθάδ' άγειρόμενοι, άλλ' έκ μεγάροιο έκαβτος 390 

μνάβ&ω έέδνοιβιν διξήμενος· ή δέ κ' έπειτα 

γήμαιθ', ο? χε πλείστα πόροι καϊ μόρβιμος έλθοι." 
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ág έφαθ', of â' άρα πάντες άκήν έγένοντο βιωπή. 

τοίβιν â' Άμφίνομος άγορήβατο και μετέειπεν, 

Νίβου φαίδιμος νιος Άρητιάδαο άνακτος, 396 

og ρ' έκ Αουλιχίον πολνπύρον ποιήεντος 

ήγεϊτο μνηβτήρβι, μάλιβτα δε Πηνελοπείη 

ήνδανε μυθοιβι' φρεβΐ γάρ κέχρητ' άγαθήβιν 

ο βφιν έν φρονέων άγορήβατο καΐ μετέειπεν 

,,ώ φίλοι, ουκ αν έγώ γε κατακτείνειν έθέλοιμι 400 

Τηλέμαχον δεινον δε γένος βαβιλήιόν έβτιν • 

κτείνειν άλλά πρώτα θεών είρώμεθα βονλάς. 

εί μεν % αίνήβωβι Αιδς μεγάλοιο θέμιβτες, 

αυτός τε κτενέω τους τ' άλλους πάντας άνώξω' 

εί δε κ άποτρωπώβι θεοί, πανβαβθαι άνωγα." 405 

ág εφατ Άμφίνομος, τοίβιν δ' έπιήνδανε μϋθος. 

αντίκ' έπειτ' άνβτάντες εβαν δόμον είς Όδνβήος, 

έλθόντες δϊ καθΐζον έπΐ ξεβτοΐβι θρόνοιβιν. . 

ή δ' αυτ' αλλ' ένόηβε περίφρων Πηνελόπεια, 

μνηβτήρεββι φανήναι υπέρβιον υβριν έχουβιν 410 

πενθετο γάρ ου παιδός évi μεγάροιβιν δλεθρον' 

κήρυξ γάρ of έειπε Μέδων, δς έπενθετο βουλάς. 

βή δ' ίέναι μεγαρόνδε βυν άμφιπόλοιΰι γυναιξίν. 

άλλ' ότε δή μνηστήρας άφίκετο δια γυναικών, 

στη ρα παρά βταθμόν τέγεος πύκα ποιητοΐο, 415 

άντα παρειάων βχομένη λιπαρά κρήδεμνα, 

Άντίνοον δ' ένένιπεν, έπος τ έφατ έκ τ όνόμαξεν 

,ΐΑντίνο υβριν έχων, κακομήχανε, καΐ δέ βέ φαβιν 

έν δήμω 'Ιθάκης μεθ' όμήλικας έμμεν άριβτον 

βονλη καί μυθοιβι' βύ δ' ουκ άρα τ ο ίο g έηβθα. 420 

μάργε, τί ή δί βύ Τηλεμάχω θάνατόν τε μόρον τε 

ράπτεις, ούδ' ίκέτας έμπάζεαι, ο ιβιν άρα Ζευς 

μάρτυρος; ονδ' όβίη κακά ράπτειν άλλήλοιβιν. 
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ή ουκ οίβθ', ότε δενρο πατήρ τεος ϊκετο φενγων, 

δήμον ύποδείβας; δή γάρ κεχολώατο λίην, 425 

οννεκα ληιβτήρβιν έπιβπόμενος Ταφίοιΰιν 

ήκαχε Θεβπρωτονς' οι δ' ήμιν άρθμιοι ήβαν 

τόν ρ έθελον φθΐβαι καΐ άπορραΐβαι φίλο ν ήτορ . 

ήδέ κατά ζωή ν φαγέειν μενοεικέα, πολλήν 

αλλ' 'Οδνβεύς κατέρνκε και έβχεθεν ίε μένους περ. 430 

τοϋ νυν οίκον άτιμον έδεις, μνάα δε γυναίκα, 

παΐδά τ άποκτείνεις, έμε δέ μεγάλως άκαχίζεις. . 

αλλά 6ε πανβαβθαι κέλομαι και άνωγέμεν άλλους 

τήν δ' αντ Ενρνμαχος Πολνβον πάις άντίονηνδα' 

,,κονρη Ίκαρϊοιο, περίφρον ΙΤηνελόπεια, 435 

θάρβει, μή τοι ταύτα μετά φρεβΐ 6ί]6ι μελόντων. . .· 

ουκ έβθ' ούτος άνήρ, ονδ' έΰΰεται, ουδέ γένηται, <• 

ος κεν Τηλεμάχω ϋω νίέι χείρας έποίβει ' 

ζώοντός γ' έμέθεν και επί χ&ονί δερκομένοιο. 

ωδε γάρ έξερέω, καί μήν τετελεβμένον έβται· 440 

αΐψά οι αίμα κελαινον έρωήβει περί δονρί 

ημετέρα, έπεί ή καί έμε πτολίπορθος Όδυββεύς  1  

πολλάκι γούναβιν οίβιν έφεββάμενος κρέας όπτον . 

έν χείρεββιν έθηκεν. έπέβχε τε οίνο ν έρυθρόν. . 

τώ μοι Τηλέμαχος πάντων πολύ φΐλτάτός έβτιν 445 

ανδρών, ουδέ τί μιν θάνατον τρομέεβθαι άνωγα , 

εκ γε μνηβτήρων θεόθεν δ' ουκ έβτ άλέαβθαι." 

ώς φάτο θαρβννων, τω δ' ήρτνεν αντος δλεθρον. 

ή μεν άρ' είβαναβαβ' ύπερώια βιγαλόεντά , ... 

κλαΐεν έπειτ Όδνβήα φίλο ν πόβιν, δφρα οι νπνον 450 

ήδύν έπί βλέφαροιβι βάλε γλανκώπις 'Λθήνη. 

εΰπέριος δ' Όδνβήι καί νίέι δϊος ύφορβος 

ήλνθεν οί δ' άρα δόρπον έπιβταδον ώπλίξοντο, 

6νν ίερενβαντες ένιανβιον. αντάρ 'Λθήνη 
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άγχι παρισταμένη Ααερτιάδην Όδυσήα 455 

ράβδφ πεπληγνΐα πάλιν ποίησε γέροντα, 

λνγρά δέ εΐματα έσσε περί χροΐ, μη έ βνβώτης 

γνοίη έβάντα Ιδώ ν καί έχέφρονι Πηνελοπείη 

έλθοι άπαγγέλλων, μηδέ φρεβίν είρύσσαιτο. 

τον xal Τηλέμαχος πρότερος προς μϋθον έειπεν 460 

„ήλθες, δΐ' 'Εύμαιε, τί δή κλέος έστ' ανά άστυ; 

ή ρ' ήδη μνηστήρες άγήνορες ένδον έασιν 

έχ λόχον, ή έτι μ' ανθ' είρύαται οίχαδ' ιόντα;" 

τον δ' άπαμειβόμενος προσέφης, 'Εύμαιε σνβώτα" 

„ουκ έμελέν μοι ταϋτα μεταλλήσαι xal έρέσθαι 4G5 

άστυ χαταβλώσκοντα* τάχιστά με θνμος άνώγειν 

άγγελίην είπόντα πάλιν δεϋρ' άπονέεσθαι. 

ώμήρησε δέ μοι παρ' εταίρων άγγελος ώκύς, 

κήρυξ, δς δή πρώτος έπος σή μητρί έειπεν. 

άλλο δέ τοι τόδε οΐδα· τό γάρ ΐδον όφθαλμοΐσιν. 470 

ήδη υπέρ πόλιος, δθι θ' "Ερμαιος λόφος έστίν, . 

ήα κιών, δτε νήα θοήν ίδόμην χατιυϋσαν 

ές λιμέν' ήμέτερον πολλοί δ' έσαν άνδρες έν αύτη, 

βεβρίθει δέ σάκεσσι καί έγχεσιν άμφιγύοισιν. 

καί σφεας ώίσθην τους έμμεναι, ουδέ τι οϊδα." 475 

ώς φάτο, μείδησεν δ' ίερή ΐς Τηλεμάχοιο 

ές πατέρ' όφθαλμοΐσιν Ιδών, άλέεινε δ' ύφορβόν. 

οί δ' έπεί ονν παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δαϊτα, 

δαίννντ , ουδέ τι θνμος έδεύετο δαιτός ε ίση ς. 

αύτάρ έπει πόσιος καί έδητύος έξ έρον εντο, 480 

κοίτον τε μνήσαντο xal ύπνου δώρον ί'λοντο. 
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Ο Δ Τ Σ Σ Ε Ι Α Σ Ρ. 

Τηλε μάχου έπάνοάος εις Ίθάκην. 

ήμος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάκτνλος Ήώς, 

δή τότ' έπειθ' υπό ποββϊν έδήβατο καλά πέδιλα 

Τηλέμαχος, φίλος νιος Όδνββήος θείοιο, 

εΐλετο δ' αλκιμον έγχος, o οι παλάμηφιν άρήρειν, 

άβτυδε ίέμενος, καΐ έον προβέειπε βνβώτην 5 

,,άττ, ή τοι μεν έγών ε ι μ' ές πόλιν, οφρα με μήτηρ 

οψεται' οΰ γάρ μιν πρόβθεν παύβεβθαι όίω 

κλανθμον τε βτνγεροΐο γόοιό τε δακρνόεντος, 

πριν γ' αυτόν με ί'δηται' άτάρ βοί γ' ώδ' έπιτέλλω. 

τον ξεΐνον δύβτηνον άγ' ές πόλιν, οφρ' αν έκεΐθι 10 
δαΐτα πτωχεύη - δώβει δέ οί, ος κ έθέληβιν, 

πνρνον καΐ κοτύλην έμέ δ' ου πως έβτιν άπαντας 

ανθρώπους άνέχεβθαι έχοντα περ άλγεα θνμω. 

ò ξεΐνος δ' εί' περ μόλα μηνίει, άλγιον αντω 

έββεται' ή γαρ έμοϊ φίλ' άληθέα μνθήβαβθαι." 15 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολνμητις Όδνββεύς· 

,,ώ φίλος, ουδέ τοι αυτός έρύκεβθαι μενεαίνω. 

πτωχω βέλτερόν έβτι κατά πτόλιν ήέ κατ' αγρούς 

δαΐτα πτωχεύειν δώβει δέ μοι, δ? κ' έθέληβιν. 

ού γάρ έπΐ βταθμοΐβι μένειν έτι τηλίκος ειμί, 20 

ως τ' έπιτειλαμένω βημάντορι πάντα πιθέβθαι. 

αλλ' έρχευ, έμε δ' άξει άνήρ οδε, τον βύ κελεύεις, 

αύτίκ έπεί κε πυρός θερέω άλέη τε γένηται 1  

αίνως γάρ τάδε εϊματ έχω κακά' μη με δαμάββη 

βτίβη νπηοίη' έκαθεν δε τε άβτυ φάτ είναι." 25 

ως φάτο, Τηλέμαχος δε διά βταθμοΐο βεβήκειν 
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χραιπνά ποβΐ προβιβάς, xaxà δέ μνηβτήρβι φύτενεν. 

αντάρ έπεί ρ ΐχανε δόμους ¿ύ ναιετάοντας, 

έγχος μέν βτήβε προς κίονα μακρόν έρείβας, 

αυτός δ' είβω Ιεν καί νπέρβη λάινον ονδόν, . 30 

τόν δέ πολύ πρώτη είδε τροφός Ευρύκλεια 

χώεα χαβτορνύβα θρόνοις Svi δαιδαλέοιβιν, 

δακρύβαΰα δ' έπειτ' ίθνς χίεν. άμφΐ δ' άρ' άλλαι 

δμωαΐ Όδνββήος ταλαβίφρονος ήγερέθοντο 

καί χύνεον άγαπαξόμεναι κεφαλήν τε καί ωμονς. 3δ 

ή δ' Ιεν έχ θαλάμοιο περίφρων Πηνελόπεια, . 

Αρτέμιδι ίχέλη ήέ χρνβέη 'Αφροδίτη, 

άμφΐ δέ παιδί φίλφ βάλε πήχεε δακρύβαβα, ' 

χύββε δέ μιν κεφαλήν τε καί άμφω φάεα χαλά, 

καί ρ' δλοφνρομένη έπεα πτερόεντα προβηύδα' . 40 

„ήλθες, Τηλέμαχε, γλυκερό ν φάος. ού β' έτ εγώ γε 

όψεβθαι έφάμην, έπεί ωχεο νηΐ Πύλονδε 

λάθρη, έμεϋ άέκητι, φίλου μετά πατρός άκονήν. 

άλλ' άγε μοι κατάλεξαν, δπως ήντηβας όπωπής." 

τήν δ' αύ Τηλέμαχος πεπννμένος άντίον ηύδα' 45 

,,μήτερ έμή, μή μοι γόον δρννθι μηδέ μοι ήτορ 

εν βτήθεββιν δρινε φνγόντι περ αίπύν δλεθρον . 

άλλ' νδρηναμένη, καθαρά χροϊ εΐμαθ' έλοϋβα, 

[είς ύπερω' άναβαβα βνν άμφιπόλοιβι. γυναιξίν,] 

εύχεο παβι- θεοΐβι τεληέββας έκατόμβας 50 

ρέξειν, al κέ. ποθι Ζευς ,άντιτα έργα τελέββη. 

αντάρ. έγών άγορήνδ' έβελεύβομαι, δφρα καλέββω 

ξεΐνον, δ τις μοι κεΐθεν άμ ε'βπετο δεϋρο χιόντι. • 

τον μεν εγώ προύπεμψα βύν άντιθέοις έτάροιβιν, .. 

Πείραιον δέ μιν ήνώγεα προτΐ οίκον άγοντα 55 

ένδνκέως-φιλέειν χαϊ τιέμεν, εις δ χεν έλθω." 

ως άρ' έφώνηΰεν, τή δ' άπτερος "έπλετο μύθος. 
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ή δ' ϋδρηναμένη,. καθαρά χροΐ εϊμαθ' έλονβα, 

ενχετο πάδι θεοΐβι τεληέββας έκατόμβας 

ρέξειν, αϊ κέ ποθι Ζευς άντιτα έργα τελέδδη. 60 

Τηλέμαχος δ' άρ' έπειτα διέκ μεγάροιο βεβήκειν 

έγχος έχων άμα τω γε δύω κύνες άργοϊ έποντο. 

θεδπεδίην δ' άρα τω γε χάριν κατέχενεν Άθήνη' 

τον δ' άρα πάντες λαοί έπερχόμενον θηενντο. 

άμφί δέ μιν μνηβτήρες άγήνορες ήγερέθοντο 65 

έδθλ' άγορεύοντες, κακά δέ φρεδί βνδβοδόμενον. 

αντάρ δ των μέν έπειτα άλεύατο πονλνν όμιλον, 

άλλ' ίνα Μέντωρ ήδτο και "Λντιφος ήδ' Άλιθέρβης, 

οΐ τέ οι έξ άρχής πατρώιοι ήβαν εταίροι, . 

ένθα καθέζετ Ιών το ι δ' έξερέεινον ε'καδτα. 70 

τοΐδι δέ Πείραιος δονρικλντός έγγύθεν ήλθεν 

ξεΐνον άγων άγορήνδε δια πτόλιν. ονδ' άρ' έτι δήν 

Τηλέμαχος ξείνοιο έκάς τράπετ , άλλά παρέδτη. . 

τον καί Πείραιος πρότερος προς μϋθον έειπεν 

,,Τηλέμαχ , αϊψ' δτρννον έμον ποτί δώμα γυναίκας, 75 

ως τοι δώρ' άποπέμψω, ά τοι Μενέλαος έδωκεν." 

τον δ' αν Τηλέμαχος πεπννμένος άντίον ηϋδα' 

,,Πείραί, ού γάρ τ ϊδμεν, όπως έδται τάδε έργα. 

εί' κεν έμέ μνηβτήρες άγήνορες έν μεγάροιβιν 

λάθρη κτείναντες πατρώια πάντα δάβωνται, 80 

αντον έχοντά δε βούλομ' έπανρέμεν ή τινα τώνδε' 

εί δε κ' εγώ τούτοιδι φόνον καί κήρα φντεύδω, 

δη τότε μοι χαίροντι φέρειν προς δώματα χαίρων." . 

. ώς ειπών ξεΐνον ταλαπείριον ήγεν ές οίκον. . 

αντάρ έπεί ρ ϊκοντο δόμους έν ναιετάοντας, 85 

χλαίνας μέν κατέθεντο κατά κλιδμούς τε θρόνους τε, 

ές δ' άδαμίνθονς βάντες ένξέδτας λούβαντο. 

τους δ' έπεί ουν δμωαί λοϋβαν καί χρΐβαν έλαίω, 
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άμφΐ δ' άρα χλαίνας οϋλας βάλον ήδϊ χιτώνας, 

έκ ρ' άβαμίνθων βάντες έπΐ χλιβμοΐβι καθίξον. 90 

χέρνιβα δ' άμφίπολος προχόφ έπέχενε φέρουβα 

καλή χρνβείη νπερ άργνρέοιο λέβητος, 

νίψαβθαι' παρά δε ξεβτήν έτάννββε τράπεζαν. 

βΐτον δ' αίδοίη ταμίη παρέθηκε φέρονβα, 

εΐδατα πόλλ' έπιθεΐβα χαριξομένη παρεόντων. 95 

μήτηρ δ' άντίον Ιξε παρά βταθμον μεγάροιο 

κλιβμω κεκλιμένη, λέπτ ήλάχατα βτρωφώβα. 

οί δ' έπ' όνείαθ' έτοιμα προκείμενα χείρας ϊαλλον. 

αύτάρ έπεί πόβιος xal έδητνος έξ ίρον εντο, 

το iff ι δε μύθων ήρχε περίφρων Πηνελόπεια' ιοο 

,,Τηλέμαχ, ή rot έγων ύπερώιον είβαναβαβα 

λέξομαι είς εύνήν, ή μοι βτονόεββα τέτνκται, 

αίεΐ δάκρνβ' έμοΐβι πεφνρμένη, έξ ου Όδνββενς 

ωχεθ' αμ Άτρειδηβιν ές "Ιλιον ούδέ μοι έτλης, 

πρίν έλθεΐν μνηβτήρας άγήνορας ές τόδε δώμα, 105 

νόβτον βον πατρός βάφα είπέμεν, εΐ πον ακονβας." 

τήν δ' αν Τηλέμαχος πεπννμένος άντίον ηνδα' 

,,τοιγάρ έγώ τοι, μήτερ, άληθείην καταλέξω, 

φχόμεθ' ές τε Πνλον καϊ Νέβτορα ποιμένα λαών 

δεξάμενος δέ μ' έκεΐνος έν ύψηλοΐβι δόμοιβιν 110 

ένδνκέως έψίλει, ág εΐ τε πατήρ εον νιον 

έλθόντα χρόνιον νέον άλλοθεν ως έμ' έκεΐνος 

ένδνκέως έκόμιζε 6νν νίάβι κνδαλίμοιβιν. 

αύτάρ Όδυββήος ταλαβίφρονος ον ποτ' έφαβκεν 

ξωον ούδϊ θανόντος έπιχθονίων τεν άκοϋβαι, us 

άλλα μ' ές Άτρεΐδην δονρικλειτον Μενέλαον 

ιπποιβι προνπεμ-ψε καϊ αρμαβι κολλητοΐβιν. 

ένθ' ΐδον Άργείην Έλένην, ή ς εΐνεκα πολλά 

Άργεΐοι Τρώες τε θεών ίότητι μόγηβαν. 
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είρετο δ' αντίχ έπειτα βοήν αγαθός Μενέλαος, 120 
δττευ χρηίξων ίκόμην Λακεδαίμονα δΐαν 

αύτάρ έγώ τω παΰαν άληθείην κατάλεξα· 

xal τότε δή μ' έπέεββιν αμειβόμενος προβέειπεν 

,,& πόποι, ή μάλα δή κρατερόφρονος άνδρός έν εύνή 

ήθελον εύνηθήναι άνάλκιδες αυτοί έόντες. 126 

ώς δ' όπότ έν ξυλόχω έλαφος κρατεροίο λέοντος 

νεβρούς κοιμήβαβα νεηγενέας γαλαθηνονς 

χνημούς έξερέηβι xal αγχεα ποιήεντα 

βοβκομένη, δ δ' έπειτα έήν είβήλνθεν εύνήν, 

άμφοτέροιβί δέ τοΐβιν άειχέα πότμον έφήχεν, 130 

ως Όδυβεύς χείνοιβιν άειχέα πότμον έφήβει. 

αϊ γάρ, Ζεϋ τε πάτερ xal Άθηναίη χαϊ "Λπολλον, 

τοΐος έών, οϊός ποτ' ένχτιμένη ένΐ Λεββω 

έξ έριδος Φιλομηλεΐδη έπάλαιβεν άναβτάς, 

χάδ δ' έβαλε χρατερώς, χεχάροντο δϊ πάντες Αχαιοί, 135 

τοΐος έών μνηβτήρβιν δμιλήβειεν Όδνββεύς· 

πάντες x ώχύμοροί τε γενοίατο πιχρόγαμοί τε. 

ταύτα δ' α μ' ε έρωτας χαϊ λίββεαι, ουκ αν έγώ γε 

άλλα ααρεξ εΐποιμι παραχλιδόν ούδ' άπατήβω, 

άλλά τά μεν μοι έειπε γέρων άλιος νημερτής, 140 

των ουδέν τ οι έγώ κρύψω έπος ούδ' έπιχεύβω. 

φη μιν 5 γ' έν νήβω Ιδέειν χρατέρ' άλγε έχοντα, 

νύμφης έν μεγάροιβι Καλυψοϋς, ή μιν άνάγχη 

ί'βχει· δ δ' ου δύναται ήν πατρίδα γαΐαν [χεβθαι· 

ου γάρ of πάρα νήες έπήρετμοι χαϊ εταίροι, 145 

οι χέν μιν πέμποιεν έπ ευρέα νώτα θαλάββης.' 

ώς έφατ Άτρεΐδης δουριχλειτός Μενέλαος, 

ταύτα τελευτήβας νεόμην, έδοβαν δέ μοι ονρον 

άθάνατοι, τοί μ' ώχα φίλην ές πατρίδ' έπεμψαν 

ώς φάτο, τη δ' άρα θυμόν ένϊ βτήθεββιν οριυεν. 160 
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rotai δέ xal μετέειπε Θεοχλύμενος θεοειδής' 

,,ώ γύναι αίδοίη Ααερτιάδεω Όδνσήος, 

ή τ οι 8 γ' ον β άψα οϊδεν, έμείο δέ σύνθεο μύθον 

άτρεχέως γάρ τοι μαντεύσομαι ονδ' έπιχεύσω. 

ΐστω ννν Ζευς πρώτα θεών ξενίη τε τράπεζα 165 

ιβτίη τ Όδνσήος άμύμονος, ήν άφιχάνω, 

ώς η τοι Όδνβενς ήδη έν πατρίδι γαιη 

ήμενος ή έρπων, τάδε πενθόμενος κακά έργα, 

έβτιν, άτάρ μνηβτήρβι κακόν πάντεββι φυτεύει' 

οίον έγων οίωνον έυσσέλμον έπΐ νηος 160 

ήμενος έφρασάμην χαί Τηλεμάχω έγεγώνενν." 

τον δ' αντε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια' 

„ai γαρ τούτο, ξεΐνε, έπος τετελεβμένον εΐη' 

τω χε τάχα γνοίης φιλότητά τε πολλά τε δώρα 

έξ έμεϋ, ώς αν τις σε βνναντόμενος μακαρίζοι." 165 

ώς ot μέν τοιαύτα προς αλλήλους άγόρευον 

μνηστήρες δέ πάροιθεν Όδνσσήος μεγάροιο 

δίΰχοισιν τέρποντο χαί αίγανέησιν ίέντες 

έν τυχτω δαπέδω, 89ι περ πάρος, νβριν έχοντες, 

άλλ' 8τε δή δείπνηστος έην xal έπήλυθε μήλα 170 

πάντοθεν έξ αγρών, ot δ' ήγαγον, οϊ τό πάρος περ, 

xal τότε δή σφιν έειπε Μέδων δς γάρ φα μάλιστα 

ήνδανε κηρύκων χαί σφιν παρεγίγνετο δαιτί' 

„κούροι, έπεί δή πάντες έτέρφθητε φρέν άέθλοις, 

έρχεσθε πρδς δώμαθ', ΐν' έντυνώμεθα δαΐτα' 175 

ου μέν γάρ τι χέρειον έν ώρη δεΐπνον ελέσθαι." 

ώς έφαθ', ot δ' άνστάντες έβαν πείθοντό τε μύθω. 

αύτάρ έπεί φ' ΐχοντο δόμους έύ ναιετάοντας, 

χλαίνας μέν χατέθεντο χατά χλισμούς τε θρόνους τε, 

ot δ' ίέρευον δις μεγάλους xal πίονας αίγας, 180 

ΐρενον δέ σύας σιάλους χαί βούν άγελαίην, 
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δαίτ' έντννόμενοι. τοί â' εξ άγροΐο πόλινδε 

ώτρύνοντ Όδνδεύς τ Ιίναι καί δΐος υφορβύς. 

τοΐδι δέ μύθων ήρχε δνβώτης, άρχαμος ανδρών 

,,ξεΐν', έπεί άρ δή έπειτα πόλινδ' ¿¿νс/л μενεαίνεις 185 

δήμερον, ως έπε'τελλεν άναξ έμός' ή δ' αν εγώ γε 

αν τον βονλοίμην δταθμών ρντήρα λιπέδθαι' 

άλλα τον αίδεομαι καϊ δείδια, μή μοι όπίδδω 

νεικείη' χαλεπαϊ δέ τ' άνάκτων είδίν όμοκλαί. 

αλλ' άγε ννν ί'ομεν δή γαρ μέμβλωκε μάλιδτα 190 

ήμαρ, άτάρ τάχα τοι ποτί έδπερα ρίγιον έδται 

τον δ' άπαμειβόμενος προδέφη πολύμητις Όδνδδεύς' 

,,γιγνώδκω, φρονέω' τά γε δή νοέοντι κελεύεις, 

αλλ' ί'ομεν, δύ δ' έπειτα διαμπερές ήγεμόνενε. 

δος δέ μοι, εί ποθί τοι ρόπαλον τετμημένον έδτιν, 195 

δκηρίπτεβθ', έπεί ή φάτ άριδφαλε έμμεναι ονδόν." 

ή ρα καί άμφ' ωμοιδιν άεικέα βάλλετο πήρην, 

πνκνά ρωγαλέην, έν δέ δτρόφος ήεν άορτήρ' 

Εύμαιος δ' άρα οι δκήπτρον θνμαρές έδωκεν. 

τω βήτην, δταθμον δέ κύνες καί βώτορες άνδρες 200 

ρύατ' όπιδθε μένοντες, ò δ' ές πάλιν ήγεν άνακτα 

πτωχφ λενγαλέφ έναλίγκιον ήδέ γέροντι, 

δκηπτόμενον τά δέ λνγρά περί χροΐ εΐματα ε'δτο. 

άλλ' οτε δή δτ ε έχοντες όδον κάτα παιπαλόεδδαν 

άδτεος έγγνς έδαν καί έπί κρήνην άφίκοντο 205 

τνκτήν καλλίροον, οθεν νδρεύοντο πολΐται' 

τήν ποίηδ' "Ιθακος καί Νήριτος ήδέ Πολύκτωρ' 

άμφί δ' άρ' αιγείρων νδατοτρεφέων ήν άλδος 

πάντοδε κνκλοτερές, κατά δέ ψνχρον ρέεν ύδωρ 

νψόθεν έκ πέτρης' βωμός δ' έφύπερθε τέτνκτο 210 

ννμφάων, άθι πάντες έπιρρέξεδκον οδΐται' 

ένθα δφέας έκίχαν' νιος Λολίοιο Μελανθενς 
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αίγας άγων, αΐ παβι μετέπρεπον αίπολίοιβιν, 

δεϊπνον μνηβτήρεββΐ' δνω δ' άμ' έπο ντο νομήες. 

τους δε ιδίαν νείκεΰβεν, έπος τ' έφατ έκ τ ονόμαζε ν, 215 

έκπαγλον καΐ άεικές, όρινε δε κήρ Όδυΰήος' 

„νυν μεν δή μάλα πάγχν κακός κακόν ήγηλάζει, 

ώς αΐεΐ τον όμοΐον άγει θεός ώς τον άμοΐον. 

πή δή τόνδε μολοβρόν άγεις, άμέγαρτε βνβώτα, 

πτωχον άνιηρόν, δαιτών άπολνμαντήρα; 220 

og πολλήΰι φλιήβι παραΰτάς φλέψεται ώμους ' 

αΐτίζων άκόλους, ουκ άορας ονδε λέβητας, 

τόν γ' εί' μοι δοίης Σταθμών ρντήρα γενέβθαι, 

βηκοκόρον τ έμεναι θαλλόν τ' έρίφοιβι φορήναι, 

και κεν άρον πίνων μεγάλην έπιγουνίδα θεΐτο. 225 

αλλ' έπει ονν δή έργα κάκ έμμαθεν, ουκ έθελήβει 

έργον έποίχεβθαι, άλλα πτώββων κατά δήμο ν 

βονλεται αίτίζων βόβκειν ήν γαΰτέρ' άναλτον. 

άλλ' έκ τοι έρέω, το δε καϊ τετελεβμένον έβται' 

ai' κ έλθη προς δώματ Όδνββήος θείοιο, 230 

πολλά οι άμφι κάρη βφέλα άνδρών έκ παλαμάων 

πλευρά άποτρίψονβι δόμον κάτα βαλλομένοιο." 

ως φάτο καϊ παριών λάξ ένθορεν άφραδίηβιν 

ίβχίφ ' ουδέ μιν εκτός άταρπιτοϋ έδτνφέλιξεν, 

άλλ' έμεν' άβφαλέως. ó δέ μερμήριξεν Όδυ66ενς, 235 

ήε μεταΐξας ροπάλω έκ θυμό ν έλοιτο, 

ή προς γήν έλάβειε κάρη άμφονδίς άείρας. 

άλλ' έπετόλμηβε, φρεβι δ' έβχετο. τον δε βνβώτης 

νείκεβ' έβάντα ίδών, μέγα δ' εϋξατο χείρας άναβχών 

,,ννμφαι κρηναΐαι, κονραι Α ιός, εί' ποτ' Όδνββενς 240 

νμμ' έπΐ μηρέ' έκηε, καλνψας πίονι δημω, 

άρνών ήδ' έρίφων, τόδε μοι κρηήνατ έέλδωρ' 

ώς έλθοι μεν κείνος άνήρ, άγάγοι δέ ê δαίμων 
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τω κ ε ττο ι άγλαΐας γ ε διαβκεδόβειεν απάβας, 

τάς νυν υβρίζων φορέεις, ¿λαλημένος αίεϊ 245 

άστυ κατ', αύτάρ μήλα κακοί φθείρουβι νομήες." 

τον δ' αυτέ προβέειπε Μελάνθιος, αίπόλος αιγών 

,,ώ πόποι, οίον έειπε κύων όλοφώια είδώς, . 

τόν ποτ έγών έπϊ νηος έυββέλμοιο μέλαινης 

άξω τήλ' 'Ιθάκης, ίνα μοι βίοτον πολύν άλφοι. 250 

αΐ γαρ Τηλέμαχον βάλοι αργυρότοξος 'Απόλλων 

βήμερον έν μεγάροις, ή υπό μνηβτήρβι δαμείη, 

ώς Όδυβήί γε τηλοϋ άπώλετο νόβτιμον ήμαρ." 

ως ειπών τούς μεν λίπεν αυτού ήκα κιόντας, 

αύτάρ δ βή, μάλα δ' ώκα δόμους ϊκανεν άνακτος. 255 

αύτίκα δ' εί'βω ί'εν, μετά δέ μνηβτήρβι χαθϊζεν 

άντίον Εύρυμάχου' τον γάρ φιλέεβχε μάλιστα. 

τω παρά μεν χρειών μοΐραν θέβαν, οΐ πονέοντο, 

σίτου δ' αίδοίη ταμίη παρέθηχε φέρουσα 

έδμεναι. άγχίμολον δ' Όδυβεύς καϊ δΐος νφορβος 260 

βτήτην έρχομένω, περί δέ βφεας ήλυθ' ιωή 

φόρμιγγος γλαφυρής' ανά γάρ βφιβι βάλλετ άείδειν 

Φήμιος. αύτάρ ό χειρός ελών προβέειπε βυβώτην 

,,Ευμαι', ή μάλα δή τάδε δώματα κάλ' Όδυβήος. 

ρεία δ' αρίγνωτ έβτϊ καϊ έν πολλοίβιν ίδέβθαι. 265 

έξ ετέρων ε'τερ' έβτίν, έπήβκηται δέ οί αυλή 

τοίχω καϊ θριγκοΐβι, θύραι δ' έυεργέες είβϊν 

δικλίδες" ούχ αν τις μιν άνήρ υπεροπλίββαιτο. 

γιγνώβχω δ', οτι πολλοί έν αύτω δαΐτα τίθενται 

άνδρες, έπεί χνίβη μεν ένήνοθεν, έν δέ τε φόρμιγξ 270 

ήπύει, ήν άρα δάιτϊ θεοί ποίηβαν έταέρην." 

τόν δ' άπαμειβόμενος προβέφης, 'Εύμαιε βυβώτα' 

,,ρεί' έγνως, έπεί ουδέ τά τ' άλλα πέρ ε'σσ' ¿νοήμων, 

άλλ' άγε δή φραζώμεθ', όπως έβται τάδε έργα. 

Ηομεβι ΟοΤΒβΜ. Π. β 
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ήέ βύ πρώτος έσελθε δόμους έύ ναιετάοντας, 276 

δύβεο δε μνηστήρας, έγω δ' νπολείψομαι αυτού' 

ει δ' ¿θέλεις, ίπίμεινον, έγω δ' εϊμι προπάροιθεν 

μηδέ 6ν δηθύνειν, μή τις σ' έχτοαθε νοήβας 

ή βάλη ή έλάβη. τά δέ σε φράζεσθαι ανωγα." 

τόν δ' ήμείβετ έπειτα πολντλας δΐος 'Οδυσσεύς· 280 

,,γιγνώσχω, φρονέω' τά γε δή νοέοντι κελεύεις, 

άλλ' έρχεν προπάροιθεν, έγω δ' νπολείψομαι αυτού' 

ού γάρ τι πληγέων άδαήμων ούδέ βολάων' 

τολμήεις μοι θυμός, έπεί κακά πολλά πέπονθα 

χύμασι xal πολέμφ' μετά χαϊ τόδε τ οία ι γενέσθω. 285 

γαστέρα δ' ον πως έβτιν άποχρύψαι μεμανΐαν, 

ούλομένην, ή πολλά χάχ άνθρώποισι δίδωσιν, 

της ένεκεν xal νήες έύξνγοι δπλίξονται, 

πόντον ίπ άτρύγετον κακά δνσμενέεββι φέρονβαι." 

ως οί μέν τοιαύτα πρός άλλήλονς άγόρευον 290 

αν δέ χύων κεφαλήν τε xal οΰατα κείμενος έαχεν, 

Αργός, Όδνβαήος ταλασίφρονος, δν φά ποτ' αυτός 

θρέψε μέν, ούδ' άπόνητο, πάρος δ' εις "Ιλιον Ιρήν 

φχετο. τόν δέ πάροιθεν άγίνεσχον νέοι άνδρες 

αίγας έπ' άγροτέρας ήδέ πρόχας ήδέ λαγωούς' 295 

δή τότε χεΐτ' άπόθεστος άποιχομένοιο αναχτος 

έν πολλή χόπρω, ή οί προπάροιθε θνράων 

ήμιόνων τε βοών τε αλις χέχντ', δφρ' αν αγοιεν 

δμώες Όδυσσήος τέμενος μέγα χοπρήαοντες' 

ένθα χύων χεΐτ Αργός ένίπλειος χννοραιστέων. 300 

δή τότε γ', ώς ένόησεν 'Οδυσσέα έγγύς έόντα, 

ονρή μέν φ' δ γ' έβηνε χαϊ ονατα χάμβαλεν αμφω, 

άσσον δ' ονχέτ έπειτα δννήβατο οίο αναχτος 

έλθέμεν. αύτάρ δ νόβφιν Ιδών άπομόρξατο δάκρυ 

φεία λαθών Έύμαιον, αφαρ δ' έρεείνετο μύθω' 305 
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,,Εύμαι', ή μάλα θαύμα χύων δδε χεΐτ ένί χόπρω. 

καλός μεν δέμας έβτίν, άτάρ τάδε γ' ού βάφα οΐδα, 

ή δή xal ταχύς έβκε θέειν έπϊ είδεΐ τ ώδε, 

ή αϋτως οίοι τε τραπεξήες χύνε ς ανδρών 

γίγνοντ , άγλαΐης δ' ένεκεν χομέουβιν αναχτες." 310 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφης, 'Εύμαιε βυβώτα' 

„xal λίην ανδρός γε χύων δδε τήλε θανόντος, 

ει τοιόβδ' εί'η ήμέν δέμας ήδέ xal έργα, 

οϊόν μιν Τροίηνδε χιών χατέλειπεν Όδυββεύς, 

αϊψά χε θηήβαιο Ιδών ταχύτητα xal άλχήν 315 

οΰ μεν γάρ τι φύγεβχε βαθείης βένθεβιν ύλης 

χνώδαλον, οττι δίοιτο' xal Ιχνεβι γαρ περιήδη. 

νϋν δ' έχεται χαχότητι, Sva % δέ of άλλοθι πάτρης 

ώλετο, τον δέ γυναίκες άχηδέες ού χομέουβιν. 

δμώες δ', εύτ' αν μηχέτ έπικρατέωβιν αναχτες, 320 

ούχέτ έπειτ έθέλονβιν έναίβιμα έργάξεβθαι' 

ήμιβν γάρ τ άρετής άποαίννται εύρύοπα Ζεύς 

άνέρος, εύτ' αν μιν κατά δούλιον ήμαρ έληβιν." 

ώς ειπών είβήλθε δόμους έύ ναιετάοντας, 

βή δ' ίθύς μεγάροιο μετά μνηβτήρας άγαυούς. 325 

"Αργον δ' αύ κατά μοίρα λάβεν μέλανος θανάτοιο 

αύτίχ' Ιδόντ Όδυβήα έειχοβτω ένιαυτώ. 

τόν δέ πολύ πρώτος ΐδε Τηλέμαχος θεοειδής 

έρχόμενον κατά δώμα βυβώτην, ωκα δ' έπειτα 

νεύο' έπϊ οΐ χαλέβας. 6 δέ παπτήνας έλε δίφρον 330 

χείμετον, ένθα τε δαιτρός έφίξεβκε χρέα πολλά 

δαιόμενος μνηβτήρβι δόμον χάτα δαινυμένοιβιν 

τον χατέθηχε φέρων προς Τηλεμάχοιο τράπεξαν 

άντίον, έι θα δ' αρ' αυτός έφέζετο. τω δ' άρα κήρυξ 

μοΐραν ελών έτίθει κανέου τ έχ βΐτον άείρας. 335 

άγχίμολον δέ μετ αυτόν έδύβετο δώματ' Όδνββεύς 

6* 
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πταχω λενγαλέω έναλίγκιος ή dì γέροντι, .. 

δκηπτόμενος' τά δϊ λνγρά περί χροΐ εΐματα έβτο. 

ϊζε δ' έπΐ μελίνον ούδοϋ έντοβθε θνράων, 

κλινάμενος βταθμφ κνπαριββίνφ, όν ποτε τ έκτων 340 

ξέββεν έπιδταμένως και έπΐ βτάθμην ΐθυνεν. 

Τηλέμαχος δ' έπΐ οι καλέβας προβέειπε βνβώτην, 

αρτον τ' ονλον ελών περικαλλέος έκ κανέοιο 

καί κρέας, ως οί χείρες έχάνδανον άμφιβαλόντι' 

,,δός τω ξείνω ταύτα φέρων αυτόν τε κέλευε 345 

αίτίζειν μάλα πάντας έποιχόμενον μνηδτήρας' 

αιδώς δ' ουκ αγαθή κεχρημένφ άνδρΐ παρ είναι." 

ώς φάτο, βή δί βνφορβός, έπεί τον μνθον ακονβεν, ' 

άγχον δ' Ιβτάμενος έπεα πτερόεντ άγόρενεν' 

,, Τηλέμαχός τοι, ξείνε, διδοΐ τάδε, και βε κελεύει 350 

αίτίζειν μάλα πάντας έποιχόμενον μνηδτήρας' 

αιδώ δ' ούκ άγαθήν φηβ' έμμεναι άνδρΐ προΐκτη." ' 

τόν δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις Όδνββεύς' 

,,Ζεν ava, Τηλέμαχόν μοι έν άνδράδιν δλβιον είναι, 

καί οί πάντα γένοιτο, оба φρεβίν ήβι μενοινα." 355 

ή ρα xal άμφοτέρηβιν έδέξατο καί κατέθηκεν 

ανθι ποδών προπάροιθεν, άεικελίης έπΐ πήρης' 

ήβθιε δ', Ito? 5t' αοιδό? ένΐ μεγάροιβιν αειδεν 

εύθ' 6 δεδειπνήκειν, δ δ' έπαύετο θείος αοιδός, 

μνηβτήρες δ' δμάδηβαν άνά μέγαρ'' αύτάρ Άθήνη 360 

αγχι παριβταμένη Λαερτιάδην Όδυβήα 

ωτρυν', ώς αν πύρνα κατά μνηβτήρας άγείροι, 

γνοίη θ', οϊ τινές είβιν έναίβιμοι οι τ' άθέμιβτοι' 

άλλ' ούδ' ώς τιν ίμελλ' άπαλεξήβειν κακότητος. 

βή δ' ΐμεν αίτήβων ένδέξια φώτα έκαβτον 365 

πάντοβε χειρ' δρέγων, ώς ει πτωχός πάλαι είη. 

οί δ' έλεαίροντες δίδοϋαν, καί έθάμβεον αντόν, 
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άλλήλονς τ' εΐροντο, τίς εΐη καϊ πόθεν έλθοι. 

τοίσι δέ και μετέειπε Μελάνθιος, αίπόλος αιγών 

,,κέκλυτέ μεν, μνηστήρες άγακλειτής βασιλείης, 370 
τούδε περί ξείνον' ή γάρ μιν πρόσθεν 'όπωπα. 

ή τοι μέν οί δεύρο βυβώτης ήγεμόνενεν, . 

αν τον δ' ον σάφα οίδα, πόθεν γένος εύχεται είναι." 

ώς έφατ', Αντίνοος δ' ϊπεσιν νείκεσσε σνβώτην 

,,ώ άρίγνωτε σνβώτα, τί ή δέ σύ τόνδε πόλινδε 375 

ήγαγες; ή ονχ άλις ή μιν άλήμονές είσ ι xal άλλοι, 

πτωχοί άνιηροί, δαιτών άπολνμαντήρες; 

ή 'όνοσαι, δτι τοι βίοτον κατέδονσιν άνακτος 

ένθάδ' άγειρόμενοι, σύ δέ και ποθι τόνδε κάλεσσας;" 

τον δ' άπαμειβόμενος προσέφης, 'Εύμαιε σνβώτα' 330 
¿Αντίνο', ού μέν χαλά χαI έσθλός έών ¿γορεύεις' 

τις γαρ δή ξείνον καλεί άλλοθεν αυτός έπελθών 

άλλον γ', εΐ μή των, οϊ δημιοεργοΐ έαΟιν, 

μάντιν ή Ιητήρα κακών ή τε'κτονα δούρων, 

fj κα\ θέσπιν άοιδόν, δ κεν τέρπησιν άείδων;. 385 

ούτοι γάρ χλήτοί γ ε βροτών ¿π' ¿πείρο να γαίαν 

πτωχόν δ' ουκ άν τις καλεοι τρύξοντα ? αυτόν, 

άλλ' αίεί χαλεπός περί πάντων εις μνηστήρων 

δμωσίν Όδνσσήος, πε'ρι δ' αύτ' έμοί. αύτάρ έγώ γε 

ουκ άλέγω, εΐως μοι έχέφρων Πηνελόπεια 390 

ξώει ένΐ μεγάροις καϊ Τηλέμαχος θεοειδής." 

τόν δ' ai Τηλέμαχος πεπννμένος αντίο ν ηνδα' 

„σίγα, μή μοι τούτον άμείβεο πόλλ' έπέεσσιν 

Άντίνοος δ' εί'ωθε κακώς έρεθιζέμεν αίεί 

μύθοισιν χαλεπotaiv, έποτρύνει δέ καϊ άλλους." 395 

ή φα καϊ Αντίνοον έπεα πτερόεντα προσηύδα' 

,',Αντίνο', ή μεν καλά πατήρ ώς κήδεαι νιος, 

δς τόν ξείνον άνωγας άπό μεγάροιο δίεσθαι 
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μνθω αναγκαία' μή τούτο θεόί τελέβειεν. 

δός οί ελών ού tot φθονέω ' κέλομαι γαρ έγώ γε. 400 

μήτ ουν μητέρ' έμήν άζεν τό γε μήτε τιν άλλον 

δμώων, οΐ κατά δώματ Όδυββήος θείοιο. 

άλλ' ον τοι τοιούτον ένΐ βτήθεββι νόημα' 

αυτός γαρ φαγέμεν πολύ βονλεαι ή δόμεν άλλω." 

τόν δ' αυτ Άντίνοος άπαμειβόμενος προβέειπεν 405 

,,Τηλέμαχ ύψαγόρη, μένος άβχετε, ποίον εειπες. 

εί οί τόββον άπαντες όρέξειαν μνηβτήρες, 

και κέν μιν τρεις μήνας άπόπροθεν οίκος έρύκοι." 

ώς άρ' ίφη καΐ θρήννν ελών ύπέφηνε τραπέζης 

κείμενον, φ φ' έπεχεν λιπαρούς πόδας είλαπινάζων. 410 

οί δ' άλλοι πάντες δίδοβαν, πλήβαν δ' άρα πήρην 

βίτον καΐ κρειών. τάχα δή καΐ ίμελλεν Όδνββενς 

αντις έπ' ούδον ίων προικός γενβεβθαι 'Αχαιών 

βτή δέ παρ' 'Αντίνοον και μιν πρός μϋθον ίειπεν 

„δός, φίλος' ού μέν μοι δοκέεις δ κάκιστος 'Αχαιών 415 

έμμεναι, άλλ' ωριβτος, έπεϊ βαβιλήι ίοικας' 

τω βε χρή δόμεναι καϊ λώιον ήέ περ άλλοι 

βίτον έγώ δέ κέ βε κλείω κατ άπείρονα γαΐαν. 

καϊ γαρ έγώ ποτε οίκον έν άνθρώποιβιν έναιον 

όλβιος άφνειόν, καϊ πολλάκι δόβκον άλήτη 420 

τοίφ, όποιος ίο ι καϊ οτεν κεχρημένος έλθοί' 

ήβαν dì δμώες μάλα μνρίοι άλλα τε πολλά, 

οϊβίν τ' εν ζώονβι καϊ άφνειοϊ καλέονται. 

αλλά Ζευς άλάπαξε Κρονίων ήθελε γάρ πον 

3g μ' άμα ληιβτήρβι πολνπλάγκτοιβιν άνήκεν 425 

Αίγνπτόνδ' ίέναι, δολιχήν όδόν, όφρ' άπολοίμην. 

βτήβα δ* ¿ν Αίγνπτω ποταμω νέας άμφιελίββας. 

ένθ' ή τοι μϊν έγώ κελόμην έρίηρας εταίρους 

σΛΠοΰ πάρ νήεββι μένειν καϊ νήας ίρυβθαι, 
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δπτήρας δε κατά σκοπιάς ώτρννα νέεσθαι' 430 

ο[ δ' νβρει εΐ'ξαντες, έπισπόμενοι μένει 6φφ, 

αίψα μάλ' Αιγυπτίων άνδρων περικαλλέας άγρούς 

πόρθεον, έκ δέ γυναίκας αγον καΐ νήπια τέκνα, 

αυτούς τε κτείνον. τάχα δ' ές πάλιν ίκετ αυτή ' 

οί δε βοής άίοντες άμ ήοΐ φαινομένηφιν 435 

ήλθαν πλήτο δε παν πεδίον πεζών τ ε καΐ ίππων 

χαλκού τε στεροπής. έν δε Ζευς τερπικέραννος 

φύζαν έμοΐς έτάροιβι κακήν βάλεν, ουδέ τις έτλη 

στήναι έναντίβιον περί γάρ κακά πάντοθεν έστη. 

ένθ' ήμέων πολλούς μεν άπέκτανον δξέι χαλκω, 440 

τούς δ' άναγον ζωούς, βφίβιν έργάζεσθαι ανάγκη, 

αντάρ έμ' ές Κύπρον ξείνφ δόβαν αντιάσαντι, 

Αμήτορι Ίαβίδη, δς Κύπρου ίφι άνασσεν. 

ένθεν δή νυν δεΰρο τόδ' ί'κω πήματα πάσχων 

τόν δ' αν τ' Αντίνοος άπαμείβετο φώνησέν τε' 445 

,,τίς δαίμων τόδε πήμα προσήγαγε δ αϊτός άνίην; 

στήθ' ούτως ές μέσσον, έμής άπάνευθε τραπέζης, 

μή τάχα πικρήν Αί'γνπτον καϊ Κύπρον ϊκηαι, 

ως τις θαρσαλέος καϊ αναιδής έσσι προΐκτης. 

εξείης πάντεσσι παρίστασαι' οI δέ διδοϋσιν 450 

μαψιδίως, έπεί ον τις έπίσχεσις ούδ' έλεητύς 

αλλότριων χαρίσασθαι, έπεί πάρα πολλά εκάβτω." 

τόν δ' άναχωρήσας προσέφη πολύμητις 'Οδυσσεύς' 

„¿ο πόποι, ούκ άρα σοι γ' έπΐ εί'δεΐ καϊ φρένες ήσαν. 

ον σύ γ' αν εξ οίκου σω έπιστάτη ούδ' άλα δοίης, 455 

δς νυν άλλοτ ρίοισι παρήμενος οϋ τί μοι έτλη ς 

σίτου άποπροελων δόμεναι' τα δε πολλά πάρεστιν." 

ώς έφατ', Αντίνοος δέ χολώβατο κηρόθι μάλλον, 

και μιν ύπόδρα ίδών έπεα πτερόεντα προσηύδα' 

,,ννν δή σ' ούκέτι καλά διέκ μεγάροιό γ' δίω 460 
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αψ άναχωρήβειν, οτε δή καί όνείδεα βάζεις." 

ώς άρ' έφη καΙ θρήννν ελών βάλε δεξίον ώμον, 

πρνμνότατον κατά νώτον. ό δ' έβτάθη ήύτε πέτρη 

έμπεδον, ονδ' άρα μιν βφήλεν βέλος 'Λντινόοιο' 

άλλ' άκέων κίνηβε κάρη κακά βυββοδομεύων. 465 

αψ δ' ογ' έτι ουδον ιών κατ' άρ' ε'ζετο, κάδ δ' άραπήρην 

θήκεν ένπλείην, μετά δε μνηβτήρβιν έειπεν 

,,κέκλντέ μεν, μνηβτήρες άγακλειτής βαβιλείης, 

όφρ' εί'πω, τά με θυμός ένΐ βτήθεββι κελεύει. • 

ού μάν ούτ άχος έβτί μετά φρεβίν ούτε τι πένθος, 470 

δππότ' άνήρ περί οίοι μαχειόμενος κτεάτεββιν 

βλήεται, ή περί βουβίν ή άργεννής δίεββιν 

αντάρ έμ' Άντίνοος βάλε γαβτέρος εΐνεκα λνγρής, 

ούλομένης, ή πολλά κάκ άνθρώποιβι δίδωβιν. 

άλλ' εΐ που πτωχών γε θεοί καί έρινύες είβίν, 475 

Άντίνοον προ γάμοιο τέλος θανάτοιο κιχείη." · 

τον δ' αυτ' 'Λντίνοος προβέφη, Ένπείθεος υιός' 

,,έβθί έκηλος, ξεΐνε, καθήμενος, ή άπιθ' άλλη, 

μή βε νέοι δια δώματ' έρύββωβ', ο'ι άγορεύεις, 

ή ποδός ή καί χειρός, άποδρύψωβι δε πάντα." 480 

ώς έφαθ', οί δ' άρα πάντες νπερφιάλως νεμέβηβαν. 

ώδε δέ τις εΐπεβκε νέων ύπερηνορεόντων 

,,'Λντίνο', ου μεν καλά βαλες δύβτηνον άλήτην 

ονλόμεν', εί δή πού τις επουράνιος θεός έβτιν. 

καί τε θεοί ξείνοιβιν έοικότες άλλοδαποΐβιν, 485 

παντοίοι τελέθοντες, έπιβτρωφώβι πόληας 

άνθρώπων ϋβριν τε καί εννομίην έφορώντες." 

ώς άρ' εφαν μνηβτήρες, 6 δ' ουκ έμπάζετο μύθων. 

Τηλέμαχος δ' έν μεν κραδίη μέγα πένθος άεξεν 

βλημένου, ούδ' άρα δάκρυ χαμαί βάλεν έκ βλεφάροιιν, 490 

άλλ' άκέων κίνηβε κάρη κακά βυββοδομεύων. 
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τοΰ δ' ώς ούν ήκονβε περίφρων Πηνελόπεια 

βλημένον έν μεγάρω, μετ' άρα δμωήβιν έειπεν 

„αίθ' ούτως αυτόν 6ε βάλοι κλυτότοξος Απόλλων." 

τήν δ' αντ' Ευρυνόμη ταμίη πρός μνθον έειπεν 495 

„ει γαρ έπ' άρήβιν τέλος ήμετέρηβι γένοιτο' 

ουκ άν τις τούτων γε έύθρονον 'Ηώ ϊκοιτο." 

την δ' αντ ε προβέειπε περίφρων Πηνελόπεια' 

„μαι, εχθροί μεν πάντες, έπεί κακά μηχανόωνται' 

Άντίνοος δε μάλιβτα μελαίνη κηρΐ έοικεν. 500 

ξεΐνός τις δύβτηνος άλητεύει κατά δώμα 

άνέρας αίτίζων άχρημοβννη γαρ ανάγει' 

ένθ' άλλοι μεν πάντες ένέπληβάν τ' έδοβάν τε, 

ούτος δε θρήννι πρυμνον βάλε δεξών ώμον." 

ή μεν άρ' ώς άγόρενε μετά δμωήβι γνναιξιν 505 

ήμένη έν θαλάμω' δ δ' έδείπνεε δΐος Όδυββεύς. 

ή δ' έπΐ οι καλέβαβα προβηύδα δΐον υφορβόν 

„έρχεο, δι' 'Εύμαιε, κιων τον ξεΐνον άνωχθι , 

έλθέμεν, όφρα τί μιν προβπτνξομαι ήδ' έρέωμαι, 

εϊ που Όδνββήος ταλαβίφρονος ήε πέπνβται 510 

τ) £δεν όφθαλμοίβι' πολνπλάγκτω γάρ έοικεν." 

την δ' άπαμειβόμενος προβέφης, 'Εύμαιε βυβώτα' 

„εί γάρ τοι, βαβίλεια, βιωπήβειαν Αχαιοί' 

οι ο γε μνθεΐται, θέλγοιτό κέ τοι φίλον ήτορ. 

τρεις γάρ δη μιν νύκτας έχον, τρία δ' ή ματ' έρυξα 515 

έν κλιβίη' πρώτον γάρ έμ' ΐκετο νηος άποδράς' 

άλλ' ου'πω κακότητα διήνυβεν ήν άγορεύων. 

ώς δ' οτ' άοιδον άνήρ ποτιδέρκεται, ος τε θεών έξ 

αείδηδεδαώς_έπε' ίμ^§όεντα_βροτοΐβιν, 

τον δ' άμοτον μεμάαβιν άκονέμεν, δππότ άείδη, 520 

ώς έμε κείνος έθελγε παρήμενος έν μεγάροιβιν. • 

φηβι δ' Όδνββήος ξείνος πατρώιος είναι 
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Κρήτη ναιετάων, δθι Μίνωας γένος έβτίν. 

ένθεν δή νυν δενρο τόδ' Γκέτο πήματα πάβχων 

προπροχνλινδόμενος' βτενται δ' Όδνβήος άχοϋβαι 525 

άγχοΰ, Θεβπρωτών άνδρών έν πίονι δήμω, 

ζωον' πολλά δ' άγει κειμήλια ονδε δόμονδε." 

τόν δ' αντε προβέειπε περίφρων Πηνελόπεια· 

,,έρχεο, δενρο χάλεββον, ΐν' άντίον αυτός ένίβπη. 

οΰτοι δ' ήέ θνρηβι καθήμενοι έψιαάβθων 530 

ή αύτοΰ κατά δώματ, έπεί βφιβι θυμός ένφρων. 

αντών μεν γάρ χτήματ ακήρατα κείτ' ένϊ οίκω, 

βΐτος xaI μέθυ ήδν' τα μεν τ' οίκήες έδουβιν, 

οί δ' εις ήμέτερον πωλενμενοι ή ματ α πάντα, • 

βοϋς ίερενοντες xal δις xal πίονας αίγας 535 

είλαπινάζουβιν πίνουβί τε αϊθοπα οίνον 

μαψιδίως' τά δέ πολλά χατάνεται' ού γάρ έπ άνήρ, 

οιος Όδνββεύς έβχεν, άρήν άπό οίκου άμνναι. 

εί δ' Όδυβεύς έλθοι xal ϊχοιτ ές πατρίδα γαΐαν, 

αίψά χε βύν ω παιδί βίας άποτίβεται άνδρων." 540 

<3? φάτο, Τηλέμαχος δε μέγ' έπταρεν, άμφί δε δώμα 

βμερδαλέον κονάβηβε. γέλαββε δε Πηνελόπεια, 

αίψα δ' άρ' Ενμαιον έπεα πτερόεντα προβηύδα· 

,,έρχεό μοι, τον ξεΐνον έναντίον ώδε χάλεββον. 

ονχ δράας, 8 μοι νιος έπέπταρε π&βιν έπεββιν; 545 

τω κε χαί ονχ ατελής θάνατος μνηβτήρβι γένοιτο 

π&βι μάλ', ουδέ χε τις θάνατον χαί χήρας άλνξει. 

άλλο δέ τοι έρέω, βύ δ' ένί φρεβί βάλλεο βήβιν. 

αΐ χ αυτόν γνώω νημερτέα πάντ ένέποντα, 

έββα μιν χλαΐνάν τε χιτώνα τε εΐματα χαλά." 550 

ώς φάτο, βή δέ βνφορβός, έπεί τόν μνθον άχονβεν, 

άγχοΰ δ' Ιβτάμενος έπεα πτερόεντα προβηύδα· 

,,ξεΐνε πάτερ, χαλέει βε περίφρων Πηνελόπεια, 
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μήτηρ Τηλεμάχοιο' μεταλλήβαί τί ε θνμός 

άμφΐ πόσει κέλεται, καΐ κήδεά περ πεπαθνίη. 656 

εΐ δέ κέ βε γνώη νημερτέα πάντ ένέποντα, 

ε'σαει σε χλαΐνάν τε χιτώνα τε, των σύ μάλιστα 

χρηίξεις' σΐτον δέ καΐ αίτίξων κατά δήμον 

γαστέρα βοσκήσεις' δώσει δέ τοι, ΰς κ έθέληΰιν." 

τον δ' αντε προσέειπε πολντλας δΐος Όδνβσενς' 560 

,,Ενμαί, αΐψά κ έγώ νημερτέα πάντ' ένέποιμι 

κούρη 'Ικαρίοιο, περίφρονι Πηνελοπείη' 

οϊδα γάρ εν περϊ κείνον, δμήν δ' ανεδέγμεθ' διξνν 

αλλά μνηστήρων χαλεπών ύποδείδι δμιλον, 

των νβρις τε βίη τε σιδήρεον ούρανόν ϊκει. 665 

καΐ γάρ νϋν, δτε μ' ούτος άνήρ κατά δώμα κιόντα 

ον τι κακόν ρέξαντα βαλών δδύνησιν έδωκεν, 

οντε τι Τηλέμαχος τό γ' έπήρκεσεν οντε τις άλλος, 

τω νυν Πηνελόπειαν ένΐ μεγάροισιν ανωχθι 

μεΐναι, έπειγομένην περ, ές ήέλιον καταδνντα· 570 

καϊ τότε μ' είρέβθω πόσιος πέρι νόστιμον ήμαρ, 

άσσοτέρω καθίσασα παραΐ πνρί' εΐματα γάρ τοι 

λνγρ' έχω· οίσθα καϊ αντός, έπεί σε πρώθ' ίκέτενσα." 

ώς φάτο, βή δέ σνφορβός, έπεί τον μνθον άκονσεν. 

τον δ' νπέρ ονδον βάντα προσηνδα Πηνελόπεια' 676 

,,ού σύ γ' άγεις, 'Εύμαιε· τί τοντ ένόησεν αλήτης; 

ή τινά πον δείσας έξαίσιον, ήε καϊ άλλως 

αίδεΐται κατά δώμα; κακός δ' αίδοΐος αλήτης 

την δ' άπαμειβόμενος προσέφης, 'Εύμαιε σνβώτα' 

,,μνθεΐται κατά μοΐραν, ά πέρ κ οί'οιτο καϊ άλλος, 680 

νβριν άλνσκάξων ανδρών ύπερηνορεόντων. 

άλλά σε μεΐναι άνωγεν ές ήέλιον καταδύντα. 

καϊ δέ σοI ώδ' αύτη πολύ κάλλιον, ω βασίλεια, 

οίην προς ξεΐνον φάσθαι έπος ήδ' έπακονσαι." 
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τον S' αντε προβέειπε περίφρων Πηνελόπεια' 585 

,,ονχ άφρων ó ξεΐνος δέεται, ως περ αν είη' 

ου γάρ πού τίνες ώδε χαταθνητών ανθρώπων 

άνέρες υβρίζοντες άτάβθαλα μηχανόωνται." 

ή μίν αρ' ως άγόρενεν, ò δ' ωχετο δΐος νφορβος 

μνηβτήρων ¿ς δμιλον, έπεϊ διεπέφραδε πάντα. 590 

ανψα δί Τηλέμαχου έπεα πτερόεντα προβηύδα, 

αγχι βχων κεφαλήν, ίνα μή πενθοίαθ' ot άλλοι* 

,,ώ φίλ\ έγώ μεν άπειμι βύας καΐ κείνα φυλάξων, 

βόν καΐ έμον βίοτον 6οΙ δ' ένθάδε πάντα μελόντων. 

αυτόν μεν 6ε πρώτα βάω, xal φράζεο θνμω, 595 

μή τι πάθης' πολλοί δε κακά φρονέονβιν Αχαιών, 

του? Ζευς έξολεβειε πριν ήμΐν πήμα γενέβθαι." 

τον δ' αύ Τηλέμαχος πεπνυμένος άντίον ηνδα' 

,,έββεται όντως, αττα' βύ δ' έρχεο δειελιήβας' 

ήώθεν δ' Ιέναι xal αγειν ίερήια χαλά' : 600 

αύτάρ έμοί τάδε πάντα xal άθανάτοιβι μελήβει." 

ω? φάθ', ό δ' αντις άρ' εζετ' ένξέβτον έπί δίφρου, • 

πληβάμενος δ' δρα θνμόν έδητύος ήδί ποτήτος 

βη φ' ΐμεναι μεθ' νας, λίπε δ' έρχεά τε μέγαρόν τε 

πλεΐον δαιτνμόνων. ot δ' δρχηβτνΐ xal άοιδή 605 

τέρποντ' ήδη γάρ xal έπήλνθε δείελον ήμαρ. 

. ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Σ. 

Όάνβΰίως χαιΊρον πνγμή. 

ήλθε δ' έπί πτωχός πανδήμιος, 8? κατά δβτυ 

πτωχεύεβκ' 'Ιθάκης, μετά δ' έπρεπε γαβτέρι μάργη 
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άζηχές φκγέμεν xal πιέμεν ουδέ οί ην ΐς 

ουδέ βίη, είδος δέ μάλα μέγας ήν όράαβθαι. 

Άρναΐος δ' 'όνομ' έβχε· τό γαρ θέτο πότνια μήτηρ 5 

έχ γενετής· "ΐρον δέ νέοι χίχληβχον άπαντες, 

οννεχ άπαγγέλλεβχε χιών, 8τε πού τις άνώγοι. 

ος φ' έλθω ν Όδυβήα διώχετο οίο δόμοιο, 

χαί μιν νειχείων έπεα πτερόεντα προβηύδα' 

,,εϊχε γέρον προθνρου, μή δή τάχα xal ποδός έλκη. 10 

ουκ άίεις, δτι δή μοι έπιλλίξουβιν άπαντες, 

έλχέμεναι δέ χέλονται; έγώ δ' αίβχύνομαι έμπης. 

άλλ' άνα, μή τάχα νώιν έρις xal χερβϊ γένηται." 

τον δ' άρ' ύπόδρα Ιδών προβέφη πολύμητις Όδνββεύς · 

,,δαιμόνι', ούτε τί βε φέξω xaxòv ούτ αγορεύω, 15 

οΰτε τινά φθονέω δόμεναι χαί πάλλ' άνελόντα. 

ουδός δ' άμφοτέρους 8δε χείβεται, ουδέ τί βε χρή 

άλλοτρίων φθονέειν δοκέεις δέ μοι είναι άλήτης 

ως περ έγών, 8λβον δέ θεοί μέλλουβιν δπάξειν. 

χερβϊ δέ μή τι λίην προκαλίξεο, μή με χολώβης, 20 

μή βε γέρων περ έών βτήθος xal χείλεα φύρβω 

αίματος' ήβυχίη δ' αν έμοί xal μάλλον ίτ εί'η 

αϋριον ού μέν γάρ τί β' ύποβτρέψεβθαι όίω 

δεύτερον ές μέγαρο? Ααερτιάδεω Όδυβήος." 

τον δέ χολωβάμενος προβεφώνεεν *Ιρος άλήτης· 25 

,,ώ πόποι, ώς 6 μολοβρος έπιτροχάδην άγορεύει, 

γρηϊ καμινοΐ Ιβος, ον αν κακά μητιβαίμην 

χόπτων άμφοτέρηβι· χαμαϊ δέ χε πάντας δδόντας 

γναθμων έξελάβαιμι βν'ος ώς ληιβοτείρης. 

ζώβαι νϋν, ίνα πάντες έπιγνώωβι xal οΐδε 30 

μαρναμένονς' πως δ' άν βύ νεωτερω άνδρϊ μάχοιο;" 

ώς οΐ μέν προπάροιθε θνράων ύψηλάων 

ουδού έπι ξεβτού πανθνμαδόν όκριόωντο. 
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τοίιν δε ξννέηχ ιερόν μένος Άντινόοιο, 

ήδύ δ' άρ' έκγελάβας μετεφώνει μνηβτήρεβϋιν 35 

,,ω φίλοι, ου μέν πώ τι πάρος τοιούτον έτνχθη, 

οΐην τερπωλήν θεός ήγαγεν ές τόδε δώμα. 

ό ξεΐνός τε χαΐ *Ιρος έρίζετον άλλήλοιιν 

χερβί μαχήβαβθαΐ" άλλα ξυνελάββομεν ώκα." 

ώς έ'φαθ', οί δ' άρα πάντες άνήιξαν γελόωντες, 40 

άμφΐ δ' αρα πτωχούς χαχοείμονας ήγερέθοντο. 

τοϊΰιν δ' Άντίνοος μετέφη, Έυπείθεος νίός' 

,,χέχλντέ μεν, μνηστήρες άγήνορες, δφρα τι εΐπω. 

γαΰτέρες αΐδ' αιγών κέατ έν πνρί, τάς έπΐ δόρπω 

χατθέμεθα χνίβης τε χαΐ αίματος έμπλήΰαντες. 45 

όππότερος δέ χε νιχήΰη κρείΰϋων τε γένηται, 

τάων ήν χ' έθέληβιν, άναβτάς αυτός έλέβθω· 

αίεΐ δ' ανθ' ήμιν μεταδαίβεται, ουδέ τιν άλλον 

πτωχόν έόω μίΰγεβθαι έάΰομεν αίτήΰοντα." 

ώς ίφατ Άντίνοος, τοϊΰιν δ' έπιήνδανε μύθος. 50 

τοις δέ δολοφρονέων μετέφη πολύμητις Όδνΰΰεύς' 

,,ω φίλοι, οϋ πως έΰτι νεωτέρφ άνδρϊ μάχεΰθαι 

άνδρα γέροντα, δνη άρημένον άλλά με γαΰτήρ 

ότρννει κακοεργός, ίνα πληγήΰι δαμείω. 

άλλ' άγε νύν μοι πάντες όμόΰΰατε χαρτερόν όρκον, 65 

μή τις έπ' Ίρω ήρα φέρων έμέ χειρί βαρείη 

πλήξη άταϋθάλλων, τούτω δέ με Ιφι δαμάΰΰη." 

ώς εφαθ', οί δ' άρα πάντες άπώμνυον, ώς έκέλενεν. 

αντάρ έπεί ρ' όμοΰάν τ ε τελεντηΰάν τε τόν όρκον, 

τοις δ' αντις μετέειφ' ιερή ϊς Τηλεμάχοιο' 60 
,,ξείν', εΐ ΰ' ότρννει κραδίη καΐ θυμός άγήνωρ 

τούτον άλέξαΰθαι, των δ' άλλων μή τιν' Αχαιών 

δείδιθ', έπεί πλεόνεΰΰι μαχήΰεται, δς κέ δε θείνη. 

ξεινοδόκος μέν έγών, έπΐ δ' αίνεϊτον βαΰιλήες, 
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Αντίνοός τε και Εύρύμαχος, πεπννμένω άμφω." 66 

ώς έφαθ', οί δ' άρα πάντες έπήνεον. αύτάρ 'Οδυσσεύς 

ζώβατο μεν ράκεβιν περί μήδεα, φαίνε δέ μηρούς 

καλούς τε μεγάλους τε, φάνεν δε οί ενρε'ες ώμοι 

βτήθεά τε στιβαροί τε βραχίονες' αύτάρ Αθήνη 

άγχι παρισταμένη μέλε' ήλδανε ποιμένι λαών. 70 

μνηστήρες δ' αρα πάντες ύπερφιάλως άγάσαντο. 

ώδε δε τις εΐπεσκεν Ιδων ές πλησίον άλλον 

,,ή τάχα *Ιρος "Αιρος έπίσπαστον κακόν έξει, 

ο'ίην έκ ρακέων δ γέρων έπιγουνίδα φαίνει 

ώς άρ' έφαν, "Ιρω δέ κακώς ώρίνετο θυμός. 75 

άλλα καΐ ώς δρηστήρες άγον ζώσαντες ανάγκη 

δειδιότα· σάρκες δέ περιτρομέοντο μέλεσσιν. 

Αντίνοος δ' ένένιπεν, έπος τ έφατ έκ τ δνόμαξεν 

,,νϋν μέν μήτ εΐης, βονγάιε, μήτε γένοιο, 

εί δή τοντόν γε τρομέεις καϊ δείδιας αίνώς, 80 

άνδρα γέροντα, δύη άρημένον, ή μιν 1κάνει. 

αλλ' έκ τ οι έρέω, το δέ καϊ τετελεσμένον έσται' 

αΐ κέν σ' ούτος νικήση κρείσσων τε γένηται, 

πέμψω σ' ήπειρόνδε, βαλών έν νηϊ μελαίνη, 

είς "Εχετον βαβιλήα, βροτών δηλήμονα πάντων, 85 

ος κ άπό ρίνα τάμησι καϊ ονατα νηλέι χαλκω, 

μήδεά τ' έξερύσας δώη κνσϊν ώμά δάσασθαι." 

ώς φάτο, τω δ' έτι μάλλον υπό τρόμος έλλαβε γνΐα. 

ές μέσσον δ' άναγον τω δ' άμφω χείρας άνέσχον. 

δή τότε μερμήριξε πολύτλας δίος Όδνσσεύς, 90 

ή έλάσει', ως μιν ψυχή λίποι ανθι πεσόντα, 

ήέ μιν ήκ' έλάβειε τανύσσειέν τ' έπΐ γ«ίη· 

ώδε δέ οί φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον είναι, 

ήκ' έλίσαι, ίνα μή μιν έπιφρασσαίατ Αχαιοί, 

δή τότ' άνασχομένω δ μέν ήλαΰε δεξιον ώμον 95 
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'ΐρος, δ δ' αύχέν' έλαββεν νπ' ονατος, όβτέα δ' ε te ω 

έθλαβεν αντίκα δ' ήλθε κατά βτόμα φοίνιον αίμα, 

κάδ' δ' ίπεβ' έν κονίηβι μακών, βύν δ' ήλαβ' δδόντας 

λαχτίζων ποβΐ γαϊαν άτάρ μνηβτήρες άγανοί 

χείρας άναβχόμενοι γέλφ έκθανον. αύτάρ Όδνββεύς 100 
ελχε διέχ προθύροιο λαβών ποδός, όφρ' ϊχετ αύλήν 

αίθούβης τε θύρας· χαί μιν ποτί έρχίον αυλής 

εϊβεν άναχλίνας, βχήπτρον δέ of Ιμβαλε χειρί, 

και μιν φωνήβας έπεα πτερόεντα προβηύδα' 

,,έντανθοί νϋν ήβο βύας τε κύνας τ' άπερύχων, 105 
μηδέ βύ γε ξείνων χαί πτωχών κοίρανος είναι 

λνγρος έών, μή πού τι κακόν χαί μείζον έπαύρη." 

ή φα xal άμφ' ώμοιβιν άειχέα βάλλετο πήρην, 

πυκνά φωγαλέην, έν δέ βτρόφος ήεν άορτήρ' 

αψ δ' ο γ' έπ' ούδόν ιών κατ' αρ' εζετο. τοI δ' Ιβαν εΐβω 110 

ηδύ γελώοντες χαί δειχανόωντ έπέεββιν 

,,Ζεύς τοι δοίη, ξεΐνε, χαί αθάνατοι θεοί άλλοι, 

δττι μάλιβτ έθέλεις χαί τοι φίλον έπλετο θνμω, 

8s τούτον τον αναλτον άλητεύειν άπέπαυβας 

έν δήμω' τάχα γάρ μιν άνάξομεν ήπειρόνδε 115 
εις "Εχετον βαβιλήα, βροτών δηλήμονα πάντων 

ώς αρ' έφαν, χαΐρεν δέ χλεηδόνι δΐος Όδνββεύς. 

Άντίνοος δ' αρα οί μεγάλην παρά γαβτέρα θήχεν, 

έμπλείην χνίβης τε χαί αίματος· Άμφίνομος δέ 

άρτους έχ χανέοιο δύω παρέθηχεν άείρας 120 
χαί δέπαΐ χρνβέω δειδίβκετο φώνηβέν τε· 

„χαίρε, πάτερ ώ ξεΐνε' γένοιτό τοι ίς περ δπίββω 

όλβος· άτάρ μέν νϋν γε χακοΐς ίχεαι πολέεββιν." 

τόν δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις Όδνββεύς· 

,,Άμφίνομ', ή μάλα μοι δοκέεις πεπνυμένος είναι· 125 
τοίου γάρ χαί πατρός, έπεί χλέος έβθλον αχουον, 
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Νΐβον Λονλιχιήα έύν τ έμεν άφνειόν τε' 

τοϋ β' εκ φαβι γενέβθαι, έπητή â' άνδρΐ έοικας. 

τούνεκά τοι ε ρέω, 6ν δε βύνθεο χαί μεν ακονβον. 

ούδεν άκιδνότερον γαία τρέφει άνθρώποιο 130 

πάντων, οββα τε γαΐαν έπι πνείει τ ε χαί έρπει, 

ού μεν γάρ ποτέ φηβι κακόν πείβεβθαι δπίββω, 

όφρ' άρετήν παρέχωβι θεοί καϊ γούνατ δρώρη· 

αλλ' οτε δή καϊ λυγρά θεοί μάκαρες τελέβωβιν, 

καϊ τά φέρει άεκαζόμενος τετληότι θνμω. 135 

τοΐος γαρ νόος έβτίν έπιχθονίων ανθρώπων, 

οίον έπ' ήμαρ αγηβι πατήρ ανδρών τε θεών τε. 

καϊ γαρ έγώ ποτ έμελλον έν άνδράβιν όλβιος είναι, 

πολλά δ' άτάΰθαλ' έρεξα βίη καϊ κάρτεΐ εΐκων, 

πατρι τ έμω πίβννος καϊ έμοΐβι χαβιγνήτοιβιν. 140 

τω μή τις ποτε πάμπαν άνήρ άθεμίβτιος εί'η, 

αλλ' ο γ ε βιγή δώρα θεών έχοι, όττι διδοϊεν 

οι' δρόω μνηβτήρας άτάβθαλα μηχανόωντας, 

κτήματα κείροντας καϊ ατιμάζοντας άκοιτιν 

ανδρός, δν ονκέτι φημί φίλων καϊ πατρίδος αί'ης 145 

δηρόν άπέββεβθαι' μάλα δΐ βχεδόν. αλλά βε δαίμων 

οίκαδ' νπεξαγάγοι, μηδ' άντιάβειας έκείνω, 

δππότε νοβτήβειε φίλην ές πατρίδα γαΐαν' 

ού γάρ άναιμωτί γε διακρινέεβθαι δίω 

μνηβτήρας καϊ κεΐνον, έπεί κε μέλαθρον ύπέλθη." 150 

ως φάτο, καϊ βπείβας έπιεν μελιηδέα οινον, 

αψ δ' έν χερβίν έθηκε δέπας κοβμήτορι λαών. 

αντάρ 6 βή διά δώμα φίλον τετιημένος ήτορ, 

νευβτάζων κεφαλή' δή γάρ κακόν όββετο θνμός. 

αλλ' ονδ' ώς φύγε κήρα, πέδηβε δέ καϊ τον 'Λθήνη 155 

Τηλεμάχου ύπό χερβί καϊ εγχεΐ Ιφι δαμήναι. 

αψ δ' αντις κατ' αρ' έζετ έπι θρόνου, ένθεν άνέβτη, 
HOBIEBl Odysssa. LI. 7 
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τή δ' αρ' έπΐ φρεσΐ θήκε θεά, γλαυκώπις 'Αθήνη, 

κούρη Ίκαρίοιο, περίφρονι Πηνελοπείη, 

μνηστήρεσσι φανήναι, όπως πετάσειε μάλιστα 160 

θυμόν μνηστήρων ίδέ τιμήεσσα γένοιτο 

μάλλον προς πόσιός τε καϊ ν [¿од, ή πάρος ήεν. 

άχρεΖον δ' έγελασσεν, έπος τ' έφατ' έκ τ δνόμαξεν 

,,Ευρυνόμη, θυμός μοι έέλδεται, ου τι πάρος γε, 

μνηστήρεσσι φανήναι άπεχθομε'νοισί περ έμπης" 165 

παιδί δε κεν εΐποιμι έπος, τό κε κέρδιον εΐη, 

μή πάντα μνηβτήρβιν υπερφιάλοιβιν δμιλεϊν, 

οι τ' ευ μεν βάζουσι, κακώς δ' όπιθεν φρονέουσιν." 

τήν δ' αύτ Ευρυνόμη ταμίη προς μΰθον έειπεν 

„val δή ταύτα γε πάντα, τέκος, κατά μοΖραν έειπες. 170 

άλλ' ϊθι καϊ βώ παιδί έπος φάο μηδ' έπίκευθε 

χρώτ' άπονιψαμενη καϊ έπιχρίσασα παρειάς, 

μηδ' οϋτω δάκρυσσι πεφυρμένη άμφΐ πρόσωπα, 

έρχευ, έπεί κάκιον πενθήμεναι ακριτον αΐεί' 

ήδη μέν γάρ τοι παις τηλίκός, δν σύ μάλιστα 175 

ήρώ άθανάτοισι γενειήσαντα ίδέσθαι." 

τήν δ' αυτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια' 

„Ευρυνόμη, μή ταύτα παραύδα κηδομένη περ, 

χρώτ άπονίπτεσθαι καϊ έπιχρίεσθαι αλοιφή' 

άγλαΐην γαρ έμοί γε θεοί, τοι "Ολυμπον έχουσιν, 180 

ωλεβαν, εξ ου κεΖνος έβη κοίλης ivi νηυσίν. 

αλλά μοι Αύτονόην τε καϊ Ίπποδάμειαν ανωχθι 

έλθέμεν, 'όφρα κέ μοι παρστήετον έν μεγάροιβιν. 

ο Γη δ' ουκ είσειμι μετ άνερας' αίδέομαι γάρ." 

ώς α ρ' έφη, γρήυς δέ διεκ μεγάροιο βεβήκειν 185 

άγγελέουΰα γυναιξί καϊ δτρυνέουσα νέεσθαι. 

ένθ' αν τ αλλ' ¿νόησε θεά, γλαυκώπις Αθήνη · 

κούρη 'Ικαρίοιο κατά γλυκύν υπνον έχευεν. 



ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ XXIII. 93 

ευδε δ' άναχλινθεΐβα, λυθεν δε οt άψεα πάντα, 

αντοϋ ivi κλιντήρι · τέως δ' άρα δια θεάων 190 

άμβροτα δώρα δίδου, ίνα μιν θηΰαίατ' Αχαιοί, 

κάλλεΐ μεν οί πρώτα προΰώπατα χαλά χαθηρεν 

άμβροβίω, ο'ίω περ έυβτέφανος Κυθέρεια 

χρίεται, εντ αν ί'η χαρίτων χορό ν ίμερόεντα' 

χαί μιν μαχροτέρην xal πάββονα θήχεν ίδέβθαι, 195 

λευχοτέρην δ' άρα μιν θήχε πριβτον έλέφαντος. 

ή μέν άρ' ώς έρξαβ' άπεβήβετο δια θεάων. 

ήλθον δ' άμφίπολοι λενχώλενοι ¿χ μεγάροιο 

φθόγγω έπερχόμεναι' την δε γλυκύς ύπνος άνήχεν, 

χαί φ' άπομόρξατο χερβί παρειάς φώνηβέν τε· 20( 

,,ή με μάλ' αΐνοπαθή μαλαχόν περί χώμα χάλνψεν. 

αίθε μοι ως μαλαχόν θάνατον πόροι Άρτεμις αγνή 

αντίκα νΰν, ίνα μηχέτ όδνρομένη κατά θυμον 

aliava φθιννθω, πόβιος ποθέουβα φίλοιο 

παντοίην άρετήν, έπεί έξοχος ήεν Αχαιών205 

ώς φαμένη χατέβαιν' υπερώια ΰιγαλόεντα, 

ουκ οΐη, άμα τή γε xal άμφίπολοι δυ έποντο. 

ή δ' ΰτε δή μνηΰτήρας άφίκετο δια γυναικών, 

6τή φα παρά ΰταθμον τέγεος πνχα ποιητοΐο, 

άντα παρειάων βχομένη λιπαρά κρήδεμνα' 210 

άμφίπολος δ' άρα οί κεδνή έκάτερθε παρέΰτη. 

τών δ' αύτοϋ λντο γοννατ , έρω δ' άρα θυμον έθελχθεν, 

πάντες δ' ήρήβαντο παραΐ λεχέεββι κλιθήναι. 

ή δ' αύ Τηλέμαχου προβεφώνεεν, δν φίλον ν ιόν 

,,Τηλέμαχ, ονκέτι τοι φρένες έμπεδοι ονδε νόημα· 215 

παις έτ έων καί μάλλον ivi φρεοί κέρδε' ένώμας· 

νΰν δ', οτε δή μέγας έββΐ καί ήβης μέτρου ίκάνεις, 

χαί χέν τις φαίη γόνον έμμεναι. όλβιου ανδρός, 

ές μέγεθος καί κάλλος δρώμενος, άλλότριος φώς, 
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ούχέτι τ ο ι φρένες είβΐν έναίβιμ οι ουδέ νόημα. 220 

οίον δή τάδε έργον ένΐ μεγάροιβιν έτύχθη, 

ο? τον ξεΐνον ίαβας άεικιβ&ήμεναι ούτως. 

πώς νυν, εΐ τι ξεΐνος έν ήμετέροιβι δόμοιβιν 

ήμενος ώδε πάθοι φυβταχτνος έξ άλεγεινής; 

βοί χ αίβχος λώβη τε μετ άνθρώποιβι πέλοιτο." 225 

τήν δ' αν Τηλέμαχος πεπννμένος αντίον ηϋδα' 

,,μήτερ έμή, τό μεν ον βε νεμεββώμαι χεχολώβθαι' 

αντάρ έγώ θνμω νοέω χαϊ οίδα έκαβτα, 

έβθλά τε χαϊ τά χέρηα' πάρος δ' έτι νήπιος ή α. 

άλλά τοι ον δύναμαι πεπνυμένα πάντα νοήβαι' 230 

έχ γάρ με πλήββουβι παρήμενοι αλλο&εν άλλος 

οΐδε χαχά φρονέοντες, έμοί δ' ούχ είβϊν αρωγοί, 

ού μέν τοι ξείνον γε χαϊ "Ιρον μώλος έτνχ&η 

μνηστήρων ίότητι, βίη δ' δ γε φέρτερος ήεν. 

αϊ γάρ, Ζεϋ τε πάτερ χαϊ Άθηναίη χαϊ Άπολλον, 235 

ούτω ννν μνηστήρες έν ήμετέροιβι δόμοιβιν 

νεύοιεν χεφαλάς δεδμημένοι, οΐ μέν έν αυλή, 

οί δ' έντοβθε δόμοιο, λελϋντο δέ γυΐα έχάβτου, 

ώς νυν  ΎΙρος έχεΐνος έπ ανλείηβι θυρηβιν 

ήβται νευβτάζων κεφαλή, με&υοντι έοιχώς, 240 

ονδ' όρθός βτήναι δύναται ποβίν, ουδέ νέεβθαι 

οϊχαδ', δπη οί νόβτος, έπεί φίλα γυΐα λέλννται". 

ώς οί μέν τοιαύτα πρός άλλήλονς άγόρενον' 

Εύρνμαχος δ' έπέεββι προβηνδα Πηνελόπειαν' 

,,κούρη Ίχαρίοιο, περίφρον Πηνελόπεια' 245 

ει πάντες βε ίδοιεν άν' "Ιαβον "Αργός 'Αχαιοί, 

πλέονές χε μνηβτήρες έν νμετέροιβι δόμοιβιν 

ήώθεν δαινύατ', έπεί περίεββι γυναικών 

είδός τε μέγε&ός τε ίδέ φρένας ένδον έίβας." 

τον δ' ήμείβετ έπειτα περίφρων Πηνελόπεια· 250 
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,,Εύρύμαχ', ή το ι έμήν άρετήν, ειδός τε δέμας τε, 

ωλεβαν ¿θάνατοι, οτε "Ιλιον είβανέβαινον 

Άργεϊοι, μετά τοΐβι δ' έμός πόβις ήεν Όδυββεύς. 

εί χεϊνός γ' έλθών τόν έμον βίον άμφιπολεύοι, 

μεΐξόν χε χλέος εΐη έμον χαΐ χάλλιον ούτω?. 255 

ννν δ' αχομαι· τόβα γάρ μοι έπέββενεν κακά δαίμων. 

ή μίν δή, 8τε τ' ήε λιπών χάτα πατρίδα γαΐαν, 

δεξιτερήν έπΐ χαρπω ελών έμΐ χείρα προβηνδα' 

,ώ γύναι, ού γάρ όίω ένχνήμιδας Αχαιούς 

έχ Τροίης έύ πάνχας άπήμονας άπονέεβθαι' 260 

χαΐ γάρ Τρώάς φαβι μάχητάς έμμεναι άνδρας, 

ήμέν άκοντιβτάς ήδέ φντήρας διβτων 

ίππων τ ώκνπόδων έπιβήτορας, οΐ χε τάχιβτα 

έκριναν μέγα νεΐκος όμοιίον πολέμοιο. 

τω ούχ οίδ', ή χέν μ' ανέβει θεός, ή χεν άλώω 265 

αύτοΰ ένϊ Τροίη' βοΐ δ' ένθάδε πάντα μελόντων. 

μεμνήβθαι πατρός χαΐ μητέρος έν μεγάροιβιν 

ώς ννν, ή έτι μάλλον, έμεν άπονόβφιν έόντος' 

αύτάρ έπήν δή παΐδα γενειήβαντα Ιδηαι, 

γήμαβθ' φ χ έθέληβθα, τεόν κατά δώμα λιποϋβα.' 270 

κείνος τώς άγόρενε· τά δή ννν πάντα τελείται, 

ννξ δ' έβται, δτε δή βτνγερός γάμος άντιβολήβει 

ούλομένης έμέθεν, της τε Ζεύς 'όλβον άπηνρα. 

άλλά τόδ' αίνόν αχος κραδίην χαί θνμόν Iχάνει' 

μνηβτήρων ούχ ήδε δίκη το πάροιθε τέτνκτο. 275 

οι χ όγαθήν τε γνναΐχα χαί άφνειοΐο θνγατρα 

μνηβτενειν έθέλωβι καϊ άλλήλοις έρίβωβιν, 

αύτοϊ τοί γ' άπάγονβι βόας χαί ΐφια μήλα 

χονρης δαΐτα φίλοιβι, χαί άγλαά δώρα διδονβιν, 

άλλ' ούχ άλλότριον βίοτον νήποινον έδονβιν." 280 

ω? φάτο, γήθηβεν δό πολντλας δΐος Όδνββενς, 
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οννεκα των μεν άωρα παρέλκετε», θέλγε δέ θνμόν 

μειλιχίοις έπέεββι, νόος δέ οί άλλα μενοίνα. 

τήν δ' αντ Άντίνοος προσέφη, Ένπείθεος ν ιός" 

,,κούρη Ίκαρίοιο, περίφρον Πηνελόπεια, 285 

δώρα μεν ος κ έθέλησιν Αχαιών ένθάδ' ένεΐκαι, 

δέξααθ' ού γαρ καλόν άνήνασθαι δόβιν έβτίν 

ημείς δ' οντ έπΐ έργα πάρος γ' ί'μεν ούτε πη άλλη, 

πριν γέ βε τω γήμαβθαι Αχαιών, og τις άριστος." 

ως έφατ Άντίνοος, τοϊβιν δ' έπιήνδανε μϋθος, 290 

δώρα δ' άρ' οίβέμεναι πρόεβαν κήρυκα έκαστος. 

Άντινόω μεν ένεικε μέγαν περικαλλέα πέπλον, 

ποικίλου' έν δ' άρ' έβαν περόναι δνοκαίδεκα π&σαι 

χρύσειαι, κληΐβιν ένγνάμπτοις άραρνΐαι' 

δρμον δ' Ενρνμάχω πολυδαίδαλου αντίκ ένεικεν, 295 

χρνβεον, ήλέκτροιβιν έερμένον, ήέλιον ως. 

έρματα δ' Εύρνδάμαντι δύω θεράποντες ένεικαν 

τρίγληνα μορόεντα' χάρις δ' άπελάμπετο πολλή, 

έκ δ' άρα Πειβάνδροιο Πολυκτορίδαο άνακτος 

ίσθμιον ήνεικεν θεράπων, περικαλλές άγαλμα. 300 

άλλο δ' άρ' άλλος δώρον 'Αχαιών καλόν ένεικεν. 

ή μεν έπειτ άνέβαιν' υπερώια δια γυναικών, 

τή δ' άρ' αμ' άμφίπολοι έφερον περικαλλέα δώρα' 

οί δ' είς δρχηΰτνν τε καΐ ίμερόεββαν άοιδήν 

τρεψάμενοι τέρποντο, μένον δ' έπΐ έσπερου έλθεΐν. 305 

τοΐβι δέ τερπομένοιΰι μέλας έπΐ έσπερος ήλθεν. 

αντίκα λαμπτήρας τρεις ΐσταΟαν έν μεγάροισιν, 

8φρα φαείνοιεν περί δέ ξύλα κάγκανα θήκαν, 

αύα πάλαι, περίκηλα, νέον κεκεαΰμένα χαλκω, 

καΐ δαΐδας μετέμισγον άμοιβηδϊς δ' άνέφαινον 310 

δμωαΐ Όδνσσήος ταλασίφρονος. αντάρ ό τήσιν 

αυτός διογενής μετέφη πολνμητις 'Οδυσσεύς' 
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,,δμωαι Όδνβσήος δήν οίχομένοιο άνακτος, 

έρχεβθε προς δώμαθ', ίν αίδοίη βασίλεια, 

vr¡ δέ παρ' ήλάκατα στροφαλίζετε, τέρπετε δ' αυτήν, 315 

ήμεναι έν μεγάρφ, ή εΓρια πείκετε χερσίν 

αύτάρ έγώ τούτοιβι φάος πάντεσσι παρέξω. 

ήν περ γάρ κ έθέλωσιν έύθρονον Ήώ μίμνειν, 

ου τί με νικήσουΰι' πολυτλήμων δέ μάλ' ειμί." 

ώς έφαθ', at δ' έγέλασσαν, ές άλλήλας δέ ΐδοντο. 320 

τόν δ' αίβχρώς ένένιπε Μελανθώ καλλιπάρηος, 

τήν Αολίος μεν έτικτε, κόμισσε δε Πηνελόπεια, . 

παΐδα δέ ως άτίταλλε, δίδου δ' άρ' άθύρματα θυμώ · 

αλλ' ούδ' ώς έχε πένθος ένϊ φρεσΐ Πηνελοπείης, 

αλλ' ή γ' Εύρνμάχω μισγέσκετο καΙ φιλέεσκεν. 325 

ή φ' Όδυσή' ένένιπεν όνειδείοις έπέεσσιν 

,,ξεϊνε τάλαν, σΰ γέ τις φρένας έκπεπαταγμένος έσσί, 

ούδ' έθέλεις ευδειν χαλκήιον ές δόμον έλθών 

ήέ που ές λέσχην, άλλ' ένθάδε πόλλ' αγορεύεις 

[θαρσαλέως πολλοίσι μετ' άνδράσιν, ούδέ τι θυμώ 330 

ταρβεϊς. ή φά σε οίνος έχει φρένας, ή νύ τοι αΐεΐ 

τοιούτος νόος έστίν, δ καΙ μεταμώνια βάζεις], 

ή άλύεις, οτι "ΐρον ένίκησας τόν άλήτην ; 

μη τις τοι τάχα "Ιρου άμείνων άλλος άναστή, 

δς τίς σ' άμφϊ κάρη κεκοπώς χερσι στιβαρήσιν 335 

δώματος έκπέμψησι φορύξας αϊματι πολλω." 

τήν δ' άρ' ύπόδρα Ιδών προσέφη πολύμητις 'Οδυσσεύς ' 

,,ή τάχα Τηλεμάχφ έρέω, κύον, οι' αγορεύεις, 

κεΐσ' έλθών, ίνα σ' αυθι δια μελεΐβτΐ τάμηβιν." 

ώς ειπών έπέεσσι διεπτοίησε γυναίκας. 340 

βάν δ' ΐμεναι δια δώμα, λύθεν δ' ύπ'ο γυϊα εκάστης 

ταρβοσύνη' φαν γάρ μιν άληθέα μυθήβαβθαι. 

αύτάρ 6 παρ λαμπτήρσι φαεινών αίθομένοισιν 
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έβτήχειν ¿ς πάντας δρώμενος' άλλα δε οί χήρ 

ωρμαινε φρεβιν ήβιν, α φ' ουκ άτέλεβτα γένοντο. 345 

μνηβτήρας δ' ού πάμπαν άγήνορας εΐα Άθήνη 

λώβης ΐβχεβθαι θνμαλγέος, δφρ' έτι μάλλον 

δνη άχος κραδίην Ααερτιάδεω Όδνβήος. 

τοίβιν δ' Εύρύμαχος Πολύβον πάις ήρχ άγορενειν 

χερτομε'αν Όδνβήα ' γέλω δ' έτάροιβιν έτενξεν 350 

,,χέχλυτε μεν, μνηβτήρες άγαχλειτής βαβιλείης, 

δφρ' εΐίτω, τά με θυμός ένΐ βτήθεββι κελεύει, 

ουκ άθεεί δδ' άνήρ Όδυβήιον ές δόμον ιχει· 

έμπης μοι δοχέει δαΐδων βέλας έμμεναι αυτού 

χάχ κεφαλής, — έπεί ου οί ένι τρίχες, ονδ' ήβαιαί." 355 

ή φ', άμα τε προβέειπεν Όδυββήα πτολίπορθον 

,,ξείν', ή άρ' x' έθελοις θητευέμεν, εΐ β' άνελοίμην, 

αγρού ¿π έβχατιής, μιβθος δέ τοι άρκιος έΰται, 

αίμαβιάς τε λέγων xal δένδρεα μακρά φυτεύων; 

ένθα χ έγώ βΐτον μίν έπηετανόν παρέχοιμι, 360 

εϊματα δ' άμφιέβαιμι ποβίν θ' υποδήματα δοίην. 

αλλ' έπεί ονν δή έργα χάιί έμμαθες, ουκ έθελήβεις 

έργον έποίχεβθαι, άλλά πτώββειν κατά δήμον 

βούλεαι, δφρ' αν έχης βόβχειν βήν γαβτέρ' άναλτον." 

τδν δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις'Οδυββεύς • 365 
,,Εύρύμαχ', ει γαρ νωιν έρις έργοιο γένοιτο 

ωρη έν είαρινή, οτε τ' ή ματ α μακρά πέλονται, 

έν ποίη· δρέπανον μίν έγών ένκαμπες έχοιμι, 

xal dà βύ τοϊον ίχοις, ίνα πειρηβαίμεθα έργον 

νήβτιες άχρι μάλα χνέφαος, ποίη dà παρείη. 370 

εί δ' αν xal βόες εΐεν έλαννέμεν, οι περ άριβτοι, 

αίθανες μεγάλοι, άμφω κεχορηότε ποίης, 

ήλιχες ίβοφόροι, των τε βθένος ονχ άλαπαδνόν, 

τετράγνον δ' εΐί}, εΐχοι δ' υπό βώλος άρότρω' 
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τω κέ μ' ΐδοις, εί ώλκα διηνεκέα προταμοίμην. 375 

εί δ' αν καΐ πόλεμόν πόθεν δρμήσειε Κρονίων 

σήμερον, αύτάρ έμοϊ σάκος εί'η καΐ δύο δονρε 

καϊ κννέη πάγχαλκος, έπΐ κροτάφοις άραρνΐα' 

τω κέ μ' ΐδοις πρώτοιβιν ένϊ προμάχοιβι μιγέντα, 

ονδ' αν μοι την γαβτέρ' δνειδίζων άγορεύοις. 380 

άλλά μ&λ' νβρίζεις, και το ι νόος έβτϊν άπηνής · 

και πού τις δοκέεις μέγας ίμμεναι ήδέ κραταιός, 

οννεκα παρ παύροιβι καϊ ονκ άγαθοίβιν δμιλεΐς. 

εί δ' Όδνβενς έλθοι καϊ ΐκοιτ ές πατρίδα γαΐαν, 

α'φά κέ τοι τά θύρετρα, καϊ εύρέα περ μάλ' ¿όντα, 385 

φεύγοντι βτείνοιτο δάχ προθύροιο θύραζε." 

ώς ίφατ', Ενρύμαχος δέ χολώβατο χηρόθι μάλλον, 

και μιν ύπόδρα ίδων ίπεα πτερόεντα προβηύδα' 

„5 δείλ', ή τάχα τοι τελέω κακόν, οΡ αγορεύεις 

θαρβαλέως πολλοί0ι μετ άνδράβιν, ονδέ τι θνμω 390 

ταρβεΐς' ή φά βε οίνος έχει φρένας, ή νύ τοι αίεϊ 

τοιούτος νόος έβτίν, 8 καϊ μεταμώνια βάζεις. 

[ή άλύεις, δτι Ιρον ένίκηβας τδν άλήτην;]" 

ώς άρα φωνήβας βφέλας έλλαβεν αύτάρ Όδνσσενς 

Άμφινόμου προς γούνα καθέζετο Αονλιχιήος, 895 

Ενρύμαχον δείβας. ό δ' αρ' οίνοχόον βάλε χείρα 

δεξιτερήν πρόχοος δέ χαμαΐ βόμβηβε πεβοΰβα, 

αύτάρ ο γ' οίμώξας πέβεν νπτιος έν κονίησιν. 

μνηστήρες δ' δμάδηβαν άνά μέγαρα βκιόεντα, 

ώδε δέ τις εΐπεβκεν Ιδων ές πλησίον άλλον 400 

,,αίθ' ώφελλ' δ ξεϊνος άλω μένος άλλοθ' δ λ έσθα « 

πριν έλθεΐν τω x ον τι τόσον χέλαδον μείέθηκεν.^ ]>χ 
yVS) -vAJ Ο Ο i> ί 

νύν δέ περί πτωχων έριδαίνομεν, ούδέ τι/ 
έσθλής έσβεται ήδος, έπεί τά χερείονα f^'·^^ "SiS 

total δέ καϊ μετέειφ' Ιερή ϊς Τηλεαάχοίό;^ \ ** Ο 
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„δαιμόνιοι, μαίνεβθε καΐ ούκέτι κεύθετε θυμώ 

βρωτύν ούδε ποτήτα' θεών νύ τις ϋμμ' όροθύνει. 

αλλ' εν δαιβάμενοι χατακείετε οί'καδ' Ιόντες, 

όππότε θυμός άνωγε' διώκω δ' οϋ τιν' έγώ γε." 

ως έφαθ', οί δ' άρα πάντες όδάξ έν χείλεβι φύντες 410 

Τηλέμαχον θανμαζον, ο θαρβαλέως άγόρευεν. 

τοΐβιν δ' Άμφίνομος άγορήβατο xal μετέειπεν 

[Νίβου φαίδιμος υιός, Άρητιάδαο άνακτος]' 

,,ώ φίλοι, ουκ αν δή τις έπΐ φηθέντι δικαίω 

άντιβίοις έπέεββι χαθαπτόμενος χαλεπαίνοί' 415 

μήτε τι τόν ξεΐνον βτυφελίζετε μήτε τιν' άλλον 

δμώων, ο'ί κατά δώματ 'Οδυββήος θείοιο. 

άλλ' άγετ , οινοχόος μέν έπαρξάβθω δεπάεββιν, 

οφρα βπείβαντες κατακείομεν οΐκαδ' ίόντες' 

τον ξεΐνον δε έώμεν ένΐ μεγάροις 'Οδυβήος 420 

Τηλεμάχω μελέμεν τοϋ γάρ φίλον ΐκετο δώμα." 

ως φάτο, τοΐβι δέ πάΰιν έαδότα μΰθον έειπεν. 

τοΐβιν δέ κρητήρα κεράββατο Μονλιος ήρως, 

κήρυξ Αουλιχιευς, θεράπων δ' ην Άμφινόμοιο' 

νώμηβεν δ' άρα π&βιν έπιβταδόν οί δε θεοϊβιν 425 

βπείβαντες μακάρεββι πίον μελιηδέα οινον. 

αύτάρ έπεί βπεΐβάν τε πίον θ', δβον ήθελε θυμός, 

βάν φ' ΐμεναι κείοντες εά προς δώμαθ' έκαβτος. 
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Όόνδ6έως « a i Πηνε λό Λης ομιλία, 

τά νίητρα. 

αύτάρ δ ¿ν μεγάρφ νπελείπετο δΐος 'Οδνββεύς 

μνηβτήρεββι φόνον βυν Άθήνη μερμηρίζων. 

αίψα δέ Τηλέμαχον έπεα πτερόεντα προβηύδα' 

„Τηλέμαχε, χρή τενχε άρήια κατθέμεν εί'βω 

πάντα μάλ'' αύτάρ μνηβτήρας μαλακοί? έπέεββιν 5 

παρφάβθαι, 8τε κέν βε μεταλλώβιν ποθέοντες' 

'εκ καπνού κατέθηκ', έπεί ούκέτι τοΐβιν έφκειν, 

olà ποτε Τροίηνδε κιών κατέλειπεν 'Οδνββενς, 

άλλα κατήκιβται, δββον πυρός ί'κετ' άντμή. 

προς δ' έτι καϊ τόδε μείζον ivi ψρεβϊν έμβαλε δαίμων 10 

μή πως οίνωθέντες έριν βτήααντες έν νμΐν 

άλλήλονς τρώβητε καταιβχννητέ τε δαΐτα 

καϊ μνηβτύν αυτός γάρ έφέλκεται άνδρα βίδηρος.'" 

ως φάτο, Τηλέμαχος δέ φίλω έπεπείθετο πατρί, 

έκ δέ καλεβΰάμενος προβέφη τροφον Εύρύκλειαν 15 

,,μαι, άγε δή μοι έρνξον ivi μεγάροιβι γυναίκας, 

όφρα κεν ές θάλαμον καταθείομαι έντεα πατρός 

καλά, τά μοι κατά οίκον άκηδέα καπνός άμέρδει 

πατρός άποιχομένοιο, έγώ δ' έτι νήπιος ήα' 

νυν δ' έθέλω καταθέβθαι, ϊν ού πυρός ΐξετ άντμή." 20 

τον δ' αντε προβέειπε φίλη τροφός Ευρύκλεια' 

,,αΐ γάρ δή ποτε, τέκνον, έπιφροβύνας άνέλοιο 

οίκον κήδεβθαι καϊ κτήματα πάντα φνλάββειν. 

άλλ' άγε, τις τοι έπειτα μετοιχομένη φάος οϊβει; 

δμωάς δ' ούκ εί'ας προβλωβκέμεν, αϊ κεν έφαινον." 25 
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τήν δ' αν Τηλέμαχος πεπννμένος άντίον ηϋδα' 

,,ξίίνος δδ'· ού γάρ άεργόν άνέξομαι, 8ς κεν έμής γε 

χοίνιχος απτηται, καϊ τηλόθεν είληλουθώς." 

ώς αρ' έφώνηβεν, τή δ' απτερος έπλετο μύθος, 

χλήιβεν δέ θύρας μεγάρων έύ ναιεταόντων. 30 

τω δ' αρ' άναΐξαντ Όδυβεύς καϊ φαίδιμος υίός 

έβφόρεον χόρνθάς τε χαΐ ασπίδας δμφαλοέσβας 

Ιγχεά τ δξυόεντα' πάροιθε δέ Παλλάς 'Αθήνη 

χρύσεον λύχνον έχονΟα φάος περικαλλές έποίειν. 

δή τότε Τηλέμαχος προσεφώνεεν δν πατέρ' αιψα' 35 

,,ώ πάτερ, ή μέγα θαύμα τόδ' όφθαλμοΐσιν όρώμαα 

έμπης μοι τοίχοι μεγάρων καλαί τε μεσόδμαι 

είλάτιναί τε δοχοί χαΐ χιόνες ΰψόσ' έχοντες 

φαίνοντ δφθαλμοΐς ώς εί πυρός αίθομένοιο' 

ή μάλα τις θεός ένδον, οϊ ούρανόν εύρύν έχουβιν." 40 

τόν δ' άπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις 'Οδυσσεύς' 

„σίγα καϊ χατά σόν νόον ΐσχανε μηδ' έρέεινε' 

αύτη τοι δίκη έστί θεών, οϊ "Ολυμπον έχουβιν. 

αλλά βύ μϊν κατάλεξαι, έγώ δ' ύπολείψομαι αυτού, 

δφρα χ' έτι δμωάς χαΐ μητέρα βήν έρεθίξω' 46 

ή δέ μ' δδυρομένη είρήσεται άμφίς έκαστα." 

ώς φάτο, Τηλέμαχος δέ διέκ μεγάροιο βεβήκειν 

χείων ές θάλαμον, δαΐδων ΰπο λαμπομενάων, 

ένθα παρ ο ς χοιμαθ', 8τε μιν γλυκύς ύπνος Iχάνοι' 

ένθ' αρα χαϊ τότ έλεχτο καϊ 'Ηώ δΐαν έμιμνεν. 50 

αύταρ δ έν μεγάρω ύπελείπετο δΐος 'Οδυσσεύς 

μνηβτήρεβσι φόνον βύν Αθήνη μερμηρίξων. 

ή δ' Γεν έχ θαλάμοιο περίφρων Πηνελόπεια, 

Αρτέμιδι Ιχέλη ήέ χρυβέη Αφροδίτη' 

τή παρά μέν κλιβίην πυρI χάτθεβαν, ένθ' αρ' έφίξεν, 55 

δινωτήν έλέφαντι χαϊ άργύρω, ήν ποτε τέχτων 
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ποίηβ' Τχμάλιος, xal ύπό θρήννν ποβίν ήχεν 

προβφνέ' έξ αυτής, 8θ·' έπΐ μέγα βάλλετο κώαζ. 

ένθα χαθέξετ έπειτα περίφρων Πηνελ&πεια. 

ήλθον δΐ δμωαΐ λενκώλενοι έκ μεγάροιο' 60 
at δ' άπό μίν σίτου πολύν ήρεον ήδέ τραπέξας 

xal δ έπα, ένθεν άρ άνδρες ύπερμενέοντες έπινον, 

πυρ δ' άπό λαμπτήρων χαμάδις βάλον, άλλα δ' έπ αύτών 

νήηβαν ξύλα πολλά, φόως έμεν ήδέ θέρεβθαι. 

ή δ' Όδνβη ένένιπε Μελανθώ δεύτερον αντις· 65 

,,ξείν', έτι xal νυν ένθάδ' άνιήβεις δια νύχτα 

δινεύων κατά οίκον, δπιπεύβεις δέ γυναίκας; 

αλλ1 έξελθε θύραξε, τάλαν, xal δαιτος όνηβο' 

ή τάχα xal δαλώ βεβλημένος εΐβθα θύραξε." 

τήν δ' άρ ύπόδρα Ιδων προβέφη πολύμητις Όδυββεύς· 

,,δαιμονίη, τί μοι ώδ' έπέχεις χεχοτηότι θυμφ; 71 

ή δτι ου λιπδω, κακά δέ χροΐ εΐματα είμαι, 

πτωχεύω δ' άνά δήμον; άναγκαίη γάρ έπείγεί' 

τοιούτοι πτωχοί xal άλήμονες άνδρες έαβιν. 

xal γάρ έγώ ποτε οίκον έν άνθρώποιβιν έναιον 75 

όλβιος άφνειόν, xal πολλάχι δόβχον άλήτη 

τοίω, όποιος έοι xal ότευ χεχρημένος έλθοι' 

ήβαν δέ δμώες μάλα μυρίοι άλλα τε πολλά, 

οιβίν τ' εν ξώουβι xal άφνειοί χαλέονται. 

άλλά Ζευς άλάπαξε Κρανίων ήθελε γάρ που. 80 

τω νύν μή ποτε xal βύ, γύναι, άπό πάβαν όλέββης 

άγλαΐην, τή νύν γε μετά δμωήβι χέχαββαι, 

μή πώς τ οι δέβποινα κοτ εββαμένη χαλεπήνη, 

ή Όδνβενς έλθη' έτι γάρ xal έλπίδος alea, 

ει δ' δ μίν ώς άπόλωλε xal ούχέτι νόβτιμός έβτιν, 85 

αλλ' ήδη παις τοΐος Άπόλλωνός γε εχητι, 

Τηλέμαχος· τόυ δ' ου τις ένΐ μεγάροιβι γυναικών 
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λήθει άταβθάλλονβ', έπεϊ ούκετι τηλίκος έβτίν." 

ώς φάτο, τοϋ δ' ήκονβε περίφρων Πηνελόπεια, 

άμφίπολον δ' ένένιπεν, έπος τ έφατ' έκ τ' όνόμαξεν 90 

„πάντως, θαρβαλέη, κνον άδεές, ον τί με λήθεις 

έρδονβα μέγα έργον, δ βή κεφαλή άναμάξεις' 

πάντα γαρ εν ήδηβθ', έπεϊ έξ έμεν εκλύε? αντής, 

ώς τόν ξεΐνον έμελλον ένϊ μεγάροιβιν έμοΐβιν 

άμφΐ πόβει εΐρεβθαι, έπεϊ πνκινώς άχάχημαι." 95 

ή φα καΐ Εύρννόμην ταμίην προς μνθον έειπεν 

,,Ενρννόμη, φέρε δή δίφρον καΐ κώας έπ' αντοϋ, 

8φρα χαθεζόμενος εΐπη έπος ήδ' έπακονβη 

δ ξεΐνος έμέθεν έθέλω δέ μιν έξερέεβθαι." 

ώς έφαθ', ή δέ μάλ' ότραλέως χατέθηκε φέρονβα 100 
δίφρον ένξεβτον χαΐ έπ' αντω κώας έβαλλεν 

ένθα χαθέζετ' έπειτα πολντλας δΐος Όδνββενς. 

τοΐβι δέ μύθων ήρχε περίφρων Πηνελόπεια' 

,,ξεΐνε, τδ μέν 6ε πρώτον έγών είρήβομαι αυτή" 

τις, πόθεν είς ανδρών; πόθι τοι πόλις ήδέ τοχήες;" 105 

τήν δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολνμητις Όδνββενς' 

,,ώ γνναι, ούχ αν τις βε βροχών έπ' άπείρονα γαΐαν 

νειχέοι' ή γάρ 6εν χλέος ούρανδν εύρύν [χάνει, 

ως τέ τευ ή βαβιλήος άμνμονος, δς τε θεονδής 

άνδράβιν έν πολλοΐβι χαΐ ίφθίμοιβιν άνάββων 110 
εύδικίας άνέχηβι, φέρηβι δέ γαία μέλαινα 

πνρούς χαΐ κριθάς, βρίθηβι δέ δένδρεα χαρπω, 

τίκτη δ' έμπεδα μήλα, θάλαββα δέ παρέχη ίχθνς 

έ% ενηγεβίης, άρετώβι δέ λαοί νπ' αύτοϋ. 

τω έμέ νυν τα μέν άλλα μετάλλα βω ένϊ οίκω, 115 

μηδέ μοι έξερεεινε γένος και πατρίδα γαΐαν, 

μή μοι μάλλον θνμδν ένιπλήβης δδννάων 

μνηβαμένω' μάλα δ' είμϊ πολνβτονος' ούδέ τί με χρή 
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οίκω έν άλλοτρίω γοόωντά τε μυρόμενόν τε 

ήσθαι, έπεί χάχιον πενθήμενκι άχριτον αίεί' 120 

μή τις μοι δμωών νεμεσήσεται, ήέ βύ γ' αυτή, . 

φή δέ δάκρυ πλώειν βεβαρηότα με φρένας οί'νω." 

τόν δ' ήμείβετ έπειτα περίφρων Πηνελόπεια' 

,,ξεΐν', ή τοι μεν έμήν άρετήν, εΐδός τε δέμας τε, 

ωλεσαν ¿θάνατοι, οτε Ίλιον εΐβανέβαινον 125 

Άργεΐοι, μετά rotai δ' έμός πόβις. ήεν 'Οδυσσεύς, 

εΐ χεΐνός γ' έλθών τον έμον βίον άμφιπολεύοι, 

μεΐζόν χε κλέος εΐη έμον xal χάλλιον όντως, 

νυν δ' άχομαι' τόσα γάρ μοι έπέσσευεν xaxà δαίμων, 

[οσσοι γαρ νήσοισιν έπιχρατέονβιν άριστοι, 130 

Αονλιχίω τε Σάμη τε xal νλήεντι Ζαχύνθφ, 

οΐ τ' αυτήν Ίθάχην ένδείελον άμφινέμονται, 

οι μ' άεχαξομένην μνώνται, τρύχονβι δέ οικον.] 

τώ οντε ξείνων έμπάξομαι ονθ' ίκετάων 

οντε τι κηρύκων, οΐ δημιοεργοί έασιν 135 

αλλ' Όδνσήα ποθέονΰα φίλον χατατήχομαι ήτορ. 

οί δέ γάμον σπεύδονσιν, έγώ δέ δόλους τολυπεύω. 

φάρος μέν μοι πρώτον ενέπνευσε φρεβΐ δαίμων, 

στησαμένη μέγαν ίστόν, ένϊ μεγάροιβιν νφαίνειν 

λεπτόν xal περίμετρον' άφαρ δ' αντοΐς μετέειπον' 140 
cκούροι έμοί μνηστήρες, έπεί Θάνε δίος 'Οδυσσεύς, 

μίμνετ έπειγόμενοι τόν έμον γάμον, είς 8 κε φάρος 

έχτελέσω, μή μοι μεταμώνια νήματ 'όληται, 

Λαέρτη ήρωι ταφήιον, είς οτε χέν μιν 

μοΐρ' όλοή χαθέλησι τανηλεγέος θανάτοιο' 145 

μή τίς μοι κατά δήμον Λχαιιάδων νεμεσήση, 

α£ χεν άτερ σπείρον χήται πολλά χτεατίσσας.' 

ως έφάμην, τοΐσιν δ' έπεπείθετο θυμός άγήνωρ. 

ένθα xal ήματίη μέν ύφαίνεβχον μέγαν ίστόν. 
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νύχτας δ' άλλύεβχον, έπεί δαΐδας παραθείμην. 150 

ώς τρίετες μεν έληθον έγώ χαί έπειθαν Αχαιούς' 

αλλ' δτε τέτρατον ήλθεν έτος xal έπήλνθον ώραι 

[μηνών φθινόντων, περί δ' ήματα πολλά τελέβθη], 

xal τότε δή με διά δμωάς, χύνας ούχ άλεγούβας, 

εϊλον έπελθόντες xal δμόχληβαν έπέεββιν. 155 

ώς τό μέν έξετέλεββα χαί ούχ έθέλουβ', νπ άνάγχης' 

-νυν δ' οΰτ' έχφνγεειν δύναμαι γάμον ούτε τιν' άλλην 

μήτιν έθ' εύρίβχω. μαλα δ' ότρύνονβι τοχήες 

γήμαβθ', άβχαλάα δέ πάις βίοτον χατεδόντων, 

γιγνώβχων ήδη γάρ άνήρ ο ιός τε μάλιστα 160 

οΐχον χήδεβθαι, τω τε Ζεύς χνδος δπάξει. 

άλλά χαί ώς μοι είπε τεόν γένος, όππόθεν έβσί' 

ού γάρ άπο δρυός έββι παλαιφάτου ούδ' από πέτρης." 

τήν ά" άπαμειβόμενος προβέφη πολνμητις 'Οδυσσεύς· 

,,ώ γύναι αίδοίη Ααερτιάδεω Όδυβήος, 165 

οΰκέτ' άπολλήξεις τόν έμόν γόνον έξερέουβα· 

άλλ' έχ τοι έρέω' ή μέν μ' άχέεββί γε δώσεις 

πλείοβιν, ή ίχομαι' ή γάρ δίχη, δππότε πάτρης 

ής άπέηβιν άνήρ τόββον χρόνον, όββον έγω νυν, 

πολλά βροτών έπί άστε' άλώμενος άλγεα πάβχων. 170 

άλλά xal ώς έρέω, δ μ' άνείρεαι ήδέ μεταλλας. 

Κρήτη τις γα? έβτι μέσω ένί οΐνοπι πόντφ 

χαλή χαί πίειρα, περίρρυτος · έν δ' άνθρωποι 

πολλοί, άπειρέβιοι, χαί έννήχοντα πόληες. 

άλλη δ' άλλων γλώσσα, μεμιγμένη' έν μέν 'Αχαιοί, 175 

έν δ' Έτεόχρητες μεγαλήτορες, έν δέ Κνδωνες 

Αωριέες τε τριχάιχες δίοί τε Πελασγοί, 

τήβι δ' ένί Κνωβός μεγάλη πόλις, ένθα τε Μίνως 

έννέωρος βασίλευε Α ιός μεγάλου όαριβτής, 

πατρός έμοΐο πατήρ, μεγαθύμον Αευχαλίωνος. 180 
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Αενκαλίων δ' i μ' έτικτε καΐ Ίδομενήα άναχτα' 

αλλ ó μέν έν νήεββι χορωνίβιν "Ιλιον εΐβω 

ωχεθ' άμ' Άτρεΐδηβιν, έμοί δ' όνομα κλυτον Αΐθων, 

όπλότερος γενεή' ò δ' άρα πρότερος καϊ άρείων. 

ένθ' Όδυβήα έγών ίδόμην καϊ ξείνια δωκα. 185 

καϊ γαρ τον Κρήτηνδε κατήγαγεν ΐς άνέμοιο 

ίέμενον Τροίηνδε, παραπλάγξαβα Μαλειών 

βτήβε δ' έν Άμνιβω, όθι τε βπέος Είλειθυίης, 

έν λιμέβιν χαλεποΐβι, μόγις δ' ύπάλνξεν άέλλας. 

αύτίκα δ' Ίδομενήα μέταλλα αβτνδ' άνελθών 190 

ξεΐνον γάρ ot έφαβκε φίλον τ έμεν αΐδοΐόν τε. 

τω δ' ήδη δεκάτη ή ένδεκάτη πέλεν ηώς 

οίχομένω βύν νηνβΐ χορωνίβιν "Ιλιον είβω. 

τον μέν έγώ προς δώματ άγων έν έξείνιββα 

ένδνκέως φιλέων, πολλών κατά οίκον έόντων ' 195 

και ot τοις άλλοις ετάροις, οί αμ' αντω εποντο, 

δημόθεν άλφιτα δώκα καϊ αΐθοπα οϊνον άγείρας 

καϊ βοϋς [ρεύβαβθαι, ίνα πληβαίατο θυμόν. 

ένθα δνώδεκα μέν μένον ήματα δΐοι Αχαιοί· 

εΐλει γάρ Βορέης άνεμος μέγας ούδ' έπΐ γαίη 200 
εΐα ΐβταβθαι, χαλεπός δέ τις ωρορε δαίμων 

τή τριβκαιδεκάτη δ' άνεμος πέβε, τοI δ' άνάγοντο." 

ΐβκε ψενδεα πολλά λέγων έτυμοιβιν όμοια' 

της δ' αρ' άχουουβης φέε δάκρυα, τήκετο δέ χρως' 

ώς δέ χιών κατατήκετ έν άκροπόλοιβιν όρεββιν, 205 

ήν τ Εύρος κατέτηξεν, έπήν Ζέφυρος χαταχεύη · 

τηκομένης δ' άρα τής ποταμοί πλήθονβι φέοντες' 

ώς τής τήκετο καλά παρήια δάκρυ χεούβης, 

κλαιονβης έον άνδρα παρήμενον. αύτάρ Όδυββενς ' 

θνμω μέν γοόωβαν έήν έλέαιρε γυναίκα, 210 

όφθαλμοί δ' ώς εΐ χέρα έβταβαν ήέ βίδηρος 
Ηομεβι Odybsba. II. 8 
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άτρέμας έν βλεφάροιβΐ" δόλω δ' ο γε δάκρυα χενθεν. 

ή δ' έπεί ονν τάρφθη πολυδακρύτοιο γόοιο, 

έξαϋτίς μιν έπεββιν άμειβομένη προβέειπεν 

,,νϋν μεν δή β ευ, ξεΐνέ γ', δίω πειρήβεβθαι. 215 

εΐ έτεον δή χεΐθι βύν άντιθέοις ετάροιβιν 

ξείνιβας έν μεγάροιβιν έμον πόβιν, ώς άγορενεις, 

είπέ μοι, δπποί άββα περί χροΐ εϊματα εβτο, 

αυτός θ' οίος ¿ην, καΐ εταίρους, οϊ οί ε'ποντο." 

τήνδ' άπαμειβόμενοςπροβέφη πολνμητιςΌδνββεΰς' 220 

,,ω γνναι, άργαλέον τόββον χρόνον άμφϊς έόντα 

είπέμεν ήδη γάρ οί έεικοβτον Ετος έβτίν, 

έξ ου χεΐθεν έβη καΐ έμής άπελήλνθε πάτρης' 

αύτάρ τοι έρεα, ως μοι ίνδάλλεται ήτορ. 

χλαΐναν πορφνρέην οϋλην έχε δΐος Όδνββενς, 225 

διπλή ν αύτάρ οί περόνη χρνβοΐο τετυκτο 

αύλοίβιν διδύμοιβι' πάροιθε δε δαίδαλον ήεν 

έν προτέροιβι πόδεββι κνων έχε ποικίλον έλλόν, 

άβπαίροντα λάων το δϊ θανμάξεβχον άπαντες, 

&ς οί χρνβεοι έόντες 6 μϊν λάε νεβρον άπάγχων, 230 

αύτάρ ò έκφνγέειν μεμαώς ήβπαιρε πόδεββιν. 

τον δε χιτών ένόηβα περί χροΐ βιγαλόεντα, 

οϊόν τε κρομνοιο λοπον κάτα έβχαλέοιο. 

τως μϊν έην μαλακός, λαμπρός δ' ην ήελιος &ς' 

ή μϊν πολλαί γ' αυτόν έθηήβαντο γυναίκες. 235 

άλλο δέ τοι έρεω, βύ δ' ένΐ φρεβΐ βάλλεο βήβιν. 

ούκ οΙδ', ή τάδε εβτο περί χροΐ οίκοθ' Όδνββενς, 

ή τις εταίρων δώκε θοής έπϊ νηος Ιόντι, 

ή τίς που καί ξεΐνος, έπεί πολλοίβιν Όδνββενς 

ίβκε φίλος' πανροι γάρ Αχαιών ήβαν όμοιοι. 240 

καί οί έγό χάλκειον άορ καί δίπλακα δώκα 

χαλήν πορφνρέην xal τερμιόεντα χιτώνα, 
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αιδοία)ς δ' άπέπεμπον έυσσέλμου έπΐ νηός. 

και μεν ol κήρυξ όλίγον προγενέστερος αύτοΰ 

εϊ'πετο' καΐ τόν τον μυθήσομαι, οίος έην περ. 245 

γνρός έν ωμοισιν, μελανόχροος, ούλοκάρηνος, 

Εύρυβάτης δ' 'όνομ έΰκε ' τίεν δέ μιν έξοχον άλλων 

ων ¿τάρων Όδυΰεύς, δτι of φρεΰΐν άρτια ήδη." 

ώς φάτο, τή δ' έτι μάλλον ύφ' ιμερον ωρδε γόοιο, 

σήματ άναγνούΰη, τά ol έμπεδα πέφραδ' 'Οδυσσεύς. 250 

ή δ' έπεί ουν τάρφθη πολυδακρύτοιο γόοιο, 

xal τότε μιν μύθοισιν άμειβομένη προσέειπεν 

,,νϋν μέν δή μοι, ξεΐνε, πάρος περ έών έλεεινός, 

έν μεγάροισιν έμοΐσι φίλος τ' έση αίδοΐός τε' 

αύτή γάρ τάδε εϊματ έγώ πόρον, οΓ άγορεύεις, 255 

πτύξασ' έχ θαλάμου, περόνην τ έπέθηχα φαεινήν 

κείνω άγαλμ' έμεναι. τον δ' ουχ ύποδέξομαι αυτις 

οί'καδε νοστήσαντα φίλην ές πατρίδα γαΐαν. 

τω (5α κακή αί'βη κοίλης έπΐ νηός 'Οδυσσεύς 

ωχετ έποψόμενος Καχοΐλιον ουχ όνομαστήν." 260 

τήν δ' άπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις 'Οδυσσεύς · 

„co γύναι αίδοίη Λαερτιάδεω Οδυσήος, 

μηχέτι νϋν χρόα καλόν έναίρεο, μηδέ τι θυμόν 

τήκε πόσιν γοόωσα. νεμεσσώμαί γε μέν ουδέν 

και γάρ τίς τ άλλοΐον όδύρεται άνδρ' όλέσαδα 265 

κουρίδιον, τφ τέκνα τέχη φιλότητι μι γείσα, 

ή Όδυσή', ον φασι θεοΐς έναλίγχιον είναι, 

άλλά γόου μέν παϋσαι, έμεΐο δέ σύνθεο μϋθον 

νημερτέως γάρ τοι μνθήσομαι ούδ' έπικεύσω, 

ός ήδη Όδυσήος έγώ περί νόστου άκουσα 270 

άγχοϋ, ©εσπρωτών ανδρών έν πίονι δήμω, 

ξωοϋ* αυτάρ άγει κειμήλια πολλά καΐ έσθλά, 

αίτίζων άνά δήμον. άτάρ έρίηρας εταίρους 
8* 
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ώλεσε χαί νήα γλαφυρήν ένΐ οΐνοπι πόντο, 

Θριναχίης απο νήσου Ιών όδύσαντο γάρ αντώ 276 

Ζευς τε χαί Ήέλιος· τοϋ γάρ βόας εχταν εταίροι. 

ot μίν πάντες ΰλοντο πολυχλύστφ ένΐ πόντφ' 

τόν δ' α ρ' έπϊ τρύπιος νεός έχβαλε χϋμ' έπΐ χέρσου, 

Φαιήχαν ές γαίαν, οΐ άγχίθεοι γεγάασιν, 

οΡ δή μιν περί χήρι θεον ώς τιμήσαντο 280 
χαί οί πολλά δόσαν πέμπειν τέ μιν ήθελον αυτοί 

οΐχαδ' άπήμαντον χαί χεν πάλαι ένθάδ' 'Οδυσσεύς 

ήην άλλ' &ρα οί τό γε χέρδιον εΐσατο θυμω, 

χρήματ' άγυρτάξειν πολλήν έπί γαΐαν Ιόντι. 

ώς περί χερδεα πολλά χαταθνητων άνθρώπων 285 

οίδ' Όδυσεύς, ούδ' δν τις έρίσσειε βροτος άλλος. 

ώς μοι Θεαπρωτών βασιλεύς μυθήσατο Φείδων 

ωμνυε δέ πρός έμ' αύτόν, άποσπένδων ένί οίκω, 
νήα χατειρύσθαι χαί έπαρτέας έμμεν εταίρους, 

οΐ δή μιν πέμψουσι φίλην ές πατρίδα γαΐαν. 290 

άλλ' έμέ πρίν άπέπεμψε ' τνχησε γάρ έρχομένη νηϋς 

άνδρών Θεσπρωτών ές Αουλίχιον πολύπυρον. 

χαί μοι χτήματ έδειξε ν , δσα ξυναγείρατ 'Οδυσσεύς· 

χαί νύ χεν ές δεχάτην γενεήν ετερόν γ' έτι βόσχοι· 

τόοσα ot έν μεγάροις κειμήλια χεΐτο αναχτος. 295 

τόν δ' ές Αωδώνην φάτο βήμεναι, όφρα θεοϊο 

έχ δρυός ύψιχόμοιο Α ιός βουλήν έπαχούση, 

δππως νοστήσειε φίλην ές πατρίδα γαΐαν, 

ήδη δήν άπεών, ή άμφαδόν ήε χρυφηδόν. 

ώς & μίν ούτως έστί σόος χαί έλεύσεται ήδη, 300 

άγχι μάλ', ούδ' έτι τήλε φίλων χαί πατρίδος αίης 

δηρόν άπεσσεΐται' έμπης δέ τοι ορχια δώσω. 

ΐστω νυν Ζευς πρώτα, θεών ύπατος χαί άριστος, 

ίστίη τ' Όδυσήος άμύμονος, ήν άφιχάνω, 
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ή μεν τοι τάδε πάντα τελείεται, ως άγορενω. 305 

τοϋδ' αντον λνχάβαντος έλενβεται ένθάδ' 'Όδνββεύς, 

τον μεν φθίνοντος μηνός, τοΰ δ' ίβταμένοιο." 

τον δ' αύτε προβέειπε περίφρων Πηνελόπεια'' 

,,αΐ γαρ τούτο, ξεϊνε, έπος τετελεβμένον εΐη' 

τω χε τάχα γνοίης φιλότητά τε πολλά τε δώρα 310 

εξ έμεϋ, ώς αν τίς βε βνναντόμενος μακαρίζοι. 

άλλά μοι ωδ' άνά θνμόν όίεται, ώς έβεταί περ" 

οντ Όδυβενς έτι οίκον έλενβεται, οϋτε βν πομπής 

τενξη, έπεί ου τοΐοι βημάντορές ε ¿β' ένΐ οίκω, 

οίος Όδυββενς έβκε μετ άνδράβιν, εΐ ποτ' έην γε, 315 

ξείνονς αίδοίονς άποπεμπέμεν ήδέ δέχεβθαι. 

άλλά μιν, άμφίπολοι, άπονίψατε, κάτθετε δ' εννήν, 

δέμνια καΙ χλαίνας καΙ φήγεα βιγαλόεντα, 

ώς κ εν θαλπιόων χρνβόθρονον Ήώ ΐκηται. 

ήώθεν δέ μάλ' ήρι λοέββαι τε χρΐβαί τε, 320 

ώς χ' ένδον παρά Τηλεμάχω δείπνοιο μέδηται 

ήμενος έν μεγάρω' τω δ' αλγιον, δς κεν έκείνων 

τούτον άνιάξη θυμοφθόρος, ουδέ τι έργον 

ένθάδ' έτι πρήξει, μάλα περ χεχολωμένος αίνώς. 

πώς γάρ έμεϋ βύ, ξεΐνε, δαήβεαι, εί τι γυναικών 325 

άλλάων περίειμι νόον καΙ έπίφρονα μήτιν, 

εί κεν άνβταλέος, κακά εΐμένος, έν μεγάροιβιν 

δαιννη' άνθρωποι δϊ μινυνθάδιοι τελέθουβιν. 

δς μεν άπηνής αντος έη καΙ άπηνέα είδη, 

τω δέ καταρώνται πάντες βροτοί αλγε όπίββω 330 

ξωω, άτάρ τεθνεώτί γ' έφεψιόωνται άπαντες· 

δς δ' αν άμνμων αντος έη καΙ άμνμονα είδη, 

τον μέν τε κλέος ευρύ διά ξείνοι φορέονβιν 

πάντας έπ άνθρώπονς, πολλοί τέ μιν έβθλον έειπον." 

τήν δ' άπαμειβόμενοςπροβέφηπολύμητις'Οδνββενς'335 
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,,ώ γύναι αίδοίη Ααερτιάδεω 'Οδνβήος, 

ή toi έμοί χλαΐναι xal φήγεα σιγαλόεντα 

ήχθεθ', or« πρώτον Κρήτης δρεα νιφόεντα 

νοβφιβάμην έπϊ νηός ίων δολιχηρέτμοιο, 

χείω δ', ώς τό πάρος περ άύπνους νύκτας ΐαυον " 340 

πολλάς γαρ δή νύχτας αειχελίφ ένΐ κοίτη 

αεβα και τ άνέμεινα έύθρονον 'Ηώ δίαν. 

ούδέ τί μοι ποδάνιπτρα ποδών έπιήρανα θυμω 

γίγνεται' ούδέ γυνή ποδός αψεται ήμετέροιο 

τάων, aï roi δώμα χάτα δρήστειραι έασιν, 345 

εί μή τις γρηνς εβτι παλαιή, χεδνά Ιδυΐα, 

ή τις δή τέτληχε τόβα φρεβίν, δΰβα τ' έγώ περ· 

τή δ' ονχ otv φθονέοιμι ποδών άψασθαι έμεΐο." 

τον δ' αντε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια· 

,,ξεΐνε φίλ'· ού γαρ πώ τις άνήρ πεπννμένος ώδε 350 

ξείνων τηλεδαπών φίλιων έμόν ϊχετο δώμα, 

ώς βύ μάλ' εύφραδέως πεπνν μένα πάντ άγο ρεύεις' 

έστι δέ μοι γρήνς πνκινά φρεβΐ μήδε' έχουσα, 

ή κεϊνον δύΰτηνον έύ τρέφεν ήδ' άτίταλλεν, 

δεξαμενή χείρεββ', δτε μιν πρώτον τέκε μήτηρ' 355 

ή σε πόδας νίψει άλιγηπελέονσά περ έμπης. 

αλλ' αγε νϋν άνβταβα, περίφρων Εύρύχλεια, 

νίψον βοίο ανακτος όμήλιχα' χαί πον 'Οδυσσεύς 

ήδη τοιόσδ' έστϊ πόδας τοιόσδε τε χείρας' 

αίψα γάρ έν χακότητι βροτοί χαταγηράσχονσιν." 360 

ώς άρ' έφη, γρήυς δέ χατέσχετο χερσί πρόσωπα, 

δάκρυα δ' έκβαλε θερμά, έπος δ' άλοφυδνόν έειπεν 

,,ώ μοι έγώ σέο, τέχνον, αμήχανος, ή σε περί Ζεύς 

άνθρώπων ήχθηρε θεουδέα θυμό ν έχοντα, 

ού γάρ πώ τις τόσσα βροτών ΑιI τερπικεραύνφ 365 

πίονα μηρί' έκη ούδ' έξαίτους εκατόμβας, 
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δββα βύ τώ έδίδονς άρώμενος, εΐος ΐκοιο 

γήρας τε λιπαρον θρέψαιό τε φαίδιμον νίόν 

νϋν δέ τ οι οί'ω πάμπαν άφείλετο νόβτιμον ήμαρ. 

ούτω που και κείνω έφεψιόωντο γυναίκες 370 

ξείνων τηλεδαπών, δτε τ ευ κλυτα δώμαθ' ΐκοιτο, 

ώς βέθεν αί κννες αϊδε καθεψιόωνται άπαβαι, 

τάων νϋν λώβην τε καΐ αί'βχεα πόλλ' άλεείνων 

ουκ έάας νίξειν i με δ' ουκ άέκονβαν άνωγεν 

κονρη Ίκαρίοιο, περίφρων Πηνελόπεια. 375 

τω βε πόδας νίψω άμα τ' αυτής Πηνελοπείης . 

και βέθεν εϊνεκ , έπεί μοι όρώρεται Ενδοθι θυμός 

κήδεβιν. άλλ' άγε νυν ξυνίει Επος, ort ι κεν εί'πω. 

πολλοί δή ξεΐνοι ταλαπείριοι ¿νθάδ' ΐκοντο, 

αλλ' οϋ πώ τινά φημι έοικότα ώδε ίδέβθαι, 380 

ώς βύ δέμας φωνήν τε πόδας τ' Όδνβήι Εοικας." 

τήν δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολνμητις Όδνββενς · 

,,ώ γρην, ούτω φαβίν, δβοι ΐδον όφθαλμοΐβιν 

ήμέας άμφοτερονς, μάλα είκέλω άλλήλοιιν 

εμμεναι, ώς βύ περ αυτή έπιφρονέονβ' άγορενεις385 

ώς άρ' εφη, γρήνς δϊ λε'βηθ' ε'λε παμφανόωντα, 

τω πόδας έξαπένιξεν, ύδωρ δ' ένεχεύατο πονλύ 

ψνχρόν, Επειτα δϊ θερμον έπήφυβεν. αντάρ Όδνββενς 

ίξεν άπ έβχαρόφιν, ποτΐ δε ΰκότον ετράπετ αίψα' 

αντίκα γαρ κατά θυμό ν όίβατο, μή ε λαβοΰβα 390 

ούλήν άμφράββαιτο καΐ άμφαδά Εργα γένοιτο, 

νίζε δ' άρ' άββον ίοϋβα αν ay θ' έόν αντίκα δ' έ'γνω 

ονλήν, τήν ποτέ μιν βνς ή λαβε λευκώ όδόντι 

Παρνηβόνδ' έλθόντα μετ' Λντόλνκόν τε καΐ νιας, 

μητρός εής πάτερ' έβθλόν, о? άνθρώπονς έκέκαβτο 395 

κλεπτοβννη θ' ορκω τε' θεός δέ οι αυτός εδωκεν 

'Ερμείας' τω γάρ κεχαριβμένα μηρί' Εκαιεν 
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άρνων ήδ' έρίφων, δ δέ ο[ πρόφρων άμ όπήδει. 

Αύτόλυχος δ' έλθών 'Ιθάκης ές πίονα δήμο ν 

παΐδα νέον γεγαώτα κιχήσατο θνγατέρος ής' 400 

τόν ρά οι Ευρύκλεια φίλοις έπϊ γούναβι θήκεν 

παυομένω δόρποιο, έπος τ έφατ έκ τ' όνόμαζεν 

,,Αντόλυχ', αντος νϋν δνομ' ενρεο, δττι χε θείο 

παιδός παιδί φίλω' πολνάρητος δέ τοί έστιν." 

την δ' αντ' Αντόλνκος άπαμείβετο φώνησέν τε' 405 

„γαμβρός έμός θύγατέρ τε, τίθεσθ' δνομ', δττι κεν εΐπω. 

πολλοΐβιν γαρ έγώ γε δδυσσάμενος τόδ' [χάνω, 

άνδράβιν ήδϊ γνναιξιν άνά χθόνα πονλυβότειραν 

τω δ' Όδυσεύς δνομ' έβτω έπώννμον. αυτά ρ έγώ γε, 

όππότ αν ήβήβας μητρώιον ές μέγα δώμα 410 

έλθη Παρνησόνδ', δθι πού μοι κτήματ' έαβιν, 

τών οι έγώ δώσω και μιν χαίροντ' άποπέμψω." 

των εν εκ' ήλθ' Όδνσεύς, ίνα οί πόροι άγλαά δώρα. 

τον μεν αρ' Αύτόλυκός τε καΐ νίέες Αύτολύχοιο 

χερσίν τ' ήσπάζοντο έπεσσί τε μειλιχίοισιν 415 

μήτηρ δ' Άμφιθέη μητρός περιφϋσ' Όδνσήι 

κύσσ' άρα μιν κεφαλήν τε καί αμφω φάεα χαλά. 

Αντόλυχος δ' υίοΐσιν έκέχλετο χνδαλίμοισιν 

δεΐπνον έφοπλίσσαι· τοί δ' δτρύνοντος αχούσαν, 

αντίκα δ' είσάγαγον βονν αρσενα πενταέτηρον. 420 

τόν δέρον άμφί θ' έπον χαί μιν διέχευαν άπαντα, 

μίστνλλόν τ άρ' έπισπαμένως πεΐράν τ' δβελοΐσιν, 

ωπτησάν τε περιφραδέως δάσσαντό τε μοίρας, 

ως τότε μεν πρόπαν ήμαρ ές ήέλιον χαταδύντα 

δαίννντ\ ουδέ τι θυμός έδεύετο δαιτός έίσης· 425 

ήμος δ' ήέλιος χατέδυ χαί έπϊ χνέφας ήλθεν, 

δή τότε κοιμήσαντο χαί ύπνου δώρον έλοντο. 

ήμος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάχτυλ.ος Ήώς, 
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βάν ρ Ιμεν ¿ς θήρην, ήμέν κύνες ήόέ καΐ αυτοί 

νίέες Αύτολύκον · μετά τοΐβι δέ δίος Όδυββενς 430 

ήιεν. αίπύ δ' 'όρος προβε'βαν καταειμένον ύλη 

Παρνηβον, τάχα δ' ϊκανον πτνχας ήνεμοέββας. 

ήέλιος μεν έπειτα νέον προβέβαλλεν άρούρας 

εξ άκαλαρρείταο βαθνρρόον Ώκεανοΐο, 

οί δ' ές βήββαν ϊκανον έπακτήρες' προ δ' άρ' αυτών 435 

ϊχνι έρεννώντες κύνες ήιβαν, αύτάρ δπιβθεν 

νίέες Αύτολύκον μετά τοΐβι δέ δΐος Όδνββεύς 

ήιεν αγχι κννών κραδάων δολιχδβκιον έγχος. 

ένθα δ' άρ' έν λόχμη πνκινή κατέκειτο μέγας βϋς. 

τήν μέν αρ' οντ άνέμων διάη μένος νγρον άέντων, 440 

ούτε μιν ήέλιος φαέθων άκτϊβιν έβαλλεν, 

οντ' δμβρος περάαβκε διαμπερές· ώς άρα πυκνή 

ήεν, άτάρ ψύλλων ένέην χύβις ήλιθα πολλή. 

τον δ' ανδρών χε κυνών τε περί χτύπος ήλθε ποδοίιν, 

ώς έπάγοντες έπήβαν ό δ' άντίος έχ ξνλόχοιο, 445 

φρίξας εν λοφιήν, πϋρ δ' όφθαλμοΐβι δεδορκώς, 

βτή φ' αύτων βχεδόθεν. ό δ' άρα πρώτιβτος Όδνββενς 

έββντ' άναβχόμένος δολιχδν δόρυ χειρ ι παχείη, 

ούτάμεναι μεμαώς' ό δέ μιν φθάμενος έλαβεν βΰς 

γουνός ΰπερ, πολλον δέ διήφνβε βαρκος δ δόντι 450 

λιχριφίς άίξας, ονδ' όβτέον ϊχετο φωτός. 

τον δ' Όδυβεύς οντηβε τυχών κατά δεξών ώμον, 

άντικρύς δέ διήλθε φαεινού δονρος άκωκή, 

χάδ δ' έπεβ' έν κονίηβι μαχών, άπο δ' έπτατο θυμός. 

τον μέν άρ' Αύτολύκον παίδες φίλοι άμφεπένοντο, 455 

ώτειλήν δ' Όδνβήος άμύμονος άντιθέοιο 

δήβαν έπιβταμένως, έπαοιδή δ' αίμα κελαινον 

έβχεθον, αϊψα δ' ΐκοντο φίλου προς δώματα πατρός. 

τον μέν άρ' Αύτόλνκός τε καΐ νίέες Αύτολύκοιο, 
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εν Ιηβκμενοι ήδ' άγλαά δώρα πορόντες 460 

χαρπαλίμως χαίροντα φίλως χαίροντες έπεμπον 

εις Ίθάχην. τω μεν ρα πατήρ xal πότνια μήτηρ . 

χαίρον νοστήσαντι xal έξερέεινον έκαστα, 

ούλήν οττι πάθοι· δ δ' άρα ΰφίβιν εύ χατέλεξεν, 

ως μιν θηρενοντ' ελαβεν συς λευκώ δ δόντι, 465 

Παρνηβόνδ' έλθόντα βύν νίάσιν Λύτολνχοιο. 

τήν γρήνς, χείρεσσι καταπρηνέσΰι λαβοϋσα, 

γνώ ρ' έπιμασσαμένη, πόδα δε προέηκε φέρεβθαι' 

έν δε λέβητι πέσεν κνήμη, καν άχησε δε χαλκός' 

αψ δ' ετερωσ' έκλίθη, το δ' επί χθονος έξέχνθ' ύδωρ. 470 

τήν δ' άμα χάρμα xal άλγος ε'λε φρένα, τω δέ οί όσσε 

δακρνόφιν πλήσθεν, θαλερή δέ οί έσχετο φωνή. 

άψαμένη δέ γενείον Όδυσσήα προσέειπεν 

,,ή μάλ' Όδνσσενς έσσι, φίλον τέκος' ουδέ σ' εγώ γε 

πριν έγνων, πριν πάντα άνακτ' έμον άμφαφάασθαι." 475 

ή καΐ Πηνελόπειαν έσέδρακεν όφθαλμοΐσιν, 

πεφραδέειν έθέλονσα φίλον πόσιν ένδον έόντα. 

ή δ' οντ άθρήσαι δύνατ άντίη οντε νοήσαι' 

τη γαρ Άθηναίη νόον έτραπεν. αύτάρ Όδνσσενς 

χειρ' έπιμασσάμενος φάρνγος λάβε δεξιτερήφιν, 480 

τη δ' έτέρη έθεν άσσον έρύσσατο φώνησέν τε' 

„μαία, τί ή μ' έθέλεις όλέσαι; σύ δέ μ' έτρεφες αυτή 

τω σώ έπί μαζώ' νυν δ' άλγεα πολλά μογήσας 

ήλνθον είκοστώ έτεΐ ές πατρίδα γαΐαν. 

άλλ' έπεί έφράσθης και τοι θεός έμβαλε θνμώ, 485 

σίγα, μή τις τ άλλος évi μεγάροιΰι πνθηται. 

ώδε γαρ έξερέω, το δέ καΐ τετελεσμένου έσται' 

εΐ χ υπ έμοί γε θεός δαμάση μνηστήρας άγαυούς, 

ουδέ τροφού ούσης σεν άφέξομαι, όππότ αν άλλας 

δμωάς έν μεγάροισιν έμοίς κτείνωμι γυναίκας." 490 
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τον δ' αύτε προσέειπε περίφρων Ευρύκλεια" 

,,τέκνον έμόν, ποιόν βε έπος φύγεν έ'ρχος δδόντων. 

οισθα μεν, οίον έμόν μένος έμπεδον ούδ' έπιεικτόν, 

έξω δ' ώς δτε τις στερεή λίθος ήέ σίδηρος, 

άλλο δέ τοι έρέω, σύ δ' ένϊ φρεσΐ βάλλεο σήσιν' 495 

εΐ χ υπό σοι γε θεός δαμάση μνηστήρας άγανούς, 

δή τότε τοι καταλέξω ένϊ μεγάροισι γυναίκας, 

αϊ τέ σ' άτιμάξουσι καϊ αϊ νηλείτιδές είσιν." 

τήν δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις 'Οδυσσεύς' 

„μαία, τί ή δέ σύ τάς μνθήσεαι; ούδέ τί σε χρή. 500 

ευ νυ καϊ αυτός έγώ φράσομαι και εί'βομ' έκάστην 

αλλ' έχε σιγή μϋθον, έπίτρεψον δέ θεοΐσιν." 

ώς αρ' έφη, γρήυς δέ διέκ μεγάροιο βεβήκειν 

ο ίσο μένη ποδάνιπτρα' τά γαρ πρότερ' έκχντο πάντα, 

αύτάρ έπεϊ νίψεν τε και ήλειψεν λίπ έλαίω, 505 

αντις άρ' άσσοτέρω πυρός έλκετο δίφρον 'Οδυσσεύς 

θερσόμενος, ούλήν δέ κατά ρακέεσσι κάλυψεν. 

τοΐσι δέ μύθων ήρχε περίφρων Πηνελόπεια' 

,,ξεΐνε, τό μέν σ' έτι τυτθόν έγών είρήσομαι αυτή" 

καϊ γάρ δή κοίτοιο τάχ' έσσεται ήδέος ωρη, 510 

δν τινά γ' ύπνος έλοι γλυκερός καϊ κηδόμενόν περ. 

αύτάρ έμοϊ καϊ πένθος άμέτρητον πόρε δαίμων 

ή ματ α μέν γάρ τέρπομ' δδνρομένη γοόωσα, 

ές τ έμά έργ' δρόωσα καϊ άμφιπόλων ένϊ οίκω' 

αύτάρ έπήν νύξ έλθη ε'λησί τε κοΐτος άπαντας, 515 

κείμαι ένϊ λέκτρω, πυκιναϊ δέ μοι άμφ' αδινόν κήρ 

όξεΐαι μελεδώνες δδνρομένην έρέθουσιν. 

ώς δ' δτε Πανδαρέου κούρη χλωρηϊς αηδών 

καλόν άείδησιν έαρος νέον ίσταμένοιο, 

δενδρέων έν πετάλοισι καθεξομένη πυχινοΐσιν, 520 

ή τε θαμά τρωπώσα %έει πολνηχέα φωνήν, 
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παΐδ' δλοφυρομένη Ττνλον φίλον, δν ποτ ε χαλκφ 

χτεΐνε δι άφραδίας, κούρου Ζήθοιο αναχτος, 

ως καΐ έμοί δίχα θυμός δρώρεται ένθα. xal ένθα, 

ήέ μένω παρά παιδί χαί έμπεδα πάντα φυλάββω, 525 

κτήβιν έμήν, δμώάς τε κα.1 νψερεφές μέγα δώμα, 

εύνήν τ α ¿δομένη πόβιος δήμο ιό τε φήμιν, 

ή ήδη άμ' έπωμαι Αχαιών δς τις άριστος 

μναται ivi μεγάροιβι, πόρων άπερείβια έδνα. 

παις δ' έμός εως μέν έην έτι νήπιος ήδέ χαλίφρων, 530 

γήμαβθ' οϋ μ' εΐα πόβιος κατά δώμα λιποϋβαν 

νυν δ', δτε δή μέγας έβτΐ xal ήβης μέτρον [χάνει, 

χαί δή μ' άρ&ται πάλιν έλθέμεν έχ μεγάροιο, 

χτήβιος άβχαλόων, τήν οί χατέδονβιν Αχαιοί. 

αλλ' αγε μοι τόν δνειρον ύπόχριναι χάΐ αχουβον. 535 

χήνές μοι xatà οίκου έείχοβι πνρον έδονβιν 

έξ ύδατος, χαί τέ βφιν ίαίνομαι είβορόωβα' 

έλθών δ' έξ δρεος μέγας αίετός άγχυλοχείλης 

π&βι χατ αυχένας ήξε xal έχτανεν οί δε χέχυντο 

αθρόοι ¿ν μεγάροις, δ δ' ές αίθέρα δΐαν άέρθη. 540 

αντάρ έγώ χλαΐον xal έχώχυον έν περ δνείρω, 

άμφΐ δ' έμ' ήγερέθοντο έυπλοχαμΐδες ΆχαιαΧ 

οΐχτρ δλοφυρομένην, δ μοι αίετος έχτανε χήνας. 

αψ δ' έλθών χατ' άρ' έξετ' έπί προνχοντι μελάθρω, 

φωνή δέ βροτέη χατερήτυε φώνηβέν τε' 645 

' θάρβει, 'Ιχαρίου χούρη τηλεχλειτοΐο' 

ουκ δναρ, άλλ' ύπαρ έβθλόν, δ τοι τετελεβμένον έβται. 

χήνες μέν μνηβτήρες, έγώ δέ τοι αίετός δρνις 

ήα πάρος, νυν αντε τεός πόβις είλήλουθα, 

6g πάβι μνηβτήρβιν άειχέα πότμον έφήβω'. 550 

cas έφατ, αύτάρ έμέ μελιηδής ύπνος άνήκεν 

παπτήναβα δέ χήνας ivi μεγάροιβι νόηβα 
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πνρόν έρεπτομένονς παρά πύελο ν, ήχι πάρος περ." 

τήν δ' άπαμεφόμενος προβεφη πολύμητις Όδνββεύς" 

,,ώ γύναι, οϋ πως εβτιν νποκρίναβθαι όνειρον 655 

άλλη άποκλίναντ , έπεί ή ρά το ι αυτός Όδνββεύς 

πέφραδ', δπως τελέει. μνηβτήρβι δϊ φαίνετ δλεθρο? 

πάβι μάλ', ουδέ κέ τις θάνατον χαI χήρας άλύξει." 

τον δ' αντε προβέειπε περίφρων Πηνελόπεια' 

,,ξεΐν', ή τοι μεν 'όνειροι αμήχανοι άχριτόμυθοι 560 

γίγνοντ , ουδέ τι πάντα τελείεται άνθρώποιβιν. 

δ ο tal γάρ τε πύλαι άμενηνών είβΐν δνείρων 

at μεν γάρ κεράεββι τετεύχαται, at δ' έλεφαντι. 

των οϊ μεν χ ελθωβι διά πριβτοϋ έλέφαντος, 

οϊ ρ έλεφαίρονται, Επε' άκράαντα φέροντες' 565 

οϊ δϊ διά ξεβτών χεράων Ελθωβι θύραξε, 

οϊ ρ' Ετνμα χραίνουβι, βροτών δτε χέν τις ί'δηται. 

αλλ' έμοί ούχ έντεϋθεν όίομαι αίνον 'όνειρον 

έλθέμεν ή χ' άβπαβτον έμοί xal παιδί γένοιτο, 

άλλο δέ τοι έρέω, βύ δ' ivi φρεβΐ βάλλεο βήβιν. 670 

ήδε δή ηώς είβι δνβώννμος, ή μ' Όδυβήος 

οίκον άποβχήβεΐ' νυν γάρ καταθήβω άεθλον 

τους πελέκεας, τούς κείνος ένΐ μεγάροιβιν έοϊβιν 

ϊβταβχ έξείης δρνόχονς ως, δώδεκα πάντας· 

βτάς δ' 8 γε πολλον άνευθε διαρρίπταβχεν όιβτόν 575 

νϋν δϊ μνηβτήρεββιν άεθλον τούτον έφήβω' 

ός δέ χε ρηίτατ έντανύβη βών έν παλάμηβιν 

xal διοϊβτεύβη πελέκεων δυοκαίδεκα πάντων, 

τω κεν άμ' έβποίμην, νοβφιββαμένη τόδε δώμα 

κονρίδιον, μάλα καλόν, ένίπλειον βιότοιο, 580 

τον ποτϊ μεμνήβεβθαι όίομαι Εν περ όνείρω." 

τήν δ' άπαμεφόμενος προβεφη πολύμητις Όδυββεύς' 

,,ώ γύναι αίδοίη Λαερτιάδεω Όδυβήος, 
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μηκέτι νυν ανάβαλλε δόμοις εν ι τούτον άεθλον 

πριν γάρ τοι πολύμητις έλεύσεται ένθάδ' 'Οδυσσεύς, 585 

πριν τούτους τάδε τόξου ε'ύξοον άμφαφόωντας 

νενρήν τ' έντανύσαι διοΐστεϋσαί τε σιδήρου 

τον δ' αυτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια' 

,,εΐ κ έθελοις μοι, ξεΐνε, παρήμενος εν μεγάροισιν 

τέρπειν, οΰ κέ μοι ύπνος έπι βλεφάροισι χνθείη ' 590 

αλλ' ού γάρ πως έστιν άύπνους έμμεναι αίει 

ανθρώπους' έπΙ γάρ τοι έκάστφ μοΐραν έθηκαν 

αθάνατοι θνητοΐσιν έπΙ ξείδωρον άρουραν. 

άλλ' ή τοι μίν έγών ύπερώιον είσαναβάσα 

λέξομαι εις εύνήν, ή μοι στονόεσσα τέτυκται, 595 

αίεΙ δάκρυσ' έμοΐσι πεφυρμένη, έξ ού 'Οδυσσεύς 

ωχετ έποψόμενος Κακοΐλιον ούκ όνομαστήν. 

ένθα κε λεξαίμην σύ δέ λέξεο τωδ' ένΐ οίκω, 

ή χαμάδις στορέσας, ή τοι κατά δέμνια θέντων" 

ως είποϋσ' άνέβαιν' υπερώια σιγαλόεντα 600 

ουκ οΐη, άμα τή γε xal άμφίπολοι χίον αλλαι. 

ές δ' ύπερω άναβ&σα σύν άμφιπόλοισι γυναιξίν 

χλαΐεν έπειτ Όδυσήα φίλον πόσιν, δφρα οί ύπνον 

ήδύν έπΙ βλεφάροισι βάλε γλαυκωπις Άθήνψ 

Ο Δ Τ Σ Σ Ε Ι Α Σ Τ. 

Τα προ της μνηβτηροφονΐας. 

αύτάρ 6 έν προδόμω εύνάζετο δΐος 'Οδυσσεύς' 

χάμ μέν άδέψητον βοέην στόρεσ', αύτάρ ϋπερθεν 

κώεα πόλλ' όίων, τους [ρεύεσχον Αχαιοί' 
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Ευρυνόμη δ' άρ' έπΐ χλαΐναν βάλε κοιμηθέντι. 

ένθ' Όδνβενς μνηβτήρβι κακά φρονέων ένΐ θνμω 5 

κεΐτ' έγρηγορόων' τ al δ' έκ μεγάροιο γυναίκες 

ήιβαν, αΐ μνηβτήρβιν έμιβγέβκοντο πάρος περ, 

άλλήληβι γε'λω τε καΐ ενφροβννην παρέχονβαι. 

τοϋ δ' ώρίνετο θυμός évi βτήθεββι φίλοιβιν 

πολλά δέ μερμήριξε κατά φρένα καΐ κατά θυμόν, 10 

ήέ μεταΐξας θάνατον τενξειεν έκάβτη, 

ή έτ' έω μνηβτήρβιν νπερφιάλοιβι μιγήναι 

νβτατα καΐ πνματα' κραδίη δέ οί ένδον νλάκτει. 

ώς δέ κνων άμαλήβι περί βκνλάκεββι βεβώβα 

άνδρ' άγνοιήβαβ' ύλάει μέμονέν τε μάχεβθαι, 15 

ως φα τον ένδον νλάκτει ¿γαιομένον κακά έργα. 

βτήθος δέ πλήξας κραδίην ήνίπαπε μνθω' 

,,τέτλαθι δή, κραδίη· καΐ κνντερον άλλο ποτ' έτλης, 

ή ματ ι τω, δτε μοι μένος άβχετος ήβθιε Κύκλωψ 

ίφθίμονς ετάρονς' βν δ' έτόλμας, δφρα 6ε μήτις 20 

έξάγαγ' έξ άντροιο όιόμενον θανε'εβθαι." 

ώς έφατ έν βτήθεββι καθαπτόμενος φίλον ήτορ' 

τω δέ μάλ' έν πείβη κραδίη μένε τετληνΐα 

νωλεμέως· άτάρ αυτός έλίββετο ένθα καΐ ένθα. 

ώς δ' δτε γαβτέρ' άνήρ πολέος πυρός αίθομένοιο, 25 

έμπλείην κνίβης τε καΐ αίματος, ένθα καΐ ένθα 

αίόλλη, μάλα δ' ώκα λιλαίεται όπτηθήναι, 

ώς αρ' ο γ' ένθα καΐ ένθα έλίββετο μερμηρίξων, 

δππως δή μνηβτήρβιν άναιδέβι χείρας έφήβει 

μοϋνος έών πολέβι· βχεδόθεν δέ οί ήλθεν Άθήνη 30 

ονρανόθεν καταβάβα' δέμας δ' ήικτο γυναικί. 

βτή δ' άρ' υπέρ κεφαλής και μιν προς μϋθον έειπεν 

,,τίπτ αντ έγρήββεις, πάντων περί κάμμορε φωτών; 

οίκος μέν τοι οδ' έβτί, γυνή δέ τοι ήά' ένΐ οίκω, 
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xal παις, οιόν πού τις έέλδεται έμμεναι νια." 35 

τήν δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις 'Οδυσσεύς-

„vai δη ταύτα γε πάντα, θεά, κατά μοΐραν έειπες' 

άλλά τί μοι τόδε θυμός ένϊ φρεσΐ μερμηρίζει, 

οππως δή μνηστήραιν άναιδέσι χείρας έφήσω 

μούνος έών, ot δ' αίεν άολλέες ένδον έασιν. 40 

πρός δ' έτι xal τόδε μείζον ένϊ φρεσΐ μερμηρίζω ' 

εί περ γάρ χτείναιμι Α ιός τε σέθεν τε έκητι, 

πή χεν ύπεκπροφύγοιμι; τά σε φράζεσθαι ανωγα." 

τον δ' αντε προσέειπε θεά, γλαυχώπις Άθήνψ 

,,σχέτλιε, xal μεν τίς τε χερείονι πείθεθ' έταίρω, 45 

ος περ θνητός τ έστί xal ου τόσα μήδεα οιδεν 

αντάρ έγώ θεός είμι, διαμπερές ή σε φυλάσσω 

έν πάντεσσι πόνοις. έρέω δέ τοι έξαναφανδόν 

εί περ πεντήκοντα λόχοι μερόπων ανθρώπων 

νώι αερισταΐεν χτεΐναι μεμαώτες "Αρηι, 60 

χαί χεν των έλάσαιο βόας xal ίφια μήλα. 

άλλ' έλέτω σε xal ύπνος' άνίη καΐ το φυλάσσειν 

πάννυχον έγρήσσοντα, κακών δ' νποδύσεαι ήδη." 

ως φάτο και ρά ot ϋπνον έπΐ βλεφάροισιν έχευεν, 

αύτή δ' άψ ές "Ολυμπον άφίκετο δια θεάων. 55 

είπε τόν ύπνος έμαρπτε λύων μελεδήματα θυμού, 

λνσιμελής, αλοχος δ' αρ' έπέγρετο κεδνά ίδυΐα, 

κλαίε δ' αρ' έν λέκτροισι χαθεζομένη μαλαχοίσιν. 

αύτάρ έπεί κλαίουσα χορέσβατο δν κατά θυμό ν, 

Αρτέμιδι πρώτιστον έπεύξατο δια γυναικών 60 

,'Αρτεμι πότνα θεά, θνγατερ Α ιός, αίθε μοι ήδη 

ιόν ένϊ στήθεσσι βαλοΰσ' έκ θυμό ν έλοιο 

αύτίχα νύν, ή έπειτά μ' άναρπάξασα θύελλα 

οίχοιτο προφέρονβα κατ ήερόεντα κέλευθα, 

έν προχοής δέ βάλοι άψορρόου 'δίκεανοϊο. 65 
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ώς δ' οτε Πανδαρέου κούρας άνέλοντο θύελλαι' 

τήσι τοκήας μεν φθΐσαν θεοί, αί δέ λίποντο 

δρφαναι έν μεγάροισι, κόμισα ε δέ δ? Αφροδίτη 

τνρω χαϊ μέλιτι γλυκερά καΐ ή δ ε'ι οί'νω' 

"Ηρη δ' αύτήσιν περί πασέων δώκε γυναικών 70 

ειδο? καΐ πινντήν, μήκος δ' έπορ' Άρτεμις άγνή, 

.έργα δ' Άθηναίη δέδαε κλυτά έργάξεσθαι. 

ε-ύτ' Αφροδίτη δια προσέστιχε μακρόν "Ολυμπον, 

κούρης αίτήσουσα τέλος θαλεροΐο γάμοιο, 

ές Αία τερπιχέραυνον, ό γάρ τ έύ οίδεν άπαντα, 75 

μοϊράν τ άμμορίην τε χαταθνητών ανθρώπων, 

τόφρα δέ τάς κούρας άρπυιαι άνηρείψαντο 

χαί ρ' έδοσαν στυγερήσιν έρινύσιν άμφιπολεύειν. 

ώς έμ αιστώσειαν 'Ολύμπια δώματ έχοντες, 

ήέ μ' έυπλόκαμος βάλοι "Αρτεμις, οφρ' Όδυσήα 80 

δσσομένη χαί γαΐαν ϋπο στυγερήν άφικοίμην, 

μηδέ τι χείρονος ανδρός έυφραίνοιμι νόημα, 

άλλα τό μεν και άνεκτόν έχει κακόν, δππότε κέν τις 

ή ματ α μέν χλαίη πυκινώς άκαχήμενος ήτορ, 

νύκτας δ' ύπνος έχησιν ό γάρ τ' έπέλησεν απάντων, 85 

έσθλών ήδέ κακών, έπεί άρ βλέφαρ' άμφικαλύψη. 

αύτάρ έμοί καΐ δνείρατ' έπέσσευεν κακά δαίμων, 

τήδε γάρ αύ μοι νυκτι παρέδραθεν εί'κελος αύτω, 

τοΐος έών, οίος ηεν άμα στρατω' αύτάρ έμόν κήρ 

χαΐρ', έπεϊ ούκ έφάμην 'όναρ έμμεναι, άλλ' ύπαρ ήδη." 90 

ώς έφατ , αντίκα δέ χρυσόθρονος ήλυθεν 'Ηώς. 

τής δ' άρα κλαιούσης όπα σύνθετο δΐος 'Οδυσσεύς' 

μερμήριξε δ' έπειτα, δόκησε δέ οί κατά θ ν μου 

ήδη γιγνώσκουσα παρεστάμεναι κεφαλήφιν. 

χλαΐναν μέν συνελών καΐ κώεα, τοΐσιν ένεϋδεν, 95 

ές μέγαρον κατέθηκεν έπϊ θρόνου, έκ δέ βοείην 
Ηοηειιγ Οευββεα. II. 9 
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θήκε θνραξε φέρων, Αιϊ δ' ενξατο χείρας άναβχών 

,,Ζεϋ πάτερ, εΐ μ' έθέλοντες έπΐ τραφερήν τε και νγρήν 

ήγετ έμήν ές γαΐαν, έπεί μ' έκακώβατε λίην, 

φήμην τίς μοι φάβθω έγειρομένων άνθρώπων 100 
εν δοθέν, έκτοβθεν δϊ Αιός τέρας άλλο φανήτω." 

ώς έφατ ευχόμενος, του δ' εκλύε μητίετα Ζευς' 

αντίκα δ' έβρόντηβεν απ' αίγλήεντος Όλνμπον, . 

ύψόθεν έκ νεφέων γήθηβε δε βίος Όδνββενς. 

φήμην δ' έξ οΐκοιο γυνή προέηκεν άλετρίς 105 

πληβίον, ενθ' άρα οΐ μύλαι εΐατο ποιμένι λαών, 

τήβιν δώδεκα παβαι έπερρώοντο γυναίκες 

άλφιτα τενχονβαι καί άλείατα, μνελόν άνδρών. 

αί μεν. άρ' άλλαι ένδον, έπεί κατά πνρόν άλεββαν, 

ή δε μέ' οϋ πω πανετ, άφανροτάτη δϊ τέτνκτο' 110 

ή ρα μνλην βτήβαβα έπος φάτο, βήμα άνακτι' 

,,Ζεϋ πάτερ, ος τε θεοίβι καί άνθρώποιβιν άνάββεις, 

ή μεγάλ' έβρόντηβας άπ ουρανού άβτερόεντος, 

ουδέ ποθι νέφος έβτί' τέρας νν τ εφ τόδε φαίνεις, 

κρήνον νϋν καί έμοϊ δειλή έπος, δττι κεν είπα>' 115 

μνηβτήρες πνματόν τε καί νβτατον ή ματ ι τωδε 

έν μεγάροις Όδυβήος έλοίατο δαΐτ έρατεινήν, 

ο'ί δή μοι καμάτφ θνμαλγέι γοννατ έλυβαν 

άλφιτα τευχούβη, νϋν νβτατα δειπνήβειαν." 

ώς άρ' έφη, χαΐρεν δε κλεηδόνι δίος Όδυββεύς 120 

Ζηνός τε βροντή· φάτο γαρ τίβαβθαι άλείτας. 

αί δ' άλλαι δμωαΐ κατά δώματα κάλ' Όδυβήος 

άγρόμεναι άνέκαιον έπ' έβχάρη άκάματον πϋρ. 

Τηλέμαχος δ' εύνήθεν άνίβτατο, ίβόθεος φως, 

εϊματα εββάμενος' περί δϊ ξίφος όξν θέτ ώμφ, 125 

ποββΐ β' ύπό λιπαροίβιν έδήβατο καλά πέδιλα, 

εΐλετο δ' άλκιμον ίγχος, άκαχμένον δξέι χαλκφ. 
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στη δ' άρ' έπ' ονδόν Ιών, πρόί δ' Ενρύκλειαν έειπεν 

„μαία φίλη, τον ξείνον έτιμήβαβθ' ένϊ οίκω 

εύνή καΐ βίτω, ή αύτως κείται άκηδής; 130 

τοιαύτη γαρ έμή μήτηρ πινντή περ έονβα' 

έμπλήγδην έτερόν γε τίει μερόπων Ανθρώπων 

χείρονα, τον δέ τ' άρείον' άτιμήβαβ' Αποπέμπει." 

τον δ' αύτε προβέειπε περίφρων Ευρύκλεια* 

„ουκ αν μιν νυν, τέκνον, άν αίτιον αίτιόφο. 135 

οίνου μεν γαρ έπινε καθήμενος, δφρ' έθελ' αυτός, 

σίτου δ' ονκέτ έφη πεινήμεναι' εΐρετο γάρ μιν. 

αλλ' θτε δή κοίτοιο καΐ ύπνου μιμνήΰκοιτο, 

ή μέν δέμνι άνωγεν νποβτορέβαι δμωήβιν, 

αντάρ δ γ' ως τις πάμπαν διξυρός καί άποτμος 140 

ούκ έθελ' έν λέκτροιβι καί έν ρήγεββι καθεύδειν, 

αλλ' έν άδεψήτω βοέη καί κώεβιν οίων 

έδραθ' ένϊ προδόμω' χλαΐναν δ' έπιέββαμεν ημείς." 

ως φάτο, Τηλέμαχος δέ διέκ μεγάροιο βεβήκειν 

έγχος έχων άμα τω γε δύω κύνες αργοί εποντο. 145 

βή δ' ίμεν εις άγορήν μετ' έυκνήμιδας Αχαιούς, 

ή δ' αύτε δμωήβιν έκέκλετο δία γυναικών, 

Ενρύκλει' Ώπος θνγάτηρ Πειβηνορίδαο' 

,,άγρεΐθ', at μέν δώμα κορήβατε ποιπνύβαβαι, 

ράββατέ τ' έν τε θρόνοις έυποιήτοιβι τάπητας 150 

βάλλετε πορφυρέους' at δέ βπόγγοιΰι τραπέξας 

πάβας άμφιμάΰαβθε, χαθήρατε δέ κρητήρας 

καί δέπα άμφικύπελλα τετυγμένα· ταΐ δέ μεθ' ύδωρ 

έρχεβθε κρήνηνδε καί οί'βετε θαββον ίοϋβαι. 

ού γάρ δήν μνηβτήρες άπέββονται μεγάροιο, 155 

αλλά μάλ' ήρι νέονται, έπεί καί π&βιν εορτή." 

£ς έφαθ', at δ' άρα της μάλα μέν κλΰον ήδέ πίθοντο. 

at μέν έείκοβι βήβαν έπΐ χρήνην μελάνυδρον, 

β· 
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ai δ' αύτοϋ κατά δώματ επισταμένως πονέοντο. 

ές δ' ήλθον δρηστήρες Αχαιών οι μεν έπειτα 160 

εν καΐ έπισταμένως κέασαν ξύλα, τ al δέ γυναίκες 

ήλθον άπό κρήνης, έπΐ δέ σφισιν ήλθε συβώτης 

τρεις αιάλους κατάγων, οϊ έσαν μετά πάσιν άριστοι, 

καΐ τους μέν ρ εΐασε καθ' έρκεα καλά νέμεσθαι, 

αυτός δ' αυτ Όδυσήα προσηύδα μειλιχίοισιν 165 

,,ξείν', ή άρ τί σε μάλλον Αχαιοί είσορόωσιν, 

ήέ σ' άτιμάζονσι κατά μέγαρ', ως τό πάρος περ;" 

τόν δ' άπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις 'Οδυσσεύς' 

„ai γάρ δή, 'Εύμαιε, 9εοί τιβαίατο λώβην, 

ήν οί'δ' υβρίζοντες άτάσθαλα μηχανόωνται 170 

οίκω έν άλλοτρίω, ονδ' αίδοΰς μοΐραν έχουσιν." . 

ώς ot μέν τοιαύτα πρός αλλήλους άγόρενον 

άγχίμολον δέ σφ' ήλθε Μελάνθιος, αίπόλος αιγών, 

αίγας άγων, αϊ π5.61 μετέπρεπον αίπολίοισιν, 

δεΐπνον μνηστήρεσσί' δύω δ' άμ' ε'ποντο νομήες. 175 

καΐ τάς μέν κατέδησεν υπ' αίθούση έριδούπω, 

αυτός δ' αυτ' Όδυσήα προσηύδα κερτομίοισιν 

,,ξείν', έτι καΐ νύν ένθάδ' άνιήσεις κατά δώμα 

άνέρας αίτίζων, άτάρ ουκ έξεισθα θύραζε; 

πάντως ονκέτι νώι διακρινέεσθαι όίω 180 

πρίν χειρών γεύσασθαι, έπεί σύ περ ου κατά κόσμο ν 

αίτίζεις' είσΐν δέ καΐ άλλοθι δαΐτες 'Αχαιών 

ώς φάτο, τον δ' οΰ τι προσέφη πολύμητις 'Οδυσσεύς, 

άλλ' άκέων κίνησε κάρη κακά βυσσοδομεύων. 

rotai δ' έπΐ τρίτος ήλθε Φιλοίτιος, δρχαμος ανδρών, 185 

βούν στείραν μνηστήρσιν άγων καΐ πίονας αίγας' 

πορθμήες δ' άρα τούς γε διήγαγον, οΐ τε xal άλλους 

ανθρώπους πέμπουΟιν, δ τέ σφεας είσαφίκηται. 

xal τά μέν εν κατέδησεν υπ' αίθούΟη έριδούπω, 
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αυτός δ' αυτ έρέεινε σνβώτην άγχι παραστάς' 190 

„τις δή οδε ξεΐνος νέον είλήλονθε, συ βάτα, 

ημέτερου προς δώμα; τέων δ' έξ εύχεται είναι 

ανδρών; που δέ νύ οι γενεή καί πατρίς άρονρα; 

δνσμορος' ή τε έοικε δέμας βασιλήι άνακτι' 

αλλά θεοί δνόωσι πολυπλάγκτονς ανθρώπους, 195 

όππότε και βασιλεϋσιν έπικλώσωνται όιξύν." 

ή καΐ δεξιτερή δειδίσκετο χειρί παραστάς, 

καί μιν φωνήσας έπεα πτερόεντα προσηνδα' 

„χαίρε, πάτερ & ξεΐνε. γένοιτό τοι ές περ όπι'σσω 

'όλβος' άτάρ μεν νυν γε κακοΐς έχεαι πολέεσβιν. 200 

Ζεΰ πάτερ, ου τις σεΐο θεών όλοώτερος άλλο?· 

ουκ έλεαίρεις άνδρας, έπη ν δή γείνεαι αυτός, 

μισγέμεναι κακότητι καί άλγεσι λευγαλέοισιν. 

ίδιον, ώς ένόηβα, δεδάκρυνται δέ μοι οσΰε 

μνησαμένφ Όδυσήος, έπεί καί κείνου διω 205 

τοιάδε λαίφε' έχοντα κατ' ανθρώπους άλάλησθαι, 

ει που έτι ξώει καί άρα φάος ήελίοιο. 

ει δ' ήδη τέθνηκε καί είν Άίδαο δόμοισιν, 

ω μοι έπειτ Όδνσήος άμύμονος, δ? μ' έπϊ βονσΐν 

εϊσ' έτι τυτθόν έόντα Κεφαλλήνων ένϊ δήμω. 210 

νυν δ' al μεν γίγνονται άθέσφατοι, ουδέ κεν άλλω? 

άνδρί γ ύποσταχνοιτο βοών γένος ενρνμετώπων 

τάς δ' άλλοι με κέλονται άγινέμεναι σφίσιν αύτοΐς 

έδμεναί' ουδέ τι παιδός ένϊ μεγάροις άλέγονσιν, 

ούδ' όπιδα τρομέουσι θέων μεμάασι γάρ ήδη 215 

κτήματα δάσσασθαι δήν οίχομένοιο 'άνακτος. 

αύτάρ έμοί τάδε θυμός ένϊ στήθεσσι φιλοισιν 

πόλλ' έπιδινεΐται' μάλα μεν κακόν νιος έόντος 

'άλλων δήμον Ικέσθαι ίόντ αύτήσι βόεσσιν, 

άνδρας ές αλλοδαπούς, το δέ ρίγιον, ανθι μένοντα 220 
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βονβίν έπ άλλοτρίηβι καθήμενου αλγεα πάβχειν. 

καί κεν δή πάλαι άλλον νπερμενέων βαβιλήων 

έξικόμην φεύγων, έπεί ονκέτ ανεκτά πέλονται' 

αλλ' έτι τόν δύβτηνον δέομαι, ει πόθεν έλθω ν 

άνδρών μνηβτήρων βκέδαβιν κατά δώματα θείη." 225 

τόν δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις Όδνββενς 

,,βονκόλ', έπεί ούτε κακώ ούτ αφρονι φωτΐ έοικας, 

γιγνώβκα δϊ xal αυτός, 8 tot πινντή φρένας ΐκει, 

τούνεχά τοι έρέα xal έπΐ μέγαν δρκον όμονμαι. 

ί'βτω νϋν Ζευς πρώτα θεών ξενίη τε τράπεζα 230 

ίβτίη τ Όδυβήος άμνμονος, ήν άφικάνω, 

ή σέθεν ένθάδ' έόντος έλενβεται οΐκαδ' Όδυββεΰς, 

βοΐβιν δ' δφθαλμοΐβιν έπόψεαι, αϊ χ έθέληβθα, 

χτεινομένονς μνηβτήρας, οϊ ένθάδε κοιρανέουβιν." 

τον δ' αύτε προβέειπε βοών έπιβονχόλος άνήρ · 235 

,,αΐ γάρ τούτο, ξεΐνε, έπος τελέβειε Κρονίων 

γνοίης %, οΐη έμή δύναμις xal χείρες έπονται." 

ώς δ' αϋτως 'Εύμαιος έπεύξατο παβι θεοϊβιν 

νοβτήβαι Όδνβήα πολύφρονα δνδε δόμονδε. 

ώς οι μεν τοιαύτα πρός αλλήλους άγόρευον 240 

μνηβτήρες δ' αρα Τηλεμάχω θάνατόν τε μόρον τε 

ήρτυον αύτάρ δ τοΐβιν άριβτερός ήλνθεν δρνις, 

αίετος υψιπέτης, έχε δε τρήρωνα πέλειαν. 

τοΐβιν δ' Άμφίνομος άγορήβατο xal μετέειπεν 

,,ώ φίλοι, ονχ ήμιν βυνθεύβεται ήδε γε βουλή, 245 

Τηλεμάχοιο φόνος' άλλα μνηβώμεθα δ αϊτός." 

ώς έφατ Άμφίνομος, τοΐβιν δ' έπιήνδανε μύθος, 

έλθόντες δ' ές δώματ Όδυββήος θείοιο 

χλαίνας μεν κατέθεντο κατά κλιβμούς τε θρόνους τε, 

οι δ' ίέρευον δις μεγάλους καί πίονας αίγας, 250 

ΐρενον δε βύας βιάλους καϊ βοϋν άγελαίην 
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σπλάγχνα δ' άρ' όπτήβαντες ένώμων, ¿ν δε τ ε οίνου 

κρητήρβιν κερόωντο' κύπελλα δε νεΐμε βνβώτης. 

βΐτον δε β φ' έπένειμε Φιλοίτιος, δρχαμος ανδρών, 

καλοΐς έν κανέοιβιν, έωνοχόει δε Μελανθεύς. 255 

οt δ' έπ' δνείαθ' έτοιμα προκείμενα χείρας ΐαλλον. 

Τηλέμαχος δ' Όδνβήα καθίδρυε, κέρδεα νωμών, 

έντος έυβταθέος μεγάρου, παρά λάινον ούδόν, • 

δίφρον άεικέλιον παραθείς δλίγην τε τράπεξαν 

παρ δ' έτίθει σπλάγχνων μοίρας, έν δ' οίνου έχευεν 260 

έν δέπαϊ χρυβέω, καί μιν προς μϋθον έειπεν 

,,ένταυθοΐ νυν ήβο μετ άνδράβιν οίνοποτάζων. 

κερτομίας δέ τοι αυτός έγώ καί χείρας άφε'ξω 

πάντων μνηστήρων, έπεί ου τοι δήμιος έβτιν 

οίκος όδ', άλλ' Όδνβήος, έμοί δ' έκτήβατ έκεΐνος. 266 

νμεΐς δέ, μνηστήρες, έπίβχετε θυμον ένιπής 

και χειρών, ίνα μή τις έρις καί νεΐκος 'όρηται." 

ως έ'φαθ', οι δ' άρα πάντες δδάξ έν χείλεβι φνντες 

Τηλέμαχον θαύμαζον, δ θαρβαλέως άγόρευεν. 

τοΐσιν δ' 'Αντίνοος μετέφη Έυπείθεος ν ιό ς • 270 

„και χαλεπόν περ έόντα δεχώμεθα μϋθον, 'Αχαιοί, 

Τηλεμάχου• μάλα δ' ήμιν άπειλήβας άγορεύει' 

ου γάρ Ζευς εί'αβε Κρονίων τω κέ μιν ήδη 

παύβαμεν έν μεγάροιβι λιγύν περ έόντ' άγορητήν." 

rag έ'φατ' Άντίνοος, δ δ' άρ' ουκ έμπάξετο μύθων. 275 

κήρυκες δ' άνά άβτυ θεών ίερήν έκατόμβην 

ήγον τοί δ' άγέροντο κάρη κομόωντες 'Αχαιοί 

άλσος ϋπο βκιερον έκατηβόλον 'Απόλλωνος. 

οί δ' έπεί ώπτηβαν κρέ' υπέρτερα και έρύβαντο, 

μοίρας δαββάμενοι δαίνυντ έρικνδέα δαΐτα. 280 

παρ δ' άρ' Όδνβσήι μοΐραν θέβαν, οι πονέοντο, 

ΐβην, rag αυτοί περ έλάγχανον ως γάρ άνώγειν 
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Τηλέμαχος, φίλος νΐός Όδνσσήος θείοιο. 

μνηστήρας δ' ου πάμπαν άγήνορας εΐα Αθήνη 

λώβης ίσχεσθαι θνμαλγέος, δφρ' ¿τι μάλλον 285 

δνη αχος κραδίην Ααερτιάδην Όδυσήα. 

ήν δέ τις έν μνηστήρσιν άνήρ άθεμίστια είδώς, 

Κτήσίππος δ' δνομ' έσχε, Σάμη δ' ένΐ olxt' έναιεν 

δς δή τοι χτεάτεσσι πεποιθώς θεσπεσίοισιν 

μνάσχετ Όδνσσήος δήν οίχομένοιο δάμαρτα. 290 

ος ρα τότε μνηστήρσιν ύπερφιάλοισι μετηύδα" 

,,κέκλυτέ μεν, μνηστήρες άγήνορες, δφρα τι είπα. 

μοΐραν μεν δή ξεΐνος έχει πάλαι, &ς έπέοικεν, 

ΐβην · ού γαρ καλόν άτέμβειν ουδέ δίκαιον 

ξείνους Τηλεμάχου, δς χεν τάδε δώμαθ' ΐχηται' 295 

αλλ' αγε of καί έγώ δώ ξείνιον, δφρα καΐ αυτός 

ήέ λοετροχόω δώη γέρας ήέ τω αλλω 

δμώοαν, οι κατά δώματ' Όδνβσήος θείοιο." 

&ς ειπών έρριψε βοός πόδα χειρί παχείη, 

χείμενον έχ χανέοιο λαβών δ δ' άλεύατ' 'Οδυσσεύς 300 

ήχα παραχλίνας κεφαλήν, μείδηΟε δέ θνμφ 

σαρδάνιον μάλα τοϊον δ δ* εύδμητον βάλε τοϊχον. 

Κτήσιππον δ' αρα Τηλέμαχος ήνίπαπε μύθω' 

,,Κτήσιππ', ή μάλα τοι τόδε χέρδιον έπλετο θνμώ' 

ούχ έβαλες τον ξεΐνον άλενατο γαρ βέλος αυτός. 305 

ή γάρ χέν σε μέσον βάλον έγχεΐ όξνόεντι, 

χαί χέ τοι αντί γάμοιο πατήρ τάφον άμφεπονεΐτο 

ένθάδε. τω μή τις μοι άειχείας ένΐ οίκω 

φαινέτω' ήδη γάρ νοέω χαί ο ¿δα έκαστα, 

έσθλά τε καΐ τά χέρεια· πάρος δ' έτι νήπιος ή α. 310 

αλλ' έμπης τάδε μέν xal τέτλαμεν είσορόωντες, 

μήλον σφαζομένων οίνο ιό τε πινομένοιο 

xal σίτου * χαλεπόν γάρ έρνκακέειν ένα πολλούς. 
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άλλ' άγε μηκέτι μοι κακά φέξετε δνβμενέοντες' 

εΐ δ' ήδη μ' αυτόν χτεΐναι μενεαίνετε χαλκω, 815 

και κε τό βουλοίμην, καί χεν πολύ κέρδιον εί'η 

τεθνάμεν ή τάδε γ' alìv άεικέα έργ' άράασθαι, 

ξείνους τε στυφελιξομένους δμωάς τε γυναίκας 

φνβτάξοντας άειχελίως κατά δώματα χαλά." 

ώς έφαθ', ol δ' άρα πάντες άκήν έγένοντο σιωπή. 320 

όψέ δέ δή μετέειπε Ααμαστορίδης Άγέλαος' 

,,ώ φίλοι, ούκ αν δή τις έπΐ φηθέντι δικαίω 

άντιβίοις έπέεσσι χαθαπτόμενος χαλεπαίνοί' 

μήτε τι τον ξεΐνον στυφελίζετε μήτε τιν άλλον 

δμώων, οΐ κατά δώματ' Όδυσσήος θείοιο. 325 

Τηλεμάχω δε κε μϋθον έγώ καί μητέρι φαίην 

ήπιον, εΐ σφωιν κραδίη αδοι άμφοτέροιιν. 

'όφρα μέν νμιν θυμός ένΐ στήθεσσιν έώλπειν 

νοστήσειν Όδνσήα πολύφρονα δνδε δόμονδε, 

τόφρ' ου τις νέμεβις μενέμεν τ' ην ίσχέμεναί τε 330 

μνηστήρας κατά δώματ', έπεί τόδε χέρδιον ήεν, 

εI νόστησ' Όδυσενς καί υπότροπος ϊχετο δώμα. 

νϋν δ' ήδη τόδε δήλον, δ τ' ούκέτι νόστιμός εστίν 

άλλ' αγε, σή τάδε μητρί παρεξόμενος κατάλεξον, 

γήμασθ', δς τις άριστος άνήρ καί πλείστα πόρηβιν, 335 

όφρα συ μϊν χαίρων πατρώια πάντα νέμηαι 

έσθων καί πίνων, ή δ' άλλου δώμα κομίξη." 

τον δ' αύ Τηλέμαχος πεπνυμένος άντίον ηνδα' 

,,ού μά Ζην , Άγέλαε, καί άλγεα πατρός έμοΐο, 

δς που τήλ' 'Ιθάκης ή Εφθιται ή άλάληται, 340 

οϋ τι διατρίβω μητρός γάμον, άλλα κελεύω 

γήμασθ', ω κ έθέλη, ποτI δ' άσπετα δώρα δίδαμί' 

αίδέομαι δ' άέχονσαν άπο μεγάροιο δίεσθαι 

μύθω άναγκαίφ· μή τοϋτο θεός τελέσειεν." 
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ω? φάτο Τηλέμαχος, μνηβτήρβι δε Παλλάς 'Αθήνη 345 

άββεβτον γέλα ώρβε, παρέπλαγξεν δε νόημα, 

οι δ' ήδη γναθμοΐβι γελώ ων άλλοτρίοιβιν, 

αίμοφόρυκτα δε δή κρέα ήβθιον 'όββε δ' άρα βφέων 

δακρνόφιν πίμπλαντο, γόον δ' ώίετο θυμός. ' 

τοΐβι δϊ καΐ μετέειπε Θεοκλύμενος θεοειδής' 350 

,,α δειλοί, τί κακόν τόδε πάσχετε; νυκτί μεν ύμέων 

είλύαται κεφαλαί τε πρόβωπά τε νέρθε τε γούνας 

οίμωγή δϊ δέδηε, δεδάκρυνται δέ παρειαί, 

αϊματι δ' έρράδαται τοίχοι καλαί τε μεβόδμαι. 

ειδώλων δέ πλέον πρόθυρου, πλείη δε καϊ αυλή, 355 

ίεμέναν έρεβόβδε υπό ξόφον ήέλιος δϊ 

ούρανοϋ έξαπόλωλε, κακή δ' έπιδέδρομεν άχλνς." 

ως έφαθ', οί δ' άρα πάντες έπ αντω ηδύ γέλαββαν. 

τοΐβιν δ' Εύρυμαχος Πολύβου πάις ήρχ άγορεύειν' 

,,άφραίνει ξεΐνος νέον άλλοθεν είληλουθώς. 360 

αλλά μιν αϊψα, νέοι, δόμου έκπέμψαβθε θύραξε 

εις άγορήν έρχεβθαι, έπεί τάδε νυκτί έίβκει." 

τόν δ' αυτε προβέειπε Θεοκλύμενος θεοειδής· 

,,Ενρύμαχ , ου τί β' άνωγα έμοί πομπήας δπάξειν' 

είβί μοι δφθαλμοί τε καϊ οϋατα καϊ πόδες άμφω 365 

καϊ νόος έν βτήθεββι τετυγμένος, ούδεν άεικής' 

τοις έξειμι θύραζε, έπεϊ νοέω κακόν ϋμμιν 

ερχόμενου, τό κεν ου τις ύπεκφύγοι ούδ' άλέαιτο 

μνηβτήρων, οϊ δώμα κατ' άντιθέου Όδυβήος 

άνέρας ύβρίξοντες άτάβθαλα μηχανάαβθε." 370 

ώς ειπών έξήλθε δόμων έύ ναιεταόντων, 

ικετο δ' ές Πείραιον, 3 μιν πρόφρων ύπέδεκτο. 

μνηβτήρες δ' άρα πάντες ές άλλήλους δρόωντες 

Τηλέμαχου έρέθιξον, έπϊ ξείνοις γελόωντες. 

ώδε δε' τις εΐπεβκε νέων ύπερηνορεόντων 376 
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,,Τηλέμαχ', οϋ τις σεΐο κακοξεινώτερος άλλος, 

οίον μεν τινα τούτον έχεις έπίμαστον άλήτην, 

βίτον καΐ οίνου κεχρημένον, ουδέ τι έργων 

έμπαιον ούδε βίης, άλλ' αντως άχθος άρούρης' 

άλλος δ' αυτέ τις ούτος άνέστη μαντεύεσθαι. 380 

αλλ' εΐ μοί τι πίθοιο' τό κεν πολύ κέρδιον εΐη' 

τους ξείνονς έν νηϊ πολνκλήιδι βαλόντες 

ές Σικελούς πέμψωμεν, δθεν κέ τοι άξιον άλφοιν." 

ώς έφαβαν μνηστήρες' ò δ' ούκ έμπάξετο μύθων, 

άλλ' άκέων πατέρα προσεδέρκετο δέγμενος αΐεί, 385 

όππότε δή μνηστήρσιν άναιδέσι χείρας έφήσει. 

ή δέ κατ' άντηστιν θεμένη περικαλλέα δίφρον 

κούρη Ίκαρίοιο, περέφρων Πηνελόπεια, 

άνδρών έν μεγάροισιν εκάστου μϋθον. άκουεν. 

δεΐπνον μέν γάρ τοί γε γελώοντες τετύκοντο 390 

ηδύ τε καΐ μενοεικές, έπεί μάλα πόλλ' [έρευσαν 

δόρπου δ' ούκ άν πως άχαρίστερον άλλο γένοιτο, 

οίον δή τάχ έμελλε θεά και καρτεράς άνήρ 

θησέμεναι' πρότεροι γάρ άεικέα μηχανόωντο. 

Ο Δ Υ Σ Σ Ε Ι Α Σ Φ. 

Τόξο ν θέΰις. 

τή δ' άρ' έπΐ φρεσΐ θήκε θεά, γλαυκώπις Άθήνη, 

κούρη Ίκαρίοιο, περίφρονι Πηνελοπείη, 

τόξον μνηστήρεσσι θέμεν πολιόν τε σίδηρον 

έν μεγάροις Όδυσήος άέθλια και φόνου άρχήν. 

κλίμακα δ' ύψηλήν προσεβήσετο οίο δόμοιο, 5 
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εΐλετο δέ χληίδ' έυχαμπέα χειρί παχείη 

καλήν χαλκείην ' κώπη δ' έλέφαντος έπη εν. 

βή δ' ΐμεναι θαλαμόνδε βνν άμφιπόλοισι γυναιξίν 

έβχατον ' ένθα δέ of κειμήλια κεΐτο ανακτος, -

χαλκός τε χρνβός τε πολνκμητός τε σίδηρος, 10 

ένθα δέ τόξο ν εκείτο παλίντονον ήδέ φαρέτρη 

ίοδόκος, πολλοί δ' ένεσαν στονόεντες όιβτοί, 

δώρα, τά of ξεΐνος Λακεδαίμονι δώκε τνχήσας 

"Ιφιτος Εύρυτίδης έπιείκελος άθανάτοιβιν. 

τω δ' έν Μεσσήνη ξνμβλήτην άλλήλοιιν 15 

οίκω έν Όρτιλόχοιο δαΐφρονος. ή τοι Όδνββεύς 

ήλθε μετά χρείος, τό ρά of πάς δήμος δφελλεν 

μήλα γάρ έξ 'Ιθάκης Μεββήνιοι άνδρες άειραν 

νηνβϊ πολνκλήισι. τριηκόσι' ήδέ νομήας. 

των ένεχ' έξεσίην πολλήν όδόν ήλθεν 'Οδυσσεύς 20 
παιδνός έών πρό γάρ ήκε πατήρ άλλοι τε γέροντες. 

"Ιφιτος ανθ' ίππους διζήμενος, αϊ of δλοντο 

δώδεκα θήλειαι, υπό δ' ήμίονοι ταλαεργοί· 

αϊ δή of καί έπειτα φόνος xal μοίρα γένοντο, 

έπεί δή Α ιός vtòv άφίκετο χαρτερόθυμον, 25 

φώθ' Ήρακλήα, μεγάλων έπιίστορα έργων, 

од μιν ξεΐνον έόντα χατέκτανεν ω ένι οίκω, 

σχέτλιος, ουδέ θεών δπιν ήδέσατ ουδέ τράπεζαν 

τήν, ην οί παρέθηκεν έπειτα δέ πέφνε καί αυτόν, 

ίππους δ' αύτος έχε κρατερώνυχας έν μεγάροισιν. 30 

τάς έρέων 'Οδυσήι συνήντετο, δώκε δέ τόξον, 

το πρίν μέν φ' έφόρει μέγας Ενρντος, αύτάρ δ παιδί 

κάλλιπ αποθνήσκων έν δώμασιν υψηλοίσιν. 

τω δ' Όδυσεύς ξίφος όξύ καί άλκιμον έγχος έδωκεν, 

αρχήν ξεινοσύνης προσκηδέος, ουδέ τραπέζη 35 

γνώτην άλλήλων πρίν γάρ Α ιός υιός έπεφνεν 
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"Ιφιτον Εύρυτίδην έπιείκελον άθανάτοισιν, 

δ g oí τόξου έδωκε, το δ' ου ποτε δΐος 'Οδυσσεύς 

έρχόμενος πολεμόνδε μελαινάων έπί νηών 

ήρεϊτ , άλλ' αύτοϋ μνήμα ξείνοιο φίλοιο 40 

κέβκετ' ivi μεγάροισι, φόρει δε μιν ής έπί γαίης. 

ή δ' δτε δή θάλαμον τον άφίκετο δια γυναικών 

ούδόν τε δρύινον προσεβήσετο, τόν ποτε τέκτων 

ξέσσεν έπισταμενως καϊ έπί στάθμην ΐθυνεν, 

έν δε σταθμούς αρσε, θύρας δ' έπέθηκε φαεινάς, 45 

αύτίκ αρ' ή γ' ιμάντα θοώς απέλυσε κορώνης, 

έν δέ κληΐδ' ήκε, θυρεών δ' άνέκοπτεν όχήας 

αντα τιτυσκομένη. τα δ' άνέβραχεν ήύτε ταύρος 

βοσκόμενος λειμώνι, τόσ' έβραχε καλά θύρετρα 

πληγέντα κληΐδι, πετάσθησαν δε οί ωκα. 50 

ή δ' αρ' έφ' υψηλής σανίδος βή' ένθα δέ χηλοί 

έστασαν, έν δ' αρα τήσι θυώδεα εϊματ έκειτο. 

ένθεν όρεξαμένη από πασσάλου αΐνυτο τόξου 

αύτω γωρντφ, δς οί περίκειτο φαεινός, 

έξομενη δέ κατ αύθι, φίλοις έπί γούνασι θεΐσα, 55 

κλαίε μάλα λιγέως, έκ δ' ήρεε τόξου ανακτος. 

ή δ' έπεϊ ουν τάρφθη πολνδακρύτοιο γόοιο, 

βή φ' Ιμεναι μεγαρόνδε μετά μνηστήρας άγαν ους 

τόξου έχουσ' έν χειρί παλίντονον ήδέ φαρέτρην 

ίοδόκον πολλοί δ' ένεσαν στονόεντες όιστοί. 60 

τή δ' αρ' άμ άμφίπολοι φέρον δγκιον, ένθα σίδηρος 

κεΐτο πολύς καϊ χαλκός, άέθλια τοΐο άνακτος. 

ή δ' δτε δή μνηστήρας άφίκετο δια γυναικών, 

στη φα παρά σταθμον τέγεος πύκα ποιητοϊο, 

αντα παρειάων σχομένη λιπαρά κρήδεμνα, 65 

[άμφίπολος δ' άρα οί κεδνή εκάτερθε παρέστη.] 

αύτίκα δέ μνηστήρσι μετηύδα καϊ φάτο μύθον 
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,,κέκλυτέ μεν, μνηστήρες άγήνορες, οϊ τόδε δώμα 

έχράετ' έσθιέμεν καΐ πινέμεν έμμενές αίεΐ 

άνδρός άποιχομένοιο πολύν χρόνον ονδε τιν' άλλην 70 

μύθου ποιήσασθαι έπισχεσίην ¿δύνασθε, 

άλλ' έμέ ίέμενοι γήμαι θέσθαι τε γυναίκα. 

άλλ' άγετε, μνηστήρες, έπεί τόδε φαίνετ' άεθλον. 

θήσω γάρ μέγα τόξου Όδυσσήος θείοιο' 

og δέ κε ρηίτατ έντανύΰη βών έν παλάμησιν 75 

καΐ διοΐστεύση πελέκεων δυοκαίδεκα πάντων, 

τω κεν άμ έσποίμην νοσφισσαμένη τόδε δώμα 

κονρίδιον, μάλα καλόν, ένίπλειον βιότοιο, 

του ποτέ μεμνήσεσθαι όίομαι εν περ όνείρω." 

ως φάτο και ρ Έύμαιον άνώγει, δΐον υφορβόν, 80 

τόξου μνηστήρεσσι θέμεν πολιόν τε σίδηρον. 

δακρύσας δ' 'Εύμαιος έδέξατο και κατέθηκεν 

κλαίε δέ βουκόλος άλλοθ', έπεί ΐδε τόξου άνακτος. 

Άντίνοος δ' ένένιπεν, έπος τ έφατ' έχ τ όνόμαξεν 

,,νήπιοι άγροιώται, έφημέρια φρονέοντες, 85 

ά δειλώ, τί νυ δάκρυ κατείβετον ήδέ γυναικί 

θυμον ένΐ στήθεσσιν όρίνετον; ή τε καϊ άλλως 

κείται έν άλγεσι θυμός, έπεί φίλον ωλεσ' άκοίτην. 

άλλ' άκέων δαίνυσθε καθήμενοι, ήέ θύραξε 

κλαίετον έξελθόντε, κατ αυτόθι τόξα λιπόντε, 90 · 

μνηστήρεσσιν άεθλον άάατον ού γάρ όίω 

ρηιδίως τόδε τόξου έύξοον έντανύεσθαι. 

ού γάρ τις μέτα τοΐος άνήρ έν τοίσδεσι π&σιν, 

οιος 'Οδυσσεύς έσκεν. εγώ δέ μιν αύτος 'όπωπα 

καϊ γάρ μνήμων είμί, πάις δ' έτι νήπιος ήα." 95 

ως φάτο, τω δ' άρα θυμός ένϊ στήθεσσιν έώλπειν 

νευρήν έντανύσειν διοϊστεύσειν τε σιδήρου' 

ή τοι διστοϋ γε πρώτος γεύσεσθαι έμελλεν 
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εκ χειρών Όδυβήος άμύμονος, δν τότ' άτιμα 

ήμενος ¿ν μεγάροις, έπϊ δ' ωρνυε πάντας εταίρους. 100 
τοΓβι δϊ καϊ μετέειφ' ιερή ΐς Τηλεμάχοιο' 

,,ώ πόποι, ή μάλα με Ζευς άφρονα θήκε Κρονίων. 

μήτηρ μεν μοί φηβι φίλη, πινυτή περ έοϋβα, 

άλλφ άμ' έψεβθαι νοβφιββαμένη τάδε δώμα' 

αύτάρ έγώ γελάω xal τέρπομαι άφρονι θυμφ. 105 

άλλ' άγετε, μνηβτήρες, έπεϊ τόδε φαίνετ άεθλον, 

οΐη νυν ουκ έβτι γυνή κατ' Άχαιίδα γαΐαν, 

ούτε Πύλου ίερής οϋτ' "Αργεος οϋτε Μνκήνης · 

[οντ' αυτής 'Ιθάκης οϋτ' ήπείροιο μέλαινης·] , 

καϊ δ' αυτοί τό γε ΐβτε' τI με χρή μητέρος αίνου; 110 

άλλ' άγε μή μύνηβι παρέλκετε, μηδ' έτι τόξου 

δηρόν άποτρωπαβθε τανυβτύος, 'όφρα ΐδωμεν. 

καϊ δέ κεν αυτός έγώ τοϋ τόξου πειρηβαίμην. 

εί δέ κεν έντανύβω διοΐβτεύβω τε βιδήρου, 

οϋ κέ μοι άχνυμένφ τάδε δώματα πότνια μήτηρ 115 

λείποι άμ' άλλφ ίοϋβ', δτ έγώ κατόπιβθε λιποίμην, 

οϊός τ ήδη πατρός άέθλια κάλ' άνελέβθαι." 

ή καί άπ' ώμοιιν χλαΐναν θέτο φοινικόεββαν 

δρθός άναΐξας, άπό δε ξίφος δξύ θέτ' ωμων. 

πρώτον μϊν πελέκεας βτήβεν, διά τάφρον δρύξας 120 

παβι μίαν μακρήν, καϊ έπί βτάθμην ίθυνεν, 

άμφϊ δε γαΐαν έναξε. τάφος δ' ε'λε πάντας Ιδόντας, 

ώς έυκόβμως βτήβε, πάρος δ' οϋ πώ ποτ' δπώπειν. 

βτή δ' άρ' έπ ούδόν ιών καϊ τόξου πειρήτιξεν. 

τρϊς μέν μιν πελέμιξεν έρύββεβθαι μενεαίνων, 125 

τρϊς δε μεθήκε βίης, έπιελπόμενος τό γε θυμφ, 

νευρήν έντανύβειν διοϊβτεύβειν τε βιδήρου. 

καί νύ κε δη ρ' έτάνυββε βίη τό τέταρτον άνέλκων, 

άλλ' Όδυβεύς άνένευε καϊ έβχεθεν ίέμενόν περ. 
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τοϊς 6' αντις μετέειφ' Ιερή ϊς Τηλεμάχοιο' 130 

,,ώ πόποι, ή καϊ ίπει/ta κακός τ έβομαι και άκιν.νς, 

ήέ νεώτερός είμι καΐ ον πω χερβί πέποιθα 

[άυδρ' άπαμνναβθαι, δτε τις πρότερος χαλεπήνη.] 

αλλ' άγεθ', οι περ έμεΐο βίη προφερέβτεροί εΰτε, 

τόξου πειρήβαβθε, καϊ έκτελέωμεν άεθλον." 135 

ως είπων τόξον μεν από έο θήκε χαμ&ζε, 

κλίνας κολλητήβιν ένξέβτης βανίδεββιν 

αύτοϋ δ' ώκυ βέλος καλή προδέκλινε κορώνη, 

αψ δ' αύτις κατ' α ρ' έζετ' έπΐ θρόνου, ένθεν άνέβτη. 

τ ole ιν δ' Άντίνοος μετέφη Έυπείθεος νίός' 140 

,,όρνυβθ' έξείης έπιδέξια πάντες εταίροι, 

άρξάμενοι τοϋ χώρου, όθεν τέ περ οίνοχοενει." 

ως έφατ Άντίνοος, τοΐβιν δ' έπιήνδανε μύθος. 

Αειώδης δέ πρώτος άνίβτατο Οΐνοπος νίός, 

δ βφι θυοβκόος έβκε, παρά κρητήρα δε καλόν 145 

ιζε μυχοίτατος αίεί' άταβθαλίαι δέ οί οΐω 

έχθραΐ έβαν, πάβιν δε νεμέββα μνηβτήρεββιν. 

og ρα τότε πρώτος τόξον λάβε καϊ βέλος ώκυ. 

ϋτή δ' αρ' έπ' ούδον ίων κάί τόξου πειρήτιξεν, 

ουδέ μιν έντάνυβε' πριν γαρ κάμε χείρας άνέλκων 150 

άτρίπτονς άπαλάς. μετά δε μνηβτήρβιν έειπεν 

,,ώ φίλοι, ού μεν έγώ τανύω, λαβέτω δε και άλλος' 

πολλούς γάρ τόδε τόξον άριβτήας κεκαδήβει 

θυμοϋ καϊ ψυχής, έπεί ή πολύ φέρτερόν έβτιν 

τεθνάμεν ή ξώοντας άμαρτεΐν, ον θ' εν εκ αίεί 155 

ένθάδ' όμιλέομεν, ποτιδέγμενοι ήματα πάντα, 

νυν μέν τις καϊ έλπετ ένΐ φρεβϊν ήδε μενοινα 

γήμαι Πηνελόπειαν, Όδυββήος παράκοιτιν 

αύτάρ έπήν τόξου πειρήβεται ήδε Ι'δηται, 

άλλην δή τ ι ν' έπειτα Άχαιιάδων ένπέπλων 16Ò 



ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ XVm. . 139 

μνάσθω έέδνοισιν διξήμενος· ή δε χ' έπειτα 

γήμαιθ', од χε πλεΐβτα πόροι xal μόρβιμος έλθοι." 

ως άρ' έφώνησεν xal από έο τόξον έθηκεν, 

κλίνας κολλητήσιν έυξέβτης βανίδεββιν' 

αύτον δ' ώχν βέλος καλή προσέκλινε χορώνη, 165 

αψ δ' αυτις κατ άρ έζετ επί θρόνου, ένθεν ανέστη. 

Αντίνοος δ' ένένιπεν, έπος τ' έφατ έχ τ όνόμαζεν 

,,Αειώδες, ποιόν βε έπος φύγεν ερχος όδόντων, 

δεινόν τ άργαλέον τε, νεμεσσώμαι δέ τ άκούων, 

εΐ δή τοϋτό γε τόξον άριβτήας κεχαδήβει 170 

θυμοϋ καΐ ψυχής, έπεί ου δύναβαι βύ τανύσσαι. 

ού γάρ τοι βέ γε τ οίον έγείνατο πότνια μήτηρ, 

οιόν τε ρυτήρα βιοϋ τ' έμεναι xal όιστών 

αλλ' άλλοι τανύουβι τάχα μνηστήρες άγαυοί." 

ώς φάτο, και ρ ¿κέλευσε Μελάνθιον αΐπόλον αιγών 175 

,,άγρει δή, πϋρ κήον ένΐ μεγάροισι, Μελανθεϋ, 

παρ δέ τίθει δίφρον τε μέγαν xal χώας έπ' αντοϋ" 

έχ δέ βτέατος ένειχε μέγαν τροχον ένδον έόντος, 

όφρα νέοι θάλποντες, έπιχρίοντες αλοιφή, 

τόξου πειρώμεβθα xal έκτελέωμεν άεθλον." 180 

ώς φάθ', δ δ' αΐψ' άνέκαιε Μελάνθιος άχάματον πϋρ, 

παρ δέ φέρων δίφρον θήχεν xal χώας έπ' αύτον' 

έχ δέ στέατος ένειχε μέγαν τροχον ένδον έόντος. 

τω ρα νέοι θάλποντες έπειρώντ', ούδέ δύναντο 

έντανύβαι, πολλον δέ βίης έπιδενέες ήσαν. 185 

Αντίνοος δ' έτ έπεΐχε xal Εύρνμαχος θεοειδής, 

άρχοί μνηστήρων άρετή δ' έσαν έξοχ άριστοι. 

τώ δ' έξ οίκον βήσαν δμαρτήσαντες άμ' άμφω 

βονκόλος ήδέ συφορβος Όδυσσήος θείοιο' 

έκ δ' αύτος μετά τους δόμου ήλυθε δϊος 'Οδυσσεύς. 190 

άλλ' δτε δή ρ έκτος θυρεών έσαν ήδέ και αύλής, 
вошв1 Odybsia. п. 10 
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φθεγξαμενός βφ' έπέεββι προβηύδα μειλιχίοιβιν 

,,βουκόλε και βύ βνφορβέ, έπος τί κε μυθηβαίμην, 

ή αυτός κεύθω; φάβθαι δέ με θυμός ανάγει, 

ποϊοί κ' εϊτ Όδυβήι άμυνέμεν, ει πόθεν έλθοι 195 

ώδε μάλ' έξαπίνης και τις θεός αυτόν ένείκαι; 

ή κε μνηβτήρεββιν αμύνοιτ ή Όδυβήι; 

εΐπαθ', όπως ύμέας κραδίη θυμός τε κελεύει." 

τον δ' αυτε προβέειπε βοών έπιβουκόλος ανήρ· 

,,Ζεΰ πάτερ, αϊ γάρ τούτο τελευτήβειας έέλδωρ' 200 

ώ? έλθοι μεν κείνος ανήρ, αγάγοι δέ έ δαίμων 

γνοίης % , οΐη ίμή δύναμις καΐ χείρες έπονται." 

ως δ' αϋτως 'Εύμαιος έπεύχετο παβι θεοΐβιν 

νοβτήβαι Όδυβήα πολύφρονα δνδε δόμονδε. • 

αυτάρ έπεί δή τών γε νόον νημερτέ' άνέγνω, 205 

έξαϋτίς βφ' έπέεββιν αμειβόμενος προβέειπεν 

„ένδον μεν δή δδ' αυτός έγώ· κακά πολλά μογήβας 

ήλυθον είκοβτφ έτεί ές πατρίδα γαΐαν. 

γιγνώβκω δ', ά>ς βφώιν έελδομένοιβιν ίκάνω 

οΙ'οιβι δμώων τών δ' άλλων οϋ τεν ακουβα 210 
εύξαμένου έμε αυτις ύπότροπον οΐκαδ' Ιχέβθαι. 

βφώιν δ', ώς έβεταί περ, άληθείην καταλέξω. 

ε£ χ υπ' έμοί γε θεός δαμάβη μνηβτήρας άγαυούς, 

αξομαι άμφοτέροις άλόχους καΙ κτήματ δπάββω 

οικία τ εγγύς έμεΐο τετυγμένα, χαί μοι έπειτα 215 

Τηλεμάχου έτάρω τε καβιγνήτω τε έβεβθον. 

εί δ' αγε δή, καΙ βήμα άριφραδες αλλο τι δείξω, 

δφρα μ' έύ γνώτον πιβτωθήτόν τ ένΐ θυμω, 

ούλήν, την ποτέ με βϋς ήλαβε λευκώ όδόντι 

Παρνηβόνδ' έλθόντα βύν υίάβιν Λύτολύκοιο." 220 
ώ? ειπών φάκεα μεγάλης αποέργαθεν ούλης, 

τω δ' έπεί είβιδέτην έύ τ έφράββαντο έκαβτα, 
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κλαΐον α ρ' άμφ' Όδυβήι δαΐφρονι χεΐρε βαλόντε 

και κύνεον άγαπαξόμενοι κεφαλήν τε καϊ ώμους, 

ως δ' αϋτως Όδυβεύς κεφαλάς καϊ χείρας έκυββεν. 225 

καί νύ κ δδυρομένοιβιν έδυ φάος ήελίοιο, 

εί μή Όδυββενς αύτος έρύκακε φώνηβέν τε' 

,,παύεβθον χλαυθμοΐο γόοιό τε, μή τις ί'δηται 

έξελθώυ μεγάροιο, άτάρ είπησι καϊ είβω. 

αλλά προμνηβτϊνοι έβ έλθετε, μηδ' άμα πάντες, 230 

πρώτος έγώ, μετά δ' ϋμμες. άτάρ τάδε βήμα τετύχθω. 

'άλλοι μέν γάρ πάντες, όβοι μνηβτήρες άγανοί, 

οΰκ έάβονβιν έμοί δόμεναι βιόν ήδέ φαρέτρην 

αλλά 0υ, δΐ' 'Εύμαιε, φέρων ανά δώματα τόξου 

έν χείρεββιν έμοί θέμεναι, ειπείν τε γυναιξίν 235 

κληΐβαι μεγάροιο θύρας πνκινώς άραρνίας, 

ην δέ τις ή βτοναχής ήέ κτύπου ένδον άκούβη 

ανδρών ημετέραιβιν έν έρκεβι, μή τι θύραξε 

προβλώβκειν, αλλ' αύτοϋ άκήν έμεναι παρά έργω. 

βοΐ δέ, Φιλοίτιε δΐε, θύρας έπιτέλλομαι αυλής 240 

κληΐβαι κληΐδι, θοώ? δ' έπί δεβμον ίήλαι." 

ώς ειπών είβήλθε δόμους έύ ναιετάοντας' 

ε'ζετ' έπειτ έπϊ δίφρον ιών, ένθεν περ άνέβτη. 

ές δ' αρα καϊ τω δμώε ί'την θείον Όδνβήος. 

Εύρύμαχος δ' ήδη τόξου μετά χερβίν ένώμα, 245 

θαλπών ένθα καϊ ένθα βέλαι πυρός, άλλά μιν ονδ' ώς 

έντανύβαι δύνατο, μέγα δ' έβτενε χυδάλιμον χήρ. 

όχθήβας δ' αρα εϊπεν, έπος τ' έφατ' έχ τ' όνόμαξεν 

,,& πόποι, ή μοι αχός περί τ' αύτοϋ καϊ περί πάντων, 

ου τι γάμου τοββοντον όδύρομαι άχνύμενός περ' 250 

είβϊ καϊ αλλαι πολλαΐ Άχαιίδες, αί μέν έν αύτη 

άμφιάλφ 'Ιθάκη, αί δ' αλληβιν πολίεββιν' 

άλλ' εί δή τοββόνδε βίης έπιδευέες είμέν 
10* 
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άντιθέον Όδυβήος, δ τ' ον δννάμεβθα τανύββαι 

τόξο ν · έλεγχείη δε καΐ έββομένοιβι πνθέβθαι." 265 

τον δ' αντ Άντίνοος προβεφη Έυπείθεος νίός' 

,,Εύρύμαχ', ούχ όντως έβται' νοέεις δϊ καΐ αυτός, 

νυν μϊν γαρ χατά δήμον εορτή τοΐο θεοΐο 

αγνή' τίς δέ χε τόξα τιταίνοιτ'; αλλά έκηλοι 

κάτθετ · άτάρ πελέχεάς γε xal εί χ' είώμεν άπαντας 260 

εβτάμεν ον μϊν γάρ τιν άναιρήβεβθαι όίω, 

έλθόντ ές μέγαρον Ααερτιάδεω Όδυβήος. 

άλλ' αγετ , οινοχόος μεν έπαρξάβθω δεπάεββιν, 

'όφρα βπείβαντες καταθείομεν αγκύλα τόξα' 

ήώθεν δϊ κέλεβθε Μελάνθιον αίπόλον αιγών 265 

αίγας άγειν, αϊ πάβι μεγ' έξοχοι αίπολίοιβιν, 

όφρ' έπϊ μηρία θε'ντες Άπόλλωνι κλυτοτόξφ 

τόξου πειρώμεβθα xal έκτε λέω μεν αεθλον." 

ως έφατ 'Αντίνοος, τοΐβιν δ' επιήνδανε μνθος. 

τοϊβι δϊ κήρυκες μϊν υδωρ έπϊ χείρας έχεναν, 270 

κούροι δϊ χρητήρας έπεβτέψαντο ποτοϊο, 

νώμηβαν δ' &ρα παβιν έπαρξάμενοι δεπάεββιν. 

ot δ' έπεϊ ουν βπείβάν τε πίον θ', δβον ήθελε θυμός, 

τοις δϊ δολοφρονέων μετέφη πολύμητις Όδνββενς' 

,,χέχλντέ μεν, μνηβτήρες άγαχλειτής βαβιλείης' 275 

[οφρ' είπα, τά με θυμός ένΐ βτήθεββι κελεύει·] 

Εύρύμαχον δϊ μάλιβτα χαί Άντίνοον θεοειδέα 

λίββομ', έπεϊ xal τούτο έπος κατά μοΐραν έειπεν, 

νΰν μϊν πανβαι τόξο ν, έπιτρέψαι δε θεοΐβιν 

ήώθεν δϊ θεός δώβει κράτος, ф κ έθέληβιν. 280 

άλλ' αγ έμοί δότε τόξον έύξοον, όφρα μεθ' νμΐν 

χειρών καΐ βθένεος πειρήβομαι, ή μοι έτ' έβτιν 

£ς, οϊη πάρος έβκεν ivi γναμπτοΐβι μέλεββιν, 

ή ήδη μοι όλεββεν άλη τ' άκομιβτίη τε." 
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ώςέφαθ', οίδ' άραπάντες ύπερφιάλως νεμέβηβαν, 285 

δείβαντες, μή τόξου έύξοον έντανύβειεν. 

Άντίνοος δ' ένένιπεν, έπος τ' έφατ' έχ τ' όνόμαξεν 

,,ά δειλέ ξείνων, ένι τοι φρένες ούδ' ήβαιαί. 

ουκ αγαπάς, 8 έκηλος υπερφίαλοιβι μεθ' ήμΐν 

δαίνυβαι, ουδέ τι δ αϊτός άμέρδεαι, αντάρ άκούεις 290 

μύθων ημετέρων καϊ ρήβιος; ούδέ τις άλλος 

ημετέρων μύθων ξεΐνος καϊ πτωχός ακούει, 

οϊνός βε τρώει μελιηδής, ός τε καϊ άλλους 

βλάπτει, δς αν μιν χανδον έλη μηδ' αΐβιμα πίνη. 

οίνος καϊ Κένταυρον, άγαχλυτον Εύρυτίωνα, 295 

ααβ' évi μεγάρφ μεγαθύμου Πειριθόοιο, 

ές Ααπίθας έλθόνθ'. 6 δ' έπεϊ φρένας ααβ εν οί'νω, 

μαινόμενος χάχ' έρεξε δόμον χάτα Πειριθόοιο. 

ήρωας δ' αχός είλε, διέκ προθύρου δέ θύραξε 

έ'λκου άναΐξαντες, άπ' οϋατα νηλέι χαλκω 300 

ρϊνάς τ άμήβαντες' ò δέ φρεβϊν ήβιν άαβθείς 

ήιεν ήν ατην όχέων άεβίφρονι θυμω. 

έξ ου Κενταύροιβι xal άνδράβι νεΐχος έτύγθη, 

οϊ δ' αύτω πρώτω κακόν εϋρετο οίνοβαρείων. 

ώς καϊ σοI μέγα πήμα πιφαύβκομαι, αΐ κε το τόξου 305 

έντανύβης' ου γάρ τευ έπητύος άντιβολήβεις 

ήμετέρω ένί δήμω, άφαρ δέ βε νηΐ μελαίνη 

εις "Εχετον βαβιλήα, βροτών δηλήμονα πάντων, 

πέμψομεν ένθεν δ' ου τι βαώβεαι. αλλά έκηλος 

πΐνέ τε, μηδ' έρίδαινε μετ άνδράβι κονροτέροιβιν." 310 

τόυ δ' αυτε προβέειπε περίφρων Πηνελόπεια' 

,,'Λντίνο', ού μέν καλόν άτέμβειν ούδέ δίκαιον 

ξείνους Τηλεμάχου, δς κεν τάδε δώμαθ' ΐκηται. 

έλπεαι, αΐ χ ò ξεΐνος Όδυββήος μέγα τόξου 

εντανύβη χερβίν τε βίηφϊ τε ήφι πιθήβας, 315 
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οΐκαδέ μ' αξεσθαι xal έήν θήσεσθαι ακοιτιν; 

ούδ' αυτός που τούτο γ' ένΐ στήθεσσιν έολπεν 

μηδέ τις νμείων τον γ' εΐνεκα θνμόν άχενων 

ένθάδε δαιννσθω, έπεί ουδέ μέν ούδέ έοικεν." 

τήν δ' αύτ Εύρνμαχος Πολύβου πάις άντίον ηνδα' 320 

,,κονρη Ίχαρίοιο, περίφρον Πηνελόπεια, 

οϋ τι σε τόνδ' αξεσθαι όιόμεθ', ούδέ έοιχεν, 

άλλ' αίσχννόμενοι φάτιν ανδρών ήδέ γυναικών, 

μή ποτέ τις είπηβι κακώτερος άλλος Αχαιών 
(ή πολύ χείρονες άνδρες άμνμονος ανδρός ακοιτιν 325 

μνώνται, ούδέ τι τόξου ένξοον ένταννονβιν 

άλλ' άλλος τις πτωχός άνήρ άλαλήμενος έλθών 

ρηιδίως έτάνυββε βιόν, διά δ' ήκε σιδήρου'. . 

ως έρέονσ', ήμΐν δ' αν έλέγχεα ταύτα γένοιτο." 

τόυ δ' αυτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια' 330 

,,Εύρύμαχ', ου πως έστιν έυκλεΐας κατά δήμου 

έμμεναι, οϊ δή οίκον άτιμάζοντες έδονσιν . 

άνδρος άριστήος' τΐ δ' έλέγχεα ταύτα τίθεσθε; 

ούτος δέ ξεΐνος μάλα μέν μέγας ήδ' ένπηγής, 

πατρός δ' έξ άγαθοϋ γένος εύχεται έμμεναι νίός. 335 

άλλ' αγε ο£ δότε τόξου ένξοον, δφρα ίδωμεν. 

ώδε γάρ έξερέω, το δέ καΐ τετελεσμένου έσται' 

ει κέ μιν έντανύση, δώη δέ οί εύχος 'Απόλλων, 

έσσω μιν χλαΐνάν τε χιτώνα τε εΐματα καλά, 

δώσω δ' δξύυ ακοντα, χννών άλκτήρα καΐ άνδρών, 340 

xal ξίφος αμφηκες, δώσω δ' υπό ποσσί πέδιλα, 

πέμψω δ', δππη μιν χραδίη θυμός τε κελεύει." 

τήν δ' αύ Τηλέμαχος πεπννμένος άντίον ηνδα' 

,,μήτερ έμή, τόξου μέν 'Αχαιών ου τις έμεΐο 

κρείσσων, ω κ έθέλω, δόμεναί τε xal άρνήσασθαι, 345 

ονθ' δσσοι χραναήν Ίθάχην χάτα κοιρανέουσιν, 
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ουθ' Ζββοι νήβοιβι προς Ήλιδος ίπποβότοιο' 

των ου τίς μ' άέκοντα βιήβεται, αΐ κ έθέλωμι 

καΐ καθ άπαξ ξείνφ δόμεναι τάδε τόξα φέρεβθαι. 

άλλ' είς οίκον Ιοϋβα τά β' αυτής έργα κόμιζε, 350 

ίβτόν τ ήλακάτην τε, χαΐ άμφιπόλοιβι κέλευε 

έργον έποίχεβθαι. τόξον δ' ανδρεββι μελήβει 

παβι, μάλιβτα δ' έμοί' του γάρ κράτος έβτ έν\ οίκω." 

ή μέν θαμβήβαβα πάλιν οίκόνδε βεβήχειν 

παιδος γάρ μϋθον πεπνυμένον ένθετο θυμω. 355 

ές δ' ύπερω' άναβαβα συν άμφιπόλοιβι γυναιξίν 

κλαΐεν έπειτ' Όδυβήα φίλο ν πόβιν, 'όφρα οί ϋπνον 

ήδύν έπΐ βλεφάροιβι βάλε γλαυχωπις Άθήνη. 

αύτάρ δ τόξα λαβών φέρε καμπύλα δΐος ύφορβός' 

μνηβτήρες δ' αρα πάντες δμόκλεον έν μεγάροιβιν' 360 

ώδε δέ τις είπεβκε νέων ύπερηνορεόντων 

,,πή δή καμπύλα τόξα φέρεις, άμέγαρτε βυβώτα, 

πλαγχτέ; τάχ' αυ β' έφ' ύεββι κύνες ταχέες κατέδονται 

οίον απ' άνθρώπων, ους έτρεφες, εί χεν Απόλλων 

ήμΐν ίλήκηβι χαΐ ¿θάνατοι θεοί άλλοι." 365 

ώς φάβαν, αύτάρ δ θήκε φέρων αύτη ένΐ χώρη, 

δείβας, ουνεκα πολλοί δμόκλεον έν μεγάροιβιν. 

Τηλέμαχος δ' έτέρωθεν άπειλήβας έγεγώνειν 

,,άττα, πρόβω φέρε τόξα· τάχ' ούκ έύ παβι πιθήβεις' 

μη βε καΐ δπλότερός περ έών άγρόνδε δίωμαι 370 

βάλλων χερμαδίοιβι· βίηφι δέ φέρτερός είμι. 

αϊ γάρ πάντων τόββον, οβοι κατά δώματ έαβιν, 

μνηβτήρων χερβίν τε βίηφί τε φέρτερος είην 

τω κε τάχα βτυγερως τιν έγώ πέμψαιμι νέεβθαι 

ημετέρου έξ οίκου, έπεί κακά μηχανόωνται." 375 

ώς έφαθ', οί δ' αρα πάντες έπ' αύτω ήδύ γέλαββαν 

μνηβτήρες, καΐ δή μέθιεν χαλεποϊο χόλοιο 
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Τηλεμάχω. τά δέ τόξα φέρων ανά δώμα συβώτης 

έν χείρεσσ' Όδνσήι δαΐφρονι θήκε παραστάς. 

έχ δέ χαλεσσάμενος προσέφη τροφόν Εύρύχλειαν' 380 

„Τηλέμαχος χέλεταί 6ε, περίφρων Ευρύκλεια, 

χληΐβαι μεγάροιο θύρας πνχινώς άραρυίας, 

ήν δέ τις ή βτοναχής ήέ χτύπου ένδον άκούση 

άνδρών ήμετέροιϋιν έν ερχεβι, μή τι θνραξε 

προβλώβχειν, άλλ' αύτοϋ άκήν έμεναι παρά έργω." 385 

¿5 άρ' έφώνηϋεν, τη δ' απτερος έπλετο μϋθος, • 

κλήιαεν δε θύρας μεγάρων έύ ναιεταόντων. 

σιγή δ' έξ οΐχοιο Φιλοίτιος άλτο θύραζε, 

κλήιαεν δ' αρ' έπειτα θύρας έυερχέος αύλής. 

κεΐτο δ' ύπ' αίθούση όπλον νεός άμφιελίσσης 390 

βύβλινον, ω ρ έπέδηΟε θύρας, ές δ' ήιεν αύτός. 

ε'ζετ' έπειτ' έπΐ δίφρον Ιών, ένθεν περ άνέστη, 

είσορόων Όδυσήα. δ δ* ήδη τόξον ένώμα 

πάντη άναστρωφών, πειρώμενος ένθα xal ένθα, 

μή κέρα Ιπες έδοιεν άποιχομένοιο αναχτος. 395 

ώδε δέ τις είπεσκεν Ιδών ές πλησίον άλλον 

„ή τις θηητήρ xal έπίχλοπος έπλετο τόξων, 

ή ρά νύ που τοιαύτα xal αύτω οικοθι κείται, 

ή δ γ' έφορμάται ποιησέμεν ώς ένΐ χερσίν 

νωμα ένθα xal ένθα κακών έμπαιος άλήτης." 400 

άλλος δ* αύτ' είπεσκε νέων ύπερηνορεόντων 

„αϊ γάρ δή τοσσούτον όνήσιος άντιάσειεν, 

ώς οντάς ποτε τούτο δννήσεται έντανύσασθαι." 

ώς άρ' έφαν μνηστήρες' άτάρ πολύμητις 'Οδυσσεύς, 

αύτίκ έπεί μέγα τόξον έβάστασε xal Ιδε πάντη, 405 

ώς δτ' άνήρ φόρμιγγος έπιστάμενος και άοιδής 

φηιδίως έτάννσσε νέω περί χόλλοπι χορδήν, 

άψας άμφοτέρωθεν ένστρεφές έντερον οίός, 
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&S δρ' δτερ βπουδής τάνυβεν μέγα τόξου Όδυββεΰς. 

δεξιτερή δ' δρα χειρϊ λαβών πειρήβατο νενρής' 410 

ή δ' υπό χαλόν δειβε, χελιδόνι είχέλη αύδήν. 

μνηβτήρβιν δ' δρ' δχος γένετο μέγα, π&βι δ' δρα χρως 

έτράπετο. Ζευς dà μεγάλ' έχτνπε βήματα φαίνων 

γήθηβέν τ' αρ' έπειτα πολύτλας δΐος Όδυββενς, 

Ζττι φά ot τέρας ήχε Κρόνου πάις άγχυλομήτεω. 415 

ειλετο δ' ώχύν όιβτόν, 8 οί παρέχειτο τραπέζη 

γυμνός' τol δ' άλλοι κοίλης έντοβθε φαρέτρης 

χείαχο, των τάχ έμελλον 'Αχαιοί πειρήβεβθαι. 

τόν φ' έπΐ πήχει ελών έλχεν νενρήν γλυφίδας τε, 

αύτόθεν έχ δίφροιο καθήμενος, ήχε δ' όιβτόν 420 

αντα τιτυβχόμενος, πελέχεων δ' ούχ ήμβροτε πάντων 

πρώτης ατειλειής, δια δ' ¿μπερές ήλθε θνραξε 

ιός χαλχοβαρής. δ dà Τηλέμαχον προβέειπεν 

,,Τηλέμαχ', ου β' δ ξεΐνος ένΐ μεγάροιβιν έλέγχει 

ήμενος' ουδέ τι τοϋ βχοποϋ ήμβροτον ουδέ τι τόξου 425 

δήν έχαμον τανύων' έτι μοι μένος έμπεδόν έβτιν, 

ούχ ως με μνηβτήρες άτιμάξοντες 'όνονται. 

νϋν δ' ώρη xal δόρπον Άχαιοΐβιν τετυχέβθαι 

έν φάει, αύτάρ έπειτα xal άλλως έψιάαβθαι 

μολπή xal φόρμιγγι · τά γάρ τ άναθήματα δαιτός." 430 

ή xal έπ' όφρυβι νεϋβεν δ δ' άμφέθετο ξίφος όξν 

Τηλέμαχος, φίλος υιός Όδυββήος θείοιο, 

άμφϊ δέ χείρα φίλην βάλεν έγχεΐ, 'άγχι δ' αρ' αύτου 

παρ θρόνον έβτήχει χεχορυθμένος αΐθοπι χαλχφ. 
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, ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Χ. 

Μνηβτηρ οφο via. 

αύτάρ & γνμνώθη φακέων πολύμητις Όδυββεύς, 

άλτο δ' έπΐ μέγαν ούδον έχων βών ήδέ φαρέτρην 

ιών έμπλείην, ταχέας δ' έκχεύατ' όιβτούς 

αυτού πρόβθε ποδών, μετά δέ μνηβτήρβιν έειπεν 

„ούτος μέν δή άεθλος άάατος έκτετέλεβται' 5 

νυν αυτε βκοπον άλλον, δν ου πώ τις βάλεν άνήρ, 

εΐϋομαι, αΐ κε τύχω μι, πόρη δε μοι εύχος Απόλλων." 

ή xal έπ' Αντινόω Ιθύνε το πικρόν èie τόν. 

ή τοι 6 καλόν άλειβον άναιρήβεβθαι έμελλεν, 

χρύβεον άμφωτον, xal δή μετά χερβϊν ένώμα, 10 
Ζφρα πίοι οΐνοιο, φόνος δε οt ουκ ένΐ θυμω 

μέμβλετο' τις x οΐοιτο μετ άνδράβι δαιτυμόνεββιν 

μοϋνον ivi πλεόνεββι, καΐ εΐ μάλα καρτεράς εΐη, 

οΐ τεύξειν θάνατόν τε κακόν xal χήρα μέλαιναν; 

τόν δ' Όδυβεύς κατά λαιμον έπιβχόμένος βάλεν Ιφ, 15 

άντικρύς δ' άπαλοϊο δί αύχένος ήλνθ' άκωκή. 

έκλένθη δ' έτέρωβε, δέπας δέ οί έκπεβε χειρός 

βλημένου, αύτίχα δ' αύλός ανά φίνας παχύς ήλθεν 

αίματος άνδρομέοιο. θοώς δ' από εϊο τράπεξαν 

&6ε ποδί πλήξας, άπό δ' είδατα χεϋεν έραξε' 20 

βίτός τε κρέα τ %όπτά φορύνετο. τοI δ' όμάδηβαν 

μνηβτήρες κατά δώμαθ', όπως [δον άνδρα πεβόντα, 

έχ δϊ θρόνων άνόρουβαν όρινθέντες κατά δώμα, 

πάντοβε παπταίνοντες έυδμήτους ποτI τοίχους' 

ούδέ πη άβπίς έην ούδ' άλκιμον έγχος έλέβθαα 26 
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νείχειον δ' Όδυβήα χολωτοΐβιν έπέεββιν' 

,,ξείνε, κακώς ανδρών τοξάξεαι. ούκέτ' άέθλων 

άλλων άντιάβεις, νυν τοι βώς αίπυς δλεθρο?" 

xal γαρ δή νυν φώτα κατέχτανες, δς μέγ' άριβτος 

κούρων είν Ιθάκη' τω β' ένθάδε γϋπες έδονται." 30 

[ίβκεν έκαβτος άνήρ, έπεϊ ή φάβαν ούκ έθέλοντα 

άνδρα κατακχεϊναι' τό δϊ νήπιοι ούκ ένόηβαν, 

&ς δή βφιν καί παβιν όλε'θρον πείρατ' έφήπτο.] 

τους δ' άρ' ύπόδρα Ιδων προβέφη πολύμητις Όδνββεύς' 

,,ώ κύνες, οϋ μ' έτ έφάβκεθ' ύπότροπον οί'καδ' ίκέβθαι 35 

δήμον άπο Τρώων, δτι μοι κατεκείρετε οίκον, 

δμωήβίν τε γυναιξί παρευνάξεβθε βιαίως, 

αύτοϋ τε ξώοντος ύπεμνάαβθε γυναίκα, 

οϋτε θεούς δείβαντες, οϊ ούρανόν ενρύν έχουβιν, 

ούτε τιν' ανθρώπων νέμεβιν χατόπιβθεν έβεβθαι. 40 

νυν υμιν καί παβιν όλέθρου πείρατ' έφήπται." 

ág φάτο, τούς δ' άρα πάντας ύπό χλωρδν δέος εϊλεν. 

[πάπτηνεν δϊ έκαβτος, δπη φύγοι αίπύν δλεθρον.] 

Εύρύμαχος δέ μιν οίος αμειβόμενος προβέειπεν 

,,εί μϊν δή Όδυβεύς Ίθακήβιος είλήλουθας, 45 

ταύτα μϊν αΐβιμα εϊπας, δβα φέξεβκον 'Αχαιοί, 

πολλά μϊν έν μεγάροιβιν άτάβθαλα, πολλά δ' έπ' άγροΰ. 

άλλ' δ μϊν ήδη κείται, δς αίτιος έπλετο ράντων, 

Άντίνοος' ούτος γαρ έπίηλεν τάδε έργα, 

ου τι γάμου τόββον χεχρημένος ούδϊ χατίζων, 50 

άλλ' άλλα φρονέων, τά of ούκ έτέλεββε Κρονίων, 

'όφρ' 'Ιθάκης κατά δήμον έυκτιμένης βαβιλεύοι 

αύτός, άτάρ βόν παΐδα χατακτείνειε λοχήβας. 

νυν δ' δ μϊν έν μοίρη πέφαται, βύ δϊ φείδεο λαών 

βών. άτάρ άμμες δπιβθεν άρεββάμενοι κατά δήμον, 65 

δββα τοι έκπέποται xal έδήδοται έν μεγάροιβιν, 
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τιμήν άμφϊς άγοντες έειχοσάβοιον έκαστος, 

χαλκόν τε χρυσόν τ' άποδώσομεν, εις δ χε σδν κήρ 

ίανθη. πρϊν δ' ον τι νεμεσσητον κεχολώσθαι." 

τδνδ' άρ' ύπόδρα ¿δώνπροσέφη πολνμητις'Οδνσσευς' 60 

,,Εύρύμαχ , ούδ' εί μοι πατρώια πάντ άποδοΐτε, 

δσσα τε νυν νμμ έστι χαΐ εί πόθεν αλλ' έπιθεΐτε, 

ουδέ χεν ώς έτι χείρας έμάς λήξαιμι φόνοιο, 

πρϊν πασαν μνηστήρας ύπερβασίην άποτΐσαα 

νυν ΰμιν παράκειται έναντίον ήέ μάχεσθαι 65 

ή φενγειν, δς χεν θάνατον χαΐ χήρας άλύξη' 

άλλά τιν' ου φεύξεσθαι δίομαι αίπύν δλεθρον." 

ώς φάτο, των δ' αύτοϋ λύτο γούνατα χαΐ φίλον ήτορ. 

τοίσιν δ' Εύρύμαχος μετεφώνεε δεύτερον αύτις' 

,,ώ φίλοι, ού γαρ σχήσει άνήρ δδε χείρας άάπτονς, 70 

άλλ' έπεϊ έλλαβε τόξου έύξοον ήδέ φαρέτρην, 

ούδοϋ απο ξεστοϋ τοξάσσεται, είς δ χε πάντας 

αμμε κατακτείνη' άλλά μνησώμεθα χάρμης. 

φάσγανά τε σπάσσασθε χαΐ άντίσχεσθε τραπέζας 

Ιων ώχνμόρων έπΐ δ' αύτω πάντες έχωμεν 75 

αθρόοι, εί χέ μιν ούδοϋ άπώσομεν ήδέ θνράων, 

έλθω μεν δ' άνά άστυ, βοή δ' ώκιστα γένοιτο· 

τω χε τάχ ούτος άνήρ νυν ύστατα τοξάσσαιτο." 

ώς άρα φωνήσας είρύσσατο φάσγανον όξύ, 

χάλκεον, άμφοτέρωθεν άχαχμένον, άλτο δ' έπ' αύτω 80 

σμερδαλέα ίάχων. δ δ' άμαρτή δίος 'Οδυσσεύς 

ίδν άποπροΐείς βάλλε στήθος παρά μαξόν, 

έν δέ οί ήπατι πήξε θοον βέλος, έχ δ' άρα χειρός 

φάσγανον ήχε χαμαξε, περιρρηδής δέ τ ρ απ έξη 

χάππεσεν ίδνωθείς, άπό δ' είδατα χεϋεν έραξε 85 

χαΐ δ έπος άμφιχύπελλον. δ δέ χθόνα τνπτε μετώπω 

θνμφ άνιάξων, ποσϊ δέ θρόνον άμφοτέροισιν 
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λαχτίξων έτίναββε' κατ δφθαλμών δ' έχυτ άχλύς. 

Άμφίνομος δ' Όδυβήος έείβατο χνδαλίμοιο 

άντίος άίξας, εΐρυτο δέ φάβγανον όξύ, 90 

εΐ πώς of εΐξειε θνράων. αλλ' δρα μιν φθή 

Τηλέμαχος χατόπιβθε βαλών χαλχήρεΐ δονρΐ 

ώμων μεββηγύς, διά δέ βτήθεβφιν έλαββεν 

δούπηβεν dà πεβών, χθόνα δ' ήλαβε παντί μετώπω. 

Τηλέμαχος δ' άπόρουβε λιπών δολιχόβχιον έγχος 95 

αντον έν Άμφινόμω' περί γαρ δίε, μή τις Αχαιών 

έγχος άνελχόμενον δολιχόβχιον ή έλάβειεν 

φαβγάνω άίξας ήέ προπρηνέα τύψαι. 

βή dà θέειν, μάλα δ' ώκα φίλον πατέρ' είβαφίχανεν, 

άγχοϋ δ 3 ίβτάμενος έπεα πτερόεντα προβηύδα' 100 
,,ώ πάτερ, ήδη τοι βάχος οΐβω xal δύο δονρε 

καΐ χννέην πάγχαλχον, έπΐ χροτάφοις άραρυίαν, 

αυτός τ' άμφιβαλεϋμαι ιών, δώβω dà βνβώτη 

xal τφ βουχόλω δλλα' τετευχήβθαι γάρ δμεινον." 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις'Οδυββεύς ' 105 
,,οϊβε θέων, εΐως μοι άμυνεβθαι πάρ' όιβτοί' 

μή μ' άποκινήβωβι θνράων μοϋνον ιόντα" 

ως φάτο, Τηλέμαχος dà φίλω έπεπείθετο πατρί, 

βη δ' Ιέναι θαλαμόνδ', οθι of χλυτά τεύχεα χεΐτο. 

ένθεν τέββαρα μέν βάχε' έξελε, δούρατα δ' όχτώ 110 
xal πίβνρας χυνέας χαλχήρεας ίπποδαβείας' 

βή dà φέρων, μάλα δ' ώχα φίλον πατέρ' είβαφίχανεν 

αυτός dà πρώτιβτα περί χροΐ δύβετο χαλχόν, 

ώς δ' αντως τώ δμώε δυέβθην τεύχεα χαλά, 

έβταν δ' άμφ' Όδυβήα δαΐφρονα ποιχιλομήτην. 116 

αύτάρ 8 γ', 8φρα μέν αντφ αμύνεβθαι έβαν ιοί, 

τόφρα μνηβτήρων ένα γ' αίεΐ φ ένΐ οί'κω 

βάλλε τιτνβχόμενος, τοί δ' άγχιβτϊνοι έπιπτον. 
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αύτάρ έπεί λίπον loi όιβτεύοντα δνακτα, 

τόξον μεν πρός βταθμον έυβταθέος μεγάροιο 120 

Ιχλιν' εβτάμεναι, πρός ένώπια παμφανόωντα, 

αυτός ¿Ρ άμφ' ωμοιβι βάκος θέτο τετραθέλυμνον, 

χρατί Ô' έπ' ίφθίμω χυνέην έύτυκτον Εθηκεν, 

ΐππουριν δεινόν δέ λόφος καθύπερθεν ένευεν 

εϊλετο δ' άλκιμα δοΰρε δύω, χεκορυθμένα χαλκω. 125 

όρβοθυρη δέ τις Εβκεν έυδμήτω ένΐ τοίχω, 

άχρότατον δέ παρ' ούδόν έυβταθέος μεγάροιο 

ήν όδός ές λαύρην, βανίδες δ' Εχον ευ άραρυΐαι. 

τήν δ' Όδυβεύς φράζεβθαι άνώγει δΐον νφορβόν 

εβτεώτ αγχ αυτής· μία δ' οΐη γίγνετ έφορμή. 130 

τοίς δ' 'Αγέλεως μετίειπεν, Επος πάντεββι πιφαύβκων 

,,ώ φίλοι, ούχ αν δή τις άν' όρβοθύρην άναβαίη 

xal εΐποι λαοΐβι, βοή δ' ωκιβτα γένοιτο; 

τφ κε τάχ' ούτος άνήρ νυν ύβτατα τοξάββαιτο." 

τον δ' αύτε προβέειπε Μελάν&ιος αίπόλος αιγών 135 

,,οϋ πως Εβτ , Αγέλαε διοτρεφές' αγχι γαρ αίνώς 

αυλής χαλά θύρετρα, xal άργαλέον βτόμα λαύρης' 

χαί χ' εϊς πάντας έρύχοι άνήρ, δς τ' αλχιμος εΐη. 

άλλ' αγεθ', υμίν τενχε' ένείχω θωρηχθήναι 

έχ θαλάμου' Ενδον γάρ, όίομαι, ουδέ πη άλλη 140 

τεύχεα χατθέβθην Όδυβεύς xal φαίδιμος υιός." 

ώς ειπών ανέβαινε Μελάνθιος αίπόλος αιγών 

ές θαλάμους Όδυβήος ανά ρώγας μεγάροιο. 

Ενθεν δώδεκα μίν βάκε Εξελε, τόββα δέ δοϋρα 

xal τόββας χυνέας χαλχήρεας ίπποδαβείας· 145 

δή δ* ΐμεναι, μάλα δ' ώχα φέρων μνηβτήρβιν έδωκε ν. 

xal τότ' Όδυββήος λύτο γουνατα xal φίλον ήτορ, 

ώς περιβαλλομένους Ιδε τεύχεα, χερβί δέ δοϋρα 

μακρά τινάββοντας · μέγα δ' αύτω φαίνετο Εργον. 
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αΐψα δϊ Τηλέμαχου έπεα πτερόεντα προβηνδα' 150 

,,Τηλέμαχ', ή μάλα δη τις ένΐ μεγάροιβι γυναικών 

νώιν έποτρυνει πόλεμου κακόν, ήϊ Μελανθεύς." 

τόν δ' αυ Τηλέμαχος πεπνυμένος αντίον ηνδα' 

,,ώ πάτερ, αυτός έγω τόδε γ' ήμβροτον, ουδέ τις άλλος 

αίτιος, δς θαλάμοιο θνρην πυκινώς άραρνΐαν 155 
κάλλιπον άγκλίνας' των δε άκοπος ή εν άμείνων. 

άλλ' ί'θι, δι 'Εύμαιε, θύρην έπίθες θαλάμοιο 

καΐ φράβαι, ή τις άρ' έβτΐ γυναικών, ή τάδε φέξει, 

ή υιός Αολίοιο Μελανθεύς, τόν περ δίω." 

&ς οI μεν τοιαύτα προς άλλήλους άγόρενον 160 

βή δ' αντις θαλαμόνδε Μελάνθιος αΐπόλος αιγών 

οΐβων τενχεα καλά. νόηβε δϊ δΐος νφορβός, 

αίψα δ' Όδνββήα προβεφώνεεν έγγνς έόντα' 

,,διογενες Ααερτιάδη, πολυμήχαν' Όδνΰβεν, 

κείνος δή αύτ άι'δηλος άνήρ, ον όιόμεθ' αύτοί, 165 

έρχεται ές θάλαμον. βύ δέ μοι νημερτϊς ένίβπες, 

ή μιν άποκτείνω, at κε χρείββων γε γένωμαι, 

ήε βοΐ ένθάδ' άγω, ΐν νπερβαβίας άποτίβη 

πολλάς, δββας ούτος έμήβατο βφ ένΐ οίκω." 

τόν δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολνμητις'Οδυββεύς'ΠΟ 

„ή τοι έγώ καϊ Τηλέμαχος μνηβτήρας άγανονς 

βχήβομεν έντοβθεν μεγάρων μάλα περ μεμαώτας· 

βφώι δ' άποβτρέψαντε πόδας καϊ χείρας νπερθεν 

ές θάλαμον βαλέειν, βανίδας δ' έκδήβαι δπιβθεν, 

βειρήν δϊ πλεκτήν έξ αύτοΰ πειρήναντε 175 

κίον &ν' ύψηλήν έρύβαι πελάβαι τε δοκοΐβιν, 

ως χεν δηθά ξωος έων χαλέπ' άλγεα πάβχη." 

ώς έφαθ', of δ' άρα τοϋ μάλα μεν κλνον ήδε πίθοντο, 

βάν δ' ΐμεν ές θάλαμον, λαθέτην δέ μιν ένδον έόντα. 

ή rot δ μεν θαλάμοιο μυχον χάτα τενχε' έρεύνα, 180 
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τω δ' έοταν έχάτερθε παρά σταθμοΐοι μένοντε. 

ευθ' υπέρ ούάόν έβαινε Μελάνθιος αίπόλος αιγών 

τη έτέρη μέν χειρί φέρων καλήν τρυφάλειαν, 

τη δ' έτέρη σάκος ενρν γέρον, πεπαλαγμένον αξη, 

Ααέρχεω ήρωος, 8 χουρίξων φορέεσχεν 185 

δή τότε γ' ήδη χεΐτο, φαφαΐ δ' έλέλυντο ιμάντων 

τώ δ' άρ' έπαΐξανθ' ελέτην έρυσάν τέ μιν είσω 

χονρίξ, έν δαπέδφ δέ χαμαΐ βάλον άχνυμενον κήρ, 

σύν δέ πόδας χείράς τε δέον θυμαλγέι δεβμφ 

ευ μάλ' απόστρεψαντε διαμπερές, ως έχέλευσεν 190 

υιός Ααέρταο, πολύτλας δΐος 'Οδυσσεύς· 

σειρήν δέ πλεχτήν έξ αύτοΰ πειρήναντε 

χίον' άν' ύψηλήν έρυσαν πέλασάν τε δοκοΐσιν. 

τόν δ' έπιχερτομέων προσέφης, 'Εύμαιε σνβώτα' 

„νυν μέν δή μάλα πάγχυ, Μελάνθιε, νύκτα φυλάξεις 195 

εύνη ένι μαλακή χαταλέγμενος, &ς σε έοικεν 

ούδέ σέ γ' ήρνγένεια παρ' Ώκεανοίο φοάων 

λήσει έπερχομένη χρυσόθρονος, ήνίχ άγινείς 

αίγας μνηστήρεσσι δόμον κάτα δαϊτα πένεσθαι." 

ως 6 μέν αύθι λέλειπτο ταθείς όλοω ένΙ δεσμω, 200 

τώ δ' ές τεύχεα δύντε, θύρην έπιθέντε φαεινήν, 

βήτην είς Όδυσήα δαΐφρονα ποιχιλομήτην. 

ένθα μένος πνείοντες έφέστασαν, οί μέν έπ' ουδού 

τέσσαρες, οί δ' έντοσθε δόμων πολέες τε xal έσθλοί' 

τοίσι δ' έπ' άγχίμολον θνγάτηρ Α ιός ήλθεν Άθήνη 205 

Μέντορι είδομένη ήμέν δέμας ήδέ xal αύδήν. 

τήν δ' Όδυσεύς γήθησεν Ιδών xal μύθον έειπεν 

,φΐέντορ, αμυνον άρήν, μνήσαι δ' έτάροιο φίλοιο, 

δς σ' άγαθά φέξεσχον όμηλιχίη δέ μοί έσσι." 

ως φάτ όιόμενος λαοσσόον έμμεν Άθήνην. 210 
μνηστήρες δ' έτέρωθεν δμόχλεον έν μεγάροισιν. 
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πρώτος τήν γ' ένένιπε Ααμαβτορίδης Άγέλαος' 

,,Μέντορ, μή β' έπέεββι παραιπεπίθηβιν Όδνββεύς 

μνηβτήρεββι μάχεβθαι, άμυνέμεναι δε οϊ αύτω. 

ώδε γαρ ήμέτερόν γε νόον τελέεβθαι όίω' 216 

δππότε χεν τούτους κτέωμεν, πάτερ ήδέ χαΐ υίόν, 

έν δέ βύ τοΐβιν έπειτα πεφήβεαι, ο Ια μενοινάς 

έρδειν έν μεγάροις' βφ δ' αντον χράατι τίβεις. 

αύτάρ έπήν χιμέων γε βίας άφελώμεθα χαλκω, 

κτήμαθ', δπόββα τοι έβτι,τά τ ένδοθι χαΐ τά θύρηφιν, 220 

τοΐβιν Όδυββήος μεταμίξομεν ούδέ τοι υϊας 

ζώειν έν μεγάροιβιν έάβομεν, ούδέ θύγατρας, 

ούδ' αλοχον χεδνήν 'Ιθάκης χατά αβτυ πολεύειν." 

ως φάτ, Άθηναίη δέ χολώβατο κηρόθι μάλλον, 

νείχεββεν δ' Όδυβήα χολωτοΐβιν έπέεββιν 225 

,,ούχέτι βοί γ', Όδνβεν, μένος έμπεδον ούδέ τις αλκή, 

οϊη 8τ' άμφ' 'Ελένη λευκωλένω εύπατερείη 

είνάετες Τρώεββιν έμάρναο νωλεμές αΐεί, 

πολλούς δ' άνδρας έπεφνες έν αΐνή δηιοτήτι, 

βή δ' ήλω βουλή Πριάμου πόλις εύρνάγνια. 230 

πώς δή νϋν, οτε βόν γε δόμον χαϊ κτήμαθ' ίκάνεις, 

αντα μνηβτήρων δλοφύρεαι αλκιμος είναι; 

αλλ' &γε δεϋρο, πέπον, παρ' έμ' ΐβταβο χαϊ ΐδε έργον, 

'όφρ' είδης, οϊός τοι έν άνδράβι δυβμενέεββιν 

Μέντωρ Άλκιμίδης έυεργεβίας άποτίνειν." 235 

ή φα χαϊ ου πω πάγχυ δίδου έτ εραλκέα νίκη ν, 

άλΤ έτ αρα βθένεός τε καϊ αλκής πειρήτιζεν 

ήμέν Όδυββήος ή δ' υίοΰ χυδαλίμοιο. 

αύτή δ' αίθαλόεντος άνά μεγάροιο μέλαθρον 

ε'ξετ' άναΐξαβα χελιδόνι είκέλη αντην. 240 

μνηβτήρας δ' ωτρννε Ααμαβτορίδης Άγέλαος 

Εύρυνομός τε χαϊ Άμφιμέδων Αημοπτόλεμός τε 
Ηοηεβι Οεχββελ. II. 11 
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Πείβανδρός τε Πολυκτορίδης Πόλνβός τε δαΐφρων' 

οί γάρ μνηβτήρων αρετή Εβαν έξοχ' άριβτοι, 

Δ Ο Ο Ο Ι ίτ' Εζωον περί τε ψνχέων έμάχοντο' 245 

τους δ' ήδη έδάμαββε βώζ καϊ ταρφέες Ιοί. 

τοις δ' Άγέλεως μετέειπεν, Επος πάντεββι πιφαύβκων 

,,ώ φίλοι, ήδη βχήβει άνήρ δδε χείρας άάπτονς' 

καϊ δή οί Μέντωρ μέν Εβη κενά εϋγματα ειπών, 

οί δ' οίοι λείπονται έπΐ πρώτηβι θύρηβιν. 250 

τω νϋν μή άμα πάντες άφίετε δονρατα μακρά, 

αλλ' άγεθ' οί ?ξ πρώτον άκοντίβατ', αϊ κέ ποθι Ζευς 

δώη Όδυββήα βλήβθαι καϊ χΰδος άρέβθαι. 

των δ' άλλων ου χήδος, έπήν ούτός γε πέβηβιν." 

ώς Εφαθ', οί δ' άρα πάντες ακόντιβαν, ώς έχέλευεν, 255 

ΐέμενοι' τά δέ πάντα έτώβια θήχεν Άθήνη. 

των άλλος μεν βταθμόν έυβταθέος μεγάροιο 

βεβλήχειν, άλλος δέ θύρην πυχινώς άραρυΐαν' 

άλλον δ' έν το έχω μελίη πέβε χαλκοβάρεια. 

αύτάρ έπεϊ δή δούρατ' άλεύαντο μνηβτήρων, 260 

τοίς δ' άρα μύθων ήρχε πολύτλας δΐος Όδυββεύς· 

,,ώ φίλοι, ήδη μέν κεν έγών είποιμι καϊ άμμιν 

μνηβτήρων ές δμιλον άχοντίβαι, οϊ μεμάαβιν 

ήμέας έξεναρίξαι έπΐ προτέροιβι κακοΐβιν 

ως Εφαθ', οί δ' άρα πάντες ακόντιβαν όξέα δοϋρα 265 

άντα τιτνβχόμενοι. Αημοπτόλεμον μεν Όδυββεύς, • 

Εύρυάδην δ' άρα Τηλέμαχος, "Ελατον δε βυβώτης, 

Πείβανδρον δ' άρ' επεφνε βοών έπιβουχόλος άνήρ. 

οί μέν Επειθ' άμα πάντες δδάξ ελον άβπετον ουδας, 

μνηβτήρες δ' άνεχώρηβαν μεγάροιο μυχόνδε. 270 

τοI δ' άρ' έπήιξαν, νεχύων δ' έξ Εγχε' ελοντο. 

αυτις δέ μνηβτήρες άκόντιβαν δξέα δοϋρα 

ΐέμενοι" τά δέ πολλά έτώβια θήχεν Άθήνη. 
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των άλλος μέν σταθμόν ένσταθέος μεγάροιο 

βεβλήκειν, άλλος δε θύρην πυκινως άραρυΐαν 275 

άλλου δ' έν τοίχω μελίη πέσε χαλκοβάρεια. 

Άμφιμέδων δ' άρα Τηλέμαχον βάλε χειρ' έπΐ καρπφ 

λίγδην, άκρην δέ ρινον ύηλήΰατο χαλκός. 

Κτήσ ίππος δ' 'Εύμαιον υπέρ σάκος έγχεΐ μακρφ 

ωμον έπέγραψεν τό δ' ΰπέρπτατο, πίπτε δ' έραξε. 280 

roí δ' αύτ' άμφ' Όδνόήα δαΐφρονα ποικιλομήτην 

μνηστήρων ές δμιλον àπόντισαν όξε'α δοϋρα. 

ένθ' αύτ' Εύρυδάμαντα βάλε πτολίπορθος 'Οδυσσεύς, 

Άμφιμέδοντα δέ Τηλέμαχος, Πόλυβον δέ συβώτης' 

Κτήσιππον δ' αρ' έπειτα βο&ν έπιβονκόλος άνήρ 285 

βεβλήκει πρός στήθος, έπευχόμένος δέ προσηύδα' 

,,ώ ΠολυθερΟεΐδη φιλοκέρτομε, μή ποτε πάμπαν 

εϊκων άφραδίης μέγα ειπείν, άλλά θεοΐσιν 

μνθον έπιτρέψαι, έπεί ή πολύ φέρτεροί είσιν. 

τοντό τοι άντί ποδός ξεινήιον, δν ποτ έδωκας 290 

άντιθέφ Όδυσήι δόμον κατ άλητεύοντι." 

ή ρα βοων ελίκων έπιβονκόλος' αντάρ 'Οδυσσεύς 

οντα Ααμαστορίδην αύτοσχεδον έγχεΐ μακρφ. 

Τηλέμαχος δ' 'Ευηνορίδην Αειώκριτον οντα 

δουρί μέσον κενεωνα, διαπρό δέ χαλκον έλασοεν 295 

ήριπε δέ πρηνής, χθόνα δ' ήλασε παντϊ μετώπφ. 

δή τότ 'Αθηναίη φθισίμβροτον αίγίδ' άνέσχεν 

νψόθεν έξ όροφής' των δέ φρένες έπτοίηθεν. · 

ot δ' έφέβοντο κατά μέγαρον βόες ως άγελαίαι' 

τάς μέν τ αΐόλος οίστρος έφορμηθεϊς έδόνησεν 300 

ωρη έν είαρινή, δτε τ' ήματα μακρά πέλονται. 

ot δ' ως τ αίγνπιοϊ γαμψώνυχες άγκνλοχεΐλαι 

ε'ξ όρέων έλθόντες έπ' όρνίθεσσι θόρωσιν 

τ al μέν τ έν πεδίω νέφεα πτώσσουσαι ΐενται, 

' 11* 
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of δέ τε τάς όλέκονβιν έπάλμενοι, ουδέ τις άλχή 305 

γίγνεται ονδε φυγή, χαίρονβι δε τ άνέρες άγρη' 

ώς άρα τοϊ μνηβτήρας έπεββύμενοι κατά δώμα 

τνπτον έπιβτροφάδην των δε βτόνος ωρνυτ άεικής 

κράτων τνπτομένων, δάπεδον δ' άπαν αΐματι θΰεν. 

Αειώδης δ' Όδυβήος έπεββνμενος λάβε γουνών, 310 

και μιν λιββόμενος ίπεα πτερόεντα προβηνδα' 

,,γοννοϋμαί β', Όδυβεϋ, βύ δέ μ' αΐδεο καί μ' έλέηβον 

ού γάρ πώ τινά φημι γυναικών έν μεγάροιβιν 

ειπείν ουδέ τι φέξαι άτάβθαλον, αλλά xal άλλους 

παύεβκον μνηβτήρας, δτις τοιαντά γε φέξοι. 315 

άλλά μοι ού πείθοντα κακών από χείρας Ιχεβθαι' 

τω καί άταβθαλίηβιν άεικέα πότμον έπέβπον. 

αύτάρ έγώ μετά τοΐβι θνοβκόος ουδέν έοργώς 

κείβομαι, ώς ουκ έβτι χάρις μετόπιβθ' έυεργέων." 

τόν δ' άρ' ύπδδρα ίδών προβέφη πολύμητιςΌδνββενς' 

,,εί μϊν δή μετά τοΐβι θνοβκόος ενχεαι είναι, 321 

πολλάκι που μέλλεις άρήμεναι έν μεγάροιβιν 

τηλοϋ έμοί νόβτοιο τέλος γλνκεροΐο γενέβθαι, 

βοΐ δ' άλοχόν τε φίλην βπέβθαι xal τέκνα τεκέβθαι. 

τω ούκ άν θάνατόν γε δυβηλεγέα προφύγοιβθα." 325 

ás άρα φωνήβας ξίφος εϊλετο χειρί παχείη 

κείμενου, δ φ' 'Αγέλαος άποπροέηχε χαμ&ξε 

κτεινόμένος' τω τόν γε κατ αυχένα μέββον έλαββεν. 

φθεγγομένου δ' άρα τοϋ γε χάρη χονίηβιν έμίχθη. 

Τερπιάδης δέ τ' άοιδός άλνβχανε χήρα μέλαιναν, 330 

Φήμιος, φ' ,ήειδε μετά μνηβτήρβιν ανάγκη, 

έβτη δ* έν χείρεββιν έχων φόρμιγγα λίγειαν 

άγχι παρ' δρβοθύρην δίχα δέ φρεβΐ μερμήριξεν, 

ή έκδύς μεγάροιο Αώς μεγάλου ποτΐ βωμόν 

έρχείου ΐζοιτο τετυγμένον, ίνθ' άρα πολλά 885 



ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ XXII. 159 

Λαέρτης Όδνβεύς τε βοών έπϊ μηρι έκηαν, 

ή γουνών λίββοιτο προβαΐξας Όδυβήα; 

ώδε δέ ot φρονέοντι δοάββατο κέρδιον είναι, 

γουνών αψαβθαι Λαερτιάδεω Όδυβήος. 

ή τοι δ φόρμιγγα γλαφυρήν χατέθηκε χαμάξε 340 

μεββηγνς κρητήρος ¿δέ θρόνου άργυροήλου, 

αυτός δ' αύτ Όάυβήα προβαΐξας λάβε γουνών, 

και μιν λιββόμενος έπεα πτερόεντα προβηύδα' 

,,γοννοϋμαί β', Όδυβεύ, βύ δέ μ' αίδεο χαί μ' έλέηβον. 

αύτω τοι μετόπιβθ' αχος έββεται, εί χεν άοιδόν 345 

πέφνης, δς τε θεοΐβι χαί άνθρωποιβιν άείδω. 

αύτοδίδαχτος δ' είμί, θεός δέ μοι έν φρεβίν οΐμας 

παντοίας ένέφυβεν' έοικα δέ τοι παραείδειν 

ως τε θεώ' τω μη με λιλαίεο δειροτομήβαι. 

χαί χεν Τηλέμαχος τάδε γ' εΐποι, βδς φίλος υιός, 350 

ώς έγώ ου τι εκών ές βον δόμον, ουδέ χατίζων, 

πωλεύμην μνηβτήρβιν άειβόμενος μετά δαΐτας, 

άλλά πολύ πλέονες καϊ κρείββονες ήγον ανάγκη." 

ως φάτο, τον δ' ήκουβ' Ιερή ϊς Τηλεμάχοιο, 

αΐψα δ' έόν πατέρα προβεφώνεεν έγγνς έόντα " 355 

,,ΐβχεο, μηδέ τι τούτον άναίτιον ουταε χαλκω. 

καϊ κήρυκα Μέδοντα βαώβομεν, 8ς τέ μευ αίεϊ 

οίκω έν ήμετέρφ κηδέβκετο παιδος έόντος, 

εί δή μή μιν έπεφνε Φιλοίτιος ήέ βνβώτης, 

ήέ eoi άντεβόληβεν δρινομένω κατά δώμα." 360 

ως φάτο, τοϋ δ' ήκονβε Μέδων πεπνυμένα είδώς· 

πεπτηως γαρ έκειτο υπό θρόνον, άμφΐ δέ δέρμα 

έβτο βοδς νεόδαρτον, αλύβκων χήρα μέλαιναν, 

αΐψα δ' υπό θρόνου ώρτο, βοος δ' άπέδυνε βοείην, 

Τηλέμαχον δ' άρ' έπειτα προβαΐξας λάβε γουνών, 365 

καί μιν λιββόμενος έπεα πτερόεντα προβηύδα· 
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,,ώ φίλ', έγω μέν δδ' είμΐ' βύ δ' ΐβχεο, είπε δέ πατρί, 

μή με περιβθενεων δηλήβεται όξΕι χαλκό, 

άνδρών μνηβτήρων χεχολωμΕνος, οι οί Εκειρον 

κτήματ ένΐ μεγάροις, βέ δέ νήπιοι ουδέν Ετιον." 370 

τον δ" έπιμειδήβας προβεφη πολύμητις Όδυββεύς' 

,,θάρβει, έπεί δή β' ούτος Ερύβατο καϊ έβάωβεν, 

οφρα γνως κατά θυμόν, άτάρ εΐπηβθα καϊ άλλα, 

ώς χακοεργίης έυεργεβίη μέγ' άμείνων. 

αλλ' Εξελθόντες μεγάρων εζεβθε θνραζε 375 

Εκ φόνου εις αύλήν, βύ τε καϊ πολύφημος άοιδός, 

δφρ' αν Εγώ κατά δώμα πονήβομαι, δττεό με χρή" 

ώς φάτο, τω δ' έξω βήτην μεγάροιο κιόντε. 

εζέβθην δ' άρα τώ γε Α ιός μεγάλου ποτΐ βωμό ν, 

πάντοβε παπταίνοντε, φόνον ποτιδεγμενω αίεί' 380 

πάπτηνεν δ' Όδυβεύς καθ' εόν δόμον, εί τις έτ' άνδρών 

ξωός ύποκλοπεοιτο, άλύβκων χήρα μέλαιναν, 

τους δέ Iδεν μάλα πάντας Εν αϊματι καϊ κονίηβιν 

πεπτεώτας πολλούς, ως τ' Ιχθύας, ους θ' άλιήες 

κοίλον ¿ς αίγιαλόν πολιής Εχτοβθε θαλάββης 385 

διχτύω ΕξΕρνβαν πολνωπω - οί δε τε πάντες 

χύμαθ' άλός ποθέοντες Επί ψαμάθοιβι κέχυνται' 

τών μέν τ ήέλιος φαεθων έξείλετο θυμόν 

ώς τότ' αρα μνηβτήρες ¿π' άλλήλοιβι κέχυντο. 

δή τότε Τηλεμαχον προβέφη πολύμητις Όδυββεύς' 390 

,,Τηλέμαχ , εί δ' αγε μοι κάλεβον τροφον Εύρύχλειαν, 

δφρα Επος είπωμι, τό μοι καταθύμιόν Εβτιν." 

ώς φάτο, Τηλέμαχος δέ φίλω Επεπείθετο πατρί, 

κινήβας δέ θύρην προβεφη τροφον Εύρύχλειαν 

,,δεϋρο δή δρβο, γρήυ παλαιγενες, ή τε γυναικών 395 

δμωάων βκοπός Εββι κατά μΕγαρ' ήμετεράων. 

ερχεο' χιχλήβκει βε πατήρ έμός, δφρα τι είπη." 
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ώς άρ' έφώνηβεν, τη δ' άπτερος έπλετο μύθος, 

ώιξεν δε θύρας μεγάρων έύ ναιεταόντων, 

βή δ' ΐμεν, αντάρ Τηλέμαχος πρόβθ' ήγεμόνενεν. 400 
εΐιρεν έπειτ Όδυβήα μετά κταμένοιβι νέκυββιν 

αϊματι καΐ λύθρω πεπαλαγμένον ως τε λέοντα, 

δς ρά τε βεβρωκως βοος έρχεται άργαύλοιο' 

πάν δ' άρα οί βτήθός τε παρήιά τ' άμφοτέρωθεν 

αίματόεντα πέλει, δεινός δ' είς ώπα ίδέβθαι* 405 
ώς Όδυβεύς πεπάλακτο πόδας καΐ χείρας ϋπερθεν. 

ή δ' ώς ουν νέκνάς τε καΐ άβπετον εΐβιδεν αιμα, 

ΐθυβέν ρ όλολύξαι, έπεί μέγα εΐβιδεν έργον 

αλλ' Όδνβενς κατέρνκε και έβχεθεν ίεμένην περ, 

καί μιν φωνήβας έπεα πτερόεντα προβηύδα' 410 

„έν θυμω, γρην, χαίρε καϊ ί'βχεο μηδ' όλόλυξε' 

ονχ όβίη κταμένοιβιν έπ' άνδράβιν εύχετάαβθαι. 

τούβδε δε μοΐρ' έδάμαββε θεών καϊ βχετλια έργα' 

ου τινα γάρ τίεβκον έπιχθονίων ανθρώπων, 

ού κακόν ούδε μεν έβθλόν, ο τέ βφεας εέβαφίκοιτο' 415 
τω και αταβθαλίηβιν άεικέα πότμον έπέβπον. 

άλλ' άγε μοι βν γυναίκας ένϊ μεγάροις κατάλεξον, 

αϊ τέ μ' άτιμάξονβι καϊ αϊ νηλείτιδές είβιν." 

τον δ' αύτε προβέειπε φίλη τροφός Ευρύκλεια' 

,,τοιγάρ εγώ τ οι, τέκνον, άληθείην καταλέξω. 420 

πεντήκοντα τοί είβιν ένϊ μεγάροιβι γυναίκες 

δμωαί' τάς μεν τ έργα διδάξαμεν έργάζεβθαι, 

εί'ριά τε ξαίνειν και δουλοβύνην άνέχεβθαι' 

τάων δώδεκα πάβαι άναιδείης έπέβηβαν, 

οϋτ έμε τίουβαι ούτ* αυτήν Πηνελόπειαν. 425 

Τηλέμαχος δε νέον μεν άέξετο, ουδέ έ μήτηρ 

βημαίνειν εΐαβκεν έπι δμωήβι γυναιξίν. 

άλλ' άγ' έγών άναβαβ' υπερώια βιγαλόεντα 
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εϊπω βή αλόγα, τή τις θεός νπνον έπώρϋεν." 

τήν δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολνμητις-Όδνββενς' 

,,μή πω την γ' έπέγειρε' 6ν δ' ένθάδε είπε γνναιξϊν 431 

έλθέμεν, αϊ περ πρόβθεν άεικέα μηχανόωντο" 

ώς άρ' έφη, γρήνς δέ διεκ μεγάροιο βεβήκειν 

άγγελέονΰα γυναιξί καΐ ότρννέονβα νέεβθαι. 

αύτάρ δ Τηλέμαχον και βουκόλον ήδε βυβώτην 43δ 

εις έ καλεβΰάμενος έπεα πτερόεντα προβηύδα' 

„άρχετε νϋν νέκυας φορέειν και άνωχθε γυναίκας' 

αύτάρ έπειτα θρόνους περικαλλέας ήδε τραπέξας 

ύδατι καΐ βπόγγοιβι πολντρήτοιβι καθαίρειν. 

αύτάρ έπήν δή πάντα δόμον κατακοβμήβηβθε, 440 

δμωάς έξαγαγόντες ένβταθέος μεγάροιο 

μεββηγύς τε θόλου και άμνμονος έρκεος αυλής, 

θεινέμεναι ξίφεβιν τανυήκεβιν, εις ο κε παβέων 

ψνχάς έξαφέληβθε καϊ έκλελάθωντ' Αφροδίτης, 

την άρ' υπό μνηβτήρβιν έχον μίβγοντό τε λάθρη." 445 

ως έφαθ', αί δέ γυναίκες άολλέες ήλθον απαβαι 

αίν' όλοφνρόμεναι θαλερού κατά δάκρυ χέουβαι. 

πρώτα μεν ονν νέκνας φόρεον κατατεθνηώτας, 

κάδ δ' άρ' υπ αίθονβη τίθεβαν ένερκέος αυλής, 

άλλήλοιβιν έρείδονβαι. βήμαινε δ' 'Οδυσσεύς 450 

αυτός επιβπέρχων, ταϊ δ' έκφόρεον καϊ ανάγκη. 

αύτάρ έπειτα θρόνους περικαλλέας ήδε τραπέξας 

ύδατι καϊ βπόγγοιβι πολντρήτοιβι κάθαιρον. 

αντάρ Τηλέμαχος καϊ βουκόλος ήδε βνβώτης 

λίβτροιβιν δάπεδον πνκα ποιητοϊο δόμοιο 455 

ξϋον ταϊ δ' έφόρεον δμωαί, τίθεβαν δέ θνραξε. 

αντάρ έπεί δή παν μέγαρον διεκοβμήβαντο, 

δμωάς δ' έξαγαγόντες ένβταθέος μεγάροιο 

μεββηγνς τε θόλου κα.1 άμνμονος έρκεος αυλής, 
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εΐλεον έν βτείνει, δθεν οϋ πως ήεν άλύξαι. 460 

τοΐβι δέ Τηλέμαχος πεπνυμένος ήρχ αγόρευειν 

,,μή μεν δή καθαρω θανάτω άπο θυμό ν έλοίμην 

τάων, αϊ δή έμή κεφαλή χατ' όνείδεα χεϋαν 

μητέρι θ' ήμετέρη παρά τε μνηβτήρβιν ί'αυον." 

ως αρ' εφ η xal πεϊβμα νεός χυανοπρώροιο 465 

κίονος έξάψας μεγάλης περίβαλλε θόλοιο, 

ύψόβ' έπεντανύβας, μή τις ποβιν ούδας ΐχοιτο. 

ως δ' οτ αν ή χίχλαι τανυβίπτεροι ηε πέλειαι 

ε'ρκει ένιπλήξωβι, τό θ' έβτήκη ένϊ θάμνω, 

αυλιν έβιέμεναι, βτυγερος δ' ύπεδέξατο κοΐτος, 470 

ως αί γ' έξείης κεφαλάς έχον, άμφΐ δέ πάβαις 

δειρήβιν βρόχοι ήβαν, οπως οΐκτιβτα θάνοιεν. 

ήβπαιρον δέ πόδεββι μίνυνθά περ, οϋ τι μάλα δήν. 

έχ δέ Μελάνθιον ήγον ανά πρόθυρου τε xal αύλήν 

τοϋ δ' άπο μέν ρΐνάς τε xal οϋατα νηλέι χαλκω 475 

τάμνον μήδεά τ έξέρυβαν, χυβίν ωμά δάβαβθαι, 

χείρας τ' ήδέ πόδας κόπτον χεχοτηότι θυμω. 

οι μέν έπειτ άπονιψάμενοι χεΐράς τε πόδας τε 

είς Όδυβήα δόμονδε κίον, τετε'λεστο δέ έργον 

αυτάρ ο γε προΰέειπε φίλην τροφον Ευρύχλειαν 480 

,,οίβε θέειον, γρήυ, κακών άκος, οϊβε δέ μοι πΰρ, 

'όφρα θεειώβω μέγαρον. βύ δέ Πηνελόπειαν 

έλθεΐν ενθάδ' άνωχθι βύν άμφιπόλοιβι γυναιξίν, 

πάβας δ' ότρυνον δμωάς κατά δώμα νέεβθαι." 

τον δ' αυτέ προΰέειπε φίλη τροφός Ευρύκλεια· 485 

„ναι δή ταϋτά γε, τέκνου έμόν, κατά μοΐραν έειπες. 

άλλ' άγε τοι χλαΐνάν τε χιτώνά τε εϊματ ένείκω,, 

μη δ' ούτω ράκεβιν πεπυκαβμένος εύρέας ωμούς 

ε'βταθ' ένι μεγάροιβν νεμεββητον δέ κεν εΐη."' 

τήν δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις Όδνββεύς " 490 
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,,πϋρ νϋν μοι πρώτιβτον ένϊ μεγάροιβι γενεβθω." ' 

ώς έφατ', ούδ' άπίθηβε φίλη τροφός Ευρύκλεια, 

ήνεικεν δ' άρα πυρ και θήιον αύτάρ Όδυββεύς 

ευ διεθειωβεν μέγαρον καΐ δώμα και ανλήν. 

γρήυς δ' αύτ' απέβη δια δώματα κάλ' Όδυβήος 495 

άγγελέουΰα γυναιξί και οτρυνέουβα νέεΰθαι' 

al δ' ί'βαν εκ μεγάροιο δάος μετά χερβίν εχουβαι. 

αί μεν άρ' άμφεχε'οντο καΐ ήβπάζοντ Όδυβήα, 

και κύνεον άγαπαξόμεναι κεφαλήν τε καΐ ώμους 

χείρας τ αίνύμεναι' τον δε γλυκύς ίμερος ήρειν 500 

κλάυθμοΰ και βτοναχής, γίγνωβκε δ' άρα φρεβι πάβας. 

Ο Δ Τ Σ Σ Ε Ι Α Σ Ψ. 

Όόνββέως νπό Πηνελόπης άναγνωριβμός. 

γρήυς δ' είς ύπερω άνεβήβετο καγχαλόωδα, 

δεβποίνη έρέουβα φίλον πόβιν ένδον εόντα ' 

γούνατα δ' έρρώβαντο, πόδες δ' ύπερικταίνοντο. 

βτή δ' άρ' υπέρ κεφαλής καί μιν προς. μϋθον εειπεν 

,,εγρεο, Πηνελόπεια, φίλον τέκος, όφρα ΐδηαι 5 

όφ&αλμο ΐβι τεοΐβι, τά τ' ελδεαι ή ματ α πάντα, 

ήλθ' Όδυβεύς καί οίκον ίκάνεται όψέ περ έλθών, 

μνηβτήράς δ' εκτεινεν άγήνορας, οΐ τε' οί οίκον 

κήδεβκον καί κτήματ' εδον βιόωντό τε παΐδα." . 

τήν δ'. αύτ ε προ βέειπε περίφρων Πηνελόπεια'· 10 

„μαία φίλη,, μάργην 6ε θεοί θέβαν, ο'ί τε δύνανται . 

άφρονα ποιήβαι καί έπίφρονά περ μάλ' έόντα, 

καί τε χαλιφρονέοντα βαοφροβύνης έπέβηβαν' • 
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οΐ βέ περ έβλαψαν, πριν δε φρένας αίΰίμη ήβθα. 

τίπτε με λωβενεις πολνπενθέα θυμό ν έχονβαν; ιε 

ταντα παρέξ έρέονΰα καϊ εξ ΰπνον μ' ανεγείρεις 

ήδέος, δς μ' έπέδηβε φίλα βλέφαρ' άμφικαλύψας; 

ού γάρ πω τοιόνδε κατέδραθον, έξ ού 'Οδυσσεύς 

ωχετ' εποψόμενος Κακοΐλιον ουκ όνομαβτήν. 

αλλ' άγε νυν κατάβηθι καΙ άψ έρχευ μεγαρόνδε. 20 

ει γάρ τις μ' άλλη γε γυναικών, αΐ μοι έασιν, 

ταντ έλθοϋσ' ήγγειλε καϊ έξ ύπνου μ' άνέγειρεν, 

τω κε τάχα στνγερώς μιν έγων απέπεμψα νέεβθαι 

αντις έσω μέγαρον' σε δέ τοντό γε γήρας όνήσει." 

τήν δ' αντε προβέειπε φίλη τροφός Ευρύκλεια· 25 

,,ον τί β ε λωβεύω, τέκνον φίλον, αλλ' έτνμόν τυι 

ήλθ' Όδνβεύς καϊ οίκον [χάνεται, ¿>ς αγορεύω, 

δ ξεΐνος, τον πάντες άτιμων έν μεγάροιβιν. 

Τηλέμαχος δ' άρα μιν πάλαι ήδεεν ένδον έόντα, 

άλλα βαοφροβύνηβι νοήματα πατρός έκενθεν, 30 

δφρ' άνδρών τίβαιτο βίην νπερηνορεόντων." 

ώς έφαθ', ή δ' έχάρη και άπό λέκτροιο θοροΰβα 

γρηι περιπλέχθη, βλεφάρων δ' άπό δάκρνον ήκεν, 

καί μιν φωνήβαβ' έπεα πτερόεντα προβηύδα· 

,,εί δ' άγε δη μοι, μαία φίλη, νημερτές ένίβπες, 35 

εί έτεόν δή οΐκον [χάνεται, ώς άγορεύεις, 

οππως δή μνηστήρα ιν άναιδέσι χείρας έφήκεν 

μοϋνος έών, ο[ δ' αίεν άολλέες ένδον έμιμνον." 

τήν δ' αντε προβέειπε φίλη τροφός Εύρύκλεια' 

,,ούκ ΐδον, ου πνθόμην, άλλα στόνον οίον άκουβα 40 

κτεινομένων' ήμεΐς δε μνχω θαλάμων ένπήκτων 

ήμεθ' άτνξόμεναι, σανίδες δ' έχον εν άραρνΐαι, 

πρίν γ' δτε δή με βός νιος άπό μεγάροιο κάλεββεν 

Τηλέμαχος· τον γάρ ρα πατήρ προέηκε καλέββαι. 
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εύρον έπειτ Όδυβήα μετά κταμένοιβι νέκυββιν 45 

έβτεώθ'· οί δε μιν άμφί, κραταίπεδον ούδας έχοντες, 

κείατ έπ άλλήλοιβιν ίδοϋβά κε θυμον ίάνθης 

[αΐματι καί λ.ύθρω πεπαλαγμενον ως τε λέοντα]. 

νϋν δ' οί μεν δή πάντες έπ' αύλείηβι θύρηβιν 

αθρόοι, αυτάρ ό δώμα θεειονται περιχαλλές, 50 

πυρ μέγα χηάμενος, βϊ δε με προεηχε καλέββαι. 

αλλ' έπεν, 8φρα βφώι ένφροβύνης έπιβήτον 

άμφοτέρω φίλον ήτορ, έπεί κακά πολλά πέποβθε. 

νϋν δ' ήδη τόδε μακρόν έέλδωρ έκτετέλεβται' 

ήλθε μεν αυτός ξωος έφέβτιος, εύρε δε καί βε 55 

καΐ παΐδ' έν μεγάροιβι' κακώς δ' οΐ πέρ μιν έρεξον 

μνηβτήρες, τους πάντας έτίβατο ω ένΐ οίκω." 

τήν δ' αύτε προβέειπε περίφρων Πηνελόπεια' 

„μαία φίλη, μή πω μέγ' έπεύχεο καγχαλόωβα. 

οίβθα γαρ, ως χ' άβπαβτός ένΐ μεγάροιΰι φανείη 60 

παβι, μάλιβτα δ' έμοί τε καί υίέι, τον τεκόμεβθα' 

αλλ' ουκ έβθ' όδε μϋθος έτήτυμος, ώς αγορεύεις, 

αλλά τις αθανάτων κτεΐνε μνηβτήρας ¿γαυούς, 

ϋβριν άγαββάμενος θυμαλγέα καί κακά έργα. 

ου τινα γαρ τίεβκον έπιχθονίων ανθρώπων, 65 

ού κακόν ούδε μεν έβθλόν, δ τε βφεας είβαφίκοιτο· 

τω δι' άταβθ αλέας έπαθον κακόν, αύτάρ Όδυΰβεύς 

ώλεβε τηλον νόβτον Άχαιίδος, ώλετο δ' αυτός." 

τήν δ' ήμείβετ έπειτα φίλη τροφός Ευρύκλεια' 

,,τέκνον έμόν, ποιόν βε έπος φύγεν έρκος όδ όντων, 70 . 

ή πόβιν ένδον έόντα παρ' έβχάρη ου ποτ' έφηβθα 

οΐκαδ' έλεύβεβθαι • θυμός δέ τοι αίεν άπιβτος. 

άλλ' άγε τοι καί βήμα άριφραδϊς άλλο τι εί'πω, 

ούλήν, τήν ποτέ μιν βϋς ήλαβε λευκώ όδόντι. 

τήν άπονίξονβα φραβάμην, έθελον δϊ eoi αυτή 75 
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είπέμεν αλλά μ' εκείνος ελών επί μάβτακα χερβίν 

ουκ έα είπέμεναι πολνϊδρείηβι νόοιο. 

αλλ' ε'πεν αντάρ έγών εμέθεν περιδώβομαι αυτής· 

αΐ κέν β' έξαπάφω, κτεϊναί μ οίχτίβτω όλέθρω" 

την δ' ήμείβετ έπειτα περίφρων Πηνελόπεια' 80 

,,μαία φίλη, χαλεπόν δε θεών αίειγενετάων 

δήνεα εΐρνβθαι, μάλα περ πολύϊδριν έοϋβαν ' 

αλλ' έμπης ί'ομεν μετά παΐδ' εμόν, όφρα ΐδωμαι 

άνδρας μνηβτήρας τεθνηότας, ήδ' δ? έπεφνεν." 

ως φαμένη κατέβαιν' υπερώια· πολλά δέ οΐ χήρ 85 

ώρμαιν', ή άπάνενθε φίλον πόβιν έξερεείνοι, 

ή παρβταβα χνβειε χάρη xal χεΐρε λαβονβα. 

ή δ' έπει είβήλθεν xal ύπέρβη λάινον ούδόν, 

έξετ' έπειτ Όδυβήος έναντίη, εν πυρός αυγή, 

τοίχου τοϋ έτερου' δ δ' άρα προς κίονα μαχρήν 90 

ήβτο κάτω όρόων ποτιδέγμενος, ει τί μιν staro ι 

ίφθίμη παράκοιτις, έπεί ΐδεν όφθαλμοΐβιν. 

ή δ' άνεω δήν ήβτο, τάφος δέ οI ήτορ ϊκανεν' 

όψει δ' άλλοτε μεν μιν ένωπαδίως έβίδεβκεν, 

άλλοτε δ' άγνώβαβκε κακά χροΐ εΐματ έχοντα. 95 

Τηλέμαχος δ' ένένιπεν, έπος τ' έφατ έκ τ' όνόμαζεν 

,,μήτερ έμή δνβμητερ, άπηνέα θυμό ν έχουβα, 

τίφθ' ούτω πατρός νοβφίξεαι, ουδέ παρ' αυτόν 

έξομένη μύθοιβιν άνείρεαι ουδέ μεταλλας; 

ου μεν κ άλλη γ' ωδε γυνή τετληότι θυμω 100 
ανδρός άφεβταίη, δ? οι κακά πολλά μογήβας 

έλθοι έεικοβτω έτεΐ ές πατρίδα γαΐαν' 

β οι δ' αίεί κραδίη βτερεωτέρη έβτΐ λίθοιο." 

τον δ' αυτέ προβέειπε περίφρων Πηνελόπεια' 

,,τέκνον έμόν, θυμός μοι ένΐ βτήθεββε τέθηπεν, 105 

ουδέ τι προβφάβθαι δύναμαι έπος ονδ' έρέεβθαι, 



168 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ I. , 

ούδ' ε ¿ς ώπκ ίδε'βθαι εναντίον, εί δ' ετεόν δή 

έβτ Όδνβεύς καΐ οίκον ίκάνεται, ή μάλα νώι 

γνωβόμεθ' αλλήλων και λώιον έβτι γαρ ήμΐν 

βήμαθ', α δή καΐ νώι κεκρνμμε'να ί'δμεν άπ άλλων." 110 
ώς φάτο, μείδηβεν δε πολύτλας δ ίο ς Όδυββεύς, 

αΐψα δέ Τηλέμαχον επεα πτερόεντα προβηύδα' 

,,Τηλέμαχ', ή τοι μητέρ' ένΐ μεγάροιβιν έαβον 

πειράζειν έμέθεν τάχα δέ φράβεται καΐ άρειον. . 

νϋν δ' οττι ρυπόω, κακά δέ χροΐ ε'ίματα είμαι, 115 

τοννεκ ατιμάζει με και ου πώ φηβι τον είναι, 

ήμεΐς δέ φραζώμεθ', δπως οχ' άριβτα γένηται. 

καΐ γάρ τίς θ' ένα φώτα κατακτείνας évi δήμω, 

ψ μή πολλοί έωβιν άοββητήρες όπίΰΰω, 

φεύγει πηούς τε προλιπών καΐ πατρίδα γαΐαν 120 
ημείς δ' ί'ρμα πόληος άπέκταμεν, οι μέγ' άριβτοι 

κούρων είν 'Ιθάκη· τά δέ 6ε φράζεβθαι άνωγα." 

τον δ' al· Τηλέμαχος πεπννμένος άντίον ηϋδα' 

„αυτός ταϋτά γε λεϋΰβε, πάτερ φίλε' βήν γάρ άρίβτην 

μήτιν έπ' ανθρώπους φάβ' έμμεναι, ουδέ κέ τίς τοι 125 

άλλος άνήρ έρί6ειε καταθνητών άνθρώπων. 

[ημείς δ' έμμεμαώτες α μ' έψόμεθ', ουδέ τί φημι 

αλκής δευήβεβθαι, δβη δύναμίς γε πάρεβτιν.]" 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις Όδυββεύς' ' 

„τοιγάρ έγων έρέω, ως μοι δοκεί είναι άριβτα. 130 

πρώτα μέν άρ λούΰαβθε και άμφιέΰαβθε χιτώνας, 

δμωύς δ' έν μεγάροιβιν άνώγετε εϊμαθ' έλέβθαι' 

ανταρ θείος αοιδός έχων φόρμιγγα λίγειαν 

ήμΐν ήγείβθω φιλοπαίγμονος όρχηθμοίο, 

ως κέν τις φαίη γάμον έμμεναι έκτος άκούων, 135 

ή άν' όδον βτείχων ή οϊ περιναιετάουβιν. 

μή πρόβθε κλέος εύρύ φόνου κατά άβτυ γένηται 
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ανδρών μνηστήρων, πριν γ' ήμέας έλθέμεν έξω 

άγρον ές ήμ έτερον πολνδένδρεον ένθα δ' έπειτα 

φρασσόμεθ', orti κε κέρδος 'Ολύμπιος έγγυαλίξη." 140 

ως έφαθ', οί δ' άρα τον μάλα μέν κλύον ήδϊ πίθοντο. 

πρώτα μέν ούν λούσαντο καΐ άμφιέσαντο χιτώνας, 

ωπλισθεν δέ γυναίκες' δ δ' εΐλετο θείος αοιδός 

φόρμιγγα γλαφυρήν, ¿ν δέ σφιβιν ΐμερον ώρβεν 

μολπής τε γλυκερής καϊ άμνμονος όρχηθμοΐο. 145 

τοΐβιν δέ μέγα δώμα περιστεναχίζετο ποσβίν 

ανδρών παιζόντων καλλιζώνων τε γυναικών, 

ώδε δέ τις είπεβκε δόμων έκτοσθεν άκονων · 

,,ή μάλα δή τις έγημε πολυμυήστην βασίλειαν 

σχετλίη, ονδ' έτλη πόσιος ού κονριδίοιο 150 

εί'ρνσθαι μέγα δώμα διαμπερές, εϊος ΐκοιτο." 

ώς αρα τις εϊπεσκε, τά δ' ουκ Ισαν, ώς έτέτνκτο. 

αύτάρ Όδνσσήα μεγαλήνορα φ ivi οίκω 

Ευρυνόμη ταμίη λοϋσεν καϊ χρΐσεν έλαίω, 

άμφΐ δέ μιν φάρος καλόν βάλεν ήδϊ χιτώνα' 155 

αύτάρ κάκ κεφαλής χεϋεν πολύ κάλλος Άθήνη, 

[μείξονά τ' είσιδέειν καϊ πάσσονα' κάδ δέ κάρητος 

οΰλας ήκε κόμας, νακινθίνω ανθεί όμοιας. . . 

ώς δ' δτε τις χρυβον περιχευεται άργνρω άνήρ 

ί'δρις, δν Ήφαιστος δέδαεν καϊ Παλλάς Άθήνη 160 

τέχνην παντοίην, χαρίεντα δέ έργα τελείει, 

ως μεν τω περίχευε χάριν κεφαλή τε καϊ ωμοις.] 

έκ δ' άσαμίνθου βή δέμας άθανάτοιβιν όμοιος, 

αψ δ' αύτις κατ άρ' έζετ έπΐ θρόνου, ένθεν ανέστη, 

άντίον ής ¿λόχου και μιν προς μΰθον έειπεν 165 

,,δαιμονίη, περί σοι γε γυναικών θηλυτεράων 

κήρ άτέραμνον έθηκαν 'Ολύμπια δώματ' έχοντες' \ 

ού μέν κ' άλλη γ' ώδε γυνή τετληότι θνμω ' 
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άνδρός άφεβταίη,.ος of κακά πολλά μογήβας 

έλθοι έεικοβτω έτεΐ ές πατρίδα γαϊαν. 170 

αλλ' άγε μοι, μαία, βτόρεβον λέχος, 'όφρα καΐ αυτός 

λέξομαι' ή γάρ τη γε βιδήρεος έν φρεβΐ θυμός." 

τόν δ' αυτε προβέειπε περίφρων Πηνελόπεια' 

,,δαιμόνι', οϋτ άρ τι μεγαλίξομαι οϋτ' ¿θερίζω 

οϋτε λίην άγαμαι' μάλα δ' ευ οίδ', οίος εηβθα 175 

έξ 'Ιθάκης έπΐ νηος ίων δολιχηρέτμοιο. 

αλλ' άγε of βτόρεβον πυκινόν λέχος, Ευρύκλεια, 

έκτος έυβταθέος θαλάμου, τόν ρ αυτός έποίειν 

ένθα οί έκθεΐβαι πυκινόν λέχος έμβάλετ' εύνήν,. 

κώεα και χλαίνας καί ρήγεα βιγαλόεντα." 180 

&ς άρ' έφη πόβιος πειρωμένη' αύτάρ Όδυββενς 

όχθήβας άλοχον προβεφώνεε κεδνά ίδυΐαν 

,,ώ γύναι, ή μάλα τούτο έπος θυμαλγϊς έειπες. 

τις δέ μοι άλλοβ' έθηκε λέχος; χαλεπον δέ κεν εΐη 

καί μάλ' έπιβταμένω, οτε μή θεός αυτός έπελθων 185 

ρηιδίως έθέλων θείη άλλη ένΐ χώρη' 

ανδρών δ? ου κέν τις ζωός βροτός, ούδε μάλ' ηβών, 

ρεΐα μετοχλίββειεν, έπεί μέγα βήμα τέτυκται 

έν λέχει άβκητω · τό δ' έγώ κάμον, ουδέ τις άλλος, 

θάμνος έφν τανύφυλλος έλαίης ε'ρκεος έντός, 190 

άκμηνος θαλέθών, πάχετος δ' ην ήύτε κίων. 

τω δ' έγώ άμφιβαλών θάλαμον δέμον, όφρα τέλεββα, 

πυκνήβιν λιθάδεββι, καί εν καθύπερθεν έρεψα, 

κολλητάς δ' έπέθηκα θύρας, πνκινώς άραρυίας. 

xal τότ έπειτ άπέκοψα κόμην τανυφύλλου έλαίης, 195 

κορμόν δ' έκ φίζης προταμών άμφέξεβα χαλκω 

ευ xal έπιβταμένως, καί έπΐ βτάθμην ίθυνα, 

ερμίν' άβκήβας, τέτρηνα δϊ πάντα τερέτρω. 

έχ δϊ τοΰ άρχόμενος λέχος έξεον, δφρα τέλεββα, 
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δαιδάλλ.ων χρνβφ τε καΐ άργύρω ήδ' έλέφαντι · 200 

έν δ' έτάννββ' ιμάντα βοός φοινίκι φαεινόν. 

οντω τοι τόδε βήμα πιφαύβκομαι· ουδέ τι οΐδα, 

ή μοι έτ εμπεδόν έβτι, γύναι, λέχος, ήέ τις ήδη 

ανδρών άλλοβ' έθηκε, ταμων νπο πνθμέν' έλαίης." 

ώς φάτο, τής δ' αυτού λύτο γούνατα και φίλον ήτορ 205 

βήματ άναγνούβη, τά οι έμπεδα πέφραδ' Όδνββεύς. 

δακρύβαβα δ' έπειτ ίθνς δράμεν, άμφΐ δέ χείρας 

δειρή βάλλ' Όδυβήι, κάρη δ' εκνβ' ήδε προβηύδα' 

,,μή μοι, Όδνββεύ, βκυξεν, ¿πει τά περ άλλα μάλιβτα 

ανθρώπων πεπννβο' θεοί δ' ωπαζον όιζύν, 210 

οΐ νώιν άγάβαντο παρ' άλλήλοιβι μένοντε 

ήβης ταρπήναι καΐ γήραος ονδον ίκέβθαι. 

αντάρ μή νυν μοι τόδε χώεο μηδέ νεμέββα, 

οννεκά β' ού το πρώτον, έπεί ί'δον, ώδ' άγάπηβα. 

αίεΐ γάρ μοι θυμός ¿vi βτήθεββι φίλοιβιν 215 

έρρίγει, μή τις με βροτών άπάφοιτ' έπέεββιν 

έλθών πολλοί γαρ κακά κε'ρδεα βονλεύονβιν. 

[ουδέ κεν 'Αργείη 'Ελένη, Αιος έκγεγανΐα, 

άνδρΐ παρ' άλλοδαπω έμίγη φιλότητι καΐ εύνή, 

εΐ ήδη, δ μιν αντις άρήιοι νιες Αχαιών 220 

άξέμεναι οίκόνδε φίλην ές πατρίδ' ε μέλλον, 

την δ' ή τοι ρέξαι θεός ωρορε έργον άεικές' 

την δ' άτην ού πρόβθεν εφ έγκάτθετο θνμφ 

λνγρήν, εξ ής πρώτα καΐ ήμέας ΐκετο πένθος.] 

νϋν δ', έπεί· ήδη βήματ' άριφραδέα κατέλεξας 225 

εύνής ήμετέρης, ήν ού βροτος άλλος όπώπειν, 

αλλ' οΐοι βν τ εγώ τε, καΐ άμφίπολος μία μοννη, 

Άκτορίς, ήν μοι έδωκε πατήρ έτι δενρο κιούβη, 

ή νώιν εί'ρυτο θύρας πνκινοϋ θαλάμοιο, 

πείθεις δή μεν θνμον άπηνέα περ μάλ' έόντα." 230 

Ηοηκβι Oi>y8SSA. II . 12 
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ως φάτο, τω δ' έτι μάλλον νφ' ΐμερον ώρβε γόοιο, 

κλαίε δ' έχων άλοχον θυμαρέα, κείνα ¿δνΐαν. 

ώς δ' οτ αν άσπάσιος γη νηχομένοιβι φανήη, 

ων τε Ποσειδάων ένεργέα νη ένΐ πόντιο 

ρ α ίση έπειγομένην άνέμω καΐ κύματι πηγω' 235 

παυροι δ' έξέφυγον πολιής αλός ήπειρόνδε 

νηχόμενοι, πολλή δέ περί χροΐ τέτροφεν άλμη, 

άσπάσιοι δ' έπέβαν γαίης, κακότητα φυγόντες' 

ως άρα τη ¿σπαστός έην πόσις είσοροώση, 

δειρής δ' οϋ πω πάμπαν ¿φίετο πήχεε λευκώ. 240 

και νύ κ όδνρομένοiffi φάνη ροδοδάκτυλος 'Ηώς, 

εί μή άρ' αλλ' ένόησε θεά, γλαυκώπις Άθήνη. 

νύκτα μεν έν περάτη δολιχήν σχέθεν, Ήώ δ' αντε 

ρύσατ έπ' 'Ο,κεανω χρυσόθρονον, ουδ' έα ίππους 

ξεύγνυσθ' ώκύποδας, φάος άνθρώποισι φέροντας, 245 

Αάμπον καΐ Φαέθονθ', οι τ' Ήώ πώλοι άγουσιν. 

καΐ τότ άρ' ήν άλοχον προσέφη πολύμητις 'Οδυσσεύς' 

,,ώ γύναι, ου γάρ πω πάντων έπΐ πείρατ άέθλων 

ήλθομεν, άλλ' έτ' όπισθεν άμέτρητός πόνος έσται, 

πολλος καΐ χαλεπός, τον έμέ χρή πάντα τελέσσαι. 250 

ως γάρ μοι ψυχή μαντεύσατο Τειρεσίαο 

ήματι τω, 8τε δή κατέβην δόμον "Αιδος εί'σω 

νόστον εταίροισιν διξήμενος ήδ' έμοί αύτω. 

άλλ' έρχευ, λέκτρονδ' ίο μεν, γύναι, όφρα και ήδη 

υπνω υπο γλυκερω ταρπώμεθα κοιμηθέντε." 255 

τον δ' αύτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια' 

,,εύνή μεν δή σοι γε τότ' έσσεται, όππότε θυμω 

σώ έθέλης, έπεί άρ σε θεοί ποίησαν ίκέσθαι 

οίκον έυκτίμενον καϊ σήν ¿ς πατρίδα γαΐαν 

άλλ' έπεί έφράσθης και τοι θεός έμβαλε θυμω, 260 

είπ άγε μοι τόν άεθλον, έπεί και 'όπισθεν, όίω, 
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πενβομαι, αντίκα δ' έβτΐ δαήμεναι ον τι χέρειον." 

τήν δ' άπαμειβόμενος προΰέφη πολύμητις Όδυ66ενς· 

,,δαιμονίη, τί τ' άρ' αύ με μάλ' ότρννονΰα κελεύεις 

είπέμεν; αύτάρ εγώ μυθήβομαι ούδ' έπικεύβω. 265 

ον μεν τοι θυμός κεχαρήβεται' ουδέ γάρ αυτός 

χαίρω, ε'πεί μάλα πολλά βροτών επί άστε' άνωγεν 

έλθεΐν έν χείρεββιν έχοντ ένήρες έρετμόν, 

είς ο κε τους άφίκωμαι, οΐ ουκ ί'6α6ι θάλαβΰαν 

άνέρες, ουδέ θ' αλε66ι μεμιγμένον ειδαρ έδονβιν 270 

ούδ' άρα τοί γ' Ϊ6α6ι νέας φοινικοπαρήονς, 

ούδ' ε'υτ^ρε' έρετμά, τά τε πτερά νηνΰΐ πέλονται. 

βήμα δέ μοι το'δ' έειπεν άριφραδές, ουδέ 6ε κεύβω. 

όππότε κεν δή μοι ΰνμβλήμενος άλλος δδίτης 

φήη άθηρηλοιγόν έχειν ανά φαιδίμφ ώμω, 275 

κ.αί τότε μ' έν γαίη πήξαντ' ¿κέλευεν έρετμόν, 

έρξανθ' ιερά καλά Ποβειδάωνι άνακτι, 

αρνειδν τανρόν τε 6υών τ' έπιβήτορα κάπρον, 

οί'καδ' άποβτείχειν έρδειν θ' ιεράς έκατόμβας 

άθανάτοιβι θεοΐβι, τοί ούρανόν ενρνν έχονβιν, 280 

παβι μάλ' έξείης. θάνατος δέ μοι εξ άλός αύτω 

άβληχρός μάλα τ οίο ς έλεύβεται, og κε' με πέφνη 

γήραι νπο λιπαρφ άρημένον' άμψι δέ λαοί 

'όλβιοι έΰβονται. τά δέ μοι φάτο πάντα τελεϊβθαι." 

τον δ' αύτε προ6εείπε περίφρων Πηνελόπεια· 285 

,,εί μέν δή γήρας γε θεοί τελέονβιν άρειον, 

έλπωρή τοι έπειτα κακών νπάλΐ'ξιν έβεβθαι." 

ώς οι μέν τοιαύτα προς άλλήλονς άγόρευον 

τόφρα δ' άρ' Ευρυνόμη τε ίδέ τροφός έντνον εύνήν 

έβθήτος μαλακής δαΐδων νπο λαμπομενάων. 290 

αύτάρ ε'πεί βτόρεβαν πνκινόν λέχος έγκονέουβαί, 

γρήνς μέν κείουβα πάλιν οίκόνδε βεβήκειν, 

12» 
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τοϊβιν δ' Ευρυνόμη θαλαμηπόλος ήγεμόνευεν 

έρχομένοιβι λέχοβδε δάος μετά χερβϊν Εχονβα' 

ές θάλαμον δ' άγαγοϋβα πάλιν χίεν. ot μεν Επειτα 295 

άβπάβιοι λέκτροιο παλαιού θεβμόν ΐκοντο' 

αύτάρ Τηλέμαχος xal βουκόλος ήδϊ βυβώτης 

παϋβαν άρ' όρχηθμοΐο πόδας, παϋβαν δε γυναίκας, 

αυτοί δ' εύνάζοντο κατά μέγαρα βκιόεντα. 

τώ δ' έπεί ουν φιλότητος έταρπήτην έρατεινής, 300 

τερπέβθεν μύθο ιβι, πρός άλλήλους ένέποντε. 

ή μεν, δβ' έν μεγάροιβιν άνέβχετο δΐα γυναικών 

ανδρών μνηβτήρων έβορώβ' άίδηλον δμιλον, 

οϊ έθεν εΐνεκα πολλά, βόας καΐ Ιφια μήλα, 

εβφαξον, πολλος δϊ πίθων ήφύββετο οίνος• 305 

αύτάρ δ διογενής Όδυβενς, δβα κήδε' έθηκεν 

άνθρώποις δβα τ αύτος διζύβας έμόγηβεν, 

πάντ Ελεγ'· ή δ' αρ' έτέρπετ άκούουβ', ούδέ οι ϋπνος 

πΐπτεν έπΐ βλεφάροιβι, πάρος καταλέξαι άπαντα. 

ήρξατο δ', ¿>ς πρώτον Κίκονας δάμαβ', αύτάρ Επειτα 

ήλθ' ές Λωτοφάγων ανδρών πίειραν άρουραν 311 

ήδ' δβα Κύχλωψ Ερξε, καϊ ώς άπετίβατο ποινήν 

ίφθίμων ετάρων, ot)j ήβθιεν ονδ' έλε'αιρεν 

ήδ' ώς Λΐολον ΐκεθ', δ μιν πρόφρων ύπέδεκτο . 

xal πέμπ', ούδέ πω αίβα φίλην ές πατρίδ' ίκέβθαι 315 

ήην, άλλά μιν αντις άναρπάξαβα θύελλα 

πόντον έπ Ιχθυόεντα φέρεν βαρέα βτενάχοντα' 

ήδ' ώς Τηλέπυλον Λαιβτρυγονίην άφίκανεν, 

οϊ νήάς τ' δλεβαν καϊ ένκνήμιδας εταίρους 

[πάντας· Όδνββεύς δ' οίος νπέκφυγε νηϊ μελαίνη]. 320 

καϊ Κίρκης χατέλεξε δόλον πολνμηχανίην τε, 

ήδ' ώς είς Άίδεω δόμον ήλνθεν εύρώεντα, 

ψυχή χρηβόμενος Θηβαίου Τειρεβίαο, 
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νηΐ πολυκλήιδι κοΛ είσιδε πάντας εταίρους 

μητέρα θ', ή μιν έτικτε καϊ έτρεφε τυτθόν έόντα' 325 

ήδ' ώς Σειρήνων άδινάων φθόγγον ακουβεν, 

ως θ' ΐκετο Πλαγκτάς πέτρας δεινήν τε Χάρυβδιν 

Σκνλλην θ', ήν ου πώ ποτ' άκήριοι άνδρες άλνξαν 

ήδ' ώς Ήελίοιο βόας κατέπεφνον εταίροι' 

ήδ' ώς νήα θοήν έβαλε ψολόεντι κεραυνω 330 

Ζευς νψιβρεμέτης, άπο δ' έφθιθεν έσθλοί έταϊροι 

πάντες όμως, αυτός δί κακάς ίιπό χήρας άλυξεν 

ως θ' ϊκετ Ώγυγίην νήβον νύμφην τε Καλυψώ, 

ή δή μιν χατέρυκε, λιλαιομένη πόβιν είναι, 

εν βπέββι γλαφυρόΐβι καϊ έτρεφεν, ήδέ έφαβκεν 335 

θήσειν άθάνατον καϊ άγήραον ήματα πάντα, 

άλλά του οϋ ποτε θυμό ν ένΐ στήθεσσιν έπειθεν 

ήδ' ώς ές Φαίηκας άφίκετο πολλά μογήσας, 

οΐ δή μιν περί κήρι θε'ον ώς τιμήβαντο 

καϊ πέμψαν συν νηϊ φίλην ές πατρίδα γαΐαν, 340 

χαλκόν τε χρυσόν τε άλις έσθήτά τε δόντες. 

τούτ άρα δεύτατον ειπεν έπος, δτε οί γλυκύς ύπνος 

λυσιμελής έπόρουσε, λνων μελεδήματα θυμού. 

ή δ' αύτ άλλ' ¿νόησε θεά, γλαυκώπις Άθήνη. 

όππότε δή ρ Όδνσήα έέλπετο όν κατά θυμον 345 

εύνής ής άλόχου ταρπήμεναι ήδέ καϊ ύπνου, 

αύτίκ άπ' Ωκεανού χρυσόθρονον ήριγένειαν 

ώρσεν, ϊν' άνθρώποισι φόως φέροι. ώρτο δ' 'Οδυσσεύς 

εύνής έκ μαλακής, άλόχω δ' έπΐ μϋθον έτελλεν 

,,ώ γύναι, ήδη μεν πολέων κεκορήμεθ' άέθλων 350 

άμφοτέρω, σύ μεν ένθάδ' έμον πολ.νκηδέα νόβτον 

κλαίουσ', αύτάρ ε'μέ Ζευς άλγεσι καϊ θεοί άλλοι 

ίέμενον πεδάασκον έμής άπο πατρίδος αί'ης. 

νύν δ' έπεί άμφοτέρω πολυήρατον ίκόμεθ' εύνήν, 
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κτήματα μεν, τά μοι έβτι, κόμιζε μεν έν μεγάροιβιν, 355 

μήλα δ', α μοι μνηβτήρες υπερφίαλοι χατέχειραν, 

πολλά μεν αυτός έγω ληίββομαι, άλλα δ' Αχαιοί 

δώβονβεις δ κε πάντας ένιπλήβωβιν ¿παύλους. 

άλλ' ή τον μεν έγω πολυδένδρεον άγρον επειμι 

όψόμενος πατέρ' έβθλόν, δ μοι πυκινώς άκάχηται' 360 

σοι δέ, γύναι, τόδ' έπιτέλλω πινυτή περ έούβη' 

αντίκα γαρ φατις είβιν άμ' ήελίφ άνιόντι 

άνδρών μνηβτήρων, οΰ? εκτανον έν μεγάροιβιν 

εις ύπερω' άναβάβα βύν άμφιπόλοιβι γυναιξίν 

ήβθαι, μηδέ τινα προτιόββεο μη δ' έρέεινε. 365 

ή ρα και άμφ' ωμοιβιν έδύβετο τεύχεα καλά, 

ώρβε δε Τηλέμαχον καΐ βουκόλον ήδε βυβώτην, 

πάντας δ' έντε άνωγεν άρήια χερβίν έλέβθαι. 

οί δε οί ουκ άπίθηβαν, έθωρήββοντο δε χαλκω · 

ωιξαν δε θύρας, έκ δ' ήιον, ήρχε δ' Όδυββεύς. 370 

ήδη μεν φάος ήεν έπϊ χθόνα, τους δ' άρ' Άθήνη 

νυκτΐ χατακρύψαβα θοώς έξήγε πόληος. 

ΟΔΤΣΣΕ ΙΑΣ Ω. 

Σπονάαί. 

Έρμης δέ ψυχάς Κυλλήνιος έξεχαλεΐτο 

ανδρών μνηατήρων έχε δε ράβδον μετά χερβίν 

καλήν χρνβείην, τή τ' άνδρών όμματα θέλγει, 

ων έθέλει, τους δ' αυτε και νπνώοντας έγείρει. 

τή ρ άγε κινήβας, ταΐ δέ τρίζονβαι έποντο. 5 

ώ? δ' δτε νυχτερίδες μυχω άντρου θεβπεβίοιο 
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τρίξουβαι ποτέονται, έπεί χέ tig αποπέβηβιν 

δρμαθοϋ έχ πέτρης, άνά τ' άλλήληβιν έχονται, 

ώς at τετριγυΐαι α μ' ήιβαν, ήρχε δ' άρα βφιν 

'Ερμείας άκάκψα κατ εύρώεντα χέλευθα. 10 
πάρ δ' ί'βαν 'ίΐκεανοϋ τε ροάς καΐ Λευκάδα πέτρην, 

ήδέ παρ' ήελίοιο πνλας καΐ δήμον όνείρων 

ήιβαν αϊψα δ' ΐκοντο κατ άβφοδελόν λειμώνα, 

ένθα τε ναίουβι ψυχαί, είδωλα καμόντων. 

ενρον δε ψυχήν Πηληιάδεω Αχιλήος 15 

xal Πατροκλήος καϊ άμύμονος Λντιλόχοιο 

Λΐαντός θ', δς αριβτος έην εϊδός τε δέμας τε 

τών άλλων Ααναών μετ άμύμονα Πηλεΐωνα. 

ώς οί μέν περί κεΐνον όμίλεον, άγχίμολον δέ 

ήλυθ' έπι ψυχή Αγαμέμνονος Ατρεΐδαο 20 

άχνυμένη' περί δ' άλλαι άγηγέραθ', δββοι άμ' αύτω 

οίκω έν ΑΙγίβθοιο θάνον καϊ πότμον έπέβπον. 

τον προτέρη ψυχή προβεφώνεε Πηλεΐωνος' 

¿Ατρεΐδη, περί μέν βε φάμεν Ail τερπικεραύνω 

ανδρών ήρώων φίλον έμμεναι ή ματ α πάντα, 25 

ουνεκα πολλοΐβίν τε καϊ ίφθίμοιβιν άναββες 

δήμω ένι Τρώων, δθι πάβχομεν άλγε Αχαιοί' 

ή τ' άρα καϊ βοΐ πρώι παραβτήβεβθαι έμελλεν 

μοΐρ' όλοή, τήν ου τις άλεύεται, δς κε γένηται. 

ώς δφελες τιμής άπονήμενος, ής περ άναββες, 30 

δήμω ένι Τρώων θάνατον καϊ πότμον έπιβπεΐν 

τω κέν τοι τύμβον μέν έποίηβαν Παναχαιοί, 

ήδέ κε xal βώ παιδί μέγα κλέος ήρα' όπίββω. 

νϋν δ' άρα β' οίκτίβτφ θανάτφ εΐμαρτο άλωναι." 

τόν δ' αυτε ψυχή προβεφώνεεν Ατρεΐδαο' 35 

,,'όλβιε Πηλέος υιέ, θεοΐς έπιείκελ' Αχιλλεν, 

og θάνες έν Τροίη έκας Άργεος' άμφϊ δέ β' άλλοι 
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κτείνοντο Τρώων χαϊ Αχαιών νϊες άριβτοι, 

μαρνάμενοι περί βείο, βύ δ' έν βτροφάλιγγι κονίης 

χεΐβο μέγας μεγαλωβτί, λελαβμένος Ιπποβυνάων. 40 

ήμεΐς δε πρόπαν ήμαρ έμαρνάμεθ'' ουδέ χε πάμπαν 

πανβάμεθα πτολέμου, εΐ μή Ζευς λαίλαπι παΰβεν. 

αύτάρ έπεί <3 έπΐ νήας ένείκαμεν έκ πολέμοιο, 

χάτθεμεν έν λεχεεββι, καθήραντες χρόα καλόν 

ϋδατί τε λιαρφ καΙ άλείφατί' πολλά δέ β' άμφίς 45 

δάκρυα θερμά χέον Ααναοϊ κείροντό τε χαίτας. 

μήτηρ δ' έξ αλός ήλθε βυν άθανάτης άλίηβιν 

άγγελίης άίουβα' βοή δ' έπΐ πόντον όρώρειν 

θεβπεβίη, υπό δί τρόμος έλλαβε πάντας ''Αχαιούς. 

καί νύ κ' άναΐξαντες έβαν κοιλας έπϊ νήας, 50 

εί μή άνήρ χατέρυχε παλαιά τε πολλά τε είδώς, 

Νέβτωρ, ού χαϊ πρόΰθεν άρίβτη φαίνετο βουλή' 

δ βφιν έν φρονέων άγορήβατο καί μετέειπεν 

' ΐβχεβθ', Άργεΐοι, μή φεύγετε, κούροι 'Αχαιών, 

μήτηρ έξ άλός ήδε βνν άθανάτης αλίηβιν 55 

έρχεται ού παιδός τεθνηότος άντιόαβα'. 

ως έφαθ', οί δ' έβχοντο φόβου μεγάθυμοι 'Αχαιοί, 

άμφι δε β' ¿βτηβαν κοϋραι άλίοιο γέροντος 

οίκτρ' δλοφυρόμεναι, περί δ' αμβροτα εΐματα έββαν. 

μουβαι δ' έννέα παβαι άμειβόμεναι δπι καλή 60 
θρήνεον. ένθα κεν οϋ τιν' άδάχρυτόν γε νόηβας 

Άργείων τοίον γάρ υπώρορε μοϋβα λίγεια. 

επτά δέ χαϊ δέκα μέν β ε δμώς νύχτας τε χαϊ ήμαρ 

χλαίομεν άθάνατοί τε θεοί θνητοί τ' άνθρωποι' 

δχτωχαιδεκάτη δέ δόμεν πυρί, πολλά δέ β' άμφίς 65 

μήλα κατεκτάνομεν μάλα πίονα χαϊ έλικας βονς. 

καίεο δ' έν τ έβθητι θεών καϊ άλείφατί πολλφ 

χαϊ μέλιτι γλυκερω' πολλοί δ' ήρωες 'Αχαιοί 
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τεύχεβιν έρρώβαντο πνρήν περί καιομένοιο, 

πεζοί 9' έππήές τε' πολύς δ' όρνμαγδός όρώρειν. 70 

αντάρ έπεί δή 6 ε φλοξ ήννβεν Ήφαίβτοιο, 

ήώθεν δή tot λέγομεν λενκ' όβτε, Άχιλλεν, 

οί'νω έν άκρήτω xal άλείφατι. δώκε δε μήτηρ 

χρύβεον άμφιφορήα' Αιωνύβοιο δε δώρον 

φαβχ' έμεναι, έργον δε περικλντοϋ Ήφαίβτοω. 75 

έν τφ τοι κείται λενκ' όβτέα, φαίδιμ' Άχιλλεϋ, 

μίγδα δέ Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο θανόντος, 

χωρίς δ' Άντιλόχοιο, τον έξοχα τΐες απάντων 

τών άλλων ετάρων μετά Πάτροκλόν γε θανόντα, 

άμφ' αύτοΐβι δ' έπειτα μέγαν xal άμνμονα τνμβον 80 

χεναμεν Άργείων ίερός βτρατός αίχμητάων 

άκτή έπι προνχούβη, έπΐ πλατεϊ Έλληβπόντφ, 

ως χεν τηλεφανής έχ ποντόφιν άνδράβιν εΐη 

τοις, οϊ νυν γεγάαβι xal οΐ μετόπιβθεν έβονται. 

μήτηρ δ' αίτήβαβα θεούς περιχαλλί άεθλα 85 

θήκε μέβφ έν άγωνι άριβτήεββιν Αχαιών, 

ήδη μϊν πολέων τάφω άνδρών άντεβόληβας 

ηρώων, δτε χέν ποτ' άποφθιμένου βαβιλήος 

ζώννυνταί τε νέοι xal έπεντννωνται άεθλα· 

άλλα χε χείνα μάλιΰτα Ιδών θηήβαο θνμω, 90 

οΡ έπΙ 6οI χατέθηχε θεά περικαλλε" άεθλα, 

άργνρόπεζα Θέτις' μάλα γαρ φίλος ήβθα θεοΐβιν. 

ώς βύ μεν ουδέ θανών δνομ' ώλεβας, άλλά τοι αίεΐ 

πάντας έπ' άνθρώπονς χλέος έβΰεται έβθλόν, Άχιλλεϋ 

αύτάρ έμοί τί τόδ' ήδος, έπεί πόλεμον τολνπενβα; 95 

έν νόβτω γάρ μοι Ζεύς μήβατο λνγρόν δλεθρον 

Αίγίβθου νπο χερβϊ xal ούλομενης άλόχοιο." 

ώς οί μεν τοιαύτα προς άλλήλους άγόρενον 

άγχίμολον δέ 6φ' ήλθε διάχτορος άργεϊφόντης 
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ψυχάς μνηστήρων χατάγων Όδνσήι δαμέντων. 100 

τω δ' αρα θαμβήσαντ' Ιθυς χίον, ως έσιδέσθην. 

έγνω δέ ψυχή Αγαμέμνονος Άτρεΐδαο 

παΐδα φίλον Μέλανήος, άγακλυτόν 'Αμφιμέδοντα' 

ξεΐνος γάρ ol έην 'Ιθάκη évi olxia ναίων. 

τόν προτέρη ψυχή προσεφώνεεν Άτρεΐδαο' 105 

¿Αμφίμεδον, τί παθόντες έρεμνήν γαΐαν έδντε 

πάντες χεκριμένοι καΐ δμήλικες; ουδέ χεν άλλως 

κρινάμενος λέξαιτο κατά πτόλιν ανδρας άριστους, 

ή ϋμμ' έν νήεσσι Ποσειδάων έδάμασσεν 

δρσας άργαλέους άνέμους xal χνματα μακρά; 110 
ή που άνάρσιοι άνδρες έδηλήσαντ έπϊ χέρσου 

βοϋς περιταμνομένους ήδ' οίων πώεα χαλά, 

ήί περί πτόλιος μαχεούμενοι ήδέ γυναικών; 

είπέ μοι είρομένω' ξεΐνος δέ τοι εύχομαι είναι, 

ή ού μέμνη, οτ' έχεΐσε χατήλυθον υμέτερον δώ 115 

ότρυνέων Όδυσήα σύν άντιθέφ Μενελάω 

"Ιλιον ε ¿ς άμ' έπεσθαι έυσσέλμων έπϊ νηών; 

μηνΐ δ' έν ουλω πάντα περήσαμεν ευρέα πόντον, 

σπουδή παρπεπιθόντες Όδυσσήα πτολι'πορθον." 

τον δ' αντε ψυχή προσεφώνεεν 'Αμφιμέδοντος' 120 

„(Ατρεΐδη κύδιστε, αναξ άνδρών Άγάμεμνον,] 

μέμνημαι τάδε πάντα, διοτρεφές, ώς άγορεύεις. 

σοΙ δ' έγώ εύ μάλα πάντα xal άτρεχέως καταλέξω, 

ήμετέρου θανάτοιο κακόν τέλος, οίον έτυχθη. 

μνώμεθ' Όδυσσήος δήν οίχομένοιο δάμαρτα' 125 

ή δ' ούτ ήρνεΐτο στυγερον γάμον ούτε τελεύτα, 

ήμΐν φραζομένη θάνατον xal χήρα μέλαιναν, 

άλλα δόλον τόνδ' άλλον ένΐ φρεσΐ μερμήριξεν. 

στησαμένη μέγαν Iστον ένϊ μεγάροισιν ΰφαινεν, 

λεπτον xal περίμετρον αφαρ δ' ήμΐν μετέειπεν 130 
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' κοΰρο» έμοί μνηβτήρες, έπεί Θάνε δίος Όδνββεύς, 

μίμνετ' έπειγόμενοι τον έμόν γάμον, fig δ κε φάρος 

εκτελέσω, μή μοι μεταμώνια νήματ δληται, 

Λαέρτη ή ρω ι ταφή t ου, εις δτε κέν μιν 

μοϊρ' όλοή καθέληβι τανηλεγέος θανάτοιο, 136 
μή τις μοι κατά δήμον Άχαιιάδων νεμεβήβη, 

αΐ κεν άτερ βπείρον κήται πολλά κτεατίββας. 

ως έφαθ', ήμΐν δ' αύτ' έπεπείθετο θυμός άγήνωρ. 

ένθα καΐ ήματίη μεν ύφαίνεβκεν μέγαν ίβτόν, 

νύκτας δ' άλλύεβκεν, έπεί δαΐδας παραθεΐτο. 140 
ág τρίετες μέν έληθε δόλω καΐ έπειθε ν Αχαιούς, 

άλλ' δτε τέτρατον ήλθε ν έτος xal έπήλυθον ώραι, 

[μηνών φθινόντων, περί δ' ήματα πολλά τελέβθη,] 

xal τότε δή τις έειπε γυναικών, ή βάφα ήδη, 

xal τήυ γ' άλλύουβαν έφεύρομεν άγλαόν ίβτόν. 145 
ώς τό μέν έξετέλεββε xal ούχ έθέλουσ', υπ' άνάγκης. 

εύθ' ή φάρος έδειξεν, ύφήναβα μέγαν ίβτόν, 

πλύναβ', ήελίω έναλίγκιον ήέ βελήνη, 

καΐ τότε δή φ' Όδυβήα κακός πόθεν ήγαγε δαίμων 

άγρον έπ έβχατιήν, δθι δώματα ναΐε βυβώτης. 150 
ένθ' ήλθεν φίλος υιός Όδυββήος θείοιο, 

έκ Πύλου ήμαθόεντος ίων βύν νηΐ μελαι'νη' 

τω δέ μνηβτήρβιν θάνατον κακόν άρτύναντε 

ΐκοντο προτΐ αβτυ περικλυτόν, ή τ οι Όδνββενς 

νβτερος, αντάρ Τηλέμαχος πρόβθ' ήγεμόνενεν. 155 
τόν δέ βυβώτης ήγε κακά χροΐ εϊματ έχοντα, 

πτωχω λενγαλέω έναλίγκιον ήδέ γέροντι 

[βκηπτόμενον τά δέ λνγρά περί χροΐ εϊματα έστο]. 

ουδέ τις ήμείων δύνατο γνώναι τόν έόντα, 

έξαπίνης προφανέντ , ονδ' οΓ προγενέβτεροι ήβαν, 160 

αλλ' έπεβίν τε κακοΐβιν ένίββομεν ήδέ βολήβιν. 
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αύτάρ δ τέως μεν έτόλμα ένΐ μεγάροιβιν έοΐβιν 

βαλλόμενος xal ένιββόμενος τετληότι θυμφ· 

αλλ' δτε δή μιν εγείρε Α ιός νόος αίγιόχοιο, 

βύν μεν Τηλεμάχω περικαλλέα τενχε' άείρας 165 

ές θάλαμον κατέθηκε χαϊ έκλήιβεν δχήας ' 

αύτάρ δ ην άλοχον πολυκερδείηβιν ανωγεν 

τόξον μνηβτήρεββι θέμεν πολιόν τε βίδηρον, 

ήμΐν αίνομόροιβιν άέθλια xal φόνου αρχήν. . 

ουδέ τις ή με ίων δυνατό κρατεροΐο βιοΐο 170 

νευρήν έντανΰβαι, πολλον δ' έπιδευέες ή μεν. 

αλλ' δτε χείρας ΐχανεν Όδυββήος μέγα τόξον, 

ένθ' ήμεΐς μεν πάντες δμοχλέομεν έπέεββιν 

τόξον μή δόμεναι, μηδ' εί μάλα πόλλ' άγορεύοι, 

Τηλέμαχος δέ μιν οίος έποτρύνων έχέλευβεν. 175 

αύτάρ δ δέξατο χειρί πολύτλας δΐος Όδυββεύς, 

ρηιδίως δ' έτάνυββε βιόν, διά δ' ήχε βιδήρον 

βτή δ' αρ' έπ' ούδδν ιών, ταχέας δ' έκχεΰατ διβτούς 

δεινόν παπταίνων, βάλε δ' Άντίνοον βαβιλήα. · 

αύτάρ έπειτ άλλοις έφίει βέλεα βτονόεντα 180 

άντα τιτυβκόμενος" τοί δ' άγχιβτΐνοι ίπιπτον. 

γνωτδν δ' ην, δ φά τις βφι θεών έπιτάρροθος ήεν 

αύτίκα γάρ κατά δώματ έπιβπόμενοι μένεϊ βφω 

κτεΐνον έπιβτροφάδην, τών δέ βτόνος ωρνυτ' άεικής 

χράτων τυπτομένων, δάπεδον δ' άπαν αΐματι θϋεν. 185 

&ς ήμεΐς, Άγάμεμνον, άπωλόμεθ', ών έτι και νΰν 

βώματ' άκηδέα κείται ένϊ μεγάροις 'Οδυβήος' 

ού γάρ πω Ιβαβι φίλοι κατά δώμαθ' έκάβτου, 

ο'Ζ κ' άπονίψαντες μέλανα βρότον έξ ώτ ε ιλέων 

κατθέμενοι γοάοιεν 8 γάρ γέρας έβτΐ θανόντων." 190 

τδν δ' αύτε ψυχή προβεφώνεεν Άτρεΐδαο' 

,,δλβιε Λαέρταο πάι, πολυμήχαν' Όδυββεϋ, 
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ή άρα βνν μεγάλη άρετή έκτήσω άκοιτιν. 

ώς άγαθαι φρένες ήσαν άμνμονι Πηνελοπείη, 

χονρη Ίχαρίον ώς εν μέμνητ Όδνσήος, 195 

ανδρός κονριδίον τω οι κλέος ου ποτ' δλεΐται 

ής αρετής, τενξονσι δ' έπιχθονίοισιν άοιδήν 

αθάνατοι χαρίεσσαν έχέφρονι Πηνελοπείη' 

ούχ ώς Τννδαρέον κονρη κακά μήβατο έργα, 

κονρίδιον κτείναβα πόβιν, στυγερή δέ τ άοιδή 200 

έσσετ' έπ' άνθρώπονς, χαλεπήν δέ τε φήμιν οπασσεν 

θηλντε'ρηβι γυναιξί, καϊ ή κ ένεργος έηβιν." 

ώς οι μεν τοιαύτα προς άλλήλους άγόρενον, 

εβτεώτ' είν Άίδαο δόμοις υπό κενθεβι γαίης' 

οί δ' έπεί έκ πόλιος κατέβαν, τάχα δ' άγρόν ϊκοντο 205 

καλόν Ααέρταο τετνγμένον, δν ρά ποτ αυτός 

Ααέρτης κτεάτιββεν, έπεί μάλα πολλά μόγηβεν. 

ένθα οί οίκος έην, περί δε κλίσιον θέε πάντη, 

έν τω βιτέβκοντο καϊ ΐξανον ήδέ ί'αυον 

δμωες άναγκαϊοι, τοί οί φίλα έργάξοντο. 210 

έν δε γυνή Σικελή γρήυς πέλεν, ή ρα γέροντα 

ένδνκέως κομέεβκεν έπ' άγρού νόβφι πόληος. 

ένθ' Όδυβεύς δμώεσσι καϊ υίέι μύθον έειπεν' 

,,νμείς μεν νύν έλθετ' ένκτίμενον δόμο ν εΐ'βω, 

δεΐπνον δ' αΐψα βυών ίερεύσατε, 8ς τις άριστος· 215 

αύτάρ έγώ πατρός πειρήσομαι ήμετέροιο, 

αϊ κέ μ' έπιγνώη καϊ φράσσεται όφθαλμοΐσιν, 

ήέ κεν άγνοιήσι πολύν χρόνον άμφίς έόντα." 

ώς ειπών δμώεσβιν άρήια τεύχε' έδωκεν. 

οί μεν έπειτα δόμονδε θοώς κίον, αύτάρ 'Οδυσσεύς 220 

άσσον Ι'εν πολυκάρπου άλωής πειρητίξων. 

ούδ' ενρεν Αολίον μέγαν 'όρχατον έσκαταβαίνων 

ούδέ τινα δμώων ούδ' υιών άλλ' άρα τοί γε 
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αίμαβιάς λέξοντες άλωής έμμεναι έρκος 

ωχοντ , αύτάρ 6 τοίΰι γέρων όδόν ήγεμόνευεν. 225 

τον δ' οίον πάτερ' εύρεν έυκτιμένη έν άλωή 

λιβτρεύοντα φντόν ρνπόωντα δϊ έΰτο χιτώνα, 

φαπτόν άεικέλιον, περί δε κνήμηβι βοείας 

κνημΐδας φαπτάς δέδετο, γραπτός άλεείνων, 

χειρΐδάς τ έπΐ χερβί βάτων ε'νεκ' · αύτάρ ϋπερθεν 230 

αίγείην κυνέην κεφαλή έχε, πένθος άέξων. 

τόν δ' ά>ς ούν ένόηβε πολντλας δΐος Όδυββεύς 

γήραι τειρόμενον, μέγα δε φρεβΐ πένθος έχοντα, 

βτάς άρ' ύπό βλωθρήν ογχνην κατά δάκρνον είβεν. 

μερμήριξε δ' έπειτα κατά φρένα xal κατά θυμόν 235 

χύββαι xal περιφνναι êbv πατέρ', ήδϊ έχαβτα 

είπεΐν, ώς έλθοι xal ϊκοιτ ές πατρίδα γαΐαν, 

ή πρώτ έξερέοιτο έκαβτά τε πειρήβαιτο. 

ώδε δέ οί φρονέοντι δοάββατο κέρδιον είναι, 

πρώτον χερτομίοις έπέεββιν πειρηθήναι. 240 

τα φρονέων ίθύς χίεν αύτον δΐος Όδνββενς. 

ή το ι ό μεν κατέχων κεφαλήν φντόν άμφελάχαινεν, 

τόν δϊ παριβτάμενος προβεφώνεε φαίδιμος υιός' 

,,ώ γέρον, ούχ άδαημονίη β' έχει άμφιπολεύειν 

Ζρχατον, άλλ' έύ τοι χομιδή έχει, ούδέ τι πάμπαν, 245 

ού φντόν, ον βυχή, ούχ άμπελος, ου μεν έλαίη, 

ουκ δγχνη, ου πραβιή τοι άνευ χομιδής κατά χήπον. 

άλλο δέ τοι έρέω, βύ δϊ μή χόλον ένθεο θνμω · 

αύτόν β' ούχ άγαθή χομιδή έχει, άλλ' άμα γήρας 

λυγρόν έχεις αύχμεΐς τε χαχώς xal άειχέα έβΰαι. 250 

ου μϊν άεργίης γε άναξ εν εκ' ου βε κομίζει, 

ούδέ τί τοι δούλειον έπιπρέπει είβοράαβθαι 

είδος καΐ μέγεθος· βαβιλήι γάρ άνδρΐ έοιχας· 

τοιοντω δϊ έοικας, έπεί λούβαιτο φάγοι τε, 
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εϋδεμεναι μαλακώς' ή γάρ δίκη έβτί γερόντων. 255 
αλλ' αγε μοι τάδε είπε καΐ άτρεχεως κατάλεξαν' 

τεν δμώς εις ανδρών; τεϋ δ' 'όρχατον άμφιπολενεις; 

και μοι τοντ' άγόρενβον έτήτνμον, όφρ' έν ε ιδώ, 

ει έτεόν γ' Ίθάκην τήνδ' ίκόμεθ', ως μοι έειπεν 

ovrog άνήρ νυν δι) ξνμβλήμενος ένθάδ' Ιόντι, 260 
οΰ τι μάλ' άρτίφρων, έπεί ού τόλμηβεν έκαβτα 

ειπείν ήδ' έπαχούβαι έμόν έπος, ώς έρέεινον 

άμφΐ ξείνφ έμω, ή πον ξώει τε χαί έβτιν, 

ή ήδη τέθνηχε καί είν 'Αίδαο δόμοιβιν. 

έκ γάρ τοι έρέω, βύ δέ βύνθεο καί μεν άκουβον 265 
άνδρα ποτέ ξείνιββα φίλη ένΐ πατρίδι γαίη 

ήμετερόνδ' έλθόντα, καί ου πώ τις βροτος άλλος 

ξείνων τηλεδαπών φίλιων έμόν ΐκετο δώμα' 

ενχετο δ' έξ 'Ιθάκης γένος έμμεναι, αντάρ έφαβκεν 

Λαέρτην Άρκειβιάδην πατέρ' έμμεναι αύτω. 270 

τον μέν έγώ προς δώματ άγων έν έξείνιββα 

ένδνχέως φιλέων, πολλών χατά οίκον έόντων, 

χαί οί δώρα πόρον ξεινήια, ola έώχειν. 

χρνβοϋ μέν οί έδωκ ένεργέος επτά τάλαντα, 

δώχα δέ οί χρητήρα πανάργνρον άνθεμόεντα, 275 
δώδεκα δ' &πλοίδας χλαίνας, τόββονς δέ τάπητας, 

τόββα δέ φάρεα καλά, τόβονς δ' έπΐ τοϊβι χιτώνας, 

χωρίς 6' αντε γυναίκας άμνμονα έργα Ιδνίας, 

τέββαρας είδαλίμας, &ς ήθελεν αυτός έλέβθαι." 

τόν δ' ήμείβετ' έπειτα πατήρ κατά δάκρνον εί'βων ' 280 

,,ξείν', ή τοι μέν γαΐαν ίκάνεις, ήν έρεείνεις, 

ύβριβταΐ δ' αυτήν χαί άτάβθαλοι άνδρες έχονβιν 

δώρα δ' έτώβια ταύτα χαρίξεο, μνρί' όπάξων. 

εί γάρ μιν ξωόν γ' έκίχεις 'Ιθάκης ένΐ δήμω, 

τω κέν β' εύ δώροιβιν άμειψάμενος άπέπεμψεν 285 
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xal ξενίη άγαθή' ή γαρ θέμις, δς τις υπάρξη. 

αλλ' &γε μοι τόδε είπέ xal άτρεκέως χατάλεξον 

πόβτον δή έτος έβτίν, δτε ξείνιββας έκεΐνον, 

βόν ξείνον δύβτηνον, έμόν παΐδ', εΐ ποτ έην γε, 

δύβμορον; δν που τήλε φίλων xal πατρίδος αΐης 290 

ήέ που έν πόντω φάγον Ιχθύες, ή έπϊ χέρβου 

θηρβί xal οίωνοΐβιν ελωρ γένετ · ουδέ ε μήτηρ 

χλαϋβε περιβτείλαβα πατήρ θ', οΐ μιν τεχόμεβθα' 

ούδ' αλοχος πολύδωρος, έχέφρων Πηνελόπεια, 

κώκυβ' έν λεχέεββιν έόν πόβιν, ώς έπεωκειν, 295 

όφθαλμούς καθελοϋβα · το γαρ γέρας έβτΐ θανόντων, 

και μοι τοϋτ' άγόρευβον έτήτυμον, δφρ' έύ είδώ' 

τις, πόθεν είς ανδρών; πόθι τοι πόλις ηδέ τοχήες; 

ποϋ δέ νηϋς εβτηχε θοή, ή β' ήγαγε δ εύρο 

άντιθέους θ' έτάρονς; ή έμπορος είλήλουθας 300 

νηός έπ' άλλοτρίης, of δ' έχβήβαντες έβηβαν;" 

τόν δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις Όδυββεύς' 

,,τοιγάρ έγώ toi πάντα μάλ' άτρεκέως καταλέξω, 

είμΐ μέν έξ 'Αλύβαντος, δθι κλυτά δώματα ναίω, 

υιός Αφείδαντος, Πολυπημονίδαο ανακτος' 305 

αύτάρ έμοί γ' δνομ έβτίν Έπήριτος' άλλά με δαίμων 

πλάγξ' άπό Σικανίης δεϋρ' έλθέμεν ουκ έθέλοντα. 

νηυς δέ μοι ήδ' έβτηχεν έπ' άγροϋ νόβφι πόληος. 

αύτάρ Όδνββήι τόδε δή πέμπτον έτος έβτίν, 

έξ ου χείθεν έβη xal έμής άπελήλυθε πάτρης· 310 

δύβμορος' ή τέ of έβθλοί έβαν όρνιθες Ιόντι, 

δεξιοί, οϊς χαίρων μέν έγων άπέπεμπον έκεΐνον, 

χαίρε δ' έχεϊνος Ιών θυμός δ' έτι νώιν έώλπειν 

μίξεβθαι ξενίη ήδ' άγλαά δώρα διδώβειν." 

ώς φάτο, τόν δ' άχεος νεφέλη ¿κάλυψε μέλαινα, 315 

άμφοτέρηβι δέ χερβϊν ελών κόνιν αίθαλόεββαν . 
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χενκτο χάκ κεφαλής πολιής άδινά στεναχίξων. 

τον δ' ώρίνετο θυμός, άνά ,ρΐνας δέ οt ήδη 

δριμύ μένος προντνψε φίίον πατέρ' είσορόωντι. 

κύσσε δέ μιν περιφνς έπιάλμενος, ήδέ προσηνδα' 320 

„κείνος μεν τοι 8δ' αυτός έγώ, πάτερ, δν βν μεταλλ&ς' 

ήλνθον εικοστά έτεΐ ές πατρίδα γαΐαν. 

αλλ' ΐσχεο κλανθμοΐο γόοιό τε δαχρνόεντος. 

έχ γάρ τοι έρέω, μάλα δέ χρή σπενδέμεν έμπης ' 

μνηστήρας κατέπεφνον έν ήμετέροισι δόμοισιν 325 

λώβην τιννμενος θνμαλγέα xal κακά έργα." 

τον δ' αν Ααέρτης άπαμείβετο φώνησέν τε' 

,,εί μεν δή 'Οδυσενς γε έμος παις ένθάδ' tκάνεις, 

σήμά τί μοι νυν είπέ άριφραδές, 8φρα πεποίθω." 

τον δ' άπαμειβόμενος προσέφη πολνμητις 'Οδυσσεύς' 

,,ούλήν μεν πρώτον τήνδε φράσαι όφθαλμοΐσιν, 331 

τήν εν Παρνησώ μ' έλασεν σϋς λευκώ δδόντι 

οίχόμενον σύ δέ με προΐεις καΐ πότνια μήτηρ 

ές πατέρ' Αν τόλνκον μητρός φίλο ν, 'όφρ' άν ελοίμην 

δώρα, τά δεϋρο μολών μοι νπεσχετο xal χατένενσεν. 335 

εί δ' άγε τοι χαϊ δένδρε' ένχτιμένην κατ' άλωήν 

εΐπω, α μοί ποτ' έδωχας, έγώ δ' ήτεόν σε έκαστα 

παιδνος έών, κατά χήπον έπισπόμενος' δια δ' αυτών 

Ιχνεύμεσθα, σύ δ' ώνόμασας καΐ έειπες έκαστα, 

'όγχνας μοι δώχας τρεισκαίδεκα xal δέκα μηλέας, 340 

σνκέας τεσσαράκοντ ' Ζρχονς δέ μοι ώδ' όνόμηνας 

δώσειν πεντήκοντα, διατρύγίος δέ έκαστος 

ήην, ένθα δ' άνά σταφνλαι παντοΐαι έαβιν, 

όππότε δή Αιος ώραι έπιβρίσειαν ϋπερθεν." 

ώς φάτο, τοϋ δ' αύτοϋ λύτο. γούνατα και φίλον ήτορ, 

σήματ άναγνόντος, τά οι έμπεδα πέφραδ' 'Οδυσσεύς. 346 

άμφΐ δέ παιδί φίλω βάλε πήχεε' τον δέ ποτI οϊ 

ΗΟΧΧΗ Osyuxa. II . 13 
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εϊλεν άποψύχοντα πολύτλας δίος Όδνββεύς. 

αύτάρ έπεί φ' άμπνυτο κφϊ ές φρένα θυμός άγέρθη, 

έξαϋτις μύθοιβιν αμειβόμενος προβέειπεν' 360 
, ,Ζεΰ πάτερ, ή φα έτ έβτέ θεοί κατά μακρόν "Ολνμπον, 

εΐ έτεόν μνηβτήρες άτάβθαλον υβριν έτιβαν. 

νϋν δ 3 αίνώς δείδοικα κατά φρένα, μή τάχα πάντες 

ένθάδ' έπέλθωβιν Ίθακήβιοι, αγγελίας δέ 

πάντη έποτρύνωβι Κεφαλλήνων πολίεββιν." 355 
τόν δ 3 άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις Όδνββεύς' 

,,θάρβει, μη τοι ταϋτα μετά φρεβϊ βήβι μελόντων. 

αλλ 3 ίομεν προτΐ οίκον, ΐν όρχάτου έγγΰθι κείται' 

ένθα δέ Τηλέμαχον καΐ βουκάλον ήδέ βνβώτην 

προνπεμψ', ώς αν δεΐπνον έφοπλίββωβι τάχιβτα." 360 
¿¡ς άρα φωνήβαντε βάτην προς δώματα καλά. 

οί δ 3 ότε δή φ' ΐκοντο δόμους έύ ναιετάοντας, 

εύρον Τηλέμαχον και βουκόλον ήδέ βυβώτην 

ταμνομένους κρέα πολλά κερώντάς τ αΐθοπα οίνου. 
τόφρα δέ Λαέρτην μεγαλήτορα φ ένΐ οΐκω 366 
άμφίπολος Σικελή λονβεν καϊ χρΐβεν έλαίφ, 

άμφϊ δ 3 άρα χλαΐναν καλήν βάλεν αύτάρ Άθήνη 

άγχι παριβταμένη μέλε' ήλδανε ποιμένι λαών, 

μείζονα δ 3 ήέ πάρος καϊ πάββονα θήκβν ίδέβθαι. 

έκ δ 3 άβαμίνθου βή· θαύμαζε δέ μιν φίλος υΙός, 370 
Ιδεν άθανάτοιβι θεοίς έναλίγκιον άντην 

καί μιν φωνήβας έπεα πτερόεντα προβηύδα' 

,,& πάτερ, ή μάλα τις βε θεών αίειγενετάων 

εΐδός τε μέγεθός τε άμείνονα θήκεν ίδέβθαι 

τόν δ 3 αύ Λαέρτης πεπνυμένος άντίον ηϋδα' 375 
,,αΐ γάρ, Ζεν τε πάτερ καϊ 'Λθηναίη καϊ Άπολλον, 

οίος Νήρικον εϊλον, έυκτίμενον πτολίεθρον, 

άκτήν ήπείροιο, Κεφαλλήνεββιν άνάββων, 
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tofos έών roí χθιξος iv ήμετέροιβι δόμοιβιν 

τεύχε' έχων ώμοιβιν έφεβτάμεναι xal άμύνειν 380 
άνδρας μνηβτήρας· τώ χε Οψεων γούνατ έλυβα 

πολλών έν μεγάροιβι, βύ δϊ φρένας ένδον ίάνθης." 

ως οί μεν τοιαύτα πρός άλλήλους άγόρενον 

οί δ' έπεί ουν παύβαντο πόνοι) τετύχοντό τε δαΐτα, 

έξείης έζοντο κατά χλιβμούς τε θρόνους τε. 385 
ένθ' οί μεν δείπνω έπεχείρεον, άγχίμολον δε 

ήλθ' 6 γέρων Αολίος, βνν δ' υίείς τοΐο γέροντος, 

εξ έργων μογέοντες, έπεί προμολοϋβα χάλεββεν 

μήτηρ, γρηνς Σιχελή, ή βφεας τρέφε χαί φα γέροντα 

ένδυχέως χομέεβχεν, έπεί χατά γήρας έμαρψεν. 390 
οί δ' ώς °ύν Όδυβήα ϊδον φράββαντό τε θνμω, 

έβταν ένΐ μεγάροιβι τεθηπότες · αύτάρ Όδυββεύς 

μειλίχιοι ς έπέεββι χαθαπτόμενος προβέειπεν 

,,ώ γέρον, ΐξ' έπΐ δεΐπνον, άπεχλελάθεβθε δϊ θάμβευς · 

δηρόν γάρ βίτφ έπιχειρήβειν μεμαώτες 396 
μίμνομεν έν μεγάροις, ύμέας ποτιδέγμενοι αίεί." 

ως άρ' έφη, Λολίος δ' ίθύς χίε χεϊρε πετάββας 

άμφοτέρας, Όδνβεΰς δϊ λαβών κύβε χειρ' έπΐ χαρπω, 

χαί μιν φωνήβας έπεα πτερόεντα προβηνδα' 

„& φίλ', έπεί νόβτηβας έελδομένοιβι μάλ' ήμΐν, 400 
ούδ' έτ διομένοιβι, θεοϊ δέ βε ήγαγον αυτοί, 

ονλέ τε χαί μέγα χαίρε, θεοί βέ τοι όλβια δοΖεν. 

χαί μοι τοντ άγόρενβον έτήτυμον, δφρ' έύ ε ιδώ, 

ή ήδη βάφα οίδε περίφρων Πηνελόπεια 

νοβτήβαντά βε δεϋρ', ή άγγελον ότρύνωμεν." 405 
τόν δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις Όδυββεύς' 

,,ώ γέρον, ήδη οϊδε' τί βε χρή ταύτα πένεβθαι;" 

ώς φάθ', 6 δ' αύτις άρ' ε'ξετ' έυξέβτου έπΐ δίφρου, 

ώς δ' αϋτως παίδες Αολίου χλντον άμφ' Όδυβήα 
13* 
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δεικανόωντ έπέεββι xal έν χείρεββι φύοντο, 410 
έξείης δ' έζοντο παραΐ Αολίον πατέρα βφόν. 

ως οζ μεν περί δεΐπνον ivi μεγάροιβι πένοντο ' 

δββα δ' άρ' άγγελος ώκα κατά πτόλιν ωχετο πάντη 

μνηβτήρων βτνγερόν θάνατον xal χήρ' ένέπονβα. 

ο[ δ' άρ' όμως άίοντες έφοίτων άλλοθεν άλλος 415 
μυχμφ τε βτοναχή τε δόμων προπάροιθ' Όδυβήος. 

έχ δέ νέχνς οίκων φόρεον xal θάπτον εχαβτοι, 

τους δ' & ¿Ιλάων. πολιών οΐχόνδε εχαβτον 

πέμπον άγειν άλιεύβι, θοής έπΐ νηνβί τιθέντες ' 

αυτοί δ' εις άγορήν χίον αθρόοι άχνύμενοι χήρ. 420 
αύτάρ έπε ι ρ ήγερθεν δμηγερέες τε γένοντο, 

τοίβιν δ' Εύπείθης ανά θ' ΐβτατο και μετέειπεν 

παιδός γάρ οί αλαβτον ένί φρεβΐ πένθος εκείτο, 

Άντινόου, τον πρώτον ένήρατο δΐος Όδυββεύς. 

τοϋ δ γε δάκρυ χέων άγορήβατο xal μετέειπεν 425 
,,ώ φίλοι, ή μέγα έργον άνήρ δ γε μήβατ Άχαιοΐς· 

τους μέν βύν νήεββιν άγων, πολέας τε χαί έβθλούς, 

ωλεβε μεν νήας γλαφυράς, άπο δ' ωλεβε λαούς, 

τους δ^ έλθών έκτεινε Κεφαλλήνων οχ άρίβτονς. 

άλλ' άγετε, πριν τούτον ή ές Πύλον ώχα Ιχέβθαι 430 
ή χαί ές Ήλιδα δΐαν, δθι χρατέουβιν Έπειοί, 

ΐομεν ή χαί έπειτα χατηφέες έββόμεθ' αίεί' 

λώβη γαρ τάδε γ' έβτΐ χαί έββομένοιβι πυθέβθαι, 

ει δή μή παίδων τε χαβιγνήτων τε φονήας 

τιβάμεθ' · ούχ αν έμοί γε μετά φρεβίν ήδύ γένοιτο 435 
ζωέμεν, άλλά τάχιβτα θανών φθιμένοιβι μετεέην. 

άλλ' ίομεν, μή φθέωβι περαιωθέντες έχεΐνοι." 

ώς φάτο δάκρυ χέων, οΐχτος δ' έλε πάντας 'Αχαιούς, 

άγχίμολον δέ βφ' ήλθε Μέδων χαί θείος άοιδός 

¿χ μεγάρων Όδνβήος, έπεί βφεας ύπνος άνήχεν 440 
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έσταν δ' έν μέσσοιΟι, τάφος δ' ελεν ανδρα έκαΟτον. 

τοΐσι δέ χαΐ μετέειπε Μέδων πεπννμένα είδώς' 

„χέχλντε δή νυν μεν, Ιθακήσιοι' ού γαρ 'Οδυσσεύς 

αθανάτων άέχητι θεών τάδε μήσατο έργα' 

αύτός έγών είδον θεόν αμβροτον, 8ς φ' Όδνσήι 445 

έγγύθεν έστήχει χαΐ Μέντορι πάντα έωχειν 

&θάνατος δέ θεός τοτέ μεν προπάροιθ' Όδνσήος 

φαίνετο θαρσννων, τοτέ δέ μνηστήρας όρίνων 

θννε κατά μέγαρον τοI δ' άγχιστΐνοι έπιπταν." 

άς φάτο, τους δ' αρα πάντας υπό χλωρόν δέος ήρειν. 

τοίσι δέ καϊ μετέειπε γέρων ήρως ΆλιθέρΟης 451 

ΜαΟτορίδης· 6 γαρ οίος δρα πρόσσω και όπίσσω" 

8 Οφιν έν φρονέων άγορήσατο καϊ μετέειπεν 

,,χέχλντε δή νυν μεν, 'Ιθακήσιοι, 8ττι κεν είπω. 

νμετέρη χακότητι, φίλοι, τάδε έργα γένοντο' 455 

ού γάρ έμοϊ πείθεσθ', ού Μέντορι ποιμένι λαών, 

ύμετέρονς παΐδας καταπανέμεν άφροσννάων, . 

οϊ μέγα έργον έρεζον άτασθαλίηΟι κακήσιν, 

κτήματα κείροντες καϊ άτιμάζοντες ακοιτιν 

άνδρός άριστήος' τον δ' ούχέτι φάντο νέεσθαι. 460 

και νυν ώδε γένοιτο' πίθεσθέ μοι, ώς άγορεύω' 

μή ίομεν, μή που τις έπίσπαστον κακόν ενρη." 

ώς έφαθ', οι δ' αρ' άνήιξαν μεγάλω άλαλητφ 

ημίσεων πλείονς' τοί δ' αθρόοι αύτόθι μίμνον 

ού γάρ Οφιν άδε μϋθος ένΐ φρεσίν, άλλ' Ένπείθει 465 

αείθοντ'· αΐψα δ' έπειτ έπΐ τεύχεα έσσεύοντο. 

αύτάρ έπεί φ' έσσαντο περί χροΐ νώροπα χαλκόν, 

αθρόοι ήγερέθοντο προ αστεος εύρνχόροιο. 

τοίόιν δ' Εύπείθης ήγήσατο νηπιέηΟιν· 

φή δ' 8 γε τίσεσθαι παιδός φόνον, ούδ' αρ' έμελλεν 470 

αψ άπονοΟτήσειν, άλλ' αύτον πότμον έφέψειν. 
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αυτάρ Άθηναίη Ζηνα Κρονίωνα προβηύδα' 

πάτερ ήμέτερε Κρονίδη, ύπατε χρειόντων, 

είπέ μοι είρομένη' χί νύ τοι νόος ένδοθι χεύθει; 

ή προτέρω πόλεμόν χε xaxbv xal φύλοπιν αίνήν 475 

τεύξεις, ή φιλότητα μετ' άμφοτέροιβι τίθηβθα;" 

τήν δ' άπαμειβόμενος προβέφη νεφεληγερέτα Ζευς' 

,,τέχνον έμόν, τί με ταϋτα διείρεαι ήδέ μεταλλάς; 

ού γαρ δή τούτον μεν έβούλενβας νόον αυτή, 

ώς ή τοι κείνους Όδνβενς άποτίβεται έλθών; 480 

ίρξον, όπως έθέλεις' έρέω τέ τοι, ώς έπέοικεν. 

έπεί δή μνηβτήρας έτίβατο δΐος Όδυββεύς, 

δρκια πιβτά ταμόντες 6 μέν βαβιλενέτω αίεί, 

ή με tg δ' αν παίδων τε καβιγνήτων τε φόνοιο -

έκληβιν θέωμεν τοί δ' άλλήλονς φιλεόντων 486 

ás τό πάρος, πλούτος δέ xal ειρήνη αλις έστω." 

¿S είπών ώτρυνε πάρος μεμαυΐαν Άθηνην, 

βή δέ κατ Ούλνμποιο καρήνων άίξαβα. 

ol δ' έπεί ουν βίτοιο μελίφρονος έξ ερον έντο, 

τοις δ' αρα μύθων ήρχε πολύτλας δίος Όδυββεύς· 490 

,,έξελθών τις Ιδοι, μή δή βχεδον ώβι κιόντες." 

ώς έφατ , έχ δέ νιος Λολίον κίεν, ώς έχέλευεν' 

βτή δ' αρ' έπ' ούδόν Ιών, τούς δέ βχεδόν εΐβιδε πάντας · 

αϊψα δ' Όδυββήα έπεα πτερόεντα προβηύδα" 

,,οΐδε δή έγγυς ίαβ'· αλλ' όπλιζώμεθα θ&ββον." 495 

¿S έφαθ', of δ' ωρνυντο xal έν τεύχεββι δύοντο, 

τέββαρες άμφ' Όδυβη, ?ξ δ' ν [εις of Λολίοιο" 

έν δ' αρα Λαέρτης Λολίος τ' ές τεύχε' έδυνον, 

xal πολιοί περ έόντες, αναγκαίοι πολεμιβταί. 

αύτάρ έπεί φ' έββαντο περί χροΐ νώροπα χαλκόν, 500 

ωιξάν φα θύρας, έχ δ' ήιον, ήρχε δ' Όδνββεύς. 

τοίβι δ' έπ' άγχίμολον θνγάτηρ Λώς ήλθεν 'Λθήνη 
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Μέντορι ε ¿δομένη ήμϊν δέμας ήδϊ xal αύδήν. 

τήν μεν Ιδων γήθηβε πολύτλας δΐος Όδυββεύς' 

αφα δε Τηλέμαχον προβεφώνεεν, δν φίλον υίόν 505 

,,Τηλέμαχ', ήδη μεν τάδε γ' είβεαι αυτός έπελ&ών, 

ανδρών μαρναμένων ίνα τε κρίνονται άριβτοι, 

μή τι χαταιβχύνειν πατέρων γένος, οϊ το πάρος περ 

άλχή τ' ήνορέη τε χεχάβμεθα πάβαν έπ' αίαν." 

τόν δ' al· Τηλέμαχος πεπνυμένος άντίον ηϋδα' 510 

,,δψεαι, αϊ χ έθέληβθα, πάτερ φίλε, τφδ' έπΐ θυμω 

ου τι χαταιβχύνοντα τεόν γένος, ώς άγορεύεις." 

ώς φάτο, Λαέρτης δ' έχάρη xal μϋ&ον έειπεν 

,,τίς νύ μοι ήμερη ήδε, θεοί φίλοι' ή μάλα χαίρω, 

υιός θ' υίωνός τ' άρετής πέρι δήριν έχουβιν." 515 

τόν δε παριβταμένη προβέφη γλαυχόπις 'Λθήνη ' 

,,ώ 'Λρχειβιάδη, πάντων πολύ φίλταθ' εταίρων, 

εύξάμενος χούρη γλαυχώπιδι xal ΛιΙ πατρί, 

αφα μάλ' άμπεπαλων προΐει δολιχόβχιον έγχος." 

&ς φάτο, χαί φ' έμπνευβε μένος μέγα Παλλάς 'Λ&ήνη · 

εύξάμενος δ' άρ' έπειτα Λίος χούρη μεγάλοιο, 521 

αφα μάλ' άμπεπαλων προΐει δολιχόβχιον εγχος, 

xal βάλεν Εύπείθεα χόρυθος δια χαλχοπαρήου. 

ή δ' ούχ έγχος έρυτο, διαπρο δε εί'βατο χαλκός· 

δούπηβεν δε πεβών, άράβηβε δε τεύχε' έπ' αύτω. 625 

έν δ' έπεβον προμάχοις Όδυβεύς xal φαίδιμος υιός, 

τύπτον δϊ ξίφεβίν τε xal έγχεβιν άμφιγύοιβιν. 

χαί νύ χε δή πάντας 'όλεβαν xal θήχαν άνόβτους, 

εί μή 'Λ&ηναίη χούρη Λιος αίγιόχοιο 

ήυβεν φωνή, κατά δ' έβχεθε λαόν άπαντα' 630 

,,ί'βχεβθε πτολέμου, Ίθακήβιοι, άργαλέοιο, 

&g χεν άναιμωτί γε διαχρινθεΐτε τάχιβτα." 

&ς φάτ 'Λθηναίη, τους δε χλωρόν δέος εϊλεν. 
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των δ' άρα δεισάντων ¿κ χειρών έπτατο τεύχεα, 

πάντα δ' επί χθονϊ πίπτε θεας Άπα φωνησάσης' 535 

προς δε πόλιν τρωπώντο λιλαιόμενοι βιότοιο. 

σμερδαλέον δ' έβόησε πολύτλας δΐος 'Οδυσσεύς, 

οί'μησεν δέ άλείς ως τ αίετός νψιπετήεις. . 

και τότε δή Κρονίδης άφίει ψολόεντα χεραννόν, 

χάδ δ' έπεσε πρόσθε γλαυχώπιδος δβριμοπάτρης. 540 

δή τότ Όδυσσήα προσέφη γλαυχώπις 'Αθήνη' 

,,διογενές Ααερτιάδη, πολνμήχαν' Όδνσσεϋ, • 

ΐσχεο, παϋε δε νεΐχος δμοιίον πολίμοιο, 

μή πώς τοι Κρονίδης χεχολώσεται εύρύοπα Ζεύς." 

ώς φάτ Άθηναίη, 6 δ' έπείθετο, χαίρε δέ θυμω. 545 

ορχια δ' αν χατάπισθε μετ άμφοτέροισιν έθηκεν 

Παλλάς 'Αθηναίη, κούρη Α ιός αίγιόχοιο, 

Μέντορι είδομένη ήμέν δέμας ήδέ καΙ αύδήν. 


