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'ΙΛΙΑΣ

µÁνιν ¥ειδε θε¦ Πηληϊάδεω 'ΑχιλÁος

οÙλοµένην, ¿ µυρί' 'Αχαιο�ς ¥λγε' �θηκε,

πολλ¦ς δ' �φθίµους ψυχ¦ς �Αϊδι προΐαψεν

¹ρώων, αÙτοÝς δ� �λώρια τεàχε κύνεσσιν

5 ο�ωνο�σί τε π©σι, ∆ιÕς δ' �τελείετο βουλή,

�ξ οá δ¾ τ¦ πρîτα διαστήτην �ρίσαντε

'Ατρεΐδης τε ¥ναξ ¢νδρîν κα� δ�ος 'Αχιλλεύς.

τίς τ' ¥ρ σφωε θεîν �ριδι ξυνέηκε µάχεσθαι·

Λητοàς κα� ∆ιÕς υ�ός· Ö γ¦ρ βασιλÁϊ χολωθε�ς

10 νοàσον ¢ν¦ στρατÕν Ôρσε κακήν, Ñλέκοντο δ� λαοί,

οÛνεκα τÕν Χρύσην ºτίµασεν ¢ρητÁρα

'Ατρεΐδης· Ö γ¦ρ Ãλθε θο¦ς �π� νÁας 'Αχαιîν

λυσόµενός τε θύγατρα φέρων τ' ¢περείσι' ¥ποινα,

στέµµατ' �χων �ν χερσ�ν �κηβόλου 'Απόλλωνος

15 χρυσέJ ¢ν¦ σκήπτρJ, κα� λίσσετο πάντας 'Αχαιούς,

'Ατρεΐδα δ� µάλιστα δύω, κοσµήτορε λαîν·

'Ατρεΐδαι τε κα� ¥λλοι �ϋκνήµιδες 'Αχαιοί,

Øµ�ν µ�ν θεο� δο�εν 'Ολύµπια δώµατ' �χοντες

�κπέρσαι Πριάµοιο πόλιν, εâ δ' ο�καδ' �κέσθαι·

20 πα�δα δ' �µο� λύσαιτε φίλην, τ¦ δ' ¥ποινα δέχεσθαι,

¡ζόµενοι ∆ιÕς υ�Õν �κηβόλον 'Απόλλωνα.
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�νθ' ¥λλοι µ�ν πάντες �πευφήµησαν 'Αχαιο�

α�δε�σθαί θ' �ερÁα κα� ¢γλα¦ δέχθαι ¥ποινα·

¢λλ' οÙκ 'ΑτρεΐδV 'Αγαµέµνονι ¼νδανε θυµù,

25 ¢λλ¦ κακîς ¢φίει, κρατερÕν δ' �π� µàθον �τελλε·

µή σε γέρον κοίλVσιν �γë παρ¦ νηυσ� κιχείω

À νàν δηθύνοντ' À Ûστερον αâτις �όντα,

µή νύ τοι οÙ χραίσµV σκÁπτρον κα� στέµµα θεο�ο·

τ¾ν δ' �γë οÙ λύσω· πρίν µιν κα� γÁρας �πεισιν

30 ¹µετέρJ �ν� ο�κJ �ν �Αργεϊ τηλόθι πάτρης

�στÕν �ποιχοµένην κα� �µÕν λέχος ¢ντιόωσαν·

¢λλ' �θι µή µ' �ρέθιζε σαώτερος éς κε νέηαι.

ìς �φατ', �δεισεν δ' Ö γέρων κα� �πείθετο µύθJ·

βÁ δ' ¢κέων παρ¦ θ�να πολυφλοίσβοιο θαλάσσης·

35 πολλ¦ δ' �πειτ' ¢πάνευθε κιëν ºρ©θ' Ö γεραιÕς

'Απόλλωνι ¥νακτι, τÕν ºΰκοµος τέκε Λητώ·

κλàθί µευ ¢ργυρότοξ', Öς Χρύσην ¢µφιβέβηκας

Κίλλάν τε ζαθέην Τενέδοιό τε �φι ¢νάσσεις,

Σµινθεà ε� ποτέ τοι χαρίεντ' �π� νηÕν �ρεψα,

40 À ε� δή ποτέ τοι κατ¦ πίονα µηρί' �κηα

ταύρων ºδ' α�γîν, τÕ δέ µοι κρήηνον �έλδωρ·

τίσειαν ∆αναο� �µ¦ δάκρυα σο�σι βέλεσσιν.

ìς �φατ' εÙχόµενος, τοà δ' �κλυε Φο�βος 'Απόλλων,
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βÁ δ� κατ' ΟÙλύµποιο καρήνων χωόµενος κÁρ,

45 τόξ' êµοισιν �χων ¢µφηρεφέα τε φαρέτρην·

�κλαγξαν δ' ¥ρ' Ñϊστο� �π' êµων χωοµένοιο,

αÙτοà κινηθέντος· Ö δ' ½ϊε νυκτ� �οικώς.

�ζετ' �πειτ' ¢πάνευθε νεîν, µετ¦ δ' �Õν �ηκε·

δειν¾ δ� κλαγγ¾ γένετ' ¢ργυρέοιο βιο�ο·

50 οÙρÁας µ�ν πρîτον �πóχετο κα� κύνας ¢ργούς,

αÙτ¦ρ �πειτ' αÙτο�σι βέλος �χεπευκ�ς �φιε�ς

βάλλ'· α�ε� δ� πυρα� νεκύων καίοντο θαµειαί.

�ννÁµαρ µ�ν ¢ν¦ στρατÕν õχετο κÁλα θεο�ο,

τÍ δεκάτV δ' ¢γορ¾ν δ� καλέσσατο λαÕν 'Αχιλλεύς·

55 τù γ¦ρ �π� φρεσ� θÁκε θε¦ λευκώλενος �Ηρη·

κήδετο γ¦ρ ∆αναîν, Óτι ·α θνήσκοντας Ðρ©το.

ο� δ' �πε� οâν ½γερθεν Ðµηγερέες τε γένοντο,

το�σι δ' ¢νιστάµενος µετέφη πόδας çκÝς 'Αχιλλεύς·

'Ατρεΐδη νàν ¥µµε παλιµπλαγχθέντας Ñΐω

60 ¨ψ ¢πονοστήσειν, ε� κεν θάνατόν γε φύγοιµεν,

ε� δ¾ Ðµοà πόλεµός τε δαµ´ κα� λοιµÕς 'Αχαιούς·

¢λλ' ¥γε δή τινα µάντιν �ρείοµεν À �ερÁα

À κα� Ñνειροπόλον, κα� γάρ τ' Ôναρ �κ ∆ιός �στιν,

Óς κ' ε�ποι Ó τι τόσσον �χώσατο Φο�βος 'Απόλλων,

65 ε�τ' ¥ρ' Ó γ' εÙχωλÁς �πιµέµφεται ºδ' �κατόµβης,
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α� κέν πως ¢ρνîν κνίσης α�γîν τε τελείων

βούλεται ¢ντιάσας ¹µ�ν ¢πÕ λοιγÕν ¢µàναι.

½τοι Ó γ' ìς ε�πëν κατ' ¥ρ' �ζετο· το�σι δ' ¢νέστη

Κάλχας Θεστορίδης ο�ωνοπόλων Ôχ' ¥ριστος,

70 Öς Éδη τά τ' �όντα τά τ' �σσόµενα πρό τ' �όντα,

κα� νήεσσ' ¹γήσατ' 'Αχαιîν �Ιλιον ε�σω

¿ν δι¦ µαντοσύνην, τήν ο� πόρε Φο�βος 'Απόλλων·

Ó σφιν �Ý φρονέων ¢γορήσατο κα� µετέειπεν·

ð 'Αχιλεà κέλεαί µε ∆ι� φίλε µυθήσασθαι

75 µÁνιν 'Απόλλωνος �κατηβελέταο ¥νακτος·

το� γ¦ρ �γëν �ρέω· σÝ δ� σύνθεο καί µοι Ôµοσσον

Ã µέν µοι πρόφρων �πεσιν κα� χερσ�ν ¢ρήξειν·

Ã γ¦ρ Ñΐοµαι ¥νδρα χολωσέµεν, Öς µέγα πάντων

'Αργείων κρατέει καί ο� πείθονται 'Αχαιοί·

80 κρείσσων γ¦ρ βασιλεÝς Óτε χώσεται ¢νδρ� χέρηϊ·

ε� περ γάρ τε χόλον γε κα� αÙτÁµαρ καταπέψV,

¢λλά τε κα� µετόπισθεν �χει κότον, Ôφρα τελέσσV,

�ν στήθεσσιν �ο�σι· σÝ δ� φράσαι ε� µε σαώσεις.

τÕν δ' ¢παµειβόµενος προσέφη πόδας çκÝς 'Αχιλλεύς·

85 θαρσήσας µάλα ε�π� θεοπρόπιον Ó τι ο�σθα·

οÙ µ¦ γ¦ρ 'Απόλλωνα ∆ι� φίλον, ú τε σÝ Κάλχαν

εÙχόµενος ∆αναο�σι θεοπροπίας ¢ναφαίνεις,
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οÜ τις �µεà ζîντος κα� �π� χθον� δερκοµένοιο

σο� κοίλVς παρ¦ νηυσί βαρείας χε�ρας �ποίσει

90 συµπάντων ∆αναîν, οÙδ' Àν 'Αγαµέµνονα ε�πVς,

Öς νàν πολλÕν ¥ριστος 'Αχαιîν εÜχεται ε�ναι.

κα� τότε δ¾ θάρσησε κα� ηÜδα µάντις ¢µύµων·

οÜ τ' ¥ρ Ó γ' εÙχωλÁς �πιµέµφεται οÙδ' �κατόµβης,

¢λλ' �νεκ' ¢ρητÁρος Öν ºτίµησ' 'Αγαµέµνων,

95 οÙδ' ¢πέλυσε θύγατρα κα� οÙκ ¢πεδέξατ' ¥ποινα,

τοÜνεκ' ¥ρ' ¥λγε' �δωκεν �κηβόλος ºδ' �τι δώσει·

οÙδ' Ó γε πρ�ν ∆αναο�σιν ¢εικέα λοιγÕν ¢πώσει

πρίν γ' ¢πÕ πατρ� φίλJ δόµεναι �λικώπιδα κούρην

¢πριάτην ¢νάποινον, ¥γειν θ' �ερ¾ν �κατόµβην

100 �ς Χρύσην· τότε κέν µιν �λασσάµενοι πεπίθοιµεν.

½τοι Ó γ' ìς ε�πëν κατ' ¥ρ' �ζετο· το�σι δ' ¢νέστη

¼ρως 'Ατρεΐδης εÙρÝ κρείων 'Αγαµέµνων

¢χνύµενος· µένεος δ� µέγα φρένες ¢µφιµέλαιναι

πίµπλαντ', Ôσσε δέ ο� πυρ� λαµπετόωντι �ΐκτην·

105 Κάλχαντα πρώτιστα κάκ' Ñσσόµενος προσέειπε·

µάντι κακîν οÙ πώ ποτέ µοι τÕ κρήγυον ε�πας·

α�εί τοι τ¦ κάκ' �στ� φίλα φρεσ� µαντεύεσθαι,

�σθλÕν δ' οÜτέ τί πω ε�πας �πος οÜτ' �τέλεσσας·

κα� νàν �ν ∆αναο�σι θεοπροπέων ¢γορεύεις
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110 æς δ¾ τοàδ' �νεκά σφιν �κηβόλος ¥λγεα τεύχει,

οÛνεκ' �γë κούρης Χρυσηΐδος ¢γλά' ¥ποινα

οÙκ �θελον δέξασθαι, �πε� πολÝ βούλοµαι αÙτ¾ν

ο�κοι �χειν· κα� γάρ ·α Κλυταιµνήστρης προβέβουλα

κουριδίης ¢λόχου, �πε� οÜ �θέν �στι χερείων,

115 οÙ δέµας οÙδ� φυήν, οÜτ' ¨ρ φρένας οÜτέ τι �ργα.

¢λλ¦ κα� ïς �θέλω δόµεναι πάλιν ε� τό γ' ¥µεινον·

βούλοµ' �γë λαÕν σîν �µµεναι À ¢πολέσθαι·

αÙτ¦ρ �µο� γέρας αÙτίχ' �τοιµάσατ' Ôφρα µ¾ ο�ος

'Αργείων ¢γέραστος �ω, �πε� οÙδ� �οικε·

120 λεύσσετε γ¦ρ τό γε πάντες Ó µοι γέρας �ρχεται ¥λλV.

τÕν δ' ºµείβετ' �πειτα ποδάρκης δ�ος 'Αχιλλεύς·

'Ατρεΐδη κύδιστε φιλοκτεανώτατε πάντων,

πîς γάρ τοι δώσουσι γέρας µεγάθυµοι 'Αχαιοί·

οÙδέ τί που �δµεν ξυνήϊα κείµενα πολλά·

125 ¢λλ¦ τ¦ µ�ν πολίων �ξεπράθοµεν, τ¦ δέδασται,

λαοÝς δ' οÙκ �πέοικε παλίλλογα ταàτ' �παγείρειν.

¢λλ¦ σÝ µ�ν νàν τήνδε θεù πρόες· αÙτ¦ρ 'Αχαιο�

τριπλÍ τετραπλÍ τ' ¢ποτείσοµεν, α� κέ ποθι ΖεÝς

δùσι πόλιν Τροίην εÙτείχεον �ξαλαπάξαι.

130 τÕν δ' ¢παµειβόµενος προσέφη κρείων 'Αγαµέµνων·

µ¾ δ' οÛτως ¢γαθός περ �ëν θεοείκελ' 'Αχιλλεà
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κλέπτε νόJ, �πε� οÙ παρελεύσεαι οÙδέ µε πείσεις.

Ã �θέλεις Ôφρ' αÙτÕς �χVς γέρας, αÙτ¦ρ �µ' αÜτως

Âσθαι δευόµενον, κέλεαι δέ µε τήνδ' ¢ποδοàναι·

135 ¢λλ' ε� µ�ν δώσουσι γέρας µεγάθυµοι 'Αχαιο�

¥ρσαντες κατ¦ θυµÕν Óπως ¢ντάξιον �σται·

ε� δέ κε µ¾ δώωσιν �γë δέ κεν αÙτÕς �λωµαι

À τεÕν À Α�αντος �ëν γέρας, À 'ΟδυσÁος

¥ξω �λών· Ö δέ κεν κεχολώσεται Óν κεν �κωµαι.

140 ¢λλ' ½τοι µ�ν ταàτα µεταφρασόµεσθα κα� αâτις,

νàν δ' ¥γε νÁα µέλαιναν �ρύσσοµεν ε�ς ¤λα δ�αν,

�ν δ' �ρέτας �πιτηδ�ς ¢γείροµεν, �ς δ' �κατόµβην

θείοµεν, ¨ν δ' αÙτ¾ν Χρυσηΐδα καλλιπάρVον

βήσοµεν· ε�ς δέ τις ¢ρχÕς ¢ν¾ρ βουληφόρος �στω,

145 À Α�ας À 'ΙδοµενεÝς À δ�ος 'ΟδυσσεÝς

º� σÝ Πηλεΐδη πάντων �κπαγλότατ' ¢νδρîν,

Ôφρ' ¼µιν �κάεργον �λάσσεαι �ερ¦ ·έξας.

τÕν δ' ¥ρ' Øπόδρα �δëν προσέφη πόδας çκÝς 'Αχιλλεύς·

ê µοι ¢ναιδείην �πιειµένε κερδαλεόφρον

150 πîς τίς τοι πρόφρων �πεσιν πείθηται 'Αχαιîν

À ÐδÕν �λθέµεναι À ¢νδράσιν �φι µάχεσθαι·

οÙ γ¦ρ �γë Τρώων �νεκ' ½λυθον α�χµητάων

δεàρο µαχησόµενος, �πε� οÜ τί µοι α�τιοί ε�σιν·
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οÙ γ¦ρ πώποτ' �µ¦ς βοàς ½λασαν οÙδ� µ�ν �ππους,

155 οÙδέ ποτ' �ν ΦθίV �ριβώλακι βωτιανείρV

καρπÕν �δηλήσαντ', �πε� Ã µάλα πολλ¦ µεταξÝ

οÜρεά τε σκιόεντα θάλασσά τε ºχήεσσα·

¢λλ¦ σο� ð µέγ' ¢ναιδ�ς ¤µ' �σπόµεθ' Ôφρα σÝ χαίρVς,

τιµ¾ν ¢ρνύµενοι ΜενελάJ σοί τε κυνîπα

160 πρÕς Τρώων· τîν οÜ τι µετατρέπV οÙδ' ¢λεγίζεις·

κα� δή µοι γέρας αÙτÕς ¢φαιρήσεσθαι ¢πειλε�ς,

ú �πι πολλ¦ µόγησα, δόσαν δέ µοι υ�ες 'Αχαιîν.

οÙ µ�ν σοί ποτε �σον �χω γέρας Ðππότ' 'Αχαιο�

Τρώων �κπέρσωσ' εâ ναιόµενον πτολίεθρον·

165 ¢λλ¦ τÕ µ�ν πλε�ον πολυάϊκος πολέµοιο

χε�ρες �µα� διέπουσ'· ¢τ¦ρ ½ν ποτε δασµÕς �κηται,

σο� τÕ γέρας πολÝ µε�ζον, �γë δ' Ñλίγον τε φίλον τε

�ρχοµ' �χων �π� νÁας, �πεί κε κάµω πολεµίζων.

νàν δ' ε�µι Φθίην δ', �πε� Ã πολÝ φέρτερόν �στιν

170 ο�καδ' �µεν σÝν νηυσ� κορωνίσιν, οÙδέ σ' Ñΐω

�νθάδ' ¥τιµος �ëν ¥φενος κα� πλοàτον ¢φύξειν.

τÕν δ' ºµείβετ' �πειτα ¥ναξ ¢νδρîν 'Αγαµέµνων·

φεàγε µάλ' ε� τοι θυµÕς �πέσσυται, οÙδέ σ' �γωγε

λίσσοµαι ε�νεκ' �µε�ο µένειν· πάρ' �µοιγε κα� ¥λλοι

175 ο� κέ µε τιµήσουσι, µάλιστα δ� µητίετα Ζεύς.



9

�χθιστος δέ µοί �σσι διοτρεφέων βασιλήων·

α�ε� γάρ τοι �ρις τε φίλη πόλεµοί τε µάχαι τε·

ε� µάλα καρτερός �σσι, θεός που σο� τό γ' �δωκεν·

ο�καδ' �ëν σÝν νηυσί τε σÍς κα� σο�ς �τάροισι

180 Μυρµιδόνεσσιν ¥νασσε, σέθεν δ' �γë οÙκ ¢λεγίζω,

οÙδ' Ôθοµαι κοτέοντος· ¢πειλήσω δέ τοι ïδε·

æς �µ' ¢φαιρε�ται Χρυσηΐδα Φο�βος 'Απόλλων,

τ¾ν µ�ν �γë σÝν νηΐ τ' �µÍ κα� �µο�ς �τάροισι

πέµψω, �γë δέ κ' ¥γω Βρισηΐδα καλλιπάρVον

185 αÙτÕς �ëν κλισίην δ� τÕ σÕν γέρας Ôφρ' �å ε�δÍς

Óσσον φέρτερός ε�µι σέθεν, στυγέV δ� κα� ¥λλος

�σον �µο� φάσθαι κα� Ðµοιωθήµεναι ¥ντην.

ìς φάτο· Πηλεΐωνι δ' ¥χος γένετ', �ν δέ ο� Ãτορ

στήθεσσιν λασίοισι διάνδιχα µερµήριξεν,

190 À Ó γε φάσγανον ÑξÝ �ρυσσάµενος παρ¦ µηροà

τοÝς µ�ν ¢ναστήσειεν, Ö δ' 'Ατρεΐδην �ναρίζοι,

Ãε χόλον παύσειεν �ρητύσειέ τε θυµόν.

Âος Ö ταàθ' éρµαινε κατ¦ φρένα κα� κατ¦ θυµόν,

�λκετο δ' �κ κολεο�ο µέγα ξίφος, Ãλθε δ' 'Αθήνη

195 οÙρανόθεν· πρÕ γ¦ρ Âκε θε¦ λευκώλενος �Ηρη

¥µφω Ðµîς θυµù φιλέουσά τε κηδοµένη τε·

στÁ δ' Ôπιθεν, ξανθÁς δ� κόµης �λε Πηλεΐωνα
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ο�J φαινοµένη· τîν δ' ¥λλων οÜ τις Ðρ©το·

θάµβησεν δ' 'Αχιλεύς, µετ¦ δ' �τράπετ', αÙτίκα δ' �γνω

200 Παλλάδ' 'Αθηναίην· δεινë δέ ο� Ôσσε φάανθεν·

καί µιν φωνήσας �πεα πτερόεντα προσηύδα·

τίπτ' αâτ' α�γιόχοιο ∆ιÕς τέκος ε�λήλουθας·

Ã �να Ûβριν �δV 'Αγαµέµνονος 'Ατρεΐδαο·

¢λλ' �κ τοι �ρέω, τÕ δ� κα� τελέεσθαι Ñΐω·

205 Îς ØπεροπλίVσι τάχ' ¥ν ποτε θυµÕν ÑλέσσV.

τÕν δ' αâτε προσέειπε θε¦ γλαυκîπις 'Αθήνη·

Ãλθον �γë παύσουσα τÕ σÕν µένος, α� κε πίθηαι,

οÙρανόθεν· πρÕ δέ µ' Âκε θε¦ λευκώλενος �Ηρη

¥µφω Ðµîς θυµù φιλέουσά τε κηδοµένη τε·

210 ¢λλ' ¥γε λÁγ' �ριδος, µηδ� ξίφος �λκεο χειρί·

¢λλ' ½τοι �πεσιν µ�ν Ñνείδισον æς �σεταί περ·

ïδε γ¦ρ �ξερέω, τÕ δ� κα� τετελεσµένον �σται·

καί ποτέ τοι τρ�ς τόσσα παρέσσεται ¢γλα¦ δîρα

Ûβριος ε�νεκα τÁσδε· σÝ δ' �σχεο, πείθεο δ' ¹µ�ν.

215 τ¾ν δ' ¢παµειβόµενος προσέφη πόδας çκÝς 'Αχιλλεύς·

χρ¾ µ�ν σφωΐτερόν γε θε¦ �πος ε�ρύσσασθαι

κα� µάλα περ θυµù κεχολωµένον· ïς γ¦ρ ¥µεινον·

Óς κε θεο�ς �πιπείθηται µάλα τ' �κλυον αÙτοà.

Ã κα� �π' ¢ργυρέV κώπV σχέθε χε�ρα βαρε�αν,
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220 ¨ψ δ' �ς κουλεÕν ðσε µέγα ξίφος, οÙδ' ¢πίθησε

µύθJ 'Αθηναίης· ¿ δ' ΟÜλυµπον δ� βεβήκει

δώµατ' �ς α�γιόχοιο ∆ιÕς µετ¦ δαίµονας ¥λλους.

Πηλεΐδης δ' �ξαàτις ¢ταρτηρο�ς �πέεσσιν

'Ατρεΐδην προσέειπε, κα� οÜ πω λÁγε χόλοιο·

225 ο�νοβαρές, κυνÕς Ôµµατ' �χων, κραδίην δ' �λάφοιο,

οÜτέ ποτ' �ς πόλεµον ¤µα λαù θωρηχθÁναι

οÜτε λόχον δ' �έναι σÝν ¢ριστήεσσιν 'Αχαιîν

τέτληκας θυµù· τÕ δέ τοι κ¾ρ ε�δεται ε�ναι.

Ã πολÝ λώϊόν �στι κατ¦ στρατÕν

245 ìς φάτο Πηλεΐδης, ποτ� δ� σκÁπτρον βάλε γαίV

χρυσείοις ¼λοισι πεπαρµένον, �ζετο δ' αÙτός·

'Ατρεΐδης δ' �τέρωθεν �µήνιε· το�σι δ� Νέστωρ

¹δυεπ¾ς ¢νόρουσε λιγÝς Πυλίων ¢γορητής,

τοà κα� ¢πÕ γλώσσης µέλιτος γλυκίων ·έεν αÙδή·

250 τù δ' ½δη δύο µ�ν γενεα� µερόπων ¢νθρώπων

�φθίαθ', ο� ο� πρόσθεν ¤µα τράφεν ºδ' �γένοντο

�ν ΠύλJ ºγαθέV, µετ¦ δ� τριτάτοισιν ¥νασσεν·

Ó σφιν �Ý φρονέων ¢γορήσατο κα� µετέειπεν·

ð πόποι Ã µέγα πένθος 'Αχαιΐδα γα�αν �κάνει·

255 Ã κεν γηθήσαι Πρίαµος Πριάµοιό τε πα�δες

¥λλοι τε Τρîες µέγα κεν κεχαροίατο θυµù
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ε� σφîϊν τάδε πάντα πυθοίατο µαρναµένοιϊν,

ο� περ� µ�ν βουλ¾ν ∆αναîν, περ� δ' �στ� µάχεσθαι.

¢λλ¦ πίθεσθ'· ¥µφω δ� νεωτέρω �στÕν �µε�ο·

260 ½δη γάρ ποτ' �γë κα� ¢ρείοσιν ºέ περ Øµ�ν

¢νδράσιν æµίλησα, κα� οÜ ποτέ µ' ο� γ' ¢θέριζον.

οÙ γάρ πω τοίους �δον ¢νέρας οÙδ� �δωµαι,

ο�ον Πειρίθοόν τε ∆ρύαντά τε ποιµένα λαîν

Καινέα τ' 'Εξάδιόν τε κα� ¢ντίθεον Πολύφηµον

265 Θησέα τ' Α�γεΐδην, �πιείκελον ¢θανάτοισιν·

κάρτιστοι δ¾ κε�νοι �πιχθονίων τράφεν ¢νδρîν·

κάρτιστοι µ�ν �σαν κα� καρτίστοις �µάχοντο

φηρσ�ν Ñρεσκóοισι κα� �κπάγλως ¢πόλεσσαν.

κα� µ�ν το�σιν �γë µεθοµίλεον �κ Πύλου �λθëν

270 τηλόθεν �ξ ¢πίης γαίης· καλέσαντο γ¦ρ αÙτοί·

κα� µαχόµην κατ' �µ' αÙτÕν �γώ· κείνοισι δ' ¨ν οÜ τις

τîν ο� νàν βροτοί ε�σιν �πιχθόνιοι µαχέοιτο·

κα� µέν µευ βουλέων ξύνιεν πείθοντό τε µύθJ·

¢λλ¦ πίθεσθε κα� Üµµες, �πε� πείθεσθαι ¥µεινον·

275 µήτε σÝ τόνδ' ¢γαθός περ �ëν ¢ποαίρεο κούρην,

¢λλ' �α éς ο� πρîτα δόσαν γέρας υ�ες 'Αχαιîν·

µήτε σÝ Πηλείδη �θελ' �ριζέµεναι βασιλÁϊ

¢ντιβίην, �πε� οÜ ποθ' Ðµοίης �µµορε τιµÁς
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σκηπτοàχος βασιλεύς, ú τε ΖεÝς κàδος �δωκεν.

280 ε� δ� σÝ καρτερός �σσι θε¦ δέ σε γείνατο µήτηρ,

¢λλ' Ó γε φέρτερός �στιν �πε� πλεόνεσσιν ¢νάσσει.

'Ατρεΐδη σÝ δ� παàε τεÕν µένος· αÙτ¦ρ �γωγε

λίσσοµ' 'ΑχιλλÁϊ µεθέµεν χόλον, Öς µέγα π©σιν

�ρκος 'Αχαιο�σιν πέλεται πολέµοιο κακο�ο.

285 τÕν δ' ¢παµειβόµενος προσέφη κρείων 'Αγαµέµνων·

να� δ¾ ταàτά γε πάντα γέρον κατ¦ µο�ραν �ειπες·

¢λλ' Óδ' ¢ν¾ρ �θέλει περ� πάντων �µµεναι ¥λλων,

πάντων µ�ν κρατέειν �θέλει, πάντεσσι δ' ¢νάσσειν,

π©σι δ� σηµαίνειν, ¤ τιν' οÙ πείσεσθαι Ñΐω·

290 ε� δέ µιν α�χµητ¾ν �θεσαν θεο� α��ν �όντες

τοÜνεκά ο� προθέουσιν Ñνείδεα µυθήσασθαι·

τÕν δ' ¥ρ' Øποβλήδην ºµείβετο δ�ος 'Αχιλλεύς·

Ã γάρ κεν δειλός τε κα� οÙτιδανÕς καλεοίµην

ε� δ¾ σο� π©ν �ργον Øπείξοµαι Óττί κεν ε�πVς·

295 ¥λλοισιν δ¾ ταàτ' �πιτέλλεο, µ¾ γ¦ρ �µοιγε

σήµαιν'· οÙ γ¦ρ �γωγ' �τι σο� πείσεσθαι Ñΐω.

¥λλο δέ τοι �ρέω, σÝ δ' �ν� φρεσ� βάλλεο σÍσι·

χερσ� µ�ν οÜ τοι �γωγε µαχήσοµαι ε�νεκα κούρης

οÜτε σο� οÜτέ τJ ¥λλJ, �πεί µ' ¢φέλεσθέ γε δόντες·

300 τîν δ' ¥λλων ¤ µοί �στι θοÍ παρ¦ νη� µελαίνV
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τîν οÙκ ¥ν τι φέροις ¢νελëν ¢έκοντος �µε�ο·

ε� δ' ¥γε µ¾ν πείρησαι �να γνώωσι κα� ο�δε·

α�ψά τοι α�µα κελαινÕν �ρωήσει περ� δουρί.

ìς τώ γ' ¢ντιβίοισι µαχεσσαµένω �πέεσσιν

305 ¢νστήτην, λàσαν δ' ¢γορ¾ν παρ¦ νηυσ�ν 'Αχαιîν·

Πηλεΐδης µ�ν �π� κλισίας κα� νÁας �ΐσας

½ϊε σύν τε ΜενοιτιάδV κα� ο�ς �τάροισιν·

'Ατρεΐδης δ' ¥ρα νÁα θο¾ν ¤λα δ� προέρυσσεν,

�ν δ' �ρέτας �κρινεν �είκοσιν, �ς δ' �κατόµβην

310 βÁσε θεù, ¢ν¦ δ� Χρυσηΐδα καλλιπάρVον

ε�σεν ¥γων· �ν δ' ¢ρχÕς �βη πολύµητις 'Οδυσσεύς.

ο� µ�ν �πειτ' ¢ναβάντες �πέπλεον Øγρ¦ κέλευθα,

λαοÝς δ' 'Ατρεΐδης ¢πολυµαίνεσθαι ¥νωγεν·

ο� δ' ¢πελυµαίνοντο κα� ε�ς ¤λα λύµατα βάλλον,

315 �ρδον δ' 'Απόλλωνι τεληέσσας �κατόµβας

ταύρων ºδ' α�γîν παρ¦ θ�ν' ¡λÕς ¢τρυγέτοιο·

κνίση δ' οÙρανÕν �κεν �λισσοµένη περ� καπνù.

ìς ο� µ�ν τ¦ πένοντο κατ¦ στρατόν· οÙδ' 'Αγαµέµνων

λÁγ' �ριδος τ¾ν πρîτον �πηπείλησ' 'ΑχιλÁϊ,

320 ¢λλ' Ó γε Ταλθύβιόν τε κα� ΕÙρυβάτην προσέειπε,

τώ ο� �σαν κήρυκε κα� Ñτρηρë θεράποντε·

�ρχεσθον κλισίην Πηληϊάδεω 'ΑχιλÁος·
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χειρÕς �λόντ' ¢γέµεν Βρισηΐδα καλλιπάρVον·

ε� δέ κε µ¾ δώVσιν �γë δέ κεν αÙτÕς �λωµαι

325 �λθëν σÝν πλεόνεσσι· τό ο� κα� ·ίγιον �σται.

ìς ε�πëν προΐει, κρατερÕν δ' �π� µàθον �τελλε·

τë δ' ¢έκοντε βάτην παρ¦ θ�ν' ¡λÕς ¢τρυγέτοιο,

Μυρµιδόνων δ' �πί τε κλισίας κα� νÁας �κέσθην,

τÕν δ' εáρον παρά τε κλισίV κα� νη� µελαίνV

330 ¼µενον· οÙδ' ¥ρα τώ γε �δëν γήθησεν 'Αχιλλεύς.

τë µ�ν ταρβήσαντε κα� α�δοµένω βασιλÁα

στήτην, οÙδέ τί µιν προσεφώνεον οÙδ' �ρέοντο·

αÙτ¦ρ Ö �γνω Îσιν �ν� φρεσ� φώνησέν τε·

χαίρετε κήρυκες ∆ιÕς ¥γγελοι ºδ� κα� ¢νδρîν,

335 «σσον �τ'· οÜ τί µοι Üµµες �παίτιοι ¢λλ' 'Αγαµέµνων,

Ö σφîϊ προΐει Βρισηΐδος ε�νεκα κούρης.

¢λλ' ¥γε διογεν�ς Πατρόκλεες �ξαγε κούρην

καί σφωϊν δÕς ¥γειν· τë δ' αÙτë µάρτυροι �στων

πρός τε θεîν µακάρων πρός τε θνητîν ¢νθρώπων

340 κα� πρÕς τοà βασιλÁος ¢πηνέος ε� ποτε δ' αâτε

χρειë �µε�ο γένηται ¢εικέα λοιγÕν ¢µàναι

το�ς ¥λλοις· Ã γ¦ρ Ó γ' ÑλοιÍσι φρεσ� θύει,

οÙδέ τι ο�δε νοÁσαι ¤µα πρόσσω κα� Ñπίσσω,

Óππως ο� παρ¦ νηυσ� σόοι µαχέοιντο 'Αχαιοί.
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345 ìς φάτο, Πάτροκλος δ� φίλJ �πεπείθεθ' �ταίρJ,

�κ δ' ¥γαγε κλισίης Βρισηΐδα καλλιπάρVον,

δîκε δ' ¥γειν· τë δ' αâτις �την παρ¦ νÁας 'Αχαιîν·

¿ δ' ¢έκουσ' ¤µα το�σι γυν¾ κίεν· αÙτ¦ρ 'ΑχιλλεÝς

δακρύσας �τάρων ¥φαρ �ζετο νόσφι λιασθείς,

350 θ�ν' �φ' ¡λÕς πολιÁς, Ðρόων �π' ¢πείρονα πόντον·

πολλ¦ δ� µητρ� φίλV ºρήσατο χε�ρας Ñρεγνύς·

µÁτερ �πεί µ' �τεκές γε µινυνθάδιόν περ �όντα,

τιµήν πέρ µοι Ôφελλεν 'Ολύµπιος �γγυαλίξαι

ΖεÝς Øψιβρεµέτης· νàν δ' οÙδέ µε τυτθÕν �τισεν·

355 Ã γάρ µ' 'Ατρεΐδης εÙρÝ κρείων 'Αγαµέµνων

ºτίµησεν· �λëν γ¦ρ �χει γέρας αÙτÕς ¢πούρας.

ìς φάτο δάκρυ χέων, τοà δ' �κλυε πότνια µήτηρ

¹µένη �ν βένθεσσιν ¡λÕς παρ¦ πατρ� γέροντι·

καρπαλίµως δ' ¢νέδυ πολιÁς ¡λÕς ºΰτ' Ñµίχλη,

360 καί ·α πάροιθ' αÙτο�ο καθέζετο δάκρυ χέοντος,

χειρί τέ µιν κατέρεξεν �πος τ' �φατ' �κ τ' Ñνόµαζε·

τέκνον τί κλαίεις· τί δέ σε φρένας �κετο πένθος·

�ξαύδα, µ¾ κεàθε νόJ, �να ε�δοµεν ¥µφω.

τ¾ν δ� βαρÝ στενάχων προσέφη πόδας çκÝς 'Αχιλλεύς·

365 ο�σθα· τί ½ τοι ταàτα �δυίV πάντ' ¢γορεύω·

òχόµεθ' �ς Θήβην �ερ¾ν πόλιν 'Ηετίωνος,
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τ¾ν δ� διεπράθοµέν τε κα� ½γοµεν �νθάδε πάντα·

κα� τ¦ µ�ν εâ δάσσαντο µετ¦ σφίσιν υ�ες 'Αχαιîν,

�κ δ' �λον 'ΑτρεΐδV Χρυσηΐδα καλλιπάρVον.

370 Χρύσης δ' αâθ' �ερεÝς �κατηβόλου 'Απόλλωνος

Ãλθε θο¦ς �π� νÁας 'Αχαιîν χαλκοχιτώνων

λυσόµενός τε θύγατρα φέρων τ' ¢περείσι' ¥ποινα,

στέµµατ' �χων �ν χερσ�ν �κηβόλου 'Απόλλωνος

χρυσέJ ¢ν¦ σκήπτρJ, κα� λίσσετο πάντας 'Αχαιούς,

375 'Ατρεΐδα δ� µάλιστα δύω κοσµήτορε λαîν.

�νθ' ¥λλοι µ�ν πάντες �πευφήµησαν 'Αχαιο�

α�δε�σθαί θ' �ερÁα κα� ¢γλα¦ δέχθαι ¥ποινα·

¢λλ' οÙκ 'ΑτρεΐδV 'Αγαµέµνονι ¼νδανε θυµù,

¢λλ¦ κακîς ¢φίει, κρατερÕν δ' �π� µàθον �τελλε·

380 χωόµενος δ' Ð γέρων πάλιν õχετο· το�ο δ' 'Απόλλων

εÙξαµένου ½κουσεν, �πε� µάλα ο� φίλος Ãεν,

Âκε δ' �π' 'Αργείοισι κακÕν βέλος· ο� δέ νυ λαο�

θνÍσκον �πασσύτεροι, τ¦ δ' �πóχετο κÁλα θεο�ο

πάντV ¢ν¦ στρατÕν εÙρÝν 'Αχαιîν· ¥µµι δ� µάντις

385 εâ ε�δëς ¢γόρευε θεοπροπίας �κάτοιο.

αÙτίκ' �γë πρîτος κελόµην θεÕν �λάσκεσθαι·

'Ατρεΐωνα δ' �πειτα χόλος λάβεν, α�ψα δ' ¢ναστ¦ς

ºπείλησεν µàθον Ö δ¾ τετελεσµένος �στί·
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τ¾ν µ�ν γ¦ρ σÝν νη� θοÍ �λίκωπες 'Αχαιο�

390 �ς Χρύσην πέµπουσιν, ¥γουσι δ� δîρα ¥νακτι·

τ¾ν δ� νέον κλισίηθεν �βαν κήρυκες ¥γοντες

κούρην ΒρισÁος τήν µοι δόσαν υ�ες 'Αχαιîν.

¢λλ¦ σÝ ε� δύνασαί γε περίσχεο παιδÕς �Áος·

�λθοàσ' ΟÜλυµπον δ� ∆ία λίσαι, ε� ποτε δή τι

395 À �πει êνησας κραδίην ∆ιÕς º� κα� �ργJ.

πολλάκι γάρ σεο πατρÕς �ν� µεγάροισιν ¥κουσα

εÙχοµένης Óτ' �φησθα κελαινεφέϊ Κρονίωνι

ο�η �ν ¢θανάτοισιν ¢εικέα λοιγÕν ¢µàναι,

Ðππότε µιν ξυνδÁσαι 'Ολύµπιοι ½θελον ¥λλοι

400 �Ηρη τ' ºδ� Ποσειδάων κα� Παλλ¦ς 'Αθήνη·

¢λλ¦ σÝ τόν γ' �λθοàσα θε¦ Øπελύσαο δεσµîν,

ðχ' �κατόγχειρον καλέσασ' �ς µακρÕν �Ολυµπον,

Öν Βριάρεων καλέουσι θεοί, ¥νδρες δέ τε πάντες

Α�γαίων', Ö γ¦ρ αâτε βίην οá πατρÕς ¢µείνων·

405 Óς ·α παρ¦ Κρονίωνι καθέζετο κύδεϊ γαίων·

τÕν κα� Øπέδεισαν µάκαρες θεο� οÙδ' �τ' �δησαν.

τîν νàν µιν µνήσασα παρέζεο κα� λαβ� γούνων

α� κέν πως �θέλVσιν �π� Τρώεσσιν ¢ρÁξαι,

τοÝς δ� κατ¦ πρύµνας τε κα� ¢µφ' ¤λα �λσαι 'ΑχαιοÝς

410 κτεινοµένους, �να πάντες �παύρωνται βασιλÁος,
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γνù δ� κα� 'Ατρεΐδης εÙρÝ κρείων 'Αγαµέµνων

¿ν ¥την Ó τ' ¥ριστον 'Αχαιîν οÙδ�ν �τισεν.

τÕν δ' ºµείβετ' �πειτα Θέτις κατ¦ δάκρυ χέουσα·

ê µοι τέκνον �µόν, τί νύ σ' �τρεφον α�ν¦ τεκοàσα·

415 α�θ' Ôφελες παρ¦ νηυσ�ν ¢δάκρυτος κα� ¢πήµων

Âσθαι, �πεί νύ τοι α�σα µίνυνθά περ οÜ τι µάλα δήν·

νàν δ' ¤µα τ' çκύµορος κα� ÑϊζυρÕς περ� πάντων

�πλεο· τώ σε κακÍ α�σV τέκον �ν µεγάροισι.

τοàτο δέ τοι �ρέουσα �πος ∆ι� τερπικεραύνJ

420 ε�µ' αÙτ¾ πρÕς �Ολυµπον ¢γάννιφον α� κε πίθηται.

¢λλ¦ σÝ µ�ν νàν νηυσ� παρήµενος çκυπόροισι

µήνι' 'Αχαιο�σιν, πολέµου δ' ¢ποπαύεο πάµπαν·

ΖεÝς γ¦ρ �ς 'ΩκεανÕν µετ' ¢µύµονας Α�θιοπÁας

χθιζÕς �βη κατ¦ δα�τα, θεο� δ' ¤µα πάντες �ποντο·

425 δωδεκάτV δέ τοι αâτις �λεύσεται ΟÜλυµπον δέ,

κα� τότ' �πειτά τοι ε�µι ∆ιÕς ποτ� χαλκοβατ�ς δî,

καί µιν γουνάσοµαι καί µιν πείσεσθαι Ñΐω.

ìς ¥ρα φωνήσασ' ¢πεβήσετο, τÕν δ� λίπ' αÙτοà

χωόµενον κατ¦ θυµÕν �ϋζώνοιο γυναικÕς

430 τήν ·α βίV ¢έκοντος ¢πηύρων· αÙτ¦ρ 'ΟδυσσεÝς

�ς Χρύσην �κανεν ¥γων �ερ¾ν �κατόµβην.

ο� δ' Óτε δ¾ λιµένος πολυβενθέος �ντÕς �κοντο
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�στία µ�ν στείλαντο, θέσαν δ' �ν νη� µελαίνV,

�στÕν δ' �στοδόκV πέλασαν προτόνοισιν Øφέντες

435 καρπαλίµως, τ¾ν δ' ε�ς Óρµον προέρεσσαν �ρετµο�ς.

�κ δ' εÙν¦ς �βαλον, κατ¦ δ� πρυµνήσι' �δησαν·

�κ δ� κα� αÙτο� βα�νον �π� ·ηγµ�νι θαλάσσης,

�κ δ' �κατόµβην βÁσαν �κηβόλJ 'Απόλλωνι·

�κ δ� Χρυση�ς νηÕς βÁ ποντοπόροιο.

440 τ¾ν µ�ν �πειτ' �π� βωµÕν ¥γων πολύµητις 'ΟδυσσεÝς

πατρ� φίλJ �ν χερσ� τίθει καί µιν προσέειπεν·

ð Χρύση, πρό µ' �πεµψεν ¥ναξ ¢νδρîν 'Αγαµέµνων

πα�δά τε σο� ¢γέµεν, ΦοίβJ θ' �ερ¾ν �κατόµβην

·έξαι Øπ�ρ ∆αναîν Ôφρ' �λασόµεσθα ¥νακτα,

445 Öς νàν 'Αργείοισι πολύστονα κήδε' �φÁκεν.

ìς ε�πëν �ν χερσ� τίθει, Ö δ� δέξατο χαίρων

πα�δα φίλην· το� δ' ðκα θεù �ερ¾ν �κατόµβην

�ξείης �στησαν �ΰδµητον περ� βωµόν,

χερνίψαντο δ' �πειτα κα� οÙλοχύτας ¢νέλοντο.

450 το�σιν δ� Χρύσης µεγάλ' εÜχετο χε�ρας ¢νασχών·

κλàθί µευ ¢ργυρότοξ', Öς Χρύσην ¢µφιβέβηκας

Κίλλαν τε ζαθέην Τενέδοιό τε �φι ¢νάσσεις·

Ã µ�ν δή ποτ' �µεà πάρος �κλυες εÙξαµένοιο,

τίµησας µ�ν �µέ, µέγα δ' �ψαο λαÕν 'Αχαιîν·
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455 ºδ' �τι κα� νàν µοι τόδ' �πικρήηνον �έλδωρ·

½δη νàν ∆αναο�σιν ¢εικέα λοιγÕν ¥µυνον.

ìς �φατ' εÙχόµενος, τοà δ' �κλυε Φο�βος 'Απόλλων.

αÙτ¦ρ �πεί ·' εÜξαντο κα� οÙλοχύτας προβάλοντο,

αÙέρυσαν µ�ν πρîτα κα� �σφαξαν κα� �δειραν,

460 µηρούς τ' �ξέταµον κατά τε κνίσV �κάλυψαν

δίπτυχα ποιήσαντες, �π' αÙτîν δ' çµοθέτησαν·

κα�ε δ' �π� σχίζVς Ð γέρων, �π� δ' α�θοπα ο�νον

λε�βε· νέοι δ� παρ' αÙτÕν �χον πεµπώβολα χερσίν.

αÙτ¦ρ �πε� κατ¦ µÁρε κάη κα� σπλάγχνα πάσαντο,

465 µίστυλλόν τ' ¥ρα τ«λλα κα� ¢µφ' Ñβελο�σιν �πειραν,

êπτησάν τε περιφραδέως, �ρύσαντό τε πάντα.

αÙτ¦ρ �πε� παύσαντο πόνου τετύκοντό τε δα�τα

δαίνυντ', οÙδέ τι θυµÕς �δεύετο δαιτÕς �ΐσης.

αÙτ¦ρ �πε� πόσιος κα� �δητύος �ξ �ρον �ντο,

470 κοàροι µ�ν κρητÁρας �πεστέψαντο ποτο�ο,

νώµησαν δ' ¥ρα π©σιν �παρξάµενοι δεπάεσσιν·

ο� δ� πανηµέριοι µολπÍ θεÕν �λάσκοντο

καλÕν ¢είδοντες παιήονα κοàροι 'Αχαιîν

µέλποντες �κάεργον· Ö δ� φρένα τέρπετ' ¢κούων.

475

Ãµος δ' ºέλιος κατέδυ κα� �π� κνέφας Ãλθε,
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δ¾ τότε κοιµήσαντο παρ¦ πρυµνήσια νηός·

Ãµος δ' ºριγένεια φάνη ·οδοδάκτυλος 'Ηώς,

κα� τότ' �πειτ' ¢νάγοντο µετ¦ στρατÕν εÙρÝν 'Αχαιîν·

το�σιν δ' �κµενον οâρον �ει �κάεργος 'Απόλλων·

480 ο� δ' �στÕν στήσαντ' ¢νά θ' �στία λευκ¦ πέτασσαν,

�ν δ' ¥νεµος πρÁσεν µέσον �στίον, ¢µφ� δ� κàµα

στείρV πορφύρεον µεγάλ' �αχε νηÕς �ούσης·

¿ δ' �θεεν κατ¦ κàµα διαπρήσσουσα κέλευθον.

αÙτ¦ρ �πεί ·' �κοντο κατ¦ στρατÕν εÙρÝν 'Αχαιîν,

485 νÁα µ�ν ο� γε µέλαιναν �π' ºπείροιο �ρυσσαν

Øψοà �π� ψαµάθοις, ØπÕ δ' �ρµατα µακρ¦ τάνυσσαν·

αÙτο� δ' �σκίδναντο κατ¦ κλισίας τε νέας τε.

αÙτ¦ρ Ö µήνιε νηυσ� παρήµενος çκυπόροισι

διογεν¾ς ΠηλÁος υ�Õς πόδας çκÝς 'Αχιλλεύς·

490 οÜτέ ποτ' ε�ς ¢γορ¾ν πωλέσκετο κυδιάνειραν

οÜτέ ποτ' �ς πόλεµον, ¢λλ¦ φθινύθεσκε φίλον κÁρ

αâθι µένων, ποθέεσκε δ' ¢ϋτήν τε πτόλεµόν τε.

¢λλ' Óτε δή ·' �κ το�ο δυωδεκάτη γένετ' ºώς,

κα� τότε δ¾ πρÕς �Ολυµπον �σαν θεο� α��ν �όντες

495 πάντες ¤µα, ΖεÝς δ' Ãρχε· Θέτις δ' οÙ λήθετ' �φετµέων

παιδÕς �οà, ¢λλ' ¼ γ' ¢νεδύσετο κàµα θαλάσσης.

ºερίη δ' ¢νέβη µέγαν οÙρανÕν ΟÜλυµπόν τε.
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εáρεν δ' εÙρύοπα Κρονίδην ¥τερ ¼µενον ¥λλων

¢κροτάτV κορυφÍ πολυδειράδος ΟÙλύµποιο·

500 καί ·α πάροιθ' αÙτο�ο καθέζετο, κα� λάβε γούνων

σκαιÍ, δεξιτερÍ δ' ¥ρ' Øπ' ¢νθερεîνος �λοàσα

λισσοµένη προσέειπε ∆ία Κρονίωνα ¥νακτα·

Ζεà πάτερ ε� ποτε δή σε µετ' ¢θανάτοισιν Ôνησα

À �πει À �ργJ, τόδε µοι κρήηνον �έλδωρ·

505 τίµησόν µοι υ�Õν Öς çκυµορώτατος ¥λλων

�πλετ'· ¢τάρ µιν νàν γε ¥ναξ ¢νδρîν 'Αγαµέµνων

ºτίµησεν· �λëν γ¦ρ �χει γέρας αÙτÕς ¢πούρας.

¢λλ¦ σύ πέρ µιν τ�σον 'Ολύµπιε µητίετα Ζεà·

τόφρα δ' �π� Τρώεσσι τίθει κράτος Ôφρ' ¨ν 'Αχαιο�

510 υ�Õν �µÕν τίσωσιν Ñφέλλωσίν τέ � τιµÍ.

ìς φάτο· τ¾ν δ' οÜ τι προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς,

¢λλ' ¢κέων δ¾ν Âστο· Θέτις δ' æς ¼ψατο γούνων

ìς �χετ' �µπεφυυ�α, κα� ε�ρετο δεύτερον αâτις·

νηµερτ�ς µ�ν δή µοι Øπόσχεο κα� κατάνευσον

515 À ¢πόειπ', �πε� οÜ τοι �πι δέος, Ôφρ' �å ε�δέω

Óσσον �γë µετ¦ π©σιν ¢τιµοτάτη θεός ε�µι.

τ¾ν δ� µέγ' Ñχθήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·

Ã δ¾ λοίγια �ργ' Ó τέ µ' �χθοδοπÁσαι �φήσεις

�ΗρV Óτ' ¥ν µ' �ρέθVσιν Ñνειδείοις �πέεσσιν·
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520 ¿ δ� κα� αÜτως µ' α�ε� �ν ¢θανάτοισι θεο�σι

νεικε�, καί τέ µέ φησι µάχV Τρώεσσιν ¢ρήγειν.

¢λλ¦ σÝ µ�ν νàν αâτις ¢πόστιχε µή τι νοήσV

�Ηρη· �µο� δέ κε ταàτα µελήσεται Ôφρα τελέσσω·

ε� δ' ¥γε τοι κεφαλÍ κατανεύσοµαι Ôφρα πεποίθVς·

525 τοàτο γ¦ρ �ξ �µέθεν γε µετ' ¢θανάτοισι µέγιστον

τέκµωρ· οÙ γ¦ρ �µÕν παλινάγρετον οÙδ' ¢πατηλÕν

οÙδ' ¢τελεύτητον Ó τί κεν κεφαλÍ κατανεύσω.

Ã κα� κυανέVσιν �π' Ñφρύσι νεàσε Κρονίων·

¢µβρόσιαι δ' ¥ρα χα�ται �περρώσαντο ¥νακτος

530 κρατÕς ¢π' ¢θανάτοιο· µέγαν δ' �λέλιξεν �Ολυµπον.

τώ γ' ìς βουλεύσαντε διέτµαγεν· ¿ µ�ν �πειτα

ε�ς ¤λα «λτο βαθε�αν ¢π' α�γλήεντος 'Ολύµπου,

ΖεÝς δ� �Õν πρÕς δîµα· θεο� δ' ¤µα πάντες ¢νέσταν

�ξ �δέων σφοà πατρÕς �ναντίον· οÙδέ τις �τλη

535 µε�ναι �περχόµενον, ¢λλ' ¢ντίοι �σταν ¤παντες.

ìς Ö µ�ν �νθα καθέζετ' �π� θρόνου· οÙδέ µιν �Ηρη

ºγνοίησεν �δοàσ' Óτι ο� συµφράσσατο βουλ¦ς

¢ργυρόπεζα Θέτις θυγάτηρ ¡λίοιο γέροντος.

αÙτίκα κερτοµίοισι ∆ία Κρονίωνα προσηύδα·

540 τίς δ' αâ τοι δολοµÁτα θεîν συµφράσσατο βουλάς·

α�εί τοι φίλον �στ�ν �µεà ¢πÕ νόσφιν �όντα
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κρυπτάδια φρονέοντα δικαζέµεν· οÙδέ τί πώ µοι

πρόφρων τέτληκας ε�πε�ν �πος Óττι νοήσVς.

τ¾ν δ' ºµείβετ' �πειτα πατ¾ρ ¢νδρîν τε θεîν τε·

545 �Ηρη µ¾ δ¾ πάντας �µοÝς �πιέλπεο µύθους

ε�δήσειν· χαλεποί τοι �σοντ' ¢λόχJ περ �ούσV·

¢λλ' Öν µέν κ' �πιεικ�ς ¢κουέµεν οÜ τις �πειτα

οÜτε θεîν πρότερος τÕν ε�σεται οÜτ' ¢νθρώπων·

Öν δέ κ' �γëν ¢πάνευθε θεîν �θέλωµι νοÁσαι

550 µή τι σÝ ταàτα �καστα διείρεο µηδ� µετάλλα.

τÕν δ' ºµείβετ' �πειτα βοîπις πότνια �Ηρη·

α�νότατε Κρονίδη πο�ον τÕν µàθον �ειπες·

κα� λίην σε πάρος γ' οÜτ' ε�ροµαι οÜτε µεταλλî,

¢λλ¦ µάλ' εÜκηλος τ¦ φράζεαι ¤σσ' �θέλVσθα.

555 νàν δ' α�νîς δείδοικα κατ¦ φρένα µή σε παρείπV

¢ργυρόπεζα Θέτις θυγάτηρ ¡λίοιο γέροντος·

ºερίη γ¦ρ σοί γε παρέζετο κα� λάβε γούνων·

τÍ σ' Ñΐω κατανεàσαι �τήτυµον æς 'ΑχιλÁα

τιµήσVς, ÑλέσVς δ� πολέας �π� νηυσ�ν 'Αχαιîν.

560 τ¾ν δ' ¢παµειβόµενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·

δαιµονίη α�ε� µ�ν Ñΐεαι οÙδέ σε λήθω·

πρÁξαι δ' �µπης οÜ τι δυνήσεαι, ¢λλ' ¢πÕ θυµοà

µ©λλον �µο� �σεαι· τÕ δέ τοι κα� ·ίγιον �σται.
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ε� δ' οÛτω τοàτ' �στ�ν �µο� µέλλει φίλον ε�ναι·

565 ¢λλ' ¢κέουσα κάθησο, �µù δ' �πιπείθεο µύθJ,

µή νύ τοι οÙ χραίσµωσιν Óσοι θεοί ε�σ' �ν 'ΟλύµπJ

«σσον �όνθ', Óτε κέν τοι ¢άπτους χε�ρας �φείω.

ìς �φατ' �δεισεν δ� βοîπις πότνια �Ηρη,

καί ·' ¢κέουσα καθÁστο �πιγνάµψασα φίλον κÁρ·

570 Ôχθησαν δ' ¢ν¦ δîµα ∆ιÕς θεο� ΟÙρανίωνες·

το�σιν δ' �Ηφαιστος κλυτοτέχνης Ãρχ' ¢γορεύειν

µητρ� φίλV �πίηρα φέρων λευκωλένJ �ΗρV·

Ã δ¾ λοίγια �ργα τάδ' �σσεται οÙδ' �τ' ¢νεκτά,

ε� δ¾ σφë �νεκα θνητîν �ριδαίνετον ïδε,

575 �ν δ� θεο�σι κολJÕν �λαύνετον· οÙδέ τι δαιτÕς

�σθλÁς �σσεται Ãδος, �πε� τ¦ χερείονα νικ´.

µητρ� δ' �γë παράφηµι κα� αÙτÍ περ νοεούσV

πατρ� φίλJ �πίηρα φέρειν ∆ιί, Ôφρα µ¾ αâτε

νεικείVσι πατήρ, σÝν δ' ¹µ�ν δα�τα ταράξV.

580 ε� περ γάρ κ' �θέλVσιν 'Ολύµπιος ¢στεροπητ¾ς

�ξ �δέων στυφελίξαι· Ö γ¦ρ πολÝ φέρτατός �στιν.

¢λλ¦ σÝ τÕν �πέεσσι καθάπτεσθαι µαλακο�σιν·

αÙτίκ' �πειθ' �λαος 'Ολύµπιος �σσεται ¹µ�ν.

ìς ¥ρ' �φη κα� ¢ναΐξας δέπας ¢µφικύπελλον

585 µητρ� φίλV �ν χειρ� τίθει καί µιν προσέειπε·
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τέτλαθι µÁτερ �µή, κα� ¢νάσχεο κηδοµένη περ,

µή σε φίλην περ �οàσαν �ν Ñφθαλµο�σιν �δωµαι

θεινοµένην, τότε δ' οÜ τι δυνήσοµαι ¢χνύµενός περ

χραισµε�ν· ¢ργαλέος γ¦ρ 'Ολύµπιος ¢ντιφέρεσθαι·

590 ½δη γάρ µε κα� ¥λλοτ' ¢λεξέµεναι µεµαîτα

·�ψε ποδÕς τεταγëν ¢πÕ βηλοà θεσπεσίοιο,

π©ν δ' Ãµαρ φερόµην, ¤µα δ' ºελίJ καταδύντι

κάππεσον �ν ΛήµνJ, Ñλίγος δ' �τι θυµÕς �νÁεν·

�νθά µε Σίντιες ¥νδρες ¥φαρ κοµίσαντο πεσόντα.

595 ìς φάτο, µείδησεν δ� θε¦ λευκώλενος �Ηρη,

µειδήσασα δ� παιδÕς �δέξατο χειρ� κύπελλον·

αÙτ¦ρ Ö το�ς ¥λλοισι θεο�ς �νδέξια π©σιν

ο�νοχόει γλυκÝ νέκταρ ¢πÕ κρητÁρος ¢φύσσων·

¥σβεστος δ' ¥ρ' �νîρτο γέλως µακάρεσσι θεο�σιν

600 æς �δον �Ηφαιστον δι¦ δώµατα ποιπνύοντα.

ìς τότε µ�ν πρόπαν Ãµαρ �ς ºέλιον καταδύντα

δαίνυντ', οÙδέ τι θυµÕς �δεύετο δαιτÕς �ΐσης,

οÙ µ�ν φόρµιγγος περικαλλέος ¿ν �χ' 'Απόλλων,

Μουσάων θ' α� ¥ειδον ¢µειβόµεναι Ñπ� καλÍ.

605 αÙτ¦ρ �πε� κατέδυ λαµπρÕν φάος ºελίοιο,

ο� µ�ν κακκείοντες �βαν ο�κον δ� �καστος,

Âχι �κάστJ δîµα περικλυτÕς ¢µφιγυήεις
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�Ηφαιστος ποίησεν �δυίVσι πραπίδεσσι·

ΖεÝς δ� πρÕς Öν λέχος ½ϊ' 'Ολύµπιος ¢στεροπητής,

610 �νθα πάρος κοιµ©θ' Óτε µιν γλυκÝς Ûπνος �κάνοι·

�νθα καθεàδ' ¢ναβάς, παρ¦ δ� χρυσόθρονος �Ηρη.


