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Novam hanc carminum Homerieoruìn^^Ìiionem, qui 
compara verit cum quarta Dmdorfiana, is baud paucas 
mutatas esse inveniet et lectiones et scripturas. Quod 
ut propterea molestum yidebitur, quia editio in scholis 
maxime usurpatur, ita necessario factum esse ea ipsa re 
intelligetur, quod editio inde ab anno MDCCCLVI re-
cognita non erat. Itaque cum recognoscendi curam 
suscepissem, id mibi propositum esse putavi, ut quae 
et recentiorum editorum curis emendata et ceterorum 
virorum doctorum studìis Homericis inventa erant, dili-
genter adhiberem. Atque in lectionibus quidem con-
stituendis a Dindorfio recedere non dubitavi, ubicumque 
vel sententia vel librorum ceterorumque testimoniorum 
auctoritate aliae magis commendàri visae sunt. In scri-
ptura emendanda fere secutus sum Bekkerum: qui quas 
editionibus suis constituit leges, ut et ad indolem . atque 
originem sermonis Homerici et ad artis metricae rationem 
optime accommodatae esse videntur, ita recentioribus edi-
toribus fere omnes probatae sunt. Ita cum constitui 
textum et emendatiorem neque a ceteris editionibus in 
scholarum usum destinatis multum recedentem, id effe-
cisse mibi videor, quod maxime fuit petendum. Inter-
punctionem moneo ad discipulorum usum accommodatam 
esse; quae si minus constans yidebitur, eo quod mihi 
propositum fuit, ut excusetur, futurum esse spero. 

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

G. Hentze. 
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F. A. Wolfii 

S u m m a r i a . 

I. 

Invocata Musa ut Ulixem canat ab eversa Troia 
errantem et amissis omnibus sociis domum redeuntem 
( l—IO) , narratio duci tur ab eo tempore, quo Calypsus 
insulam ille relicturus est. Absente enim Neptuno, cuius 
ira virum iam dudum reditu arcebat, decretum fit in con-
cilio deorum, ut Calypso eum ab Ogygia insula discedere 
domumque reverti sinat ( i l—95 ) ; Minerva autem, quae 
id maxime agit, in Ithacam ad filium ipsius pubescentem 
festinat, ubi magna turba procorum nuptiis Penelopes 
imminentium Ulixis copias cotidianis conviviis absumit 
(96—-112). Apud eos aeger animi Telemachus assidens 
réverenter excipit deam Mentae, Tapbiorum regis, specie 
indutam, quae ipsum variis sermonibus ad spem patris 
propediem reducis videndi excitat hortaturque ad con-
tionem Ithacensium agendam, in qua procorum iniurias 
palam accuset, et ut ipse statim de patre sciscitatum ad 
Nestorem ac Menelaum proficiscatur, recens ab erroribus 
regressos (113—318). Mox, ubi ex oculis evanuit dea 
non sine indicio numinis, Phemius procorum epulis ad-
bibitus canere orditur de infelici navigatione Achivorum, 
quo argumento offensa Penelope cantorem ad alia revo-
care conatur; sed a filio libere reprehenditur, qui nunc 
primum etiam cum procis contumacius generosa simpli-
citate expostulat et in crastinum indicit contionem haud 
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dissimulato Consilio suo (319—419). Interim flexo in 

vesperam die proci a cantu et saltatione cubitum disce-

dunt domos, ipseque Telemachus dormitum it (420—444). 

I I 

Ithacensibus postero mane ad concilium vocatis Te-

lemachus queritur contumeliam domus et profligationem 

bonorum atque populi misericordiam et auxilium implorât 

(1—79). Antinous, ex principibus procorum, culpa in 

Penelopen translata finem malorum fore negat, nisi ipsa 

nupserit alicui aut ad Icarium patrem redeat (80—128). 

Rispondenti Telemacho et turbam domo excedere aperte 

iubenti aquilae praetervolantes auspicium faciurit, quod 

infaustum procis interpretatus vates Halitherses ridetur 

ab Eurymacho (129—207). Ita cum nihil effectum vi-

de t altercatione pro tracta, iuvenis navem postulat, qua 

Pylum et Spartani vehatur percontatum de patre; sed 

irrisum hac quoque spe frustratur dissoluta contio (208— 

259). Inde in litore solus veneratur Minervam, quae 

Mentoris cuiusdam specie adstans ei instructam navem et 

se ipsam navigationis comitem pollicetur (260—295). Sta-

tini domum reversus Eurycleam promam cibaria itineri 

parare iubet inscia matre (296—381-), Minerva autem ex 

populo socios colligit, navique ab Noëmone accepta et 

deducta ambo vesperi solvunt ex portu (382—434). 

. ' m 

Telemachum cum Minerva advenientem comiter ex-

cipit Nestor, cum maxime in litore publicis epulis et 

sacris Neptuno faciendis occupatus (1—74). Is vero, 

adulescenti de patre sciscitanti nihil novi refert, quippe 

omnium illius rerum ignarus; sed quid sihi et aliis du-

cibus Achivorum in reditu ab excidio Hii accident, et 

qui ex illis domum reverterint, diligenter enarrat (75— 

200); tum monitis bonisque ominibus ad ulciscendas pro-

corum iniurias excitatum, memorata etiam Agamemnonis 
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caede et laudato Oreste, sceleris ultore, hortatur ut quam 

primum pergat ad Menelaum nuper ex longinquo errore 

reversum (201—328). Ad vesperam, antequam in urbem 

redeunt Pylii, abit Minerva, quam in discessu agnitam 

veneratur Nestor et vitulam deae immolaturum se vovet 

(329—394). Ita Telemachus in aedes Nestoris ducitur 

et ibi pernoctat (395—403). Mane postridie in domo 

regis privatum sacrum fit Minervae, quo peracto Tele-

machus cum Pisistrato, Nestoris filio, curru contendit Spar-

tani (404—485). Nocte próxima apud Dioclem, prin-

ciperà Pheraeorum, deversati altera Spartam pervehuntur 

(486—497). 

.IV. 
Menelaus nuptias filiorum célébrât, cum ad aulam 

eius accedunt Telemachus et Pisistratus; quibus liberaliter 

hospitio invitatis epulae apponuntur ( l—67) . Cum iis 

super cenam sermonem confert Menelaus, non sine blanda 

mentione Ulixis, quae statim detegit filium, quem et He-

lena intrans agnoscit (68—154). Mox viri desiderio affeetis 

omnibus lacrimae oboriuntur; sed earum remedium affert 

Helena, quae cum Menelao ad somnum usque temporis 

apud Ilium acti et virtutum Ulixis memoriam repetit 

(155—305). Postero die calamitatem domus suae que-

renti Telemacho et patris fortunam percontanti narrat 

Menelaus de erroribus suis, et quid ipsi respondent Aegyp-

tius Proteus de casibus redeuntium Achivorum, nomina-

tim Aiacis Locrensis et Agamemnonis, atque de Ulixis in 

insula Calypsus commoratione ; denique adulescenti, ut 

longius Spartae maneat, rogato muñera hospitalia pro-

mittit (306—619). Interea proci, ut Telemachi abitum 

compererunt, de insidiis revertenti locandis Consilia agi-

tant, quae Medon excepta aperit Penelopae, adhuc ignarae 

profectionis (620—-714). Afflicta hoc nuntio regina la-

mentatur; dein precata Minervam divino somnio confir-

matur per quietem noctis eius, qua delecti procorum in 

Asteridem insulam navigant,, ut caedis consilium exse-

quantur (715—847). 
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V. ' 
Concilio deorum iterum facto agente Minerva Iuppiter 

Mercurium mittit ad Calypso, ut Ulixem ex insula sua 

abire patiatur ( l—84) . Imperium gravate accipit nympha, 

neque tamen detrectare ausa (85—147) heroè'm dudum 

patriae desiderio tabescentem edocet non morari se, quo 

minus statini discedat (148—227); ipsaque propere eum 

adiuvat in fabricanda rate, qua benigne dimissus naviga^ 

tionem solus aggredito (228—281). Duodevigesimo die 

navigationis, cum iam Phaeacum insulam, Scheriam, e 

longinquo videt, forte praetervehens Neptunus excitat tem-

pestatene, quae trabium compaginerà dissolvit (282—332). 

Sed ipse alveo ratis insidens, ventorum fluctuumque lu-

dibrium, misericordiam deae marinae experitur, Leucotheae, 

quae ei redimiculum praebet pectori subligandum, cuius 

virtute facilius in terram enatet (333—364). Atque ita 

tandem, quamvis fremente Neptuno, praesentem mortem 

effugit et ad proximum litus Phaeacum nudus evadit, ubi 

semianimem cubile foliis stratum placido somno recreat 

(365—493). 

' Y I . 

Phaeacum regis Alcinoi filiam, Nausicaam, per quie-

tem iubet Minerva vestimenta lavatum ferre. ad litus in-

sulae, in quo Ulixes procubuerat (1—47). Id facile 

permittente patre ac vehiculum praebente mane illue per-

vehitur, tum opere facto ludum exercet cum ancillis 

(48—109). Eo strepita excitatas Ulixes supplex im-

plorai virginis misericordiam (110—185) ab eaque statini 

in tutelam receptus lavacro, veste, cibo recreato (186— 

250): mox diligenter admonitas cum ancillis sequitur 

currum redeuntis et occidente sole venit ad lucum Mi-

nervae, qui ante urbem est, ubi familiare sibi numen so-

lita veneratione precatar (251—331). 

VII. 
Postquam Nausicaa domum redierat, Ulixi occurrit 

Minerva in speciem puellae mutata, illumque nebula 
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cinetum in urbem et ad aedes Alcinoi ducens diligenter 

admonet (1—77). Sic solus ingreditur regiam splendi-

dissime ornatam, ubi primores Phaeacum congregatos videt 

circa Are ten reginam, cui primum supplicat, atque Alci-

noum, qui eum bospitio accipit donaque promittit et navem, 

qua propediem in patriam deducatur (78—225). Per-

contante post cenam Arete, cuias esset et unde vestem 

baberet (agnoverat enim earn), paucis refert quae sibi acci-

derant ab Ogygia insula usque ad Scberiam naviganti 

(226—297); bonumque animum babere iussus suadente 

noete quieti concedit (298—347). 

v n i . 

Postero die in publico concilio consultai Alcinous 

de bospite domum deducendo principesque populi et fio-

rem iuventutis ad epulas vocat illi praebendas ( l—45) . 

Statim iuvenes adornata navi in regiam Alcinoi conve-

niunt, quo et Demodocus accitur, canendi ad citbaram 

peritus (46—103). Pransi omnes conferunt se in forum 

ad gymnicos ludos faciendos, quibus Ulixes lacessitus se 

immiscet et cértamine disci vincit (104—255). Deinde 

saltatur a iuvenibus Carmen, quod Demodocus cantat de 

amoribus Martis et Veneris; etiam simplex genus salta-

tionis additar (256—384). Iam parantur Ulixi dona a 

principibus et Euryalo, qui eum antea dictis lacessierat; 

mox in Alcinoi aedibus calida lotus epulas adit (385— 

469). In bis Demodocus de equo ligneo et Ilii excidio 

canens berol memóriám superioris fortunae et lacrimas 

movet; ex quo eum rogat Alcinous, ut, quis sit et quos 

casus perpessus sit, exponat (470—586). 

IX. 
Quattuor hinc libris Ulixes apud Phaeacas seriem 

multiplicis erroris sui enarrai Itaque refert, quis et unde 

domo sit (1—38); ut ab Ilio profectus primum ad Ci-

conas appulerit atque expugnata eorum .urbe Isrnaro, 
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LXXII sociis amissis fugatus abscesserit (39—61); utque 

inde circa Maleam promunturium Borea a cursu suo ad 

Lotophagos sit deiectus (62—104), tum in terram imma-

nium Cyclopum (105 —192); ubi cum duodecim viris ad 

Polyphemum, Neptuni filium, penetraverit (193—286): 

qui cruentis dapibus expletus, quas caede sex sociorum 

eius instruxerat (287—344), vino etiam, quod Ulixes 

ingesserat, temulentus, cum in somnum procubuisset, ex-

caecatus (345—412) et parte gregis spoliatus fugientem 

saxis incessit (413—566). 

X. 

Refert deinceps, ad insulam Aeoli, tempestatum ar-

bitri, pervectum se accepisse ab eo ventos praeter Ze-

phyrum, Ithacam petenti secundum, utre conclusos ( l — 

27); socios autem, cum patria iam in conspectu esset, 

male cupidos solvisse utrem, unde emissam procellam eos 

ad Aeoliam reiecisse, verum expulsos ab rege et in vastum 

mare occidentalis plagae abreptos (28—79). Ita ad 

Laestrygonas anthropophagos deferuntur, ubi naves X I et 

multi sociorum intercidunt (80—132); mox una navi ad 

Aeaeam appellunt, insulam Circes, a qua XXI I viri cum 

Eurylocho praemissi in suum ora convertuntur (133— 

260). Ulixes tum ipse, berba magica a Mercurio accepta, 

ad deam ingressus potentiam eius efiugit atque adeo vir-

tute efficit, ut socii pristinam speciem recipiant (261 — 

399). Denique anno exacto apud Circen cum sociis Itha-

cae memor iubetur ab illa consulendi Tiresiae causa pro-

ficisci ad fauces inferorum prope Oceanum, quo loco de-

functorum animae excitantur (400—549). Illuc navigaturo 

casus unum etiam socium eripit, Elpenorem (550—574). 

XI . 

A Circe digressus venit in oram Cimmeriorum, eum 

ad locum, qui descensus ad manes perhibetur ( l—22) . 

Ibi saeris rite perfectis scrobem complet sanguine victi-

marum; at circumvolantibus animabus nullam sinit attin-
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gere haustum, nisi prius Tiresias vates inde libasset (23 — 

50). Primum obvio Elpenori sepulturam promittit; tum 

matrem videt Antieleam; mox Tiresiam, cuius causa ve-

, nerat, ex quo reditum ac reliquos vitae casus cognoscit 

(51 —151); ex matre, quae iam ad baustum cruoris ad-

mittitur, fortunam domus suae (152—224): plures etiam 

priscarum videt heroidum, Tyro, Antiopen, Alcmenen, 

Epicasten, Cbloridem, Ledam, Iphimediam, Pbaedram, Pro-

cridem, Ariadnen, Maeram, Clymenen, Eripbylen (225 — 

332). Excitatus deinde a Phaeacibus ad persequendum 

sermonem (333—376) heroes quoque, quorum animae oc-

currerint, recenset, Agamemnonem de sua suorumque 

caede exponentem (377—466), Achillem, Patroclum, An-

tilochum, Aiacem maiorem (467 — 567); praeter hos Mi-

nofe'm iudicantem et feras sectantem Orionem; item Tityum, 

Tantalum, Sisyphum variis suppliciis cruciatos; denique 

imaginem Herculis (568 — 626). Quibus visis, partim et 

collocutus ex Oceano revehitur in altum (627 — 640). 

X I I . 

Reversus in Aeaeam insulam, Elpenoris corpore hu-

mato (1—15), a Circe, ut evitet mala cetera, edocetur; 

ut Sirenas praetereat iisque oppositos scopulos navibus 

infestos, et proximi freti portentosa pericula cum gregi-

bus et armentis Thrinaciae haud tangendis (16 —141). 

Bono animo ingreditur mare, Sirenum letalem cantilenam 

audit impune (142 — 200); scopulos erráticos praetervehi-

tur et Charybdin, dum Scylla sex socios e navi abripit 

(201 — 259): sed ab Eurylocho et reliquis sociis coactus 

appellit ad Thrinaciam, ubi tempestate diutius detenti in 

cibi penuria, frustra prohibente ipso, incustoditis bobus 

Solis non parcunt (260—373). Quod ut comperit deus, 

ultionem mandat Iovi, qui impíos statim diris prodigiis 

terret (374—396), mox navigantes fulmine percutit ex-

cepto Ulixe (397—419), qui fragmento lacerae navis 

inhaerens solus ad Ogygiam insulam evadit (420—453). 
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xni. . 
Enarrato errore suo Ulixes a primoribus Phaeacum 

nova munera accipit, quae postero mane in navem in-

structam comportantur ( l—23) ; perque reliquum diem 

sacrificio et epulis adhibitus compellatis principibus dis-

cedit et quietissima navigatione in Ithacam devehitur 

(24 — 95). Ibi cum portum Pborcynis in vicinia antri 

Nympharum intraverunt remiges, dormientem exponunt 

in litore; navem autem remeantem in saxum mutat Nep-

tunus, placatus eam ob rem a Pbaeacibus (96—187). 

At experrectus Ulixes primum ignorât insulam suam, 

quippe nebula cinctus Consilio Hinervae, cum qua speciem 

aduleseentis indu ta sermones confert ementito nomine, ne-

que adeo edoctus ubi sit ac deam praesentem veneratus 

caute agere desinit (188—351); mox, postquam dilabente 

nube redditam patriam saluta vit, Minerva eius bona re-

condit in antrum ipsumque ante omnia ad caedem proco-

rum bortatur et, ne agnoscatur ab Eumaeo, magistro su-

bulcorum, notisque ceteris, in senem mendicum transformat 

(352—440). 

XIV. 
Simulato hospiti in casam introducto Eumaeus, fidis-

simus servorum semperque memor domini, carnem por-

cellinam cum vino apponit ( l—110). Oriuntur inter 

eos varii sermones de Ulixe velut absente, quem in pa-

triam reversurum esse ne iurato quidem credit Eumaeus, 

nec dubitai quin etiam Telemachus in itinere procorum 

insidiis occisus sit ( i l i — 1 8 4 ) . Deinceps quis esset in-

terrogatus Ulixes longam seriem fabularum fingit, testa-

tus simul se apud Thesprotos de ipsius propinquo reditu 

audivisse (185—359): veruni ille, nimis incredulus, obla-

tam de ea re sponsionem abnuit (360—408). Denique 

cenati ambo cum reliquis subulcis (409—456) cubitum 

discedunt frigida nocte, qua Ulixes, priscis ambagibus 

sermonis usus, corpori tegendo laenam quaerit acci-

pitque ab Eumaeo, qui mox ad suum custodiam egredi-

tm· (457—533). 
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XV. 
Telemacbum Lacedaemoni desidentem in somnis monet 

Minerva, domum ut redeat, quaque via procorum in-

sidias vitet ( l—43) . Ergo is primo mane a Menelao 

revertendi veniam petit, atque acceptis ab ipso et ab He-

lena muneribus conspectaque avi secunda cum Pisistrato 

pergit ad navem in portu Pylio relictam (44 —181). 

Pheris iterum deversati altero die Pylum perveniunt: unde 

Telemacbus Pisistrato ad patrem remisso et assumpto 

Tbeoclymerio, vate Argivo, tum ob caedem exule, propere 

solvit ac tutus devia navigations in patriam advehitur 

(182—300). Ulixes interea cum Eumaeo super cenam 

Consilia confert de profectione in urbem; simul de paren-

tibus suis seiscitatur et de priore fortuna ipsius (301·— 

388): qui natales suos enarrai atque ut infans olim a 

Phoenicibus ex insula Syria raptus et Lafc'rtae venditus 

sit (389—495). Iam appulsam navem suanì Telemacbus 

ad urbem mittit, Tbeoclymenum cuidam sociorum com-

mendat, ipse autem diverso itinere ad Eumaeum profici-

scitur (496—557). . 

XVI. 
Bedux ab itinere Telemachus venit in casam Eumaei 

(1—41). Ibi primum cum patre adhuc senis mendici 

personam gerente collocutus et domesticam calamitatem 

conquestus Eumaeum reditus sui nuntium mittit ad ma-

trem (42—153). Ita soli cum sunt, Minervae numine 

iuvenis redditus Ulixes a filio pater agnoscitur' (154— 

239); moi cum eo de caede procorum délibérât et, quae 

deinceps domi agenda sint, praescribit (240—321). In-

terim aliquisi sociorum Teleniacbi ex navi in portum 

urbis invecta simul cum Eumaeo nuntiat Penelopae sal-

vum revertisse filium (322—341). Nec multo post redit 

navis speculatoria procorum, qui irritis insidiis dolent 

iamque in contione de Telemacbo occidendo nova Con-

silia ineunt (342—408). Quibus ad se perlatis Pene-

lope in virorum conventum degressa eo nomine Antinoum 

Hoheri Odtsbea. I. 2 
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aucfcorem sceleris accusai (409—451). Sub noctem ad ' 

Ulixem rursus transformatum et filium eius redit Eu-

maeus (452—481). 

XVII. 
Insequenti die Telemachus patre in urbem ablegato 

ipse eodem proficiscitur ( l—30) ; statimque ex domo, sa-

lutatis · Euryclea et matre, properat in forum, ut Theocly-

menum bospitem adducat (31 — S3).. Hunc ubi epulis 

excepit, matri enarrat ordinem peregrinationis quaeque a 

Menelao audierat : simul Theoclymenus reginae propinquum 

Ulixis reditum praedicit (84—165). Ibi cenam appa-

rantibus procis supervenit ille, ab Eumaeo ductus, pri-

mum a Melanthio caprario iniuria affectus (166—289). 

Ad aulam cum accesserunt, canis domesticus Argus 

agnito domino repente moritur (290—327). Iam ipsam 

domum ingressus a convivis ambiendo cibos mendicai; 

quos et Telemachus praebet et proci: sed Antinous eum 

conviciis consectatur et ingesto scabello, non sine indi-

gnatione ceterorum procorum (328—491). Quam ob 

contumeliam diras Antinoo imprecata Penelope ad se ar-

cessit virum, si quid forte de Ulixe cognoverit; is autem 

in colloquium venturum sese ad vesperam pollicetur(492— 

584). Eodem tempore in agrum redit Eumaeus, manente 

Ulixe (585 — 606). . 

xvm 
Mendicante apud procos Ulixe alius mendicus acce-

dit ex urbe, Irus, ut ilium de proprio limine detrudat 

(1:—13). Inde iurgium inter utrumque; mox hortantibus 

et praemium ponentibus procis iusto certamine luctantur 

(14—100). Victor Ulixes seminecem Irum extra ianuam. 

proicit: Amphinomo autein, uni ex procis, propinquum 

regis adventum et gravem ultionem praedicit (101 —157). 

Degressa rursus in conventum virorum Penelope filium 

de nova contumelia miseri hospitis obiurgat (158—243), 

et callida oratione studia procorum experiens spemque 
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nuptiarum ostentans ab illis sibi munera deposcit ac sta-

tini collata accipit. (244—303). Interea Ulixes inter 

procos, qui solitos ludos in noctem trahunt, remanens a 

Melantbo ancilla maledictis vexatur, ab Eurymacho irri-

detur et scabello petitur (304—404). Tandem a Tele-

macho moniti suam quisque domum abeunt (405—428). 

XIX. 
Eadem nocte Ulixes et Telemachus praelucente Mi-

nerva arma omnia in superiorem partem aedium se-

ponunt, ne quid teli aut munimenti procis ad manum sit 

( l—46 ) ; turn ipse solus cum Penelope confert sermonem, 

in quo similia ut nuper ad Eumaeum comminiscitur, 

Ulixem in Creta apud se hospitio deversatum fingit, 

etiam vestitum eius et alia ad fidem faciendam vere 

describit, denique iurat. se apud Thesprotos de propinquo 

reditu ipsius audivisse (47—307). Delectata his nuntiis 

Penelope hospitalis officii causa ei pedes ablui iubet; 

quod dum facit Euryclea nutrix, ab ea primum agnoscitur 

ex cicatrice, quam in Parnasso quondam venans accepe-

rat; sed coercet statim mulierem, ne quid ultra quaerat 

vel garriat (308—507). Ulixi dehinc ignara rei Pene-

lope ominosum de reduce mox coniuge somnium narrat 

(508—553); cui tamen non satis confisa exponit se postero 

die procis certamen oblaturam atque ei, qui Ulixis arcum 

facillime intenderit sagittisque destinata ferierit, continuo 

nupturam esse (554—581). Quod consilium cum appro-

bavit Ulixi, cubitum ilia discedit (582—604). . 

XX. 
Ulixi diu insomnis nòx, ancillarum lascivos discur-

sus animadvertenti et procorum caedem anxie cogitanti 

( l — 30). Tandem confirmât eum Minerva et recreat 

somno, ex quo lamentis Penelopae excitatus a love fausta 

omina poscit atque accipit (31 —121). Mane regia domus 

ornatur sacro Apollinari novae lunae, dum Telemachus 

2* 
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procedit in contionem (122—159). Mactandas victimas 

adduci t Eumaeus cum Melanthio et Philoetio, cuius fide-

lem in se animum Ulixes experitur (160—240). Interim 

a novis insidiis contra Telemachum deterriti sinistro au-

gurio proci ex contione conveniunt ad prandium; in quo 

etiam Ulixes adest a filio curatus, sed ab aliquo pro-

corum crure bubulo petitus (241—344). Exinde oculis 

ac mente divinitus turbatos iuvenes graviter alloquitur 

Theoclymenus et imminens ipsis vaticinatur exitium; quare 

eum cavillando derisum domo excludunt (345—386). 

Quae omnia ex propinquo auscultans cognoscit Penelope 

(387 — 394). 

XXI. 
Nobilem arcum Ulixis et sagittas promit Penelope 

iuvenibusque certamen matrimonii sui constituit ( l — 79). 

Desiderio domini percussus flet Eumaeus cum Philoetio; 

Telemachus autem duodecim ferramenta scopo destinata 

ordine statuit et ipse arcum tentât non sine spe succes-

sus (80 —135). Proci deinceps tendere frustra aggre-

diuntur; primum Liodes vates, simul exitium praesagiens: 

sed Antinous cornu, quo facilius flectatur, molliri iubet 

(136—187). Interim Ulixes duobus illis gregum ma-

gistris extra aulam sese agnoscendum praebet eisque forium 

custodiam mandat (188—244). Reverso in conventum 

Ulixe etiam Eurymachus frustra tentât: et Antinous sub 

praetextu diei festi certamen in posterum differì (245 — 

272). Iam Ulixes iuvenes rogat ut ipsum quoque vires 

seniles explorare sinant; illi contra prohibere ac deridere; 

tandem annuentibus Penelope et Telemacho ipsi arcum 

tradit Eumaeus: huius iussu Euryclea posticum occludit, 

alium exitum Philoetius (273 — 392). Ita Ulixes arcum 

intendit et sagittam per omnia ferramenta mittit (393—434). 

XXIL 
Ulixes arcu suo aggreditur turbam procorum, ante 

omnes Antinoum, quo confixo quis sit et quid struat palam 
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aperit ( l — 41). Eum placare frustra quaerit Eurymachus, 

mox eum- ense irruens ab eo occiditur; item Ampbinomus 

a Telemacho (42—98): qui sibi suisque arma ex supe-

riore parte aedium defert, sed ianuam obserare oblitus; 

per quam etiam procis Melantbius arma petit (99—162). 

Melanthium iterum adscendentem subsecuti Eumaeus et 

Philoetius opprimunt, constringunt, vivum ad eolumnam 

alligant (163—199). Ulixi cum filio et pastoribus illis 

procos urgenti Minerva specie Mentoris, dein hirundinis 

accedit, ut ipsi animos' augeat et auxilium ferat (200— 

240). Inde acrior pugna, qua consternati perimuntur 

Ctesippus, Liodes, reliqui "omnes (241 — 329): parcitur 

tantum Phemio citharoedo et Medonti praeconi, deprecante 

Telemacho (330—380). Ita expletus ultione Ulixes ca-

davera tolli et domum elui iubet; duodecim ancillae, quae 

Eurycleae indicio cum procis consuerant, suspendio ne-

cantur, maiore cruciatu Melanthius (381—477). Perpetra-

tis his rebus Ulixes ignem adolet incensoque sulphure do-

mum piaculo purgat (478—494). Agnitum dominum fidae 

ancillae salutant (495—501). 

xxm. 
Penelopen adhuc dormientem excitat Euryclea, ut 

Ulixem sub mendici habitu latuisse et procos telis eius 

cecidisse nuntiet ( l — 31). Noscendi cupida descendit re-

gina inter gaudium metumque fluctuans ac caedem po-

tius ab aliquo deorum editam putans: et ne assidentem 

quidem virum temere credit ipsum esse, nec, quam vis a 

filio obiurgata, alloquitur (32 —110). At Ulixes, ne 

statim res per urbem vulgetur, Telemachum et pastores 

cum ancillis choreas agere iubet; lotusque mox ipse et a 

Minerva iuvenis redditus a,d uxorem revertitur, cui lenti-

tudinem exprobrat ( i l i —172). Tandem illa, quo cau-

tius veruni exploret, de positu lecti genialis ab ipso olim 

fabricati sic loquitur, ut respondendo piane pateat opifex 

maritus (173—204). Tum denique agnito Ulixi prima 
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amoris signa dat Penelope orditurque sermonem, qui usque 

in noctem, quam amantibüs solito longiorem facit dea, 

multis de rebus habetur; etiam in lecto, übi Ulixes labe 

rum suorum summam repetit (205 — 343). Mane postri-

die domum mandat Penelopae atque ut in eam se abdat 

monet; ipse autem armatus cum -filio et pastoribus rus 

exit ad Laßrten (344—372). ' 

XXIV. 

Procorum animabus a Mercurio ad inferos compulsis 

heroßs occurrunt, cum alii tum Achilles et Agamemno 

(1 — 22). Ibi Agamemno Achilli iusta funebria exponit ad 

Troiam ipsi peracta et propriam necem dolet (23—97); 

miratusque turbam iuvenum catervatim descendentium ex 

uno eorum insignem Penelopes pudicitiam, procorum assi-

duitatem et occasum cognoscit atque Ulixis fortunam et 

reginae fidem praedicat (98—204). Interea heros cum suis 

ad Laßrten profectus primum velut ignotus in hortis cum 

illo sermonem quaerit de filio affectusque cögnitis, quas 

senex tulisset, aerumnis, dum eum aegritudine oppressum 

videt, repente sese filium aperit et caedem procorum perpe-

tratam narrat (205—344). Laetus senex lavatur et ipse 

quoque a Minerva decoratus cum Dolio servo et reliqua 

familia atque Ulixe comitibusque eius ad prandium con-

veniunt, ubi redux agnoscitur et salutatur ab omnibus 

(345—412). Iam rumore caedis per urbem disperso 

habetur contio Ithacensium, in qua Eupithes tumultum 

movet: continuo pars civium, quamquam reclamantibus 

Medonte et Halitherse, armati Ulixem ad Laertis prae-

dium persequuntur (413—471). Sed eos comitatior Uli-

xes graviter premit; Eupithen occidit Laßrtes; ipsis prae-

sens Minerva opitulatur, seditiosos exterret; tandem Iup-

piter deiecto fulmine proelium dirimit: sie facto foedere 

amnestia utrimque et pax componitur (472—548). 
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Θεών αγορά. Άύηνάς παραίνεβ ις χρδς 

Τηλέμαγον. 
j , - ^ . 

"Ανδρα ¡ΜΙ IVJÍUTB, μονβα, πολντροπον,jog)μάλα πολλά 

πλάγχύη, (ύπεΤ) Τροίη^ερον)ττολίεύρον επερΰερ, 

πολλών δ' ανθρώπων ίδεν αβτεαζκά} νόον έγνω" 

πολλά δ' δ γ' έν^πόντω πάύεν άλγεα δν κα^ά^ύνμόν, 

άρνύμενος ην τε ψνχήν καϊ νόβτον εταίβατμ^ 5 

οΰό' ώρ έτάρους έορνβατο ίέμενος^περ^ 

ιψ^ων\^άρ^}φετΓρηβιν^ άταΰ&αλί^ΰιν δλοντο, 

νηι$οι, οι κατά βοϋς 'Τπερίονρς^Ηελίοιο 

ηούιον αντάρ Ε τοΐβιν άφείλετο νόϋτιμον ημαρ. 
VG·3>*' Μ j Ϊ \ \ t - . Λ 

των αμόύεν γε, ύεα ύνγατερ Α ιός, είπε και 

έν&' άλλοι μεν πάντες, ,'όϋοι φνγον αίπνν^όλεύρον, 

οίκοι εΰαν πολεμά ν τε ̂ πε^ψ^ννότες ηδέ ύάλαββαν 

τον' δ' Ειδν~νό0τον κέχρημενον {ήδω γυναικός 

νύμφηήπότνι.ίρΐ№ε Καλυψώ^δΐαύεάων 

λιλαωμενη πόβιν είναι. 15 

¿A?) δτε δη έτος ή λύε περιπλομέιάογ ένιανάζον) 

τω ε^εκλωβαντο ύεοι οίκόνδε νεεΰύίίί 

I εί<^Ιύα^ν,(ο§δ' ένύα πεερυν μένος ηεν^εύλων 

i και μετά οιβι φίλοιβι. ύεοι δ' έλέαιρον -»α&ϊντες 
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νόβφι Ποόειδόωνος' ό δ' άβπερχες μενέαινεν 20 

άντι&έφ Όδνβήι πόρος ην γαία ν ίκεό&αι. 

αλλ' ò μίν ΑΙ&ίοπας μετεκία&ε τηλό&' ¿όντας, 

Αιθίοπα? rot διχ&ό δεδαtarai, εόχατοι ανδρών, 

ου μεν δνβομένον 'Τπερίονος οι δ' ανιόντος, 

άντιόων ταύρων τε και/άρνειών εκατόμβης. 25 

εν&' δ γ' ¿τερπετό δαιτι παρήμενος' ol δε δή allot 

Ζηνός ¿vi μεγάροιόιν 'Ολύμπιον ά&ρόοι ήβαν. 

pioto ι δε μν&ων ήρχε πατήρ ανδρών τε &εών τε' 

μνήβατο γαρ κατά &νμόν άμνμονος Λίγίβ&οιο, 

τόν ρ\) Άγαμεμνονίδης τηλεκλντός εκταν' Όρεότης' 30 

τον δ γ' ¿πιμνηό&είς ¿Tcß^jc&ccvavotei μετηνδα' 

,,ώπόποι, οίον δή νν &εονς βροτοι αίτιόωνται' 

¿I ήμεών γάρ φαόι κάκ' εμμεναι, οι' δί καΐ αν roi 

όφήόιν άταό&αλίηόιν νπερ μόρον αλγε' εχονόιν, 

ώς και ννν Αΐγιό&ος νπερ μόρον 'Ατρεΐδαο ' • 35 

γήμ' αλοχον μνηότήν, τον δ' εκτανε νοότήόαντα, 

είδως αιπνν δλε&ρον, επει πρό οι εΐπομεν ημείς, 

Ερμείαν πεμψαντες ένβκοπον όργεϊφόντην, 

μήτ αυτόν κτείνειν μήτε μνάαό&αι ακοιτιν' 

¿κ γάρ Όρεβταο τίβις εβόεται 'Ατρεΐδαο, 40 

δππότ αν ήβήόη τε καΐ ή ς ίμείρεται αΐης. 

ώς έφα&' 'Ερμείας, αλλ' ού φρένας Αίγίό&οιο 

πεΐΟ·' άγαϋ-ό φρονεων ννν δ' ά&ρόα πάντ άπετιθεν." 

τον δ' ήμείβετ επειτα &εό, γλανκώπις Ά&ήνη" 

,,ω πάτερ ήμετερε Κρονϊδη, ύπατε κρειόντων, 45 

και. λίην κεΐνός γε έοικότι κείται όλε'&ρω, • 

ώς άπόλοιτο καΐ άλλος, οτις τοιαντά γε ρε'ξοι" 

άλλα μοι άμφ' Όδνόήι δαΐφρονι δαίεται ήτορ, 

δνόμόρω, off δή δηϋ'ά φίλων απο πήματα πάβχει 

νήόω έν άμφιρντη, δθτ τ' όμφαλύς ¿ότι &αλόβόης. 50 



ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ III. 3 

νηβος δενδρήεββα, θεά д' ¿v δώματα ναέει, 

"Ατλαντος δυγάτηρ όλοόφρονοg, óg τε δαλάαοι]g ' 

πάβης βέν&εα οίδεν, έχει δε τε xíovag αυτός 

μακράς, αϊ γαΐάν τε καΐ ονρανόν άμφις εχονβιν. ' 

τον &νγάτηρ δύβτηνον οδνρόμενον χατερνκέι, 55 

aie ι δε μαλακοίβι καΐ αίμνλίοιβι λόγοιβιν ' 

θέλγει, όπως Ί&άχης έπιληβετat' αύτάρ Όδνββεύς 

ίέμενος xal χαπνον άπο&ρώΰκοντα νοηοαι 

rjg γαίης δανεειν Ιμείρεται. ουδέ νυ βοΐ περ 

έντρέπεται φίλο ν ητορ, 'Ολύμπιε, οϋ νν τ' Όδυ66εύς 60 

Άργείων παρά νηνβϊ χαρέζετο ιερά ρ έξω ν 

„ νΟμόν, ποιόν 6ε έπος φνγεν έρκο^όδόντων. 

(jcö^ αν έπειτ 'Οδν6ήοξ~~Ιγώ ΊΫείοιο J^oíumff^ ^ 6 5 
V - 7 fó у А у ' и д ' - ~ 

og περI μεν νοονεβτΰ βροτων, περί ο ιρα ϋ-εοΐβιν 

ά&ανάτοιβιν ~έδωκε~τοι ούρανόν ενρνν έχονβΐν.  4  

\άλλα)ΧΙο6 εννόων ^γαιήοχος ά^κελες (αίει) 

.Ι^κλωπος^κεχο^Μται, ον οφ&αλμοϋ ίχλάωβεν, 

άντι&εον^Πόλνηγημον, όον\ράτοζ~ε6τϊ~]ιέγιβτον 70 

π&βιν Κνκλώπεββι' ΘόωΟά δε fiiv ΐ£Χί νύμφη, 

φΤρκυνο^&νγάτηρ οϊλός^άτρυγετoto*" μέδοντος,  Г*~~ 

εν βπεββύ νλάφνοοΐβι Ποβειδάωνι μινείβα. 

έκ τοΰ δη Οδνβήα Πο6ειδμωνΛ ένοΰίχχέων 

( J n t r i καταίίΐ£ύίει , ς.^Ι 75 

ι αλλ) άγ7θ) ημεϊς οΐδε περιφοαίώμε&α πάντες ( 0 . LolzJ^i-, 

νοΟτον, φπως) έλϋ·η6ι^ιΠο6ειδάων δε με^Ύβ,ει 

όν ^όλον^(ΰιΡ)μΙν ^αρ) τι δννήβεται^ άντϊα πάντων 

ά&ανάτων μεκητι &εων έριδαινεμεν~~οlog." 

τον δ' ήμείβετ' {έπείτί^&εά, γλανκώπις 'Α&ήνη' 80 
,,ώ πάτερ^ΐμέτερε Κρονίδη, νπατε* χρειόντων, 
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(εί)μεν δή νυν τούτο"1φίλον μακάρεβιίΡ'θβοΐβιν, 

νοϋτήΰαι 'Οδυβήα^πρλνφρονα δνδε ^όβονδε, 

'Ερμείαν^ μεν {¿πειτα^δ'ιάκτορον άρ^εϊφόντην 

ν^6βν^ς^£ί^νγίην οτη/ινημ,εν. δφρα τάχιβτα 85 

vvjjjpt] ενπλοκαμω είπη νημερτέα^βουλήν, 

ηήβτρβ^ΟδνβΟήο^ταΤΓαβίφρονος χε νέηται' 

αύτάρ έγων 'I&óxrjvÒ' εβελεύβομαι, δφρα οί υίον 

μάλλον έποτρννσι και οί~μένος έβ^φρεβι θείω, 

εις άγορήν χαλέϋαντα χάρη, χομόωντας Αχαιούς . 90 

¡jj/f·^ πάβι μνηβτήρεββιν άπειπέμεν ) οϊ τέ ot αίεI 

" μήλ' άδινά βφάΐ,ουβι xal είλίποδας έλικας ßovj. ^ 

πέμψω δ' έβ^Σπάβτην τε και ¿^JTvÎMv^^aiïotvzcf 

νόβτον πενβδμενον πατρός φίλου, ην που άχονβη, 

ή δ' ίνα μιν κλέος έβθλόν εν άν&ρώπο ιβιν έχηβιν." 95 

είποϋβ' ύπο^ποοβίν έ£ήθατο καλά πέδιλα, 

[άμβρόβια χρνΰεια, τά μιν φερόν η μεν έφ' ύγρήν 

ήδ' έπ' άπειρο να ̂ αΐαν άμα πνοιής^άνέμοιο • 

εϊλετο δ' άλκιμον έγχος, άκαχμένον όξέι χαλκά, 

βριθύ μέγα βτιβαρόν, τω δάμνηβι βτίχας ανδρών 100 

ηρώων, τοίβίν τε κοτέββεται όβριμοπάτρη.] л 

βή δε κατ Ονλνμποιο καρηνων ¿(.'ξaffa, 

ϋτη δ' Ί&άχης εν ι δήμω επί προθνροις Όδυΰήος 

ούδοϋ έπ' αν λείου, παλάμη δ' έχε χάλχεον έγχος, ' 

είδομένη ζείνω, Ταψιών ήγήτορι Μέντη. 105 

εύρε δ' άρα μνήβτήρας άγήνορας' οί μεν έπειτα 

πεββοΐβι προπάροιθε θυράων θυμον έτερπον 

ήμενοι έν ρινοΐβι βοών, ot)g έκτανον αυτοί' 

κήρυκες δ' αύτοίβι xal ότρηροί θεράποντες 

οί μεν οΐνον έμιβγον ένΐ κρητήρβι xal ϋδωρ, 110 

οί δ' αυτέ βπόγγοιβι πολυτρήτοιβι τραπέζας 

νίζον και πρότιθεν, τοϊ δε χρέα πολλά δατενντο. 
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την δε πολύ πρώτος ίδε Τηλέμαχος &εοειδής' 

ήβτο γαρ ¿ν μνηβτήρβι φίλο ν τετιημένος ήτορ, 

όββόμενος πάτερ' έβ&λον ένϊ φρεβίν, εί'πο&εν έλ&ων ι 

μνηβτήρων τών μεν βκέδαβιν κατά δώματα &είη, 

τιμήν δ' αυτός εχοι καΐ δώμαβιν οιβιν άνάββοι. 

τα φρονέων j^^^Q^ 1 'Λ&ήνην, 

β^ δ' ί&ύς προ&νροιο, νεμεββη&η δ' ένΐ^&υμφ 

ξεΐνον δη&ά^Ίίυρήίϊίν έφεβτάμεν εγγν&ι^δε βτάς 120 

χειρ' ε'λε δεξιτέρήν και έδέξατο χάλκεον έγχος, 

καί μιν φωνήβας έπεα ¿πτερόεντα. προβηύδα' 

,',χαίρε, ξεΐνε, παρ' äjtjü ^ptiijg^i·.' αύτάρ(έπειτα^) 

δείπν(ου παββάμεήόβ μν&ήβεαι^οττεό 6ε χρή." 

ώς ßiffcav ήγ,εΐ^', ή δ' έβπετρ Παλλάς Ά&ήνη. 125 

of δ'ζοτΛ δή~~(ν?Ί·ντοβ&εν Ίβαν δόμον^νψηλοΐο, 

έγχος μεν ρ'. έβτηβε φέρωΐΓΉ£θ$κί<γνααακρήν 

δουροδόκης έντοβ&εν, έυξόου,(εν¥ϊ^περ άλλα 

έγγε Όδυββήοξ^αλαβιφρονος υΐταχΰ πολλά, ' 

αυτήν δ' έβ&^όνον είβεν άγων, υπό λΐτα πετάββας, 130 

καλόν δαιδαλεον 'ύπο δέ ^gjjvog ποσίν '/¡¡p. 

πάρ δ - αυτός κλιβμόν &έτο ποικίλον έκτο&εν άλλων 

μνηβτήρων ,^μπηξεΐνος ανιη&είς όρνμαγδφ 

δείπνω. άδήβειεν, υπερφίαλοιβι μετελ&ών, 

ήδ' ίνα μιν περί πατρός άποιχομε'νοιο έροιτο. 135 

χέρνιβα δ' άμφίπολος προχδω έπέχενε φέρουβα 

καλή χρνβείη υπέρ άργνρέοιο λέβητος, 

νίψαβ&αι' παρά δέ ξεβτήν έτάννββε τράπεξαν. 

βΐτον δ' αίδοίη ταμίη παρέ&ηκε φέρουβα, . 

[εΐδατα πόλλ' έπι&εΐβα χαριζομένη παρεόντων] 140 

δαιτρος δέ κρειών πίνακας παρέ&ηκεν άείρας 

παντοίων, παρά δέ βφπ.τίΟ-ει χρύβεια κύπελλα' 

κήρυξ δ' αύτοΐβιν &άμ' έπωχετο οίνοχοεύων. 
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¿g δ' ήλύον μνηστήρες άγήνορες. οί μεν έπειτα 

έξείης έξοντο κατά κλισμούς τε ύρόνους τε, 145 

τοΐβι δε κήρυκες μεν ϋδωρ επί χείρας έχευαν, 

σΐτον δε δμωαί παρενήνεον έν κανέοιβιν, 

[:κούροι ¿£ κρητήρας έπεστέψαντο ποτοίο.] . 

οι δ' επ όνείαύ' έτοιμα προκείμενα χείρας ίάλλον. 

αύτάρζέπει) πόβιος και έδητύος έξ ερον ε'ντο, 150 

μνηστήρες τοΐσιν.· μεν évi φρεσιν άλλα μεμήλειν, , 

μολπή τ' όρχηστύς τε- τά γάρ τ άναύήματιί^δαιτός' 

κήρυξ δ' έν χερβϊν κίύαριν περικαλλέα ύήκεν 

° Φημίω, og ρ ή$$επαρά μνηστήρσιν ανάγκη. 

ή τοι δ φορμίζων άνεβάλλετο καλόν άείδειν, 155 

αύτάρ Τηλέμαχος προσέφη γλαυκώπιν Άύήνην 
„ _ (Χί-*- • , , „ , f" 11 
avvi σνων κεφαλήν, iva μη πευύοιαύο οι άλλοι" • 

ΓZ± m .,» τ ~ άχ^μ^- (}>> 
Τ „ξεινε φιλ , ή και goi νεμεσησεαι, {ρττρ κεν είπω ; 'j> 

τοντοισιν μεν ταύτα μέλει, κίύαρις καϊ άοιδή', 

ρεΐ\^έπε^ άλλότριον βίοτον νήποινον έδονσιν. 160 
άνέρος, ου δή που λενκ όστέα πύ&εται 'όμβρω 

κείμεν' έπ^ήπεέρου,Ιη)εέν αλί κύμα κυλίνβει. 

|ε( κεΐνόν γ' Ίύάκηνδε ίδοίατο νοστήσαντα, 

πάντες κ άρησαίατ ελαφρότεροι πόδας είναι 

ύ^άφνειότεροι χρυσοΐό τε έσύήτός τε. . 165 
/^νϋν)δ' δ μέν(ω^άπόλωλε κακον~μόρον, ούδέ\ις ί^ιν 

ύαλπωρή, (3) τιερτις έπιχύονίων άνύρώπψν 

• φββιν ελευσέσ&αι " τον, δ' ωλετο νόστιμον ημαρ. , 

$ίλλ^)άγε μοι τάδε είπε και άτρεκέως κατάλεξαν 

τις, πόύεν εις ανδρών, πόύι τοι πόλις ήδε τοκήες; no 
Χόπποίης τ' έπι νηός άφίκεο " ιπώς) δέ σε ναυται . 

^ήγαγον ε^ΤύΜοην, τίνες έμμεναι εύχετόωντο; 

(δύ )μ'εν γάρ. τί σε πεξόν δέομαι^ ένύάδ' ίκέσύαι. 

καί μοι τοϋτ άγόρευσον έτητυμον, (%<ppj έύ ε ιδώ, 
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íjé νέον μεθέπεις ή και πατρώιος έΰοϊ 176 
ζείνος, [έπεηπολλοί ί'βαν άνέρες ήμέτερον δώ 

άλλοι,\^επεμ καΐ^κεΐνος έπίβτροφος ήν άνθρώπων." 

τον δ' αντε προβέειπε θεά, γλανκώπις Άθήνη'. 

,,τοιγάρ εγώ τοι ταϋτα μάλ' άτρεκέως άγορενβω. 

Μέντης Άγχιάλοιο δαΐφρονος εύχομαι είναι 180 

υιός, άτάρ Ταφίοιβι φιληρέτμοιβιν άνάββω. 

νυν δ' ώδε ξύν νηι κατήλνθον ή δ' έτάροιβιν 

πλέων έπι οίνοπα. πόντον επ άλλοθρόονς ανθρώπους, 

ές Τεμέβην μετ άχαλκόψ. άγω δ' αίθωνα βίδηρον. 

Γνηϋς δέ μοι ήδεΰτηκεν έπ' άγροϋ νόβφι ποληος, 185 

• έν λιμένι 'Ρείθρω υπό Νήίω νλήεντι. 

ξεϊνοι δ' αλλήλων πατρώιοι ενχόμεθ' είναι . 

έξ αρχής,ήεί)πέρ τε γέροντ εί'ρηαι έπελθων 

Ααέρτην ήρωα, τον ονκέτι 'φαβί πόλινδε 

έρχεβθ', αλλ' άπάνενθεν έπ' αγρο ν πήματα πάβχειν 190 

γρηΐ βύν άμφιπόλω, ή οι βρώβίν τε πόβιν τε 

παρτιθεΐ, εύτ άν μιν κάματος κατά γνϊα λάβηβιν 

^ρπνζοντ' ανά γοννον άλωής οίνοπέδοιο.. 

νυν δ' ήλθον δη γάρ μιν έφαντ' έπιδήμιον είναι, 

βον πατέρ' · άλλά νντόνγε θεοί βλάπτονβι κελεύθον 195 

ου γάρ πω τέθνηκεν έπΙ χθονί δίος Όδνββενς, 

άλλ' έτι που Jciòg κατερνκεται ενρέι πόντω 

νήβω έν άμφιρντη, χαλεποί δέ μιν άνδρες έχουΰιν 

άγριοι, οι που κεΐνον έρνκανόωβ' άέκοντα. 

αντάρ νυν τοι έγώ μαντενβομαι, ώς ένΐ θνμω 200 

αθάνατοι βάλλονβι και ώς τελέεβθαι όίω, 

ο ντε τι μάντις έών ουτ οιωνών βάφα είδώς. 

ου τοι έτι δηρόν γε φίλης άπο πατρίδος al'ης 

έββεται, ονδ' εί πέρ τε βιδήρεα δέβματ έχηΰιν 

φράοβεται, ως κε νέηται, επεϊ πολυμήχανος εβτιν. 205 
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αλλ' αγε μοι τόόε είπε και άτρεκέως κατάλεξον, 

εί δή ίξ αντοΐο τόβος πάις εις Όδνβήος. 

αίνώς μεν κεφαλήν τε και όμματα καλά έοικας 

κείνω, έπεί &αμά τοΐον έμιβγόμεϋ 1' άλλήλοιβιν, 

πριν γε τον ές Τροίην άναβήμεναι, εν&α περ άλλοι 210 

'Αργείων οι άριβτοι έβαν κοίλης ένί νηνβίν 

έκ τον δ' οντ' Όδυβήα έγών ίδον ο tir' εμ' έκεΐνος. 

τήν δ' αν Τηλέμαχος πεπννμένος άντίον ην δ α' 

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

μήτηρ μέν τέ μέ φηβι τον έμμεναι, αντάρ έγώ γε 215 

ουκ οιδ'· ου γάο πώ τις εόν γόνον αυτός άνέγνω. 
c tv . - > „ , , , / κ r s 

ως δη έγω γ οφελον μακαρός νν τεν εμμεναι νιος 

άνέρος, δν κτεάτεββιν έοΐς έπι γήρας έτετμεν. 

νυν δ', ο? άποτμότατος γένετο θνητών άν&ρώπων, 

τοΰ μ' έκ φαβι γενέβ&αι, έπε ι βύ με τοντ έρεείνεις." 220 

• τόν δ' αντε προβέειπε &εά, γλανκώπις Ά&ήνη · 

,.ού μέν τοι γενεήν γε &εοι νώνυμνον όπίββω 

ϋ-ήκαν, έπεί 6ε γε τοΐον έγείνατο Πηνελόπεια. 

άλλ' αγε μοι τόδε είπε και άτρεκέως κατάλεξον 

τίς δαίς, τίς δε ,ομιλος οδ' έπλετο ; τίπτε δέ 6ε χρεώ; 225 

είλαπίνη ήε γάμος·, έπεί ονκ έρανος τάδε. γ' έβτίν. 

ως τέ μοι υβρίζοντες νπερφιάλως δοκέονβιν 

δαίννβ&αι κατά δώμα · νεμεββήβαιτό κεν άνήρ 

αΐβχεα πόλλ' όρόων, off τις πινυτός γε μετέλ&οι." 

; τήν δ' αν Τηλέμαχος πεπννμένος άντίον ηϋόα " 230 

,,ξεΐν', έπεί αρ δή ταντά μ' άνείρεαι ήδε μεταλλάς, 

μέλλεν μέν πότε οίκος δδ' άφνεώς και άμνμων 

έμμεναι, ΰφρ' έτι κείνος άνήρ έπιδήμιος ήεν 

νϋν δ' έτέρως έβόλοντο d-εοί κακά μητιόωντες, 

οΐ κεϊνον μεν άιβτον έποίηβαν περί πάντων 236 

άν&ρώπων, έπεί ου κε &ανόντι περ ώδ' 'άκαχοίμην, 
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εί μετά οϊς έτάροισι δάμη Τρώων ένΐ δήμω 

ήί φίλων έν χερσίν, έπει πόλεμον τολύπευσεν 

τω κέν οί τύμβον μεν έποίησαν Παναχαιοί, 

ήδέ χε xal ω παιδί μέγα κλέος ήρατ άπίσσω. 240 

^νϋν δέ μιν ακλειώς άρπυίαι ' άνηρείψαντό ' 

οϊχετ αιβτος άπνβτος, έμοί δ' όδύνας τε γόους τε ' 

κάλλιπεν. ουδέ τι κεΐνον όδυρόμενος στεναχίζω 

οίον, έπεί νύ μοι άλλα ύεοί κακά κήδε' έτευξαν. 

όσσοι γάρ νήσοισιν έπικρατέουβιν άριστοι, 245 

Αουλιχίω τε Σάμη τε και νλήεντι Ζακύνύω, 

ήδ' δσσοι κραναήν Ίύάκην κάτα κοιρανέουσιν, 

τόσσοι μητέρ' έμήν μνώνται, τρύχουσι δε οίκον, 

ή δ' ούτ άρνεΐται στυγερον γάμον ούτε τελευτήν 

ποιήσαι δύναται' τοϊ δε φύινύύουβιν έδοντες 250 

οίκον έμόντά^^δή με^διαρραίσ,Οίΐΰι και αυτόν." 

τον δ' έπαλαστήσασα προσηύδα Παλλάς 'Αύήνη * 

,,ω πόποι, ή δύπολλόν απρΰ/ομένου^δυσίjogJAia® CÀM 

0εύη,(Ε)κε μνηίτ^^όϊλ^ν^^εσι χείρας έτρείη. -"p^ji^O-i/ 

έΐΊ^αβ) '•νυν ελύών^ δόμου έν^πρωτ^σι^ύύρησιν 255 

στατή έχων πη^κα και ασπίδα και δύο δοϋρε, 

τοΐος έών,^Μον μιν^ε^ίο τά πρώτα νόησα 

οίκω έν ήμετέρω πίνρντά τε τερπόμενόν τε, . 

έίΕ^υ^ης ανιοντ^παρ Ιλου Μερμεριδαο' ' ^ 

ωχετο (γάρ\αΙ κεΐσ^ύοής έπΙ νηος^ 'Οδυσσεύς 260 

φάρ^ακο^0ν^ο^ον δι^ενος,Χ^ρ^~όΤεΐη 

ίο$ς χρίεσύαι χαλχήρεας'ζάΕλίίδ 

δώχεν^ επειδρα ύεούς νεμεσφπο ^ίενέόντας, 

αλλά πατήρ οί ίλΠκεα (^¿¡^ε^ά^ αίνώς' 

τοΐος έων μνηβτ^ρσψ όμΠήσειεν 'Οδυσσεύς' 265 
πάντες κ ωκύμο^οιτε γΡνοΐατο πΐγρόναμοί τε. 

\άλλΓ)τ} τοι μεν ταϋτα/ύεώ^^γ^νβσί κείται, 

HOMRRI ORYBSRA. I . \ S ~ > 
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., jv^otax- te&AJê -V _ , , , 

η '/.εν νοβτήβας άποτύίειίίΐ, η ε και οϋκί, 

οίβιν ε'νI μεγάροιβΐ' 6ε δε φοάζεδ&αι 'άνωγα, 

υππως κε μνηβτηρας απώβεαι έκμεγάροιο. 270 

εί δ' άγε νυν ξυνίε? sou έμών έμπαζε ο 

αϋριον είις^άχοβτρΓχαλέδας ηροοα^ Αχαιούς 

μϋ&ον πέφραδε παβι, Ίΐεοί· δ' έπιμάρτνροι έβτων. 

μνηδτήρας μεν έπϊ βφέτερα βκίδναβ&αι άνωχ&ι, 

μητέρα δ', εί' οι &υμός έφορμαται γαμέεδ&αι, 275 

αφ (τω ες μέγαρον πατρός μέγα δυναμένοιο' 

οι <5ε γάμον τευξουδι και άρτυνέουδιν έεδνα . 

[πολλά μάλ', ο66α έοικε φίλης επί παιδός έπεδ&αι.] 

6οι δ' αντφ πυκινώς ύποϋ·ήβομάι, αΐ κε πίΟ·ηαι. 

νη άρβας έρέτηδιν έείκο6ιν, ή τις άρι'ΰτη, 280 

ερχεο πευβόμενος πατρός δ ην οίχομένοιο, . 

ην τις τοι είπηβι βροτων η όββαν άκούδης 

εκ Α ιός, η τε μάλιβτα φέρει κλέος άν&ρώποιδιν. 

j j r p c ä t a μεν ες Πύλον έλ&έ καΐ εί'ρεο Νέβτορι[^δίον, 

κεί&εν δε Σπάρτηνδε παρά ζαν&όν Μενέλαον' 285 

og γαρ δεύτατος ήλ&εν 'Αχαιών χαλκοχιτώνων. 

ει μέν κεν πατρός βι'οτον και νόδτον άκούβης, 

η τ' αν τρνχόμενός περ έτι τλαίης ένιαυτόν 

εί δέ κε νε&νηώτος άκούδης μηδ' έτ' έόντος, 

νοβτήβας δή έπειτα φίλην ες πατρίδα γαΐαν 290 

βήμά τέ οι χεΰαι καΐ έπϊ κτέρεα κτερεΐζαι 

πολλά μάλοδδα έοικε, και άνέρι μητέρα δούναι, 

αντάρ έπην δή ταϋτα τελευτήίτης τ°ε και έρξης, ; 

φράζεβ&αι δή έπειτα κατά φρένα καϊ κατά &υμόν, 

δππως κε μνηβτήρας ένϊ μεγάροιδι τεοΐδιν 295 

κτείνης ήέ δόλω ή άμφαδόν ουδέ τί βε χρή 

νηπιάας δχέειν, έπεϊ ούκέτι.τηλίκος έββί. 

ή ουκ άίεις, οίον κλε^ έλλαβε δΐος Όρέβτης 
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πάντας έπ' ανθρώπους, έπεί έκτανε πατροφονήα, 

Αίγιβθον δολόμητιν, 8 οι πατέρα κ λ ντον έκτα; Β 00 

καΐ βν, φίλος, μάλα γαρ β' όρόω καλόν τε μέγαν τε, 

άλκιμος έββ'<$ ίνα τίς βε καΐ οψιγόνων έν εί'πη. 

αύτόρ έγών έπΐ vrja θοήν κατεΧενβομαι ήδη 

ή δ' έτάρους, οι που με μάλ' άβχαλόωβι μένοντες' 

βοΐ δ' αντω μελέτω, καΐ εμώ ν έμπάξεο μύθων." 805 

την δ' αν Τηλέμαχος πεπνυμένος άντίον ηνδα' 

,,ξεΐν', • ή το ι μενταντα φίλα φρονέων αγορεύεις, 

ώς τε πατήρ φ παιδί, καΐ ου ποτνλήβομαι αυτών, 

άλλ' αγε νυν έπίμεινον έπειγόμενός περ δδοϊο, 

δφρα λοεββάμενός τε τεταρπόμενός τε φίλον κήρ, 310 

8ώρον έχων έπΐ νήα κίης χαίρων ένΐ θνμω, 

τιμήεν, μάλα καλόν, ο το ι κειμήλιον έβται _ 

εξ εμεν, ola φίλοι ξεΐνοι ξείνοιβι διδονβιν." 

τον δ' ήμείβετ έπειτα θεά, γλαυκώπις 'Αθήνη' · 

,,μή μ' έτι νυν κατέρυκε λιλαιόμενόν περ όδοΐο. ,315 

δώρον δ', δττι κέ μοι δούναι φίλον ήτορ άνώγη, 

αύτις άνερχρμένω δόμεναι οίκόνδε φέρεβθαι, 

καΐ μάλα καλόν ελών Gol δ' άξιον έβται αμοιβής. 

ή μεν άρ' ώς είπονβ' απέβη γλαυκώπις Αθήνη, 

'όρνις δ' ώς άνόπαια διέπτατο · τω δ' ένΐ θυμω 320 

θήκε μένος και θάρβος, ύπέμνηβέν τέ ε πατρός· : 

μάλλον έτ ή το πάροιθεν. ό δϊ φρεβίν ήβι νοήβας 

θάμβηβεν κατά θυμόν δίβατο γαρ θεόν είναι, 

αύτίκα δϊ μνηβτήρας έπωχετο ίβόθεος φώς.. 

τοΐβι δ' αοιδός άειδε περικλυτός, ol δϊ βιωπή 325 

εΐατ' άκούοντες' 6 δ' 'Αχαιών νόβτον άειδεν 

λυγρόν, 8ν εκ. Τροίης έπετείλατο Παλλάς 'Αθήνη. 

τον δ' νπερωιόθεν φρεβΐ βννθετο θέβπιν άοιδήν 

κονρη Ίκαρίοιο περίφρων Πηνελόπεια' ' 
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κλίμακα δ' ύψηλήν κατεβήβετο οίο δόμοιο, 330 

ουκ οί'η, άμα τή γε και άμφίπολοι δν έποντο. 

ή δ' δτε δή μνηβτήρας άφίκετο δια γυναικών, 

βτή ρα παρά βταθμόν τέγεος πύκα ποιητοΐο 

άντα παρειάων βχομένη λιπαρά κρήδεμνα' 

αμφίπολος δ' άρα οι κεδνή εκάτερθε παρέβτη. 33δ 

δακρύβαβα δ' έπειτα προβηύδα θείον άοιδόν 

,,Φήμιε, πολλά γάρ άλλα βροτών θελκτήρια οίο ας, 

έργ' ανδρών τε θεών τε, τά τε κλείονβιν αοιδοί' 

τών εν γέ Οψιν άειδε παρή μένος, οι δέ βιωπή 

οίνον πινόντων ταύτης δ' αποπαύε' άοιδής 340 

λυγρής, ή τε' μοι αίέν ένϊ βτήθεββι φίλον κήρ 

τείρει, έπεί με μάλιβτα καθίκετο πένθος άλαβτον. 

τοίην γάρ κεφαλήν ποθέω μεμνημένη αίεί, . 

[ανδρός, τον κλέος ευρύ καθ' 'Ελλάδα και μέβον'Άργος]." 

τήν δ' αν Τηλέμαχος πεπννμένος αντίον ηϋδα" 345 

,,μήτερ έμή, τί τ άρα φθονέεις έρίηρον άοιδόν 

τέρπειν, οππη οι νόος δρνυται; ου νύ τ' άριδοϊ 

αίτιοι, αλλά ποθι Ζεύς αίτιος, δς τε δίδωβιν 

άνδράβιν άλφηβτήβιν, δπως έθέληβιν, έκάβτω. 

τούτω δ' ου νέμεβις Ααναών κακόν ο ¿τον αείδειν 350 

τήν γάρ άοιδήν μάλλον έπικλείουβ' άνθρωποι, 

ή τις άκονόντεββι νεωτάτη άμφιπέληται. 

β οι δ' έπιτολμάτω κραδίη και θυμός άκούειν' 

ού γάρ Όδνββεύς οίος άπώλεβε νόβτιμον ήμαρ 

εν Τροίη, πολλοί δέ και άλλοι φώτες δλοντο. 355 

[αλλ* εις οίκον ίοϋβα τά β' αυτής έργα κόμιζε, 

Ιβτόν τ ήλακάτην τε, και άμφιπόλοιβι' κέλευε 

έργον έπόίχεβθαι' μύθος δ' άνδρεββι μελήβει 

παΰι, μάλιβτα δ' έμοί· τον γάρ κράτος έβτ ένί οίκω.]" 

ή μέν θαμβήβαβα πάλιν οικόνδε βεβήκειν 360 
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παιδος γαρ μύθον πεπνυμένον ένθετο θυμώ. 

έξ δ' ύπερώ' άναβάβα δύν άμφιπόλοιβι γυναιξίν 

κλαΐεν έπειτ Όδυδήα φίλον πόδιν, οφρα οί ϋπνον 

ήδύν επί βλεφάροιβι βάλε γλανκώπις Άθήνη. j 

μνηδτήρες δ' όμάδηδαν ανά μέγαρα δκιόεντα, 365 

πάντες δ' ήρήδαντο παραί λεχέεβδι κλιθήναι. 

τοΐδι δέ Τηλέμαχος πεπνυμένος ήρχετο μύθων 

„μητρός έμής μνηδτήρες νπέρβιον ϋβριν έχοντες, 

νϋν μεν δαινύμενοι τερπώμεθα, μηδέ βοητνς 

εδτω, έπεί τάδε καλόν άκονέμεν έβτίν αοιδού 370 

τοιούδ', οίος δ δ' έδτί, θεοΐς έναλίγκιος ανδήν. 

ήωθεν δ' άγορήνδε καθεζώμεδθα κιόντες . 

πάντες, ΐν' νμιν μύθον άπηλεγέως άποείπω 

[έξιέναι μεγάρων αλλας δ' αλεγύνετε δαΐτας 

νμά κτήματ έδοντες αμειβόμενοι κατά οίκους. 375 

ει δ' ϋμιν δοκέει τάδε λωίτερον και άμεινον 

έμμεναι, άνδρος ενός βίοτον νήποινον όλέδθαι, 

κείρετ ' έγώ δέ θεούς έπιβώδομαι αΐέν έόντας, 

αΐ κέ ποθι Ζεύς δωδι παλίντιτα έργα γενέδθαι ' 

νήποινοί κεν έπειτα δόμων έντοδθεν ολοιβθε."] 380 

ώς έφαθ', οί δ' άρα πάντες ό<5αξ· έν χείλεβι φύντες 

Τηλέμαχον θαύμαξον, δ θαρδαλέως άγόρευεν. 

τον δ' αύτ Άντίνοος προδέφη, 'Ευπείθεος υιός· 

„Τηλέμαχ , ή μάλα δή δε διδάδκουβιν θεοί αυτοί 

ύφαγόρην τ' έμεναι και θαρδαλέως άγορεύειν 385 

μη δέ γ' έν άμφιάλφ 'Ιθάκη βαδιλήα Κρονίων 

ποιήδειεν, δ τοι γενεί) πατρώιόν έδτιν." 

τον δ' αυ Τηλέμαχος πεπνυμένος άντίον ηύδα' 

,,Άντίνο', ή καί μοι νεμεδήδεαι, δττι κεν εί'πω; 

καί κεν τούτ έθέλοιμι Α ιός γε δίδοντος άρέδθαι. 390 

ή φής τούτο κάκιδτον έν άνθρώποιδι τετύχθαι ; 



14 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Α. 

ού μεν γάρ τι κακόν βαβιλευέμεν αίψά τέ οC όώ 

άφνεών πέλεται και τιμηέβτερος αυτός.. 

αλλ' ή rot βαβιλήες 'Αχαιών είβϊ καϊ άλλοι 

πολλοί έν άμφιάλω 'Ιθάκη, νέοι ήδε παλαιοί, 395 

των κέν τις τόδ' έχηβιν, ίπεϊ Θάνε δΐος Όδυββεύς ' 

αύτάρ έγών οί'κοιο άναξ έβομ' ήμετέροιο 

καί δμώων, ους μοι ληίββατο δΐος Όδυββεύς." ' 

τον δ' αύτ Εύρύμαχος Πολνβου πάις άντίον ηϋδα' 

,,Τηλέμαχ', ή τοι ταϋτα θεών έν γονναβι κείται, 400 

ός τις έν άμφιάλω 'Ιθάκη βαβιλεΰβει 'Αχαιών 

κτήματα δ' αυτός έχοις καϊ δώμαβιν οϊβιν άνάββοις. 

μη γαρ δ γ' έλθοι άνήρ, δς τις β' άέκοντα βίηφιν 

κτήματ άπορραίβει, 'Ιθάκης έτι ναιετοώβης. 

άλλ' έθέλω βε, φέριβτε, περί ξείνοιο έρέβθαι, 405 

δππόθεν ούτος άνήρ' ποίης δ' έξ εύχεται είναι ' 

γαίης; που δέ νν οί γενεή καϊ πατρίς αρουρα; 

ήέ τιν άγγελίην πατρός φέρει έρχομένοιο, 

ή εον αυτόν χρεΐος έελδόμενος τόδ' ίκάνει; 

οίον άναΐξας άφαρ οΐχεται, ο ν δ' ύπέμεινεν 410 

γνώμεναι' ού μεν γάρ τι κακω εις ώπα έωκειν." 

τον δ' αύ Τηλέμαχος πεπνυμένος άντίον ηϋδα· 

,,Ευρύμαχ', ή τοι νόβτος άπωλετο πατρός έμοΐο' 

ούτ ούν άγγελίης έτι πείθομαι, εΐ πόθεν έλθοι, 

ούτε θεοπροπίης έμπάξομαι, ην τινα μήτηρ 415 

ές μέγαρον καλέβαβα θεοπρόπον έξερέηται. 

ξεΐνος δ' ούτος έμός πατρώιος έκ Τάφου έβτίν, 

Μέντης δ' Άγχιάλοιο δαΐφρονος εύχεται είναι 

υιός, άτάρ Ταφίοιβι φιληρέτμοιβιν άνάββει." 

ως φάτο Τηλέμαχος, φρεβϊ δ' άθανάτην θεόν έγνω. 

οί δ' εις όρχηβτνν τε καϊ ίμερόεββαν άοιδήν 421 

τρεψάμενοι τέρποντο, μένον δ' έπϊ εβπερον έλθεΐν. 

a 
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τοϊδι δε τερπομένοιδι μέλας έπι έδπερος ήλ&εν 

δή τότε κακκείοντες έβαν οίκόνδε έκαδτος. 

Τηλέμαχος δ', δϋτ οι θάλαμος περικαλλέος αυλής 425 

ν-ψηλος δέδμητο περιδκέπτω ένι χώρω, 

έν&' έβη εις εννήν πολλά φρεβϊ μερμηρίζων. 

τω δ' άρ' άμ' αί&ομένας δαΐδας φέρε κεδνά ίδνΐα 

Εύρνκλει , Ώπος &νγάτηρ Πειβηνορίδαο, 

την ποτε Λαέρτης πρίατο κτεάτεβδιν έοΐδιν 430 

πρω&ήβην έτ έουδαν, έεικοδάβοια δ' έδωκεν, 

ίο α δέ μιν κεδνή άλόχω τίεν έν μεγάροιδιν, 

ευνή δ' ου ποτ έμικτό, χόλον δ' άλέεινε γυναικός' 

ή οι άμ' αι&ομένας δαΐδας φέρε, και έ μάλιδτα 

δμωάων φιλέεδκε, καΐ έτρεφε τυτ&ον έόνχα. 435 

ωιί-εν δε ίϊνρας &αλάμου πύκα ποιητοΐο, 

έξετο δ' έν λέκτρω, μαλακον δ' έκδυνε χιτώνα· 

και τον μεν γραίης πυκιμηδέος έμβαλε χερδίν. 

ή μέν τον πτνξαδα καΐ άδκήδαδα χιτώνα, 

παδδάλω άγκρεμάδαδα παρά τρητοΐδι λέχεδδιν . 440 

βή ρ έμεν έκ &αλάμοιο, &ύρην δ' έπέρυδδε κορώνη 

αργυρέ)], έπΐ δ7 κληΐδ' έτάνυδδεν ιμάντι. f · 

ένϋ·' δ γε παννύχιος, κεκαλυμμένος οίος αώτω, 

βουλευε φρεδιν ήδιν δδόν, την πέφραδ' Ά&ήνη. 

Ο Δ Υ Σ Σ Ε Ι Α Σ Β. 

Ί&ακηβίων αγορά. Τηλεμάχου άίίοδημία. 

Ημος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάκτυλος 'Ηώς, 

ώρνυτ άρ' έξ εύνήφιν Όδυδδήος φίλος υίος 

J 
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ε'ίματα έββάμενος, περί δε ξίφος οξύ θέτ ωμά, 

πобби δ' υπό λιπαροίβιν έδήβατο καλά πέδιλα, 

βή δ' ί'μεν έκ θαλάμοιο θεώ έναλίγκιος αντην. 5 

αίψα δε κηρύκεββι λιγυφθόγγοιβι κέλευβεν 

κηρύββειν άγορήνδε χάρη κομόωντας Αχαιούς, 

οί μεν έκήρνββον, τοί δ' ήγείροντο μάλ' ώχα. 

αύτάρ έπεί ρ ήγερθεν όμηγερέες τε γένοντο, 

βή ρ ί'μεν εις άγορήν, παλάμη δ' έχε χάλκεον έγχος, 

ουκ οίος, άμα τω γε δύω κύνες αργοί έποντο. 11 
θεβπεβίην δ' άρα τω γε χάριν κατέχευεν Αθήνη' 

τον δ' άρα πάντες λαοί επερχόμενου θηεϋντο. 

εξετο δ' εν πατρός θώκω, είξαν δε γέροντες, 

τοΐβι δ' επειθ' ήρως Αιγύπτιος ήρχ' άγορενειν, 15 

δ? δή γήραΐ κυφος έην xal μυρία ήδη. 

και γαρ τοϋ φίλος υιός άμ' αντιθέω Όδυβήι 

"Ιλιον εις έύπωλον έβη κοίλης ένΐ νηυβίν, 

"Αντιφος αίχμητής' τον δ' άγριος έκτανε Κύκλωψ 

εν βπήι γλαφυρω, πυματον δ' ώπλίββατο δόρπον. 20 

rpeig δέ οΐ άλλοι έβαν, και ó μεν μνηβτήρβιν δμίλειν, 

Ενρύνομος, δύο δ' αίεν έχον πατρώια έργα. 

άλλ' ουδ' ώς τοϋ λήθετ' όδυρόμενος και άχεύων. 

του δ γε δάκρυ χέων άγορήβατο και μετέειπεν 

,,κέκλυτε δή νϋν μευ, Ίθακήβιοι, δττι κεν είπα. 25 

ούτε ποθ' ήμετέρη άγορή γένετ ούτε θόωκος, 

εξ ου Όδυββεύς δΐος έβη κοίλης ivi νηυβίν. 

νϋν δε τις ώδ' ήγειρε; τίνα χρειώ τόβον ΐκει 

ήε νέων ανδρών ή οΐ προγενέβτεροί είβιν; 

ήέ τιν' άγγελίην βτρατοϋ έκλυεν έρχομένοιο, SO 

ήν χ' ήμΐν βάφα εΐποι, δτε πρότερός γε πύθοιτο ; 

ήέ τι δήμιον άλλο πιφαύβκεται ήδ' αγορεύει; 

έβθλός fιοι δοκεΐ είναι, όνήμενος. είθε οί αύτφ 
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Ζευς άγα&όν τελέσειεν, 'ότι φρεβίν ήσι μενοινα." 

ώς φάτο, χαίρε δε φήμη Όδυσσήος φίλος υιός, 35 

ούδ' άρ' έτι δήν ήστο, μενοίνησεν δ' άγορεύειν, 

στη δε μέση άγορή' σκήπτρου δέ οί έμβαλε χειρ ι 

κήρυξ Πεισήνωρ πεπννμένα μήδεα ειδώς. 

πρώτον έπειτα γέροντα καύαπτόμενος προσέειπεν 

,,ώ γέρον, ονχ έκάς ούτος άνήρ, τάχα δ' εί'σεαι αυτός, 

δς λαδν ήγειρα' μάλιστα δέ μ' άλγος ίκάνει. 41 

οϋτε τιν' άγγελίην στρατού έκλυον έρχομένοιο, · 

ήν χ ύμΐν σάφα εί'πω, οτε πρότερός γε πυύοίμην, 

ούτε τι δήμιου άλλο πιφαύσκομαι ούδ' αγορεύω, 

αλλ' έμδν αυτού χρεΐος, δ μοι κακά έμπεσεν οίκω 45 

δοιά' το μεν πατέρ' έσύλον απώλεσα, δς ποτ' έν ύμΐν. 

τοίσδεσσιν βασίλευε, πατήρ δ' ώς ήπιος ήεν - · 

νϋν δ' αυ καΐ πολύ μείζον, ο δή τάχα . οίκον άπανία 

πάγχυ διαρραίσει, βίοτον δ' άπδ πάμπαν δλέσσει. 

μήτέρι μοι μνηστήρες έπέχραον ούκ έ&ελούση, 50 

τών ανδρών φίλοι υϊες, οΐ ένύάδε γ' είσϊν άριστοι, 

οΐ πατρός μεν ές οίκον άπερρίγασι νέε&ύαι 

Ίκαρίου, ως κ αυτός έεδνώσαιτο ύύγατρα, 

δοίη δ', ω κ έύέλοι και οί κεχαρισμένος έλ&οι· 

οί δ' είς ήμέτερον πωλεύμενοι ήματα πάντα, 55 

βοϋς ίερεύοντες καΐ δις και πίονας αίγας 

είλαπινάζουσιν πίνουσί τε αΐύοπα οίνον . 

μαψιδίως' τά δε πολλά κατάνεται. ου γάρ έπ' άνήρ,' 

οιος 'Οδυσσεύς έσκεν, άρήν από οίκου άμϋναι. . 

ημείς δ' ου νύ τι τοΐοι άμυνέμεν ή και έπειτα 60 
λευγαλέοι τ' έσόμεσύα και ου δεδαηκότες άλκήν. 

ή τ αν άμυναίμην, εί μοι δύναμίς γε παρείη. 

ού γάρ έτ άνσχετά έργα τετεύχαται, ούδ' έτι καλώς 

οίκος έμός διόλωλε. νεμεσσήύητε και αυτοί, 

/ 
/ 
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άλλους τ αίδέβ&ητε περικτίονας άν&ρώπους, Co 

οι περιναιετάουβι· &εών δ' ύποδ είδατε μήνιν, 

μη τι μεταδτρέψωβιν άγαδβάμενοι κακά έργα. 

λίββομαι ή μεν Ζηνός 'Ολυμπίου ήδε Θέμιδτος, 

ή τ' ανδρών αγοράς ή μεν λύει ήδέ χα&ίξεί" 

δχέβ&ε, φίλοι, καί μ' οίον έάδατε πέν&εΐ λυγρω 70 

τείρεδϋ·', εί μη πού τι πατήρ έμος έδ&λος Όδυδδεύς 

δυδμενέων κάκ' έρεξεν έυκνήμιδας Αχαιούς, 

τών μ' άποτινύμενοι κακά ρέξετε δυβμενέοντες, 

τούτους ότρύνοντες. έμοί δε κε κέρδιον εΐη 

ύμέας έδ9έμεναι κειμήλιά τε πρόβαδίν τε. 75 

εί' χ νμείς γε φάγοιτε, τάχ' αν ποτε και τίδις εΐη· 

τόφρα γάρ αν κατά άδτυ ποτιπτνδδοίμε&α μύ&ω 

χρήματ άπαιτίζοντες, έως κ άπο πάντα δο&είη · 

virv δε μοι άπρήκτους όδύνας έμβάλλετε &υμώ." 

&ς φάτο χωόμενος, ποτι δε δκήπτρον βάλε γαίη 80 

δάκρυ άναπρήδας· οίκτος δ' έλε λαον άπαντα. 

έν%' άλλοι μεν πάντες άκήν έδαν, ουδέ τις έτλη 

Τηλέμαχου μύ&οιδιν άμείψαδϋ·αι χαλεποΐδιν 

'Λντίνοος δέ μιν οίος αμειβόμενος προβέειπεν 

,,Τηλέμαχ' ΰψαγόρη, μένος άδχετ,ε, ποίον έειπες 85 

ήμέας αίβχύνων έ&έλοις δέ κε μώμον άνάψαι. 

β οι δ' ου τι μνηβτήρες Αχαιών αί'τιοί είδιν, 

αλλά φίλη μήτηρ, ή τ οι πέρι κέρδεα οίδεν. 

ήδη γάρ τρίτον έβτίν έτος, τάχα δ' εΐβι τέταρτον, 

εξ ου άτέμβει &υμόν ένΐ δτήϋ-εδδιν Αχαιών. 90 

πάντας μέν ρ έλπει και ύπίδχεται άνδρί έκάβτω 

αγγελίας προΐεΐδα, νόος δέ οι άλλα μενοινα. 

ή δε δόλον τόνδ' άλλον ένί φρεβι μερμήριξεν 

βτηδαμένη μέγαν ιδτόν ένί μεγάροιδιν υφαινεν, 

λεπτον καί περίμετρον άφαρ δ' ήμΐν μετέειπεν 95 
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'κούροι έμοί μνηδτήρες, έπει Θάνε δΐος Όδυββεύς, 

μίμνετ έπειγόμενοι τον έμον γάμον, ε ¿ς ο κε φάρος 

έκτελέδω, μή μοι μεταμώνια νήματ δληται, 

Λαέρτη ήρωι ταφήιον, εις δτε κέν μιν 

μοΐρ' όλοή καθέληδι τανηλεγέος θανάτοιο, .100 

μή τις μοι κατά δήμον Άχαιιάδων νεμεδήδη, 

at κεν άτερ βπείρου κήται πολλά κτεατίδβας.' 

ώς έφαθ', ή μιν δ' αύτ έπεπείθετο θυμός άγήνωρ. 

ένθα καΐ ήματίη μεν νφαίνεβκεν μέγαν ίβτόν, 

νύκτας δ' άλλύεδκεν, έπει δαίδας παραθεΐτο. 105 

ώς τρίετες μεν έληθε δόλω καϊ έπειθεν Αχαιούς' 

αλλ' ore τέτρατον ήλθεν έτος καϊ επήλνθον ώραι, 

και τότε δή τις έειπε γυναικών, ή βάφα ήδη, 

και τήν γ' άλλύουβαν έφεύρομεν άγλαον ίβτόν. 

ώς το μεν έξετέλεββε και ουκ έθέλουβ', υπ' ανάγκης' 

βοΐ δ' ώδε μνηβτήρες υποκρίνονται, ίν' είδης i l l 
αύτος δω θυμφ, είδώβι δέ πάντες 'Αχαιοί. 

μητέρα βήν άπόπεμψον, άνωχθι δέ μιν γαμέεδθαι 

τφ, δτεφ τε πατήρ κέλεται και άνδάνει αύτη. 

ει δ' έτ άνιήδει γε πολύν χρόνον υΐας 'Αχαιών, 115 

r« φρονέουβ' ανά θυμόν, ο οί πέρι δώκεν Άθήνη 

έργα τ' έπίβταδθαι περικαλλέα και φρένας εβθλάς 

κέρδεά θ', οι' ου πώ τιν' άκούομεν ούδέ παλαιών, 

τάων, αϊ πάρος ήβαν έυπλοκαμΐδες Άχαιαί, 

Τυρώ τ' 'Αλκμήνη τε έυβτέφανός τε Μυκήνη· 120 

τάων ου τις όμοια νοήματα Πηνελοπείη 

ήδη' ατάρ μεν τοϋτό γ' έναίδιμον ουκ ένόηδεν. 

τόφρα γάρ ούν βίοτόν τε τεόν και κτήματ' έδονται, 

όφρα κέ κείνη τούτον έχη νόον, δν τινά οί νϋν 

έν δτήθεδδι τιθεΐδι θεοί' μέγα μεν κλέος αύτη 125 

ποιείτ', αύτάρ δοί γε ποθήν πολέος βιότοιο. 
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ημείς δ' οντ' έπΐ έργα πάρος γ' ΐμεν ο ντε πη άλλη, 

πριν γ' αυτήν γήμασύαι Αχαιών ω % έύέλησιν." 

τον δ' αν Τηλέμαχος πεπννμένος αντίο ν ηνδα· 

,,Άντίνο', ου πως έβτι δόμων άέκουβαν άπώβαι, 130 

ή μ' έτεχ , ή μ' έύρεψε' πατήρ δ' έμός άλλούι γαίης, 

ξώει δ γ' ή τέύνηκε' κακόν δέ με πόλλ' άποτίνειν 

Ίκαρίφ, αΐ κ αυτός εκών από μητέρα πέμψω, 

εκ γάρ τοϋ πατρός κακά πείθομαι, άλλα δε δαίμων 

δώβει, έπεί.μήτηρ στυγεράς άρήσετ έρινϋς 135 

οίκον άπερχομένη' νέμεσις δέ μοι εξ άνύρώπων 

έσσεται' ως ου τούτον έγώ ποτε μν&ον ένίψω. 

υμέτερος δ' εί μεν ύυμός νεμεσίξεται αυτών, 

έξιτέ μοι μεγάρων, άλλας δ' άλεγύνετε δαϊτας 

ύμά κτήματ έδοντες αμειβόμενοι κατά οίκους. 140 

εί δ' νμιν δοκέει τάδε λωίτερον καΐ άμεινον 

έμμεναι, ανδρός ενός βίοτον νήποινον όλέσύαι, 

κείρετ · έγώ δε ύεούς έπιβώσομαι αίεν έόντας, 

αΐ κέ πού ι Ζευς δώσι παλίντιτα έργα γενέσύαι' 

νήποινοί κέν έπειτα δόμων έντοσύεν δλοισύε." 145 

ώς φάτο Τηλέμαχος, τω δ' αίετώ ενρνοπα Ζευς 

ύψόύεν έκ κορυφής δρεος προέηκε πέτεσύαι. 

τώ δ' έως μέν ρ' έπέτοντο μετά πνοιής άνέμοιο 

πλησίω άλλήλοισι τιταινομένω πτερύγεσσιν 

αλλ' δτε δή μέσσην άγορήν πολύφημου ίκέσύην, 150 

έυύ' έπιδινη&έντε τιναξάσύην πτερά πυκνά, 

ές δ' ίδέτην πάντων κεφαλάς, δσσοντο δ' δλεύρον 

δρυψαμένω δ' όνύχεσσι παρειάς άμφί τε δειράς 

δεξιώ ήιξαν διά τ' οικία και πόλιν αυτών, 

ύάμβησαν δ' δρνιύας, έπει ί'δον δφύαλμοΐσιν 155 

ωρμηναν δ' ανά ύνμόν, ά περ τελέεβύαι έμελλον. 

τοίθι δέ καΐ μετέειπε γέρων ήρως Άλιύέρσης 

IX 
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Μαβτορίδης ' ό γαρ οίος δμηλικίην έκέκαβτο 

'όρνιθας γνώναι και έναίβιμα μνθήβαβθαι' 

δ βφιν έν φρονέων άγορήβατο καϊ μετέειπεν 160 

„κέκλυτε δη νυν μεν, Ίθακήβιοι, δττι κεν εί'πω ' 

μνηβτήρβιν δε μάλιβτα πίφανβκόμενος τάδε εί'ρω" 

τοΐβιν γάρ μέγα πήμα κνλίνδεται~ ου γάρ Όδνββεύς 

δήν άπάνευθε φίλων ών εββεται, αλλά πον ήδη 

έγγύς έων τοΐβδεββι φόνον και κήρα φυτεύει 165 

πάντεββιν πολέβιν δε καϊ άλλοιβιν κακόν έ'βται, 

οΐ νεμόμεβθ' Ίθάκην ένδείελον. άλλά πολύ πριν 

φραζώμεβθ', ως κεν καταπαύβομεν οι δέ και αυτοί 

παυέβθων καϊ γάρ βφ\ν άφαρ τάδε λώιόν έβτιν. 

ού γαρ απείρητος μαντεύομαι, άλλ' έύ είδώς' 170 

και γάρ κείνω φημί τελευτηθήναι άπαντα, 

ως οι έμνθεόμην, δτε "Ιλιον είβανέβαινον 

Άργεΐοι, μετά δέ βφιν έβη πολύμητις Όδυββεύς. 

φήν κακά πολλά παθόντ , όλέβαντ άπο πάντας εταίρους 

άγνωβτον πάντεββιν έεικοβτω ένιαντω 175 

οΐκαδ' έλεύβεβθαι' τά δε δή νυν πάντα τελείται." 

τον δ' αν τ' Ενρύμαχος Πολύβον πάις άντίον ηνδα' 

,,ώ γέρον, εί δ' άγε νυν μαντεύεο βοΐβι τέκεββιν 

οϊκαδ' ιών, μι) πού τι κακόν πάβχωβιν όπίββω' 

ταύτα δ' έγώ βέο πολλόν άμείνων μαντεύεβθαι. 180 

'όρνιθες δέ τε πολλοί νπ\ ανγάς ήελίοιο 

φοιτώβ', ουδέ τε πάντες έναίβιμοί' αντάρ Όδνββεύς 

ωλετο τήλ', ώς καϊ βύ καταφθίβθαι βύν έκείνω 

ωφελες' ουκ αν τόββα θεοπροπέων αγόρευες, 

ουδέ κε Τηλέμαχον κεχολωμένον ώδ ' άνιείης, 185 

βω οίκω δώρον ποτιδέγμενος, αϊ κε πόρηβιν. 

άλλ' έκ τοι έρέω, το δε καί τετελεβμένον εβται ' 

αϊ κε νεώτερον άνδρα παλαιά τε πολλά τε είδώς 
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παρφάμενος έπέεββιν έποτρύνης χαλεπαίνειν, 

αντω μεν οί πρώτον άνιηρέβτερον έβται, 190 

[πρήξαι δ' έμπης ου τι δυνήβεται εΐνεκα τώνδε'] 

Gol δε, γέρον, ήν έπι&ήβομεν, ην κ ένΐ &νμω 

τίνων άβχάλλης" χαλεπδν δε τοι έββεται άλγος. 

Τηλεμάχω δ' εν πάδιν έγών ύποϋ-ήβομαι αυτός'· 

μητέρα ήν ές πατρός άνωγέτω άπονέεβ&αι' 195 

οί δε γάμον τεύζουβι καΐ άρτννέουβιν έεδνα 

[πολλά μάλ', 000α έοικε φίλης έπΐ παιδος επεδ&αιί] 

ου γάρ πρίν παύβεβΟ-αι όίομαι υϊας Αχαιών 

μνηβτύος όργαλέης, έπεί ου τινα δείδιμεν έμπης, 

οντ' ονν Τηλέμαχου μάλα πέ$ πολύμυ&ον έόντα, 200 
οϋτε &εοπροπίης έμπαζόμε-d·', ήν βύ, γεραιέ, 

μν&έαι άκράαντον, άπεχ&άνεαι δ' έτι μάλλον, 

χρήματα δ' αυτε κακώς βεβρώδεται, ουδέ ποτ' ιδα 

έδδεται, 'όφρα κεν ή γε διατρίβηδιν Αχαιούς 

δν γάμον ημείς δ' αύ ποτιδέγμενοι ήματα πάντα 205 

εΐνεκα της αρετής έριδαίνομεν, ούδέ μετ άλλας 

έρχόμεϋ·', άς επιεικές όπυιέμεν έδτίν έκάδτω." 

τον δ' αύ Τηλέμαχος πεπνυμένος άντίον ην δ α · 

,,Ενρύμαχ ήδέ και άλλοι, οδοί μνηδτήρες άγανοί, 

ταύτα μεν ούχ ύμέας έτι λίδδομαι ούδ' αγορεύω • 210 

ήδη γάρ τα ΐδαδι &εοΙ καΐ πάντες Αχαιοί. •• 

άλλ' άγε μοι δότε νήα &οήν καϊ εΐκοδ' εταίρους, 

οϊ κέ μοι έν%α και έν&α διαπρήδδωδι κέλεν&ον. 

ειμι γάρ ές Σπάρτην τε και ές Πύλον ήμα&όεντα 

νόδτον πενδόμενος πατρός δήν οίχομένοιο, 215 

ήν τίς μοι εΐπηδι βροτών ή 'όδδαν άκούδω 

έκ Α ιός, ή τε μάλιδτα φέρει κλέος άνυ'ρώποιβιν. 

ει μέν κεν πατρός βίοτον και νόδτον άκούδω, 

ή τ αν τρνχόμενός περ έτι τλαίην ένιαυτόν ' 
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ει δε κε τε&νηώτος ακούβω μη δ' έτ' ιόντος, 220 

νοβτήβας όή έπειτα φϊλην ές πατρίδα γαΐαν 

βήμά τέ οί χεύω καϊ έπϊ κτέρεα κτερεΐξω 

πολλά μάλ', οβ6α έοικε, και ανε'ρι μητέρα δώβω." 

ή τοι ο γ' ώς ειπών κατ' άρ' ε'ζετο, τοΐβι δ' άνέβτη 

Μέντωρ, δς ρ Όδυβήος άμύμονος ήεν εταίρος, 225 

και οί ιών έν νηυβιν έπέτρεπεν οίκον άπαντα, 

πεί&εβθαί τε γέροντι και έμπεδα πάντα φνλάββειν 

ο βφιν έν φρονέων άγορήβατο και μετέειπεν 

,,κέκλντε δη νϋν μεν, Ίθακήβιοι, δττι κεν εί'πω' 

μη τις έτι πρόφρων άγανός καϊ ήπιος έβτω 230 

βκηπτοΰχος βαβιλενς μη δε φρεβϊν αί'βιμα είδώς, . 

αλλ' αίει χαλεπός τ' εί'η και αίβνλα ρέζοι' . 

ώς ον τις μέμνηται Όδνββήος θείοιο 

λαών, οιβιν άναββε, πατήρ δ' ως ήπιος ήεν. 

αλλ' ή τοι μνηβτήρας άγήνορας οϋ τι μεγαίρω 235 

έρδειν έργα βίαια κακορραφίηβι νόοιο' 

βφάς γάρ παρθέμενοι κεφαλάς κατέδονβι βιαίως 

οίκον Όδνββήος, τον δ' ονκέτι φαβι νέεβ&αι. 

νϋν δ' άλλω δήμω νεμεβίζομαι, οϊον άπαντες 

ήβθ' άνεω, άτάρ ον τι καθαπτόμενοι επέεββι 240 

πανρονς μνηβτήρας καταπαύετε πολλοί έόντες." 

τον δ' Ένηνορίδης Αειώκριτος αντίο ν ηνδα' 

,,Μέντορ άταρτηρέ, φρένας ήλεέ, ποίον έειπες 

ήμέας ότρύνων καταπανέμεν άργαλέον δε , 

άνδράβι και πλεόνεββι μαχήβαβθαι περί δαιτί. 245 

εΐ περ γάρ κ Όδυβεύς Ίθακήβιος αυτός έπελθών 

δαιννμένους κατά δώμα έον μνηβτήρας άγανονς . 

έξελάβαι μεγάροιο μενοινήβει ενϊ θυμω, 

ον κέν οί κεχάροιτο γυνή μάλα περ χατέονβα • 

έλθόντ , αλλά κεν αντοϋ άεικέα πότμον έπίβποι, 250 
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εί πλεόνεσσι μάχοιτο' βν δ' ον κατά μοΐραν έειπες. 

αλλ' άγε, λαοί μεν βκίδναβύ' επί έργα έκαστος, 

τούτω δ' ότρυνέει Μέντωρ όδόν ή δ' Άλι&έρσης, 

οι τέ ol έξ αρχής πατρώιοί είσιν εταίροι, 

άλλ' όίω, καϊ δηύά χαύήμενος άγγελιάων 255 

αεύσεται είν Ίύάκη, τελέει δ' όδόν ον ποτε ταύτην." 

ως αρ' έφώνησεν, λϋσεν δ' άγορήν αίψηρήν. 

οί μίν αρ' έσκίδναντο έά προς δώμαύ' έκαστος, 

μνηστήρες δ' ές δώματ' ί'σαν ύείον Όδνσήος. 

Τηλέμαχος δ' άπάνενύε κιών έπΐ ύΐνα ύαλάσσης, 260 

χείρας νιψάμενος πολιής άλός εύχετ Άύήνη· 

,,κλνύί μεν, δ χύιζος ύεος ήλνύες ημέτερου δώ 

και μ' έν νηι κέλενσας έπ' ήεροειδέα πόντου 

νόστον πενσόμενον πατρός δήν οίχομένοιο 

έρχεσύαι' τά δε πάντα διατρίβονσιν 'Αχαιοί, 265 

μνηστήρες δέ μάλιστα κακώς νπερηνορέοντες." 

ως έφατ' εύχόμενος, σχεδόύεν δέ οί ήλύεν Άύήνη 

Μέντορι είδομένη ή μεν δέμας ήδέ καϊ ανδήν, 

και μιν φωνήσαό' έπεα πτερόεντα προσηύδα' 

,,Τηλέμαχ , ονδ' όπιύεν κακός έσσεαι ούδ' ¿νοήμων, 270 

εί δ ή τοι σον. πατρός ένέστ ακται μένος ήύ, 

οίος κείνος έην τελέσαι έργον τε έπος τε~ 

οϋ τοι έπειύ' &λίη δδός έσσεται ονδ' άτέλεστος. 

[εί δ' ον κείνρν γ' έσσί γόνος και Πηνελοπείης, 

ον σέ γ' έπειτα έολπα τελεντήσειν, δ μενοινάς. 275 

πανροι γάρ τοι παίδες όμοιοι πατρι πέλονται, 

οί πλέονες κακίονς, πανροι δέ τε πατρός άρείονς. 

άλλ' έπεί ούδ' δπιύεν κακός έσσεαι ονδ' άνοήμων, 

ουδέ σε πάγχν γε μήτις Όδνσσήος προλέλοιπεν, 

έλπωρή τοι έπειτα τελεντήσαι τάδε έργα.] . 280 

τω νυν μνηστήρων μεν έα βονλήν τε νόον τε 
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άφραδέων, έπεί ου τι νοήμονες ούδε δίκαιοι· 

ονδέ τι ϊβαβιν θάνατον και χήρα μέλαιναν, 

δς δή βφι βχεδόν έβτιν, έπ' ή ματ ι πάντας όλέβθαι. 

βοΐ δ' οδός ονκέτι δηρον άπέββεται, ήν βύ μενοινας" 285 

τοΐος γάρ τοι εταίρος εγώ πατρώιός είμι, . 

ο? τοι νήα θοήν βτελέω καΐ ά.μ' έψομαι αυτός. 

άλλα βύ μεν προς δώματ ιών μνηβτήρβιν ομιλεί, 

όπλιββόν τ' ήια και άγγεβιν άρβον άπαντα, 

ο'ινον έν άμφιφορεϋβι καΐ άλφιτα, μυελον ανδρών, 290 

δέρμαβιν έν πυκινοΐβιν έγώ δ' άνά δήμον εταίρους 

aiip' έθελοντήρας βυλλέξομαι. είβί δέ νήες 

πολλαΐ έν άμφιάλω Ιθάκη, νέαι ήδε παλαιαί' 

τάων μεν τοι έγώ ν έπιόψομαι, ή τις άρίβτη, 

ώκα δ' έφοπλίββαντες ένήβομεν ευρέι πόντω." 295 

ως φάτ' Άθηναίη κούρη Α ιός" ούδ' άρ' έτι δήν 

Τηλέμαχος παρέμιμνεν, έπεί θεοϋ έκλυεν αύδήν. 

βή δ' ίέναι προς δώμα φίλον τετιημένος ήτορ, 

εύρε δ' άρα μνηβτήρας άγήνορας έν μεγάροιβιν 

αίγας άνιεμένους βιάλους θ' εϋοντας έν αυλή. 300 

Άντίνοος δ' ίθύς γ ε λάβας κίε Τηλεμάχοιο, 

έν τ άρα οι φϋ χειρί, έπος τ έφατ έκ τ ονόμαζε ν 

,,Τηλέμαχ ύψαγύρη, μένος άβχετε, μή τί τοι άλλο 

έν βτήθεββι κακόν μελετώ έργον τε έπος τε, 

αλλά μοι έβθιέμεν καϊ πινέμεν, ώς το πάρος περ. 305 

ταύτα δέ τοι μάλα πάντα τελευτήβουβιν Αχαιοί, 

νήα και έξαίτους έρέτας, ίνα θ&ββον ϊκηαι 

ές Πνλον ,ήγαθέην μετ άγαυοϋ πατρός άκονήν." 

τον δ' αύ Τηλέμαχος πεπνυμένος άντίον ην δ α ' 

¿Ανrivo', ου πως έβτιν υπερφιάλοιβι μεθ' νμΐν 310 

δαίνυβθαί τ' άκέοντα και ευφραίνεβθαι ε'κηλον. 

ή ούχ άλις, ώς το πάροιθεν έκείρετε πολλά και έβθλά 
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κτήματ έμά μνηστήρες, έγω δ' έτι νήπιος ήα; 

νϋν δ' δτε δή μέγας είμι καί άλλων μϋθον άκούων 

πννθάνομαι, και δή μοι αέξεται ένδοθι θυμός, 315 

[πειρήβω, ως κ' νμμι κακάς έπΐ κήρας ΐήλω, 

ή ε Πνλονδ' έλθω ν ή αύτον τ ω δ' ένι δήμω.] 

ειμι μέν, ούδ' άλίη όδός έββεται, ην αγορεύω, 

έμπορος' ού γαρ νηός έπήβολος ονδ' έρετάων 

γίγνομαι' ως νύ που νμμιν έείβατο κέρδιον είναι." 320 

ή ρα και έκ χειρός χείρα βπάβατ Άντινόοιο 

[ρεΓα- μνηΰτήρες δε δόμο ν κάτα δαϊτα πένοντο]. 

οι δ' επελώβευον και έκερτόμεον έπέεββιν. 

ωδε δέ τις είπεβκε νέων νπερηνορεόντων' 

,,ή μάλα Τηλέμαχος φόνον ήμιν μερμηρι'ξει. 325 

ή τινας έκ Πύλου άξει άμύντορας ήμαθόεντος 

ή δ γ ε και Σπάρτηθεν, έπεί νύ περ ϊεται αίνώς' 

ήε και εις Έφύρην έθέλει πίειραν άρουραν 

έλθειν, δφρ' ένθεν θυμοφθόρα φάρμακ' ένείκη, 

εν δε βάλη κρητήρι και ήμέας πάντας όλέββη." 330 

άλλος δ' αυτ είπεβκε νέων νπερηνορεόντων 

,,τίς δ' οίδ', εΐ κε καί αυτός ίων κοίλης έπΐ νηος 

τήλε φίλων άπόληται άλώμενος ως περ Όδνββεύς·, 

οντω κεν και μάλλον δφέλλειεν πόνον άμμιν 

κτήματα γάρ κεν πάντα δαβαΐμεθα, οικία δ' αυτ ε 335 

τούτον μητέρι δοΐμεν έχειν ήδ' δς τις όπνίοι." 

ως φάν, ό δ' νψόροφον θάλαμον κατεβήβετο πατρός 

ενρνν, δθι νητός χρνβός και χαλκός έκειτο 

έβθής τ έν χηλοΐβιν άλις τ ένώδες έλαιον. 

εν δε πίθοι οί'νοιο παλαιού ήδνπότοιο . 340 

έβταβαν άκρητον θείον ποτόν έντός έχοντες 

έξείης ποτΐ τοίχον άρηρότες, εΐ ποτ Όδνββευς 

οί'καδε νοβτήβειε καί άλγεα πολλά μογήβας. 

ί. 



ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ III. 27 

κληιδταΐ ό' έπεβαν δανίδες πνκινώς άραρυΐαι 

δικλίδες' εν δέ γυνή ταμίη νύκτας τε και ήμαρ 345 

έδχ , ή πάντ έφύλαδδε νόου πολυΐδρείηβιν, 

Ενρύκλει 'ίίπος &υγάτηρ Πειδηνορίδαο. 

τήν τότε Τηλέμαχος προδέφη &αλαμόνδε καλέδδας' 

„μα?, αγε δη μοι οίνο ν εν άμφιφορεϋδιν άφυδδον 

ήδύν, δτις μετά τον λαρώτατος, δν δύ φυλάδδεις 350 

κεΐνον òιομένη τον κάμμορον, εΐ ποϋ-εν έλ&οι 

διογενής Όδυδεύς θάνατον καΐ κήρας άλύξας. 

δώδεκα δ' έμπληδον και πώμαδιν άρδον άπαντας. 

έν δέ μοι αλφιτα χεύον έυρραφέεδβι δοροίβιν 

εί'κοδι δ' Ιδτω μέτρα μυληφάτου άλφίτου ακτής. 355 

αύτη δ' οί'η ί'δ&ι. τα δ' ά&ρόα πάντα τετύχ&ω ' 

έβπέριος γαρ έγών αίρήδομαι, δππότε κεν δή 

μήτηρ εις ύπερώ' άναβή κοίτου τε μέδηται' 

εϊμι γάρ ες Σπάρτην τε και ες Πύλον ήμα^όεντα 

νόδτον πευδόμενος πατρός φίλου, ην που άκούδω." 360 

cog φάτο, κώκυδεν δέ φίλη τροφός Ευρύκλεια, 

και ρ δλοφυρομένη έπεα πτερόεντα προδηύδα' 

,,τίπτε δέ τοι, φίλε τέκνον, ivi φρεδί τούτο νόημα 

έπλετο ; πή δ' έ&έλεις ίέναι πολλήν έπΐ γαΐαν 

μούνος έών αγαπητός; δ δ' ωλετο τηλό&ι πάτρης 365 

διογενής Όδυδεύς αλλογνώτων ένϊ δήμω. ' 

οι δέ τοι αντίκ ίόντι κακά φράδδονται όπίδδω, 

ως κε δόλω φ&ίης, τάδε δ' αύτοί πάντα δάδονται. 

αλλά μέν' αυ&' έπι δοΐδι καθήμενος' ουδέ τί δε χρή 

πόντον έπ άτρύγετον κακά πάδχειν ούδ' άλάληδ&αι." 370 

τήν δ' αύ Τηλέμαχος πεπνυμένος άντίον ηϋδα' 

,,&άρδει, μα?, έπεί ου τοι 'άνευ ·&εοϋ ήδε γε βουλή, 

άλλ' όμοδον μή μητρί φίλη τάδε μυ&ήδαδ&αι, 

πριν γ' οτ' αν εν δεκάτη τε δυωδεκάτη τε γένηται, 
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ή αυτήν πο&έβαι και άφορμη&έντος άκονβαι, 375 

ως άν μη κλαίονβα κατά χρόα καλόν ίάπτη." 

ως άρ' έφη, γρήνς δε ύεών μέγαν όρκο ν άπώμνν. 

αυτά ρ έπεί ρ' 'όμοβέν τε τελεύτηβέν τε τον ορκον, 

αντίκ έπειτα ot οίνον εν άμφιφορενβιν άφνββεν, 

εν δε οί άλφιτα χεϋεν ένρραφέεββι δοροΐβιν. 380 

Τηλέμαχος ó J ες δώματ' ίων μνηβτήρβιν όμίλειν. 

ένΟ·' αντ' αλλ' ένόηβε &εά, γλανκώπις Άύήνη. 

Τηλεμάχω έικνΐα κατά πτόλιν ωχετο πάντη, 

και ρα έκάβτω φωτι παριβταμένη φάτο μνύον, 

έβπερίονς δ' επί νήα ύοήν άγέρεβύαι άνώγειν. 385 

ή δ' αντ ε Φρονίοιο Νοήμονα φαίδιμον νΓον 

'¡¡τε ε νήα ύοήν δ δέ οί πρόφρων νπέδεκτο. 

δύβετό τ ήέλιος βκιόωντό τε πάβαι αγνιαί, 

και τότε νήα ύοήν άλάδ' είρνβε, πάντα δ' εν αύτη 

δπλ' έτι'&ει, τά τε νήες έύββελμοι φορέονβιν. ' 390 

βτήβε δ' έπ' έβχατιή λιμένας, περί δ' έβύλοί εταίροι 

άύρόοι ήγερέύοντο ' ύεά δ' ωτρυνεν έκαβτον. 

έν&' αντ' αλλ' ένόηβε ύεά, γλανκώπις 'Α&ήνη. 

βή ρ' ίέναι προς δώματ' Όδνββήος ύείοιο ' 

ένύα μνηβτήρεββιν επί γλνκνν ύπνον έχενεν, 395 

π λάζε δε πίνοντας, χειρών δ' έκβαλλε κύπελλα, 

οί δ' ενδειν ώρννντο κατά πτόλιν, ούδ' άρ' έτι δήν 

είατ , έπεί βφιβιν νπνος έπΙ βλεφάροιβιν έπιπτεν. 

αντάρ Τηλέμαχου προβέφη γλανκώπις Άύήνη 

έκπροκαλεββαμένη μεγάρων έν ναίεταόντων, 400 

Μέντορι είδομένη ή μεν δέμας ήδέ και αν δήν 

,,Τήλέμαχ , ήδη μέν τοι ένκνήμιδες εταίροι 

εϊατ' έπήρετμοι τήν βήν ποτιδέγμενοι όρμήν 

αλλ' ΐομεν, μη. δη&ά διατρίβωμεν όδοΐο." 

ως άρα φωνήοαβ' ήγήβατο Παλλάς Άύήνη 405 
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καρπαλίμως' ó ô' έπειτα μετ ί'χνια βαίνε θεοίο. 

αύτάρ έπεί ρ επί vf¡a κατήλυθον ήδε θάλαββαν, 

εϋρον έπειτ έπΐ θινι κάρη κομόωντας εταίρους, 

τοϊβι δε καΐ μετέειφ' ιερή ΐς Τηλεμάχοιο' 

,,δεϋτε, φίλοι, ήια φερώμεθα' πάντα γαρ ήδη 410 

άθρό' évi μεγάρφ. μήτηρ δ' έμή ου τι πέπυβται, 

ούδ' άλλαι δμωαί, μία δ' οΐη μυ&ον άκουΰεν." 

ως άρα φωνήβας ήγήβατο, τοϊ δ' άμ' έποντο. 

οι δ' άρα πάντα φέροντες ένββέλμω έπΐ νηι 

κάτθεβαν, ώς έκέλενβεν Όδυββήος φίλος υιός. 415 

αν δ' άρα Τηλέμαχος νηος βαΐν', ήρχε δ' Άθήνη, 

νηΐ δ' ivi πρνμνή κατ άρ' έξετο" άγχι δ' άρ' αυτής 

έξετο Τηλέμαχος, τοϊ δε πρνμνήβι έλνβαν, 

αν δε και αυτοί βάντες επί κληΐβι καθΐζον. 

τοΐβιν δ' ΐκμενον ονρον ϊει γλαυκώπις Άθήνη, 420 

άκραή Ζέφυρου, κελάδοντ επί οΐνοπα πόντου. 

Τηλέμαχος δ' ετάροιβιν έποτρύνας έκέλευβεν 

οπλών άπτεβθαι' τοι δ' ότρύνοντος άκουβαν. 

ίβτον δ' είλάτινον κοίλης έντοβθε μεβόδμης 

βτήβαν άείραντες, κατά δε προτόνοιβιν έδηβαν, 425 

ελκον δ' ιβτία λευκά έυβτρέπτοιβι βοεϋβιν. 

έπρηβεν δ' άνεμος μέβον ίβτίον, άμφι δε κύμα 

βτείρη πορφυρεον μεγάλ' ί'αχε νηος ίούβης' 

ή δ' έθεεν κατά κύμα διαπρήββουβα κέλευθον. 

δηβάμενοι δ' άρα δπλα θοήν ανά νήα μέλαιναν 430 

βτήβαντο κρητήρας έπιβτεφέας οί'νοιο, ·'· 

λεΐβον δ' άθανάτοιβι θεοΐς αίειγενέτηΰιν, 

εκ πάντων δε μάλιστα Α ιός γλαυκώπιδι κουρη. . 

παννυχίη μέν ρ' ή γε και ηώ πείρε κέλενθον, 
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Ο Δ Τ Σ Σ Ε Ι Α Σ Γ. 

Τα έν Πνλω. 

ή ¿λ LO ς δ' άνύρονβε, λιπών περικαλλέα λίμνην, 

ούρανον ες πολύχαλκον, ΐν' άθανάτοιβι φαεινοί 

και θνητοΐβι βροτοΐβιν επί ξείδωρον άρουραν 

οί δέ Πύλον, Νηλήος ένκτίμενον πτολίεθρον, 

ίξον τοί δ' επί θινί θαλάββης ιερά ρέζον, 5 

ταύρους παμμέλανας, ένοβίχθονι κνανοχαίτη. 

έννεα δ' εδραι έβαν, πεντακόβιοι δ' έν έκάβτη 

εΐατο, και προύχοντα εκάβτοθι εννέα ταύρους, 

ενθ' οί βπλάγχνα πάβαντο, θεω δ' επί μηρέ' έκαιον, 

οί δ' ίθνς κατάγοντο ίδ' ίβτία νηος έίβης 10 

βτεΐλαν άείραντες, την δ' ωρμιβαν, έκ δ' έβαν αυτοί, 

έκ δ' άρα Τηλέμαχος νηος βαΐν', ήρχε δ' Άθήνη. 

τον πρότερη προβέειπε θεά, γλανκώπις Άθήνη' 

,,Τηλέμαχ , ου μεν 6ε χρή έτ' αίδοϋς, ούδ' ήβαιόν. 

τούνεκα γαρ και πόντον έπέπλως, δφρα πύθηαι 15 

πατρός, δπον κύθε γαία καί δν τινα πότμον έπέβπεν. 

άλλ' άγε νυν ίθνς κίε Νέβτορος ίπποδάμοιο' 

είδομεν, ήν τινα μήτιν ένί 6τήθεββι κέκενθεν. 

λίββεβθαι δέ μιν αυτός, δπως νημερτέα εί'πη· 

ψευδός δ' ουκ έρέει' μάλα γαρ πεπννμένος έβτίν." 20 

την δ' αν Τηλέμαχος πεπννμένος άντίον ηϋόα · 

,,Μέντορ, πώς τ άρ' ί'ω; πώς τ' άρ προβπτύξομαι αυτόν ; 

ουδέ τί πω μύθοιβι πεπείρημαι πυκινοϊβιν 

αιδώς δ' αν νέον άνδρα γεραίτερον έξερέεβθαι." 

τον δ' α ντε προβέειπε θεά, γλανκώπις Άθήνη· 25 

,,Τηλέμαχ , άλλα μεν αυτός ένί φρεβί βήβι νοήβεις, 
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άλλα δέ καϊ δαίμων νπο&ήδεται' ον γαρ δίω 

ου δε &εών άέκηνι γενέβ&αι τε τραφέμεν τε." 

ώς άρα φωνήβαδ' ήγήδατο Παλλάς Άϋ-ήνη 

καρπαλίμως' δ δ' έπειτα μετ' ί'χνια βαίνε &εοίο. 30 

¿ξον δ' ές Πνλίων ανδρών άγνρίν τε καϊ έδρας, 

ένϋ·' άρα Νέδτωρ ήδτο δνν νίάδιν, άμφΐ δ' έταΐροι 

δαΐτ' έντννόμενοι κρέα τ' ωπτων άλλα τ έπειρον. 

οί δ' ώς ονν ξείνονς ΐδον, ά&ρόοι ήλ&ον άπαντες, 

χερδίν τ ήδπάζοντο καϊ έδριάαδ&αι άνωγον. 35 

πρώτος Νεδτορίδης Πειδίδτρατος έγγύ&εν έλ&ών 

αμφοτέρων έλε χείρα και ΐδρνδεν παρά δαιτί 

κώεδιν έν μαλακοΐδιν έπι ·ψαμά%Όΐς άλίηδιν 

πάρ τε καδιγνήτω Θραδνμήδεΐ καϊ πατέρι φ. 

δώκε δ' άρα βπλάγχνων μοίρας, έν δ' οίνον έχενεν 40 

χρνδείω δέπαϊ' δειδιβκόμενος δέ προβηύδα 

Παλλάδ' Ά%ηναίην κούρην Α ιός αίγιόχοιο' 

,,ενχεο νυν, ω ζεΐνε, Ποδειδάωνι άνακτΐ' 

τον γάρ καϊ δαίτης ήντήδατε δεϋρο μολόντες. 

αντάρ έπήν δπείβης τε καϊ ενζεαι, ή ϋ·έμις έβτίν, 45 

δος καϊ τούτω έπειτα δέπας μελιηδέος οίνον 

δπεΐδαι, έπει καϊ τούτον δέομαι ά&ανάτοιβιν 

εύχεβ%·αι~ πάντες δέ &εών χατέονδ' άν&ρωποι. 

άλλα νεώτερός έβτιν, δμηλικίη δ' έμοϊ αντω' 

τούνεκα δοι προτέρω δώδω χρύδειον άλειβον." 50 

ως ειπών έν χειρί τί&ει δέπας ή δέος οίνον 

χαίρε δ' Ά&ηναίη πεπννμένω άνδρι δικαίω, 

οννεκα οί προτέρη δώκε χρύδειον άλειβον. 

αύτίκα δ' εϋχετο πολλά Ποδειδάωνι άνακτι· 

,,κλϋ&ι, Ποβείδαον γαιήοχε, μηδέ μεγήρης 65 

ήμΐν ενχομένοιβι τελεντήδαι τάδε έργα. 

Νέβτορι μεν πρώτιδτα και νίάβι κύδος 'όπαζε, 
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αντάρ έπειτ' άλλοιβι δίδον χαρίεββαν άμοιβήν 

βύμπαβιν Πυλίοιβιν άγαχλειτής εκατόμβης, 

δός δ' έτι Τηλέμαχου καϊ εμέ πρήξαντα νέεΰ&αι. G0 

οννεκα δεϋρ' ίκόμεβ&α ύοή βνν νηϊ μελαίνη." 

ώς άρ' έπειτ ήρατο καϊ αυτή πάντα τελεντα. 

δώκε δέ Τηλεμάχφ καλόν δέπας άμφικνπελλον. 

ώς δ' αντως ήρατο Όδνββήος φίλος νίός. 

οί δ' έπει ωπτηβαν κρέ' υπέρτερα και έρύβαυτο, 05 

μοίρας δαββάμενοι δαίννντ' έρικνδέα δαΐτα. 

αντάρ έπει πόβιος καϊ έδητνος εξ έρον έντο, 

τοις άρα μύ&ων ήρχε Γερήνιος ίππότα Νέβτωρ' 

,,ννν δή κάλλιόν έβτι μεταλλήβαι και έρέβύαι 

ξείνους, οι τινές είβιν, έπεί τάρπηβαν έδωδής. 70 

ώ ξεΐνοι, τίνες έβτέ; πόύεν πλεΐύ·' νγρά κέλευύα; 

ή τι κατά πρήξιν ή μαψιδιώς άλάληβ&ε, 

ο'ιά τε ληιβτήρες, νπείρ άλα, τοί τ άλόωνται 

ψνχάς παρ&έμενοι κακόν αλλοδαποίβι φέροντες 

τον δ' αύ Τηλέμαχος πεπννμένος άντίον ηνδα 75 

&αρβήβας· αυτή γάρ ένΐ φρεβΐ ύάρβος Άύήνη 

ύήχ , ίνα μιν περί πατρός άποιχομένοιο έροιτο 

[ήδ' 'ίνα μιν κλέος έβύλόν έν άνύρώποιβιν έχηβιν] • 

,,ώ Νέβτορ Νηληιάδη, μέγα κϋδος Αχαιών, 

εΐρεαι, όππό&εν είμέν έγώ δέ κέ τοι καταλέξω. 80 
ημείς εξ Ί&άκης νπονηίον είλήλουύμεν 

πρήξις δ' ήδ' ίδίη, ον δήμιος, ήν αγορεύω, 

πατρός εμον κλέος ενρν μετέρχομαι, ήν πον άκούβω, 

δέον Όδνββήος ταλαβίφρονος, 8ν ποτέ φαβιν 

βνν βοι μαρνάμενον Τρώων πάλιν έξαλαπάξαι. 85 

άλλους μεν γάρ πάντας, οβοι Τρωβϊν πολέμιζον, 

πενϋ-όμεΟ·', ή χι έκαβτος άπώλετο λνγρω δλέ&ρω, 

κείνου δ' αν καϊ όλεύρον άπεν&έα ύήκε Κρονίων 
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ου γάρ τις δύναται βκφα είπέμεν, δππόθ' δλωλεν, 

εΐ θ' δ γ' έπ' ηπείρου δάμη άνδράβι δνβμενέεββιν, 90 

εΐ τε καί έν πελάγει μετά κύμαβιν Αμφιτρίτης, 

τούνεκα νυν τά βά γούναθ' ίκάνομαι, αΐ κ έθέληβθα 

κείνου λυγρδν δλεθρον ένιβπεΐν, εΐ που δπωπας 

δφθαλμοΐβι τεοΐβιν ή άλλου μϋθον άκονβας 

[πλαξομενου - πέρι γάρ μιν διξυρον τεκε μήτηρ.] 95 

μηδέ τί μ' αίδόμενος μειλίββεο μηδ' έλεαίρων, 

αλλ' ευ μοι κατάλεξον, δπως ήντηβας όπωπής. 

λίβΰομαι, εΐ ποτέ τοί τι πατήρ έμος έβθλος Όδυθβεύς 

ή έπος ήέ τι έργον ύποβτάς έξετέλεββεν 

δήμω ένι Τρώων, δθι πάβχετε πήματ Αχαιοί, 100 

των νυν μοι μνήβαι, καί μοι νημερτές ένίβπες." 

τον δ' ήμείβετ έπειτα Γερήνιος ίππότα Νέβτωρ' 

,,ώ φίλ', έπεί μ' έμνηβας όιζύος, ήν έν έκείνφ ' 

δήμω άνέτλημεν μένος άβχετοι υίες Αχαιών, 

ή μεν оба ξνν νηυβϊν έπ' ήεροειδέα πόντον 105 

πλαξόμενοι κατά ληίδ', δπη άρξειεν Αχιλλεύς, 

ήδ' оба καί περί άότυ μέγα Πριάμοιο άνακτός 

μαρνάμεθ'' ένθα δ' έπειτα κατέκταθεν, οββοι άριβτοί" 

ένθα μεν Αίας κείται άρήιος, ένθα δ' Αχιλλεύς, 

ένθα δε Πάτροκλος θεόφιν μήβτωρ ατάλαντος, ι ίο 

ένθα δ' έμος φίλος υιός, άμα κρατερός καί άμύμων, 

Αντίλοχος, πέρι μεν θείειν ταχύς ήδε μαχητής· 

άλλα τε πόλλ' επί τοις πάθομεν κακά· τίς κεν έκεϊνα 

πάντα γε μυθήβαιτο καταθνητών ανθρώπων, 

οΰδ' εί πενταετές γε καί έξάετες παραμίμνων 115 

έξερέοις, оба κεΐθι πάθον κακά δϊοι Αχαιοί, — . 

πρίν κεν άνιηθείς βήν πατρίδα γαΐαν ΐκοιο. 

είνάετες γάρ βφιν κακά ράπτομεν άμφιέποντες 

παντοίοιβι δόλοιβι, μόγις δ' έτέλεββε Κρονίων. 
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έν&' ου τίς ποτέ μήτιν όμοιω&ήμεναι άντην 120 

ή&ελ', ε'πεί μάλα πολλον ένίκα δϊος Όδνββενς 

παντοίοιβι δόλοιβι, πατήρ τεός, εί έτεόν γε 

κείνου έκγονός έββι· βέβας μ' έχει είβορόωντα. 

ή τοι γαρ μϋ&οί γε έοικότες] ουδέ κε φαίης 

άνδρα νεώτερον ώδε έοικότα μν&ήβαβ&αι. 125 

έν&' ή τοι ε'ίως μεν έγω και δϊος Όδνββεύς 

ο ντε ποτ' είν άγορή δίχ έβάξομεν οντ' έvi βουλή, 

αλλ' ένα ϋ·νμόν έχοντε νόω και έπίφρονι βουλή 

φραξόμεΟ·' Αργείο ιΰιν, όπως υ χ άριβτα γένοιτο, 

αύτάρ έπει Πριάμοιο πάλιν διεπέρβαμεν αίπήν, 130 

[βήμεν δ' έν νήεββι, Q-εος δ' έκέδαββεν Αχαιούς,] 

και τότε δή Ζευς λυγρον ένί φρεβϊ μήδετο νόβτον 

Αργείοις, έπει ου τι νοήμονες ουδέ δίκαιοι 

πάντες έϋαν ' τω βφεων πολέες κακόν οίτον έπέβπον 

μήνιος ¿ξ όλοής γλανκώπιδος όβριμοπάτρης, 135 

ή τ έριν Ατρεΐδηβι μετ' άμφοτέροιβιν έ&ηκεν. 

τω δέ καλεββαμένω αγορήν ές πάντας 'Αχαιούς, 

μάή), άτάρ ου κατά κόβμον, ές ήέλιον καταδύντα, 

οί δ' ήλ&ον οί'νω βεβαρηότες υϊες Αχαιών, 

μΰ&ον μυ&είδ&ην, τοϋ εΐνεκα λαον άγειραν. 140 

ένΐτ' ή τοι Μενέλαος άνώγει πάντας Αχαιούς 

νόβτον μιμνήβκεβ&αι έπ' ευρέα νώτα &αλάββης, 

ονδ' Αγαμέμνονι πάμπαν έήνδανε' βονλετο γαρ ρα 

λαον έρνκακέειν ρέ'ίαι &' ιεράς έκατόμβας, 

ώς τον Αϋ-ηναίης δ ε ivo ν χόλο ν έ%ακέβαιτ ο, 145 

νήπιος, ουδέ το ήδη, ο οΰ πείβεβ&αι έμελλεν 

ου γάρ τ alipa &εών τρέπεται νόος αίέν έόντων. 

ώς τω μέν χαλεποΐβιν άμειβομένω έπέεββιν 

έβταβαν οί δ' άνόρονβαν ένκνήμιδες 'Αχαιοί 

ήχή χέεβπεβίη, δϊχα δέ βφιβιν ήνδανε βουλή. 150 
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νύχτα μεν άέβαμεν χαλεπά φρεβίν όρμαίνοντες 

άλλήλοις' επί γαρ Ζευς ήρτυε πήμα κακοΐο' 

ήώθεν δ' οι μεν νέας έλκομεν εις άλα δϊαν 

κτήματα τ εντιθέμεβθα βαθυξώνους τε γυναίκας, 

ημίθεες δ' άρα λαοί έρητύοντο μένοντες 155 

αύθι παρ' 'Ατρεΐδη Άγαμέμνονι ποιμένι λαών. 

ημίθεες δ' άναβάντες έλαύνομεν αί δε μάλ' ώκα 

έπλεον, έβτόρεβεν δε θεός μεγακήτεα πόντον. 

ές Τένεδον δ' έλθόντες έρέξαμεν ίρά θεοΐβιν, 

οΐκαδε ίέμενοί' Ζευς δ' ου πω μήδετο νόβτον, 160 
βχέτλιος, ος ρ' έριν ώρβε κακήν έπι δεύτερον αύτις. 

οί μεν άποβτρέψαντες έβαν νέας άμφιελίββας 

άμφ' Όδυβήα άνακτα δαΐφρονα ποικιλομήτην, 

αυτις έπ Άτρεϊδη Άγαμέμνονι ήρα φέροντες' 

αύτάρ εγώ βύν νηυβιν άολλέβιν, αΐ μοι ε'ποντο, 165 

φεύγον, έπε I γίγνωβκον, δ δή κακά μήδετο δαίμων 

φεύγε δε Τυδέος υιός άρήιος, ώρβε δ' εταίρους, 

όψε δε δή μετά νώι κίε ξανθός Μενέλαος, 

έν Αέββω δ' έκιχεν δολιχον πλόον δρμαίνοντάς, 

ή καθύπερθε Χίοιο νεοίμεθα παιπαλοέββης, 170 

νήβου έπι Ψυρίης, αυτήν έπ' άριβτέρ' έχοντες, 

ή ΰπένερθε Χίο ιο παρ' ήνεμόεντα Μίμαντα. 

ήτέομεν δε θεόν φήναι τέρας' αυτάρ ο γ' ήμιν 

δείξε και ήνώγει πέλαγος μέβον εις Έύβοιαν 

τέμνειν, 'όφρα τάχιβτα ύπεκ κακότητα φύγοιμεν. 175 

ώρτο δ' έπι λιγυς ονρος άήμεναί' αί δε μα λ' ώκα 

ίχθυόεντα κέλευθα διέδραμον, ές δε Γεραιβτόν 

έννύχιαι κατάγοντο' Ποβειδάωνι δε ταύρων 

πόλλ' έπι μήρ' έθεμεν, πέλαγος μέγα μετρήβαντες. 

τέτρατον ήμαρ έην, δτ έν "Αργεί νήας έίβας 180 

Τυδείδεω έταροι Αιομήδεος ίπποδάμοιο 
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ΐβταβαν · αντάρ έγώ γε Πύλο ν δ' έχον, ουδέ ποτ έββη 

ούρος, έπει δή πρώτα &εος προέηκεν άήναι. 

ώς ήλύον, φίλε τέκνον, άπενύής, ουδέ τι οι δα 

κείνων, οΐ τ'' έβάωύεν Αχαιών, ο'ί τ άπόλοντο. 1S5 

οβΰα δ' ένι μεγάροιβι καημένος ήμετέροιβιν 

πεύύομαι, ή -ύέμις έβτέ, δαήβεαι, ονδέ βε κεύβω. 

εύ μεν Μυρμιδόνας φάβ' έλύέμεν έγχεβιμώρονς, 

ους αγ' Άχιλλήος μεγα&ύμον φαίδιμος νίός, 

εύ δέ Φιλοκτήτην, Ποιάντιον άγλαον ν ιόν · 190 

πάντας δ' Ιδομενεύς Κρήτην είβήγαγ' εταίρους, 

οΐ φύγον έχ πολέμου, πόντος δέ οι ον τιν άπηύρα. 

Άτρεΐδην δέ και αυτοί άκούετε νόβφιν εόντες, 

ως τ ήλύ', ως τ Αΐγιβύος έμήβατο λνγρον όλεύρον. 

άλλ' ή τοι κείνος μέν έπιβμνγερώς άπέτιβεν 195 

ώς άγαύ'ον καϊ παΐδα καταφύιμένοιο λιπέβ&αι 

ανδρός, έπει και κείνος έτίβατο πατροφονήα, 

Αΐγιβύου δολόμητιν, ο οι πατέρα κλυτον έκτα. 

[και βν φίλος, μάλα γάρ β' Ορόω καλόν τε μέγαν τε, 

άλκιμος έββ', ίνα τις βε και όψιγόνων έύ είπη.]" 200 

τον δ' αν Τηλέμαχος πεπννμένος άντίον ην δα " 

,,ώ Νέβτορ Νηληιάδη, μέγα κϋδος 'Αχαιών, . 

και λίην κείνος μέν έτίβατο, καί οι 'Αχαιοί 

οΐβονβι κλέος ευρύ και έββομένοιβι πν&έβ&αι' 

αϊ γάρ έμοί τοββήνδε ύεοί δύναμιν περιύεΐεν, 205 

τίβαβ&αι μνηβτήρας ύπερβαβίης άλεγεινής, 

οϊ τέ μοι υβρίζοντες άτάβ&αλα μηχανόωνται. 

άλλ' ου μοι τοιούτον έπέκλωβαν &εοι ολβον, 

πατρί τ' έμω και έμοί' νυν δέ χρή τετλάμεν έμπης." 

τον δ' ήμείβετ έπειτα Γερήνιος ιππότα Νέβτωρ· 210 

,,ώ φίλ', έπει δή ταύτά μ' άνέμνηβας καϊ έειπες, 

φαβί μνηβτήρας βής μητέρος εϊνεκα πολλούς 
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εν μεγάροις άεκητι βέθεν κακά μηχανάαβθαι' 
είπε μοι, ήε εκών νποδάμναβαι, ή βέ γε λαοί 
έχθαίρove' èva δήμον, έπιβπόμενοι θεού όμφή. ·2ΐδ 

τις δ' oìd', εΐ κέ ποτέ βφι βίας άποτίβεται έλθών, 
ή δ γε μοϋνος έών ή καΐ βνμπαντες Αχαιοί, 
εί γάρ β' ώς έθέλοι φιλέειν γλανκωπις Αθήνη, 
ώς τότ' Όδνββήος περικήδετο κνδαλίμοιο 
δήμω ενι Τρώων, δθι πάβχομεν άλγε' Αχαιοί' 220 

ου γάρ πω ΐδον ώδε θεούς άναφανδά φιλεϋντας, 
ώ<? κείνω άναφανδά παρίβτατο Παλλάς Αθήνη· 
εΐ ΰ' ούτως εθέλοι φιλέειν κήδοιτό τε θ ν μ ω " 

•τώ κέν τις κείνων γε και έκλελάθοιτο γάμοιο." ; 
τον δ' αν Τηλέμαχος πεπννμένος άντίον ηνδα· 225 

,,ω γέρον, ον πω τούτο έπος τελέεβθαι όίω· 
λίην γαρ μέγα είπες· άγη μ' έχει. ουκ αν έμοί γε 
έλπομένω τά γένοιτ', ούδ' εί θεοί ώς έθέλοιεν." 

τον δ' αύτε προβέειπε θεά, γλαυκώπις Άθήνη· , 
„Τηλέμαχε, ποιόν 0ε έπος φνγεν ε'ρκος οδόντων. 230 

ρ ε ία θεός γ' έθέλων και τηλόθεν άνδρα βαώβαι. 
βονλοίμην δ' αν έγώ γε και άλγεα πολλά μογήβας 
οί'καδέ τ' έλθέμεναι και νόβτιμον ήμαρ ίδέβθαι, 
ή έλθών άπολέβθαι έφέβτιος, mg Αγαμέμνων 
ώλεθ' νπ' Αίγίβθοιο δόλω και ής άλόχοιο. 235 
αλλ' ή τοι θάνατον μεν όμοίιον ούδε θεοί περ 
και φίλω άνδρί δύνανται άλαλκέμεν, δππότε κεν δή 
μοΐρ' ολοή καθέληβι τανηλεγέος θανάτοιο." 

τήν δ' αν Τηλέμαχος πεπννμένος άντίον ηνδα' 
„Μεντορ, μηκέτι ταύτα λεγώμεθα κηδόμενοί περ' 210 
κείνω δ' ονκέτι νόβτος έτήτνμος, αλλά. οί ήδη 
φράββαντ αθάνατοι θάνατον καί κήρα μέλαιναν, 
νϋν δ' έθέλω έπος άλλο μεταλλήβαι καί έρέβθαι 
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[Λ'εΟτορ', έπεί περίοιδε δίκας ήδε φρόνιν άλλων' 
τρις γαρ δή μιν φαβιν άνάξαβθαι γένε' ανδρών 245 

¿>5 τ ε' μοι αθάνατος ίνδάλλεται είβοράαβθαι.] 
. ώ Νέβτορ Νηληιάδη, βν δ' αληθές ένίβπες' 
πώς έθαν' Άτρεΐδης ευρύ χρειών Αγαμέμνων; 
ποϋ Μενέλαος έην; τίνα δ' αύτω μήβατ δλεθρον 
Αΐγιβθος δολόμητις, έπεί χτάνε πολλον άρείω; 250 

ή ουκ "Αργεος ήεν Άχαιικοϋ, αλλά πη άλλη 
πλάζετ' έπ ανθρώπους, δ ίέ θαρβήβας κατέπεφνεν;" 

τον δ' ήμείβετ έπειτα Γερήνιος ίππότα Νέβτωρ' 
,,τοιγάρ έγώ τοι, τέκνον, άληθέα πάντ αγορεύβω. 
ή τοι μεν τάδε καυτός δίεαι, ως περ έτύχθη' 255 

ει ζωόν γ' Αΐγιβθον ένΐ μεγάροιβιν έτετμεν 
Άτρεΐδης Τροίηθεν ιών, ξανθός Μενέλαος' 
τω κέ οί ούδε θανόντι χυτήν επί γαΐαν έχευαν, 
αλλ' άρα τόν γε κννες τε καΐ οιωνοί κατέδαψαν 
κείμενον εν πεδΐω εκάς άβτεος, ουδέ κέ τις μιν 260 

κλαϋβεν Άχαιιάδων μάλα γαρ μέγα μήβατο έργον, 
ήμεϊς μεν γαρ κεΐθι πολέας τελέοντες άέθλους 
ήμεθ' · ό δ' ευκηλος μυχω "Άργεος ίπποβότοιο 
πόλλ' Άγαμεμνονέην άλοχον θέλγεβκ' έπέεββιν. 
ή δ' ή τοι το πριν μεν άναίνετο έργον αεικες 265 

δια Κλυταιμνήβτρη' φρεβί γαρ χέχρητ άγαθήβιν 
παρ δ' άρ' έην και αοιδός άνήρ, ω πόλλ' έπέτελλεν 
Άτρεΐδης Τροίηνδε κιών εί'ρυβθαι άκοιτιν. 
άλλ' δτε δή μιν μοίρα θεών έπέδηβε δαμήναι, 
δή τότε τον μίν αοιδό ν άγων ες νήβον έρήμην 270 

κάλλιπεν οίω νοΐβιν έλωρ καϊ κυρ μα γενέβθαι, 
τήν δ' έθέλων έθέλουβαν ανήγαγεν δνδε δόμονδε. 
πολλά δϊ μηρέ' έκηε θεών ίεροϊς επί βωμοΐς, 
πολλά δ' άγάλματ' άνήψεν, υφάβματά τε χρνΰόν τε, 
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έχτελέβας με'γα έργον, δ ου ποτέ έλπετο &νμω. 275 
ημείς μεν γάρ άμα πλέομεν Τροίη&εν ιόντες, 
Άτ ρ ε ίδη ς καΐ έγώ, φίλα είδότες άλλήλοιβιν 
αλλ' ότε Σούνιον ίρον άφικόμεϋ·', άκρον Ά&ηνέων, 
έν&α κνβερνήτην Μενελάου Φοίβος 'Απόλλων 
οις άγανοΐς βελέεββιν έποιχόμενος κατέπεφνεν 280 
πηδάλιον μετά χερβι &εούβης νηος έχοντα, 
Φρόντιν Όνητορίδην, δ? έκαίνυτο φϋλ' άν&ρώπων 
νήα κυβερνήβαι, οπότε βπέρχοιεν άελλαι. 
ώς δ μεν έν&α κατέβχετ' έπειγόμενός περ δδοίο, 
όφρ' έταρον %·όπτοι και έπϊ κτέρεα κτερίβειεν. 285 

αλλ' ότε δή και κείνος ιών επί οΐνοπα πόντον 
έν νηυβι γλαφνρήβι Μαλειάων όρος αιπύ 
ίξε &εων, τότε δή βτυγερήν δδδν ενρνοπα Ζευς 
έφράβατο, λιγέων δ' άνεμων έπ' άυτμένα χενεν, 
κύματα τε τροφέοντο πελώρια ΐβα όρεββιν. 290 

ένίέα διατμήξας τάς μεν Κρήτη έπέλαββεν, 
ήχι Κύδωνες έναιον Ίαρδάνου άμφι ρέείέρα. 
έβτι δε τις λιββή αίπείά τε εις ά.λα πέτρη 
έβχατιή Γόρτυνος έν ήεροειδέι πόντω" 
έν&α Νότος μέγα κύμα ποτι βκαιδν ρ ίο ν ώ&εΐ, 295 

ές Φαιβτόν, μικρός δέ λί&ος μέγα κϋμ' άποέργει. 
αί μεν άρ' έν%·' ήλ&ον, βπουδή δ' ήλυξαν δλε&ρον 
άνδρες, ατάρ νήάς γε ποτι βπιλάδεββιν έαξαν 
κύματ · ατάρ τάς πέντε νέας κνανοπρωρείους 
Αιγύπτω έπέλαββε φ έ ρ ω ν άνεμός τε καΐ ύ δ ω ρ . 300 

ως δ μεν έν&α πολύν βίοτον και χρνβόν άγείρων 
ήλατο ξ ΰ ν νηυβί κατ άλλο·9·ρδου5 α ν θ ρ ώ π ο υ ς · 
τόφρα δέ ταύτ Αέγιβ9ος έμήβατο οί'κο&ι λνγρά. 
επτάετες δ' ήναββε πολυχρύβοιο Μυκήνης, 305 

κτεϊνας Άτρείδην, δέδμητο δέ λαός ύπ' αύτ ω. 304 
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τ ω δε οι ό ^ δ ο κ τ ω κακόν ήλνθε δίος Όρέβτης 
άψ άπ 'Αθηνάων, κατά δ' έκτα ν ε πατροφονήα, 
Αί'γιαθον δολόμητιν, ο οι πατέρα κλυτον έκτα. 
ή τοι δ τον κτείνας δαίνυ τάφον Άργείοιβιν 
μητρός τε βτνγερής και άνάλκιδος Αίγίβθοιο' 310 

αντήμαρ δε' οι ήλθε βοήν άγαθος Μενέλαος 
πολλά κτήματ άγων, два οί νέες άχθος άειραν. 
και 6ν, φίλος, μή δηθά δόμων απ ο τήλ' όλάληβο, 
κτήματα τε προλιπών άνδρας τ έν βοΐβι δόμοιβιν 
οντω υπερφίαλους' μή τοι κατά πάντα φάγωδιν 315 

κτήματα δαββάμενοι, 6ν δε τηνβίην όδόν έλθης. 
αλλ' ε'ς μεν Μενέλαον έγώ κέλομαι και άνωγα 
έλθεΐν κείνος γάρ νέον άλλοθεν είλήλουθεν, 
εκ των ανθρώπων, όθεν ουκ έλποιτό γε θνμω 
έλθέμεν, δν τινα πρώτον αποβφήλωβιν αελλαι 320 

ές πέλαγος μέγα τοΐον, δθεν τέ περ ούδ' οιωνοί 
αντόετες οίχνεϋβιν, έπεί μέγα τε δεινόν τε. 
αλλ' ΐθι νυν βύν νηί τε βή καί βοΐς ετάροιβιν 
ε'ι δ' έθέλεις πεζός, πάρα τοι δίφρος τε καί ίπποι, 
παρ δε' τοι νίες έμοί, οΐ τοι πομπήες έβονται 325 

ές Αακεδαίμονα δϊαν, οθι ξανθός Μενέλαος, 
λίββεΰθαι δε' μιν αυτός, ίνα νημερτες ένίβπη · 
•ψευδός δ' ουκ έρέει" μάλα γάρ πεπνυμένος έβτίν." 

ώς έφατ , ήέλιος δ' άρ' έδυ καί επί κνέφας ήλθεν. 
τοΐβι δε καί μετέειπε θεά, γλαυκώπις Άθήνη· 330 

,,ώ γέρον, ή τοι ταύτα κατά μοΐραν κατέλ,εξας' 
αλλ' άγε τάμνετε μεν γλώββας κεράαβθε δε οίνον, 
δφρα ΙΙοβειδάωνι καί άλλοις άθανάτοιβιν 
βπείβαντες κοίτοιο μεδώμεθα" τ οίο γάρ ώρη. 
ήδη γάρ φάος οΐχεθ' νπο ζόφον, ούδ ε έοικεν 335 

δηθά θεών έν δαιτί θααδοέμεν, αλλά νέεοθαι." 
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ή βαΑώς ϋνγάτηρ, οί δ' έκλνον αύδηβάβης: 
τοΐβι δέ κήρυκες μίν νδώρ έπΐ χείρας έχενάν, ' 
κούροι δέ κρητήρας έπεβτέψαντο ποτοΐο, , 
νώμηβαν δ' άρα πάβιν έπαρξάμενοι δεπάεββιν : 340 

γλώββας δ' έν πνρΐ βάλλον, άνιβτάμενοι δ' επέλειβον. 
αντάρέπεί βπεΐβάν τε πίον &', δβον ή&ελε ύνμός, 
δή τότ' Άύηναίη xal Τηλέμαχος ύεοειδής .. · ' 
άμφω ίέβϋην κοίλην έπϊ νήα νέεβύαι. : 
Νέβτωρ δ' al· κατέρνκε καύαπτό μένος ίπέεββιν . 345 

,,Ζενς τό γ άλεξήβειε καΐ ά&άνατοι ϋεοί άλλοι, •'•-·• 
ώς νμεΐς παρ' έμεϊο ϋοήν έπϊ νήα κίοιτε ·.·•••• 
ώς τέ τεν ή παρά πάμπαν άνείμονος ήδε πενιχρούς ; 
ψ ού τι χλαϊναι xal ρήγεα πόλλ' ivi οίκω, 
ούτ αντω μαλακώς ούτε ξείνοιβιν ένενδειν. 350 

αντάρ έμοί πάρα μέν χλαϊναι καΐ ρήγεα καλά.· ' 
ου ύην δή τονδ' άνδρός Όδνββήος. φίλος νιος Λ 
νηός έπ' ίκριόφιν καταλέξεται, 'όφρ' αν έγώ -γε -
ζώω, έπειτα δέ παίδες ένΐ μεγάροιβι λίπωνται, > 
ξείνονς ξεινίξειν, ος τις κ' έμά δώμαύ' ϊκηται." 355 

τον δ' αντε προβέειπε ύεά, γλανκώπις Ά&ήνη ' 
„εν δή ταντά γ' έφηβύα, γέρον φίλε' Gol δέέ'οικεν 
Τηλέμαχον πείύεβύαι, έπεί πολν κάλλιον όντως: 
άλλ' ούτος μεν νϋν Gol άμ' έψετ'αι, 'όφρά κεν ενδη 
βοΐβιν évi μεγάροιβιν έγώ δ' έπϊ νήα μέλαιναν -.-860 

είμ', ίνα ύαρβννω θ' ετάρονς είπω τε έκαβτα. -
οίος γαρ μετά τοϊβι γεραίτερος εύχομαι είναι', -
οί δ' άλλοι φιλότητι νεώτεροι άνδρες έπονται, : 
πάντες όμηλικίη μεγα&νμον Τηλεμάχοιο. ' , 
ενύα κε λεξαίμην κοίλη παρά νήΐ μελαίνη ; ' 305 

νϋν άταρ ήώϋεν μετά Κανκωνας μεγαϋνμονς ;· ; 
είμ', ένϋα χρεΐός μοι όφέλλεται, ού τι νέον γε. '·• 

HOHKRI ODYSSEA I. 5 
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ονδ' όλίγον. βν δε τούτον, έπεί τεόν ΐκετο δώμα, 
πε'μψον βνν δίφρω τε xal νίέι· δος δε οί ίππους, 
οΐ τοι ελαφρότατοι θείειν καΐ κάρτος άριβτοι." 370 

ως άρα φωνήβαβ' απέβη γλανκώπις Αθήνη 
φήνη είδομένη· θάμβος δ' έλε πάντας ίδόντας, 
θαύμαξεν δ' δ γεραιός, δπως ί'δεν όφθαλμοΐβιν' 
Τηλεμάχου δ' έλε χείρα, έπος τ έφατ έκ τ όνόμαξεν' 
,,ώ φίλος, οϋ βε έολπα κακόν και άναλκιν έβεβθαι, 
εί δή τοι νέω ωδε θεοί πομπήες έπονται. 376 

ον μεν γάρ τις δδ' άλλος 'Ολύμπια δώματ εχόντων, 
αλλά Α ιός θνγάτηρ, κυδίβτη τριτογένεια, ' 
ή τοι καί πατέρ' έβθλον έν Αργείοιβιν έτίμα. 
αλλά άναββ' ΐληθι, δίδωθι δέ μοι κλέος έβθλόν, 380 

αύτω καί παίδεββι καί αίδοίη παρακοίτι' 
βοί δ' αν έγώ ρ έξω βούν ήνιν εύρυμέτωπον 
άδμήτην, ήν ον πω ύπο ζνγον ήγαγεν άνήρ ' 
την τοι έγώ ρ έξω χρυβδν κέραβιν περιχεύας." 

ώς έφατ' ευχόμενος, τοϋ δ' έκλνε Παλλάς 'Αθήνη. 
τοίβιν δ' ηγεμόνευε Γερήνιος Ιππότα Νέβτωρ, 386 

νίάβι καί γαμβροΐβιν, έά προς δώματα καλά. 
άλλ' δτε δώμαθ' ΐκοντο άγακλντά τοΐο άνακτος, 
έξείης έζοντο κατά κλιδμούς τε θρόνους τε' 
τοις δ' δ γέρων έλθούβιν άνά κρητήρα κέραββεν 390 

οίνου ήδνπότοιο, τον ένδεκάτω ένιαντω 
ώιξεν ταμίη καί από κρήδεμνον έλυβεν 
τοϋ δ γέρων κρητήρα κεράββατο, πολλά δ' Αθήνη 
ενχετ άποβπένδων κούρη Α ιός αίγιόχοιο. 
αντάρ έπεί βπεΐβάν τε π ίο ν θ', off ο ν ήθελε θυμός, 
οί μεν κακκείοντες έβαν οίκόνδε έκαβτος, 396 

τδν δ' αυτού χοίμηβε Γερήνιος ίππότα Νέβτωρ, 
Τηλέμαχον φίλον νίδν Όδνββήος θείοιο, 
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τρητοΐς έν λεχέεββιν υπ' αί&ούβη έριδονπω, 
πάρ δ' άρ' έυμμελίην ΊΊειβίβτρατον όρχαμον ανδρών, 
ος oí έτ ήί&εος παίδων ην έν μεγάροιβιν. 401 

αυτός δ' αύτε κα&εϋδε μυχω δόμου υψηλοΐο, 
τω δ' άλοχος δέβποινα λέχος πόρβυνε και εύνήν. . 

ήμος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάκτυλος 'Ηώς, 
ώρνυτ άρ' έξ εύνήφι Γερήνιος ιππότα Νέβτωρ, 405 

έκ δ' έλ&ών κατ άρ' ε'ξετ' έπι ¡¡εβτοΐβι λί&οιβιν, 
οι οί έβαν προπάροι&ε &υράων υψηλάων 
λευκοί, άποβτίλβοντες άλείφατος ' οϊς έπι μεν πρίν 
Νηλεύς ΐξεβκεν %·εόφιν μήβτωρ ατάλαντος· 
άλλ' δ μεν ήδη χηρΐ δαμεϊς Άιδόβδε βεβήκειν, 410 

Νέβτωρ αυ τότ έφίζε Γερήνιος, ούρος Αχαιών, 
βκήπτρον έχων. περί δ' υϊες άολλέες ήγερέ&υντο 
έκ д-αλάμων έλ&όντες, Έχέφρων τε Στρατίος τε 
Περβεΰς τ' Άρητός τε και άντί&εος Θραβυμήδης ' 
τοΐβι δ' έπειίτ' έκτος Πειβίβτρατος ήλυ&εν ήρως" 415 

πάρ δ' άρα Τηλέμαχον &εοείκελον εϊβαν άγοντες, 
τοΐβι δε μυ&ων ήρχε Γερήνιος ιππότα Νέβτωρ' 
,,καρπαλίμως μοι, τέκνα φίλα, κρηήνατ έέλδωρ, 
όφρ' ή toi πρώτιβτα &εών ίλάββομ' Ά&ήνην, 
ή μοι έναργής ήλ&ε &εοΰ ές δαΐτα &άλειαν. 420 

άλλ' άγ' δ μεν πεδίονδ' έπι βοϋν ΐτω, 'όφρα τάχιβτα 
έλ&ηβιν, έλάβη δέ βοών έπιβουκόλος άνήρ ' 
εις δ' έπΙ Τηλεμάχου μεγα&ύμου νήα μέλαιναν 
πάντας ιών έτάρους άγέτω, λιπέτω δε δύ' οίους' 
εις δ' al· χρυβοχόον Ααέρκεα δεΰρο κελέβ&ω 425 

έλ&εΐν, όφρα βοος χρνβον κέραβιν περιχεΰη. · 
of δ' άλλοι μένετ αύτοϋ άολλέες, είπατε δ' εΐβω 
δμωήβιν κατά δώματ άγακλυτά δαΐτα πένεβ&αι, 
έδρας τε ξόλα τ άμφϊ xal άγλαον οίβέμεν ϋδωρ." 

6* 
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ώς έφαθ', οί δ' άρα πάντες έποίπνυ'ον. ήλθε μεν 
. . άρ βοϋς 430 

εκ πεδίου, ήλθον δΐ θοής παρά νηός έίβης 
Τηλεμάχου έταρόι μεγαλήτορος, ήλθε δε χαλκεύς 
οπλ' έν χερβίν έχων χαλκήια, πείρατα τέχνης, 
άκμονά τ ε βφνράν τ' έυποίητόν τε πυράγρην, 
οΐβίν τε. χρυβον είργάζετο ' ήλθε δ' Άθήνη 435 

ίρών άντιόωβα. γέρων δ' ίππηλάτα Νέβτωρ '. . ·. : 
χρυβον έδωχ' · δ δ' έπειτα βοάς κέραβιν περίχευεν . . 
άβκήβας,ΐν' άγαλμα θεά κεχάροιτο Ιδοϋβα. . . . '. 
βοϋν δ' άγέτην κεράων Στρατίος καΙ. δΐος Έχέφρων.. 
χέρνιβα δέ 0φ' "Αρητος έν άνθεμόεντι λέβητι ; 44ο 

ήλυθεν έκ θαλάμοιο φέρων, έτέρη δ' έχεν ούλάς. ' 
έν κανέφ. πέλεκυν δε μενεπτόλεμος Θραβυμήδης 
όξυν έχων έν χειρί παρίβτατο βοϋν έπικόψων. . . 
Περβεύς δ' άμνίον είχε. γέρων δ' ίππηλάτα Νέβτωρ 
χέρνιβά τ' ούλοχύτας τε κατήρχετο, πολλά δ' Άθήνη 
εϋχετ' άπαρχόμενος κεφαλής τρίχας • έν πνρϊ . βάλ-

λων . . : ' . ' " . 446 

αύτάρ έπεί ρ εϋξαντο καΙ ούλοχύτας προβάλοντο, ·. 
αύτίκα Νέβτορος υιός ύπέρθνμος Θραβυμήδης ' 
ήλαβεν άγχι βτάς' πέλεκυς δ' άπέκοψε τένοντας 
αύχενίους, λϋβεν δε βοάς μένος, αϊ :ό' όλόλνξαν 450 

θυγατέρες τε νυοί τε xal αίδοίη παράκοιτις . . . 
Νέβτορος, Εύρυδίκη πρίββα Κλυμένοιο θυγατρών. . 
οι μεν έπειτ ανελόντες από. χθονός εύρυοδείης 
έβχον · άτάρ ' βφάξεν Πειβίβτρατος 'όρχαμος άνδρών. . 
της δ' έπεί έκ μέλαν αίμα ρύη, λίπε δ' όβτέα θυμός, 455 

αίψ' άρα μιν διέχευαν, άφαρ δ' έκ μηρία τάμνον . 
πάντα κατά μοΐράν, κατά τε κνίβη ¿κάλυψαν . 
δίπτυχα ποιήβαντες, έπ' αύτών δ' ώμοθέτηβαν. •' 
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καίε â' έπΐ βχίζης ό γέρων, έπΐ δ' αΐθοπα οΐνον · 
λεΐβε' νέοι δϊ παρ' αυτόν έχον πεμπώβολα χέρδίν. 460 

αυτάρ έπεί κατά μη ρ α κάη καί δπλάγχνα πάδαντο, 
μίδτυλλόν τ' άρα τάλλα καΐ άμφ' όβελοΐδιν έπειραν, 
ά>πτων δ' άκροπόρους όβελούς έν χερδϊν έχοντες. 

τόφρα: δε Τηλέμαχον λοϋδεν καλή Πολυκάδτη, 
Νέδτορος όπλοτάτη θνγάτηρ Νηλψάδαο. ' 465 

αυτάρ έπεί λοΰδέν τε και έχριδεν λίπ' έλαίω, 
άμφί δέ μιν φ ά ρ ο ς καλόν βάλεν ήδϊ χιτώνα, 
έκ ρ άδαμίνθον βή δέμας άθανάτοιδιν όμοιος' 
πάρ δ' δ γε Νέδτορ' Ιων κατ' άρ' έζετο, ποιμένα λαών. 

οί δ' έπεί ώπτηδαν κρέ' υπέρτερα καί έρνδαντο, 470 

δαίνυνθ' έξόμενοί' έπί δ' άνέρες έδθλοί δροντο 
οίνον οίνοχοεΰντες ένί χρνδέοις δεπάεδδιν. 
αυτάρ έπεί πόδιος καί έδητύος έξ έρον έντο, 
τοΐδι ίε μύθων ήρχε Γερήνιος ίππότα Νέδτωρ' 
„παίδες έμοί, άγε Τηλεμάχω χαλλίτριχας ίππους 475 

ξεύξαθ' νφ' άρματ άγοντες, ίνα πρήδδηδιν ό δο ΐ ο . " 

ώς έφαθ', οί δ' άρα τον μάλα μεν κλύον ήδε πίθοντο, 
καρπαλίμως ' δ' έξευξαν ύφ' άρμαδιν ώκέας ίππους, 
έν δε γυνή ταμίη βΐτον καί οΐνον έθηκεν 
'όψα τε, ola έδουβι διοτρεφέες βαβιλήες. 480 

αν δ' άρα Τηλέμαχος περικαλλέα βήδετο δίφρου' 
πάρ δ' άρα Νεδτορίδης Πειδίδτρατος δρχαμος ανδρών 
ες δίφρου τ' ανέβαινε καί ηνία λάξετο χερδίν 
μάδτιξεν δ' έλάαν, τω δ' ουκ άέκοντε πετέδθην · . 
ές πεδίον, λιπέτην δε Πύλου αίπύ πτολίεθρον. 485 

οί δε πανημέριοι δείον ξυγον άμφίς έχοντες, 
δύδετό τ ήέλιος δκιόωντό τε πάδαι άγυιαί, 
ές Φηράς δ' ϊκοντο Αιοκλήος ποτί δώμα, 
υίέος Όρτιλόχοιο, τον Αλφειός τέκε παϊδα. 
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έν&α δέ ννκτ άεβαν, ό δε τοις παρ ξείνια Q-ήκεν. 490 

ήμος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάκτνλος Ήώς, 
'ίππους τε ζενγννντ άνά θ·' άρματα, ποικίλ' έβαινον 
[έκ δ' έλαβαν προ&ύροιο xal αίύονβης έριδονπον.] 
μάβτιξεν δ' έλάαν, τώ δ' ουκ άέκοντε πετέβύην. 
ίξον δ' ές πεδίον πυρηφόρον, έν&α δ' έπειτα 495 

ήνον δδόν τοΐον γαρ ύπέκφερον ώκέες ίπποι, 
δύβετό τ' ήέλιος βκιόωντό τε παβαι άγνιαί, 

Ο Δ Τ Σ Σ Ε Ι Α Σ Δ. 

Τα έν Λακεδαίμον ι. 

οι δ' ιξον κοίλην Λακεδαίμονα κητώεββαν. 
προς δ' άρα δώματ' έλων Μενελάου κνδαλίμοιο' 
τον δ' ενρον δαιννντα γάμον πολλοΐβιν έτηβιν 
νίέος ή δ ε ύνγατρ'ος άμνμονος ω ivi οίκω. 
την μεν Άχιλλήος ρηξήνορος νίέι πέμπεν 5 

εν Τροίη γαρ πρώτον νπέβχετο και κατένευβεν 
δωβέμεναι, τοΐβιν δέ ϋεοί γάμον έξετέλειον. 
την άρ' δ γ ένύ' ϊπποιβι και άρμαβι πέμπε νέεβύαι 
Μυρμιδόνων προτΐ άβτν περικλντόν, οιβιν άναββεν. 
νίέι δέ Σπάρτηύεν 'Αλέκτορος ήγετο κονρην, 10 
ος οί τηλνγετος γένετο κρατερός Μεγαπένϋης 
εκ δούλης· Ελένη δέ iteot γόνον ούκέτ έφαινον, 
έπεί δή το πρώτον εγείνατο παΐδ' έρατεινήν, 
Ερμιόνην, ή είδος έχε χρνβέης 'Αφροδίτης. 

ως οί μέν δαίννντο κα&' νψερεφες μέγα δώμα 15 

[γείτονες ήδέ έται Μενελάου κνδαλίμοιο 



. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ VI. 47 

τερπόμενοί' μετά δε βφιν έμέλπετο θείος αοιδός 
φορμίζων, δοιώ δε χυβιβτητήρε κατ' αυτούς, 
μολπής έξάρχοντος, έδίνευον κατά μέδβους.] 
τω δ' αύτ εν προθύροιβι δόμων αύτώ τε καΐ ϊππω, 20 

Τηλέμαχος θ' ήρως και Νέβτορος άγλαος υιός, 
βτήβαν. ό δε προμολών ίδετο κρείων Έτεωνεύς, 
ότρηρος θεράπων Μενελάου κυδαλίμοιο, 
βή δ' ί'μεν άγγελέων διά δώματα ποιμένι λαών, 
άγχοϋ δ' ίβτάμενος έπεα πτερόεντα προβηύδα' 25 

,,ξείνω δη τινε τώδε, διοτρεφές ω Μενέλαε, 
άνδρε δύω, γενετή δε Ά ιός μεγάλοιο έικτον. 
αλλ' εϊπ', ή βφωιν καταλύβομεν ώκέας ίππους, 
ή άλλον πέμπωμεν ίκανέμεν, δς κε φιλή&η." 

τον δε μέγ' όχθήβας προβέφη ξανθός Μενέλαος· 30 

,,ού μεν νήπιος ήβθα, Βοηθοΐδη Έτεωνεϋ, 
το πριν άτάρ μεν νϋν γε πάις ώς νήπια βάζεις, 
ή μεν δη νώι ξεινήια πολλά φαγόντε 
άλλων ανθρώπων δεΰρ' ίκόμεθ', αΐ κέ ποθι Ζευς 
έξοπίβω περ παύβη όιζύος. άλλά λύ' ίππους 35 

ξείνων, ές δ' αυτούς προτέρω άγε θοινηθήναι." 
ώς φάθ', ό δε μεγάροιο διέββυτο, κέκλετο δ' άλλους 

ότρηρούς θεράποντας άμα βπέβθαι εοΐ αύτώ. 
οί δ' ίππους μεν έλυβαν υπό ζυγοϋ ίδρώοντας, 
και τους μεν κατέδηβαν εφ' ίππείηβι χάπηβιν, 40 

παρ δ' έβαλον ζειάς, ανά δε κρΐ λευκον έμιξαν, 
άρματα δ' έκλιναν προς ένώπια παμφανόωντα, 
αύτούς δ' είβήγον θείον δόμον. οί δε ίδόντες 
θαύμαζον κατά δώμα διοτρεφέος βαΰιλήος' 
ώς τε γάρ ήελίου αίγλη πέλεν ήε βελήνης 45 
δώμα καθ' ύψερεφές Μενελάου κυδαλίμοιο. 
αύτάρ έπεϊ τάρπηβαν δρώμενοι δφθαλμοΐβιν, 
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¡5' άβαμίν&ους βάντες έυζέβτας λονβαντο. 

τους δ' έπεϊ ονν δμωαΐ λοϋβαν χαΐ χρΐβαν έλαίω, 

άμφΐ δ' άρα χλαίνας οϋλας βάλον ήδέ χιτώνας, 50 

ες ρα θρόνους έξοντο παρ' Άτρεΐδην Μενέλαου. • 

χέρνιβα δ' άμφίπολος προχόφ έπέχευε φέρουσα 

καλή χρυβείη υπέρ άργυρέοιο λέβητος, 

νίψαβ&αι' παρά δέ ζεβτήν έτάνυββε τράπεξαν. 

βίτον δ' αίδοίη ταμίη παρέ&ηκε φέρουβα, 5δ 

εΐδατα πόλλ' έπι&εϊβα χαριξομένη παρεόντων. 

[δαιτρος δε κρειών πίνακας παρέϋ-ηκεν άείρας 

παντοίων, παρά δέ βφι τί&ει χρύβεια κύπελλα.] 

τώ καΙ δεικννμενος προβέφη ξαν&ος Μενέλαος'· 

,,ϋίτου θ' απτεβ&ον χαϊ χαίρετον: αύταρ έπειτα 60 

δείπνου παββαμένω είρηβόμεϋ·', οϊ τινές έβτον 

[άνδρών ούγάρ βφων γε γένος άπόλωλε τοκήων, 

αλλ' άνδρών γένος έβτέ διοτρεφέων βαβιλήων 

βκηπτούχων, έπεϊ ου κε κακοί τοιούβδε τέκοιεν].". 

ώς φάτο, και βφιν νώτα βοός παρά πίόνα &ήχεν 65 

οπτ' έν χερβϊν ελών, τά ρά οί γέρα πάρ&εβαν άύτω. 

οι δ' έπ' δνείαΟ·' έτοιμα προκείμενα χείρας Ιαλλον. .. 

αύτάρ έπεϊ πόβιος καϊ έδητύος έξ έ'ρον εντο, 

δή τότε Τηλέμαχος πρόβεφώνεε Νέβτορος υίον 

άγχι βχών κεφαλήν, ίνα μη πευ&οία&' οί άλλοι' 70 

,,φράζεο, Νεβτορίδη, τω έμφ κεχαριβμένε &νμω, 

χαλκού τε βτεροπήν κάδ δώματα ήχήεντα 

χρυβού τ' ήλεκτρου τε καϊ άρ^/ΰρου ήδ' έλέφαντος. 

Ζηνός που τοιήδε γ' 'Ολυμπίου ένδο&εν αυλή, 

όββα τάδ' άβπετα πολλά' βέβας μ' έχει είβαρόωντα." 15 

τού δ' άγορεύοντος ξΰνετο ξαν&ος Μενέλαος, 

και βφεας φωνήβας έπεα πτερόεντα προβηυδα' 

„τέκνα φίλ', ή τ οι ΖηνΙ βροτών ουκ άν τις έρίζοί' 
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αθάνατοι γαρ τον γε δόμοι καϊ κτήματ έαδιν 
ανδρών δ' ή κε'ν τις μοι έρίδβεται ήϊ καϊ ονκΐ 80 

χτήμαβιν. ή γαρ πολλά παθών καϊ πόλλ' έπ αληθείς 
ήγαγόμην έν νηυβί καϊ όγδοάτω έτει ήλθον, 
Κύπρον Φοινίχην τε χαΐ Αιγυπτίους έπαληθείς, 
Αίθίοπάς θ' ίχόμην καϊ Σιδονίονς καϊ Έρεμβούς 
καϊ Αιβύην, ίνα τ' αρνες αψαρ κ ε ραο ϊ τελέθονβιν 85 

τρϊς γάρ τίκτει μήλα τελεδφόρον εις ένιαντόν. 
ένθα μεν οϋτε άναξ έπιδενής ο ντε τι ποιμήν • 
τνροϋ και χρειών ούδε γλνκεροΐο γάλακτος, 
άλλ'αίεϊ παρέχονβιν έπηέτανον γάλα θήσθαι. 
ειος εγώ περί κείνα πολύν βίοτον βυναγείρων 90 

ήλώμην, τείως μοι άδελφεον άλλος έπεφνεν 
λάθρη, άνωιβτί, δόλφ ονλομένης άλόχοιο' 
ώδ ου τοι χαίρων τοΐβδε κτεάτεββιν άνάββω. 
καϊ πατέρων τάδε μέλλετ' άκουεμεν, ο'ί τίνες νμιν 
είδίν, έπεϊ μάλα πολλά πάθόν, καϊ άπώλεβα οίκον 95 

εύ μάλα ναιετάοντα, κεχανδότα πολλά καϊ έβθλά. . 
ών 'όφελον τριτάτην περ έχων έν δώμαβι μοΐραν 
ναίειν, οί δ' άνδρες ΰόοι έμμεναι, οΐ τότ δλοντο 
Τροίη έν εύρείη έκάς "Αργεος ίπποβότοιο. 
αλλ' έμπης πάντας μεν όδνρόμενος καϊ άχενων 100 
πολλάκις έν μεγάροιΰι καθήμενος ήμετέροιβιν 
άλλοτε μεν τε γόω φρένα τέρπομαι, άλλοτε δ' αντε 
παύομαι' αίψηρος κόρος κρυεροΐο γόοιο" 
τών πάντων ού τόβδον οδύρομαι άχνύμενός περ, 
ώς ενός, ος τέ μοι νπνον άπεχθαίρει καϊ έδωδήν 105 

μνωομένω, έπεϊ ου τις Αχαιών τόββα μόγηδεν, 
δββ' Όδνβενς έμόγηβε καϊ ήρατο. τω δ' άρ' έμελλεν 
αντω κήδε' έβεβθαι, έμοι δ' άχος αίεν άλαδτον 
κείνου', όπως δή δηρ'ον άποίχεται, ουδέ τι ϊδμεν, 
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ξώει ο ή τέϋνηκεν. όδνρονταί νν που αυτόν 110 

Λαέρτης ϋ·' ò γέρων καΐ έχέφρων Πηνελόπεια 
Τηλέμαχος , όν έλειπε νέον γεγαώτ' ivi οίκω." 

ως φάτο, τω δ' άρα πατρός νφ' ϊμερον ώρβε γόοιο. 
δάκρυ δ' άπο βλεφάρων χαμάδις βάλε πατρός άκονΰας, 
χλαϊναν πορφνρέην άντ όφύαλμοΐιν άναβχών 115 

άμφοτέρηβιν χερβί. νόηβε δέ μιν Μενέλαος, 
μερμήριξε δ' έπειτα κατά φρένα και κατά ύυμόν, 
ήέ μιν αυτόν πατρός έάβειε μνηβύήναι 
ή πρώτ έξερέοιτο έκαβτά τε πειρήβαιτο. 

εΐος ό ταϋϋ' ωρμαινε κατά φρένα καΐ κατά &νμόν, 120 

εκ δ' 'Ελένη ϋαλάμοιο ύνώδεος νψορόφοιο 
ήλυ&εν Άρτέμιδι χρνβηλακάτω έικνΐα. 
τη δ' άρ' αμ' Άδρήβτη κλιβίην εντυκτον έϋηκεν, 
Άλκίππη δέ τάπητα φέρεν μαλακού έριοιο, 
Φυλώ δ' άργνρεον τάλαρον φέρε, τόν οί έδωκεν 125 

'Λλκάνδρη, Πολνβοιο δάμαρ, ος έναί ένΐ Θήβης 
Αίγνπτίης, όϋι πλεΐβτα δόμοις έν κτήματα κείται' 
og Μενελάω δώκε δ ν άργνρέας άβαμίν&ους, 
δοιούς δέ τρίποδας, δέκα δέ χρνβοΐο τάλαντα, 
χωρίς δ' ανύ' 'Ελένη άλοχος πόρε κάλλιμα δώρα' 130 

χρνβέην τ' ήλακάτην τάλαρόν νπόκυκλον 'όπαββεν 
άργνρεον, χρνβω δ' έπι χείλεα κεκράαντο. 
τόν ρά οί άμφίπολος Φυλώ παρέύηκε φέρονβα 
νήματος άβκητοΐο βεβνβμένον αύτάρ έπ αυτω 
ήλακάτη τετάννβτο ίοδνεφές είρος έχονβα. 135 

έζετο δ' έν κλιβμω, νπο δέ ύρήνυς ποβϊν ήεν. • 
αντίκα δ' ή γ' έπέεββι πόβιν έρέεινεν ε'καβτα' 
,,ίδμεν δή, Μενέλαε διοτρεφές, οι τίνες οΐδε 
ανδρών εύχετόωνται ικανέ μεν ήμέτερον δώ; 
ψενβομαι ή έτνμον έρέω; κέλεται δέ με ϋνμός. 140 
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ού γάρ πώ τινά φημι έοικότα ώδε ίδέβθαι 
ούτ αν δ ρ' ούτε γυναίκα, βέβας μ' έχει είβορόωβαν, 
ώς δδ' Όδνββήος μεγαλήτορος υιι έοικεν, . 
Τηλεμάχω, τον έλειπε νέον γεγαώτ' ένί οίκω 
κείνος άνήρ, δτ έμεΐο κυνώπιδος ε'ίνεκ Αχαιοί 145 

ήλθεθ' υπό Τροίην πόλεμον θραβυν όρμαίνοντες." 
την δ' άπαμείβόμενος προβέφη ξανθός Μενέλαος' 

„ούτω νυν xal έγω νοέω, γύναι, ώς βύ είβκεις' 
κείνου γάρ τοιοίδε πόδες τοιαίδε τε χείρες 
οφθαλμών τε βολαΐ κεφαλή τ' έφύπερθέ τε χαΐται. 150 

και νυν ή τοι έγω μεμνημένος άμφ' Όδυβήι 
μυθεόμην, δβα κείνος όιξύβας έμόγηβεν 
άμφ' έμοί, αύτάρ δ πικρον υπ' όφρνβι δάκρυον είβεν 
χλαΐναν πορφυρέην άντ οφθαλμοΐιν άναβχών." 

τον δ' αυ Νεβτορίδης Πειβίβτρατος άντίον ηύδα' 155 

¿Ατρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές, δρχαμε λαών, 
κείνου μέν τοι δδ' υιός έτήτυμον, ώς αγορεύεις' 
άλλα βαόφρων έβτί, νεμεββαται δ' ένί θυμω 
ώδ' έλθων το πρώτον έπεββολίας άναφαίνειν 
αντα βέθεν, τοΰ νώι θεοΰ ως τερπόμεθ' αύδή. 160 

αύτάρ έμε προέηκε Γερήνιος ίππότα Νέβτωρ 
τω άμα πομπό ν έπεβθαι' έέλδετο γάρ βε ίδέβθαι, 
δφρα οι ή τι έπος ύποθήβεαι ήέ τι έργον, 
πολλά γάρ άλγε' έχει πατρός πάις οίχομένοιο 
εν μεγάροις, ω μη άλλοι άοββητήρες έωβιν, 165 

ώς νϋν Τηλεμάχω δ μεν όί'χεται, ουδέ οί άλλοι 
εί'β', οι κεν κατά δήμον άλάλκοιεν κακότητα." 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφη ξανθός Μενέλαος ' 
,,ω πόποι, ή μάλα δή φίλου άνέρος υιός έμόν δω 
ΐκεθ', ος εΐνεκ' έμεΐο πολέάς έμόγηβεν άέθλους' 170 
καί μιν έφην έλθόντα φιληβέμεν έξοχον άλλων 
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Άργείων, εί νώιν νπειρ α λα νόβτον έδωκε ν 
νηυβί %οήβι γενέβ&αι 'Ολύμπιος ενρύοπα Ζεύς. 
καί κέ οι "Αργεί νάββα πόλιν καΐ δώματ' ε τ ε υ ξ α , · 

ε'ξ Ί&άχης άγαγών βύν κτήμαβι καί τ έχει φ 175 

και παβιν λαοΐβι, μίαν πόλιν έξαλαπάξας, 
αΐ περιναιετάουβιν, άνάββονται δ' έμοί αύτω. 
καί κε &άμ' έν&άδ' έόντες έμιβγόμεΟ·'" ουδέ κεν ήμέας-
άλλο διέκρινεν φιλέοντέ τε τερπομένω τε, 
πριν γ' δτε δή &ανάτοιο μέλαν νέφος άμφεχάλυψεν. 180 

άλλα τά μεν που μέλλεν άγάββεβ&αι 0·εος αυτός, 
og κεΐνον δύβτηνον άνόβτιμον οίον έϋ-ηκεν." 

ως φάτο, τοίβι δε παβιν υφ' ΐμερον ωρβε γόοιο. 
κλαίε μέν Άργείη 'Ελένη, Α ιός έκγεγαυΐα, 
κλαίε δε Τηλέμαχός τε καί Άτρεΐδης Μενέλαος· 185 

ονό' άρα' Νέβτορος νιος άδακρύτω έχεν όββε ' 
μνήβατο γαρ κατά &υμον άμύμονος Άντιλόχοιο, 
τόν ρ Ήοϋς έκτεινε φαεινής άγλαός υιός' 
του δ γ' έπιμνηβ&είς έπεα πτερόεντ' άγόρευεν 
,)Ατρεΐδη, περί μεν βε βροτών πεπνυμένον είναι 190 

Νέβτωρ φάβχ' ό γέρων, δτ έπίμνηβαίμε&α βεΐο· 
[οΐβιν ένΐ μεγάροιβι, καί άλλήλους έρέοιμεν] 
καί νυν, εΐ τι που εβτι, πι&οιο μον ου γαρ εγω .γε 
τέρπομ' όδυρόμενος μεταδόρπιος, αλλά καί ηώς 
έββεται ήριγένειά" νεμεββώμαί γε μεν ουδέν ΐ9δ 

κλαίειν, δς κε %άνήβι βροτών καί πότμον έπίβπη. 
τοϋτό νυ καί γέρας οίον όιξυροίβι βροτοίβιν, - • 
κείραβ&αί τε κόμην βαλέειν τ' άπό δάκρυ παρειών, 
καί γαρ έμος τέ&νηκεν άδελφεός, οϋ τι κάκιστος 
Άργείων μέλλεις δέ βύ ΐδμεναί' ού γαρ έγώ γε 200 

ήντηβ' ούδέ ¿'δον περί δ' άλλων φαβί γενέβ&αι 
Άντίλοχον, πέρι μέν &είειν ταχύν ήδέ μαχητή ν." 
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τον δ' άπαμειβόμενος προσέφη ξανθός Μενέλαος' 
,,ώ φίλ', έπεί τόσα είπες, δσ' αν πεπνυμένος άνήρ 
εΐποι καϊ ρέξειε, χαΐ δ? προγενέστερος εΐη' 205 

τοιον γάρ καϊ πατρός, δ καϊ πεπννμένα βάζεις, 
ρεϊα δ' άρίγνωτος γόνος άνέρος, φ τε Κρονίων .. 
όλβον έπιχλώ&η γαμέοντί τε γεινομένω τε, . ; 

ώς νυν Νέστορι δωχε διαμπερές ήματα πάντα ... 
αυτόν μεν λιπαρώς γηραδχέμεν έν μεγάροισιν, · 210 

υιέ ας αν πινντονς τε χαΐ έγχεβιν είναι άριβτ ους. . 
ημείς δέ χλανθμόν μεν έάβομεν, δ<? πριν έτνχθη, 
δόρπον δ' έξαντις μνηβώμεθα, χερβϊ δ' έφ' νδωρ 
χι/ϋάντων: μύθοι δέ καϊήώθέν περ έσονται" ' : . . 
Τηλεμάχω καϊ έμοϊ διαέιπέμεν άλλήλοιδιν." 215 

ως έφατ , Άσφάλίων δ' αρ' νδωρ έπΐ χείρας έχενεν, 
δτρηρός θεράπων Μενελάου κνδαλίμοιο. / 
ο£ δ' έπ' δνείαθ' έτοιμα προκείμενα χείρας ΐάλλον. 

ένθ' αντ' αλλ' ένόησ' 'Ελένη . Αιός έκγεγανία. . 
αύτίκ' αρ' εις οινον βάλε φάρμακου, ένθεν έπινον, 220 

νηπενθές τ άχολόν τε, κακών έπίληθον απάντων, 
ός τό καταβρόξειεν, έπήν κρητήρι μιγείη, ·..' •. 
ον κεν έφημέριός γε βάλοι κατά δάκρυ παρειών 
ονδ' εΐ οί κατατεθναίη μήτηρ τε πατήρ· τε, 
ούδ' εί' οί προπάροιθεν άδελφεόν ή φίλον νιο ν 225 

χαλκω δηιόωεν, ό δ' όφθαλμοϊδιν δρωτο. : 
τοΐα Α ιός θυγάτηρ έχε φάρμακα μητιόεντα ' . 
έσθλά, τά οί Πολνδαμνα πόρεν Θώνος παράκοίτις 
ΛΙγυπτίη, τη πλείστα φέρει ζείδωρος άρονρα ' . 
φάρμακα, πολλά μέν έσθλά μεμιγμένα πολλά δε λνγρά'ϊ'ίΟ 
ιητρόδ <ϊέ έκαστος έπιστάμενος περί πάντων *. ". 
ανθρώπων ή γάρ Παιήονός είδι γενέθλης. 
αύτάρ έπεί φ' ένέηκε κέλευσε τε οίνοχοήσαι, 
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έξαΰτις μνύοιβιν αμειβομένη προβέειπεν . 
,,Άτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές ήδέ και οΐδε 235 

άνδρών έβύλών παίδες, άτάρ &εός άλλοτε άλλω 
Ζει<ς άγαύόν τε κακόν τε διδοΐ' δύναται γαρ άπαντα' 
ή το ι νυν δαίννβύε καύήμεν οι εν μεγάροιβιν 
και μύύοις τέρπεβ&ε- έοικότα γάρ καταλέξω, 
πάντα μεν - ουκ αν εγώ μνύήβομαι ονδ' όνομήνω, 240 

οββοι Όδυββήος ταλαβίφρονός είβιν άεύλοι" 
άλλ' οίον τόδ' έρεξε και έτλη καρτερός άνήρ 
δήμω έ'νι Τρώών, ούι πάβχετε πήματ Αχαιοί, 
αυτόν μιν πληγήβιν άεικελίηθι δαμάββας, 
βπεΐρα κάκ άμφ' ώμοιβι βαλών, οίκήι έοικώς 245 

άνδρών δνβμενέων κατέδν πόλιν [εύρνάγνιαν 
άλλω δ' αν τον φωτΐ κατακρνπ των ήιβκεν, 
δέκτη, ός ουδέν τοΐος έην έπΐ νηνβϊν Αχαιών, 
τω ΐκελος κατέδν Τρώων πόλιν] οι δ' άβάκηβαν 
πάντες* εγώ δέ μιν οίη άνέγνων τοΐον έόντα, 250 

καί μιν άνειρώτων δ δέ χερδοβύνη άλέεινεν. 
άλλ' οτε δή μιν έγώ λόεον και χρΐο'ν έλαίω, 
άμφΐ δέ εΐματα εβθα και ώμοθα καρτερόν ορκον 
μη μεν πρϊν Όδνβήα μετά Τρώεββ' άναφήναι, 
πριν γε τον ές νήάς τε ih>«g κλιβίας τ άφικέβύαι, 255 

και τότε δή μόι πάντα νόον κατέλεξεν Αχαιών, 
πολλούς δέ Τρώών κτείνας ταναήκεΐ χαλκώ 
ή λύε μετ' Άργείονς, κατά δέ φρόνιν ήγαγε πολλήν. 
ενύ' άλλαι Τρωαϊ λίγ' έκώκνον αντάρ έμόν κήρ 
χαϊρ', έπει ήδη μοι κραδίη τέτραπτο νέεβύαι 260 

αψ' οίκόνδ', άτην δέ μετέβτενον, ήν Αφροδίτη 
δώχ', οτε μ' ήγαγ' έκεϊβε φίλης από πατρίδος αί'ης, 
παϊδά τ' έμήν νοβφιββαμένην ύάλαμόν τε πόβιν τε 
ου τ ευ δενόμενον, ούτ αρ φρένας ούτε τι είδος." 
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τήν δ' άπαμειβόμενος προβέφη ξανθός Μενέλαος· 265 
„vai δή ταντά γε πάντα, γνναι, κατά μοΐραν έειπες. 
ήδη μεν πολέων έδάην βονλήν τε νόον τε 
ανδρών ηρώων, πολλήν δ' έπελήλνθα γαΐαν' 
αλλ' οϋ πω τοιούτον έγών ίδον όφθαλμοΐβιν, 
οίον Όδνββήος ταλαβίφρονος έβκε φίλον κήρ. 270 

οίον καΐ τόδ' έρεξε καϊ έτλη καρτεράς άνήρ 
ΐππφ ένι ξεβτφ, ϊν' ένήμεθα πάντες άριβτοι 
Άργείων Τρώεββι φόνον καϊ κήρα φέροντες, 
ήλθες έπειτα βν κεΐβε' κελενβέμεναι δέ β' έμελλεν 
δαίμων, o? Τρώεββιν έβονλετο κϋδος όρέξαΐ' 275 

καί τοι Άηίφοβος θεοείκελος έβπετ ίονβη. 
τρϊς δέ περίβτειξας κοίλον λόχον άμφαφόωβα, 
έκ δ' όνομακλήδην Άαναών όνόμαξες άρίβτονς, 
πάντων Άργείων φωνήν ί'βκονβ' άλόχοιβιν. 
αντάρ έγώ καϊ Τνδεΐδης καϊ δΐος Όδνββενς 280 

ήμενοι έν μέββοιβιν άκονβαμεν, ώς έβόηβας. 
νώι μέν άμφοτέρω μενεήναμεν όρμηθέντες 
ή έξελθέμεναι ή ένδοθεν αϊψ' ύπακονβαι·' 
αλλ' Όδνβενς κατέρνκε καί έβχεθεν ίεμένω περ. 
[¿W άλλοι μεν πάντες άκήν έβαν νϊες Αχαιών, 285 

"Άντικλος δέ βέ γ' οίος άμείψαβθαι έπέεββιν 
ήθελεν. αλλ' Όδνβενς έπΐ μάβτακα χερβί πίεξεν 
νωλεμέως κρατερήβι, βάωβε δέ πάντας Αχαιούς" 
τόφρα δ' έχ', 'όφρα βε νόβφιν απήγαγε Παλλάς Άθήνη.]" 

τον δ' αν Τηλέμαχος πεπννμένος άντίον ηνδα" 290 

„Άτρεΐδη Μενέλαε διοτρεφές, 'άρχαμε λαών, ' 
αλγιον ού γάρ οΐ τι τά γ' ήρκεβε λνγρόν δλεθρον, 
ούδ' εΐ οί κραδίη γε βιδηρέη ένδοθεν ήεν. 
αλλ' αγετ' εις εννήν τράπεθ' ήμέας, δφρα καϊ ήδη 
ύπνω ύπο γλνκερω ταρπώμεθα κοιμηθέντες." 295 
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ώς.έφατ'., Άργείη ό' 'Ελένη δμωήσι κέλευβεν • 
δέμνι υπ αΐ&οϋβη &έμεναι καΐ ρήγεα καλά ' 
πορφυρέ' έμβαλέειν βτορέβαι τ έφύπερ&ε τάπητας, 
χλαίνας τ έν&έμεναί όϋλας κα&ύπερ&εν εβα6%·αι. 
αί δ' ΐβαν έκ μεγάροιο δάος μετά χερβϊν έχουβαι, 300 

δέμνια δέ βτόρεβαν, έκ δε ξείνους άγε κ ή ρ υ ξ . 

οί μεν α ρ' έν πρόδόμω δόμου αύτό&ι κοιμήβαντο, 
Τηλέμαχός &' ήρως καί Νέστορος άγλαός υιός' .·• 
Άτρεΐδης δέ κα&εϋδε μυχφ δόμου ύψηλοΐο, .•' , 
παρ δ' 'Ελένη τανΰπεπλος Ιλέζατο, δια γυναικών. 306 

ήμος δ' ήριγένεια φάνη βοδοδάκτυλός 'Ηώς,. . . • • 
ωρνυτ' άρ' ¿ξ εύνήφι βοήν άγά&ός Μενέλαος • 
εΐματα έσβάμενος, περί δέ ζίφος όξϋ &έτ' ωμω, . 
ποββϊ δ' υπό λιπαροίβιν έδήβατο καλά πέδιλα, . · 
βή δ' ίμενέκ &αλάμοιο &εω έναλίγκιος άντην, ,310 

Τηλεμάχφ δέ παρίξεν,. έπος τ' έφατ έκ τ όνόμαξεν • 
,,τίπτε δέ σε χρειώ δεϋρ' ήγαγε, Τηλέμαχ ήρας, 
ές Λακεδαίμονα δΐαν έπ' ευρέα νώτα θαλάσσης; . 
δήμων ή ίδιον; τόδε μοι νημερτές ένίσπες." •-'·.•.. 

τόν δ' αυ Τηλέμαχος πεπνυμένος άντίον ηϋδα" 315 

,)Λτρεΐδη Μενέλαε, διοτρεφές, 'άρχαμε λαών, .''.,. 
ήλυ&ον, εί' τινά μοι κληήδόνα πατρός ένίσποις. . . 
έσδίεταί μοι οίκος, όλωλε δέ πίόνα έργα· : . . 
δυΰμενέων δ' ανδρών πλείος δόμος, οΐ τέ μοι αΐεϊ 
μήλ' άδινά βφάζουβι χαΐ είλίπόδας έλικας βοϋς, 320 

μητρός έμής μνηστήρες νπέρβιον νβριν έχοντες, 
τουνεκα νυν τά σά γούνα&' [χάνομαι,' αί κ' έ&έλησ&α 
κείνου λύγρόν 'όλέ&ρον ένιβπείν, εί που 'όπωπας . 
όφ&αλμοΐβι ,τεοΐβιν ή άλλου μϋ&ον άκουσας . . 
[ π λ α ξ ο μ ( ν ο υ ' περί γάρ μιν όιξυρόν τέκε μήτηρ.] 325 

μηδέ τί μ' αίδόμενος μειλίσβεο μηδ' έλεαίρων, 
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άλλ' εν (tot κατάλεξαν, όπως ήντηβας όπωπής. 
λίσσομαι, εΐ ποτέ τοί τι πατήρ έμός έσθλός 'Οδυσσεύς 
ή έπος ήέ τι έργον νποστάς έξετέλεββεν 
δήμω ένι Τρώων, όθι πάσχετε πήματ Αχαιοί, 330 

των νυν μοι μνήσαι και μοι νημερτές ένίσπες." 
τον δε μέγ' οχθήσας προσέφη ξανθός Μενέλαος' 

,,ώ πόποι, ή μάλα δή κρατερόφρονος ανδρός έν εύνή 
ήθελον εύνηθήναι ανάλκιδες αυτοί έόντες. 
ώς δ' όπότ έν ξνλόχω έλαφος κρατεροϊο λέοντος 335 

νεβρονς κοιμήσασα νεηγενέας γαλαθηνονς 
κνημονς έξερέησι καί άγκεα ποιήεντα 
βοσκομένη, ό δ' έπειτα έήν είσήλνθεν εννήν, 
άμφοτέροίσι δε τοΐσιν άεικέα πότμον έφήκεν, 
ώς Όδυσενς κείνοισιν άεικέα πότμον έφήσει. 340 

άΐ γάρ, Ζεν τε πάτερ καί Αθηναίη και Άπολλον, 
τοΐος έών, οϊός ποτ ένκτιμένη ένί Αέσβφ , 
έξ έριδος Φιλομηλεΐδη έπάλαισεν άναστάς, 
κάδ δ' έβαλε κρατερώς, κεχάροντο δέ πάντες Αχαιοί, 
τοΐος έών μνηστήρσιν όμιλήσειεν 'Οδυσσεύς' 345 

πάντες κ ώκύμοροί τε γενοίατο πικρόγαμοί ,τε. 
ταντα δ', ά μ' είρωτάς καί λίσσεαι, ουκ αν εγώ γε 
άλλα παρεξ εί'ποιμι παρακλιδόν, ονδ' απατήσω, 
αλλά τά μέν μοι έειπε γέρων άλιος νημερτής, 
των ουδέν τοι έγώ κρύψω έπος ονδ' έπικεύσω. 350 

Αίγύπτω μ' έτι δενρο θεοί μεμαωτα νέεσθαι . 
έσχον, έπει ου σφιν έρεξα τεληέσσας έκατόμβας. 
[οί δ' αίεί βούλοντο ίΐεοί μεμνήσθαι έφετμέων.] 
νήσος έπειτα τις έστι πολνκλύστω ένί πόντω 
Αιγύπτου προπάροιθε, Φάρον δέ έ κικλήσκονσιν, 355 
τόσσον άνενθ', δσσον τε πανημερίη γλαφυρή νηΰς 
ήννσεν, ή λιγνς ονρος έπιπνείησιν 'όπισθεν' . 

ΗΟΜΕΕΙ ODISSEA. I . 6 
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έν δέ λιμήν ένορμος, ούεν τ' από νήας είβας 
ίς πόντον βάλλονβιν, άφνββάμενοι μέλαν ύδωρ. 
ενύα μ' έείκοβιν ή ματ' έχον ύεοί, ουδέ ποτ' ούρο/. 

πνείοντες φαίνον·9·' άλιαέες, οΐ ρά τε νηών 361 

πομπήες γίγυονται έπ' ευρέα νώτα ύαλάββης. 
και νν κεν ήια πάντα κατέφ&ιτο και μένε' άνδρών, 
εί μη τις με ύεών όλοφνρατο και με βάωβεν, 
Πρωτέος ίφ&ίμον ύνγάτηρ άλίοιο γέροντος, 365 

Είδο&έη' τή γάρ ρα μάλιβτά γε ύυμ'ον όρινα. 
ή μ' οίω έρροντι βννήντετο νόβφιν εταίρων 
αίεϊ γάρ περί νήβον άλώμενοι ίχύνάαβκον 
γναμπτοΐς άγκίβτροιβιν, έτειρε δε γαβτέρα λιμός, 
ή δέ μεν άγχι βταβα έπος φάτο φώνηβέν τε' 370 

'νήπιός εις, ω ξεΐνε, λίην τόβον ήδέ χαλίφρων, 
ήε εκών μεύίεις καΐ τέρπεαι 'άλγεα πάβχων; 
ώς δή δήΟ·' ένι νήβω έρνκεαι, ουδέ τι τέκμωρ 
ενρέμεναι δνναβαι, μιννύει δέ τοι ήτορ εταίρων.' 

ώς έφατ', αντάρ έγώ μιν αμειβόμενος προβέειπον 
'εκ μέν τοι έρέω, ή τις 6ν πέρ εΰβι ύεάων, 376 

ώς έγώ οϋ τι εκών κατερνκομαι, άλλά w μέλλω 
άύανάτους άλιτέβύαι, οΐ ονρανον ενρνν έχουβιν. 
άλλά βν πέρ μοι είπέ, ύεοί δέ τε πάντα ί'βαβιν, 
ος τις μ' αθανάτων πεδάα και έδηβε κελεν&ου, 380 
νόβτον &', ώς έπϊ πόντον έλεύβομαι ίχύνόενταί 

ώς έφάμην, ή δ' αν τικ' άμείβετο δια ύεάων 
'τοιγάρ έγώ τοι, ξεΐνε, μάλ' άτρεκέως άγορενβω. 
πωλείται τις δεϋρο γέρων αλιος νημερτής 
άύάνατος Πρωτενς Αιγύπτιος, ος τε ύαλάββης 385 

πάβης βέν&εα οίδε, Ποβειδάωνος νποδμώς' 
τον δέ τ έμόν φαβιν πατέρ' εμμεναι ήδε τεκέβύαι. 
τόν γ' εί πως 6υ δνναιο λοχηβάμενος λελαβέβύαι, 
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őg κίν τοι εΐπηβιν όδόν καΐ μέτρα κελενθον 

νόβτον θ', ώς έτά πόντον έλενβεαι ίχθνόεντα' 390 

καΐ δε κέ τοι εΐπηβι, διοτρεφές, αΐ κ έθέληβθα, . 

οττι τοι έν μεγάροιβι κακόν τ αγαθόν τε τέτνκχαι 

οίχομένοιο βέθεν δολιχήν όδόν άργαλέην τε.' 

ώς έφατ', αυτά ρ εγώ μιν αμειβόμενος προβέειπον 

'αυτή νϋν φράζεν Ου λόχον θείοιο γέροντος, 395 

μή πώς με προίδών ήέ προδαεις άλέηται' : . 

άργαλέος γόρ τ έβτϊ θεός βροτω άνδρι δαμήναι.' 

ώς ε φ ά μην, ή δ' αντίκ' άμείβετο δια θεάων 

'τοιγάρ εγώ τοι, ξεΐνε, μάλ' άτρεκέως άγορενΰω. 

ήμος δ' ήέλιος μέβον ονρανον άμφιβεβήκη, 400 

τήμος άρ' έξ άλος είδι γέρων αλιος νημερτής 

πνοιή νπο Ζέφυροιο μελαίνη φρικί καλυφθείς, 

έκ δ' έλθων κοιμάται νπο βπέβδι γλαφυροΐβιν 

άμφι δέ μιν φώκαι νέποδες καλής άλοβνδνης 

άθρόαι ενδονβιν, πολιής άλος εξαναδνβαι, 405 

πικρον άποπνείονβαι άλός πολυβενθέος όδμήν. 

ένθα в' έγών άγαγοϋβα α μ' ήοΐ φαινομένηφιν 

εννάδω έξει'ης" Ου δ' έν κρίναδθαι έταίρονς 

τρεις, οΐ τοι παρά νηνδίν ένβδέλμοιβιν άριβτοι. 

πάντα δέ τοι έρέω όλοφώια τοΐο γέροντος. 410 

φώκας μέν τοι πρώτον αριθμηθεί καΐ έπειβιν 

αντάρ έπήν πάδας πεμπάββεται ήδε ίδηται, 

λέξεται έν μέβδηδι νομενς ως πώεβι μήλων. , 

τον μεν έπήν δή πρώτα κατεννηθέντα ΐδηδθε, 

καϊ τότ έπειθ' υ μιν μελέτω κάρτος τε βι'η τε, 415 

ανθι δ' έχειν μεμαώτα, καϊ έδδνμενόν περ άλνξαι. 

πάντα δέ γιγνόμενος πειρήδεται, обе' επί γαΐαν. 

ερπετά γίγνονται, καϊ νδωρ καϊ θεβπιδαές πϋρ' 

νμεΐς δ' άβτεμφέως έχέμεν μ&λλάν τε πιέξειν. 

6* 
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άλλ' ότε '/.εν 0ή β' αυτός άνείρηται έπέεσσιν, 420 

г ο Γο g έο5ν, οίον κε χατεννη&έντα ΐδησ&ε, 

και τότε δή σχέσ&αι τε βίης ?.ϋσαί τε γέροντα, 

ήρας, εϊρεβ&αι δέ, &εών од τίς βε χαλέπτει, 

νόβτον %•', ώς έπι πόντου ελεύσεαι ίγβνόενταέ 

ág είπονσ' νπο πόντου έδύσετο κνμαίνοντα. 425 

αντάρ έγών έπι νήας, ό&' έβταβαν έν ψαμά&οιΰιν, 

ήια, πολλά δέ μοι κραδίη πόρφνρε κιόντι. 

αντάρ έπεί ρ έπι νήα κατήλν&ον ήδέ ϋ-άλασσαν, 

δόρπον όπλιβάμεσϋ·', επί τ' ήλν&εν άμβροσίη vói,' 

δή τότε κοιμήϋημεν επί ρηγμϊνι θαλάσσης. , 430 

ήμος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάκτνλος 'Ηώς, 

και τότε δή παρά &ΐνα θαλάσσης ενρνπόροιο 

ήια πολλά &εονς γοννούμενος' αντάρ εταίρους 

τρεις άγον, οίσι μάλιστα πεποί&εα παβαν έπ ί&νν. 

τόφρα δ' α ρ' ή γ' νποδϋσα θαλάσσης ευρέα κύλπον 

τέσσαρα φωκάων έκ πόντου δέρματ ενεικεν 43G 

πάντα δ' εσαν νεόδαρτα' δόλον δ' έπεμήδετο πατρί. 

εννάς δ' έν ψαμά&οισι διαγλάψασ' άλίησιν 

ήστο μένονσ'" ήμεΐς δε μάλα σχεδόν ήλ&ομεν αυτής' 

έζείης δ' εννησε, βάλεν δ' επί δέρμα έκάστφ. 440 

έν%α κεν αίνότατός λόχος έπλετο" τεΐρε γαρ αινώ g 
φωκάων άλιοτρεφέων όλοώτατος όδμή" 

τίς γάρ κ είναλίω παρά κήτεϊ κοιμη&είη ; 

άλλ' αυτή έσάωβε και εφράσατο μέγ' 'όνειαρ' 

άμβροσίην νπο ρίνα εκάοτω &ήκε φέρουσα 445 

ήδυ μάλα πνείονσαν, ολεσσε δέ κήτεος όδμήν. 

παβαν δ' ήοίην μένομεν τετληότι &υμω • 

φώκαι δ' (ξ άλος ήλ&ον άολλέες. αί μέν επειτα 

εξ Γ] g εύνάξοντο παρά ρηγμϊνι θαλάσσης· 

ενδιος δ'· ό γέρων ήλ\? εξ αλός, ενρε δέ φώκας 4δ0 
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ζ ατρεφέας, πάβας δ' ίχρ' έπφχετο, λ έκτο δ' αριθμόν, 

εν δ' ήμέας πρώτους λέγε κήτεσιν, ουδέ τι θυμω 

ώίσθη δόλον είναι' έπειτα δε λέκτο και αυτός, 

ημείς δε ίάχοντες έπεσσύμεθ', άμφί δε χείρας 

βάλλομεν ούδ' δ γέρων δόλίης έπελήθετο τέχνης, 4δδ 

αλλ' ή τοι πρώτιστα λέων γένετ ήνγένειος, 

αύτάρ έπειτα δράκων καΐ πάρδαλις ήδε μέγας σϋς· 

γίγνετο δ' υγρό ν ΰδωρ καί δένδρεον ύψιπέτηλον 

ημείς δ' άστεμφέως έχομεν. τετληότι θνμω. 

άλλ' οτε δη ρ' άνίαζ ό γέρων όλοφώια ε ίδιος, 460 

καί τότε δη μ' έπέεσσιν άνειρόμενος προσέειπεν 

'τίς νν τοι, Άτρέος υιέ, θεών σνμφράσσατο βονλάς, 

όφρα μ' έλοις άέκοντα λοχησάμενος; τέο σε χρή;' 

ώς έφατ , αύτάρ εγώ μιν αμειβόμενος προσέειπον 
ίοίσθα, γερον' τί με ταντα παρατροπέων έρεείνεις; 

ώς δη δήθ' ένί νήσω έρνκομαι, ουδέ τι τέκμωρ 466 

ενρέμεναι δνναμαι, μιννθει δέ μοι ένδοθεν ήτορ. 

άλλα σύ πέρ μοι είπέ, θεοί δέ τε πάντα ΪΟασιν, 

ός τίς μ' αθανάτων πεδάα καί έδησε κελενθου, 

νόστον θ', ώς έπί πόντον έλενσομαι ίχθυόεντα.' 470 

ώς έφάμην, ό δέ μ' αν τικ αμειβόμενος προσέειπεν' 

'άλλά μάλ' ώφελλες Α ιέ τ άλλοισίν τε θεοΐσιν 

ρέξάς ιερά κάλ' άναβαινέμεν, 'όφρα τάχιστα 

σήν ες πατριό' ΐκοιο πλέων έπί οίνοπα πόντον. 

ου γάρ τοι πριν μοίρα φίλους τ ίδέειν καί ίκέσθαι 

οίκον ένκτίμενον καί σήν ες πατρίδα γαΐαν, 476 

πρίν γ' ογ' αν Λίγνπτοιο διιπετέος ποταμοϊο 

αντις νδωρ έλθης ρ έξη ς -9·' ιεράς εκατόμβας 

άθανάτοισι θεοΐσι, τοί ούρανον ευρύ ν έχονσιν 

καί τότε τοι δώσονσιν οδον θεοί, ην σύ μενοινάς.' 480 

ώς έφατ', αύτάρ έμοί γε κατεκλάσθη φίλον ήτορ, 
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ούνεκά μ αντις άνωγεν έπ' ήεροειδέα πόντο ν 
Αίγνπτόνδ' ίέναι δολιχήν δδον άργαλέην τε. 
αλλά καΐ ώς μύύοιβιν αμειβόμενος προβέειπον 
ίταϋτα μεν ουτω δη τελέω, γέρον, ώς βν κελεύεις· 48δ 

αΑΑ' 'άγε μοι τάδε είπε καΐ άτρεκέως κατάλεξον, 
ή πάντες βνν νηνβιν άπήμονες ήλύον Αχαιοί, 
ог)д Νέβτωρ καΐ έγώ λίπομεν Τροίηύεν ίόντες, 
ή ε τις ώλετ όλεύρω άδενκέι ής έπϊ νηος 
ήέ φίλων εν χερβίν, έπεί πόλεμον τολνπενβεν.' 490 

ώς έφάμην, ό δέ μ' αντίκ' αμειβόμενος προβέειπεν 
ί'Ατρεΐδη, τί με ταύτα διείρεαι; ουδέ τί 6ε χρή 
ί'δμεναι, ουδέ δαήναι έμον νόον ουδέ 6έ φημι 
δ ην άκλαντον έβεβ&αι, έπήν έύ πάντα πνύηαι. 
πολλοί μεν γαρ των γε δάμεν, πολλοί δέ λίποντο' 495 

άρχοι δ' αν δυο μοϋνοι Αχαιών χαλκοχιτώνων 
εν νόβτω άπόλοντο" μάχη δέ τε καΙ θύ παρήβ&α. 
εις δ' έτι πον ξωος κατερνκεται εύρέι πόντω. 
Αίας μεν μετά νηνβϊ δάμη δολιχηρέτμοιβιν. 

' Γνρήβίν μιν πρώτα Ποβειδάων έπέλαββεν 500 

πέτρηβιν μεγάληβι, και έξεβάωβε ύαλάσβης' 
καί νύ κεν έκφνγε χήρα χαΐ έχ&όμενάς περ Άύήνη, 
εί μη νπερφίαλον έπος έκβαλε και μέγ' άάβύη· 
φή ρ άέκητι %-εών φνγέειν μέγα λαΐτμα ύαλάββης. 
τον δέ Ποβειδάων μεγάλ' έκλνεν ανδήβαντος' 505 

αντίκ' έπειτα τρίαιναν ελών χερβι βτιβαρήβιν 
ή λαβε Γυραίην πέτρην, άπο δ' έβχιβεν αυτήν 
και το μέν αντόύι μείνε, το δέ τρνφος έμπεβε πόντω, 
τω ρ Αίας το πρώτον έφεξόμενος μέγ' άάβ&η· 
τον δ' έφόρει κατά πόντον άπείρονα κνμαίνοντα. 510 

[¿5 ό μέν ίνύ' απόλωλεν, έπεί πίεν άλμνρον ίίίωρ.] 

βος δέ πον έκφνγε χήρας άδελ.φεος ήδ' νπάλυξεν 



. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ VI. 63 

εν νηνδϊ γλαφυρήβι · δάωδε δέ πότνια "Ηρη. 
άλλ' δτε δή τ αχ' έμελλε Μαλειάων όρος αίπν 
ΐξεβθαι, τότε δή μιν άναρπάξαδα θύελλα 515 

πόντον έπ Ιχθνόεντα φέρεν βαρέα δτενάχοντα, 
αγρού έπ' έδχατιήν, δθι δώματα ναΐε θυέδτης 
το πριν, άτάρ τότ' έναιε Θνεβτιάδης Αί'γιδθος. 
αλλ' οτε δή καΐ κεΐθεν έφαίνετο νόδτος άπήμων, 
αψ δέ θεοί ουρον δτρέψαν, καϊ οϊκαδ' ϊκοντο, 520 

ή τοι δ μέν χαίρων έπεβήδετο πατρίδος αίής 
καϊ κννει άπτόμενος ήν πατρίδα' πολλά δ' απ' αύτοϋ 
δάκρυα θερμά χέοντ , έπεί άδπαδίως ίδε γαΐαν. 
τον δ' άρ' από βκοπιής είδε δκοπός, δν ρα καθεΐδεν 
Αί'γιδθος δολόμητις άγων, νπο δ' έδχετο μιδθον 525 

χρνδοϋ δοιά τάλαντα· φνλαδδε δ' δ γ' είς ένιαντόν, 
μή έ λάθοι παριών, μνήβαιτο δέ θονριδος αλκής, 
βή δ' Ι'μεν άγγελέων προς δώματα ποιμένι λαών. 
αντίκα δ' ΑΙγιδθος δολίην έφράδδατο τέχνην 
κρινάμενος κατά δήμον έείκοδι φώτας άρίδτονς 530 

είδε λόχον, έ τέρωθι δ ' ά νώγε ι δαϊτα πένεβθαι. 
αύτάρ δ βή καλέων Αγαμέμνονα ποιμένα λαών 
ϊπποιδιν και δχεδφιν, άεικέα μερμηρίξων. 
τον δ' ουκ είδότ' δλεθρον ανήγαγε και κατέπεφνεν 
δειπνίδδας, ως τίς τε κατέκτανε βονν έπϊ φάτνη. 535 

ονδέ τις Ατρεΐδεω έτάρων λίπεθ', οι οί ε'ποντο, 
ουδέ τις Αίγίδθον, αλλ' έκταθεν έν μεγάροιδιν.' 

ώς έφατ , αύτάρ έμοί γε κατεκλάδθη φΐλον ήτορ, 
κλαΐον δ' έν ψαμάθοιδι καθήμενος, ούδέ νν μοι κήρ 
ήθελ' έτι ξώειν καϊ δραν φάος ήελίοιο. 540 

α ύ τ ά ρ έπεϊ κλαίων τε κνλινδόμενός τε κορέδθην, 
δή τότε με προδέειπε γέρων άλιος νημερτής' 
'μηκέτι, Ατρέος υιέ, πολύν χρόνον άδκελές ούτως 
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κλαΐ, έπεί ουκ αννσίν τινα δήομεν άλλα τάχιστα 
πείρα, όπως κεν δή σήν πατρίδα γαΐαν ί'κηαι. 545 

ή γάρ μιν ξωόν γε κιχήσεαι, ή κεν 'Ορέστης 
κτεΐνεν νποφθάμενος, σύ δέ κεν τάφου άντιβολήσαίς.' 

ως έφατ , αύτάρ έμοί κραδίη και θυμός άγήνωρ 
αυτις ένί στήθεσσι και άχνυμένω περ ίάνθη, 
καί μιν φωνήσας επεα πτερόεντα προσηυδων 550 

'τούτους μεν δή οίδα' συ δε τρίτον ανδρ' ονόμαζε, 
ος τις έτι ζ α ό ς κατερύκετα ι εύρέι πόντω 
[ήέ θανών έθέλω δέ και άχνύμενός περ άκοϋσαι].' 

ώς έφάμην, ό δέ μ' αύτίκ αμειβόμενος προσέειπεν 
'υιός Ααέρτεω, 'Ιθάκη εν ι οικία ναίων 555 

τον δ' ί'δον εν νήσω θαλερόν κατά δάκρυ χέοντα, 
νύμφης έν μεγάροισι Καλυψοϋς, ή μιν ανάγκη 
ί'σχεί' δ δ' ού δύναται ήν πατρίδα γαΐαν ίκέσθαι· 
ου γάρ οι πάρα νήες έπήρετμοι καί εταίροι, 
οϊ κέν μιν πέμποιεν έπ' ευρέα νώτα θαλάσσης. 560 

σοι δ' ού θέσφατόν έστι, διοτρεφές ώ Μενέλαε, 
"Αργεί έν ίπποβότω θανέειν καί πότμον έπισπεΐν, 
άλλά σ' ές Ήλύσιον πεδίον καί πείράτα γαίης 
αθάνατοι πέμψονσιν, δθι ξανθός 'Ραδάμανθυς, . . 
τή περ ρήίστη βιοτή πέλει άνθρώποισιν 565 

ού νιφετός, οϋτ' αρ χειμών πολύς ούτε ποτ' όμβρος, 
αλλ' αίεί Ζεφύροιο λιγύ πνείοντος άήτας ' . 
'Ωκεανός άνίησιν άναψνχειν ανθρώπους' 
οϋνεκ' έχεις Έλένην καί σφιν γαμβρός Α ιός έσσι.' 

ώς ειπών υπό πόντον έδ'ύσετο κνμαίνοντα. 570-
αύτάρ εγών έπί νήας αμ' άντιθέοις έτάροισιν ' 
ήια, πολλά δέ μοι κραδίη πόρφυρε κιόντι. 
αύτάρ έπεί ρ έπί νήα κατήλθομεν ήδέ θάλασσαν, • 
δόρπον θ' όπλιαάμεσθ', έπί τ ήλνθεν άμβρόσίη νύξ· 
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0ή τότε κοιμήύημεν επί ρηγμΐνι ύαλάββης. 575 

ήμος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάκτνλος 'Ηώς, 

νήας μεν πάμπρωτον έρνββαμεν είς α λα δΐαν, 

εν δ' ιβτονς τιύέμεβύα καί [βτία νηυβίν έίβης, 

αν δε καί αυτοί βάντες επί κληίβι καύΐζον, 

έξης δ' έξόμενοι πολιήν άλα τνπτον έρετμοΐς. 580 

αψ δ' είς Αίγνπτοιο διιπετέος ποταμοΐο 

βτήβα νέας καί ερεξα τεληέββας εκατόμβας. 

αντάρ έπεί κατέπανβα ύεών γ όλον α ιέ ν έόντων, 

χεν' Άγαμέμνονι τνμβον, ΐν' άββεβτον κλέος είή. 

ταύτα τελευτήβας νεόμην, έδοβαν δε μοι ονρον 585 

ά&άνατοι, tot μ' ώκα φίλην ές πατρίδ' έπεμψαν, 

άλλ' άγε νϋν έπίμεινον ένί μεγάροιβιν έμοΐβιν, 

δφρα κεν ένδεκάτη τε δνωδεκάτη- τε γένηται' 

καί τότε β' εν πέμψω, δώβω δε τοι άγλαά δώρα, 

τρεις ίππους καί δίφρον ένξοον αντάρ έπειτα 590 

δώβω καλόν αλειβον, ίνα βπενδηβύα ύεοΐβιν • 

άύανάτοις έμέύεν μεμνημένος ήματα πάντα." 

τον δ' αν Τηλέμαχος πεπννμένος άντίον ηνδα' 

,,Άτρεΐδη, μή δη με πολύν χρόνον ένύάδ' έρνκε. 

καί γάρ κ' είς ένϊαντον εγώ παρά βοί γ' άνεχοίμην 595 

ήμενος, ονδέ κέ μ' οίκον έλοι πύύος ονδέ τοκήων 

αίνώς γάρ μνύοιβιν έπεββί τε βοϊβιν άκονων 

τέρπομαι' άλλ' ήδη μοι άνιάζονβιν εταίροι 

έν. Πνλω ήγαύέη, βν δέ με χρόνον ένύάδ' έρνκεις. 

δώρον δ', οττι κέ μοι δοίης, κειμήλιον έβτω' 600 

ϊππονς δ' είς Ίύάκην ονκ αξομαι, άλλα βοί αντω 

ένύάδε λείψω άγαλμα' βύ γάρ πεδίοιο άνάββεις 

εύρέος, φ ένι μεν λωτός πολύς, έν δέ κνπειρον . 

πνροί τε ξειαί τε ίδ' ενρνφνές κρΐ λενκόν. . 

έν δ' Ίύάκη ούτ άρ δρόμοι εύρέες ούτε τι λειμών 605 
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αίγίβοτος, και μάλλον επήρατος ίπποβότοιο. 
ού γάρ τις νήβων ίππήλατος ούδ' ένλεϊμων, 
αϊ θ' αλί χεκλίαται" 'Ιθάκη δε' τε και περί παβέων." 

ως φάτο, μείδηβεν δε βοήν αγαθός Μενέλαος, 
χειρί τέ μιν κατέρεξεν έπος τ' έφατ έκ τ' ονόμαζε ν 610 
,,αϊματός εις άγαθοΐο, φίλον τέκος, οι' άγορεύεις" 
τοιγάρ έγώ τοι ταϋτα μεταβτήβω" δνναμαι γάρ. 
δώρων δ', δΰΰ' έν εμώ οίκω κειμήλια κείται, 
δώβω, δ κάλλιβτον και τιμηέβτατόν έβτιν 
δώβω τοι κρητήρα τετνγμένον" άργνρεος δέ 615 

έβτιν άπας, χρνβώ δ' έπί χείλεα κεκράανται, -
έργον δ' Ήφαίβτοιο. πόρεν δέ έ Φαίδιμος ή ρ ω ς , 

Σιδονίων βαβιλεύς, όθ' εός δόμος άμφεκόλνψεν 
κεϊβέ με νοβτήβαντα" τεΐν δ' έθέλω τόδ' όπάββαι." 

ώς οί μέν τοιαύτα πρός άλλήλους άγόρενον, 020 

[δαιτνμόνες δ' ές δώματ' ί'βαν θείον βαβιλήος. 
οί δ' ήγον μεν μήλα, φέρον δ' ένήνορα οίνον 
βΐτον δέ β φ' άλοχοι καλλικρήδεμνοι έπεμπον" 
ώς οί μεν περί δεΐπνον ένΐ μεγάροιβι πένοντο.] 
μνηβτήρες δέ πάροιθεν Όδνββήος μεγάροιο 625 

δίβκοιβιν τέρποντο και αίγανέηβιν ίέντες 
έν τνκτω δαπέδω, δθι περ πάρος, νβριν έχοντες. 
Άντϊνοος δέ καθήβτο καί Εύρνμαχος θεοειδής, 
άρχοι μνηβτήρων, αρετή δ' έβαν έξοχ' άριβτοι. 
τοις δ' νίός Φρονίοιο Νοήμων εγγνθεν έλθών 630 

Άντϊνοον μνθοιβιν άνειρόμενος προβέειπεν" 
¿Αντίνο', ή ρά τι ίδμεν ένι ψρεβίν, ήε και ούκί, 
δππότε Τηλέμαχος νεΐτ έκ Πνλον ήμαθόεντος; 
νήά μοι οΐχετ άγων, έμέ δέ χρεώ γίγνεται αύτής 
"Ηλιδ' ές εύρνχορον διαβήμεναι, ένθα μοι ίπποι 635 

δώδεκα θήλειαι, ύπό δ' ήμίονοι ταλαεργοί 
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άδμήτες" των κέν τιν' έλαββάμενος δαμαβαίμην." 
ως έφαθ', οι δ' ανά θυμον έθάμβεον ου γάρ έφκντο 

ε'ς Πύλο ν οί'χεβθαι Νηλήιον, αλλά που αυτού 
αγρών ή μήλοιβι παρέμμεναι ήε βυβώτη. 640 

τον δ' αν τ Άντίνοος προβέφη Ένπείθεος υιός' 
,,νημερτές μοι ένιβπε, πότ' ωχετο και τίνες αύτω 
κο ΰ ρ ο ι έ'ποντ' 'Ιθάκης έξαίρετοι; ή εοι αυτού 
θήτε'ς τε δμώές τε; δύναιτό κε και το τελέββαι. 
και μοι τούτ' άγόρενβον έτήτυμον, 'όφρ' έύ είδώ, 645 

ή 0ε βίη άέκοντος άπηύρα νήα μέλαιναν, 
ήε εκών οί δώκας, έπεί προβπτνξατο μύθω." 

τον δ' υιός Φρονίοιο Νοήμων άντίον ηνδα' 
,,αύτος εκών οι δώκα' τί κεν φέξειε και άλλος, 
οππότ άνήρ τοιούτος έχων μελεδήματα θνμω 650 

αίτίζη; χαλεπόν κεν άνήναβθαι δόβιν ε ¡'η. 
κούροι δ', οΐ κατά δήμον άριβτεύουβι μεθ' ήμέας, 
οΐ οί ε'ποντ'' εν δ' άρχον εγώ βαίνοντα νόηΰα 
Μέντορα ήε θεόν, τω δ' αύτω πάντα έωκειν. 
άλλά το θαυμάζω' ί'δον ένθάδε Μέντορα δΐον 055 
χθιζον ύπηοΐον, τότε δ' έμβη νηι Πύλονδε." 

ώς άρα φωνήβας απέβη προς δώματα πατρός, 
τοΐβιν δ' άμφοτέροιΟιν άγάββατο θυμός άγήνωρ. 
μνηβτήρας δ' άμνδις κάθιβαν καΐ παύβαν άέθλων. 
τοΐβιν δ' Άντίνοος μετέφη Έυπείθεος υιός, 660 

[άχνύμενος' μένεος δέ μέγα φρένες άμφιμέλαιναι 
πίμπλαντ , όββε δέ οί πνρϊ λαμπετόωντι έίκτην]' 
,,ώ πόποι, ή μέγα έργον νπερφιάλως έτελέβθη 
Τηλεμάχω όδος ήδε· φάμεν δέ οί ου τελέεβθαι. 
έκ τοββώνδ' άέκητι νέος πάις οί'χεται αντως 665 

νήα έρυββάμενος κρίνας τ' ανά δήμον άρίβτονς. 
άρξει και προτέρω κακόν έμμεναι · άλλά οί αύτω 
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Ζευς όλέβειε βίην πριν ήβης μέτρον ίκέσ&αι. 
αλί' άγε μοι δότε νήα Οοήν και εί'κοσ' εταίρους, 
όφρα μιν αυτόν ιόντα λοχήσομαι ήδε φυλάγω 670 

εν πορ&μω Ί&άκης τε Σάμοιό τε παιπαλοέσσης, 
ώς αν έπισμυγερώς ναυτίλλεται εϊνεκα πατρός 

ώς έφα&', οί δ' άρα πάντες έπήνεον ήδε κέλευαν, 
αυτί/ έπειτ άνβτάντες έβαν δόμον εις Όδυσήος. 

ούδ' άρα Πηνελόπεια πολύν χρόνον ήεν άπυστος 676 

μύ&ων, ους μνηστήρες ένί φρεσί βυσσοδόμευον 
κήρυξ γάρ οι έειπε Μέδων, δ<? έπεύ&ετο βουλάς 
αυλής έκτος έών, οι δ' ένδο&ι μήτιν νφαινον. 
βή δ' ί'μεν άγγελέων διά δώματα Πηνελοπείη. 
τον δε κατ' ουδού βάντα προσηύδα Πηνελόπεια· 680 

„κήρυξ, τίπτε δέ σε πρόεσαν μνηστήρες άγαυοί; 
ή είπέμεναι δμωήσιν Όδυσσήος &είοιο 
έργων πανσασ&αι, άφίσι δ' αύτοΐς δαΐτα πένεσ&αι; • 
μη μνηστεύσαντες μηδ' άλλοΟ·' όμιλήσαντες 
ύστατα και πύματα νϋν εν&άδε δειπνήσειαν. 686 

οϊ &άμ' άγειρόμενοι βίοτον κατακείρετε πολλών, 
κτήσιν Τηλεμάχοιο δαΐφρονος" ουδέ τι πατρων • 
υμετέρων το πρόσ&εν ακούετε, παίδες έόντες, 
οίος 'Οδυσσεύς έσκε με&' ύμετέροισι τοκεύσιν, 
ούτε τινά ρέξας έξαίσιον οϋτε τι ειπών 690 

έν δήμω, ή τ εστί δίκη &είων βασιλήων 
άλλον κ έχχΓαίρησι βροτών, άλλ.ον κε φιλοίη. 
κείνος δ' ου ποτε πάμπαν άτάσ&αλον άνδρα έώργειν 
άλλ' δ μεν υμέτερος &υμός και άεικέα έργα . 
φαίνεται, ουδέ τις έβτι χάρις μετόπισ%·' έυεργέων." 695 

την δ' αύτε προσέειπε Μέδων πεπνυμένα είδώς" 
,,αί γάρ δή, βασίλεια, τόδε πλείστον κακόν εί'η. 
άλλα πολύ.μείζόν τε και άργαλεώτερον άλλο 
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μνηβτήρες φράζονται, δ μη τελέβειε Κρονίων. 

Τηλέμαχον μεμάαβι κατακτά μεν οξέι χαλκω 700 

οΐκαδε νιββόμενον ò δ' έβη μετά πατρός άκονήν 

ές Πύλο ν ήγαθέην ήδ' ές Λακεδαίμονα Slav." 

ώς φάτο, της δ' αντον λύτο γούνατα και φίλον ήτορ, 

δήν δε μιν αμφαΰίη έπέων λάβε' τω δέ οί δ66ε 

δακρνόφι πλήβθεν, θαλερή δέ οί έβχετο φωνή. 705 

άψε δέ δή μιν έπε66ιν αμειβομένη προΰέειπεν 

,,κήρνξ, τίπτε δέ μοι πάις οίχεται·, ουδέ τί μιν χρεία 

νηών ώκνπόρων έπιβαινέμεν, αϊ θ' άλος ίπποι 

άνδράΰι γίγνονται, περόωβι δέ πονλνν εφ' νγρήν. 

ή ίνα μηδ' ovo μ' αντον έν &νθρώποι6ι λίπηται;" 710 

την δ' ήμείβετ έπειτα Μέδων πεπννμένα είδώς" 

,,ονκ οιδ', ή τις μιν θεός ωρορεν, ήε καΐ αντον 

θυμός έφωρμήθη ί'μεν ές Πύλον, δφρα πύθηται 

πατρός έον ή νόΰτον ή δν τινα πότμον έπέδπεν." 

ως άρα φωνήΰας άπέβη κατά δώμ' Όδνβήος. 715 

τήν δ' άχος άμφεχύθη θνμοφθόρον, ούδ' άρ' έτ έτλη 

δίφρω έφέζεϋθαι πολλών κατά οίκον έόντων, 

άλλ' άρ' έπ ονδον ίζε πολνκμήτον θαλά.μοιο 

οίκτρ' όλοφνρομένη. περί δέ δμωαι μιννριζον 

π&6αι, δβαι κατά δώματ έβαν, νέαι ήδέ παλαιαί. 720 

της δ' άδινον γοόωβα μετηνδα Πηνελόπεια' 

,,κλϋτε, φ (lai' πέρι γάρ μοι 'Ολύμπιος αλγε' έδωκεν 

έκ παβέων, δββαι μοι όμον τράφεν ήδέ γεν ο ντο • 

ή πριν μέν πόβιν έβθλον απώλεβα θνμολέοντα, 

παντοίης αρετήβι κεκαβμένον έν Ααναοΐβιν 725 

[έβθλόν, τον κλέος ενρν καθ' 'Ελλάδα και μέβον'Άργος]' 

ννν αν παΐδ' άγαπητον άνηρείψαντο θύελλαι 

άκλέα έκ μεγάρων, ονδ' δρμηθέντος άκονβα. 

ΰχέτλιαι, ονδ' ϋμεΐς περ ένι φρεβι θέΰθε εκάΰτη 
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έκ λεχέων μ άνεγεΐραι, έπιστάμεναι σάφα θυμώ, 730 

δππότ' εκείνος έβη κοίλην επί νήα μέλαιναν, 

ει γάρ έγώ πυθόμην τ αυτήν όδον δρμαίνοντα' 

τω χε μάλ' ή χεν έμεινε και έσβνμενός περ δδοΐο, 

ή χέ με τεθνηκυΐαν ένί μεγάροισιν έλειπεν. 

αλλά τις ότρηρώς Αολίον καλέβειε γέροντα, 735 

δμώ' ίμόν, δν μοι δώκε πατήρ έτι δεϋρο κιούση, 

και μοι κήπον έχει πολυδένδρεον, δφρα τάχιστα 

Λαέρτη τάδε πάντα παρεζόμενος καταλέξη, 

ει δή πού τινα κείνος ένί φρεσί μήτιν ύφήνας 

έξελθών λαοΐβιν όδύρεται, οΐ μεμάαβιν 740 

δν καί Όδυΰβήος φθΐσαι γόνον άντιθέοιο." 

τήν δ' αντε προβέειπε φίλη τροφός Ευρύκλεια· 

,,νύμφα φίλη, βύ μέν αρ με κατάκτανε νηλέι χαλκώ 

ή έα έν μεγάρω" μϋθον δέ τοι ούκ έπικεύβω. 

ήδε' έγώ τάδε πάντα, πόρον δέ of, δββα κέλευεν, 745 

σΐτον καί μέθυ ηδύ" έμεΰ δ' έλετο μέγαν όρκο ν 

μή πριν βοί έρέειν, πριν δωδεκάτην γε γενέσθαι 

ή σ' αυτήν ποθέσαι καί άφορμηθέντος ακοϋσαι, 

ώς άν μή κλαίουσα κατά χρόα καλόν ίάπτης. 

αλλ' ύδρηναμένη, καθαρά χροΐ εϊμαθ' έλουσα, 750 

εις ύπερώ' άναβ&σα συν άμφιπόλοισι γνναιξίν 

εϋχε' Άθηναίη κούρη Α ιός αίγιόχοιο' 

ή γάρ κέν μιν έπειτα καί έκ θανάτοιο σαώσαι. 

μηδέ γέροντα κάκου κεκακωμένον' ου γάρ δίω ' 

πάγχν θεοΐς μακάρεσσι γονήν Άρκεισιάδαο 755 

έχθεσθ', αλλ' έτι πού τις έπέσσεται, δς κεν έχηβιν 

δώματά θ' ύψερεφέα καί άπόπροθι πίονας αγρούς 

ως φάτο, τής δ' εννησε γόον, σχέθε δ' δσσε γόοιο. 

ή δ' ύδρηναμένη, καθαρά χροΐ εϊμαθ' έλουσα 

εις ύπερω' άνέβαινε συν άμφιπόλοισι γυναιξίν, 760 
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έν δ' έθετ' ονλοχντας καν ta, ήράτο δ' Άθήνη" 
,,κλνθί μεν, αίγιόχοίο Α ιός τε'κος, άτρυτώνη, 
εΐ ποτέ τοι πολνμητις ένΐ μεγάροιβιν 'Οδυσσεύς 
ή βοάς ή διος κατά π Cova μηρέ' έκηεν, 
τών νυν μοι μνήσαι και μοι φίλον νια σάωσον, 765 

μνηστήρας δ' άπάλαλκε κακώς νπερηνορέοντας." 
ώς είπονσ' όλόλυξε, θεά δε οι έκλνεν άρής. 

μνηστήρες δ' όμάδησαν άνά μέγαρα σκιόεντα" 
ώδε δέ τις είπεβκε νέων νπερηνορεόντων 
,,ή μάλα δή γάμον άμμι πολνμνήστη βασίλεια 770 

άρτνει, ουδέ τι οΐδεν, δ οι φόνος vii τέτνκται." 
ώς άρα τις είπεσκε, τα δ' ουκ ί'σαν, ώς έτέτνκτο. 

τοΐσιν δ' Άντίνοος άγορήσατο καΐ μετέειπεν 
„δαιμόνιοι, μύθους μεν υπερφίαλους άλέασθε 
πάντας όμως, μη που τις άπαγγείλησι και είσω. 775 

αλλ' άγε σιγή τοΐον άναστάντες τελέωμεν 
μΰθον, ο δή καΐ παβιν ένΐ φρεβίν ήραρεν ήμΐν." 

ώς ειπών έκρίνατ' έείκοσι φώτας αρίστους, 
βάν δ' ίέναι έπΐ νήα θοήν καΐ d'Iva θαλάσσης, 
νήα μέν ονν πάμπρωτον αλός βένθοβδε έρνβσαν, 780 

έν δ' ίβτόν τ' έτίθεντο και Ιστία νηΐ μελαίνη, 
ήρτνναντο δ' έρετμά τροποΐς έν δερματίνοισιν, 
[πάντα κατά μοΐραν, άνά θ' Ιστία λευκά πέτασσαν] 
τενχεα δέ β φ' ήνεικαν νπέρθνμοι θεράποντες, 
ύψον δ' έν νοτίω την γ' ωρμισαν, έκ δ' έβαν αυτοί" 785 

ένθα δέ δόρπον ελοντο, μένον δ' έπί έσπερον έλθεΐν· 
ή δ' νπερωίω ανθι περίφρων Πηνελόπεια 

κεΐτ' αρ' άσιτος, άπαβτος έδητνος ήδε ποτήτος, 
όρμαίνονσ', ή οι θάνατον φνγοι νιος άμύμων, 
ή δ γ' υπό μνηβτήρσιν νπερφιάλοιβι δαμείη. 790 

δσσα δέ μερμήριξε λέων άνδρών έν όμίλω 
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δείβας, δππότε μιν δόλιον περί κνκλον άγωβιν, 
τόββα μιν δρμαίνουΰαν έπήλυύε νήδνμος ύπνος' 
ενδε δ' άνακλινύεΐβα, λνύεν δέ οί άψεα πάντα. 

ενύ' αντ' αλλ' ένόηβε ύεά, γλανκώπις Άύήνη. 795 

εΐδωλον ποίηβε, δέμας δ' ήικτο γνναικί, 
Ίφ&ίμη κούρη μεγαλήτορος Ίκαρίοιο, 
την Ένμηλος δπυιε Φερής ένι οικία ναίων. 
πέμπε δέ μιν π ρ ο ς δώματ Όδνββήος ύείοιο, 
εΐως Πηνελόπειαν δδυρομένην γοόωβαν 800 

πανβειε κλαυύμοΐο γόοιό τε δακρυόεντος. 
ές ύάλαμον δ' είβήλύε παρά κληΐδος ιμάντα, 
βτή δ' άρ' υπέρ κεφαλής και μιν προς μνύον έειπεν 
,,εύδεις, Πηνελόπεια, φίλον τετιημένη ήτορ. 
ού μεν β' ουδέ έώβι ύεοί ρεΐα ζώοντες 805 

κλαίειν ονδ' άκύχηβύαι, έπεί ρ' έτι νόβτιμός έβτιν 
βος παις· ού μέν γάρ τι ύεοΐς άλιτήμενός έβτιν." 

τήν δ' ήμείβετ' έπειτα περίφρων Πηνελόπεια 
ήδύ μάλα κνώββονβ' έν όνειρείηβι πυληβιν 
,,τίπτε, καβιγνήτη, δ εν ρ' ήλνύες; ον τι πάρος γε 810 

πωλε", έπεί μάλα πολλον άπόπρο&ι δώματα ναίεις. 
και με κέλεαι πανβαβύαι οιζνος ήδ' δδννάων 
πολλέων, αϊ μ' έρέ&ουβι κατά φρένα και κατά ύνμόν, 
ή πριν μέν πόβιν έβύλον άπώλεβα ύνμολίοντα, 
παντοίης άρετήβι κεκαβμένον έν Ααναοΐβιν 815 

[έβύλόν, τοϋ κλέος ευρύ κα&' 'Ελλάδα καί μέβον'Άργος]' 
νϋν αν παις αγαπητός έβη κοίλης έπί νηός, 
νήπιος, οντε πόνων έν ε ιδώ ς οντ άγοράων. 
τοϋ δή έγώ και μάλλον οδύρομαι ή περ έκείνον 
τον δ' άμφιτρομέω καί δείδια, μή τι πά&ηβιν, 820 

ή ο γε των ένι δήμω, ϊν' οίχεται, ή ένι πόντω' 
δνβμενέες γάρ πολλοί έπ αντω μηχανόωνται, 
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ίέμενοι χτεϊναι πριν πατρίδα γαΐαν ίκέβθαι." 
τήν δ' άπαμειβόμενον προβέφη είδωλον άμαυρόν 

,,θάρβει, μηδέ τι πάγχν μετά φρεβΐ δείδιθι λίην-' 825 

τοίη γάρ οί πομπός, άμ' έρχεται, ην τε καϊ άλλοι 
άνέρες ήρήβαντο παρεβτάμεναι, δύναται γάρ, 
Παλλάς Άθηναίη· 6ε δ' όδνρομένην έλεαίρεί' 
ή νυν με προέηκε τειν τ άδ ε μυθήβασθαι." 
την δ' αυτέ προβέειπε περίφρων Πηνελόπεια· 830 

,,εί μεν δή θεός έββι θεοΐό τε έκλυες αύδής, 
εί δ' άγε μοι καϊ χεΐνον όιζνρδν κατάλεξαν, 
ή που έτι ξώει και άρα φάος ήελίοιο, 
ή ήδη τέθνηκε και είν Άίδαο δόμοιβιν." 

τήν δ' άπαμειβόμενον προβέφη είδωλον άμαυρόν 835 

,,ού μέν τοι κεΐνόν γε διηνεκέως αγορεύσω, 
ξώει ο γ' ή τέθνηκε' κακόν δ' άνεμώλια βάζειν." 

ώς είπον σταθμοΐο παρά κληΐδα λιάβθη 
ές πνοιάς άνέμων. ή δ' έξ ύπνου άνόρουβεν 
χούρη Ίχαρίοιο' φίλον δέ οί ήτορ ¿άνθη, 840 

ως οί έναργϊς 'όνειρον έπέββυτο νυκτός άμολγω. 
μνηβτήρες δ' άναβάντες έπέπλεον υγρά κέλευθα 

Τηλεμάχω φόνον αίπύν ένϊ φρεσίν δρμαίνοντες. 
έστι δέ τις νήσος μέσβη άλί πετρήεββα, 
μεββηγύς 'Ιθάκης τε Σάμοιό τε παιπαλοέββης, 845 

'Λβτερίς, ού μεγάλη' λιμένες δ' ένι ναύλοχοι αυτή 
άμφίδυμοι' τή τόν γε μένον λοχόωντες 'Αχαιοί. 

HOMEBI ODYSSEA. I. 7 
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'ΟΰνΘβέως βχίόία. 

'Ηώς δ' έκ λεχέων' παρ' άγανοϋ . Τιθωνοΐο . ..'.-
ώρνυθ', ϊν' άθανάτοιβι φόώς φέροι ήδέ βροτοΐβιν ί 
οί δέ θεοί θωκόνδε καθίζαναν, έν δ' άρα τοΐβιν. : 
Ζευς ύψιβρεμέτης, ον τε κράτος έβτί μέγιθτον. . 
τοΐΰι δ' 'Λθηναίη λέγε κήδεα πόλλ' Όδυβήος . δ 
μνηβαμένη" με'λε γαρ οί έών έν δώμαβι νύμφης·• 
,,Ζεν πάτερ ήδ' άλλοι μάκαρες θεοί αίέν έόντες, ·. 
μή τις έτι πρόφρων άγανός και ήπιος έβτω . -
βκηπτούχος βαβιλεύς μηδέ φρεβίν αί'βιμα είδώς, 
αλλ' αίεϊ χαλεπός τ' εΐη καϊ αίβνλα ρόζοι" • ίο 

ώς ον τις μέμνηται Όδνββήος θείοιο . . 
λαών, οΐβιν άναββε, πατήρ δ' ως ήπιος ήεν. 
άλλ' δ μέν έν νήβφ κείται κρατέρ' άλγεα πάβχων 
νύμφης έν μεγάροιβι Καλνψούς, ή μιν ανάγκη , 
Ιβχει" δ δ' ού,δύναται ήν πατρίδα γαΐαν ίκέβθαι" 15 

ον γάρ οι πάρα νήες έπήρετμοι και εταίροι, . . .: 
οί' κέν μιν πέμποιεν έπ' ευρέα νώτα θαλάββης" •. : 

νϋν αν παΐδ' άγαπητόν άποκτεΐναι μεμάαβιν ' ¡ ,-
οίχαδε νιββόμενον" δ δ' έβη μετά πατρός άκονήν. '. 
ές Πύλον ήγαθέην ήδ' ές Λακεδαίμονα δ Ιαν." . . . . 20. 

τήν δ' άπαμειβόμενος προβέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 
,,τέχνον έμόν, ποιόν βε έπος φύγεν έρχος όδόντων. 
ον γάρ δή τούτον μέν έβούλενβας νόον αύτη, 
ώς ή τοι κείνους Όδυβενς άποτϊβεται έλθών; 
Τηλέμαχου δέ βύ πέμψον έπιβταμένως, δύναβαι γάρ, 25 

ώς κε μάλ' άβκηθής ήν πατρίδα γαΐαν ΐχηται, 
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μνηστήρες δ' έν νηϊ παλιμπετές άπονέωνται." 
ή ρα καί 'Ερμείαν ν ιόν φίλον άντίον ην δ α· 

φ Ερμε ία, σύ γαρ αυτε τά τ άλλα περ άγγελός έσσι, 
νύμφη έυπλοκάμφ είπεΐν νημερτέα βουλήν, 30 

νόστον Όδνσσήος τάλασίφρονος, ως κε νέηται 
ούτε θεών πομπή ούτε θνητών ανθρώπων 
αλλ' 8 γ' έπΐ σχεδίης πολνδέσμον πήματα πάσχων 
ήματί κ είχοστω Σχερίην έρίβώλον ί'κοιτο, 
Φαιήκων ές γαΐαν, οι άγχίθεοι γεγάασιν, 35 

ο'ί κέν μιν περί κήρι θεον ως τιμήβονσιν, · 
πέμψονσιν δ' έν νηϊ φίλην ές πατρίδα γαΐαν 
χαλκόν τ ε χρνσόν τε άλις έσθήτά τε δόντες, 
πόλλ', δσ' αν ουδέ ποτε Τροίης έξήρατ 'Οδυσσεύς, 
εΐ περ άπήμων ήλθε, λαχών από ληίδος αϊσαν. 40 

ώς γάρ οί μοΐρ' έστϊ φίλους τ' ίδέειν καΐ ίκέσθαι 
οΐκον ές ύψόροφον καί εήν ές πατρίδα γαΐαν." 

ώς έφατ , ούδ' άπίθησε διάκτορος αργεΐφδντης. 
αντίκ' έπειθ' νπο ποσσίν έδήσατο καλά πέδιλα 
άμβρόσια χρύσεια, τά μιν φέρον ήμέν έφ' ΰγρήν 45 

ήδ' έπ' άπείρόνα γαΐαν άμα πνοιής άνέμοιο. 
εΐλετο δε ράβδον, τη τ ανδρών δμματα θέλγει, 
ών έθέλει, τους δ' αυτέ καί ύπνώοντας έγείρει· 
τήν μετά χερσίν έχων πέτετο κρατνς άργεΐφόντης. 
Πιερίην δ' έπιβάς εξ αιθέρος έμπεσε πόντω' 60 

σεύατ' έπειτ έπΐ κύμα λάρω δρνιθι έοικώς, , -
δς τε κατά δεινούς κόλπους άλός άτρνγέτοιο . 
ιχθύς άγρώσσων πνκινά πτερά δεύεται άλμη'. • . 
τω ΐκελος πολέεσσιν όχήσατο κύμασιν 'Ερμής. · . . 
αλλ' 8τε δή τήν νήΰον άφίκετο τηλόθ' έούσαν, 55. 

ένθ' έκ πόντου βάς ίοειδέος ήπειρόνδε 
ήιεν, δφρα μέγα σπέος ΐκετο, τω ένι νύμφη 

7 * 
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ναίεν ένπλόκαμος" την δ' ένδοθι τ ¿τ μεν έονβαν. 
πϋρ μεν έπ' έβχαρόφιν μέγα καίετο, τηλόβε δ' δδμή 
κέδρον τ' ενκεάτοιο θΰου τ ανά νήβον όδώδειν 60 
δαιομένων ή δ' ένδον άοιδιάονβ' όπί καλή 

ιβτον έποιχομένη χρνβεέη κερκίδ' νφαινεν. 
ύλη δέ σπέος άμφί πεφνκει τηλεθόωβα, 

κλήθρη τ αίγειρός τε καΐ ευώδης κυπάρισσος. 
ένθα δέ τ' όρνιθες ταννσίπτεροι εύνάξοντο, 66 

σκώπές τ ίρηκές τε τανύγλωσσοί τε κορώναι 

είνάλιαι, τήσίν τε θαλάσσια έργα μέμηλεν. 
ή δ' αύτοϋ τετάνυβτο περί σπείούς γλαφυροΐο 
ήμερίς ήβώωσα, τεθήλει δέ σταφνλήσιν. 
κρήναι δ' έξείης πίβυρες ρε'ον ϋδατι λευκώ, 70 

πλησίαι αλλήλων τετραμμέναι άλλνδις άλλη. 
άμφί δέ λειμώνες μαλακοί Ι'ον ήδέ βελίνου 
θήλεον. ένθα κ έπειτα καί άθάνατός περ έπελθών 
θηήσαιτο Ιδιον καί τερφθείη φρεβίν ήσιν. 
ένθα βτάς θηεΐτο διάκτορος άργεΐφόντης. 75 

αύτάρ έπεί δή πάντα εω θηήσατο θνμω, ' 
αντικ άρ εις ενρν βπέος ήλνθεν. ουδέ μιν άντην 
ήγνοίησεν ίδονβα Καλνψώ δια θεάων 
ού γάρ τ' άγνώτες θεοί άλλήλοιβι πέλονται 

άθάνατοι, ονδ' εΐ τις άπόπροθι δώματα ναίει. 80 

ονδ' άρ' Όδνβσήα μεγαλήτορα ένδον έτετμεν, 
αλλ' ο γ' έπ' ακτής κλαίε καθήμενος, ένθα πάρος περ, 
δάκρνβι καί βτοναχήβι καί άλγεβι θυμό ν έρέχθων. 
[πόντον έπ' άτρνγετον δερκέσκετο δάκρυα λείβων.] 
Έρμείαν δ' έρέεινε Καλυψώ δια θεάων, 85 

έν θρόνω ίδρύβαβα φαεινώ βιγαλόεντι' 
,,τίπτε μοι, 'Ερμεία χρνβόρραπι, είλήλονθας 
αίδοΐός τε φίλος τε; πάρος γε μέν ου τι θαμίζεις. 



. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ VI. 77 

ανδα, 8 τι φρονέεις' τελέβαι δε με ύνμός άνωγεν, 

εί δνναμαι τελέβαι γε xal εί τετελεβμένον έβτίν. 90 

[αλλ' έπε ο προτέρω, ίνα τοι παρ ξείνια ύείω.]" 

ως άρα φωνήβαβα ύεά παρέύηκε τράπεξαν 

άμβροβίης πλήβαβα, κέραββε δέ νέκταρ έρν&ρόν 

αντάρ δ πίνε καΐ ήβ&ε διάκτορος άργεί'φόντης. * 

αντάρ έπεϊ δείπνηβε καϊ ήραρε ύνμόν έδωδή, 95 

καΐ τότε δή μιν έ'πεββιν αμειβόμενος προβέειπεν 

,,είρωτας μ' έλύόντα ύεά &εόν, αντάρ έγώ τοι 

νημερτέως τον μΰύον ένιβπήβω' κέλεαι γάρ. 

Ζενς έμέ γ' ήνώγει δεν ρ' έλ&έμεν ούκ έύέλοντα' 

τίς δ' αν έχων τοββόνδε διαδράμοι άλμνρόν ύ δωρ 100 

άβπετον; ουδέ τις άγχι βροτων πόλις, οι τε ύεοϊβιν 

ιερά τε ρέζονβι καϊ έξαίτονς έκατόμβας. 

αλλά μάλ' ον πώς εβτι Α ιός νόον αίγιόχοιο 

οντε παρεξελύεΐν άλλον ύεόν ούύ' άλιωβαι. 

φηβί τοι άνδρα παρεΐναι διξνρώτατον άλλων, 105 

των άνδρών, οΐ άβτν πέρι Πριάμοιο μάχοντο . 

[εΐνάετες, δεκάτω δέ πάλιν πέρβαντες έβηβαν 

οίκαδ' - άτάρ έν νόβτω Άύηναίην άλίτοντο, 

ή βφιν έπώρβ' άνεμόν τε κακόν καϊ κύματα μακρά, 

ένύ' άλλοι μεν πάντες άπέφ&ι&εν έβύλοί έταΐροι, 110 

τον δ' άρα δενρ' άνεμός τε φέρων καϊ κνμα πέλαββεν.] 

τον ννν β' ήνώγειν άποπεμπέμεν οττι τάχιβτα· 

ον γάρ οί τήδ' αΐβα φίλων άπονόβφιν δλέβύαι, 

άλλ' έτι οί μοΐρ' έβτΐ φίλους τ' Ιδέειν καϊ ίκέβύαι 

οίκον ές νψόροφον xal έήν ές πατρίδα γαϊαν." l i ó 

ί>ς φάτο, ρίγηβεν δέ Καλυψώ δια ύεάων, 

χαί μιν φωνήβαβ' έπεα πτερόεντα προβηνδα" 

,,βχέτλιοί έβτε, &εοί, ξηλήμονες έξοχον άλλων, 

οΐ τε ύεαϊς άγάαβύε παρ' άνδράβιν εννάζεβύαι 
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άμφαόίην, ήν τις τε φίλον ποιήσετ άχοίτην. 120 
ώς μεν δτ' Ώριων ελετο ροδοδάχτνλος Ήώς, 
τόφρα οί ήγαασθε θεοί ρεΐα ξώοντες, 
έως μιν έν Όρτυγίη χρνσόθρονος "Αρτεμις αγνή 
οίς άγανοϊς βελέεσσιν έποιχομένη χατέπεφνεν. 
ως δ' όπότ' Ίαβίωνι ένπλόχαμος Αημήτηρ 125 

ω θνμω εΐξαβα μίγη φιλότητι χαί εννή 
νειω εν ι τριπόλ ω' ονδϊ δήν ήεν απνβτος · 
Ζευς, og μιν χατέπεφνε βαλών άργήτι χεραννω. · 
ώς δ' αν νυν μοι άγ&σθε, θεοί, βροτον άνδρα παρεΐναι. 
τον μϊν έγων έσάωσα περί τρύπιος βεβαώτα 130 

οίον, έπεί οί νήα θοήν άργήτι χεραννω • 
Ζευς έλσας έχέασσε μέσω ένί οίνοπι πόντω. 
[¿W άλλοι μϊν πάντες άπέφθιθεν έσθλοί εταίροι, 
τον δ' άρα δεϋρ' άνεμος τε φέρων χαί χϋμα πέλασσεν.] 
τον μϊν έγω φίλεόν τε χαί έτρεφον, ήδϊ έφασχον 135 

θήσειν άθάνατον χαί άγήραον ήματα πάντα. 
άλλ' έπεί οϋ πως έστι Α ιός νόον αίγιόχοιο 
οντε παρεξελθείν άλλον θεον ονθ' άλιώσαι, 
έρρέτω, εί μιν χεΐνος έποτρύνει χαί άνώγει, 
πόντον έπ' άτρνγετον πέμψω δέ μιν οϋ πη έγω γε' 140 

ού γάρ μοι πάρα νήες έπήρετμοι χαί εταίροι, 
οϊ χέν μιν πέμποιεν έπ' ευρέα νώτα θαλάσσης. 
αύτάρ οί πρόφρων ύποθήσομαι, ονδ' έπιχεύσω, 
ως χε μάλ' άσχηθής ην πατρίδα γαΐαν ΐχηται." 

την δ' αντε προσέειπε διάχτορος άργεΐφόντης- 145 

,,οντω νυν άπόπεμπε, Αιος δ' έποπίξεο μήνιν, 
μη πώς τοι μετόπισθε χοτεσσάμενος χαλεπήνη." 

ως άρα φωνήσας άπέβη χρατύς άργεΐφόντης· 
ή δ" έπ' Όδυσσήα μεγαλήτορα πότνια νύμφη 
ήι', έπεί δή Ζηνος έπέχλνεν άγγελιάων. 150 
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τον δ' άρ' έπ' ακτής ενρε καθήμενον ουδέ ποτ δββε 

δακρνόφιν τέρβοντο, κατείβετο δε γλυκύς αιών 

νόβτον όδνρομένω, έπει ούκέτι ήνδανε νύμφη, 

αλλ' ή τοι νύκτας μεν ίαύεβκεν xal ανάγκη 

εν βπέΰβι γλαφνροΐβι παρ' ουκ έθέλων έθελονβη' 155 

ήματα δ' αμπέτρηβι καΐ'ήιόνεΰβι καθίζων 

[δάκρνβι καΐ βτοναχήβι καΐ άλγεβι θυμό ν έρέχθών,] 

πόντον έπ' άτρύγετον δερκέβκετο δάκρυα λείβων. . 

άγχοϋ δ' ιβταμένη προβεφώνεε δια θεάων-

,,κάμμορε, μή μοι έτ' ένθάδ' όδύρεο, μηδέ τοι αιών 160 

φθινέτω' ήδη γάρ 6ε μάλα πρόφραββ' αποπέμψω, 

άλλ' άγε δούρατα μακρά ταμών άρμοζε ο χαλκω 

εύρεΐαν βχεδίην άτάρ ΐκρια πήξαι έπ' αυτής 

ύψον, ως 6ε φέρηβιν έπ' ήεροειδέα πόντον. 

αύτάρ έγώ 6ϊτον και νδωρ~ καΐ οΐνον έρνθρον 165 

ένθήβω μενοεικέ', α κέν τοι λιμον έρύκοι, ' 

εϊματά τ άμφιέβω· πέμψω δέ τοι ούρόν δπιβθεν, •' 

ως κε μάλ' άβκηθής βήν πατρίδα γαΐαν ΐκηαι, 

αϊ κε θεοί γ' έθέλωβι, τοι ονρανόν εύρύν έχονβιν, ' 

οι μεν φέρτεροί είβι νο ήβαί τε κρήναί τ ε." 170 

ώς φάτο, ρίγηβεν δέ πολύτλας δΐος Όδνββεύς, 

και μιν φωνήβας έπεα πτερόεντα προβηνδα' 

„άλλο τι δή 6ύ, θεά, τόδε μήδεαι, ουδέ τι πομπήν, 

ή με κέλεαι βχεδίη περάαν μέγα λαΐτμα Θαλά66ης, 

δεινόν τ άργαλέον τε' το δ' ούδ' έπΐ νήες έΐβαι 175 

ώκύποροι περόώβιν, άγαλλόμεναι Αιος ονρω. 

ούδ' αν ε'γών άέκητι βέθεν βχεδίης έπιβαίην, 

εί μή μοι τλαίης γε, θεά, μέγαν ορκον όμ066αι 

μή τί μοι αύτω πήμα κακόν βονλενβέμεν άλλο." 

ως φάτο, μείδηβεν δέ Καλυψώ δια θεάων, 180 

χειρί τέ μιν κατέρεξεν έπος τ' έφατ. έκ τ ονόμαζε ν 
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,,ή δή άλιτρός γ' έβσί καί ούκ άποφώλια είδώς' 

οΐον δή τον μνθον έπεφράσθης άγορεϋσαι. 

ΐστω νυν τόδε γαία καί ουρανός ευρύς ϋπερθεν 

καί το χατειβόμενον Στυγός νδωρ, og τε μέγιστος 185 

opxog δεινότατος τε πέλει μακάρεβσι θεοϊβιν, 

μή τι τοι αυτω πήμα κακόν βουλευσέμεν άλλο. 

αλλά τά μεν νοέω καί φράσσομαι, ασσ' αν έμοί περ 

αυτή μηδοίμην, ότε με χρειώ τόσον ΐχοι' 

καί γαρ έμοί νόος έστίν έναίβιμος, ουδέ μοι αυτή 190 

θυμός ένί βτήθεβσι βιδήρεος, αλλ' έλεήμων." 

rag άρα φωνήσασ' ήγήσατο δια θεάων 

καρπαλίμως ' 6 δ' έπειτα μετ ΐχνια βαίνε θεοίο. 

ίξον δέ σπεϊος γλαφνρόν θεός ήδέ καί άνήρ, 

καί ρ' 6 μέν ένθα καθέζετ' έπί θρόνου, ένθεν ανέστη 195 

'Ερμείας, νύμφη δέ τίθει πάρα πάσαν έδωδήν, 

έσθειν καί πίνειν, ola βροτοί άνδρες έδουβιν' 

αυτή δ' άνζίον ιζεν 'Οδυβσήος θείοιο, 

τή δέ παρ' αμβροσίην δμωαί καί νέκταρ έθηκαν. 

ol δ' έπ' όνείαθ' έτοιμα προκείμενα χείρας ΐαλλον. 200 

αΰτάρ έπεί τάρπησαν έδητύος ήδέ ποτήτος, 

τοις άρα μύθων ήρχε Καλυψώ δια θεάων 

,,διογενές Λαερτιάδη, πολνμήχαν' Όδυσσεϋ, 

ούτω δή οίκόνδε φίλην ές πατρίδα γαϊαν 

αντίκα νυν έθέλεις ίέναι; συ δέ χαίρε καί έμπης. 205 

εί' γε μέν είδείης σήσι φρεσίν, όσσα τοι alea 

κήδε' άναπλήσαι πριν πατρίδα γαϊαν ίκέσθαι, 

ένθάδε κ' ανθι μένων συν έμοί τόδε δώμα φυλάσσοις 

άθάνατός τ εέης, ίμειρόμενός περ ίδέσθαι 

σήν άλοχον, της τ' αίέν έέλδεαι ήματα πάντα. 210 

ού μέν θην κείνης γε χερείων εύχομαι είναι 

ου δέμας ουδέ φυήν, έπεί ου πως ουδέ έοικεν 
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ύνητάς άύανάτηβι δέμας καί είδος έρίζειν." 

τήν δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολνμητις'Οδνββενς" 

,,πότνα ύεά, μή μοι τόδε χώεο. οϊδα και αντος 215 

πάντα μάλ', οννεκα β ε ίο περι'φρω'ν Πηνελόπεια 

είδος άκιδνοτέρη μέγεύός τ' είβάντα Ιδέβύαι ' . . 

ή μϊν γαρ βροτός έβτι, βν δ' άύάνατος και άγήρως· 

άλλά καί ως εύέλω καί έέλδομαι ήματα πάντα ' 

οΐκαδέ τ έλύέμεναι καί νόβτιμον ήμαρ ίδέβύαι. 220 

εί δ' αν τις ραίηβι ύεών évi οΐνοπι πόντω, 

τλήβομαι έν βτήύεββιν έχων ταλαπενύέα ύυμόν 

ήδη γαρ μάλα πολλά πάύον καί πολλά μόγηβα 

κνμαβι καί πολέμω' μετά καί τόδε τοΐβι γενέβύω." 

ως έφατ', ήέλιος δ' άρ' έδν καί έπί κνε'φας ήλύεν 225 

έλύόντες δ ' άρα τώ γε μνχω βπείονς γλαφυρό ίο 

τερπέβ&ην φιλότητι, παρ' άλλήλοιβι μένοντες. 

ήμος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάκτυλος Ήώς, ' 
αύτίχ δ μεν χλαΐνάν τε χιτώνά τε ε'ννντ' Όδνββενς, 
αύτη δ' άργνφεον φάρος μέγα έννντο νύμφη, 230 

λεπτον καί χαρίεν, περί δέ ζώνη ν βάλετ ίξνΐ 
καλήν χρυβεέην, κεφαλή δ' έφύπερ&ε καλνπτρην. 
καί τότ Όδυββήι μεγαλήτορι μήδετο πομπή ν · 
δώκέν οι πέλεκνν μέγαν, άρμενον έν παλάμψόιν, 
χάλκεον, άμφοτέρωύεν άκαχμένον αντάρ έν αύτω 235 

βτειλεών περικαλλές έλάινον, εν έναρήρός' 
δώκε δ' έπειτα βκέπαρνον ένξοον ήρχε δ' όδοίο 
νήβον έπ' έβχατιής, ούι δένδρεα μακρά πεφνκειν, 
κλή&ρη τ αίγειρός τ', έλάτη τ ήν ούρανομήκής, 
ava πάλαι, περίκηλα, τά οt πλώοιεν έλαφρώς. 240 

αντάρ έπεί δή δεϊξ', ούι δ έ νδρ εα μακρά πεφνκειν, 
ή μεν έβη προς δώμα Καλυψώ δια ύεάων, 
αντάρ δ τάανετο δονρα• ύοώς δέ οί ήνντο έργον. 



-82 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ Г. 

εί'κοβι δ' εχβαλε πάντα, πελέχκησεν δ' άρα χαλκω, 
ξέσσε δ' επισταμένως και έπί στάθμη ν ΐθννεν. 245 

τόφρα δ' ενείχε τέρετρα Καλυψώ δια θεάων -
τέτρηνεν δ' άρα πάντα xal ήρμοσεν άλλήλοισιν, 
γόμφοισιν δ' άρα την γε xal άρμονίησιν άρασσεν. 
δσσον τίς τ έδαφος νηος τορνώσεται άνήρ -
φόρτιδος εύρείης, έύ είδώς τεκτοσννάων, 250 

το'σσον έπ' εύρεΐαν σχεδίην ποιήσατ 'Οδυσσεύς. 
έχρια δε στήσας, άραρών θαμέάι σταμίνεσσιν, 
ποίει' ατάρ μαχρήσιν έπηγκενίδεβσι τελεύτα. 
εν δ' [στον ποίει και έπίκριον άρμενον αύτω · 
προς δ' άρα πηδάλιον ποιήσατο, οφρ' ίθύνοι. 255 

φράξε δέ μιν ρίπεβσι διαμπερές οίβνΐνηβιν 
κύματος εΐλαρ έμεν πολλήν δ' έπεχεύατο νλην. 
τόφρα δέ φάρε' ένεικε Καλυψώ δια θεάων • 
[βτία ποιήβασθαι' δ δ' ευ τεχνήσατο και τά. 
εν δ' νπέρας τε κάλους τε πόδας τ ένέδησεν εν αυτή, 260 

μοχλοΐσιν δ' άρα την γε κατείρυσεν εις α λα δΐαν. · 
τέτρατον ήμαρ έην, xal τω τετέλεστο άπαντα' 

τφ δ' άρα πέμπτω πέμπ' άπο νήσου δια Καλυψώ 
εϊματά τ' αμφιέσαβα θνώδεα χαι λούσασα. 
έν δέ ο[ άσκόν έθηκε θεά μέλανος οένοιο 265 

τον έτερον, έτερον δ' ύδατος μέγαν, έν δέ και ή α 
κωρύκω ' έν δέ οι όψα τίθει μενοεικέα πολλά, 
ονρον δέ προέηκεν άπήμονά τε λιαρόν τε' 
γηθόβυνος δ' ούρω πέταβ' [στία δΐος 'Οδυσσεύς, 
αύτάρ δ πηδαλίω ίθύνετο τεχνηέντως 270 

ήμενος, ουδέ οί ύπνος έπί βλεφάροισιν έπιπτεν 
Πληιάδας τ έσορώντι καΐ όψέ δύοντα Βοάτην 
άρκτον θ', ήν και άμαξαν έπίκλησιν καλέουβιν, 
ή τ αντον στρέφεται καί τ 'Αρίωνα δοκεύει, 
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οΐη δ' αμμορός έστι λοετρών Ώκεανοΐο' 275 

την γαρ δη μιν ανωγε Καλυψώ δια θεαων 
ποντοπορενέμεναι έπ' αριστερά χειρbg έχοντα, 
επτά δε και δέκα μεν πλέεν ήματα ποντοπορεύων, 
όχτωκαιδεκάτη δ' έφάνη όρεα σχιόεντα 
γαίης Φαιήχων, οθι τ' άγχιστον πελεν αύτώ' 280 

εΐσατο δ' ως δτ έρινον έν ήεροειδέι πόντω. 
τον δ' έξ Αιθιόπων άνιών κρείων ένοσίχθων 

τηλόθεν έχ Σολύμων ορέων ί'δεν εΐσατο γάρ οί 
πόντον έπιπλώων. δ, δ' έχώσατο κηρόθι μάλλον, 
χινήσας δε χάρη π ροτ ΐ δν μυθήσατο θ υ μ ό ν 285 

„га πόποι, ή μάλα δή μετεβούλευσαν θεοί άλλως 
άμψ' 'Οδυσήι έμεΐο μετ Αίθιόπεσσιν έόντος' 
χαί δή Φαιήχων γαίης σχεδόν, ένθα οί αίσα 
έχφνγέειν μέγα πεΐραρ όιζύος, ή μιν [χάνει, 
αλλ' έτι μέν μίν φημι αδην έλάαν χακότητος." 290 

ως ειπών σΰναγεν νεφέλας, έτάραξε δε πόντον 
χερσί τρίαιναν ελών πάσας δ' ό ρ ό θ υ ν ε ν άέλλας 

παντοίων άνέμων, συν δε νεφέεσσι χάλνψεν 
γαΐαν δ μ ο ΰ χαί πόντον όρώρει δ' ούρανόθεν ννξ. 
συν δ' Ευρός τε Νότος τ έπεσον Ζέφυρος τε δυσαής 295 

χαί Βορέης αίθρηγενέτης μέγα χύμα χνλίνδων. 
χαί τότ 'Οδυσσήος λύτο γούνατα χαί φίλον ήτορ, 
δχθήσας δ' αρα είπε προς δν μεγαλήτορα θνμόν 
,,ώ μοι εγώ δειλός, τί νν μοι μήχιστα γένηται; 
δείδω, μή δή πάντα θεά νημερτέα εΐπεν, 300 

ή μ' έφατ έν πόντω, πριν πατρίδα γαΐαν Ιχέσθαι, 
'άλγε άναπλήσειν' τά δε δή νυν πάντα τελείται, 
ο'ίοισιν νεφέεσσι περιστέφει ούρανον ευρύν 
Ζευς, έτάραξε δε πόντον, έπισπέρχουσι δ' άελλαι 
παντοίων άνέμων. νυν μοι σώς αίπνς 'όλεθρος. 305 
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rpìg μάκαρες Aavaoì καϊ τετράκις, ο ϊ τότ ' ολοντο 

Τροίη έν εύρείη χάριν Ατρεΐδηβι φέροντες. 
καϊ δ ή έγώ γ 'όφελον θανέειν καϊ πότμον έπιβπεΐν 
ή ματ ι τω, δτε μοι πλεΐβτοι χαλκήρεα δοϋρα 
Τρώες έπέρριψαν περί Πηλεΐωνι θανόντι' 310 

τω κ έλαχον κτερέων, και μεν κλέος ήγον Αχαιοί' 
νυν δέ με λενγαλέω θανάτφ εΐμαρτο άλώναι." 

ώς άρα μιν είπόντ έλαβεν μέγα κνμα κατ άκρης 
δεινον έπεββύμενον, περί δέ βχεδίην έλέλιξεν. 
τήλε δ* από βχεδίης αύτος πέβε, πηδάλιον δέ 315 

έχ χειρών προέηκε' μέβον δέ οί Ιβτον έαξεν 
δεινή μιβγομένων ανέμων έλθονβα θύελλα,. • 
τηλοϋ δέ βπεΐρον xal έπίκριον έμπεβε πόντω. 
τον δ' άρ' ύπόβρνχα θήκε πολύν χρόνον, ούδέ δννάΰθη 
αίψα μάλ' άνβχεθέειν μεγάλου νπο κύματος άρμης' 3-20 

εϊματα γάρ ρ έβάρυνε, τά οί πόρε δια Καλυψώ, 
όψέ δέ δη ρ' άνέδν, βτόματος δ' έξέπτνβεν άλμην 
πιχρήν, ή οί πολλή άπό κράτος κελάρνζεν. 
αλλ' ούδ' ως βχεδίης έπελήθετο τειρόμενός περ, 
αλλά μεθορμηθεις ένΐ κύμαβιν έλλάβετ. αύτής, 325 

έν μέββη δέ κάθιζε τέλος θανάτου άλεείνων. -
τήν δ' έφόρει μέγα κύμα κατά ρόον ένθα και ένθα. 
ώς δ' οτ όπω ρινός Βορέης φορέηβιν άκανθας 
άμ πεδίον, πνκιναί δέ προς άλλήληβιν έχονται, 
ώς τήν αμ πέλαγος άνεμοι φέρον ένθα καϊ ένθα' 330 

άλλοτε μέν τε Νότος Βορέη προβάλεβκε φέρεΰθαι, 
άλλοτε δ' αν τ' Ενρος Ζεφύρω εϊξαβκε διώκειν. 

τον δέ ίδεν Κάδμου θνγάτηρ καλλίβφνρος 'Ινώ, 
Λενκοθέη, ή πρίν μέν έην βροτος αύδήεϋβα, • 
νυν δ' αλός έν πελάγεββι θεών εξ έμμορε τιμής. 335 

ή ρ' Όδυβή' έλέηβεν άλώμενον άλγε' έχοντα, 
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[αίθυίη δ' έιχνϊα ποτή άνεδύβετο λίμνης,] 
ίξε δ επί βχεδίης πολυδέβμον είπε τε μνθον 
,,κάμμορε, τίπτε τοι ώδε Ποβειδάων ένοβίχθων 
ώδνβατ έχπάγλως, ort τοι κακά πολλά φυτεύει; 340 

ού μεν δη βε καταφθίβει μάλα περ μενεαίνων 
άλλά μάλ' ώδ' ερξαι, δοκέεις δέ μοι ουκ άπινύββειν 
εϊματα ταΰτ' άποδύς βχεδίην άνεμοιβι φέρεβθαι 
κάλλιπ', άτάρ χείρεββι νέων έπιμαίεο νόβτον 
γαίης Φαιήκων, δθι τοι μοΐρ' έβτϊν άλνξαι. 345 

τη δέ, τόδε κρήδεμνον υπό βτέρνοιο τανύββαι 
άμβροτον ούδέ τί τοι παθέειν δέος ούδ' άπολέβθαι. 
αύτάρ επήν χείρεββιν έφάψεαι ήπείροιο, 
άψ άπολυβάμενος βαλέειν εις οί'νοπα πόντον 
πολλον άπ' ηπείρου, αυτός δ' άπονο ff φι τραπέβθαι." 350 

ώς άρα φωνήβαβα θεά κρήδεμνον έδωκεν, ' 
αυτή δ' αψ ές πόντον έδύβετο χνμαίνοντα 
αίθυίη έιχνϊα· μέλαν δέ ε χϋμα χάλνψεν. 
αύτάρ δ μερμήριξε πολύτλας δΐος Όδνββενς, 
όχθήβας δ' άρα είπε προς δν μεγαλήτορα θνμόν 355 

,,ώ μοι έγώ, μη τις μοι ύφαίνηβιν δ όλον αντε 
αθανάτων, δτε με βχεδίης άποβήναι άνώγει. 
άλλά μάλ' οϋ πω πείβομ', έπεϊ εκάς όφθαλμοΐβιν 
γαΐαν έγών ίδόμην, οθι μοι φάτο φνξιμον είναι. ' 
άλλά μάλ' ώδ' έρξω, δοκέει δέ μοι είναι άριβτον 360 

'όφρ' αν μέν χεν δονρατ' έν άρμονίηβιν άρήρη, 
τόφρ' αυτού μενέω xal τλήβομαι άλγεα πάβχων 
αύτάρ έπήν δη μοι βχεδίην διά κύμα τινάξη, -
νήξομ', έπεϊ ού μέν τι πάρα προνοήβαι άμεινον." 

είος δ τανθ' ωρμαινε κατά φρένα xal κατά θνμόν, 365 

ώρβε δ' έπι μέγα χνμα Ποβειδάων ένοβίχθων, . 
δεινόν τ' άργαλέον τε, κατηρεφές, ήλαβε δ' αύτόν. 
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<ag δ' άνεμος ζαής ήίων 9ημώνα τινάξη 
χαρφαλέών xà μεν άρ τε διεβκέδαβ' άλλνδις άλλη' 
ώς της δονρατα μακρά διεβκέδαβ'. αντάρ Όδυββενς 370 

άμφ' ivi δονρατι βαίνε, χέλη9' ώς ΐππον έλαννων, 
εΐματα δ' έξαπέδννε, τά οί πόρε δια Καλυψώ, 
αντίκα δε κρήδεμνον νπό βτέρνοιο τάννββεν, 
αυτός δέ πρηνής άλι κάππεβε χεΐρε πετάββας, 
νηχέμεναι μεμαώς. ΐδε δέ κρείων ενοβίχ&ων, 375 

κινήβας δέ κάρη προτϊ δν μν&ηβατο 9νμόν . 
,,οΰτω ννν κακά πολλά παύών άλόω κατά πόντον, 
είς ο κεν άν9ρώποιβι διοτρεφέεββι μιγείης. 
άλλ' ονδ' ώς βε εολπα όνόββεβ9αι κακότητος." 

ώς άρα φωνήβας ΐμαβεν καλλίτρίχας ίππους, 380 

ΐκετο δ' είς Αίγας, 591 οί κλντά δώματ' ίαβιν. ' . 
αντάρ Α9ηναίη κούρη Α ώς άλλ' ένόηβεν. 

ή τοι των άλλων άνεμων χατέδηβε χελεν9ονς, ' 
πανβαβ9αι δ' έκέλενβε και εννη9ήναι άπαντας' . 
ώρβε δ' έπί κραιπνον Βορέην, προ δέ κνματ εαξεν, 385 

έως 5 γε Φαιήκεββι ψιληρέτμοιβι μιγείη 
διογενής Όδνβεύς 9άνατον και χήρας άλνξας. 

εν9α δύω νύκτας δύο τ ή ματ α κύματι πηγω 
πλάξετο, πολλά δε οί κραδίη προτιόββετ ολε9ρον. 
άλλ' οτε δή τρίτον ήμαρ ένπλόκαμος τέλεβ' 'Ηώς, 390 

καϊ τότ' έπειτ άνεμος μέν έπαύβατο, ή δέ γαλήνη 
έπλετο νηνεμίη' ό δ' άρα βχεδον εΐβιδε γαΐαν 
όξν μάλα προϊδών, μεγάλου νπό κύματος άρ9είς. 
&ς δ' οτ άν άβπάβιος βίοτος παίδεββι φανήη 
πατρός, δς ¿ν νονβω κήται κρατερ' άλγεα πάβχων, 395 

δηρδν τηκόμενος, βτνγερός δε οί ίχραε δαίμων 
άβπάβιον δ' άρα τόν γε 9εοΙ κακότητος ίλνβαν, 
ώς Όδυβεΐ άβπαβτον έείβατο γαία xal ύλη, 
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νήχε δ' έπειγόμενος ποβίν ηπείρου έπιβήναι. 
αλλ' δτε τόσσον άπήν, οσσον τε γέγωνε βοήσας, 400 

και δη δοΰπον άκουσε ποτΐ σπιλάδεσσι θαλάσσης' 
ρόχθει δε μέγα κύμα ποτ I ξερό ν ήπείροιο 
δεινον έρευγόμενον, εί'λυτο δέ πάνθ' άλός άχνη' 
οΰ γαρ. έσαν λιμένες νηών οχοι, ουδ' έπιωγαί, 
αλλ' ακται προβλήτες εσαν σπιλάδες τε πάγοι τε ' 40δ 

καΐ τότ 'Οδυσσήος λυτό γούνατα και φίλον ήτορ, ' 
όχθήσας δ' άρα είπε προς δν μεγαλήτορα θυμόν" 
,,ω μοι, έπεί δή γαΐαν άελπέα δώκεν ίδέσθαι 
Ζεύς, και δή τάδε λαΐτμα διατμήξας έπέρησα, 
έκβασίς ου πη φαίνεθ' άλός πολιοίο θύραξε' 410 

έκτοσθεν μεν γάρ πάγοι δξέες, άμφΐ δε κϋμα 
βέβρυχεν ρόθιον, λισσή δ' άναδέδρομε πέτρη, 
άγχιβαθής df θάλασσα, και ου πως έστι πόδεσσιν . 
στήμεναι άμφοτέροισι και έκφυγέειν κακάτητα ' 
μή πώς μ' έκβαίνοντα βάλη λίθακι ποτί πέτρη 415 

κϋμα μέγ' άρπάξαν μελέη δε μοι έσσεται δρμή. 
εί δέ κ έτι προτέρω παρανήξομαι, ήν που έφεύρω 
ήιόνας τε παραπλήγας λιμένας τε θαλάσσης, 
δείδω, μή μ' έξαϋτις άναρπάξάσα θύελλα 
πόντον έπ' ίχθυόεντα φέρη βαρέα βτενάχοντα, 420 

ήέ τί μοι και κήτος έπισσεύη μέγα δαίμων 
έξ. άλός, οιά τε πολλά τρέφει κλυτος Αμφιτρίτη· 
οιδα γάρ, ως μοι δδώδυβτμι κλυτδς έννοβίγαιog." 

είος δ τανθ' ώρμαινε κατά φρένα καΐ κατά θυμόν, 
τόφρα δέ μιν μέγα κϋμα φέρε τρηχεΐαν έπ' άκτήν. 425 

ένθα κ άπο βινούς δρύφθη, συν δ' δβτέ' άράχθη, 
εί μή έπί φρεσί θήκε θεά, γλαυκωπις 'Λθήνη ' 
άμφοτέρησι .δέ χερσίν έπεσσύμενος λάβε. πέτρης, 
της έχετο στενάχων, εΐως μέγα κϋμα παρήλθεν. • 
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καΐ το μεν ώς νπάλυξε, παλιρρόθιον δέ μιν αντις 430 

πλήξεν έπεββνμενον, τηλοϋ δέ μιν έμβαλε πόντοι, 
ώς δ' δτε πονλύποδος θαλάμης έξελκομένοιο 
προς κοτνληδονόφιν πνκιναί λάιγγες έχονται, 
ώς τοΰ προς πέτρηβϊ θραβειάων από χειρών 
ρινοί άπέδρυφθεν τον δέ μέγα κύμα κάλνψεν. 435 

ένθα κε δή δύβτηνος υπέρ μδρον ώλετ Όδυββεύς, 
εί μή έπιφροβννην δώκε γλανκώπις Αθήνη. 
κύματος έξαναδύς, τά τ έρεύγεται ήπειρόνδε, 
νήχε παρέξ ές γαΐαν δρώμενος, εί πον έφεύροι 
ήιόνας τε παραπλήγας λιμένας τε θαλάββης. 440 

αλλ' δτε δή ποταμοίο κατά βτόμα καλλιρδοιο 
ίξε νέων, τή δή of έείβατο χώρος άριβτος, 
λείος πετράων, καΐ επί βκέπας ήν άνέμοιο, 
έγνω δε προρέοντα καΐ ενξατο δν κατά θυμόν' 
,,κλϋθι, άναξ, δτις έββί' πολύλλιβτον δέ β' ίκάνω, 445 

φεύγων έκ πόντοιο Ποβειδάωνος ένιπάς. 
αίδοΐος μέν τ έβτι καΐ άθανάτοιβι θεοΐβιν 
ανδρών δς τις ΐκηται άλώμενος, ώς καΐ έγώ ννν 
βόν τε ρόον βά τε γούναθ' ίκάνω π ολλά μογήβας. 
αλλ' έλέαιρε, άναξ' ικέτης δέ τοι εύχομαι είναι." 450 

ώς φάθ', δ δ' αντίκα πανβεν εον ρόον, έβχε δέ κνμα, 
πρόβθε δέ of ποίηβε γαλήνην, τον δέ βάωβεν 
ές ποταμού προχοάς. δ δ' άρ' αμφω γούνατ έκαμψεν 
χεΐράς τε βτιβαράς' άλΐ γάρ δέδμητο φίλον κήρ. 
ωδεε δέ χρόα πάντα, θάλαββα δέ κήκιε πολλή 455 

αν βτόμα τε φΐνάς θ'' δ δ' άρ' άπνενβτος καΐ άναυδος 
κεΐτ δλιγηπελέων, κάματος δέ μιν αίνός ΐκανεν. 
άλλ' δτε δή φ' άμπνντο καΐ ές φρένα θυμός άγέρθη, 
καί τότε δή κρήδεμνον άπδ εο λύβε θεοΐο. 
καϊ τό μέν ές ποταμόν άλιμυρήεντα μεθηκεν, 460 
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αψ δ' έφερεν μέγα κύμα κατά ρόον, alfa δ' άρ' 'Ινώ 
δέξατο χερσί φίληαιν ό δ' έκ ποταμοΐο λιασθείς 
βχοίνω νπεκλίνθη, κύσε δε ζείδωρον άρονραν. 
όχθήβας δ' άρα είπε προς δν μεγαλήτορα θνμόν 
,,ώ μοι έγώ, τί πάθω; τί νν μοι μήκιστα γένηται; 465 

ει μέν κ' έν ποταμω δυσκηδέα νύκτα φυλάσσω, 
μή μ' άμυδις στίβη τε κακή καΐ θήλυς έέρση 
έξ δλιγη πελίης δαμάση κεκαφηότα θυμό ν ' 
αϋρη δ' έκ ποταμού ψυχρή πνέει ήώθι πρό. 
εΐ δέ χεν ές κλιτύν άναβάς καϊ δάβκιον ύλην 470 

θάμνοις έν πυκινοϊβι καταδράθω, εί' με μεθείη 
βΐγος καϊ κάματος, γλυκερός δέ μοι ύπνος έπέλθοι, 
δείδω, μή θήρεσβιν έλωρ καϊ κύρμα γένωμαι." 

ως αρα οί φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον είναι' 
βή β' ΐμεν εις νλην ' τήν δέ σχεδόν ύδατος εύρεν 475 

έν περιφαινομένω' δοιούς δ' άρ' νπήλνθε θάμνους, 
έξ όμόθεν πεφυώτας' ό μέν φυλίης, δ δ' έλαίης. 
τούς μέν άρ' οντ άνέμων διάη μένος υγρό ν άέντων, 
ούτε ποτ' ήέλιος φαέθων άκτΐσιν έβαλλεν, 
οντ 'όμβρος περάασκε διαμπερές' ώς άρα πυκνοί 480 

άλλήλοιβιν έφυν έπαμοιβαδίς' ot)g υπ' 'Οδυσσεύς 
δύσετ. άφαρ δ' εννήν έπαμήσατο χερσί φίλησιν 
εύρεΐαν φύλλων γάρ έην χύσις ήλιθα πολλή, 
όσσον τ' ήέ δύω ήέ τρεις άνδρας έρυβθαι 
ώρη χειμερίη, εί καϊ μάλα περ χαλεπαίνοι. 485 

τήν μέν ίδών γήθησέ πολύτλας δΐος 'Οδυσσεύς, 
έν δ' άρα μέσση λέκτο, χύσιν δ' έπεχεύατο φύλλων, 
ώς δ' ότε τις δαλόν σποδιή ένέκρνψε μελαίνη 
άγρον έπ' έσχατιής, φ μή πάρα γείτονες άλλοι, 
σπέρμα πυρός σώζων, ίνα μή πόθεν άλλοθεν ανοι, .490 

rag Όδνσεύς φύλλοιΰι καλύψατο. τω δ' άρ' 'Λθήνη 
HOMSRI 0DYS8EA. I. 8 
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νπνον έπ ο μ. μαβί χεν, ίνα μιν πανβειε τάχιβτα 
δνβπονέος καμάτοιο φίλα βλέφαρ' άμφικαλύψας. 

Ο Δ Τ Σ Σ Ε Ι Α Σ Ζ. 

Όάνβ βέως αφιζις εις Φαίακας. 

ως δ μέν έ νθα κα&εϋδε πολντλας δΐος Όδνββενς • 
ΰπνω καΐ καμάτω άρημένος· αντόρ 'Α9ήνη 
βή φ' ές Φαιήκων ανδρών δήμόν τε πάλιν τε, 
οί πρίν μεν ποτ' ίναιον έν ενρνχόρω 'Τπερείη, 
άγχοϋ Κυκλώπων ανδρών νπερηνορεόντων, 5 
οι βφεας βινέβκοντο, βίηφι δέ φέρτεροι ήβαν. • 
ένθεν άναβτήβας άγε Νανβί&οος 9εοειδής, 
ειβεν δέ Σχερίη εκάς ανδρών άλφηβτάων, 
άμφΐ δέ τείχος έλαββε πόλει, καϊ έδείματο οίκους, 
καΐ νηονς ποίηβε θ ε ώ ν , καϊ έδάββατ άρονρας. 10 

αλλ' δ μεν ήδη κηρϊ δαμεϊς 'Αιδόβδε βεβήχειν, 
'Αλκίνοος δέ τότ' ήρχε, θ ε ώ ν άπο μήδεα είδώς. 
τον μέν έβη πρδς δώμα θεά, γλαυκώπις 'Α9ήνη, 
νόΰτον Όδυββήι μεγαλήτορι μητιόωβα. 
βή δ' ίμεν ές 9άλαμον πολυδαίδαλου, ω ένι κονρη 15 

κοιματ άθανάτηβι φνήν καϊ είδος δμοίη, 
Ναυβικάα 9υγάτηρ μεγαλήτορος Άλκινόοιο, 
παρ δέ δν' άμφίπολοι, χαρίτων άπο κάλλος έχονβαι, 
βτα&μοΐιν εκάτερ&ε, 9νραι δ' έπέκειντο φαειναί^ 
ή δ' ανέμου ώς πνοιή έπέββντο δέμνια κονρης, 20 

βτή δ' άρ' υπέρ κεφαλής καί μιν πρδς μ ΰ θ ο ν Ιειπεν, 
είδομένη κούρη νανβικλειτοΐο Ανμαντος, 
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ή of όμηλικίη μεν έην, κεχάριβτο ÒÌ θνμω. 
τη μιν έειβαμένη προβέφη γλανκώπις Άθήνη' 

^„Ναυβιχάα, τί νύ β' ώδε μεθήμονα γείνατο μήτηρ; 2δ 

εϊματα μεν rot κείται άκηδέα βιγαλόεντα, 
βοΐ δϊ γάμος βχεδάν έβτιν, ίνα χρή καλά μϊν αυτήν 
ενννβθαι, τά δϊ το te ι παραβχεΐν, οι κέ β' άγονται· 
έκ γάρ rot τούτων φάτις ανθρώπους αναβαίνει 
έβθλή, χαίρουβιν ,δϊ πατήρ καΐ πότνια μήτηρ. 30 

άλλ' ίο μεν πλννέουβαι άμ' ήοΐ φαινομένηφιν' 
και τοι έγώ βυνέριθος άμ' εψομαι, δφρα τάχιβτα 
έντννεαι, έπεϊ οϋ τοι έτι δήν παρθένος έββεαι · 
ήδη γάρ βε μνώνται άριβτήες κατά δήμον 
πάντων Φαιήκων, οθι τοι γένος έβτΐ καΐ αύτη. 35 

αλλ' άγ' έπότρννον πατέρα κλυτον ήωθι πρό 
ήμιόνονς xal άμαξαν έφοπλίβαι, ή χεν άγηβιν 
ξώβτρά τε xal πέπλους xal ρήγεα βιγαλόεντα. 
xal δϊ 0οI ώδ' αύτη πολύ χάλλιον ήϊ πόδεββιν 
έρχεβθαΐ" πολλόν γάρ από πλυνοί είβι πόληος." 40 

ή μεν άρ' ώς είποϋβ' άπέβη γλαυκώπις Άθήνη 
Ούλυμπόνδ', δθι ψαδί θεών έδος άβψαλϊς αίεϊ 
έμμεναι. ούτ' άνέμοιβι τινάββεται ούτε ποτ' ύμβρω 
δενεται ούτε χιών έπιπίλναται, αλλά μάλ' άΐθρη ' 
πέπταται άνέφελος, λευκή δ' έπιδέδρομεν αίγλη' 45 

τω ένι τέρπονται μάκαρες θεοί ήματα πάντα, 
ένθ' άπέβη γλανκώπις, έπεϊ διεπέφραδε κούρη. 

αύτίκα δ' 'Ηώς ήλθεν έύθρονος, ή μιν έγειρεν 
Ναυβικάαν ένπεπλον άφαρ δ' άπεθανμαβ' 'δνειρον, 
βή δ' Ιέναι διά δώμαθ', ΐν' άγγείλειε τοκενβιν, 50 

πατρί φίλω xal μητρί' κιχήβατο δ' ένδον έόντας. 
ή μϊν έπ' έβχάρη ήβτο βύν άμφιπόλοιβι γνναιξίν 
ήλάκατα βτρωφώβ' άλιπόρφνρα' τώ δϊ θ ύ ρ α ξ ε 
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έρχομένω ξύμβλητο μετά κλειτούς βαβιλήας -χ.,· -
ές βονλήν, ΐύα μιν κάλεον Φαίηκες άγαυοί. .55 

ή δε μάλ' άγχι βταβα ψίλον πατέρα προβέειπεν 
,,πάππα φίλ', ουκ αν δή μοι έφοπλίββειας άπήνην 
ύψηλήν έύκνκλον, ίνα κλντά ε'ίματ άγωμαι 
ές ποταμόν πλννέονβα, τά μοι ρερνπωμένα κείται; 
και δέ 0οί αύτω έοικε μετά πρώτοιβιν έόντα 60 
βονλάς βονλεύειν καθαρά χροΐ εΐματ' έχοντα. λ 

πέντε δέ τοι φίλοι νϊες ένϊ μεγάροΐβ γεγάαβιν, 
οί δυ ¿πνέοντες, τρεις δ' ήίθεοι θαλέθοντες' 
οι δ' αίεΐ έθέλονβι νεόπλντα εΐματ' έχοντες 
ές χορό ν έρχεβθαι' τά δ' έμή φρενΐ πάντα μέμηλεν." 65 

ώς έφατ ' αΐδετο γάρ θαλερόν γάμον έξονομήναι 
πατρϊ φίλω. & δέ πάντα νόει καί άμείβετο μύθω · 
„ούτε τοι ήμιόνων φθονέω, τέκος, οϋτε τεν άλλον, 
έρχευ, άτάρ τοι δμωες έφοπλίββονβιν άπήνην 
νψηλήν ένκνκλον, νπερτερίη άραρνΐαν." '70 

ώ? είπων δμώεββιν έκέκλετο, τοί δέ πίθοντο. 
οί μέν άρ' έκτος άμαξαν έντροχον ήμιονείην 
ωπλ.εον, ήμιόνονς θ' ϋπαγον ξεϋξάν θ' νπ απήνη· 
κούρη δ' έκ θαλάμοιο φέρεν έβθητα φαεινήν. 
και την μέν κατέθηκεν ένξέβτω έπ' απήνη, 75 

μήτηρ δ' έν κίβτη έτίθει μενοεικέ' έδωδήν 
παντοίην, έν δ' όψα τίθει, έν δ' οΐνον έχενεν 
άβκώ έν αίγείω' κούρη δ' έπεβήβετ άπήνης. 
δωκεν δέ χρνΰέη έν ληκύθα νγρόν έλαιον, 
εϊως χντλώβαιτο βνν άμφιπόλοιβι γνναιξίν. 80 
ι) δ' έλαβεν μάβτιγα καί ήνία βιγαλόεντα, 
μάΰτιξεν δ' έλάαν καναχή δ' ήν ήμιόνοιιν. 
αί δ' άμοτον τανύοντο, φέρον δ' έβθητα καί αντήν, 
ουκ οίην, άμα τή γ ε καί άμφίπολοι κίον άλλαι. 



. ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ VI. 93 

al δ' от ε δή ποταμοΐο φόον περικαλλέ' ϊκοντο, 8δ 

εν9' ή tot πλννοί ήβαν έπηετανοί, πολύ δ' ύδωρ 
καλόν ύπεκπρόρεεν μάλα περ φυπόωντα κα9ήραι, 
εν9' αϊ γ' ήμιόνονς μίν ύπεκπροέλνβαν απήνης.· 
και τάς μεν βεϋαν ποταμον πάρα δινήεντα ' 
τρώγειν άγρωβτιν μελιηδέα' τ al δ' άπ' απήνης 90 

εϊματα χερβίν έλοντο καΐ έβφόρεον μέλαν νδωρ, 
βτεΐβον δ' έν βό9ροιβι 9οως έριδα προφέρονβαι. 
αύταρ έπεί πλϋνάν τε κά9ηράν τε ρνπα πάντα, 
εξείης πέταβαν παρά 9ΐν' αλός, ήχι μάλιβτα 
λάιγγας ποτΐ χέρβον άποπλννεβκε 9άλαβ6α. 9δ 
αί δέ λοεββάμεναι καΐ χριβάμεναι λίπ έλαιω 
δεΐπνον έπει9' εϊλοντο παρ' 'όχ9ηβιν ποταμοΐο, 
εϊματα δ' ήελίοιο μένον τερβήμεναι αύγή. 
αύτάρ έπεί βίτον τάρφ9εν δμωαί τε καΐ αυτή, 
βφαίρη ταΐ δ' άρ' έπαιξον από κρήδεμνα βαλοϋβαΐ" 1®β 
τήβι δε Νανβικάα λευκώλενος ήρχετο μολπής. 
οϊη δ' "Αρτεμις εΐβι κατ' ονρεα ίοχέαιρα, 
ή κατά Τηνγετον περιμήκετον ή Έρνμαν9ον, 
τερπομένη κάπροιβι καΐ ώκείης έλάφοιβιν 
τη δέ 9' άμα ννμφαι, κονραι Αίος αίγιόχοιο, 10δ 

αγρονόμοι παίξονβι, γέγη9ε δέ τε φρένα Αητώ' 
παβάων δ' ύπέρ ή γ ε κάρη έχει ήδϊ μέτωπα, ' 
ρεΐά τ' άριγνώτη πέλεται, καλαΐ δέ τε παβαι' 
ως ή γ' άμφιπόλοιβι μετέπρεπε παρ9ένος άδμής. 

άλλ' 5τε δή άρ' έμελλε πάλιν οίκόνδε νέεβ9αι 110 
ξενξαβ' ήμιόνονς πτνξαβά τε εϊματα καλά, 
έν9' αντ' άλλ' ένόηβε 9εά, γλανκώπις 'Α9ήνη, 
ώς Όδνβεύς έγροιτο ίδοι τ' έυώπιδα κούρην, 
ή οί Φαιήκων άνδρών πόλιν ήγήβαιτο. 
βφαΐραν έπειτ έρριψε μετ άμφίπολον βαβίλεια· 115 
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5 

άμφιπόλον μεν άμαρτε, βαθείη S' ίμβαλε δίνη· 
κι d' ini μακρόν ave αν ' 6 δ' έγρετο δΐος 'Οδυσσεύς, 
έξόμενος δ' αρμαινε κατά φρένα καΐ κατά θνμόν 

f^ra μοι έγώ, τέων αντε βροτών ές γαΐαν [κάνω; 
ή ρ οΐ γ' ύβρισταί τε καΐ άγριοι ουδέ δίκαιοι, 120 

ήε φιλόξεινοι καί βφιν νόος έστί θεονδής; 
ως τέ με κονράων άμφήλνθε θήλυς άντή' 
[νυμφάων, α'ί έχονσ' èρέων αίπεινά κάρηνα 
και πηγάς ποταμών καϊ πίσεα ποιήεντα.] 
ή νύ που άνθρώπων είμΐ σχεδόν αύδηέντων. 125 

αλλ' άγ' έγών αυτός πειρήσομαι ήδέ ίδωμαι.!" 
rag ειπών θάμνων νπεδύβετο δίος 'Οδυσσεύς, 

έκ πνκινής δ' ύλης πτόρθον κλάσε χειρί παχείη 
φύλλων, ώς ρύσαιτο περί χροΐ μήδεα φωτός, 
βή δ' [μεν ώς τε λέων όρεσίτροφος άλκΐ πεποιθώς, 130 

ός τ' είσ' ύόμένος καί άήμενος, έν δέ οί δσσε 
δαίεται' αντάρ δ βονσί μετέρχεται ή δίεσσιν 
ήέ μετ άγροτέρας έλάφονς' κέλεται δέ έ γ αστή ρ 
μήλων πειρήσοντα καί ές πνκινδν δόμον έλθεΐν 
ώς Όδνσενς κούρησιν έυπλοκάμοισιν Εμελλεν 135. 

μίξεσθαι γυμνός' Τίερεών"^χρειώ gag ΐκανέν. ^¿Οτλ'^1 ' 

οί'η ο Αλκινόου θνγάτηρ μενε" τή γαρ Αθήνη 
θάρσος ένί φρεσί θήκε^καί έκ δέος εΐλετο γυίων. 140 

Of ζστή~~δ' άντα σχομενη'^δ δέ (ΐε^^ρχξεν 'Οδυσσεύς, 
ή γούνων λίσσοιτο λαβών ένωπιδα κούρην, 
ή αντως έπέεσσιν άποσταδά μειλιγίοισιν^α^~'. 
λίσσοιτ, εί δείξειε πόλιν καί εΐματαοοίη. 
rag άρα οί φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον είναι, 145 

λίσσεσθαι έπέεσσιν άποσταδά μειλιχίοισιν, 
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μη οί γούνα λαβόντι χολώόαιτο φρένα κονρη. 
αντίκα μειλίχιον xal χερδαλέον φάτο μύθο ν. 

ΓΖήγοννούμαί β ε, άναβΟα · θεό? νν τις, ίή\βροτός ¿ f f f f t j 
\εί) μέν τις θεός ε00ι, τοί ονρανον^ενρνν εχονΰιν, 150 

'Αρτέμιδί 0ε έγώ γε, Αιος xovgrj μεγάλο io, 
είδός τε μέγεθος τε φνήν τ άγχιθτα έίθκω·' k^oJlii» 
ει' δέ τις έ00ι βροτών, ο? έπΐ χθονί ναιετάονΟιν, 
τρις μάκαρες μεν 0οί γε πατήρ καί πότνια μήτηρ, 
τρίς μάκαρες δε καθίγνητοι' μάλα πού 0φι0ι θυμός 155 

αίεν ένφρο0ννη0ιν ίαίνεται εϊνεκα 0εΐο, 
λεν000ντων τοιόνδε θάΛο? χορ'ον εί0οιχνεύ0αν. 

|κεξνθ£? δ' al· περί κί^» βαχΛρτατος έξοχον άλλων, 
^ δνκε^β' έέδνοιΰι βοί0ας ολικόνδ' άγάγηται? ος κε^Ο έεδνοι0ι βριθάς οίκονδ αγαγηται. -) Cne^ - e-=·ΛΛ-· 

^ji^óv γαρ πω τοιόνδε ΐδον βροτόν όωθαλμοΐίαιν, 160 

οιίτ' άνδρ' ούτε γυναίκα' βέβας μ' έχει εΐΒορόωντα. 
Αήλω δη ποτε τοΐον Απόλλωνος παρά βωμω 
φοίνικος νέον έρνος άνερχόμενον ένόηβα" 
ήλθον γαρ και κεΐ0ε, πολύς δέ μοι έθπετο λαός, 
τήν οδόν, ή δή μέλλεν έμοί κακά κήδε' έοεβθαι. 165 

¡rag δ' αύτως καί κείνο ιδίαν έτεθήπεα θνμω 
δήν, έπεί οϋ πω τοΐον άνήλνθεν έκ δόρυ γαίης, 
ώς 0έ, γνναι, άγαμαί τε τέθηπά τε, δείδια δ' αίνώς 
γουνών άψαβθαι ' [χαλεπυν δέ με πένθος ίκάνει.. 
χθιζος έεικο0τω φνγον ή ματ ι οΐνοπα πόντου ' 170 

τόφρα δέ μ' ai ει κύμα φόρει κραιπναί τε θνελλαι 
νήβον απ Ώγνγίης. νύν δ' ένθάδε κάμβαλε δαίμων, 
δφρ' έτι που και τήδε πάθω κακόν ού γαρ όίω 
παν0ε0θ', αλλ' έτι πολλά θεοί τελέουοι πάροιθεν. 
άλλά, άνα00*, έλέαιρε ' 0ε γάρ κακά πολλά μογήΰας Πδ 
ές πρώτην ίκόμην. των δ' άλλων οϋ τινα οϊδα 
ανθρώπων, ο'ί τήνδε πόλιν καί γαΐαν έχονΟιν. 
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άβτν δε μοι δεΐξον, δος δε ρ άκο ς άμφιβαλέβθαι, 
εΐ τί που εΐλνμα βπείρων έχες ένθάδ' Ιονβα. 
βοΐ δε θεοί τόβα δοΐεν, оба φρεβΐ 6ή6ι μενοινας, 180 

άνδρα τε xal οίκον, χαI ¿μοφροβύνην ύπάβειαν 
εβθλήν' ού μέν γάρ τον γε κρεΐββον xal άρειον, 
ή δθ' όμοφρονέοντε νοήμαβιν οίκον έχητον 
άνήρ ήδέ γυνή" πόλλ' άλγεα δνβμενέεββιν, 
χάρματα δ' εύμενέτηβι, μάλιβτα δέ τ έκλνον αυτοί." 185 

τον δ' αν Νανβικάα λενκώλενος άντίον ηϋδα' 
,,ξείν', έπεί ούτε κακω οντ άφρονι φωτΐ έοικας· 
Ζευς δ' αύτος νέμει 'όλβον 'Ολύμπιος άνθρώποιβιν, 
έβθλοίς ήδέ καχοΐβιν, δπως έ&έληβιν, έχάβτω' 
και που βοΐ τάδ' έδωκε, βέ δέ χρή τετλάμεν έμπης" 190 

ννν δ', έπεί ήμετέρην τε πόλιν xal γαΐαν [χάνεις, 
οντ' ονν έβθήτος δενήβεαι οντε τεν άλλον, 
ων Ιπέοιχ Ικέτην ταλαπείριον άντιάβαντα. 
άβτν δέ τοι δείξω, έρέω δέ τοι οϋνομα λαών.{ 
Φαίηκες μέν τήνδε πόλιν καΐ γαΐαν έχονβιν, 195 

είμΐ-δ' έγώ θυγάτηρ μεγαλήτορος Αλκινόοιο, 
τον δ' έχ Φαιήκων έχεται κάρτος τε βίη τε." 

^η ρ α καϊ άμφιπόλοιβιν ένπλοκάμοιβι κέλενβεν ^ ο-^. 
,,βτήτέ μοι, αμφίπολοί" πόβε φεύγετε φώτα Ιδοϋβάί; ^ 
ή μή πού τινα δνβμενέων φάβθ' έμμεναι άνδρών; 200 

ούκ έβθ' ούτος άνήρ διερος βροτός, ούδέ γένηται, 
δς χεν Φαιήκων ανδρών ές γαΐαν ΐχηται ь*>~ш 

δηιοτήτα φέρων' μάλα γάρ φίλοι αθανάτοιβιν. 
^οίκέομεν δ' απάνενθε πολνκλύβτω ένΐ πόντω, 
έβχατοι, ούδέ τις άμμι βροτών έπιμίβγεται άλλος. 205 

αλλ' δδε τις δνβτηνος άλώμενος έν&άδ' [χάνει, -^ 
τον νυν χρή κομέειν προς γάρ Α ιός είβιν άπαντες 
ξεΐνοί τε πτωχοί τε, δόβις δ' όλίγη τε φίλη τε. 
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άλλα δότ', άμφίπολοι, ξείνφ βρώσιν τε πόσιν τε, 
λούσατέτ έν ποταμφ, όθ'(^^σκεπας~ίστ άνέμοιο." 2ίο 

ág Εφαθ', ut δ' Εσταν τε • καΐ άλλήλησι κΕλενσαν, 
κάδ δ' άρ' 'Οδνσσή' εϊσαν έπΐ σχΕπας, ág έκέλευσεν 
Ναυσικάα θνγάτηρ μεγαλήτορος 'Αλκινόοιο' 
παρ δ' άρα οι φάρος τε χιτώνα τε εΐματ' Εθηκαν, 
δώκαν δε χρυσέη έν ληκύθω νγρον ελαιον, 215' 

ήνωγον δ' άρα μιν λοϋσθαι ποταμοΐο ροήβιν. 
δή ρα тот' άμφιπόλοισι μετηύδα δΐος 'Οδυσσεύς' 
„άμφίπολοι, στήθ' ούτω άπόπροθεν, 'όφρ' έγω αυτός 
άλμην ώμοιιν άπολούσομαι, άμφΐ δ' έλαίψ 
χρίσομαι· ή γαρ δηρον από χροός έβτιν αλοιφή. 220 

αντην δ', ούκ αν έγώ γε λοέσσομαι' αίδέομαι γάρ 
γνμνοϋσθαι κούρησιν έυπλοκάμοισι μετελθών." 

[ág εφαθ', at δ' άπάνενθεν ί'σαν, εϊπον δ' άρα κούρη. 
αντάρ δ έκ ποταμού χρόα νίξετο δΐος 'Οδυσσεύς 
άλμην, ή οι νώτα καΐ ενρέας άμπεχεν ώμους, 225 

έκ κεφαλής δ' Εσμηχεν αλός χνόον άτρνγέτοιο. 
fai)τάρ έπεί δή πάντα λοέσσατο καΐ λίπ' άλειψεν, 
άμφΐ δέ εϊματα έσσαθ', a ot πόρε παρθένος άδμής, 
τον μεν Άθηναίη θήκεν Α ιός έκγεγαυΐα 
μείζονα τ' εϊσιδέειν καί πάσσονα, κάδ δέ κάρητος 230 

οϋλας ήκε κόμας, ύακινθίνω άνθει δμοίας. 
ág δ' ότε τις χρυσδν περιχεύεται άργύρω άνήρ 
ί'δρις, δν "Ηφαιστος δέδαεν καί Παλλάς 'Αθήνη 
τέχνην παντοίην, χαρίεντα δε Εργα τελείει, 
ág άρα τω κατέχευε χάριν κεφαλή τε καί ώμοις. 235 

εζετ επειτ άπάνευθε κιών Επί θΐνα θαλάσσης, 
κάλλει καί χάρισι στίλβων θηεΐτο δε κούρη. 
δή ρα τότ άμφιπόλοισιν έυπλοκάμοισι μετηύδα' 
,,κλϋτέ μεν, άμφίπολοι λενκώλενοι, 'όφρα τι εί'πω 
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ο ύ πάντων άέκητι θ ε ώ ν , ο ϊ "Ολυμπον έχονβιν, 240 

Φαιήκεββ' οδ' άνήρ έπιμίβγεται άντι9έοιβιν 
πρόβ9εν μεν γαρ δή μοι άεικέλιος δέατ είναι, 
ννν δε 9εοΐβιν ίοικε, τοι ονρανόν ενρνν εχουβιν. 
αϊ γαρ έμοι τοιόβδε πόβις κεκλη μένος εΐη 
ε'νθάδε ναιετάων, και οι άδοι αντό&ι μίμνειν. 245 

αλλά δότ , άμψίπολοι, ξείνψ βρώβίν τε πόβιν τε." 
ώς έ φ α θ ' , αί δ' άρα της μάλα μεν κλνον ήδε πί9οντο, 

πάρ δ' άρ' 'Οδνββήι έ&εβαν βρώβίν τε πόβιν τε. 
ή τοι ό πίνε καΐ ήβ9ε πολντλας δΐος 'Οδνββεύς 
άρπαλέως' δηρόν γάρ έδητνος ήεν άπαβτος' 250 

αντάρ Νανβικάα λενκώλενος αλλ' ένόηβεν. 
εΐματ άρα πτνξαβα τί9ει καλής έπ απήνης, 
ξενξεν δ' ήμιόνονς κρατερώννχας, αν δ' έβη αύτη, 
ωτρννεν δ' 'Οδυβήα, έπος τ' έψατ εκ τ όνόμαξεν 
,,όρβεο δή νυν, ξεΐνε, πόλινδ' ΐμεν, όψρα βε πέμψω 
πατρός έμον προς δώμα δαΐφρονος, έ νθα βέ φημι 256 

πάντων Φαιήκων είδηβέμεν οββοι άριβτοι. 
άλλά μάλ' ώδ' έρδειν, δοκέεις δέ μοι ονκ άπιννββειν. 
όφρ' αν μέν κ! αγρούς ί'ομεν καΐ έργ' άν&ρώπων, 
τόφρα βύν άμφιπόλοιβι μεθ' ήμιόνονς καΐ άμαξα ν 260 

καρπαλίμως έρχεβ9αι' έγώ δ' όδόν ήγεμονενβω.) 
αντάρ έπήν πόλιος έπιβείομεν, ην πέρι πύργος 
ύψηλός, καλός δε λιμήν έκάτερ&ε πόληος, 
λεπτή δ' είβί9μη~ νήες δ' όδόν άμφιέλιββαι 
είρύαται' παβιν γάρ έπίβτιόν έβτιν εκάβτω. 265 

ένθα δέ τέ βφ' άγορή καλόν ποβιδήιον άμφές, 
ρντοΐβιν λάεββι κατωρνχέεββ' άραρνΐα. 
ένθα δέ νηών οπλα μελαινάων άλέγονβιν, 
πείβματα καΐ βπεΐρα, καΐ άποξύνονβιν έρετμά. 
ού γάρ Φαιήκεββι μέλει βίος ουδέ ψαρέτρη, 270 

χ 
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άλλ' ιβτοϊ καΐ έρετμά νεών καΐ νήες έΐβαι, -

ήβιν άγαλλόμενοι πολιήν περόωβι θάλαββαν. 

των άλεείνω φήμιν άδευκέα, μη τις όπίββω 

μωμεύη' μάλα δ' είβίν υπερφίαλοι κατά δήμο ν 

και νν τις ώδ' εί'πηβι κακώτερος άντιβολήβας' 275 

'τίς δ' δδε Ναυβικάα έπεται καλός τε μέγας τε 

ξεΐνος; που δέ μιν εύρε; πόβις νύ οι έββεται αυτή. 

ή τινά που πλαγχθέντα κομίββατο ής από νηός 

ανδρών τηλεδαπών, έπεί οϋ τίνες έγγύθεν είβίν 

ή τίς οι ενξαμένη πολνάρητος θεός ήλθεν 280 

ούρανόθεν καταβάς, έξει δέ μιν ή ματ α πάντα. ' 

βέλτερον, εί καυτή περ έποιχομένη πόβιν εύρεν 

άλλοθεν ή γάρ τούβδε γ' ατιμάζει κατά δήμον 

Φαίηκας, τοί μιν μνώνται πολέες τε καΐ έβθλοί.' " 

ώς έρέουβιν, έμοί δέ κ' όνείδεα ταντα γένοιτο. 285 

και δ' άλλη νεμεβώ, ή τις τοιαντά γε ρέζόι, 

ή τ άέκητι φίλων, πατρός καΐ μητρός έόντων, 

άνδράβι μίβγηται, πριν γ' άμφάδιον γάμον έλθεΐν. 

ξεΐνε, βν δ' ώκ έμέθεν ξννίει έπος, οφρα τάχιβτα 

πομπής και νόβτοιο τύχης παρά πατρός έμοΐο. . 290 

δήεις άγλαόν αλβος Αθήνης άγχι κελεύθον 

αιγείρων εν δέ κρήνη νάει, άμφί δέ λειμών 

ένθα δέ πατρός έμον τέμενος τεθαλνΐά τ' • άλωή, 

τόββον άπό πτόλιος, δββον τε γέγωνε βοήβας. 

ένθα καθεζόμενος μεΐναι χρόνον, εις ο κεν βμε^^βί^ή 

άβτνδε έλθωμεν και ίκώμεθα δώματα πατρί/ςΌ ^ V β 0 

αντάρ έπήν ήμέας έλπη ποτέ δώματ άφΐχθαι^,^ί^ 

καΐ τότε Φαιήκων ί'μεν ές πόλιν ήδ' ερέεβθαί 
χ' ' ϊ - ν '¿ι δώματα πατρός έμον μεγαλητορος Λλκινόοιο.^ 

ρεΐα δ' άρίγνωτ έβτί, καϊ αν παις ήγήβαίξοςβ^ 

νήπιος' ον μέν γάρ τι έοικότα τοΐβι τέτυκτοίίϊ 
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δώματα Φαιήκων, οιος δόμος Άλκινόοιο 

ήρωος. άλλ' όπότ' αν 6ε δόμοι κεκνθωβι καΐ αυλή, 

ώκα μάλα μεγάροιο διελθέμεν, δφρ' αν ΐκηαι 

μητέρ' έμήν ή δ' ήβται ¿π' έαχάρη έν πυρός αυγή 

ήλάκατα βτρωφώβ' άλιπόρφνρα, θαύμα ίδέβθαι, 306 

κίονι κεκλιμένη• δμωαί δέ οι εϊατ 'όπιβθεν. 

ένθα δϊ πατρός έμοΐο θρόνος ποτικέκλιται αυτή, 

τω δ γε οίνοποτάξει έφήμενος αθάνατος ως. 

τον παραμειψάμενος μητρός περί γούναβι χείρας 310 

βάλλειν ήμετέρης, ίνα νόβτιμον ήμαρ ί'δηαι 

χαίρων καρπαλίμως, εί καΐ μάλα τηλόθεν έββί. · 

[ε£ κέν τοι κείνη γε φίλα φρονέηβ' ένϊ θυμω, 

ε'λπωρή τοι έπειτα φίλους τ' ίδέειν xal ίχέβθαι 

οίκον ένχτίμενον xal βήν ές πατρίδα γαΐαν.] 315 

ώς άρα φωνήβαβ' ΐμαβεν μάβτιγι φαεινή 

ήμιόνους" al δ' ωχα λίπον ποταμοΐο ρέεθρα. 

al δ' έν μεν τρώχων, έν δϊ πλίββοντο πόδεββιν 

ή δε μάλ' ήνιόχευεν, δπως αμ' έποίατο πεζοί 

άμφίπολοί τ 'Οδυβενς τε, νόω δ' έπέβαλλεν ίμάαθλην. 

δνβετό τ ήέλιος χαί τοί χλντόν άλβος ϊχοντο 321 

ίρόν Άθηναίης, ϊν άρ έξετο δΐος Όδνββενς. 

αντίχ έπειτ ήράτο Α ιός χονρη μεγάλοιο' 

,,χλϋθί μεν, αίγιόχοιο Α ιός τέχος, άτρντώνη' 

νυν δη πέρ μεν άχονβον, έπεί πάρος ου ποτ' άκουα ας 

ραιομένον, δτε μ' έρραιε κλντός έννοβίγαιος. 326 

δο? μ' ές Φαίηκας φίλον έλθεΐν ήδ' έλεεινόν." 

ώς έφατ ευχόμενος, τον δ' έκλυε Παλλάς Άθήνη. 

αντω δ' ου πω φαίνετ έναντίη· αΐδετο γάρ ρα 

πατροκαβίγνητον, δ δ' έπιξαφελώς μενέαινεν 330 

άντιθέω Όδνβήι πάρος ήν γαΐαν ίκέβθαι. 
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Ο Δ Τ Σ Σ Ε Ι Α Σ Η. 

Όδνββέως εΐβοδος προς Άλκίνονν. 

'£ìg 6 μεν εν9' ήρατο πολύτλας δΐος Όδυββενς, 

κονρην δε προτΐ άβτυ φέρεν μένος ήμιόνοιιν. 

ή δ' οτε δή ον πατρός άγακλντά δώμα9' "κανεν, 

βτήβεν άρ' έν προ9νροιβι, καβίγνητοι δέ μιν άμφϊς 

ϊβταντ &9ανάτοις· έναλίγκιοι, οι φ' νπ' άπήνης 5 

ήμιόνονς έλνον έβ9ήτά τε έβφερον εί'βω. 

αντή δ' ές 9άλαμον εον ήιε' δαΐε δέ ot πνρ 

γρήνς Άπειραιη 9αλαμηπόλος Εύρυμέδουβα, 

την ποτ' Άπείρη9εν νέες ήγαγον άμφιέλιββαι'. 

Άλκινόφ δ' αυτήν γέρας έξελον, οννεχα πάΰιν 10 

Φαιήκεββιν άναββε, 9εοϋ δ' ώς δήμος άκουεν ' 

ή τρέφε Νανβικάαν λενκώλενον έν μεγάροιβιν. 

ή οι πνρ άνέκαιε καΐ εΐ'βω δόρπον έκόβμειν. 

καΐ τότ' Όδυββενς ώρτο πόλινδ' Ι'μεν άμφϊ δ' 

'Α9ήν η 

πολλήν ήέρα χενε φίλα φρονέουβ' Όδνβήι, 1 δ 

μή τις Φαιήκων μεγα9νμων άντιβολήβας . 

κερτομέοι τ' έπέεββι καΐ έξερέοι9', δτις εί'η. 

αλλ' οτε δή άρ' έμελλε πδλιν δύβεβ9αι έραννήν, 

έν9α οι άντέβόληβε 9εά, γλανκωπις 'Α9ήνη, 

παρ9ενική έικνΐα νεήνιδι κάλπιν έχονβη. 20 ' 

βτή δέ πρόβ9' αντον, δ δ' άνείρετο δΐος Όδνββενς' 

„ώ τέκος, ουκ άν μοι δόμον άνέρος ήγήβαιο 

'Αλκινόου, δς τοΐβδε μετ άν9ρώποιβι άνάββει; 

καΐ γαρ έγώ ξείνος ταλαπείριος έν9άδ' [κάνω 

τηλό9εν έξ άπίης γαίης' τω ον τ iva οίδα 2δ 
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ανθρώπων, οι τήνδε πάλιν καί γαΐαν έχουσιν." 

τον δ' αυτέ προβέειπε θεά, γλαυκώπις Άθήνη' 

,,τοιγάρ εγώ τοι, ξεϊνε πάτερ, δόμον, ον με κελεύεις, 

δείξω, έπεί μοι πατρός άμύμονος εγγύθι ναίει. 

άλλ' ΐθι σιγή τοϊον, εγώ δ' δδόν ηγεμονεύσω, 30 

μηδέ τιν ανθρώπων προτιόσσεο μηδ' έρέεινε ' 

ού γάρ ξείνονς οί'δε μάλ' ανθρώπους ανέχονται, 

ούδ' άγαπαξόμενοι φιλέουσ', 8ς κ' άλλοθεν ελθη. 

νηυσϊ θοήσιν τοί γε πεποιθότες ώκείηβιν 

λαΐτμα μέγ' έκπερόωσιν, έπεί σφισι δώκ' ένοσίχθων 

των νέες ώκεΐαι ώς εί πτερόν ήί νόημα." 36 

rag άρα φωνήσασ' ήγήσατο Παλλάς Άθήνη 

καρπαλίμως' ό δ' έπειτα μετ' ΐχνια βαίνε θεοϊο. . 

τόν δ' άρα Φαίηκες ναυσικλυτοϊ ουκ ένόησαν 

¿ρχόμενον κατά άστυ δια σφέας' ού γάρ Άθήνη 40 

εΐα έυπλόκαμος, δεινή θεός, ή ρά οί άχλνν 

θεσπεσίην κατέχευε φίλα φρονέουσ' ivi θυμω. 

θαύμαξεν δ' Όδυσεύς λιμένας καί νήας έίσας 

αυτών θ' ήρώων αγοράς καί τείχεα μακρά 

υψηλά, σκολόπεσσιν άρηρότα, θαύμα ίδέσθαι. '46 

άλλ' δτε δή βασιλήος άγακλυτά δώμαθ' ΐκοντο, 

τοϊσι δέ μύθων ήρχε θεά, γλανκώπις Άθήνη· 

„ούτος δή τοι, ξεΐνε πάτερ, δόμος, ον με κελεύεις 

πεφραδε'μεν δήεις δε διοτρεφέας βασιλήας 

δαίτην δαιννμένους' σύ δ' έσω κίε, μηδέ τι θυμω 50 

' τάρβεΐ' θαρσαλέος γάρ άνήρ έν πάσιν άμείνων 

έργοιβιν τελέθει, εί καί πόθεν άλλοθεν έλθοι. 

δέσποιναν μεν πρώτα χιχήσεαι έν μεγάροισιν 

Άρήτη δ' 'όνομ' έστιν έπώννμον, έκ δε τοκήων 

των αύτών, οι περ τ έχον Άλκίνοον βασιλήα. 55 

Νανσίθοον μϊν πρώτα Ποσειδάων ένοσίχθων 
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γ ε ένατο xal Περίβοια, γυναικών είδος άρίβτη, 

δπλοτάτη θυγάτηρ μεγαλήτορος Εύρυμέδοντος, 

og ποθ' υπερθύμοιβι Γιγάντεββιν βαβίλενεν. 

άλλ' δ μϊν ωλεβε λαον άτάβθαλον, ώλετο δ' αυτός· 

τή δε Ποβειδάων έμίγη καϊ έγείνατο παΐδα 61' 

Νανβίθοον μεγάθυμου, 8g iv Φαίηξιν άναββεν. 

Νανβίθοος δ' έτεκεν 'Ρηξήνορά τ' Άλκίνοόν τ ε" 

τδν μϊν άκουρον ¿όντα βάλ' άργυρότοξος Απόλλων 

νυμφέον, ¿ν μεγάρω μίαν οί'ην παΐδα λιπόντα 65 

Άρήτην ' τήν δ' 'Αλκίνοος ποιήβατ' ακοιτιν 

καί μιν έτιβ', ώς ον τις έπϊ χθονί τίεται άλλη, 

οββαι νυν γε' γυναίκες νπ' άνδράβιν οίκον έχονβιν. 

ώς κείνη περί κήρι τετίμηταί τε καί έβτιν 

εκ τε φίλων παίδων έκ τ' αυτού Άλκινόοιο 70 

καί λαών, οΐ μίν ρα θεον ώς είβορόωντες 

δειδέχαται μυθοιβιν, δτε βτείχηβ' άνά άβτν. 

ου μίν γάρ τι νόον γε καί αυτή δεύεται έβθλοϋ ' 

ήβί τ' έν φρονεηβι, καί άνδράβι νείκεα λύει. 

εΐ κέν τοι κείνη γε φίλα φρονεηβ' ενί θυμω, 76 

έλπωρή τοι έπειτα φίλους τ' Ιδέειν καί ίκέβθαι 

οίκον ές ύψόροφον καί βήν ές πατρίδα γαΐαν." 

ώς άρα φωνήβαβ' άπέβη γλαυκώπις Άθήνη 

πόντον έπ' άτρνγετον, λίπε δε Σχερίην έρατεινήν, 

ϊκετο δ* ές Μαραθώνα καί εύρυάγνιαν Άθήνην, 80 

δϋνε δ' Έρεχθήος πυκινον δόμον. αύτάρ Όδυββεύς 

'Αλκινόου προς δώματ ΐε κλντά' πολλά δέ οι κήρ 

ωρμαιν' ίβταμένω, πρίν χάλκεον ούδον ίκέβθαι. 

ως τε γάρ ήελίον αίγλη πέλεν ήϊ βελήνης 

δώμα καθ' ύψερεφες μεγαλήτορος Άλκινόοιο. 85 

χάλκεοι μϊν γάρ τοίχοι έληλέδατ' ένθα καί ένθα, 

ές μυχον έξ ούδοΰ, περί δϊ θριγκδς κυάνοιο' 
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χρύβειαι δέ θύραι πνκινόν δόμον έντός έεργον 

βταθμοϊ δ' άργύρεοι έν χαλκέω έβταβαν ονδω, 

άργύρεον δ' έφ' νπερθύριον, χρνβέη δε κορώνη. 90 

χρνβειοι δ' εκάτερθε καϊ άργύρεοι κύνες ήβαν, 

ους Ήφαιβτος έτευξεν ίδνίηβι πραπίδεββιν 

δώμα φνλαββέμεναι μεγαλήτορος Αλκινόοιο, 

αθανάτους 'όντας καϊ άγήρως ή ματ α πάντα, 

έν δέ θρόνοι περί τοΐχον έρηρέδατ' ένθα και ένθα, 9δ 

ες μυχό ν έξ ούδοΐο διαμπερές, ένθ' ένί πέπλοι 

λεπτοί έύννητοι βεβλήατο, έργα γυναικών, 

ένθα δέ Φαιήκων ήγήτορες έδριόωντο 

πίνοντες και έδοντες' έπηετανόν γάρ έχεβκον. 

χρνβειοι δ' αρα κούροι ένδμήτων έπΐ βωμών 100 

έβταβαν αίθομένας δαΐδας μετά χερβίν έχοντες, 

φαΐνοντες νύκτας κατά δώματα δαιτυμόνεββιν. 

πεντήκοντα δέ οC δμωαΐ κατά δώμα γυναίκες 

αί μέν άλετρεύονβι μύλης έπι μήλοπα καρπόν, 

αί δ' ιβτονς ύφόωβι καϊ ήλάκατα βτρωφώβιν 105 

ήμεναι, olà τε φύλλα μακεδνής αίγείροιο ' 

καιρονββέων δ' όθονέων άπολείβεται ύγρόν έλαιον. 

όβΰον Φαίηκες περί πάντων ί'δριες άνδρών 

νήα θοήν ένί πόντω έλαννέμεν, ώς δέ γυναίκες 

ιβτών τεχνήββαι · πέρι γάρ βφιβι δώκεν Αθήνη 110 

έργα τ' έπίβταβθαι περικαλλέα καϊ φρένας έβθλάς., 

έκτοβθεν δ' αυλής μέγας 'όρχατος άγχι θνράων 

τετράγνος· περί δ' έρκος έλήλαται άμφοτέρωθεν. 

ένθα δέ δένδρεα μακρά πεφύκαβι τηλεθόωντα, 

δγχναι καϊ ροιαϊ καϊ μηλέαι άγλαόκαρποι 115 

βυκέαι τε γλνκεραί καϊ έλαΐαι τηλεθόωβαι. 

τάων ου ποτ ε καρπός άπόλλντ αι ο ν δ' άπολείπει 

χείματος ουδέ θέρενς, έπετήβιος' άλλα μάλ' αΐεϊ 
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ξεφνρίη πνείονβα τά μέν φύει, άλλα δέ πέββει. 

όγχνη έπ' όγχνη γηράϋκει, μήλον δ' έπΐ μήλω, 120 

αντάρ επί βταφνλή βταφνλή, βνκον δ' έπι βύκφ. 

ένθα δέ οί πολύκαρπος άλωή. έρρίξωται, 

τής έτερον μεν 9ειλόπεδον λενρφ ένΐ χώρφ 

τέρβεται ήελίω, ετέρας δ' άρα τε τρνγόωβιν, 

άλλας δέ τραπέονβι· πάροιθε δέ τ 'όμφακές εΐβιν 125 

άν&ος άφιεΐβαι, έτεραι δ' ύποπερκάξονβιν. 

ένθα δέ κοβμηταΐ πραβιαΐ παρά νείατον όρχον 

παντοΐαι πεφναβιν, έπηετανον γανόωβαι. 

εν δέ δύω κρήναι ή μέν τ' ανά κήπον άπαντα 

βκίδναται, ή δ' έτε'ρωθεν νπ' αυλής ονδον ΐηβιν 130 

προς δόμον ύψηλόν, οθεν νδρενοντο πολΐται. 

τοί άρ' έν Αλκινόοιο θεών έβαν άγλαά δώρα. 

ένθα βτάς 9ηεΐτο πολύτλας δΐος Όδυββενς. 

αντάρ έπεϊ δή πάντα εφ 9ηήβατο 9νμφ, 

καρπαλίμως υπέρ ονδον έβήβετο δώματος εΐβω. 135 

εύρε δέ Φαιήκων ηγήτορας ήδέ μέδοντας 

βπένδοντας δεπάεββιν ένβκόπω άργεϊφόντη, 

ώ πνμάτφ βπένδεβκον, οτε μνηβαίατο κοίτον. 

αντάρ δ βή διά δώμα πολύτλας δΐος Όδνββεύς 

πολλήν ήέρ' έχων, ήν οί περίχενεν Α&ήνη, η ο 

ΰφρ' ϊκετ Άρήτην τε καϊ 'Αλκίνοον βαβιλήα. 

άμφι δ' άρ ' Αρήτης βάλε γονναβι χείρας Όδνββενς, 

καϊ τότε δή ρ' αν roto πάλιν χύτο 9έβφατος αήρ. 

οί δ' άνεφ έγένοντο, δόμον κάτα φώτα ίδόντες' 

θαύμαζον δ' ύρόωντες. δ δέ λιτάνενεν Όδνββενς· 145 

,,Αρήτη, 9νγατερ 'Ρηξήνορος άντιθε'οιο, 

βόν τε πόβιν βά τε γοννα&' [κάνω πολλά μογήβας 

τούβδε τε δαιτυμόνας' τοΐβιν θεοί όλβια δοΐεν 

ζωέμεναι, καϊ παιβίν έπιτρέψειεν έκαβτος 

homkri odyssea. i. 9 
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κτήματ' ένί μεγάροισι γέρας θ', ο τι δήμος έδωκεν 150 

αντάρ έμοϊ πομπήν ότρννετε πατρίδ' ίκέσθαι 

θ&σσον, έπεϊ δή δηθά φίλων απο πήματα πάσχω." 

ώς ειπών κατ άρ' έζετ έπ' έσχάρη έν κονίησιν 

παρ πνρί· οί δ' άρα πάντες άκήν έγένοντο σιωπή, 

όψε δέ δή μετέειπε γέρων ήρως 'Εχένηος, 155 

og δή Φαιήκων ανδρών προγενέστερος ήεν 

και μύθοις έκέκαστο, παλαιά τε πολλά τε είδώς' 

ο σφιν έν φρονέων άγορήσατο και μετέειπεν 

,)Αλκίνο', ου μεν τοι τάδε κάλλιον, ουδέ εοικεν, 

ξεΐνον μεν χαμαί ήσθαι έπ' έσχάρη έν κονίησιν, 160 

οΐδε δέ σον μνθον ποτιδέγμενοι ίσχανόωνται~ 

αλλ' αγε δή ξεϊνον μέν έπι θρόνου άργυροήλον 

είσον άναστήσας, σύ δέ κηρύκεσσι κέλευσον 

οίνον έπικρήσαι, ίνα και Αιϊ τερπικεραύνω 

σπείσομεν, ος ·9·' ίκέτησιν αμ' αιδοίοισιν οπηδεΐ. 165 

δόρπον δέ ξείνω ταμίη δότω ένδον έόντων." 

αντάρ έπεί τό γ' ακουσ' ιερόν μένος 'Λλκινόοιο, 

χειρός ελών 'Οδνσήα δαΐφρονα ποικιλομήτην 

ώρσεν απ έσχαρόφιν και έπί θρόνου ε ίσε φαεινού, 

νίόν άναστήσας άγαπήνορα Ααοδάμαντα, 170 

og οι πλησίον ΐξε, μάλιστα δέ μιν φιλέεσκεν. 

χέρνιβα δ' άμφίπολος προχόω έπέχενε φέρουσα 

καλή χρυβείη υπέρ άργυρέοιο λέβητας, 

νίψασθαι' παρά δέ ξεστήν έτάνυσσε τράπεξαν. 

αϊτον δ* αίδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα, 175 

εΐδατα πόλλ' έπιθεΐσα χαριζομένη παρεόντων. 

αντάρ ό πίνε καϊ ήσθε πολύτλας δΐος 'Οδυσσεύς, 

και τότε κήρυκα προσέφη μένος 'Αλκινόοιο' 

,,Ποντόνοε, κρητήρα κερασσάμενος μέθν νεΐμον 

πάσιν άνό μέγαρον, ίνα καϊ Αιϊ τερπικεραύνφ 180 
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βπείβομεν, δς θ' ίκέτηβιν άμ' αίδοίοιβιν όπηδεΐ." 

rag φάτο, Ποντόνοος δε μελίφρονα οίνο ν έκέρνα, 

νώμηβεν δ' άρα %άβιν έπαρξάμενος δεαάεββιν. 

αύτάρ έπεί βπεϊβάν τε π ίο ν θ', δβον ήθελε θυμός, 

τοΐβιν δ' Αλκίνοος όγορήβατο καΐ μετέειπεν 185 

,,κε'κλντε, Φαιήκων ηγήτορες ήδε μέδοντες, 

οφρ' εί'πω, τά με θυμός ένΐ βτήθεββι κελεύει, 

νϋν μεν δαιβάμενοι κατακείετε οΐκαδ' ίόντες' 

ήώθεν δε γέροντας έπί πλέον ας καλέβαντες 

ξεΐνον ένΐ μεγάροις ξεινίββομεν ήδε θεοΐβιν 190 

ρέξομεν ιερά καλά, έπειτα δε και περί πομπής 

μνηβόμεθ', rag χ' ò ξεΐνος άνευθε πόνου και άνίης 

πομπή ύφ' ήμετέρη ην πατρίδα γαΐαν ϊκηται 

χαίρων καρπαλίμως, εί και μάλα τηλόθεν έβτίν, 

μηδέ τι μεββηγνς γε κακόν καί πήμα πάθηβιν, 195 

πρίν γε τον ής γαίης έπιβήμεναι' ένθα δ' έπειτα 

πείθεται, άββα οι αίβα κατά κλωθές τε βαρεΐαι 

γιγνομένω νήθαντο λίνω, δτε μιν τέκε μήτηρ. 

εί δ.έ τις ¿θανάτων γε κατ ούρανοϋ είλήλουθεν, 

άλλο τι δή τόδ' έπειτα θεοι περιμηχανόωνται. 200 

αίεί γαρ το πάρος γε θεοί φαίνονται έναργεΐς 

ήμΐν, εύτ έρδωμεν αγακλειτάς έκατόμβας, 

δαίνυνταί τε παρ' άμμι καθήμενοι, ένθα περ ημείς, 

εί δ' άρα τις καί μοϋνος ίων ξνμβληται όδίτης, 

ου τι κατακρνπτονΰιν, έπεί ΰφιβιν έγγύθεν είμεν, 205 

rag περ Κύκλωπες τε καί άγρια φύλα Γιγάντων 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις Όδυββενς· 

,,Άλκίνο', άλλο τί τοι μελετώ φρεβίν ού γάρ έγώ γε 

άθανάτοιβιν έοικα, τοϊ ούρανον εύρύν έχουόιν, 

ού δέμας ούδε φνήν, αλλά θνητοΐΰι βροτοΐθιν. 210 

ους τινας ύμεϊς ί'βτε μάλιΰτ όχέοντας όιξνν 

9* 
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ανθρώπων, τοΐβίν κεν έν άλγεβιν ίβωβαίμην. 

χαϊ δ' έτι κεν και μάλλον εγώ κακά μνθηβαίμην, 

όββα γε δή ξνμπαντα θεών ίότητι μόγηβα. 

αλλ' ε'με μεν δορπήβαι ¿άβατε κηδόμενόν περ. 215 

ού γάρ τι βτυγερή έπϊ γαβτέρι κνντερον άλλο 

έπλετο, ή τ έκέλενβε εο μνήβαβθαι ανάγκη 

καϊ μάλα τειρόμενον και ένί φρεβΐ πένθος έχοντα, 

ώς καϊ έγώ πένθος μεν έχω φρεβίν, ή δε μάλ' αιεί 

έβθέμεναι κέλεταί και πινέμεν, έκ δε' με πάντων 220 

ληθάνει, δββ' έπαθον, καϊ ένιπληβθήναι άνώγει. 

νμεΐς δ', δτρννεβθαι άμ' ήοΐ φαινομένηφιν, 

ώς κ' έμέ τον δνβτηνον εμής έπιβήβετε πάτρης 

και περ πολλά παθόντα· ίδόντα με και λίποι αιών 

κτήβιν έμήν, δμώάς τε και νψερεφές μέγα δώμα." 225 

ως έφαθ', οι δ' άρα ' πάντες έπήνεον ήδε κέλενον 

πεμπέμεναι τον ξεΐνον, έπεί κατά μοΐραν έειπεν. 

αύτάρ έπεί βπεΐβάν τε πίον θ', οβον ήθελε θνμός, 

οι μεν κακκείοντες έβαν οΐκόνδε έ'καβτος, 

αντάρ ό έν μεγάρω νπελείπετο δϊος Όδνββενς, 230 

πάρ δέ οί Άρήτη τε και 'Αλκίνοος θεοειδής 

ήβθην άμφίπολοι δ' άπεκόβμεον έντεα δαιτός. 

τοΐβιν δ' Αρήτη λενκώλενος ήρχετο μύθων 

έγνω γάρ ψαρός τε χιτώνά τε εΐματ' ιδοϋβα 

καλά, τά ρ' αυτή τεΰξε βνν αμφιπόλοιβι γνναιξίν 235 

και μιν φωνήβαβ' έπεα πτερόεντα προβηύδα' 

,,ξεΐνε, το μεν βε πρώτον έγών είρήβομαι αυτή' 

τίς, πόθεν εις ανδρών; τις τοι τάδε εΐματ' έδωκεν; 

ού δή φής έπϊ πόντον άλώμενος ένθάδ' ίκέβθαι;" 

τήν δ' άπαμειβόμενοςπροβέφη πολύμητις'Οδνββεύς" 240 

,,άργαλέον, βαβίλεια, διηνεκέως άγορευβαι, 

κήδε' έπεί μοι πολλά δόβαν θεοί Ούρανίωνες' 
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τοντο δε τοι έρέω, ο μ' άνείρεαι ήδέ μεταλλάς. 

ίίγνγίη τις νήβος άπόπρο&εν είν ¿Al κείται' 

ένθα μεν "Ατλαντας 9νγάτηρ δολόεββα Καλυψώ 245 

ναίει ένπλόχαμος, δεινή 9εός ' ουδέ τις αυτή 

μίβγεται ο ντε θεων οντε 9νητών α ν θ ρ ώ π ω ν 

¿aa' έμε τον δνβτηνον έφέβτιον ήγαγε δαίμων 

οίον, έπεί μοι νήα 9οήν άργήτι χεραννώ 

Ζευς έλβας εχέαββε μέβω ivi οίνο πι πόντω. 250 

[ένθ' άλλοι μέν πάντες ¿πέφ&ι&εν έβ&λοί εταίροι, 

αντάρ. εγώ τρόπιν αγχάς ελών νέος άμφιελίββης 

έννήμαρ φερόμην δεκάτη δε με ννχτί μελαίνη 

νήβον ¿ς 'ιίίγνγίην πελαβαν 9εοί, έν&α Καλυψώ 

ναιει ¿νπλόχαμος, δεινή 9εός, ή με λαβονβα 255 

ένδυκέως έφίλει τε καΐ έτρεφεν ήδε έφαβκεν . 

9ήβειν ά&άνατον xal άγήραον ήματα πάντα' 

άλλ' έμον ο υ ποτε θ υ μ ό ν ¿vi βτή9εββιν έπειθεν.] 

ένθα μέν επτάετες μένον έμπεδον, εΐματα δ' αι'εΐ 

δάχρνβι δενεβκον, τά μοι άμβροτα δώκε Καλυψώ • 260 

αλλ' οτε δή όγδόατόν μοι έπιπλόμενον έτος ήλ9εν, 

xal τότε δή μ ' έκέλενβεν έποτρννονβα νέεβ9αι 

Ζηνος ύπ' άγγελίης, ή καΐ νόος έτράπετ αυτής, 

πέμπε δ' έπΐ βχεδίης πολνδέβμον, πολλά δ' έδωκεν, 

βΐτον xal με'θυ ήδν, xal αμβροτα εΐματα ε66εν 265 

ούρον δε προέηχεν άπήμονά τε λιαρόν τε. 

επτά δε καΐ δέκα μέν πλέον ήματα ποντοπορενών, 

όκτωκαιδεκάτη δ' έφάνη όρεα βχιόεντα 

γαίης ύμετέρης, γή9ηβε δέ μοι φίλον ήτορ 

δνβμόρω' ή γαρ έμελλον έτι ξννέβεβ&αι όιξνί 270 

πολλή, τήν μοι έπώρβε Ποβειδάων ένοβιχ&ων,  J  

δς μοι ' έφορμήβας ανέμους κατέδηβε χέλεν&ον, · 

ώρινεν δέ 9άλαββαν ά&έβφατον, ουδέ τι κνμα ; 
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εί'α έπϊ σχεδίης άδινά στενάχοντα φέρεσθαι. 

την μεν έπειτα θύελλα διεσκέδασ'' αύτάρ έγώ γε 275 

νηχό μένος τάδε λαΐτμα διέτμαγον, όφρα με γαίη 

νμετέρη έπέλασσε φέρων άνεμος τε καΐ ύδωρ. 

ένθα κέ μ' έκβαίνοντα βιήβατο κνμ έπϊ χέρσου, 

πέτρης προς μεγάλησι βαλόν καΐ άτερπέι χώρω' 

άλλ' άναχασσάμενος νήχον πάλιν, ε'ιος έπήλθον 280 

ές ποταμόν, τή δη μοι έεϊσατο χώρος άριστος, 

λείος πετράων, καΐ έπϊ σκέπας ην άνέμοιο. 

έκ δ' έπεσον θυμηγερέων, έπϊ δ' άμβροσίη νύξ 

ήλυθ'. έγώ δ' άπάνευθε διιπετέος ποταμοΐο 

έκβάς έν θάμνοισι κατέδραθον, άμφΐ δε φύλλα 285 

ήφυσάμην νπνον δε θεός κατ' άπειρο να χεϋεν. 

ένθα μεν έν φύλλοισι φίλον τετιημένος ήτορ 

εύδον παννύχιος xal έπ' ηώ καΐ μέσον ήμαρ. 

δείλετό τ ήέλιος καί με γλυκύς ύπνος άνήκεν. 

άμφιπόλους δ' έπϊ θ ivi τεής ένόησα θνγατρ'ος 290 

παιξούσας, έν δ' αυτή έην έικυΐα θεήσιν 

τήν ίκέτενσ'' ή δ' ου τι νοήματος ήμβροτεν έσθλοϋ, 

ώς ουκ αν έλποιο νεώτερον άντιάσαντα 

έρξέμεν αίεϊ γάρ τε νεώτεροι άφραδέουσιν. 

ή μοι σΐτον έδωκεν άλις ή δ' αέθοπα ο Lvov 295 

και λοϋσ' έν ποταμω καί μοι τάδε εϊματ έδωκεν. 

ταϋτά το ι άχνύμενός περ άληθείην κατέλεξα." 

τον δ' αύτ' Αλκίνοος άπαμείβετο φώνησέν τε' 

,,ξεΐν', ή τοι μεν τοϋτό γ' έναίσιμον ούκ ένόησεν 

παις έμή, ούνεκά σ' ου τι μετ άμφιπόλοισι γυναιξί ν 300 

ήγεν ές ήμέτερον, σύ δ' άρα πρώτην ίκέτευσας." 

τον δ' άπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις 'Οδυσσεύς', 

,,ήρως, μη τοι τούνεκ' άμύμονα νείκεε κούρην 

ή μεν γάρ μ' έκέλευε σύν άμφιπόλοισιν έπεσθαι, 
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αλλ' εγώ ούκ έθελον δείβας αίβχννόμενάς τε, 305 

μη πως και βοί θνμος έπιβκνββαιτο Ιδόντί' 

δνβξηλοι γάρ τ' ε ι μεν έπι χθονι φϋλ' ανθρώπων." 

τον δ' αντ 'Αλκίνοος άπαμείβετο φώνηβέν τε" 

,,ξεΐν', ον μοι τοιούτον ένΐ 6τήθε66ι φίλον κήρ 

μαψιδίως κεχολώβθαι' αμείνω δ' αΐβιμα πάντα. 310 

αϊ γάρ, Ζεύ τ ε πάτερ και Άθηναίη και "Απ ολλον, 

τοΐος έών, οίός ¿661, τά τε φρονέων, α τ έγώ περ, 

παΐδά τ έμήν έχέμεν καϊ έμος γαμβρός καλέεβθαι 

ανθι μένων οίκον δε' τ' εγώ και κτήματα δοίην, 

εΐ κ εθέλων γε μένοις" άέκοντα δε 6' ον τις έρύξει 3ί6 

Φαιήκων μή τούτο φίλον Αιί πατρί γένοιτο, 

πομπήν δ' ές τόδ' έγώ τεκμαίρομαι, δφρ' έύ είδης, 

ανριον ές· τήμος δε βύ μεν δεδμημένος νπνω 

λέξεαι, οι δ' έλόωΰι γαλήνην, 8φρ' αν ί'κηαι 

πατρίδα βήν καϊ δώμα, και ει' πού τοι φίλον έβτίν, 320 

εΐ περ και μάλα πολλον έκαβτέρω έβτ Ένβοίης, 

την περ τηλοτάτω φάβ' ίμμεναι, οί.' μιν ΐδοντο 

λαών ημετέρων, δτε τε ξανθον 'Ραδάμανθνν 

ήγον έποψόμενον Τιτνον Γαιήιον ν [όν. 

καϊ μεν οί ένθ' ήλθον και άτερ καμάτοιο τέλε66αν 325 

ήματι τω αύτω και απήννβαν ρΐκαδ' όπίββω. 

ειδήσεις δε και αύτος ένι φρεβίν, ο66ον άριβται 

νήες έμαί και κούροι άναρρίπτειν άλα πηδώ." 

ώς φάτο, γήθηβεν δε πολντλας δΐος '0δν66εύς, 

εύχόμενος δ' άρα εϊπεν, έπος τ έφατ έκτ όνόμαξεν 330 

,,Ζεϋ πάτερ, αΐθ', оба είπε, τελ,εντήβειεν άπαντα 

Αλκίνοος' τού μεν κεν έπϊ ξείδωρον άρονραν 

άββεβτΟν κλέος εΐη, έγώ δε κε πατρίδ' ίκοίμην." 

ώς οί μεν τοιαύτα προς αλλήλους αγόρευαν 

κέκλετο δ' Άρήτη λευκώλενος άμφιπόλοιβιν 335 
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δέμνι' υπ αίθονβη θέμεναι καϊ ρήγεα καλά 

πορφυρέ' έμβαλέειν βτορέβαι τ' έφνπερθε τάπητας 

χλαίνας τ ένθέμεναι οϋλας καθύπερθεν έβαβθαι. 

αί δ' ίβαν έκ μεγάροιο δάος μετά χερβϊν έχουβαΐ' 

αντάρ έπεϊ βτόρεβαν πνκινόν λέχος έγκονέονβαι, 340 

ωτρυνον δ' Όδνβήα παριβτάμεναι έπέεββιν 

,,'όρβο κέων, ώ ξεΐνε' πεποίηται δέ τοι εννή." 

ώς φάν, τω δ' άβπαβτόν έείβατο κοιμηθήναι. 

ώς ό μέν ένθα καθενδε πολντλας δϊος Όδνββεύς 

τρητοΐς έν λεχέεββιν νπ αίθονβη έριδονπφ· 345 

Αλκίνοος δ' άρα λέκτο μνχω δόμον υψηλό ίο, 

παρ δε γννή δέβποινα λέχος πόρβννε καϊ εννήν. 

ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Θ. 

Όδνββέως βνβταόις π:ρδς Φαίακας. 

*Ημος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάκτυλος 'Ηώς, 

ώρνντ άρ' έξ εννής ιερόν μένος Αλκίνόοιδ, 

αν δ' άρα διογενής ώρτο πτολίπορθος Όδνββενς. 

τοΐβιν δ' ήγεμόνεν' Ιερόν μένος Αλκινόοιο 

Φαιήκων άγορήνδ', ή βφιν παρά νηνβϊ τέτνκτο. 5 

έλθόντες δέ καθίζον έπϊ ξεβτοΐβι λίθοιβιν 

πληβίον. ή δ' ανά άβτυ μετωχετο Παλλάς 'Αθήνη 

είδομένη κήρυκι δαΐφρονος Αλκινόοιο, 

νόβτον Όδυββήι μεγαλήτορι μητιόωβα, 

καί ρα έκάβτω φωτϊ παριβταμένη φάτο μϋθον' ίο 

,,δεϋτ' άγε, Φαιήκων ήγήτορες ήδέ μέδοντες, 

είς άγορήν Ιέναι, όφρα ξείνοιο πνθηβθε, 
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0£ νέον Άλκινόοιο δαΐφρονος ϊκετο δώμα 

πόντον έπιπλαγχθείς, δέμας άθανάτοισιν όμοιος." 

ώς είποϋσ' ωτρυνε μένος καΐ θυμό ν εκάστου. 15 

καρπαλίμως δ' έμπληντο βροτών άγοραί τε καΙ έδραι 

άγρομένων πολλοί δ' άρ' έθηήσαντο ίδόντες 

υ ιόν Λαέρταο δαΐφρονα' τ φ δ' άρ' Άθήνη 

θεσπεσίην κατέχενε χάριν κεφαλή τε και ώμοις 

και μιν μακρότερον καί πάσσονα θήκεν ίδέσθαι, 20 

ως κεν Φαιήκεσσι φίλος πάντεββι γένοιτο 

δεινός τ' «¿00109 τε καί έκτελέσειεν άέθλονς 

πολλούς, τους Φαίηκες έπειρήσαντ' Όδυσήος. 

αύτάρ επεί ρ' ήγερθεν όμηγερέες τε γένοντο, 

τοΐβιν δ' Αλκίνοος άγορήσατο καί μετέειπεν 25 

,,κέκλντε, Φαιήκων ηγήτορες ήδέ μέδοντες, 

οφρ' εΐπω, τά με θυμός ένί στήθεσσι κελεύει. * 

ξεΐνος οδ', ούκ οίδ' ος τις, άλώμενος ϊκετ έμόν δώ, 

ήέ προς ήοίων ή εβπερίων άνθρώπων' 

πομπήν δ' ότρύνει, καί λίσσεται έμπεδον είναι. 30 

ήμεΐς δ', ώς τό πάρος περ, έποτρυνώμεθα πομπήν. 

ούδέ γάρ ουδέ τις άλλος, οτις ,κ' έμά δώμαθ' ΐκηται, 

ε'νθάδ' όδυρόμενος δηρόν μένει εϊνεκα πομπής, 

αλλ' άγε νήα μέλαιναν έρύσσομεν εις άλα δΐαν 

πρωτόπλοον, κούρω δε δύω καί πεντήκοντα 35 

κρινάσθων κατά δήμον, 'όσοι πάρος είσίν άριστοι, 

δηβάμενοι δ' ευ πάντες έπί κληΐσιν έρετμά 

έκβητ' • αυτάρ έπειτα θοήν άλεγύνετε δαΐτα . 

ήμετερόνδ' έλθάντες' έγώ δ' έύ π&σι παρέξω. 

κούροισιν μεν ταϋτ έπιτέλλομαι' αυτάρ οι άλλοι 40 

σκηπτοϋχοι βασιλήες έμά προς δώματα καλά 

έρχεσθ', 'όφρα ξεΐνον ένί μεγάροισι φιλέωμεν, 

|'μηδέ τις άρνείσθω. ^καλέσασθε δε θείον άοιδόν . 
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Αημόδοκον τω γάρ ρα 9εός π,έρι δώκεν άοιδήν 

τέρπειν, οππη 9νμός έποτρννηβιν άείδειν." 45 

rag άρα φωνήβας ήγήβατο, τοι δ' αμ' έποντο 

βχηπτονχοι' κήρυξ δε μετφχετο 9εΐον άοιδόν. 

κονρω δέ κριν9έντε δύω καΐ πεντήκοντα 

βήτην, rag έκέλενβ', έπΐ 9ΐν' αλός άτρνγέτοιο. 

αύτάρ έπεί ρ επί νήα χατήλν&ον ήδέ 9άλαββαν, 50 

νήα μεν οΐ γε μέλαιναν άλός βε'ν&οβδε έρνββαν, 

εν δ' ίβτόν τ' ίτί9εντο καΐ ίβτία νηΐ μελαίνη, 

ήρτνναντο δ' έρετμά τροποίς ¿ν δερματίνοιβιν, 

[πάντα κατά μοΐραν, ανά 9' ίβτία λευκά πέταββαν.] 

νψον δ' έν νοτίω τήν γ' ωρμιβαν αύτάρ έπειτα 55 

βάν ρ' ΐμεν 'Αλκινόοιο δαΐφρονος ες μέγα δώμα. 

πλήντο δ' άρ' αΐ9ονβαί τε καΐ έρκεα καΐ δόμοι ανδρών 

[άγρομένων πολλοί δ' άρ ' έβαν, νέοι ήδε παλαιοί], 

τοΐβιν δ' '.'Αλκίνοος δυοκαίδεκα μήλ' ίέρενβεν, 

δκτώ δ' άργιόδοντας νας, δύο δ' είλίποδας βοΰς" 60 

τους δέρον άμφί 9' έπον τετνκοντό τε δαΐτ' έρατεινήν. 

[κήρυξ δ' έγγν9εν ήλ9εν άγων έρίηρον άοιδόν, 

τον πέρι μοϋβα φίληβε, δίδον δ' άγα9όν τε κακόν τε·: 

δφ9αλμών μεν άμερβε, δίδον δ' ήδεΐαν άοιδήν. 

τω δ' άρα Ποντόνοος 9ήκε 9ρόνον άργνρόηλον 65 

μέββω δαιτνμόνων, προς κίονα μακρόν έρείβας· 

κάδ' δ' έκ παββαλόφι κρέμαβεν φόρμιγγα λίγειαν 

αντοϋ υπέρ κεφαλής και επέφραδε χερβίν έλέβ9αι 

κήρυξ· πάρ δ' έτί9ει κάνεον καλήν τε τράπεξαν, 

πάρ δέ δέπας οΐνοιο πιείν, οτε 9νμός άνώγοι. 70 

οί δ' Ιπ όνεία9' έτοιμα προκείμενα χείρας ί'αλλον. 

αύτάρ έπεί πόβιος καΐ έδητύος έξ έρον έντο, 

μονβ' άρ' άοιδόν άνήκεν άειδέμεναι κλέα ανδρών, 

οίμης τής τότ άρα κλέος ούρανόν ενρνν ΐκανεν, 
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νεΐκος Όδνββήος καϊ Πηλεΐδεω Αχιλήος, 75 

ως ποτέ δηρίβαντο θεών έν δαιτϊ θαλείη 

έκπάγλοις έπέεββιν, άναξ δ' ανδρών Αγαμέμνων 

χαίρε νόω, δ τ' άριβτοι Αχαιών δηριόωντο. 

ώς γάρ οί χρείων μνθήβατο Φοίβος Απόλλων 

Πνθοΐ έν ήγαθέη, όθ' νπέρβη λάινον ονδόν 80 

χρηβόμενος· τδτε γάρ ρα κνλΐνδετο πήματος αρχή 

Τρωβί τε καϊ Ααναοΐβι Αιος μεγάλου δια βονλάς. 

ταντ α ρ' αοιδός άειδε περικλν τός· αντάρ Όδνββεύς 

πορφνρεον μέγα φάρος ελών χερβϊ βτιβαρήβιν 

κακ κεφαλής εί'ρνββε, κάλυψε δε καλά πρόβωπα' 85 

αίδετο γάρ Φαίηκας νπ' όφρνβι δάκρυα λείβων. 

ή τοι οτε λήξειεν άείδων θειος αοιδός, 

δάκρυ όμορξάμενος κεφαλής άπο φάρος ε'λεβκεν 

καϊ δέπας άμφικνπελλον έλών βπείβαβκε θεοΐβιν 

αντάρ δτ' αψ άρχοιτο και ότρύνειαν άείδειν 90 

Φαιήκων οι άριβτοι, έπει τέρποντ έπέεββιν, 

αψ Όδνβεύς κατά κρατα καλνψάμενος γοάαβκεν. 

ένθ' 'άλλους μεν πάντας έλάνθανε δάκρυα λείβων, 

Αλκίνοος δέ μιν οϊος έπεφράβατ ήδέ νόηβεν 

ήμενος άγχ αύτον, βαρν δέ βτενάχοντος άκουβεν. 95 

αΐψα δέ Φαιήκεββι φιληρέτμοιβι μετηνδα' 

,,κέκλντε, Φαιήκων ηγήτορες ήδέ μέδοντες. 

ήδη μέν δαιτός κεκορήμεθα θνμόν έίβης 

φόρμιγγός θ', ή δαιτϊ βννήορός έβτι θαλείη' 

νυν δ' έξέλθωμεν και άέθλων πειρηθώμεν 100 

πάντων, ως χ δ ξεΐνος ενίβπη ο'ιβι φίλοιβιν 

οί'καδε νοβτήβας, δββον περιγιγνόμεθ' άλλων 

πυξ τε παλαιμοβυνη τε καϊ αλμαβιν ήδέ πόδεββιν." 

ώς άρα φωνήβας ήγήβατο, τοί δ' άμ' έποντο. 

κάδ δ' έκ παββαλόφι κρέμαβεν φόρμιγγα λίγειαν, 105 
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Αημοδόκου δ' έλε χείρα καΐ εξαγεν êx μεγάροιο 

κήρυξ' ήρχε δε τω αυτήν δδόν, ην περ οί άλλοι 

Φαιήκων οί άριΰτοι, άέθλια θαυμανέοντες. 

βαν δ' Ι'μεν είς άγορήν, άμα δ' έΰπετο πουλυς όμιλος, 

μνρίοι' άν δ' ΐΰταντο νέοι πολλοί τε καΐ έΰθλοί. no 

ωρτο μεν Άκρδνεώς τε και Ώκύαλος καΐ Έλατρεύς, 

Ναντενς τ ε Πρυμνεύς τε καΐ 'Αγχίαλος καί Έρετμεύς, 

Ποντεύς τε Πρωρεύς τε, Θόων Αναβηβίνεώς τε 

Αμφίαλος θ' υιός Πολυνήου Τεκτονίδαο' 

αν δϊ καί Εύρύαλος βροτολοιγω Ϊ6ος Άρηι 115 

Ναυβολίδης, ος άριβτος εην είδός τε δέμας τε 

πάντων Φαιήκων μετ άμύμονα Ααοδάμαντα. 

άν δ' εβταν τρεις παίδες άμύμονος 'Αλκινόοιο, 

Ααοδάμας θ' "Αλιός τε καί άντίθεος Κλυτόνηος. 

οί δ' ή τοι πρώτον μϊν έπειρήβαντο πόδεββιν. 120 

το 161 δ' από νύββης τέτατο δρόμος· οί δ' άμα πάντες 

καρπαλίμως έπέτοντο κονίοντες πεδίοιο' 

τών δε θέειν δχ άριΟτος εην Κλυτόνηος άμύμων 

δββον τ έν νειω ουρον πέλει ήμιόνοιιν, 

τόββον νπεκπρο&έων λαούς ΐκεθ', οί δε λίποντο. 125 

οί δε παλαιμοβύνης άλεγεινής πειρήβαντο' 

τή δ' αντ' Ευρύαλος απεκαίνντο πάντας άρίβτονς. 

άλματι δ' Αμφίαλος πάντων προφερέβτ ατος ή εν 

δίβκω δ' αν πάντων πολύ φέρτατος ήεν Έλατρεύς, 

πυξ δ ' αν Ααοδάμας, άγα&ός πάις Αλκινόοιο. 130 

αντάρ έπεί δή πάντες έτέρφθηβαν φρέν άέθλοις, 

• τοις άρα Ααοδάμας μετέφη πάις Αλκινόοιο' 

„δεύτε, φίλοι, τόν ξεΐνον έρώμεθα, εΐ τιν' άεθλον 

οϊδέ τε και δεδάηκε. φνήν γε μεν ον κακός έβτιν, 

μηρούς τε κνήμας τε καί άμφω χείρας νπερθεν 135 

αυχένα τε βτιβαρόν μέγα τε βθένος · ούδέ τι ήβης 
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δίνεται, αλλά κακοΐσι συνέρρηκται πολέεσσιν 

ού ' γαρ έγώ γέ τΐ φημι κακώτερον άλλο θαλάσσης 

άνδρα γε βυγχεύαι, εί καϊ μάλα καρτεράς εί'η." 

τον δ' αν τ Ενρναλος άπαμείβετο φώνησέν τε' 140 

,,Ααοδάμα, μάλα τοϋτο έπος κατά μοΐραν έειπες. 

αυτός νυν προκάλεσσαι ίων καϊ πέφράδε μύθον." 

αύτάρ έπεί τό γ' άκονσ' αγαθός πάις Άλκινόοιο, 

στη ρ ές μέσσον ιών και 'Οδνσσήα προσέειπεν 

,,δεϋρ' άγε καϊ συ, ξεΐνε πάτερ, πείρήσαι άέθλων, 145 

εί' τινά που δεδάηκας' έοικε δε σ' ί'δμεν άέθλονς· 

ου μεν γάρ μείζον κλέος άνέρος, οφρα κ' έησιν, 

ή ο τι ποσσίν τε ρ έξη καϊ χερσίν έήσιν. 

αλλ' άγε πείρησαι, σκέδασον δ' από κήδεα θυμού. 

σοΙ δ' άδος ούκέτι δηρόν άπέσσεται, άλλά τοι ήδη 150 

νηνς τε κατείρνσται καϊ έπαρτέες είσίν εταίροι." 

τον δ' άπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Οδυσσεύς. 

,,Ααοδάμα, τί με ταύτα κελεύετε κερτομέοντες; 

κήδεά μοι καϊ μάλλον ένΐ φρεσιν ή περ άεθλοι, 

ΰς πρίν μεν μάλα πολλά πάθον και πολλά μόγησα, 155 

νύν δέ μεθ' νμετέρη άγορή νόστοιο χατίζων 

ήμαι, λισσόμενος βασιλήά τε πάντα τε δήμο ν." 

τον δ' αντ Εύρύαλος άπαμείβετο νείκεσέ τ άντην ' 

,,ού γάρ σ' ουδέ, ξεΐνε, δαήμονι φωτΐ έίσκω 

άθλων, olà τε πολλά μετ άνθρώποιβι πέλονται, 160 

αλλά τω, ος θ' άμα νηΐ πολνκλήιδι θαμίζων 

άρχος νάντάων, οι τε πρηκτήρες έασιν, 

φόρτου τε μνήμων καί έπίσκοπος ήβιν όδαίων 

κερδέων θ' άρπαλέων ρνδ' άθλητήρι έοικας." 

τόν δ' άρ' νπόδρα ίδών προσέφη πολύμητις Όδνσ-

σ ε ΰ ^ · 165 

,,ξεΐν', ου καλόν έειπες' άταβθάλω άνδ'ρΐ έοικας. 
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ούτως οΰ πάντεββι θεοί χαρίεντα διδονβιν 

άνδράβιν, οντε φνήν οντ' άρ φ ρ ένας οντ' άγορητύν. 

άλλος μεν γάρ τ' είδος άκιδ'νότερος πέλει άνήρ, 

άλλα θεός μορφήν έπεβι βτέφει, οί δέ τ ες αύτόν 170 

τερπόμενοι λεύββουβιν ό δ' αβφαλέως αγορεύει 

αΐδof μειλιχίη, μετά δε πρέπει άγρομένοιβιν, 

έρχόμενον δ' ανά άβτν θεόν ως είβορόωβιν. 

άλλος δ' αν είδος μεν άλίγκιος άθανάτοιβιν, 

άλλ' ον οι χάρις άμφι περιβτέφεται έπέεββιν, 175 

ώς και 6οI είδος μεν άριπρεπές, ουδέ κεν άλλως 

ούδέ θεός τενξειε, νόον δ' αποφώλιός ¿661, 

ώρινάς μοι θυμό ν ένί βτήθεββι φίλοιβιν 

είπαν ον κατά κόβμον. εγώ δ' ον νήις άέθλων, 

ώς βύ γε μνθεΐαι, αλλ' έν πρώτοιβιν όίω 180 

εμμεναι, όφρ' ήβη τε πεποίθεα χερβί τ έμήβιν. . 

ννν δ' έχομαι κακότητι και άλγεβΐ' πολλά γάρ έτλην 

ανδρών τε πτολέμονς άλεγεινά τε κύματα πείρων. 

αλλά και ώς, κακά πολλά παθών, πειρήβομ' άέθλων 

θνμοδακής γάρ μνθος, έπώτρννας δέ με είπών." 185 

ή ρα και αύτω φάρει αναΐξας λάβε δίβκον 

μείζονα και πάχετον, βτιβαρώτερον ονκ όλίγον περ 

ή ο'ίω Φαίηκες έδίβκεον άλλήλοιβιν. 

τόν ρα περιβτρέψας ήκε βτιβαρής από χειρός, 

βόμβηθεν δέ λίθος' κατά δ' έπτηξαν ποτί γαίη 190 

Φαίηκες δολιχήρετμοι, νανβίκλντοι άνδρες, 

λάος νπό ριπής, δ δ ' νπέρπτατο βήματα πάντων 

ρίμφα θέων άπό χειρός, εθηκε δέ τέρματ Αθήνη 

άνδρΐ δέμας έικνΐα, έπος τ έφατ έκ τ όνόμαζεν 

,,καί κ άλαός τοι, ξεΐνε, διακρίνειε τό βήμα 195 

άμφαφόων, έπεί ον τι μεμιγμένον έβτίν δμίλω, 

αλλά πολύ πρώτον, βύ δέ θάρβει τόνδε γ' άεθλον 
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ού τις Φαιήκων τόδε γ ϊξεται, ονδ' ύπερήβει." 

ώς φάτο, γή9ηβεν δε πολντλας δΐος Όδνΰβενς, 

χαίρων, οϋνεχ' έταίρον ένηέα λενββ' έν άγώνι. 200 

καϊ τότε κονφότερον μετεφώνεε Φαιήκεββιν 

,,τοντον ννν άφίκεβ&ε, νέοι. τάχα δ' νβτερον άλλον 

ήβειν ή τοββοντον όίομαι ή έτι μαββον. 

των δ' άλλων δτινα κραδίη 9νμός τε κελεύει, 

δεϋρ' άγε πειρη&ήτω, έπεί μ' έχολώβατε λίην, 205 

ή πνξ ήε πάλη ή και ποβίν, ού τι μεγαίρω, 

πάντων Φαιήκων, πλην γ' αύτοΰ Λαοδάμαντος. 

ξείνος γάρ μοι δδ' έβτί' τίς αν φιλέοντι μάχοιτο; 

άφρων δη κείνος γε και ούτιδανος πέλει ανη'ρ, 

δς τις ξεινοδόκω έριδα προφέρηται άέ&λων 210 

δήμω έν αλλοδαπω' έο δ' αντον πάντα κολονει. 

των δ' άλλων ού πέρ τιν' άναίνομαι ονδ' ά9 ερίζω, 

αλλ' έ9έλω ί'δμεν καϊ πειρη9ήμεναι άντην. 

πάντα γάρ ού κακός είμι, μετ άνδράβιν δββοι άε9λοι· 

εν μεν τόξον οίδα έύξοον άμφαφάαβ&αι' 215 

πρώτός κ άνδρα βάλοιμι διβτεύβας έν δμίλω 

ανδρών δνβμενέων, εί και μάλα πολλοί εταίροι 

άγχι παραβταΐεν καϊ τοξαζοίατο φωτών. 

οίος δη με Φιλοκτήτης άπεκαίνντο τάξω 

δήμω ένι Τρώων, δτε τοξαζοίμε&' Αχαιοί. 220 

των δ' άλλων έμέ φημι πολύ προφερέβτερον είναι, 

δββοι ννν βροτοί είβιν έπι χ&ονι βΐτον έδοντες. 

άνδράβι δε προτέροιβιν έριζέμεν ονκ έ&ελήβω, 

ού&' Ήρακλήι ούτ Ενρύτω Οίχαλιήι, 

οΐ ρα καϊ ά&ανάτοιΰιν έρίζεβκον περί τόξων. 225 

τω ρα καϊ αΐψ' έ&ανεν μέγας Εύρντος, ονδ' έπι γήρας 

ίκετ ένι μεγάροιβΐ" χολωβάμενος γάρ Απόλλων 

έκτ αν εν, οννεκά μιν προκαλίζετο το ξάζεβϋ-αι. 
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δονρϊ δ' ακοντίζω, δβον ουκ άλλος τις όιβτφ. 

οϊοιβιν δείδοικα ποβϊν μή τις με παρέλθη 230 

Φαιήκων ' λίην γαρ άεικελίως έδαμάβθην 

χύμαβιν έν πολλοίς, ε'πει ου χομιδή κατά νήα 

ήεν έπηετανός' τω μοι φίλα γυΐα λέλυνται." 

ώς έφαθ', οί δ' άρα πάντες άκήν έγέν'οντο 6νωπή. 

Αλκίνοος δε μιν οϊος αμειβόμενος προβέειπεν 235 

,,ξεΐν', ¿πει ουκ άχάριβτα μεθ' ήμΐν ταντ αγορεύεις, 

αλλ' ¿θέλεις άρετήν 6ην φαινέμεν, ή τοι οπηδεΐ, 

χωόμενος, ότι β' ούτος άνήρ έν άγων ι παραβτάς 

νείκεβεν, ως αν βήν άρετήν βροτος ου τις 'όνοιτο, 

og τις έπίΰταιτο ήδι φρεβιν άρτια βάζειν' 240 

άλλ' άγε νυν έμέθεν ξννίει έπος, όφρα καΐ άλλω 

εΐπης ηρώων, δτε κεν βοΐς έν μεγάροιβιν 

δαινύη παρά βή τ' άλόχω καΐ βοΐβι τέκεββιν, 

ήμετέρης άρετής μεμνημένος, ola καϊ ήμΐν 

Ζευς έπΐ έργα τίθηβι διαμπερές έξ έτι πατρών. 245 

ου γάρ πυγμάχοι ε ¿μεν άμύμονες ούδε παλαιΰταί, 

άλλά ποβϊ κραιπνώς θέομεν καϊ νηυβϊν άριΰτοι' 

a ili δ' ήμιν δαίς τε φίλη κίθαρίς τε χοροί τε 

εϊματά τ έξημοιβά λοετρά τε θερμά καϊ εύναί. 

άλλ' άγε, Φαιήκων βητάρμονες δ66οι άριβτοι, 250 

παίβατε, ως χ' ό ξεΐνος ένίβπη ο Τι61 φίλοιβιν 

οΐκαδε νοβτήβας, δ66ον περιγιγνόμεθ' άλλων 

ναντιλίη καϊ ποββϊ καϊ όρχηβτυΐ καϊ άοιδή. 

Αημοδόκφ δε τις αΐψα χιών φόρμιγγα λίγειαν 

οίβέτω, ή που κείται έν ήμετεροιβι δόμοιβιν." 255 

ώς έφατ 'Αλκίνοος θεοείκελος, ώρτο δε κήρυξ 

οΐβων φόρμιγγα γλαφυρήν δόμου έκ βαβιλήος. 

αίβνμνήται δε κριτοϊ έννέα πάντες άνέβταν 

δήμιοι, οι κατ' άγώνας έν πρήββεβκον ε'καβτα' 
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λείηναν δε χορόν, καλόν δ' εύρνναν αγώνα. 260 

κήρυξ δ' έγγύθεν ήλθε φέρων φόρμιγγα λίγειαν . 

Αημοδόκφ· ό δ' έπειτα κί' ές μέσον, άμφι δε κούροι 

πρωθήβαι ϊβταντο, δαήμονες δρχηθμοΐο, 

πέπληγον δε χορυν θείον ποαίν. αύτάρ 'Οδυσσεύς 

μαρμαρυγάς θηεΐτο ποδών, θαύμαζε δε θυμώ. 265 

αύτάρ ό φορμίζων άνεβάλλετο καλόν άείδειν 

άμφ "Αρεος φιλότητος έυστεφάνου τ' 'Αφροδίτης, 

ως τά πρώτα μίγησαν έν Ήφαίστοιο δόμοισιν 

λάθρη, πολλά δ' έδωκε, λέχος δ' ήσχννε καΐ εύνήν 

Ήφαίστοιο άνακτος. άφαρ δε οί άγγελος ήλθεν 270 
"Ηλιος, ο σφ' ένόησε μιγαζομένους φιλότητι. 

"Ηφαιστος δ' ώς ουν θυμαλγέα μνθον άκουσεν, 

βή ρ Ι'μεν ές χαλκεώνα κακά φρεσΐ βυσσοδομεύων, 

έν δ' έθετ άκμοθέτω μέγαν άκμονα, κόπτε δέ δεσμούς 

άρρηκτους άλύτονς, όφρ' έμπεδον αυθι μένοιεν. 275 

αύτάρ έπεί δή τενξε δόλον κεχολωμένος "Αρει, 

βή ρ' ίμεν ές θάλαμον, οθι οί φίλα δέμνια κεΐτο' . 

άμφΐ δ' άρ' ερμΐσιν χέε δέσματα κύκλω απάντψ 

πολλά δε και καθύπερθε μελαθρόφιν έξεκέχυντο, 

ήύτ άράχνια λεπτά, τά γ' ου κέ τις ούδέ ί'δοιτο, 280 

ουδέ θεών μακάρων πέρι γάρ δολόεντα τέτυκτο. 

αύτάρ έπεί δή πάντα δόλον περί δέμνια χεϋεν, • 

εϊσατ ΐμεν ές Αήμνον, έυκτίμενον πτολίεθρον, 

ή οί γαιάων πολύ φιλτάτη έστίν άπασέων.· 

ούδ' άλαος σκοπιήν είχε χρυσήνιος "Αρης, 285 

ώς ί'δεν "Ηφαιστον κλυτοτέχνην νόσφι κιόντα' 

βή δ' ίέναι προς δώμα περικλυτοΰ Ηφαίστοιο 

ίσχανόων φιλότητος έυστεφάνου Κυθερείης. 

ή δέ νέον παρά πατρός έρισθενέος Κρονίωνος 

έρχομένη κατ άρ' έζεθ'· δ δ' εί'σω δώματος ήειν, 290 

hoheri odyssea. l 10 
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έν τ άρα οί φϋ χειρί, έπος τ' έφατ εκ τ' όνόμαζεν ' 

,,δενρο, φίλη, λέκτρονδε' τραπείομεν εύνηθέντες· 

ού γαρ έθ' "Ηφαιβτος μεταδήμιος, αλλά που ήδη 

οίχεται ές Αήμνον μετά Σίντιας άγριοφώνονς." 

ως φάτο, τή δ' άβπαβτον έείβατο κοιμηθήναι. 295' 

τώ δ' ές δέμνια βάντε κατέδραθον άμφί δε δεβμοί 

τεχνήεντες έχνντο πολνφρονος Ήφαίβτοιο, 

ουδέ τι κινήβαι με λέων ήν ούδ' άναεΐραι' ' 

και τότε δή γίγνωβκον, ο τ' ούκέτι φυκτα πέλοντο. 

άγχίμολον δέ βφ' ήλθε περικλντος άμφιγυήεις, 300 

αϋτις νποβτρέψας πρίν Αήμνον γαΐαν ίκέβθαι' 

Ήέλιος γάρ οί βκοπιήν εχεν είπέ τε μνθον. 

[βή δ' ί'μεναι προς δώμα φίλον τετιημένος ήτορ'] 

έβτη δ' έν προθνροιβι, χόλος δέ μιν άγριος ήρειν 

βμερδαλέον δ' έβόηβε γέγωνέ τε π&6ι θεοΐϋιν 305 

,,Ζεν πάτερ ή δ' άλλοι μάκαρες θεοί α ¿εν έόντες, 

δενθ', ίνα έργα γελαβτά και ουκ έπιεικτά ΐδηβθε, 

ώς έμέ χωλόν έόντα Αίος θνγάτηρ Αφροδίτη 

αίέν ατιμάζει, φιλέει δ' άίδηλον "Αρηα, 

οννεχ' 6 μεν καλός τε και άρτίπος, αντάρ έγώ γε 310 

ήπεδανος γενόμην. ατάρ ον τί μοι αίτιος άλλος, 

άλλα τοκήε δύω, τω μή γείναβθαι όφελλον. 

αλλ' 'όψεβθ', ίνα τώ γε καθενδετον έν φιλότητι 

είς έμά δέμνια βάντες, έγώ δ' δρόων άκάχημαι. 

ον μέν βφεας έτ έολπα μίνυνθά γε κειέμεν όντως 315 

και μάλα περ φιλέοντε' τάχ ούκ έθελήβετον άμφω 

ενδειν άλλά βφωε δόλος και δεβμδς έρνξει, 

είς δ κέ μοι μάλα πάντα πατήρ άποδωβιν έεδνα, 

δββα οί έγγνάλίξα κννώπιδος εΐνεκα κονρης, 

οΰνεκά οί καλή θνγάτηρ, άτάρ ούκ έχέθνμος." 320 

ώς έφαθ', οί δ' άγέροντο θεοί ποτί χαλκό βατέ ς δώ~ 

i 
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ήλ&ε Ποβειδάων γαιήοχος, ήλ9' έριούνης 

'Ερμείας, ήλ9εν β ε άναξ εκαέργος Απόλλων. 

9ηλντεραι δε 9εal με'νον αίδοΐ οίκοι έκάβτη. 

έβταν δ' έν προ9νροιβι 9εοί, δωτήρες εάων' 325 

άββεβτος δ' α ρ' ένώρτο γέλως μακάρεββι 9εοΐβιν 

τέχνας είβορόωβι πολνφρονος Ήφαίβτοιο. 

ώδε δε τις εΐπεβκεν ίδών ές πληβίον άλλον 

,,ονκ άρετά κακά έργα' κιχάνει τοι βραδύς ώκνν, 

ώς καΐ νϋν "Ηφαιβτος έών βραδύς είλεν 'Άρτια 330 

ώκντατόν περ έόντα 9εών, οΐ Όλνμπον έχονΰιν, 

χωλός έών, τέχνηβι' το καΐ μοιχάγρί όφέλλει." 

ώς οι μεν τοιαύτα προς αλλήλους άγόρενον 

Έρμήν δε προβέειπεν ava ξ Α ίος mòg Απόλλων 

,¡Ερμεία, Α ιός νίέ, διάκτορε, δώτορ εάων, 335 

ή ρά κεν έν δεβμοΐς έ9έλοις κρατεροΐβι πιεβ9εΙς 

εϋδειν έν λέκτροιβι παρά χρνβέή Αφροδίτη·" 

τον δ' ήμείβετ έπειτα διάκτορος άργεΐφόντης· 

„αϊ γάρ τούτο γένοιτο, άναξ έκατηβόλ' "Απολλον 

δεβμοί μεν τρις τύββοι άπείρονες άμφίς έχοιεν, 340 

ύμεΐς δ' είβορόωτε 9εοΙ πάΰαί τε 9έαιναι, 

αύτάρ έγών ενδοιμι παρά χρνβέη 'Αφροδίτη." 

ώς έφατ , έν δε γέλως ώρτ ά9ανάτοιβι 9εοΐβιν. 

ουδέ Ποβειδάωνα γέλως έχε, λίββετο δ' αίεΐ 

"Ηφαιβτον κλντοεργόν, όπως λνβειεν "Αρηα. 345 

και μιν φωνήβας έπεα πτερόεντα προβηύδα ' 

,,λνβον' εγώ δέ τοι αντον ύπίβχομαι, ώς βν κελεύεις,' 

τίβειν αΐβιμα πάντα μετ' ά9ανάτοιβι 9εοΐβιν." 

τον δ' αυτε προβέειπε περικλντος άμφιγνήεις' 

,,μή με, Ποβείδαον γαιήοχε, ταύτα κέλευε" 350 

δειλαί τοι δειλών γε καΐ έγγναι έγγυάαβ9αι. 

πώς αν έγώ βε δέοιμι μετ' ά9ανάτοιβι 9εοΐβιν, 

10* 
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εί' κεν "Αρης οΐχοιτο χρέος καΐ δεβμον άλυξα?;"· 

τον δ' αυτέ προβέειπε Ποβειδάων ένοβίχθων 

,"Ηφαιβτ, εΐ περ γάρ κεν "Αρης χρεΐος ύπαλυξας 355 

οί'χηται φενγων, αυτός τ οι έγώ τάδε τίβω." 

τδν δ' ήμείβετ έπειτα περικλυτός άμφιγυήεις' 

„ουκ έβτ ονδε έοικε τεον έπος άρνήβαβθαι." 

ως ειπών δεβμον άνίει μένος Ήφαίβτοιο. 

τώ δ' έπει έκ δεβμοΐο λύθεν κρατερού περ ε'όντος, 360 

αύτίκ άναΐξαντε ό μεν Θρήκηνδε βεβήκειν, 

ή δ' άρα Κνπρον ικανέ φιλομμειδής Αφροδίτη, 

ές Πάφον ένθα δε οι τέμενος βωμός τε θνήεις. 

ένθα δε μιν χάριτες λουβαν καΐ χρΐβαν έλαίω 

άμβρότω, οία θεούς έπενήνοθεν αίεν έόντας, 365 

άμφΐ δε εϊματα έββαν έπήρατα, θαύμα ίδέβθαι. 

ταϋτ άρ' άοιδός άειδε περικλντός" αύτάρ 'Οδυββευς 

τέρπετ ένϊ φρεβιν ήβιν άκουων ήδε καΐ άλλοι 

Φαίηκες δολιχήρετμοι, ναυβίκλυτοι άνδρες. 

Αλκίνοος δ' "Αλιον και Δα αδάμαντα κέλευβεν 370 

μουνάξ όρχήβαβθαι, έπεί βφιβιν ου τις έριξεν. 

οι δ' έπεί ονν βφαΐραν καλήυ μετά χερβϊν έλοντο, 

πορφυρέην, την βφιν Πόλυβος ποίηβε δαΐφρων, 

την έτερος ρίπταβκε ποτI νέφεα βκιόεντα 

ίδνωθεις όπίβω, ό δ ' από χθονος νψόβ' άερθεϊς 375 

ρηιδίως μεθέλεβκε, ,πάρος ποβίν ουδας ίκέβθαι. 

αύτάρ έπεί δή βφαίρη άν ίθύν πειρήβαντο, 

ώρχείβθην δή έπειτα ποτI χθονϊ πονλυβοτείρη 

ταρφέ' άμειβομένω' κούροι δ ' έπελήκεον άλλοι 

εδτεώτες κατ' άγώνα, πολύς δ' ύπο κόμπος όρώρειν. 380 

δή τότ άρ' Αλκίνοου προβεφώνεε δΐος Όδυββεύς' 

„''Αλκίνοε κρεΐον, πάντων άριδείκετε λαών, 

ήμϊν άπείληβας βητάρμονας είναι άρίβτους, 
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ή δ' άρ' έτοιμα τέτυκτο' σέβας μ' έχει είσορόωντα." 

ώς φάτο, γήθησεν δ' ιερόν μένος Άλκινόοιο, 385 

αίψα δε Φαιήκεσσι φιληρέτμοισι μετηνδα' 

,,κέκλυτε, Φαιήκων ηγήτορες ήδέ μέδοντες. 

δ ξεΐνος μάλα μοι δοκέει πεπνυμένος είναι' 

αλλ' άγε οι δώμεν ξεινήιον, ώς επιεικές, 

δώδεκα γαρ κατά δημον άριπρεπέες βασιλήες 390 

άρχοι κραίνονσι, τρισκαιδέκατος δ' έγώ αυτός' 

των οί έκαϋτος φάρος ίυπλυνές ήδέ χιτώνα 

και χρυσοΐο τάλαντον ένείκατε τιμήεντος. 

αΐψα δέ πάντα φέρωμεν αολλε'α, όφρ ένΐ χερσϊν 

ξεΐνος έχων έπΐ δόρπον ΐη χαίρων ένί θυμω. 395 

Εύρύαλος δέ έ αυτόν άρεσσάσθω έπέεσσιν 

καΐ δώρω, έπεί ου τι έπος κατά μοΐραν έειπεν." 

ώς έφαθ', οί δ' άρα πάντες έπήνεον ήδέ κέλευον, 

δώρα δ' άρ' οίσέμεναι πρόεσαν κήρυκα έκαστος, 

τον δ' αυτ Εύρύαλος άπαμείβετό φώνησέν τε~ 400 

Αλκίνοε κρείον, πάντων άριδείκετε λαών, 

τοιγάρ έγώ τον ξεΐνον άρέσσομαι, ώς σύ κελεύεις, 

δώσω οί τόδ'. άορ παγχάλκεον, ω έπι κώπη 

άργυρέη, κολεόν δέ νεοπρίστου έλέφαντος 

άμφιδεδίνηται~ πολέος δέ οί άξιον έσται." 405 

ώς ειπών έν χερσί τίθει ξίφος άργυρόηλον 

και μιν φωνήσας έπεα πτερόεντα προσηύδα' 

„χαίρε, πάτερ ώ ξεΐνε. έπος δ' εΐ πέρ τι βέβακται 

δεινόν, άφαρ το φέροιεν άναρπάξασαι άελλαι. 

σοΙ δέ θεοί άλοχόν τ' ίδέειν και πατρίδ' ίκέσθαι 410 

δοίεν, έπεί δή δηθά φίλων άπο πήματα πάσχεις." 

τον δ' άπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις 'Οδυσσεύς' 

,,καί σύ φίλος μάλα χαίρε, θεοί δέ τοι όλβια δοΐεν. 

μηδέ τί τοι ξίφεός γε ποθή μετόπισθε γένοιτο 
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τούτον, δ δή μοι δώκας άρεββάμενος έπέεββιν." 415 

ή ρα καϊ άμφ' ώμοιβι θε'το ξίφος άργνρόηλον. 

δύβετό τ ήέλιος καϊ τω κλντά δώρα παρήεν. 

και τά γ' ές 'Αλκινόοιο φέρον κήρυκες άγανοί' 

δεξάμενοι δ' άρα παίδες άμύμονος 'Αλκινόοιο 

μητρϊ παρ' αίδοίη έ9εβαν περιχαλλέα δώρα. 420 

τοΐβιν δ' ήγεμόνεν' ίερόν μένος 'Αλκινόοιο, 

έλ9όντες δε χα&ίξον έν ύψηλοίβι 9ρόνοιβιν. 

δή ρα τότ Άρήτην προβέφη μένος 'Αλκινόοιο' 

,,δεϋρο, γύναι, φέρε χηλον άριπρεπε", ή τις άρίβτη' 

έν δ' αυτή 9ές φάρος έυπλννές ήδέ χιτώνα, 425 

άμφ ι δέ οΐ πυρ ι χαλκόν ιήνατε, θε'ρμετε δ' ύδωρ, 

όφρα λοεββάμενός τε ίδών τ' έν κείμενα πάντα 

δώρα, τά οΐ Φαίηκες άμύμονες έν&άδ' ένεικαν, 

δαιτί τε τ έρπηται καΐ άοιδής ύμνο ν άκούων. 

κάί οι έγω τόδ' άλειβον έμόν περικαλλές όπάββω, 430 

χρνβεον, ύφρ' έμέ9εν με μνη μένος ήματα πάντα 

βπένδη ένϊ μεγάρω Αιί τ άλλοιβίν τε 9εοΐβιν." 

ώς έφατ , Άρήτη δέ μετά δμωήβιν έειπεν 

άμφΐ πυρί βτήβαι τρίποδα μέγαν δττι τάχιβτα. 

αι δε λοετροχόον τρίποδ' ΐβταβαν έν πυρί κηλέω, 435 

εν δ' άρ' ύδωρ έχεαν, υπό δέ ξύλα δαΐον ελονβαι. 

γάβτρην μέν τρίποδος πυρ άμφεπε, θε'ρμετο δ' ύδωρ' 

τόφρα δ' άρ' 'Αρήτη ξείνω περικαλλέα χηλον 

έξέφερεν 9αλάμοιο, τί9ει δ' ένϊ κάλλιμα δώρα, 

έβ&ήτα χρνβόν τε, τά οί Φαίηκες έδωκαν 440 

έν δ' αύτή φάρος 9ήκεν καλόν τε χιτώνα, 

και μιν φωνήβαβ' έπεα πτερόεντα προβηνδα' 

„αυτός νυν ί'δε πώμα, 9οώς δ' έπΐ δεβμόν ΐηλον, 

μή τίς τοι καθ' όδόν δηλήβεται, όππότ αν αύτε 

εϋόηβ&α γλυκύν νπνον ίων έν νηΐ μελαίνη." 445 
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αύτάρ έπεί τό γ' άκουσε πολύτλας δΐος 'Οδυσσεύς, 

αύτίκ έπήρτυε πώμα, θοώς δ' έπΐ δεβμόν ί'ηλεν 

ποικίλου, όν ποτέ μιν δέδαε φρεβί πότνια Κίρκη, 

αύτόδιον δ' άρα μιν ταμίη λούσασθαι άνώγειν 

ές ρ άσάμινθον βάνθ' · ό δ' άρ' άσπασίως ΐδε θυμω 450 

θερμά λοέτρ', έπεί ου τι κομιξόμενός γε θάμιζεν, 

έπεί δή λίπε δώμα Καλυψοϋς ήυκόμοιό. 

τόφρα δέ οί κομιδή γε θεώ ώς εμπεδος ή εν. 

τον δ' έπεί ουν δμωαΐ λοϋσαν καϊ χρϊσαν έλαίφ, 

άμφΐ δέ μιν χλαϊναν καλήν βάλον ήδέ χιτώνα, 455 

εκ ρ' άσαμίνθου βάς άνδρας μέτα οίνοποτήρας 

ήιε· Ναυσικάα δέ θεών άπο κάλλος έχουσα 

στη ρα παρά σταθμον τέγεος πύκα ποιητοΐο, 

θαύμαξεν δ' 'Όδυΰήα έν όφθαλμοϊσιν όρώσα, 

και μιν φωνήσασ' έπε α πτερόεντα προσηύδα' 460 

„χαίρε, ξεΐν', ίνα καί ποτ έών έν πατρίδι γαίη 

μνήση έμευ, — 'ότι μοι πρώτη ζωάγρι' όφέλλεις." 

τήν δ' άπαμείβόμενος προσέφη πολύμητις 'Οδυσσεύς' 

,,Ναυσικάα θύγατερ μεγάλη'τορος 'Αλκινόοιο, 

ούτω νΰν Ζευς θείη, έρίγδουπος πόσις "Ηρης, 465 

οΐκαδέ τ έλθέμεναι καί νόστιμον ήμαρ ίδέσθαι' 

τω κέν τοι καί κεΐθι θεώ ώς εύχετοφμην 

αίεϊ ήματα πάντα' σύ γάρ μ' έβιώσαο, κούρη." 

ή ρα καί ές θρόνον ϊξε παρ' Άλκίνοον βασιλήα' 

οί δ' ήδη μοίρας τε νέμον κερόωντό τε οινον. 47υ 

κήρυξ δ' έγγύθεν ήλθεν άγων έρίηρρν^άοιδόν, 

Αημόδοκον λαοΐσι τετιμένον εϊσε δ' άρ' αυτόν 

μέσσω δαιτυμόνων, προς κίονα μακρόν έρείσας. ' 

δή τότε κήρυκα προσέφη πολύμητις 'Οδυσσεύς 

νώτου άποπροταμών, έπΐ δέ πλεΐον έλέλειπτο, 475 

άργιόδοντος ύός, θαλερή δ' ήν άμφίς αλοιφή' 
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„κήρυξ , τη δη, τούτο πόρε κρέας, δφρα φάγηβιν, 

Αημοδόκω' καί μιν προβπτνξομαι άχννμενός περ· 

π&βι γάρ άνθρώποιβιν έπιχθονίοιβιν αοιδοί 

τιμής έμμοροί είβι καί αίδονς, οννεκ' άρα βφέας 480 

οί'μας μοϋβ έδίδαξε, φίληβε δε φϋλον αοιδών." 

rag άρ' έφη, κήρυξ δέ φέρων έν χερβιν έθηκεν 

ήρω Αημοδόκω' δ δ' εδέξατο, χαίρε δε θνμω. 

οι δ' έτι δνείαθ' έτοιμα προκείμενα χείρας ί'αλλον. 

αυτάρ έπεί πόβιος καί έδητνος ε'ξ έρον ί'ντο, 485 

δή τότε Αημόδοκον προβέφη πολύμητις Όδυββενς' 

,,Αημόδοκ', έξοχα δή 6ε βροτών αίνίξομ' απάντων, 

ή 6 ε γε μοϋβ' έδίδαξε, Α ιός παις, ή 6ε γ' Απόλλων 

λίην γάρ κατά κόβμον 'Αχαιών οίτον άείδεις, 

οββ' έρξαν τ έπαθόν τε και δ66' έμόγηβαν 'Αχαιοί, 490 

mg τέ που ή αυτός παρεών ή άλλον άκουσας, 

άλλ' άγε δή μετάβηθι και ίππου κόβμον άειβον 

δονρατέον, τον Έπειδς έποίηβεν βυν Άθήνη, 

δν ποτ' ές άκρόπολιν δόλον ήγαγε δΐος 'Οδυσσεύς 

άνδρών έμπλήβας, οι ρ "Ιλιον έξαλάπαξαν. 493 

αΐ κεν δή μοι ταϋτα κατά μοϊραν κατ α), έξης, 

αντίκα καί πάβιν μνθήβομαι άνθρώποιβιν, 

ώς άρα τοι πρόφρων θεός ώπαβε θέβπιν άοιδήν 

ως φάθ', δ δ' δομηθείς θεοϋ ήρχετο, φαίνε δ ' άοιδήν, 

ένθεν ελών, rag οι μεν ένββέλμων επί νηών 500 

βάντες άπέπλειον, πυρ έν κλιβίηβι βαλόντες, 

Άργεϊοι, τοί δ' ήδη άγακλυτον άμφ' Όδνδήα 

εΐατ ένΐ Τρώων άγορή κεκαλυμμένοι ΐππω" 

αυτοί γάρ μιν Τρώες ές άκρόπολιν έρνβαντο. 

ώς δ μεν έβτήκει, τοί δ' άκριτα πόλλ' άγόρευον 505 

ήμενοι άμφ' αύτόν τρίχα δέ βφιβιν ήνδανε βουλή, 

ήε διαπλήξαι κοίλον δόρυ νηλέι χαλκω, 
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ή κατά πετράων βαλέειν έρύβαντας έπ άκρης, 

ή έάαν μέγ' άγαλμα θεών θελκτήριον είναι, 

τη περ δη και έπειτα τελεντήβεβθαι έμελλεν 510 

αίβα γάρ ήν άπολέΰθαι, έπήν πόλις άμφικαλνψη 

δονράτεον μέγαν ίππο ν, δθ' εϊατο πάντες άριβτοι 

Αργείων Τρώεββι φόνον και κήρα φέροντες, 

ήειδεν δ , ώς αβτυ διέπραθον νίες ''Αχαιών 

ίππόθεν έκχνμενοι, κοίλον λόχον έκπρολιπόντες. 515 

άλλον δ' άλλη άειδε πάλιν κεραϊξέμεν αίπήν, 

αντάρ Όδνββήα προτϊ δώματα Αηιφόβοιο 

βήμεναι ήντ Άρηα 6υν αντιθέω Μενελάω. 

κεΐθι δή αινότατον πόλεμον φάτο τολμήβαντα 

νικήβαι και έπειτα διά μεγάθνμον Αθήνην. 520 

ταντ άρ' άοιδδς άειδε περικλντός' αντάρ Όδνΰβενς 

τήκετο, δάκρν δ' έδενεν νπδ βλεφάροι0ι παρειάς, 

ώς δε γυνή κλαίηβι φίλο ν πόβιν άμφιπεβονβα, 

δς τε έής πρόβθεν πόλιος λαών τε πέβηβιν 

άβτεϊ και τεκέεββιν άμννων νηλεες ήμαρ· 525 

ή μεν τον θνήβκοντα καϊ άβπαίροντα ίδονβα 

άμφ' αντω χνμένη λίγα κωκνεΐ' οί δέ τ δπιβθεν 

κόπτοντες δονρεββι μετάφρενον ήδέ καϊ ωμονς 

είρερον είβανάγονβι, πόνον τ' έχέμεν καϊ διζνν 

της δ' έλεεινοτάτφ άχεϊ φθιννθονβι παρειαί' 530 

ώς Όδνΰενς έλεεινον νπ' δφρνβι δάκρνον είβεν. 

ένθ' άλλονς μεν πάντας έλάνθανε δάκρνα λείβων, 

Αλκίνοος δέ μιν οίος έπεφράβατ' ήδέ νόηβεν, 

ήμενος άγχ αντον, βαρν δέ βτενάχοντος άκουβεν. 

αϊψα δέ Φαιήκεββι φιληρέτμοιβι μετηνδα' 535 

,,κέκλυτε, Φαιήκων ηγήτορες ήδέ μέδοντες, • 

Αημόδοκος δ' ήδη βχεθέτω φόρμιγγα λίγειαν" 

ον γάρ πως πάντεββι χαριξόμενος τάδ' άείδει. 
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έξ ου δορπέομέν τε και ωρορε 9εΐος άοιδός, 

εκ τον δ' ον πω πανβατ όιζνροΐο γόοιο 540 

ό ξεΐνος' μόλα πού μιν αχος φρένας άμφιβέβηκεν. 

αλλ' άγ' ό μεν βχε&έτω, ϊν όμως τερπώμε&α πάντες, 

ξεινοδόκοι καΐ ξεϊνος, έπεί πολύ κόλλιον ούτως' 

εϊνεκα γαρ ξείνοιο τάδ' αίδοίοιο τέτνκται, 

πομπή καΐ φίλα δώρα, τά οί δίδομεν φιλέοντες. 545 

άντϊ καβιγνήτον ξεΐνός θ' ικέτης τε τέτνκται 

άνέρι, δς τ' όλίγον περ έπιψανη πραπίδεββιν. 

τω νυν μηδέ βύ κεϋ&ε νοήμαβι κερδαλέοιβιν, 

οττι κέ β' είρωμαι' φάβ9αι δέ 6ε κάλλιόν έβτιν. 

εϊπ όνομ', δττι βε χεΐ&ι κάλεον μήτηρ τε πατήρ τε 550 

άλλοι θ' , οϊ κατά αβτν καΐ οΐ περιναιετάονβιν. 

ού μέν γάρ τις πάμπαν άνώννμός έβτ άν9ρώπων, 

ού κακός ονδέ μέν έβ&λός, έπήν τά πρώτα γένηται, 

αλλ' έπΐ παβι τί9ενται, έπεί κε τέκωβι, τοκήες. 

είπέ δέ μοι γαΐάν τε τεήν δήμόν τε πάλιν τε, 555 

δφρα 6ε τη πέμπωβι τιτνβκόμεναι φρεβΐ νήες" 

ού γάρ Φαιήκεββι κνβερνητήρες εαβιν, 

ονδέ τι πηδάλι έβτι, τά τ άλλαι νήες έχονβιν, 

αλλ' αύταΙ ί'βαβι νοήματα καΐ φρένας ανδρών 

και πάντων ί'βαβι πόλιας καΐ πίονας αγρούς 560 

άν&ρώπων καϊ λαΐτμα τάχιβϋ·' άλος έκπερόωβιν 

ήέρι και νεφέλη κεκαλνμμέναί'· ούδέ ποτέ βφιν 

οντε τι πημαν9ήναι επι δέος οντ άπολέβ&αι. 

αλλά τόδ' ως ποτε πατρός έγών είπόντος ακονβα 

Νανβι9όον, ός έφαβκε Ποβειδόων' άγάβαβ&αι 565 

ήμΐν, οΰνεκα πομποί άπήμονές είμεν απάντων, 

φή ποτέ Φαιήκων ανδρών ένεργέα νήα 

έκ πομπής άνιονβαν έν ήεροειδέι πόντω 

φαιβέμεναι, μέγα δ' ή μιν 'όρος πάλει άμφικαλύψειν. 
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ώς άγόρεν' ό γέρων ' τά άέ κεν θεός ή τελέβειεν 570 

ή' κ άτέλεβτ' εί'η, ως οί φίλον επλετο θυμω. 

άλλ' άγε μοι τάδε είπε καΐ, άτρεκέως κατάλεξον, 

δππη άπεπλάγχθης τε καϊ ας τινας ΐκεο χώρας 

ανθρώπων, αύτούς τε πολιάς τ έύ ναιετοώβας, 

ήμεν δβοι χαλεποί τε καΐ άγριοι ονδε δίκαιοι, 575 

οι τε φιλόξεινοι, και βφιν νόος έβτϊ θεονδής. 

είπε δ', ο τι κλαίεις καΐ όδνρεαι ένδοθι θυμω 

Άργείων Ααναών ήδ' Ίλίον οίτον άκούων. 

τον δε θεοί μεν τενξαν, έπεκλώβαντο δ' όλεθρον 

άνθρώποις, ίνα ήβι καΐ έββομένοιβιν άοιδή. 580 

ή τις το ι καΐ πηος άπέφθιτο Ίλιόθι προ 

έβθλος έών, γαμβρός ή πενθερός; οΐ τε μάλιβτα 

κήδιϋτοι τελέθονϋι μεθ' αιμά τε καϊ γένος αυτών, 

ή τίς που καϊ εταίρος άνήρ κεχαριβμένα είδώς, 

έαθλός ; έπεϊ ού μέν τι καβιγνήτοιο χερείων 586 

γίγνεται, δς κεν εταίρος έών πεπνυμένα είδη." 

ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ I. 

Άλκίνον άπόλογοι. ΙίνχλωΛεια. 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολύμητις Όδνββενς' 

„'Αλκίνοε κρεΐον, πάντων άριδείκετε λαών, 

ή τοι μεν τάδε καιΙόν! άκουέμεν έβτϊν αοιδού 

τοιούδ', οίος οδ' έβτΤφθεοΐς έναλίγκιος αύδην._ 

ού γαρ έγώ γέ τί φημι τέλος χαριέβτερον είναι 5 

ή δτ' έυφροβύνη μεν ίέ'χη κάπχ^δήμον άπαντα, 1  

δαιτνμόνες δ' ανά δώματ άκουάζωνται αοιδού 
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ήμενοι. έξείης, παρά όέπλήθωβι τράπεξαι 

•~βίτον~1ϊαι χρειών, μέθν δ' έίΤχρητήρος άφύββων 

οινοχόος φορέηβι καϊ έγχείη δεπάεββιν ' f ^ 1 10 

τούτο τί ιιοΓκάλλιβτον ένί^φρεβίν είδετανεΐναι. 

βοί δ' έμά κήδεα θυμός επετράπετο βτονόεντα 

εί'ρεβθ'ί)- όφρ' έτι μάλλον όδνρόμενος βτεναχίξω ' 

τί πρώτον τοι έπειτα, τί δ' νβτάτιον καταλέξω, 

κήδείςέπεί μοι πολλά δ WS αν θεοί Ούρανίωνες. 15 

ίννν δ ' _ονομα_ πρώτον, μυθήβομαι, όφρα καί ύμεΐς 

·,.,.·> εΐ'δετε, εγώ δ' αν έπειτα' φνγων^νπο νηλεές ήμαρ 

νμΐν ξεΐνος εω και απόπροθι 

εί'μ' Όδνβενς Ααερτιάδης, ός πάβι δόλοιβιν 

άνθρώποιβι μέλω, καί μεν κλέος ούρανον ΐκει. 20 

ναιετάω δ' Τθάκην ένδείελον ¿vjS' ορος αύτη 

Νήριτον είνοβίφνλλον, άριπρεπές" άμφΐ δε νήβοι 

πολλαί ναιετάονβι μάλα σχεδόν άλλήληβιν, 

Αουλίχιόν τε Σάμη τε καί ύλήεββα Ζάκυνθος, 

αύτη δέ χθαμαλή πανυπερτάτη είν άλί)· κείται . 25 

προς ξόφον, αί_δέ_τ άνενθε. προς ήω τ' ήέλιόν τε, 

^¿$γτρηχει , αλλ' αγαθή κονρΡτρόφος'Κου) τοι εγώ γε 

Ks^^ylA^ ής γαίης δνναμαι γλνκερωτερον άλλο Ιδέβθαι. 

^ ή μέν μ' α*αύτόθ' έρνχε^Ιζαλνψίύ t δΐτΓ'θεάων 

[εν βπεββι γλαφνροιβι, λιλαιομενη ποβιν ειναΐ'\ 30 
0 ' ••'•τ'-^ίίί^-,, ' ν.'. ' ' — ? ' tJ-,-αΐΛχ. 

ως ο αντως Κίρκη κατιρητνεν ενμεγαροιβιν 

Λίαίη δολοεββα, λιλαιομενη πόβιν είναι' 

εμόιί(ον)^ιοτε^θνγιόν έηι^βνηθ^ββιν έπειθαν. 

ώς ονδέν, γλνκιον ής Λατρίδος ούδέ ,τοκήωνρϋΜ· 
, ——cxyv> " ι—- λ cLt&fi /-ν τ 

γιγνεται, \εΙ/^πε^και τις απ^τ^ρθι πιονα οίκον 35 

γαίη έν αλλοδαπή ναίε ^ άπαν ε υθζ^τοκ^ων^^ 

εί δ ^^^^ϊ~καί^νόβτον_έμόν πολνκηδε' ένίβπω^^,ύ. 

ον μοι Ζευς έφεηκεν άπό Τροίηθεν ίόντι. [_) οε^ 

ι—? · ' < 
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, „ - κ . , ^ ^ ¿ γ 7 / ^ , 

Ιλιόθεν με φέρων άνεμος ΐΚιχόνεββί, πελκββεν, αρ α;, . 

'Ιβ^άρω. ένθα δ' έγέι πάλιν έπραθον, ωλΤΡαδ^ αυτούς_· 40 

¿κ πολιος δ' αλοχους καί κτήματά^πολλά λαβόντες:>κί^' ί^^ 

σπββαμεθγ, ως μη τις μοτ ατεμβομενοςκιοι ωης; ( 

ένθ' ή „τοι μεν έγώΐδιερω ποδί α>ευνέιιεν ήμέας _ 

ηνωγεα^ τοί (θβ μέγα νψι^οΡ ουκ έπιθοντο. 

ένθα δε πολλον^ρεν Ιιέθυ πίνετο] πολλ^δέ μήλα 45 ( / 

έβφαξον π/χρά^θ,ΐνα καί είλίποδας έλικας βοϋς' ^¿Τΐλ. 

^τόιρρα δ άρ^ ̂ χομενοιίίίκονεςΚικργεχββι γεγώνευν, • 

οΐ β φ ιν γείτονες ήσαν, άμα ίζλεονες καί άοείους, ¿ι^όύΆ+ι 

ηπειρον ναωντες, επιβταμενοι μεν αφ ίππων 

άνδράσι μάρραβ^ι^ καϊδθι χρχιπεξρν Ιόντα. '50 

ήλθον Μΐε^','^οσα φυλΑμ καί άνθ^α^ρίγνεται ώρη, 

ήερίοΐ' τότε δή ρα κακή ΓΑιδς \Ζσα) παρέστη Ι α^" •) 
ΐν αίνοαορβίβΜ. ιν άλγεα πολλά πάθοιμεν. 

Ρ-ψ 
ΠΐΠ'Ι -,.,--,· . έμάχοντο μάχην παρά νηυσί^θοησιτ^ζ 

βάλλον δ' άλλήλους χα)^3έ&ΐν7γχείησιν*Μ-ΐίΜ- ' 55 

οφρα μεν ηως ,ην και αεξετο ιερόν ημαρ,·^.. , 1&,. 

τοφρα ο αλεξομενοι "μενομεν πλεονας περ εόντας. ^{.χ!^ 

ήμος [Κ)ήέλιος Ζ"™™*«^ 

άλλοι ωυνομεν πανατον 

, εν-οΐν οε προτερω πλέομεν ακαχημενοι ήτορ,'"^- 0  

άσμενοι έκ θανάτριυ, φίλους δλέσαντες εταίρους. 

πριν τίνα των'δειλών εταρων τρις εκαστον άΰσαι. 65 
,» „ λ , v " „ ί ^ ο μ 

οι θανόν εν.,περιω Κικόνων υπο οηωθεντες. Ρα^ ' 
— γ ^ ^ φ ο ^ ^ έ τ ^ ' - τ - -· — τ - , ^ ; ' « 

ο ε π ^ ^ ^ ^ μ ο ^ ΰ ο ρ ^ ^ ν ε φ ε λ ^ ε ^ ^ ¡¡¡Μ^Ιολ 

(.λαίλαπι θεσπεσίη, συν δέ^νετρεεσσι κάλυψεν 

γαϊαν δμοϋ καί πόντον δρώρει δ' ούρανόθεν νύξ. 
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αί μέν ίπειτ' έφέροντ έπικάρβιαι, ίβτία δέ βφιν 70 

τε καϊ τετραχ&ά διέβχιβεν ΐς άνέμοιο. 

αντας δ έββνμενως προερεββαμεν ηπειρονοε. 

ένθα δύω νύκταςδώοτ' ήματαβρνεχές^μίεΐ^^α^ 

κείμε&ϋ δμοϋ μ ^ μ τ ε καιά^εβμϋτψ,ον έδοντες. 75 

, ~αλλ'~~οτε δή τρίτον ήμαρ ένπΐόκαμος τέλεβ' 'Ηώ?, ^ ^ 

*[βτονς βτηβόμενοι ανά-θ' ίβτία _λεύκ έρύβαντες ¡¿¿ο^ 

ήμε^^ τάς_ δί^νε^ό^^τε ^ν^^ντ^α^τ' 

και νύ κεν αβκτψεης-ίκόμην ε^πατριδα^γαΐαν'^ [¿νώΜκγ-

(άλλα)με'κϋμα^νος τέ περ^ΊΜ(ΐπτρντά~Μαλείαν 80 ^ 

καϊ Βορέης άπεωβε, παρέπλαγξεν 

δέ Κν&ήρων^ Κ α. Ui.it 

ένθεν δ' εννήμαρ φερομην δλοοΐς άνέμοιβιν 

πόντον ¿π' ίχ&νόεντα' άτάρ δεκάτη έπέβημεν 

γαίης Λωτοφάγων, οΐ τ άνθινον είδαρ έδονβιν. 

ένθα δ' έπ ηπείρου βήμεν καϊ άφνββόμε&' νδωρ, 85 

αϊψα δέ δεΐπνον ε'λοντο 9οής παρά νηνβιν εταίροι, 

αίιτάρ έπει βίτοιό τ' έπαββάμε&' ήδέ ποτήτος, 

δή τότ έγων έτάρονς πρρΐειν πεύ&εβ9αι ίόντας, 

οΐ τίνες άνέρες εΐεν έπΐ χ&ονί βΐτον έδοντες 

[άνδρε δύω κρίνας, τρίτατον κήρνχ άμ δπάββας], 90 

οί δ' αίψ' οΐχόμενοι μίγεν άνδράβι Λωτοφάγοιβιν. 

ούδ' άρα Λωτοφάγοι μήδον&' έτάροιβιν ολεθρον 

ήμετέροις, αλλά β φι δόβαν λωτοΐο πάβαβ9αι. 

των δ' δ ς τις λωτοΐο φάγοι μελιηδέα καρπόν, 

ονκέτ άπαγγεϊλαι πάλιν ή9ελεν ονδέ νε'εοθαι, 95 

αλλ' αύτοϋ βούλοντο μετ άνδράβι Λωτοφόγοιβιν 

λωτδν έρεπτόμενοι μενέμεν νόβτου τε λαθε'οθαι. 

τονς μέν έγων έπΐ^νβας άγον κλαίοντας ανάγκη, 

νηνβΐ δ ' ένΐ γλαφνρήβιν υπό ξνγά δήβα έρύββας' 

αύτάρ τονς άλλους κελόμην ίρίηρας εταίρους 100 
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ϋπερχομένους νηών έπιβαινέμεν ώκειάων, 

μή πώς τις λωτοίοφαγών νόύτοιο λάθηται. 

οί δ' αΐψ' εΐββαινον καί έπΐ κληΐβι καθΐζον, 

έξης δ' έξόμενοι πολιήν άλα τνπτον έρετμοϊς. 

ένθεν δε προτε'ρω πλέομεν άκαχήμενοι ήτορ' 105 

Κυκλώπων δ' ές γαΐαν υπερφιάλων άθεμίβτων 

ίκόμεθ', οι ρα θεοΐβι πεποιθότες άθανάτοιβιν 

ούτε φντεύουβιν χερβιν φντον ούτ άρόωβιν, 

αλλά τά γ' άβπαρτα και άνήροτα πάντα φύονται, 

πύροι καΐ κριθαι ήδ' άμπελοι, αϊ τε φέρονβιν 110 

olvov εριβτάφυλον, καί βφιν Α ιός δμβρος άέξει. 

τοϊβιν δ' ούτ άγοραί βονληφόροι ούτε θέμιΰτες, 

άλλ' οι γ' υψηλών ορέων ν α ίου 61 κάρηνα 

έν βπέββι γλαφυροΐβι, θεμιβτενει δε έκαβτος 

παίδων ήδ' άλόχων, ούδ' αλλήλων άλέγονβιν. 115 

νήβος έπειτα λάχεια παρεκ λιμένος τετάνυβται, 

γαίης Κυκλώπων ούτε βχεδον ούτ' άποτηλον, 

νλήεΰβ' ' έν δ' αίγες άπειρέβιαι γεγάαβιν 
.» i/ctcA— ) \ \ r ? Λ / 5 ? 

αγριαι' ου μεν γαρ πάτος ανθρωπων απερυκει, 

ούδέ μιν εΐβ^χνενβι κυνηγέται, οΐ τε καθ' νλην 120 

άλγεα πάβχουβιν κορνφάς^όρέων έφέποντες.. 

ούτ άρα ποίμνηβιν καταΐβχεται ούτ' άρότοιβιν, 

άλλ' ή γ' άβπαρτος καί άνήροτος ή ματ α πάντα 

άνδρών χηρεύει, βόβκει δέ τε μηκάδας αίγας, 

(ον γαρ Κνκλώπεββι^νέεαπάρα μιλτοπάρηοι, 125 

ούδ' άνδρες ττ^^έυι τεκτονες, οϊ κε κάμοιεν 

νήας έυββέλμονς, αϊ κεν τελέοιεν έκαβτα 

'άβτε' έπ' άνθρώπων ίκνενμεναι, οΐά τε πολλά 

άνδρες έπ' αλλήλους νηυβίν περόωβι θάλαββαν 

οΐ κέ βφιν καί νήβον ένκτιμένην έκάμοντο. 130 

ού μεν γάρ τι κακή γε, φέροι δέ κεν ώρια πάντα' 
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έν μεν γάρ λειμώνες. άλος πολιοΐο παρ' 'όχθας 

ύδρηλοί μαλακοί· μάλα κ άφθιτοι άμπελοι εΐεν. 

έν δ' άροβις λείη' μάλα κεν βαθύ λ-ήιον α ('ει 

εις ωρας άμωεν, έπεί μάλα πΐαρ υπ' ονδας. 135 

Ι~έν δε λιμήν ένορμος, ϊν ου %ρεώ πείβματός έβτιν, 

οντ' εύνάς βαλέειν οντε πρυμνήβι' άνάψαι, 

αλλ' έπικέλβαντας μεϊναι χρόνον, εις ο κε ναντέων 

θυμός έποτρννη καΐ έπιπνεύβωβιν άήται. 

αύτάρ έπΐ κράτος λιμένος ρέει άγλαδν ϋδωρ, 140 

κρήνη υπό βπείονς" περί δ' αίγειροι πεφύαβιν. 

ένθα χατεπλέομεν, χαί τις θεός ήγεμόνενεν 

νύχτα δι' δρφναίην, ούδε προυφαίνετ' ίδέβθαι' 

άήρ γάρ περί νηνβί βαθεΐ' ήν, ούδε βελήνη 

ούρανόθεν προνφαινε, χατείχετο δε νεφέεΰΰιν. 145 

[ένθ' ου τις τήν νήβον έβέδρακεν δφθαλμοΐβιν, 

οντ' ονν κύματα μακρά κνλινδόμενα προτί χέρβον 

είβίδομεν, πριν νήας ένββέλμονς έπικέλβαι. 

'.j κελβάβ-ηβι δε νηνβί καθείλομεν ίβτία πάντα, 

έκ δε και αύτοί βήμεν έπί ρηγμΐνι θαλάββης· 150 

ένθα δ' άποβρίξαντες έμείναμεν Ήώ δίαν. 

ήμος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάκτυλος 'Ηώς, 

νήβον θανμάζοντες έδινεόμεβθα κατ αυτήν, 

ώρβαν δε νύμφαι, κονραι Α ιός αίγιόχοιο, 

αίγας δρεβκώους, ίνα δειπνήβειαν εταίροι. 155 

[αύτίκα καμπύλα τόξα χαί αίγανέας δολιχαύλους 

είλόμεθ' έχ νηών, διά δε τρίχα χοβμηθέντες 

βάλλομεν αιψα δ' έδωκε θεός μενοεικέα θήρην. • 

νήες μεν μοι εποντο δυώδεκα, ές δε έκάβτην 

έννέα λάγχανον αίγες' έμοϊ δε δ εκ' έξελον οΐω. 160 

ág τότε μεν πρόπαν ήμαρ ές ήέλιον καταδύντα 

ήμεθα δαινύμενοι κρέα τ' άβπετα καϊ μέθν ήδύ' 
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ού γάρ πω νηών έξέφ&ιτο οίνος έρν&ρός, 

άλλ' ένέην ' πολλον γάρ έν άμφιφορεϋβιν έκαβτοι 

ήφνβαμεν Κικόνων ιερόν πτολίε&ρον έλόντες. 165 

{Κυκλώπων δ' ές γαΐαν έλεύββομεν έγγύς έόντων, 

καπνόν τ' αυτών τε φ&ογγήν όίων τε καΐ αιγών. 

ήμος δ' ήέλιος κατε'δν και έπϊ κνέφας ήλΟεν, 

δη τότε κοιμή&ημεν έπϊ ρηγμΐνι 9αλάββης. 

ήμος δ' ήριγε'νεια φανΎ^ροδοοακτυλος 'Ηώς, 170 
^ χ >> - > > « •ν ί>αοίτν1ί' ,, 

και τοτ εγων αγορην 9εμενος μετα παβιν εειπον 

„άλλοι μέν νυν μίμνετ , έμοί έρίηρες εταίροι" 

αύτάρ έγώ βνν νηί τ έμή καΐ έμοΐς έτάροιβιν 

έλ&ών τώνδ' ανδρών πειρήβομαι, οϊ τινές είβιν, 

ή ρ' οΐ γ' ύβριβταί τε και άγριοι ούδέ δίκαιοι, 175 " 

ήε φιλόξεινοι, καί βφιν νόος έβτί 9εουδής." 

ώς ειπών άνά νηος έβην, έκελενβα δ' εταίρους 

αυτούς τ άμβαίνειν άνά τε πρυμνήβια λΰβαι. 

οι δ' αΐψ' εϊββαινον καί έπϊ κληΐ6ι κα&ΐζον, 

έξης δ' εζόμενοι πολιήν άλα τύπτον έρετμοΐς. 180 

άλλ' δτε δη τον χώρον άφικόμεΟ·' έγγύς έόντα, 

ένθα δ' έπ' έβχατιή βπέος εί'δομεν άγχι 9αλάββης 

ύψηλόν, δάφνηβι κατηρεφές. ένθα δέ πολλά 

μήλ', διές τε καί αίγες, ίαύεβκον περί δ' αυλή 

ύψηλή δέδμητο κατωρυχέεββι λί&οιβιν 185 

μακρήβίν τε πίτυββιν Ιδέ δρυβιν ύψικόμοιβιν. 

ένθα δ' άνήρ ένίαυε πελώριος, δς ρα τά μήλα 

οΐος ποιμαίνεβκεν άπόπρο9εν ουδέ μετ άλλους 

πωλεΐτ , άλλ' άπάνεν&εν έών ά&εμίβτια ήδη. 

καί γάρ θαύμα τέτυκτο πελώριον, ούδέ έφκειν 190 

άνδρί γε βιτοφάγω, άλλά ρίφ ύλήεντι 

ύψηλών όρέων, δ τε φαίνεται οΐον άπ' άλλων. 

δη τότε τους άλλους κελόμην έρίηρας εταίρους 
ηοβιεβι odyssba. l 1 ι 
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αυτού παρ νηί τε μένειν και νήα έρνβθαι, 

αύτάρ εγώ κρίνας ¿τάρων δυοκαίδεκ' αρίστους 195 

βήν άτάρ α'ίγεον άβκον έχον μέλανος οί'νοιο 

ήδέος, ον μοι έδωκε Μάρων Ένάνθεος υιός, 

ίρεύς Απόλλωνος, 8ς "Ιβμαρον άμφιβεβήκειν, 

ούνεκά μιν βύν παιδί περιβχόμεθ' ήδέ γνναικι 

άζόμενοΓ ωκει γαρ έν άλβεΐ δενδρήεντι 200 

Φοίβου 'Απόλλωνος, δ δε μοι πόρεν άγλαά δώρα' 

χρυσού μεν μοι έδωκ' ένεργέος επτά τάλαντα, 

δώκε δέ μοι κρητήρα πανάργνρον, αύτάρ έπειτα 

οίνον έν άμφιφορενβι δνώδεκα πάβιν άφνββας 

ήδνν άκηράβιον, θείον ποτόν ούδέ τις αυτόν 205 

* ή είδη δμώων ούδ' άμφιπόλων ένί οίκω, 

αλλ' αυτός άλοχός τε φίλη ταμίη τε μί' οΐη. 

τον δ' δτε πίνοιεν μελιηδέα οίνον έρνθρόν, 

εν δέπας έμπλήβας ύδατος ανά εί'κοβι μέτρα 

χεν , δδμή δ' ηδεία από κρητήρος δδώδειν 210 

θεβπεβίη· τότ αν ον τοι άποβχέβθαι φίλον ήεν. -

τοϋ φέρον έμπλήβας άβκον μέγαν, έν δε και ήα 

κωρύκω- αύτίκα γάρ μοι δίβατο θνμδς άγήνωρ 

ανδρ' έπελενβεβθαι μεγάλην έπιειμένον άλκήν, 

άγριον, ούτε δίκας έν είδότα ούτε θέμιβτας. 215 

καρπαλίμως δ' είς αντρον άφικόμεθ', ούδέ μιν ένδον 

ενρομεν, άλλ' ένόμευε νομον κάτα πιο να μήλα. 

έλθόντες δ' είς άντρον έθηεύμεβθα έκαστα, 

ταρσοί μεν τυρών βρϊθον, βτείνοντο δέ βηκοϊ 

άρνών ή δ' έρίφων διακεκριμένα ι δέ έ'καβται 220 

έ'ρχατο, χωρίς μεν πρόγονοι, χωρίς δέ μέταββαι, 

χωρίς δ' αύθ' έρβαι. ναΐον δ' δρω αγγεα πάντα, 

/αυλοί τε βκαφίδες τε, τετυγμένα, τοις ένάμελγεν. 

ένθ' έμέ μεν πρώτιβθ' εταροι λίββοντ έπέεββιν 
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τυρών αΐνυμένονς Ιέναι πάλιν, αύτάρ έπειτα 225 

καρπαλίμως έπϊ νήα θοήν έρίφονς τε και άρνας 

βηκών έξελάβαντας έπιπλεΐν αλμυρό ν νδωρ' 

αλλ' έγώ ου πιθόμην, ή τ' αν πολύ κέρδιον ήεν, 

όφρ' αυτόν τε ίδοιμι, χαϊ εΐ μοι ξείνια δοίη. 

ούδ' άρ' έμελλ' έτάροιβι φανείς έρατεινός έβεβθαι. 230 

ένθα δε πυρ χήαντες έθνβαμεν ήδε καί αυτοί 

τυρών αΐννμενοι φάγομεν μένομε'ν τέ μιν ένδον 

ήμενοι, ειος επήλθε νέμων. φέρε δ' όβριμον άχθος 

ύλης άξαλέης, ίνα οι ποτιδόρπιον εΐη, 

έντοβθεν δ' άντροιο βαλων όρνμαγδόν έθηκεν' 235 

ήμεϊς δε δείβαντες άπεββνμεθ' ές μυχόν άντρου, 

αύτάρ ο γ' εις ευρύ βπέος ή λαβε πίονα μήλα 

πάντα μάλ', όββ' ήμελγε, τά δ' άρβενα λείπε θνρηφιν, 

άρνειονς τε τράγους τε, βαθείης έντοθεν αυλής, 

αύτάρ έπειτ έπέθηκε. θνρεόν μέγαν ύψόβ' άείρας, 240 

όβριμον ούκ αν τόν γε δύω καί εΐκοβ' άμαξαι 

έβθλαί τετράκυκλοι απ' ονδεος όχλϊββειαν 

τόββην ήλίβατον πέτρην έπέθηκε θνρηβιν. 

έξόμενος δ' ήμελγεν δις καί μηκάδας αίγας, 

πάντα κατά μοΐραν, καί υπ' έμβρυον ήκεν εκάβτη. 245 

αντίκα δ' ήμιβν μεν θρέψας λενκοΐο γάλακτος 

πλεκτοΐς έν ταλάροιβιν άμηβάμενος κατέθηκεν, 

ήμιβν δ' αύτ έβτηβεν έν άγγεβιν, όφρα οι εί'η 

πίνειν αίννμένω καί οι ποτιδόρπιον εί'η. 

αύτάρ έπεί δή βπενβε πονηβάμενος τά α έργα, 250 

καί τότε πϋρ άνέκαιε καί εϊβιδεν, εΐρετο δ' ήμέας" 

,ώ ξείνοι, τίνες έβτέ; πόθεν πλεΐθ' υγρά κέλενθα; 

ή τι κατά πρήξιν ή μαψιδίως άλάληβθε, 

οιά τε ληιβτήρες, νπείρ άλα, τοί τ αλόωνται 

ψνχάς παρθέμενοι κακόν άλλοδαποΐβι φέροντες; 1 256 

11* 
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ως έφαθ', ή μ tv δ' αύτε κατεκλάβθη φίλον ήτορ, 

δειβάντων φθόγγον χε βαρύν αυτόν τε πέλωρον. 

αλλά και ώς μιν έπεββιν αμειβόμενος προβέειπον 

,ημείς το ι Τροίηθεν άποπλαγχθέντες 'Αχαιοί 

παντοίοις άνέμοιβιν νπερ μέγα λαϊτμα θαλάββης, 2G0 

οΐκαδε ίέμενοι, άλλην οδον άλλα κέλευθα 

ήλθομεν ούτω που Ζευς ήθελε μητίβαβθαι. 

λαοί δ' Άτρεΐδεω Αγαμέμνονος εύχόμεθ' είναι, 

του δη νυν γε μέγιβτον νπονράνιον κλέος εβτίν ' 

τόββην γαρ διέπερβε πόλιν και άπώλεβε λαούς 265 

πολλούς, ημείς δ' αντε κιχανόμενοι τά βά γούνα 

ίκόμεθ', εί τι πόροις ξεινήιον ήέ καϊ άλλως 

δοίης δωτίνην, ή τε ξείνων θέμις εβτίν. 

αλλ' αίδεΐο, φέριβτε, θεούς' ίκέται δέ τοί είμεν, 

Ζενς δ' έπιτιμήτωρ ίκετάων τε ξείνων τε, 270 

ξείνιος, ος ξείνοιβιν άμ αιδοίοιβιν όπηδεΐ.' 

ώς έφάμην, à δέ μ' αύτίκ άμείβετο νηλέι θνμω" 

,νήπιός εις, ώ ξεΐν', ή τηλόθεν είλήλονθας, 

δς με θεούς κέλεαι ή δειδίμεν ή άλέαβθαι· 

ού γάρ Κύκλωπες Α ιός αίγιόχον άλέγονβιν 275 

ούδέ θεών μακάρων, έπεί ή πολύ φέρτεροί είμεν 

ονδ' άν εγώ Αιος έχθος άλενάμενος πεφιδοίμην 

οντε б εν οϋθ' ετάρων, εί μη θυμός με κελεύοι. 

αλλά μοι εί'φ', δπη εβχες ιών ένεργέα νήα, 

ή πον έπ έβχατιής, ή και βχεδόν, δφρα δαείω.' 280 

ώς φάτο πειράξων, έμέ δ' ον λάθεν είδότα πολλά, 

αλλά μιν άψορρον προβέφην δολίοις έπέεββιν 

,νέα μέν μοι κατε'αξε Ποβειδάων ενοβίχθων 

προς πέτρηβι βαλών ύμής έπΐ πείραβι γαίης, 

άκρη προβπελάβας' άνεμος δ ' εκ πόντου ένεικεν 285 

αυτά ρ εγώ βύν τοΐβδε νπέκφνγον αίπύν 'όλεθρον.' 
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ως έφάμην, δ όέ μ' ονδέν άμείβετο νηλέι 9νμώ, 

αλλ' ο γ' άναί'ξας έτάροις έπι χείρας ί'αλλεν, 

βνν δέ δ ύω μάρψας ώς τε βκύλκκας ποτϊ γαίη 

κόπτ'· έκ δ' έγκέφαλος χαμάδις ρέε, δεϋε δέ γαΐαν. 290 

τονς δέ δια μελεΐβτί ταμών ώπλίββατο δόρπον' 

ήβ&ιε δ' ως τε λέων δρεβίτροφος, ούδ ' άπέλειπεν, 

έγκατά τε βάρκας τε καϊ όβτέα μνελόεντα. 

•ημείς δέ κλαίοντες άνεβχέ&ομεν Αίί χείρας, 

βχέτλια ε ρ γ' δρόωντες, άμηχανίη δ' έ'χε 9υμ,όν. 295 

αύτάρ έπε ι Κνκλωψ μεγάλην έμπλήβατο νηδνν 

ανδρόμεα κρε έδων καϊ έπ άκρητον γάλα πίνων, 

κέΐτ' έντοβ9' άντροιο ταννββάμενος διά μήλων, 

τον μέν έγώ βούλενβα κατά μεγαλήτορα 9νμον 

άββον Ιών, ξίφος δξν έρνββάμενος παρά μηροϋ, 300 

οντάμεναι προς βτή&ος, ο&ι φρένες ήπαρ έχονβιν, 

χειρ' έπιμαββάμενος' έτερος δέ με 9νμος έρυκεν. 

αντον γάρ κε και άμμες άπωλόμεύ·' αίπνν δλε9ρον 

ον γάρ κεν δννάμεβ9α 9νράων ύψηλάων 

χερβϊν άπώβαβ9αι λί9ον 'όβριμον, δν προβέ9ηκεν. 305 

<»3 τότε μέν βτενάχοντες έμείναμεν Ήώ δΐαν 

ήμος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάκτνλος 'Ηώς, 

και τότε πυρ άνέκαϊε και ήμελγε κλντά μήλα, 

πάντα κατά μοΐραν, και νπ' έμβρνον ήκεν έκάβτη. 

αντάρ έπε ι δή βπενβε πονηβάμενος τά ά έργα, 310 

βνν δ' ο γε δή αν τε δύω μάρψας ώπλίββατο δεΐπνον. 

δειπνήβας δ' άντρον έξήλαβε πίονα μήλα, 

ρηιδίως αφελών 9νρεον μέγαν αντάρ έπειτα 

άψ έπέ9ηχ , ώς ει τε φαρέτρη πώμ' έπι9είη. 

πολλή δέ ροίξω προς όρος τρέπε πίονα μήλα 315 

Κύκλωψ' αντάρ έγώ λιπόμην κακά βνββοδομεύων, 

εί πως τιβαίμην, δοίη δέ μοι ενχος 'Λ9ήνη. 
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ήδε δέ μοι κατά θυμον άρίβτη φαένετο βουλή. 

Κυκλωπog γάρ εκείτο μέγα ρόπαλον παρά βηκω, 

χλωρόν έλαΐνεον τό μεν έκταμεν, δφρα φοροίη 320 

αύανθέν. το μεν άμμες έίβκομεν είβορόωντες 

οββον θ' ίβτον νφζ έεικοβόροιο μέλαινης, 

ψορτίδος εύρείης, ή τ έκπεράα μέγα λαΐτμα' 

τόββον έην μήκος, τόββον πάχος είβοράαβθαι. 

του μϊν ο(3ον τ οργυιαν έγων άπέκοψα παραβτάς 32δ 

καί παρέθηχ' έτάροιβιν, άποξϋβαι δε κέλευβα. 

οι δ' δμαλον ποίηβαν εγώ δ' έθόωβα παραβτάς 

άκρον, άφαρ δε λαβών έπυράκτεον εν πυρί κηλέω. 

καί το μεν ευ κατέθηκα κατακρύψας υπό κόπρφ, 

ή ρα κατά βπείονς κέχυτο μεγάλ' ήλιθα πολλή· 330 

αύτάρ τους άλλους κλήρω πεπαλάβθαι άνωγον, 

og τις τολμήβειεν έμοί βύν μοχλον άείρας 

τρΐψαι έπ' δφθαλμω, ότε τον γλυκύς ύπνος ίκάνοι. 

οI δ' ελαχον, τους άν κε καί ήθελον αύτός έλέβθαι, 

τέββαρες, αύτάρ εγώ πέμπτος μετά τοϊβιν έλέγμην. 335 

έβπέριος δ' ήλθεν καλλίτριχα μήλα νομεύων. 

αύτίκα δ' εις εύρύ βπέος ήλαβε πϊονα μήλα 

πάντα μάλ', ουδέ τι λείπε βαθείης έντοθεν αυλής, 

ή τι οιβάμένος, ή καί θεός ώς έκέλευβεν. 

αύτάρ έπειτ επέθηκε θυρεόν μέγαν υψόβ' άείρας, 340 

έξόμένος δ' -ήμελγεν δις καί μηκάδας αίγας, 

πάντα κατά μοΐραν, καί υπ' έμβρυον ήκεν έκάβτη. 

αύτάρ έπεί δή βπεϋβε πονηβάμενος τά ά έργα, 

βύν δ' ο γε δή αυτέ δύω μάρψας ώπλίββατο δόρπον. 

καί τότ εγώ Κύκλωπα προβηύδων άγχι παραβτάς, 345 

κιββυβιον μετά χερβίν έχων μέλανος οΐνοιο' 

,Κΰκλω-ψ, τή, πίε olvov, έπεί φάγες άνδρόμεα κρέα, 

όφρ' είδης, οίόν τι ποτον τάδε νηνς έχεκευθειν 
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ήμετέρη. βοΐ δ' αν λοιβήν φέρον, εΐ μ' έλεήβας 

οΐκαδε πέμψειας' βν δέ μαίνεαι ονκέτ άνεκτώς. 350 

βχέτλιε, πώς κέν τίς βε καϊ ύστερον άλλος ϊκοιτο 

άν9ρώπων πόλεων, έπεί ού κατά μοΐραν έρεξας;' 

ώς έφάμην, δ δ' έδεκτο καϊ έκπιεν ήσατο δ' αίνώς 

ήδν ποτδν πίνων και μ' ήτεε δεύτερον αντις' 

,δός μοι έτι πρόφρων, και μοι τεον οννομα είπέ 355 

αντίκα νΰν, ίνα τοι δώ ξείνιον, ώ κε βν χαίρης. 

και γάρ Κνκλώπεββι φέρει ζείδωρος άρονρα 

ο'ινον έριβτάφνλον, καί βφιν Αίος δμβρος άε'ξει' 

αλλά τόδ' άμβροβίης καί νέκταρός έβτιν άπορρώξί 

ώς φάτ , άτάρ οί αντις έγώ πόρον αί&οπα οΐνον. 300 

τρίς μέν έδωκα φέρων, τρις δ' έκπιεν άφραδίηβιν. 

αντάρ έπει Κύκλωπα περί φρένας ήλν&εν οίνος, 

καϊ τότε δή μιν έπεββι προβηνδων μειλιχίοιβιν 

, Κύκλωψ, είρωτας μ' 'όνομα κλντόν, αντάρ έγώ τοι 

έξερέω' βν δέ μοι δός ξείνιον, ως περ υπέστης. 365 

Ον τις έμοί γ' 'όνομα' Οντιν δέ με κικλήβκονβιν 

μήτηρ ήδέ πατήρ ήδ' άλλοι πάντες εταίροι 

ώς έφάμην, δ δέ μ' αύτίκ άμείβετο νηλέι 9νμω' 

,Οντιν έγώ πνματον έδομαι μετά οις έτάροιβιν, 

τονς δ' άλλους πρόσ9εν το δέ τοι ξεινήιον έβταιί 370 

ή και άνακλιν&εις πέσεν ύπτιος, αντάρ έπειτα 

κεΐτ άποδοχμώβας παχνν αυχένα, κάδ δέ μιν ύπνος 

ήρε ι πανδαμάτωρ' φάρυγος δ' έξέββντο οίνος 

ψωμοί τ άνδρόμεοί' δ δ' έρενγετο οίνοβαρείων. 

και τότ έγώ τον μοχλον ύπο βποδοϋ ήλαβα πολλής, 375 

εΐως 9ερμαίνοιτο' έπεββι δέ πάντας εταίρους 

9άρβννον, μη τίς μοι νποδείβας άναδνη. 

άλλ' δτε δή τάχ δ μοχλός έλάινος έν πυρί μέλλεν 

άψεβ&αι χλωρός περ έών, διεφαίνετο δ' αίνώς, 
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και τότ έγών άβοον φέρον έκ πυρός, άμφΐ δ' εταίροι 380 

ϊΰταυτ · αντάρ θάρβος ένέπνευβεν μέγα δαίμων, 

οι μεν μοχλον έλόντες έλάινον, όξνν έπ' άκρφ, 

όφθαλμω ένέρειβαν εγώ δ' εφύπερθεν έρειβθείς 

δίνεον, ώς οτε τις τρυπώ δόρυ νήιον άνήρ 

τρνπάνω^οί δέ τ' ένερθεν ύποββείουΰιν ίμάντι 385 

άψάμενοι έκάτερθε, το δέ τρέχει έμμενές αίεί. 

ώς τον έν όφ&αλμώ πνριήκεα μοχλον έλόντες 

δινέομεν, τον δ' αίμα περίρρεε θερμον ιόντα, 

πάντα δέ οι βλέφαρ' άμφι και όφρύας ευΰεν αντμή 

γλήνης καιομένης, βφαραγεϋντο δέ οι πνρϊ ρίζαι. 390 

ώς δ' ότ άνήρ χαλκενς πέλεκυν μέγαν ήέ βκέπαρνον 

είν ϋδατι ψυχρώ βάπτη μεγάλα ίάχοντα 

φαρμάββων το γαρ αύτε βιδήρον γε κράτος έβτίν 

ώς τον βίζ' δφ&αλμος έλαϊνέω περί μοχλώ. 

βμερδαλέον δέ μέγ' ωμωξεν, περί δ' Ι'αχε πέτρη, 395 

ήμεΐς δέ δείβαντες άπεββύμεθ' · αντάρ δ μοχλον 

έξέρνβ' δφθαλμοΐο πεφνρμένον αίμα τι πολλώ. 

τον μέν έπειτ έρριψεν άπδ έο χερβίν άλνων, 

αύτάρ ό Κύκλωπας μεγάλ' ήπνεν, οΐ ρά μιν άμφίς 

ωκεον έν βπήεββι δι άκριας ήνεμοέββας. 400. 

οι δέ βοής άίοντες έφοίτων αλλοθεν άλλος, 

ίβτάμενοι δ' εΐροντο περί βπέος, οττι έ κήδοί' 

,τίπτε τόβον, Πολύφημ', αρημένος ώδε βόηβας -

νύκτα δι' άμβροβίην και άύπνονς άμμε τίθηαθα; 

ή μή τίς β ευ μήλα βροτών άέκοντος έλαύνει; 405 

ή μή τίς β' αντδν κτείνει δόλω ήέ βίηφιν;' 

τους δ' αντ έξ άντρου προβέφη κρατερός Πολύφηαος' 

,ώ φίλοι, Ον τίς με κτείνει δόλω ούδε βίηφιν.' 

οί δ' άπαμειβόμενοι έ'πεα πτερόεντ άγόρευον 

,εί μεν δή μή τίς βε βιάζεται οίον έόντα, 410 
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νοΰσόν γ' οϋ πως έστι Αιος μεγάλου άλέαβθαι, 

αλλά σύ γ' εϋχεο πατρί Ποσειδάωνι άνακτι.' 

ώς άρ' ε φ αν απιόντες, έμον δ' έγέλαββε φ όλον κήρ, 

ώς όνο μ' έξαπάτησεν έμον και μήτις άμύμων. 

Κύκλωψ δε βτενάχων τε καϊ ώδίνων όδύνησιν 415 

χερβί ψηλαφόων άπο μεν λίθον είλε θυράων, 

αυτός δ' είνϊ θύρησι καθέζετο χεΐρε πετάσσας, 

εΐ τινά που μετ όεσβι λάβοι στείχοντα θύραξε' 

οϋτω γάρ πού μ' ήλπετ ένί φρεσϊ νήπιον είναι, 

αύτάρ έγω βούλευον, όπως όχ' άριστα γένοιτο, 420 

εΐ τιν' έταίροισιν θανάτου λύσιν ήδ' έμοί αύτώ 

εύροίμην πάντας δέ δόλους και μήτιν ϋφαινον 

ως τ ε περί ψυχής· μέγα γάρ κακόν έγγύθεν ή εν. 

ήδε δέ μοι κατά θυμόν άριστη φαίνετο βουλή, 

άρσενες όιες ήσαν έυτρεφέες δασύμαλλοι, 425 

κάλοι τε μεγάλοι τε, ίοδνεφές ειρος έχοντες· 

τους άκέων συνέεργον έυστρεφέεσσι λύγοισιν, 

της έπι Κύκλωψ εύδε πέλωρ άθεμίστια είδώς, 

σύντρεις αίνύμενος' ό μεν έν μέσω άνδρα φέρεσκεν, 

τώ δ' έτέρω έκάτερθεν ΐτην σώοντες εταίρους. 430 · 

τρεις δέ έκαστον φώτ όιες φέρον αύτάρ έγώ γε — 

άρνεώς γάρ έην μήλων όχ άριστος απάντων, 

τοϋ κατά νώτα λαβών, λασίην υπό γαστέρ' έλυσθεϊς 

κείμην αύτάρ χερσϊν άώτου θεσπεσίοιο 

νωλεμέως στρεφθείς έχόμην τετληότι θυμω. 435 

ώς τότε μέν στενάχοντες έμείναμεν Ήώ δΐαν 

ήμος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάκτυλος Ήώς, 

καϊ τότ' έπειτα νομόνδ' έξέσσυτο άρσενα μήλα. 

θήλειαι δέ μέμηκον άνήμελκτοι περί σηκούς' 

όύθατα γάρ σφαραγεϋντο. άναξ δ' όδύνησι κακήσιν 440 

τειρόμενος πάντων όίων έπεμαίετο νώτα 
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όρθών έβταότων το δε νήπιος ουκ ένόηβεν, 

ως οι ini είροπόκων όίων βτέρνοιβι δε'δεντο. 

ϋβτατος άρνειος μήλων εβτειχε θυραζε 

λάχνω βτεινόμενος καϊ έμοί πυκινά φρονέοντι. 445 

τον δ' έπιμαββάμενος προβέφη κρατερός Πολύφημος· 

,κριε πέπον, τί μοι ώδε δια βπέος εββυο μήλων 

υβτατος; ου τι πάρος γε λελειμμένος ερχεαι οίων, 

άλλα πολύ πρώτος νε'μεαι τε'ρεν' άνθεα ποίης 

μακρά βιβάς, πρώτος δϊ ροάς ποταμών άφικάνεις, 450 

πρώτος δε βταθμόνδε λιλαίεαι άπονέεβθαι 

έβπέριος' νϋν αύτε πανύβτατος. ή βν γ' ανακτος 

όφθαλμον ποθέεις, τον άνήρ κακός έξαλάωβεν 

βύν λυγροΐς έτάροιβι δαμαββάμενος φρένας οΐνω, 

Οντις, öv ου πω φημι πεφνγμένον είναι ολεθρον. 455 

εί δή όμοφρονέοις ποτιφωνήεις τε γένοιο 

ειπείν, οππη κείνος έμον μένος ήλαβκάξει' 

τω κέ of έγκέφαλός γε διά βπέος αλλνδις άλλη 

θεινομένον ραίοιτο προς ονδεΐ, κάδ δέ κ έμον κήρ 

λωφήβειε κακών, τά μοι ούτιδανός πόρεν Οντις.' 460 

• ώς ειπών τον κριον άποέ'ο πέμπε θύραξε. 

έλθόντες δ' ήβαιον από βπείους τε και αύλής 

πρώτος υπ' άρνειον λνόμην, νπέλνβα δ' εταίρους, 

καρπαλίμως δε τά μήλα ταναύποδα, πίονα δήμω, 

πολλά περιτροπέοντες έλαννομεν, οφρ' έπι νήα 465 

ίκόμεθ'. άβπάβιοι δε φίλοις έτάροιβι φάνημεν, 

οϊ φύγομεν θάνατον, τους δε βτενάχοντο γοώντες. 

αλλ' έγώ ούκ ε ίων, άνά δ' όφρυβι νεϋον έκάβτω, 

κλαίειν, άλλ' έκέλευβα θοώς καλλίτριχα μήλα 

πόλλ' έν νηΐ βαλόντας έπιπλεΐν άλμυρόν ύδωρ. 470 

of δ' αΐψ' εί'ββαινον καϊ έπΙ κληΐβι καθΐξον, 

έξής δ' έξόμενοι πολιήν άλα τνπτον έρετμοΐς. 
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αλλ' οτε τόΰβον άπήν, όββον τε γέγωνε βοήβας, 

και τδτ' έγώ Κύκλωπα προβηύδων κερτομίοιβιν 

,Κύκλωψ, ουκ άρ' έμελλες άνάλκιδος ανδρός έταί-

. ρους 47δ 

έδμεναι έν ΰπήι γλαφυρά κρατερήφι βίηφιν. 

καΐ λίην βέ γ' έμελλε κιχήβεβθαι κακά έργα, 

βχέτλι , έπεί ξείνους ούχ άξεο βω ένί οί'κω . 

έβθέμεναί' τω 6ε Ζευς τίβατο καϊ θεοί άλλοι.' 

ώς έφάμην, 6 δ' έπειτα χολώβατο κηρόθι μάλλον, 480 

ήκε δ' άπορρήξας κορυφήν όρεος μεγάλοιο, 

κάδ δ' έβαλε προπάροιθε νεός κυανοπρώροιο 

[τυτθόν, έδεύηβεν δ' οίήιον άκρον ίκέβθαι]. 

έκλύβθη δέ θάλαβΰα κατερχόμενης υπό πέτρης· 

την δ' άψ ήπειρόνδε παλιρρόθιον φέρε κϋμα, 485 

πλημυρίς έκ πόντοιο, θέμωβε δέ χέρβον ίκέβθαι. 

αΰτάρ έγώ χείρεββι λαβών περιμήκεα κοντόν 

ώβα παρέξ, έτάροι6ι δ' έποτρύνας έκέλευβα 

εμβαλέειν κώπης, ϊν ύπέκ κακότητα φύγοιμεν, 

κρατί κατ αν εύ ων οι δέ προπεβόντες έρεββον. 490 

αλλ' οτε δη δίς τόΰβον άλα πρήββοντες άπήμεν, 

καϊ τότε δή Κύκλωπα προβηύδων άμφΐ δ' εταίροι 

μειλιχίοις έπέεββιν έρήτυον άλλοθεν άλλος' 

,βχέτλιε, τίπτ έθέλεις έρεθιξέμεν άγριον άνδρα; 

ός καϊ νϋν πόντονδε βαλών βέλος ήγαγε νήα 495 

αυτις ές ήπειρον, καϊ δη φάμεν αύτόθ' όλέβθαι. 

εί <ϊε φθεγξαμένου τευ ή αύδήΰαντος άκουβεν, 

βύν κεν άραξ' ήμέων κεφαλάς καϊ νήια δοϋρα 

μαρμάρω όκριόεντι βαλών τόΰβον γαρ ϊηβιν.' 

ώς φάβαν, άλλ' οΰ πεΐθον έμόν μεγαλήτορα &υ-

μόν, 500 

αλλά μιν άψορρον προβέφην κεκοτηότι θνμω' 
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,Κνκλωψ, αϊ χέν τις βε χατα9νητών άν&ρώπων 

όφ9αλμοϋ εϊρηται άειχελίην άλαωτνν, 

φάβ9αι Όδνββήα πτολιπόρ9ιον ε'ξαλαώβαι, 

υ ίο ν Λαέρτεω, 'Ι9άχη εν ι οίχί έ χ ο ν τ α 5 0 5 

ώς έφάμην, δ δε' μ' οίμώξας ήμείβετο μΰ&ω' 

,ω πόποι, ή μάλα δή με παλαίφατα 9έιίφα9' [χάνει, 

έβχε τις έν&άδε μάντις άνήρ ήνς τε μέγας τε, 

Τήλεμος Ενρνμίδης, δί μαντοβννη έκέκαβτο 

χαί μαντενόμενος κατεγήρα Κνχλώπεββιν 510 

δ ς μοι έφη τάδε πάντα τελεντήβεβ9αι όπίββω, 

χειρών εξ Όδνβήος άμαρτήβεβ&αι όπωπής. 

άλλ' αίεί τινα φώτα μέγαν χαί καλόν έδέγμην 

έν9άδ' έλενβεβ9αι μεγάλην έπιειμένον αλκήν 

νϋν δέ μ' έών όλίγος τε και οντιδανός και άκικνς 515 

όφύαλμον άλάωβεν, έπεί μ' έδαμάββατο οί'νω. 

άλλ' άγε δεϋρ', Όδνβεϋ, ίνα τοι πάρ ξείνια 9είω 

πομπήν τ ότρννω δόμεναι κλντόν έννοβίγαιον 

τον γάρ έγώ πάις ειμί, πατήρ δ' έμός εύχεται είναι· 

αυτός δ', αϊ κ έ9έληβ', Ιήβεται, ουδέ τις άλλος 520 

ούτε 9εών μακάρων οντε 9νητών άν9ρώπων.' 

ώς έφατ , αντάρ έγώ μιν αμειβόμενος προΰέειπον 

,αΐ γάρ δή ψυχής τε καΐ αιώνος βε δνναίμην 

εννιν ποιήβας πέμψαι δόμον "Λιδος εϊβω, 

ά>5 ονκ όφ9αλμόν γ' ιήβεται ονδ' ένοβίχ9ων.' 525 

ώς έφάμην, δ δ' έπειτα Ποβειδάωνι άνακτι 

ενχετο χειρ' όρέγαν εις ονρανόν άβτερόεντα' 

,κλϋ9ι, Ποβείδαον γαιήοχε κνανοχαΐτα, 

εί έτεόν γε βός είμι, πατήρ δ' έμός ενχεαι είναι, 

δός μή Όδνββήα πτολιπόρ9ιον οϊκαδ' ίκέβ9αι 530 

[νίόν Λαέρτεω, 'Ι9άκη ένι οίκί έχοντα], 

άλλ' εϊ οί μοϊρ' έβτί φίλους τ ίδέειν καϊ ίκέβ9αι 
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οίκον ένκτίμενον και έήν ές πατρίδα γαΐαν, 

όψέ κακώς έλθοι, όλίβας άπο πάντας εταίρους, 

νηος έπ' άλλοτρίης, εύροι δ' ¿ν πήματα οίκω.' 535 

ώς έφατ ευχόμενος, τον δ' έκλυε κνανοχαίτης. 

αντάρ δ εξάντες πολν μείζονα λααν άείρας 

ήκ' έπιδινήβας, έπέρειβε δέ ίν άπέλεθρον, 

κάδ δ ' έβαλεν μετόπιβθε νεδς κνανοπρώροιο 

τντθόν, έδεύηβεν δ' οίήιον άκρον ίκέβθαι. 540 

έκλύβθη δέ θάλαββα κατερχόμενης νπδ πέτρης' 

την δέ πρόβω φ ε ρε κνμα, θέμωβε δέ χέρβον ίκέβθαι. 

αλλ' δτε δή την νήβον άφικόμεθ', ένθα περ άλλαι 

νήες έύββελμοι μένον άθρόαι, άμφΐ δ' εταίροι 

ε'ίατ δδνρόμενοι, ήμέας ποτιδεγμενοι αίεί, 545 

νήα μέν εν θ' ε'λθόντες έκέλβαμεν εν ψαμάθοιβιν, 

έκ δέ και αυτοί βήμεν επί ρηγμΐνι θαλάββης. 

μήλα δέ Κύκλωπας γλαφυρής έκ νηος ελόντες 

δαββάμεθ', ως μη τις μοι άτεμβόμενος κίοι ΐβης. 

αρνειδν δ' έμοί οι ω ένκνήμιδες εταίροι 550 

μήλων δαιομένων δόβαν έξοχα' τον δ' επί θινί 

Ζηνί κελαινεφέι Κρονίδη, δς πάβιν άνάββει, 

ρέξας μηρι έκαιον δ δ' ουκ έμπάζετο ίρών, 

αλλ' δ γε μερμήριζεν, δπως άπολοίατο παβαι 

νήες έύββελμοι και έμοί έρίηρες εταίροι. 555 

ώς τότε μέν πρόπαν ήμαρ ές ήέλιον καταδύντα 

ήμεθα δαιννμενοι κρέα τ' αβπετα καί μέθν ηδύ· 

ήμος δ' ήέλιος κατέδν και επί κνέφας ήλθεν, 

δή τότε κο ιμήθημεν επί ρηγμΐνι θαλάββης. 

ήμος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάκτνλος 'Ηώς, 500 

δή τότ' έγών έτάροιβιν έποτρύνας έκέλευβα 

αυτούς τ' αμβαίνειν ανά τε πρνμνήβια λϋβαι' 

οί δ' αΐψ' είββαινον και επί κληΐβι καθΐζον, 
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έξης δ' έξόμενοι πολιήν άλα τύπτον έρετμοΐς. 

ένθεν δε προτέρω πλέομεν άχαχήμενοι ήτορ, 565 

άβμενοι έκ θανάτοιο, φίλους δλέβαντες εταίρους. 

ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ Κ. 

Τα περί Αίόλον και Ααι6τρυγόνων καί 

Κίρκης. 

Αίολίην δ' ές νήβον άφικόμεθ' ' ένθα δ' έναιεν 

Αίολος Ίπποτάδης, φίλος άθανάτοιβι θεοΐβιν, 

πλωτή ένϊ νήβφ · π&βαν δε τέ μιν περι τείχος 

χάλχεον άρρηχτον, λιββή δ' άναδέδρομε πέτρψ 

τοϋ και δώδεκα παίδες ένϊ μεγάροις γεγάαβιν, 5 

εξ μεν θυγατέρες, εξ δ' υίέες ήβώοντες' 

ένθ' ο γε θυγατέρας πόρεν υίάβιν είναι άχοίτις. 

οι δ' αίεΐ παρά πατρί φίλω χαί μητέρι κεδνή 

δαίνυνται, παρά δέ βφιν όνείατα μυρία κείται, 

κνιβήεν δέ τε δώμα περιβτεναχίζεται αυλή 10 

•ηματα' νύκτας δ' αυτέ παρ' αίδοίης άλόχοιβιν 

εϋδουβ' έν τε τάπηβι καί έν τρητοΐβι λέχεββιν. 

καί μεν των ίκόμεβθα πόλιν καί δώματα καλά. 

μήνα δε πάντα φίλει με καί έξερέεινεν έκαβτα, 

Τλιον Άργείων τε νέας καί νόβτον 'Αχαιών 15 

καί μεν εγώ τω πάντα κατά μοΐραν κατέλεξα. 

άλλ' ότε δή καί έγών δδδν ήτεον ήδε κέλενον 

πεμπέμεν, ουδέ τι κείνος άνήνατο, τεϋχε δε πομπήν. 

δώκε δέ μ' έκδείρας άβκδν βοδς έννεώροιο, 

ένθα δε βυκτάων ανέμων κατέδηβε κέλευθα' 20 
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κεΐνον γαρ ταμίην άνεμων ποίηβε Κρονίων, 

ήμέν παυέμεναι ήδ' όρνύμεν, όν κ' έθέληβιν. 

νηί δ' ε'νί γλαφυρή κατέδει μέρμιθι φαεινή 

άργυρέη, ίνα μή τι παραπνεύβη ολίγον περ' 

αυτάρ έμοί πνοιήν Ζ έφυρου προέηκεν άήναι, 25 

δφρα φε'ροι νήάς τε και αυτούς• ούδ' άρ' έμελλεν 

έκτελέειν αυτών γαρ άπωλόμεθ' άφραδίηβιν. 

έννήμαρ μεν δμώς πλε'ομεν νύκτας τε και ή μα ρ, 

τή δεκάτη δ' ήδη άνεφαίνετο πατρίς άρουρα, 

και δή πυρπολεοντας έλεύββομεν έγγύς έόντες· 30 

ένθ' έμέ μεν γλυκύς ύπνος έπήλυθε κεκμηώτα, 

αίεί γαρ πόδα νηος ¿νώμων, ουδέ τω άλλω 

δ ωχ' έτάρων, ίνα θαββον ίκοίμεθα πατρίδα γαΐαν 

οί δ' έταροι έπέεββι προς άλλήλους άγόρευον 

καί μ' έφαβαν χρυβόν τε καΐ άργυρον οί'καδ' άγεβθαι 

δώρα παρ' Αιόλου μεγαλήτορος Ίπποτάδαο. 36 

ώδε δέ τις εί'πεβκεν ίδών ές πληβίον άλλον 

,ώ πόποι, ώς όδε πάβι φίλος καί τίμιός έβτιν 

άνθρώποις, ότεών τε πόλιν καί γαΐαν ΐκηται. 

πολλά μεν έκ Τροίης άγεται κειμήλια καλά 40 

ληίδος, ημείς δ' άντε 6μην όδον έκτελέβαντες 

οί'καδε νιββόμεθα κενεάς βύν χείρας έχοντες' 

καί νϋν οί τάδ' έδωκε χαριξόμενος φιλότητι 

Αίολος, άλλ' άγε θαββον ίδώμεθα, υττι τάδ' έβτίν, 

οββος τις χρυβός τε καί άργυρος άβκω ένεβτιν.' 45 

ώς έφαβαν, βουλή δέ κακή νίκηβεν εταίρων 

άβκον μέν λϋβαν, άνεμοι δ' έκ πάντες όρουβαν. 

τούς δ' αίψ' άρπάξαβα φέρεν πόντονδε θύελλα 

κλαίοντας, γαίης άπο πατρίδος, αυτάρ έγώ γ ε 

έγρόμένος κατά θυμον άμύμονα μερμήριξα, 50 

ή ε πεβών έκ νηος άποφθίμην ένί πόντω, 
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ή κκέων τλαίην και έτι ξωοΐβι μετείην. 

αλλ' έτλην καΐ έμεινα, καλνψάμενος δ' ένί νηϊ 

κείμην. αί δ' έφέροντο κακή άνέμοιο θνέλλη 

αντις έπ' Αίολίην νήβον, βτενάχοντο δ' εταίροι. 55 

ένθα δ' έπ ηπείρου' βήμεν και άφνββάμεθ' νδωρ, 

αΐψα δέ δεΐπνον έλοντο θοής παρά νηυβϊν εταίροι, 

αύτάρ έπεί βίτοιό τ' έπαββάμεθ' ήδέ ποτήτος, 

δή τότ' εγώ κήρυκα τ' όπαββάμενος καΐ έταϊρον 

βήν εις Αίολου κλντά δώματα· τον δέ κίχανον 60 

δαινύμενον παρά ή τ' άλόχω καϊ δίβι τέκεββιν. 

έλθόντες δ' ές δώμα παρά βταθμοΐβιν έπ' ούδον 

έζόμεθ'" οί δ' άνα θνμόν έθάμβεον έκ τ' έρέοντο ' 

,πώς ήλθες, Όδνβεϋ; τίς τοι κακός έχραε δαίμων; 

ή μέν β' ένδυκέως άπεπέμπομεν, όφρ' άφίκοιο 65 

πατρίδα βήν καϊ δώμα καϊ εΐ που τοι φίλον έβτίν.' 

ώς φάβαν, αύτάρ έγώ μετεφώνεον άχνύμενος κήρ" 

,άαβάν μ' έταροί τε κακοί προς τοΐβί τε νπνος 

βχέτλιος. αλλ' άκέβαβθε, φίλοι' δύναμις γαρ έν νμΐν.' 

ώς έφάμην μαλακοΐβι καθαπτόμενος έπέεββιν, 70 

οί δ' αν εφ έγένοντο' πατήρ δ' ήμείβετο μύθφ· 

,έρρ' εκ νήβον θάββον, έλέγχιβτε ξωόντων 

ον γάρ μοι θέμις έβτϊ κομιξέμεν ονδ' άποπέμπειν 

άνδρα τόν, δς κε θεοΐβιν άπέχθηται μακάρεββιν -

έρρε, έπει άρα θεοΐβιν άπεχθόμενος τόδ' ίκάνεις.' 75 

ώς ειπών άπέπεμπε δόμων βαρέα βτενάχοντα. 

ένθεν δέ προτέρω πλέομεν άκαχήμενοι ήτορ. 

τείρετο δ' ανδρών θυμός νπ' είρεβίης άλεγεινής 

ήμετέρη ματίη, έπεϊ ούκέτι φαίνετο πομπή, 

έξήμαρ μέν όμώς πλέομεν νύκτας τε καϊ ήμαρ, 80 

έβδομάτη δ' ίκόμεβθα Αάμου αίπν πτολίεθρον, 

Τηλέπνλον Ααιβτρνγονίην, δθι ποιμένα ποιμήν 
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ήπύει είβελάων, δ δε τ έξελάων υπακούει. 

ένθα κ άνπνος άνήρ δοιονς έξήρατο μιβ&ούς, 

τον μεν βονκολέων, τον δ' άργνφα μήλα νομένων 85 

έγγνς γαρ νυκτός τε καΐ ήματός sic ι κέλευ&οι. 

ένθ' έπεί ¿ς λιμένα κλντόν ήλ&ομεν, δν πέρι πέτρη 

ήλίβατος τετύχηκε διαμπερές άμφοτέρω&εν, 

άκταϊ δέ προβλήτες έναντίαι άλλήληβιν 

έν βτόματι προύχονβιν, αραιή δ' εΐβοδός έβτιν, 90 

ένθ' οϊ γ' εί'βω πάντες έχον νέας άμφιελίββας. 

at μεν άρ' έντοΟθεν λιμένας κοίλοιο δέδεντο 

πληβίαι' ου μέν γάρ ποτ' άέξετο κνμά γ' έν αύτω, 

οντε μέγ' οντ' όλίγον, λευκή δ' ήν άμφΐ γαλήνη· 

αύτάρ έγών οίος βχέ&ον έξω νήα μέλαιναν, 95 

αντον έπ' έβχατιή, πέτρης ίκ πείβματα δήβας. 

έβτην δέ βκοπιήν ές παιπαλόεββαν ανελθών 

ένθα μέν οντε βοών οντ' ανδρών φαίνετο έργα, 

καπνόν δ' οίον δρώμεν από χ&ονός άίββοντα. 

δή τότ έγών ¿Tctpoug προΐειν πεύ&εβ&αι ίόντας, 100 

οϊ τίνες άνέρες εΐεν έπΐ χ&ονί βΐτον έδοντες, 

άνδρε δύω κρίνας, τρίτατον κήρνχ αμ' δπάββας. 

οι δ' ί'βαν έκβάντες λείην όδόν, ή περ άμαξαι 

άβτνδ' άφ' υψηλών ορέων καταγίνεον νλην, 

κούρη δέ ξύμβληντο προ άβτεος νδρευούβη, 105 

9υγατέρ' ιφ9ίμη Λαιβτρνγόνος Άντιφάταο. 

ή μέν άρ' ές κρήνην κατεβήβετο καλλιρέε&ρον 

Άρτακίην ένθεν γαρ ύδωρ προτϊ άβτν φέρεβκον 

οί δέ παριβτάμενοι προβεφώνεον έκ τ έρέοντο, 

δς τις τώνδ' εΐη βαβιλενς καΐ τοΐβιν άνάββοί' 110 

ή δέ μάλ' αντίκα πατρός έπέφραδεν νψερεφές δώ. 

οί δ' έπει ειΰήλ&ον κλντά δώματα, την δέ γυναίκα 

ευρον, δβην τ' δρεος κορυφήν, κατά δ' έβτνγον αυτήν. 

XiUAlKKI ODYSSEA. J. 12 
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ή δ' αΐψ' έξ άγορής έκάλει κλυτδν Άντιφατήα, 

öv πόβιν, од δή τοΐβιν έμήβατο λυγρον ολ.εθρον. 115 

αύτίχ ένα μάρψας έτάρων ώπλίββατο δεΐπνον 

τω δε δν' άίξαντε φυγή έπΐ νήας ίκέβθην. 

αύτόρ δ τενχε βοήν διά άβτεος' οί δ' άίοντες 

φοιτών ίφθιμοι Ααιβτρνγόνεζ άλλοθεν άλλος, . 

μύριοι, ουκ άνδρεΰβιν έοιχότες, αλλά Γϊγαβιν. 120 

όΐ ρ άπδ πετράων άνδραχθέβι χερμαδίοιβιν 

ßάλλον αφαρ δε κακός κόναβος κατά νήας δρώρειν 

ανδρών τ δλλνμένων νηών θ' άμα άγννμενάων 

ιχθύς δ' ώς πείροντες άτερπέα δαιτα φέροντο. 

οφρ' οί τους όλεκον λιμένος πολυβενθέος εντός, 125 

τόφρα δ' έγώ ξίφος οξύ έρυββάμενος παρά μηρού 

τω άπο πείβματ' έκοψα νέος χυανοπρώροιο. . 

αίψα δ' έμοΐς έτάροιβιν έποτρύνας εκέλευβα 

έμβαλέειν κώπης, ϊν' ύπεκ κακότητα φυγοιμεν 

οί δ' άλα πάντες άνέρριψαν δείβαντες 'όλεθροι'. 130 

άβπαβίως δ' ές πόντον έπηρεφέας φύγε πέτρας 

νηύς έμή" αύτάρ αί άλλαι άολλέες αύτόθ' ολοντο. 

ένθεν δε προτέρω πλέομεν άχαχήμενοι ήτορ, 

άβμενοι έχ θανάτοιο, φίλους δλέβαντες εταίρους. 

Αίαίην δ' ές νήβον άφίχομεθ' ' ένθα δ' έναιεν 135 

Κίρκη έυπλόκαμος, δεινή θεός αυδήεββα, 

αύτοκαβιγνήτη δλοόφρονος Αίήταο* 

άμφω δ' εκγεγάτην φαεβιμβρότου Ήελίοιο 

μητρός τ' εκ Πέρβης, τήν Ωκεανός τέκε παΐδα. 

ένθα δ' έπ' ακτής νηι κατηγαγόμεβθα βιωπή 140 

ναύλοχον ές λιμένα, και τις θεός ήγεμόνενεν. 

ένθα τότ έκβάντες δύο τ' ήματα και δύο νύκτας 

κείμεθ' δμοϋ καμάτω τε και άλγεβι θυμό ν έδοντες. 

άλλ' οτε δή τρίτον ήμαρ έυπλόκαμος τέλεδ' 'Ηώς, 
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καί τότ έγών έμον έγχος έλών καί φάβγανον όξΰ 145 

καρπαλίμως παρά νηος άνήιον έξ περιωπήν, 

εΐ πως έργα ί'δοιμι βροτών ένοπήν τε πυθοίμην. 

έβτην δέ βκοπιήν ές παιπαλόεββαν άνελθών, 

καί μοι έείβατο καπνός άπο χθονός ευρυοδείης, 

Κίρκης εν μεγάροιβι, δια δρυμά πυκνά καί υλην. 150 

μερμήριξα δ' έπειτα κατά φρένα καί κατά θυμών 

έλθεΐν ήδέ πυθέβθαι, έπεί ΐδον α'ίθοπα καπνόν. 

ώδε δέ μοι φρονέοντι δοάββατο κέρδιον είναι, 

πρώτ έλθόντ έπί νήα θοήν καί θΐνα θαλάββης 

δεΐπνον εταίροιβιν δόμεναι προέμεν τε πυθέβθαι. 155 

άλλ' 8τε δή βχεδον ήα κιών νέος άμφιελίββης, 

καί τότε τις με θεών όλοφύρατο μοϋνον έόντα, 

ός ρά μοι ύψίκερων έλαφον μέγαν εις όδόν αυτήν 

ήκεν. ό μέν ποταμόνδε κατήιεν έκ νομοϋ ύλης 

πιόμενος' δή γάρ μιν έχεν μένος ήελίοιο' 160 

τον δ' έγώ έκβαίνοντα κατ' άκνηβτιν μέβα νώτα 

πλήξα· το δ' άντικρύ δόρυ χάλκεον έξεπέρηβεν, 

κάδ δ' έπεβ' έν κονίηβι μακών, άπο δ' έπτατο θυμός, 

τω δ' έγώ έμβαίνων δόρυ χάλκεον εξ ώτειλής 

είρυβάμην το μέν αυθι κατακλίνας έπί γαίη 165 

εί'αβ' · αυτάρ έγώ βπαβάμην ρώπάς τε λύγους τε, 

πεΐβμα δ', όβον τ' όργυιαν, έυβτρεφές άμφοτέρωθεν 

πλεξάμενος βυνέδηβα πόδας δεινοΐο πελώρου, 

βήν δέ καταλοφάδεια φέρων έπί νήα μέλαιναν 

έγχει έρειδόμενος, έπεί ου πως ήεν έπ' ώμου 170 

χειρί φέρειν έτέρη · μάλα γάρ μέγα θηρίον ήεν. 

κάδ δ' έβαλον προπάροιθε νεός, άνέγειρα δ' εταίρους 

μειλιχίοις έπέεββι παραβταδον άνδρα εκαβτον 

,ώ φίλοι, ού γάρ πω καταδυβόμεθ' άχνύμενοί περ 

είς Άίδαο δόμους, πριν μόρβιμον ήμαρ έπέλθη" 176 

12* 



156 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ I. , 

άλλ' άγετ', όφρ' εν ν ψ, θοή βρώΰίς τε πόδις τε, 

μνηβόμεθα βρώμης, μηδέ τρυχώμεθα λιμω.' 

ως έφάμην, οί δ' ώκα έμοΐς έπέεββι πίθοντο, 

έκ δέ καλνψάμενοι παρά θΐν' αλός άτρνγέτοιο 

θηήβαντ έλαφον μάλα γαρ μέγα θηρίον ήεν. 180 

αύτάρ έπεί τάρπηβαν δρώμενοι όφθαλμοΐβιν, 

χείρας νιψάμενοι τενχοντ έρικνδέα δαΐτα. 

ώς τότε μέν πρόπαν ή μα ρ ές ήέλιον κατ αδνντα 

ήμεθα δαιννμενοι κρέα τ' αβπετα και μέθν ηδύ ' 

ήμος δ' ήέλιος κατέδν και επί κνέφας ήλθεν, 185 

δη τότε κοιμήθημεν επί ρηγμϊνι θαλάΰβης. 

ήμος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάκτνλος 'Ηώς, 

καί τότ έγών άγορήν θέμενος μετά π&βιν έειπον 

,[κέκλντέ μεν μύθων, κακά περ πάβχοντες εταίροι'] 

ώ φίλοι, ον γάρ τ ΐδμεν, δπη ζόφος ονδ' δπη ηώς, 

ούδ' δπη ήέλιος φαεβίμβροτος εΐβ' νπο γαΐαν, 191 

ονδ' δπη άννεΐται' άλλα φραζώμεθα θαββον, 

ει τις έτ εβται μήτις. εγώ δ' ουκ οί'ομαι είναι, 

είδον γάρ βκοπιήν ές παιπαλόεββαν άνελθών 

νήβον, την πέρι πόντος άπείριτος έβτεφάνωται' 195 

αύτη δέ χθαμαλή κείται' καπνον δ' ένϊ μέββη 

έδρακον οφθαλμοΐβι διά δρνμά πνκνά και νλην.' 

ώς έφάμην, τοΐβιν δέ κατεκλάβθη φίλον ήτορ 

μνηβαμένοις έργων Λαιβτρνγόνος 'Αντιφάταο 

Κύκλωπός τε βίης μεγαλήτορος άνδροφάγοιο. 200. 

κλαΐον δέ λιγέως θαλερόν κατά δάκρυ χέοντες' 

άλλ' ού γάρ τις πρήξις ε'γίγνετο μνρομένοιβιν. 

αύτάρ εγώ δίχα πάντας ένκνήμιδας εταίρους 

ήρίθμεον, άρχον δέ μετ άμφοτέροιβιν δπαββα' 

των μέν έγών ήρχον, των δ ' Εύρύλοχος θεοειδής. 205 

κλήρονς δ' έν κννέη χαλκήρεί πάλλομεν ώκα' 
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έκ δ' έθορε κλήρος μεγαλήτορος Ενρνλόχοιο. 

βή δ' ίέναι, αμα τω γε δύω καί εϊκοβ' εταίροι 

κλαίοντες• κατά δ' άμμε λίπον γοόωντας όπιβ&εν. 

ενρον δ' ¿ν βήββηβι τετνγμένα δώματα Κίρκης 2 ίο 

ξεβτοΐβιν λάεββι, περιβκέπτω ένΐ χώρω' 

άμφϊ δέ μιν λύκοι ήβαν δρέβτεροι ήδέ λέοντες, 

τονς αυτή κατέ&ελξεν, έπεί κακά φάρμακ' έ'δωκεν. 

ούδ' οί' γ' ώρμή&ηβαν έτι άνδράβιν, αλλ' άρα τοί γε 

ούρήβιν μακρήβι περιββαίνοντες άνέβταν. 21δ 

ώ? δ' δτ άν άμφϊ άνακτα κύνες δαίτη9εν ιόντα 

βαίνωβ', αίεί γάρ τε φέρει μειλίγματα θ υ μ ο ύ , 

ως τονς άμφϊ λύκοι κρατερώννχες ήδέ λέοντες 

βαΐνον τοί δ' έδειβαν, έπεί ί'δον αίνά πέλωρα. 

έβταν δ' έν προθύροιβι 9εας καλλιπλοκάμοιο, 220 

Κίρκης δ' ένδον άκονον άειδούβης όπί καλή, 

ίβτον έποιχομένης μέγαν άμβροτον, οία 9εάων 

λεπτά τε καί χαρίεντα καί άγλαά έργα πέλονται. 

τοΐβι δέ μ ύθων ήρχε Πολίτης δρχαμος ανδρών, 

δς μοι κήδιβτος έτάρων ήν κεδνότατός τε· 22δ 

,ω φίλοι, ένδον γάρ τις έποιχομένη μέγαν ίβτον 

καλόν άοιδιάει, δάπεδον δ' άπαν άμφιμέμνκεν, 

ή θεό? ήέ γυνή' άλλά φ&εγγώμε&α 9&ββον.' 

ώς άρ' έφώνηβεν, τοί δέ φ&έγγοντο καλεϋντες. 

ή δ' αΐψ' ε'ξελθούΟα θύρα? ώιξε φαεινάς 230 

καί κάλει' οί δ' άμα πάντες άιδρεέηβιν έποντο' 

Ενρύλοχος δ' νπέμεινεν, όιβάμενος δόλον είναι, 

ειβεν δ' είβαγαγονβα κατά κλιβμούς τε θρόνου? τε, 

έν δέ βφιν τνρόν τε καί άλφιτα καί μέλι χλωρον 

οϊνω Πραμνείω έκύκα' άνέμιβγε δέ βίτω 235 

φάρμακα λύγρ', ϊνα πάγχν λα&οίατο πατρίδος αί'ης. 

αντάρ έπεί δώκέν τε καί έκπιον, αύτικ έπειτα 
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ράβδφ πεπληγυία κατά αυφεοΐβιν έέργνυ. 

ot da βνων μεν έχον κεφαλάς φωνήν τε τρίχας τε 

και δέμας, αύτάρ νους ην έμπεδος, ώς το πάρος περ. 

ώς οί μεν κλαίοντες έέρχατο, τ οία i δέ Κίρκη 241 

πάρ ρ' άκνλον βάλανόν τε βάλεν καρπόν τε κρανείης 

έδμεναι, οία' βνες χαμαιεννάδες αίέν έδουβιν' 

Εύρύλοχος δ' αίψ' ήλθε θοήν επί νήα μέλαιναν 

άγγελίην ετάρων ¿ρέων και άδευκέα πότμον. 245 

odda τι έκφάβθαι δύνατο έπος ίέμενός περ, 

κήρ άχεϊ μεγάλα βεβολημένος" εν δέ οί ο66ε 

δακρυόφιν πίμπλαντο, γόο ν δ' ώίετο θυμός, 

άλλ' οτε δή μιν πάντες άγαββάμεθ' έξερέοντες, 

και τότε των άλλων ετάρων κατέλεξεν όλεθρο ν 250 

,ήομεν, ώς έκέλευες, άνά δρυμά, φαίδιμ' Όδυββευ" 

εϋρομεν έν βήββηβι τετυγμένα δώματα καλά 

[ξεβτοΐβιν λάεββι, περιβκέπτω ένί χώρω\. 

ένθα δέ τις μέγαν ίβτον έποιχομένη λίγ' άειδεν 

ή θεός ήε γυνή' τοί δε φθέγγοντο καλεϋντες' 255 

ή δ' αίψ' έξελθούβα θύρας ώιξε φαεινάς 

και κάλει" οί δ' άμα πάντες άιδρείηβιν έποντο' 

αύτάρ έγών ύπέμεινα, όιβάμενος δόλον είναι, 

οί δ' άμ' άιβτώθηβαν άολλέες, ουδέ τις αυτών 

έξεφάνη· δηρον δέ καθήμενος έβκοπίαζονύ 260 

ως έφατ', αύτάρ έγώ περί μέν ξίφος άργυρόηλον 

ωμοιιν βαλόμην, μέγα χάλκεον, άμφί δέ τόξα%  

τον δ' άψ ήνώγεα αυτήν δδον ήγήβαβθαι. 

αύτάρ ο γ' άμφοτέρηβι λαβών έλλίαβετο γούνων 

[καί μ' όλοφυρόμενος έπεα πτερόεντα προβηύδα] · 265 

,μή μ' άγε κεΐβ' άέκοντα, διοτρεφές, άλλα λίπ αυτού· 

οίδα γάρ, ώς οϋτ' αύτός έλεύβεαι ούτε τιν' άλλον 

άξεις βών ετάρων. άλλα ξύν τοίβδεβι θαββον 
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φεύγωμεν έτι γάρ κεν. άλύξαιμεν κακόν ήμαρί 

ώς έφατ', αύτάρ εγώ μιν αμειβόμενος προβέειπον 

,Ενρύλοχ', ή τοι μεν βν μέν' αύτοϋ τφδ' ένί χώρω 271 

έβ&ων καί πίνων κοίλη παρά νηί μελαίνη' • 

αύτάρ έγών είμι, κρατερή δέ μοι έπλετ ανάγκη 

ώς ειπών παρά νηός άνήιον ήδέ 9αλάββης. 

αλλ' δτε δη άρ' έμελλον Ιών ιεράς ανά βήββας 275 

Κίρκης ΐξεβ9αι πολνφαρμάκον ές μέγα δώμα, 

ένθα μοι 'Ερμείας χρνβόρραπίς αντεβόληβεν 

έργο μέν ω προς δώμα, νεηνίη άνδρί έοικώς, 

πρώτον ύπηνήτη, τον περ χαριεβτάτη ήβη· 

έν τ' άρα μοι φϋ χειρί, έπος τ έφατ έκ τ όνόμαξεν 

,πή δη αν τ', ώ δύβτηνε, δί άκριας έρχεαι οίος, 281 

χώρου άιδρις έών; έταροι δέ τοι οϊδ' ένί Κίρκης 

έρχαται ως τε βύες πνκινονς κεν9μώνας έχοντες, 

ή τονς λνβόμενος δεϋρ' έρχεαι; ουδέ βέ φημι 

αντον νοβτήβειν, μενέεις δέ βν γ', έν&α περ άλλοι. 285 

αλλ' άγε δη 6ε κακών έκλύβομαι ήδέ βαώβω. 

τη, τόδε φάρμακον έβ&λον έχων ές δώματα Κίρκης 

έρχεν, δ κέν τοι κράτος άλάλκηβιν κακόν ήμαρ. 

πάντα δέ τοί έρέω δλοφώια δήνεα Κίρκης, 

τεύξει τοι κνκεώ, βαλέει δ' έν φάρμακα ΰίτω. 290 

αλλ' ονδ' ώς 9έλξαι 6ε δννήβεται' ον γάρ έάΰει 

φάρμακον έ6&λόν, δ τοι δώβω, έρέω δέ ε'καβτα. 

όππότε κεν Κίρκη β' έλάβη περιμήκεϊ ράβδω, 

δή τότε 6ν ξίφος όξν έρνββάμενος παρά μηροϋ 

Κίρκη έπαΐξαι, ως τε κτάμεναι μενεαίνων. 295 

ή δέ β' ύποδείβαβα κελήβεται εννη9ήναι~ 

ένθα βν μηκέτ έπειτ άπανήναβ9αι θεού εννήν, 

δφρα κέ τοι λύβη θ' έτάρονς αντόν τε κομίββη · 

αλλά κέλεβ&αί μιν μακάρων μέγαν δρκον όμόββαι. 
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μή τί τοι αύτω πήμα κακόν βονλευβέμεν άλλο, 300 

μη β' άπογνμνωθέντα κακόν καϊ άνήνορα θείη.' 

ώς άρα φωνήβας πόρε φάρμακον άργείφόντης 

έκ γαίης έρύβας και μοι φύβιν αυτού έδειξεν. 

ρίξη μέν μέλαν έβκε, γάλακτι δέ εί'κελον άνθος' 

μώλυ δέ μιν καλέονβι θεοί' χαλέπον δέ τ δρύββειν 

άνδράβι γε θνητοΐβι, θεοί δέ τε πάντα δύνανται. 306 

'Ερμείας μέν Επειτ απέβη προς μακρόν "Ολυμπον 

νήβον αν' νλήεββαν, έγώ δ' ές δώματα Κίρκης 

ήια, πολλά δέ μοι κραδίη πόρφνρε κιόντι. 

εβτην δ' είνΐ θύρηβι θεας καλλιπλοκάμοιο' 310 

ενθα ΰτάς έβόηβα, θεά δέ μοι Εκλνεν αύδής. 

ή δ' αΐψ' έξελθούβα θύρας ωιξε φαεινάς 

καϊ κάλεΐ' αύτάρ έγών έπόμην άκαχήμένος ήτορ. 

εϊβε δέ μ' είβαγαγοϋβα επί θρόνου άργνροήλον 

καλού δαιδαλέον νπδ δέ θρήννς ποβίν ή εν 315 

τεύχε δέ μοι κυκεώ χρνβέω δέπαι, 'όφρα πίοιμι, 

έν δέ τε φάρμακον ήκε κακά φρονέονβ' ένϊ θνμω. 

αύτάρ έπεί δώκέν τε καϊ ίκπιον, ούδέ μ' εθελξεν, 

ράβδω πεπληγνΐα επος τ εφατ' εκ τ' δνόμαζεν 

,έρχεο νυν βνφεόνδε, μετ άλλων λέξο εταίρων320 

ως φάτ , έγώ δ' άορ δξύ έρυββάμενος παρά μηρού 

Κίρκη έπήιξα, ώς τε κτάμεναι μενεαίνων. 

ή δέ μέγα ίάχονβα ύπέδραμε και λάβε γούνων, 

καί μ' δλοφνρομένη επεα πτερόεντα προβηύδα' 

,τίς, πόθεν εις ανδρών; πόθι τοι πόλις ήδέ τοκήες; 325 

θαΰμά μ' εχει, ώς ου τι πιών τάδε φάρμακ' έθέλχθης-

ούδέ γάρ ούδέ τις άλλος άντ)ρ τάδε φάρμακ' άνέτλη, 

δς κε πίη καϊ πρώτον άμείψεται έρκος δδόντων. 

[σοι δέ τις έν βτήθεββιν άκήλητος νόος εστίν.] 

ή βύ γ' Όδνοβεύς έββι πολύτροπος, δν τέ μοι αίεϊ 330 
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φάβκεν έλεύβεβθαι χρυβόρραπις άργεΐφόντης 

εκ Τροίης ανιόντα θοή βνν νηί μελαίνη. 

άλλ' άγε δη κολεώ μεν άορ θέο, νώι δ' έπειτα 

εννής ήμετέρης έπφείομεν, 'όφρα μιγέντε 

εύνή καϊ φιλότητι πεποίθομεν άλλήλοιβινϊ . 335 

ώς έφατ, αντάρ έγώ μιν αμειβόμενος προβέειπον 

,ώ Κίρκη, πώς γάρ με κέλεαι βοΐ ήπιο ν είναι, 

ή μοι βϋς μεν έθηκας évi μεγάροιβιν εταίρους, 

αυτόν δ' ένθάδ' έχουβα δολοφρονέουβα κελεύεις 

ές θάλαμόν τ ίέναι και βής έπφήμεναι εννής, 340 

όφρα με γνμνωθέντα κακόν καϊ άνήνορα θείης. 

ούδ' αν έγώ γ' έθέλοιμι τεής έπφήμεναι εννής, 

εί μη μοι τλαίης γε, θεά, μέγαν όρκον άμόββαι, 

μη τί μοι αντφ πήμα κακόν βουλενβέμεν άλλο.' 

ώς έφάμην, ή δ' αύτίκ άπώμννεν, ώς έκέλευον. 345 

αντάρ έπεί ρ όμοβέν τε τελεύτηβέν τε τον όρκον, 

καϊ τότ έγώ Κίρκης έπέβην περικαλλέος εννής. 

άμφίπολοι δ' άρα τέως μεν ένΐ μεγάροιβι πένοντο 

τέββαρες, αϊ οί δώμα κάτα δρήβτειραι έαβιν 

γίγνονται δ' άρα ταί γ' έκ τε κρηνέων από τ άλβέων 350 

έκ θ' ιερών ποταμών, οΐ τ εις άλαδε προρέονβιν. 

τάων ή μεν έβαλλε θρόνοις ένι ρήγεα καλά 

πορφύρεα καθύπερθ', ύπένερθε δε λΐθ' ύπέβαλλεν 

ή δ' έτέρη προπάροιθε θρόνων έτίταινε τραπέζας 

άργνρέας, επί δέ 6φι τίθει χρύβεια κάνεια' - 355 

ή δε τρίτη κρητήρι μελίφρονα οίνον έκίρνα 

ήδνν έν άργνρέω, νέμε δε χρύβεια κύπελλα' 

ή δε τετάρτη ύδωρ έφόρει καϊ πυρ άνέκαιεν 

πολλον υπό τρίποδι μεγάλφ, ίαίνετο δ' ύδωρ. 

αντάρ έπεί δή ζέββεν νδωρ ένΙ ήνοπι χαλκω, 360 

ές ρ' άβάμινθον έβαβα λό' έκ τρίποδος μεγάλοιο, 
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θυμήρες κεράααΟα, κατά κρατάς τε και ώμων, 

όφρα μοι εκ κάματον θυμοφθόρον εΐλετο γνίων. 

αντάρ έπεί λοϋβέν τε. και έχρια εν λίπ έλαίω, 

άμφϊ δε με χλαΐναν καλήν βάλεν ήδέ χιτώνα, 365 

ε ία ε δέ μ' είααγαγοϋαα επί θρόνου άργνροήλου 

καλού δαιδαλέου, υπό δέ θρήνυς ποαίν ή εν. 

[χέρνιβα δ' άμφίπολος προχόω έπέχευε φέρουΟα 

καλή χρυαείη υπέρ άργυρέοιο λέβητας, 

νίψαοθαι" παρά δέ ξεΟτήν έτάνυααε τράπεζαν. 370 

αΐτον δ' αίδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουΟα, 

εί'δατα πόλλ' έπιθεΐΟα χαριζομένη παρεόντων] 

έαθέμεναι δ' έκέλευεν έμω δ' ούχ ήνδανε θυμω, 

άλλ' ή μην άλλο φρονέων, κακά δ' όαβετο θυμός. 

Κίρκη δ' ώς ένόηΟεν έμ ήμενον ούδ' επί αίτω 375 

χείρας ίάλλοντα, κρατερόν δέ με πένθος έχοντα, 

άγχι παριΟταμένη έπεα πτερόεντα προΟηύδα' 

,τίφθ' οϋτως, Όδυαεϋ, κατ' άρ' έξεα ι ίαος άναύδω, 

θυμον έδων, βρώμης δ' ούχ άπτεαι ουδέ ποτήτος; 

ή τινά που δόλον άλλον όίεαΐ' ούδέ τί αε χρή 380 

δειδίμεν ήδη γάρ τοι άπώμοβα καρτερον όρκον.' 

ώς έφατ , αύτάρ εγώ μιν αμειβόμενος προαέειπον 

,ώ Κίρκη, τίς γάρ κεν άνήρ, ός έναίοιμος εΐη, 

πριν τλαίη πάοαααθαι έδητύος ήδέ ποτήτος, 

πριν λνΟαόθ' έτάρους και εν όφθαλμοΐΟιν ιδέα θα ι; 385 

αλλ' ει δή πρόφραααα πιεΐν φαγέμεν τε κελεύεις, 

λϋαον, ιν όφθαλμοϊαιν ΐδω έρίηρας εταίρους 

έφάμην, Κίρκη δέ διέκ μεγάροιο βεβήκειν 

ράβδον έχουα' εν χειρί, θύρας δ' άνέωξε αυφειοϋ, 

έκ δ' έλααεν Οιάλοιαιν έοικότας έννεώροιβιν. 390 

οί μέν έπειτ έατηβαν έναντίοι, ή δέ δι' αυτών 

ερχόμενη προαάλειφεν έκάοτω φάρμακον άλλο· 
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των δ' ¿κ μεν μελέων τρίχες έρρεον, ας πριν εφνβεν 

φάρμακον ούλόμενον, τό βφιν πόρε πότνια Κίρκη· 

άνδρες δ' άψ εγένοντο νεώτεροι, ή πάρος ήβαν, 395 

και πολύ καλλίονες καϊ μείζονες είβοράαβθαι. 

έγνωβαν δε μ' εκείνοι εφνν τ' έν χερβϊν εκαβτος. 

πάβιν δ' ίμερόεις νπέδν γόος, άμφΐ δε δώμα 

βμερδαλέον κανάχιζε" θεά δ' έλέαιρε καί αύτη. 

ή δέ μεν άγχι βτ&βα προβηνδα δια θεάων 400 

,διογενές Ααερτιάδη, πολνμήχαν Όδυββεϋ, 

ερχεο νυν επί νήα θοήν καί θΐνα θαλάββης. 

νήα μεν άρ πάμπρωτον έρνββατε ήπειρόνδε, 

κτήματα δ' έν βπήεββι πελάββατέ όπλα τε πάντα· 

αυτός δ' αψ ίέναι καί άγειν έρίηρας εταίρους405 

ώς έφατ , αύτάρ έμοί γ' έπεπείθετο θυμός άγήνωρ, 

βήν δ' ίέναι επί νήα θοήν καί θΐνα θαλάββης. 

ενρον έπειτ επί νηί θοή έρίηρας εταίρους 

οίκτρ' όλοφνρομένονς θαλερόν κατά δάκρυ χέοντας. 

ώς δ' οτ αν άγρανλοι πόριες περί βοϋς άγελαίας, 410 

έλθονβας ες κόπρον, έπήν βοτάνης κορέόωνταν 

πάΰαι άμα βκαίρουβιν έναντίαι, ούδ' έτι βηκοί 

ΐβχονβ', άλλ' άδινον μυκώμεναι άμφιθέονβιν 

μητέρας' ώς έμ' εκείνοι έπεί ΐδον όφθαλμοΐβιν, 

δακρνόεντες έχνντο' δόκηβε δ' άρα βφίβι θυμός 415 

ώς έμεν, ώς εί πατριό' ίκοίατο καί πόλιν αύτήν 

τρηχείης 'Ιθάκης, ίνα τε τράφεν ήδέ γένοντο. 

καί μ' όλοφνρόμενοι έπεα πτερόεντα προβηυδων 

,βοί μεν νοβτήβαντι, διοτρεφές, ώς έχάρημεν, 

ώς εΐ τ εις Τθάκην άφικοίμεθα πατρίδα γαΐαν 420 

άλλ' αγε, τών άλλων έτάρων κατάλεξαν όλεθρον.' 

ώς έφαν, αύτάρ εγώ προβέφην μαλακοΐς έπέεββιν' 

,νήα μεν άρ πάμπρωτον έρνββομεν ήπειρόνδε, 
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χτήματα δ' έν βπήεββι πελάββομεν όπλα τε πάντα· 

αντοί δ' 6τρύνεβ9ε έμοί άμα πάντες επεβ&αο, 4-25 

όφρα ί'δη&' έτάρους ίεροϊς έν δώμαβι Κίρκης 

πίνοντας καΐ έδοντας' έπηετανον γάρ εχονβιν. 

ως έφάμην, οί δ' ώκα έμοΐς έπέεββι πϊύοντο. 

Εύρύλοχος δέ μοι οίος έρνκανε πάντας εταίρους · 

[καί βφεας φωνήβας έπεα πτερόεντα προβηύδα]' 430 

,ά δειλοί, πόβ' ί'μεν; τί κακών ίμείρετε τούτων, 

Κίρκης ές μέγαρον καταβήμεναι, ή κεν απαντας 

ή 6ϋς ήέ λύκους ποιήβεται ήέ λέοντας, 

οϊ κέν οι μέγα δώμα φνλάββοιμεν και ανάγκη, 

ως περ Κύκλωψ έρξ', οτε οι μέββανλον ϊκοντο 435 

ημέτεροι εταροι, βνν δ' δ 9ραβνς ε'ίπετ Όδνββεύς' 

τούτον γάρ και κείνοι άταβ9αλίηβιν όλοντο.' 

ως έφατ , αντάρ έγώ γε μετά φρεβί μερμήριξα, 

βπαββάμενος τανύηκες άορ παχέος παρά μηρού, 

τω οί άποπλήξας κεφαλήν ονδάβδε πελάββαι 440 

καί πηφ περ έόντι μάλα βχεδόν αλλά μ' εταίροι 

μειλιχίοις έπέεββιν έρήτνον άλλο&εν άλλος' 

,διογενές, τούτον μεν έάβομεν, εί 6ν κελεύεις, 

αύτοϋ πάρ νηί τε μένειν και νήα έρνβύαι' 

ήμΐν δ' ήγεμόνευ ιερά προς δώματα Κίρκης445 

ώς φάμενοι παρά νηος άνήιον ήδέ 9αλάββης. 

ουδέ μεν Εύρύλοχος κοίλη παρά νηι λέλειπτο, 

αλλ' έπετ'· έδειβεν γάρ έμήν έκπαγλον ένιπήν. 

τόφρα δε τους άλλους έτάρονς έν δώμαβι Κίρκη 

ένδνκέως λονβέν τε καί εχριβεν λίπ' έλαίω, 450 

άμφΐ δ' άρα χλαίνας ονλας βάλεν ήδέ χιτώνας· 

δαιννμένους δ' έν πάντας έφεύρομεν έν μεγάροιβιν. 

οί δ' έπεί αλλήλους εϊδον φράββαντό τ έβάντα, 

κλαΐον όδνρόμενοι, περί δέ βτεναχίζετο δώμα. 
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ή δέ μεν άγχι βτάβα π ροβηύδα δια θ εκών 455 

Ααερτιάδη, πολνμήχαν' Όδνββεν,] 

μηκέτι νυν θαλερον γόον όρνντε' οΐδα καΐ αύτη, 

ήμεν off' έν πόντω πάθετ άλγεα Iχθνόεντι, 

ή δ' off' άνάρβιοι άνδρες έδηλήβαντ έπϊ χέρβον 

άλλ' άγετ έβθίετε βρώμην καΐ πίνετε οϊνον, 460 

εις δ κεν αντις θυμον évi βτήθεββι λάβητε, 

οίον οτε πρώτιβτον èλείπετε πατρίδα γαΐαν 

τρηχείης 'Ιθάκης, νυν δ' άβκελέες καϊ άθνμοι, 

αίεν άλης χαλεπής μεμνημένοι, ουδέ ποθ' νμιν 

θυμός έν ενφροβύνη, έπεϊ ή μάλα πολλά πέποβθε.' 465 

ώς έφαθ', ήμΐν δ' αύτ έπεπείθετο θυμός άγήνωρ. 

ένθα μεν ήματα πάντα τελεβφόρον εις ένιαντον 

ήμεθα δαινύμενοι κρέα τ' άβπετα και μέθν ήδύ' 

άλλ' ότε δη ρ' ένιαντος έην, περί δ' έτραπον ώραι 

[μηνών φθινόντων, περί δ' ήματα μακρά τελέβθη], 470 

και τότε μ' έκκαλέβαντες έφαν έρίηρες εταίροι' 

,δαιμόνι', ήδη νυν μιμνήβκεο πατρίδος αΐης, 

εΐ τοι θέβφατόν έβτι βαωθήναι και ίκέβθαι 

οίκον ές νψόροφον και βήν ές πατρίδα γαΐαν.' 

[rag έφαν, αντάρ έμοί γ' έπεπείθετο θυμός άγήνωρ. 475 

ώς τότε μεν πρόπαν ήμαρ ές ήέλιον καταδύντα 

ήμεθα δαινύμενοι κρέα τ' άβπετα καϊ μέθν ήδύ' 

ήμος δ' ήέλιος κατέδν και επί κνέφας ήλθεν, 

οι μϊν κοιμήβαντο κατά μέγαρα βκιόεντα.] 

αύτάρ εγώ Κίρκης έπιβάς περικαλλέος εύνής 480 

γούνων έλλιτάνενβα, θεά δέ μεν έκλνεν ανδής' 

[και μιν φωνήβας έπεα πτερόεντα προβηύδων] 

,ώ Κίρκη, τέλεβόν μοι ύπόβχεβιν, ήν περ ύπέβτης, 

οί'καδε πεμψέμεναί' θυμός δέ μοι έββνται ήδη, . 

ήδ' άλλων έτάρων, οΐ μεν φθινύθονβι φίλον κήρ 485 
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άμφ' ε μ' όδνρόμενοι, οτε που βύ γε νόβφι γένηαι 

ως έφάμην, ή δ' αύτίκ άμείβετο δια θεάων' 

,διογενές Ααερτιάδη, πολυμήχαν' Όδνββεϋ, 

μηκέτι νυν άέκοντες εμώ ένί μίμνετε οίκω. 

άλλ' άλλην χρή πρώτον δδόν τελέβαι και ίκέβθαι 490 

εις Αίδαο δόμονς και έπαινής Περβεφονείης, 

•ψυχή χρηβομένους Θηβαίου Τειρεβίαο, 

μάντηος άλαοϋ, του τε φρένες έμπεδοί είβιν 

τω και τεθνηώτι νόον πόρε Περβεφόνεια, 

οίω πεπνϋβθαι, τοί δέ βκιαί άίββουβιν.' 495 

ώς έφατ , αύτάρ έμοί γε κατεκλάβθη φίλο ν ήτορ" 

κλαΐον δ' εν λεχέεββι καθήμενος, ούδέ νύ μοι κήρ 

ήθελ' έτι ζώειν και δραν φάος ήελίοιο. 

αύτάρ έπεί κλαίων τε κυλινδόμενός τε κορέβθην, 

και τότε δή μιν έπεββιν αμειβόμενος προβέειπον 500 

,ώ Κίρκη, τίς γάρ ταύτην δδδν ήγεμονεύβει; 

είς Άιδος δ' οϋ πώ τις άφίκετο νηΐ μελαίνη.' 

ώς έφάμην, ή δ' αύτίκ' άμείβετο δια θεάων 

,διογενές Ααερτιάδη, πολυμήχαν 'Οδνββεϋ, 

μή τί τοι ήγεμόνος γε ποθή παρά νηί μελέβθω, 505 

ίβτ'ον δέ βτήβας άνά θ' ίβτία λευκά πετάββας 

ήβθαι" την δέ κέ τοι πνοιή Βορέαο φέρηβιν. 

άλλ' δπότ άν δή νηί δι' 'ίΐκεανοΐο περήβης, 

ένθ' άκτή τε λάχεια και αλβεα Περβεφονείης, 

μακραί τ αίγειροι και ιτέαι ώλεβίκαρποι, 510 

νήα μέν αυτού κέλβαι επ 'ίΐκεανώ βαθνδίνη, 

αυτός δ' είς 'Αίδεω ίέναι δόμον εύρώεντα. 

ένθα μέν είς 'Αχέροντα Πυριφλεγέθων τε ρέουβιν 

Κώκυτός θ', δς δή Στυγός ΰδατός έβτιν άπορρώξ, 

πέτρη τε ξύνεβίς τε δύω ποταμών έριδούπων 515 

ένθα δ' έπειθ', ήρας, χριμφθείς πελας, ως 6ε κελεύω. 
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βό9ρον δρύξαι, δβον τε πνγούβιον ένθα καί ένθα, 

άμφ' αντώ δέ χοήν χεΐβ&αι πάβιν νεκύεββιν, 

πρώτα μελιχρή τω, μετέπειτα δέ ήδέι οί'νω, 

το τρίτον αύθ' νδατι· έπϊ δ' άλφιτα λευκά παλύνειν. 520 

πολλά δε γουνοϋβ&αι νεκνων άμενηνά κάρηνα, 

ε'λθών εις Ί&άκην βτεΐραν βοϋν, ή τις άρίΰτη, 

ρέξειν έν μεγάροιβι πνρήν τ έμπληβέμεν έβ&λών, 

Τειρεβίη δ' άπάνενύεν όιν ίερενβέμεν οϊω 

παμμέλαν', δ? μήλοιβι μεταπρέπει νμετέροιβιν. 525 

αντάρ έπήν ενχήβι λίβη κλντά έθνεα νεκρών, 

ένθ' διν άρνείον ρέζειν 9ήλύν τε μέλαιναν 

εις έρεβος θτρέψας, αντος δ' άπονδβφι τραπέβ&αι 

ιέ μένος ποταμοΐο ροάων ένθα δε πολλαί. 

ψνχαί έλεύβονται νεκνων κατατε9νηώτων 530 

δή τότ έπει9' έτάροιβιν έποτρνναι καί ανώξαι 

μήλα, τά δή κατάκειτ έβφαγμένα νηλέι χαλκω, 

δείραντας κατακήαι, έπεύξαβ&αι δε 9εοϊβιν, 

ίφ&ίμω τ' Άίδη καί έπαινή Περβεφονεέη · 

αντος δε ξίφος όξύ έρνββάμενος παρά μηρον 535 

ήβ&αι, μηδέ έαν νεκνων άμενηνά κάρηνα 

αίματος άββον Ι'μεν, πριν Τειρεβίαο πν9έβ&αι. 

ένθα τοι αντίκα μάντις έλεύβεται, δρχαμε λαών, 

δς κέν τοι εϊπηβιν όδόν καί μέτρα κελεύ&ον 

νόβτον θ ' , ώς έπί πόντον έλενβεαι ίχ9νόεντα.' 540 

ώς έφατ , αντίκα δέ χρνβό&ρονος ήλυ&εν 'Ηώς. 

άμφί δέ με χλαΐνάν τε χιτώνα τε εΐματα έββεν• 

αντή δ' άργύφεον. φάρος μέγα εννντο νύμφη, . 

λεπτόν καί χαρίεν, περί δέ ξώνην βάλετ ίξνΐ 

καλήν χρνβείην, κεφαλή δ' έπέ&ηκε καλύπτρην. 545 

αύτάρ έγω διά δώματ' ίων ωτρννον εταίρους 

μειλιχίοις έπέεββι παραβταδόν άνδρα ε'καβτον 
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,μηκέτι νυν ευδοντες άωτεΐτε γλυκύν ϋπνον, 

αλλ' ίο μεν δη γάρ μοι επέφραδε πότνια Κίρκη.' 

ώς έφάμην, τοΐβιν δ' έπεπείθετο θυμός άγήνωρ. 550 

ούδέ μεν ούδ' ένθεν π ε ρ άπήμονας ήγον εταίρους. 

Ελπήνωρ δέ τις έβκε νεώτατος, ούτε τι λίην 

άλκψος ίν πολεμώ ούτε φρεβίν ήβιν άρηρώς· 

ος μοι άνευθ' έτάρων ΙεροΙς εν δώμαβι Κίρκης, 

ψύχεος ίμείρων, κατελέξατο οίνοβαρείων. 555 

κινυμένων δ' έτάρων δμαδον καϊ δοϋπον ακουβας 

έξαπίνης άνόρουβε καϊ έκλάθετο φρεβίν ήβιν 

άψορρον καταβήναι ιών ές κλίμακα μακρήν, 

άλλα καταντικρύ τέγεος πέβεν έκ δέ οι αύχήν 

άβτραγάλων έάγη, ψυχή δ' 'Αιδόβδε κατήλθεν. 560 

έρχομένοιβι δε τοΐβιν έγώ μετά μϋθον έειπον 

,φάβθε νύ που οίκόνδε φίλην ές πατρίδα γαΐαν 

έρχεβθ'' άλλην δ' ήμιν δ δον τεκμήρατο Κίρκη, 

εις Άίδαο δόμους καί έπαινής Περβεφονείης, 

ψυχή χρηβομένους Θηβαίου Τειρεβίαο.' 565 

ώς έφάμην, τοΐβιν δέ κατεκλάβθη φίλον ήτορ' 

έξόμενοι δέ κατ αϋθι γόων τίλλοντό τε χαίτας· 

αλλ' ού γάρ τις πρήξις έγίγνετο μυρομένοιβιν. 

αλλ' οτε δη ρ' έπί νήα θοήν καί θ ίνα θαλάββης 

ήομεν άχννμενοι θαλερον κατά δάκρυ χέοντες, 570 

τόφρα δ' άρ' οίχομένη Κίρκη παρά νηί μελαίνη 

άρνειον κατέδηβεν όιν θήλνν τε μέλαιναν, 

ρεία παρεξελθοϋβα' τίς αν θεον ούκ έθέλοντα 

όφθαλμοΐβιν ίδοιτ ή ένθ' ή ένθα κιόντα; 
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Νέκνια. 

αύτάρ έπεί φ' επί νήα κατήλθομεν ήδε θάλαββαν, 

νήα μεν άρ πάμπρωτον έρνββαμεν εις άλα δΐαν, 

έν δ' ίβτόν τιθέμεβθα καϊ ίβτία νηί μελαίνη, 

έν' δε τά μήλα λαβόντες έβήβαμεν, αν δε καϊ αυτοί 

βαίνομεν άχννμενοι θαλερον κατά δάκρυ χέοντες. 5 

ήμΐν δ' αν κατόπιβθε νέος κνανοπρώροιο 

ΐκμενον ονρον ΐει πληβίβτιον, έβθλόν έταΐρον, 

Κίρκη ένπλόκαμος, δεινή θεός αύδήεββα. 

ήμεΐς δ' όπλα έκαβτα πονηβάμενοι κατά νήα 

ήμεθα' τήν δ ' άνεμος τε κυβερνήτης τ ΐθννεν. 10 

τής δε πανημερίης τέταθ' ίβτία ποντοπορονβης. 

δύβετό τ ήέλιος βκιόωντό τε πάβαι άγνιαί, 

ή δ' ές πείραθ' ΐκανε βαθνρρόον Ώκεανοΐο. 

ένθα δε Κιμμερίων ανδρών δήμός τε πόλις τε, 

ήέρι καϊ νεφέλη κεκαλυμμένοι' ουδέ ποτ' αυτούς 15 

ήέλιος φαέθων καταδέρκεται άκτίνεββιν, 

ονθ' όπότ' άν βτείχηβι προς ούρανον άβτερόεντα, 

ουθ' or' άν ά-ψ έπΐ γαΐαν άπ' ονρανόθεν προτράπηται, 

αλλ' έπί νύξ ολοή τέταται δειλοΐβι βροτοΐβιν. 

νήα μεν ένθ' έλθόντες έκέλβαμεν, έκ δε τά μήλα 20 

είλόμεθ'" αυτοί δ' αντε παρά φόον Ώκεανοίο 

ήομεν, όφρ' ές χώρον άφικόμεθ', όν φράβε Κίρκη. 

ένθ' ίερήια μεν Περιμήδης Εύρύλοχός τε 

έβχον έγώ δ' άορ οξύ έρνββάμενος παρά μηρού 

βόθρον όρνξ', όββον τε πυγονβιον ένθα καϊ ένθα, 25 

άμφ' αντω δε χοήν χεόμην πάβιν νεκύεββιν, 

Hov£Ri ODYSSBA.. I . 13 
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πρώτα μελικρήτω, μετέπειτα δε ήδέι οίνω, 

τό τρίτον αύθ' νδατι' επί δ' άλφιτα λευκά πάλυνον. 

πολλά δε γουνούμην νεκύων άμενηνά κάρηνα, 

έλθων είς Ίθάκην βτεΐραν βοΰν, ή τις άρίβτη, 30 

ρέξειν έν μεγάροιβι πυρήν τ' έμπληβέμεν έβθλών, 

Τειρεβίη δ' άπάνευθεν όιν ίερενβέμεν οί'ω 

παμμέλαν , δς μήλοιβι μεταπρέπει ήμετέροιβιν. 

τους δ' επεί εύχωλήβι λιτήβί τε, έθνεα νεκρών, 

έλλιβάμην, τά άέ μήλα λαβών άπεδειροτόμηβα 35 

ές βόθρον, ρέε δ' αίμα κελαινεφές' αί δ' άγέροντο 

ψυχαί ύπεξ έρέβευς νεκύων κατατεθνηώτων. 

[νύμφαι τ' ήίθεοί τε πολύτλητοί τε γέροντες 

παρθενικαί τ' άταλαί νεοπενθέα θυμόν έχουβαι, 

πολλοί δ' ούτάμενοι χαλκήρεβιν έγχείηβιν, 40 

άνδρες άρηίφατοι βεβροτωμένα τεύχε' έχοντες' 

οΐ πολλοί περί βόθρον έφοίτων άλλοθεν άλλος 

θεβπεΰίη Ιαχή' έμέ δε χλωρόν δέος ήρειν.] 

δή τότ έπειθ' έτάροιβιν έποτρύνας έκέλευβα 

μήλα, τά δή κατέκειτ έβφαγμένα νηλέι χαλκω, 45 

δείραντας κατακήαι, έπεύξαβθαι δέ θεοϊβιν, 

ίφθίμω τ Άίδη και έπαινή Περβεφονείη' 

αυτός δε ξίφος οξύ έρυββάμενος παρά μηρού 

ήμην, ούδ' εί'ων νεκύων άμενηνά κάρηνα 

αίματος άββον ί'μεν, πριν Τειρεβίαο πυθέβθαι. 50 

πρώτη δέ ψυχή Έλπήνορος ήλθεν εταίρου' 

ου γαρ πω έτέθαπτο υπό χθονός εύρυοδείης' 

βώμα / ά ρ έν Κίρκης μεγάρω κατελείπομεν ήμεΐς 

άκλαυτον και άθαπτον, έπεί πόνος άλλος έπειγεν. 

τον μεν έγώ δάκρυβα ίδων έλέηβά τε θυμώ 65 

και μιν φωνήβας έπεα πτερόεντα προβηύδων 

,'Ελπήνορ, πώς ήλθες υπό ξόφον ήερόεντα; 
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έφθης πεζός Ιών ή έγώ βνν νηϊ μελαίνη.' 

- ώς έφάμην, δ δε μ' οίμώξας ήμείβετο μύθφ'. 

,[διογενές Ααερτιάδη, πολυμήχαν' Όδνΰβεϋ,] 60 

άβέ με δαίμονος alea κακή xal άθέβφατος οίνος. 

Κίρκης δ' έν μεγάρφ καταλέγμένος ουκ ένόηβα 

άψορρον καταβήναι Ιών ές κλίμακα μακρήν, 

άλλά καταντικρύ τέγεος πεβον ' έχ δε' μοι ανχήν 

άβτραγάλων έάγη, ψυχή δ' Άιδόβδε κατήλθεν. 6δ 

νυν δέ β ε των 'όπιθεν γοννάζομαι, ού παρεόντων, 

πρός τ άλόχου καΐ πατρός, 8 βε τρέφε τυτθόν έόντα, 

Τηλεμάχου •9'', δν μοϋνον ένΐ μεγάροιβιν έλειπες" 

οϊδα γάρ, ώς ένθένδε χιών δόμου έξ Άίδαο 

νήβον ές Αίαίην βχήβεις έυεργέα νήα' 70 

ένθα β' έπειτα, αναξ, κέλομαι μνήβαβθαι έμεϊο. 

μή μ' άκλαυτον αθαπτον Ιών 'όπιθεν χαταλείπειν 

νοβφιβθείς, μή τοί τι θεών μήνιμα γένωμαι, 

άλλά με κακκήαι βύν τεύχεβιν, άββα μοι έβτιν, 

βήμά τέ μοι χεϋαι πολιής έπϊ θινί θαλάββης, 75 

ανδρός δυβτήνοιο καΐ έββομένοιβι πυθέβθαι. 

ταύτα τέ μοι τελέβαι πήξαί τ έπϊ τύμβω έρετμόν, 

τω xal ζωός έρεββον έών μετ έμοΐς έτάροιβιν.' 

ως έφατ, αύτάρ έγώ μιν αμειβόμενος προβέειπον 

,ταϋτά το ι, ώ δύβτηνε, τελευτήβω τε xal έ'ρξω.' 80 

νώι μέν ώς έπέεββιν άμειβομένω βτυγεροΐβιν 

ήμεθ', έγώ μέν ανευθεν έφ' αίματι φάβγανον ί'βχων, 

εΐδωλον δ' ετέρωθεν εταίρου πόλλ' άγόρευεν 

ήλθε δ' έπϊ ψυχή μητρός κατατεθνηκυίης, 

Αύτολύκου θυγάτηρ μεγαλήτορος Άντίκλεια, 86 

ΐήν ζωήν χατέλειπον Ιών εις "Ιλιον ίρήν. 

τήν μέν έγώ δάκρνβα Ιδών έλέηβά τε θυμω" 

άλλ' ούδ' ώς εί'ων προτέρην, πυκινόν περ άχεύων, 

1 3 * 
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αίματος αββον [μεν, πρίν Τειρεβίαο πν9έβ&αι. 

ήλθε δ ' έπί ψυχή Θηβαίου Τειρεβίαο 90 

χρύβεον βκήπτρον έχων, έμέ δ ' έγνω καΐ προβέειπεν 

, [δίο^ενέ? Λαερτιάδη, πολνμήχαν' Όδνββεν,] 

τίπτ αν τ', α δύβτηνε, λιπών φάος ήελίοιο 

ήλυ&ες, οφρα [δη νε'κνας και άτερπέα χώρον; 

άλλ' άποχάξεο βό&ρον, άπιβχε δε φάβγανον όξν, 95 

αίματος δφρα πιω καί τοι νημερτέα ε [πω.' 

ως φάτ , έγω δ' άναχαββάμενος ξίφος άργνρόηλον 

κουλεω έγκατέπηξ'. δ δ' έπεί πίεν αϊμα κελαινόν, 

καί τότε δή μ' έπέεββι προβηνδα μάντις άμνμων 

,νόβτον δίξηαι μελιηδέα, φαίδιμ' Όδνββεν· 100 

τδν δέ τοι άργαλέον 9ήβει θεό?- ον γαρ όίω 

λήβειν έννοβίγαιον, ο τοι χότον ένθετο 9υμω 

χωόμενος, οτι οι υ ίο ν φίλον έξαλάωβας. 

αλλ' έτι μεν κε καί ώς κακά περ πάβχοντες ΐκοιβ9ε, 

αί κ έ&έλης βον 9νμον έρνκακέειν καϊ εταίρων, 105 

δππότε κε πρώτον πελάβης ένεργέα νήα 

Θρινακίη νήβω προφνγών ίο ε ιδέα πόντον, 

βοβχομένας δ' ενρητε βόας καί [φια μήλα 

'Ηελίον, δς πάντ' έφορα χαί πάντ' έπαχούει. 

τάς ει μεν χ άβινέας έάας νόβτον τε μέδηαι, ιιο 

χαί χεν έτ εις 'Ι9άκην χακά περ πάβχοντες ΐκοιβ&ε' 

εί δέ κε βίνηαι, τότε τοι τεκμαίρομ' όλεθρο ν , 

νηί τε και έτάροις. αυτός δ' ε[ περ κεν άλνξης, 

όψέ κακώς νεΐαι, δλέβας άπο πάντας εταίρους, 

νηος έπ άλλοτρίης· δήεις δ' έν πήματα οίκω, 115 

ανδρας υπερφίαλους, οι τοι βίοτον χατέδονβιν 

μνώμενοι άντι&έην άλοχον καί έδνα διδόντες. 

άλλ' ή τοι κείνων γ ε βίας άποτ ίβεαι έλθών 

αύταρ έπήν μνηβτήρας ένΐ μεγάροιβι τεοΐβιν 
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κτείνης ήε δόλω ή άμφαδον δξέι χκλκφ, 120 

έρχεβθαι δή έπειτα λαβών έυήρες έρετμόν, 

εις ο κε τους άφίκηαι, οι ονκ ί'βαβι θάλαββαν 

άνέρες ουδέ θ' άλεββι μεμιγμένον είδαρ έδουβιν 

ούδ' άρα τοΐ γ' ί'βαβι νέας φοινικοπαρήους 

ούδ' έυήρε' έρετμά, τά τε πτερά νηυβι πέλονται. 125 

βήμα δέ τον έρέω μάλ' άριφραδές, ούδέ βε λήβει. • 

δππότε κεν δή τοι βνμβλήμενος άλλος όδίτης 

φήη άθηρηλοιγον έχειν ανά φαιδίμω ώμω, 

και τότε δή γαίη πήξας έυήρες έρετμόν, 

ρέξας ιερά καλά Ποβειδάωνι άνακτι, 130 

άρνειον ταϋρόν τε βνών τ έπιβήτορα κάπρον, 

οΐκαδ' άποβτείχειν έρδειν θ' ιεράς εκατόμβας 

άθανάτοιβι θεοΐβι, τοΐ ούρανδν εύρύν έχουβιν, 

πάβι μάλ' έξείης. θάνατος δέ τοι έξ άλος αύτω 

άβληχρος μάλα τοΐος έλευβεται, ός κέ βε πέφνη 135 

γήραι ϋπο λιπαρω άρημένον, άμφϊ δε λαοί 

όλβιοι έββονται. τά δέ τοι νημερτέα εί'ρω.' 

ώς έφατ, αυτά ρ εγώ μιν αμειβόμενος προβέειπον 

,Τειρεβίη, τά μεν άρ που έπέκλωβαν θεοί αυτοί· 

άλλ' άγε μοι τόδε είπε καί άτρεκέως κατάλεξον. 140 

μητρός τήνδ' όρόω ψυχήν κατατεθνηκνίης' 

ή δ' άκέουβ' ήβται βχεδόν αίματος, ούδ' εον ν ιόν 

έτλη εβάντα Ιδεΐν ούδε προτιμνθήβαβθαι' 

είπέ, άναξ, πώς κέν με άναγνοίη τον έόντα;' 

ως έφάμην, ό δέ μ' αύτίκ' αμειβόμενος προβέειπεν 145 

,ρηίδιόν τοι έπος έρέω καί έπί φρεβί θήβω. 

όν τινα μέν κεν έ&ς νεκνων κατατεθνηώτων 

αίματος αββον ί'μεν, δ δέ τοι νημερτες ένιψε f 

ω δέ κ έπιφθονέης, δ δέ τοι πάλιν είβιν όπίββω. ' 

ág φαμένη ψυχή μϊν έβη δόμον "Αιδος εί'βω 150 
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Τειρεβίαο ανακτος, έπεί κατά 9έβφατ έλεξεν 

αντάρ έγών αυτού μένον έμπεδον, δφρ' έπϊ μήτηρ 

ήλυθε xal πίεν αίμα κελαινεφές. αντίκα δ' έγνω, 

και μ' όλοφνρομένη έπεα πτερόεντα προβηύδα' 

,τέκνον έμόν, πως ήλθε? νπο ξόφον ήερόεντα 155 

ξωό? έών; χαλεπον δέ τάδε ξωοΐβιν 6ράβ9αι. 

[μέββω γαρ μεγάλοι ποταμοί καΐ δεινά ^ε'εθρα, 

Ωκεανός μεν πρώτα, τον ον πως έβτι περήβαι 

πεζον έόντ , ήν μή τις έχη ένεργέα νήα.] 

ή νϋν δή Τροίη&εν άλώμενος ένθάδ' [κάνεις 160 

νηί τε καΐ ετάροιβι πολύν χρόνον; ονδε πω ήλθε? 

εις Ί&άκην, ούδ' είδες ivi μεγάροιβι γυναίκα 

ως έφατ, αύτάρ έγώ μιν άμειβόμενος προβέειπον' 

,μήτερ έμή, χρειώ με κατήγαγεν εις 'Αίδαο 

ψυχή χρηβόμενον Θηβαίου Τειρεβίαο' 165 

ον γάρ πω βχεδόν ήλθον 'Λχαιίδος, ουδέ πω άμής 

γης έπέβην, αλλ' αίέν έχων άλάλημαι όιζύν, 

έξ ον τα πρώτιβ&' έπόμην Άγάμέμνονι δίω 

Τλιον είς έύπωλον, ίνα Τρώεββι μαχοίμην. 

άλλ' αγε μοι τάδε είπε καΐ άτρεκέως κατάλεξον 170 

τις νν βε κήρ έδάμαββε τανηλεγέος θανάτοίο; 

ή δολιχή νοϋβος, ή "Αρτεμις ίοχέαιρα 

οΐς άγανοΐς βελέεββιν έποιχομένη κατέπεφνεν; 

είπε δέ μοι πατρός τ ε xal νίέος, δν χατέλειπον, 

ή έτι παρ κείνοιβιν έμόν γέρας, ήε' τις ήδη 175 

ανδρών άλλος έχει, έμέ δ' ονκέτι φαβί νέεβδαι. 

είπε δέ μοι μνηβτής άλόχον βονλήν τε νόον τε, 

ήέ μένει παρά παιδί xal έμπεδα πάντα φνλάββει, 

ή ήδη μιν έγημεν Αχαιών Ó? τις άριβτος.' 

ως έφάμην, ή δ' αντίκ αμείβετο πότνια μήτηρ' 180 

,καΐ λίην κείνη γε μένει τετληότι 9νμω 
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βοΐβιν ένϊ μεγάροιβιν διξυραί δε' οι αίει 

φθίνουβιν νύκτες τε καί ήματα δάκρυ χεούΰη. 

βον δ' ου πώ τις έχει καλόν γέρας, άλλα ε'κηλος 

Τηλέμαχος τεμένεα νέμεται και δαΐτας έίβας 185 

δαίνυται, άς έπέοικε δικαβπόλον ανδρ' άλεγύνειν 

πάντες γαρ καλέουβι. πατήρ δε 6ος αυτόθι μίμνει 

άγρω, ουδέ πόλινδε κατέρχεται, ουδέ οί ενναϊ 

δέμνια καί χλαΐναι και ρήγεα βιγαλόεντα, 

άλλ' ο γε χεΐμα μέν ενδει, 8θι δμωες ένϊ οίκω, 190 

έν κόνι άγχι πυρός, κακά δέ χροΐ εΐματα ε'ιται' 

αντάρ έπήν έλθηβι θέρος τεθαλυΐά τ δπώρη, 

πάντη οί κατά γουνόν άλωής οίνοπέδοιο 

φύλλων κεκλιμένων χθαμαλαΐ βεβλήαται εύναί. 

ενθ' 8 γε κεϊτ άχέων, μέγα δέ φρεβι πένθος άέξει 195 

6ον νόΰτον ποθέων, χαλεπον δ' έπι γήρας ίκάνει. 

οντω γαρ καί έγών δλόμην καί πότμον έπέβπον 

οϋτ έμέ γ', έν μεγάροιβιν έύβκοπος ίοχέαιρα 

οις άγανοΐς βελέεββιν έποιχομένη κατέπεφνεν, 

ούτε τις ονν μοι νοϋβος έπήλυθεν, ή τ ε μάλιβτα 200 

τηκεδόνι βτνγερή με λέων έξείλετο θυμόν 

άλλα με βός τε πόθος 6α τε μήδεα, φαίδιμ Όδυ66εϋ, 

6ή τ άγανοφροβύνη μελιηδέα θυμόν άπηύρα.' 

ως έφατ , αντάρ έγώ γ' έθελον φρεΰϊ μερμηρίξας 

μητρός έμής ψυχήν ελέειν κατατεθνηκυίης. 205 

τρις μέν έφωρμήθην, ελέειν τέ με θυμός άνώγειν, 

τρις δέ μοι έκ χειρών 6κιή είκελον ή και δνείρω 

επτατ. έμοί δ' άχος δξν γενέβκετο κηρόθι μάλλον, 

καί μιν φωνήβας επεα πτερόεντα προβηύδων 

,μήτερ έμή, τί νύ μ' οΰ μίμνεις ελέειν μεμαώτα, 210 

'όφρα και είν Άίδαο φίλας περί χεΐρε βαλόντε 

άμφοτέρω κρυεροΐο τεταρπώμεβθα γόοιο. 
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ή τί μοι είδωλον τόδ' άγαν ή Περβεφόνεια 

ωτρυν', οφρ' έτι μάλλον όδυρόμενος βτεναχίζω;' 

ως έφάμην, ή δ' αύτίκ άμείβετο πότνια μήτηρ' 215 

,ά> μοι, τέχνον έμόν, κερί πάντων χάμμορε φωτών, 

ου τί β ε Περβεφόνεια Α ιός θυγάτηρ άπαφίβχει, 

άλλ' αντη δίκη έβτΐ βροτών, οτε τις κε θάνηβιν 

ού γαρ έτι βάρκας τε χμί οβτέα Ινες έχονβιν, 

άλλα τά μεν τε πυρός κρατερόν μένος αίθομένοιο 220 

δαμνά, έπεί κε πρώτα λίπη λενκ' οβτέα θυμός, 

ψυχή δ' ήύτ' όνειρος άποπταμένη πεπότηται. 

άλλά φόωβδε τάχιβτα λιλαίεο' ταϋτα δε πάντα 

ίβθ', ίνα και μετόπιβθε τεή είπηβθα γυναικί.' 

νώι μεν ώς έπέεββιν άμειβόμεθ', αί δέ γυναίκες 225 

ήλυθον, ωτρυνεν γαρ άγανή Περβεφόνεια, 

δββαι άριβτήων άλοχοι έβαν ήδέ θύγατρες. 

αί δ' άμφ' αίμα κελαινόν άολλεες ήγερέθοντο, 

αύτάρ εγώ βούλευον, οπως έρέοιμι έκάβτην. 

ήδε δέ μοι κατά θυμόν άρίβτη φαίνετο βουλή. 230 

βπαββάμενος ταννηκες άορ παχέος παρά μηρού 

ούκ ε ίων πίνειν άμα πάβας αίμα κελαινόν. 

αί δε προμνηβτΐναι επήιβαν, ήδέ έκάβτη . 

ον γόνον έξαγόρευεν εγώ δ' έρέεινον άπάβας. 

ένθ' ή τοι πρώτην Τυρώ ΐδον εύπατέρειαν, 235 

ή φάτο Σαλμωνήος άμύμονος έκγονος είναι, 

φή δέ Κρηθήος γυνή έμμεναι Αίολίδαο" 

ή ποταμού ήράββατ Ένιπήος θείοιο, 

ός πολύ χάλλιβτος ποταμών έπι γαΐαν ΐηβιν, 

χαί ρ έπ 'Ενιπήος πωλέβχετο καλά ρείθρα. 240 

τω δ' άρα είβάμενος γαιήοχος έννοβίγαιος 

έν προχοής ποταμού παρελέξατο δινήεντος· 

πορφνρεον δ' άρα κύμα περιβτάθη ουρεί ϊβον, 
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κνρτωθέν, κρύψεν δε θεόν θνητήν τε γυναίκα, 

[λϋβε δε παρθενίην ζώνην, κατά δ' νπνον έχενεν.] 245 

αντάρ έπεί ρ έτέλεββε θεός φιλοτήβια έργα, 

έν τ' αρα οι φν χειρί, έπος τ' έφατ έκ τ όνόμαξεν 

,χαίρε, γύναι, φιλότητί' περιπλομένου δ' ένιαυτοϋ 

τ έξεις άγλαά τέκνα, ε'πεί ουκ άποφώλιοι εν ναι 

αθανάτων βν δε τονς κομέειν άτιταλλέμεναί τε. 250 

νϋν δ' έρχεν προς δώμα και ί'βχεο μηδ' όνομήνης' 

αντάρ έγώ τοί είμι Ποβειδάων ένοβίχθων.' 

ώς ειπών νπό πόντον έδνβετο κνμαίνοντα. 

ή δ' νποκυΰαμένη Πελ'ίην τέκε και Νηλήα, 

τώ κρατερώ θεράποντε Α ιός μεγάλοιο γενέΰθην 255 

αμφοτέρω" Πελίης μεν έν ενρυχόρω 'Ιαωλκω 

ναΐε πολύρρηνος, 6 δ' α ρ' έν Πύλω ή μα θόεντι. 

τονς δ' έτερους Κρηθήι τέχεν βαβίλεια γυναικών, 

Αίβονά τ ήίε Φέρητ Άμνθάονά θ' ίππιοχάρμην. 

την δε μετ' Αντιόπην ί'δον 'Αβωποΐο θνγατρα, 260 

ή δη και Αιός ενχετ έν άγκοίνηβιν ίανβαι, 

και ρ έτεκεν δύο παΐδ', Άμφίονά τε Ζήθόν τε, 

οΐ πρώτοι Θήβης έδος έκτιβαν επταπύλοιο, 

πύργωβάν τ, έπεί ού μεν άπύργωτόν γε δύναντο 

ναιέμεν εύρύχορον Θήβην κρατερώ περ έόντε. 265 

την δε μετ' Άλκμήνην ί'δον 'Αμφιτρύωνος άκοιτιν, 

ή ρ Ήρακλήα θραΟνμέμνονα θνμολέοντα 

γείνατ έν αγκοίνηβι Αιός μεγάλοιο μιγεΐβα' 

και Μεγάρην Κρείοντος νπερθύμοιο θύγατρα, 

την έχεν 'Αμφιτρύωνας νιος μένος αίεν άτειρής. 270 

μητέρα τ Οίδιπόδαο ί'δον, καλήν 'Επικάβτην, 

ή μέγα έργον έρεξεν άιδρείηβι νόοιο 

γημαμένη ω νΐι· ό δ' όν πατέρ' έξεναρίξας 

γήμεν αφαρ δ' άνάπυβτα θεοί θέβαν άνθρώποιβιν. 
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αλλ' ό μεν ¿ν Θήβη πολυηράτω αλγεα πάσχων 275 

Καδμείων ήναββε θεών όλοας δια βούλας" 

ή δ' εβη είς Άίδαο πυλάρταο χρατεροΐο, 

άψαμένη βρόχον αίπύν άφ' νψηλοΐο μέλαθρον, 

ω αχεί βχομένη ' τω δ' αλγεα κάλλιπ' όπίσσω 

πολλά μάλ', овва τε μητρός ερινύες έχτελέονβιν. 280 

xal Χλώριν ειδον περιχαλλε'α, την ποτε Νηλεύς 

γήμεν έον διά κάλλος, έπεϊ πδρε μνρία έδνα, 

¿πλοτάτην κονρην Άμφίονος Ίαβίδαο, 

8ς ποτ' έν Όρχομενώ Μιννείω Ιφι άναββεν 

ή δε Πύλου βαβίλευε, τέκεν δε of άγλαά τέκνα, 285 

Νέβτορά τε Χρομίον τε Περιχλνμενόν τ' άγέρωχον. 

τοίβι δ' έπ' Ιφθίμην Πηρω τέκε, θαύμα βροτοΐβιν, 

τήν πάντες μνώοντο περικτίται· ούδ' αρα Νηλεύς 

τω έδίδον, δς μή έλικας βόας εύρνμετώπονς 

έχ Φυλάχης έλάβειε βίης Ίφικληείης 290 

άργαλέας. τάς δ' οίος νπέβχετο μάντις άμνμων 

έξελάαν χαλεπή δέ θεον κατά μοίρα πέδηβεν, 

δεσμοί τ' άργαλέοι xal βονκόλοι άγροιώται. 

άλλ' δτε δή μήνές τε xal ήμέραι έξετελεϋντο 

αψ περιτελλομένον ίτεος καΐ έπήλνθον ώραι, 295 

και τότε δή μιν έλυβε βίη Ίφικληείη 

θέβφατα πάντ είπόντα, Α ιός δ' έτελείετο βουλή. 

xal Αήδην είδον τήν Τννδαρέου παράκοιτιν, 

ή ρ υπό Τυνδαρέω χρατερόφρονε γείνατο παΐδε, 

Κάβτορά θ' ίππόδαμον και π υ ξ αγαθόν Πολυδενκεα, 300 

τούς άμφω ξωούς κατέχει φνβίζοος ala· 

οΐ xal νέρθεν γης τιμήν προς Ζηνος έχοντες 

άλλοτε μέν ξώονβ' έτερήμεροι, άλλοτε δ' αντε 

τεθναβιν τιμήν δέ λελόγχαβιν ιβα θεοΐβιν. 

τήν δέ μετ Ίφιμέδειαν Άλωήος παράκοιτιν 305 

1 
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είβιδον, ή δή φάβκε Ποβειδάωνι μιγήναι, 

και φ' ίτεχεν δύο παΐδε, μινυν9αδίω δέ γενέβ9ην, 

*£1τόν τ' άντί&εον τηλεχλειτόν τ' Έφιάλτην, 

οϋ? δή μηκίβτονς θρέψε ζείδωρος αρονρα 

xal πολύ χαλλί&τονς μετά γε χλντον 'ίΐρίωνα' 310 

έννέωροι γαρ τοί γε xal έννεαπήχεες ήβαν 

εύρος, άτάρ μήκός γε γενέβ9ην έννεόργνιοι. 

ο'ί φα xal ά9ανάτοιβιν άπειλήτην έν Όλύμπω 

φνλόπιδα βτήβειν πολυάιχος πολέμοιο. 

Όββαν έπ' Ούλύμπω μέμαβαν θέμεν, αντάρ ¿π' Όββη 315 

Πήλιον είνοβίφνλλον, ιν ούρανος άμβατος είή. 

χαί νύ χεν έξετέλεββαν, ει ήβης μέτρον ΐχοντο' 

αλλ' δλεβεν Α ιός νΐός, δν ήύχομος τέχε Λητώ, 

άμφοτέρω, πριν βφωιν ύπο χροτάφοιβιν ίούλους 

άν9ήβαι πυχάβαι τ ε γένυς ένανϋ-έι λάχνη. 320 

Φαίδρην τε Πρόχριν τε Ιδον χαλήν τ' Άριάδνην> 

χούρην Μίναιος όλοόφρονος, ήν ποτε Θηβεύς 

έκ Κρήτης ές γουνον Ά9ηνάων ίεράων 

ήγε μεν, ούδ' άπόνητο' πάρος δέ μιν "Αρτεμις εχτα 

Αίη έν άμφιρύτη Αιονύβου μαρτυρίηβιν. 325 

Μαΐράν τε Κλνμένην τε Iδον βτυγερήν τ' Έριφύλην, 

ή χρυβον φίλου ανδρός έδέξατο τιμήεντα. 

πάβας δ' ούκ αν έγώ μυ9ήβομαι ούδ' δνομήνω, 

δββας ήρώων άλόχονς ίδον ήδέ ϋύγατρας' 

πρίν γάρ χεν και ννξ φ9ΐτ άμβροτος. άλλα καΐ ώρη 330 

ενδειν, ή έπΐ νήα 9οήν έλ&όντ' ές εταίρους 

ή αυτού' πομπή δέ θεοί? ύμΐν τε μελήβει." 

ως έφα&\ οί δ' αρα πάντες άκήν έγένοντο βιωπή, 

κηληύμω δ' έβχοντο κατά μέγαρα βκιόεντα. 

τοίβιν δ' Άρήτη λενκώλενος ήρχετο μ ύ θ ω ν 335 

,,Φαίηκες, πώς νμμιν άνήρ δδε φαίνεται είναι 
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είδός τε μέγεθος τε ίδε φρένας ένδον έίβας ; 

ξεΐνος δ' αυτ έμός έβτιν, έκαβτος δ' έμμορε τιμής" 

τω μη έπειγόμενοι αποπέμπετε, μη δε τά δώρα 

ούτω χρηίξοντι κολούετε' πολλά γάρ νμΐν 340 

κτήματ ένϊ μεγάροιβι θεών ίότητι κέονται." 

τοΐβι δε καί μετέειπε γέρων ήρως Έχένηος, 

[og δη Φαιήκων άνδρών προγενέστερος ήεν ·] 

,,ώ φίλοι, ον μάν ήμιν άπο βκοπον ούδ' από δόξης 

μνθείται βαβίλεια περίφρων αλλά πίθεβθε. 345 

'Αλκινόου δ' εκ τονδ' έχεται έργον τε έπος τε." 

τον δ' αυτ 'Αλκίνοος άπαμείβετο φώνηΰέν τε· 

,,τοΰτο μεν ούτω δη εβται έπος, αϊ κεν εγώ γε 

ζωος Φαιήκεββι φιληρέτμοιβιν άνάββω' 

ξεΐνος δε τλήτω μάλα περ νόβτοιο χατίζων 350 

έμπης ονν έπιμεΐναι ές αύριον, εις δ κε πάβαν 

δωτίνην τελέβω. πομπή δ' άνδρεββι μελήβει 

π&βι, μάλιβτα δ' έμοί" τον γάρ κράτος έβτ ένϊ δήμω." 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφη πολνμητις Όδυββεύς' 

„''Αλκίνοε χρεΐον, πάντων άριδείκετε λαών, 355 

ει με καί εις ένιαντον άνώγοιτ αυτόθι μίμνειν, 

πομπήν δ' ότρννοιτε καί άγλαά δώρα διδοΐτε, 

καί κε το βουλοίμην, καί κεν πολύ κέρδιον εΐη, 

πλειοτέρη βϋν χειρί φίλην ές πατρίδ' ίκέβθαΐ' 

καί κ αίδοιότερος καί φίλτερος άνδράβιν εΐην 360 

π&βιν, οβοι μ' Ίθάκηνδε ίδοίατο νοβτήβαντα." 

τον δ' αντ' 'Αλκίνοος άπαμείβετο φώνηΰέν τε' 

,,ώ 'Οδνβεϋ, το μεν οϋ τί β' είβκομεν είβορόωντες, 

ήπεροπήά τ' έμεν καί ¿πίκλοπον, olà τε πολλούς 

βόβκει γαία μέλαινα πολνβπερέας ανθρώπους, 365 

ψενδεά τ άρτύνοντας, οθεν κέ τις ούδε ΐδοιτο' 

βοί δ' έπι μεν μορφή έπέων, ένι δε φρένες έβθλαί. 
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μϋθον δ' ώς οτ αοιδός έπιβταμένως χατέλεξας, 

πάντων τ Αργείων βέο τ' αύτον κήδεα λνγρά. 

άλλ' άγε μοι τάδε είπε και άτρεκέως κατάλεξον, 370 

ει τινας άντιθέων ετάρων Ι'δες, οΐ τοι α μ' αντω 

"Ιλιον είς α μ' έπο ντο και αντοϋ πότμον έπέβπον. 

ννξ δ' ήδε μάλα μαχρή, άθέβφατος' ουδέ πω ωρη 

ενδειν έν μεγάρω, βν δε μοι λέγε θέβκελα έργα. 

και κεν ές ηώ δΐαν άναβχοίμην, οτε μοι 6ν 375 

τλαίης έν μεγάρω τά βά κήδεα μνθήβαβθαι." 

τον δ' άπαμειβόμενος προβεφη πολύμητις Όδυββεύς· 

,¡Αλκίνοε κρεΐον, πάντων άριδέίκετε λαών, 

ώρη μεν πολέων μύθων, ωρη δε και νπνον 

εί δ' έτ' άκόυέμεναί γε λιλαίεαι, ούκ αν έγώ γε 380 

τούτων 6οι φθονέοιμι και olxτρότερ' αλλ' άγορεύειν, 

κήδε' έμών ετάρων, οΐ δη μετόπιβθεν όλοντο, 

οΐ Τρώων μεν νπεξέφνγον βτονόεββαν άυτήν, 

έν νόβτω δ' άπόλοντο κακής Ιότητι. γυναικός. 

αντάρ έπεί ψνχάς μεν άπεβκέδαβ' άλλνδις αλλη 385 

αγνή Περβεφόνεια γυναικών θηλντεράων, 

ήλθε δ' έπϊ ψυχή Αγαμέμνονος Ατρεΐδαο 

άχννμένη' περί δ' άλλαι αγηγέραθ', οββοι άμ' αντω 

οίκω έν Αίγίβθοιο θάνον και πότμον έπέβπον. 

έγνω δ' αίψ' έμ έκεΐνος, έπεί πι'εν αϊμα κελαινόν 390 

κλαίε δ' ο γε λιγέως θαλερον κατά δάκρνον εί'βων, 

πιτνάς είς έμέ χείρας, όρέξαβθαι μενεαίνων 

άλλ' ού γάρ οί έτ' ήν ΐς έμπεδος ουδέ τι κΐκνς, 

οΐη περ πάρος έβκεν ένί γναμπτοΐβι μέλεββιν. 

τον μεν έγω δάκρνβα ίδών έλέηβά τε θνμω, 395 

καί μιν φωνήβας έπεα πτερόεντα προβηύδων 

¡Ατρείδη κύδιβτε, άναξ ανδρών Άγάμεμνον, 

τις νύ βε κήρ έδάμαββε τανηλεγέος θανάτοιο; 
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ήε βε γ' έν νήεββι Ποβειδάων έδάμαββεν 

'όρβας άργαλέων άνεμων άμέγαρτον άυτμήν; 400 

ήέ β' άνάρβιοι άνδρες έδηλήβαντ έπΐ χε'ρβον 

βοϋς περιταμνόμενον ή δ' οίων πώεα χαλά, 

ήέ περί πτόλιος μαχεονμενον ήδέ γυναικών 

ως έφάμην, 6 δε μ' αύτικ αμειβόμενος προβέειπεν • 

,διογενές Ααερτιάδη, πολυμήχαν' Όδυββευ, 405 

οϋτ' έμέ γ' έν νήεββι ΊΊοβειδάων έδάμαββεν 

όρβας άργαλέων ανέμων άμέγαρτον άυτμήν, 

ούτε μ' άνάρβιοι άνδρες έδηλήβαντ έπΐ χέρβου, 

άλλά μοι Αίγιβθος τεύξας θάνατόν τε μόρον τε 

έκτα βύν ούλομένη άλόχω, οίκόνδε καλέββας, 410 

δειπνίββας, ως τίς τε κατέκτανε βοϋν έπΐ φάτνη, 

ώς θάνον οίκτίβτω θανάτω ' περί δ' άλλοι εταίροι 

νωλεμέως κτείνοντο βύες ώς άργιόδοντες, 

οι ρά τ έν άφνειοϋ ανδρός μέγα δυναμένοιο 

ή γάμφ ή έράνφ ή είλαπίνη τεθαλυίη. 415 

ήδη μέν πολέων φάνω ανδρών άντεβόληβας, 

μουνάξ κτεινομένων xal ένΐ κρατερή υβμιν-η' 

άλλά χε κείνα μάλιβτα ίδών όλοφύραο θυμω, 

ώς άμφΐ κρητήρα τραπέξας τε πλη&ούβας 

κείμεθ' ivi μεγάρω, δάπεδον δ' άπαν αΐματι θύεν. 420 

οίχτροτάτην δ' ήκουβα 'όπα Πριάμοιο θυγατρός 

Καββάνδρης, τήν χτεϊνε Κλυταιμνήβτρη δολόμητις 

άμφ' έμοί, αύτάρ έγώ ποτέ γαίή χείρας άείρων 

βόλλον άποθνήβχων περί φαβγάνω' ή δέ χυνώπις 

νοβφίβατ', ουδέ μοι έτλη Ιόντι περ είς Άιδαο 425 

χερβϊ κατ όφθαλμους έλέειν βύν τε βτόμ έρεϊβαι. 

ώς ούκ αίνότερον xal χύντερον άλλο γυναικός, 

[ή τις δή τοιαύτα μετά φρεβίν έργα βάληταΐ'] 

οίον δή xal κείνη έμήβατο έργον άεικές 
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κονριδίω τεύξαβα πόβει ,φόνον ή του έφην γε 430 

άβπάβιος παίδεββιν ¿δε δμώεββιν έμοΐβιν 

οΐκαδ' έλενβεβθαΐ' ή δ' έξοχα λνγρά ίδνΐα . 

οϊ τε κατ αϊβχος έχενε καί έββομένηβιν όπίββω 

θηλντέρηβι γυναιξί, καί ή κ έυεργδς έηβιν.' 

ως έφατ', αυτάρ έγώ μιν αμειβόμενος προβέειπον 

,ώ πάποι, ή μάλα δή γόνον Άτρέος εύρύοπα Ζευς 436 

έκπάγλως ήχθηρε γυναικείας δια βούλας 

έξ άρχής· 'Ελένης μεν άπωλόμεθ' εΐνεκα πολλοί, 

βοί δε Κλυταιμνήΰτρη δόλον ήρτυε τηλόθ' έόντι.' 

ώς έφάμην, δ δέ μ' αύτίχ αμειβόμενος προβέειπεν' 

,τω νϋν μη ποτε καί βύ γνναικί περ ήπιος είναι' 441 

μη οί μυθον άπαντα πιφανβκέμεν, όν κ έύ είδης, 

αλλά το μϊν φάβθαι, το δϊ καί κεκρνμμένον είναι, 

αλλ' ού βοί γ', Όδυβεν, φόνος έββεται έκ γε γυναικός' 

λίην γάρ πινυτή τε καί ευ φρεβί μήδεα οιδεν 446 

κούρη Ίκαρίοιο, περίφρων Πηνελόπεια. 

ή μέν μιν νύμφην γε νέην κατελείπομεν ημείς 

έρχόμενοι πολεμόνδε' παις δέ οί ήν έπί μαξώ 

νήπιος, ός που νϋν γε μετ ανδρών ΐξει αριθμώ, 

'όλβιος· ή γάρ τόν γε πατήρ φίλος δψεται έλθών, 460 

καί κείνος πατέρα προβπτύξεται, ή θέμις έβτίν. 

ή δ' έμή ουδέ περ υϊος ένιπληβθήναι άκοιτις 

δφθαλμοΐβιν έαβε' πάρος δέ με πέφνε καί αυτόν. 

[άλλο δέ τ οι έρέω, βύ δ' ένί φρεβί βάλλεο βήβιν. 

κρνβδην, μηδ' άναφανδά, φίλην ές πατρίδα γαΐαν 455 

νήα κατιβχέμεναι, έπεί ούκέτι πιβτά γυναιξίν.] 

άλλ' άγε μοι τόδε είπε καί άτρεκέως κατάλεξον, 

εϊ που έτι ζώοντος άκονετε παιδος έμοΐο, 

ή που έν Όρχομενώ ή έν Πύλω ήμαθόεντι, 

ή που παρ Μενελάω ένί Σπάρτη εύρείη· 460 



184 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ I. , 

ον γάρ πω τέ9νηκεν έπΐ χ&ονί δΐος Όρέβτης.' 

ώς έφατ', αντάρ έγώ μιν αμειβόμενος προβέειπον 

,Άτρεΐδη, τί με ταύτα διείρεαι; ουδέ τι ο ι δα, 
ζώει δ γ' ή τε'9νηκε" κακόν δ' άνεμώλια βάζειν.' 

vài μεν ώς έπέεβδιν άμειβομένω βτνγεροΐβιν 465 

έβταμεν άχννμενοι 9αλερόν κατά δάκρυ χέοντες' 

ήλθε δ' έπΐ ψυχή Πηληιάδεω Άχιλήος 

και Πατροκλήος και άμύμονος Άντιλόχοιο 

Αΐαντός 9', δς αριβτος εην είδος τε δέμας τε 

των άλλων Ααναων μετ άμύμονα Πηλεΐωνα. 470 

εγνω δε. ψυχή με ποδώκεος Αίακέδαο 

και ρ όλοφνρομένη επεα πτερόεντα προβηνδα' 

,διογενές Ααερτιάδη, πολνμήχαν' Όδνββεν, 

βχέτλιε, τίπτ ετι μείζον ένι φρεβϊ μήβεαι έργον; 

πως ετλης Άιδόβδε κατελ9έμεν, iv9a τε νεκροί 475 

άφραδέες ναίουβι, βροτών είδωλα καμόντων;' 

ως έφατ', αντάρ έγώ μιν αμειβόμενος προβέειπον 

,ώ Άχιλεϋ Πηλήος νίέ, μέγα φέρτατ 'Αχαιών, 

ήλ9ον Τειρεβίαο κατά χρέος, ε£ τινα βουλήν 

εΐποι, δπως Ί9άκην ές παιπαλόεββαν ίκοίμην 480 

ον γάρ πω βχεδον ήλ9ον Άχαιίδος, ουδέ πω άμής 

γης έπέβην, άλλ' αίεν εχω κακά. θείο δ', Άχιλλεν, 

ον τις άνήρ προπάροι9ε μαχάρτατος οντ αρ' όπίββω ' 

πρϊν μίν γάρ 6ε ζωον έτίομεν Ιβα 9εοΐβιν 

Άργεΐοι, νυν αυτε μέγα χρατέεις νεχνεββιν 485 

έν9άδ' έών τω μή τι 9ανών άχαχίζεν, Άχιλλεν 

ως έφάμην, δ δε' μ' αν τικ αμειβόμενος προβέειπεν 

,μή δή μοι 9άνατόν γε παρανδα, φαίδιμ' Όδνββεν. 

βονλοίμην κ έπάρονρος έών 9ητενεμεν άλλω, 

άνδρΐ παρ' άκλήρω, ф μή βίοτος πολύς εϊη, 490 

ή παβιν νεκνεββι καταψ9ιμένοιβιν άνάββειν. 
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αλλ' άγε μοι τον παιδός άγανοϋ μνθον ένίβπες, 

ή έπετ ές πόλεμον πρόμος έμμεναι, ήε και ούκί. 

είπε δέ μοι Πηλήος άμνμονος, εΐ τι πέπνββαι, 

ή έτ' έχει τιμήν πολέβιν μετά Μνρμιδόνεββιν, 495 

ή μιν άτιμάζονβιν άν' 'Ελλάδα τε Φθίην τε, 

οννεκά μιν κατά γήρας έχει χεΐράς τε πόδας τε. 

εί γάρ έγών έπαρωγός νπ' αύγάς ήελίοιο-,. 

τοϊος έών, οΐός ποτ' ένϊ Τροίη εύρείη 

πέψνον λαόν άριβτον άμννων Άργείοιβιν' 500 

εί τοιόβδ' έλθοιμι μίνννθά περ ές πατέρος δώ ' 

τω κέ τεω βτύξαιμι μένος καί χείρας άάπτονς, 

οϊ κεΐνον βιόωνται έέργονβίν τ άπό τιμής.' 

ώς έψατ , αύτάρ έγώ μιν άμειβόμενος προβέειπον 

,ή τοι μϊν Πηλήος άμνμονος ον τι πέπνβμαι, 505 

αντάρ τοι παιδός γε Νέοπτολέμοιο ψίλοιο 

παβαν άληθείην μνθήβομαι, ως με' κελεύεις. · 

αυτός γάρ μιν έγώ κοίλης έπΐ νηός έίβης 

ήγαγον έκ Σκύρου μετ ένκνήμιδας ''Αχαιούς. 

ή τοι οτ άμψϊ πόλιν Τροίην φραζοίμεθα βονλάς, 510 

αίεϊ πρώτος έβαζε καί ούχ ήμάρτανε μύθων' 

Νέβτωρ άντίθεος καϊ έγώ νικάβκομεν οί'ω. 

αντάρ ότ' έν πεδίω Τρώων μαρναίμεθα χαλκω, 

οϋ ποτ' ένϊ πληθνΐ μένεν ανδρών ούδ' έν όμίλω, 

άλλά πολύ προθέεβκεν εόν μένος ούδενϊ εΐκων, 515 

πολλούς δ' άνδρας έπεφνεν έν αίνή δηιοτήτι. 

παντας δ' ούκ αν έγώ μνθήβομαι ούδ' όνομήνω, . 

οββον λαόν έπεφνεν άμννων 'Αργείοιβιν, · 

άλλ' οίον τόν Τηλεφίδην κατενήρατο χαλκω, 

ή ρω' Εύρνπυλ ον, πολλοί δ' άμφ' αύτόν εταίροι 620 

Κήτειοι χτείνοντο γυναίων εϊνεχα δώρων. ' 

κεΐνον δή κάλλιβτον ϊδον μετά Μέμνονα δΐον. 

ΗΟΜΚΒΙ 0DYB9EA. I. 
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αντάρ οτ' εις ϊππον κατ εβαίνομεν, δν κάμ' Έπε ιός, 

'Αργείων οί άριστοι, έμοί δ' επί πάντα τέταλτο, 

[ήμεν άνακλΐναι πνκινόν ίόχον ήδ' επιθεΐναι,] 525 

ένθ' άλλοι Ααναών ηγήτορες ήδέ με'δοντες 

δάκρυά τ' ώμόργννντο τρέμον θ' υπό γνΐα εκάβτον 

κεΐνον δ' ον ποτε πάμπαν εγώ ν ί'δον δφθαλμοΐβιν 

ούτ' ώχρήβαντα χρόα κάλλιμον ούτε παρειών 

δάκρυ όμορξάμενον δ δε' με μάλα πόλλ' ίκέτευεν 530 

ίππόθεν έξέμεναι, ξίφεος δ' έπεμαίετο κώπην 

καΐ δόρυ χαλκοβαρές, κακά δε Τρώεββι μενοίνα. 

άλλ' δτε δή Πριάμοιο πάλιν διεπέρβαμεν αίπήν, 

μοϊραν καϊ γέρας έβθλον έχων επί νηος έβαινεν 

άβκηθής, ούτ' αρ βεβλημένος όξέι χαλκω 535 

ούτ' αύτοβχεδίην ονταβμένος, οία τε πολλά 

γίγνεται έν πολεμώ • έπιμίξ δέ τε μαίνεται Άρης.' 

ως έφάμην, ψυχή δέ ποδώκεος ΑΙακίδαο 

φοίτα μακρά βιβάβα κατ άβφοδελον λειμώνα, 

γηθοβύνη, ο οί ν ίου έφην άριδείκετον είναι. 540 

αί δ' αλλαι ψυχαΐ νεκύων κατατεθνηώτων 

έβταβαν άχνύμεναι, είροντο δε κήδε' έκάβτη. 

οΐη δ' Αί'αντος ψυχή Τελαμωνιάδαο 

νόβφιν άφεβτήκει, κεχολωμένη εϊνεκα νίκης, 

τήν μιν έγώ νίκηβα δικαξόμενος παρά νηνβίν 545 

τευχεβιν άμφ' 'Αχιλήος' έθηκε δέ πότνια μήτηρ. 

[παίδες δε Τρώων δίκαβαν και Παλλάς 'Αθήνηί\ 

ώς δή μή όφελον νικάν τοιωδ' έπ άέθλφ· 

τοίην γαρ κεφαλήν ένεκ αυτών γαία κατέβχεν, 

Αίανθ', og πε'ρι μεν είδος, πε'ρι δ ' έργα τέτυκτο 550 

τών άλλων Ααναών μετ άμύμονα Πηλεΐωνα. 

τόν μεν έγών έπέεββι προβηύδων μειλιχίοιβιν' 

,Αίαν, παΐ Τελαμώνος άμνμονος, ουκ αρ' έμελλε? 
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ουδέ θανών λήβεβθαι έμοί χόλον εΐνεκα τενχεων 

ονλομένων; τα δε πήμα θεοί θέβαν 'Αργείοιβιν. 555 

tolos γάρ βφιν πύργος άπώλεο' βεΐο δ' 'Αχαιοί 

Ιβον 'Αχιλλήος κεφαλή Πηληιάδαο 

άχνύμεθα φθιμένοιο διαμπερές· ούδέ τις άλλος 

αίτιος, άλλα Ζενς Ααναών βτρατον αΐχμητάων 

έκπάγλως ήχθηρε, τεΐν δ' έπΐ μοΐραν έθηκεν. 560 

αλλ' άγε δενρο, άναξ, ϊν' έπος καΐ μϋθον άκούβης 

ήμέτερον δάμαβον δέ μένος καΐ άγήνορα θνμόν.' 

ώς έφάμην, ò δε μ' ούδέν άμείβετο, βή δε μετ άλλας 

ψυχάς είς έρεβος νεκύων κατατεθνηώτων. 

ένθα % όμως προβέφη κεχολωμένος, ή κεν έγώ τόν 565 

αλλά μοι ήθελε θυμός ivi βτήθεββι φίλοιβιν 

των άλλων ψνχάς ίδέειν κατατεθνηώτων. 

ένθ' ή TOL Μίνωα ίδον, Αιος άγλαον νίόν, 

χρύβεον βκήπτρον έχοντα θεμιβτεύοντα νέκνββιν, 

ήμενον, οί δέ μιν άμφι δίκας εΐροντο άνακτα 570 

ήμενοι εβταότες τε κατ' ενρνπυλές 'Αιδος δώ. 

τον δέ μετ' 'ίΐρίωνα πελώριο ν είβενόηβα ' 

θήρας όμοΰ είλενντα κατ' άβφοδελόν λειμώνα, 

τούς αυτός κατέπεφνεν έν οίοπόλοιβιν όρεββιν 

χερβιν έχων ρόπαλον παγχάλκεον, αίέν άαγές. 575 . 

καΐ Τιτνόν εϊδον, Γαίης έρικνδέος νίόν, 

κεΐμενον έν δαπέδφ, ó δ' έπ έννέα κεΐτο πέλεθρα' 

γΰπε δέ μιν εκάτερθε παρημένω ήπαρ έκειρον 

δέρτρον έβω δύνοντες, ó δ' ουκ άπαμύνετο χερβιν' 

Λητώ γάρ ήλκηβε, Αιος κνδρήν παράκοιτιν, 580 

Πυθώδ' έρχομένην διά καλλιχόρον Πανοπήος. 

κάΐ μην Τάνταλον είβεΐδον κρατέρ' άλγε έχοντα 

έβτεώτ' έν λίμνη' ή δέ προβέπλαξε γενείω' 

βτεντο δέ διψάων, πιέειν δ' ονκ ειχεν έλέβθαι' 

14· 
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δββάχι γαρ κόψει' 6 γέρων πιέειν μενεαίνων, 585 

τοββάχ' νδωρ άπολέβκετ άναβροχέν, άμφΐ δε ποββϊν 

γαία μέλαινα φάνεβκε? καταξήναβκε δε δαίμων, 

δένδρεα δ' νψιπέτηλα κατά χρή&εν χέε καρπόν, 

'όγχναι xal ροιαϊ καΐ μηλέαι άγλαόκαρποι 

βνκέαι τε γλυχεραΐ xal έλαΐαι τηλε&όωβαι" 590 

των όπότ' ί&νβεί δ γέρων έπι χερβί μάβαβ9αι, 

τα? δ' άνεμος ρίπταβκε ποτϊ νέφεα βκιόεντα. 

xal μήν Σίβνφον είβεΐδον κρατέρ' άλγε έχοντα 

λααν βαβτάζοντα πελώριον άμφοτέρηβιν. 

ή τ οι δ μεν βκηριπ τόμενος χερβίν τε ποβίν τε 595 

λααν άνω ω9εβκε ποτϊ λόφο ν αλλ' δτε μελλοι 

άκρον υπερβαλέειν, τότ άποβτρέψαβκε κραταιές· 

αύτις έπειτα πέδονδε κνλίνδετο λ&ας άναιδής. 

ai)τάρ δ γ' αψ ώβαβκε τιταινόμενος, κατά δ' Ιδρώς 

έρρεεν έκ μελέων, κονίη δ' έχ κράτος δρώρειν. 600 

τον δε μετ' είβενόηβα βίην Ήραχληεέην, 

είδωλον αυτός δέ μετ' ά&ανάτοιβι 9εοΐβιν 

τέρπεται έν 9αλίης καΐ έχει χαλλέβφνρον "Ηβην, 

[παίδα Α ιός μεγάλο io xal "Ηρης χρυβοπεδίλον]. 

άμφΐ δε μιν κλαγγή νεκνων ην οιωνών ως, 605 

πάντοβ' άτυξομένων δ δ' έρεμνή νυκτΐ έοικώς, 

γυμνόν τόξο ν έχων xal έπι νευρήφιν διθτόν, • 

δεινόν παπταίνων, αίεΐ βαλέοντι • έοιχώς. 

βμερδαλέος δέ οI άμφϊ περί βτή&εββιν άορτήρ - * 

χρύβεος ην τελαμών , ίνα 9έβκελα έργα τέτυκτο, 610 

άρκτοι τ' άγρότεροί τε βόες χαροποί τε λέοντε?, 

ΰβμΐναί τε μάχαι τε φόνοι τ ' άνδροκταβίαι τε. 

μή τεχνηβάμενος μηδ' άλλο τι τεχνήβαιτο, 

δ? κεΐνον τελαμώνα εή έγχάτ&ετο τέχνη, 

έγνω δ' αντ' έμ' έκεΐνος, έπεί Ιδεν δφ&αλμοΐβιν, 615 
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καί μ' όλοφνρόμενος έπεα πτερόεντα πβοβηνδα ' 

,διογενες Λαερτιάδη, πολνμήχαν' Όδυββεν, 

α δείλ', ή τινά καί βύ κακόν μόρον ήγηλάξεις, 

ον περ έγών όχέεβκον bit' αύγάς ήελίοιο. 

Ζηνός μεν παις ήα Κρονίονος, αύτάρ όιζνν 620 

εΐχον άπειρεβίην μάλα γαρ πολύ χείρονι φωτί 

δεδμήμην, ò δέ μοι χαλεπούς έπετέλλετ ¿έθλου?. 

καί ποτέ μ' ένθάδ' έπεμψε κύν' αξοντ'· ού γάρ έτ' άλλον 

φράξετο τονδέ γέ μόι κρατερώτερον εΐναι άεθλον 

τον μεν έγών άνένεικα καί ήγαγον έ% Άίδαο, 625 

'Ερμείας δέ μ' έπεμψεν ίδε γλαυκώπις Άθήνη.' 

ώς ειπών 6 μεν αν τις έβη δόμο ν "Αιδος εί'βω, 

αντάρ έγών αύτοϋ μένον έμπεδον, ε£ τις έτ έλθοι 

ανδρών ήρώων, οϊ δή το πρόβθεν όλοντο. 

καί νν κ' έτι προτέρους ΐδον άνέρας, ους έθελόν περ, 630 

[Θηβέα Πειρίθοόν τε, θεών έρικνδέα τέκνα·] 

αλλά πριν επί έθνε' άγείρετο μνρία νεκρών 

ήχή θεβπεβίη' έμε δε χλωρό ν δέος ήρειν, 

μή μοι Γοργείην κεφαλήν δεινοΐο πελώρου 

έξ Άίδεω πέμψειεν άγανή Περβεφόνεια. 635 

αύτίκ' έπειτ' έπί νήα κιών έκέλενον εταίρους 

αύτονς τ άμβαίνειν ανά τε πρνμνήβια λϋβαι. 

οι δ' αϊψ' εΐββαινον καί έπί κληΐβι καθΐξον. 

τήν δε κατ' Ώκεανόν ποταμόν φέρε κϋμα φόόιο, 

πρώτα μεν είρεβίη, μετέπειτα δε κάλλιμος ονρος. 640 
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ΟΔΤΣΣΕΙΑΣ M. 

Σειρήνες, Σκνλλα, Χάρνβδις, βόες'Ηλίον. 

αύτάρ έπεί ποταμοΐο λίπεν ρόον 'ίΐκεανοιο 

νηϋς, άπο δ' Γκέτο κύμα θαλάββης εύρυπόροιο 

νήβόν τ ' Αίαίην, δθι τ Ήούς ήριγενείης • 

οικία καΐ χοροί είβι καΐ άντολαι 'Ηελίοιο, 

νήα μεν. ένθ' έλθόντες έκέλβαμεν έν ψάμάθοιβιν, 5 

έκ δε και αύτοι βήμεν έπϊ ρηγμΐνι θαλάββης' 

ένθα δ' άποβρίξαντες έμείναμεν Ήώ δΐαν. 

ήμος δ' ήριγένεια φάνη ροδοδάκτυλος 'Ηώς, 

δη τδτ' έγών ετάρους προΐειν ές δώματα Κίρκης 

οίβεμεναι νεκρόν, Έλπήνορα τεθνηώτα. 10 

φιτρούς δ' αϊψα ταμόντες, δθ' άκροτάτη πρόεχ άκτή, 

θάπτομεν άχννμενοι θαλερόν κατά δάκρυ χέοντες. 

αύτάρ έπεί νεκρός τε κάη και τεύχεα νεκρού, 

τύμβον χεύαντες καΐ έπΐ βτήλην έρύβαντες 

πήξαμεν άκροτάτω τύμβω έυήρες έρετμόν. 15 

ήμείς μεν τα έκαβτα διείπομεν ούδ' άρα Κίρκην 

έξ 'Αίδεω έλθόντες έλήθομεν, άλλα μάλ' ώκα 

ήλθ' έντυναμένη' άμα δ' άμφίπολοι φέρον αυτή 

βϊτον καΐ κρέα πολλά xal αίθοπα olvov έρυθρόν. 

ή δ' έν μέββω βτάβα μετηύδα δια θεάων 20 

,βχέτλιοι, οΐ ζώοντες νπήλθετε δώμ' 'Αίδαο, 

διβθανέες, δτε τ' άλλοι άπαξ θνήβκονβ' άνθρωποι, 

άλλ' άγετ έβθίετε βρώμην xal πίνετε οίνον 

αϋθι πανημέριοι' άμα δ' ήοΐ φαινομένηφιν 

πλενβεβθ'· αύτάρ έγω δείξω δδόν ήδέ έκαβτα 25 

βημανέω, ίνα μη τι χακορραφίη άλεγεινή 
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ή άλός ή έπϊ γης άλγήβετε πήμα παθόντες' 

ώς έφαθ', ή μι ν δ' αντ' έπεπείθετο θυμός αγήνωρ. 

ώς τότε μεν πρόπαν ήμαρ ές ήέλιον καταδύντα 

ήμεθα δαιννμενοι κρέα τ άβπετα και μέθν ηδύ' 30 

ήμος δ' ήέλιος κατέδν καΐ έπι κνέφας ήλθεν, 

οί μεν κοιμήβαντο παρά πρνμνήβια νηός, 

ή δ' έμέ χειρός έλούβα φίλων άπονόβφιν εταίρων 

είβέ τε καϊ προβέλεκτο καΐ έξερέεινεν έκαβτα' 

αντάρ έγω τή πάντα κατά μοϊραν κατέλεξα. 35 

και τότε δή μ' έπέεββι προβηνδα πότνια Κίρκη' 

,ταύτα μεν ούτω πάντα πεπείρανται, βύ δ' άκονβον, 

ως το ι έγών έρέω, μνήβει δε βε και θεός αυτός. 

Σειρήνας μέν πρώτον άφίξεαι, αϊ ρά τε πάντας 

ανθρώπους θέλγουβιν, δ τε βφεας είβαφίκηται. 40 

δς τις άιδρείη πελάβη και φθόγγον άκούβη 

Σειρήνων, τω δ' ού τι γυνή καϊ νήπια τέκνα 

οί'καδε νοβτήβαντι παρίβταται ούδέ γάνννται, ' 

αλλά τε Σειρήνες λιγυρή θέλγουβιν άοιόή 

ήμεναι έν λειμώνι, πολύς δ' άμφ' δβτεόφιν θις 45 

άνδρών πυθομένων, περί δε ρινοι μινύθονβιν. 

αλλά παρεξελάαν, έπι δ' οϋατ άλεΐψαι εταίρων 

κηρόν δεψήβας μελιηδέα, μή τις ακονβη 

των άλλων ατάρ αυτός άκουέμεν, αϊ κ έθεληβθα' 

δηβάντων β' έν νηι θοή χεΐράς τε πόδας τε 50 

ορθόν έν ίβτοπέδη, έκ δ' αυτού πείρατ άνήφθω, 

δφρα κε τερπόμενος υπ' άκονβης Σειρήνοιιν. 

εί δε κε λίββηαι έτάρους λύβαί τε κελεύης, 

οί δε β' έτι πλεόνεββι τότ έν δεβμοΐβι διδέντων. 

αντάρ έπήν δη τάς γε παρεξελάβωβιν εταίροι, 55 

ένθα τοι ονκέτ έπειτα διηνεκέως άγορενβω, 

όπποτέρη δή τοι δδός έββεται, αλλά καϊ αυτός 
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9υμφ βουλεύειν' έρέω δέ τ οι άμφο τε'ρωθεν. 

ένθεν μεν γαρ πέτραι έπηρεφέες, προτι δ' αύτάς 

κϋμα μέγα ροχ&εί κυανώπιδος Αμφιτρίτης' 60 

Πλαγκτάς δή τ οι τάς γε θεοί. μάκαρες καλέουδιν. 

τή μεν τ ούδέ ποτητό παρέρχεται ουδέ πέλειαι 

τρήρωνες, ταί τ' άμβροβίην Ad πατρί φέρουβιν, 

άλλά τε xal των αίέν αφαιρείται λίς πέτρη' 

άλλ' άλλην ένίηβι πατήρ έναρίδμιον είναι. G5 

τη δ' ου πώ τις νηϋς φύγεν ανδρών, ή τις ϊκηται, 

άλλά θ ' δμοΰ πίνακας τε νεών και δώματα φωτών 

χύμα9' αλός φορέουβι πυρός τ δλοοΐο ϋύελλαι. 

οΐη δή χείνη γε παρέπλω ποντοπόρος νηϋς, 

Αργώ πάβι μελουβα, παρ' ΑΙήταο πλέουβα. 70 

καί νύ κε τήν ένθ' ώκα βάλεν μεγάλας ποτι πέτρας, 

άλλ' "Ηρη παρέπεμψεν, έπεϊ φίλος ήεν Ίήδων. 

οί δέ δύω βκόπελοι 6. μέν ούρανον εύρυν [κάνει 

δξείη κορυφή, νεφελη δε μιν αμφιβεβηκεν 

κυανέη' το μέν ού ποτ' έρωεΐ, ούδέ ποτ' αι9ρη 75 

κείνου έχει κορυφήν ούτ' έν 9έρει ούτ' έν δπώρη. 

ούδέ κεν άμβαίη βροτός άνήρ ούδ' έπιβαίη, 

ούδ' εί οί χείρες τε έείκοβι καί πόδες είεν 

πέτρη γαρ λίς έβτι, περιξέβτη έικυΐα. 

μέββω δ' έν βκοπέλω έβτι βπέος ήεροειδές, 80 

προς ζόφον εις έρεβος τετραμμένον, ή περ αν ύμείς 

νήα παρά γλαφυρήν Ιθύνετε, φαίδιμ' Όδνββευ. . 

ούδέ κεν- εκ νηος γλαφυρής αίξήιος άνήρ 

τόξω διβτεύΰας κοίλον βπέος είβαφίκοιτο. 

ένθα δ' ένϊ Σκύλλη ναίει δεινόν λελακυία. 86 

[τή? ή τοι φωνή μέν δβη βχύλακος νεογιλής 

γίγνεται, αυτή δ' αυτε πέλωρ κακόν ούδέ χέ τις μιν 

γη&ηβειεν ίδών, ούδ' εί θεό? άντιάβειεν.] 
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της ή τοι πόδες είβί δυώδεκα πάντες άωροι, 

εξ δε' τέ οί δείραί περιμήκεες, έν δέ έκάβτη 90 

βμερδαλέη κεφαλή, έν δέ τρίβτοιχοι οδόντες 

πυκνοί καϊ θαμέες, πλεΐοι μέλανος θανάτοιο. 

μέββη μέν τε κατά βπείους κοίλοιο δέδυκεν, 

έξω δ' έξίβχει κεφαλάς δεινοΐο βερέθρου, 

αύτοϋ δ' ιχθυάα, βκόπελον περιμαιμώωβα, 95 

δέλφινας τε κύνας τε, καϊ εί ποθι μείζον έληβιν 

κήτος, ά μύρια βόβκει αγάβτονος Αμφιτρίτη. 

τή δ' ου πω ποτε ν αύται άκήριοι εύχετ όωνται 

παρφυγέειν βύν νηί' φέρει δέ τε κρατί έκάβτφ 

φώτ έξαρπάξαβα νεος κυανοπρώροιο. 100 

τον δ' έτερον βκόπελον χθαμαλώτερον όψει, Όδυββεϋ. 

πληβίον άλλήλων κάί κεν διοϊβτευβειας. 

τω δ ' έν έρινεος έβτι μέγας, φύλλοιβι τεθηλώς' 

τω δ' υπό δια Χάρυβδις άναρροιβδεΐ μέλαν ύδωρ. 

τρις μέν γάρ τ άνίηβιν έπ' ή ματ ι, τρϊς δ' άναροιβδεΐ 105 

δεινόν μή σύ γε κεΐθι τύχοις, ότε ροιβδήβειεν 

ού γάρ κεν ρνβαιτό β' ύπέκ κακού ούδ' ένοβίχθων. 

άλλα μάλα Σκύλλης βκοπέλω πεπλημένος ωκα 

νήα παρεξελάαν, έπεί ή πολύ φέρτερόν έβτιν 

έξ έτάρους έν νηί ποθήμεναι ή άμα πάντας.' 110 
ώς έφατ', αύτάρ εγώ μιν άμειβόμενος προβέειπον 

,εί δ' άγε δή μοι τούτο, θεά, νημερτές ένίβπες, 

εί πως την όλοήν μέν υπεκπροφνγοιμι Χάρύβδιν, 

την δέ χ· άμυναίμην, ότε μοι βίνοιτό γ' εταίρους 

ώς έφάμην, ή δ' αύτίκ άμείβετο δια θεάων 115 

,βχέτλιε, και δή αύ τοι πολεμήια έργα μέμηλεν 

καί πόνος' ουδέ θεοΐβιν ύπείξεαι άθανάτοιβιν; 

ή δέ τοι ού θνητή, αλλ' άθάνατον κακόν έβτιν, 

δεινόν τ' άργαλέον τε καί άγριον ούδέ μαχητόν 
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ουδέ τις έβτ αλκή" φυγέειν κάρτιβτον απ' αυτής. 120 

ήν γαρ δηθννηβθα κορνββόμενος παρά πέτρη, 

δείδω, μή β' εξαϋτις έφορμηθεϊβα κίχηβιν 

τόββηβιν κεφαλήβι, τόβους δ' έκ φώτας έληται. 

άλλα μάλα βφοδρώς έλάαν, βωβτρεΐν δε Κράταιιν, 

μητέρα της Σχνλλης, ή μιν τέχε πήμα βροτοϊβιν' 125 

ή μιν έπειτ άποπανβει ές ύβτερον δρμηθήναι. 

Θρινακίην δ' ές νήβον άφίξεαΐ" ένθα δε πολλαΐ 

βόβκοντ Ήελίοιο βόες καΐ ί'φια μήλα, 

επτά βοών άγέλαι, τόβα δ' οίών πώεα χαλά, 

πεντήκοντα δ' έκαβτα. γόνος δ' ού γίγνεται αυτών, 130 

ουδέ ποτε φθινύθονβι. θεαί δ' έπιποιμένες είβίν, 

ννμφαι ένπλόκαμοι, Φαέθονβά τε Ααμπετίη τε, 

ας τέκεν Ήελίω 'Τπερίονι δια Νέαιρα. 

τάς μεν άρα θρέψαβα τεκονβά τε πότνια μήτηρ 

Θρινακίην ές νήβον άπωχιβε τηλόθι ναίειν, 135 

μήλα ψυλαββέμεναι πατρώια και έλικας βονς. 

τάς ει μέν κ' άβινέας έάας νόβτου τε μέδηαι, 

ή τ' αν έτ εις Ίθάκην κακά περ πάβχοντες ΐκοιβθε' 

εί δέ κε βίνηαι, τότε τοι τεκμαέρομ' όλεθρον, 

νηί τε και έτάροις" αύτος δ' εί πέρ κεν άλνξης, 140 

όψε κακώς νεΐαι όλέβας άπο πάντας εταίρους.' 

rág έψατ , αύτίκα δε χρνβόθρονος ήλνθεν 'Ηώς. 

ή μεν έπειτ' άνά νήβον άπέβτιχε δια θεάαν 

αύτάρ έγών έπί νήα κιών ωτρννον εταίρους 

αυτούς τ άμβαίνειν άνά τε πρνμνήβια λνβαΐ' 145 

οι δ' αίψ' εϊββαινον και έπί κληΐβι καθΐξον. 

[εξής δ' εζόμενοι πολιήν αλα τνπτον έρετμοις.] 

ήμΐν δ' αϋ κατόπιβθε νεος κυανοπρώροιο 

ΐκμενον ουρον Ζει πληβίβτιον, έβθλον έταΐρον, 

Κίρκη ένπλόκαμος, δεινή θε'ος αύδήεββα. 150 
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αντίκα δ' όπλα έκαβτα πονηβάμενοι κατά νήα 

ή μέθα' την δ' άνεμος τε κυβερνήτης τ' ίθυνεν. 

δη τότ έγών έτάροίβι μετηυδων άχννμενος κήρ' 

,ώ φίλοι, ού γαρ χρή ένα ΐδμεναι ουδέ δν' οίους 

θεβφαθ', ά μοι Κίρκη μυθήβατο, δια θεάων 155 

αλλ' έρέω μεν έγών, ίνα είδότες ή κε θάνωμεν 

ή κεν άλευάμενοι θάνατον και χήρα φύγοιμεν. 

Σειρήνων μεν πρώτον άνώγει θεβπεβιάων 

φθόγγον άλεναβθαι καΐ λειμών' άνθεμόεντα. 

οίον έμ ήνώγειν όπ άκονέμεν · αλλά με δεβμω 160 

δήβατ' έν άργαλέω, όφρ' έμπεδον αυτόθι μίμνω, 

ορθόν έν Ιβτοπέδη, έκ δ' αντον πείρατ άνήφθω. 

εί δε κε λίββωμαι νμέας λνβαί τε κελεύω, 

νμείς δε πλεόνεββι τότ έν δεβμοΐβι πιέξειν.' 

ή τοι έγώ τά έκαβτα λέγων έτάροιβι πίφαυβκον 165 

τόφρα δέ καρπαλίμως έξίκετο νηνς έυεργής 

νήβον Σειρήνοιιν έπειγε γαρ ονρος άπήμων. 

αντίκ έπειτ άνεμος μεν έπανβατο, ή δέ γαλήνη 

έπλετο νηνεμίη, κοίμηβε δέ κύματα δαίμων, 

ανβτάντες δ' έταροι νέος ίβτία μηρύβαντο 170 

καΐ τά μέν έν νηι γλαφυρή θέβαν, of δ' έπ' έρετμά 

έξόμενοι λενκαινον ύδωρ ξεβτής έλάτηβιν. 

αντάρ έγώ κηροΐο μέγαν τροχον όξέι χαλκω 

τυτθά διατμήξας χερβί βτιβαρήβι πίεξον 

αΐψα δ' ίαίνετο κηρός, έπει κέλετο μεγάλη ΐς 175 

Ήελίου τ' αυγή "Γπεριονίδαο άνακτος' 

έξείης δ' έτάροιβιν έπ' ονατα πάβιν άλειψα. 

οί δ' έν νηί μ' έδηβαν όμοϋ χεΐράς τε πόδας τε 

όρθόν έν ίβτοπέδη, έκ δ' αύτοϋ πείρατ' άνήπτον 

αυτοί δ' έξόμενοι πολιήν αλα τύπτον έρετμοϊς. 180 

αλλ' ότε τόββον άπήμεν, όβον τε γέγωνε βοήβας, 
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ρίμφα διώχοντες, τάς δ' ού λάθεν ώχΰαλος νηϋς 

έγγύ9εν όρννμένη, λιγυρήν δ' έντυνον άοιδήν 

,δενρ' άγ' ιών, πολύαιν' Όδνβεϋ, μέγα κϋδος Αχαιών, 

νήα κατάδτηδον, ίνα νωιτερην όπ' άκονβης. 185 

ού γάρ πώ τις τήδε παρήλαβε νηΐ μελαίνη, 

πρίν γ' ήμέων μελίγηρνν από βτομάτων 'όπ' άκοϋβαι, 

αλλ' δ γε τερψάμενος νεΐται και πλείονα είδώς' 

ΐδμεν γάρ τοι πάνθ' , δβ' ένϊ Τροίη ενρείη 

Άργεΐοι Τρώες τε θεών ίότητι μόγηβαν, 190 

Ϊδμεν δ', ο00α γένηται έπΐ χθονι πουλνβοτείρη.' 

ως φάδαν ίεΐδαι όπα κάλλιμον αντάρ έμον κήρ 

ήθελ' άκονέμεναι, λνδαί τ έκέλενον εταίρους 

όφρνδι νευδτάζων οί δε προπεδόντες έρεδδον. 

αύτίκα δ' άνδτάντες Περιμήδης Εύρΰλοχός τε 195 

πλείοδί μ' έν δεδμοΐδι δέον μαλλόν τε πίεξον. 

αντάρ έπεϊ δή τάς γε παρήλαβαν, ούδ' ετ έπειτα 

φ9ογγής Σειρήνων ήκονομεν ουδέ τ' άοιδής, 

αΐψ' άπό κηρον έλοντο έμοί έρίηρες εταίροι, 

δν δφιν ε'π' ώβΐν αλειψ', έμέ τ' έκ δεβμών άνέλυβαν. 200 

αλλ' οτε δή τήν νήδον έλείπομεν, αύτικ' έπειτα 

χαπνον καΐ μέγα κϋμα ΐδον χαΐ δοϋπον άχουδα. 

τών δ' αρα δειβάντων έκ χειρών έπτατ έρετμά, 

βόμβηδαν δ' αρα πάντα κατά ρόον έδχετο δ' αύτοϋ 

νηϋς, έπεϊ ούκέτ έρετμά προήκεα χερδίν έπειγον. 205 

αύτάρ έγώ διά νηός ίων ωτρννον εταίρους 

μειλιχίοις έπέεδδι παραδταδον άνδρα έκαδτον 

,ώ φίλοι, ού γάρ πώ τι κακών άδαήμονές είμεν 

ού μεν δή τόδε μείζον έπει κακόν, ή οτε Κύκλωψ 

εϊλει ένϊ δπήι γλαφνρω κρατερήφι βίηφιν 210 

άλλα χαΐ ένθεν έμή αρετή, βουλή τε νοώ τε, 

έκφύγομεν, καί που τώνδε μνήδεδ&αι όίω. 
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νϋν δ' άγεθ', ως αν έγώ είπω, πειθώμεθα πάντες, 

νμεΐς μεν κώπηβιν άλός ρηγμΐνα βαθεΐαν 

τύπτετε χληίδεββιν έφήμενοι, al κέ ποθι Ζευς 215 

δώη τόνδε γ' δλεθρον ύπεκφυγέειν καΐ άλύξαι' 

βοΐ δε', χυβερνήθ', ώδ' έπιτέλλομαι' άλλ' ,ένΐ θυμφ 

βάλλευ, έπει νηός γλαφυρής οίήια νωμ&ς. 

τούτου μέν καπνού καΐ κύματος έκτος εεργε 

νήα, βύ δέ βκοπέλου έπιμαι'εο, μή βε λάθηβιν 229 

κεΐβ' έξορμήβαβα και ές κακόν άμμε βάληβθα.' 

ως έφάμην, οι δ' ώκα έμοΐς έπέεββι πίθοντο. 

Σκύλλην δ' ούκέτ έμυθεόμην, άπρηχτον άνίην, 

μη πώς μοι δείβαντες άπολλήξειαν εταίροι 

είρεβίης, έντός δέ πυκάζοιεν βφέας αυτούς. 225 

και τότε δή Κίρκης μέν έφημοβύνης άλεγεινής 

λανθανόμην, ε'πεί οϋ τί μ' άνώγει θωρήββεβθαι' 

αύτάρ έγώ καταδύς κλυτά τεύχεα και δύο δοϋρε 

μάκρ' έν χερβίν ελών εις ΐκρια νηός έβαινον 

πρώρης' ένθεν γάρ μιν έδέγμην πρώτα φανεϊβθαι 230 

Σκύλλην πετραίην, ή μοι φέρε πήμ' έτάροιβιν. 

ούδέ πη αθρήβαι δυνάμην, έκαμον δέ μοι όββε 

πάντη παπταίνοντι προς ήεροειδέα πέτρην.. 

ήμεΐς μίν 6τεινωπον άνεπλέομεν γοόωντες' 

ένθεν μεν Σχύλλη, έτέρωθι δέ δια Χάρυβδις 235 

δεινον άνερροίβδηβε θαλάββης άλμυρόν ύδωρ . . 

ή τοι δτ' έξεμέβειε, λέβης ως έν πυρί πολλφ 

πάβ' άναμορμύρεδκε χυχωμένη, υψόβε δ' άχνη 

άκροιβι βκοπέλοιβιν έπ άμφοτέροιβιν έπιπτεν' 

άλλ' δτ' άναβρόξειε θαλάββης άλμυρόν ύδωρ, 240 

παβ' έντοβθε φάνεβκε κυκωμένη, άμφΐ δέ πέτρη 

δεινον έβεβρύχειν, νπένερθε δέ γαία φάνεβκεν 

ψάμμω χυανέη· τους δέ χλωρον δέος ήρειν. 

À 
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•ημείς μεν προς την ΐδομεν δείβαντες όλεθρον 

τάφροι δέ μοι Σκνλλη γλαφυρής έκ νηος εταίρους 245 

εξ έλεθ', οΐ χερβίν τε βίηφί τε φέρτατοο ήβαν. 

βκεψάμενος δ' ες νήα θοήν αμα καί μεθ' έταίρους 

ήδη των ένόηβα πόδας και χείρας νπερθεν 

ύψόβ' άειρομένων έμε δε φθέγγοντο καλεϋντες 

έξονομακλήδην, τότε γ' νβτατον, άχννμενοι κήρ. 250 

mg δ' ότ' επί προβάλω άλιενς περιμήκεΐ ράβδω 

ίχθύβι τοις όλίγοιβι δόλον κατά εί'δατα βάλλων 

ές πόντον προΐηβι βοος κέρας άγραύλοιο, 

άβπαίροντα δ' έπειτα λαβών έρριψε θύραζε, 

ως οΐ γ' άβπαίροντες άείροντο προτΐ πέτρας · 255 

αντοϋ δ' ε ivi θύρηβι κατήβθιε κεκληγώτας 

χείρας έμοί όρέγοντας έν αίνή δηιοτήτι· 

οΐκτιβτον δή κείνο έμοϊς ΐδον όφθαλμοΐβιν 

πάντων, όββ' έμόγηβα πόρους άλος έξερεείνων. 

αύτάρ έπεί πέτρας φύγομεν δεινήν τε Χάρυβδιν 260 

Σκνλλην τ', αντίκ έπειτα θεοϋ ές άμύμονα νήβον 

ίκόμεθ'' ένθα δ' έβαν καλαϊ βόες εύρυμέτωποι, 

πολλά δε ΐφια μήλ' 'Τπερίονος Ήελίοιο. 

δή τότ έγών έτι πόντω έών έν νηι μελαίνη 

μυκηθμοϋ τ ήκονβα βοών αύλιζομενάων 265 

οίων τε βληχήν καί μοι έπος έμπεβε θυμω 

μάντηος άλαοϋ, Θηβαίου Τειρεβίαο, 

Κίρκης τ Αίαίης, ή μοι μάλα πόλλ' έπέτελλεν 

νήβον άλευαβθαι τερψιμβρότου Ήελίοιο. 

δή τότ έγών ετάροιβι μετηνδων άχνύμενος κήρ· 270 

,κέκλυτέ μευ μύθων κακά περ πάβχοντες εταίροι, 

όφρ' ύμΐν εΐπω μαντήια Τειρεβίαο 

Κίρκης τ' Αίαίης, ή μοι μάλα πόλλ' έπέτελλεν 

νήβον άλευαβθαι τερψιμβρότου Ήελίοιο· 
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ένθα γαρ αΐνότατον κακόν έμμεναι άμμιν έφαβκεν. 275 

αλλά παρεξ την νήβον έλαύνετε νήα μέλαιναν.' 

ώς έφάμην, τοΐβιν δε κατεκλάβθη φίλον ήτορ. 

αντίκα δ' Ενρύλοχος βτνγερω μ' ήμείβετο μύθω' 

,βχέτλιός εις, Όδνβεϋ" πέρι τοι μένος, ουδέ τι γνΐα 

κάμνεις* ή ρά νν βοί γε βιδήρεα πάντα τέτνκται, 280 

og ρ' έτάρονς καμάτω άδηκότας ήδέ και νπνω 

ουκ έάας γαίης έπιβήμεναι, ένθα κεν αντε 

νήβω εν άμφιρύτη λαρόν τετνκοίμεθα δόρπον, 

αλλ' αντως δια νύκτα θοήν άλάληβθαι άνωγας 

νήβον άποπλαγχθέντας εν ήεροειδέι πόντω. 285 

εκ νυκτών δ' άνεμοι χαλεποί, δηλήματα νηών, 

γίγνονται' πή κέν τις νπεκφύγοι αίπνν όλεθρον, 

ην πως έξαπίνης έλθη άνέμοιο θύελλα, 

ή Νότου ή Ζεφύροιο δνβαέος, οΐ τε μάλιβτα 

νήα διαρραίονβι θεών άέκητι άνάκτων. 290 ( 

αλλ' ή τοι νυν μεν πειθώμεθα ννκτΐ μελαίνή 

δόρπον θ' όπλιβόμεβθα θοή παρά νηϊ μένοντες, ~··ε 

νώθεν δ' αναβάντεα ένύβοιιεν ενοέι πόντω.''" >, * 
• - • - Ύ/ 

ήώθεν δ' άναβάντες ένήβομεν ενρέι πόντω.')' * 

ως έφατ Ενρύλοχος, έπι δ' ήνεον άλλοι εταίροι. ' ' 

και τότε δή γίγνωβκον, δ δη κακά μήδετο δαίμων, 295 

και μιν φωνήβας έπεα πτερόεντα προβηύδων 

,Ενρύλοχ', ή μάλα δή με βιάζετε μοννον έόντα. 

αλλ' άγε νυν μοι πάντες όμόββατε καρτερόν ορκον 

ει κέ τιν' ήέ βοών άγέλην ή πών μέγ' οίων 

ενρωμεν, μή πού τις άταβθαλίηβι κακήβιν 300 

ή βοϋν ήέ τι μήλον αποκτάνη' αλλά έκηλοι 

έβθίετε βρώμην, την άθανάτη πόρε Κίρκη.' 

ώς έφάμην, οι δ' αντίκ άπώμννον, ώς έκέλενον. 

αντάρ έπεί ρ' δμοβάν τε τελεύτηβάν τε τον ορκον, 

βτήβαμεν έν λιμάνι γλαφνρω ένεργέα νήα 305 

i 
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άγχ' ύδατος γλυκεροΐο, χαΐ έξαπέβηδαν εταίροι 

νηός, έπειτα δϊ δόρπον έπιβταμένως τετυχοντο. 

αντάρ έπεί πόβιος χαΐ έδητνος έξ έρον έντο, 

μνηβάμενοι δή έπειτα φίλους έχλαιον εταίρους, 

οϋς έφαγε Σκύλλη γλαφυρής έχ νηός έλοϋβα' 810 

χλαιόντεδβι δέ τοΐβιν έπήλυ&ε νήδυμος ύπνος, 

ήμος δέ τρίχα νυκτός έην, μετά δ' άβτρα βεβήκειν, 

ώρβεν έπι ξαήν άνεμον νεφεληγερέτα Ζευς 

λαίλαπι 9εβπεβίη, βυν δέ νεφέεββι κάλνψεν 

γαΐαν δμοϋ καΐ πόντον δρώρει δ' ούρανό&εν νύξ. 315 

ήμος δ' ήριγένεια φάνη φοδοδάκτυλος 'Ηώς, 

νήα μεν ώρμίβαμεν κοίλον β πέος είβερύβαντες' 

έν9α δ' έδαν νυμφέων καλοί χοροί ήδέ 9όωκοι' 

καί τότ' έγών άγορήν 9έμενος μετά μϋ9ον έειπον 

,ώ φίλοι, έν γάρ νηϊ 9οή βρώβίς τε πόβις τε 320 

έβτιν, των δέ βοών άπεχώμε&α, μή τι πά9ωμεν 

δεινού γάρ 9εοϋ αΐδε βόες καί ί'φια μήλα, 

Ήελίου, 8? πάντ έφορα καί πάντ' έπακούει.' 

ως έφάμην, τοΐβιν δ' έπεπεί&ετο 9υμός άγήνωρ. 

μήνα δε πάντ άλληκτος άη Νότος, ουδέ τις άλλος 325 

γίγνετ έπειτ άνεμων εί μή Εύρός τε Νότος τε. 

ο[ δ' εΐως μεν βϊτον έχον καί οϊνον έρυ9ρόν, 

τόφρα. βοών άπέχοντο λιλαιόμενοι βιότοιο. 

αλλ' δτε δή νηός έξέφύιτο ήια πάντα, 

καί δή άγρην έφέπεδκον αλητεύοντες ανάγκη, 330 

ίχ9νς δρνι&άς τε, φίλας δτι χείρας ϊκοιτο, 

[γναμπτοΐς άγκίδτροιδιν, έτειρε δέ γαδτέρα λιμός·] 

δή τότ έγών άνά νήδον άπέδτιχον, 'όφρα 9εοϊδιν 

ευξαίμήν, εί τίς μοι όδόν φήνειε νέεδδαι. 

αλλ' δτε δή διά νήδου Ιών ήλνξα εταίρους, 335 

χείρας νιψάμεν ος, δ&' έπί δκέπας ή ν άνέμοιο, . 



ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ XII. 201 

ήρώμην πάντεββι θεοΐς, οι "Ολνμπον έχονβιν 

οί δ' άρα μοι γλνκνν ΰπνον επί βλεφάροιβιν έχεναν. 

Εύρνλοχος δ' έτάροιβι κακής έξήρχετο βουλής' 

,κέκλυτέ μευ μύθων κακά περ πάβχοντες εταίροι. 340 

πάντες μεν βτνγεροI θάνατοι δειλοΐβι βροτοΐβιν, 

λιμω δ' οΐκτιβτον θανέειν καΐ πότμον έπιβπεΐν. 

άλλ' άγετ , Ήελίοιο βοών έλάβαντες άρίβτας , 

ρέξομεν άθανάτοιβι, τοί ούρανόν εύρύν έχουβιν. 

ει δέ κεν εις Ίθάκην άφικοίμεθα, πατρίδα γαΐαν, 345 

αϊψά κεν Ήελίω 'Τπερίονι πιο να νηον ' 

τευξομεν, έν δέ κε θείμεν άγάλματα πολλά καϊ έβθλά. 

εί δε χολωβάμενός τι βοών όρθοκραιράων . 

νή' έθέλη όλέβαι, έπΐ δ' ε'βπωνται θεοί άλλοι, 

βονλομ' άπαξ προς κνμα χάνων άπο θυμό ν όλέββαι, 350 

ή δηθά βτρεύγεβθαι έών έν νήβω έρημη.' 

ως έφατ Εύρνλοχος, έπι δ' ήνεον άλλοι εταίροι, 

αντίκα δ' Ήελίοιο βοών έλάβαντες άρίβτας 

έγγνθεν, ού γαρ τήλε νεός κυανοπρώροιο . 

βοβκέβκονθ' έλικες καλαΐ βόες εύρυμέτωποι, 355 

τάς δε περίβτηβάν τε και εύχετόωντο θεοΐβιν, 

φύλλα δρεψάμενοι τέρενα δρυός νψικόμοιο' 

ού γαρ ' έχον κρΐ λενκόν έυββέλμου έπΙ νηός. 

αύτάρ έπεί ρ ευξαντο καϊ έβφαξαν και έδειραν, 

μηρούς τ' έξέταμον κατά τε κνίβη έκάλυψαν 360 

δίπτυχα ποιήβαντες, έπ αύτών δ' ώμοθέτηβαν. 

ούδ' εϊχον μέθυ λεΐψαι έπ' αίθομένοις ίεροϊβιν, 

άλλ' νδατι βπένδοντες έπώπτων έγκατα πάντα. " 

αύτάρ έπεί κατά μήρα κάη καϊ βπλάγχνα πάβαντο, 

μίβτυλλόν τ' άρα τάλλα καϊ άμφ' όβελοΐβιν έπειραν. 365 

καϊ τότε μοι βλεφάρων έξέββυτο νήδυμος νπνος. 

βήν δ' ίέναι έπΐ νήα θοήν καϊ θϊνα θαλάββης. 

HOMBRI ODYSSBA. I. 15 
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άλλ' δτε δη βχεδον ήα κιών νεός άμφιελίββης, 

και τότε με κνϊβης άμφήλυθεν θερμός άυτμή. 

οΐμώξας δέ θεοΐβι μέγ'. άθανάτοιβι γεγώνευν' 370 
,Ζεϋ πάτερ ήδ' άλλοι μάχαρες 9·εοί αίεν έόντες, . 

ή με μάλ' εις άτην χοιμήβατε νηλέι νπνω, 

οι δ' εταροι μέγα έργον έμητϊβαντο μένοντες 

ώχέα δ' Ήελίω 'Τπερίονι άγγελος ήλθεν 

Ααμπετίη ταννπεπλος, δ. οί βόας έχταμεν ημείς. 375 
αντίκα δ' άθανάτοιβι μετηνδα χωόμενος κήρ ' 

, Ζ εϋ πάτερ ήδ' άλλοι μάκαρες θεοί αίεν έόντες, 

τΐβαι δή ετάρους Ααερτιάδεω Όδνβήο'ς, 

οι μεν βονς έκτειναν ύπέρβιον, ήβιν εγώ γε 

χαίρεβκον μεν ιών εις ούρανον άβτερόεντα, 380 

ήδ' όπότ αψ επί γαΐαν άπ' ούρανόθεν προτραποίμην. 

εί δέ μοι ον τίβουβι βοών έπιεικέ' άμοιβήν, 

δνβομαι εις Αίδαο xal έν νεκνεββι φαεϊνω.' 

τον δ' άπαμειβόμενος προβέφη νεφεληγερέτα Ζευς" 

¡Ηέλι ', ή τοι μεν βύ μετ άθανάτοιβι φάεινε 385 
και θνητοΐβι βροτοΐβιν έπί ξείδωρον άρονραν 

τών δέ κ έγώ τάχα νήα θοήν άργήτι κεραννω 

τυτθά βαλών χεάβαιμι μέβω ένι οί'νοπι πόντφ.' 

ταντα δ' έγών ήκονβα Καλνψους ήνχόμοιο' 

ή δ' έφη Έρμείαο διακτόρον αντή άκονβαι. 390 
αντάρ έπεί ρ έπί νήα κατήλυθον ήδε θάλαββαν, 

νείκεον άλλοθεν άλλον έπιβταδόν, ουδέ τι μήχος 

ενρέμεναι δννάμεβθα, βόες δ' άποτέθναβαν ήδη. 

τοΐβιν δ' αντίκ' έπειτα θεοί τέραα προνφαινον 

εΐρπον μεν ρινοί, κρέα δ' άμφ' όβελοΐβι μεμνκειν, 395 
όπταλέα τε και ώμά, βοών δ' ώς γίγνετο φωνή. 

εξήμαρ μεν έπειτα έμοί έρίηρες εταίροι 

δαίνυντ Ήελίοιο βοών έλάβαντες άρίβτας' 
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αλλ' δτε δή έβδομον ήμαρ ¿πΐ Ζευς 9ήκε Κρονίων, 

και τότ' έπειτ' άνεμος μεν έπαύβατο λαίλαπι 9ύων, 400 

•ημείς δ' αΐψ' άναβάντες ένήκαμεν εύρέι πόντω, 

foròv δτηδάμενοι èva 9' fotta λενκ' έρύβαντες. 

αλλ' δτε δή τήν νήΰον έλείπομεν, ούδέ τις άλλη 

φαίνετο γαιάων, αλλ' ούρανός ήδε 9άλα66α, · 

δή τότε κνανε'ην νεφε'λην έβτηδε Κρονίων 405 

νηος ΰπερ γλαφυρής, ήχλυβε δε. πόντος υπ' αυτής, 

ή δ' έ9ει ου μάλα πολλον έπΐ χρόνον αΐψα γάρ ήλ9εν 

κεκληγώς Ζέφυρος μεγάλη 6νν λαίλαπι 9ύων, ·'. " 

ίβτοϋ δέ προτόνους έρρήξ' άνέμοιο 9ύελλα 

άμφοτέρους' forò? δ' όπίβω πέβεν, όπλα τε πάντα 410 

εις άντλον χατέχυν9'. δ δ' άρα πρυμνή ένΐ νηί 

πλήξε κυβερνήτεω κεφαλήν, βύν δ' όβτέ' άραξεν 

πάντ άμυδις κεφαλής' ό δ' άρ' άρνευτήρι έοικώς 

χάππεβ' άπ' ίκριόφιν, λίπε δ' όδτέα 9υμος< άγήνωρ. 

Ζευς δ' άμυδις βρόντηβε καΐ έμβαλε νηί κεραυνόν' 415 

ή δ' έλελίχ9η πάβα Αίος πληγεΐβα κεραυνώ, 

έν δέ 9εείου πλήτο, πέβον δ' έκ νηός εταίροι, 

οί δέ κορώνηβιν ί'κελοι περί νήα μέλαιναν 

κύμαβιν έμφορέοντο, 9εός δ' άποαίνυτο νόβτον. 

αύτάρ εγώ δια νηος έφοίτων, οφρ' από τοίχους 420 

λϋβε κλυδων τρύπιος, τήν δέ ψιλήν φέρε κύμα, 

έκ δέ οί ιβτον άραξε ποτί τρόπιν. αύτάρ έπ' αύτω 

έπίτονος βέβλητο, βοάς ρινοΐο τετευχώς' 

τω ρ' άμφω δυνέεργον, ύιιοϋ τρόπιν ήδέ καί ίδτόν, 

έξόμενος δ' έπί τοις φερόμην όλοοϊς άνεμοιβιν. 425 

έν9' ή τοι Ζέφυρος μέν έπαύβατο λαίλαπι 9ύων, 

ήλ9ε δ' έπί Νότος ώκα, φέρων εμώ άλγεα 9υμώ, 

οφρ' έτι τήν όλοήν άναμετρήβαιμι Χάρυβδιν. 

πανννχιος φερόμην, άμα δ' ήελίω άνιόντι 
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ήλθυν έπι Σκύλλης βκόπελον δεινήν τε Χάρνβδιν. 430 

ή μεν άνερροίβδηβε θαλάββης άλμνρόν ύδωρ' 

αντάρ εγώ ποτ ι μακρόν έρινεόν νψόβ' άερθείς, 

τω προβφύς έχόμην ώς ννκτερίς. ουδέ- πη είχον 

οντε βτηρίξαι ποβϊν 'έμπεδον οντ έπιβήναρ 

ρίζαι γαρ έκάς είχον, • άπήωροι δ' έβαν όζοι, 435 

μακροί τε μεγάλοι τε, κατεβκίαον δε 'Χάρνβδιν. 

νωλεμέως δ' έχόμην, όφρ' έξεμέδειεν όπίβΰω . 

ίβτόν και τρόπιν' αυτις' έελδομένω δε μοι ήλθαν 

όψήμος δ' έπΧ δόρπον άνήρ άγορήθεν άνέβτη 

κρίνων νείκεα πολλά δικαζομένων αίζηων, 440 

τήμος δη τά γε δονρα Χαρνβδιος έξεφαάνθη. 

ήκα δ' έγώ. καθνπερθε πόδας και χεϊρε. φέρεβθαι, • 

μέββω δ' ένδονπηβα παρέξ περιμήκεα δονρα, 

εζόμενος δ' έπι τοΐβι διήρεβα χερβΧν έμήβιν. 

[Σκνλλην δ' ούκέτ' έαβε πατήρ άνδρών τε θεών τε 445 

έίβιδεειν ου γάρ κεν νπέκφνγον αίπνν υλεβ·ρον.] 

ένθεν δ' έννήμαρ φερόμην, δεκάτη δε με ννκτΐ 

νήβον ές Ίίγνγίην πέλαβαν θεοί, ένθα Καλυψώ 

ναίει ένπλόκαμος, δεινή θεός αύδήεββα, 

ή μ' έφίλει τ έκόμει τε. τί τοι τάδε μνθολογεύω; 450 

ήδη γάρ τοι χθιζός ε'μνθεόμην ένί οίκω 

βοί τε και ίφθίμη άλόχω' έχθρόν δέ μοί έβτιν 

αυτις άριζήλως είρημένα μνθολογενειν." 


