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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Ιωάννη Θ. Κακριδή 
 
Την ώρα που παρουσιάζω τη µετάφραση της Οδύσσειας µια µεγάλη ευθύνη 
νιώθω να φεύγει από πάνω µου, την ίδια στιγµή όµως µια καινούργια, το ίδιο 
βαριά, να µε κυκλώνει.  
 
Ο Νίκος Καζαντζάκης τελείωσε την πρώτη γραφή της µετάφρασης της Ιλιάδας 
στις 27 του Οχτώβρη του 1942. Από την άλλη κιόλας µέρα καταπιάστηκε να 
µεταφράζει την Οδύσσεια. Σε δυο µέσα µήνες είχε έτοιµες και τις 
εικοσιτέσσερεις ραψωδίες σε πρώτο σχέδιο! Τώρα ερχόταν η δικιά µου η σειρά 



να επεξεργαστώ το κείµενο του συνεργάτη µου και να ετοιµάσω τη δεύτερη 
γραφή' την τρίτη θα την έκανε πάλι ο Καζαντζάκης. Τη µέθοδο της διαδοχικής 
χωριστής επεξεργασίας την είχαµε εφαρµόσει και στην Ιλιάδα. Αρχικά την είχε 
επιβάλει η απόσταση που χώριζε τους δυο συνεργάτες —ο ένας στη Γαλλία, ο 
άλλος στην Ελλάδα, γρήγορα όµως ο τρόπος αυτός της δουλειάς αποδείχτηκε 
πολύ αποδοτικός. Μόνο στο τέλος σχεδιάζαµε να συζητήσουµε µαζί όσα 
προβλήµατα θα είχαν µείνει στο µεταξύ άλυτα. Το ίδιο είχαµε κάνει και στην 
πρώτη µας συνεργασία.  
 
Η Οδύσσεια χρειάστηκε ωστόσο να περιµένει χρόνια πολλά, ως που να έρθει η 
σειρά της' γιατί η Ιλιάδα µας εκδόθηκε µόλις το Σεπτέµβρη του 1955, ύστερα 
από δεκατεσσάρων χρόνων δούλεµα και ξαναδούλεµα.  
 
Αµέσως έπειτα από την έκδοση της Ιλιάδας ο Καζαντζάκης αρχίζει να 
φανερώνει έντονα την ανησυχία του, µήπως δεν προφτάσουµε να τελειώσουµε 
την Οδύσσεια. Η υγεία του έχει κλονιστεί και το ξέρει. Όσο κι αν η περηφάνεια 
του κρητικού τον εµποδίζει να µιλήσει καθαρά για θάνατο, την αγωνία του 
µήπως «µπούµε στον Παράδεισο µε το ένα µόνο πόδι» τη φανερώνει κάθε 
γράµµα του της εποχής εκείνης: «Κάνε γρήγορα, ζω ακόµα, µα µην το ξεχνάς, 
δε θα ζω πάντα' και που θα βρεις άλλον τόσο βολικό συνεργάτη και εργάτη;» 
(15-9-1956)  
 
Μα ο δικός του ο συνεργάτης δεν µπορεί να δουλέψει όσο γρήγορα θέλει ο 
Καζαντζάκης' γιατί δεν είναι σαν εκείνον ελεύθερος να διαθέσει τις ώρες του, 
όπως του αρέσει. Έχει πάντα έγνοιες πολλές: πανεπιστηµιακή διδασκαλία, 
συνεδρίες και εξετάσεις ατέλειωτες, ταξίδια στο εξωτερικό' έχει ακόµα να 
δηµοσιέψει βιβλία και µελέτες, που χρόνια περίµεναν να πάρουν την οριστική 
τους µορφή' ούτε και την αντοχή του φίλου του έχει. Μόλις στο τέλος του 
1956 κατορθώνει να του στείλει δουλεµένες δυο ραψωδίες. Ο Καζαντζάκης 
δείχνει ευχαριστηµένος από τη δεύτερη αυτή γραφή: «τελείωσα τα δυο 
γράµµατα, ε και ζ, και περιµένω καινούργια. ∆εν έκαµα πολλές µεταβολές' 
καταντάει να µη µ' έχεις πια ανάγκη. Ο στίχος σου είναι σωστός και η γλώσσα 
πλούσια». (9-1-1957) 
 
Ακολουθεί το µοιραίο ταξίδι στην απόµακρη Ανατολή και ο πικρός θάνατος 
του Καζαντζάκη τον Οχτώβρη του 1957 στη Γερµανία. Και αποµένω µε τη 
βαριά τύψη πως δεν έκανα τ' αµπόρετα µπορετά να προχωρήσω στην 
επεξεργασία της Οδύσσειας µέσα στα χρόνια που βρισκόταν ακόµα εκείνος 
στη ζωή. Και πόση θα ήταν αλήθεια η χαρά του να ξεφυλλίσει και την 
Οδύσσεια τυπωµένη! Ούτε και που θα δίναµε τέλος στη συνεργασία µας 
άλλωστε: σχεδιάζαµε αµέσως έπειτα να καταπιαστούµε µε τον Πίνδαρο, 
µπορεί και µε το Θουκυδίδη . . .  
 



Από τη µέρα που µας έλειψε ο Καζαντζάκης ως σήµερα µια στάθηκε η µεγάλη 
µου έγνοια: να τελειώσω τη µετάφραση, µονάχος µου πια . Έτσι θα ξαλάφρωνα 
από το βάρος της ευθύνης να αφήσω ανεκπλήρωτο το όνειρο του συντρόφου 
µου, να µεταφράσουµε ολόκληρο τον Όµηρο. Από εδώ όµως ξεκινάει η 
καινούργια µου ευθύνη: µια και έλειψε η πολύτιµη συµβολή του Καζαντζάκη, 
από που πήρα το κουράγιο να τον παρουσίασω συνεργάτη µου; Είχα το 
δικαίωµα να βάλω το µεγάλο του όνοµα δίπλα στο δικό µου; 
 
Στα οχτώ χρόνια που πέρασαν δούλεψα τη µετάφραση της Οδύσσειας στίχο 
µε στίχο πέντε φορές. Από το πρώτο πρόχειρο σχέδιο που µου είχε εκείνος 
στείλει στα 1942 πολύ λίγοι στίχοι απόµειναν αναλλοίωτοι στην οριστική 
διατύπωση του κειµένου. 
 
Από το δρόµο όµως που είχαµε µαζί ανοίξει στη µετάφραση της Ιλιάδας δε 
νοµίζω πως ξεστράτισα, γιατί πιστεύω πως είναι ο µόνος σωστός.*) ∆εν υπάρχει 
αµφιβολία: αν ο Καζαντζάκης ζούσε και φτάναµε µαζί στο τέρµα, η 
µετάφραση θα είχε άλλη, µπορεί και δέκα φορές καλύτερη µορφή. Ποιος να 
παραβγεί µαζί του στη γνώση της νεοελληνικής, στη γλωσσοπλαστική δύναµη, 
στην ποιητική ευαισθησία; Καθώς όµως βρισκόµαστε στη δούλεψη του 
Οµήρου τόσα χρόνια µαζί, τώρα που βρέθηκα µονάχος ζεµένος στο χρέος, 
έχω τον εγωισµό να πιστεύω πως δεν πρόδωκα τον κοινό µας αγώνα —ούτε 
τον Όµηρο µας. 
 
∆ιαφορετικός είναι ο αγέρας της Οδύσσειας γι' αυτόν που έρχεται από την 
Ιλιάδα. Στην Οδύσσεια τον τρωικό πόλεµο οι ήρωες δεν τον ζουν σαν 
καθηµερινή οδυνηρή πραγµατικότητα, τον ζουν σα θύµηση µόνο. ∆ε 
βρισκόµαστε πια στης Τροίας το κάστρο και τον κάµπο- εδώ η σκηνή όλο και 
αλλάζει: τα ταξίδια του Τηλέµαχου και οι παραδαρµοί του Οδυσσέα µας 
οδηγούν σε πλήθος θάλασσες και χώρες, άλλες πραγµατικές, άλλες µυθικές. 
Και στην Οδύσσεια παραµονεύουν τον ήρωα ο κίντυνος και ο θάνατος' τι κοινό 
όµως έχει ο άθλιος χαµός των συντρόφων του Οδυσσέα από τον Πολύφηµο ή 
από τη Σκύλλα µε τον τιµηµένο σκοτωµό ενός ήρωα από το κοντάρι του 
αντίµαχου στον τρωικό κάµπο; Και οι ειρηνικές σκηνές της Οδύσσειας δε 
θυµίζουν καθόλου τις αντίστοιχες της Ιλιάδας: δεν έχει κανείς παρά να 
παραβάλει τη συνάντηση του Έκτορα και της Αντροµάχης µε τη συνάντηση 
του Οδυσσέα και της Πηνελόπης. Ακόµα το παραµύθι, που του είχαν λίγο 
πολύ κλειστεί οι πόρτες στην Ίλιάδα, εδώ δεν αφήνει ευκαιρία να µην 
ξεπροβάλει: στο µονόµατο ανθρωποφάγο τέρας, στον «Κανέναν» του Οδυσσέα, 
στα θαµατουργά βοτάνια της Πολυδάµνας και του Ερµή, στις µαγικές τέχνες 
της Κίρκης, στο ταξίδι του Κάτω Κόσµου.  
 
Αυτόν τον διαφορετικόν αγέρα δεν είναι µόνο το περιεχόµενο, είναι και η 
µορφή που τον δηµιουργεί ως ένα βαθµό. Βέβαια, και η γλώσσα και το µέτρο 
κρατιούνται στην Οδύσσεια ίδια µε της Ιλιάδας, και όµως κάτι έχει και εδώ 



αλλάξει. Οι έρευνες του Page έδειξαν πως έξω από τα κοινά στοιχεία ανάµεσα 
στα δυο έπη υπάρχουν και ορισµένες διαφορές στον εκφραστικό πλούτο και 
στην προσωδία. Αν δεν είµαστε αναγκασµένοι ν' αποδεχτούµε τα παράτολµα 
συµπεράσµατα τον άγγλου φιλόλογου, µια φορά ο µεταφραστής που έρχεται 
από την Ιλιάδα έπρεπε να δοκιµάσει να διαφοροποιήσει κάπως τα εκφραστικά 
του µέσα, αν ήθελε να πετύχει τους καινούργιους τόνους που ακούγονται στην 
Οδύσσεια —άλλο ζήτηµα αν το κατόρθωσε.  
 
Όταν µελετούµε την ιστορία µιας γλώσσας σε µιαν ορισµένη χρονική περίοδο, 
ένα από τα πιο γοητευτικά θέµατα είναι να παρακολουθήσει κανείς τη βαθµιαία 
προκοπή της, όπως φανερώνεται στις διαδοχικές δόκιµες µεταφράσεις ενός 
συγγραφέα κλασικού, παλιού ή ξένου, του ίδιου πάντα. Αυτό που επιχείρησε ο 
Gundolf στη γερµανική γλώσσα παρακολουθώντας την εξέλιξη της από τις 
µεταφράσεις που έγιναν του Shakespeare, πρέπει να γίνει και σε µας κάποτε. 
Από την ηµέρα που γίναµε έθνος ελεύθερο πάλι, ενάµισι κάπου αιώνα τώρα, οι 
αρχαίοι Έλληνες κλασικοί έχουν µεταφραστεί πολλές φορές. Ειδικά για την 
Οδύσσεια, από τότε που τη µετάφρασε ο Πολυλάς κοντεύουν εκατό χρόνια. 
Στο µεταξύ είχαµε τη µετάφραση του Εφταλιώτη, συµπληρωµένη από τον 
Ποριώτη, και του Σίδερη. Σήµερα παραδίνουµε στον ελληνικό λαό µια 
καινούργια απόδοση. Αποτελεί η νέα αυτή προσπάθεια κάποια πρόοδο; 
Μαρτυρεί πώς η νεοελληνική γλώσσα στο µεταξύ πρόκοψε —ή µελετήθηκε 
καλύτερα—, ώστε ο µεταφραστής να µπορέσει να πλησιάσει την οµορφιά του 
οµηρικού κειµένου περισσότερο από ό,τι το είχαν κατορθώσει οι πιο παλιοί;  
 
Ας πάρουµε ένα δυο από τα βασικά προβλήµατα που αντικρίζει ο 
µεταφραστής του Οµήρου: το σύνθετο, κοσµητικό που λέγεται επίθετο πρώτα, 
και έπειτα το ιδιότυπο ύφος του ποιητή: από τη µια στερεότυπα στοιχεία 
παρµένα από την πιο παλιά επική παράδοση' από την άλλη µορφικά θέµατα 
δανεισµένα, άµεσα ή έµµεσα, από τα σύγχρονα δηµοτικά τραγούδια' τέλος 
στοιχεία προσωπικά —ο Όµηρος είναι µια προσωπικότητα, που ξεχωρίζει 
έντονα και από τους ανώνυµους ποιητές των δηµοτικών τραγουδιών και από 
τους τυχόν επώνυµους άλλους επικούς.  
 
Για την απόδοση του οµηρικού σύνθετου η προσπάθεια αρχίζει µε τον Πολυλά 
κιόλας. Η γλώσσα µας έχει ευτυχώς κρατήσει µέσα στους αιώνες τη θαυµαστή 
πλαστικότητα της, και η σύνθεση δε δυσκολεύει, έξω από ορισµένες 
περιπτώσεις. Η γλωσσοπλαστική δύναµη τον Πάλλη αργότερα µας χάρισε όχι 
λίγα νεοελληνικά σύνθετα, που θα ήταν αµαρτία να µην τα κρατήσουµε και 
µεις. Στον Εφταλιώτη και στον Σίδερη, αντίθετα, τις προσπάθειες δεν έχουµε 
στο σηµείο αυτό καµιά σηµαντική πρόοδο. Πόση δουλειά είχε να γίνει ακόµα 
το καταλάβαµε οι δυο συνεργάτες, όταν ανατρέχοντας σε υστερότερα 
µεσαιωινικά και σε νεοελληνικά κείµενα βρήκαµε έτοιµα όχι λίγα σύνθετα, 
πιστή θαρρείς απόδοση των οµηρικών. Άλλα πλάσαµε µόνοι µας' αν πετύχαµε 
ή όχι, δεν είναι δικιά µας δουλειά να το κρίνουµε. 



 
Ότι στου Οµήρου το προσωπικό ύφος ανακατώνονται στοιχεία παραδοσιακά 
και λαϊκά, είναι κάτι που µόλις στα τελευταία χρόνια κατόρθωσε να 
πιστοποιήσει και ν' αξιολογήσει η έρευνα. ∆εν µπορούµε λοιπόν να 
κατηγορήσουµε τον Πάλλη, αν πριν από εξήντα χρόνια τόνισε το προσωπικό 
ιδιαίτερα στοιχείο. Αντίθετα ο Εφταλιώτης και ο Σίδερης ζήτησαν να φέρουν 
την Οδύσσεια πολύ πιο κοντά στο ανώνυµο λαϊκό τραγούδι απ' ό,τι έπρεπε. 
Να πέτυχε άραγε η καινούργια µετάφραση και τον προσωπικό τόνο να 
κρατήσει και παράλληλα ν' αφήσει ν' ακουστούν εδώ κι εκεί και οι λαϊκοί 
τρόποι και οι παραδοσιακές στερεότυπες εκφράσεις; —Ενδεικτικά αναφέρω 
και άλλα προβλήµατα, που τη λύση τους από τους διάφορους µεταφραστές του 
Οµήρου θα έπρεπε να την αξιολογήσει η κριτική: Αντικατάσταση του αρχαίου 
ηρωικού µέτρου µε τον παραδοσιακό µας δεκαπεντασύλλαβο (Πολυλάς, 
Πάλλης, Εφταλιώτης, Σίδερης), ή µε δεκαεφτασύλλαβο (Καζαντζάκης-
Κακριδής), η µε αποµίµηση του δαχτυλικού εξαµέτρου (Ποριώτης); —
∆ιατήρηση των όρων που εκφράζουν στοιχεία της αρχαίας ζωής, ανύπαρχτα 
σήµερα, ή ανανέωση τους; —∆ιατήρηση της µεγάλης ποικιλίας της οµηρικής 
γλώσσας και στη µετάφραση, ή επιβολή ενός αυστηρά καθορισµένου τυπικού 
της νεοελληνικής; 
 
Πως θα µπορούσα να κλείσω τον πρόλογο αυτόν, χωρίς να χαράξω µε βαθιάν 
ευγνωµοσύνη το όνοµα τον Παντελή Πρεβελάκη; —του φίλου που µας είχε 
σταθεί στην Ιλιάδα' που µου στάθηκε και στην Οδύσσεια όλα τα χρόνια, 
παρακολουθώντας µε στοργή κάθε καινούργια γραφή της και δίνοντας µου 
κουράγιο σε κάθε δύσκολη ώρα. Και δεν ήταν λίγες οι δύσκολες ώρες µέσα 
στα οχτώ χρόνια που κύλησαν.  
 
Αύγουστος του 1965 Ι.Θ.Κ.  
 
*) Για τον τρόπο που δουλέψαµε και τους σκοπούς πού κννηγήσαµε 
µεταφράζοντας την Ιλιάδα έγραψα ένα διεξοδικό άρθρο στην Καινούρια 
Εποχή (Χειµώνας 1956) Με τη νέα τώρα εµπειρία η µελέτη αύτη χρειάζεται 
κάποια αναθεώρηση 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
Οι 24 Ραψωδίες της Οδύσσειας 
 
1. α (Θεών αγορά. Αθηνάς παραίνεσις προς Τηλέµαχον. Μνηστήρων ευωχία): 
Η διήγηση ξεκινάει µε την τελευταία από τις περιπέτειες του Οδυσσέα στο νησί 
της Καλυψώς. Τα προηγούµενα γεγονότα θα εξιστορηθούν µε µία µεγάλη 
αναδροµή από τον ίδιο τον Οδυσσέα στις επόµενες ραψωδίες. Ο Ποσειδώνας 



θυµωµένος εµποδίζει την επιστροφή του ήρωα στην Ιθάκη. Όµως, κατά την 
απουσία εκείνου στους Αιθίοπες, η Αθηνά αποσπά από το ∆ία την υπόσχεση 
να βοηθήσει τον Οδυσσέα. Προτείνει την αποστολή του Ερµή στην Καλυψώ, 
ενώ η ίδια µε ανθρώπινη µορφή παρουσιάζεται και δίνει συµβουλές στον 
Τηλέµαχο. Ύστερα από αυτές η στάση του Τηλέµαχου απέναντι στους 
µνηστήρες, που γλεντούν στο παλάτι, µοιάζει πιο συνετή.  I  
2. β (Ιθακησίων εκκλησία. Τηλεµάχου αποδηµία): Την άλλη µέρα στη 
συνέλευση του λαού ο Τηλέµαχος εκφράζει την απόφασή του να ερευνήσει την 
τύχη του πατέρα του και αποφασίζει να ταξιδέψει στην Πελοπόννησο. Η θέση 
του συναντά την κοροϊδία και το θράσος των µνηστήρων, αλλά η Αθηνά µε τη 
µορφή του Μέντορα βοηθά στην ετοιµασία του καραβιού µε το οποίο ο 
Τηλέµαχος αναχωρεί τη νύχτα.  II  
3. γ (Τα εν Πύλω): Στην Πύλο ο Τηλέµαχος συναντά το Νέστορα, που όµως 
τίποτα δε γνωρίζει να τον πληροφορήσει για τον πατέρα του. Την άλλη µέρα 
µαζί µε τον Πεισίστρατο, το γιο του Νέστορα, φεύγει για τη Σπάρτη.  III  
4. δ (Τα εν Λακεδαίµονι): Στη Σπάρτη ο Μενέλαος γιορτάζει τους διπλούς 
γάµους του γιου και της κόρης του. Από αυτόν ο Τηλέµαχος µαθαίνει τις 
ιστορίες της επιστροφής άλλων αρχηγών των Αχαιών και ότι ο πατέρας του 
βρίσκεται στο νησί της Καλυψώς. Πίσω στην Ιθάκη οι µνηστήρες σχεδιάζουν 
το φόνο του Τηλεµάχου, ενώ η Αθηνά παρηγορεί την Πηνελόπη.  IV  
5. ε (Οδυσσέως σχεδία): Σε συµβούλιο των θεών ο ∆ίας αποφασίζει να στείλει 
τον Ερµή στην Καλυψώ. Εκείνη υπακούοντας στη θεϊκή θέληση καθοδηγεί τον 
Οδυσσέα να φτιάξει µία σχεδία και του επιτρέπει να φύγει. Μετά από πλεύση 
18 ηµερών, ο Ποσειδώνας τον αντιλαµβάνεται και προκαλεί καταιγίδα. Ο 
Οδυσσέας σώζεται από το θάνατο χάρις στην επέµβαση της Λευκοθέας και 
φτάνει στην ακτή της Σχερίας, στη χώρα των Φαιάκων, τρεις µέρες µετά το 
ναυάγιο. Εκεί πέφτει σε βαθύ ύπνο.  V  
6. ζ (Oδυσσέως άφιξις εις Φαίακας): Η Αθηνά στέλνει όνειρο στη Ναυσικά -
κόρη του βασιλιά των Φαιάκων- το οποίο την παρακινεί να πάει µε τις φίλες 
της στην ακτή. Εκεί συναντούν τον Οδυσσέα. Οι κοπέλες τροµάζουν, αλλά η 
Ναυσικά του προσφέρει βοήθεια και τον οδηγεί σε άλσος έξω από την πόλη.  
VI  
7. η (Oδυσσέως είσοδος προς Aλκίνοον): Καλυµµένος µε οµίχλη σταλµένη 
από την Αθηνά ο Οδυσσέας κατορθώνει να µπει στο παλάτι, όπου ζητά άσυλο 
από τη βασίλισσα Aρήτη. ∆ιηγείται τις περιπέτειές του µετά την αναχώρηση 
από την Καλυψώ και ο Αλκίνοος υπόσχεται να τον βοηθήσει να επιστρέψει 
στην πατρίδα του.  VII  
8. θ (Oδυσσέως σύστασις προς Φαίακας): Την άλλη µέρα, στο γιορταστικό 
τραπέζι που γίνεται προς τιµήν του Οδυσσέα, ο ∆ηµόδοκος τραγουδά για τα 
κατορθώµατα του Αχιλλέα και του Οδυσσέα, γεγονός που τον κάνει να κλάψει 
κρυφά. Ο Αντήνορας το αντιλαµβάνεται και διακόπτει τη γιορτή. Ακολουθούν 
αγώνες, στους οποίους ο Οδυσσέας εντυπωσιάζει στη ρίψη του δίσκου. Στο 
βραδινό τραπέζι ο ∆ηµόδοκος τραγουδά αυτή τη φορά για το ∆ούρειο ίππο. 



Ο Οδυσσέας συγκινείται και τώρα πια ο Αλκίνοος τον ρωτά το όνοµά του και 
τις περιπέτειές του.  VIII  
9. ι (Αλκίνου απόλογοι. Κυκλώπεια): Ο Οδυσσέας φανερώνει την ταυτότητά 
του και αρχίζει τη διήγηση όσων συνέβησαν µετά την αναχώρησή του από την 
Τροία. Αφηγείται την καταστροφή της Ίσµαρου και τις απώλειες από τους 
Κίκονες. Ακολουθεί θύελλα που τους οδηγεί στη χώρα των Λωτοφάγων, όπου 
ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του κινδυνεύουν από αµνησία. Στη συνέχεια 
φτάνουν στη χώρα των Κυκλώπων, όπου πολλοί θανατώνονται στη σπηλιά του 
Kύκλωπα. Ο Οδυσσέας όµως τον εξαπατά, λέγοντάς του ότι ονοµάζεται Ούτις 
(Κανένας), και τελικά τον τυφλώνει, αφού πρώτα τον έχει µεθύσει. Από ένα 
µοιραίο κοµπασµό του ο ήρωας αποκαλύπτει φεύγοντας το πραγµατικό του 
όνοµα και η κατάρα του Κύκλωπα είναι αυτή που στρέφει την οργή του 
Ποσειδώνα εναντίον του Oδυσσέα.  IX  
10. κ (Τα περί Αιόλου και Λαιστρυγόνων και Κίρκης): Από το νησί του Αιόλου 
φεύγουν µε ούριο άνεµο. Όταν όµως οι σύντροφοί του ανοίγουν το ασκί στο 
οποίο ο Αίολος έχει κλείσει τις θύελλες, ξαναβρίσκονται πίσω σε αυτό. Αυτή τη 
φορά όµως ο Αίολος τους διώχνει, φοβούµενος ότι οι θεοί είναι ενάντιοι στον 
Οδυσσέα. Περνούν από τη χώρα των Λαιστρυγόνων, όπου καταστρέφονται 
όλα τα καράβια εκτός από του Οδυσσέα, και φτάνουν στο νησί της Κίρκης. Η 
θεά-µάγισσα µεταµορφώνει σε χοίρους την αναγνωριστική οµάδα που στέλνει 
ο Οδυσσέας, αλλά εκείνος τους σώζει µε τη βοήθεια του Ερµή. Παραµένουν 
στο νησί για ένα χρόνο και όταν ο Οδυσσέας ζητά να φύγει, η Κίρκη τον 
συµβουλεύει να επισκεφτεί πρώτα τη χώρα των νεκρών.  X  
11. λ (Νέκυια): Περνούν τον Ωκεανό και φτάνουν στη χώρα των Κιµµερίων, 
όπου βασιλεύει το σκοτάδι. Εκεί ο Οδυσσέας θυσιάζει ένα ζώο και οι ψυχές 
των νεκρών µαζεύονται γύρω από το αίµα. Βλέπει τον Αχιλλέα, µαθαίνει για το 
θάνατο του Αγαµέµνονα και τελικά ο Τειρεσίας του προλέγει όσα θα 
ακολουθήσουν, ακόµα και γεγονότα που δεν περιλαµβάνονται στην Οδύσσεια. 
Έπειτα επιστρέφουν εύκολα στο νησί της Κίρκης.  XI  
12. µ (Σειρήνες, Σκύλλα, Χάρυβδις, βόες Ηλίου): Φεύγοντας από την Κίρκη 
συναντούν τις γοητευτικές Σειρήνες, το τραγούδι των οποίων µόνο ο Οδυσσέας 
ακούει δεµένος στο κατάρτι του πλοίου του. Ύστερα πέφτουν στη Σκύλλα και 
τη Χάρυβδη και χάνονται πολλοί σύντροφοί του. Όσοι επιζούν βγαίνουν στο 
νησί του Ήλιου, όπου παρακούοντας την εντολή του θεού σκοτώνουν τα βόδια 
του, γεγονός που προκαλεί την οργή του. Στην κακοκαιρία που ακολουθεί, ο 
Οδυσσέας χάνει όλους τους συντρόφους του και µόνος του ναυαγός φτάνει 
στην Ωγυγία, στο νησί της Καλυψώς.  XII  
13. ν (Oδυσσέως απόπλους παρά Φαιάκων και άφιξις εις Ιθάκην): Ο Οδυσσέας 
φορτωµένος δώρα µεταφέρεται από τους Φαίακες στην Ιθάκη. Τον αποθέτουν 
κοιµισµένο στην ακτή και όταν ξυπνά δεν αναγνωρίζει την πατρίδα του, µέχρι 
τη στιγµή που επεµβαίνει η Αθηνά. Μαζί καταστρώνουν το σχέδιο ενάντια 
στους µνηστήρες και τελικά η θεά τον µεταµορφώνει σε ζητιάνο.  XIII  
14. ξ (Oδυσσέως προς Εύµαιον οµιλία): Ο Οδυσσέας πηγαίνει στον Εύµαιο το 
χοιροβοσκό, στον οποίο όµως δεν αποκαλύπτεται, αλλά του διηγείται µία 



πλαστή ιστορία που όµως έχει πολλά κοινά σηµεία µε τη διαδροµή που 
ακολούθησε ο Μενέλαος όταν χώρισαν οι δρόµοι της επιστροφής των στη 
Τένεδο. XIV  
15. ο (Τηλεµάχου προς Εύµαιον άφιξις): Η Αθηνά παρακινεί τον Τηλέµαχο να 
επιστρέψει από τη Σπάρτη στην Ιθάκη και τον καθοδηγεί πώς να αποφύγει την 
παγίδα των µνηστήρων. Την εποµένη ο Τηλέµαχος καταπλέει στην Ιθάκη και 
πηγαίνει κατευθείαν στον Εύµαιο.  XV  
 
16. π (Τηλεµάχου αναγνωρισµός Οδυσσέως): Ο χοιροβοσκός φεύγει από το 
κτήµα και πηγαίνει στο παλάτι, για να ειδοποιήσει την Πηνελόπη για την άφιξη 
του γιου της. Κατά την απουσία εκείνου, ο Οδυσσέας φανερώνεται στο γιο του 
µε την πραγµατική µορφή του και µαζί σχεδιάζουν την τιµωρία των 
µνηστήρων. Ο Εύµαιος επιστρέφει.  XVI  
17. ρ (Τηλεµάχου επάνοδος εις Ιθάκην): Ο Τηλέµαχος το άλλο πρωί φεύγει 
για την πόλη και λίγο αργότερα τον ακολουθούν ο Εύµαιος και ο Οδυσσέας 
που έχει πάρει και πάλι τη µορφή του ζητιάνου. Ο γιδοβοσκός Μελάνθιος και 
οι µνηστήρες συµπεριφέρονται άσχηµα στον Οδυσσέα, τον οποίο βέβαια 
κανείς τους δεν αναγνωρίζει (εκτός από τον Άργο που αµέσως τον νιώθει -
Όµως τον Άργο η µοίρα εσκέπασε του σκοτεινού θανάτου, 
τον Οδυσσέα µόλις αντίκρισε στα είκοσι χρόνια απάνω). Ο Εύµαιος µεσολαβεί, 
για να δώσει πληροφορίες ο ζητιάνος στην Πηνελόπη.  XVII  
18. σ (Oδυσσέως και Ίρου πυγµή): Ο Οδυσσέας νικά σε πυγµαχία τον αυθάδη 
ζητιάνο Ίρο. Η Πηνελόπη εµφανίζεται και αφήνει να εννοηθεί ότι µπορεί και 
να ξαναπαντρευτεί. Η υπηρέτρια Μελανθώ και οι µνηστήρες κοροϊδεύουν τον 
Oδυσσέα.  XVIII  
19. τ (Oδυσσέως και Πηνελόπης οµιλία. Τα νίπτρα): Ο Οδυσσέας και ο 
Τηλέµαχος αφαιρούν τα όπλα από την αίθουσα µε τη βοήθεια της Αθηνάς. 
Στη συνοµιλία του µε την Πηνελόπη ο Οδυσσέας την προετοιµάζει για την 
επάνοδό του. Καθώς του πλένει τα πόδια, η παραµάνα Ευρύκλεια τον 
αναγνωρίζει από µία ουλή, αλλά µε υπόδειξή του σιωπά. Η Πηνελόπη 
εξαγγέλλει τον αγώνα του τόξου και προαισθάνεται την καταστροφή των 
µνηστήρων.  XIX  
20. υ (Τα προ της µνηστηροφονίας): Ακολουθούν οι ετοιµασίες για το γιορτινό 
τραπέζι της ηµέρας, που είναι αφιερωµένη στον Απόλλωνα. Άσχηµος οιωνός 
του ∆ία αποτρέπει τους µνηστήρες από το σχέδιό τους για τη δολοφονία του 
Τηλέµαχου. Η απερίσκεπτη και προκλητική συµπεριφορά τους, ωστόσο, 
συνεχίζεται και στο τραπέζι.  XX  
21. φ (Τόξου θέσις): Η Πηνελόπη φέρνει το τόξο, ο Τηλέµαχος στήνει τα 
τσεκούρια και οι µνηστήρες δοκιµάζουν µάταια να τεντώσουν τη χορδή του 
τόξου. Έξω από την αίθουσα ο Οδυσσέας αποκαλύπτεται στον Εύµαιο και το 
Φιλοίτιο. Με τη βοήθεια εκείνων, αλλά και της Ευρύκλειας, ολοκληρώνονται οι 
προετοιµασίες για την εφαρµογή του σχεδίου της µνηστηροφονίας. 
Επιστρέφοντας στην αίθουσα ο Οδυσσέας πείθει τους µνηστήρες να του 



επιτρέψουν να δοκιµάσει, τεντώνει το τόξο και εύκολα περνά το βέλος και από 
τα δώδεκα τσεκούρια. XXI  
22. χ (Μνηστηροφονία): Με ένα δεύτερο βέλος του ο Οδυσσέας σκοτώνει τον 
Αντίνοο και ύστερα αποκαλύπτει την πραγµατική του ταυτότητα. Παρά τις 
παρακλήσεις και τις προτάσεις για δώρα, εκείνος συνεχίζει. Ο Εύµαιος και ο 
Τηλέµαχος τού φέρνουν όπλα, ενώ ο Μελάνθιος δίνει όπλα στους µνηστήρες. 
Ακολουθεί µάχη και µε τη βοήθεια της Αθηνάς όλοι οι µνηστήρες 
θανατώνονται. Μόνο στον αοιδό Φήµιο και τον κήρυκα Μέδοντα χαρίζεται η 
ζωή. Επιπλέον, τιµωρούνται υποδειγµατικά οι υπηρέτριες που ακολούθησαν 
τους µνηστήρες και ο Μελάνθιος.  XXII  
23. ψ (Oδυσσέως υπό Πηνελόπης αναγνωρισµός): Η Πηνελόπη συνεχίζει να 
αµφιβάλλει για την επιστροφή του άντρα της. Εκείνος όµως εµφανίζεται µετά 
το λουτρό του ακόµα πιο ωραίος και λαµπερός, χάρη στην επέµβαση της 
Aθηνάς, και διαλύει τις αµφιβολίες της Πηνελόπης µε ένα µυστικό που της 
αποκαλύπτει για την κατασκευή του συζυγικού τους κρεβατιού. Η νύχτα ενώνει 
τους συζύγους, που διηγούνται τα όσα πέρασαν.  XXIII  
24. ω (Σπονδαί): Οι ψυχές των µνηστήρων οδηγούνται στον Άδη. Το 
φάντασµα του Αγαµέµνονα µιλάει για τη διαφορά της Κλυταιµνήστρας από 
την Πηνελόπη. Ο Οδυσσέας συναντά τον πατέρα του Λαέρτη στα κτήµατα. Εν 
τω µεταξύ οι συγγενείς των νεκρών µνηστήρων έχουν στασιάσει στην πόλη. 
Ξεσπάει µάχη, αλλά και πάλι η Αθηνά επεµβαίνει για µία τελευταία φορά 
χαρίζοντας ειρήνη και σταθερότητα.  XXIV  
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Οµήρου Οδύσσεια - α 

Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - Ι. Κακριδή 

-1- Τον άντρα, Μούσα, τον πολύτροπο τραγούδα µου, που πλήθος  
διάβηκε τόπους, αφού πάτησε της Τροίας το κάστρο το άγιο,  
και πολιτείες πολλές εγνώρισε, πολλών βουλές ανθρώπων, 
κι αρίφνητα τυράννια ετράβηξε στα πέλαγα η καρδιά του, 

 

5 για να σωθεί κι αυτός παλεύοντας και πίσω τους συντρόφους  
να φέρει' κι όµως δεν τους γλίτωσε, κι ας το ποθούσε τόσο' 
τι από τις ίδιες τους εχάθηκαν τις ανοµιές εκείνοι —  
οι ανέµυαλοι, που τ' ουρανόδροµου τα βόδια έφαγαν Ήλιου, 
κι αυτός τη µέρα τους αρνήστηκε του γυρισµού. Για τούτα 

 



10 και µας για λέγε, κάπου αρχίζοντας, κόρη θεϊκιά του ∆ία.  

Όσοι Αχαιοί είχαν απ' το θάνατο τον άξαφνο γλιτώσει 
βρίσκονταν σπίτια τους, του πελάγου και της σφαγής σωσµένοι' 
µονάχα αυτόν' που τη γυναίκα του ποθούσε και τη γη του, 
η Καλυψώ η θεά, η πανέµνοστη τον έκρυβε νεράιδα  

15 στις θολωτές σπηλιές της, θέλοντας να τον κρατήσει γι' άντρα..  
Όµως τα χρόνια πια σα γύρισαν κι ήρθε ο καιρός που του 'χαν  
κλώσει οι θεοί να ιδεί το σπίτι του φτασµένος στην Ιθάκη, 
ουδέ κι εκεί µαθές του απόλειψαν οι αγώνες, κι ας βρισκόταν 
µες στους δικούς του πια. Κι οι αθάνατοι τον συµπονούσαν όλοι,  

20 εξόν τον Ποσειδώνα, που άπαυτα του θεϊκού Οδυσσέα  
θυµό κρατούσε, στην πατρίδα του πριχού διαγείρει πίσω. 
Μα τότε αυτός για τους απόµακρους Αιθίοπες είχε φύγει, 
για τους Αιθίοπες, που στην τέλειωση του κόσµου χώρια ζούνε, 
µισοί στου Ήλιου τα βασιλέµατα, µισοί στ' ανάτελά του, 

 

25 κι εκεί τρανές θυσίες του πρόσφερναν από κριγιούς και ταύρους'  
κι αυτός καθούµενος ευφραίνουνταν. Οι αθάνατοι οι άλλοι ωστόσο 
στου ολύµπιου ∆ία το αρχοντοπάλατο βρίσκονταν µαζεµένοι. 
Πρώτος µιλούσε των αθάνατων και των θνητών ο κύρης, 
καθώς τον Αίγιστο τον άψεγο θυµήθη, που εσκοτώθη  

 

30 απ' τον Ορέστη, του Αγαµέµνονα το γιο τον ξακουσµένο.  
Αυτόν θυµήθη τότε κι έλεγε στους αθανάτους µέσα: 
«Πωπώ, µε τους θεούς τα βάζουνε πάντα οι θνητοί, πως τάχα 
τις συφορές εµείς τους στέλνουµε' µα κι οι αδικίες τους είναι 
που πάνω απ' το γραφτό σε βάσανα τους ρίχνουν κοίτα τώρα  

 

35 τον Αίγιστο, δικό του που έκανε του γιου του Ατρέα το ταίρι  
χωρίς γραφτό του να 'ναι, κι έσφαξε στο γυρισµό κι εκείνον,  
τον ίδιο του χαµό κι ας ήξερε' τι του 'χαµε µηνύσει  
πιο πριν µε τον Ερµή, τον ξάγρυπνον αργοφονιά, και κείνον  
να µη σκοτώσει και το ταίρι του να µη ζητάει να πάρει' 

40  τι θα 'ρθει απ' τον Ορέστη η εγδίκηση για τον υγιό του Ατρέα,  
µόλις αντρειέψει και στον τόπο του ποθήσει να διαγείρει.  

Έτσι µιλούσε ο Ερµής, µα του Αίγιστου δεν άλλαζε τη γνώµη,  
κι ας ήταν για καλό του' µαζωχτά τα πλέρωσε όλα τώρα.»  
Τότε η Αθηνά, η θεά η γλαυκόµατη, του απηλογήθη κι είπε: 

45 
«Υγιέ του Κρόνου και πατέρα µας, µες στους θεούς ο πρώτος,  
για κείνον είναι ο πιο που ταίριαζε ξολοθρεµός αλήθεια' 

 



µακάρι να χάνονταν όλοι τους που τέτοιες πράξες κάνουν! 
Μα καίγεται η καρδιά µου, ως σκέφτουµαι τον αντρειανό Οδυσσέα, 
τον έρµο, χρόνια που παιδεύεται µακριά από τους δικούς του 

50 σ' ένα νησί, που 'ναι της θάλασσας το αφάλι, κυκλωµένο  
από τα κύµατα, πολύδεντρο' θεά εκεί πάνω µένει, 
του Άτλαντα η κόρη του κακόγνωµου, που τους βυθούς κατέχει 
του κάθε πέλαου και µονάχος του σηκώνει τις κολόνες 
τις αψηλές, που δεν αφήνουνε γη κι ουρανός να σµίξουν.  

55 ∆ικιά του η κόρη που τον άµοιρο κρατάει' στα σύθρηνά του  
να τον πλανέσει µε τα λόγια της πασκίζει, την Ιθάκη 
για να του βγάλει από τη θύµηση' κι εκείνος, λαχταρώντας 
και µοναχά καπνό απ' τον τόπο του να ιδεί ν' ανηφορίζει, 
ανέλπιδος ποθεί το θάνατο. Μα εσύ, του Ολύµπου ρήγα, 

60 καρδιά πώς έχεις έτσι ανέσπλαχνη; Τάχα ο Οδυσσέας ποτέ του  
στα πλοία τ' αργίτικα δεν πρόσφερε θυσίες να σε τιµήσει 
µες στην πλατιά την Τροία; Τι θύµωσες λοιπόν µαζί του τόσο;»  

Και τότε ο ∆ίας της αποκρίθηκεν ο νεφελοστοιβάχτης: 
«Ποιος λόγος, κόρη µου, σου ξέφυγε της δοντωσιας το φράχτη; 

65 Ν' αποξεχάσω εγώ πώς γίνεται τον Οδυσσέα το θείο;  
Περνάει στο νου κάθε άλλον άνθρωπο, και πιο απ' τους άλλους έχει 
θυσίες προσφέρει στους αθάνατους, που ζουν στα ουράνια πλάτη. 
Μα ο Ποσειδώνας ακατάπαυτα κρατάει τη µάνητα του, 
απ' αφορµή µαθές που τύφλωσε τον Κύκλωπα ο Οδυσσέας, 

70 το θεοδύναµο Πολύφηµο, τον πιο αντρειωµένο σ' όλους  
µέσα τους Κύκλωπες 'τον γέννησεν η Θόωσα, µια νεράιδα, 
στον Ποσειδώνα, ερωτοσµίγοντας µαζί του µες στα σπήλια, 
του Φόρκη η κόρη, που τη θάλασσα την άκαρπη αφεντεύει. 
Για τούτο ο Ποσειδώνας µάχεται τον Οδυσσέα' δε θέλει 

75 το θάνατο του, µα απ' τον τόπο του µακριά τόνε ξορίζει.  

Μα ελατέ τώρα εµείς οι επίλοιποι να βουλευτούµε αντάµα 
πώς θα διαγείρει στην πατρίδα του' µια µέρα θα µερέψει 
κι ο Ποσειδώνας' τι δε γίνεται µαζί µας να τα βάλει, 
µονάχος µε όλους τους αθάνατους θεούς, αθέλητα µας.» 

80 

Τότε η Αθηνά, η θεά η γλαυκόµατη, του απηλογήθη κι είπε:  

«Υγιέ του Κρόνου και πατέρα µας, µες στους θεούς ο πρώτος, 
αλήθεια, αν οι θεοί το θέλησαν οι τρισµακάριοι τώρα 
το γνωστικό Οδυσσέα στο σπίτι του ν' αφήσουν να διαγείρει, 



εγώ να πούµε τότε θα 'λεγα του Ερµή του ψυχολάτη,  

85 του αργοφονιά, µιαν ώρα αρχύτερα στην Ωγυγία να δράµει,  
τον ορισµό µας τον ασάλευτο της οµορφοµαλλούσας 
να πει ξωθιάς, ο καρτερόψυχος να στρέψει πια Οδυσσέας. 
Κι εγώ για την Ιθάκη γρήγορα κινώ, να ξεσηκώσω 
το γιο του πιότερο, στα φρένα του κουράγιο να φυσήξω, 

90 σε συντυχιά τους µακροµάλληδες Αργίτες να καλέσει,  
και στους µνηστήρες πια ξεκάθαρα να πει να µην του σφάζουν 
τα πλήθια αρνιά και τα στριφτόκερα, στριφτόζαλά του βόδια. 
Στη Σπάρτη και στην Πύλο λόγιασα µετά την αµµουδάτη 
να τόνε στείλω, για του κύρη του το γυρισµό να µάθει, 

95 µαζί για ν' ακουστεί περίλαµπρο στον κόσµο τ' όνοµά του.»  

Είπε, και γρήγορα στα πόδια της χρυσά περνάει σαντάλια, 
πανώρια, αθάνατα, που ανάλαφρα, µε τις πνοές του ανέµου, 
τη φέρναν πάνω απ' τις απέραντες στεριές και τα πελάγη. 
Κι αδράχνει το γερό κοντάρι της, το καλοακονισµένο,  

100 το δυνατό, βαρύ, θεόρατο κοντάρι, που σκοτώνει  
όσους ηρώους του Τρανοδύναµου την κόρη έχουν θυµώσει' 
και τις κορφές του Ολύµπου αφήνοντας µε βιάση εχύθη κάτω, 
και στην Ιθάκη ως ήρθε, στάθηκε µπρος στου Οδυσσέα το σπίτι, 
πα στο κατώφλι της αυλόπορτας, κρατώντας το κοντάρι, 

 

105 το δυνατό, βαρύ, θεόρατο κοντάρι, που σκοτώνει  
όσους ηρώους του Τρανοδύναµου την κόρη έχουν θυµώσει' 
και τις κορφές του Ολύµπου αφήνοντας µε βιάση εχύθη κάτω, 
και στην Ιθάκη ως ήρθε, στάθηκε µπρος στου Οδυσσέα το σπίτι, 
πα στο κατώφλι της αυλόπορτας, κρατώντας το κοντάρι, 

 

110 συγκέρνααν το κρασί τους χύνοντας νερό µες στα κροντήρια,  
κι οι άλλοι παστρεύαν µε χιλιότρυπα σφουγγάρια τα τραπέζια 
και τα 'στηναν µπροστά τους, άλλοι τους σωρό τα κρέατα κόβαν.  
Πρώτος απ' όλους ο θεόµορφος Τηλέµαχος την είδε' 
τι µέσα στους µνηστήρες κάθουνταν µε πικραµένα σπλάχνα 

 

115 και τον τρανό θυµόταν κύρη του — να πρόβελνε από κάπου  
και τους µνηστήρες διασκορπίζοντας από το σπίτι, πάλε  
να γίνει αφέντης στο παλάτι του και ρήγας τιµηµένος!  
Τέτοια λογιώντας κει που κάθουνταν µε τους µνηστήρες είδε  
την Αθηνά, και στην αυλόπορτα τρέχει γραµµή, τι εντράπη  

120 
ξένος στη θύρα του να στέκεται πολληώρα' κι ήρθε οµπρός της,  

 



το χέρι το δεξιό της έπιασε, της πήρε το κοντάρι  
το χάλκινο και µε ανεµάρπαστα της συντυχαίνει λόγια:  
«Ξένε µου, γεια! Θα 'ρθείς στο σπίτι µας να σε φιλοκονέψω'  
χορταίνοντας, αν θες, µολόγα µας σαν ποια σε φέρνει ανάγκη.»  

125 Είπε κι οµπρός έµπηκε' πίσω του κινούσε κι η Παλλάδα'  
κι ως µπαίνοντας οι δυο τους βρέθηκαν µες στο αψηλό παλάτι, 
έστησε εκείνος το κοντάρι της στην καλοτορνεµένη  
κονταροθήκη, πλάι στην τρίψηλη κολόνα, εκεί που κι άλλα 
κοντάρια πλήθος του τρανόψυχου στεκόνταν Οδυσσέα.  

130 Ρίχνει λινό σεντόνι σε όµορφο θρονί πλουµάτο απάνω  
και την καθίζει, κι είχε κάτωθε προσκάµνι για τα πόδια' 
κι αυτός το σκαλιστό του εσίµωσε σκαµνί, από τους µνηστήρες 
µακριά, στον τάραχο που ανάδιναν οι ξιπασµένοι εκείνοι 
να µη βαρυγκοµήσει ο ξένος του πα στο φαΐ, κι ακόµα  

135 να τον ρωτήσει για τον κύρη του που γύριζε στα ξένα.  
Μια παρακόρη τότε τρέχοντας νερό σε στάµνα φέρνει, 
χρυσή, πανώρια, κι από κάτω της ένα αργυρό λεγένι, 
για να πλυθούν, κι οµπρός τους άπλωσε στραφταλιστά τραπέζι. 
Ψωµί κι η σεβαστή κελάρισσα τους κουβαλάει, και πλήθος 

140 φαγιά απιθώνει, απ' ό,τι βρέθηκε καλό φιλεύοντάς τους.  
Απλάδες κρέατα πήρε κι έφερε κι ο τραπεζάρης µπρος τους 
λογής λογής, και πλάι τους έβαλε µαλαµατένιες κούπες' 
και κάθε τόσο ο κράχτης σίµωνε, κρασί να τους κεράσει.  

Μαζί κι οι ξιπασµένοι µπήκανε µνηστήρες στο παλάτι  

145 και σε σκαµνιά και σε καθίσµατα γραµµή εκαθίζαν όλοι.  
Κι οι κράχτες πήραν και τους έχυναν νερό στα χέρια απάνω, 
κι οι σκλάβες το ψωµί τους σώριαζαν µες σε πλεχτά πανέρια, 
και τα κροντήρια τα παιδόπουλα κρασί τα ξεχείλιζαν. 
Κι αυτοί στα ετοιµασµένα αντίκρυ τους φαγιά τα χέρια άπλωσαν 

150 και σύντας του πιοτού θαράπεψαν και του φαγιού τον πόθο,  
στο νου τους οι µνηστήρες έβαλαν κάτι άλλο — το τραγούδι 
και το χορό, κι αυτά πρεπίζουνε τις τάβλες των ανθρώπων. 
Κι ο κράχτης την πεντάµορφη έβαλε κιθάρα µες στα χέρια  
του Φήµιου, στους µνηστήρες που 'ψαλλε συχνά, µα αθέλητα του. 

155 

Κι ως την κιθάρα εκείνος παίζοντας γλυκό τραγούδι εκίνα,  
γυρνάει στην Αθηνά ο Τηλέµαχος και λέει, τη γλαυκοµάτα, 
κοντά κρατώντας το κεφάλι του, να µην ακούσουν οι άλλοι:  



«Ξένε καλέ µου, κάτι αν σου 'λεγα, θα τα 'βαζες µαζί µου;  
Τούτοι γι' αυτά µονάχα νοιάζουνται, κιθάρα και τραγούδι' 

160 και τι τους µέλει, που αλογάριαστα το ξένο βιος ρηµάζουν! —  
κάποιου, που τ' άσπρα του τα κόκαλα στη γης σαπίζουν κάπου  
απ' τις βροχές, για και στο πέλαγο τα κυλιντράει το κύµα.  
Μα αν στην Ιθάκη τον αντίκριζαν µια µέρα γυρισµένο,  
θα ευκιόνταν όλοι τους πιο γρήγοροι να γίνουν στα ποδάρια  

165 παρά σε ρούχα και σε µάλαµα πιο πλούσιοι να βρεθούνε.  
Μα τώρα αυτός κακοθανάτισε! Και ποια η παρηγοριά µας  
θαρρείς, σαν έρχεται ένας άνθρωπος απ' όσους ζουν στον κόσµο  
και λέει πώς θα διαγείρει; Χάθηκε του γυρισµού του η µέρα!  
Μον' έλα τώρα, δώσε απόκριση, την πάσα αλήθεια πες µου:  

170 Ποιος είσαι; πούθε; που η πατρίδα σου και που οι γονιοί σου εσένα;  
και ποιο είναι το καράβι που 'φτασες; οι ναύτες στην Ιθάκη  
πώς σ' έφεραν µαθές; ποιοί πέτουνται πως είναι τάχα, πες µου' 
στα µέρη ετούτα δε φαντάζουµαι πεζός φτασµένος να 'σαι!  
Κι ακόµα αυτό σωστά µολόγα µου, καλά να καταλάβω:  

175 Τάχα πρωτόρχεσαι στον τόπο µας, για είσαι παλιάθε φίλος  
του κύρη µου; πολλοί µας έρχουνταν µαθές στο σπίτι ξένοι  
χρόνια παλιά, γιατί τριγύριζε πολύν κι εκείνος κόσµο.»  
Τότε η Αθηνά, η θεά η γλαυκόµατη, του απηλογήθη κι είπε: 
«Για τούτα τώρα που µε ρώτησες θα πω την πάσα αλήθεια" 

180 πως είµαι γιος του Αγχίαλου πέτοµαι του καστροπολεµάρχου'  
Μέντη µε λεν, κι οι καραβόχαροι Ταφιώτες µ' έχουν ρήγα. 
Εδώ έχω φτάσει µε τους συντρόφους στο πλοίο µου΄ ταξιδεύω  
για τόπο αλλόγλωσσο, την Τέµεσα, στο πέλαο το κρασάτο, 
στραφταλιστό να δώσω σίδερο, χαλκό να πάρω πίσω.  

185 Μακριά απ' το κάστρο το καράβι µου στα ξώµερα προσµένει,  
κάτω απ' το Νήιο το πολύδεντρο, στο Ρείθρο το λιµάνι. 
Και φίλοι γονικοί λογιόµαστε πως είµαστε από χρόνια 
παλιά ' για τράβα, αν θες, στο γέροντα, τον αντρειανό Λαέρτη, 
και ρώτα τον ακούω, δεν έρχεται στην πολιτεία πια τώρα, 

 

190 µον' έξω στα χωράφια κάθεται µακριά και τυραννιέται,  
και µια γερόντισσα τον γνοιάζεται µπροστά του κουβαλώντας  
φαγί, κρασί, σαν πια στο χτήµα του, στων αµπελιών τους όχτους, 
σουρθεί οληµέρα κι απ' τον κάµατο του 'χουν λυθεί τα γόνα. 
Με βλέπεις τώρα εδώ, τι ακούστηκε πως είχε πια διαγείρει 

 

195 
ο κύρης σου' θεοί όµως σίγουρα θα του αµπόδαν το δρόµο.  
Όχι, ο Οδυσσέας ο αρχοντογέννητος δεν πέθανεν ακόµα! 

 



Κάπου θα ζει σε θαλασσόζωστο νησί, περιορισµένος 
απ' το πλατύ το πέλαο, κι άπονοι τον δυναστεύουν άντρες,  
άγριοι, που αµπόδια στο ταξίδι του θα βάζουν άθελα του.  

200 Μαντεία θα κάνω τώρα κι άκου µε, τι οι αθάνατοι µου δίνουν  
την ώρα αυτή στα φρένα φώτιση, κι αυτό θαρρώ θα γένει,  
κι ας µην κατέχω εγώ µαντέµατα, κι απ' όρνια ας µη γνωρίζω:  
Καιρό πολύ από την πατρίδα του πια δε θα λείψει εκείνος' 
ακόµα σιδερένιες άλυσες κι αν τον κρατούν δεµένο,  

205 θα βρει τον τρόπο λέω, πολύτεχνος ως είναι, να γυρίσει.  
Μον' έλα τώρα, δώσ' µου απόκριση και την αλήθεια πες µου:  
Γιο του ο Οδυσσέας να σ' έχει γίνεται, τόσο τρανός που δείχνεις;  
Τα όµορφα µάτια, το κεφάλι σου σα βλέπω, µου θυµίζεις  
εκείνον, τι συναπαντιούµαστε πολλές φορές οι δυο µας,  

210 πριν για την Τροία κινήσει' κι έφευγαν µαζί κι Αργίτες άλλοι  
στα βαθουλά καράβια, οι κάλλιοι µας. Από τα χρόνια εκείνα  
τον Οδυσσέα πια δεν αντίκρισα, µηδέ κι εµένα εκείνος.»  
Κι ο γνωστικός γυρνάει Τηλέµαχος κι απηλογιά του δίνει: 
«Την πάσα αλήθεια εγώ µιλώντας σου θα µολογήσω, ξένε' 

215 δικός του λέει πως είµαι η µάνα µου, µα εγώ που θες να ξέρω;  
Ο άντρας ποιος είναι που µας έσπειρε κανένας δεν κατέχει. 
Αχ, κάποιου ανθρώπου καλορίζικου να 'µουν υγιός, µακάρι, 
που τόνε βρίσκουν τα γεράµατα µες στα πολλά αγαθά του! 
Μα τώρα αυτός που, ως λεν, µε γέννησε, µια και ζητάς να µάθεις, 

220 µέσα στον κόσµον όλο εστάθηκεν ο πιο συφοριασµένος.»  

Τότε η Αθηνά, η θεά η γλαυκόµατη, του απηλογήθη κι είπε: 
«Ανέγνωρο οι θεοί το γένος σου και στα που θα 'ρθουν χρόνια 
δεν άφησαν, αφού σε γέννησεν η Πηνελόπη τέτοιον!  
Μον' έλα τώρα, δώσ' µου απόκριση και την αλήθεια πες µου: 

225 τι είναι το γλέντι αυτό κι η µάζωξη; γιατί το κάνεις; γάµος,  
γιορτή 'ναι; τι δε µοιάζει να 'χετε συντροφικό τραπέζι. 
Πολύ ξαδιάντροποι µου φαίνουνται, µεγάλη η ξιπασιά τους 
στο σπίτι εδώ να τραπεζώνουνται' ποιος µυαλωµένος άντρας 
που εδώ θα 'ρχόταν δε θα θύµωνε, ντροπές θωρώντας τέτοιες;»  

230 Κι ο γνωστικός γυρνάει Τηλέµαχος κι απηλογιά της δίνει:  
«Ξένε, για τούτα που µε ρώτησες και θέλεις να τα µάθεις —  
παλιά το σπίτι αυτό αψεγάδιαστο και πλούσιο πρέπει να 'ταν,  
ο άντρας εκείνος όσο βρίσκουνταν στο κάστρο εδώ' µα τώρα  
κακό οι θεοί στα φρένα ελόγιασαν κι αλλιώς τ' αποφασίσαν'  



235 κείνον τον έκαναν ανάφαντο πιο απ' όλους τους ανθρώπους'  
αλήθεια, αν είχε βρει το θάνατο, δε θα λυπόµουν τόσο, 
µα να 'χει ανάµεσα στους συντρόφους στων Τρωών τη χώρα πέσει, 
για, κι ως ετέλεψε τον πόλεµο, στα χέρια των δικών του. 
Οι Αργίτες όλοι θα του σήκωναν τρανό µνηµούρι τότε,  

240 κι ακόµα η δόξα του θ' απόµενε κλερονοµιά στα γιο του.  
Τώρα ποιος ξέρει πώς τον άρπαξαν οι Ανεµικές κι εχάθη! 
Επήγε ανάφαντος, ανάκουστος, και µένα αφήκε θρήνους 
και στεναγµούς' κι ουδέ που δέρνουµαι και µύρουµαι για κείνον 
µονάχα, τι οι θεοί σε βάσανα µ' έχουνε ρίξει κι άλλα:  

245 αυτοί που τα νησιά αφεντεύουνε κι οι πιο τρανοί 'ναι αρχόντοι  
στην πολυδασωµένη Ζάκυθο, στη Σάµη, στο ∆ουλίχι, 
κι όσοι τρογύρα στην πετρόχαρην Ιθάκη ρηγαδεύουν,  
όλοι ζητάνε τη µητέρα µου και καταλύουν το βιος µου. 
Κι αυτή το γάµο τον οχτρεύεται, µα µήτε τον αρνιέται,  

250 µήτε να δώσει τέλος δύνεται' το βιος µου εκείνοι ωστόσο  
µου τρων και µου αφανίζουν γρήγορα και µε θα φαν τον ίδιο!»  

Τότε η Αθηνά Παλλάδα ξέσπασε και τέτοια του αποκρίθη: 
«Ωχού, µεγάλη τον πατέρα σου το µισεµένο ανάγκη 
τον έχεις, χέρι στους αδιάντροπους µνηστήρες για να βάλει. 

255 Να 'ρχόταν τώρα λέει, να στέκουνταν στου παλατιού την πόρτα,  
µε το σκουτάρι και το κράνος του, τα δυο του τα κοντάρια, 
τέτοιος, καθώς τον πρωτογνώρισα στο σπίτι το δικό µας  
κρασί να πίνει ξεφαντώνοντας, τη µέρα πού γυρνούσε  
απ' την Εφύρη, από του Μέρµερου το γιο τον Ίλο πίσω! 

260 τι πήγε κι ως εκεί µε γρήγορο πλεούµενο ο Οδυσσέας,  
φαρµακερά ζητώντας βότανα, για να 'χει και ν' αλείφει 
τις χαλκοµύτικες σαγίτες του' µα εκείνος του το αρνήστη, 
τι είχε το φόβο πως οι αθάνατοι θεοί θα του θυµώναν  
όµως ο κύρης µου του τα 'δωκεν από περίσσια αγάπη.  

265 Τέτοιος και τώρα εδώ να γύριζε να σµίξει τους µνηστήρες,  
πικρός ο γάµος θα τους έβγαινε, γοργός ο θάνατος τους! 
Όµως στα χέρια των αθάνατων είναι όλα κρεµασµένα' 
µπορεί να 'ρθεί ξανά στο σπίτι του και γδικιωµό να πάρει, 
µπορεί να µην έρθει. Θα σου 'λεγα και συ να το λογιάσεις,  

 

270 πως θα µπορέσεις απ' το σπίτι σου να διώξεις τους µνηστήρες.  
Βάλε λοιπόν αφτί στα λόγια µου και καλοπρόσεξέ τα: 
Τους αντρειανούς Αργίτες κάλεσε ταχιά σε συναγώγι, 

 



και σε όλους πες τι θέλεις, βάζοντας και τους θεούς µαρτύρους' 
και πρώτα απ' τους µνηστήρες γύρεψε στα σπίτια τους να φύγουν. 

275 Η µάνα σου απ' την άλλη, αν έστρεξε το γάµο πια η καρδιά της,  
πίσω ας διαγείρει στου πατέρα της, που 'χει περίσσια πλούτη' 
κι εκείνοι θα γνοιαστούν το γάµο της, θα φτιάξουν τα προικιά της αρίφνητα, στη 
θυγατέρα τους την ακριβή ως ταιριάζει. 
Όσο για σε τον ίδιον, άκουσε τη γνωστικιά µου ορµήνια  

 

280 Το πιο γερό καράβι κι είκοσι να πάρεις κουπολάτες,  
να πας να µάθεις για τον κύρη σου, που τόσα χρόνια λείπει' 
µήπως σου πει κανένας άνθρωπος για ακούσεις απ' το ∆ία  
λόγο τυχόν, που απλώνει το άκουσµα πιο γρήγορα στον κόσµο.  
Ρώτα, στην Πύλο ως πας, το Νέστορα τον αντρειωµένο πρώτα  

285 και τον ξανθό Μενέλαο φτάνοντας στη Σπάρτη, τι ήρθε απ' όλους  
τους Αχαιούς τους χαλκοθώρακους στερνές ετούτος πίσω.  
Αν τώρα µάθεις για τον κύρη σου πως ζει και θα διαγείρει,  
υποµονέψου, κι ας παιδεύεσαι, κανένα χρόνο ακόµα.  
Αν όµως µάθεις πως απόθανε και πια το φως δε βλέπει,  

290 τότε στα χώµατα διαγέρνοντας της γης της πατρικής σου  
µνηµούρι να του ασκώσεις και πολλές θυσίες, καθώς ταιριάζει,  
να του προσφέρεις, και τη µάνα σου να δώσεις σε άλλον άντρα.  
Και πια σαν κάνεις τούτα που όρισα και τα τελέψεις όλα,  
στο νου και στην καρδιά σου βάλε το και καλολόγιασέ το  

295 πως θα σκοτώσεις στο παλάτι σου τους αντρειανούς µνηστήρες,  
για φανερά για ξεπλανώντας τους µε δόλο' δεν ταιριάζει  
να µωρουδίζεις, τι τα χρόνια σου δεν είναι δα και λίγα!  
Μη δεν ακούς τη δόξα που 'λαβεν ο αρχοντικός Ορέστης;  
Το δολερό φονιά του κύρη του, τον Αίγιστο, γδικιώθη,  

300 που 'χε σκοτώσει τον πατέρα του, κι ακούστηκε στον κόσµο. 
Και συ, καλέ, — θωρώ τη χάρη σου, θωρώ την ελικιά σου —  
κάµε καρδιά, που κι οι µελλούµενες γενιές να σε δοξάζουν.  
Μα είναι καιρός εγώ στο γρήγορο καράβι να κατέβω  
και στους συντρόφους, που ανυπόµονοι προσµένουν να γυρίσω.  

305 Εσύ θυµήσου την ορµήνια µου κι ατός σου γνοιάζου τούτα.»  

Κι ο γνωστικός γυρνάει Τηλέµαχος κι απηλογιά της δίνει: 
«Αλήθεια, ξένε, καλοπρόθετα τα λόγια σου, σαν κύρη 
το γιο του που αρµηνεύει' πάντα µου θα τα κρατώ στα φρένα. 
Όµως ακόµα λίγο πρόσµενε, κι ας βιάζεσαι να φύγεις' 

310 και σύντας πια λουστείς και τρώγοντας φραθείς, το δρόµο παίρνεις  

 



για το καράβι σου χαρούµενος, κρατώντας κάποιο δώρο 
πανέµορφο και πολυτίµητο, δικό µου θυµητάρι, 
να το φυλάς, οι φίλοι ως δίνουνε στους φίλους απ' άγάπη.»  

Τότε η Αθηνά, η θεά η γλαυκόµατη, του απηλογήθη κι είπε: 

315 «Θέλω να φύγω, πια ετοιµάστηκα, το δρόµο µη µου κόβεις!  
Κι όποιο η καρδιά σου τώρα σ' έσπρωξε να µου διαλέξεις δώρο, 
σα θα διαγέρνω, χάρισε µου το' να 'ναι όµορφο µονάχα, 
στο σπίτι να το πάω κι αντίδωρο παράξιο να σου δώσω.»  

Είπε η Αθηνά, η θεά η γλαυκόµατη, κι εχάθη από µπροστά του, 

320 ψηλά σαν όρνιο φτερουγίζοντας, και στην ψυχή κουράγιο  
κι ορµή του φύσηξε, τη θύµηση του κύρη του ξυπνώντας  
πιο δυνατή από πρώτα µέσα του' κι εκείνος το νογήθη  
κι απόµεινε χαµένος' το 'νιωσε µαθές θεός πως ήταν.  
Κι ευτύς ο ισόθεος άντρας κίνησε να σµίξει τους µνηστήρες.  

325 Κι ο τραγουδάρης ο περίλαµπρος στους άλλους τραγουδούσε,  
που εκάθουνταν κι άκουγαν άλαλοι, το γυρισµό απ' την Τροία 
των Αχαιών, πως τους τον έκανε πολύ πικρό η Παλλάδα. 
Κι η Πηνελόπη ξάφνου, η φρόνιµη του Ικάριου θυγατέρα, 
στο ανώι καθώς βρισκόταν, άκουσε το αθάνατο τραγούδι' 

330 µεµιάς την αψηλή κατέβηκε του παλατιού της σκάλα,  
όχι µονάχη' δυο ξοπίσω της την ακλουθούσαν βάγιες.  
Και τους µνηστήρες ως αντίκρισε των γυναικών το θάµα, 
σε µια κολόνα δίπλα εστάθηκε της στεριάς στέγης, κι είχε  
κρυµµένα ολόγυρα τα µάγουλα µε στραφτερή µαντίλα' 

335 κι οι µπιστεµένες βάγιες πήρανε δεξοζερβά της θέση'  
κι εκείνη δακρυσµένη εµίλησε στο θείο τον τραγουδάρη: 
«Πολλά είναι, Φήµιε, τα πλανέµατα που ξέρεις για τον κόσµο, 
αντραγαθιές θνητών κι αθάνατων, που γίνηκαν τραγούδι. 
Ένα απ' αυτά, όποιο θες, καθούµενος τραγουδά τους, κι εκείνοι 

340 να πίνουν το κρασί τους άλαλοι' µα το τραγούδι ετούτο  
το θλιβερό παράτα! Σκίζεται κάθε φορά η καρδιά µου,  
τι εµένα έχει χτυπήσει αξέχαστος καηµός πιο πάνω απ' όλους' 
δεν τον ξεχνώ τον αντρειωµένο µου, που µου 'χει λείψει κι είναι 
στο Άργός βαθιά απλωµένη η δόξα του και στην Ελλάδα πάσα.»  

345 Κι ο γνωστικός γυρνάει Τηλέµαχος κι απηλογιά της δίνει:  
Τον τιµηµένο τραγουδάρη µας για δεν αφήνεις, µάνα, 
να µας ευφραίνει µε ό,τι του 'ρχεται στο νου; Οι τραγουδιστάδες  

 



τι φταιν; ο ∆ίας µονάχα, θα 'λεγα, µας φταίει, που στον καθέναν 
απ' τους θνητούς τους δουλευτάρηδες ό,τι του δόξει δίνει. 

350 Γιατί µε τούτον να τα βάζουµε, των ∆αναών αν ψάλλει  
τη µαύρη µοίρα; Ο κόσµος πιότερο δοξάζει απ' τα τραγούδια  
εκείνο πάντα, που ως ακούγεται, καινούργιο δείχνει να 'ναι. 
Υποµονέψου τώρα κι άκου το, κι ας σφίγγεται η καρδιά σου' 
µόνο ο Οδυσσέας δεν είναι που 'χασε του γυρισµού τη µέρα  

 

355 στην Τροία κει κάτω' κι άλλοι εχάθηκαν, πολλοί κι αντριγιωµένοι.  
Μα εσύ στην κάµαρα σου πήγαινε και τις δουλειές σου κοίτα, 
τον αργαλειό, τη ρόκα, πρόσταζε κι οι βάγιες να δουλεύουν 
τα πολλά λόγια δεν ταιριάζουνε παρά στους άντρες µόνο, 
κι απ' όλους πιο σε µένα' κύβερνος εγώ είµαι του σπιτιού µου!» 

 

360 Εκείνη εσάστισε, και βάζοντας τα µυαλωµένα λόγια  
του γιου της στην καρδιά ξεκίνησε στην κάµαρα της πίσω' 
κι όπως ανέβη µε τις βάγιες της στο ανώι, για να πλαγιάσει,  
τον Οδυσσέα θυµήθη κι έκλαιγε, τον άντρα της, ωσόπου  
της έχυσε η Αθηνά η γλαυκόµατη γλυκό στα µάτια γύπνο.  

365 Κι ασκώσαν οι µνηστήρες τάραχο στον ισκιερό αντρωνίτη,  
κι ευχόνταν δυνατά ο καθένας τους να κοιµηθεί µαζί της' 
κι άνοιξε πρώτος ο Τηλέµαχος ο γνωστικός το λόγο:  
«Της µάνας µου µνηστήρες πέρφανοι, περίσσια αδικοπράχτες, 
τώρα ας χαρούµε το τραπέζι µας, κι η χλαλοή να πάψει.  

370 Αλήθεια, είναι όµορφο να κάθεσαι ν' ακούς τον τραγουδάρη,  
φωνή ως θεού σαν έχει µάλιστα, καθώς ετούτος τώρα. 
Μα µόλις πάρουν τα χαράµατα, στη σύναξη να πάµε  
όλοι, ξεκάθαρα τη γνώµη µου να σας τη φανερώσω —  
να πάρτε δρόµο απ' το παλάτι µου! Γνοιαστείτε γι' άλλες τάβλες,  

375 και συναλλάζοντας τα σπίτια σας από το βιος σας τρώτε!  
Ξον πιο συφερτικό αν το κρίνετε πως είναι και πιο δίκιο 
το βιος ν' αφανιστεί αξεπλέρωτο µονάχα ενός ανθρώπου. 
Χαλάτε το! Μα τους αθάνατους θεούς εγώ θα κράξω,  
αν δώσει ο ∆ίας να πάρω εγδίκηση για τις δουλειές ετούτες,  

380 να βρείτε µέσα εδώ το θάνατο χωρίς ξεπλερωµή µου.»  

Αυτά είπε, κι όλοι τους εδάγκασαν τα χείλια σαστισµένοι 
απ' το κουράγιο του Τηλέµαχου, που µίλησε έτσι αντρίκεια.  
Κι ο γιος του Ευπείθη, ο Αντίνοος, γύρισε κι απηλογήθη κι είπε:  
«Τηλέµαχε, οι θεοί θα σ' έµαθαν το δίχως άλλο ατοί τους 

385 να µας µιλάς µε τόση ξέπαρση και µε κουράγιο τόσο!  

 



µονάχα ο ∆ίας στη θαλασσόζωστη να µη µας δώσει Ιθάκη, 
κι ας το 'χεις γονικό απ' τον κύρη σου, να γίνεις βασιλιάς µας!»  

Κι ο γνωστικός γυρνάει Τηλέµαχος κι απηλογιά του δίνει: 
«Αντίνοε, κάτι τώρα αν σου 'λεγα, θα τα 'βαζες µαζί µου; 

390 Ο ∆ίας αν το 'δινε, θα µου άρεσε να γίνω βασιλιάς σας!  
Θαρρείς πως είναι το χειρότερο που βρίσκεται στον κόσµο; 
Να ρηγαδεύεις δε µου φαίνεται κακό' γοργά γεµίζει 
το σπίτι από καλά και γίνεσαι και συ πιο τιµηµένος. 
Ωστόσο εδώ στη θαλασσόζωστην Ιθάκη µέσα κι άλλοι  

395 βασιλαρχόντοι Αργίτες βρίσκουνται πολλοί, και νιοί και γέροι"  
µια κι ο Οδυσσέας εχάθη, κάποιος τους το βασιλίκι ας πάρει. 
Όµως στο σπίτι και στους σκλάβους µας, που κούρσεψε ο Οδυσσέας 
ο αρχοντικός για µένα, κύβερνος εγώ θα µείνω µόνο!»  

Κι ο Ευρύµαχος, ο γιος του Πόλυβου, του απηλογήθη κι εϊπε: 

400 «Τούτα θεών βουλή, Τηλέµαχε, τα κυβερνά, ποιος θα 'ναι  
ο Αργίτης που στη θαλασσόζωστη θα ρηγαδέψέι Ιθάκη. 
Μα εσύ το σπίτι σου κυβέρνα το, και κράτα και το βιος σου'  
όσον καιρόν η Ιθάκη ακούγεται στον κόσµο πως υπάρχει,  
να µη βρεθεί κανείς τα πλούτη σου ν' αρπάξει αθέλητα σου.  

405 Μα για τον ξένο σου, αρχοντόγεννε, να σε ρωτήσω θέλω:  
ποιος είναι; πούθε; από ποια πέτεται πως ήρθε χώρα τάχα;  
Η γης η πατρική κι η φύτρα του που βρίσκουνται στον κόσµο;  
Τάχα µη σου 'φερε το µήνυµα πως έρχεται ο γονιός σου,  
για και στα µέρη αυτά τον έσπρωξε δικιά του ανάγκη µόνο;  

410 Πως ξαφνικά πετάχτη κι έφυγε, χωρίς να περιµένει  
να γνωριστούµε! Και δεν έµοιαζε στην όψη τιποτένιος!»  

Κι ο γνωστικός γυρνάει Τηλέµαχος κι απηλογιά του δίνει: 
«Ξέρε το, Ευρύµαχε, ο πατέρας µου ξοπίσω δε γυρίζει! 
Κι αν έρθει κάπουθε ένα µήνυµα, πια εγώ δεν το πιστεύω' 

415 κι ούτε µε νιάζουν τα µαντέµατα, σα θα φωνάξει κάποιον  
στο σπίτι µαντολόγο η µάνα µου, τι απόγινε να µάθει.  
Μα τούτον φίλο από τον κύρη µου τον έχω, από την Τάφο"  
Μέντη τον λεν, του Αγχίαλου πέτεται του αδείλιαστου πως είναι 
υγιός, και µες στους καραβόχαρους Ταφιώτες ρηγαδεύει.»  

420 Είπε, µα εντός του την αθάνατη θεά είχε νιώσει που 'ρθε.  
Κι εκείνοι στο χορό το γύρισαν και στο γλυκό τραγούδι, 
και περίµεναν ξεφαντώνοντας το βράδυ, πότε θα 'ρθει. 



Και σύντας πια το βράδυ σύσκοτο στους χαροκόπους ήρθε,  
για το δικό του σπίτι κίνησε καθένας να πλαγιάσει.  

425 Είχε ο Τηλέµαχος µια κάµαρα ψηλή, για να κοιµάται,  
µες στην αυλή τους την τρισκάλλινη, σε ξέφαντο χτισµένη' 
κει πέρα τράβηξε, στα φρένα του πολλά στριφογυρνώντας.  
Κι η Ευρύκλεια, που 'χε τον Πεισήνορα παπού, τον Ώπα κύρη, 
έγνοια γεµάτη τον ακλούθηξε µε τα δαδιά στα χέρια' 

 

430 αγοραστή ο Λαέρτης κάποτε την είχε, από το βιος του  
είκοσι βόδια ακέρια δίνοντας, µικρή κοπέλα ως ήταν,  
και την τιµούσε όσο το ταίρι του το γνωστικό στο σπίτι, 
µα δεν την πλάγιαζε, η γυναίκα του µην τύχει και θυµώσει. 
Και τώρα αυτή δαδιά στα χέρια της κρατούσε, τι ως τον είχε  

435 µικραναστήσει, απ' όλες πιότερο τις δούλες τον αγάπα.  
Κι άνοιξε αυτός της στεριάς κάµαρας τη θύρα, και στην κλίνη 
πήγε και κάθισε, κι ως γδύθηκε, το µαλακό χιτώνα 
στης µυαλωµένης της γερόντισσας τον έβαλε τα χέρια. 
Κι αυτή τον δίπλωσε, τον ίσιωσε καλά και στο παλούκι 

 

440 πάνω απ' την κλίνη του τον κρέµασε την καλοτρυπηµένη.  
Έπειτα βγήκε από την κάµαρα και τράβηξε την πόρτα 
µε το αργυρό κρικέλι κι έσυρε µε το λουρί το σύρτη. 
Κι εκείνος κάτω από το σκέπασµα το φλοκωτό οληνύχτα 
το δρόµο που η θεά του αρµήνεψε στα φρένα εµελετούσε. 
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-2- Κι η Αυγή σα φάνη η πουρνογέννητη και ροδοδαχτυλάτη, 
από την κλίνη ο γιος πετάχτηκε και ντύθη του Οδυσσέα' 
µετά απ' τους ώµους γύρω εκρέµασε το κοφτερό σπαθί του 
και πέρασε πανώρια σάνταλα στ' αστραφτερά του πόδια,  

 

5 κι έτσι κινούσε από την κάµαρα, θεός θαρρείς στην όψη. 
Βγαίνοντας όξω τους βροντόφωνους γοργά προστάζει κράχτες 
σε συντυχιά τους µακροµάλληδες Αργίτες να καλέσουν. 
Κι ως φώναζαν αυτοί, µαζώχτηκε το πλήθος µε βιασύνη.  
Κι αφού οι θιακοί µονοσυνάχτηκαν κι όλοι µαζί βρέθηκαν, 

 

10 κινάει κι αυτός στη µάζωξη, χαλκό φουντώνοντας κοντάρι,   



όχι µονάχος' δυο γοργόποδα σκυ πια τον ακλουθούσαν 
κι ως η Αθηνά µε χάρη αθάνατη τον περεχούσε ακέριο, 
ο κόσµος γύρα τον καµάρωνε, καθώς περνούσε οµπρός του, 
κι όλοι οι γερόντοι του αναµέριζαν, στο πατρικό να κάτσει 

15 θρονί' κι ο Αιγύπτιος ο πολέµαρχος, που ήξερε µύρια ο νους του  
κι είχε σκεβρώσει απ' τα γεράµατα, το λόγο εκίνα πρώτος. 
Με του Οδυσσέα του ισόθεου τ' άρµενα τα βαθουλά ένας γιος του 
είχε διαβεί στην καλοφόραδη την Τροία πριν τόσα χρόνια, 
τρανές κοντοφοµάχος, ο Άντιφος' µα ο Κύκλωπας τον είχε  

20 σκοτώσει στη σπη πια του ο ανήµερος για το στερνό του δείπνο.  
Τρεις είχε γιους ακόµα' πήγαινε µε τους µνηστήρες ο ένας, 
ο Ευρύνοµος, κι οι δυο τα χτήµατα τα πατρικά αφεντεύαν. 
Μα εκείνον δεν τον ξέχναε κι άπαυτα χτυπιόταν και θρηνούσε. 
Γι' αυτόν και τώρα δάκρυα χύνοντας µιλούσε αναµεσό τους:  

25 «Βάλετε αφτί, Θιακοί, στα λόγια µου κι ό,τι σας πω γρικάτε' 
βουλή ούτε µια φορά δεν χάναµε και σύναξη από τότε  
που ο ισόθεος Οδυσσέας εµίσεψε στα βαθουλά καράβια. 
Μα τώρα ποιος εδώ µας σύναξε; ποιόν βρήκε ανάγκη τόση; 
Να 'ναι άντρας τάχα από τους νιούτσικους για από τους πιο γερόντους;  

30 Τάχα µην του 'ρθε ξάφνου µήνυµα πως διαγυρνά ο στρατός µας,  
κι ως το 'µαθε από µας πρωτύτερα, να µας το πει γυρεύει; 
Μη γι' άλλο κάτι, την κοινότη µας που αγγίζει, θα µιλήσει; 
Μα άρχοντας θα 'ναι λέω — καλότυχος! Μακάρι ο ∆ίας να δώσει 
να του 'βγει σε καλό το που 'βαλε και µελετάει στα φρένα!» 

35 Είπε, και χάρηκε ο Τηλέµαχος για τον καλό το λόγο,  
και πια δεν κάθουνταν, τον έπιασε να τους µιλήσει πόθος' 
στης µάζωξης τη µέση εστάθηκε, κι ως του 'βαλε στο χέρι 
ραβδί ο διαλάλης ο Πεισήνορας ο πολυµυαλωµένος,  
πιο πρώτα γύρισε στο γέροντα και τέτοια λόγια του 'πε:  

40 «εν είναι αλάργα! Αµέσως, γέροντα, τον που ζητάς θα µάθεις'  
εγώ είµαι το λαό που σύναξα, βαρύς καηµός µε ζώνει. 
Όχι, δε µου 'ρθε ξάφνου µήνυµα πως διαγυρνά ο στρατός µας, 
κι ως το 'µαθα από σας πρωτύτερα, να σας το πω γυρεύω' 
µήτε και γι' άλλο, την κοινότη µας που αγγίζει, θα µιλήσω. 

45 Εγώ έχω ανάγκη, που µου πλάκωσαν οι συφορές στο σπίτι  
διπλές' η µια είναι που τον κύρη µου τον αντρειανό έχω χάσει, 
που εδώ σας κυβερνούσε κάποτε κι ήταν γλυκός σαν κύρης. 
Μα τώρα µου 'ρθε µια τρανότερη πολύ, να µου ρηµάξει  
το σπίτι ολάκερο κι ολότελα το βιος µου ν' αφανίσει. 



50 Έχουν µαθές ριχτεί στη µάνα µου µνηστήρες άθελα της  
οι γιοι γονιών, που εδώ στον τόπο µας οι πιο τρανοί λογιούνται. 
Ωστόσο τρέµουν στου πατέρα της το αρχοντικό να πάνε, 
στου Ικάριου, αυτός στη θυγατέρα του προικιά πολλά να δώσει  
αντρεύοντας τη µε όποιον βούλεται κι αρέσει και στην ίδια. 

55 Κάλλιο 'χουν να περνούν τις µέρες τους στο σπίτι το δικό µας  
τ' αρνιά µας σφάζοντας, τα βόδια 'µας και τις παχιές µας γίδες,  
χαροκοπώντας, το φλογόµαυρο ξοδιάζοντας κρασί µας,  
ανέγνοιοι' κι όλα εδώ ασωτευούνται, κι άντρας κανείς δεν είναι, 
ως ο Οδυσσέας, από το σπίτι µας το χαλασµό να διώξει. 

60  Εµείς και πως ν' αντιπαλέψουµε, που αµέσως θα φάνουµε  
του λυπηµού, µαζί κι ακάτεχοι στην τέχνη του πολέµου; 
∆ύναµη αν είχα, θα δοκίµαζα να βγω ν' αντιπαλέψω, 
τι είναι οι δουλειές αυτές αβάσταχτες, και ντροπιασµένα σβήνει 
το αρχοντικό µας. Όµως θα 'πρεπε και σεις ν' αγαναχτείτε 

 

65 και τους γειτόνους σας να ντρέπεστε, που ζουν ολόγυρα σας' 
κι ακόµα των θεών την όργητα να τρέµετε;, µην τύχει  
για σας κι αλλάξουν γνώµη, από θυµό για τις δουλειές ετούτες. 
Στου Ολύµπιου ∆ία, στης Θέµης τ' όνοµα, που το λαό µαζώνει 
και πάλι τον σκολνα απ' τη σύναξη, στα πόδια σας προσπέφτω, 

 

70 µονάχο, φίλοι, παρατάτε µε να λιώνω στον καηµό µου!  
Ξον αν ο κύρης µου ο αρχοντόγεννος τους αντρειανούς Αργίτες 
οχτρεύτη και κακά τους έκανε χρόνια πα πια , και τώρα  
και σεις απ' όχτρητα µου κάνετε κακό µε τη σειρά σας, 
σ' αυτούς εδώ κουράγιο δίνοντας. Θα προτιµούσα ωστόσο 

 

75 όλοι οι Θιακοί και τα κοπάδια µου να τρώτε και το βιος µου' 
µια µέρα, εσείς αν µου τα τρώγατε, κι η πλερωµή θα 'ρχόταν  
στο κάστρο µέσα ολούθε θα 'τρεχα το βιος ζητώντας πίσω  
µε παρακάλια, ωσόπου κάποτε να τα γυρίσετε όλα. 
Μα τώρα πόνους ανηµπόρετους µου ανάβετε στα στήθη!»  

80 Αυτά είπε µε θυµό, κι ως πέταξε στο χώµα το ραβδί του  
και ξέσπασε σε θρήνους, το λαό τον πήρεν η συµπόνια.  
Οι άλλοι βουβοί απόµεναν όλοι τους και δεν το αποδυνάστη  
κανείς µε λόγια στον Τηλέµαχο πικρά ν' αντιµιλήσει'  
ο Αντίνοος µοναχά αντιµίλησε και τέτοια του αποκρίθη:  

85 

«Τηλέµαχε γλωσσά κι απόκοτε, τι λόγια αυτά που κρένεις;  
να µας ντροπιάσεις θες κι απάνω µας να ρίξεις κατηγόρια;  
Οι Αργίτες, οι µνηστήρες, µάθε το, δεν είναι αυτοί που φταίνε,  
µονάχα η µάνα σου, που πλήθυνε την πονηριά στο νου της.  

 



Παν τώρα χρόνια τρία, και γρήγορα στα τέσσερα θα µπουµε,  

90 κι όλο µας τρώει καιρό πλανεύοντας στα στήθη την καρδιά µας.  
Ελπίδες δίνει αλήθεια σε όλους µας, και σ' έναν έναν τάζει  
και τον πλανεύει µε µηνύµατα, µα ο νους της άλλα κλώθει.  
Κι αυτός ο δόλος ο άλλος που 'βαλε στα φρένα της µια µέρα!  
Τρανό αργαλειό στο ανώι της έστησε και κίνησε να υφάνει  

95 πανί µακρύ πολύ, ψιλόκλωστο, κι αυτά µας είπε τότε:  
,, Εσείς οι νιοι που µε γυρεύετε, µια κι ο Οδυσσέας εχάθη,  
για καρτεράτε µε, κι ας βιάζεστε για γάµο, να τελέψω  
καν το διασίδι αυτό, τα νήµατα να µη µου παν χαµένα.  
Του αρχοντικού Λαέρτη σάβανο το φτιάνω, για την ώρα  

100 που θα τον πάρει ο ανήλεος θάνατος κι η ασβολωµένη µοίρα'  
να µη βρεθεί στον κόσµο Αργίτισσα µαζί µου να τα βάλει,  
τάχα πως κοίτεται ασαβάνωτος, κι ας είχε τόσα πλούτη."  
Έτσι µας µίλησε, κι η πέρφανη καρδιά µας τ' αποδέχτη.  
Κι αλήθεια όλη τη µέρα δούλευε το ατέλειωτο πανί της,  

105 και πάλε ολονυχτίς το ξύφαινε στο φως δαδιών που άναβαν.  

Τρεις χρόνους κράτησεν ο δόλος της πλανεύοντας µας όλους' 
όµως στους τέσσερεις, σαν κύλησαν πάλι οι εποχές του χρόνου, 
τότε µια σκλάβα της που τα 'ξερε µας τα µολόγησε όλα, 
και την επιάσαµε που ξύφαινε το στραφτερό πανί της' 

110 κι έτσι άθελα της το αποτέλειωσε, σφιγµένη απ' την ανάγκη.  
Άκουσε τώρα ποιάν απόκριση σου δίνουν οι µνηστήρες,  
κι εσύ να την κατέχεις, κι όλοι τους οι Αργίτες να την ξέρουν:  
Στείλε τη µάνα σου στον κύρη της και σπρώξε τη να πάρει 
όποιον εκείνος θέλει γι' άντρα της κι αρέσει και στην ίδια. 

115 Μα αν κι άλλο λέει καιρό των Αχαιών τους γιους να βασανίζει  

κι ο νους της είναι σε ό,τι απλόχερα της χάρισε η Παλλάδα,  
να 'χει µυαλό, δουλειές πανέµορφες γυναικείες να κατέχει  
και πονηριές, που δεν ακούσαµε καµιά γυναίκα ως τώρα,  
καµιά κι' απ' τις παλιές ωριόµαλλες Αργίτισσες πως είχε,  

120 µηδέ η Μυκήνη η οµορφοστέφανη µηδέ η Τυρώ κι η Αλκµήνη —  
απ' όλες τούτες δεν την έφτανε καµιά την Πηνελόπη  
στην εξυπνάδα. Μα δε λόγιασε σωστά µονάχα ετούτο:  
Τόσον καιρό θα σου αφανίζουµε και βιος και πλούτη κι όλα,  
όσο σ' αυτή τη γνώµη ασάλευτη κι εκείνη θα κρατιέται,  

125 που έβαλαν οι θεοί στο στήθος της. Στον κόσµο τ' όνοµά της  



ακούγεται έτσι, ωστόσο χάνουνται και τα δικά σου πλούτη.  
Κανείς µας δε θα πάει στα χτήµατα κι ουδέ κι αλλού, ως την ώρα  
που απ' τους Αργίτες ένα η µάνα σου θα πάρει, αυτόν που θέλει.»  

Κι ο γνωστικός γυρνά Τηλέµαχος κι απηλογιά του δίνει: 

130 «Αντίνοε, στανικώς δε γίνεται να διώξω από το σπίτι  
την που µε γέννησε, µε ανάστησε' κι ο κύρης µου στα ξένα 
για ζει για πέθανε' κι είναι άσκηµο του Ικάριου να πλερώσω  
πολλά, τη µάνα µου αν µε θέληµα δικό µου στείλω πίσω. 
Κι όχι µονάχα απ' τον πατέρα της — κι από θεό θα πάθω: 

135 διωγµένη από το σπίτι η µάνα µου τις Ερινύες θα κράξει  
τις φοβερές, να πέσουν πάνω µου' θ' ακούσω κι απ' τον κόσµο 
λόγια βαριά, γι' αυτό απ' το στόµα µου δε βγαίνει λόγος τέτοιος! 
Κι ατοί σας όµως αν συχύζεστε γι' αυτά που εδώ γίνονται, 
το αρχοντικό µου αφήστε, φύγετε, γνοιαστείτε γι' άλλες τάβλες, 

140 και συναλλάζοντας τα σπίτια σας από το βιος σας τρώτε!  
Ξον πιο συφερτικό αν το κρίνετε πως είναι και πιο δίκιο 
το βιος ν' αφανιστεί αξεπλέρωτο µονάχα ενός ανθρώπου. 
Χαλάτε το! Μα τους αθάνατους θεούς εγώ θα κράξω,  
αν δώσει ο ∆ίας να πάρω εγδίκηση για τις δουλειές ετούτες, 

 

145 να βρείτε µέσα εδώ το θάνατο χωρίς ξεπλερωµή µου.»  

Αυτά τους έλεγε ο Τηλέµαχος, κι ο ∆ίας ο βροντολάλος 
δυο αϊτούς για χάρη του απ' ακρόκορφο βουνού ψηλάθε αφήκε, 
για λίγην ώρα που φτερούγιζαν µε τις πνοές του ανέµου 
ο ένας κοντά στον άλλο, απλώνοντας ορθάνοιχτες φτερούγες. 

 

150 Μα µόλις στης πολύβουης σύναξης τη µέση έφτασαν, πήραν  
να κόβουν γύρους από πάνω τους φτεροκοπώντας, κι όλων  
τις κεφαλές ψηλάθε ακράγγιζαν κι άγριο χαµό µηνούσαν. 
Κι ως µε τα νύχια συναλλήλως τους λαιµούς, σαγόνια έσκισαν, 
δεξιά τράβηξαν, πίσω αφήνοντας τα σπίτια και το κάστρο. 

 

155 Κι εκείνοι τα όρνια µε τα µάτια τους σαν είδανε, σαστίσαν  
και µέσα τους ψυχανεµίζουνταν τα µέλλουνταν να γενούν. 
Πήρε ο Αλιθέρσης τότε ο γέροντας το λόγο, του Μαστόρου  
ο γιος, που κάλλιο απ' όλους κάτεχε τους συνοµήλικους του  
τα όρνια τι δείχνουν και ξεδιάλυνε και τα σηµάδια τ' άλλα.  

160 

Και τότε µίλησε καλόγνωµος κι αναµεσό τους είπε:  
«Βάλετε αφτί, Θιακοί, στα λόγια µου κι ό,τι σας πω γρικάτε,  
για τους µνηστήρες όµως πιότερο τα λέω τα λόγια τούτα' 

 



κακό µεγάλο καταπάνω τους πλακώνει, κι ούτε θα 'ναι  
καιρό ο Οδυσσέας πολύ απ' τους φίλους του µακριά' µπορεί και τώρα 

165 να 'ναι κοντά, για τούτους θάνατο και χαλασµό κλωσώντας —  
όλους' µα κι άλλοι λέω θα πάθουµε πολλοί κακό µεγάλο,  
απ' όσους ζούµε µες στην ξέφαντην Ιθάκη' µα ας γνοιαστούµε  
τούτους πιο πριν ν' ανακρατήσουµε, και τούτοι ατοί τους όµως  
να κρατηθούν τι άλλο δε βρίσκεται καλύτερο να κάνουν. 

170 Μάντης δεν είµαι εγώ αδοκίµαστος, κι αυτά καλά τα ξέρω'  
λέω και για κείνον πως τα λόγια µου σωστά ως την άκρη εβγήκαν,  
καθώς του τα 'χα πεί, σαν έφευγαν οι Αργίτες για την Τροία,  
κι αναµεσό τους κι ο πολύβουλος κινούσεν Οδυσσέας.  
Κακά πολλά θα πάθει, του 'λεγα, και τους συντρόφους όλους  

175 θα χάσει, και θα στρέψει σπίτι του στα είκοσι χρόνια απάνω  
και δε θα τον γνωρίσει ουτ' ένας µας. Τώρα τελεύουν όλα.»  
Κι ο Ευρύµαχος, ο γιος του Πόλυβου, γυρνώντας του αποκρίθη:  
«Γέροντα, φεύγα, και µαντέµατα για τα παιδιά σου κάνε  
στο αρχοντικό σου, από µελλούµενο κακά να τα γλιτώσεις.  

180 Να ξεδιαλύνω εγώ καλύτερα µπορώ από σένα τούτα:  
Στου ήλιου το φως κι αν πηγαινόρχονται που πια ά, δεν είναι  
σηµαδιακά, να ξέρεις, όλα τους. Κι αν λες για του Οδυσσέα  
τη µοίρα, αλάργα εκείνος χάθηκε. Να 'ταν και συ µαζί του  
να 'χες χαθεί, να µην προφήτευες µπροστά µας τόσα τώρα,  

185 µηδέ να κένταες τον Τηλέµαχο στη βράση του θύµου του,  
δώρο στο σπίτι σου απαντέχοντας κανένα µη σου στείλει.  
Πάνω σε τούτα κάτι θα 'λεγα, που σίγουρα θα γένει' 
έναν πιο νιο σου εσύ, κατέχοντας πολλά και περασµένα,  
αν τον πλανεύεις µε τα λόγια σου κι ανάβεις το θυµό του,  

190 εκείνος πρώτα θα 'χει βάσανα να σύρει, κι από πάνω  
όλοι θα παν χαµένοι οι κόποι του για κείνα που παλεύει.  
Και σένα, γέροντα, όµως πρόστιµο θα βάλουµε, στα φρένα  
πλερώνοντας το να συχύζεσαι' πολύ βαρύ θα σου 'ρθει.  

Μπρος σε όλους τώρα στον Τηλέµαχο βουλή θα δώσω ατός µου:  

195 Να πει της µάνας του στον κύρη της ξοπίσω να διαγείρει'  
κι εκείνοι θα γνοιαστούν το γάµο της, θα φτιάξουν τα προικιά της,  
αρίφνητα, στη θυγατέρα τους την ακριβή ως ταιριάζει.  
πιο πριν οι Αργίτες δε φαντάζουµαι τα προξενειά να πάψουν,  
που σας πειράζουν δε σκιαζόµαστε κανέναν, όπως να 'ναι,  

200 µηδέ τον ίδιο τον Τηλέµαχο, πολυλογάς κι ας είναι!  



Κι ουδέ ψηφάµε τα µαντόλογα, που τώρα, γέροντα µου,  
µας λες — και δε θα βγούνε' πιότερο την έχτρα µας τρανεύεις.  
Κακήν κακώς, χωρίς ξαντίµεµα, θα τρώγεται το βιος του,  
όσο και κείνη µε το γάµο της ανακρατά εδώ πέρα  

205 τους Αχαιούς' κι εµείς προσµένοντας µέρα και νύχτα πάντα  
για τις περίσσιες της µαλώνουµε τις χάρες, κι ούτε γι' άλλες  
γυναίκες πάµε, που θα ταίριαζε να παντρευτεί ο καθείς µας.»  

Κι ο γνωστικός γυρνά Τηλέµαχος κι απηλογιά του δίνει:  
«Ευρύµαχε και σεις επίλοιποι περίλαµπροι µνηστήρες,  

210 δεν πέφτω πια γι' αυτά στα πόδια σας κι ουδέ τα κουβεντιάζω,  
απ' τη στιγµή οι θεοί που τ' άκουσαν και τούτοι οι Αργίτες όλοι. 
Μόνο καράβι τώρα κι είκοσι συντρόφους δώσετε µου, 
για να µε παν µακριά αρµενίζοντας και πίσω να µε φέρουν 
στη Σπάρτη και στην Πύλο λόγιασα να πάω την αµµουδάτη,  

215 να µάθω αν θα διαγείρει ο κύρης µου, που τόσα χρόνια λείπει'  
µήπως βρεθεί κανένας άνθρωπος και ξέρει, για κι ακούσω 
λόγο απ' το ∆ία, που απλώνει το άκουσµα πιο γρήγορα στον κόσµο. 
Αν τώρα µάθω για τον κύρη µου πως ζει και θα διαγείρει, 
θα κάνω υποµονή, κι ας θλίβουµαι, κανένα χρόνο ακόµα. 

220 Όµως αν µάθω πως απόθανε και πια το φως δε βλέπει,  
τότε στα χώµατα διαγέρνοντας της γης της πατρικής µου  
µνηµούρι θα του ασκώσω και πολλές θυσίες, καθώς ταιριάζει, 
θα του προσφέρω, και τη µάνα µου θα δώσω σε άλλον άντρα.»  

Είπε, κι ως κάθισεν, ο Μέντορας, που του άψεγου Οδυσσέα  

225  σύντροφος ήταν συνοµήλικος, σηκώθηκε µπροστά τους'  
εκείνος φεύγοντας το σπίτι του του το µπιστεύτηκε όλο, 
ν' ακούει το γέροντα κι αχάλαστο να του φυλάει το βιος του'  
και τότε µίλησε καλόγνωµος αναµεσό τους κι είπε: 
«Βάλετε αφτί, Θιακοί, στα λόγια µου κι ό,τι σας πω γρικάτε' 

 

230 γλυκός αλήθεια και καλόγνωµος να µη βρεθεί πια ρήγας,  
µηδέ και δίκιος, που στο χέρι του κρατά βασιλοράβδι, 
µόνο να δείχνει πάντα ανέσπλαχνος κι όλο ανοµιές να κάνει, 
την ώρα που όλοι τον λησµόνησαν απ' το λαό τον θείο  
τον Οδυσσέα,που όντας αφέντευε, του ήταν γλυκός σαν κύρης. 

 

235 Εµένα δε µου κακοφαίνεται που οι πέρφανοι µνηστήρες  
άνοµα θέλουν οι κακόγνωµοι να κάνουν έργα πάντα' 
αυτοί το παίζουν το κεφάλι τους, το σπίτι του Οδυσσέα  

 



µεβιάς χαλνώντας, λογαριάζοντας πως πίσω δε διαγέρνει'  
µε το λαό τον αποδέλοιπο θυµώνω, που καθόστε  

240 αµίλητοι όλοι και δε στρώνετε στα λόγια αυτούς τους λίγους  
µνηστήρες, τόσο πλήθος που 'σαστε, να τους ανακρατήστε!»  

Κι ο Ληόκριτος, ο γιος του Βυήνορα, του απηλογήθη κι είπε: 
«Μέντορα ξέφρενε, θεότρελε, τι λόγια αυτά που κρένεις; 
τι τους κεντάς να µας κρατήσουνε; σα δύσκολο το βλέπω  

245 µε άντρες πολλούς ν' ανοίξεις πόλεµο, για το φαγί σαν είναι.  
Ακόµα κι ο Θιακός αν έρχουνταν ατός του εδώ Οδυσσέας 
και τους λαµπρούς µνηστήρες έβρισκε να τρων στο αρχονταρίκι' 
κι έπαιρνε απόφαση απ' το σπίτι του µεβιάς να τους πετάξει, 
λέω δε θα πρόφταινε η γυναίκα του να τον χαρεί, κι ας του 'χει 

250 λαχτάρα τόση' θα τον έβρισκε σε λίγο αταίριαστος του  
χαµός, µε πιότερους αν τα 'βαζε. Μα εσύ σωστά δεν τα 'πες! 
Σκορπάτε τώρα ο κόσµος κι όλοι σας τρεχάτε στις δουλειές σας' 
για το ταξίδι του 'χει ο κύρης του παλιούς αφήσει φίλους, 
τον Αλιθέρση και το Μέντορα — να το γνοιαστούν ετούτοι! 

255 Μα ακόµα λέω καιρό θα κάθεται, µαντάτα στην Ιθάκη  
να καρτερεί, και πάντα ατέλευτος θα µένει ο µισεµός του!»  

Έτσι τους µίλησε και σχόλασε τη σύναξη µε βιάση' 
σκόρπισε ο κόσµος ο άλλος, σπίτι του γυρνώντας ο καθένας, 
και µοναχά οι µνηστήρες τράβηξαν στου ισόθεου του Οδυσσέα. 

260 Μάκρυνε ωστόσο κι ο Τηλέµαχος, κι ως ήρθε στο ακρογιάλι,  
τα χέρια του ένιψε στη θάλασσα και στην Παλλάδα εύκήθη:  
«Άκου µε εσύ ο θεός, που φτάνοντας εψές στο αρχοντικό µας  
να µπω µε το καράβι µ' έσπρωξες στο ανταριασµένο κύµα, 
να πάω να µάθω για τον κύρη µου, που τόσα χρόνια λείπει, 

265 αν θα διαγείρει' µα ό,τι πρόσταξες το σταµατούν οι Αργίτες,  
και πιο πολύ οι µνηστήρες οι άνοµοι στην τόση αδιαντρ πια τους.»  

Με τέτοια λόγια δέουνταν τρέχοντας ήρθε η Αθηνά κοντά του, 
το διώµα παίρνοντας του Μέντορα, κορµί µαζί και λάλο, 
και κράζοντας τον ανεµάρπαστα του συντυχαίνει λόγια:  

270 «Εδώ κι οµπρός ανάξιος κι άµυαλος, Τηλέµαχε, δε θα 'σαι,  
φτάνει µονάχα του πατέρα σου να κλείνεις το κουράγιο, 
που ήταν παράξιος λόγια κι έργα του να τα τελεύει πλέρια. 
Άν έτσι, η στράτα σου ανωφέλευτη κι ατέλευτη δε θα 'βγει. 
Μα αν από τούτον δε γεννήθηκες κι από την Πηνελόπη,  

 



275 να καταφέρεις δε φαντάζουµαι τα µελετάς στο νου σου.  
Μετριούνται τα παιδιά στα δάχτυλα που µοιάζουν του κυρού τους, 
λίγα καλύτερα, τα πιότερα χειρότερα απ' τον κύρη. 
Ωστόσο, µια κι ανάξιος κι άµυαλος εδώ κι οµπρός δε θα 'σαι 
και µήτε κι η εξυπνάδα σου 'λειψε καθόλου του Οδυσσέα,  

280 σου µένει ελπίδα ό,τι λογάριασες να βγάλεις ως την άκρη. 
Γι' αυτό οι µνηστήρες πια µη γνοιάζεσαι τι λεν και τι λογιάζουν,  
οί άνέµυαλοι, που νου δεν έχουνε κι ουδέ ψηφούν το δίκιο' 
κι ουδέ που άνανογιοΰνται θάνατο, το µαύρο που σιµώνει  
γραφτό τους, να πεθάνουν όλοι τους σε µιαν ηµέρα µέσα.  

285 Και το ταξίδι τώρα που 'βαλες στα φρένα δε θ' αργήσει'  
τι φίλος γονικός και σύντροφος σου στέκω πάντα τέτοιος,  
που πλοίο θα σου αρµατώσω γρήγορο και θα 'ρθω αντάµα ατός µου.  
Όµως εσύ στο σπίτι πήγαινε και σµίγε τους µνηστήρες,  
κι ετοίµασε θροφές και κλείσε τις µες σε δοχεία, και βάλε  

290 κρασί σε στάµνες, και κριθάλευρο, µεδούλι των ανθρώπων,  
σε σάκους µέσα' εγώ στο κάστρο µας να σου µαζέψω τρέχω  
γοργά θεληµατάρους συντρόφους' κι ουδέ από την Ιθάκη  
µας λείπουν λέω τη θαλασσόζωστη — πα πια , καινούργια — πλήθος  
καράβια' απ' όλα το καλύτερο θα σου διαλέξω, κι έτσι,  

295 σαν το αρµατώσουµε, στης θάλασσας τα πλάτη θ' ανοιχτούµε.»  

Είπε η Αθηνά, κι ως ο Τηλέµαχος τη θεία φωνή νογήθη, 
πολληώρα στο γιαλό δεν έµεινε' χωρίς καιρό να χάσει, 
πήρε το δρόµο για το σπίτι του µε πικραµένα σπλάχνα' 
και µες στο αρχοντικό του αντάµωσε τους πέρφανους µνηστήρες 

300 να γδέρνουν γίδες στον αυλόγυρο, να καψαλίζουν χοίρους.  
Κι ως είδε ο Αντίνοος τον Τηλέµαχο, τα γέλια βάζει, κι ήρθε 
γραµµή µπροστά του και του µίλησε το χέρι σφίγγοντας του: 
«Τηλέµαχε γλωσσά κι απόκοτε, µη συλλογάσαι τώρα 
πια άλλο κακό βαθιά στα φρένα σου, µήτε έργο µήτε λόγο' 

305 τη χάρη κάνε µου κι ως άλλοτε µονάχα τρώγε, πίνε'  
κι οι Αργίτες όλα αυτά που γύρεψες — καράβι, λαµνοκόπους 
ξεδιαλεχτούς — θα σ'τα τελέψουνε, κι έτσι γοργά θα φτάσεις 
στην άγια Πύλο, για τον κύρη σου τον ξακουστό να µάθεις.»  

Κι ο γνωστικός γυρνάει Τηλέµαχος κι απηλογιά του δίνει: 

 

310 «Αντίνοε, το που λες δε γίνεται, µε σας τους φαντασµένους  
να κάθουµαι να τρώγω αµίλητος και να ξεδίνω ανέγνοιος.  



∆ε φτάνει που οι µνηστήρες φάγατε πλήθια αγαθά απ' το βιος µου 
στα χρόνια µέσα που ήµουν άµυαλο, µικρό παιδάκι ακόµα; 
Τώρα που τράνεψα κι ακούγοντας των άλλων τις κουβέντες 

315 καταλαβαίνω και στα στήθη µου τρανεύει το κουράγιο,  
θα κάµω ό,τι µπορώ στου θανάτου τις Λάµιες να σας ρίξω, 
στην Πύλο ως θα' µαι για και φτάνοντας ξανά στη χώρα ετούτη.  
θα φύγω — η στράτα που αποφάσισα θα γένει δίχως άλλο —  
σαν ταξιδιώτης' δεν αξιώθηκα δικούς µου λαµνοκόπους  

 

320 και πλοίο µαθές' αυτό λογιάζετε πως σας συφέρνει κάλλιο.»  

Είπε, κι αδιάφορα αποτράβηξε το χέρι του απ' το χέρι  
του Αντίνοου' κι οι µνηστήρες σύνταζαν στο σπίτι τα τραπέζια  
και λόγια αγγιχτικά του πέταγαν και τον αναγελούσαν  
κι έτσι φώναζαν απ' τους νιούτσικους τους φαντασµένους κάποιοι:  

325 «Το χαλασµό µας ο Τηλέµαχος συγκλώθει, κι απ' την Πύλο  
την αµµουδάτη παραστάτορες να φέρει λογαριάζει  
για κι απ' τη Σπάρτη, αλλιώς δε θα 'δειχνε να πάει λαχτάρα τόση.  
Μπορεί να θέλει κι ως την Εφύρα την παχιοχωµατούσα  
να πάει, φαρµακεµένα βότανα να κουβαλήσει εκείθε  

330 και να τα ρίξει στο κροντήρι µας, να µη γλιτώσει ουτ' ένας!» 

Κι έλεγαν άλλοι από τους νιούτσικους τους φαντασµένους τέτοια: 
«Κι αυτός ποιος ξέρει αν στο ταξίδι του, δεν παραδείρει κι' έβρει 
αλάργα απ' τους δικούς του θάνατο, καθώς τον Οδυσσέα —  
για να πληθύνουν έτσι οι κόποι µας' τι όλο το βιος του τότε  

335 θα το µοιράζαµε' θα δίναµε στη µάνα του µονάχα  
και σ' όποιον ταίρι θα την έπαιρνε το σπίτι να κάθονται.»  

Λέγαν, µα αυτός στο αψηλοτάβανο του κύρη του κελάρι 
κατέβη το φαρδύ, κεί που 'κρυβε χρυσάφι στοιβαγµένο  
και λάδι ευωδιαστό και χάλκωµα, και ρούχα στις κασέλες' 

340 κι ήταν πιθάρια για γλυκόπιοτο, πάλω κρασί, στηµένα  
γραµµή, γεµάτα άνεροκόπητο, θεϊκό πιοτό, στον τοίχο 
δίπλα άναγέρνοντας, αν γύριζε στο σπίτι του ο Οδυσσέας 
µετά από τόσα πάθη κάποτε. Μια πόρτα το κελάρι  
σφαλνούσε µε διπλά πορτόφυλλα, καλαρµοσµένη, στεριά' 

345 

και µια κελάρισσα νυχτόηµερα βρισκόταν έκεϊ µέσα  
και φύλαε' το µυαλό της έκοβε καλά µαθές — η Ευρύκλεια,  
που ήταν αγγόνα του Πεισήνορα και του Ώπα κόρη' τούτη  
τότε ο Τηλέµαχος φωνάζοντας της είπε στο κελάρι: 

 



«Νένα, τις στάµνες, έλα, γέµισε κρασί γλυκό, και να 'ναι  

350 απ' τα κρασιά µας το καλύτερο, µετά απ' αυτό που κρύβεις  
για το θεϊκό Οδυσσέα, τον άµοιρο, µε την ελπίδα πάντα  
πως θα 'ρθει κάπουθε ξεφεύγοντας τις Λάµιες του θανάτου. 
Να µου γεµίσεις στάµνες δώδεκα, να τις βουλώσεις όλες, 
και σε δερµάτια κριθαράλευρο καλοραµµένα βάλε' 

355 είκοσι µόδια να 'ναι θα 'θελα καλαλεσµένο αλεύρι'  
κι όλα σε µια γωνιά συµµάζω τα, και µόνο εσύ να ξέρεις' 
και θά'ρθω ατός µου µε το σούρουπο να τα σηκώσω, τότε  
που θ' ανεβεί στο ανώγι η µάνα µου, να θυµηθεί του γύπνου.  
Στη Σπάρτη και στην Πύλο ελόγιασα να πάω την αµµουδάτη, 

360 Αν κάπου ακούσω για τον κύρη µου, το πότε θα διαγείρει.»  

Είπε κι ευτύς η Ευρύκλεια η βάγια του το µοιρολόι κινούσε, 
και µες στα κλάµατα ανεµάρπαστα του συντυχαίνει λόγια:  
«Ο λογισµός αυτός πως πέρασε, παιδί µου, απ' το µυαλό σου;  
Στης γης τα µάκρη πως στοχάζεσαι να φύγεις τώρα, που 'σαι  

365 αγαπηµένος και µονάκριβος; Εκείνος, ο Οδυσσέας  
ο αρχοντογέννητος, πια χάθηκε σε αλλόξενους ανθρώπους!  
Μα τούτοι, ευτύς ως δουν πως έφυγες, κακά στο νου θα βάλουν,  
για να χαθείς µε δόλο, κι έπειτα το βιος σου θα µοιράσουν.  
Μείνε λοιπόν εδώ, τα πλούτη σου να χαίρεσαι' ποιος λόγος  

370 να τυραννιέσαι παραδέρνοντας µες στ' άκαρπα πελάγη;»  

Κι ο γνωστικός γυρνάει Τηλέµαχος κι απηλογιά της δίνει: 
«Νένα, κουράγιο! και δεν έγινε χωρίς θεός να θέλει  
ο λογισµός αυτός' µα ορκίσου µου πως λόγο δε θα κάνεις 
στη µάνα µου, πριν µέρες έντεκα καν δώδεκα περάσουν,  

375 ξον αν το µάθει πως εµίσεψα και µε γυρέψει ατή της'  
δε θέλω τ' όµορφό της πρόσωπο µε θρήνους ν' αφανίζει.»  

Αυτά είπε, κι άµωσε η γερόντισσα τον όρκο το µεγάλο 
στους αναιώνιους' κι όπως άµωσε και τέλεψε τον όρκο, 
χωρίς καιρό να χάσει του 'βαλε κρασί στις στάµνες µέσα, 

380 και κριθαράλευρο σε δέρµατα καλοραµµένα βάνει.  
Κινούσε ωστόσο κι ο Τηλέµαχος να σµίξει τους µνηστήρες.  

Τότε η Αθηνά, η θεά η γλαυκόµατη, στοχάστηκε άλλα πάλε' 
πήρε την όψη του Τηλέµαχου και κίνησε να τρέχει,  
κι όσους στο κάστρο µέσα αντάµωνε τους έσπρωχνε έναν έναν,  



385 βραδιάζοντας στο γοργοτάξιδο να µαζωχτούν καράβι.  
Κι απ' το Νοήµονα, τον έµνοστο του Φρόνιου γιο, ζητούσε 
γοργό καράβι, κι ολοπρόθυµα της το 'ταξεν εκείνος.  
Κι ως πήρε ο γήλιος και βασίλεψε κι ισκιώσαν όλοι οι δρόµοι, 
το πλοίο το γρήγορο στη θάλασσα τραβώντας το αρµατώνει 

390 µε όσα τα πλοία τα καλοκούβερτα για ν' αρµενίσουν θέλουν  
µετά το δένει στο ακρολίµανο' κι οι αρχοντικοί συντρόφοι 
σε λίγο εκεί µονοσυνάχτηκαν απ' τη θεά σπρωγµένοι.  

Τότε η Αθηνά, η θεά η γλαυκόµατη, στοχάστηκε άλλα πάλε' 
γοργά για το παλάτι εκίνησε του θεϊκού Οδυσσέα  

 

395 και τους µνηστήρες, καθώς έπιναν, πλανεύει χύνοντας τους  
ύπνο γλυκό, κι από τα χέρια τους οι κούπες χάµω έπεσαν. 
Κι αυτοί πολληώρα δεν εκάθισαν να κοιµηθούν κινούσαν στο κάστρο 
εδώ κι εκεί' τους έκλεινε µαθές τα µάτια ο γύπνος. 
Αµέσως η Αθηνά η γλαυκόµατη την όψη και το λάλο  

 

400 πήρε του Μέντορα, και φώναξεν απ' το καλοχτισµένο  
το αρχοντικό να βγει ο Τηλέµαχος, κι αυτά τα λόγια του 'πε: 
«Κιόλα οι σύντροφοί σου, Τηλέµαχε, κάθονται στα κου πια τους 
κι ώρα την ώρα το ξεκίνηµα προσµένουν το δικό σου.  
Πάµε λοιπόν, απ' το ταξίδι µας να µη χασοµερούµε.»  

405  
Έτσι η Αθηνά Παλλάδα εµίλησε και µπήκε οµπρός στο δρόµο  
γοργά, κι αυτός ξοπίσω ακλούθηξε των θείων ποδιών τ' αχνάρια. 
Κι αφού κατέβηκαν στη θάλασσα και στο καράβι, βρήκαν 
στο ακρόγιαλο τους µακροµάλληδες να καρτερούν συντρόφους. 
Και τότε ο αντρόκαρδος Τηλέµαχος τους µίλησε έτσι κι είπε: 

410 «Συντρόφοι, οµπρός, να κουβαλήσουµε τις ζωθροφές' στο σπίτι  
όλες είναι έτοιµες' δεν το 'µαθε µηδέ κι η µάνα µου η ίδια, 
κι από τις δούλες µια είναι που άκουσε το λόγο αυτό µονάχα.»  

Ως είπε τούτα, οµπρός ετράβηξε, κι οι επίλοιποι ακλουθούσαν 
κι όλα µετά στο καλοκούβερτο καράβι κουβαλώντας  

415 τ' απίθωσαν, ο γιος ως πρόσταζε του αντρόκαρδου Οδυσσέα.  
Κι ανέβη στο άρµενο ο Τηλέµαχος την Αθηνά ακλουθώντας' 
στου πλοίου την πρύµνη εκείνη εκάθισε, κι ως κάθισε κοντά της 
κι ο θείος Τηλέµαχος, οι σύντροφοι ξελύσαν τις πρυµάτσες.  
Μετά κι εκείνοι απάνω πήδησαν και στα ζυγά κάθισαν  

420 και πρίµο αγέρα η γαλανόµατη τους έστελνε Παλλάδα,  

 



πονέντε δυνατό, στο πέλαγο που αχούσε το κρασάτο. 
Τότε ο Τηλέµαχος τους συντρόφους φωνάζοντας προστάζει 
τα σύνεργα να πιάσουν, κι άκουσαν τους ορισµούς του εκείνοι' 
το ελάτινο κατάρτι εστύλωσαν, στο τρύπιο µεσοδόκι 

425 ορθό περνώντας το, κι ως το 'δεσαν µε τα σκοινιά στην πλώρη,  
το άσπρο πανί µε τα καλόστριφτα λουριά ψηλά εσηκώσαν.  
Κι ο αγέρας το πανί τους φούσκωνε, και στην καρένα γύρα 
του πλοίου που επέτα αλικοπόρφυρο το κύµα βαριαχούσε' 
κι αυτό πετούσε απά στα κύµατα, τελεύοντας τη στράτα.  

 

430  Κι ως δέσαν τα πανιά στο γρήγορο, το µελανό καράβι,  
πήραν κροντήρια τότε κι έστησαν, κρασί ξεχειλισµένα, 
και χύναν στάλες στους αθάνατους θεούς, τους αναιώνιους, 
και πάνω απ' όλους στη γλαυκόµατη του ∆ία τη θυγατέρα. 
Κι όλη τη νύχτα και τ' αχάραγα δροµούσε το καράβι.  

 

 

 Οµήρου Οδύσσεια - γ 

Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - Ι. Κακριδή 

 

-3- Την όµορφη τη λίµνη αφήνοντας, στα ολόχαλκα τα ουράνια  
πρόβαλε ο γήλιος, στους αθάνατους το φως του να χαρίσει  
και στους θνητούς, στα πολυκάρπιστα της γης χωράφια απάνω' 
και τούτοι έφταναν στην καλόχτιστη την Πύλο, του Νηλέα  

 

5 το κάστρο' εκεί στην ώρα επρόσφερναν θυσίες στον Κοσµοσείστη 
το γαλαζόχαιτο κατάµαυρους στο περιγιάλι ταύρους. 
Σ' εννιά σειρές κάθονταν όλοι τους — σειρά και πεντακόσιοι — 
κι οµπρός στην καθεµιά τους κοίτουνταν εννιά σφαγµένοι ταύροι. 
Κι απάνω που 'χαν φάει τα σπλάχνα τους και τα µεριά θα καίγαν 

 

10 στον Ποσειδώνα, εκείνοι ετράβηξαν γραµµή για το λιµάνι,  
και τα πανιά µαΐναραν του άρµενου, το άραξαν κι όξω βγήκαν 
κι ως βγήκε απ' το άρµενο ο Τηλέµαχος, την Αθηνά ακλουθώντας, 
πρώτη η Αθηνά, η θεά η γλαυκόµατη, το λόγο επήρε κι είπε: 
«Τηλέµαχε, η ντροπή τον τόπο της δεν έχει εδώ καθόλου' 

15 

για τούτο και το πέλαο διάβηκες, τον κύρη σου να µάθεις  
ποιο χώµα εβρέθη και τον σκέπασε και ποια τον βρήκε µοίρα. 
Μον' έλα, τράβα οµπρός στο Νέστορα γραµµή τον αλογάρη, 
ποια τάχα η γνώµη του να µάθουµε, που µες στα στήθη κρύβει, 

 



και µοναχός σου παρακαλά τον να πει την πάσα αλήθεια' 

20 του περισσεύει η γνώση, ψέµατα δε θα σου πει καθόλου.»  

Κι ο γνωστικός γυρνάει Τηλέµαχος κι απηλογιά της δίνει: 
«Μέντορα, πως να πάω; σιµώνοντας πως να µιλήσω πρώτος;  
σε γνωστικές κουβέντες άµαθος, το ξέρεις, είµαι ακόµα, 
και να ρωτάει ντροπή 'ναι ο νιούτσικος το γεροντότερο του.»  

25 Τότε η Αθηνά, η θεά η γλαυκόµατη, γυρνώντας του αποκρίθη:  
«Άλλα µονάχος σου, Τηλέµαχε, θα στοχαστείς, και γι' άλλα 
κάποιος θεός θα δώσει φώτιση στο νου σου' δε γεννήθης 
λέω κι ουδέ τράνεψες, οι αθάνατοι χωρίς να το θελήσουν!»  

Έτσι η Αθηνά η Παλλάδα µίλησε, και µπήκε οµπρός στο δρόµο 

30 γοργά, και πίσω αυτός στ' αχνάρια της ερχόταν, ως που φτάσαν  
κει που οι Πυλιώτες είχαν σύναξη και θρόνιαζαν καθόταν 
µε τους υγιούς του εκεί κι ο Νέστορας, κι ολόγυρα οι συντρόφοι 
ψηναν τα κρέατα, κι άλλα σούβλιζαν και σύνταζαν το γιόµα. 
Βλέποντας ξένους τρέξαν όλοι τους και τους καλωσόριζαν,  

35 και τους χαλνούσαν, στο τραπέζι τους κι εκείνοι να καθίσουν.  
Ο γιος του Νέστορα, ο Πεισίστρατος, ήταν ο πρώτος που 'ρθε  
κοντά τους κι έσφιξε το χέρι τους, και δίπλα στο τραπέζι  
σε πευκιά µαλακά τους κάθισε, στον αδερφό του δίπλα  
το Θρασυµήδη, και στον κύρη του, στου ακρόγιαλου τον άµµο' 

40 τους µοίρασε απ' τα σπλάχνα κι έβαλε κρασί µετά σε κούπα  
µαλαµατένια, κι έτσι µίλησε, την Αθηνά πιο πρώτα,  
του ∆ία την κόρη, χαιρετίζοντας, του βροντοσκουταράτου:  
«Και συ δεήσου, αν θέλεις, ξένε µου, στο ρήγα Ποσειδώνα' 
δικιά του είναι η θυσία που βρήκατε στον ερχοµό σας τώρα.  

45 Κι όταν κρασί σταλάξεις κι ευκηθείς, καθώς το συνηθάµε,  
δώσε την κούπα το γλυκόπιοτο κρασί µετά σε τούτον,  
σταλιές να κάµει' τους αθάνατους κι αυτός θ' ανακαλιέται,  
λογιάζω' τι οι θνητοί έχουν όλοι τους απ' τους θεούς ανάγκη.  
Ωστόσο είναι πιο νιος, τα χρόνια του σαν τα δικά µου θά'ναι,  

50 γι' αυτό και σένα εγώ πρωτύτερα τη χρυσή κούπα δίνω.»  
Είπε, την κούπα το γλυκόπιοτο κρασί προσφέρνοντάς της' 
και χάρηκε η Αθηνά του φρόνιµου, του δίκιου αντρός τον τρόπο, 
τη χρυσή κούπα πρώτα που 'δωκε σε κείνη από τους δυο τους, 
κι ευτύς µε θέρµη ανακαλέστηκε το ρήγα Ποσειδώνα:  

55 «Της γης ο κύβερνος, επάκουσε την προσευχή µας τώρα  



και µην αρνιέσαι τα που θέλουµε να γίνουν, Ποσειδώνα' 
και πρώτα χάριζε στο Νέστορα και στους υγιούς του δόξα'  
τους άλλους τους Πυλιώτες έπειτα για την τρανή θυσία  
που σου πρόσφεραν µε µια αντίχαρη γλυκιά ξεπλέρωσέ τους. 

60 Κι εγώ για δώσε κι ο Τηλέµαχος, πριν φύγει, να τελέψει  
ό,τι µας έσπρωξε µε το άρµενο το µαύρο εδώ να 'ρθούµε.»  

Έτσι η θεά δεόταν, µόνη της τα τέλευε όµως όλα. 
Κι ως στου Οδυσσέα το γιο παράδωκε τη δίγουβη ώρια κούπα, 
µε τη σειρά του κι ο Τηλέµαχος στον Ποσειδώνα ευκήθη. 

65 Κι αυτοί τ' απανωψάχνια ως έψησαν κι απ' τη φωτιά τα σύραν,  
τα κόψαν µερτικά και κάθισαν σε αρχοντικό τραπέζι. 
Και σύντας του πιοτού θαράπεψαν και του φαγιού τον πόθο,  
τους µίλησε ο γερήνιος Νέστορας ο αλογολάτης πρώτος: 
«Τώρα θαρρώ ταιριάζει πιότερο, που ευφράθηκαν το γιόµα, 

70 να τους ρωτήσουµε να µάθουµε σαν ποιοί 'ναι οι ξένοι που 'ρθαν. 
Ξένοι, πούθε έρχεστε αρµενίζοντας στης θάλασσας τις στράτες; 
Ποιοί 'στε; δουλειά καµιά µην έχετε; για τριγυρνάτε ως λάχει, 
σαν τους κουρσάρους, µες στα πέλαγα που τριγυρνούν και φέρνουν 
κακά στον άλλο κόσµο, παίζοντας την ίδια τη ζωή τους;»  

75 Κι ο γνωστικός γυρνάει Τηλέµαχος κι απηλογιά του δίνει  
κουράγιο παίρνοντας, τι του 'δινεν η ίδια η θεά κουράγιο  
στα φρένα, για τον κύρη που 'λειπε τι απόγινε να µάθει,  
µαζί για ν' ακουστεί περίλαµπρο στον κόσµο τ' όνοµά του:  
«Γιε του Νηλέα, ρηγάρχη Νέστορα, των Αχαιών η δόξα,  

80 ρωτάς να µάθεις ποιος ο τόπος µας' να σου το µολογήσω:  
απ' την Ιθάκη εµείς ερχόµαστε, κάτω απ' του Νήου τη ρίζα,  
κι είναι δουλειά δικιά µου που' ρχοµαι, δεν είναι του λάου µου' 
ψάχνω ένα λόγο για τον κύρη µου ν' ακούσω, αν κάπου απλώνει,  
για το θεϊκό, τον καρτερόψυχο τον Οδυσσέα, που λένε  

85 των Τρωών το κάστρο πως επάτησε µαζί σου πολεµώντας.  
Για όλους τους άλλους, που αντροπάλευαν στους Τρώες ενάντια τότε,  
ο ανήλεος θάνατος κατέχουµε που βρήκε τον καθένα.  
Μα εκείνου ο θάνατος είναι άγνωρος, τον κρύβει ο γιος του Κρόνου!  
Που τόνε βρήκε ο Χάρος, σίγουρα να πει κανείς δεν ξέρει,  

90 

αν κάπου στη στεριά τον σκότωσαν άνθρωποι αντίµαχοι του,  
για αν χάθη στα πελάη, στα κύµατα της Αµφιτρίτης µέσα.  
Γι' αυτό και φτάνω εδώ, στα γόνατα να σου προσπέσω, αν θέλεις  
το µαύρο του χαµό να µου 'λεγες, µε τα δικά σου µάτια  



αν τον αντίκρισες για αν άκουσες λόγο αλλουνού, που κόσµο  

95 είχε γυρίσει, τι η µητέρα του τρισάµοιρο τον γέννα.  
Μα από συµπόνεση στα πάθη µου τα λόγια µη γλυκάνεις,  
µόνο όπως τα 'δες µε τα µάτια σου, σωστά µολόγα µου τα.  
Ο κύρης µου, ο Οδυσσέας ο αντρόκαρδος, αν σου 'χε τάξει κάτι  
στων Τρωών τη χώρα, εκεί που βάσανα τραβήξατε περίσσια  

100 οι Αργίτες όλοι, και σ' το τέλεψε µε λόγια για µε πράξη,  
αυτά, παρακαλώ, θυµίσου τα και την αλήθεια πες µου.»  

Κι ο αλογατάς, γερήνιος Νέστορας απηλογιά του δίνει: 
«Φίλε, τα πάθη σα µου θύµισες, που εµείς στη χώρα εκείνη, 
των Αχαιών οι γιοί, τραβήξαµε, µε αλύγιστο κουράγιο  

 

105 πότε στο πέλαο το αχνογάλαζο µε τα καράβια ολούθε,  
όπου ο Αχιλλέας τραβούσε, πίσω του για κούρσα τριγυρνώντας — 
και πότε ολόγυρα χτυπιόµαστε στου Πρίαµρυ του ρηγάρχη  
το µέγα κάστρο, όπου σκοτώθηκαν οι πιο αντρειανοί µας όλοι' 
κει πέρα ο µέγας Αίαντας κοίτεται, κει πέρα κι ο Αχιλλέας,  

 

110 εκεί κι ο Πάτροκλος, στη φρόνεση που ίδια θεός λογιόταν,  
εκεί κι ο γιος µου εµένα, κι άψεγος µαζί και παλικάρι, 
ο Αντίλοχος, πιο απ' όλους γρήγορος κι από τους πιο αντρειωµένους. 
Βάσανα κι άλλα εκεί τραβήξαµε πολλά' µιαν άκρη ως άλλη 
και ποιος θνητός θ' αποδυνάζουνταν να τα ιστορήσει τάχα; 

 

115 Και πέντε κι έξι χρόνια να 'µενες εδώ, να µάθεις πόσα  
σύραν οι Αργίτες οι αρχοντόγεννοι στα ξένα εκεί τυράννια,  
δε θα βαστούσες, µόνο θα 'φευγες βαργεστισµένος πίσω.  
Χρόνους εννιά κακά τους κλώθαµε µε χίλιους µύριους δόλους  
µοχτώντας, και µε χίλια βάσανα µας φέρνει ο ∆ίας στο τέλος.  

120 Εκεί ο Οδυσσέας ο αρχοντογέννητος µας ενικούσεν όλους  
στη µάζωξη, γι' αυτό δεν τα 'βαζε κανείς ποτέ µαζί του' 
τι χίλιους µύριους δόλους κάτεχεν ο κύρης σου — αν αλήθεια  
είσαι δικός του γιος' θαµάζουµαι που σε αντικρίζω οµπρός µου!  
Μοιάζουν τα λόγια σας, δε θά'λεγε κανείς πως θα µπορούσε  

125 τόσο πρεπούµενα ένας νιούτσικος να µας µιλήσει λόγια.  
Εκεί ο Οδυσσέας κι εγώ δεν είχαµε ποτέ µαθές δυο γνώµες,  
να βουλευτούν όντας συνάζουνταν οι Αργίτες για οι γερόντοι'  
µια µόνο γνώµη οι δυο µας είχαµε, να πούµε στους Αργίτες  
πως θα γινόταν το καλύτερο, µε γνώση και µε κρίση.  

130 
Μα πια του Πρίαµου σαν πατήσαµε το απόγκρεµο το κάστρο  
κι ένας θεός ανεµοσκόρπισε τ' αργίτικα καράβια,  

 



ήταν ο ∆ίας που διαλογίστηκε φαρµάκι να µας κάνει  
το γυρισµό' τι όλοι δε φάνηκαν και γνωστικοί και δίκιοι 
γι' αυτό πολλοί από την ανήµερη της τρανοκυρουδάτης  

135 γλαυκόµατης θεάς τη µάνητα κακά απόλαψαν τέλη,  
που σήκωσε διχόνοια ανάµεσα στους δυο τους γιους του Ατρέα.  
Τους Αχαιούς αυτοί σε σύναξη µαζί εκαλνούσαν όλους,  
άπρεπα, αστόχαστα, σαν έγερνε πια να βουτήξει ο γήλιος,  
κι οι γιοι των Αχαιών µαζώνουνταν πιωµένοι, ζαλισµένοι.  

140 Κι εκείνοι έλεγαν τι τους ήθελαν και τους µονοσυνάξαν  
πρώτα ο Μενέλαος σε όλους φώναζε τους Αχαιούς να πάρουν  
στη ράχη την πλατιά της θάλασσας του γυρισµού τη στράτα' 
όµως αυτό στον Αγαµέµνονα δεν άρεσε καθόλου' 
να τους κρατήσει ακόµα γύρευε, θυσίες τρανές να κάνει,  

145 της Αθηνάς τον άγριο θέλοντας θυµό να µαλακώσει —  
ο ανέµυαλος! κι ουδέ το κάτεχε πως δε θα τον ακούσει' 
τι εύκολα η γνώµη των αθάνατων θεών δε µεταλλάζει.  
Έτσι εστεκόνταν, συναλλήλως τους βαριά πετώντας λόγια  
εκείνοι οι δυο τους' και πετάχτηκαν οι Αργίτες οι αντρειωµένοι  

150 µε αλαλητό βαρύ και χώρισαν στα δυο κι αυτών οι γνώµες.  
Τη νύχτα τούτη κοιµηθήκαµε κακά στο νου λογιώντας  
ο ένας του άλλου, τι ο ∆ίας µας έριχνε σε παιδεµούς µεγάλους' 
σαν έφεξε, οι µισοί στη θάλασσα τραβούµε τα καράβια,  
και τις βαθύζωνες φορτώνουµε γυναίκες και τα κούρσα' 

155 µα το µισό στρατό τον κράτησαν να µείνει για την ώρα  
στο γιο του Ατρέα τον Αγαµέµνονα κοντά, το στρατολάτη.  
Οι άλλοι µπαρκάροντας κινήσαµε, κι αυτά γοργά αρµένιζαν,  
τι ένας θεός µπροστά µας έστρωνε τα τρίσβαθα πελάγη.  
Μόλις αράξαµε στην Τένεδο, για τους θεούς θυσίες  

160 προσφέραµε, να πάµε σπίτια µας' µα ο ∆ίας δεν είχε ακόµα  
συγκλίνει ο ανέσπλαχνος, µον' άσκωσε κακιά ξανά διχόνοια.  
Άλλοι τα πλοία τα δραπανόγυρτα γυρνούν και φεύγουν πίσω  
µε κεφαλή τον πολυµήχανο, λιοντόκαρδο Οδυσσέα,  
ξανά τη χάρη του Αγαµέµνονα, του γιου του Ατρέα, να κάµουν.  

165 Μα εγώ κινούσα µε όλα τ' άρµενα που µ' είχαν ακλουθήξει,  
τι το 'βλεπα, ο θεός πως άµετρα µας µελετούσε πάθη.  
Τραβούσε του Τυδέα κι ο αντρόκαρδος υγιός µε τους συντρόφους.  
Αργά ο ξανθός Μενέλαος πίσω µας κινούσε, και στη Λέσβο  
να µελετούµε µας επέτυχε το µακρινό ταξίδι:  

170 πάνω απ' της Χίος να ταξιδέψουµε το βραχονήσι τάχα,  



µετά και τα Ψαρά ν' αφήσουµε ζερβιά µεριά, για µήπως  
κάτω απ' τη Χίο και πλάι στο Μίµαντα τον ανεµοδαρµένο;  
Απ' το θεό καθώς ζητήσαµε σηµάδι, εκείνος δίνει  
κι έλεε, γραµµή το πέλαο σκίζοντας κατά την Εύβοια πλώρη  

175 να βάλουµε, για να γλιτώσουµε τις συφορές που έρχονταν.  
Κι όπως αγέρι πρίµο ασκώθηκε, µε βιάση τ' άρµενά µας  
τις ψαροθρόφες στράτες διάβαιναν, ως που τη νύχτα άραξαν  
στη Γεραιστό, και τότε κάψαµε µεριά στον Ποσειδώνα  
ταυριών πολλά, που πια τα πέλαγο διαβήκαµε το µέγα. 

180 Είχαν περάσει µέρες τέσσερεις, µπρος στο Άργος σαν άραξαν  
του αλογατά ∆ιοµήδη οι σύντροφοι τα ισόβαρα καράβια' 
κι εγώ κατά την Πύλο αρµένιζα γραµµή, κι ουδέ κι ο πρίµος  
έπεφτε αγέρας, που, ως κινούσαµε, µας είχε ο θεός ασκώσει.  

Έτσι έφτασα, παιδί µου, ανήξερος' για κείνους τους Αργίτες, 

 

185 ποιοι τους γλίτωσαν, ποιοί τους χάθηκαν, καθόλου δεν κατέχω' 
µον' ό,τι µέσα στο παλάτι µου καθούµενος µαθαίνω  
θα σου ιστορήσω, ως ειν' πρεπούµενο, χωρίς να σου το κρύψω:  
Οι Μυρµιδόνες, λένε, γύρισαν καλά οι κονταροµάχοι,  
που ο τιµηµένος γιος τους όριζε του αντρόψυχου Αχιλλέα' 

 

190 καλά κι ο Φιλοχτήτης, ο άτροµος υγιός του Ποία, γυρνούσε' 
κι ο Ιδοµενέας µ' όλους τους συντρόφους που 'χαν σωθεί απ' τις µάχες  
στην Κρήτη εδιάγειρε κι η θάλασσα κανένα δεν του πήρε.  
Μα για το γιο του Ατρέα θ' ακούσατε και σεις, κι ας ζείτε αλάργα,  
πως γύρισε και πως ο θάνατος ο ανήλεος απ' το χέρι  

 

195 τον βρήκε του Αίγιστου' µα πλέρωσε πολύ βαριά και τούτος!  
Αλήθεια, είναι καλό πεθαίνοντας υγιό ν' αφήνεις πίσω' 
κι εκείνος το φονιά του κύρη του το δολερό γδικήθη  
τώρα, τον Αίγιστο, που σκότωσε τον αντρειανό του κύρη.  
Και συ, καλέ, — θωρώ τη χάρη σου µαθές και την αντρεία σου —  

200 κάµε κουράγιο, που κι οι ερχόµενες γενιές να σε δοξάζουν.»  

Κι ο γνωστικός γυρνάει Τηλέµαχος κι απηλογιά του δίνει:  
«Γιε του Νηλέα, ρηγάρχη Νέστορα, των Αχαιών η δόξα, 
κείνος περίκαλα γδικιώθηκε, κι οι Αργίτες τ' όνοµά του 
θα διαλαλούν, που κι οι µελλούµενοι να τον θυµούνται άνθρωποι. 

205 

Να 'ταν οι αθάνατοι να µ' έζωναν µε τόση αντρεία και µένα,  

να πάρω γδικιωµό απ' τους άνοµους, αδιάντροπους µνηστήρες, 
που δε µε λογαριάζουν κι άδικες δουλειές ο νους τους βάζει! 

 



Τύχη οι θεοί για µε δεν έκλωσαν παρόµοια — µήτε εµένα  
µήτε του κύρη µου, υποτάζουµαι λοιπόν, κι ας τυραννιέµαι.»  

210 Κι ο αλογατάς γερήνιος Νέστορας απηλογιά του δίνει:  
«Παιδί µου, µια και τ' αναθίβανες και µου µιλείς για τούτα, 
ακούω να λεν πολλοί τη µάνα σου πως τη ζητούν µνηστήρες, 
και συφορές µες στο παλάτι σου συγκλώθουν άθελα σου. 
Πες µου, το θέλεις κι υποτάζεσαι; για µήπως µες στη χώρα, 

215 θεού φωνή ακλουθώντας, όχτρητα για σένα νιώθει ο κόσµος;  

Μπορεί κι αυτός να 'ρθεϊ, τις άνοµες να γδικιωθεί δουλειές τους, 
ποιος ξέρει, µοναχός του κάποτε, µπορεί κι οι Αργίτες όλοι. 
Να 'ταν αγάπη τόση να 'δειχνε για σένα η Γλαυκοµάτα, 
καθώς τον ξακουσµένο εγνοιάζουνταν τότε Οδυσσέα στη χώρα 

220 µακριά των Τρωών, εκεί που σέρναµε καηµούς οι Αργίτες πλήθος!  
Θεούς που ν' αγαπούν ξεφάνερα τόσο πολύ, ως εκείνον  
παράστεκε η Αθηνά ξεφάνερα, δεν έχω ιδεί ποτέ µου.  
Και σένα τόσο τώρα αν γνοιάζουνταν κι αγάπη σου 'δειχνε όµοια, 
πολλοί θαρρώ από κείνους θα 'βγαζαν το γάµο από το νου τους.»  

225 Κι ο γνωστικός γυρνάει Τηλέµαχος κι απηλογιά του δίνει:  
«Όχι! σωστά δε θα 'βγουν, γέροντα, τα λόγια σου, φοβούµαι' 
είπες µεγάλο λόγο, σάστισα' καµιά δεν έχω ελπίδα,  
ακόµα κι οι θεοί να το 'θελαν, ό,τι είπες πως θα γένει.»  

Γυρνώντας η Αθηνά, η γλαυκόµατη θεά, του απηλογήθη: 

230 «Ποιος λόγος σου 'φυγε, Τηλέµαχε, της δοντωσιάς το φράχτη;  
Κι από µακριά ο θεός ανέκοπα γλιτώνει τον που θέλει. 
Κάλλια έχω εγώ περίσσια βάσανα να πάθω, πριν διαγείρω 
στο σπίτι µου, τη µέρα κάποτε να ιδώ του γυρισµού µου, 
παρά φτασµένος µπρος στο τζάκι µου να πέσω, σαν του Ατρέα το γιο, 

235 που εχάθη απ' της γυναίκας του και του Αίγιστου το δόλο.  
Μα αλήθεια απ' τον κοινό το θάνατο µηδέ οι θεοί µπορούνε 
έναν θνητό να τον γλιτώσουνε, κι ας του 'χουν όση αγάπη, 
σαν θα τον πάρει ο ανήλεος θάνατος και τον ξαπλώσει χάµω.»  

Και τότι ο γνωστικός Τηλέµαχος του απηλογήθη κι είπε  

240 «Να µην τα µελετούµε, Μέντορα, κι ας µας πικραίνουν τόσο!  
Πια δε γυρίζει εκείνος, σίγουρα' τον έχουν παραδώσει  
κιόλας οι αθάνατοι στο θάνατο και στου χαµού τη µοίρα.  
Μα από το Νέστορα άλλο θα 'θελα ν' ακούσω και να µάθω' 
τι η µυαλωµένη, δίκια κρίση του το ταίρι της δεν έχει' 



245 ακούω να λένε πως βασίλεψε σε τρεις γενιές ανθρώπων,  
και µου φαντάζει σαν αθάνατος, καθώς τον αντικρίζω.  
Γιε του Νηλέα, τρανέ µου Νέστορα, την πάσα αλήθεια πες µου:  
ο πρωταφέντης Αγαµέµνονας, ο γιος του Ατρέα, πως χάθη;  
και που ήταν ο Μενέλαος; ο Αίγιστος ο δολερός ποιόν τάχα  

250 του 'κλωσε θάνατο και σκότωσε πολύ καλύτερο του;  

Εκείνος µπας κι άλλου παράδερνε και δε βρισκόταν στο Άργος  
το αχαϊκό, κι ο άλλος θαρρεύτηκε και τέλεψε το φόνο;»  
Κι ο αλογατάς γερήνιος Νέστορας άπηλογιά του δίνει: 
«θα σου την πω, παιδί µου, ως γύρεψες, την πάσα αλήθεια τώρα, 

255 αν και µονάχος τα φαντάστηκες πως γίναν όλα ετούτα.  

Αν ο ξανθός Μενέλαος φτάνοντας από της Τροίας τα µέρη 
θωρούσε ζωντανό τον Αίγιστο µπροστά του, να σωρώσουν 
πάνω στον τάφο του δε θ' άφηνε χώµα χυτό, µονάχα  
όρνια και σκύλοι θα τον σπάραζαν στον κάµπο πεταµένο, 

260 µακριά απ' την πολιτεία, κι Αργίτισσα καµιά δε θα βρισκόταν  
να τόνε κλάψει, τέτοιες που 'βαλε φριχτές δουλειές στο νου του' 
τι όσο κει πέρα εµείς καθόµαστε και κάναµε περίσσιες 
αντραγαθιές, ετούτος ξέγνοιαστος στα αλογοθρόφο το Άργος 
να ξελογιάσει του Αγαµέµνονα το ταίρι πολεµούσε. 

265 Εκείνη πρώτα τέτοιες άπρεπες δουλειές να κάµει αρνιόταν,  
τι η Κλυταιµήστρα ήταν αρχόντισσα και δίχως δόλο ο νους της. 
Κι είχε έναν τραγουδάρη δίπλα της, που ο γιος του Ατρέα, πριν φύγει 
στης Τροίας τα µέρη, να του γνοιάζεται το ταίρι είχε προστάξει. 
Μα σύντας των θεών την έδεσε πια η µοίρα κι υποτάχτη, 

 

270 τον τραγουδάρη εκείνος έπιασε και σ' ένα ρηµονήσι  
των όρνιων να γενεί τον άφησε διαγούµισµα και κούρσος, 
και πια θέλοντας του θέλοντας της στο σπίτι του την πήρε' 
και στους βωµούς τους άγιους έκαιγε πλήθος µεριά, και πλήθος 
ταµένα στους θεούς µαλάµατα κι ανυφαντά κρεµούσε' 

 

275 τι να τελέψει πια δεν το 'λπιζε τέτοια δουλειά µεγάλη.  
Ωστόσο εµείς µαζί αρµενίζαµε πίσω απ' της Τροίας τα µέρη, 
ο γιος του Ατρέα κι εγώ, και νιώθαµε να µας συσµίγει η αγάπη. 
Μα σύντας στο άγιο Σούνιο φτάσαµε, στον κάβο της Αθήνας, 
ο Φοίβος του Μενέλαου σκότωσε τον τιµονιέρη ξάφνου 

 

280 
απόνετες σαγίτες ρίχνοντας, εκεί που αυτός ακόµα  
κρατούσε απ' το καράβι που 'τρεχε στα χέρια του το διάκι —  

 



το Φρόντη, τον υγιό του Ονήτορα' κανείς δεν κάτεχε άλλος 
να κυβερνάει καράβι κάλλιο του, σαν ξέσπαζε η φουρτούνα.  
Κόβει ο Μενέλαος, όσο αν βιάζουνταν, το δρόµο του, ως να θάψει, 

285 το σύντροφο του και στον τάφο του νεκροθυσίες να κάµει.  
Μα όπως ξανά κινώντας διάβαινε το πέλαο το κρασάτο 
κι αντίκρυ στου Μαλιά τ' απόγκρεµα βουνά γοργοπετούσαν 
τα βαθουλά καράβια, του 'κλωσεν ο ∆ίας ο µακροβίγλης 
πικρό ταξίδι' ξάφνου ξέχυσε στο πέλαο θεριεµένα,  

290 σαν τα βουνά, πελώρια κύµατα και σφουριχτούς ανέµους.  
Εκεί στα δυο τους κόβει κι έριξε µισούς στην Κρήτη απάνω, 
στα µέρη που κρατούν οι Κύδωνες, στου Γιάρδανου τους όχτους. 
Είναι ένας βράχος στο περίγιαλο, κοφτός κι ορθός, στην άκρη 
της Γόρτυνας στο αχνό το πέλαγο, καί στο ζερβί του κάβο  

295 τρανά ο βοριάς αµπώθει κύµατα προς της Φαιστός τα µέρη —  
βράχος µικρός, µα αντέχει κύµατα µεγάλα να τον δέρνουν. 
Εκεί, σπρωγµένα από τα ρέµατα, τσάκισαν τα καράβια  
στα βράχια απάνω' µόλις πρόφτασαν οι ναύτες να γλιτώσουν. 
Μα τ' άλλα πέντε γαλαζόπλωρα καράβια που ξέκοψαν  

300 ο αγέρας και το ρέµα τα 'φεραν στης Αίγυπτος τα µέρη.  
Όσον καιρό ο Μενέλαος µάλαµα και βιος εκεί γυρνώντας 
σε αλλόγλωσσους ανθρώπους µάζωνε µε τα πλεούµενα του, 
ο Αίγιστος σκάρωνε τις άνοµες δουλειές του στην πατρίδα. 
Σα σκότωσε το ρήγα, υπόταξε και το λαό του, κι έτσι  

305 χρόνους εφτά µες στην πολύχρυση βασίλευε Μυκήνα'  
µα πάνω στους οχτώ του πλάκωσε κακό µεγάλο ο Ορέστης 
απ' την Αθήνα, και του κύρη του το δολερό σκοτώνει  
φονιά, τον Αίγιστο, που σκότωσε τον αντρειανό του κύρη' 
και µακαριά, καθώς τον σκότωσε, να φαν οι Αργίτες στρώνει 

310 για το λαγόκαρδο τον Αίγιστο και τη φριχτή του µάνα.  
Την ίδια µέρα κι ο βροντόλαλος Μενέλαος ήρθε τέλος  
κι έφερνε βιος πολύ, όσο τ' άρµενα βαστούσαν να σηκώσουν. 
Φίλε, και συ µακριά απ' το σπίτι σου πολύ µην τριγυρίζεις 
και παρατάς εκεί τα πλούτη σου και µες στο σπίτι σου άντρες 

315 τόσο ξαδιάντροπους' αλάκερο µπορεί να φαν το βιος σου  
µοιράζοντας το, απ' το ταξίδι σου µη βγεις χαµένος έτσι. 
Μα στου Μενέλαου θα σε αρµήνευα κι εγώ να πας, το θέλω' 
καιρός πολύς µαθές δεν πέρασε που διάγειρε απ' τα ξένα, 
από λαούς που δε θα το 'λπιζε κανένας να διαγείρει  

320 ατός του πίσω, αν τον ξεστράτιζαν φουρτούνες σε πελάγη  



τόσο τρανά, που ουδέ πετούµενα να τα διαβούν ως πέρα  
µονοχρονίς αποδυνάζουνται' τόσο τρανά είναι κι άγρια.  
Σύρε λοιπόν µε το καράβι σου και τους δικούς σου ανθρώπους' 
µα αν πάλι θες στεριάς, δε µου 'λειψαν αλόγατα κι αµάξι, 

325 δε µου 'λειψαν κι οι γιοί, στη στράτα σου να σου σταθούν συντρόφοι  
πέρα στη θεία τη Λακεδαίµονα, στου Μενελάου το σπίτι.  
Εκεί πια ατός σου παρακάλα τον να πεί την πάσα αλήθεια 
του περισσεύει η γνώση, ψέµατα δε θα σου πει καθόλου.» 
Όσο µιλούσε, ο γήλιος βούτηξε και πέσανε τ' απόσκια'  

330 και τότε πήρε η γαλανόµατη θεά Αθηνά το λόγο:  
«Τούτα σωστά µας τα 'πες, γέροντα, το δίχως άλλο' τώρα 
κρασί να συγκεράστε, κόψετε κι απ' τα σφαχτά τις γλώσσες, 
στον Ποσειδώνα για να κάνουµε και στους θεούς τους άλλους 
σπονδές, πριν πάµε να πλαγιάσουµε' καιρός να κοιµηθούµε' 

335 τι πια το φως στα σκότη εχάθηκε, και σε θεών τραπέζι  
πολύ να µένουµε είναι αταίριαστο' στα σπίτια µας να πάµε!»  

Είπε η Αθηνά, κι αµέσως σύγκλιναν στο λόγο της εκείνοι' 
πήραν οι κράχτες και τους έχυναν νερό στα χέρια απάνω, 
και τα κροντήρια τα παιδόπουλα πιοτό τα ξεχείλιζαν,  

340 και σε όλα τα ποτήρια εµοίραζαν, απ' τις σπονδές ν' αρχίσουν,  
και στη φωτιά τις γλώσσες έριχναν κι ορθοί κρασί στάλαζαν. 
Και σα στάλαξαν, ήπιαν όλοι τους, όσο η καρδιά ποθούσε' 
µα ως η Αθηνά µε τον Τηλέµαχο το θεοδιωµατάρη 
µαζί στο βαθουλό καράβι τους κινούσαν να διαγείρουν,  

345 ο Νέστορας τους ανακράτησε κι αυτά µιλώντας είπε:  
«Ο ∆ίας ετούτο κι οι άλλοι αθάνατοι θεοί να µη µου δώσουν, 
ν' αφήσω στο γοργό να στρέψετε καράβι, ως να 'µουν κάποιος 
που τόνε δέρνει η φτωχοπόρεψη κι έχει γυµνό το σπίτι, 
κι ουδέ φλοκάτες πια του βρίσκουνται κι ουδέ πολλά κιλίµια, 

 

350 στα µαλακά κι αυτός κι οι φίλοι του να πέφτουν να κοιµούνται.  
Εγώ όµως έχω και πεντάµορφα κιλίµια και φλοκάτες!  
Όσο που ζω, στου πλοίου δε γίνεται τα ξύλα να πλαγιάσει 
ο γιος του αντρός που αναθιβάναµε πριν λίγο, του Οδυσσέα. 
Μετά, σα µείνουν στο παλάτι µου να κυβερνούν οι γιοί µου, 

 

355 αυτοί τους φίλους, όσοι φτάνουνε, θα τους φιλοκονεύουν.»  

Γυρνώντας η Αθηνά, η γλαυκόµατη θεά, του απηλογήθη: 
«Καλέ µου γέροντα, τα λόγια σου σωστά, και να συγκλίνει, 

 



πρέπει ο Τηλέµαχος' καλύτερη δε βρίσκεται άλλη γνώµη. 
Ας πορευτεί λοιπόν αντάµα σου, στο αρχοντικό σας µέσα 

360 να κοιµηθεί' µα εγώ για τ' άρµενο το µελανό θα φύγω,  
για να συχάσω τους συντρόφους µας και να τους πω τι εγίνη' 
τι εγώ είµαι ο µόνος κάπως γέροντας που βρίσκεται κοντά τους' 
οι άλλοι είναι νιούτσικοι, του άντρόκαρδου Τηλέµαχου τα χρόνια 
όλοι τους έχουν, και ταξίδεψαν µαζί απ' αγάπη µόνο.  

365 Κει πέρα να πλαγιάσω θα 'θελα, στο βαθουλό καράβι,  
γι' απόψε' την αυγή στους Καύκωνες τους αντρειανούς θα δράµω,  
που µου χρωστούν — µικρό το χρέος τους δεν είναι ουδέ καινούργιο.  
Ωστόσο στείλε τον Τηλέµαχο, στο αρχοντικό σου ως ήρθε,  
µ' ένα σου γιο και µ' ένα αµάξι σου, και δώσ' του απ' τ' άλογα σου 

370 τα πιο στο τρέξιµο αλαφρότερα και πιο δυναµωµένα.»  
Είπε η Αθηνά, η θεά η γλαυκόµατη, κι ευτύς κινάει και φεύγει' 
µε γυπαϊτό παρόµοια' σάστισαν θωρώντας την εκείνοι  
να φεύγει' θάµαξε κι ο γέροντας, τα µάτια του ως την είδαν, 
κι είπε γυρνώντας στον Τηλέµαχο, το χέρι πιάνοντας του: 

375 «Φίλε, δειλός κι ανάξιος κάποτε να γίνεις δε φοβούµαι,  
µια κι είσαι τόσο νιος κι οι αθάνατοι σου στέκουν στο ταξίδι. 
Την Τριτογένεια µπρος µας είχαµε, την κουρσολόγα κόρη  
του ∆ία' θεός από τον Όλυµπο δεν ήταν άλλος, όχι! 
Αυτή και τον τρανό τον κύρη σου τιµούσε απ' τους Αργίτες.  

380 Όµως, αφέντρα µου, σπλαχνίσου µας, και δόξα τιµηµένη  
δίνε σε µένα και στα τέκνα µου και στο σεµνό µου ταίρι' 
και θα σου σφάξω φαρδιοκούτελη, µονόχρονη δαµάλα,  
αδάµαστη, που δεν την έβαλαν ακόµη στο ζυγό της' 
τέτοια θα σφάξω εγώ, τα κέρατα περιχρυσώνοντάς της». 

385 Με τέτοια λόγια εκείνος δέουνταν, και σύγκλινε η Παλλάδα'  
κι ο αλογατάς γερήνιος Νέστορας — πίσω οι γαµπροί κι οι γιοί του— 
πήραν το δρόµο στο παλάτι τους ν' ανέβουν το πανώριο. 
Και σύντας φτάσαν πια στο ξακουστό του βασι πια αλάτι, 
αράδα πάνω σε καθίσµατα και σε θρονιά καθίσαν.  

390 Και τότε ο Νέστορας για χάρη τους συγκέρναε σε κροντήρι  
κρασί γλυκόπιοτο' του το άνοιξε στα έντεκα χρόνια απάνω 
τώρα η κελάρισσα ξεσφίγγοντας την κεφαλόδεσή του. 
Τούτο ως συγκέρασεν ο γέροντας, κάνει σπονδή κι ευχόταν 
στην Αθηνά, του βροντοσκούταρου του ∆ία τη θυγατέρα' 

395 
και σα στάλαξαν κι ήπιαν όλοι τους όσο η καρδιά ποθούσε,  
ευτύς κίνησαν για το σπίτι του καθένας να πλαγιάσει. 

 



Μα του Οδυσσέα του αρχοντογέννητου τον άξιο γιο κει πέρα 
ο αλογατάς γερήνιος Νέστορας σε καλοτρυπηµένη 
κλίνη τον κοίµισε, στο αχόλαλο το σκεπαστό του µέσα' 

400 κι έβαλε πλάι του τον Πεισίστρατο τον αντρειανό να πέσει,  
που από τους γιους του ακόµα ανύπαντρος καθόταν στο παλάτι' 
ατός του στου αψηλού κοιµήθηκε του παλατιού το βάθος, 
εκεί που του' στρωνε το ταίρι του και πλάγιαζε µαζί του.  

Κι η Αυγή σα φάνη η πουρνογέννητη και ροδοδαχτυλάτη, 

405 ο αλογατάς γερήνιος Νέστορας από την κλίνη ασκώθη,  
κι ως βγήκεν έξω, πήγε κι έκατσε στα µαγλινά πεζούλια, 
που ήταν χτισµένα απ' έξω απ' τις ψηλές του παλατιού του πόρτες κάτασπρα, κι απ' το 
λάδι. ξάστραφταν' σε τούτα κι ο Νηλέας 
πα πια εκαθόταν, που σοζύγιαζε µε των θεών ο νους του. 

410 Μα αυτόν τον είχε πάρει ο θάνατος κι είχε διαβεί στον Άδη.  
Εκεί καθόταν τώρα ο Νέστορας, των Αχαιών ο πύργος, 
κρατώντας το βασιλοράβδι του' τρογύρα εµαζωχτήκαν  
όλοι του οι γιοί, την κλίνη αφήνοντας, ο Στράτης κι ο Περσέας  
κι ο Εχέφρονας, ξοπίσω κι ο Άρητος κι ο ισόθεος Θρασυµήδης' 

415 στερνός εσίµωσε ο Πεισίστρατος' φέραν µετά και βάλαν  
και το θεόµορφο Τηλέµαχο να κάτσει στο πλευρό του' 
κι ο αλογατάς γερήνιος Νέστορας το λόγο επήρε πρώτος: 
«Παιδιά µου αγαπηµένα, γρήγορα να γένει η πεθυµιά µου,  
για να γλυκάνω απ' τους αθάνατους την Αθηνά πιο πρώτα, 

420 που πρόβαλε µπροστά στα µάτια µου στο θείο λαµπρό τραπέζι.  
Οµπρός, ας πάει στον κάµπο κάποιος σας για τη δαµάλα, να 'ρθει 
µιαν ώρα αρχύτερα, κι ως έρχεται, να τη λαλεί ο βουκόλος. 
Άλλος στου αντρόκαρδου Τηλέµαχου το µελανό καράβι  
να πάει να φέρει τους συντρόφους του, και δυο ν' αφήσει µόνο. 

425 Το χρυσικό Λαέρκη κάποιος σας ακόµα να φωνάξει,  
να χύσει µάλαµα στα κέρατα τρογύρα της δαµάλας. 
Οι επίλοιποι κοντά µου µείνετε, και µες στο αρχοντικό µας 
πέστε στις δούλες το περίλαµπρο να µας γνοιαστούνε γιόµα, 
κι άλλες νερό να φέρουν γάργαρο, κι άλλες θρονιά και ξύλα.»  

430 Αυτά είπε, κι όλοι καταπιάστηκαν γοργά' κι ήρθε απ' τον κάµπο  
το βόδι, κι ήρθαν απ' το γρήγορο, σοζυγιαστό καράβι 
οι σύντροφοι όλοι του Τηλέµαχου του αντριγιωµένου, κι ήρθε  
ο χρυσικός µε όλα τα χάλκινα της τέχνης σύνεργα του, 
µε το καλόφτιαστο διλάβι του, το αµόνι, το σφυρί του,  



435 που δούλευε µε αυτά το µάλαµα' κι ήρθε η Αθηνά το τάµα  
να προσδεχτεί. Κι ο γέρο Νέστορας ο αλογατάς του δίνει 
το µάλαµα' κι αυτός τα κέρατα µε τέχνη της δαµάλας 
χρυσώνει, να χαρεί θωρώντας το βαθιά ή θεά στα φρένα. 
Το ζω µετά απ' τα κέρατα έσυραν ο Εχέφρονας κι ο Στράτης, 

 

440 κι ο Άρητος ήρθε από την κάµαρα κρατώντας να πλυθούνε  
λεβέτι άνθόπλουµο, και στί» άλλο του πανέρι µε κριθάρι. 
Κι είχε πελέκι ό πολεµόχαρος στδ χέρι Θρασυµήδης 
αδράξει κοφτερό, και σίµωνε το βόδι να χτυπήσει' 
κούπα ο Περσέας κρατούσε, κι έπλυνε τα δυο του χέρια τέλος  

 

445 ο γέρο Νέστορας, κι ως σκόρπισε τ' αγιοκριθάρια, ευκιόταν  
µε θέρµη στην Παλλάδα, καίγοντας απ' το κεφάλι τρίχες.  
Κι ως ευχήθηκαν και πασπάλισαν µετά τ' αγιοκριθάρια,  
γοργά του Νέστορα ο τρανόκαρδος υγιός, ο Θρασυµήδης,  
σιµώνει, και του δίνει' κι έκοψε τα νεύρα το πελέκι  

450 του σβέρκου, κι απ' το ζω παράλυσεν η ορµή' κι έσυραν όλες  
στριγγιά φωνή, κι οι θυγατέρες του κι οι νύφες κι η Ευρυδίκη,  
η κόρη η πιο τρανή του Κλύµενου, του Νέστορα το ταίρι.  
Κι απ' την πλατιά τη γη ως ανάσκωσαν οι άλλοι ψηλά το βόδι,  
το 'σφαξε ο ρήγας ο Πεισίστρατος. Μόλις το µαύρο γαίµα  

455 χύθη στη γης κι από τα κόκαλα ξεπέταξε η ψυχή του,  
το τεταρτιάσαν πρώτα γρήγορα και τα µεριά του κόψαν  
όλα ως εταίριαζε, τα τύλιξαν τρογύρα µε τη σκέπη,  
διπλώνοντας τη, κι από πάνω τους κοµµάτια κρέας πιθώσαν.  
Σε σκίζες τα 'καιγεν ο γέροντας και στάλαζε από πάνω  

460 κρασί φλογάτο' και πεντόσουβλες οι νιοί σιµά του εκράτουν.  
Και σύντας τα µεριά αποκάηκαν και γεύτηκαν τα σπλάχνα,  
λιανίσαν τ' άλλα και τα πέρασαν στις σούβλες και τα ψήναν  
τις ακροµύτικες στα χέρια τους ανεβαστώντας σούβλες.  
Ωστόσο τον Τηλέµαχο έλουζε του Νέστορα µια κόρη  

465 όµορφη, κι ήταν η µικρότερη στα χρόνια, η Πολυκάστη.  
Κι ως τον απόλουσε, τον άλειψε µε µυρωµένο λάδι 
κι όµορφή πέρασε στους ώµους του χλαµύδα και χιτώνα, 
κι απ' το λουτρό θαρρείς αθάνατος επρόβαλε στην όψη, 
και τράβηξε κοντά στο Νέστορα το ρήγα να καθίσει.  

470 

Τ' απανωψάχνια µόλις ψήθηκαν κι απ' τη φωτιά τα σύραν,  
κάτσαν και τρώγαν κι αρχοντόπουλα πετιόνταν κάθε τόσο  
και παίρναν το κρασί, σε ολόχρυσα ποτήρια να κεράσουν.  
Και σύντας του πιοτού θαράπεψαν και του φαγιού τον πόθο, 

 



ο αλογατάς γερήνιος Νέστορας το λόγο επήρε κι είπε:  

475 Ελάτε οι γιοί, για τον Τηλέµαχο κάτω απ' τ' αµάξι ζεύτε  
τ' αλόγατά µας τα καλότριχα, στη στράτα να κινήσει».  

Είπε, κι αυτοί, γρικώντας, πρόθυµα συνάκουσαν το λόγο, 
και τα γοργά µε βιάση αλόγατα κάτω απ' το αµάξι έζεψαν.  
Έβαλε µέσα κι η κελάρισσα ψωµί, κρασί, προσφάγια, 

480 καθώς να τρώνε οι θεογέννητοι το συνηθούν ρηγάδες.  
Ανέβη τότε κι ο Τηλέµαχος πα στο πανώριο αµάξι, 
κι ο γιος του Νέστορα, ο Πεισίστρατος ο ρήγας, στο πλευρό του 
στο αµάξι ανέβη, και στα χέρια του τα νιόλουρα φουχτώνει' 
δίνει βιτσιά, κι ευτύς τ' αλόγατα µε προθυµιά πετούσαν στον κάµπο, 

485 αφήνοντας το απόγκρεµο της Πύλος κάστρο πίσω,  
και το ζυγό τα δυο ζερβόδεξα κουνούσαν όλη µέρα.  
Κι ο ήλιος ως πήρε και βασίλεψε κι ισκιώσαν όλοι οι δρόµοι,  
φτασµένοι στη Φηρή βρεθήκανε, µπρος, στου ∆ιοκλη το σπίτι,  
που ήταν ο γιος του ρήγα Ορτίλοχου και του Αλφειού τ' αγγόνι.  

490 Αυτός εκεί τους καλοσκάµνισε και πέρασαν τη νύχτα.  

Κι η Αυγή σα φάνη η πουρνογέννητη και ροδοδαχτυλάτη, 
ζέψαν τ' αλόγατα κι ανέβηκαν στο πλουµισµένο αµάξι,  
και βγήκαν όξω απ' την αυλόπορτα και το βουερό χαγιάτι. 
∆ίνει βιτσιά να φύγουν τ' άλογα, κι αυτά, γοργά ως πετούσαν,  

 

495 σε λίγο φτάσαν στον πολύσταρο τον κάµπο και τελεύαν  
το δρόµο' µ' έτοια ορµή τ' αλόγατα τα γρήγορα τους σέρναν  
και πήρε ο γήλιος και βασίλεψε κι ισκιώσαν όλοι οι δρόµοι.  

 

 

Οµήρου Οδύσσεια - δ 

Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - Ι. Κακριδή 

 

-4- Κι εκείνοι οι δυο στην πολυφάραγγη, τη βαθουλή φτασµένοι  
τη Λακεδαίµονα, στου πέρφανου Μενέλαου το παλάτι 
τραβούσαν, πάνω αυτός που γιόρταζε της άψεγης του κόρης 
το γάµο και του γιου του, κι έκανε τραπέζι στους δικούς του. 

 

5 Την κόρη στον υγιό την έστελνε του φοβερού Αχιλλέα· 
απ' τον καιρό στην Τροία που βρίσκουνταν ακόµα το 'χε τάξει  



να του τη δώσει· τώρα ετέλευαν οι αθάνατοι το γάµο. 
Την έστελνε λοιπόν µε αλόγατα κι αµάξια για το κάστρο  
των Μυρµιδόνων το περίλαµπρο, που αφέντευε ο γαµπρός του. 

10 Το γιο στη Σπάρτη µε του Aλέχτορα τον πάντρευε την κόρη,  
το Μεγαπένθη τον αντρόκαρδο' τον είχε στερνοπαίδι 
από µια σκλάβα, τι δε χάριζαν πια στην Ελένη τέκνα  
οι αθάνατοι, από µιας και γέννησε µια κόρη ζηλεµένη, 
την Ερµιόνη, που παράβγαινε µε τη χρυσή Αφροδίτη.  

15 Έτσι στo µέγα, αψηλοτάβανο παλάτι οι συµπεθέροι  
κι οι γείτονες του πολυδόξαστου Μενέλαου ξεφαντώναν 
κι αγάλλουνταν µαζί τους κάθουνταν βαρώντας την κιθάρα 
ο θείος τραγουδιστής, κι ως άνοιγε το στόµα του να ψάλει, 
στριφογυρνώντας µες στη µάζωξη χόρευαν δυο ακροβάτες. 

20 Την ίδιαν ώρα οµπρός στην ξώπορτα κι αυτοί και τ' άλογά τους,  
ο γιος του Νέστορα κι ο αντρόκαρδος Τηλέµαχος, στάθηκαν. 
Κι ο Ετεωνέας, που ο πολυξάκουστος Μενέλαος σύντροφο του 
τον είχε µπιστεµένο, βγαίνοντας, µόλις τους είδε, τρέχει 
στο βασιλιά να πάει το µήνυµα, περνώντας το παλάτι' 

25 κι ως στάθη πλάι του µε ανεµάρπαστα του συντυχαίνει λόγια:  
«Άκου, Μενέλαε θεογέννητε, µας ήρθαν κάποιοι ξένοι, 
δυο νιοί, και µοιάζει να 'ναι η φύτρα τους από το ∆ία το µέγα. 
Μον' πες µου, τ' άτια να ξεζέψουµε τα γρήγορα, για σε άλλου 
σπίτι να πούµε να τραβήξουνε, να φιλοκονευτούνε;»  

30 Τότε ο ξανθός Μενέλαος θύµωσε κι απηλογιά του δίνει:  
«Του Βόηθου γιε, πιο πριν ανέµυαλος, Ετεωνέα, δεν ήσουν, 
µα τώρα ανέµυαλα µου µίλησες, µικρό παιδί σαν να 'σουν. 
Και µας συχνά µας φιλοκόνεψαν άνθρωποι ξένοι ως τώρα, 
πριχού διαγείρουµε, κι ελπίζαµε στο ∆ία να µας γλιτώσει  

35 µια µέρα από τα τόσα βάσανα. Μον' έλα, λύσε τ' άτια  
των ξένων και πιο µέσα µπάσε τους, να φαν, να πιουν µετά µας.» 

Είπε, κι αυτός αφήκε τρέχοντας τον αντρωνίτη, κι άλλα  
παιδόπουλα να τρέξουν γρήγορα φωνάζοντας, κι εκείνα 
απ' το ζυγό τους λύσαν τ' άλογα λουσµένα στον ίδρωτα,  

40 και στα παχνιά τους τ' αλογάρικα τα δέσαν, και κριθάρι  
µπροστά τους βάζαν άσπρο, ανάκατο µε βίκο, και το αµάξι  
γερµένο απαντικρύ το στήριξαν στο λιόφωτο τον τοίχο.  
Τους νιους µετά στο θείο συνέµπασαν παλάτι, και σάστιζαν, 
τούτοι το σπίτι του αρχοντόγεννου θαµάζοντας ρηγάρχη·  

 



45 τι ολούθε φως στου πολυξάκουστου Μενέλαου το παλάτι  
το αψηλοτάβανο ξεχύνουνταν — σα φεγγαριού, σαν ήλιου.  
Και σα φραθήκαν πια τα µάτια τους θωρώντας ένα γύρο, 
σε καλοσκαλισµένους κάθισαν για να λουστούν λουτήρες. 
Κι αφού τους λούσαν και τους άλειψαν µε µύρο οι παρακόρες  

50 και στο κορµί σγουρές τους φόρεσαν χλαµύδες και χιτώνες,  
τους πήγαν σε θρονιά και κάθισαν κοντά στο γιο του Ατρέα. 
Μια παρακόρη τότε τρέχοντας νερό σε στάµνα φέρνει,  
χρυσή, πανώρια, κι από κάτω της ένα αργυρό λεγένι,  
για να πλυθούν, κι οµπρός τους άπλωσε στραφταλιστό τραπέζι 

55 Ψωµί κι η σεβαστή κελάρισσα τους κουβαλεί και πλήθος  
φαγιά απιθώνει, απ' ό,τι βρέθηκε καλό φιλεύοντάς τους.  
Απλάδες κρέατα πήρε κι έφερε κι ο τραπεζάρης µπρος τους  
λογής λογής, και πλάι τους έβαλε µαλαµατένιες κούπες. 
Τότε ο ξανθός Μενέλαος µίλησε καλωσορίζοντας τους:  

60 «Πιάστε ψωµί! Καλώς µας ήρθατε! Και σύντας πια αποφάτε,  
θα 'ρθεί η στιγµή να σας ρωτήσουµε ποιοί τάχα να 'στε ανθρώποι. Καθόλου αλήθεια δεν 
την κρύβετε τη φύτρα των γονιών σας' 
το δίχως άλλο από αρχοντόγεννους κρατάτε βασιλιάδες  
µε ρηγικό ραβδί' αχαµνόσογοι τέτοιους υγιούς δεν κάνουν.» 

65 Είπε, και πήρε µε τα χέρια του παχιά βοδίσια πλάτη,  
ψητή, τα αρχοντοµοίρι που 'δωκαν σ' αυτόν, και τους τη δίνει. 
Κι αυτοί στα ετοιµασµένα αντίκρυ τους φαγιά τα χέρια απλώσαν. 
Και σύντας του πιοτού θαράπεψαν και του φαγιού τον πόθο, 
πρώτα ο Τηλέµαχος στου Νέστορα το γιο τα λόγια εκίνα, 

 

70 κοντά κρατώντας το κεφάλι του, να µην ακούσουν άλλοι:  

«Για ιδές αλήθεια, υγιέ του Νέστορα, πιο αγαπηµένε απ' όλους, 
πως µες στα σπίτια αυτά τ' αχόλαλα ξαστράφτει ολούθε ο µπρούντζος, 
το κεχριµπάρι και το µάλαµα, το φίλντισι, το ασήµι! 
Όµοιο του ∆ία, θαρρώ, στον Όλυµπο θα δείχνει το παλάτι, 

 

75 τόσο πολλά είναι εδώ, αλογάριαστα' σαστίζω που τα βλέπω.»  
Όµως το αφτί τον πήρε του ξανθού Μενέλαου που µιλούσε 
κι έτσι, γυρνώντας ανεµάρπαστα τους συντυχαίνει λόγια: 
«Παιδιά µου, µε το ∆ία δε γίνεται να παραβγεί κανείς µας, 
τι εκείνος έχει βιος αθάνατο κι αθάνατα παλάτια·  

80 

όµως µε µένα θα παράβγαινε κι ένας θνητός στα πλούτη —  
για κι όχι' τι που παράδειρα, χρόνους οχτώ, στα ξένα, 
ως να τα φέρω εδώ µες στ' άρµενα µε χίλια δυο τυράννια. 

 



Παράδειρα µαθές στην Αίγυπτο, στην Κύπρο, στη Φοινίκη· 
και στους Αιθίοπες κάποτε έφτασα, στων Σιδονίων τη χώρα, 

85 στους Ερεµβούς, κι εκεί που κέρατα στ' αρνιά µεµιάς φυτρώνουν,  
στους Λίβυες- τρεις φορές τα πρόβατα γεννούν εδώ το χρόνο. 
Απ' το βοσκό ποτέ δεν έλειψαν µηδέ κι απ' τον αφέντη.  
τα κρέατα, το τυρί, δεν έλειψε και το γλυκό το γάλα, 
µόνο τους δίνουν γάλα αδιάκοπα ν' αρµέγουν και να πίνουν. 

90 Μα όσον εγώ καιρό παράδερνα στα ξένα εκεί και πλούτη  
µάζευα πλήθος, άλλος σκότωνε τον αδερφό µου εµένα  
κρυφά, ανεπάντεχα, απ' της άνοµης γυναίκας του το δόλο. 
Γι' αυτό καθόλου δεν το χαίρουµαι που τόσο βιος ορίζω. 
Όµως αυτά θα τα 'χετε ακουστά κι απ' τους γονιούς σας, όποιοι 

95 και να 'ναι, τι έχω σύρει βάσανα πολλά' µου το ρήµαξαν  
το σπιτικό το καλοκάµωτο, µε βιος βαρύ και πλήθιο. 
Μα άµποτε να 'χα το 'να τρίτο του και να περνώ µε τούτο,  
και να' ταν ζωντανοί οι συντρόφοι µου, που τη ζωή τους χάσαν  
µακριά από το Άργός τ' αλογόθροφο, στης Τροίας τους κάµπους πέρα. 

100 Για όλους αυτούς αλήθεια µύρουµαι και βαριαναστενάζω  
στο αρχοντικό µου εδώ καθούµενος, συχνά στο νου ως τους φέρνω,  
και πότε κλαίγοντας ξανάσαση να βρω ζητώ και πότε  
σκολάζω' γρήγορα χορταίνουµε µαθές τον κρύο το θρήνο. 
Οµως γι'αυτους βαριά κι αν θλίβουµαι, δε µου κοστίζει τόσο 

105 ως για τον έναν, που όταν µου 'ρχεται στο λογισµό, µηδ' ύπνο  
µηδέ φαγί πια τότε χαίρουµαι· γιατί κανείς Αργίτης  
δεν τράβηξε ποτέ όσα τράβηξε και µόχτησε ο Οδυσσέας.  
Του 'γραψε εκείνου η µοίρα βάσανα, και µένα τον καηµό του  
αλάγιαστο, κι ουδέ κατέχουµε, τόσον καιρό που λείπει,  

110 αν είναι στη ζωή για αν πέθανε· τον κλαιν για πεθαµένο  
ακούω κι η Πηνελόπη η φρόνιµη κι ο γιος, που τον αφήκε  
µωρό νιογέννητο, ο Τηλέµαχος, κι ο γέροντας Λαέρτης.»  

Είπε, και τον καηµό του φούντωσε στα στήθη για τον κύρη,  
κι ακούοντας τ' όνοµά του ανάσκωσε το πορφυρό µαντί του  

115 µπροστά στα µάτια µε τα χέρια του, κι αφήκε να κυλήσουν  
τα δάκρυα κάτω' κι ως τον ένιωσε ξάφνου ο Μενέλαος, πήρε  
κι αναρωτιόταν µες στα φρένα του βαθιά και στην καρδιά του —  
να τον προσµένει τον πατέρα του να µαρτυρήσει µόνος,  
για αυτός να κάνει αρχή ρωτώντας τον και δοκιµάζοντας τον;  

120 Κι ως τούτα ανάδευε στα φρένα του και στην καρδιά του, βγήκε  



η Ελένη απ' τον αψηλοτάβανο, το µοσκοβολισµένο  
γυναικωνίτη, όµοια στην Άρτεµη τη χρυσοδοξαρούσα.  
Θρονί µπροστά της καλοκάµωτο της βάζει η Αδρήστη η βάγια,  
κι η Αλκίππη ένα κιλίµι µάλλινο, στα µαλακά να κάτσει' 

125 µετά η Φυλώ ένα ασηµοπάνερο της φέρνει, απ' του Πόλυβου  
το ταίρι, την Αλκάντρα, χάρισµα, που στην αιγύπτια ζούσε 
τη Θήβα, εκεί όπου βιος αρίφνητο το κάθε σπίτι κρύβει.  
δυο του Μενέλαου κείνος χάρισε λουτήρες ασηµένιους,  
τριπόδια δυο και δέκα τάλαντα χρυσάφι· χώρια πάλε  

130 η Ελένη δώρα απ' τη γυναίκα του πανώρια δέχτηκε άλλα:  
χρυσή αλακάτη της εχάρισε κι ένα αργυρό πανέρι 
µε ρόδες, που το ακροσειράδωναν µαλαµατένια χείλια.  
Αυτό ήταν που η Φυλώ της έφερεν η παρακόρη τότε,  
γεµάτο από κλωσµένα γνέµατα, και στην κορφή θωρούσες  

135 την αλακάτη που 'χε πάνω της µαλλί µενεξεδένιο.  
Μόλις εκάθισε κι ακούµπησε τα πόδια στο προσκάµνι,  
η Ελένη γύρισε στον άντρα της και τον ψιλορωτούσε: 
«Αλήθεια, ξέρουµε, αρχοντόγεννε Μενέλαε, τούτοι οι δυο τους, 
που φτάσαν τώρα στο παλάτι µας, ποιοι πέτουνται πως είναι' 

140 Σωστά µιλώ για µη γελάστηκα; µα να µιλήσω θέλω:  
Ποτέ µήτε άντρα εγώ δε γνώρισα µήτε γυναίκα ως τώρα  
να µοιάζει τόσο µε άλλον άνθρωπο — σαστίζω που τον βλέπω'— 
καθώς αυτός µε τον Τηλέµαχο, το γιο του ψυχωµένου  
µοιάζει Οδυσσέα, που εκείνος αφήκε µωρό παιδί στο σπίτι,  

 

145 σύντας οι Αργίτες ξεκινούσατε γι' άγρια σφαγή πολέµου  
κάτω απ' την Τροία για της αδιάντροπης εµένα το χατίρι.»  
Τότε ο ξανθός Μενέλαος γύρισε κι απηλογιά της δίνει: 
«Τώρα που πρώτη τον απείκασες, κι εγώ νογώ ποιος είναι, 
γυναίκα' τέτοια ήταν τα πόδια του, τέτοια τα χέρια εκείνου, 

150 και των µατιών του τ' αστραπόφεγγο κι η κεφαλή κι η κόµη.  
Κι όταν λίγη ώρα πριν θυµήθηκα τον Οδυσσέα και πήρα  
ν' αναθιβάνω πόσα ετράβηξε για µένα πάθη εκείνος, 
µπροστά στα µάτια τούτος σήκωσε το πορφυρό µαντί του  
κι αφήκε κάτω από τα βλέφαρα πυκνά να τρέξουν δάκρυα.»  

 

155 Κι ο γιος του Νέστορα, ο Πεισίστρατος, του απηλογήθη κι είπε: «Μενέλαε, γιε του 
Ατρέα τρισεύγενε, ρηγάρχη τιµηµένε,  
τούτος εδώ είναι, ως τον µελέτησες, ο γιος εκείνου αλήθεια·  
µα δεν του λείπει η γνώση κι άπρεπο του εικάζεται, πως είναι,  
πρώτη φορά εδώ πέρα που 'φτασε, χοντρές να λέει κουβέντες  

 



160 µπροστά σου, που ως θεού χαιρόµαστε κι οι δυο µας τη λαλιά σου.  
Και µένα µ' έστειλεν ο Νέστορας ο αλογατάς µαζί του,  
να µ' έχει σύντροφο στο δρόµο του τι να σε δει ποθούσε,  
µε λόγια για µε πράξη αν ήθελες µαθές να τον συντρέξεις.  
Ο γιος περίσσια σέρνει βάσανα, µακριά σα λείπει ο κύρης  

165 από το σπίτι και δε βρίσκουνται να µεταπιάσουν άλλοι.  
Έτσι και τώρα του Τηλέµαχου του 'χει ο πατέρας φύγει,  
κι άλλους δεν έχει σ' ό,τι του 'τυχε κακό να του σταθούνε.»  

Τότε ο ξανθός Μενέλαος γύρισε κι απηλογήθη κι είπε:  
«Για ιδές! Ο γιος στο σπίτι µου έφτασε πολύ ακριβού συντρόφου 

170 που µύριους µόχτους πήρε πάνω του για το χατίρι εµένα.  
Για να του δείξω την αγάπη µου πιο απ' όλους τους Αργίτες, 
λογάριαζα, αν στους δυο µας έδινεν ο ∆ίας ο µακροβίγλης 
πάνω απ' τα πέλαα να διαγείρουµε µε τα γοργά καράβια, 
απ' την Ιθάκη µε τα πλούτη του, το γιο του, το λαό του 

175 να τον ξεσήκωνα, σε αργίτικη πια πολιτεία να µένει,  
κι ένα παλάτι, εκεί να του 'χτιζα' τι απ' όσες αφεντεύω  
εδώ ένα γύρο, κάποια θα 'βρισκα ν' αδειάσω, να του δώσω. 
Έτσι στη Σπάρτη εδώ ανταµώνοντας πολλές φορές οι δυο µας 
σε αγάπη και φιλιά αξεχώριστα θα ζούσαµε, ως να φτάσει  

180 το µαύρο του θανάτου σύγνεφο να µας σκεπάσει γύρα.  
Μα αυτά δε γίναν λέω θα ζήλεψε κάποιος θεός µαζί µας 
κι είπε µονάχα εκείνος ο άµοιρος ποτέ να µη διαγείρει!»  

Με τέτοια λόγια σε όλους άναψε του θρήνου τη λαχτάρα' 
πήρε να κλαίγει η Ελένη η αργίτισσα, του γιου του Κρόνου η κόρη, 

185 πήρε να κλαίει µαζί ο Τηλέµαχος, µαζί κι ο γιος του Ατρέα.  
Και του Νεστόρου ο γιος αδάκρυτα τα µάτια δεν κρατούσε, 
τι τον Αντίλοχο τον άψεγο ξανάφερνε στο νου του,  
που 'χε σκοτώσει ο γιος της διάφωτης Αυγής ο φουµισµένος. 
Τούτον θυµόταν κι ανεµάρπαστα κινούσε λόγια τώρα:  

190 «γιέ του Ατρέα, συχνά µας έλεγε πως ξεπερνάς στη γνώση  
τους άλλους τους θνητούς ο Νέστορας, κάθε φορά που ερχόταν 
για σένα ο λόγος και ρωτούσαµε στο αρχοντικό µας µέσα.  
Και τώρα, αν κάπως γίνεται, άκου µε, τι δε µου αρέσει εµένα 
τα κλάµατα να βάζω απόδειπνα. Γιατί δεν καρτερούµε 

195 
η Αυγή να φτάσει η πουρνογέννητη; Κακό κι εγώ δεν το 'χω  
να κλαίµε εκείνον που µας πέθανε και πάει στον Κάτω Κόσµο. 



Ποια άλλη τιµή χαίρονται οι δύστυχοι θνητοί στον Άδη κάτω, 
εξόν απ' των µαλλιών το κόψιµο και τ' ανακαλητά µας;  
Και µένα πέθανε το αδέρφι µου, που ο πιο αχαµνός δεν ήταν 

200 απ' τους Αργίτες' συ είσαι µάρτυρας, τι αλήθεια δεν τον είδα  
ποτέ µου εγώ κι ουδέ τον έσµιξα' µα λεν πως ξεπερνούσε 
ο Αντίλοχος που στο τρέξιµο και στην αντρεία τους άλλους.»  

Τότε ο ξανθός Μενέλαος γύρισε κι απηλογια του δίνει: 
«Είπες, καλέ µου, αυτά που θα 'λεγε και θα 'κανε ένας άντρας, 

205 που να 'ναι πιο πολλά τα χρόνια του και να δουλεύει ο νους του.  
Μα έχεις πατέρα τέτοιο, ο λόγος σου γι' αυτό είναι µυαλωµένος. 
Η φύτρα ξεχωρίζει ανέκοπα του αντρός, που ο γιος του Κρόνου 
µοίρα στο γάµο και στη γέννα του του κλώσει ευτυχισµένη. 
Να που'χει δώσει και στο Νέστορα παντοτινά, κι ατός του 

210 να χαίρεται εύτυχα γεράµατα στο αρχοντικό του µέσα  
και να 'χει γιους περίσσια φρόνιµους και πρώτους στο κοντάρι! 
Λοιπόν το θρήνο πια ας σχολάσουµε που 'χαµε στήσει ως τώρα, 
κι ας µην ξεχνάµε πως δειπνούσαµε. Να 'ρθοϋν και να µας χύσουν 
νερό στα χέρια! Κι όσες έχουµε κουβέντες µεταξύ µας 

215 εγώ να πούµε κι ο Τηλέµαχος, τις λέµε και σα φέξει.»  

Αυτά είπε, κι ο Ασφαλίωνας έχυνε, τα χέρια τους να πλύνουν, 
του ξακουστού Μενέλαου πρόθυµο παιδόπουλο' κι εκείνοι 
στα που 'χαν ετοιµάσει αντίκρυ τους φαγιά τα χέρια απλώσαν.  
Και τότε η Ελένη άλλα στοχάστηκε, του γιου του Κρόνου η κόρη· 

220 κάποιο βοτάνι επήρε κι έριξε µες στο κρασί που επίναν,  
ξαρρωστικό του πόνου, ανέχολο, λησµονικό της πίκρας· 
µες στο κροντήρι σαν το σύσµιγαν και το 'πινε κανένας, 
απ' την αυγή ως το βράδυ θα 'µενε µε αδάκρυτα τα µάτια,  
ακόµα κι αν τυχόν του πέθαιναν µητέρα και πατέρας,  

225 το γιο του ακόµα για το αδέρφι του µπροστά του εκεί αν σκότωναν  
µε το χαλκό, και µε τα µάτια του τα ίδια θωρούσε εκείνος.  
Τέτοιας λογής βοτάνια φύλαγε θαµατουργά η Ελένη, 
ξαρρωστικά' τα 'χε απ' την Αίγυπτο, της Πολυδάµνας δώρο, 
της γυναικός του Θώνα' αρίφνητα φυτρώνει η γης κει πέρα, 

230 µισά ξαρρωστικά, αξεδιάλεχτα, µισά φαρµακωµένα.  
Εκεί γιατρός είναι καθένας τους, και τους ανθρώπους όλους 
περνούν στην τέχνη αυτή, τι η φύτρα τους απ' τον Παιήονα σέρνει. 
Κι ως τότε το 'ριξε και πρόσταξε κρασί να τους κεράσουν, 

 



ξαναδευτέρωσε τα λόγια της κι αυτά τους συντυχαίνει:  

235 «Μενέλαε, γιε του Ατρέα τρισεύγενε, και σεις από αντρειωµένους  
γονιούς παιδιά, ο θεός στον άνθρωπο τη µια αγαθά µοιράζει, 
ο ∆ίας, την άλλη πάλι βάσανα, τι δύνεται τα πάντα. 
Μα τώρα τρώτε και καθούµενοι φραθείτε την κουβέντα  
µες στο παλάτι µας· πρεπούµενο να πω λογιάζω κάτι:  

 

240 Όλα γραµµή τ' αντραγαθήµατα που τέλεψε ο Οδυσσέας  
ο καρτερόψυχος δε γίνεται να πω και ν' αραδιάσω'  
ένα µονάχα που κατόρθωσε και τόλµησε ο αντρειωµένος  
στων Τρωών τη χώρα, εκεί που σέρνατε βαριούς οι Αργίτες µόχτους:  
Ατός του πήρε και κακούργησε µια µέρα το κορµί του,  

245 τους ώµους µε κουρέλια τύλιξε, να δείχνει δούλος, κι έτσι  
στο κάστρο εχώθη των αντίµαχων µε τις φαρδιές τις ρούγες. 
Καθώς παράλλαξε την όψη του, ζητιάνος έλεες είναι,  
τέτοιον καθόλου κι ας µη θύµιζε στ' αργίτικα καράβια.  
Έτσι στων Τρωών το κάστρο εχώθηκε και γέλασε τους άλλους·  

250 εγώ µονάχα τον κατάλαβα, κι ας ήταν αλλαγµένος,  
όµως µε τέχνη εκείνος ξέφευγε στ' ανερωτήµατά µου.  
Μόνο σαν πήρα και τον έλουσα, τον µύρωσα µε λάδι  
και ρούχα καθαρά του εφόρεσα κι όρκο τρανόν επήρα, 
στους Τρώες εγώ πως δε θα πρόδινα τον Οδυσσέα ποιος ήταν, 

255 πριν πίσω στα γοργά πλεούµενα και στα καλύβια φτάσει,  
τότε µονάχα µου φανέρωσε τι λόγιαζαν οι Αργίτες.  
Κι αφού απ' τους Τρώες πολλούς εσκότωσε το κοφτερό σπαθί του,  
γυρνούσε πλέρια πια κατέχοντας και τόπους κι όλα τ' άλλα.  
Σκληρίζαν οι άλλες Τρωαδίτισσες' µόνο η καρδιά η δική µου  

260 χαιρόταν, τι είχε αλλάξει κι ήθελα στο σπίτι µου να στρέψω,  
και για την τύφλα µου µετάνιωνα, που µου 'χεν η Αφροδίτη  
δώσει, την ώρα που απ' τη χώρα µου την πατρική µε πήρε, 
τη θυγατέρα και το σπίτι µου ν' αφήσω — κι έναν άντρα,  
που άλλος κανείς δεν του παράβγαινε στη γνώση και στα κάλλη.»  

265 Τότε ο ξανθός Μενέλαος γύρισε κι απηλογιά της δίνει:  
«Γυναίκα, αλήθεια όσα µολόγησες σωστά και δίκια είναι όλα' 
χώρες πολλές εγώ τριγύρισα, κι εκεί στα ξένα µέρη 
περίσσιους αντρειωµένους γνώρισα, που 'χαν µυαλό και γνώση· 
όµως δεν έχουν δει τα µάτια µου κανέναν ως τα τώρα  

270 

που του Οδυσσέα του καρτερόψυχου την εξυπνάδα να 'χει.  
Καθώς και τούτου που κατόρθωσε και τόλµησε ο αντρειωµένος, 
την ώρα που στο ξύλινο άλογο καθόµασταν οι Αργίτες 

 



οι πιο αντρειανοί, σφαγή να φέρουµε και χαλασµό στους Τρώες. 
Και συ ήρθες τότε εκεί' φαντάζουµαι, θα σ' είχε σπρώξει κάποιος  

275 απ' τους θεούς, των Τρωών που εγύρευε τη δόξα ν' αβγατίσει.  
Κι ως ήρθες, σ' ακλουθούσε ο ∆ήφοβος ο θεοδιωµατάρης· 
τρεις γύρους πήρες πασπατεύοντας τον κουφιο µας κρυψώνα, 
κι απ' τους Αργίτες ονοµάτιζες µε τ' όνοµά τους όλους 
τους πιο αντρειανούς, την ίδια παίρνοντας φωνή των γυναικών τους. 

280 Εγώ µε το ∆ιοµήδη εκάθουµουν και το θεϊκό Οδυσσέα  
στη µέση, κι άξαφνα σε ακούσαµε να µας φωνάζεις όλους.  
Οι δυο µεµιάς ξεπεταχτήκαµε, µας έπιασε λαχτάρα  
όξω να βγούµε για κι απόκριση να δώσουµε από µέσα, 
και µοναχά ο Οδυσσέας µας κράτησε, τη φόρα κόβοντας µας.  

285 Οι γιοι των Αχαιών οι επίλοιποι βουβοί εκαθόνταν όλοι,  
ο Άντικλος µόνο απόκριση ήθελε να δώσει δίχως άλλο· 
και βρέθηκε ο Οδυσσέας, που επίµονα σφαλνώντας του το στόµα  
µε τα δυο χέρια του τον έκοψε και µας εγλίτωσε όλους·  
κι ουδέ τον άφησε, ώσπου σ' έσυρε µακριά από κει η Παλλάδα.» 

290 Κι ο γνωστικός γυρνάει Τηλέµαχος κι απηλογιά του δίνει:  
«Μενέλαε, γιε του Ατρέα τρισεύγενε, ρηγάρχη τιµηµένε, 
τα µου 'πες τον καηµό µου ετράνεψαν' τι αυτά δεν τον γλιτώσαν 
απ' το φριχτό χαµό, από σίδερο κι αν ήταν η καρδιά του.  
Όµως θαρρώ είναι αργά, οδηγάτε µας να πέσουµε στο στρώµα, 

295 για να φραθούµε, στον ολόγλυκο παραδοµένοι γύπνο.»  

Είπε, κι ευτύς η Ελένη η αργίτισσα στο σκεπαστό προστάζει 
να στήσουν δυο κλινάρια οι δούλες της, και πορφυρά να βάλουν 
πανέµορφα στρωσίδια, πάνω τους ν' απλώσουν αντροµίδες, 
κι ολόσγουρες φλοκάτες έπειτα, να τυλιχτούνε µέσα.  

300 Κι εκείνες βγήκαν απ' την κάµαρα µε τα δαδιά στα χέρια'  
κι ως τα κλινάρια εστρώσαν, έφτασε κι ο κράχτης µε τους ξένους. 
Σε λίγο µπρος στο σπίτι, στης αυλής το σκεπαστό κοιµόνταν 
ο γιος του Νέστορα κι ο αντρόκαρδος Τηλέµαχος· ωστόσο 
κι ο γιος του Ατρέα στη µέσα κάµαρα του παλατιού κοιµόταν, 

305 κι η ωριοµαντούσα Ελένη δίπλα του, των γυναικών το θάµα.  
Κι η Αυγή σα φάνη η πουρνογέννητη και ροδοδαχτυλάτη, 
ο βροντερόφωνος πετάχτηκε Μενέλαος απ' την κλίνη, 
κι ως ντύθηκε, στον ώµο εκρέµασε το κοφτερό σπαθί του 
και µε σαντάλια πόδεσε όµορφα τ' αστραφτερά του πόδια' 

310 µετά κινούσε από την κάµαρα, θεός θαρρείς στην όψη,   



κι έκατσε δίπλα στον Τηλέµαχο κι αυτά τα λόγια του 'πε:  
«Τηλέµαχε αντρειανέ, ποια σ' έφερεν ανάγκη εδώ, στη θεία  
τη Λακεδαίµονα, στης θάλασσας την πλατιά ράχη απάνω; 
∆ικό σου η του λαού σου θέληµα; την πάσα αλήθεια πες µου!»  

315 Κι ο γνωστικός γυρνάει Τηλέµαχος κι απηλογιά του δίνει:  

«Μενέλαε, γιε του Ατρέα τρισεύγενε, ρηγάρχη τιµηµένε,  
ήρθα να µάθω για τον κύρη µου µην έχεις κάτι ακούσει·  
µου τρώνε τις σοδειές, µου ρήµαξαν τα καρπερά χωράφια, 
το σπίτι µας οχτρούς εγέµισε, που αδιάκοπα µου σφάζουν 

 

320 τα πρόβατα και τα στριφτόκερα, στριφτόζαλά µου βόδια —  
όλοι τους άνοµοι, ξαδιάντροποι, της µάνας µου οι µνηστήρες.  
Γι αυτό και φτάνω εδώ, στα γόνατα να σου προσπέσω, αν θέλεις  
το µαύρο του χαµό να µου 'λεγες, µε τα δικά σου µάτια  
αν τον αντίκρισες, για αν άκουσες λόγο αλλουνού, που κόσµο 

325 είχε γυρίσει, τι η µητέρα του τρισάµοιρο τον γέννα.  

Μα από συµπόνεση στα πάθη µου τα λόγια µη γλυκάνεις,  
µόνο όπως τα 'δες µε τα µάτια σου, σωστά µολόγα µου τα.  
Ο κύρης µου, ο Οδυσσέας ο αντρόκαρδος, αν σου 'χε τάξει κάτι  
στων Τρωών τη χώρα, εκεί που βάσανα τραβήξατε περίσσια  

330 οι Αργίτες όλοι, και σ'το τέλεψε µε λόγια για µε πράξη,  
αυτά, παρακαλώ, θυµήσου τα και την αλήθεια πες µου.»  

Τότε ο ξανθός Μενέλαος θύµωσε βαριά κι απηλογήθη: 
«Πω πω, σε τίνος λιονταρόκαρδου την κλίνη αντρός αλήθεια  
θέλησαν να πλαγιάσουν άνθρωποι δειλοί και τιποτένιοι! 

335 Πως µια αλαφίνα λιόντα ανήµερου πατάει τα δασοτόπια,  
τα νιόγεννά της βυζανιάρικα λαφάκια να κοιµίσει, 
και ξεκινάει µετά γυρεύοντας τροφή στα καταράχια  
και στα χλωρά φαράγγια' κι άξαφνα στην κοίτη του γυρνώντας 
άσκηµο ο λιόντας δίνει θάνατο σ' αυτήν και στα παιδιά της' 

340 όµοια άσκηµο θα δώσει θάνατο σε κείνους ο Οδυσσέας.  

Να 'ταν, πατέρα ∆ία κι Απόλλωνα και συ Αθηνά, και τώρα  
καθώς και τότε στην καλόχτιστη τη Λέσβο, εκεί που µόλις  
τον αντροκάλεσαν επάλεψε µε το Φιλοµηλείδη  
και καταγής µεβιάς τον έστρωσε, κι όλοι οι Αχαιοί χαρήκαν!  

345 
Τέτοιος και τώρα εκεί να γύριζε, να σµίξει τους µνηστήρες,  
πικρός ο γάµος θα τους έβγαινε, γοργός ο θάνατος τους! 

 



Για τούτα τώρα που µε ρώτησες και µε παρακαλιέσαι, 
ψευτιές εγώ δε λέω ξεφεύγοντας µηδέ θα σε αναµπαίξω'  
τα λόγια του θαλασσογέροντα του αλάθευτου, όσα µου 'πε,  

350 θ' ακούσεις' δε θα κρύψω τίποτα µηδέ θ' αποσκεπάσω:  
Στην Αίγυπτο οι θεοί µε κράτησαν, τη γη την πατρική µου  
κι ας λαχταρούσα, τι αψεγάδιαστες δεν πρόσφερα θυσίες' 
δε θέλαν οι θεοί ό,τι γύρεψαν να το 'χω αλησµονήσει.  
Ένα νησί εκεί πέρα βρίσκεται, Φάρο το λένε, µέσα  

355 στην πολυκυµατούσα θάλασσα, στην Αίγυπτο απαντίκρυ,  
τόσο µακριά, όσο δρόµο θα 'κοβε σε µιαν ήµερα µέσα  
ένα καράβι, πρίµος άνεµος ξοπίσω του αν φυσούσε.  
Από το απάγγειο το λιµάνι του τα ισόβαρα καράβια  
νερό από βρυσοµάνα σκοτεινή, πριν µπουν στο κύµα, παίρνουν. 

360 Εκεί οι θεοί µε κλείσαν είκοσι, µερόνυχτα· χάθηκαν  
οι ανέµοι οι στεριανοί, που τ' άρµενα φυσώντας πελαγίζουν,  
στη ράχη την πλατιά της θάλασσας γοργά να ταξιδέψουν.  
Πια τότε κι οι θροφές θα σώνουνταν κι η ανάκαρα ολονών µας,  
αν µια θεά δε µε σπλαχνίζουνταν στερνά, να µε γλιτώσει,  

365 η κόρη του θαλασσογέροντα, του αδάµαστου Πρωτέα'  
τη λέγαν Ειδοθέα' τον πόνο µου θωρώντας µε σπλαχνίστη  
κι ήρθε µπροστά µου, όπως παράδερνα χωρίς συντρόφους, µόνος·  
εκείνοι τους γιαλούς τριγύριζαν κι αδιάκοπα ψάρευαν  
µε αγκίστρια γαντζωτά, τι εθέριζε τα σπλάχνα τους η πείνα.  

370 Κι ήρθε κι εστάθη αντίκρυ, µ' έκραξε κι αυτά τα λόγια µου 'πε:  
,, Αλήθεια, ξένε, τόσο ανέµυαλος και κοιµισµένος είσαι;  
για θες κι οκνεύεις και το χαίρεσαι που τυραννιέσαι τόσο;  
Παν µέρες στο νησί που κλείστηκες και πως θα ξεγλιτώσεις  
δεν ξέρεις· το κουράγιο χάνεται των συντρόφων σου ωστόσο."  

375 Είπε, κι εγώ γυρνώντας µίλησα κι απηλογιά της δίνω:  
,, Όποια κι αν είσαι απ' τις αθάνατες, σου ανοίγω την καρδιά µου' 
µε θέληµα µου εδώ δεν κλείστηκα· να 'χω αµαρτήσει πρέπει  
στους αθανάτους, που τα διάπλατα ψηλά κρατούν ουράνια.  
Μα εσύ, µολόγα µου - τι οι αθάνατοι θεοί τα ξέρουν όλα —  

380 ποιος αναιώνιος τώρα µ' έδεσε και µου 'κλεισε το δρόµο;  
και πως την ψαροθρόφα θάλασσα περνώντας θα γυρίσω; 
Είπα, κι ευτύς η πολυσέβαστη θεά µου απηλογήθη: 
,, Την πάσα αλήθεια εγώ µιλώντας σου θα µολογήσω, ξένε: 
Κάποιος εδώ θαλασσογέροντας συχνόρχεται, ο Πρωτέας  

385 ο αιγύπτιος, άσφαλτος, αθάνατος, που τους βυθούς κατέχει  



του κάθε πέλαου και στη δούλεψη του Ποσειδώνα στέκει· 
και λένε πως αυτός µε γέννησε κι είναι δικός µου κύρης. 
Αν µπόρειες τώρα εσύ να του 'στηνες καρτέρι, να τον πιάσεις' 
το δρόµο λέω θα σου φανέρωνε, της στράτας σου το µάκρος, 

390 και πως θα διάγερνες στη θάλασσα την ψαροθρόφα απάνω.  
Ο ίδιος ακόµα, αρχοντογέννητε, θα σου 'λεγε, αν το θέλεις, 
ό,τι έχει γίνει µες στο σπίτι σου, καλό - κακό, από τότε 
που εσύ για το µακρύ και δύσκολο ξεκίνησες ταξίδι."  

Είπε, κι εγώ γυρνώντας µίλησα κι απηλογιά της δίνω:  

 

395 ,, ∆είξε µου εσύ του θείου του γέροντα πως θα 'ναι το καρτέρι' 
µπορεί νογώντας µε ή θωρώντας µε πιο πριν να µου ξεφύγει"  
θεός από θνητού είναι δύσκολο να δαµαστεί τα χέρια."  

Είπα, κι ευτύς η πολυσέβαστη θεά µου απηλογήθη: 
,, Την πάσα αλήθεια εγώ µιλώντας σου θα µολογήσω, ξένε'  

 

400 κάθε φορά που τα µεσούρανα πατήσει ο γήλιος, βγαίνει  
ο αλάθευτος θαλασσογέροντας απ' το γιαλό, κρυµµένος, 
στο µαύρο ανώτριχο της θάλασσας, που ο Ζέφυρος σηκώνει, 
και σε βαθιές κοιµάται βγαίνοντας σπηλιές· και πλήθος φώκιες, 
οι θυγατέρες της πεντάµορφης Θαλασσοκόρης, βγαίνουν  

405 απ' το ψαρί γιαλό και γύρα του κοιµούνται αραδιασµένες,  
και µυρωδιά από τον πολύβαθο γιαλό πικρή αναδίνουν.  
Εκεί λοιπόν εγώ οδηγώντας σε, µόλις χαράξει, δίπλα  
θα σε πλαγιάσω' καλοδιάλεξε και συ τους συντρόφους σου,  
µονάχα τρεις, στα καλοκούβερτα τα πλοία τους πιο αντρειωµένους. 

410 Και τώρα θα σου πω του γέροντα τις πονηράδες όλες:  

Σα βγει απ' τα κύµατα, τις φώκιες του θα τις µετρήσει πρώτα,  
και σαν τις δεί και λογαριάζοντας τις βρει σωστές, θα γείρει,  
σαν το βοσκό µε τα κοπάδια του, να πέσει αναµεσό τους. 
Κι όταν τον δείτε πια πως πλάγιασε κι ύπνος βαθύς τον πήρε,  

415 χιµώντας µε καρδιά και δύναµη κρατάτε τον µη φύγει,  
όσο κι αν δέρνεται, όσο πάλεµα κι αν κάνει να γλιτώσει.  

Είδη θ' άλλάξει δοκιµάζοντας κάθε λογής απ' ό,τι 
σέρπει στη γης, θα γένει αδάµαστη φωτιά, νερό θα γένει'  
όµως εσείς κρατάτε ακούραστα και πιο στριµώχνετε τον.  

420 
Μονάχα την παλιά την όψη του ξανά σαν πάρει, κι είναι  
καθώς τον είδατε που πλάγιαζε, και σας ρωτάει, σταθείτε 

 



και λευτερώστε πια το γέροντα και µην τον τυραννάτε.  
Και τότε ρώτα τον ποιος θύµωσε θεός µαζί σου, ρήγα,  
και πως την ψαροθρόφα θάλασσα περνώντας θα γυρίσεις. 

425 Είπε, και βούτηξε στη θάλασσα την πολυκυµατούσα' 
κι εγώ για τα καράβια τράβηξα που στέκουνταν στον άµµο 
και χίλιες µύριες έγνοιες έδερναν, ως όδευα, το νου µου.  
Και σαν κατέβηκα στη θάλασσα και το καράβι βρήκα,  
η νύχτα πριν πλακώσει η αθάνατη, στρωθήκαµε στο δείπνο·  

430 µετά πλαγιάσαµε στο άκρόγιαλο της θάλασσας απάνω.  
Κι η Αυγή σα φάνη η πουρνογέννητη και ροδοδαχτυλάτη,  
πλάι στην πλατύδροµη τη θάλασσα τον άµµον άµµο πήρα 
και δεόµουν στους θεούς ολόκαρδα, κι είχα και τρεις συντρόφους 
µαζί µου, που τους µπιστεύοµουν σε όποια δουλειά κι αν ήταν. 

435 Εκείνη ωστόσο είχε στης θάλασσας την αγκα πια βουτήξει  
και τέσσερα από φώκιες δέρµατα µαζί απ' τα βάθη φέρει,  
όλα τους νιόγδαρτα, τον κύρη της ζητώντας να πλανέψει· 
και κοιµηθιές καθώς µας έσκαψε στης θάλασσας τον άµµο, 
ως τη στιγµή που τη σιµώσαµε καθόταν καρτερώντας. 

440 Γραµµή µας πλάγιασε και σκέπασε µε δέρµα τον καθένα·  
άλλο καρτέρι δε θα γίνουνταν χειρότερο — απ' τις φώκιες  
τις θαλασσόθρεφτες, που η βρώµα τους βαριά µας τυραννούσε. 
Ποιος να πλαγιάσει µε τα τέρατα βαστά τα πελαγίσια; 
Μα εκείνη πάλι µας εγλίτωσε, τρανό θαράπιο βρήκε:  

445 Τρέχοντας µόσκο στα ρουθούνια µας αθάνατο σταλάζει,  
που ευώδιαζε γλυκά κι απόδιωχνε τη µυρωδιά της φώκιας.  
Με υπόµονη καρδιά προσµέναµε να 'ρθει το µεσηµέρι' 
και ξάφνου οι φώκιες απ' το πέλαγο κοπαδιαστές πρόβαλαν  
κι αράδα επλάγιασαν στο ακρόγιαλο της θάλασσας επάνω.  

450 Καταµεσήµερα κι ο γέροντας από το κύµα εβγήκε  
και πηγαινόρχοντας λογάριασε τις θροφαντές του φώκιες· 
πρώτους εµάς µετρούσε ανάµεσα στις φώκιες, τι το δόλο  
δεν είχε βάλει ο νους του, κι έπειτα ξαπλώθηκε κι ατός του.  
Κι εµείς µε χουγιαχτά χιµίζοντας τον πιάσαµε στα χέρια' 

455 µα ουδέ κι ο γέροντας λησµόνησε τις δολερές του τέχνες,  
µον' πρώτα λιόντας µακροχήτικος στα χέρια µας εγίνη,  
φίδι µετά, κατόπι λιόπαρδη και θρασεµένος κάπρος,  
κι εγίνη και νερό τρεχάµενο και φουντωµένο δέντρο.  
Εµείς ωστόσο τον κρατούσαµε γερά, χωρίς ξανάσα.  

460 Σαν πια βαρέθηκεν ο γέροντας τις δολερές του τέχνες,  



γυρνώντας µίλησε, µε ρώτησε κι αυτά τα λόγια µου 'πε:  
,, Υγιέ του Ατρέα, ποιος τάχα αθάνατος τα ταίριαξε µαζί σου' 
και στήνοντας καρτέρι µ' έπιασες µε το στανιό; τι θέλεις; 
Είπε, κι εγώ γυρνώντας µίλησα κι απηλογιά του δίνω:  

465 ,, Τι µε ρωτάς; το ξέρεις, γέροντα! Τι θες και µε πλανεύεις;  
Παν µέρες στο νησί που κλείστηκα και πως θα ξεγλιτώσω  
δεν ξέρω' την καρδιά στα στήθη µου να σιγολιώνει νιώθω.  
Μα εσύ µολόγα µου, τι οι αθάνατοι θεοί τα ξέρουν όλα, 
ποιος αναιώνιος τάχα µ' έδεσε και µου 'κλεισε το δρόµο; 

470 και πως την ψαροθρόφα θάλασσα περνώντας θα γυρίσω;  

Είπα, κι αυτός γυρνώντας µίλησε κι απηλογιά µου δίνει: 
Όµως στο ∆ία και στους επίλοιπους θεούς τρανές χρωστούσες 
θυσίες να κάνεις, όταν γύριζες, πριν σκίσεις το κρασάτο' 
το πέλαο, για να φτάσεις γρήγορα στη γη την πατρική σου·  

475 τι τους δικούς σου δε σου µέλλεται να ιδείς και να διαγείρεις  
στο αρχοντικό σου το καλόχτιστο, στο πατρικό σου χώµα, 
πριχού στον ουρανοκατέβατο τον ποταµό και πάλε, 
στου Αιγύπτου τα νερά, διαγέρνοντας θυσίες τρανές προσφέρεις 
τιµώντας τους θεούς, που αθάνατοι τα ουράνια πλάτη ορίζουν. 

 

480 Αλλιώς οι αθάνατοι δε δίνουνε τη στράτα που γυρεύεις."  

Στα λόγια τούτα εµένα ράγισε βαθιά η καρδιά στα στήθη, 
που απά στο πέλαο το αχνογάλαζο να κάνω µε κινούσε  
της Αίγυπτος ξανά το δύσκολο και µακρινό ταξίδι. 
Ωστόσο κι έτσι του αποκρίθηκα κι αυτά του συντυχαίνω: 

 

485 ,, Όλα όσα µου 'πες τώρα, γέροντα, Θα γίνουν, ως προστάζεις·  
µον' έλα, ακόµα αυτό µολόγα µου, την πάσα αλήθεια πες µου,  
αν όλοι οι Αργίτες, όσοι ο Νέστορας κι εγώ απ' την Τροία κινώντας  
αφήκαµε εκεί πέρα, απείραχτοι µε τ' άρµενα γύρισαν  
για µπας κι ως τέλεψε τον πόλεµο, κανείς στο πλοίο του εχάθη  

490 για και τον βρήκε ο πικροθάνατος στα χέρια των δικών του;  

Είπα, κι αυτός γυρνώντας µίλησε κι απηλογιά µου δίνει: 
,, Υγιέ του Ατρέα, γιατί µε ρώτησες για τούτα; ποιος ο λόγος  
να τα κατέχεις, κι ό,τι µέσα µου κρυφό φυλάω να µάθεις; 
Ακούγοντας πολληώρα αδάκρυτος σου λέω πως δε θα µείνεις!  

495 

Πολλοί σκοτώθηκαν, κι απόµειναν πολλοί· µα απ' τους προλάτες  
των Αχαιών των χαλκοθώρακων στου γυρισµού το δρόµο  
δυο µόνο χάθηκαν (στον πόλεµο και συ µπροστά βρισκόσουν)· 

 



ζει κι ένας, µα κλεισµένος βρίσκεται στα πλατιά πέλαα κάπου. 
Ο λοκρός Αίαντας στα µακρόκουπα καράβια µέσα εχάθη' 

500 τον είχε στης Γυρής τα τρίψηλα ριγµένο επάνω βράχια  
ο Ποσειδώνας κι απ' τα κύµατα γλιτώσει και του Χάρου 
θα ξέφευγε, η Παλλάδα µάνητα βαριά κι ας του κρατούσε, 
λόγο µεγάλο αν δεν ξεστόµιζε, κακό της κεφαλής του: 
καυκίστη δυνατά πως ξέφυγε της θάλασσας τα πλάτη  

505 στο πείσµα των θεών κι ως άκουσε το λόγο ο Ποσειδώνας,  
µεµιάς αρπάζει το τρικράνι του στα δυνατά του χέρια 
και της Γυρής το βράχο εχτύπησε, στα δυο χωρίζοντάς τον' 
κι έµεινε εκεί ο µισός το απόκοµµα, που πάνω του καθόταν, 
ο Αίας την ώρα που καυκίστηκε, στο πέλαο µέσα πέφτει, 

510 στ' απέραντα αγριεµένα κύµατα µαζί του σέρνοντας τον.  
Έτσι αφανίστη, µε το στόµα του πληµµυρισµένο αρµύρα.  
Τον αδερφό σου τον διαφέντεψε στα βαθουλά καράβια 
η Ήρα η σεβάσµια, κι έτσι ξέφυγε του Χάρου αλήθεια τότε. 
Μα σύντας στου Μαλιά το απόγκρεµο βουνό κοντά είχε φτάσει, 

515 ξάφνου ένας δρόλαπας τον άρπαξε στα βογγητά του µέσα·  
κι ως το στερνό της χώρας σύνορο του σέρνει τα καράβια  
στο ψαροθρόφο επάνω πέλαγο. Στα µέρη εκείνα ζούσε  
παλιά ο Θυέστης, όµως ο Αίγιστος, ο γιος του, εζούσε τώρα. 
Και κείθε ο γυρισµός τους φάνηκε να 'ναι εύκολος, κι ως πρίµο 

520 γύρισαν οι θεοί τον άνεµο, διαγείραν στην πατρίδα.  
Κι αυτός ολόχαρος τα χώµατα τα γονικά πατώντας  
τα φίλειε σκύβοντας, τα χάιδευε, και του 'τρεχαν ποτάµι 
ζεστά τα δάκρυα, που το αξιώθηκε να ξαναϊδεί πατρίδα.  
Μα από τη βίγλα ένας βιγλάτορας τον ξέκρινε, βαλµένος  

525 απ' τον παµπόνηρο τον Αίγιστο' του 'χε χρυσάφι τάξει  
δυο τάλαντα, και παραµόνευε σωστό ένα χρόνο, ο ρήγας  
µη φτάσει ανένιωστος και στ' άρµατα ριχτεί να τον χτυπήσει. 
Κι αµέσως κίνησε, το µήνυµα να πάει στο βασιλιά του'  
κι ο Αίγιστος τότε ακούοντας πίβουλες εµηχανεύτη τέχνες:  

530 Είκοσι διάλεξε απ' τη χώρα του, τους πιο αντρειανούς, να στήσει  
καρτέρι, κι απ' την άλλη επρόσταζε τις τάβλες να του στρώσουν.  
Μετά κινάει, τον Αγαµέµνονα το ρήγα να καλέσει  
µε αµάξια κι άτια, πράξες άνοµες στα φρένα µελετώντας,  
Κι ως δέχτη εκείνος, δίχως θάνατο να κακοβάνει ο νους του, 

535 
τον σφάζει στο τραπέζι, ως σφάζουνε το βόδι στο παχνί του.  
Κι ουδέ απ' του γιου του Ατρέα τους συντρόφους απόµεινε κανένας,  



ουδέ κι απ' του Αίγιστου σκοτώθηκαν κι εκείνοι στο παλάτι. 
Ως είπε τούτα, εµένα ράγισε βαθιά η καρδιά στα στήθη,  
κι απά στην αµµουδιά καθούµενος θρηνούσα· πια η καρδιά µου 

540 δεν ήθελε να ζεί, να χαίρεται το φως του ήλιου στον κόσµο.  
Κι αφού πια απόκαµα να µύρουµαι κυλούµενος στον άµµο,  
ο αλάθευτος θαλασσογέροντας αυτά τα λόγια µου 'πε: 
,, Υγιέ του Ατρέα, µην κλαις αδιάκοπα και δίχως τέλος έτσι' 
δε βγαίνει από το θρήνο τίποτα, µον' κοίτα να γυρίσεις  

545 πίσω και συ µιαν ώρα αρχύτερα στη γη την πατρική σου'  
για ζωντανό θα βρεις τον Αίγιστο για έχει προλάβει ο Ορέστης 
να τον σκοτώσει· λέω το ξόδι του µπορείς να το προφτάσεις."  

Στα λόγια αυτά η καρδιά στα στήθη µου κι η πέρφανη ψυχή µου 
πήραν και γλύκαναν, κι ας ένιωθα βαθιά µου τόση πίκρα,  

550 και κράζοντας τον ανεµάρπαστα του συντυχαίνω λόγια:  
,, Γι' αυτους πια ξέρω' τώρα λέγε µου τον τρίτο πως τον λένε; 
ποιος είναι ο ζωντανός στ' απέραντα πελάγη που κρατιέται, 
για κι ο νεκρός; ν' ακουσω θα 'θελα, κι ας νιώθω πίκρα τόση."  

Είπα, κι αυτός γυρνώντας µίλησε κι απηλογιά µου δίνει:  

555 ,, Του Λαέρτη ο γιος είναι, που κάθεται στο κάστρο της Ιθάκης'  
σ' ενα νησί τον είδα, αδιάκοπα να κλαίει και να θρηνάται' 
η Καλυψώ η ξωθιά στο σπίτι της τόνε κρατεί δικό της  
αθέλητα του, κι ουδέ δύνεται να ιδεί ξανά πατρίδα' 
δεν έχει πια µαθές πολύκουπα καράβια και συντρόφους, 

560 στη ράχη την πλατιά της θάλασσας µαζί τους να τον πάρουν.  
Μα εσένα η µοίρα, αρχοντογέννητε Μενέλαε, δε σου γράφει 
στο αλογοθρόφο το Άργός κλείνοντας τα µάτια να πεθάνεις· 
στην τέλειωση της γης οι αθάνατοι και στους Ηλύσιους κάµπους, 
που κυβερνά ο ξανθός Ραδάµανθης, λογιάζουν να σε στείλουν, 

565 όπου περνούν οι ανθρώποι ξέγνοιαστη ζωή, µακάρια, δίχως  
µηδέ βροχές µηδέ χιονόκαιρα µηδέ βαριούς χειµώνες. 
Ο Ωκεανός εκεί του Ζέφυρου πνοές γλυκές, καθάριες  
αφήνει να φυσούν, να χαίρουντοα δροσιές οι ανθρώποι πάντα'  
τι αφού έχεις την Ελένη ταίρι σου, του ∆ία γαµπρός λογιέσαι." 

570 

Είπε, και βούτηξε στη θάλασσα την πολυκυµατούσα'  
κι εγώ µε τους ισόθεους τράβηξα συντρόφους στα καράβια, 
και χίλιες µύριες έγνοιες έδερναν, ως όδευα, το νου µου. 
Κι ως κατεβήκαµε στη θάλασσα και στο πλεούµενο µας, 

 



η νύχτα πριν πλακώσει η αθάνατη, στρωθήκαµε στο δείπνο' 

575 µετά πλαγιάσαµε στο ακρόγιαλο της θάλασσας επάνω.  
Κι η Αυγή σα φάνη η πουρνογέννητη και ροδοδαχτυλάτη, 
σύραµε πρώτα τα καράβια µας στο θείο το κύµα µέσα  
και στήσαµε κατάρτια κι άρµενα στα ζυγιαστά καράβια· 
µετά κι οι σύντροφοί µου ανέβηκαν, και στα ζυγά ως καθίσαν  

580 γραµµή, την αφρισµένη θάλασσα µε τα κουπιά χτυπούσαν  
και πίσω στο ουρανοκατέβατο της Αίγυπτος ποτάµι  
φτάνω κι αράζω, κι αψεγάδιαστες τρανές θυσίες προσφέρνω. 
Κι ως τους αθάνατους µαλάκωσα θεούς, ασκώνω µνήµα 
στον Αγαµέµνονα, αλησµόνητο να µείνει τ' όνοµά του.  

585 Κι αυτά σαν τέλεψα, ξεκίνησα, κι οι αθάνατοι µου στείλαν  
πρίµον αγέρα, προβοδώντας µε στη γη την πατρική µου. 
Μον' έλα τώρα, στο παλάτι µου να µείνεις θέλω ακόµα, 
κι άµα διαβούνε δέκα δώδεκα µερόνυχτα, σε στέλνω  
µε το καλό πια τότε σπίτι σου' και δώρα θα σου δώσω,  

590 αµάξι τορνευτό, να χαίρεσαι, κι άλογα τρία, κι ακόµα  
θα 'χεις πανώρια κούπα χάρισµα, στο νου σου να µε φέρνεις, 
κάθε φορά που στους αθάνατους θεους σπονδές σταλάζεις.»  

Κι ο γνωστικός γυρνάει Τηλέµαχος κι απηλογιά του δίνει: 
«Υγιέ του Ατρέα, καιρό περσσότερο µη µου ζητάς να µείνω! 

595 Ακέριο χρόνο εγώ θα το 'θελα να κάθουµαι κοντά σου,  
χωρίς ν' αποζητώ το σπίτι µου µηδέ και τους γονιούς µου'  
τόσου ν' ακούω τα λόγια σου και τις κουβέντες σου όλες 
µου αρέσει' ωστόσο κι οι σύντροφοί µου στην άγια Πύλο θα 'χουν 
πια βαρεθεί, που εσύ δε µ' αφήκες νωρίτερα να φύγω.  

600 Κι ό,τι µου δώκεις, να φυλάγεται θα το 'θελα στο σπίτι.  
Μαζί µου στην Ιθάκη αλόγατα δεν παίρνω· θα τ' αφήσω  
στον ίδιο εσένα να τα χαίρεσαι. τι εσύ εδώ πέρα ορίζεις  
διάπλατο κάµπο, όπου και κύπερη φυτρώνει και τριφύλλι 
και βίκο κι άσπρο, αδερφοκλώνιαστο κριθάρι και σιτάρι. 

605 Ρούγες φαρδιές εµείς δεν έχουµε µηδέ λιβάδια, µόνο  
γιδοβοσκές, µα κι οι αλογότοποι τέτοια οµορφιά δεν έχουν. 
Κανένα απ' τα νησιά της θάλασσας δεν είναι µε λιβάδια, 
κι ουδέ µπορουν να θρέφουν άλογα — κι η Ιθάκη πάνω απ' όλα.»  

Έτσι µιλουσε, κι ο βροντόφωνος Μενέλαος µε το χέρι  

610 τον χάιδεψε, του χαµογέλασε κι αυτά τα λόγια του 'πε:  



«Αρχοντικιά είναι, γιε µου, η φύτρα σου, τα λόγια σου το δείχνουν, γι' αυτό σου 
µεταλλάζω τ' άλογα, τι µου περνά απ' το χέρι· 
Απ' τ' αγαθά που στο παλάτι µου βρίσκονται φυλαγµένα 
εγώ το πιο ακριβό, το πιο όµορφο θα σου χαρίσω τώρα:  

615 Ένα κροντήρι καλοδουλευτο σου δίνω, ακέριο ασήµι,  
που 'ναι τα χείλια του µε µάλαµα ψηλά µαργελωµένα, 
δουλειά του Ηφαίστου· µου το χάρισε των Σιδονίων ο ρήγας; 
ο τρανός Φαίδιµος, σα βρέθηκα, στου γυρισµού το δρόµο, 
κει πέρα και µε δέχτη σπίτι του' τώρα το δίνω εσένα.» 

620 Έτσι. µιλούσαν συναλλήλως τους εκείνοι οι δυο, κι ωστόσο  
του θείου του βασιλιά οι συντράπεζοι τραβούσαν στο παλάτι, 
κι αρνιά να φάνε σέρναν, κι έφερναν κρασί αντρειανό να πιούνε· 
ψωµί τους στέλναν οι γυναίκες τους οι οµορφοµαντιλούσες.  

Μες στο παλάτι ετούτοι σύνταζαν το γιόµα· κι οι µνηστήρες 

625 την ώρα τους περνούσαν παίζοντας, και ρίχναν στο σηµάδι  
µπρος στου Οδυσσέα το αρχοντοπάλατο, µε δίσκους, µε κοντάρια, 
στο πατηµένο σιάδι, όπου 'παιζαν οι αδιάντροποι και πρώτα. 
Εκεί κι ο Αντίνοος κι ο θεόµορφος Ευρύµαχος καθόνταν, 
οι πρώτοι απ' τους µνηστήρες, άρχοντες όλο αντριγιά κι αξιότη. 

630 Ξάφνου ο Νοήµονας τους ζύγωσε µε βιάση, ο γιος του Φρόνιου,  
και στον Αντίνοο πήρε κι έλεγε και τέτοια τον ρωτούσε: 
«Αντίνοε, τάχα το κατέχουµε για κι όχι, πότε θα' ρθει,  
από την Πύλο πια ο Τηλέµαχος την αµµουδάτη πίσω; 
Μου πήρε το καράβι κι έφυγε, και τώρα το 'χω ανάγκη,  

635 στους κάµπους να διαβώ της Ήλιδας· έχω µαθές φοράδες,  
δώδεκα εκεί και µου βυζαίνουνε βασταγερά µουλάρια, 
άζευτα ακόµα — κάποιο να 'παιρνα, πια στο ζυγό να στρώσω.»  

Είπε, κι εκείνοι ακούοντας σάστισαν δεν το 'χε βάλει ο νους τους 
πως στου Νηλέα την Πύλο εδιάβηκε, µον' κάπου εκεί πως θα 'ταν 

640 στην εξοχή, για στα κοπάδια του για στου χοιροβοσκου του.  
Κι ο γιος του Ευπείθη, ο Αντίνοος, γύρισε και τέτοια του µιλούσε: «Πες την αλήθεια, 
πότε κίνησε και ποιους να παν µαζί του 
απ' την Ιθάκη νιους εδιάλεξε; µην πήρε δούλους τάχα 
και ρογιαστούς δικους του; ∆ύνουνταν κι αυτό µαθές να κάνει. 

645 Κι ακόµα αυτό σωστά µολόγα µου, καλά να καταλάβω:  
Το µελανό καράβι σου άρπαξε µεβιάς, αθέλητα σου,  
για παρακάλεσε, και σύγκλινες και συ να του το δώσεις;»  



Κι απηλογήθηκε ο Νοήµονας, του Φρόνιου ο γιος, και του 'πε: 
«Ατός µου, θέλοντας του το 'δωκα. Τι θα 'κανε όποιος άλλος,  

650 αν ένας τέτοιος άντρας, που 'τυχε περίσσιες έγνοιες να 'χει,  
του το ζητούσε; Θα 'ταν δύσκολο να του αρνηστεί τη χάρη.  
Τον συντροφεύουν τώρα νιούτσικοι, µετά από µας οι πρώτοι  
της χώρας· κι είδα και το Μέντορα στο πλοίο µου πρώτος πρώτος  
να µπαίνει — για κι έναν αθάνατου του 'µοιαζε περίσσια.  

655 Μα έχω σαστίσει: χτες το Μέντορα τον είδα εδώ πρι φέξει,  
την ώρα που 'πρεπε να βρίσκεται στο πλοίο µου για την Πύλο!»  

Ως είπε τούτα, στου πατέρα του κινάει και πάει το σπίτι 
µα εκείνοι, οι δυο βαριά χολόσκασαν και πάψαν τους µνηστήρες  
απ' τα παιχνίδια και τους έβαλαν όλους µαζί να κάτσουν. 

660 Κι ο γιος του Ευπείθη, ο Αντίνοος, µίλησε κι αναµεσό τους είπε, 
χολή γεµάτος, και ξεχείλιζαν τα σκοτεινά του σπλάχνα 
από το πάθος, και τα µάτια του σαν τη φωτιά ξαστράφταν:  
«Ωχού, τρανή δουλειά ο Τηλέµαχος µε τούτο το ταξίδι  
σκάρωσε απόκοτα, κι ας λέγαµε πως δε θα το τελέψει!  

665 Ένα παιδί στο πείσµα τόσων µας αρµάτωσε καράβι,  
τους κάλλιους διάλεξε του τόπου µας και τώρα είναι φευγάτος. 
Κι αυτά είναι ακόµα αρχή· χειρότερα θα κάµει — ο ∆ίας µονάχα 
να τον αφάνιζε, το σύνορο πριχού διαβεί της νιότης.  
Μα οµπρός, γοργό καράβι κι είκοσι για δώστε µου συντρόφους,  

670 καρτέρι να του στήσω, ως θα 'ρχεται, να τον παραφυλάξω 
µπρος στο στενό, που η Σάµη η απόγκρεµη µε την Ιθάκη κάνει, 
-να του 'βγει σε κακό που κίνησε ζητώντας το γονιό του.»  

Έτσι µιλούσε, κι όλοι εσύγκλιναν και του 'διναν κουράγιο,  
µετά σηκώθηκαν και τράβηξαν για του Οδυσσέα το σπίτι. 

675 Πολληώρα ωστόσο δε χρειάστηκε να µάθει η Πηνελόπη'  
τα όσα οι µνηστήρες µηχανεύουνταν της τα µαρτύρησε όλα  
ο Μέδοντας ο κράχτης, που άκουσε το τι βουλές υφαίναν,  
απόξω απ' την αυλή ως τριγύριζε, κι αυτοί ήταν από µέσα. 
Κι έτρεξε µέσα από τις κάµαρες να πάει της Πηνελόπης  

680 το µήνυµα' µα αυτή του φώναξε, σα φάνη στο κατώφλι:  
« Κράχτη, για µίλα µου, τι σ' έστειλαν εδώ οι τρανοί µνηστήρες; 
Τάχα να πεις στις σκλάβες έρχεσαι του θεϊκού Οδυσσέα, 
τις άλλες τους δουλειές αφήνοντας, να τους γνοιαστούν το γιόµα; 
Θε µου, να µη µονοσυνάζουνταν, να µη µε θέλαν ταίρι,  

 



685 και να 'ταν η στερνή κι ολόστερνη φορά που εδώ δειπνούνε! —  
που κάθε λίγο µαζευόσαστε κι ό,τι έχουµε µας τρώτε,  
το βιος του γνωστικού Τηλέµαχου. Σε χρόνια περασµένα'  
απ' τους γονιούς σας δεν ακούσατε, παιδιά σαν ήστε ακόµα, 
µε πόση αγάπη στους πατέρες σας φερνόταν ο Οδυσσέας; 

690 Ποτέ κανέναν δεν αδίκησε µε λόγο για µε πράξη,  
καθώς το συνηθίζουν όλοι τους οι ισόθεοι βασιλιάδες,  
που άλλον µισούν απ' τους ανθρώπους τους και σ' άλλο αγάπη δείχνουν. 
Εκείνος ανοµιά δεν έπραξε ποτέ του σε κανέναν.  
Μα εσάς τα φυσικό και τ' άπρεπα ξεσκεπάστηκαν έργα!  

695 Κάνεις καλό — και πότε αργότερα σου το χρωστούνε χάρη;»  
Της αποκρίθη τότε ο Μέδοντας, - που 'χε περίσσια γνώση: 
«Να 'ταν αυτό που λες, βασίλισσα, το πιο κακό, µακάρι! 
Κάτι άλλο, ακόµα µεγαλύτερο και πιο φριχτό οι µνηστήρες 
τώρα µελέτησαν στα φρένα τους, που ο ∆ίας να µην το στρέξει: 

700 Ως πίσω θα γυρνά ο Τηλέµαχος, να τον σκοτώσουν θέλουν  
µε κοφτερό χαλκό· τι εκίνησε να πάει στην άγια Πύλο  
και στη θεϊκιά τη Σπάρτη, ο κύρης του τι απόγινε να µάθει.»  

Αυτά είπε, κι εκείνης τα γόνατα λυθήκαν κι η καρδιά της, 
κι έτσι πολληώρα απόµεινε άλαλη, και πληµµύρισαν δάκρυα  

705 τα δυο τα µάτια της, και πιάστηκεν η γάργαρη φωνή της.  
Αργά στο τέλος του αποκρίθηκε κι αυτά τα λόγια του 'πε: 
«Ποιος λόγος, κράχτη, ο γιος µου που 'φυγε; Ποια ανάγκη τον κρατούσε να µπει στα 
πλοία τα γοργοτάξιδα, που τα 'χουν οι άντρες γι άτια 
µέσα στα κύµατα, της θάλασσας τις στράτες σα διαβαίνουν; 

710 Για να χαθεί απ' τον κόσµο ανέγνωρο και τ' όνοµά του ακόµα;»  

Της αποκρίθη τότε ο Μέδοντας, που 'χε περίσσια γνώση:  
«Θεός κανένας αν τον έσπρωξε δεν ξέρω, για αν µονάχος,  
να πάει στην Πύλο πέρα γύρεψε, να µάθει για τον κύρη, 
αν είναι να γυρίσει σπίτι του για ποιος χαµός τον βρήκε.» 

715 Είπε, και διάβηκε τις κάµαρες του παλατιού, να φύγει.  
Κι εκείνην ο καηµός την έζωσε, να την ψυχοµαράνει· 
να κάτσει σε σκαµνί δεν πρόφτασε, κι ας ήταν τόσα µέσα, 
µον' στο κατώφλι κοντοκάθισε του στέριου γυναικίτη 
µε σπαραγµό θρηνώντας· γύρω της σιγόκλαιγαν κι οι σκλάβες, 

720 
νιές και γερόντισσες, που βρέθηκαν την ώρα αυτή στο σπίτι.  
Κι η Πηνελόπη πήρε κι έλεγε στα κλάµατα της µέσα: 



«Καλές µου, ακούστε! Ο ρήγας του Ολύµπου µ' έχει ποτίσει πίκρες  
απ' όλες πιο τις συνανάθροφες και συνοµήλικες µου. 
Χαµένο το αντρειωµένο ταίρι µου, µε την καρδιά του λιόντα, 

725 που µες στους ∆αναούς ξεχώριζε σε όλα παράξιος, κι είναι  
στο Άργος βαθιά απλωµένη η δόξα του και στην Ελλάδα πάσα. 
Τώρα το γιο απ' το σπίτι µου άρπαξαν οι Ανεµικές, να σβήσει ανέγνωρος, κι ουδέ τον 
άκουσα την ώρα που κινούσε. 
Πως απ' το νου καµιάς σας, άσπλαχνες, δεν πέρασε, απ' τον ύπνο 

730 να µε σηκώσει; Κι όµως όλες σας την ξέρατε την ώρα  
που εκείνος στο καράβι ανέβηκε το µαύρο να µισέψει.  
Τέτοιο ταξίδι εγώ αν εµάθαινα πως λογαριάζει ο γιος µου,  
το δίχως άλλο εδώ θ' απόµενε, κι ας βιάζουνταν να φύγει,  
για πρώτα αποθαµένη θ' άφηνε τη µάνα του στο σπίτι.  

735 Μα ας κράξει κάποια δίχως άργητα το γέρο το ∆ολίο,  
το δούλο µου, που ο κύρης µου 'δωκε, για εδώ παλιά ως κινούσα,  
και το πολύδεντρο µου γνοιάζεται περβόλι, στο Λαέρτη  
να τρέξει κι όλα αυτά πως έγιναν να του ιστορήσει, δίπλα  
καθούµενος· βουλή στα φρένα του µπορεί να κλώσει εκείνος,  

740 να βγεί να προσκλαφτεί στη µάζωξη σ' αυτούς που το δικό του  
και του Οδυσσέα του ισόθεου θέλησαν το σπέρµα ν' αφανίσουν.»  
Κι η Ευρύκλεια τότε η βάγια µίλησε κι απηλογιά της δίνει: 
«Θες, σκότωσε µε, θυγατέρα µου, µε ανέσπλαχνο µαχαίρι,  
θες, άσε µε να ζω στο σπίτι σου' δε θα σου κρύψω λέξη·  

745 τα' ξερα τούτα κι ό,τι γύρεψε του το 'δωκα µαζί του,  
ψωµί, κρασί γλυκό, µα µ' έβαλε κι όρκο τρανό του αµώνω 
να µη σου πω µια λέξη, δώδεκα πριχού διαβούνε µέρες, 
ξον αν το µάθαινες πως έφυγε κι ατή σου τον ζητούσες·  
τα κάλλη σου µαθές δεν ήθελε µε θρήνους ν' αφανίζεις.  

750 Μα τώρα πάρε πλύσου κι άλλαξε σκουτιά καθάρια πρώτα,  
κι ανέβα µε τις βάγιες έπειτα στο ανώι και προσευχήσου '  
στην Αθηνά, του βροντοσκούταρου του ∆ία τη θυγατέρα· 
κι εκείνη τότε κι απ' το θάνατο µπορεί να τον γλιτώσει. 
Και µην παιδεύεις πια το γέροντα τον παιδεµένο' τόσο  

755 δεν τ' οχτρεύτηκαν οι τρισεύτυχοι θεοί θαρρώ το γένος  
του γιου του Αρκείσιου' πάντα κάποιος τους θα µείνει ν' αφεντεύει  
τ' αρχοντικά τ' αψηλοτάβανα και τα παχιά χωράφια.»  

Είπε, και γλύκανε το θρήνο της, της στέγνωξε τα δάκρυα 
στα µάτια' κι έτσι επλύθη κι άλλαξε σκουτιά καθάρια πρώτα, 

 



760 κι ανέβη µε τις βάγιες έπειτα στο ανώι, και σε πανέρι  
τ' αγιοκριθάρια πήρε κι έβαλε, και στην Παλλάδα ευκήθη: 
«Επάκουσέ µε, κόρη αδάµαστη του Βροντοσκουταράτου!  
Αν ο Οδυσσέας ο πολυµήχανος στο αρχοντικό του µέσα  
αρνίσια για ταυρίσια σου 'καψε παχιά µεριά ποτέ του,  

765 τώρα θυµήσου τα και γλίτωσε τον ακριβό το γιο µας!  
∆ιαφέντεψε τον απ' τους άνοµους, αδιάντροπους µνηστήρες!»  

Είπε, και σκλήριξε, κι ο λόγος της απ' τη θεά επακούστη. 
Ωστόσο κι οι µνηστήρες φώναζαν στον ισκιερό αντρωνίτη, 
και τούτα έλεγαν απ' τους νιούτσικους τους φαντασµένους κάποιοι: 

770 «Η πολυγύρευτη βασίλισσα µας ετοιµάζει, γάµο,  
κι ουδέ στοχάζεται το θάνατο που καρτερεί το γιο της!»  
Αυτά αναθίβαναν δεν κάτεχαν µαθές το τι είχε γένει·  
και τότε ο Αντίνοος τέτοια µίλησε κι αναµεσό τους είπε:  
«Για παρατάτε τώρα, ανέµυαλοι, τα φουσκωµένα λόγια  

775 µια και καλή, µην τύχει και τα πει κανείς και πάρα µέσα!  
Ας σηκωθούµε ωστόσο αµίλητοι, να βάλουµε σε πράξη  
αυτά που λέγαµε και σε όλους µας πρεπούµενα φανήκαν.»  
Είπε και διάλεξε άντρες είκοσι, τους πιο αντρειανούς του τόπου, 
και στο γοργό καράβι εκίνησαν να παν και στο ακρογιάλι. 

780 Πρώτα το πλοίο τους µες στη θάλασσα βαθιά να πέσει εσύραν,  
στήσαν µετά κατάρτια κι άρµενα στα µελανό καράβι 
και τα κουπιά από τις δερµάτινες πέρασαν τροπωτήρες, 
όλα ως εταίριαζε· τελειώνοντας τ' άσπρα πανιά σηκώσαν 
και τα παιδόπουλα τα πέρφανα τους φέρναν τ' άρµατά τους. 

785 Και στα ρηχά νερά σαν το άραξαν κι ατοί τους όξω βγήκαν,  
σπεροδειπνούσαν απαντέχοντας το βράδυ πότε θα 'ρθει.  

Ωστόσο η Πηνελόπη η φρόνιµη στο ανώι της είχε ανέβει, 
και νηστική κοιτόταν, άφαγη, χωρίς να τρώει, να πίνει, 
έγνοιες γεµάτη — ο γιος της ο άψεγος θα γλίτωνε του Χάρου, 

790 για από τα χέρια των αδιάντροπων µνηστήρων θα χανόταν;  
Πόσα λογιάζει ο λιόντας, που 'τυχε παγάνα να τον ζώσει, 
κι έχει δειλιάσει, τι τον στένεψαν µε πονηριά τρογύρα, 
τόσα κι ο νους εκείνης έβαζε' κι ήρθε ο γλυκός ο γύπνος, 
κι έγειρε πίσω και κοιµήθηκε κι οι αρµοί της ελυθήκαν. 

795 
Τότε η Αθηνά, η θεά η γλαυκόµατη, στοχάστηκε άλλα πάλι'  
πήρε έναν ίσκιο και τον έπλασε, κορµί γυναίκας να 'χει, 



παρόµοιας µε την κόρη του άτροµου του Ικάριου, την Ιφθίµη, 
που ταίρι του την είχεν ο Εύµηλος και στις Φερές εζούσαν 
µετά στο αρχοντικό τον έστειλε του θεϊκού Οδυσσέα,  

800 για να µερώσει, τον αλάρωτο της Πηνελόπης θρήνο,  
να πάψει πια να κλαίει, να γόζεται και να µοιρολογιέται. 
Κι εκείνος απ' του σύρτη επέρασε πλάι το λουρί, κι ως βρέθη 
στο γυναικίτη, στο κεφάλι της εστάθη και της είπε: 
«Με πικραµένα αποκοιµήθηκες τα στήθη, Πηνελόπη!  

805 Μα ουδέ κι αφήνουν οι τρισεύτυχοι θεοί να ζεις µε θρήνους  
και παιδεµούς χωρίς ξανάσαση' θα στρέψει δίχως άλλο  
ο γιος σου, τι δεν έχει φταίξιµο µπρος στους θεούς κανένα.»  

Κι η Πηνελόπη τότε η φρόνιµη γυρνάει κι απηλογιέται, 
γλυκά απ' τον ύπνο µπρος στων όνειρων τις πόρτες δαµασµένη: 

810 «Τι θες εδώ, αδερφή; Στα µέρη µας πιο πρώτα δεν ερχόσουν  
συχνά, κι αλάργα είναι το σπίτι σου πολυ. Τι µου γυρεύεις 
να πάψω τώρα εγώ τα κλάµατα, τις πίκρες να ξεχάσω, 
που αρίφνητες βαθιά σπαράζουνε το νου και την καρδιά µου;  

Χαµένο το αντρειωµένο ταίρι µου, µε την καρδιά του λιόντα,  

815 που µες στους Αχαιούς ξεχώριζε σε όλα παράξιος, κι είναι  
στο Άργός βαθιά απλωµένη η δόξα του και στην Ελλάδα πάσα. 
Κι ο ακριβογιός µου τώρα ανέβηκε σε βαθουλό καράβι,  
παιδί µικρό, σε κόπους άπραγος κι ακάτεχος σε λόγια.  
Για τούτον πια εγώ τώρα µύρουµαι µαθές παρά για κείνον  

820 για τούτον τρέµω εγώ και σκιάζουµαι, µην τύχει και µου πάθει  
για εκεί στους ξένους τόπους που 'φυγε, για στα βαθιά πελάγη·  
τι έχει πολλούς ο γιος µου αντίδικους, που το κακό του κλώθουν,  
να τον σκοτώσουν, πριν στα χώµατα τα πατρικά διαγείρει.»  
Κι ο ανάερος ίσκιος τότε γύρισε κι απηλογιά της δίνει:  

825 «Κάµε κουράγιο και στα φρένα σου µην κακοβάνεις τόσο·  
τι τέτοιο συνεβγάλτη αξιώθηκε να 'χει µαζί, που κι άλλοι 
να τους παράστεκε θα γύρευαν — τόση είναι η µπόρεση του! — 
την Αθηνά Παλλάδα, που 'νιωσε στους θρήνους σου συµπόνια,  
γι' αυτό κοντά σου τώρα µ' έστειλε, τα λόγια µου ν' ακούσεις.»  

830 

Κι η Πηνελόπη τότε η φρόνιµη γυρνάει κι απηλογιέται:  
«Θεός αλήθεια αν είσαι κι άκουσες ενός θεού τα λόγια, 
αχ, και για κείνον τον τρισάµοιρο για µίλησε µου τώρα, 
αν είναι στη ζωή και χαίρεται του ήλιου το φως ακόµα,  



για αν τον εβρήκε κιόλα ο θάνατος κι έχει διαβεί στον Άδη.»  

835 Κι ο ανάερος ίσκιος τότε γύρισε κι απηλογιά της δίνει: 
«Μην περιµένεις απ' το στόµα µου να βγει για κείνον λέξη, 
αν ζει για αν πέθανε· είναι αταίριαστο να λέω του ανέµου λόγια.»  

Αυτά είπε, κι απ' του σύρτη εδιάβηκε πλάι το λουρί, κι εχάθη 
στου ανέµου τις πνοές. Πετάχτηκε κι εκείνη από τον ύπνο, 

840 του Ικάριου η κόρη, και στα στήθη της είχε η καρδιά γλυκάνει,  
που τόσο φανερό είδε τ' όνειρο µες στην καρδιά της νύχτας.  

Στις στράτες του πελάγου αρµένιζαν την ώρα αυτή οι µνηστήρες, 
τον άγριο φόνο του Τηλέµαχου στα φρένα µελετώντας.  
Κάποιο ξερόνησο στης θάλασσας τη µέση — εδώθε η Ιθάκη  

845 κι εκείθε η Σάµη στέκει η απόγκρεµη — θωρείς, την Αστερίδα,  
όχι τρανή, µε καλολίµανους, χώρια µεριά καθέναν, 
κόρφους διπλούς' εκεί τον πρόσµεναν οι Αργίτες στο καρτέρι.  

 

Οµήρου Οδύσσεια - ε 

Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - Ι. Κακριδή 

 

-5- Μόλις ασκώθη απ' του τρισεύγενου του Τιθωνού την κλίνη  
η Αυγή, το φως της στους αθάνατους και στους θνητούς να φέρει,  
κάθιζαν οι θεοί σε σύναξη, κι ο ∆ίας αναµεσό τους  
o αψηλοβρόντης, που ακατάλυτη λογιέται η δύναµη του. 

 

5 Εκεί η Παλλάδα, που τα βάσανα τα πλήθια του Οδυσσέα  
στο σπίτι της ξωθιάς θυµήθηκε και τον γνοιαζόταν, είπε:  
« Πατέρα ∆ία και σεις αθάνατι θεοί µακαρισµένοι,  
γλυκός, αλήθεια, και καλόγνωµος να µη βρεθεί πια ρήγας  
µηδέ και δίκιος, που στο χέρι του κρατά βασιλοράβδι,  

 

10 µόνο να δείχνει πάντα ανέσπλαχνος κι όλο ανοµιές να κάνει,  
την ώρα που όλοι τον λησµόνησαν απ' το λαό το θείο  
τον Οδυσσέα, που όντας αφέντευε, που ήταν γλυκός σαν κύρης.  
Κι αυτός τραβάει καηµούς αβάσταγους σ' ένα νησί κλεισµένος·  
η Καλυψώ η ξωθιά στο σπίτι της τόνε κρατεί δικό της  

15 
αθέλητα του, και δε δύνεται να ιδεί ξανά πατρίδα'  
δεν έχει πια µαθές πολύκουπα καράβια και συντρόφους,  

 



στη ράχη την πλατιά της θάλασσας µαζί τους να τον πάρουν.  
Τώρα γυρεύουν να σκοτώσουνε και τον άκριβογιό του,  
πίσω ως διαγέρνει ταξιδεύτηκε µαθές στην άγια Πύλο  

20 και στη θεϊκιά τη Σπάρτη, ο κύρης του τι απόγινε να µάθει.»  
Και τότε ο ∆ίας της αποκρίθηκεν ο νεφελοστιβάχτης: 
«Ποιος λόγος, κόρη µου, σου ξέφυγε της οδοντωσιάς το φράχτη; 
∆ική σου αλήθεια τούτη η απόφαση δεν ήταν, ο Οδυσσέας  
να πάρει απ' τους µνηστήρες φτάνοντας το γδικιωµό του πίσω; 

25 Και τον Τηλέµαχο —στο χέρι σου— προβόδα τον, ως ξέρεις,  
στη γη την πατρική του ανέβλαβος να φτάσει, κι οι µνηστήρες 
πίσω να στρέψουν δίχως όφελος µε πλεούµενό τους.»  

Αυτά είπε, και γυρνώντας µίλησε στον ακριβό το γιο του: 
«Για τρέχα, Ερµή— µαντατφόρο µας δεν έχουµε άλλο, ξέρεις— 

 

30 τον ορισµό µας τον αλάθευτης οµορφοµαλούσας  
ξωθιάς να πεις, ο καρτερόψυχος να στρέψει πια Οδυσσέας 
πίσω στο σπίτι του, ασυντρόφιαστος κι από θεούς κι ανθρώπους·  
πάνω σε µια πλωτή ξυλόδετη, τραβώντας µύρια πάθη,  
σε είκοσι µέρες στην παχιόβωλη να φτάσει τη Σχερία,  

 

35 στων Φαίακων το νησί, που η φύτρα τους µε των θεών λογιέται.  
Εκείνοι ολόκαρδα ως αθάνατο τον τιµήσουν όλοι  
και θα τον στείλουν µε καράβι τους στη γη την πατρική του,  
µε απλοχεριά χαλκό και µάλαµα και ρούχα δίνοντας του  
πολλά· ποτέ απ' την Τροία δε θά 'φερνε τόσα ο Οδυσσέας µαζί του,  

40 κι ας γύριζε άβλαβος κι ας γλίτωνε τα κούρσα που του λάχαν'  
γιατί του µέλλεται τους φίλους του να ιδεί και να διαγείρει  
στο αψηλοτάβανο παλάτι του, στο πατρικό του χώµα.»  

Είπε, κι ο Αργοφονιάς τον άκουσεν Ερµής, ο ψυχολάτης, 
και δίχως άργητα στα πόδια του χρυσά περνάει σαντάλια,  

45 πανώρια, αθάνατα, που ανάλαφρα, σαν τις πνοές του ανέµου,  
τον φέρναν πάνω απ' τις απέραντες στεριές και τα πελάγη. 
Και πήρε το ραβδί στο χέρι του, που των θνητών τα µάτια γητεύει, 
σε όσους θέλει κλειώντας τα, κι άλλους ξυπνά απ' τον ύπνο' 
µε αυτό και τότε ο τρανοδύναµος Αργοφονιάς πετούσε. 

50 

Περνώντας την Πιερία στη θάλασσα κατέβη απ' τον αιθέρα  
και πήρε πάνω από τα κύµατα να τρέχει, ωσάν το γλάρο, 
που ως ψάρια πιάνει στης ακάρπιστης της θάλασσας τα βάθη 
τ' άγρια, νοτίζει τις φτερούγες του στην άρµη της· παρόµοια 

 



κι ο Ερµής την ώρα αυτή τα κύµατα προσδιάβαινε τα πλήθια. 

55 Μα ως στο νησί πετώντας έφτασε το αλαργινό, πια αφήκε  
το ανταριασµένο πέλαο πίσω του, και στη στεριά πατώντας  
τράβηξε οµπρός, στο σπήλιο ως που 'φτασε το µέγα της νεράιδας 
της οµορφόµαλλης' να βρίσκεται την πέτυχε στο σπίτι' 
φωτιά τρανή στο τζάκι ελάβριζε, και το νησί ένα γύρο  

60 µοσκοβολούσε απ' τον καλόσκιστο κέδρο και τη θούγια,  
ως καίουνταν' κι εκείνης η γάργαρη φωνή ακουγόταν µέσα, 
καθώς στον αργαλειό της ύφαινε µε ολόχρυση σαγίτα. 
Το σπήλιο δάσο περίζωνε δροσάτο, φουντωµένο, 
σκλήθρες και λεύκες και µοσκόβολα τρογύρα κυπαρίσσια. 

65 Που πια κούρνιαζαν απλοφτέρουγα στα κλωνιά τους, γεράκια  
και κουκουβάγιες και µακρόγλωσσες θαλασσινές κουρούνες,  
που οληµερίς πετούν στα πέλαγα. Κι εκεί, κατάντικρά σου, 
κληµαταριά θωρούσες, που άπλωνε βλαστούς θρασοµανώντας  
στο βαθουλό το σπήλιο ολόγυρα, σταφύλια φορτωµένη.  

70 Κι ήταν αράδα βρύσες τέσσερεις, η µια στην άλλη δίπλα,  
µα αλλούθε η καθεµιά τους ξέχυνε τα γάργαρα νερά της. 
Από αγριοβιόλες κι αγριοσέλινα λιβάδια πρασίνιζαν 
ζερβά δεξιά' κι ένας αθάνατος στα µέρη αυτά να 'ρχόταν, 
θα θάµαζε και θ' αναγάλλιαζε, θωρώντας τα, στα φρένα. 

75 Εκεί κι ο Αργοφονιάς θαµάζοντας εστάθη ο ψυχολάτης,  
κι αφού τα θάµαξε ολα γύρω του, κινάει µετά και µπαίνει  
στο σπήλιο το φαρδύ. Κι αντίκρυ της η Καλυψώ ως τον είδε,  
η αρχόντισσα θεά, τον γνώρισε σε µια στιγµή ποιος ήταν  
τι οι αθάνατοι θεοί γνωρίζουνται καλά συνάλληλα τους,  

80 ακόµα κι αν κανείς τους κάθεται σε µακρυσµένους τόπους.  
Μέσα δε βρήκε τον αντρόκαρδο τον Οδυσσέα µονάχα' 
τι εκείνος στο γιαλό καθούµενος, ως πάντα που, θρηνούσε,  
µε πίκρες, στεναγµούς και κλάµατα σπαράζοντας τα στήθη,  
την άκαρπη θωρώντας θάλασσα µε βουρκωµένα µάτια.  

85 Κι η Καλυψώ, η θεά η πανέµνοστη, σ' ένα θρονί αστροβόλο,  
πανώριο, τον Ερµή καθίζοντας, του µίλησε ρωτώντας:  

«Ερµή χρυσόραβδε, στο σπίτι µου τι σ' έχει φέρει τάχα,  
σεβάσµιε κι ακριβέ; ∆εν έρχεσαι συχνά εδώ πέρα αλήθεια!  
Τι έχεις στου νου σου πες, κι ολόκαρδα θα κάµω ό,τι θελήσεις,  

90 µονάχα να περνά απ' το χέρι µου και να µπορεί να γένει.  



Μον' έλα, ας µπούµε µέσα, ακλούθα µου, να σε φιλέψω που 'ρθες.»  

Είπε η θεά, και δίπλα του έστησε τραπέζι, φορτωµένο  
µε αθάνατη θροφή, κι αθάνατο κρασί του συγκερνούσε.  
Κι ο Αργοφονιάς επήρε κι έτρωγε, κι ως η καρδιά του ευφράθη  

95 τρώγοντας, πίνοντας, και χόρτασε, γυρίζει ο ψυχολάτης  
και τέτια απόκριση της έδωκε κι αυτά της συντυχαίνει: 
«Εσύ η θεά ρωτάς πως έφτασα, θεός εγώ, εδώ πέρα' 
ξεκάθαρος λοιπόν ο λόγος µου, καθώς το θέλεις, θα 'ναι:  
Ο ∆ίας ατός του είναι που µ' έστειλε για να 'ρθω, αθέλητα µου' 

100 τόσο αλµυρό νερό ποιος θα 'σκιζε ποτέ αποµονάχου του, 
απέραντο µηδέ και βρίσκεται θνητών καστρί κανένα 
εδώ κοντά, για να µας πρόσφερναν θυσίες τρανές και δώρα. 
Μα τη βουλή του ∆ία δε γίνεται του βροντσκουταράτου  
να την ξεφύγει άλλος αθάνατος µηδέ να τη χαλάσει. 

105 Κοντά σου λέει τον πιο τρισάµοιρο κρατείς απ' όλους άντρα,  
όσοι πολέµησαν ολόγυρα στο κάστρο του Πριάµου 
χρόνους εννιά' κι όταν πάτησαν στους δέκα πάνω, πήραν 
το δρόµο πίσω, όµως γυρίζοντας στην Αθηνά αµαρτήσαν  
κι αυτή κακό τους σήκωσε άνεµο και κύµατα µεγάλα.  

 

110 Οι επίλοιποι αντρειανοί συντρόφοι του χάθηκαν τούτον µόνο  
τα κύµατα κι οι ανέµοι σπρώχνοντας τον ρίξαν στο νησί σου. 
Αυτόν ζητάει µιαν ώρα αρχύτερα να τον ξεπροβοδώσεις' 
τι εδώ να σβήσει δεν του γράφεται, µακριά από τους δικούς του' 
είναι της µοίρας του τους φίλους του να ξαναϊδεί, γυρνώντας 

 

115 στο αψηλοτάβανο παλάτι του, στη γη την πατρική του.»  

Κι η Καλυψώ, η θεά η πανέµνοστη, στου Ερµή τα λόγια τούτα  
επάγωσε, και µε ανεµάρπαστα του συντυχαίνει λόγια:  
«Ζηλόφτονοι θεοί κι ανέσπλαχνοι, πιο πάνω εσείς απ' όλους!  
Με άντρα θνητό δε σας καλόρχεται θεά ποτέ να σµίξει,  

120 αν κάποιου θέλησε συγκόρµισσα στα φανερά να γένει.  
Για την Αυγή τη ροδοδάχτυλη, που τον Ωρίωνα πήρε,  
ζήλια τρανή οι θεοί οι τρισεύτυχοι δε νιώθατε, ως την ώρα  
που πήγε η αγνή χρυσόθρονη Άρτεµη στης Ορτυγίας τα µέρη  
και τόνε σκότωσε µε απόνετες χτυπώντας τον σαγίτες; 

125 

Κι η ∆ήµητρα όµοια η καλοπλέξουδη νικήθηκε απ' τον πόθο  
και σε χωράφι τριπλογύριστο µε τον Ιάσιο εχάρη  
γλυκό φιλί κι αγκάλη' γρήγορα το µήνυµα τους όµως  

 



ήρθε στο ∆ία, που µε αστροπέλεκο τον σκότωσε φλογάτο 
Κι εµένα τώρα µε ζηλεύετε που 'χω θνητό κοντά µου' 

130 Όµως αυτόν εγώ τον γλίτωσα, σαν έφτασε καβάλα  
σε µια καρένα, µόνος· τ' άρµενο του το 'χε ο ∆ίας τσακίσει  
µες στο κρασάτο πέλαο, ρίχνοντας φλογάτο αστροπελέκι' 
οι επίλοιποι αντρειανοί συντρόφοι του χαθήκαν, µόνο ετούτον  
τα κύµατα κι οι ανέµοι σπρώχνοντας τον ρίξαν εδώ πέρα. 

135 Κι εγώ τον γνοιαζόµουν, τον έθρεφα, και το 'χα στο µυαλό µου,  
αν µείνει, να τον κάνω αθάνατο κι αγέραστο για πάντα.  
Μα τη βουλή του ∆ία δε γίνεται του βροντοσκουταράτου  
να την ξεφύγει άλλος αθάνατος µηδέ να τη χαλάσει.  
Ας πάει λοιπόν, αφού το θέλησεν ο ∆ίας και το προστάζει, 

140 να παραδέρνει στ' άγρια πέλαγα· µα συνοδεία δε δίνω'  
δεν έχω εγώ µαθές πολύκουπα καράβια και συντρόφους,  
στη ράχη την πλατιά της θάλασσας µαζί τους να τον πάρουν.  
Μα θα του δώσω την ορµήνια µου και δε θα του την κρύψω,  
για να γυρίσει πίσω ανέβλαβος στη γη την πατρική του.»  

145 Κι ο Αργοφονιάς της αποκρίθηκεν ο ψυχολάτης τότε:  
«Να φύγει, ως είπες, ας τον λεύτερο, κι απ' την οργή φυλάξου 
του ∆ία, να µην ξεσπάσει πάνω σου µια µέρα η µάνητα του.» 

Τα λόγια αυτά σαν είπε, ο δυνατός Αργοφονιάς µισεύει' 
κι η σεβαστή ξωθιά, υπακούγοντας στα που 'χε ο ∆ίας προστάξει, 

150 πήρε το δρόµο τον αντρόκαρδο τον Οδυσσέα να σµίξει.  
Τον βρήκε στο γιαλό να κάθεται' και µήτε που στεγνώναν 
ποτέ τα µάτια του απ' τα κλάµατα, µον' τη γλυκιά ζωή του 
του γυρισµού ο καηµός την έλιωνε' καµιά χαρά πια τώρα 
δεν του 'δινε η ξωθιά, και πλάγιαζε τις νύχτες µες στα σπήλια 

155 κοντά της απ' ανάγκη — θέλοντας εκείνη, µα άθελα του.  
Κι όλες τις µέρες στο ακροθάλασσο καθόταν και στα βράχια,  
µε πίκρες, στεναγµούς και κλάµατα σπαράζοντας τα στήθη,  
την άκαρπη θωρώντας θάλασσα µε βουρκωµένα µάτια.  

Κοντά του τότε εστάθη η αρχόντισσα θεά και του µιλούσε: 

160 «∆ε θέλω να µου κλαις, βαριόµοιρε, δε θέλω τη ζωή σου  
να καταλυείς, τι πια ολοπρόθυµα θα σου σταθώ να φύγεις. 
Μον' πάρε και µακριά πελέκησε µαδέρια, και µεγάλη 
φτιάσε πλωτή, κι απάνω κάρφωσε σανίδες µια άκρη ως άλλη, 
ψηλά, στο πέλαο τ' αχνογάλαζο για να σε ταξιδέψουν. 



165 Κι εγώ ψωµί, νερό και κόκκινο κρασί θα βάλω µέσα,  
να 'χεις να τρως, να µη σου λείψουνε και σε δαµάσει η πείνα' 
και ρούχα θα σε ντύσω, κι άνεµο θα στείλω πίσω πρίµο, 
να φτάσεις άβλαβος ολότελα στη γη την πατρική σου — 
αν οι θεοί το θέλουν, τ' άσωστα που κυβερνούν ουράνια 

170 κι είναι από µένα δυνατότεροι στη γνώση και στην πράξη.»  

Αυτά σαν είπε, ο θείος πολύπαθος επάγωσε Οδυσσέας, 
και κράζοντας την ανεµάρπαστα της συντυχαίνει λόγια: 
«Θεά, κάτι άλλο κλώθεις σίγουρα! Το γυρισµό µου; αχ, όχι! — 
που να διαβώ το µέγα πέλαγο σε µια πλωτή µε σπρώχνεις, 

175 το φριχτό, τ' άγριο, που ουδ' ισόβαρα καράβια το διαβαίνουν,  
γοργοπετάµενα, κι ας χαίρουνται του ∆ία το πρίµο αγέρι. 
∆ε βάζω σε πλωτή το πόδι µου, χωρίς και συ να θέλεις! 
Εξόν, θεά, κι αν το αποφάσιζες τρανό ν' αµώσεις όρκο, 
πως δε θα βάλεις άλλο τίποτε κακό στο νου για µένα.»  

 

180 Είπε ο Οδυσσέας, κι εκείνη, η αρχόντισσα θεά, µε χαµογέλιο  
το χέρι απλώνοντας τον χάιδεψε κι αυτά τα λόγια του 'πε: 
«Στην πονηριά δε βρίσκεται άλλος σου, κι ανέµυαλος δεν είσαι! 
Κοίτα τι λόγια ανανογήθηκες να ξεστοµίσεις τώρα! 
Βάζω τη Γη, τα Ουράνια τ' άσωστα, και τα νερά της Στύγας 

185 µαρτύρους βάζω τα κρεµάµενα, που ο πιο µεγάλος όρκος  
κι ο πιο φριχτός µες στους τρισεύτυχους θεούς λογιέται πάντα, 
πως άλλο τίποτα δεν έβαλα στο νου κακό για σένα. 
Καλολογιάζω και στοχάζουµαι µαθές αυτό µονάχα,  
που και για µένα θ' αποφάσιζα, σε τόση ανάγκη αν ήµουν  

190 δε θέλω εγώ ποτέ µου το άδικο, και νιώθει ψυχοπόνια  
µέσα η καρδιά µου, τι από σίδερο δεν είναι καµωµένη.»  

Αυτά είπεν η θεά η πανέµνοστη, και µπήκε οµπρός στο δρόµο 
γοργά, κι αυτός ξοπίσω ακλούθηξε των θείων ποδιών τ' αχνάρια. 
Έτσι η θεά σε λίγο εγύρισε µε το θνητό στο σπήλιο'  

 

195 εκείνος κάθισε στο κάθισµα, που 'χεν ο Ερµής πριν λίγο  
αφήσει' κι η ξωθιά του απίθωσε µπροστά τραπέζι πλούσιο,  
µε ό,τι έχουν οι θνητοί και θρέφονται, να φάει, να πιει µετά της· 
κι ατή της απαντίκρυ κάθισε στο θεϊκό Οδυσσέα,  
κι αθάνατη θροφή κι αθάνατο κρασί µπροστά της βάλαν  

200 
οι δούλες' τότε εκείνοι στα έτοιµα φαγιά τα χέρια απλώσαν  
και σύντας τρώγοντας και πίνοντας ευφράθηκαν οι δυο τους,  

 



κινούσε η Καλυψώ, η πανέµνοστη θεά, το λόγο πρώτη:  
«Γιε του Λαέρτη αρχοντογέννητε, πολύτεχνε Οδυσσέα,  
έτσι λοιπόν ξανά στο σπίτι σου, στη γη την πατρική σου  

205 τώρα γοργά να πας πεθύµησες; Ας είναι, γεια χαρά σου!  
Μονάχα αν κάτεχες στα φρένα σου τα βάσανα που η µοίρα  
να σύρεις γράφει, πριν τα χώµατα τα πατρικά πατήσεις,  
εδώ θ' απόµενες, κοιτάζοντας το σπήλιο αυτό µαζί µου,  
και θα 'σουν από πάνω αθάνατος, κι ας έχεις τόσο πόθο  

210 να ιδείς το ταίρι σου, που ατέλειωτα σε τυραννά ο καηµός του.  
Θαρρώ από κείνη εγώ χειρότερη στην ελικιά δεν είµαι  
κι ουδέ στο ανάριµµα' κι αταίριαστο να παραβγαίνουν θα 'ταν  
έτσι κι αλλιώς θνητές µε αθάνατες στην ελικιά, στην όψη.» 
Γυρνώντας τότε ο πολυκάτεχος της µίλησε Οδυσσέας: 

215 «Θεά σεβάσµια, µη µου οργίζεσαι' κι εγώ καλά το ξέρω'  
αλήθεια, η Πηνελόπη η φρόνιµη δε δύνεται ποτέ της  
στην οµορφιά και στο παράστηµα να παραβγεί µαζί σου'  
τι είναι θνητή, µα εσύ κι αθάνατη κι αγέραστη λογιέσαι.  
Μα κι έτσι θέλω κι ακατάπαυτα µε δέρνει ο πόθος, πίσω 

220 να στρέψω, την ηµέρα κάποτε να ιδώ του γυρισµού µου.  
Κι αν τύχει πάλε και µε τσάκιζε θεός στο πέλαο µέσα,  
βασταγερή καρδιά στα στήθια µου κρατώ και θα βαστάξω.  
Πολλά έχω πάθει ως τώρα βάσανα κι έχω πολύ µοχτήσει  
και σε πολέµους και σε θάλασσες· ας πάει κι αυτό µε τ' άλλα!» 

225 Είπε, κι ωστόσο ο γήλιος έγειρε και πήραν τα σκοτάδια'  
κι αυτοί στου σπήλιου αποτραβήχτηκαν τα βάθη, να χαρούνε 
φιλί κι αγκάλη, και τη νύχτα τους µαζί να την περάσουν.  

Κι η Αυγή σα φάνη η πουρνογέννητη και ροδοδαχτυλάτη, 
πήρε ο Οδυσσέας γοργά και φόρεσε χλαµύδα και χιτώνα' 

230 µαντί µακρύ η ξωθιά, χιονόθωρο, φορούσε από την άλλη,  
ψιλό, χαριτωµένο, κι έβαλε στη µέση της ζωνάρι, 
ώριο, χρυσό, και στο κεφάλι της απάνω µια µαντίλα· 
και τότε του Οδυσσέα του αντρόκαρδου συντάζει ταξίδι: 
Τρανό πελέκι πρώτα του 'δωκε, που του 'ρχονταν στη φούχτα,  

235 ακονισµένο, να 'ναι δίκοπο, χαλκό και στεριωµένο  
σ' ελήσιου στειλιαριού πανέµορφου καλά την άκρη απάνω. 
Σκεπάρνι τορνεµένο του 'δωκε µετά, κι ευτύς κινουσε 
µπροστά για του νησιου τ' ακρόµερα' ψηλά εκεί πέρα δέντρα'  
φύτρωναν, σκλήθρες, λεύκες κι έλατοι, που ανέβαιναν στα ουράνια, 



240 από καιρούς στεγνά, κατάξερα, να πλέγουν απαλάφρου.  
Κι ευτύς ως του 'δειξε που φύτρωναν τα θεριεµένα δέντρα,  
η Καλυψώ, η θεά η πανέµνοστη, στο σπήλιο της γυρνούσε.  

Κι αυτός τα δέντρα επήρε κι έκοβε' σε λίγο είχε τελέψει.  
Σαν έριξε είκοσι, πελέκησε µε το χαλκό τους κλώνους, 

245 και τα 'ξυσε µε το σκεπάρνι του, µε στάφνη ισιώνοντας τα.  
Ωστόσο η Καλυψώ η πανέµνοστη του πήγε τα τρυπάνια' 
και σύντας σε ολα τρύπες άνοιξε και τα σοφίλιασε όλα,  
µε ξυλοκάρφια και δεντρόφλουδες σφιχτά σφιχτά τα δένει. 
Όσο φαρδύ ένα γύρο χάραξε για φορτηγό καράβι 

250 τον πάτο µαραγκός, την τέχνη του που περισσά κατέχει,  
τόσο φαρδιά να κάνει θέλησε κι εκείνος την πλωτή του. 
Στήνει παγίδια, µε στραβόξυλα πολλά στεριώνοντας τα,  
και µε µακριές σανίδες πάτωσε στο τέλος την κουβέρτα.  
Και το κατάρτι µέσα εστήριξε µε ταιριασµένη αντένα,  

255 και το τιµόνι του µαστόρεψε, να κυβερνάει το σκάφος,  
και µε κλωνάρια ετιάς περίφραξε τρογύρα την πλωτή του,  
να τον φυλάν από τα κύµατα, και σώριασε και φύλλα.  
Κι η Καλυψώ, η θεά η πανέµνοστη, λινό του κουβαλούσε  
για τα πανιά' κι αυτός περίτεχνα µαστόρεψε και τούτα' 

260 ξάρτια κι απλές και σκότες έδεσε τελεύοντας, και τότε '  
µε τα φαλάγγια στ' άγια κύµατα την έσπρωξε να πέσει.  
Είχαν περάσει µέρες τέσσερεις, σα βρέθη τελειωµένος·  
στις πέντε η Καλυψώ τον άφηνε πια απ' το νησί να φύγει,  
µε ρούχα ευωδιαστά απ' το χέρι της ντυµένο και λουσµένο. 

265 ∆υο ασκιά πιο πρώτα του κουβάλησε· µαύρο κρασί είχε το 'να,  
το άλλο νερό — το µεγαλυτερο — κι ακόµα το δισάκι µε τις θροφές, 
και µέσα νόστιµα προσφάγια του 'χε βάλει' τέλος αγέρα πρίµο, απείραγο, γλυκόπνογο 
του στέλνει. Τότε ο Οδυσσέας ο θείος,  
χαρουµενος από τον πρίµο αγέρα, 

 

270 σηκώνει τα πανιά, και κάθισε, µε τέχνη το τιµόνι 
να κυβερνά, κι ουδέ που βάραινε τα βλέφαρα του ο γύπνος, 
την Πουλια, το Βουκόλο ως κοίταζε, που αργεί να βασιλέψει,  
και το Χορό τον εφταπάρθενο, που τόνε λεν κι Αµάξι, 
κι αυτού γυρνάει παραµονεύοντας το Αλετροπόδι πάντα,  

 

275 και µόνο αυτός λουτρό δε χαίρεται στον Ωκεανό ποτέ του·  
τι η Καλυψώ, η θεά η πανέµνοστη, του το 'χε πει, 
το Αµάξι να το 'χει, ως αρµενίζει, αδιάκοπα στο χέρι το ζερβί του. ∆ιάβηκαν δεκαεφτά 

 



µερόνυχτα που αρµένιζε ο Οδυσσέας· 
στις δεκοχτώ τα βαθιογίσκιωτα βουνά πρόβαλαν τέλος, 

280 απ' τη µεριά που εκείνος βρίσκουνταν, της χώρας των Φαιάκων,  
και του φάνταζαν στο αχνογάλαζο πέλαο σα σκουτάρι.  
Ωστόσο απ' τους Αιθίοπες διάγερνεν ο µέγας Κοσµοσείστης, 
και ξάφνου απ' τα βουνά των Σόλυµων µακριά τον είδε οµπρός του  
που αρµένιζε, κι ευτύς εφούντωσε πιο ακόµα η µάνητα του, 

285 και το κεφάλι σειώντας µίλησε µες στην καρδιά του κι είπε:  
«Ωχού µου, δες, αλλαξογνώµησαν οι αθάνατοι οι άλλοι κι είπαν, 
την ώρα στους Αιθίοπες που 'λειπα, να στρέψει πια ο Οδυσσέας! 
Στη γη των Φαιάκων κιόλας ζύγωσε' της συφοράς το δίχτυ τον 
δαµάζει εκεί του γράφεται για πάντα να ξεφύγει. 

290 Μα εγώ πιο πρώτα κι άλλα βάσανα να τον χορτάσω θέλω!»  

Σαν είπε αυτά, µαζώνει σύγνεφα, το πέλαο συνταράζει 
κρατώντας το τρικράνι κι άσκωσε τρανό µπουρίνι, κι όλους 
ολούθε αµόλησε τους ανέµους, και σκέπασε µε νέφη  
στεριές µαζί και πέλαα, κι άπλωσε θολή απ' τα ουράνια νύχτα. 

295 Μαζί νοτιάς, λεβάντες χίµιξαν κι ανήµερος πονέντης,  
µαζί βοριάς αιθερογέννητος, τρανό κυλώντας κύµα' 
και τότε του Οδυσσέα τα γόνατα λύθηκαν κι η καρδιά του, 
και µε βαρύ καηµό στην πέρφανη γυρνάει και λέει ψυχή του:  
«Αλί σε µένα τον τρισάµοιρο, τι θ' απογίνω τώρα;  

300 Τρέµω, η θεά τα που προφήτεψε µη βγουν σωστά ως την άκρη,  
που µου 'λεγε πως πλήθος βάσανα θα σύρω στα πελάγη, 
πριχού διαγείρω στην πατρίδα µου' τώρα τελεύουν όλα. 
Ο ∆ίας, για δες, µε πόσα σύγνεφα τα ουράνια πλάτη ζώνει 
και πως συντάραξε τη θάλασσα! Μανιάζει το µπουρίνι  

305 κι ολούθε οι ανέµοι ξαµολήθηκαν πια γλιτωµό δεν έχω.  
Μακαρισµένοι τρεις και τέσσερεις φορές οι Αργίτες, όσοι  
στην Τροία χάθηκαν την απλόχωρη για τους υγιούς του Ατρέα  
Να 'ταν και µένα να µε σκότωναν, να µ' είχε πάρει ο Χάρος 
τη µέρα αρίφνητοι που µου 'ριχναν οι Τρώες, στον Αχιλλέα, 

310 τον σκοτωµένο γύρα ως πάλευα, µε τα χαλκά κοντάρια!  
Καν τάφο θα 'χα και θα δόξαζαν οι Αργίτες τ' όνοµά µου' 
µα τώρα µε τρισάθλιο θάνατο να σβήσω µου µελλόταν!» . '  

Καθώς µιλούσε, πέφτει απάνω του χιµώντας άγριο κύµα,  
γιγάντιο, κι η πλωτή τραντάχτηκε και στρουφογύρισε όλη' 

 



315 κι ατός του απ' την πλωτή τινάχτηκε µακριά, και το τιµόνι  
του ξέφυγε απ' τα χέρια' τ' άρµπουρο τσακίστηκε στη µέση 
απ' το µπουρίνι το άγριο που άσκωναν οι µπερδεµένοι ανέµοι, 
κι αλάργα το πανί στη θάλασσα κι η αντένα εσφεντονίστη'  
κι εκείνον στα βαθιά τον βούλιαξε νερά πολληώρα, κι ούτε 

320 µπορούσε να ξαναβγεί απ' την ορµή του φοβερού κυµάτου'  
τα ρούχα η Καλυψώ που του 'δωκε πολύ µαθές βαραίναν. 
Πρόβαλε τέλος έξω κι έφτυσε την άρµη από το στόµα,  
που σαν ποτάµι απ' το κεφάλι του πικρή χυνόταν κάτω.  
Μα κι έτσι την πλωτή δεν ξέχασε, κι ας είχε πια αποκάµει,  

325 µονάχα εχύθη µες στα κύµατα κι απάνω της επιάστη,  
και κάθισε στη µέση, θέλοντας του Χάρου να ξεφύγει.  
Κι αυτήν την έσερνε θεόρατο το κύµα πέρα δώθε.  
Πως ο βοριάς χινοπωριάτικα σαρώνει µες στον κάµπο  
τ' αγκάθια, κι όλα κουβαριάζουνται µαζί σφιχτά' παρόµοια  

330 κι αυτήν οι ανέµοι µες στο πέλαγο τη σέρναν δώθε κείθε'  
µια στο βοριά ο νοτιάς την έριχνε, µαζί του να τη σύρει,  
και µια ο λεβάντες την παράδινε να τη χτυπά ο πονέντης.  
Ωστόσο η κόρη η λιγναστράγαλη του Κάδµου Ινώ τον είδε, 
η Λευκοθέα, που ήταν πρωτύτερα θνητή ανθρωπολαλούσα, 

335 µα τώρα απ' τους θεούς στα πέλαγα θεϊκές τιµές της λάχαν  
κι όπως τον είδε που παράδερνε, τον πόνεσε η καρδιά της, 
κι ως φτερωτό νεροχελίδονο ξεπρόβαλε απ' το κύµα,  
κι έκατσε απάνω στην ξυλόδετη πλωτή και του µιλουσε:  
«Ο Ποσειδώνας, κακορίζικε, γιατί σου οχτρεύτη τόσο, 

340 ο κοσµοσείστης, και µε βάσανα σε τυραννάει περίσσια;  
∆ε θα σου δώσει ωστόσο θάνατο, τρανή κι ας ειν' η οργή του. 
Μα ό,τι σου πω να κάνεις' άµυαλος δε µοιάζεις να 'σαι αλήθεια' 
γδύσου τα ρούχα αυτά, στους ανέµους παράτα την πλωτή σου 
και κολυµπώντας µε τα χέρια σου πολέµησε να φτάσεις  

 

345 στη γη των Φαίακων, όπου σου 'γραψεν η µοίρα να γλιτώσεις.  
Να, πάρε τώρα το µαγνάδι µου, κάτω απ' τα στήθια ζωσ' το, 
κι είναι ακατάλυτο' πια θάνατο δεν έχεις να φοβάσαι. 
Μα σαν αγγίξεις µε το χέρι σου στεριά, το λύνεις πάλε 
απ' το κορµί σου, και στο πέλαγο το ρίχνεις το κρασάτο  

350 µακριά από τη στεριά, τα µάτια σου γυρνώντας απ' την άλλη.»  

Είπε η θεά, και το µαγνάδι της ως του 'βαλε στο χέρι,  
στην κυµατούσα µέσα θάλασσα βουτάει ξανά, παρόµοια 

 



νεροχελίδονο, και χώθηκε στο µαύρο κύµα µέσα. 
Τότε ο Οδυσσέας ο πολυβάσανος να συλλογιέται πήρε,  

355 και µε βαριά καρδιά στην πέρφανη γυρνάει και λέει ψυχή του:  
« Ωχού, κανείς απ' τους αθάνατους καινούργιο δόλο τρέµω 
µπας και µου πλέκει εδώ, ζητώντας µου ν' άφήσω την πλωτή µου. 
Μα δε θ' ακούσω ευτύς· αγνάντεψαν τα µάτια µου τη χώρα 
αλάργα ακόµα, εκεί που, ως έλεγε, θα βρω το γλιτωµό µου.  

 

360 Αυτό θα κάνω, και µου εικάζεται το πιο καλο ως είναι:  
όσο αρµοδένουν στα δεσίµατα σφιγµένα τα µαδέρια, 
εδώ θα κρατηθώ απαντέχοντας, βαριά κι ας τυραννιέµαι' 
µονάχα αν την πλωτή τα κύµατα χτυπώντας ξεστελιώσουν, 
θα πέσω στο νερό' καλύτερο να σοφιστώ δεν έχω.» 

365 Αυτά ως ανάδευε στα φρένα του βαθιά και στην καρδιά του,  
ο Ποσειδώνας κύµα εσήκωσε γιγάντιο, ο κοσµοσείστης, 
φριχτό, αγριεµένο, αψηλοθόλωτο, κι απάνω του το ρίχνει. 
Πως δυνατός αγέρας τ' άχερα της θηµωνιάς τινάζει, 
ξερά όπως είναι, διασκορπώντας τα µιαν άκρη ως άλλη ολούθε, 

370 παρόµοια τα µακριά της σκόρπισε µαδέρια' κι ο Οδυσσέας  
ένα µαδέρι καβαλίκεψε, λες κι άλογο λαλούσε. 
Βγάζει από πάνω του της έµνοστης της Καλυψώς τα ρούχα, 
και κάτω από τα στήθια του άπλωσε το θείο κεφαλοπάνι, 
κι ανοίγοντας τα χέρια, µπρούµυτα στο κύµα µέσα ερίχτη, 

375 να κολυµπήσει. Κι ως τον κοίταξεν ο µέγας Κοσµοσείστης,  
την κεφαλή του σειώντας µίλησε µες στην καρδιά του κι είπε: 
«Έτσι, τραβώντας πάθη αρίφνητα, µες στα πελάγη δέρνου, 
η ώρα ως να 'ρθεί, που θεογέννητους ανθρώπους πια θα σµίξεις. 
Μα κι έτσι λέω για τα τυράννια σου παράπονο δε θα 'χεις.»  

380 Είπε, και τ' άτια τα ωριοχήτικα χτυπάει µε το µαστίγι,  
και στις Αιγές, στο πολυξάκουστο παλάτι του διαγέρνει.  
Ωστόσο κι η Αθηνά στοχάζουνταν άλλες δουλειές να κάνει' 
τις στράτες των ανέµων έδεσε των άλλων, και να κόψουν 
του γιου του Κρόνου η κόρη πρόσταξε και να πλαγιάσουν όλοι' 

385 και το βοριά τρανό ξεσήκωσε, κι οµπρός το κύµα στρώνει,  
ως που τους Φαίακες τους περίλαµπρους να σµίξει κουπολάτες 
ο θείος Οδυσσέας, ξεφεύγοντας της µοίρας και του Χάρου.  

∆υο νύχτες και δυο µέρες δέρνουνταν στο φουσκωµένο κύµα, 
και το χαµό η καρδιά του αντίκριζε κάθε στιγµή µπροστά του' 

390 µα η τρίτη ως ήρθε κι η ωριοπλέξουδη πια είχεν Αυγή προβάλει,  

 



πήρε ο βοριάς και καταλάγιασε, και χύθηκε γαλήνη  
απάνεµη· κι εκείνος ξέκρινε µε κοφτερό το µάτι, 
κύµα τρανό καθώς τον σήκωσε, στεριά πιο µπρος του λίγο. 
Πόση χαρά τα τέκνα νιώθουνε τον κύρη τους θωρώντας,  

395 που σε βαριάν αρρώστια κοίτεται και λιώνει χρόνια τώρα  
µέσα στους πόνους, τι τον χτύπησε κάποιος θεός που οργίστη, 
και τέλος οι θεοί τον γλίτωσαν, κι είναι τρανή η χαρά τους — 
παρόµοια κι ο Οδυσσέας εχάρηκε, τη γη, τα δάση ως είδε' 
κι έπλεκε γρήγορα, τα πόδια του πια χώµα να πατήσουν.  

400 Μα σύντας τόσο κοντοζύγωσεν, όσο η φωνή γρικιέται,  
το βρούχος άκουσε της θάλασσας βαρύ στα βράχια απάνω' 
τρανό το κύµα εβόγγα πέφτοντας στις ξέρες και πηδούσε 
ψηλά ξεσπάζοντας, και κρύβουνταν τα πάντα σε αλισάχνη:  

∆εν είχε εκεί λιµάνια γι' άρµενα κι ουδ' είχε αραξοβόλια,  

405 ήταν µονάχα κάβοι απόγκρεµοι, µε ξέρες και µε βράχια.  
Και τότε και καρδιά και γόνατα λυθήκαν του Οδυσσέα,  
κι αυτά βαρυγκοµώντας µίλησε στην πέρφανη ψυχή του:  
«Αλί µου, τώρα ο ∆ίας που µου 'δωκε στεριά να ιδώ µπροστά µου,  
ανέλπιστα, και τόσο πέλαγο περνώντας έχω σκίσει,  

410 δε βλέπω τρόπο από τη θάλασσα να βγω την αφρισµένη·  
τι απόξω στέκουν αγκυλόβραχοι, και γύρα τους το κύµα  
µουγκρίζει βογγόντας, κι υψώνεται κοφτός του βράχου ο τοίχος,  
κι είναι βαθιά από κάτω η θάλασσα' στα δυο µου πόδια τόπος  
ν' ανέβω να σταθώ δε βρίσκεται, να λείψω απ' τα τυράννια. 

415 Μήπως, ως βγαίνω, κύµα αρπώντας µε τρανό µε ρίξει απάνω  
στους στέριους βράχους, κι όλη η φόρα µου χαµένη πάει, φοβούµαι.  
Αν πάλε πάω πιο πέρα, πλέκοντας γιαλό γιαλό, µην έβρω  
κάπου γυρόγιαλα απαλόστρωτα και σίγουρα λιµάνια,  
η ανεµοζάλη τρέµω αρπώντας µε µπας και ξανά µε ρίξει 

420 στο ψαροθρόφο πίσω πέλαγο, στα βογγητά µου µέσα'  
για και θεός τρανό θεριόψαρο να µου χιµίξει βγάλει;  
απ' τους βυθούς, απ' όσα αρίφνητα θρέφει η τρανή Αµφιτρίτη.  
Το ξέρω, ο Κοσµοσείστης µάνητα πόση κρατάει για µένα!»  
Κι ως τούτα ανάδευε στα φρένα του βαθιά και στην καρδιά του, 

425 

κύµα θεόρατο τον πέταξε στου ακρόγιαλου τα βράχια'  
τα κόκαλα του τότε θα 'σπαζε, τις σάρκες θα ξεσκούσε, 
αν η Αθηνά, η θεά η γλαυκόµατη, δε φώτιζε το νου του' 
χιµώντας σ' ένα βράχο επιάστηκε και µε τα δυο του χέρια, 



κι εκεί κρατήθηκε στενάζοντας, ως να διαβεί το κύµα. 

430 Έτσι το γλίτωσε' ξανάστροφα γυρνώντας όµως τούτο,  
τον χτύπησε και τον σφεντόνισε µακριά στο κύµα µέσα. 
Πως όντας µεσ' απ' το θαλάµι του ξεσέρνουν το χταπόδι, 
κι έχουν κολλήσει στις βεντούζες του λιθάριαν απάνω πλήθος — 
παρόµοια απ' τ' αντρειωµένα χέρια του στο βράχο απάνω οι σάρκες. 

435 απόµειναν, κι αυτόν τον σκέπασε το τρισµεγάλο κύµα.  
Τότε ο Οδυσσέας, κι ας του 'παν άγραφο, θα χάνουνταν ο δόλιος, 
αν φώτιση η Αθηνά η γλαυκόµατη δεν του 'δινε και πάλι' 
καθώς επρόβαλε απ' τα κύµατα, που στη στεριά ξεσπούσαν, 
γιαλό γιαλό να πλέκει αρχίνησε, κοιτάζοντας µην έβρει  

440 κάπου γυρόγιαλα απαλόστρωτα και σίγουρα λιµάνια.  
Κι ως κολυµπώντας τέλος έφτασε σε οµορφορεµατάρη  
το στόµα ποταµού, του εικάστηκε πολυ καλός ο τόπος· 
τι ήταν γυµνός από ξερόβραχα κι απάγγειαζε ένα γύρο. 
Κι ως τον αντίκρισε να χύνεται, µες στην καρδιά του ευκήθη:  

 

445 «Όποιος κι αν είσαι, ρήγα, επάκουσε' χιλιοπαρακαλώντας  
πέφτω στα πόδια σου, απ' τη θάλασσα την έχτρα να ξεφύγω  
του Ποσειδώνα' τι κι οι αθάνατοι να σεβαστούν ταιριάζει  
έναν θνητό, που αφού παράδειρε, ζητάει σπλαχνιά' παρόµοια  
κι εγώ πολύπαθος στο ρέµα σου, στα πόδια σου προσπέφτω.  

450 Όµως σπλαχνίσου, ρήγα, ικέτης σου λογιέµαι αλήθεια τώρα!»  

Είπε, κι αυτός το ρέµα του έκοψε και κράτησε το κύµα  
κι οµπρός του τα νερά γαλήνεψε, στου ποταµού το στόµα 
να τον δεχτεί' κι εκείνου ελύγισαν τα γόνα και τα χέρια 
τα θρασεµένα, τι είχε η θάλασσα δαµάσει την καρδιά του. 

455 Ήταν πρησµένος όλος, κι έβγαζαν και στόµα και ρουθούνια  
µαζί κρουνό το θαλασσόνερο' κι εκείνος ελιγώθη,  
κι άλαλος, άπνογος εκοίτουνταν, του κόπου αφανισµένος. 
Μα ως πήρε ανάσα και στον τόπο της ήρθε η καρδιά του πάλε, 
επήρε κι έλυσε από πάνω του το θείο κεφαλοπάνι,  

460 και στο ποτάµι που κατέβαινε στη θάλασσα το αφήκε'  
κύµα τρανό µεµιάς στρέµα του το πήρε, και το δέχτη 
η Ινώ στα χέρια. Εκείνος φεύγοντας απ' το ποτάµι δίπλα 
σε σκοίνο γέρνει, κι ανασπάστηκε τη γη την πολυθρόφα, 
και µε βαριά καρδιά στην πέρφανη γυρνάει και λέει ψυχή του: 

465 
«Τι έχω να πάθω ακόµα, αλίµονο, τι θ' απογίνω αλήθεια;  
Αν στο ποτάµι εδώ τη νύχτα µου κακοπεράσω, τρέµω  

 



την παγωνιά την κακορίζικη και τη δροσιά της πάχνης, 
µη βγει η ψυχή µου, έτσι που ανάκαρα δεν έχω πια καθόλου' 
τι απ' το ποτάµι αγιάζι σύναυγα κατάκρυο κατεβαίνει.  

470 Αν πάλε στην πλαγιά ανηφόριζα και στον κατάσκιο λόγγο,  
να πέσω σε πυκνά χαµόκλαδα να κοιµηθώ, αν µ' αφήσουν  
το κρύο κι ο κάµατος, σε ολόγλυκο παραδοµένος ύπνο, 
φοβούµαι στα θεριά διαγούµισµα πως θα γενώ και κούρσος.» 
Κι αυτό του εικάστη, ως διαλογίζουνταν, το πιο καλο πως είναι, 

475 δάσο να πάει να βρεί' το πέτυχε στον ποταµό αποδίπλα,  
ψηλά σε ξάγναντο, και τρύπωσε σε δυο από κάτω θάµνα, 
φελίκι το 'να, το άλλο λιόδεντρο, που φύτρωναν αντάµα. 
Οι ανέµοι οι νοτεροί δεν έφταναν φυσώντας εκεί µέσα,  
µηδέ ποτέ κι ο γήλιος τα 'βρισκε µε τις λαµπρές του αχτίδες, 

480 µηδέ η βροχή το χώµα ενότιζε περνώντας µέσα — τόσο  
το 'να µε τ' άλλο σφιχτοµπλέκουνταν. Εκεί από κάτω εχώθη  
τότε ο Οδυσσέας, και µε τα χέρια του γοργά σκαρώνει στρώµα 
πλατύχωρο, απ' τα φύλλα που 'τυχαν πολλά χυµένα γύρω.  
Με τούτα δυο και τρεις θα δύνουνταν να σκεπαστούν ανθρώποι, 

485 και να 'ναι κι άγριο µεσοχείµωνο, κακοκαιριά µεγάλη.  
Το στρώµα ως είδε ο πολυβάσανος θείος Οδυσσέας εχάρη,  
και πέφτοντας στη µέση εσώρωσε πολλά από πάνω φύλλα.  
Πως µες στη µαύρη αθάλη χώνουµε δαυλό µισαναµµένο,  
σε χτήµα απόµερο, που γύρα του δε βρίσκουνται γειτόνοι,  

 

490 να µένει σπίθα για προσάναµµα, να µη ζητάµε αλλούθε —  
παρόµοια κι ο Οδυσσέας σκεπάστηκε µε φύλλα, κι η Παλλάδα  
στα µάτια του ύπνο πήρε κι έχυσε, που να του ξαλαφρώσει,  
στα βλέφαρα του απάνω απλώνοντας, τον κάµατο τον πλήθιο.  

 

 

 Οµήρου Οδύσσεια - ζ 

Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - Ι. Κακριδή 

 

-6- Έτσι ο θεϊκός εκεί πολύπαθος κοιµόταν Οδυσσέας,  
σκλάβος στον ύπνο και στον κάµατο. Την ώρα αυτή η Παλλάδα 
να πάει για των Φαιάκων κίνησε τη χώρα και το κάστρο. 
Πριν την Υπέρεια την απλόχωρη πατρίδα οι Φαίακες είχαν 

 

5 και µε τους Κύκλωπες συνόρευαν, που νόµο δεν κρατούσαν,   



µον' τους ρήµαζαν, τι στη δύναµη τρανότεροι λογιούνταν. 
Κείθε ο Ναυσίθοος ο θεόµορφος τους σήκωσε, κι αλάργα 
απ' τους θνητούς τους δουλευτάρηδες τους πήγε, στη Σχερία' 
την πόλη µε τειχιά περίζωσε, τους έχτισε και σπίτια, 

10 και στους θεούς ναούς εσήκωσε, και µοίρασε χωράφια.  
Τον είχε πάρει ωστόσο ο θάνατος κι ήταν στον Άδη' τώρα 
όριζε ο Αλκίνοος, κι είχε, χάρισµα θεϊκό, περίσσια γνώση.  
Για το παλάτι του η γλαυκόµατη τώρα Αθηνά κινούσε, 
το γυρισµό στο νου της έχοντας του αντρόκαρδου Οδυσσέα. 

15 Στη βαριοστολισµένη κάµαρα τρυπώνει, εκεί που η κόρη  
κοιµόταν, κι έµοιαζε µε αθάνατη στην ελικιά, στην όψη,  
η Ναυσικά, του λιονταρόκαρδου του Αλκίνου η θυγατέρα, 
και δυο κοντά της βάγιες, που έλαµπαν απ' οµορφιά και χάρη, 
στις παραστάδες δίπλα, κι άστραφταν οι σφαλισµένες πόρτες. 

20 Κι αυτή ως πνοή του ανέµου εσίµωσε την κλίνη της παρθένας,  
κι εστάθη πάνω απ' το κεφάλι της, µε την ειδή της κόρης  
του ξακουστού στα πέλαα ∆ύµαντα, που συνοµήλική 'ταν  
της Ναυσικάς, γι' αυτό και πιότερο την αγαπούσε εκείνη. 
Με τούτην όµοια η γαλανοµάτη της µίλησε Παλλάδα:  

25 «Πως έτσι, Ναυσικά, η µητέρα σου σε γέννησε ακαµάτρα  
κι αφήνεις άπλυτα να κοίτουνται τα λιόφωτά σου ρούχα; 
Ζυγώνει ο γάµος σου, και θα 'πρεπε να βάλεις τα καλά σου, 
κι άλλα να δώσεις στους συµπέθερους που θα 'ρθουν να σε πάρουν 
µε αυτά µαθές θα βγάλεις όνοµα καλό στον κόσµο γύρω,  

30 ν' αναγαλλιάσουν ο πατέρας σου κι η σεβαστή σου η µάνα.  
Πάµε λοιπόν µε τα χαράµατα να πλύνουµε' το θέλω  
να ετοιµαστείς µιαν ώρα αρχύτερα· γι' αυτό µαζί σου θα 'ρθω 
να µεταπιάσω' δεν απόµεινε πολυς καιρός που θα 'σαι 
παρθένα ακόµα· κιόλας άρχισαν από τους Φαίακες όλους  

35 οι πιο αντρειανοί να σε γυρεύουνε' και συ από δω κρατιέσαι  
Μον' έλα, απ' τον τρανό τον κύρη σου, µόλις χαράξει, ζήτα,  
µούλες να πει να σου ετοιµάσουνε κι αµάξι, να φορτώσεις  
τις αλλαξιές σου και τα λιόλαµπρα κιλίµια και τις ζώνες.  
Έτσι και συ που καλύτερα παρά µε τα ποδάρια  

40 θα πας' τα πλυσταριά µας βρίσκουνται µαθές µακριά απ' το κάστρο.  
Είπε η Αθηνά, η θεά η γλαυκόµατη, και φεύγει, να διαγείρει 
στον Όλυµπο, όπου αµετασάλευτος των θεών κρατιέται ο θρόνος, 
ως λεν οι µπόρες δεν τον βρέχουνε, δεν τον χτυπούν οι ανέµοι,  
δεν τον πατούν τα χιόνια ασύγνεφη κει πάνω βασιλεύει  

 



45 γαλήνη ατέλειωτη, κι ολόλευκη φεγγοβολή τον λούζει.  
Έτσι οι θεοί οι πολυµακάριστοί τον χαίρουνται αναιώνια. 
Εκεί η Γαλανοµάτα εδιάγειρε, σα µίλησε στην κόρη.  
Κι ήρθε µεµιάς η Αυγή η καλόθρονη, την οµορφοµαντούσα 
ξυπνώντας Ναυσικά' και θάµαξε τ' όνειρο αυτή, και πήρε  

50 να τρέχει µέσα από τις κάµαρες, να βρει τους δυο γονιούς της,  
να τους µιλήσει' τους απάντηξε στο αρχονταρίκι µέσα' η µάνα  
µε τις βάγιες κάθουνταν στο τζάκι πλάι, κρατώντας  
την αλακάτη, κι έγνεθε άλικο µαλλί' τον κύρη πάλε  
στην πόρτα πρόφτασε, ως επήγαινε στους ξακουστούς ρηγάδες, 

55 στη σύναξη, όπου οι Φαίακες οι άψεγοι του είχαν µηνύσει να 'ρθει.  
Κι εκείνη εστάθη οµπρός στον κύρη της κοντά κοντά και του 'πε:  
«Κύρη καλέ, να µου ετοιµάσουνε δε λες κανένα αµάξι,  
ψηλό, καλότροχο, τα λιόφωτα να κουβαλήσω ρούχα,  
που λερωµένα τώρα κοίτουνται, στον ποταµό να πλυνω;  

60 Και συ, σαν πας µε τους πρωτόγερους να βουλευτείς αντάµα.  
ταιριάζει παστρικά τα ρούχα σου να τα φορείς· ακόµα 
είναι κι οι πέντε γιοι που απόχτησες και στο παλάτι ζούνε, 
δυο παντρεµένοι, τρεις ανύπαντροι πα στον ανθό της νιότης·  
κι αυτοί γυρεύουν όλο νιόπλυτα σκουτιά, καθώς κινούνε  

65 για το χορό' κι εγώ τα νοιάζουµαι µιαν άκρη ως άλλη τούτα.»  
Αυτά είπε' να µιλήσει ντράπηκε για τις χαρές του γάµου 
στον κύρη της' µα αυτός κατάλαβε τα πάντα κι αποκρίθη: 
« Μούλες κι ό,τι άλλο, θυγατέρα µου, µετά χαράς σου δίνω"  
πήγαινε ως θες' κι αµάξι οι δούλοι µας γοργά να σου αρµατώσουν 

 

70 ψηλό, καλότροχο, κι απάνω του να στήσουν και κοφίνι.»  
Είπε, και φώναξε τους δούλους του, κι αυτοί µεµιάς γρικήξαν  
όξω αρµατώνουν το καλότροχο καρότσι για τις µούλες,  
µετά τις µούλες τρέξαν κι έφεραν, στο αµάξι να τις ζέψουν. 
Κι έφερε η κόρη από την κάµαρα τα λιόφωτά σκουτιά της 

 

75 κι απά στην άµαξα τα στοίβαξε την καλοτορνεµένη'  
κι η µάνα της φαγιά της έβαλε σ' ένα πανέρι πλήθια,  
λογής λογής ξαρέσια νόστιµα, και µες σε ασκί γιδίσιο  
κρασί της βάνει, κι έτσι ανέβηκε στο αµάξι πάνω η κόρη.  
Κι ένα ροϊ χρυσό της έδωκε γεµάτο λάδι, να 'χουν,  

80 

καθώς λουστούν κι αυτή κι οι βάγιες της, ν' αλείψουν το κορµί τους.  
Κι εκείνη τα λουριά φουχτώνοντας και το µαστίγι, δίνει  
βιτσιά να φύγουν, κι όπως κίνησαν µε βρόντο τα µουλάρια,  
τρέχαν ακούραστα, τα ρούχα της κι εκείνη κουβαλώντας,  

 



όχι µονάχη· ήταν κι οι βάγιες της που έρχονταν µε τα πόδια.  

85 Και στο πανώριο ρέµα ως έφτασαν του ποταµού, κει που 'χαν  
ολοχρονίς τις γούρνες κι έτρεχαν νερά από κάτω πλήθια,  
καθάρια, και τα ρούχα ξάσπριζαν, όσο λερά κι αν ήταν,  
οι βάγιες τα µουλάρια ξέζεψαν κάτω απ' τ' αµάξι, κι έτσι  
στου ποταµού του πολυστρόβιλου τα ξαµολούν τους όχτους,  

90 να βόσκουν το γλυκό τον άγουστρο' και κείνες απ' τ' αµάξι  
πήραν τα ρούχα και τα βούτηξαν στα σκοτεινά της γούρνας  
νερά και τα ζουλούσαν, πιάνοντας συνερισιά, ποια πρώτη  
θα τέλευε' κι ως πλύναν κι έβγαλαν τις λέρες απ' τα ρούχα,  
πήραν και δίπλα δίπλα τ' άπλωναν στο ακρόγιαλο, κει πέρα  

95 που στη στεριά το κύµα σπάζοντας τα βότσαλα ξεπλένει.  
Κι αυτές, ως λούστηκαν κι αλείφτηκαν καλά µε λάδι πρώτα,  
στου ποταµού τους όχτους έστρωσαν και κάθισαν να φάνε,  
στου ήλιου την πυρά περιµένοντας τα ρούχα να στεγνώξουν.  
Κι αφού ψωµί φραθήκαν τρώγοντας, κι αυτή κι οι παρακόρες,  

100 πέταξαν τις µαντίλες κι άρχισαν να παίζουνε τη σφαίρα,  
κι η Ναυσικά η κρουσταλλοβράχιονη κινούσε το τραγουδι.  
Η σαγιτεύτρα πως Αρτέµιδα του Ερύµανθου τις ράχες  
για του ψηλού του Πενταδάχτυλου κατηφορίζει, κάπρους  
σαϊτεύοντας κι αλάφια γρήγορα, και του Βουνού οι Κυράδες  

105 παίζουν αντάµα της ολόχαρες, του Βροντοσκουταράτου  
οι θυγατέρες, κι αναγάλλιασε βαθιά η Λητώ στα φρένα' 
τι αµέσως ξεχωρίζει η κόρη της, την κεφαλή ως υψώνει  
πάνω απ' τις άλλες, και το µέτωπο, κι είναι πανώριες όλες —  
όµοια στα κάλλη η κόρη η απάρθενη ξεχώριζε απ' τις βάγιες. 

110 Κι ήρθε η στιγµή τα πεντακάθαρα σκουτιά της να διπλώσει,  
και ζεύοντας τις µούλες σπίτι της ξοπίσω να διαγείρει' 
τότε η Αθηνά, η θεά η γλαυκόµατη, στο νου της άλλα βάνει:  
να σηκωθεί ο Οδυσσέας, τη λιόγεννη παρθένα ν' ανταµώσει,  
κι αυτή να µπει µπροστά οδηγώντας τον στο κάστρο των Φαιάκων. 

115 Η ρηγοπούλα τότε πέταξε τη σφαίρα σε µια βάγια,  
µα ξεστοχώντας τη σφεντόνισε µες στο βαθύ το ρέµα.  
Σέρνουν τρανή φωνή — και ξύπνησαν το θείο τον Οδυσσέα' 
κι ως ανακάθισε, στοχάζουνταν βαθιά στα φρένα µέσα:  
« Αλί σε µένα, σε ποιών έφτασα θνητών ξανά τη χώρα;  

120 

Άνοµοι τάχα να 'ναι, ανέσπλαχνοι, που δεν ψηφούν το δίκιο,  
για έχουν ψυχή θεοφοβούµενη και συµπαθούν τον ξένο;  
Σα θηλυκές φωνές να χτύπησαν τ' αφτιά µου από κοπέλες —  



από Νεράιδες, που στ' απόγκρεµα γυρνούνε κορφοβούνια,  
στων ποταµών τα κεφαλόβρυσα και στα χλωρά λιβάδια.  

125 Για σε θνητούς κοντά µη βρίσκουµαι, που ανθρωπινά µιλούνε;  
Οµπρός, ας δοκιµάσω µόνος µου, να ιδώ, να καταλάβω.»  
Είπε ο Οδυσσέας ο αρχοντογέννητος και πρόβαλε απ' τα θάµνα, 
κι απ' τον πυκνό το λόγγο ετσάκισε µε το βαρύ του χέρι κλωνάρι φουντωµένο, ολόγυρα 
να κρύψει την ντροπή του' 

130 και βγήκε, λιόντας λες βουνόθρεφτος, αντρεία κι ορµή γεµάτος,  
βροχοδαρµένος, ανεµόδαρτος, που κίνησε, και φλόγες 
πετούν τα µάτια του, σε πρόβατα να πέσει για σε βόδια, 
για και στου λόγγου τα λαφόπουλα' τι η πείνα τον κεντρίζει 
αρνίσιο κρέας να φάει, χιµίζοντας και στην πιο στεριά µάντρα. 

 

135 Όµοια ο Οδυσσέας τις καλοπλέξουδες κοπέλες πήρε δρόµο -  
να σµίξει, και γυµνός· τον έσφιγγε τρανή µαθές ανάγκη. 
Τον είχε φάγει η αρµύρα κι έδειχνε φριχτός, για τούτο εκείνες σκιαγµένες στου γιαλού 
διασκόρπισαν τις γλώσσες δώθε κείθε. 
Μόνο του Αλκίνου η κόρη εστάθηκε' τι στην καρδιά κουράγιο 

140 της έβαλε η Αθηνά κι απόδιωξε το φόβο απ' το κορµί της'  
και στάθη αντίκρυ αµετασάλευτη. Κι εκείνος στοχαζόταν, 
τάχα την κόρη την πανέµορφη να πιάσει από τα γόνα, 
για και µακριά θε µε γλυκόλογα να την παρακαλέσει, 
την πολιτεία που πέφτει αν του 'δειχνε και του 'δινε και ρούχα. 

145 Κι αυτό του εικάστη, ως διαλογίζουνταν, το πιο καλό πως είναι:  

Μακριάθε πρώτα µε γλυκόλογα να την παρακαλέσει, 
µήπως θυµώσει η κόρη, αν έπιανε τα γόνατα της ξάφνου. 
Ευτύς λοιπόν γλυκά της µίλησε και καλοζυγιασµένα: 
«Στα γόνατα σου πέφτω, αρχόντισσα! Θεός, θνητός, τι να 'σαι; 

 

150 Θεός αν είσαι, απ' όσους τ' άσωστα ψηλά κρατούν ουράνια,  
εγώ πιο απ' όλους µε την Άρτεµη, του τρανού ∆ία την κόρη, 
σε συνοµοιάζω στο παράστηµα, στην ελικιά, στην όψη.  
Θνητών αν είσαι πάλε γέννηµα, που ζουν στη γης απάνω, 
χαρά στον κύρη και στη µάνα σου και τρεις φορές χαρά τους, 

155 και τρεις φορές χαρά στ' άδέρφια σου, που απ' αφορµή δικιά σου  
βαθιά αναγάλλιαση στα στήθη τους θα νιώθουν κάθε τόσο, 
τέτοιο βλαστάρι καµαρώνοντας µες στο χορό να µπαίνει. 
Μα ο πιο καλότυχος — χαρά στονε χίλιες φορές!— που δώρα  
περίσσια δίνοντας στο σπίτι του γυναίκα θα σε πάρει.  

160 Τέτοιο θνητό ποτέ τα µάτια µου δεν έχουν δει, µήτε άντρα  

 



µήτε γυναίκα αλήθεια' θάµπωσα θωρώντας σε µπροστά µου!  
Μονάχα στο βωµό του Απόλλωνα, στη ∆ήλο, κάποια µέρα  
µιας φοινικιάς βλαστάρι νιόβγαλτου ξεπετιόταν είδα'  
τι κι απ' τα µέρη εκείνα διάβηκα, κι ήταν πολλοί που ακλούθουν 

165 στη στράτα αυτή, που η µοίρα µου 'γραφε βαριά να σύρω πάθη.  
Όµοια κι εκείνο τότε βλέποντας στεκόµουν ώρα, κι είχα  
θαµπώσει, τι στη γη δεν πρόβαλε τέτοιος βλαστός ως τώρα — 
όπως και σένα καµαρώνοντας θαµπώνω, κόρη· τρέµω 
τα γόνα να σου αγγίξω, αβάσταχτος καηµός κι ας µε βαραίνει. 

170 Χτες µόλις γλίτωσα, αφού πέρασα στο πέλαο το κρασάτο  
είκοσι µέρες· τόσες µ' έδερναν το κύµα κι οι άγριες µπόρες, 
απ' το νησί µακριά ως εκίνησα, την Ωγυγία' και τώρα  
µε ρίχνει ο θεός εδώ, για βάσανα καινούργια λέω' να πάψουν  
δεν καρτερώ' πιο πριν οι αθάνατοι µου 'χουν πολλά γραµµένα.  

175 Όµως, αρχόντισσα, σπλαχνίσου µε, σε σένα πρωτοφτάνω  
µετά από χίλια µύρια βάσανα· κανένα από τους άλλους, 
που ζουν στην πολιτεία και χαίρουνται τη γης εδώ, δεν ξέρω. 
Το κάστρο δείξε µου, και δώσε µου να βάλω ένα κουρέλι, 
αν πήρες, απ' το σπίτι φεύγοντας, τα ρούχα να τυλίξεις' 

180 και να χαρείς απ' τους αθάνατους ό,τι ποθεί η καρδιά σου,  
άντρα και σπίτι, και το µόνιασµα ποτέ να µη σας λείψει  
το ζηλεµένο· τι δε βρίσκεται στον κόσµον άλλο τόσο  
τρανό καλό, παρά το σπίτι του µε µια µονάχα γνώµη  
να κυβερνάει µαζί το αντρόγενο — τρανή χαρά στους φίλους, 

185 και στους οχτρούς καηµός, µα πιότερο τι αξίζει ατοί τους νιώθουν!»  

Κι η Ναυσικά η κρουσταλλοβράχιονη του απηλογήθη κι είπε: 
«Από αχαµνή γενιά κι άνέµυαλος δε µοιάζει να 'σαι, ξένε' 
µα ατός του τ' αγαθά αξεχώριστα µοιράζει στους ανθρώπους, 
σε ταπεινους µαθές και σε άρχοντες, ο ολύµπιος ∆ίας, ως θέλει. 

190 Αυτά και σένα τώρα σου 'δωκεν υποµονέψου ωστόσο,  
και µια και φτάνεις πια στο κάστρο µας και στα δικά µας µέρη, 
µηδέ άλλαξιά µηδέ άλλο τίποτε θα σου απολείψει, απ' όσα 
θέλει ένας ξένος που κακόπαθε και φτάνει αναγκεµένος. 
Και να σου δείξω, ως θες, το κάστρο µας, να πω και πως µας λένε:  

195 

Την πόλη οι Φαίακες κι ολοτρόγυρα τη χώρα τουτη ορίζουν,  
κι εγώ του Αλκίνοου του λιοντόκαρδου λογιέµαι θυγατέρα' 
κι αυτός τους Φαίακες, ρήγας κι άρχοντας, ορίζει κι αφεντεύει.»  



Ως είπε αυτά, στις καλοπλέξουδες φωνάζει παρακόρες:  
«Βάγιες, σταθείτε! τι µακραίνετε τον άντρα αυτό θωρώντας; 

200 Πως είναι αντίµαχος φαντάζεστε και το κακό µας θέλει;  
Θνητός που ζει στη γη δε βρίσκεται, δε θα βρεθεί ποτέ του  
κανείς,που εδώ θα φτάσει φέρνοντας το χαλασµό στη χώρα  
που ζουν οι Φαίακες! Των αθάνατων µας διαφεντεύει η αγάπη.  
Κι αλάργα ζουµε εδώ, στης θάλασσας της πολυκυµατούσας 

205 την τέλειωση· ποιος άλλος άνθρωπος µπορεί µε µας να σµίξει:  
Μα αυτός ο δόλιος παραδέρνοντας έφτασε εδώ και πρέπει 
να του σταθούµε τι όλοι, και φτωχοί και ξένοι, από το ∆ία 
µας έρχονται, κι είναι καλόδεχτο το λίγο που θα δώσεις. 
Ελάτε τώρα, δώστε, βάγιες µου, να φάει, να πιει στον ξένο, 

210 και στο ποτάµι µέσα λούστε τον, σε µιαν απάνεµη άκρη.»  

Είπε, κι αυτές στάθηκαν κι έδιναν κουράγιο η µια στην άλλη. 
Μετά τον Οδυσσέα σε απάνεµη καθίσαν άκρη, ως είπε 
η Ναυσικά, του λιονταρόκαρδου του Αλκίνου η θυγατέρα· 
για να ντυθεί µια χλαίνα του 'βαλαν κι ένα χιτώνα δίπλα,  

215 µετά του δώκαν ένα ολόχρυσο ροΐ γεµάτο λάδι,  
και να 'µπεί να λουστεί τον έσπρωχναν στου ποταµού το ρέµα. 
Στις βάγιες τότε ο θείος εστράφηκε και µίλησε Οδυσσέας: 
«Βάγιες, σταθείτε λίγο ανάµερα, µονάχος να ξεπλυνω  
την άρµη πάνω από τους ώµους µου, και να χριστώ µε λάδι'  

220 τι πάει καιρός πολύς που απόλειψε το λάδι απ' το κορµί µου. 
Μα οµπρός σας, όχι, εγώ δε λούζοµαι' ντροπή για µένα θα 'ταν 
να γυµνωθώ σε οµορφοπλέξουδες ανάµεσα παρθένες.»  

Είπε, και µόλις κείνες µάκρυναν και το 'παν και στην κόρη, 
πήρε ο Οδυσσέας ο θείος και ξέπλενε στον ποταµό την άρµη  

225 που 'χε καθίσει απά στις πλάτες του και στους φαρδιούς τους ώµους'  
και το κεφάλι από της θάλασσας της άκαρπης την άχνη  
καθάριζε' κι ως απολούστηκε και πλούσια λάδι αλείφτη, 
τα ρούχα εφόρεσεν, η απάρθενη που του 'χε κόρη δώσει.  
Να δείχνει κι η Αθηνά τον έκαµε, του γιου του Κρόνου η κόρη, 

230 σαν πιο γεµάτος, πιο αψηλόκορµος, κι από την κεφαλή του  
µα πια κρεµούσε σαν τα ολόσγουρα του ζουµπουλιού λουλούδια. 
Πως χύνει απά στο ασήµι µάλαµα καλός τεχνίτης, που 'χει 
απ' την Παλλάδα και τον Ήφαιστο περίσσιες τέχνες µάθει, 
κι είναι ό,τι φτιάξει µαστορεύοντας όλο οµορφιά και χάρη — 

 



235 όµοια κι εκείνη χάρη του 'χυνε στην κεφαλή, στους ώµους.  
Έπειτα κίνησε και κάθισε στο ακροθαλάσσι αλάργα,  
απ' οµορφιά και χάρη λάµποντας, και θάµπωσε η παρθένα, 
κι αυτά στις βάγιες πήρε κι έλεγε τις οµορφοµαλλούσες: 
«Ακουστέ, βάγιες χιονοβράχιονες, το λόγου σας κρένω'  

 

240 όλοι µαζί οι θεοί, τον Ολυµπο ορίζουν, αν δε θέλαν,  
πως τους ισόθεους Φαίακες θα 'ρχουνταν ο άντρας αυτός να σµίξει;  
Αλήθεια, πριν µου φάνηκε άσκηµος, µα τώρα που τον βλέπω  
µοιάζει θεός, απ' όσους τ' άσωστα ψηλά κρατούν ουράνια.  
Να 'µενε, θέ µου, εδώ και να 'στεργε στα µέρη µας να ζήσει  

245 και να 'τανε γραφτό της µοίρας µου γυναίκα να µε πάρει!  
Μα ελάτε τώρα, δώστε, βάγιες µου, να φάει, να πιει στον ξένο.»  

Είπε, κι αυτές άκουσαν πρόθυµα την προσταγή της κόρης' 
πήραν φαγί, πιοτό, και τα 'βαλαν µπροστά στον Οδυσσέα  
το θεϊκό, τον πολυβάσανο, που πήρε λιµασµένα 

250 να τρώει, να πίνει, τι είχεν άφαγος πολύν καιρό αποµείνει.  

Κι η Ναυσικά η κρουσταλλοβράχιονη στοχάστηκε άλλα ωστόσο· 
τα ρούχα ως δίπλωσε, τ' απίθωσε στο αµάξι, και τις µούλες 
ζεύει µετά τις ατσαλόνυχες, κι ανέβηκε κι ατή της' 
στον Οδυσσέα γυρνώντας έπειτα του µίλησε και του 'πε: 

255 «Ξένε µου, σήκω πια, στο κάστρο µας να πορευτείς· στο σπίτι  
θα σε οδηγήσω εγώ του αντρόκαρδου πατέρα µου' κει µέσα  
σου λέω τους Φαίακες, όσοι είναι άρχοντες, θα τους γνωρίσεις όλους. 
Κι ό,τι σου πω να κάνεις' άµυαλος δε µοιάζει να 'σαι αλήθεια' 
όση ώρα θα περνούµε ξώµερα και καλλουργιές κι αµπέλια, 

260 εσύ απ' τις µούλες και την άµαξα πιο πίσω λίγο τρέχα  
µε βιάση, αντάµα µε τις βάγιες µου' τη στράτα εγώ θα δείχνω. 
Στην πολιτεία σαν όµως φτάσουµε, που γύρα καστροτείχι 
ψηλό τη ζώνει, και δεξόζερβα διπλό λιµάνι ανοίγει,  
κι είναι στενή η µπασιά, και τ' άρµενα τα γυριστά σερµένα  

265 εσύ απ' τις µούλες και την άµαξα πιο πίσω λίγο τρέχα  
µε βιάση, αντάµα µε τις βάγιες µου' τη στράτα εγώ θα δείχνω. 
Στην πολιτεία σαν όµως φτάσουµε, που γύρα καστροτείχι 
ψηλό τη ζώνει, και δεξόζερβα διπλό λιµάνι ανοίγει,  
κι είναι στενή η µπασιά, και τ' άρµενα τα γυριστά σερµένα  

270 
δεν τους τραβούν τους Φαίακες τ' άρµατα—δοξάρια, σαϊτολόγοι —  
µον' τα κου πια των πλοίων και τ' άρµπουρα, τα ζυγιαστά καράβια·  

 



µε τούτα τ' αφρισµένα κύµατα, χαρά γεµάτοι, σκίζουν.  
Αυτών φοβουµαι τα πικρόλογα, ξοπίσω µη µε πιάσει  
κανείς στο στόµα του' περήφανος µαθές εδώ είναι ο κόσµος.  

275 Αν κάποιος µας ιδεί αχαµνότερος στο δρόµο, θα φωνάξει:  
,, Ο όµορφος ξένος κι αψηλόκορµος, στη Ναυσικά ξοπίσω  
που πάει, ποιος να 'ναι; που τον πέτυχε; θαρρώ τον θέλει γι' άντρα!  
Από καράβι, εδώ που ξέπεσε, µπας και τον πήρε, κι είναι  
αλαργοτάξιδος; τι γύρω µας δεν έχουµε γειτόνους,  

280 Μπορεί να θερµοπαρακάλεσε στις προσευκές της κι ήρθε  
ψηλά απ' τα ουράνια ένας αθάνατος, για να την κάνει ταίρι.  
Έτσι καλύτερα, αν κυνήγησε και βρήκε µοναχή της  
άντρα απ' αλλού! Που καταδέχεται µαθές εµάς τους ντόπιους  
τους Φαίακες, κι ας τη θέλουν ταίρι τους πολλά αρχοντόπουλα µας!"  

 

285 Αυτά θα πουν, κι εγώ απ' τα λόγια τους πολλή ντροπή θα πάρω.  
Εγώ και µε άλλην λέω συχύζουµαι, που τέτοια πάει και κάνει, 
κι ας ζουν ο κύρης της κι η µάνα της, κι αθέλητα τους τρέχει  
και σµίγει µε άντρες, πριν το γάµο της γιορτάσει µπρος στον κόσµο. Άκουσε, ξένε, την 
ορµήνια µου, συντρόφους να σου δώσει  

 

290 κι ο κύρης µου µιαν ώρα αρχύτερα και να διαγείρεις πίσω:  

Θα βρεις, στο δρόµο πλάι, της Αθηνάς ιερό από λεύκες δάσο,  
όλο οµορφιά, µε µια ανεβάλλουσα, κι ολόγυρα λιβάδι. 
Εκεί µετόχι έχει ο πατέρας µου κι ολόδροσο περβόλι, 
στην πολιτεία κοντά· θα σε άκουγαν, αν φώναζες εκείθε.  

 

295 Κει πέρα κάθισε και πρόσµενε, στο κάστρο µέσα πρώτα  
να πάµε εµείς και στου πατέρα µου να µπούµε το παλάτι. 
Και σα λογιάσεις πια πως µπήκαµε, και συ για των Φαιάκων 
την πολιτεία ξεκίνα' φτάνοντας, το αρχοντικό που πέφτει 
του Αλκίνου, του αντρειωµένου κύρη µου, για ρώτα να σου δείξουν. 

 

300 Θα το 'βρεις εύκολα' θα σου 'δειχνε κι ένα µωρό το δρόµο·  
κανένα αρχοντικό δε βρίσκεται µέσα στους Φαίακες όλους, 
που µε του Αλκίνοου του λιοντόκαρδου να µοιάζει το παλάτι. 
Μα σύντας πια σε κρύψει ο αυλόγυρος και µπεις στο σπίτι µέσα, 
γοργά το αρχονταρίκι διάβαινε, στη µάνα µου ως να φτάσεις. 

 

305 Κοντά στο τζάκι εκείνη κάθεται, στης στιας τη λάµψη δίπλα,  
άλικο γνέθοντας στη ρόκα της µαλλί, που να θαµάξεις, 
στο στύλο ακουµπισµένη· πίσω της οι σκλάβες καθισµένες.  
Εκεί και το θρονί του ο κύρης µου στον ίδιο στύλο γέρνει,  
κι απάνω κάθεται ως αθάνατος και το κρασί του πίνει. 

 



310 Ρίξου στης µάνας µου τα γόνατα, τον κύρη προσπερνώντας,  
κι αγκάλιασε τα, αν θες ολόχαρος να ιδείς του γυρισµού σου 
τη µέρα γρήγορα, η πατρίδα σου που κι ας είναι αλάργα' 
τι από κάπου αν εκείνη σ' έπαιρνε κι από συµπάθιο, θα 'χες 
ελπίδα τους δικούς σου κάποτε να δεις και να διαγείρεις 

 

315 στο αρχοντικό σου το καλόχτιστο, στη γη την πατρική σου.»  

Ως είπε τούτα η κόρη, χτύπησε το αστραφτερό µαστίγι, 
κι οι µούλες παράτησαν γρήγορα του ποταµού το ρέµα, 
κι όδευαν πότε τριποδίζοντας και πότε περπατώντας· 
κι εκράτα αυτή πραγά τα νιόλουρα, µε µέτρο το µαστίγι 

 

320 δουλεύοντας, οι βάγιες να 'ρχουνται ξοπίσω κι ο Οδυσσέας.  

Βουτούσε ο γήλιος, στο περίλαµπρο της Αθηνάς σα φτάσαν  
το δάσο το ιερό, κι ως κάθισε µονάχος πια ο Οδυσσέας,  
την Αθηνά παρακαλέστηκε, του τρανου ∆ία την κόρη:  
« Στήσε το αφτί σου, κόρη αδάµαστη του Βροντοσκουταράτου!  

 

 325 Καν τώρα επάκουσέ µου· τι άλλοτε που τσακιζόµουν, διόλου  
δε µ' άκουσες, καθώς µε τσάκιζεν ο µέγας Κοσµοσείστης'  
στους Φαίακες φτάνοντας συµπόνεση κι αγάπη να 'βρω δωσ' µου!»  

Αυτά είπε, κι η Αθηνά του επάκουσε την προσευχή η Παλλάδα, 
µα οµπρός του ακόµα δεν ξεπρόβελνε' τον αδερφό ντρεπόταν  

 

330 µαθές του κύρη της, που αλάγιαστα του ισόθεου του Οδυσσέα 
θυµό κρατούσε, στην πατρίδα του πριχού διαγείρει πίσω.   

 

 Οµήρου Οδύσσεια - η 

Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - Ι. Κακριδή 

 

-7- Έτσι ο θεϊκός εκεί πολύπαθος ευχόταν Οδυσσέας.  
Την κόρη ωστόσο οι µούλες γρήγορα κατά το κάστρο έσερναν  
κι αυτή, σαν έφτασε στου κύρη της τα ξακουστά παλάτια, 
µπρος στην αυλόπορτα σταµάτησε, και γύρα της σταθήκαν 

 

5 όµοιοι µε αθάνατους τ' αδέρφια της, και κάτω από τ' αµάξι 
τις µούλες λύσαν και κουβάλησαν τα ρούχα µες στο σπίτι. 
Κι αυτή στην κάµαρα της τράβηξε· φωτιά κει µέσα βρήκε, 

 



που η γριά απειρώτισσα Ευρυµέδουσα της είχε ανάψει, η βάγια.  
Την είχαν δρεπανόγυρτα άρµενα φερµένη απ' την Απείρη 

10 πα πια , και του Αλκινόου τη διάλεξαν γι' αρχοντοµοίρι, που ήταν 
σε όλους τους Φαίακες ρήγας, κι ως θεό τον άκουγεν ό κόσµος. 
Αυτή τη Ναυσικά µεγάλωσε τη χιονοβραχιονάτη· 
τώρα φωτιά στη στια της άναβε και σύνταζε τό δείπνο.  

Τότε ο Οδυσσέας να πάει σηκώθηκε στην πόλη· κι η Παλλάδα, 

15 που 'χε την έγνοια του, τρογύρα του πυκνή σκορπούσε αντάρα,  
µήπως κανένας απ' τους πέρφανους τους Φαίακες τον συντύχει 
και τον αγγίξει µε τα λόγια του ρωτώντας τον ποιος είναι. 
Κι ως πια να µπει στην πόλη εκόντευε την έµνοστη, αντικρύ του 
πρόβαλε ξάφνου η γαλανόµατη θεά Αθηνά, το θώρι 

20 κοπέλας παίρνοντας απάρθενης, µ' ένα σταµνί στο χέρι·  
µπροστά του εστάθη, κι ο αρχοντόγεννος τη ρώτησε Οδυσσέας: 
«Το σπίτι κάποιου τώρα θα 'θελες, παιδί µου, να µου δείξεις,  
του Αλκίνοου, βασιλιάς που ακούγεται στη χώρα αυτή πως είναι;  
Τυραγνισµένος ξένος έφτασα µαθές σ' αυτά τα µέρη,  

 

25 µακριά, από τόπο αλαργοτάξιδο' δεν ξέρω απ' τους ανθρώπους,  
που ζουν στην πολιτεία και χαίρουνται τη χώρα αυτή, κανέναν.»  

Και του αποκρίθη η γαλανοµάτη θεά Αθηνά και του 'πε:  
« Μετά χαράς, πατέρα ξένε µου, το σπίτι που γυρεύεις  
να σου το δείξω· τι µε του άψεγου γονιού µου γειτονιάζει. 

30 Εγώ θα πάω µπροστά, κι ακλούθα µου χωρίς καµιά κουβέντα,  
και µήτε ρώτα µήτε γύριζε κανένα να κοιτάξεις· 
δεν τους αρέσει εδώ να βλέπουνε µαθές ανθρώπους ξένους, 
κι ουδέ µε αγάπη τον προσδέχουνται, κανείς αλλούθε αν έρθει. 
Ο Κοσµοσείστης τους το χάρισε, της θάλασσας τα πλάτη  

 

35 να σκίζουν έχοντας τα θάρρη τους στα γρήγορα καράβια,  
που σαν πουλιών φτερούγες τρέχουνε, σα στοχασµός του ανθρώπου.» 
Ετσι η Αθηνά Παλλάδα µίλησε, και µπήκε οµπρός µε βιάση,  
κι εκείνος της θεάς ακλούθηξε τα χνάρια, και κανένας  
από τους Φαίακες, Οπως όδευε, τους θαλασσακουσµένους,  

40 ανάµεσα τους δεν τον ξέκρινε' δεν άφηνε η Παλλάδα  
να τόνε δουν, η καλοπλέξουδη, τρανή θεά' µε αντάρα  
θεϊκιά τον είχε ζώσει, ως γνοιάζουνταν γι' αυτόν βαθιά στα φρένα.  
Κι εκείνος τα λιµάνια έθάµαζε, τα ζυγιαστά καράβια,  
τις αγορές, όπου συνάζουνταν οι ηρώοι, και τα ψηλά τους  

 



45 µακριά τειχιά, τα παλουκόφραχτα, που να σαστίζει ο νους σου.  
Κι ως έφτασαν στο πολυδόξαστο του βασι πια αλάτι,  
πρώτη η Αθηνά, η θεά η γλαυκόµατη, το λόγο εκίνα κι είπε:  
«Πατέρα ξένε, το που γύρεψες παλάτι να σου δείξω,  
αυτό 'ναι! Εδώ τους αρχοντόγεννους ρηγάδες θα πετύχεις  

50 να κάθουνται να τρων. Στα φρένα σου καθόλου µη δειλιάσεις,  
µον' µέσα πήγαινε' καλύτερα τελεύει τις δουλειές του  
ο άντρας ο απόκοτος, κι ας έφτασε µακριά απ' τα ξένα κάπου.  
Πιο πρώτα κοίτα τη βασίλισσα να σµίξεις στο παλάτι' 
Αρήτη τήνε λεν µε τ' όνοµα, κι από τους ίδιους σέρνει  

55 γονιούς, που τον Αλκίνοο γέννησαν, το βασι πια της χώρας.  
Πρώτα ο Ναυσίθοος εγεννήθηκεν από τον Ποσειδώνα 
και την Περίβοια, που τα κάλλη της καµιά δεν έφτανε άλλη 
γυναίκα, κι ήταν του Ευρυµέδοντα του ρήγα στερνοπαίδι' 
αυτός στους Γίγαντες τους πέρφανους είχε αφεντέψει, ωστόσο 

60 τον άσεβο λαό του αφάνισε και χάθηκε κι ατός του.  
Μ' εκείνη ο Ποσειδώνας έσµιξε και γέννησε αντρειωµένο 
γιο, το Ναυσίθοο, που ρηγάδεψε στους Φαίακες· κι ο Ναυσίθος 
δυο γιους αξιώθη, το Ρηξήνορα και τον Αλκίνο' µόνο 
που ο ασηµοδόξαρος Απόλλωνας του σκότωσε τον πρώτο, 

65 νιόγαµπρο, δίχως γιό' στο σπίτι του µια κόρη µόνο αφήκε,  
αυτή που ο Αλκίνοος πήρε αργότερα γυναίκα, την Αρήτη'  
την τίµησε, όσο δεν τιµήθηκε καµιά στον κόσµο, απ' όσες 
κυβερνηµένες απ' τους άντρες τους τα σπίτια τους κοιτάζουν. 
Έτσι ετιµήθη εκείνη ολόκαρδα και µνίσκει τιµηµένη  

70 κι απ' τα παιδιά της κι απ' τον άντρα της τον ίδιο, τον Αλκίνο,  
κι απ' το λαό, που την αγάπη του της δείχνει, σα διαβαίνει  
µέσα απ' το κάστρο, χαιρετώντας τη, και σα θεά τη βλέπει. 
Μα έχει κι αυτή µυαλό τετράγωνο, και σε όσους έχει αγάπη 
—κι άντρες ακόµα— τις αµάχες τους µπορεί και ξεδιαλύνει. 

75 Αν η καρδιά της τώρα σ' έπαιρνεν από συµπάθιο, θα 'χες  
ελπίδα τους δικούς σου κάποτε να ιδείς και να διαγείρεις  
στο αψηλοτάβανο το σπίτι σου, στη γη την πατρική σου.»  

Αυτά είπεν η Αθηνά η γλαυκόµατη κι αφήνει τη Σχερία  
την έµνοστη, κι απάνω απ' τ' άκαρπα πετώντας τα πελάγη, 

80 

στο Μαραθώνα, στην πλατύδροµην εκείθε Αθήνα φτάνει,  
και στου Ερεχθέα το στέριο εχώθηκε παλάτι. Κι ο Οδυσσέας  
στο αρχοντικό του Αλκίνοου κίνησε να πάει· µα πριν πατήσει 



το χάλκινο κατώφλι, στάθηκε και δούλευεν ο νους του' 
τι φως ολούθε απ' του λιοντόκαρδου του Αλκίνοου το παλάτι 

85 το αψηλοτάβανο ξεχύνουνταν — σα φεγγαριού, σαν ήλιου.  
Χάλκινοι οι τοίχοι του ζερβόδεξα, που απ' το κατώφλι ως µέσα 
τραβούσαν, και ψηλά τους έζωνε µια ζώνη από λαζούρι. 
Μαλαµατένιες πόρτες σφάλιζαν το σπίτι, κι ασηµένιοι 
πάνω στο χάλκινο στηρίζουνταν κατώφλι οι παραστάτες· 

90 κι είχε κρικέλι ατόφιο µάλαµα κι ανώφλι ατόφιο ασήµι.  
Κι ήταν και δυο σκυ πια ζερβόδεξα χρυσά, και δυο ασηµένια,  
µαστορεµένα από τον Ήφαιστο µε τη σοφή του τέχνη,  
του Αλκίνοου να φυλάν του αντρόκαρδου το σπίτι νύχτα µέρα, 
κι ήταν αθάνατα κι αγέραστα. Και µες στο αρχονταρίκι  

95 απ' το κατώφλι ως µέσα αδιάκοπα γραµµή θρονιά ακουµπούσαν  
στους τοίχους δώθε κείθε, κι έβλεπες απάνω τους ριγµένα 
λεπτά, καλόφαντα σκεπάσµατα, φασµένα από γυναίκες. 
Εκεί συχνά των Φαίακων οι άρχοντες να φαν, να πιουν κάθονταν, 
κι είχαν µπροστά τους όσα θα 'φταναν γι' ακέριο χρόνο ακόµα. 

100 Μαλαµατένιοι πάνω νιούτσικοι σε στέριους στυλοβάτες  
στέκαν κρατώντας µες στα χέρια τους δαυ πια φλογαναµµένα, 
να 'χουν να φέγγουν στους συντράπεζους τις νύχτες στο παλάτι. 
Πενήντα µέσα στο παλάτι του γυναίκες σκλάβες έχει' 
άλλες αλέθουν στους χερόµυλους καρπό χρυσό σα µήλο,  

105 άλλες υφαίνουν για τη ρόκα τους γυρνούνε, καθισµένες,  
καθώς της λεύκας της λιγνόκορµης τα φύλλα, δίπλα δίπλα,  
κι απ' τα καλόκρουστα υφασίδια τους το λάδι αποσταλάζει' 
τι όσο τους άλλους άντρες ξεπερνούν οι Φαίακες, στα πελάγη 
να κυβερνούν τα γρήγορα άρµενα, παρόµοια πρώτες είναι 

 

110 στην τέχνη του αργαλειού οι γυναίκες τους· τις µοίρανε η Παλλάδα  
και από δουλειές να νιώθουν όµορφες και µυαλωµένες να 'ναι. 
Απόξω απ' την αυλή του βρίσκεται χτήµα τρανό, εκεί δίπλα,  
τέσσερα στρέµµατα, που ζώνεται µε φράχτη γύρω γύρω·  
και µέσα εκεί ψηλά κι ολόχλωρα φυτρώνουν δέντρα πλήθος: 

 

115 εκεί αχλαδιές, µηλιές χρυσόκαρπες, ρογδιές φυλλοµανούνε,  
εκεί συκιές γλυκές κι ολόχλωρες ελιές θωρείς ολούθε.  
Καρπός δε χάνεται, µια που 'δεσε, κι ουδέ τους απολείπει  
χειµώνα καλοκαιρι, αδιάκοπα· τι ασίγαστα φυσώντας  
εδώ γεννάει καρπούς ο ζέφυρος κι άλλους εκεί γουρµάζει.  

120 
Απίδι απά στο απίδι ψήνεται, και µήλο απά στο µήλο,  
σύκο στο σύκο απάνω, αδιάκοπα, σταφύλι στο σταφύλι.  

 



Ακόµα αµπέλι εκεί πολύκαρπο του βασι πια ριζώνει·  
στο 'να του µέρος, για το στέγνωµα των σταφυλιών στον ήλιο,  
εχει ένα αλώνι, κι άλλα είναι ώρα τους να τα τρυγήσουν, κι άλλα  

125 να τα πατήσουν, κι άλλα είναι άγουρα πιο πέρα, τον αθό τους  
µόλις που τίναξαν, και παίρνουνε να κοκκινίζουν άλλα. 
Κει που τελεύουν πια τα κλήµατα, λογής λογής, µε τάξη  
βαλµένες οι βραγιές κατάχλωρες ολοχρονίς φουντώνουν. 
Είναι και βρύσες δυό· ποτίζεται τρογύρα το περβόλι 

130 από τη µια, και τρέχει η δεύτερη στο σπίτι, απ' το κατώφλι  
περνώντας κάτω της αυλόπορτας, νερό να παίρνει ο κόσµος.  
Τέτοια οι θεοί µαθές εχάρισαν του Αλκίνου πλούσια δώρα. 

Κει πέρα ο θεϊκός, πολύπαθος στεκόταν Οδυσσέας  
και θάµαζε' κι ως πια αποθάµαξε θωρώντας τα όλα γύρω,  

135 περνώντας το κατώφλι γρήγορα στο σπίτι µέσα µπήκε'  
κι ήβρε των Φαιάκων τους πρωτόγερους και προεστούς την ώρα  
σπονδή στον άγρυπνο που πρόσφερναν Αργοφονιά, τι θέλαν 
να παν να κοιµηθούν, κι ολόστερνα σ' αυτόν σπονδές εκάναν.  
Κι ο αρχοντογέννητος, πολύπαθος εδιάβηκε Οδυσσέας  

140 το σπίτι µες σε αντάρα ολόπυκνη, που του 'χυνε η Παλλάδα.  
Όµως στο ρήγα Αλκίνο ως έφτασε και στην Αρήτη αντίκρυ,  
τα χέρια του έριξε στα γόνατα τρογύρα της Αρήτης,  
κι η θεϊκιά που τον περίζωνε µεµιάς σκορπίστη αντάρα.  
Κι αυτοί τα χάσαν ξένον άνθρωπο θωρώντας µες στο σπίτι,  

145 
και µείναν άλαλοι' και κίνησε τα παρακάλια εκείνος:  
«Αρήτη, κόρη του Ρηξήνορα του ισόθεου, πλήθος έχω  
τραβήξει βάσανα' στον άντρα σου, στα πόδια σου προσπέφτω  
και σε όλους τούτους τους συντράπεζους' µόνο καλά, όσο ζείτε,  
να δείτε απ' τους θεούς, κι αργότερα το βιος στο αρχοντικό σας  

150 κι όποια τιµή ο λαός σας έδωκε να µείνουν στα παιδιά σας.  
Όµως και µένα προβοδάτε µε, να φτάσω στην πατρίδα  
γρήγορα' χρόνους βασανίζουµαι µακριά από τους δικούς µου.»  
Αυτά είπε, και στο τζάκι εκάθισε, πλάι στη φωτιά, στις στάχτες, 
κι οι άλλοι απόµειναν όλοι αµίλητοι και δεν έβγαζαν άχνα. 

155 

Αργά το λόγο πήρε ο γέροντας, ο αρχοντικός Εχένηος,  
που όλους τους Φαίακες τους αντρόψυχους στα χρόνια ξεπερνούσε, 
κι ήταν στα λόγια πρώτος κι ήξερε πολλά και περασµένα. 



Και τότε µίλησε καλόγνωµος αναµεσό τους κι είπε:  
« Αλκίνοε, τούτο εδώ πολύ όµορφο δεν είναι, δεν ταιριάζει  

160 ο ξένος πλάι στη στια να κάθεται, κατάχαµα, στις στάχτες.  
Οι άλλοι σωπαίνουν απαντέχοντας το λόγο το δικό σου.  
Μα τώρα οµπρός, τον ξένο σήκωσε και σε θρονί να κάτσει  
οδήγα τον ασηµοκάρφωτο' κρασί να συγκεράσουν  
στους κράχτες πες µετά, να κάνουµε στον κεραυνόχαρο όλοι  

165 το ∆ία σπονδή, που παραστέκεται τους σεβαστούς ικέτες.  
Και µέσα ό,τι βρεθεί η κελάρισσα να φάει στον ξένο ας δώκει.»  
Μόλις το λόγο τούτο αγρίκησεν ο Αλκίνοος ο αντρειωµένος, 
του πολεµάρχου, πολυµήχανου πήρε Οδυσσέα το χέρι,  
τον σήκωσε απ' τη στια και σε θρονί τον κάθισε αστροβόλο, 

170 αφού το γιο του εκείθε σήκωσε, που δίπλα του καθόταν,  
το Λαοδάµα τον αντρόκαρδο, και του 'χε αγάπη πλήθια.  
Μια παρακόρη τότε τρέχοντας νερό σε στάµνα φέρνει, 
χρυσή, πανώρια, κι από κάτω της ένα αργυρό λεγένι,  
για να πλυθεί, και δίπλα του άπλωσε στραφταλιστό τραπέζι. 

175 Ψωµί κι η σεβαστή κελάρισσα του κουβαλάει και πλήθος,  
φαγιά απιθώνει, απ' ό,τι βρέθηκε καλό φιλεύοντάς τον.  
Κι έτρωγε κι έπινε ο πολύπαθος ισόθεος Οδυσσέας. 
Κι ο Αλκίνοος τότε ο καρτερόψυχος γυρνάει και λέει στον κράχτη: 
«Ποντόνοε, το κρασί συγκέρασε, και µες στο αρχονταρίκι 

180 κέρνα γραµµή, για να προσφέρουµε στον κεραυνόχαρο όλοι  
το ∆ία σπονδή, που παραστέκεται τους σεβαστούς ικέτες.»  
Αυτά είπε, και κρασί µελόγλυκο συγκέρασε ο διαλάλης  
και σε όλα τα ποτήρια εµοίραζεν, απ' τις σπονδές ν' αρχίσουν 
Και σα στάλαξαν κι ήπιαν όλοι τους, όσο η καρδιά ποθούσε, 

 

185 πρώτος το λόγο ο Αλκίνοος κίνησε κι αναµεσό τους είπε:  

«Ακούστε, Φαίακες πρωτοστάτορες και πρωτοκεφαλάδες,  
το τι η καρδιά στα στήθη µέσα µου µε σπρώχνει να µιλήσω' 
τώρα που φάγατε, στα σπίτια σας να κοιµηθείτε σύρτε, 
και την αυγή γερόντοι πιότεροι να καλεστούν και να' ρθουν, 

190 τον ξένο να καλοσκαµνίσουµε δω µέσα, και θυσίες  
πανώριες στους θεούς να κάµουµε, µετά να βουλευτούµε  
το πως ο ξένος µας ανέκοπα και δίχως κακοπάθιες  
θα στρέψει πίσω στην πατρίδα του, πολύ κι ας είναι αλάργα, 
χαρούµενος, µιαν ώρα αρχύτερα, µε συνοδεία δική µας.  

 

195 Μηδέ και να τον βρουν µεσόστρατα κακά και βάσανα άλλα,   



στα πατρικά του ως να 'βγει χώµατα' κι εκεί µετά θα πάθει  
ό,τι ειν' γραφτό του κι οι σκληρόκαρδες του 'χουν κλωσµένα Μοίρες, σύντας γεννιόταν κι 
η µητέρα του τον έφερνε στον κόσµο.  
Αν ήρθε πάλι απ' τους αθάνατους των ουρανών κανένας,  

200 τοτε οι θεοί κάτι άλλο σίγουρα µας µελετούν µε τούτο  
τι ως τώρα ως είναι οµπρός µας δείχνουνται, χωρίς είδη ν' αλλάζουν,  
κάθε φορά που τους προσφέρνουµε λαµπρές ιερές θυσίες·  
και τρων µαζί µε µας, καθούµενοι στίς τάβλες τις δικές µας.  
Και µόνος αν οδεύει κάποιος µας και τους συντύχει οµπρός του, 

205 δεν του κρύβονται· συγγενεύουµε µαθές εµείς µαζί τους,  
ως συγγενεύουνε κι οι Κύκλωπες κι οι ανήµεροι Γιγάντοι.»  

Γυρνώντας τότε ο πολυµήχανος του µίλησε Οδυσσέας:  
«Αλκίνοε, γνοιάσου γι' άλλα πράµατα! ∆ε µοιάζω εγώ καθόλου 
µε τους αθάνατους, που ορίζουνε ψηλά τα ουράνια πλάτη, 

210 στην ελικιά, µηδέ στο ανάριµµα' θνητούς θυµίζω µόνο.  

Ξέρετε ανθρώπους που δυστύχησαν περίσσια στη ζωή τους:  
Μόνο µε τούτους θα παράβγαινα στα τόσα µου τυράννια! 
Κι ακόµα πιο µεγάλα βάσανα θα σου ιστορούσα, αν ήταν 
τα που οι θεοί θέλησαν κι έσυρα να πω µιαν άκρη ως άλλη. 

215 Μα να δειπνήσω τώρα αφήστε µε, κι ας νιώθω πίκρα τόση·  
τι απ' τη φριχτή κοι πια ιο αδιάντροπο δε γίνεται στον κόσµο' 
σε σπρώχνει, θες δε θες, κι ας βρίσκεσαι σε παιδεµούς µεγάλους, 
κι ας καιγεται η καρδιά στα στήθη σου, να τη θυµάσαι πάντα. 
Έτσι κι εγώ: η καρδιά µου καιγεται, κι αυτή να τρώω, να πίνω  

220 µε σπρώχνει αδιάκοπα, κι ως βιάζεται να φάει και να χορτάσει,  
από το νου µου σβήνει ολότελα τα πάθη που 'χω σύρει. 
Μα εσείς, σα φέξει, δίχως άργητα γνοιαστείτε στην πατρίδα  
να µε γυρίστε τον τρισάµοιρο' µετά από τόσα πάθη,  
να 'ταν και µια στιγµή ν' αντίκριζα το αψηλοτάβανό µου  

225 το αρχοντικό, το βιος, τους δούλους µου, κι ας πέθαινα στην ώρα!»  

Έτσι µιλούσε, κι όλοι εσύγκλιναν, κι αναµεσό τους λέγαν, 
του ξένου, έτσι σωστά που µίλησε, να του σταθούν στη στράτα.  
Και σα στάλαξαν κι ήπιαν όλοι τους, όσο η καρδιά ποθούσε,  
για το δικό του σπίτι κίνησε καθένας να πλαγιάσει.  

230 

Στο αρχονταρίκι ωστόσο απόµεινεν ο ισόθεος Οδυσσέας·  
η Αρήτη πλάι του κι ο θεόµορφος Αλκίνοος εκαθόνταν, 
κι ήταν ακόµα οι τραπεζάρισσες, που πάστρευαν τις τάβλες. 



Η Αρήτη τότε η χιονοβράχιονη το λόγο επήρε πρώτη, 
τι είδε τα ρούχα και τα γνώρισε — τη χλαίνα, το χιτώνα —  

235 τα πάγκαλα, που τα 'χε µόνη της υφάνει µε τις βάγιες·  
και κράζοντας τον ανεµάρπαστα κινούσε λόγια οµπρός του: 
«Ξένε, για τούτο πρώτα θα 'θελα να σε ρωτήσω ατή µου' 
ποιος είσαι, πούθε; ποιος σου τα 'δωκε τα ρούχα αυτά; δεν είπες 
αλήθεια πως θαλασσοδάρθηκες, πριν φτάσεις στο νησί µας;»  

240 Γυρνώντας τότε ο πολυµήχανος της µίλησε Οδυσσέας:  

«Πολύ βαρύ µου πέφτει, αρχόντισσα, τα πάθη να ιστορήσω  
Ολα, όσα µου 'δωκαν οι αθάνατοι, που κυβερνούν τα ουράνια. 
Μα αυτό που µε ρωτάς και θέλησες να µάθεις, άκουσε το: 
Κάποιο νησί στο πέλαο βρίσκεται µακριά, Ωγυγία το λένε. 

245 κι εκεί µια κόρη µένει του Άτλαντα τρανή, γεµάτη δόλους,  
η Καλυψώ, η οµορφοπλέξουδη θεά· κανείς µαζί της  
ποτέ δε σµίγει απ' τους αθάνατους για απ' τους θνητούς ανθρώπους,  
Μα εµένα ένας θεός τον άµοιρο στο τζάκι της µονάχο  
µ' έφερε κάποτε, τι το άρµενο µου το 'χε ο ∆ίας τσακίσει 

250 µες στο κρασάτο πέλαο, ρίχνοντας φλογάτο αστροπελέκι.  
Οι επίλοιποι αντρειανοί σύντροφοί µου χαθήκανε· µονάχος 
εγώ απ' του δρεπανόγυρτου άρµενου πιασµένος την καρένα 
µέρες εννιά θαλασσοδέρνοµουν' στις δέκα, µες στη νύχτα 
τη µαύρη, µ' έριξαν οι αθάνατοι στην Ωγυγία, στο σπίτι  

255 της Καλυψώς, της οµορφόµαλλης τρανής θεάς· κι εκείνη  
µε καλοδέχτηκε και µ' έτρεφε και το 'χε στο µυαλό της,  
αν µείνω, να µε κάνει αθάνατο κι αγέραστο για πάντα·  
όµως ποτέ δε µου µετάστρεψε τη γνώµη µες στα στήθη. 
Χρόνους εφτά εκεί πέρα αδιάκοπα καθόµουν, κι όσα ρούχα 

260 η Καλυψώ µου φόρειε αθάνατα, τα µούσκευα στο δάκρυ.  
Μα στου καιρού το κυκλογύρισµα τα οχτώ σα φτάσαν χρόνια, 
µου 'πε να φύγω πια και µ' έσπρωξε να στρέψω στην πατρίδα 
για ο ∆ίας το πρόσταξε για κι άλλαξε βουλή από µοναχού της. 
Μέσα σε µια πλωτή ξυλόδετη µε βάζει, µου φορτώνει  

 

265 ψωµί, κρασί γλυκό, κι αθάνατα φορέµατα µε ντύνει·  
κι έπειτα αγέρα πρίµο, απείραγο, γλυκόπνογο µου στέλνει. 
∆ιάβηκαν δεκαεφτά µερόνυχτα που αρµένιζα στο κύµα· 
στις δεκοχτώ τα βαθιογίσκιωτα βουνά πρόβαλαν τέλος  
της χώρας της δικιάς σας· κι ένιωσε χαρά η καρδιά µου τοτε 

270 του δύστυχου, τι πλήθος βάσανα µε απάντεχαν ακόµα,  

 



που ο Ποσειδώνας µου ξαπόστειλεν ο κοσµοσείστης ξάφνου· 
τι µου ξεσήκωσε τους ανέµους και µου 'κλεισε τις στράτες, 
και τόσο ετάραξε τη θάλασσα, που πάνω στην πλωτή µου  
το κύµα να σταθώ δεν άφηνε, κι αβάσταχτα θρηνούσα.  

275 Σε λίγο ένα µπουρίνι εσκόρπισε τα ξύλα της πλωτής µου· 
και πήρα εγώ να σκίζω πλέκοντας της θάλασσας τα πλάτη, 
ως που στη γη σας πια µε ζύγωσαν τα ρέµατα κι οι ανέµοι. 
Εκεί το κύµα θα µε σκότωνε, καθώς να βγω ζητούσα,  
σε βράχους αψηλούς πετώντας µε και σ' άγρια περιγιάλια. 

280 Μα έκανα πίσω και ξανάρχισα να πλέκω, ωσόπου φτάνω  
στον ποταµό µπροστά' µου εικάστηκε πολύ καλός ο τόπος,  
απάγγειος και χωρίς ξερόβραχα. Με την ψυχή στα δόντια  
πετάχτηκα όξω και σωριάστηκα, κι ως έφτασεν η νύχτα  
η αθάνατη, απ' το ουρανογέννητο ξεµάκρυνα ποτάµι  

285 κι έγειρα µέσα στα χαµόκλαδα, κι ολόγυρα µου φύλλα  
µόλις εστοίβαξα, σε αξύπνητον ύπνο ο θεός µε ρίχνει.  
Χωµένος έτσι στα ξερόφυλλα µε πικραµένα σπλάχνα  
κοιµόµουν όλη νύχτα, κι έφεξε, κι ήρθε το µεσηµέρι,  
κι η µέρα τσάκιζε, σαν ξύπνησα πια απ' το γλυκό τον ύπνο.  

290 Και ξάφνου ακούω της θυγατέρας σου τις βάγιες στο ακρογιάλι  
που παίζαν, κι ήταν, όµοια αθάνατη θεά, µαζί κι εκείνη.  
Της πρόσπεσα, κι αυτή µου φέρθηκε µε τόση γνωστικάδα,  
που αλήθεια δε θα την περίµενες από 'ναν νιο, που βγήκε  
µπροστά σου ξάφνου· τι αλαφρόµυαλοι περίσσια οι νιούτσικοι είναι. 

 

295 Να φάω ψωµί όσο θέλω µου 'δωκε, κρασί να πιώ φλογάτο,  
και στο ποτάµι είπε και λούστηκα, και τούτα εδώ τα ρούχα  
µου χάρισε. Τρανή είναι η πίκρα µου, µα την αλήθεια σου 'πα!»  
Και τότε ο Αλκίνοος του αποκρίθηκε κι αυτά του απηλογήθη:  
«Ξένε, µονάχα τούτο η κόρη µου δε λόγιασε όπως πρέπει, 

300 που δεν αφήκε µε τις βάγιες της και συ στο αρχοντικό µου  
µαζί να 'ρθεις' κι ωστόσο πρόσπεσες στα γόνατα της πρώτα!»  

Γυρνώντας τότε ο πολυµήχανος του µίλησε Οδυσσέας:  
«Γι αυτό µην κατακρίνεις, ρήγα µου, την άψεγή σου κόρη· 
τι αυτή µου το 'πε, µε τις βάγιες της να πάω κι εγώ κοντά της· 

305 

µα εγώ δεν το 'θελα, τι ντρεπόµουν κι είχα το φόβο ακόµα,  
µήπως µε δεις µαζί τους να 'ρχουµαι και µέσα σου θυµώσεις· 
τι όλοι της γης οι άνθρωποι βάζουµε κακό στο νου µας πάντα.»  

 



Και τότε ο Αλκίνοος του αποκρίθηκε κι αυτά τα λόγια του 'πε:  
« Ξένε, δεν έχω εγώ στα στήθη µου καρδιά που ανάβει αναίτια  

310 από θυµό' το 'χω καλύτερο να στέκουµαι στο µέτρο.  
Να 'ταν, πατέρα ∆ία κι Απόλλωνα και συ Αθηνά, ένας άντρας 
τέτοιος που δείχνεις και που η γνώµη του µε τη δικιά µου είναι ίδια. 
να 'µενε εδώ, τη θυγατέρα µου να πάρει, και γαµπρό µου 
να τόνε πω! Και βιος θα σου 'δινα και σπίτι, φτάνει µόνο 

315 να 'θελες να 'µενες· κανένας µας µεβιάς εδώ να µείνεις  
δε σου ζητά· µη δώσεις άδικο να κάνω τέτοιο, θέ µου!  
Άκου τη µέρα που αποφάσισα να σε ξεπροβοδίσω —  
αύριο, να ξέρεις· κι ως θα βρίσκεσαι στον ύπνο βυθισµένος, 
στα γαληνά πελάγη οι ναύτες µας θα λάµνουν, ως να φτάσεις 

320 στην πατρική σου γη, στο σπίτι σου, κι όπου ποθεί η καρδιά σου —  
ακόµα κι αν πιο πέρα γύρευες από την Εύβοια, που 'ναι,  
δικοί µας όπως λέγαν άνθρωποι, µακριά πολύ· την είδαν  
τη µέρα που ο ξανθός Ραδάµανθης τον Τιτυό κινούσε,  
της Γης το γιο, να ιδεί και σε άρµενο ταξίδεψε δικό µας. 

 

325 Κι οι Φαίακες το ταξίδι τέλεψαν, χωρίς να κουραστούνε,  
µονηµερίς, και πάλε διάγειραν την ίδια µέρα πίσω.  
Τι αξίζουν τα δικά µου τ' άρµενα και πως ψηλά το κύµα  
µε τα κου πια ετούν οι νιούτσικοι, κι ατός σου θα το µάθεις.»  
Στα λόγια τούτα ο θείος, πολύπαθος εχάρηκε Οδυσσέας,  

 

330 κι ύψωσε ευτύς ευκή κι ανάκραξε και µίλησε έτσι κι είπε:  
« Πατέρα ∆ία, τα που µου υπόσκεται και να τελέψει δώσε 
ο Αλκίνοος! Έτσι θα 'µενε άσβηστη στη γη την καρποδότρα 
η δόξα του, κι εγώ θα διάγερνα πια στο νησί µου πίσω.»  

Τέτοια σταύρωναν συναλλήλως τους εκείνοι λόγια τότε·  

 

335 η Αρήτη ωστόσο η χιονοβράχιονη τις βάγιες της προστάζει  
στο σκεπαστό να στρώσουν γρήγορα, και πορφυρά να βάλουν 
πανέµορφα στρωσίδια, κι έπειτα να στρώσουν αντροµίδες 
κι ακόµα ολόσγουρες για σκέπασµα φλοκάτες από πάνω. 
Κι εκείνες βγήκαν απ' την κάµαρα µε τα δαδιά στα χέρια' 

 

340 κι αφού τη στεριά κλίνη απόστρωσαν µε προθυµιά µεγάλη,  
τον Οδυσσέα σιµώσαν κι έλεγαν και τον παρακινούσαν:  
«Σήκω να πας να πέσεις, έτοιµο το στρώµα σου είναι, ξένε!»  

Αυτά είπαν, κι ό Οδυσσέας το χάρηκε που ήρθε ώρα να πλαγιάσει.  

Έτσι κοιµόταν ο πολύπαθος, ισόθεος Οδυσσέας  

 



345 σε κλίνη τρυπητή στο αχόλαλο το σκεπαστό από κάτω.  
Κι ο Αλκίνοος στου αψηλού εκοιµήθηκε του παλατιού το βάθος, 
εκεί που του 'στρωνε το ταίρι του και πλάγιαζε µαζί του. 

 

 

 Οµήρου Οδύσσεια - θ 

Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - Ι. Κακριδή 

 

-8- Κι η Αυγή σα φάνη η πουρνογέννητη και ροδοδαχτυλάτη,  
από το στρώµα του ο τρανόψυχος πετάχτη απάνω Αλκίνος, 
πετάχτη κι ο Οδυσσέας ο αρχοντικός, ο καστροπολεµίτης' 
κι ο αντρόψυχος Αλκίνοος κίνησε µπροστά για των Φαιάκων 

  

5 την αγορά, που στα καράβια τους σιµά την είχαν χτίσει. 
Κι ως ήρθαν, στα πεζούλια κάθισαν κοντά κοντά' στην ώρα 
πήρε η Αθηνά Παλλάδα κι έτρεχε στο κάστρο µέσα ολούθε, 
την όψη ενός διαλάλη παίρνοντας του Αλκίνου του αντρειωµένου, 
το γυρισµό στο νου της έχοντας του αδείλιαστου Οδυσσέα' 

  

10 και σ' έναν έναν άντρα πήγαινε κοντά και του µιλούσε:  
«Ελάτε, οµπρός, των Φαίακων άρχοντες και πρωτοκεφαλάδες, 
στην αγορά τραβάτε, αν θέλετε ν' ακούστε για τον ξένο, 
που αφού παράδειρε στα πέλαγα, στου Αλκίνου του αντρειωµένου 
το σπίτι ό,τι έφτασε, στο ανάριµµα µε τους θεούς παρόµοιος.» 

15 Αυτά τους έλεε και τους ξάναβε την πεθυµιά να τρέξουν.  
Σε µια στιγµή πεζούλια κι αγορά γεµίσαν από κόσµο,  
που όλο και πύκνωνε· και θάµαζαν πολλοί τον αντρειωµένο 
γιο του Λαέρτη οµπρός τους βλέποντας, τι πάνω του η Παλλάδα 
είχε χυµένη χάρη αθάνατη — στην κεφαλή, στους ώµους — 

20 κι ακόµα πιο αψηλός τον έκαµε και πιο µεστός να δείχνει·  
τι ήθελε οι Φαίακες όλοι µέσα τους γι' αυτόν αγάπη, δείλια 
και σεβασµό να νιώσουν, κι έπειτα για να φανεί παράξιος 
σε όσα δοκίµια οι Φαίακες θα 'βαζαν να παραβγούν µαζί του. 
Κι όταν αυτοί µονοσυνάχτηκαν κι όλοι µαζί βρέθηκαν,  

25 πρώτος το λόγο ο Αλκίνοος κίνησε κι αναµεσό τους είπε:  
«Ακούστε, Φαίακες πρωτοστάτορες και πρωτοκεφαλάδες, 
το τι η καρδιά στα στήθη µ' έσπρωξε να πω: παραδαρµένος 
από τη ∆ύση για απ' τ' ανάτελα του γήλιου ο ξένος τούτος 
στο σπίτι µου ήρθε τώρα ανέγνωρος· ποιός είναι δεν κατέχω. 

  



30 Ζητά να τον καλοστρατίσουµε, µα σιγουριά γυρεύει.  
Εµείς ό,τι ποθεί ας του δώσουµε, καθώς το συνηθάµε. 
Ποιος ήρθε σπίτι µου και του 'λειψε το καλοστράτισµά µας; 
ποιός έµεινε καιρό στον τόπο µας να κλαίει την ερηµιά του; 
Ελάτε, µαύρο, πρωτοτάξιδο να ρίξουµε καράβι  

35 στο κύµα το άγιο, να διαλέξουµε και νιους αναµεσό µας,  
πενήντα δυό, να 'ναι οι καλύτεροι, πιο πριν δοκιµασµένοι.  
Και πιάστε στους σκαρµούς να δέσετε µε τάξη τα κου πια σας  
κι εβγάτε πάλι· δίχως άργητα µετά στο αρχοντικό µου  
το γιόµα να γνοιαστείτε' οι τάβλες µου σας καρτερουνε πλούσιες.  

40 Αυτά προστάζω εγώ στους άγουρους' οι άλλοι γοργά ας κινήσουν.  
βασιλοράβδι όσοι στα χέρια τους κρατούν, για τ' όµορφό µου  
παλάτι· θέλω να φιλέψουµε τον ξένο' µη µου πείτε 
κανείς σας όχι. Το ∆ηµόδοκο, το θείο τον τραγουδάρη, 
φωνάχτε ακόµα' τι του χάρισε κάποιος θεός να φραίνει 

45 µε το τραγούδι του, όπως του 'ρχεται να τραγουδήσει ο πόθος.  

Αυτά σαν είπε ο Αλκίνοος, κίνησε, και πίσω του οι ρηγάδες' 
να φέρει κι ο διαλάλης έτρεξε το θείο τον τραγουδάρη. 
Και νιοί πενήντα δυο διαλέχτηκαν, καθώς τους είχε ορίσει, 
κι ευτύς στης θάλασσας της άκαρπης το γυρογιάλι έτρεξαν. 

50 Μόλις κατέβηκαν στο ακρόγιαλο και το καράβι βρήκαν,  
το µαύρο πλοίο βαθιά στη θάλασσα να πέσει µέσα εσύραν, 
στήσαν µετά κατάρτια κι άρµενα στο µελανό καράβι 
και τα κου πια απο τις δερµάτινες πέρασαν τροπωτήρες, 
όλα ως εταίριαζε· τελειώνοντας τ' άσπρα πανιά σήκωσαν, 

55 και στα βαθιά νερά το αράξανε' µετά κινούν και φεύγουν,  
στου Αλκίνου του αντρειωµένου το τρανό παλάτι να διαγείρουν. 
Αυλές και σκεπαστά και κάµαρες γέµισαν από κόσµο,  
που όλο και πύκνωνε· κι ως έσµιξαν πολλοί, και νιοί και γέροι, 
δώδεκα αρνιά και δυο στριφτόζαλα να σφάξουν είπε βόδια 

60 ο βασιλιάς, κι οχτώ για χάρη τους ασπροδοντάτους χοίρους·  
κι ως τα 'γδαραν και τα συγύρισαν, σε πλούσιες τάβλες τρώγαν. 
Κι ο κράχτης τον τρανό τους έφερε τραγουδιστή, που η Μούσα 
καλό, κακό µαζί του εχάρισε, περίσσια αγάπη ως του 'χε: 
του στέρησε το φως, µα του 'δωκε γλυκά να λέει τραγούδια. 

 

65 Θρονί ο Ποντόνοος ασηµόκαρφο του βάζει, εκεί στη µέση  
των καλεσµένων, ακουµπώντας το στην αψηλή κολόνα' 
σε ξυλοκάρφι τη γλυκόλαλη του κρέµασε κιθάρα, 

  



λίγο πιο πάνω απ' το κεφάλι του, πως να την πάρει του 'πεν 
ο κράχτης, και πανέρι κι όµορφη κοντά του βάνει τάβλα 

70 και κούπα µε κρασί, σαν του 'ρχονταν η πεθυµιά, να πίνει.  
Κι αυτοί στα ετοιµασµένα αντίκρυ τους φαγιά τα χέρια άπλωσαν 
και σύντας του πιοτού θαράπεψαν και του φαγιού τον πόθο, 
τον τραγουδάρη η Μούσα εκίνησε παλικαριές να ψάλει 
απ' το τραγούδι, που 'χε η δόξα του στα ουράνια φτάσει τότε, 

  

75 πως ο Οδυσσέας µαθές λογόφερε µε τον τρανό Αχιλλέα  
σε µια θυσία θεών που γιόρταζαν, κι άλλαξαν µεταξύ τους  
βαριές κουβέντες· κι ο Αγαµέµνονας ο πρωτοστρατολάτης  
κρυφά αναγάλλιαζε, που µάλωναν των Αχαιών οι κάλλιοι' 
του το 'χε πει µαθές ο Απόλλωνας ο Φοίβος στο χρησµό του  

80 στην άγια την Πυθώ, το πέτρινο κατώφλι σαν εδιάβη  
χρησµό να πάρει, αρχή που πλάκωναν τα πάθη του πολέµου  
σε Τρώες κι Αργίτες, απ' το θέληµα του ∆ία του τρισµεγάλου.  
Αυτά ετραγούδα ο πολυδόξαστος τραγούδιστής· ωστόσο  
πήρε ο Οδυσσέας µεµιάς κι ανάσυρε το πορφυρό µαντί του  

85 κι αποκορφής ως κάτω εσκέπασε τ' όµορφο πρόσωπό του·  
τι ντρέπουνταν τους Φαίακες που 'τρεχαν τα µάτια του ποτάµι.  
Κάθε φορά που ο θείος ∆ηµόδοκος σκολνούσε το τραγούδι,  
τα δάκρυα σφούγγιζε, κατέβαζε το ρούχο απ' το κεφάλι  
και στους θεούς µε κούπα δίγουβη κρασί εσταλαµατούσε·  

90 µα σαν ξανάρχιζε — τον έσπρωχναν µαθές να τραγουδήσει  
οι Φαίακες οι τρανοί, που ευφραίνουνταν ακούγοντας — εκείνος,  
την κεφαλή ξανά κουκούλωνε και ξέσπαζε σε θρήνο.  
Κανείς δεν το 'χε νιώσει που 'κλαιγεν από τους άλλους όλους·  
ο Αλκίνοος µοναχά τον πρόσεξε και τον νογήθη, δίπλα  

95 καθώς καθόταν, και τον άκουσε να βαριαναστενάζει.  
Ευτύς στους Φαίακες, στους περίλαµπρους µιλούσε κουπολάτες:  
«Ακούστε, Φαίακες πρωτοστάτορες και πρωτοκεφαλάδες'  
το φαγητό πια το φραθήκαµε, καθείς το µερτικό του,  
και την κιθάρα, τη συντρόφισσα στις πλούσιες τάβλες πάντα· 

100 µα ας βγούµε τώρα, για να παίξουµε, να ξεσυνεριστούµε  
µια µέρα ο ξένος µας διαγέρνοντας στη γη την πατρική του  
να το 'χει να το λέει στους φίλους του το πόσο ξεπερνάµε  
τους άλλους στη γροθιά, στο πάλεµα, στο πήδηµα, στα πόδια.» 

Αυτά σαν είπε ό Αλκίνοος, κίνησε, και πίσω του οι ρηγάδες. 

105 Στο ξυλοκάρφι τη γλυκόλαλη κρεµάει κιθάρα ο κράχτης,  

  



παίρνει απ' το χέρι το ∆ηµόδοκο κι από τον αντρωνίτη  
τον βγάζει και τον ίδιο τράβηξε το δρόµου 'χαν πάρει 
οι Φαίακες άρχοντες, τους όµορφους να θιαµαστούν αγώνες. 
Στην αγορά σε λίγο βρέθηκαν, κι ο κόσµος ακλουθούσε  

110 αρίφνητος' κι οι νιοί σηκώθηκαν, πολλοί κι αρχοντεµένοι' 
ο Ακρόνεος κι ο Ελατρέας πετάχτηκαν κι ο Ωκύαλος κι ο Ναυτέας 
κι ο Αγχίαλος κι ο Ερετµέας, κατόπι τους ο Θόωνας κι ο Πρυµνέας, 
µετά ο Ποντέας κι ο Αναβησίνεος κι ο γιός του Πολυνήου 
ο Αµφίαλος, ο εγγονός του Τέχτονα, µαζί στερνά ο Πρωρέας. 

115 Πετάχτη ορθός κι ο Ευρύαλος, που 'µοιαζε το µατοστάλαχτο Άρη.  
ο γιος του Ναύβολου, ο καλύτερος στην ελικιά, στην όψη  
ξον απ' τον άψεγο Λαοδάµαντα µέσα στους Φαίακες όλους.  
Κι οι τρεις υγιοί του Αλκίνου του άψεγου πετάχτηκαν απάνω,  
ο Λαοδάµας κι ο Άλιος ο άτροµος κι ο ισόθεος ο Κλυτόνηος.  

120 Και πιάσαν τους αγώνες κάνοντας αρχή απ' τα πόδια πρώτα.  
Απ' το σηµάδι ο δρόµος άνοιγε µπροστά τους, κι όλοι εκείνοι γοργοπετώντας πήραν κι 
έτρεχαν στον κάµπο, µες στη σκόνη.  
Στα πόδια πρώτος ο αψεγάδιαστος ξεχώριζε Κλυτόνηος·  
Όσο δυο µούλες νιάµα δύνουνται µοναναπνιάς να οργώσουν,  

125 τόσο τους άλλους, σύντας γύρισε στους Φαίακες, προσπερνούσε.  
Μετά, η σειρά στο ανήλεο πάλεµα να παραβγούν σαν ήρθε,  
ήταν ο Ευρύαλος τώρα που 'βαλε τους πρώτους όλους κάτω.  
Μετά στο πήδηµα απ' τους άγουρους ο Αµφίαλος ήρθε πρώτος·  
µετά, το δίσκο ως ρίξαν, νίκησε τους άλλους ο Ελατρέας,  

130 και στις γροθιές του Αλκίνου ο αντρόψυχος υγιός, ο Λαοδάµας.  
Κι αφού βαθιά στα φρένα ευφράθηκαν µε τους αγώνες όλοι, 
του Αλκίνου ο γιός, ο Λαοδάµαντας, αναµεσό τους είπε: 
«Ελάτε, φίλοι, να ρωτήσουµε τον ξένο, κάποιο αγώνα 
µην ξέρει κι έµαθε· το ανάριµµα δεν τον ντροπιάζει διόλου, 

135 και τα µεριά και τ' αντικνήµια του, ψηλά τα δυο του χέρια -  
κι ο σβέρκος του ο γερός κι η δύναµη, τρανή που δείχνει, κι ούτε 
του λείπει η νιότη, µον' τα βάσανα τα πλήθια τον τσακίσαν 
εγώ µαθές από τη θάλασσα χειρότερο δεν ξέρω 
να καταλυεί τον άντρα, δύναµη κι ας έχει αυτός περίσσια.» 

 

140 Κι ο Ευρύαλος τότε του αποκρίθηκε κι αυτά τα λόγια του 'πε:  
«Ήταν σωστός, Λαοδάµα, ο λόγος σου και µίλησες ως πρέπει· 
ατός σου τώρα σύρε µίλα του και πες του τι γυρεύεις.»  

Ως άκουσεν ο γιός ο άντρόψυχος του Αλκίνου αυτά τα λόγια, 

  



στη µέση εστάθηκε της µάζωξης και του Οδυσσέα µιλούσε: 

145 «Και συ, πατέρα ξένε, κόπιασε να παραβγείς σε αγώνα,  
κάποιον αν έµαθες· ακάτεχος δε δείχνεις απ' αγώνες. 
Γι' άντρα δεν ξέρω εγώ τρανότερη στον κόσµο τούτο δόξα, 
απ' ό,τι κάνει µε τα πόδια του µοχτώντας και τα χέρια. " 
Έλα λοιπόν και συ, δοκίµασε, τις έγνοιες που 'χεις δίωξε' 

  

150 να φύγεις δε θ' αργήσεις· έτοιµο για σένα το καράβι  
βαθιά ριγµένο µες στη θάλασσα, κι οι σύντροφοι προσµένουν.»  

Γυρνώντας τότε ο πολυµήχανος του µίλησε Οδυσσέας: 
«Τι µε πικραίνετε ζητώντας µου τέτοιες δουλειές, Λαοδάµα; 
δεν έχω νου γι' άγώνες' οι έγνοιες µου µε δέρνουν, που 'χω τόσο 

  

155 µοχτήσει, τόσα σύρει βάσανα βαριά· στη σύναξη σας  
κάθουµαι τώρα, και στον πόθο µου να στρέψω στην πατρίδα 
έχω προσπέσει στο ρηγάρχη σας και στο λαό σας όλο.»  
Κι ο Ευρύαλος ανοιχτά τον ντρόπιασε και του αποκρίθη κι είπε: «Αλήθεια, ξένε, δε µου 
φαίνεσαι να νιώθεις απ' αγώνες,  

160 αυτούς που συνηθίζουν οι άνθρωποι πολλώ λογιώ να κάνουν  
µοιάζεις µε κάποιον που τα πέλαγα µε ναύτες τριγυρίζει 
µες στο πολύκουπο καράβι του, πραµατευτάδες όλους, 
και το φορτίο µονάχα γνοιάζεται, κι ο νους του στις πραµάτειες, 
κι ό,τι κερδίσει ακόµα αρπάζοντας· αγωνιστής δε δείχνεις!»  

165 Ταυροκοιτώντας ο πολύβουλος του απάντησε Οδυσσέας:  
«Ξένε, δε µίλησες πρεπούµενα κι αδικοπράχτης δείχνεις! 
Έτσι είναι, στους θνητούς οι αθάνατοι τις χάρες δε µοιράζουν 
σε όλους αχώριστα — το ανάριµµα, τη γνώση και τα λόγια. 
Τούτος γεννήθηκε ασκηµότερος στην όψη από τους άλλους, 

170 µα θέλησε ο θεός κι ο λόγος του σαρκώνει, και τον βλέπουν  
όλοι και χαίρουνται που ασκόνταφτα µιλεί, µε µια σεµνότη 
γλυκιά, και κάθε που συνάζουνται, νικάει τους άλλους όλους, 
κι όταν γυρνάει στην πόλη, σα θεό τον αντικρίζει ο κόσµος. 
Ο άλλος είναι όµορφος, µε αθάνατο θεό τον συνοµοιάζεις  

175 στην όψη, όµως ποτέ τα λόγια του δε στεφανώνει η χάρη.  
Όµοια και συ! Τρανά τα κάλλη σου, µηδέ θεός να δώσει  
τρανότερη οµορφιά θα δύνουνταν, όµως µυαλό δεν έχεις! 
Έτσι που µίλησες αταίριαστα, µου 'χεις πολύ ταράξει  
στα στήθη την καρδιά. Μα ακάτεχος δεν είµαι εγώ απ' αγώνες 

180 
καθώς φαντάζεσαι, µον' ήµουνα θαρρώ στους πρώτους µέσα,  
όσο στη νιότη µου θαρρεύοµουν και στα δικά µου χέρια. 

  



Τώρα πολλά µε ζώσαν βάσανα, πολλά έχω σύρει πάθη  
µέσα σε τόσα αντροπαλέµατα και κύµατα αγριεµένα. 
Μα κι έτσι, ακόµα τόσα που 'παθα, θα παραβγώ µαζί σας· 

185 αγκύλι στην καρδιά µου ο λόγος σου και µ' έχεις ξεσηκώσει!  

Αυτά είπε, και πετάχτη κι άρπαξε, µε το µαντί του ως ήταν, 
δίσκο τρανότερο, χοντρύτερο, µε πιο µεγάλο βάρος 
απ' όλους που κρατούσαν κι έριχναν οι Φαίακες συνατοί τους, 
κι αφού τον σβούριξε, τον πέταξε µε σιδερένιο χέρι· 

190 κι ως βούιξε η πέτρα, οι Φαίακες όλοι τους, οι µακροκουπολάτες,  
οι ξακουσµένοι στα πλεούµενα, στη γης έγειραν κάτω 
απ' την ορµή της πέτρας· κι άφησε των άλλων τα σηµάδια 
ο δίσκος πίσω, από τα χέρια του πετώντας· κι η Παλλάδα 
µε είδη θνητού σηµάδι βάνοντας του µίλησε και του 'πε: 

195 «Κι ένας τυφλός θα το ξεχώριζε τέτοιο σηµάδι, ξένε,  
ψαχουλευτά' τι αυτό δεν έσµιξε µε τα πολλά των άλλων,  
µον' είναι οµπρός που' µη σκιάζεσαι πια το δοκίµι ετούτο' 
ποιος Φαίακας να το φτάσει δύνεται και ποιος να το περάσει;»  

Στα λόγια τούτα ο θείος, πολύπαθος εχάρηκε Οδυσσέας, 

200 θωρώντας τώρα µες στη σύναξη πως έχει κι ένα φίλο·  
του αλάφρωσε η καρδιά και µίλησε στους Φαίακες πιο αγεράτα: 
«Φτάσετε τούτον πρώτα οι νιούτσικοι, µετά θα ρίξω κι άλλον 
τόσο θα πάει για και µακρύτερα, φαντάζουµαι, και τούτος. 
Μα κι απ' τους άλλους το κουράγιο του ποιόν σπρώχνει κι η καρδιά του;  

205 να παραβγούµε ας έρθει! Μ' έχετε παραθυµώσει αλήθεια  

Γροθιά και πάλεµα και τρέξιµο — τι θέλει να διαλέξει 
από τους Φαίακες όλους όποιος σας; — εξόν ο Λαοδάµας, 
τι ξένος του είµαι· ποιος θα τα 'βαζε µε όποιον του δείχνει αγάπη; 
Και τιποτένιος είναι κι άµυαλος αυτός που από δικού του 

210 τον που τον δέχτη και τον φίλεψε θα πει ν' αντροκαλέσει  
µέσα σε ανθρώπους ξένους· χάλασε µονάχος τη δουλειά του! 
Με όλους τους άλλους συνερίζουµαι, δεν αψηφώ κανέναν 
να τον γνωρίσω θέλω, αντίκρυ του να µετρηθώ' πολλά 'ναι 
λέω των αντρών τα συνερίσµατα, κακός δεν είµαι σε όλα' 

215 

ξέρω καλά το καλοτόρνευτο δοξάρι να δουλεύω·  
δικιά µου η σαγιτιά που θα 'βρισκε να ρίξει πρώτη κάποιον 
µέσα στο πλήθος των αντίµαχων, όσο πολλοί κι αν ήταν  
οι σύντροφοί µου, πλάι µου στέκοντας, κι όσο κι αυτοί αν δοξεύαν.  

 



Στων Τρωών τη χώρα ένας µε κέρδιζε µονάχα στο δοξάρι, 

220 ο Φιλοχτήτης, σαν αρχίζαµε τις σαγιτιές οι Αργίτες'  
µα από τους άλλους λέω δε βρίσκεται να µε νικάει κανένας, 
απ' τους θνητούς µαθές, που γεύουνται ψωµί στον κόσµο απάνω. 
Με τους παλιούς ηρώους δε θα 'θελα να µπω σε ξεσυνέρια, 
τον Ηρακλή για και τον Εύρυτο, της Οιχαλίας το ρήγα,  

225 που και µε αθάνατους παράβγαιναν στου δοξαριού την τέχνη.  
Γι' αυτό και τον τρανό τον Εύρυτο νωρίς τον βρήκε ο Χάρος, 
κι ουδέ στο αρχοντικό του εγέρασε' τον σκότωσε οργισµένος 
ο Φοίβος, σαν τον αντροκάλεσε να ρίξουν στο δοξάρι. 
Και το κοντάρι ρίχνω όσο κανείς ουδέ σαγίτα ρίχνει.  

 

230 Μόνο στα πόδια αλήθεια σκιάζουµαι µη µε περάσει κάποιος  
από τους Φαίακες, τι απ' τα κύµατα τα πλήθια το κορµί µου 
που επαιδεύτη, κι όπως το άρµενο δε µου 'µεινε ως το τέλος 
γερό, να ξαποσταίνω πάνω του, µου λύθηκαν τα γόνα.»  

Έτσι µιλούσε, κι όλοι απόµειναν και δεν έβγαναν άχνα,  

  

235 και µόνο ο Αλκίνοος του αποκρίθηκε κι αυτά τα λόγια του 'πε:  
«Όσα µας είπες δε µας πείραξαν καθόλου αλήθεια, ξένε!  
θέλεις µονάχα την αξιότη σου να δείξεις, που 'χεις πάντα, 
θυµώνοντας που τούτος ο άγουρος µπροστά στη σύναξη όλη  
σε ντρόπιασε' ποιος άντρας φρόνιµος, που κρένει µυαλωµένα,  

  

240 να πει κακό ποτέ θα δύνουνταν για τη δικιά σου αξιότη;  
Μα τώρα οµπρός, και συ ένα λόγο µου ν' ακούσεις θέλω, σε άλλους  
ηρώους για να τον πεις αργότερα, σαν τρως στο αρχοντικό σου  
µε τα παιδιά και τη γυναίκα σου, και τη δικιά µας τύχει  
να θυµηθείς αξιότη: αδιάκοπα και µας ο ∆ίας πως δίνει  

245 από τα χρόνια των πατέρων µας τρανές πιδεξιοσύνες.  
Πυγµάχοι εµείς δεν είµαστε άψεγοι µηδέ και παλεστάδες,  
µα τρέχουν γρήγορα τα πόδια µας, και πρώτοι στα καράβια.  
Γλέντια, χοροί, πολλές ρουχαλλαξιές, λουτρά ζεστά, κλινάρια,  
κιθάρες — µε όλα αυτά χαρούµενοι περνούµε τη ζωή µας!  

250 Τώρα απ' τους Φαίακες οι καλύτεροι για ελάτε χορευτάδες  
χορό ν' ανοίξετε, διαγέρνοντας στη γη του ο ξένος πίσω  
να λέει στους φίλους του, πως είµαστε στα πόδια, στο τραγούδι  
και στο χορό και στ' αρµενίσµατα πολύ πιο πρώτοι απ' όλους.  
Ένας ακόµα τη γλυκόλαλη να φέρει εδώ κιθάρα  

255 
για τό ∆ηµόδοκο· θα βρίσκεται στο αρχοντικό µου κάπου.»  
Αυτά είπε ο Αλκίνοος ο θεόµορφος, κι ευτύς κινούσε ο κράχτης 

  



τη βαθουλή κιθάρα γρήγορα να φέρει απ' το παλάτι. 
Κι οι κρισολόγοι, όπως σηκώθηκαν εννιά και διαλεγµένοι 
απ' το λαό, που στα δοκίµια τους καλά τα πάντα ορίζαν,  

260 το χοροστάσι ίσιωσαν κι άνοιξαν φαρδύ τρογύρα αλώνι.  
Κι ως ήρθε ο κράχτης τη γλυκόλαλη κιθάρα κουβαλώντας, 
τράβηξε αµέσως ο ∆ηµόδοκος στη µέση, και τρογύρα  
αγόρια πήραν θέση νιούτσικα, πιδέξιοι χορευτάδες, 
κι αρχίσαν θείο χορό, τα πόδια τους χτυπώντας, κι ο Οδυσσέας  

265 θιαµαίνουνταν, τις σπίθες που 'βγαζαν τα πόδια τους θωρώντας.  

Κι εκείνος την κιθάρα παίζοντας γλυκό τραγούδι αρχίζει, 
πώς η Αφροδίτη η οµορφοστέφανη κι ο Άρης σε αγάπη επέσαν 
και πώς αρχή κρυφά πρωτόσµιξαν στου Ηφαίστου το παλάτι' 
κι εκείνος δώρα της εχάρισε πολλά, και το κλινάρι  

270 βαριά του ρήγα Ηφαίστου εντρόπιασε' µα ο Γήλιος, που τους είδε  
να σµίγουν, έτρεξε στον Ήφαιστο και του 'πε το µαντάτο. 
Κι αυτός, σαν άκουσε το µήνυµα και τον πικρό το λόγο,  
στο χαλκιδιό του επήγε κλώθοντας κακές δουλειές στα φρένα· 
και βάλθηκε, τρανό στο κούτσουρο πιθώνοντας αµόνι,  

275 δίχτυα να φτιάνει, ασύντριφτα, άλυτα, για να βρεθούν δεµένοι.  
Κι ως µε τον Άρη τα 'χε, χάλκεψε µε πονηριά τα δίχτυα, 
κι έπειτα µπήκε µες στην κάµαρα, που πλάγιαζε τις νύχτες· 
κι άπλωσε γύρα τα πλεµάτια του στου κλιναριού τα πόδια, 
πολλά να κατεβαίνουν έβαλε κι από τα µεσοδόκια, 

280 λεπτά σαν αραχνιές· δε δύνουνταν κανείς να τα ξεκρίνει,  
θεός κι ας ήταν τι µε ξέχωρο τα 'χε χαλκέψει δόλο.  
Κι αφού στην κλίνη γύρα εσκόρπισε τα δολερά του δίχτυα, 
στη Λήµνο τάχα, στο καλόχτιστο να πάει νησί κινούσε,  
που από τις άλλες χώρες πιότερη της είχε αγάπη πάντα.  

285 Ο Άρης ωστόσο ο χρυσοχάλινος δε βίγλιζε του κάκου·  
τον Ήφαιστο θωρώντας που 'φευγε, τον ξακουστό τεχνίτη, 
να πάει στου Ηφαίστου του περίλαµπρου κινούσε το παλάτι, 
να σµίξει µε την ωριοστέφανη Κυθέρεια λαχταρώντας. 
Εκείνη απ' τον τρανό τον κύρη της, το γιο του Κρόνου, ό,τι είχε 

290 γυρίσει και καθόταν κι άνοιξεν εκείνος, κι όπως µπήκε,  
το χέρι σφίγγοντας της µίλησε κι αυτά της λέει τα λόγια: 
«Πάµε, καλή µου, να πλαγιάσουµε, τον πόθο να χαρούµε· 
ο Ήφαιστος τώρα εδώ δε βρίσκεται' πια θα 'χει πάει στη Λήµνο 
το δίχως άλλο, τους αγριόφωνους για ν' ανταµώσει Σίντες.» 

 



295 Είπε, κι εκείνης της καλάρεσε να κοιµηθούν αντάµα' 
όµως στο στρώµα µόλις έπεσαν, τρογύρα τους απλώσαν 
κρυφά του πολυµήχανου Ήφαιστου τ' άφαντα δίχτυα, κι ούτε 
πια είχαν τη δύναµη τα µέλη τους ν' ασκώσουν, να κουνήσουν,  
και τότε το 'νιωσαν πως πιάστηκαν και γλιτωµό δεν έχουν.  

  

300 Στην ώρα πάνω ο Κουτσοπόδαρος, ο ξακουστός τεχνίτης,  
µε βιάση διάγειρε στον Όλυµπο, πριχού στη Λήµνο φτάσει' 
ο Ήλιος µαθές τους παραµόνευε και του 'φερε µαντάτο. 
Και πήρε δρόµο για το σπίτι του µε πικραµένα σπλάχνα, 
κι ως στάθη οµπρός στην πόρτα, η µάνητα βαριά τον συνεπήρε' 

305 φωνή του ξέφυγε άγρια κι έκραξε τους αθανάτους όλους:  
«Πατέρα ∆ία και σεις αθάνατοι θεοί µακάριοι, ελάτε! 
∆έστε δουλειές για γέλια, αβάσταχτες, πως η Αφροδίτη δείχνει, 
του γιου του Κρόνου η κόρη, πάντα της σε µένα καταφρόνια,  
τι, είµαι κουτσός, και την αγάπη της την κρύβει για τον Άρη, 

310 που ειν' όµορφος και τα ποδάρια του γερά, µα εγώ σακάτης  
γεννήθηκα' σ' αυτό δεν έφταιξεν άλλος κανείς, µονάχα 
οι δυο γονιοί µου, που δεν έπρεπε να µ' έχουν γεννηµένο. 
Μα για κοιτάχτε τους πως κοίτουνται και χαίρουνται τον πόθο 
στην κλίνη τη δικιά µου! Η πίκρα µου θεριεύει που τους βλέπω. 

  

315 Όµως κι αυτοί δεν το φαντάζουµαι πια να πλαγιάσουν έτσι  
καν µια στιγµή, κι ας είναι η αγάπη τους τρανή· την όρεξη τους  
κι οι δυο θα χάσουν! Μα τα βρόχια µου κι ο δόλος µου δεµένους 
θα τους κρατούν, ωσόπου ο κύρης της τα δώρα µου γυρίσει, 
που για τη σκύλα θυγατέρα του περίσσια του 'χα δώσει·  

  

320 γιατί, κι αν είναι η κόρη του όµορφη, καµιά δεν έχει πίστη!»  

Σαν είπε αυτά, στο χαλκοκάτωφλο συνάχτηκαν παλάτι  
Οι αθάνατοι οι άλλοι: ήρθεν ο Απόλλωνας ο µακροσαγιτάρης, 
κι ο Ποσειδώνας ήρθε, κι έτρεξε κι ο Ερµής ο πρωτοκλέφτης, 
και µοναχά οι θεές στα σπίτια τους από ντροπή απόµειναν. 

325 Κι οι αγαθοδότες όπως στάθηκαν, οι τρισµακαρισµένοι  
θεοί στην πόρτα αντίκρυ, σε άσβηστο ξέσπασαν όλοι γέλιο, 
του Ηφαίστου ως είδαν του πολύβουλου τα δίχτυα και τους δόλους· 
κι έτσι µιλούσεν ο καθένας τους στο διπλανό γυρνώντας:  
«Καµιά δουλειά κακή δεν πρόκοψε' τον γρήγορο τον φτάνει 

330 
ο σιγανός. Για ιδές τον Ήφαιστο, που τσάκωσε τον Άρη,  
κουτσός, αργός, τον πιο γοργόποδο µες στους θεούς του Ολύµπου, 

  



µε δόλο. Τώρα για το ντρόπιασµα χρωστάει κι απανωτίµι!» 

Τέτοια σταύρωναν συναλλήλως τους εκείνοι λόγια τότε, 
κι ο Απόλλωνας ο ρήγας µίλησε του Ερµή και τέτοια του 'πε: 

335 «Ερµή, του ∆ία γιε αγαθόδωρε, για πες µου, ψυχολάτη,  
µε τη χρυσή Αφροδίτη δίπλα σου θα το 'θελες στο στρώµα 
να κοίτεσαι και να 'σαι µε άλυτα πλεµάτια αλυσωµένος;»  
Κι ο ψυχολάτης του αποκρίθηκεν Αργοφονιάς και του 'πε: 
«Μακάρι, µακρορίχτη Απόλλωνα! Κι ας ήταν ένα γύρο  

340 τρεις φορές τόσα δίχτυα αρίφνητα να ζώνουν το κορµί µου,  
και σεις, θεοί, κι οι θέαινες όλες τους να µας θωρείτε, 
φτάνει µε τη χρυσή Αφροδίτη δίπλα µου να κοίτουµαι στο στρώµα!»  

Έτσι µιλούσε, κι οι άλλοι αθάνατοι θεοί τα γέλια έβαλαν'  
ο Ποσειδώνας µόνο αγέλαστος κρατιόταν, και ζητούσε  

345 µε παρακάλια από τον Ήφαιστο τον Άρη να λυτρώσει,  
και κράζοντας τον ανεµάρπαστα κινούσε λόγια οµπρός του: 
«Λυσ 'τον, εγώ το παίρνω πάνω µου να σου πλερώσει πλέρια 
ό,τι ταιριάζει στους αθάνατους µπροστά, καθώς προστάζεις.»  
Κι ο δοξασµένος Κουτσοπόδαρος απηλογιά του δίνει:  

350 «Της γης αφέντη, τέτοια πράµατα µη µου ζητάς αλήθεια!  
Για ένα χαµένο εγγύηση παίρνοντας χαµένος βγαίνεις πάντα. 
Εσένα πως µες στους αθάνατους θεούς να δέσω, αν φύγει  
ο Άρης αφήνοντας µε απλέρωτο, µια και λυθεί απ' τα δίχτυα;»  
Κι ο Ποσειδώνας του αποκρίθηκε και του 'πε, ο κοσµοσείστης: 

355 «Ήφαιστε, αν πάρει δρόµο φεύγοντας και χρέος σου αφήσει πίσω  
ο Άρης, ατός µου εγώ σου υπόσκουµαι να σου το ξεπλερώσω.»  
Κι ο δοξασµένος Κουτσοπόδαρος απηλογιά του δίνει: 
«Πρεπό δεν είναι κι ουδέ γίνεται να σου αρνηστώ τη χάρη.»  

Αυτά είπεν ο αντρειωµένος Ήφαιστος και τα πλεµάτια λύνει· 

360 κι αυτοί, απ' τα δίχτυα που τους έδεναν σφιχτά λευτερωµένοι, 
µεµιάς πετάχτηκαν και τράβηξαν — εκείνος για τη Θράκη, 
τούτη, η Αφροδίτη η αχνογελόχαρη, στην Κύπρο πέρα έδιάβη,  
στην Πάφο, όπου της είχαν τέµενος κι ένα βωµό ευωδάτο.  
Εκεί την έλουσαν οι Χάριτες, την άλειψαν µε λάδι αθάνατο, 

365 µε αυτό που αλείβουνται κι οι άλλοι θεοί κι αστράφτουν,  
και ρούχα πάγκαλα της φόρεσαν, θωρώντας να θαµάξεις.  

Αυτά ετραγούδα ο πολυδόξαστος τραγούδιστής· ωστόσο 

 



ακούοντας ο Οδυσσέας αγάλλουνταν βαθιά, µαζί του κι οι άλλοι, 
οι Φαίακες, οι άντρες οι µακρόκουποι και θαλασσακουσµένοι. 

 

370 Το Λαοδάµα τότε πρόσταξεν ο Αλκίνοος και τον Άλιο  
χορό να στήσουν µόνοι, τι ήξεραν την τέχνη κάλλιο απ' ολους.  
Κι εκείνοι πορφυρή στα χέρια τους, πανώρια επήραν σφαίρα, 
που τους την είχε φτιάσει ο Πόλυβος µε τη σοφή του τέχνη, 
κι ο ένας απάνω ως τα βαθίσκιωτα τη σφεντονούσε νέφη, 

375 λυγώντας πίσω, κι ο άλλος εύκολα, ψηλά απ' τη γη πηδώντας,  
την έπιανε, πριχού τα πόδια του ξανά το χώµα αγγίξουν. 
Κι αφού δοκίµασαν την τέχνη τους στη σφαίρα που πετούσαν 
ίσια ψηλά, πήραν και χόρευαν στη γη την πολυθρόφα  
κι έκαναν χίλια δυο σακίσµατα· χτυπούσαν παλαµάκια 

380 οι άλλοι στο αλώνι µέσα νιούτσικοι, κι ήταν ο αχός περίσσιος.  

Τότε ο Οδυσσέας ο αρχοντογέννητος µιλούσε στον Αλκίνο: 
«Αλκίνοε, βασιλιά περίλαµπρε, µες στο λαό σου ο πρώτος, 
στην τέχνη του χορού δεν έχετε το ταίρι σας — µου το 'πες,  
µα τώρα το 'δα µε τα µάτια µου' σαστίζω που τους βλέπω!» 

  

385 Είπε, κι ο Αλκίνοος καταχάρηκε µε του Οδυσσέα το λόγο,  
κι ευτύς στους Φαίακες, στους περίλαµπρους µιλούσε κουπολάτες: «Ακούστε, Φαίακες 
πρωτοστάτορες και πρωτοκεφαλάδες' 
αλήθεια δείχνει να 'ναι ο ξένος µας περίσσια µυαλωµένος.  
Μα ελάτε, δώρα να του δώσουµε φιλιάς, καθώς ταιριάζει.  

390 Τη χώρα τούτη τώρα δώδεκα ρηγάδες αφεντεύουν,  
περίλαµπροι, και τριτοδέκατος εγώ λογιέµαι ατός µου 
µαντί καλοπλυµένο φέρτε του λοιπόν καθείς σας τώρα  
κι ένα χιτώνα κι ένα τάλαντο χρυσάφι τιµηµένο. 
Και να τα φέρουν όλα γρήγορα, που ο ξένος παίρνοντας τα  

395 στα χέρια, να κινήσει ολόχαρος απόψε για το δείπνο.  
Κι ο Ευρύαλος θέλω µε γλυκόλογα να τον καλοκαρδίσει 
και µ' ένα δώρο, τι του µίλησε πιο πριν αταίριαστα του.»  

Αυτά είπε ο Αλκίνος κι οι άλλοι σύγκλιναν στα λόγια του κι αµέσως 
από 'ναν κράχτη έστειλαν όλοι τους τα δώρα να τους φέρει.  

  

400 Κι ο Ευρύαλος τότε απηλογήθηκε κι αυτά µιλώντας είπε:  
«Αλκίνοε, βασι πια ερίλαµπρε, µες στο λαό σου ο πρώτος, 
στους ορισµούς σου! Εγώ τον ξένο µας θα τον καλοκαρδίσω' 
σπαθί του δίνω — ιδές το! — ολόχαλκο, που το χερόλαβό του 
είναι ασηµένιο· το θηκάρι του, που ολόγυρα το ντύνει,  

  



405 φτιαγµένο από φίλντισι νιόκοπο' µεγάλο βιος αξίζει.»  

Σαν είπε αυτά, το ασηµοκάρφωτο σπαθί του παραδίνει, 
και κράζοντας τον ανεµάρπαστα του συντυχαίνει λόγια: 
«Πατέρα ξένε, χαίρε! Αν ξέφυγε βαρύς κανένας λόγος,  
ας τον σηκώσει ανεµορούφουλας, αλλού µακριά να πέσει!  

410 Κι ας δώσουν οι θεοί το ταίρι σου να ιδείς και στην πατρίδα  
να στρέψεις· χρόνους βασανίζεσαι µακριά από τους δικούς σου.»  

Γυρνώντας τότε ο πολυµήχανος του µίλησε Οδυσσέας: 
«Χαίρε και συ, καλέ, κι οι αθάνατοι µόνο καλό ας σου δίνουν! 
Μακάρι του σπαθιού, που µου 'δωκες καλοκαρδίζοντάς µε, 

415 να µην έρθει καιρός αργότερα να νιώσεις την ανάγκη!»  

Αυτά είπε, και το ασηµοκάρφωτο σπαθί περνά στους ώµους.  
Ο ήλιος βουτούσε πια, σαν του 'φεραν τα τιµηµένα δώρα' 
κι οι κράχτες οι έµνοστοι τα πήγαιναν στου Αλκίνου το παλάτι, 
κι εκεί τα παίρναν του αψεγάδιαστου του Αλκίνου οι γιοί, που τρέχαν 

420 και τα ώρια δώρα µπρος στη µάνα τους τη σεβαστή απιθώναν.  
Στους άλλους µπήκε οµπρός ο αντρόψυχος Αλκίνοος, κι ως έφτασαν  
και στα θρονιά τ' αψηλοπόδαρα κάθισαν του αντρωνίτη, 
ο Αλκίνοος στην Αρήτη εµίλησε γυρνώντας, ο αντρειωµένος: 
«Γυναίκα, φέρε εδώ την πιο όµορφη κασέλα µας και βάλε 

425 µέσα χιτώνα κι ολοκάθαρο µαντί από τα δικά µας·  
και στήστε στη φωτιά το χάλκωµα, νερό ζεστάνετε του'  
και σα λουστεί και δει τα δώρα του καλοσυγυρισµένα,  
αυτά που οι Φαίακες οι αψεγάδιαστοι του κουβάλησαν, να 'χει  
πια να χαρεί το γιόµα ξέγνοιαστος και το γλυκό τραγούδι.  

430 Κι εγώ για δώρο την πανέµορφη µαλαµατένια τούτη  
του δίνω κούπα, στο παλάτι του σπονδές στο ∆ία σαν κάνει  
και στους θεούς τους αποδέλοιπους, να µου θυµάται πάντα.»  
Είπε, κι η Αρήτη ευτύς επρόσταξε τις δούλες της να στήσουν,  
χωρίς να χάσουν ώρα, τρίποδο πα στη φωτιά λεβέτι.  

435 Κι αυτές το λουτρολέβετο έστησαν στη λαµπαδούσα φλόγα,  
νερό το γέµισαν, κι ως άναψαν κάτω δαδιά, εσκεπάστη  
του λεβετιού η κοι πια απ' το σύφλογο και το νερό ζεστάθη.  
Η Αρήτη ωστόσο απ' το κελάρι της µιαν όµορφη κασέλα  
είπε και φέραν για τον ξένο της, και στοίβαζε τα δώρα  

440 των Φαιάκων τα τρανά, τα πάγκαλα — τα ρούχα, το χρυσάφι.  
Μαντί κι ωραίο χιτώνα του 'βαλεν ακόµα απ' τα δικά της,  

 



κι έτσι γυρνώντας ανεµάρπαστα του συντυχαίνει λόγια:  
«Ατός σου κοίταξε το σκέπασµα, µετά σφιχτόδεσε το,  
µήπως κανένας στο ταξίδι σου βρεθεί και το πειράξει, 

 

445 σε γλυκόν ύπνο αν γείρεις, στο άρµενο το µαύρο ως ταξιδεύεις.»  

Τα λόγια τούτα ο θείος, πολύπαθος σαν άκουσε Οδυσσέας,  
πήρε και σφάλισε το σκέπασµα και µε πιδέξιο κόµπο,  
που του 'χε µάθει η Κίρκη κάποτε, µεµιάς το σφιχτοδένει. 
Στην ώρα πάνω κι η κελάρισσα τον κάλεσε ν' ανέβει 

450 και να λουστεί' κι εκείνος χάρηκε ζεστά λουτρά σαν είδε·  
τόση δεν είχε καλοπόρεψη συχνά µαθές, αφόντας  
της Καλυψώς της καλοπλέξουδης παράτησε το σπίτι' 
τι εκείνη σα θεό τον γνοιάζουνταν αλήθεια νύχτα µέρα.  
Κι αφού τον λούσαν και τον άλειψαν µε µύρο οι παρακόρες 

455 και µε πανέµορφη τον έντυσαν χλαµύδα και χιτώνα,  
απ' το λουτρό κινώντας τράβηξε να πάει στους κρασοπότες.  
Κι η Ναυσικά, που απ' τους αθάνατους την οµορφιά είχε δώρο, 
πλάι στου αντρωνίτη του καλόχτιστου τον παραστάτη εστάθη, 
τον Οδυσσέα να ιδούν τα µάτια της και να τον καµαρώσει· 

460 κι έτσι µιλώντας ανεµάρπαστα του συντυχαίνει λόγια:  
«Έχε γεια, ξένε! Στην πατρίδα σου σα φτάσεις κάποια µέρα, 
µη µου ξεχνάς· πιο απ' όλους τη χρωστάς σε µένα τη ζωή σου!»  

Γυρνώντας τότε ο πολυµήχανος της µίλησε Οδυσσέας: 
«Μακάρι, Ναυσικά, του αντρόκαρδου του Αλκίνου θυγατέρα,  

465 να δώσει ο ∆ίας, ο κεραυνόχαρος της Ήρας άντρας, να 'ρθω  
στο σπίτι µου, τη µέρα κάποτε να ιδώ του γυρισµου µου!  
Αν γύριζα, θα σου προσευχόµουν αδιάκοπα κει πέρα  
σα σε θεά, τι εσύ µου χάρισες ζωή ξανά, παρθένα!»  

Σαν είπε τούτα, πήγε κι έκατσε στο ρήγα Αλκίνοο δίπλα, 

470 την ώρα που τα κρέατα µοίραζαν και το κρασί συγκέρνουν.  
Κι ο κράχτης τον τρανό τους έφερε τραγουδιστή, που ο κόσµος 
τόνε τιµούσε, το ∆ηµόδοκο, και µπρός σε µια κολόνα  
ψηλή, για ν' ακουµπάει, τον κάθισε, στους καλεσµένους µέσα. 
Τότε ο Οδυσσέας ο πολυµήχανος ασπροδοντάτου χοίρου  

475 κόβει απ' την πλάτη, που όλη γυάλιζε του πάχους, µια µερίδα -  
την πιο µεγάλη πίσω αφήνοντας — και µίλησε του κράχτη: 
«Να, δώσε, κράχτη, στο ∆ηµόδοκο να φάει το κρέας ετούτο, 
για να του δείξω την αγάπη µου, κι ας νιώθω τόση πίκρα.  

  



Όλοι οι θνητοί στους τραγουδάρηδες τιµή και σέβας δείχνουν,  

480 γιατί είναι η Μούσα που τους έµαθε πολλούς σκοπούς, και πάντα  
για τη γενιά των τραγουδάρηδων µεγάλη αγάπη νιώθει.»  

Αυτά είπε, κι ο διαλάλης το 'φερε και το 'βαλε στα χέρια  
του ηρώου ∆ηµόδοκου, που χάρηκε στα φρένα παίρνοντας το. 
Κι αυτοί στα ετοιµασµένα αντίκρυ τους φαγιά τα χέρια άπλωσαν 

  

485 και σύντας του πιοτού θαράπεψαν και του φαγιού τον πόθο,  
γυρνώντας ο Οδυσσέας εµίλησε στον τραγουδάρη κι είπε:  
«Απ' όλους τους θνητούς, ∆ηµόδοκε, τιµώ περίσσια εσένα!  
Ο Απόλλωνας για η Μούσα σ' έµαθε, του γιου του Κρόνου η κόρη' 
που τραγουδάς µε τάξη κι όµορφα των Αχαιών τη µοίρα,  

490 τι έκαµαν, τι έπαθαν, τι τράβηξαν µαθές οι Αργίτες — όλα,  
λες κι ήσουνα µπροστά για τ' ακουσες από κανέναν άλλον.  
Μα άλλαξε τώρα, το µαστόρεµα τραγούδα µας του αλόγου  
του ξύλινου, ο Επειός πώς το 'φτιασε µαζί µε την Παλλάδα,  
πώς ο Οδυσσέας ο αρχοντογέννητος το ανέβασε στο κάστρο 

495 της Τροίας, γεµάτο από πολέµαρχους, κι η πολιτεία κουρσεύτη.  
Αν τούτα εσύ µε τάξη κι όµορφα µας τα ιστορήσεις τώρα,  
δε θα βρεθεί στον κόσµον άνθρωπος να µην του µολογήσω  
θεός καλόγνωµος πως σου 'δωκε του τραγουδιού τη χάρη!»  
Είπε, κι αυτός, θεοσυνέπαρτος, κινούσε το τραγούδι,  

500 απ' τη στιγµή που στα καλύβια τους βάλαν φωτιά και µπήκαν  
στα καλοκούβερτα καράβια τους οι Αργίτες και κίνησαν. 
Οι άλλοι, οι κρυµµένοι µέσα στο άλογο, στον Οδυσσέα τρογύρα 
τον πολυδόξαστο, στη σύναξη των Τρωών βρίσκονταν κιόλας· 
τι οι Τρώες ατοί τους το 'χαν το άλογο στο κάστρο απάνω σύρει. 

505 Εκεί στεκόταν τούτο· γύρα του καθούµενοι λαλούσαν  
άκριτα λόγια οι Τρώες, κι οι γνώµες τους τριώ λογιώ ακουγόνταν: 
Το κούφιο ξύλο για µε ανέσπλαχνο χαλκό να κοµµατιάσουν, 
για στην κορφή ψηλά τραβώντας το στα βράχια να το ρίξουν, 
για να το αφήσουν, στους αθάνατους, για να γλυκαίνει η οργή τους, 

510 χαρίζοντας το. Τούτο κι έγινε' τι είχε γραµµένα η µοίρα'  
να χαλαστεί το κάστρο, απ' τη στιγµή που εντός του θα δεχόταν 
το γιγαντένιο ξύλινο άλογο, που οι πρώτοι Αργίτες µέσα 
κάθονταν φέρνοντας το θάνατο και το χαµό στους Τρώες. 
Έψαλλε ακόµα, οι γιοί των Αχαιών απ' το άλογο πως βγήκαν 

515 
τον κούφιο τους κρυψώνα αφήνοντας, πώς πάτησαν το κάστρο  
το απόγκρεµο και πώς το ρήµαξαν ολούθε δώθε κείθε, 

  



πώς τέλος ο Οδυσσέας εκίνησε, παρόµοιος µε τον Άρη, 
να πάει µε το Μενέλαο τρέχοντας στου ∆ήφοβου το σπίτι· 
κι έλεγε, ο πιο βαρύς του πόλεµος πώς στάθη εκείνος τότε, 

520 και νίκησε µε παραστάτισσα την αντρειανή Παλλάδα.  

Αυτά ετραγούδα ο πολυδόξαστος τραγουδιστής· ωστόσο 
έλιωνε εκείνος, και του µουσκεύαν τα µάγουλα απ' τα δάκρυα. 
πώς µια γυναίκα κλαίει τον άντρα της, πεσµένη πάνωθέ του, 
που οµπρός στους άλλους και στο κάστρο του σκοτώθη, για να διώξει 

525 απ' τα παιδιά του και την πόλη του την ανελέητη µέρα'  
κι αυτή να σπαρταράει θωρώντας τον και να πεθαίνει οµπρός της  
σκούζει βαριά, χυµένη γύρα του· κι οι οχτροί µε τα κοντάρια  
στην πλάτη και στους ώµους πίσωθε χτυπώντας τη στο δρόµο  
τη σπρώχνουν της σκλαβιάς, ασήκωτους καηµούς και θλίψες να 'χει, 

530 κι από τον πόνο τον πικρότατο τα µαγουλά της λιώνουν  
όµοια πικρά τα δάκρυα στάλαζαν απ' του Οδυσσέα τα µάτια.  
Κανείς δεν το 'χε νιώσει που' κλαιγεν από τους άλλους όλους'  
ο Αλκίνοος µοναχά τον πρόσεξε και τον νογήθη, δίπλα  
καθώς καθόταν, και τον άκουσε να βαριαναστενάζει.  

535 Ευτύς στους Φαίακες, τους περίλαµπρους µιλούσε κουπολάτες:  
«Ακούστε, Φαίακες πρωτοστάτορες και πρωτοκεφαλάδες !  
Πια την ψιλόφωνη ο ∆ηµόδοκος κιθάρα του ας σκολάσει' 
δε µοιάζει αλήθεια το τραγούδι του χαρά να δίνει σε όλους·  
από την ώρα που στο δείπνο µας ο θείος ο τραγουδάρης  

540 ασκώθη, µια στιγµή δεν έπαψε να κλαίει και να θρηνάται  
ο ξένος µας' βαριά τα φρένα του θα βασανίζει πίκρα. 
Λοιπόν ας πάψει ο τραγουδάρης µας, χαρά να νιώθουµε όλοι,  
κι εµείς, τον ξένο που φιλεύουµε, κι ο ξένος µας· δεν έχει  
κάλλιο απ' αυτό. Και µη δε δίνουµε στο σεβαστό µας ξένο  

545 τώρα απ' αγάπη και προβάδισµα και τιµηµένα δώρα;  
Τον ξένο, τον ικέτη, που 'πεσε στα πόδια σου, τον νιώθεις  
ίδια αδερφό, και λίγο αν έτυχε να 'χεις µυαλό. Για τούτο  
και συ δε θέλω να µου κρύβεσαι· σε ό,τι ρωτώ αποκρίσου  
πια δίχως δόλο' το καλύτερο θαρρώ είναι να µιλήσεις.  

550 Πες τ' ονοµά σου! πώς σε φώναζαν η µάνα σου κι ο κύρης  
κι οι άλλοι κει πέρα, µες στο κάστρο σας, κι ολόγυρα οι γειτόνοι;  
Κανείς δεν έµεινε ανοµάτιστος ποτέ από τους ανθρώπους,  
καν αχαµνόσογος καν άρχοντας, στον κόσµο µια και βρέθη.  
Μόλις παιδιά οι γονιοί γεννήσουνε, τα νοµατίζουν όλα.  

 



555 Κι ακόµα πες µου, ποια είν' η χώρα σου κι η πόλη κι ο λαός σου,  
για να σε πάνε τα καράβια µας µε τους διαλογισµούς τους' 
τι εµείς οι Φαίακες στα καράβια µας δε θέµε καπετάνιους  
κι ουδέ τιµόνια, σαν που βρίσκουνται στων άλλων τα καράβια' 
ό,τι λογιάζουµε, ό,τι θέλουµε µονάχα τους το βρίσκουν,  

560 και των ανθρώπων όλων ξέροντας και καρπερά χωράφια  
και πολιτείες, γοργά της θάλασσας τα πλάτη διαπερνούνε  
συντυλιγµένα µες σε σύγνεφο και καταχνιά, κι που δ' έχουν  
φόβο ποτέ τους να βουλιάξουνε κι ουδέ ζηµιά να πάθουν.  
Ακούστε όµως και τουτο: ο κύρης µου, χρόνια πα πια , ο Ναυσίθος, 

565 θυµούµαι που 'λεγε πως κάποτε θα θύµωνε µαζί µας  
ο Ποσειδώνας, τι όλους σπίτια τους γερους τους προβοδάµε'  
κι ένα καράβι µας καλόφτιαστο, την ώρα που θα 'ρχόταν-  
από προβόδισµα, θα το 'σπαζε στο αχνό το πέλαο µέσα, 
και µε βουνό τρανό θα σκέπαζε την πολιτεία µας γύρα.  

570 Τέτοια ιστορούσε τότε ο γέροντας· µα αυτά θα τα τελέψει  
για θα τ' αφήσει ο θεός ατέλευτα, καθώς µαθές του αρέσει. 
Μον' ελα τώρα, δώσ' µου απόκριση και την αλήθεια πες µου: 
πώς ταξιδευτής και παράδειρες; σε ποιες εδιάβης χώρες; 
σε ποιους ανθρώπους; σε πολύψυχες ποιες πολιτείες εβρέθης; 

575 ποιοί τους είναι άνοµοι κι ανέσπλαχνοι και δεν ψηφουν το δίκιο,  
και ποιοί αγαπούν τον ξένο νιώθοντας και του θεου το φόβο; 
Κι ακόµα γιατί κλαις και δέρνεσαι, κάθε που ακούς, για πες µου, 
της Τροίας τα πάθη κι όσα τράβηξαν οι ∆αναοί από το Άργος; 
Είναι οι θεοί που τους τα µοίρασαν και χαλασµό συγκλώσαν τόσων  

580 ανθρώπων, στους µελούµενους για να γενούν τραγούδι.  

Μήπως µπροστά στην Τροία σκοτώθηκε κανείς απ' τους δικούς σου. γαµπρός για 
πεθερός αντρόψυχος; τι αυτοί µαθές απ' όλους,  
µετά απ' το σόι µας και το γαίµα µας, οι πιο δικοί µας είναι. 
Για κι έχεις χάσει κάποιο σύντροφου σου 'χε αγάπη κι ήταν  

 

585 αντρόψυχος; Κανείς δεν έβαλε πιο κάτω απ' αδερφό του  
ποτέ το σύντροφο, που βρέθηκε µυαλό και γνώση να 'χει.»    

 

 Οµήρου Οδύσσεια - ι 

Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - Ι. Κακριδή 

 



-9- Γυρνώντας τότε ο πολυµήχανος του µίλησε Οδυσσέας:  
«Αλκίνοε, βασιλιά περίλαµπρε, µες στο λαό σου ο πρώτος, 
αλήθεια είναι όµορφο να κάθεσαι ν' ακούς τον τραγουδάρη,  
και να 'ναι σαν αυτόν, που ακούγεται καθώς θεού η φωνή του." 

  

5 Άλλη αναγάλλια εγώ τρανότερη δεν ξέρω, µόνο να 'χει 
ο κόσµος όλος σε ξεφάντωση στρωθεί, κι οι καλεσµένοι 
στο αρχονταρίκι ν' αφουγκράζουνται το θείο τον τραγουδάρη,  
γραµµή καθούµενοι· και δίπλα τους γεµάτα τα τραπέζια  
ψωµί και κρέατα' κι ανασέρνοντας κρασί από το κροντήρι 

  

10 να τρέχει ο κεραστής στις κούπες τους να το κερνάει, να πίνουν.  
Αυτή η χαρά λογιάζω εστάθηκεν η πιο τρανή του ανθρώπου. 
Μα να η καρδιά σου που λαχτάρησε τα πάθη µου να µάθει  
τα θλιβερά, για να φουντώσουνε πιο ακόµα οι στεναγµοί µου. 
Τι πρώτο να σου πω και τι στερνό ν' αφήσω, απ' όσα µύρια 

15 βάσανα µου' δώκαν οι αθάνατοι που κυβερνούν τα ουράνια;  

Μα τ' όνοµά µου πρώτα ακούσετε, για να το ξέρετε όλοι' 
θέλω κι αργότερα, ξεφεύγοντας της µοίρας και του Χάρου, 
να µείνω φίλος σας, κι ας βρίσκεται το αρχοντικό µου αλάργα. 
Είµαι ο Οδυσσέας, ο γιος του αντρόκαρδου Λαέρτη· ο κόσµος όλος 

20 ξέρει τους δόλους µου, κι η δόξα µου ψηλά στα ουράνια φτάνει!  

Πατρίδα µου ειν' η Ιθάκη η ξέφαντη, µε το καµαρωµένο 
το Νήριτο, το φυλλοσούσουρο βουνό της, κι ένα γύρο  
νησιά πολλά προβάλλουν, όλα τους κοντά κοντά βαλµένα, 
η Σάµη, η δασωµένη Ζάκυθο και το ∆ουλίχιο' κι είναι  

  

25 η Ιθάκη χαµηλή, στο πέλαγο ψηλά ψηλά, στη δύση,  
µα τ' άλλα αλάργα στου ήλιου βρίσκουνται και στης αυγής τα µέρη. Πετραδερό νησί, 
µα ασύγκριτη λεβεντοµάνα, κι ούτε 
άλλο στον κόσµο εγώ γλυκύτερο µπορώ να δω απ' τη γη µου. 
Η Καλυψώ, η θεά η πανέµνοστη, στις βαθουλές σπηλιές της  

  

30 µου αντίσκοφτε το δρόµο, θέλοντας να µε κρατήσει γι' άντρα.  
Κι η Κίρκη η δολερή απ' το σπίτι της στην Αία να φύγω πίσω  
δε µ' άφηνε, κι αυτή γυρεύοντας να µε κρατήσει γι' άντρα. 
Όµως ποτέ δε µου µετάστρεψαν τη γνώµη µες στα στήθη· 
τι πιο γλυκό στον κόσµο τίποτε δεν ξέρω από πατρίδα  

  

35 

κι από γονιούς, ακόµα αν κάθεσαι σε µυριοπλούσια σπίτια 
στα ξένα µέρη εκεί που βρέθηκες, αλάργα απ' τους γονιούς σου. 
Άκουσε τώρα το πολύπαθο του γυρισµού ταξίδι 

  



που µου 'χε ο ∆ίας ορίσει, ως άφηνα της Τροίας τη χώρα πίσω: 
Από του Ιλίου τα µέρη µ' έριξαν στους Κίκονες οι ανέµοι,  

40 στην Ίσµαρο' κι εγώ την πάτησα και σκότωσα τους άντρες,  
κι όσα απ' το κάστρο τους κουρσέψαµε — γυναίκες, βιος περίσσιο —  
µοιρασιά εγίναν, να 'χει φεύγοντας καθένας το δικό του. 
Και τότε εγώ µιαν ώρα αρχύτερα να φύγουµε ζητούσα, 
όµως εκείνοι οι τρισανέµυαλοι δε θέλαν να µ' ακούσουν.  

45 Πινόταν το κρασί αλογάριαστο, και πλήθος βόδια σφάζαν  
στεφανοκέρατα, στριφτόζαλα, κι αρνιά στο ακροθαλάσσι. 
Ωστόσο οι Κίκονες εφώναζαν τους Κίκονες τους άλλους, 
που ήταν γειτόνοι τους, πιο αντρόκαρδοι και πιο πολλοί από κείνους, 
κι ως ήταν στεριανοί, απ' τ' αµάξια τους να πολεµούν κάτεχαν, 

50 µα και πεζή µε τους αντίµαχους, σαν το καλνούσε η ανάγκη.  
Και φτάσαν όσα τ' ανοιξιάτικα λουλούδια και τα φύλλα  
την κονταυγή' κι εµάς µας πλάκωσε κακή και µαύρη µοίρα 
του ∆ία τους άµοιρους, αρίφνητες να ποτιστούµε πίκρες. 
Κι ως πήραν θέση, άνοιξαν πόλεµο, και δίπλα στ' άρµένα µας  

55 ο ένας στον άλλο απάνω ρίχναµε µε τα χαλκά κοντάρια.  
Όσο βαστούσε η αυγή και πλήθαινε το φως της άγιας µέρας, αντιπαλεύοντας 
κρατιόµαστε, κι ας ήταν πιότεροι µας' 
όµως σαν πήρε ο γήλιος κι έγειρεν, η ώρα που λυούν τα βόδια, 
µας καταπόνεσαν οι Κίκονες και στο φευγιό µας ρίξαν.  

60 Από έξι σύντροφοι λιοντόκαρδοι σε κάθε µας καράβι  
χάθηκαν, κι οι άλλοι ξεγλιτώσαµε της µοίρας και του Χάρου.  
Κι ανοίξαµε πανιά να φύγουµε µε πικραµένα σπλάχνα, 
εµείς γλιτώνοντας το θάνατο — χωρίς τους συντρόφους µας. 
Κι ουδέ πιο µπρός τα δρεπανόγυρτα καράβια µας κινήσαν, 

65 πριν τρεις φορές τους δόλιους συντρόφους φωνάξουµε, έναν έναν,  
που χτυπηµένοι από τους Κίκονες στον κάµπο εσκοτωθήκαν. 
Και τότε ο ∆ίας βοριά ξεσήκωσεν ο νεφελοστοιβάχτης  
µε φοβερό δρολάπι απάνω µας, και σκέπασε µε νέφη 
στεριά µαζί και πέλαα, κι άπλωσε θολή απ' τα ουράνια νύχτα.  

70 Τρέχαν τα πλοία µας µε τις πλώρες τους σκυφτές, και τα πανιά τους  
στα δυό, στα τρία, στα πέντε σκίστηκαν απ' την όρµή του ανέµου.  
Πως θα χαθούµε φοβηθήκαµε, και τα πανιά µε βιάση  
µαϊνάροντας στεριά γυρέψαµε µε τα κουπιά, να βγούµε. 
δυο νύχτες πανωτές κοιτόµαστε στον άµµο και δυο µέρες, 

75 
κι η έγνοια κι ο κάµατος µας έτρωγαν τα σπλάχνα' η τρίτη ωστόσο  
µόλις επήρε αυγή και χάραζε, κινούµε µε απλωµένα  



τ' άσπρα πανιά στα ορθά κατάρτια µας, καθούµενοι, τι εκείνα  
καλά τα κυβερνούσαν ο άνεµος κι οι τιµονιέροι µόνο. 
Θα 'φτανα ανέβλαβος στον τόπο µου, µα το Μαλιά ως ζητούσα  

80 να κεφαλώσω, ξάφνου µ' έσπρωξαν µαζί βοριάς και κύµα  
και ρέµα πέρα από τα Κύθηρα, κι αλάργα µε ξοριάσαν.  
Εννιά µερόνυχτα παράδερνα µ' ενάντιους τους ανέµους 
στο ψαροθρόφο απάνω πέλαγο' στις δέκα βγήκαµε όξω  
στη γη των Λωτοφάγων, µε άνθινη που ζουν θροφή µονάχα.  

85 Μόλις στο ακρόγιαλο ανασύραµε νερό, γοργά το γιόµα 
δίπλα στα γρήγορα καράβια µας συντάζαν οι συντρόφοι.  
Και πια σα φάγαµε, σαν ήπιαµε και φράθηκε η καρδιά µας,  
είπα να πέψω απ' τους συντρόφους µου να παν µπροστά να µάθουν  
σαν ποιοι θνητοί, ψωµί που γεύουνται, στα µέρη τούτα ζούνε,  

90 απ' τους δικούς µου δυο διαλέγοντας, µαζί τους κι έναν κράχτη. 
Κι αυτοί γοργά το δρόµο παίρνοντας τους Λωτοφάγους βρήκαν.  
Κι οι Λωτοφάγοι δε µελέτησαν κακό στους συντρόφους µας  
κανένα, µοναχά τους έδιναν λωτό ν' απογευτούνε.  
Μα αν του λωτού το µελοστάλαχτο καρπό κανείς γευόταν,  

95 πια δε γνοιαζόταν για µηνύµατα κι ουδ' έλεε να διαγείρει'  
το 'χε να µείνει εκεί καλύτερο και µε τους Λωτοφάγους  
λωτό να γεύεται, κι ολότελα το γυρισµό ξεχνούσε.  
Μα τους δικούς µου εγώ τραβώντας τους στα βαθουλά καράβια  
µεβιάς τους έδεσα θρηνάµενους στους πάγκους από κάτω.  

100 Τους άλλους πάλι µπιστεµένους µου συντρόφους να βιαστούνε  
και ν' ανεβούν στα γοργοτάξιδα πλεούµενα προστάζω,  
κανείς µη φάει λωτό κι ολότελα το γυρισµό ξεχάσει.  
Κι ως ανέβηκαν δίχως άργητα και στα ζυγά κάθισαν  
γραµµή, την αφρισµένη θάλασσα µε τα κουπιά χτυπούσαν. 

 

105 Κι ανοίξαµε πανιά και φύγαµε µε πικραµένα σπλάχνα,  
ως που ξεπέσαµε στων άνοµων, ανήµερων Κυκλώπων  
τη γη, που αφήνουν στους αθάνατους θεούς τις έγνοιες όλες, 
κι ουδέ φυτεύουν µε τα χέρια τους ποτέ κι ουδέ κι οργώνουν 
όλα τους άσπαρτα κι ανόργωτα φυτρώνουν απ' το χώµα,  

  

110 στάρι, κριθάρι· µεγαλόρωγα στ' αµπέλια τους σταφύλια  
απ' τις βροχές του ∆ία τρανεύοντας κρασί τους δίνουν πλήθιο. 
Να βουλευτούν δεν έχουν σύναξες κι ουδέ από νόµους ξέρουν 
στων αψηλών βουνών τ' ακρόκορφα σε σπήλια µέσα ως ζούνε, 
χώρια απ' τους άλλους τις γυναίκες του και τα παιδιά του ορίζει 

  

115 ο καθανείς, κι ουδέ που γνοιάζεται τι κάνει ο γείτονας του.    



Ένα νησί που λέτε απλώνεται µπρός στο λιµάνι, αγρίδι,  
µήτε κοντά µήτε κι απόµακρα στη χώρα των Κυκλώπων,  
πυκνό λογγάρι' γίδια αρίφνητα βοσκολογούνε µέσα  
— αγριόγιδα' τι ανθρώπου πάτηµα δεν τ' αποδιώχνει εκείθε' 

120 οι αγριµολόοι, που από 'να ακρόκορφο σε άλλο περνούν και σέρνουν  
στους λόγγους µέσα τόσα βάσανα, δεν έρχουνται εδώ πέρα'  
κάµποι οργωµένοι εδώ δε βρίσκουνται µηδέ θωρείς κοπάδια' 
όλα είναι ανέσπαρτα κι ανόργωτα χειµώνα καλοκαιρι,  
κι ούτε άνθρωπος κανείς, αγριόγιδες βελάστρες βόσκουν µόνο'  

125 τι οι Κύκλωπες αλικοµάγουλα πλεούµενα δεν έχουν,  
κι ουδέ µαστόρους έχουν γι' άρµενα, να πιάσουν να σκαρώσουν  
γι' αυτούς καράβια καλοκούβερτα, να τα τελεύουν όλα  
σε ξένες πολιτείες αράζοντας, ως συνηθούν οι ανθρώποι  
να σκίζουν µε τα πλοία τη θάλασσα και να συναγρικιούνται.  

130 Αυτοί και το νησί θα µέρωναν, σοδιά να δίνει πλούσια·  
τι η γη κακή δεν ήταν θα 'βγαζε τα πάντα στον καιρό τους·  
λιβάδια στης ψαριάς της θάλασσας το κύµα πλάι θωρούσες,  
αφράτα, µε νερά' θα κάρπιζαν εδώ τ' αµπέλια αιώνια.  
Κι είχε καλά χωράφια ο τόπος τους· σπαρτά τον κάθε χρόνο  

135 βαθιά θα θέριζαν στην ώρα τους, τι ήταν παχύ το χώµα.  

Είχε και κόρφο καλολίµανο' να δέσεις χρεία δεν ήταν  
σκοινιά καθόλου, ουδέ αγκυρόπετρες να ρίξεις και πρυµάτσες,  
µον' στα ρηχά να βγεις, προσµένοντας οι ναύτες πότε πάλε  
θα πουν να φύγουν, µόλις οι ανέµοι ξανά φυσήξουν πρίµοι. 

140 Στου λιµανιού την κόχη κρούσταλλο νερό αναβρεί από σπήλιο  
— µιαν ανεβάλλουσα — κι ολόγυρα πολλές φυτρώνουν λεύκες.  
Κει πέρα µπήκαµε κι αράξαµε· κάποιος θεός το δρόµο  
στη σκοτεινή νυχτιά µας έδειχνε- δεν έφεγγε να ιδούµε.  
Πυκνή καταχνιά τα καράβια µας περίζωνε' σε νέφη  

145 κρυµµένο το φεγγάρι είχε χαθεί κι αυτό ψηλά απ' τα ουράνια.  
Γι' αύτό και το νησί τα µάτια µας δεν το 'χαν ξεχωρίσει  
µηδέ τα κύµατα, που ολόµακρα καταγιαλού κυλούσαν,  
ως τη στιγµή τα καλοκούβερτα που άραξαν άρµενα µας.  
Κι ως τα καράβια άραξαν, τα πανιά µαϊνάραµε όλα, κι όξω  

150 

κι εµείς εβγήκαµε στο ακρόγιαλο της θάλασσας απάνω,  
και καρτερούσαµε κοιµάµενοι τη θείαν Αυγή να φέξει.  
Κι η Αυγή σα φάνη η πουρνογέννητη και ροδοδαχτυλάτη, 
γυρνούµε το νησί, θαµάζοντας τις τόσες οµορφιές του·  



και του βουνού οι Κυράδες σήκωσαν, του Βροντοσκουταράτου 

155 οι θυγατέρες, αγριοκάτσικα, να φάνε οι σύντροφοί µου.  
Γυρτά δοξάρια, µακροκάλαµα κοντάρια απ' τα καράβια 
µεµιάς αρπάζοντας αρχίζουµε, στα τρία διαµοιρασµένοι,  
να ρίχνουµε, κι ευτύς µας έδωκε που ο θεός κυνήγι.  
Καράβια µε ακλουθούσαν δώδεκα, και πέσαν στο καθένα  

160 από εννιά αγρίµια' δέκα διάλεξαν να πάρω εγώ µονάχα.  
Έτσι, ως του ήλιου τα βασιλέµατα καθούµενοι όλη µέρα  
µε πλήθος κρέατα και µε ολόγλυκο κρασί ευφραινόµαστε όλοι· 
δε µας απόλειπε το κόκκινο κρασί µαθές ακόµα·  
είχαν τα πλοία µας· τι ως πατήσαµε το κάστρο των Κικόνων,  

165 που ο καθένας µας εγνοιάστηκε να πάρει σε λαγήνια.  
Σιµά µας των Κυκλώπων βλέπαµε τη γη και τους καπνούς της 
κι απ' τα κοπάδια τα βελάσµατα και τις φωνές των ίδιων. 
Και σύντας ο ήλιος πια βασίλεψε και πήραν τα σκοτάδια,  
σε ύπνο απογείραµε, στο ακρόγιαλο της θάλασσας απάνω.  

170 Κι η Αυγή σα φάνη η πουρνογέννητη και ροδοδαχτυλάτη,  
όλους σε σύναξη τους κάλεσα κι αναµεσό τους είπα:  
,, Οι άλλοι σας τώρα εδώ να µείνετε, πιστοί µου εσείς συντρόφοι, 
κι ατός µου εγώ µε το καράβι µου και µε τους σύντροφούς µου 
θα πάω να µάθω, εδώ ποιοι κάθουνται, σαν τι λογής ανθρώποι. 

175 Άνοµοι να 'ναι τάχα, ανέσπλαχνοι, που δεν ψηφούν το δίκιο,  
για έχουν ψυχή θεοφοβούµενη και συµπαθούν τον ξένο;"  
Είπα, και στο άρµενο ανεβαίνοντας προστάζω τους συντρόφους,  
µόλις ανέβουν στο πλεούµενο, να λύσουν τις πρυµάτσες.  
Μπήκαν κι εκείνοι δίχως άργητα, και στα ζυγά ως καθίσαν 

180 γραµµή, την αφρισµένη θάλασσα µε τα κουπιά χτυπούσαν.  
Και σύντας πια κει πέρα φτάσαµε — µακριά µαθές δεν ήταν —  
στην άκραν άκρα, πλάι στη θάλασσα, θωρούµε οµπρός µας σπήλιο 
ψηλό, µε δάφνες κατασκέπαστο' πολλά κοπάδια µέσα, 
γίδες και πρόβατα, µαντρίζουνταν τη νύχτα' και τρογύρα 

185 µια αυλή αψηλή, που την περίζωναν στη γη χωµένες πέτρες  
κι ακόµα δρυς αψηλοφούντωτοι και τρισµεγάλα πεύκα. 
Ένας πελώριος άντρας πλάγιαζε κει µέσα, που τ' αρνιά του  
βοσκούσε µοναχός, παράµερα' κι που δ' έσµιγε τους άλλους  
ποτέ, µον' πάντα του ασυντρόφιαστος µε το κακό στα φρένα  

 

190 Τόσο θεόρατος που τα 'χανες, δε θύµιζε άνθρωπο, όχι,  
που τρώει ψωµί, µονάχα ακρόκορφο λες κι ήταν δασωµένο   



βουνού αψηλού, που στ' άλλα ανάµεσα µονάχο ξεχωρίζει.  

Στους άλλους τότε µπιστεµένους µου συντρόφους δίνω διάτα 
στο άρµενο πλάι να µένουν, το άρµενο στο νου τους πάντα να 'χουν. 

195 κι υστέρα δώδεκα διαλέγοντας, τους πιο αντρειανούς συντρόφους.  
κινούσα, ασκί κρατώντας γίδινο, κρασί γεµάτο µαύρο,  
γλυκόπιοτο' µου το 'χε ο Μάρωνας, του Ευάνθη ο γιος, χαρίσει 
του Φοίβου ο λειτουργός, στην Ίσµαρο που ζούσε, σκέποντας - 
στο άλσος του Απόλλωνα το σύδεντρο καθόταν, µα από σέβας  

200 δεν του πειράξαµε το ταίρι του και το παιδί του, µήτε  
τον ίδιο εµείς· γι' αυτό µου χάρισε παράξια δώρα τότε: 
Τάλαντα εφτά χρυσάφι µου 'δωκε µε τέχνη δουλεµένο,  
κι ακόµα ένα κροντήρι ολάργυρο µου χάρισε, και τέλος  
λαγήνες δώδεκα µου γέµισε κρασί γλυκό κι ακράτο,  

205 που να το πίνουν µόνο αθάνατοι' στο σπίτι του κανένας  
δούλος για βάγια του δεν κάτεχε κρασί πως έχει τέτοιο,  
έξω απ' τον ίδιο, τη γυναίκα του και µια κελάρισσά τους.  
Και κάθε που ήταν απ' το κόκκινο γλυκό κρασί να πιούνε,  
µια κούπα µόνο αρκούσε σε είκοσι µέτρα νερό να ρίξει,  

210 κι απ' το κροντήρι ευτύς ξεχύνουνταν γλυκιά ευωδιά ένα γύρο,  
θεϊκιά, και τότε πια δεν άντεχες να µην το δοκιµάσεις.  
Ασκί τρανό από τούτο γέµισα, και πήρα το ταγάρι  
µε τις θροφές' ψυχανεµίζουνταν η πέρφανη καρδιά µου  
πως άντρα ν' ανταµώσω πήγαινα περίσσια αντρεία ζωσµένο,  

215 άγριο, που ουδέ από νόµους ήξερε κι ουδέ το δίκιο εψήφα.  
Σε λίγο οµπρός στο σπήλιο φτάσαµε, µα µέσα αυτός δεν ήταν,  
µον' τα παχιά τ' αρνιά του εβόσκιζε ψηλά στα βοσκοτόπια.  
Κι εµείς το σπήλιο τριγυρίζοντας το αποθαµάξαµε όλο:  
τυριά γεµάτα τα τυρόβολα' στις µάντρες στοιβαγµένα  

220 
τ' αρνιά, τα ρίφια' κι ήταν ξέχωρα κλεισµένη η κάθε γέννα,  
χώρια µαθές τα πρωτογέννητα και χώρια τα µεσάτα,  
και τα ψιµάρνια χώρια' ξέχειλα τ' αγγειά από ορό θωρούσες —  
λεβέτια, σκάφες, όλα, που 'φτιανε, να τα 'χει και ν' αρµέγει.  
Τα παρακάλια τότε οι σύντροφοι κινούσαν, πρώτα απ' όλα  

225 

να πάρουµε τυριά να φύγουµε, και πάλι διαγυρνώντας  
αρνιά από τα µαντριά ν' αρπάξουµε και ρίφια, να τα πάµε  
στο πλοίο, κι αµέσως να µακρύνουµε πα στ' αρµυρά πελάγη.  
Μα εγώ δεν άκουσα, και θα 'µαστε πολύ πιο κερδεµένοι'  

  



πρώτα να ιδώ τον ίδιον ήθελα κι αν θα µου δώσει δώρα'  

230 µα οι σύντροφοί µου δεν θα γνώριζαν καµιά του καλοσύνη!  

Ανάψαµε φωτιά και στους θεούς προσφέραµε θυσίες, 
µετά κι εµείς να φάµε πήραµε τυρί, και καθισµένοι  
τον καρτερούσαµε, ως που γύρισε· στην πλάτη εκουβαλούσε  
ξύλα στεγνά, ένα ακέριο φόρτωµα, να τα 'χει για το δείπνο. 

235 Κι ως χάµω τα 'ριξε, αντιλάλησε βαριά τρογύρα ο βράχος.  
Εµείς στην αγκωνή χωθήκαµε του σπήλιου φοβισµένοι,  
κι αυτός στο σπήλιο το πλατύχωρο τα ζωντανά του µπάζει, 
όλα όσα θα 'ρµεγε, όξω αφήνοντας τ' αρσενικά — τους τράγους  
και τους κριγιούς — στην αψηλόχτιστην αυλή· µετά ένα βράχο, 

240 που 'χε να κλειεί του σπήλιου το άνοιγµα, σηκώνει και σφαλίζει, 
κατάβαρο' και να τον φόρτωνες σε εικοσιδυό καρότσια  
γερά και να 'χουν ρόδες τέσσερεις, δε σάλευε απ' τον τόπο·  
τόσο τρανός ο βράχος που 'βαλε στην πόρτα, για να κλείσει.  
Κι ως τις αρνάδες πήρε κι άρµεξε και τις βελάστρες γίδες  

245 µε τάξη, τα µικρά στις µάνες τους να τις βυζάξουν σπρώχνει.  
Μισό απ' το γάλα το άσπρο βάλθηκε µετά γοργά να πήξει,  
κι όπως το µάζωξε, το απίθωσε στα τυροβόλια µέσα'  
το άλλο µισό σε κάδους το 'βαλε να το 'χει για την ώρα  
που θα δειπνούσε, µε το χέρι του ν' απλώνει και να πίνει.  

250 Κι ως όλες τις δουλειές ξετέλεψε χωρίς ν' αργήσει, πήρε  
φωτιά ν' ανάψει, κι ως µας ξέκρινε, τέτοια ρωτώντας είπε:  
,, Ξένοι, πούθε έρχεστε αρµενίζοντας στης θάλασσας τις στράτες;  
Ποιοί 'στε; ∆ουλειά καµιά µην έχετε; Για και γυρνάτε ως λάχει,  
σαν τους κουρσάρους, µες στα πέλαγου τριγυρνούν και φέρνουν  

255 κακό στον άλλο κόσµο, παίζοντας την ίδια τη ζωή τους;"  
Αυτά είπε, κι η καρδιά µας ράγισε· µας έπιασε τροµάρα  
τέτοιο βαρύ γρικώντας µούγκρισµα, τέτοιο θεριό θωρώντας· 
ωστόσο κι έτσι του αποκρίθηκα κι αυτά του συντυχαίνω: 
,, Αργίτες είµαστε· µισεύοντας από την Τροία, µας δείραν 

260 στα πλάτη τ' άµετρα της θάλασσας λογής λογής ανέµοι.  
Στα σπίτια µας να πάµε θέλαµε, µα πήραµε άλλες στράτες  
και δρόµους άλλους, από θέληµα του ∆ία το δίχως άλλο.  
Στο γιο του Ατρέα τον Αγαµέµνονα σταθήκαµε στρατιώτες —  
καµάρι µας! Στον κόσµο η δόξα του παντού γιγάντια απλώνει, 

265 που τέτοιο µέγα κάστρο επάτησε και σκότωσε χιλιάδες.  
Κι εµείς, φτασµένοι εδώ, προσπέφτουµε στα γόνατα σου τώρα, 

 



σαν ξένους αν µας καλοσκάµνιζες µε αγάπη· ωστόσο κι άλλο 
µπορούσες να µας δώσεις χάρισµα, στους ξένους ως ταιριάζει. 
Σεβάσου τους θεούς, στα πόδια σου µας βλέπεις, αντρειωµένε' 

 

270 τιµή στους ξένους πρέπει· αντάµα τους οδεύει ο ∆ίας ο ξένιος.  
για να παιδεύει τους που αδίκησαν τον ξένο, τον ικέτη."  

Είπα, κι εκείνος µε ανελέηµονη καρδιά µου απηλογήθη:  
,, Μυαλό δεν έχεις, ξένε, φαίνεται, για από µακριά θα φτάνεις 
που τους θεούς µου λες να σκιάζουµαι, να φεύγω την οργή τους! 

  

275 Μηδέ το ∆ία ψηφούν οι Κύκλωπες το βροντοσκουταράτο,  
µηδ' άλλο θεό κανένα, τι είµαστε πολύ τρανότεροι τους. 
Αν δε θελήσω εγώ, δε θα 'βρετε και συ κι οι σύντροφοί σου 
σπλαχνιά καµιά' πολύ που µ' ένιαξε να µου χολιάσει ο ∆ίας! 
Μα το καράβι σου πού το άραξες το καλοσκαρωµένο; 

  

280 Εδώ µαθές κοντά για απόµακρα; Για µίλα µου να ξέρω!"  
Με αυτά µε ψάρευε, µα δούλευε και µένα ο νους περίσσια  
κι είδηση επήρα κι έτσι απόκριση πονηρεµένη δίνω:  
,, Ο Ποσειδώνας το πλεούµενο µας το 'κανε κοµµάτια  
σε µια ακρινή γωνιά της χώρας σας στα βράχια ρίχνοντας το, 

285 οι πελαγίσιοι άνεµοι ως το 'σπρωξαν και χτύπησε σε κάβο'  
µονάχα εγώ κι αυτοί απ' το θάνατο γλιτώσαµε τον άγριο."  

Είπα, κι εκείνος ο ανελέηµονος δεν αποκρίθη λέξη, 
µονάχα πάνω στους συντρόφους µου χιµάει και βάζει χέρι, 
κι έπιασε δυο και τους κοπάνισε στη γης, κουτάβια ως να 'ταν, 

290 και τα µυαλά τους κάτω εχύθηκαν και µούσκεψαν το χώµα.  

Μετά τους έκοψε, τους λιάνισε και σύνταζε το δείπνο, 
και πήρε, λιόντας λες βουνόθρεφτος, να τρώει χωρίς ν' αφήσει 
τίποτα πίσω, σάρκες, κόκαλα, και σπλάχνα και µεδούλια. 
Εµείς, θωρώντας τέτοιο αβάσταχτο κακό, στο ∆ία µε θρήνους  

295 τα χέρια υψώναµε' δε βλέπαµε µπροστά µας φως κανένα.  

Κι ο Κύκλωπας, τα κρέατα ως έφαγε τ' ανθρωπινά κι ακράτο 
ρούφηξε γάλα κι απογέµισε την άπατη κοιλιά του, 
καταµεσός στ' αρνιά του εκοίτουνταν φαρδύς πλατύς στο σπήλιο. 
Εγώ για µια στιγµή µελέτησα στην πέρφανη καρδιά µου  

300 

να πάω κοντά, και µε το χέρι µου να ψάξω, πού το σκότι  
του κρύβει η σκέπη να 'βρω, κι έπειτα το κοφτερό σπαθί µου 
να σύρω, να το µπήξω µέσα του' µα ευτύς αλλάζω γνώµη· 

  



τι θα µας έβρισκε ακαρτέρευτος χαµός και µας στο σπήλιο. 
Ποιος είχε χέρια τον ασήκωτο να ξεσαλέψει βράχο,  

305 που εκείνος κλείνοντας απίθωσε στις αψηλές του πόρτες;  
Ετσι προσµέναµε στενάζοντας τη θείαν Αυγή να φέξει.  

Κι η Αυγή σα φάνη η πουρνογέννητη και ροδοδαχτυλάτη, 
ανάβει τη φωτιά, κι ως άρµεξε το διαλεχτό κοπάδι µε τάξη, 
τα µικρά στις µάνες τους να τις βυζάξουν σπρώχνει. 

310 Κι ως όλες τις δουλειές ξετέλεψε χωρίς ν' αργήσει, αρπάζει  
δυο πάλε απ' τους δικούς µου συντρόφους και στρώθηκε στο γιόµα. Χορτάτος πια το 
βράχο ανέκοπα µετακουνάει το µέγα, 
και το παχύ κοπάδι απ' τη σπηλιά σαν έβγαλε, τον στήνει 
ξανά, λες κι έβαζε το σκέπασµα σε σαϊτολόγο απάνω·  

315 και πήρε το βουνό, σφυρίζοντας, µε τα παχιά τ' αρνιά του  
ο Κύκλωπας· κι εγώ αποµένοντας κακά στο νου λογιούσα, 
αν η Αθηνά να πάρω µου 'δινε το γδικιωµό µου πίσω.  
Και τούτη η πιο καλή µου εικάστηκε βουλή· σε µάντρα δίπλα 
κάποιο κορµό θωρούµε ελίτικο, χλωρό, τρανό, κοµµένο  

320 από τον Κύκλωπα για αργότερα, ραβδί του να τον έχει,  
σαν ξεραθεί. Κι εµείς, θωρώντας το µπροστά µας, µε κατάρτι  
το συνοµοιάζαµε γι' απλόχωρο καµατερό καράβι,  
µαύρο, εικοσάκουπο, τα πέλαγα που σκίζει τα µεγάλα' 
τόσο λογιάζαµε το µάκρος του πως είναι και το χόντρος.  

325 Ένα κοµµάτι τότε του 'κοψα, µακρύ σαν την οργιά µου,  
και στους συντρόφους το παράδωκα, να µου το ξεφλουδίσουν  
κι όπως το ίσιωσαν, πήρα το 'ξυσα, στην άκρη µύτη να 'χει,  
κι ευτύς, για να σκληρύνει, το 'χωσα στης στιας τη φλόγα µέσα,  
µετά µε τέχνη το συγύρισα στην κοπριγιά από κάτω,  

330 που άπλωνε ολούθε σκόρπια, ατέλειωτος σωρός, στο σπήλιο µέσα.  
Λαχνό στους άλλους τότε πρόσταξα να ρίξουν, για να ιδούµε,  
µαζί µου ποιοί κουράγιο θα 'παιρναν ν' ασκώσουν το παλούκι  
και να το χώσουν µες στο µάτι του, µόλις τον πάρει ο γύπνος.  
Κι έπεσε ο κλήρος στους που θα 'θελα κι ατός µου να διαλέξω,  

335 όλοι όλοι τέσσερεις οι σύντροφοι, κι εγώ µαζί τους πέντε.  
Το δείλι εγύρισε τα ωριόµαλλα κοπάδια του λαλώντας, 
κι ευτύς στο σπήλιο το πλατύχωρο τα ζωντανά του µπάζει  
— όλα, κι ουτ' ένα στην ψηλόχτιστη δεν άφησε όξω αυλή του·  
κάτι θαρρείς ψυχανεµίζουνταν για και θεός του το 'πε.  

340 Κι ως σήκωσε ψηλά κι απίθωσε µπρος στη µπασιά το βράχο,  

 



µε τάξη τις αρνάδες άρµεξε και τις βελάστρες γίδες, 
στερνά και τα µικρά στις µάνες τους να τις βυζάξουν σπρώχνει. 
Κι ως όλες τις δουλειές του ετέλεψε χωρίς ν' αργήσει, αρπάζει 
δυο πάλε απ' τους δικούς µου συντρόφους και στρώθηκε στο δείπνο. 

345 Κι εγώ τον Κύκλωπα σιµώνοντας κινούσα λόγια κι είπα,  
καυκί κρατώντας µες στα χέρια µου, κρασί γεµάτο µαύρο: 
,, Κύκλωπα, εγεύτης σάρκα ανθρώπινη· για πιες κρασί από πάνω, 
να µάθεις τι λογής φυλάγαµε πιοτό στο πλοίο µας µέσα. 
Σπονδή για να σου κάµω το 'φερνα, µπορεί να µε λυπόσουν 

 

350 και στην πατρίδα µου να µ' έστελνες' µα εσύ ξεφρενιασµένος  
πια δε βαστιέσαι. Πως αργότερα θα πει να σου 'ρθει κι άλλος 
απ' τους πολλούς ανθρώπους, άσπλαχνε, τέτοια ανοµιά που δείχνεις;" 

Είπα, κι αυτός το δέχτη, το άδειασε και φράθηκε περίσσια,  
τέτοιο κρασί να πιεί γλυκόπιοτο, και µου ζητούσε κι άλλο: 

  

355 ,, Αν µε αγαπάς, ακόµα δώσε µου, και πες µου τ' ονοµά σου,  
µα τώρα ευτύς, και συ χαρούµενος το δώρο σου να πάρεις. 
Πλούσια είναι η γη µας, και στους Κύκλωπες απ' τις βροχές του ∆ία δίνουν κρασί τα 
µεγαλόρωγα στ' αµπέλια µας σταφύλια' 
µα ένα κρασί σαν τούτο, αθάνατο, µόνο οι θεοί το πίνουν!" 

  

360 Είπε, κι εγώ από το φλογόµαυρο κρασί ξανακερνούσα'  
τρεις φορές του 'δωκα, τρεις το άδειασε κι ο ανέµυαλος ως κάτω. 
Σαν είδα το κρασί στου Κύκλωπα τα φρένα να 'χει ανέβει,  
γλυκοµιλώντας του αποκρίθηκα κι αυτά του συντυχαίνω:  
,, Το ξακουστό γυρεύεις, Κύκλωπα, να µάθεις όνοµα µου·  

365 θα το 'χεις, µα και συ που 'ταξες να µου χαρίσεις δώρο!  
Κανένας τ' όνοµά µου, κι όλοι τους Κανένα µε φωνάζουν,  
κι η µάνα µου µαθές κι ο κύρης µου κι οι επίλοιποι σύντροφοι."  

Είπα, κι εκείνος µε ανελέηµονη καρδιά µου απηλογήθη: 
,, Θ' αφήσω τον Κανένα ολόστερνο να φάω' πιο πριν τους άλλους  

370 θα φάω συντρόφους του· το δώρο µου για σένα ετούτο θα 'ναι!"  

Αυτά είπε, κι έγειρε τ' ανάσκελα, και βρέθη ξαπλωµένος 
µε το χοντρό του σβέρκο ανάζερβα, και βούλιαξε στον ύπνο 
τον παντοδαµαστή' κι ανάβλυζαν κρασί και βούκες σάρκες 
ανθρωπινές απ' το λαρύγγι του, και ξέρναε µεθυσµένος.  

375 

Μεµιάς εγώ βαθιά παράχωσα στη θράκα το παλούκι,  
ως να πυρώσει µόνο, κι έδινα µιλώντας στους συντρόφους 
κουράγιο, µήπως απ' το φόβο του κανείς αναγυρίσει. 

  



Σαν ήρθεν η ώρα πια το ελίτικο παλούκι να κορώσει, 
χλωρό κι ας ήταν, και κοκκίνιζε σαν κάρβουνο αναµµένο, 

380 το πήρα απ' τη φωτιά και σίµωσα· κι οι σύντροφοι ένα γύρο  
στάθηκαν ποιος θεός µας φύσηξε τρανό κουράγιο τότε; 
Το σουβλερό στην άκρη πιάνοντας ελίτικο παλούκι 
οι άλλοι στο µάτι του το κάρφωσαν κι εγώ, πεσµένος πάνω, 
το στρούφιζα, καθώς ο µάστορας τρυπάει µε το τρυπάνι  

385 µαδέρι καραβιού, κι οι αργάτες του, λουρί απ' τις δυο τις άκρες  
µια εδώ µια εκεί τραβώντας, άπαυτα γυρίζουν το τρυπάνι· 
παρόµοια στρέφαµε στο µάτι του βαθιά το πυρωµένο  
µπροστά παλούκι, που όπως λάβριζε, πληµµύριζε στο γαίµα' 
κι η πυρά απ' το βολβό που καίγουνταν µατόκλαδα και φρύδια 

390 του καψαλούσε, και χοχλάκιζαν οι ρίζες του µατιού του.  

Πως ο χαλκιάς, σκεπάρνι θέλοντας να βάψει για πελέκι, 
πυρό σε κρύο νερό το βούτηξε, και τούτο τσιτσιρίζει, 
τι αυτό είναι που όλη του τη δύναµη στο σίδερο θα δώσει·  
όµοια το µάτι του τσιτσίριζε τρογύρα στο παλούκι.  

395 Κι έσυρε εκείνος άγριο µούγκρισµα, που οι βράχοι αντιλάλησαν.  
Κάνουµε πίσω απ' την τροµάρα µας εµείς, κι εκείνος σέρνει αιµατοστάλαχτο απ' το 
µάτι του το ελίτικο παλούκι 
και το πετάει µακριά του, ξέφρενος σαλεύοντας τα χέρια· 
και µε φωνή τρανή τους Κύκλωπες ανακαλούσε γύρω, 

400 που στις κορφές τις ανεµόδαρτες σε σπήλια µέσα εζούσαν.  
Κι άλλος αλλούθε πήραν κι έτρεχαν γρικώντας τις φωνές του, 
κι όξω απ' το σπήλιο γύρω εστάθηκαν ρωτώντας τι έχει πάθει:  
,, Ποια σου 'ρθε συφορά, Πολύφηµε, κι αψοφωνάζεις έτσι  
µέσα στη θεία τη νύχτα κι άσκωσες και µας από τον ύπνο;  

405 Αθέλητα σου µήπως σου άρπαξαν τ' αρνιά, για εσέ τον ίδιο  
µεβιάς για και µε δόλο βάλθηκε κανείς να θανατώσει;"  
Κι απ' τη σπηλιά τρανός Πολύφηµος απηλογιά τους δίνει: 
,, Κανένας, φίλοι, όπου µε αφάνισε, κι όχι µεβιάς — µε δόλο! 
Και τότε εκείνοι µε ανεµάρπαστα του αποκρίθηκαν λόγια: 

410 ,, Aφού κανένας δε σου ρίχτηκε και βρίσκεσαι µονάχος,  
αρρώστια ο µέγας ∆ίας αν σου 'στειλε, πώς θες να την ξεφύγεις; Ευκήσου µοναχά στον 
κύρη σου, στο ρήγα Ποσειδώνα!"  

Είπαν και φύγαν, κι αναγάλλιασε βαθιά η καρδιά µου εµένα, 
που τ' όνοµά µου κι η αψεγάδιαστη τους γέλασε βουλή µου. 

 



415 Ωστόσο ο Κύκλωπας, µουγκρίζοντας, βογγώντας απ' τους πόνους, ψαχουλευτά ως την 
πόρτα τράβηξε και κύλησε το βράχο, 
κι ατός του µπρος στην πόρτα εκάθισε µε διάπλατα τα χέρια,  
µήπως κανέναν πιάσει, ως θα 'βγαινε µαζί µε το κοπάδι· 
για τόσο µε περνούσε ανέµυαλο! Μα εµένα ο νους µου κιόλας 

420 πήρε και δούλευε, τα πράµατα δεξιά πως θα 'βγουν όλα,  
αν δρόµο θα 'βρισκα τους συντρόφους και µένα να γλιτώσω 
απ' το χαµό, και δόλους ύφαινα λογής λογής και τέχνες· 
κι ως τη ζωή µας όλοι επαίζαµε κι απάνω µας κρεµόταν 
κακό µεγάλο, αυτό µου εικάστηκε το πιο καλό πως είναι: 

425 Ηταν εκεί κριγιοί δασόµαλλοι, τρανοί, καλοθρεµµένοι,  
και το µαλλί τους µαυροµόρικο· χωρίς να κάνω κρότο  
µε λυγαριές συντρείς τους έδενα καλόστριφτες, που βρήκα  
το άνοµο τέρας να 'χει, ο Κύκλωπας, για στρώµα, να κοιµάται. 
Οι τρεις κριγιοί κι από 'ναν σήκωναν τον άντρα κάτωθέ του 

430 κουβάλειε ο µεσιανός και πήγαινε· µαζί, σκεπάζοντας τον,  
τραβούσαν οι άλλοι δυο δεξόζερβα. Κι όσο για µε τον ίδιον,  
απ' το κοπάδι ξεχωρίζοντας το πιο γερό κριάρι 
το αγκάλιασα απ' το σβέρκο, κόλλησα στη µαλλιαρή κοιλιά του 
και πέτρα την καρδιά µου κάνοντας εκρύφτηκα από κάτω,  

 

435 απ' το πυκνό µαλλί κρεµάµενος, που µε αποσκέπαζε όλο.  

Έτσι προσµέναµε στενάζοντας τη θείαν Αυγή να φέξει. 
Κι η Αυγή σα φάνη η πουρνογέννητη και ροδοδαχτυλάτη, 
για τη βοσκή µε ορµή ξεχύθηκαν τ' αρσενικά να βγούνε.  
Με σπαργωµένα τα µαστάρια τους, ανάρµεχτα, στις µάντρες  

  

440 τα θηλυκά βέλαζαν άπαυτα· κι ο αφέντης τους, σε πόνους  
µέσα ανηµέρωτους, ψαχούλευε των κριαριών τις πλάτες, 
ορθά ως διάβαιναν τούτο ο ανέµυαλος δεν ένιωσε, 
πως ήταν κάτω απ' τα στήθη των δασόµαλλων αρνιών δεµένοι εκείνοι! 
Στερνός, ολόστερνος ετράβηξε να βγει ο κριγιός ο µέγας,  

  

445 τι το µαλλί κι εγώ τον βάραιναν, που 'χα σκεφτεί το δόλο.  
Κι αυτά είπε ο δυνατός Πολύφηµος, καθώς τον ψαχουλούσε:  
,, Κριάρι µου καλό, τι µου 'παθες και βγαίνεις απ' το σπήλιο  
έτσι στερνό; ∆ε µένεις άλλοτε ξοπίσω απ' το κοπάδι"  
πρώτο κινάς γοργά στ' ολόδροσο γρασίδι να βοσκήσεις,  

450 

πρώτο τη στράτα παίρνεις τρέχοντας στου πόταµου το ρέµα,  
και πρώτο να γυρίσεις βιάζεσαι το δειλινό στη µάντρα.  
Τώρα κινάς στερνό κι ολόστερνο! Του αφέντη σου το µάτι  

  



µην κλαις και συ, που του το τύφλωσε µε πίβουλους συντρόφους  
ένας κιοτής, το νου του παίρνοντας µε το κρασί; — ο Κανένας!  

455 Όµως ακόµα λέω δεν ξέφυγε κι αυτός το χαλασµό του!  
Τα ίδια µε µένα τώρα αν ένιωθες και µπόρειες να µιλήσεις,  
να µου φανέρωνες πού κρύβεται και φεύγει την οργή µου,  
θα τον ετσάκιζα βροντώντας τον στο χώµα, τα µυαλά του  
να σκορπιστούν στο σπήλιο ολόγυρα, ν' αλάφρωνε η καρδιά µου,  

460 τόσα ο Κανένας που µου φόρτωσε τυράννια ο τιποτένιος!"  
Σαν είπε τούτα, αφήκε λεύτερο να φύγει το κριάρι. 
Μόλις το σπήλιο πίσω αφήκαµε και την αυλή του, 
πρώτος λύθηκα εγώ και καταπιάστηκα να λύσω και τους άλλους· 
µετά µε βιάση τα λιγνόποδα, καλόθρεφτα κριάρια,  

465 όλο ξοπίσω µας κοιτάζοντας, λαλούµε ως το καράβι. 
Κει πέρα φτάνοντας µας δέχτηκαν χαρούµενοι οι συντρόφοι 
για όσους γλιτώσαµε απ' το θάνατο, και κλαίγαν για τους άλλους. 
Μα εγώ τους έγνεφα σηκώνοντας τα φρύδια πια να πάψουν 
να κλαιν, µον' τα πολλά καλότριχα κριάρια να βιαστούνε  

470 στο πλοίο να µπάσουν, πια να φύγουµε πα στ' αρµυρά πελάγη. 
Κι αυτοί ανέβηκαν δίχως άργητα, και στα ζυγά ως καθίσαν 
γραµµή, την αφρισµένη θάλασσα µε τα κουπιά χτυπούσαν. 
Μα σύντας τόσο αλάργα βρέθηκα, που να µου ακούν το λάλο, 
µε λόγια αγγιχτικά στον Κύκλωπα φωνάζω λέγοντας του: 

475 ,, Κιοτής δεν ήταν ο άντρας, Κύκλωπα, που να του φας ζητούσες  
µε αγριότη ανήµερη τους συντρόφους στη βαθουλή σπηλιά σου. 
Οι τόσες αδικιές σου, ανέσπλαχνε, θα σ' έβρισκαν µια µέρα —  
συ που δεν ντράπηκες τους ξένους σου µες στο δικό σου σπίτι να φάς' γι' αυτό κι ο ∆ίας 
κι οι επίλοιποι θεοί σου το πλέρωσαν."  

480 Είπα, κι ως πιότερο του φούντωσε στα στήθη η οργή, ξεκόβει  
ενός βουνού τρανού το ακρόκορφο και κατά µας το ρίχνει' 
κι έπεσε οµπρός στο γαλαζόπλωρο καράβι µας ο βράχος,  
κι από µια τρίχα να πετύχαινε του τιµονιού την άκρα. 
Κι ο βράχος, πέφτοντας, τη θάλασσα τρικύµισε όλη, κι έτσι 

485 καταστεριάς το πλοίο µας το 'σπρωξε το κύµα αναγυρνώντας,  
κι απ' το αντιµάµαλο καθίσαµε στον άµµο αθέλητα µας.  
Μα τότε εγώ µακρύ φουχτώνοντας κοντάρι σπρώχνω πέρα,  
και στα κουπιά να πέσουν πρόσταζα τους άλλους, γνέφοντας τους  
µε τό κεφάλι, να γλιτώσουµε την άγρια ετούτην ώρα·  

490 
κι αυτοί µπροστά ρίχτηκαν όλοι τους και τα κουπιά δουλεύαν.  
Μα σύντας πια το κύµα σκίζοντας διπλιάσαµε το δρόµο,  

 



ως πάλι να µιλήσω εγύρευα του Κύκλωπα, οι σύντροφοι  
άλλος αλλούθε µε τριγύριζαν, πραγά αντισκόφτοντας µε:  
,, Κεφάλι αγύριστο, τον άσπλαχνο τι θες κι αγγρίζεις άντρα; 

495 Πριν λίγο βράχο µας σφεντόνισε, και γύρισε τα πίσω  
καταστεριάς το πλοίο µας, κι είδαµε το Χάρο µε τα µάτια.  
Αν άκουε τώρα αυτός τα λόγια µας ξανά και τις φωνές µας,  
µ' ενα αγκαθόβραχου θα 'ριχνε, τόσου πάει, δικό µας  
κεφάλι δε θαπόµενε άσπαστο κι ουδέ του πλοίου µαδέρι!"  

500 Τέτοια µου λέγαν, µα την πέρφανη δε λόγιζαν καρδιά µου,  
µον' άλλη µια φορά του φώναξα µε µανιασµένα σπλάχνα: 
,, Απ' τους θνητούς ανθρώπους, Κύκλωπα, κανείς αν σε ρωτήσει 
τέτοια δουλειά ποιος σου 'κανε άσκηµη και σου 'βγαλε το µάτι, 
να πεις πως ο Οδυσσέας σε τύφλωσεν, ο καστροπολεµίτης  

505 γιός του Λαέρτη, και το σπίτι του θα το 'βρει στην Ιθάκη!"  

Σαν είπα τούτα, εκείνος βόγγηξε κι αυτά µου απηλογήθη: 
,, Αλί µου, τα πα πια µοιρόγραφτα µε βρίσκουν όλα τώρα!  
Ζούσε ένας µαντολόγος όµορφος, τρανός στα µέρη τούτα, 
κι ήταν υγιός του Ευρύµου, ο Τήλεµος, στη µαντοσύνη ο πρώτος,  

510 που εδώ µαντολογώντας γέρασε, στη χώρα των Κυκλώπων  
αυτός και τούτα µου προφήτεψε πως θα γενούν µια µέρα,  
απ' του Οδυσσέα τα χέρια κάποτε πως θα' χανα το φως µου. 
Μα πάντα εγώ έναν άντρα πρόσµενα να φτάνει στο νησί µας 
κι όµορφος να 'ναι κι αψηλόκορµος, περίσσια αντρεία ζωσµένος· 

515 και τώρα ετούτος ο κοντούτσικος, ο ψόφιος, ο χαµένος,  
το µάτι µου 'βγαλε, θολώνοντας µε το κρασί το νου µου!  
Μα έλα, Οδυσσέα, κοντά µου γύρισε, να σε φιλοκονέψω  
και να γυρέψω καλοστράτισµα για σε απ' τον Κοσµοσείστη, 
που πέτεται πως είναι κύρης µου, κι εγώ πως είµαι γιός του. 

520 Αυτός, αν το 'θελε, θα µε 'γιαινε — κανένας άλλος όµως  
απ' τους τρισµάκαρους αθάνατους και τους θνητούς ανθρώπους."  

Σαν είπε τούτα, εγώ του φώναξα κι απηλογιά του δίνω: 
,, Μακάρι να µπορούσα να' παιρνα και τη ζωή σου τώρα,  
στον Κάτω Κόσµο να κατέβαινες νεκρός, ως είναι αλήθεια  

525 

πως δεν το γιαίνει πια το µάτι σου µηδέ κι ο Κοσµοσείστης!"  

Έτσι µιλούσα' εκείνος έπειτα στο ρήγα Ποσειδώνα  
προσεύχουνταν, τα χέρια απλώνοντας στ' αστερωµένα ουράνια: 
,, Της Γης αφέντη γαλαζόχαιτε, για δώσε, Ποσειδώνα,  

 



αν πέτεσαι πως είσαι κύρης µου κι εγώ είµαι γιος σου αλήθεια,  

530 πατρίδα πια ο καστροπολέµαρχος να µη χαρεί Οδυσσέας,  
του Λαέρτη ο γιος, που 'χει τα σπίτια του χτισµένα στην Ιθάκη.  
Μα αν τους δικούς του η Μοίρα του 'γραψε να ιδεί και να γυρίσει  
στο αρχοντικό του το καλόχτιστο, στη γη την πατρική του,  
να φτάσει καν µε δίχως συντρόφους, αργά, συφοριασµένος,  

535 σε άρµενο ξένο, και στο σπίτι του να βρει τυράννια κι άλλα!"  

Σαν είπε τούτα, ο Γαλαζόχαιτος τον άκουσε που ευκήθη' 
κι ο Κύκλωπας που τρανότερο στα χέρια ασκώνει βράχο  
και τον πετάει στρουφογυρνώντας τον µε φόρα γιγαντένια. 
Ξοπίσω από το γαλαζόπλωρο καράβι πέφτει ο βράχος, 

540 κι από µια τρίχα να πετύχαινε του τιµονιού την άκρα.  
Κι ο βράχος, πέφτοντας, τη θάλασσα τρικύµισε όλη, κι έτσι 
µπροστά µας έσπρωξαν τα κύµατα, προς τη στεριά την άλλη.  

Πια τέλος στο νησί σα φτάσαµε, κει που είχαν όλα µείνει  
τ' άλλα µας πλοία τα καλοκούβερτα, κι οι σύντροφοί µας όλοι 

545 ώρα την ώρα καρτερώντας µας κάθονταν και θρηνούσαν,  
µόλις εφτάσαµε, καθίσαµε στον άµµο το καράβι· 
πρώτα εµείς βγήκαµε από τ' άρµενο το βαθουλό στον άµµο, 
µετά του Κύκλωπα όξω βγάλαµε τ' αρνιά, κι εκεί αρχινάµε 
τη µοιρασιά, για να 'χει φεύγοντας καθένας το δικό του. 

 

550 ∆ιαλέγουν κι οι αντρειωµένοι σύντροφοι για µένα το κριάρι, 
όξω από τ' άλλα αρνιά που εµοίραζαν κι εγώ στο ∆ία το σφάζω, 
στην αµµουδιά, το µαυροσύγνεφο, που όλον τον κόσµο ορίζει, 
και τα µεριά του καιω' µα αλίµονο, την προσφορά µου εκείνος 
δεν αποδέχτη, µόνο ελόγιαζε το πως θ' αφανιζόνταν  

  

555 όλα τα πλοία τα καλοκούβερτα κι οι γκαρδιακοί συντρόφοι.  

Έτσι ως του ήλιου τα βασιλέµατα καθούµενοι όλη µέρα 
µε πλήθος κρέατα και µε ολόγλυκο κρασί φραινόµαστε όλοι. 
Και σύντας ο ήλιος πια βασίλεψε και πήραν τα σκοτάδια,  
σε ύπνο απογείραµε στο ακρόγιαλο της θάλασσας απάνω.  

  

560 Κι η Αυγή σα φάνη η πουρνογέννητη και ροδοδαχτυλάτη,  
γοργά τους συντρόφους µου επρόσταζα και τους παρακινούσα, 
µόλις ανέβουν στα πλεούµενα, να λύσουν τις πρυµάτσες. 
Μπήκαν κι εκείνοι δίχως άργητα, και στα ζυγά ως καθίσαν 
γραµµή, την αφρισµένη θάλασσα µε τα κουπιά χτυπούσαν.  

  



565 Κι ανοίξαµε πανιά να φύγουµε µε πικραµένα σπλάχνα,  
εµείς γλιτώνοντας το θάνατο — χωρίς τους συντρόφους µας.   

 

 Οµήρου Οδύσσεια - κ 

Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - Ι. Κακριδή 
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Σ' ένα νησί κατόπι εφτάσαµε, την Αιολία' του Ιππότη ο γιος, 
ο φίλος των αθάνατων θεών, ο Αίολος, ζούσε 
κει πέρα' το νησί πλεούµενο κι από τειχιά ζωσµένο 
χάλκινα, ασύντριφτα, κι υψώνουνταν κοφτός του βράχου ο τοίχος.  

  

5 Είχε παιδιά αποχτήσει δώδεκα στο αρχοντικό του µέσα, 
γιους έξι στον ανθό της νιότης τους και θυγατέρες έξι. 
Κι ως πάντρεψε τις θυγατέρες του στους γιους του δίνοντας τις, 
όλοι τους πάντα πλάι στον κύρη τους και στη σεβάσµια µάνα, 
τρώνε και πίνουν, κι είναι αρίφνητα µπροστά τους τα ξαρέσια. 

  

10 Κνίσα γεµάτο το παλάτι τους τη µέρα από τραγούδια  
αντιλαλεί' µα η νύχτα ως έρχεται, πλάι στα σεµνά τους ταίρια κοιµούνται πέφτοντας σε 
στρώµατα, σε τρυπητά κλινάρια. 
Κι ως στο δικό τους κάστρο εφτάσαµε και στα τρανά παλάτια, 
µήνα σωστό µε φιλοκόνευε, και για την Τροία ρωτούσε,  

15 και πόσα τ' άρµενα τ' αργίτικα και ποιος ο γυρισµός µας —  
το κάθε τι' κι εγώ του τα 'λεγα µε τη σειρά, πως γίναν. 
Μα όντας κι εγώ τον παρακάλεσα να µας ξεπροβοδήσει, 
δε µου το αρνήθη, µόνο πρόθυµα το µισεµό µου εγνοιάστη. 
Βοδιού τοµάρι πήρε εννιάχρονου και µέσα εκεί τις στράτες  

20 των σφουριχτών ανέµων έδεσε, µαζί µου να το πάρω'  
τι ο γιος του Κρόνου κλειδοκράτορα τον είχε των ανέµων, 
τον έναν να σηκώνει, ως ήθελε, να σταµατά τον άλλον. 
Μετά στο πλοίο το ασκί καλόδεσε µε αστραφτερό, ασηµένιο 
γαϊτάνι, η πιο τυχόν ανάλαφρη πνοή να µην ξεφεύγει' 

  

25 κι αφήκε µοναχά το Ζέφυρο να µας φυσάει, να σπρώχνει  
τα πλοία κι εµάς — του κάκου επάλευε να µας σταθεί στο δρόµο, 
τι εµείς χαθήκαµε απ' τις ίδιες µας τις ανεµυαλοσύνες!  
Εννιά µερόνυχτα αρµενίζαµε, νυχτόηµερα, κι απάνω  
στις δέκα οµπρός µας ξεχωρίσαµε τη γη την πατρική µας,  

30 κι όσο ζυγώναµε, θωρούσαµε και τις φωτιές που άναβαν.  

  



Μα ως είχα πια αποκάµει, ολόγλυκος µε πήρε ξάφνου ο γύπνος' 
άλλον δεν είχα αφήσει σύντροφο να κυβερνάει τη σκότα,  
µονάχα εγώ, µιαν ώρα αρχύτερα να πάµε στην πατρίδα. 
Και πήραν τότε συναλλήλως τους και λέγαν οι συντρόφοι,  

 

35 τάχα απ' τον Αίολο, τον τρανόκαρδο του Ιππότη γιο, χρυσάφι  
κι ασήµι επήρα δώρο, σπίτι µου για να το κουβαλήσω' 
κι έτσι µιλούσεν ο καθένας τους στο διπλανό γυρνώντας:  
,, Πόση τιµή κι αγάπη χαίρεται, για ιδές, στον κόσµο τούτος,  
σε όποιων θνητών µαθές κι αν έρχεται το κάστρο και τη χώρα' 

40 Από της Τροίας τα κούρσα αρίφνητα µαζί του φέρνει πλούτη  
πανέµορφα' κι εµείς, που η στράτα µας µε τούτου στάθηκε ίδια,  
µε άδεια τα χέρια στην πατρίδα µας διαγέρνουµε όλοι πίσω.  
∆έτε και τώρα τι του εχάρισεν απ' την πολλή του αγάπη  
ο ρήγας Αίολος' κάντε γρήγορα, να ιδούµε τι είναι τούτα,  

45 σαν πόσο ασήµι, πόσο µάλαµα στο ασκί του µέσα κρύβει.  

Λέγαν οι σύντροφοι, και νίκησε µια τόσο ανόητη γνώµη. 
Μα ως έλυσαν το ασκί και χύθηκαν όλοι µεµιάς οι ανέµοι, 
γοργά ένας σίφουνας τους ξέσυρε βαθιά στο πέλαο µέσα, 
µακριά απ' τη γη µας· απ' τους θρήνους τους ορθός κι εγώ πετιέµαι' 

50 και τότε µες στην αψεγάδιαστη καρδιά µου αναρωτιόµουν,  
τάχα να πέσω απ' το καράβι µου και να πνιγώ στο κύµα,  
για υποµονή να κάνω αµίλητος και στη ζωή να µείνω;  
Υποµονεύτηκα κι απόµεινα, κι απά στο πλοίο κοιτόµουν  
κουκουλωµένος· και µας έριξεν η µαύρη ανεµοζάλη  

55 στην Αιολία ξανά, κι οι σύντροφοι δε µέρωναν το κλάµα.  

Μόλις στο ακρόγιαλο ανασύραµε νερό, γοργά το γιόµα  
δίπλα στα γρήγορα καράβια µας συντάζαν οι συντρόφοι. 
Και πια σα φάγαµε, σαν ήπιαµε και φράθηκε η καρδιά µας,  
πήρα έναν κράχτη κι έναν σύντροφο µαζί µου και κινούσα  

60 να πάω στου Αιόλου το περίλαµπρο παλάτι' κι ως τον βρήκα  
µε τα παιδιά του και το ταίρι του στο γιόµα, προχωρώντας  
δίπλα στο µάγουλο καθίσαµε της πόρτας, στο κατώφλι.  
Κι αυτοί θωρώντας µας εσάστισαν και πήραν να ρωτούνε:  
,, πώς ήρθες; ποιος θεός αντίµαχος σε κυνηγά, Οδυσσέα; 
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Εµείς καλά σε προβοδώσαµε, για να διαγείρεις πίσω  
στην πατρική σου γη, στο σπίτι σου κι όπου ποθεί η καρδιά σου, 
Είπαν, κι εγώ τους αποκρίθηκα µε πικραµένα σπλάχνα:  

  



,, Οι άµυαλοι σύντροφοι µε αφάνισαν, µαζί κι ο ανήλεος ύπνος·  
Όµως οι φίλοι εσείς βοηθάτε µου, τι σας περνά απ' το χέρι! 

70 Είπα, ζητώντας µε γλυκόλογα τα σπλάχνα τους ν' αγγίξω,  
κι εκεί που µέναν όλοι αµίλητοι, µου απηλογήθη ο κύρης:  
,, Απ' το νησί µου χάσου γρήγορα, του κόσµου η καταφρόνια!  
Εγώ δε γίνεται να δέχουµαι κι ουδέ να συνεβγάζω  
έναν θνητό που οι τρισµακάριστοι θεοί τον οχτρευτήκαν.  

75 Χάσου! οι θεοί που σε οχτρεύουνται' στο σπίτι µου τι θέλεις;  

Είπε, και µ' έδιωξε απ' το σπίτι του στα βογγητά µου µέσα' 
και φύγαµε ξανά στα πέλαγα µε πικραµένα σπλάχνα, 
κι οι κουπολάτες ξεκαµώνουνταν στο λαµνοκόπι, 
κι ήταν κρίµα δικό µας — πια δεν είχαµε κανέναν συνεβγάλτη!  

80 Ακέριες έξι µέρες σκίζαµε το πέλαο, νύχτα µέρα,  
και στις εφτά στο κάστρο αράξαµε το απόγκρεµο του Λάµου, 
στη Λαιστρυγόνια την πλατύπορτη' βοσκός βοσκό εδώ σµίγει,  
ο ένας γυρνώντας, ο άλλος φεύγοντας, κι αφήνουν γεια, ως χωρίζουν. 
Αν ήσουν δίχως ύπνο, θα 'παιρνες διπλή εδώ πέρα ρόγα, 

85 τη µια τ' αρνιά σου τ' άσπρα βόσκοντας, την άλλη βαυκαλώντας'  
κοντά µαθές οι δρόµοι ανοίγουνται της µέρας και της νύχτας. 
Εκεί στον ξακουσµένο αράξαµε λιµιώνα, που τον ζώνουν  
µιαν άκρα ως άλλη βράχια απόγκρεµα κι από τις δυο µεριές του. 
Στου λιµανιού το στόµα ορθόψηλοι στυλώνουνται δυο κάβοι 

90 αντικριστοί, και πόρο αφήνουνε στενόν αναµεσό τους.  
Τα δρεπανόγυρτα καράβια τους κει µέσα άραξαν οι άλλοι 
και το 'να στ' άλλο δίπλα τα 'δεσαν στο βαθουλό λιµάνι' 
τι η θάλασσα ποτέ δε φούσκωνε κει µέσα, µήτε λίγο 
µήτε που, µον' γύρω απλώνουνταν γαλήνη στραφταλούσα. 

95 Εγώ µονάχα απέξω εκράτησα το µελανό καράβι,  
στην άκραν άκρα εκεί, και το 'δεσα µε τα σκοινιά από βράχο -  
κι ως στάθηκα σε βίγλα απόγκρεµη ψηλά, για ν' αγναντέψω, 
µηδέ βοδιών τρογύρα φαίνουνταν µηδέ κι ανθρώπων έργα, 
καπνό µονάχα που ανηφόριζε ψηλά απ' τη γης θωρούµε.  

100 Κι είπα να πέψω απ' τους συντρόφους µου να παν µπροστά να µάθουν  
σαν ποιοί θνητοί, ψωµί που γεύουνται, στα µέρη ετούτα ζούνε, 
απ' τους δικούς µου δυο διαλέγοντας, µαζί τους κι έναν κράχτη. 
Βγήκαν αυτοί και δρόµο πήρανε στρωτό' τα κάρα εκείθε  
απ' τα ψηλά βουνά κατέβαζαν στην πολιτεία τα ξύλα. 

 

105 Στο κάστρο οµπρός κοπέλα αντάµωσαν, νερό που κουβαλούσε,    



την κόρη την τρανή του Αντίφατου, του Λαιστρυγόνιου ρήγα.  
Είχε σε µια πηγή ωριορέµατη κατέβει να γεµίσει, 
στην Αρτακία, τι εκείθε ανάσερναν νερό να παν στην πόλη. 
Κι αυτοί στάθηκαν και της µίλησαν και την αναρωτούσαν, 

110 ποιος είναι ο βασιλιάς στη χώρα τους και ποιοι 'ναι αυτοί που ορίζει.  
Το ξακουσµένο, αψηλοτάβανο του κύρη της παλάτι 
κείνη τους έδειξε' µα ως µπήκανε, θωρούνε µια γυναίκα 
σαν του βουνού κορφή θεόρατη, κι αγριεύτηκε η καρδιά τους. 
Κι αυτή απ' την αγορά τον άντρα της, τον ξακουστό Αντιφάτη, 

115 καλεί, που φτάνοντας µελέτησε τον άγριο χαλασµό τους·  
τι αρπάζοντας τον ένα σύντροφο τον έφαγε στο γιόµα.  
Κι ως οι άλλοι δυο στα πόδια το 'βαλαν και φτάσαν στα καράβια,  
φωνή στο κάστρο εκείνος σήκωσε. Το κάλεσµα γρικώντας  
άλλος αλλούθε πήραν οι άτροµοι και τρέχαν Λαιστρυγόνες, 

120 χιλιάδες, Γίγαντες θυµίζοντας, θνητούς ανθρώπους όχι'  
και πέτρες, µόλις που ένας θ' άσκωνε θνητός, από τα βράχια  
σφεντόνιζαν. Βαρύς ο πάταχος υψώθη στ' άρµενά µας  
από τους άντρες που σκοτώνουνταν κι από τα πλοία που εσπάζαν  
καµακωµένους τους εσήκωναν σαν ψάρια, να τους φάνε! 

125 Κι εγώ, την ώρα που τους σκότωναν µες στο βαθύ λιµιώνα,  
το κοφτερό σπαθί ανασέρνοντας πλάι στο µερί µου, κόβω  
απ' το δικό µου γαλαζόπλωρο καράβι τις πρυµάτσες,  
και δίχως άργητα τους συντρόφους προστάζω να ριχτούνε  
στα κουπιά πάνω, αν θα γλιτώναµε το χαλασµό' κι εκείνοι,  

130 απ' του χαµού το φόβο, ετίναζαν ψηλά τη θαλασσάρµη.  
Καλότυχο το πλοίο µου ξέφυγε τα κρεµασµένα βράχια  
κι ανοίχτηκε, µα τ' αποδέλοιπα µαζί εχαθήκαν όλα.  
Κι ανοίξαµε πανιά και φύγαµε µε πικραµένα σπλάχνα, 
εµείς γλιτώνοντας το θάνατο, χωρίς τους σύντροφούς µας. 

135 Σ' ένα νησί κατόπι εφτάσαµε, την Αία' κει πέρα η Κίρκη  
ζούσε, θεά τρανή, ωριοπλέξουδη και µε ανθρωπίσιο λάλο, 
η οµόσπλαχνη αδερφή του πίβουλου του Αιήτη, τι κι οι δυο τους 
την Πέρση κάτεχαν για µάνα τους, του Ωκεανού την κόρη, 
κι είχαν τον Ήλιο κύρη, στους θνητούς που διασκορπάει το φως του.  

140 Χωρίς φωνές κει πέρα αράξαµε το πλοίο µας στ' ακρογιάλι,  
σε κόρφο σίγουρο' µας έδειχνε κάποιος θεός το δρόµο. 
Κι ως όξω βγήκαµε, πλαγιάζαµε δυο µέρες και δυο νύχτες  
κι από την έγνοια και τον κάµατο µας σπάραζαν τα σπλάχνα. 
Μα ως ήρθε η τρίτη κι η ωριοπλέξουδη πρόβαλε Αυγή στην πλάση, 

  



145 το κοφτερό σπαθί µου αρπάζοντας και το κοντάρι, αφήνω  
το άρµενο πίσω µου, σε ξάγναντο γοργά ν' ανέβω απάνω,  
γη δουλεµένη µην αντίκριζα, φωνή µην άκουα κάποια. 
Κι ως στάθηκα σε βίγλα απόγκρεµη ψηλά, για ν' αγναντέψω, 
σαν να µου φάνη απ' την πλατύδροµη τη γη καπνός να βγαίνει, 

150 στης Κίρκης το παλάτι, ανάµεσα σε δάση και ρουµάνια.  
Κι ως είδα τον καπνό το διάφωτο, για µια στιγµή στα φρένα 
και στην ψυχή µου διαλογίστηκα να πάω να µάθω ατός µου'  
κι αυτό µου εικάστη, ως διαλογιζόµουν, το πιο σωστό: να τρέξω 
πιο πρώτα στο γοργό πλεούµενο και στο γιαλό, να δώσω 

155 να φάνε οι σύντροφοι, κι αργότερα να στείλω και να µάθω. 
Ζύγωνα πια στο δρεπανόγυρτο πλεούµενο µας· ξάφνου 
κάποιος θεός, που µε σπλαχνίστηκε στην τόσην ερηµιά µου,  
πάνω στο δρόµο αψηλοκέρατο, τρανό µου στέλνει αλάφι. 
Η πύρα του ήλιου το βασάνιζε, κι ως είχε πια βοσκήσει  

160 στο δάσο µέσα, κατηφόριζε να πιεί νερό στο ρέµα.  
Κι ως πρόβαινε, στο ραχοκόκαλο, µεσοπλατίς, χτυπώντας' 
το βρήκα, κι απ' την άλλη εδιάβηκε το χάλκινο κοντάρι' 
στη σκόνη βογγόντας σωριάστηκε και πέταξε η ψυχή του.  
Κι έσυρα εγώ, πατώντας πάνω του, το χάλκινο κοντάρι  

165 απ' την πληγή, και το παράτησα στο χώµα πλαγιασµένο.  
Μετά κλαδιά µε βιάση ανάσπασα και λυγαριάς κλωνάρια,  
κι ως τα 'πλεξα σκοινί, καλόστριφτο κι από τις δυο τις άκρες,  
ως µιαν οργιά, τα πόδια του αγριµιού του φοβερού συδένω,  
και κουβαλώντας το κατάσβερκα κινώ για το καράβι,  

170 απακουµπώντας στο κοντάρι µου' τέτοιου εστάθη αγρίµι,  
µε το 'να χέρι απά στον ώµο µου να το κρατώ δεν ήταν.  
Κι ως µπρος στο πλοίο το ξεφορτώθηκα, σιµώνω τους συντρόφους  
και µε γλυκόλογα τους γκάρδιωνα, µιλώντας σ' εναν έναν:  
,, Φίλοι, τρανή είναι αλήθεια η πίκρα µας, στον Κάτω Κόσµο ωστόσο 

175 δε θα βουλιάξουµε, της µοίρας µας πριχού σηµάνει η µέρα.  
Οµπρός, φαγί, πιοτό όσο βρίσκεται στο γρήγορο καράβι,  
να τρώµε ας µην ξεχνούµε, αδιάκοπα να µη µας δέρνει η πείνα."  

Είπα, κι αυτοί µεµιάς συγκλίνοντας απ' το κεφάλι έβγαλαν, 
εκεί στης άκαρπης της θάλασσας το ακρόγιαλο, τη σκέπη  

180 κι αποθαµάζουνταν, αντίκρυ τους θωρώντας τέτοιο αγρίµι.  
Και σα φραθήκαν πια τα µάτια τους κοιτάζοντας το αλάφι, 

 



νίψαν τα χέρια τους και σύνταζαν αρχοντικό τραπέζι.  

Έτσι ως του ήλιου τα βασιλέµατα καθούµενοι όλη µέρα, 
µε πλήθος κρέατα και µε ολόγλυκο κρασί φραινόµαστε όλοι. 

 

185 Και σύντας ο ήλιος πια βασίλεψε και πήραν τα σκοτάδια,  
σε ύπνο απογείραµε, στο ακρόγιαλο της θάλασσας απάνω. 
Κι η Αυγή σα φάνη η πουρνογέννητη και ροδοδαχτυλάτη, 
όλους σε σύναξη τους κάλεσα κι αναµεσό τους είπα: 
,, Και τόσα που τραβάτε, σύντροφοι, για ακούτε! Πούθε πέφτει η  

  

190 ανατολή, δεν ξέρει ουτ' ένας µας, και πούθε η δύση, φίλοι!  
Πούθε προβάλλει ο γήλιος, στους θνητούς που διασκορπάει το φως του; 
και πού βουτάει; Μα ελάτε γρήγορα µαζί να στοχαστούµε, 
τώρα αν µας έρθει κάποια φώτιση' τι εγώ καµιά δε βρίσκω. 
Στη βίγλα την ψηλή που ανέβηκα, σ' ένα νησί ριγµένοι  

  

195 είδα πως είµαστε, που απέραντα το τριγυρνούν πελάγη'  
ψηλό δεν είναι' ακόµα ξέκρινα καπνό στη µέση κάπου,  
που ανάµεσα από δάση ανέβαινε κι από πυκνά ρουµάνια. 

Αυτά είπα, κι εκείνων εράγισε βαθιά η καρδιά στα στήθη,  
τι του Αντιφάτη αναθυµήθηκαν του Λαιστρυγόνα τα έργα 

200 και του άγριου, ανθρωποφάγου Κύκλωπα, του πολυδυναµάρη'  
και κίνησαν το θρήνο, κι έτρεχαν τα µάτια τους ποτάµι, 
µα δίχως όφελος! Τι κέρδιζαν αλήθεια από τους θρήνους;  
Και τότε παίρνω και τους συντρόφους τους αντρειωµένους όλους  
στα δυο µοιράζω, και τους έβαλα και δυο αρχηγούς, σε τούτους  

205 εγώ να ορίζω, κι ο θεόµορφος Ευρύλοχος στους άλλους.  
Σε κράνος χάλκινο ταράζουµε µε βιάση τους λαχνούς µας,  
κι όπως του Ευρύλοχου του αντρόκαρδου πετάχτηκε όξω ο κλήρος,  
κινούσε' είκοσι δυο ξοπίσω του σύντροφοι ακολουθούσαν  
µε κλάµατα, και µας αφήνοντας σε βόγγους και σε θρήνους.  

210 Και βρήκαν σε βαθύ συλλάγκαδο της Κίρκης το παλάτι,  
πετροπελεκητό, καλόφτιαστο, σε ξάγναντο χτισµένο.  
Λύκοι βουνίσιοι το τριγύριζαν και λιόντες, που 'χε ατή της 
γητέψει, δίνοντας τους βότανα φαρµακερά να φάνε.  
Κι ουδέ που χίµιξαν απάνω τους, καθώς τους είδαν ξένους,  

215 

µον' τις µακριές ουρές χαρούµενα κουνώντας σηκώθηκαν.  
Πως κάνουν γύρα στον αφέντη τους τρανές χαρές οι σκύλοι, 
από τραπέζι ως φτάνει, ξέροντας καλούδια πως τους φέρνει, 
όµοια κι οι λιόντες κι οι ατσαλόνυχοι τους κάναν λύκοι τότε' 

  



τρανές χαρές, µα εκείνοι τρόµαξαν, τέτοια θεριά να ιδούνε. 

220 Στην ξώπορτα της ωριοπλέξουδης θεάς οµπρός σταθήκαν,  
της Κίρκης, κι άκουαν που µε γάργαρη φωνή τραγούδαε µέσα, 
µεγάλο ως ύφαινε κι αθάνατο πανί — και µη δεν είναι 
όλα οι θεές που υφαίνουν όµορφα, ψιλά, χαριτωµένα;  
Τότε ο τρανός Πολίτης κίνησε τα λόγια αναµεσό τους,  

225 ο πιο µου µπιστεµένος σύντροφος κι ο πιο που του 'χα αγάπη:  
,, Κάποια γυναίκα πηγαινόρχεται στον αργαλειό της, φίλοι,  
το µέγα, τραγουδώντας όµορφα, κι αντιδονεί το σπίτι — 
θνητή, θεά, δεν ξέρω' γρήγορα µαζί ας φωνάξουµε όλοι!" 
Σαν είπε τούτα, εκείνοι εφώναξαν µε δύναµη, κι η Κίρκη  

230 τις θύρες άνοιξε τις λιόφωτες µε βιάση, κι όπως βγήκε,  
τους κάλεσε να µπουν ανήξεροι της ακλουθήξαν όλοι,  
και µόνο ο Ευρύλοχος απόµεινε, τι οσµίστη κάποιο δόλο.  
Κι ως τους συνέµπασε, τους έδωκε σκαµνιά, θρονιά να κάτσουν,  
και σε κρασί απ' την Πράµνη ανάδευε µαζί τυρί ξυσµένο,  

235 µέλι ξανθό και κριθαράλευρο, και µέσα εκεί τους ρίχνει  
κακά βοτάνια, την πατρίδα τους για πάντα να ξεχάσουν.  
Κι ως τους το κέρασε και το άδειασαν, σε µια στιγµή τους δίνει  
µε το ραβδί της, και τους έκλεισε στα χοιροµάντρια µέσα.  
Χοίρου κορµί απόχτησαν όλοι τους, φωνή, κεφάλι, τρίχες,  

240 µόνο που κράτησαν αθόλωτο το νου τους, ως και πρώτα.  
Κι εκεί που µαντρισµένοι εµύρουνταν, η Κίρκη, για να φάνε,  
έριξε κράνα, πρινοβέλανα µπροστά τους και βαλάνια,  
τι άλλη θροφή οι χαµοκοιτάµενοι δε συνηθούνε χοίροι.  

Κι ο Ευρύλοχος τρεχάτος έφτασε στο µελανό καράβι,  

245 να πει τι απόγιναν οι σύντροφοι, το τι κακό τους βρήκε.  
Βαρύς καηµός καθώς τον έπνιγε, µια λέξη καν να βγάλει 
του κάκου πάλευε απ' το στόµα του' τα δάκρυα πληµµυρούσαν 
τα δυο του µάτια, κι όλο του 'ρχόνταν σε θρήνο να ξεσπάσει. 
Μα όπως ριχτήκαµε όλοι πάνω του ρωτώντας σαστισµένοι, 

250 Εκείνος το χαµό ανιστόρησε των άλλων µας συντρόφων:  
,, Τρανέ Οδυσσέα, καθώς µας πρόσταξες, διαβήκαµε το δάσο, 
και σε λαγκάδι αρχοντοπάλατο ξεκρίναµε µεγάλο,  
πετροπελεκητό, καλόφτιαστο, σε ξάγναντο χτισµένο. 
Εκεί στον αργαλειό της άκουσαν που ψιλοτραγουδούσε  

255 
κάποια θεά ή θνητή, και φώναξαν µε δύναµη, κι εκείνη  
τις θύρες άνοιξε τις λιόφωτες µε βιάση, κι όπως βγήκε, 

 



τους κάλεσε να µπουν ανήξεροι της ακλουθήξαν όλοι,  
και µόνο εγώ, που δόλο οσµίζοµουν, απόµεινα ξοπίσω.  
Κι όλοι µαζί γένηκαν άφαντοι, δε βγήκε πια κανένας, 

260 κι εγώ καθόµουν και τους πρόσµενα πολληώρα να φανούνε.  

Είπε, κι εγώ το ασηµοκάρφωτο σπαθί στους ώµους πάνω, 
το χάλκινο, το µέγα, επέρασα, και γύρα το δοξάρι, 
κι είπα του Ευρύλοχου να πάρουµε µαζί την ίδια στράτα. 
Μα εκείνος µου 'πιασε τα γόνατα και µε παρακαλιόταν 

265 και λόγια µου 'λεγε ανεµάρπαστα στα κλάµατα του µέσα:  
,, Εδώ παράτα µε, αρχοντόθρεφτε, κει πέρα µη µε σέρνεις 
αθέλητα µου' ουτ' ένα σύντροφο πια δε γυρίζεις πίσω, 
κι ατός σου δε γυρνάς· µα ας φύγουµε καν µε τους άλλους τούτους 
το γρηγορότερο' γλιτώνουµε την κακιάν ώρα ακόµα!"  

 

270 Είπε, κι εγώ γυρνώντας µίλησα κι απηλογιά του δίνω:  
,, Εσύ να µείνεις τώρα, Ευρύλοχε, σε τούτο το ακρογιάλι 
τρώγοντας, πίνοντας, στο µαύρο µας βαθύ καράβι δίπλα' 
όµως εγώ θα πάω, δε γίνεται· βαριά µε σφίγγει ανάγκη. 

Είπα, κι αφήκα πλοίο κι ακρόγιαλο και πήρα ν' ανεβαίνω' 

  

275 µα ως το λαγκάδι το άγιο εδιάβηκα και κόντευα να φτάσω  
στης Κίρκης πια το αρχοντοπάλατο της πολυφαρµακούσας, 
εκεί µου απάντηξε ο χρυσόραβδος Ερµής, καθώς στο σπίτι 
σίµωνα πια, κι έµοιαζε νιούτσικο θνητό, τα µαγουλά του 
µόλις που χνούδισαν, κι η νιότη του στην πιο γλυκιά της ώρα. 

  

280 Το χέρι µου 'σφιξε, µου µίλησε κι αυτά τα λόγια µου 'πε:  
,, Για που τραβάς ξανά, βαριόµοιρε, στ' ακρόβουνα µονάχος,  
του τόπου ακάτεχος; Οι επίλοιποι σύντροφοι σου στης Κίρκης 
ως χοίροι κλειδωµένοι βρίσκουνται σε στεριές µάντρες µέσα. 
Να τους γλιτώσεις µήπως έρχεσαι; Κι ατός σου δε διαγέρνεις  

285 ξοπίσω λέω' σε λίγο συντροφιά θα κάνεις µε τους άλλους!  
Ωστόσο θέλω από τα βάσανα να σε γλιτώσω τούτα. 
Να πάρε αυτό το καλοβότανο και κράτα το, στης Κίρκης  
σα µπεις, να σκέπει το κεφάλι σου, κακηώρα να µη σε 'βρει.  
Τις πονηριές της Κίρκης άκουσε µιαν άκρη ως άλλη τώρα:  

290 

Πιοτό θα σου ετοιµάσει, βάζοντας κακά βοτάνια µέσα,  
µα κι έτσι εσένα δε θα πιάσουνε τα µάγια, δε θ' αφήσει  
το καλοβότανο που σου 'δωκα' να σου τα πω όµως όλα:  
Μόλις η Κίρκη πάρει το µακρύ ραβδί της και σε κρούσει,  

  



γοργά το κοφτερό ξεγύµνωσε σπαθί από το µερί σου  

295 κι απά στην Κίρκη χίµα, ως να 'θελες να πάρεις τη ζωή της.  
Κι αυτή θα φοβηθεί' σαν έπειτα σου πει να κοιµηθείτε,  
πια της θεάς εσύ τον έρωτα µην τον αρνιέσαι, αν θέλεις  
να λευτερώσει τους συντρόφους σου και να γνοιαστεί και σένα. 
Μα τον τρανό των τρισµακάριστων ν' αµώσει πες της όρκο, 

300 πως δε θα βάλει πια άλλο τίποτε κακό για σε στο νου της,  
να µη σου πάρει αντρεία και δύναµη, σα γυµνωθείς οµπρός της."  

Αυτά είπε ο Αργοφονιάς' το βότανο µετά ανασπά απ' το χώµα, 
κι όπως µου το 'δωκε, µου ξήγησε και ποια τα φυσικά του: 
η ρίζα µελανιά, µα κάτασπρος ο ανθός του, σαν το γάλα' 

305 µώλυ οι θεοί το λένε' δύσκολο θνητός να το ανασπάσει  
από τη γης, µονάχα αθάνατοι, τι αυτοί µπορούν τα πάντα. 
Μετά για τον τρανό τον Όλυµπο κινούσε ο Ερµής να φύγει, 
το δασωτό νησί διαβαίνοντας' κι εγώ τραβώ στης Κίρκης, 
και χίλιες µύριες έγνοιες έδερναν, ως όδευα, το νου µου.  

310 Και στάθηκα στης ωριοπλέξουδης θεάς οµπρός τη θύρα,  
και φώναξα' κι ευτύς, ακούγοντας εκείνη τη φωνή µου, 
τις θύρες άνοιξε τις λιόφωτες µε βιάση κι όξω βγήκε 
να µε καλέσει' της ακλούθηξα κι εγώ βαριά θλιµµένος' 
και µ' έβαλε σε ασηµοκάρφωτο θρονί για να καθίσω, 

315 πανώριο, ξοµπλιαστό, µε κάτωθε προσκάµνι για τα πόδια.  
Σε κούπα το πιοτό µου ετοίµασε να πιω µαλαµατένια, 
και το βοτάνι µέσα µου 'ριξε, κακά στο νου λογιώντας. 
Και σα µου το 'δωκε και το άδειασα, χωρίς να µε µαγέψει, 
µε κρούει µε το ραβδί της κι έκραξε κι αυτά τα λόγια µου 'πε: 

320 ,, Τράβα και συ µε τους συντρόφους σου να κυλιστείς στη µάντρα!  

Είπε, κι εγώ απ' τη µέση σέρνοντας το κοφτερό σπαθί µου,  
στην Κίρκη εχίµιξα, σα να 'θελα να πάρω τη ζωή της.  
Κι αυτή ξεφώνισε, και τρέχοντας τα γόνατα µου πιάνει  
και λόγια µου 'λεγε ανεµάρπαστα στα κλάµατα της µέσα:  

325 ,,Ποιος είσαι; πούθε; Που η πατρίδα σου και που οι γονιοί σου εσένα;  
Σαστίζω! Βότανα σε πότισα κακά και δε µαγεύτης! 
Άλλος κανείς, κανείς δε γλίτωσε θνητός, τα βότανα µου  
σαν ήπιε τούτα και του πέρασαν της δοντωσιάς το φράχτη·  
όµως εσύ κρατάς αγήτευτη ψυχή στα στήθια µέσα. 

330 θα 'σαι ο Οδυσσέας ο πολυτάξιδος, το ξέρω! Ο χρυσοράβδης 

 



Αργοφονιάς συχνά µου το 'λεγε πως απ' την Τροία γυρνώντας  
σε µελανό, γοργό πλεούµενο θα 'ρθείς εδώ µια µέρα.  
Μον' έλα, το σπαθί στη θήκη του για ξαναχώσε τώρα  
κι ας ανεβούµε στο κλινάρι µου τον πόθο να χαρούµε,  

335 ο ένας του άλλου για να κερδίσουµε την πάσα εµπιστοσύνη. 
Σαν είπε τούτα, εγώ γυρίζοντας απηλογιά της δίνω: 
,, Κίρκη, πώς θέλεις καλοπρόθετος εγώ µαζί σου να 'µαι,  
που τους συντρόφους µου κατάντησες γουρούνια στην αυλή σου,  
και µένα µε κρατάς και κλώθοντας κακά στο νου σου θέλεις 

340 ν' ανέβω τώρα στο κλινάρι σου, στην κάµαρα σου να 'µπω,  
κι ως γυµνωθώ, κι αντρεία και δύναµη να χάσω απ' τις γητειές σου; 
Μα εγώ δε θ' ανεβώ στην κλίνη σου ποτέ µε θέληµα µου' 
εξόν, θεά, κι αν το αποφάσιζες τρανό ν' αµώσεις όρκο, 
πως δε θα βάλεις άλλο τίποτε στο νου κακό για µένα."  

345 Είπα, κι αυτή, καθώς της γύρευα, µεµιάς τον όρκο δίνει·  
κι εγώ πια τότε, ως είδα κι άµωσε και τέλεψε τον όρκο, 
στο πάγκαλο κλινάρι ανέβηκα της Κίρκης δίχως φόβο.  

Την ώρα τούτη βάγιες τέσσερεις συγύριζαν το σπίτι' 
τις είχε η Κίρκη στο παλάτι της να κάνουν τις δουλειές της, 

 

350 όλες ξωθιές, από ανεβάλλουσες και δάση γεννηµένες  
κι από ποτάµια αγνά, στις θάλασσες που τρέχουν τα νερά τους. 
Και πήρε η µια τους τώρα κι έστρωνε πα στα θρονιά φλοκάτες, 
πανώριες, πορφυρές και κάτωθε λινόφαντα σεντόνια' 
τις τάβλες γνοιάζουνταν η δεύτερη µπρος στα θρονιά να στήσει, 

  

355 από καθάριο ασήµι, κι έβαζε χρυσά κανίστρια πάνω'  
η τρίτη τους κρασί µελόγλυκο συγκέρναε σε ασηµένιο  
κροντήρι, και ποτήρια µοίραζε µαλαµατένια γύρω' 
η τέταρτη νερό κουβάλησε, και κάτω από τριπόδι  
τρανό φωτιά µεγάλη εκόρωσε. Σε λίγην ώρα επήρε  

  

360 να χλιαίνει το νερό' σαν έβρασε στο αστραφτερό µπακίρι,  
µε κρύο γλυκά µου το συγκέρασε και στο λουτρό µε βάζει· 
κι απ' το τρανό τριπόδι παίρνοντας, από κεφάλι κι ώµους 
µε περεχούσεν, ως που ο κάµατος αφήκε το κορµί µου. 
Κι ως πια µε απόλουσε και µε άλειψε µε µυρωµένο λάδι, 

365 

όµορφη πέρασε στους ώµους µου χλαµύδα και χιτώνα  
και µ' έφερε σε ασηµοκάρφωτο θρονί για να καθίσω,  
πανώριο, ξοµπλιαστό, µε κάτωθε προσκάµνι για τα πόδια.  
Μια παρακόρη τότε τρέχοντας νερό σε στάµνα φέρνει,  

  



χρυσή, πανώρια, κι από κάτω της ένα αργυρό λεγένι,  

370 για να πλυθώ, κι οµπρός µας έστησε στραφταλιστό τραπέζι.  
Ψωµί κι η σεβαστή κελάρισσα µας κουβαλάει, και πλήθος  
φαγιά απιθώνει, απ' ό,τι βρέθηκε καλό να µας φιλέψει. 
Τελειώνοντας, να φάω µε κάλεσε, µα εγώ καρδιά δεν είχα'  
µε άλλου το νου καθόµουν κι έτρεµα κακό µην έρθει κι άλλο. 

375 Κι η Κίρκη, ως µ' ένιωσε να κάθουµαι χωρίς ν' απλώνω χέρι  
στα φαγητά, µονάχα ασήκωτη να µε πλακώνει θλίψη, 
ήρθε κοντά µου κι άνεµάρπαστα µου συντυχαίνει λόγια:  
,, Πες µου, Οδυσσέα, πώς έτσι κάθεσαι, µουγγός λες κι είσαι; κάτι  
σου τρώει τα σωθικά' δεν άγγιξες φαγί, κρασί καθόλου. 

380 Μην κάποιον άλλο δόλο σκιάζεσαι; Πια τώρα δεν ταιριάζει  
να 'χεις το φόβο µου, τι αµάλαγο πιο πριν µου πήρες όρκο. 
Είπε, κι εγώ γυρνώντας µίλησα κι απηλογιά της δίνω:  
,, Κίρκη, για πες, ποιανού που ακούγεται σωστός και δίκιος άντρας  
του λέει ποτέ η καρδιά στο στόµα του φαγί, κρασί να βάλει,  

385 πριχού λυτρώσει τους συντρόφους του και τους ιδεί µπροστά του;  
Όµως αν τώρα αλήθεια από καρδιάς να πιω, να φάω µε σπρώχνεις, 
για λύτρωσε τους, µε τα µάτια µου να ιδώ τους συντρόφους µου."  

Σαν είπα τούτα, η Κίρκη εκίνησε, περνώντας το παλάτι, 
µε το ραβδί στο χέρι, κι άνοιξε τη χοιροµάντρα, κι όξω  

390 τους έβγαζε, και µοιάζαν όλοι τους µ' εννιά χρονώ θρεφτάρια. 
Κι αντικριστά καθώς εστάθηκαν, εκείνη, αναµεσό τους 
περνώντας, τον καθέναν άλειβε µε µπάλσαµο καινούργιο' 
κι οι τρίχες πέφταν από πάνω τους, που απ' το καταραµένο 
της τρανής Κίρκης µαγιοβότανο τους είχαν ξεφυτρώσει.  

395 Και πήραν όψη πάλι ανθρώπινη κι οµπρός σου τους θωρούσες  
πιο νιους και πιο τρανούς και πιο όµορφους πολύ, παρ' ό,τι πρώτα. 
Κι ευτύς µε γνώρισαν και µου 'σφιγγαν το χέρι, κι ως του θρήνου 
µας έπνιξε ο καηµός, ολόγυρα το σπίτι αντιλαλούσε 
βαριά απ' τους βόγγους, τόσο, που 'νιωσε κι η ίδια η θεά συµπόνια. 

400 Κι ήρθε η θεά η τρανή και στάθηκε κοντά µου τότε κι είπε:  
,, Γιέ του Λαέρτη αρχοντογέννητε, πολύτεχνε Οδυσσέα, 
τρέχα στο γρήγορο πλεούµενο και στο ακρογιάλι τώρα, 
και πρώτα απ' όλα το καράβι σας όξω να βγει τραβάτε,  
µετά το βιος και τ' άλλα σύνεργα σε σπήλια χώστε µέσα,  

405 
κι έτσι γοργά µε τους συντρόφους σου τους µπιστεµένους γύρνα."  

 



Είπε, και σύγκλινε στα λόγια της η πέρφανη καρδιά µου' 
και στο γοργό µας πλοίο σαν έφτασα και στο ακρογιάλι κάτω, 
βρήκα στο γρήγορο καράβι µας τους γκαρδιακούς συντρόφους  
να 'χουν για µας στηµένο σύθρηνο, να πληµµυρούν στο κλάµα.  

410 Απ' τη βοσκή ως γυρνούν στη µάντρα τους κοπαδιαστά οι γελάδες  
χορτάτες, πως χιµούν ολόγυρα, να τις καλωσορίσουν 
χοροπηδώντας τα µοσκάρια τους, και µέσα δεν κρατιούνται 
στο βοϊδοµάντρι, µόνο αδιάκοπα µουγκρίζουν τριγυρνώντας 
τις µάνες τους· παρόµοια βλέποντας και µένα εκείνοι οµπρός τους,  

415 χύθηκαν πάνω µου µε κλάµατα, και τους φαινόταν ίδιο  
στην πατρική τους γη ως να γύρισαν και στης τραχιάς Ιθάκης 
το κάστρο, εκεί που πρωταντίκρισαν το φως κι αναστηθήκαν 
και τέτοια κλαίοντας ανεµάρπαστα µου συντυχαίναν λόγια: 
,, Τόσο χαρήκαµε, αρχοντόγεννε, το γυρισµό σου, ως να 'ταν  

420 πια στην Ιθάκη να διαγέρναµε, στη γη την πατρική µας.  
Μον' έλα, ιστόρα µας, πώς χάθηκαν οι επίλοιποι σύντροφοι;"  

Είπαν, κι εγώ γλυκά τους µίλησα κι απηλογιά τους δίνω: 
,, πιο πρώτα απ' όλα το καράβι µας να σύρουµε όξω να 'βγει, 
µετά το βιος και τ' άλλα σύνεργα να κρύψουµε σε σπήλια' 

425 κι ατοί σας ακλουθάτε γρήγορα τ' αχνάρια µου, να δείτε  
στης Κίρκης το παλάτι οι σύντροφοι πώς πίνουν και πώς τρώνε, 
κι έχουν µπροστά τους όσα θα 'φταναν να τρώνε ακέριο χρόνο." 

Είπα, κι ευτύς εκείνοι σύγκλιναν' ο Ευρύλοχος µονάχα  
ν' ανακρατήσει πίσω επάλευε τους συντρόφους µας όλους, 

430 και κράζοντας τους ανεµάρπαστα κινούσε λόγια οµπρός τους:  
,, Για που τραβούµε τώρα, δύστυχοι; Τον ίδιο το χαµό σας  
ζητάτε; — στο παλάτι να 'ρθουµε της Κίρκης, που για χοίρους 
για λύκους, για και λιόντες όλους µας θα κάνει δίχως άλλο, 
θέµε, δε θέµε το παλάτι της το µέγα να φυλάµε.  

 

435 Τα ίδια µας έκανε κι ο Κύκλωπας, σαν ήρθαν στο µαντρί του  
οι άλλοι συντρόφοι µας κι ο απότορµος µαζί τους Οδυσσέας. 
Της αµυαλιάς του είναι το φταίξιµο που χάθηκαν κι εκείνοι!"  

Στα λόγια ετούτα εγώ στοχάστηκα για µια στιγµή στα φρένα 
να σύρω το σπαθί τ' ολόµακρο πλάι στο παχύ µερί µου  

  

440 και να τον κρούσω, το κεφάλι του να κυλιστεί στο χώµα,  
που δικός µου ας ήταν άνθρωπος' ωστόσο µε κυκλώσαν 
άλλος αλλούθε γύρα οι σύντροφοι πραγά αντισκόφτοντάς µε: 

  



,, Ας τον αφήσουµε, αρχοντόγεννε, κι εσύ να θέλεις µόνο, 
εδώ να µένει στο πλεούµενο, να του 'χει και την έγνοια· 

445 κι έµπα µπροστά, στο αρχοντοπάλατο να πάµε εµείς της Κίρκης."  

Είπαν, κι αφήκαν πλοίο κι ακρόγιαλο και πήραν ν' ανεβαίνουν. 
Μα δεν απόµεινε κι ο Ευρύλοχος στο βαθουλό καράβι, 
µον' µας ακλούθηξε, τι ετρόµαξε τις άγριες µου φοβέρες.  

Ωστόσο η Κίρκη στο παλάτι της τους άλλους µας συντρόφους 

450 καλά τους έλουσε, τους άλειψε µε µυρωµένο λάδι  
και στο κορµί σγουρές τους φόρεσε χλαµύδες και χιτώνες. 
Στο αρχονταρίκι τους πετύχαµε σε πλούσιο οµπρός τραπέζι' 
κι ως ανταµώθηκαν κι αντίκρισαν ο ένας τον άλλο, αρχίσαν 
θρήνους και γόσµατα' κι ολόγυρα το σπίτι αντιδονούσε.  

455 Κι ήρθε η τρανή θεά και στάθηκε κοντά µου τότε κι είπε:  
,, Γιε του Λαέρτη αρχοντογέννητε, πολύτεχνε Οδυσσέα, 
τους θρήνους τώρα παρατάτε τους· ατή µου το κατέχω  
το πόσα εσύρατε στα πέλαγα τα ψαροθρόφα µέσα, 
και πόσα στις στεριές οι αντίµαχοι σας έκαµαν τυράννια. 

460 Μα ελάτε, στο τραπέζι κάτσετε, ψωµί, κρασί χαρείτε,  
ν' αντριγιωθεί η καρδιά στα στήθη σας και να σταθείτε ως πρώτα' 
σαν τη στιγµή που πρωταφήνατε τη γη σας, την Ιθάκη 
την κακοτράχαλη. Βαριόθυµοι, σκελετωµένοι τώρα  
τους φοβερούς θυµάστε αδιάκοπα παραδαρµούς σας, µήτε 

465  χαρά η καρδιά σας νιώθει, τι έχετε πολλά τραβήξει αλήθεια!"  

Έτσι µας µίλησε, κι η πέρφανη καρδιά µας τ' αποδέχτη.  
Εκεί ευφραινόµαστε, ως που τέλεψεν ακέριος ένας χρόνος, 
µε πλήθος κρέατα και µε ολόγλυκο κρασί την πάσα µέρα. 
Μα απά στο γύρισµα, σαν κύλησαν πάλι οι εποχές του χρόνου,  

470 κι οι µήνες έτρεχαν και διάβαιναν µια µια οι περίσσιες µέρες,  
όξω µε φώναξαν και µου 'λεγαν οι γκαρδιακοί συντρόφοι: 
,, Καιρός να θυµηθείς, ανέµυαλε, τη γη την πατρική σου, 
αν να γλιτώσεις γράφει η µοίρα σου και να διαγείρεις πίσω 
στο αψηλοτάβανο παλάτι σου, στο πατρικό σου χώµα." 

475 Έτσι µου µίλησαν, κι η πέρφανη καρδιά µου τ' αποδέχτη.  
Έτσι ως του ήλιου τα βασιλέµατα καθούµενοι όλη µέρα  
µε πλήθος κρέατα και µε ολόγλυκο κρασί φραινόµαστε όλοι' 
µα όντας ο γήλιος πια βασίλεψε και πήραν τα σκοτάδια, 
οι άλλοι πλάγιασαν και κοιµήθηκαν στον ισκιερό αντρωνίτη, 

  



480 κι εγώ στης Κίρκης ανεβαίνοντας το πάγκαλο κλινάρι  
πέφτω στα πόδια της, κι ως άκουγε, τα παρακάλια αρχίζω, 
και κράζοντας την ανεµάρπαστα κινούσα λόγια οµπρός της: 
,, Κίρκη, το λόγο τώρα τέλεψε, πα πια υ µου 'χες τάξει, 
πως στην πατρίδα θα µας έστελνες· το λαχταρώ κι ατός µου, 

485 το λαχταρούν κι οι άλλοι µου σύντροφοι' την ώρα εσύ που λείπεις  
µε τριγυρίζουν όλοι κλαίγοντας και τρων τα σωθικά µου."  

Είπε, κι εκείνη ευτύς, η αρχόντισσα θεά, µου απηλογήθη: 
,, Γιέ του Λαέρτη αρχοντογέννητε, πολύτεχνε Οδυσσέα, 
κανένας λόγος πια να µένετε στο σπίτι µου άθελα σας·  

490 ανάγκη ωστόσο να τελέψετε µιαν άλλη στράτα πρώτα,  
στης Περσεφόνης της ανήµερης και στου Άδη τα παλάτια,  
χρησµό από την ψυχή να πάρετε του Τειρεσία, που µάντης 
στη Θήβα ήταν τυφλός, µα η δύναµη κρατάει του νου του ακόµα' 
τι η Περσεφόνη, και που πέθανε, τη γνώση δεν του πήρε, 

495 µονάχα αυτός να νιώθει' οι επίλοιποι διανεύουν σαν τους ίσκιους."  

Στα λόγια της θεάς µου εράγισε βαθιά η καρδιά στα στήθη, 
και στο κλινάρι της καθούµενος θρηνούσα· πια η ψυχή µου  
δεν ήθελε να ζει, να χαίρεται το φως του ήλιου στόν κόσµο. 
Μα σαν πια απόκαµα να µύρουµαι και να στρουφοκυλιούµαι, 

500 γυρνώντας στη θεά, την έκραξα κι αυτά της συντυχαίνω:  
,, Κίρκη, και ποιος θ' ανέβει στο άρµενο, το δρόµο να µου δείξει; 
Με το καράβι του δεν έφτασε κανείς στον Άδη ακόµα!"  

Είπα, κι εκείνη ευτύς, η αρχόντισσα θεά, µου απηλογήθη: 
,, Γιέ του Λαέρτη αρχοντογέννητε, πολύτεχνε Οδυσσέα,  

505 µην το γνοιαστείς αν στο πλεούµενο σου λείψει ο κυβερνήτης!  
Μον' στήσε το κατάρτι κι άπλωσε τ' άσπρα πανιά και κάθου, 
κι εκείνο απ' του Βοριά το φύσηµα µονάχο θ' αρµενίζει. 
Μα σύντας πια µε το καράβι σου τον Ωκεανό περάσεις, 
στη χέρσα ακρογια πια το πάναγνο της Περσεφόνης δάσο 

510 θα βρεις, γεµάτο λεύκες τρίψηλες κι ιτιές καρπορηµάχτρες.  
Και σαν αράξεις το καράβι σου στο βαθιορεµατάρη  
τον Ωκεανό, στόν Άδη κίνησε να πας το µουχλιασµένο. 
Χύνουνται εκεί ο Πυριφλεγέθοντας κι ο Κωκυτός, που βγαίνει 
από τη Στύγα, στον Αχέροντα' τα δυο ποτάµια σµίγουν  

515 λίγο πιο πάνω τα βροντόλαλα' στη µέση κι ένας βράχος.  
Κει πέρα φτάνοντας, αντρόκαρδε, καθώς σου ορίζω τώρα, 

 



λάκκο ως µια πήχη πάρε κι άνοιξε του µάκρους και του φάρδους, 
και πρόσφερε χοές στα χείλη του στους πεθαµένους όλους' 
πρώτα µελόγαλα και δεύτερα κρασί γλυκό να χύσεις, 

 

520 νερό στο τέλος, και πασπάλισε κριθάλευρο από πάνω.  
Και κάνε στων νεκρών παράκληση τ' ανέψυχα κεφάλια, 
και τάξε, στην Ιθάκη φτάνοντας την πιο τρανή σου στέρφα 
γελάδα να τους σφάξεις, καιγοντας µαζί περίσσια δώρα. 
Του Τειρεσία να τάξεις ξέχωρα κριγιό, γι' αυτόν µονάχα, 

  

525 µαύρο, κατάµαυρο, το πιο όµορφο στα ζωντανά σου µέσα.  
Κι ως στων νεκρών των πολυδόξαστων δεηθείς τα πλήθη πρώτα,  
µια προβατίνα σφάξε ολόµαυρη κι έναν κριγιό, στα σκότη  
γυρνώντας τα' µα εσύ τα µάτια σου πέρα µεριά να στρέψεις, 
στου ποταµού µαθές τα ρέµατα· σε λίγο θ' αντικρίσεις  

530 πλήθος ψυχές νεκρών που εχάθηκαν να φτάνουν µαζεµένες.  
Πρόσταξε τότε τους συντρόφους σου να γδάρουν τα σφαγάρια,  
που θα κοιτώνται απ' τον ανέσπλαχνο χαλκό θανατωµένα,  
και να τα κάψουν, και παράκληση στους δυο θεούς να υψώσουν,  
στην Περσεφόνη την ανήµερη και στον τρανό τον Άδη.  

535 Και συ καθούµενος ανάσυρε το κοφτερό απ' τη µέση  
σπαθί, και των νεκρών τ' ανέψυχα κεφάλια µην αφήνεις'  
κοντά στο γαίµα, πριν απόκριση σου δώσει ο Τειρεσίας. 
Σε µια στιγµή το µάντη να 'ρχεται, ρηγάρχη, θ' αντικρίσεις, 
που θα σου πει ποιος θα 'ναι ο δρόµος σου, της στράτας σου το µάκρος, 

540 και πώς τα ψαροθρόφα πέλαγα περνώντας θα διαγείρεις."  

Τέτοια τη νύχτα εκείνη µου 'λεγε, κι ως πρόβαλε σε λίγο  
η Αυγή η χρυσόθρονη, µου φόρεσε χλαµύδα και χιτώνα,  
κι ατή της η ξωθιά χιονόθωρο µακρύ µαντί φορούσε,  
ψιλό, χαριτωµένο, κι έβαλε στη µέση της ζωνάρι 

545 ώριο, χρυσό, και στο κεφάλι της απάνω µια µαντίλα.  
Κι εγώ τις κάµαρες διαβαίνοντας τους συντρόφους µου σµίγω, 
και µε γλυκόλογα τους γκάρδιωνα µιλώντας σ' έναν έναν: 
,, πια µην κοιµάστε στον ολόγλυκο παραδοµένοι γύπνο, 
κι η σεβαστή θεά µου αρµήνεψε το δρόµο — µόνο πάµε!" 

550 Έτσι τους µίλησα κι η πέρφανη καρδιά τους τ' αποδέχτη.  
Μήτε και δώθε πήρα ανέβλαβους τους συντρόφους µου ωστόσο' 
κάποιος Ελπήνορας, πιο νιούτσικος απ' όλους, που µεγάλη 
δεν είχε δείξει αντρεία στον πόλεµο κι ουδ έκοβεν ο νους του, 
τούτος δροσιά ζητώντας, τράβηξε, βαρύς απ' το µεθύσι,  

  



555 να ξαπλωθεί µακριά απ' τους συντρόφους ψηλά στο ανώι της Κίρκης.  
Ξάφνου, ως έφευγαν οι άλλοι, αγρίκησε φωνές και ποδολάτι, 
κι ορθός πετάχτη' µα λησµόνησε στου νου την παραζάλη 
την αψηλήν οπούθε ανέβηκε να κατεβεί τη σκάλα,  
κι απ' τη σκεπή γραµµή γκρεµίστηκε, κι ως βγήκε απ' τα σφοντύλια 

560 κι έσπασε ο σβέρκος του, κατέβηκε στον Άδη κι η ψυχή του.  

Κι ως µαζεύτηκαν οι άλλοι, εκίνησα τα λόγια και τους είπα:  
,, θα λέτε τώρα για τα σπίτια µας, τη γη την πατρική µας 
κινάµε' ωστόσο µας αρµήνεψε µιαν άλλη στράτα η Κίρκη, 
στης Περσεφόνης της ανήµερης και στου Άδη τα παλάτια, 

 

565 χρησµό από την ψυχή να πάρουµε του Τειρεσία του µάντη."  

Αυτά είπα, κι εκείνων εράγισε βαθιά η καρδιά στα στήθη,  
και κάθισαν στη γη και γόζουνταν, τραβώντας τα µα πια τους,  
µα δίχως όφελος — τι κέρδιζαν αλήθεια από τους θρήνους; 
Κι ως για το ακρόγιαλο κινούσαµε και το γοργό καράβι  

  

570 βαριά θλιµµένοι, και τα µάτια µας πληµµύριζαν στο κλάµα, 
έτρεξε η Κίρκη προσπερνώντας µας, και δίπλα στο άρµενο µας 
έδεσε, δίχως να τη νιώσουµε, τη µαύρη προβατίνα 
και τον κριγιό. Θνητός ποιος δύνεται να ιδεί θεό να φτάνει, 
για και να φεύγει, µε τα µάτια του, χωρίς να θέλει εκείνος;  
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Σαν κατεβήκαµε στη θάλασσα και στο πλεούµενο µας, 
σύραµε πρώτα το πλεούµενο στο θείο το κύµα µέσα  
και στήσαµε κατάρτι κι άρµενα στο µελανό καράβι'  
τα πρόβατα µετά φορτώσαµε και µπήκαµε κι ατοί µας  

 

5 βαριά θλιµµένοι, και τα µάτια µας πληµµύριζαν στο κλάµα.  
Ξοπίσω από το γαλαζόπλωρο καράβι πρίµο αγέρι,  
σταλµένο από την ωριοπλέξουδη, την ανθρωπολαλούσα  
θεά, την άγρια Κίρκη, σύντροφος καλός µας προβοδούσε. 
Κι ως τ' άρµενα του πλοίου συντάξαµε, καθόµασταν, τι εκείνο 

 

10 καλά το κυβερνούσαν ο άνεµος κι ο τιµονιέρης µόνο,  



κι οληµερίς πελαγοδρόµιζε µε τα πανιά γεµάτα. 
Κι ως πήρε ο γήλιος και βασίλεψε κι ίσκιωσαν όλοι οι δρόµοι, 
έφτασε πια στου βαθιορέµατου του Ωκεανού την άκρα. 
Των Κιµµερίων η χώρα βρίσκεται κει πέρα και το κάστρο, 

15 συντυλιγµένα µες σε σύγνεφο κι αντάρα' δεν τους βλέπει  
ο Ήλιος ποτέ ο φωτοπερίχυτος µε τις λαµπρές του αχτίδες, 
µηδέ σαν παίρνει τον ανήφορο προς τ' αστεράτα ουράνια, 
µηδέ σα στρέφει απ' τά µεσούρανα στης γης ξανά τα µέρη, 
µον' νύχτα φοβερή στους άµοιρους θνητούς απλώνει πάντα. 

 

20 Καθίζουµε στον άµµο το άρµενο, κι ως βγάλαµε από µέσα 
τα πρόβατα, το δρόµο πήραµε στον Ωκεανό από δίπλα, 
ως που στο µέρος πια βρεθήκαµε που 'χε αρµηνέψει η Κίρκη. 

Κει πέρα κράτησαν ο Ευρύλοχος κι ο Περιµήδης µπρος µου 
τα δυο σφαχτά' κι εγώ ανασέρνοντας το κοφτερό σπαθί µου 

 

25 λάκκο ως µια πήχη πήρα κι άνοιξα του µάκρους και του φάρδους. 
και πρόσφερα χοές στα χείλη του στους πεθαµένους όλους' 
πρώτα µελόγαλα τους έχυσα, κρασί γλυκό κατόπι, 
νερό στο τέλος, και πασπάλιζα κριθάλευρο από πάνω' 
και δεόµουν στων νεκρών τ' ανέψυχα κεφάλια, τάζοντας τους, 

 

30 αν στην Ιθάκη πίσω διάγερνα, την πιο τρανή µου στέρφα 
γελάδα να τους σφάξω, καίγοντας µαζί περίσσια δώρα. 
Κι ένα κριάρι τάζω ξέχωρα στον Τειρεσία να σφάξω,  
µαύρο, κατάµαυρο, το πιο όµορφο στα ζωντανά µου µέσα. 
Τα παρακάλια πια σαν τέλεψα και τα ταξίµατα µου 

 

35 στα πλήθη των νεκρών, τα πρόβατα στο λάκκο σφάζω απάνω, 
κι ως έτρεχε το µαύρο γαίµα τους, από τα σκότη κάτω 
βγήκαν ψυχές νεκρών αρίφνητες και µαζωχτήκαν γύρα: 
Άγουροι, νιόπαντρες και γέροντες χιλιοβασανισµένοι,  
κόρες γλυκές, όλο παράπονο που σβήσαν στον ανθό τους,  

 

40 και πλήθος άντρες, µε χαλκόβαρα κοντάρια χτυπηµένοι, 
που έπεσαν σε πολέµους, κι άρµατα µατόβρεχτα κρατούσαν. 
Κι άλλος αλλούθε πήραν κι έζωναν το λάκκο µε περίσσιον 
άγριον αχό, που εµένα ολόχλωµος µε περεχούσε τρόµος. 
Πρόσταξα τότε τους συντρόφους µου να γδάρουν τα σφαγάρια, 

 

45 που εκοίτουνταν απ' τον ανέσπλαχνο χαλκό θανατωµένα, 
και να τα κάψουν, και παράκληση στους δυο θεούς να υψώσουν, 
στην Περσεφόνη την ανήµερη και στον τρανό τον Άδη. 
Κι εγώ, καθούµενος, ανάσυρα το κοφτερό απ' τη µέση 

 



σπαθί, και των νεκρών δεν άφηνα τ' ανέψυχα κεφάλια  

50 κοντά στο γαίµα, πριν απόκριση µου δώσει ο Τειρεσίας. 
Πρώτη έφτασε η ψυχή του Ελπήνορα, του συντρόφου µου' ακόµα  
δεν ήταν κάτω απ' την πλατύδροµη, η τη γη µαθές θαµµένος 
το είχαµε αφήσει το κουφάρι του στης Κίρκης το παλάτι  
άκλαφτο κι άθαφτο — µας έσφιγγαν µεγάλες έγνοιες άλλες! 

 

55 Κι όπως τον είδα, τον συµπόνεσα, τα κλάµατα µε πήραν, 
και κράζοντας τον ανεµάρπαστα του συντυχαίνω λόγια: 
,, Στο ανήλιαγο σκοτάδι, Ελπήνορα, πώς ήρθες; πώς κατέβης 
πεζός εσύ πιο πριν απ' τ' άρµενο που µ' έφερε εδώ πέρα;" 

Σαν είπα τούτα, εκείνος βόγγηξε κι αυτά µου απηλογήθη: 

 

60 ,, Γιέ του Λαέρτη αρχοντογέννητε, πολύτεχνε Οδυσσέα, 
θεού βουλή κακιά µε αφάνισε και το κρασί το πλήθιο! 
Στης Κίρκης το παλάτι ως πλάγιαζα, δεν πέρασε απ' το νου µου 
την αψηλήν οπούθε ανέβηκα να κατεβώ τη σκάλα, 
κι απ' τη σκεπή γραµµή γκρεµίστηκα, κι ως βγήκε απ' τα σφοντύλια 

 

65 κι έσπασε ο σβέρκος µου, κατέβηκε στον Άδη κι η ψυχή µου. 
Μα σε ξορκίζω σε όσους άφηκες δικούς κι εδώ δεν είναι —  
το ταίρι σου και τον πατέρα σου, που σ' έχει αναστηµένο,  
και τον Τηλέµαχο, στο σπίτι σου µοναχογιό που άφηκες: 
το ξέρω, σα γυρνάς, αφήνοντας εδώ τον Κάτω Κόσµο,  

 

70 στην Αία ξανά το καλοκάµωτο καράβι σου θ' αράξεις. 
Εκεί φτασµένος θέλω, ρήγα µου, να θυµηθείς και µένα'  
άκλαφτο κι άθαφτο, αψηφώντας µε, µη φύγεις και µε αφήσεις,  
απ' αφορµή δικιά µου οι αθάνατοι µην οργιστούν µαζί σου 
µονάχα κάψε µε µε τ' άρµατα που ήταν δικά µου, ως ζούσα, 

 

75 κι εκεί, στο ακρόγιαλο της θάλασσας, µνηµούρι ασκώσετέ µου  
του δύστυχου, που κι οι µελλούµενες γενιές να µου θυµούνται.  
Κι ως τούτα πια τελέψεις, κάρφωσε κι ένα κουπί στο µνήµα,  
αυτό που ζώντας είχα κι έλαµνα µαζί µε τους συντρόφους."  

Είπε, κι εγώ γυρνώντας µίλησα κι απηλογιά του δίνω: 

80 ,, Όλα όσα γύρεψες, βαριόµοιρε, θα κάµω απ' άκρη ως άκρη."  
Τέτοιες κουβέντες συναλλάζαµε λυπητερές οι δυο µας,  
στο γαίµα δίπλα εγώ καθούµενος µε το σπαθί στο χέρι, 
κι ο γίσκιος πέρα του συντρόφου µου, να λέει, να µη σωπαίνει.  

Kι ήρθε η ψυχή της δόλιας µάνας µου µπροστά µου, της Αντίκλειας, 

 



85 της κόρης του αντρειωµένου Αυτόλυκου, που εγώ την είχα αφήσει  
να ζει, στην άγια Τροία σα µίσευα, και τώρα είχε πεθάνει. 
Κι όπως την εϊδα, µου 'ρθαν κλάµατα, την πόνεσε η καρδιά µου, 
µα δεν την άφηνα, κι ας έτρωγε τα σωθικά µου ο πόνος,  
κοντά στο γαίµα, πριν απόκριση µου δώσει ο Τειρεσίας. 

90 Να κ' η ψυχή σε λίγο που 'φτασε χρυσό ραβδί κρατώντας  
του Τειρεσία, κι ευτύς µε γνώρισε κι αυτά τα λόγια µου 'πε: 
,, Γιέ του Λαέρτη αρχοντογέννητε, πολύτεχνε Οδυσσέα,  
το φως του ήλιου γιατί, τρισάµοιρε, παράτησες, για να 'ρθεις  
να ιδείς τον τόπο αυτό τον άχαρο και τους νεκρούς; Τραβήξου 

95 τώρα απ' το λάκκο κι αναµέρισε το κοφτερό σπαθί σου,  
να πιω απ' το γαίµα τούτο, αψεύτιστη µετά να δώσω ορµήνια."  

Είπε, κι εγώ το ασηµοκάρφωτο θηκάρωσα σπαθί µου 
κι αποτραβήχτηκα- σα ρούφηξε το µαύρο γαίµα εκείνος,  
ο µάντης ο άψεγος, µου µίλησε κι αυτά τα λόγια µου 'πε:  

100 ,, Τρανέ Οδυσσέα, στην πολυπόθητη ζητάς να στρέψεις γη σου, 
µα στέκει ένας θεός στο δρόµο σου' θαρρώ πως δε γλιτώνεις 
του Κοσµοσείστη, που στα φρένα του θυµό για σένα κλείνει,  
τι σου 'χει µάνητα που ετύφλωσες τον ακριβό το γιο του.  
Μα κι έτσι, µε τα χίλια βάσανα, θα φτάνατε, µονάχα 

105 ν' ανακρατούσες τους συντρόφους σου, κι ατός σου να κρατιόσουν,  
µόλις το πλοίο το καλοκάµωτο στης Θρινακίας αράξεις  
µια µέρα το νησί, ξεφεύγοντας τα γεράνια πελάγη,  
και βρείτε εκεί τ' αρνιά τα ολόπαχα να βόσκουν και τα βόδια 
του Γήλιου, που τα πάντα πάνωθε θωρεί κι ακούει τα πάντα. 

110 Χέρι σ' αυτά αν δε βάλεις έχοντας το γυρισµό στο νου σου, 
µπορείτε µε τα χίλια βάσανα να' ρθείτε στην Ιθάκη. 
Μα αν βάλεις χέρι, τότε χάθηκες και συ και το καράβι  
κι οι σύντροφοι σου, αυτή είν' η ορµήνια µου. Και συ να ξεγλιτώσεις, 
θα φτάσεις πίσω δίχως συντρόφους, αργά, συφοριασµένος,  

115 σε άρµενο ξένο, και στο σπίτι σου θα βρεις τυράννια κι άλλα, 
άντρες αράθυµους, το ταίρι σου το ισόθεο που γυρεύουν 
και τάζουν περισσά χαρίσµατα, το βιος σου τρώνε ωστόσο.  
Μα εσύ θα γδικιωθείς διαγέρνοντας τις αδικίες τους όλες.  
Κι ως τους µνηστήρες στο παλάτι σου µε κοφτερό σκοτώσεις  

120 

χαλκό, µε δόλο ξεπλανώντας τους για κι ανοιχτά, το δρόµο  
πάρε µετά, κουπί καλάρµοστο στο χέρι σου κρατώντας,  
σε ανθρώπους ως να φτάσεις, θάλασσα που δεν κατέχουν τι είναι,  



κι ουδέ ποτέ µε αλάτι αρτίζουνε τα φαγητά που τρώνε, 
κι ουδέ καράβια αλικοµάγουλα ποτέ αγνάντεψαν, µήτε 

125 κουπιά καλάρµοστα, που ως φτερούγες δροµίζουν τα καράβια. 
Σου λέω και το σηµάδι ξάστερα και θα το δεις κι ατός σου: 
Σα σε ανταµώσει εκεί στη στράτα σου κανένας πεζολάτης 
και λιχνιστήρι πει στον ώµο σου πως κουβαλάς τον ώριο,  
στο χώµα τότε το καλάρµοστο να µπήξεις λέω κουπί σου, 

130 κι αφού θυσίες προσφέρεις πάγκαλες στο ρήγα Ποσειδώνα, 
κριάρι και κάπρι λατάρικο και ταύρο σφάζοντας του, 
γύρισε πίσω στην πατρίδα σου, και πρόσφερε θυσίες 
µεγάλες στους θεούς, που αθάνατοι τα ουράνια πλάτη ορίζουν, 
σε όλους γραµµή. Κι ακόµα ο θάνατος γλυκός, γαλήνιος θα 'ρθει  

135 να σε 'βρει αλάργα από τη θάλασσα, τα µάτια να σου κλείσει  
µες σε βαθιά καλά γεράµατα' κι ολόγυρα οι λαοί σου  
θα ζουν χαιράµενοι. Τον άκουσες τον άψευτό µου λόγο!" 

Είπε, κι εγώ γυρνώντας µίλησα κι απηλογιά του δίνω: 
,, Τούτα οι θεοί θαρρώ πως τα 'κλωσαν ατοί τους, Τειρεσία.  

140 Μον' έλα τώρα, δώσε απόκριση και την αλήθεια πες µου: 
Μπροστά µου την ψυχή της µάνας µου θωρώ της πεθαµένης' 
κοντά στο γαίµα κάθεται άλαλη, κι ουδέ βαστάει τα µάτια  
στο γιο της να στυλώσει αντίκρυ του και να του κουβεντιάσει. 
Θέλω, τρανέ, να ξέρω αν γίνεται ποιος είµαι να γνωρίσει."  

145 Είπα, κι αυτός γυρνώντας µίλησε κι απηλογιά µου δίνει: 
,, ∆ε θα 'ναι δύσκολος ο λόγος µου και θα τον καταλάβεις: 
απ' τους νεκρούς που πήρε ο θάνατος όποιον αφήνεις τώρα 
το γαίµα να ζυγώνει, αψεύτιστο το λόγο του θ' ακούσεις' 
κι όποιον δε θες, αυτός γυρίζοντας θα φεύγει πίσω πάλε."  

150 Αυτά είπεν η ψυχή και κίνησε στον Άδη να διαγείρει  
του Τειρεσία, σαν πια µου απόσωσε της µοίρας τα γραµµένα. 
Μα εγώ κει πέρα αµετασάλευτος καθόµουν, κι ήρθε τότε  
κι ήπιε απ' το µαύρο γαίµα η µάνα µου' µεµιάς νογάει ποιος ήµουν, 
και µες στα κλάµατα ανεµάρπαστα µου συντυχαίνει λόγια: 

155 ,, πώς φτάνεις ζωντανός στ' ανήλιαγα σκοτάδια κάτω, γιε µου;  
Στους ζωντανούς είναι ανηµπόρετο να τ' αντικρίζουν τούτα' 
τι αναµεσά µας άγρια ρέµατα, τρανά κυλούν ποτάµια, 
και πρώτα ο Ωκεανός' δε γίνεται να τον διαβεί κανένας  
πεζός, εξόν αν καλοκάµωτο του βρίσκεται καράβι.  

160 Αλήθεια, χρόνια αφού παράδεφες, από την Τροία µη φτάνεις   



µε το άρµενο σου και τους συντρόφους, κι ακόµα στην Ιθάκη  
δεν έχεις έρθει; Τη γυναίκα σου στο σπίτι σου δεν είδες;"  

Είπε, κι εγώ γυρνώντας µίλησα κι απηλογιά της δίνω: 
,, Η ανάγκη, µάνα, µε κατέβασε στον Κάτω Κόσµο τώρα, 

165 χρησµό µαθές να πάρω απ' την ψυχή του Τειρεσία του µάντη.  
∆εν έχω ακόµα την αργίτισσα ζυγώσει χώρα, µήτε  
τη γη µας πάτησα' σε ατέλειωτα τυράννια παραδέρνω  
απ' τη στιγµή που πρωτακλούθηξα το θείον υγιό του Ατρέα 
πέρα στην Τροία την καλοφόραδη, τους Τρώες να πολεµήσω.  

170 Μον' έλα τώρα, δώσ' µου απόκριση και την αλήθεια πες µου:  
Ποια µοίρα τάχα κάτω σ' έριξε φαρµακερού θανάτου; 
Μήπως αρρώστια ήταν που χρόνισε; µην η Άρτεµη η δοξεύτρα  
µε απόνετες σαγίτες σου 'ριξε και πήρε τη ζωή σου; 
Και πες µου ακόµα για τον κύρη µου και για το γιο που αφήκα: 

175 αυτοί κρατούν το βασιλίκι µου, για κάποιος απ' τους άλλους 
τ' ορίζει τώρα, λογαριάζοντας πια εγώ πως δε γυρίζω;  
Ακόµα πες µου για το ταίρι µου, ποια η γνώµη, ποιος ο νους της;  
Με τον υγιό µας τάχα µένοντας το βιος µου διαφεντεύει,  
για άλλος την πήρε κιόλα ανάµεσα στους πιο τρανούς Αργίτες;" 

180 Στα λόγια τούτα µου αποκρίθηκεν η σεβαστή µου η µάνα: 
,, Και βέβαια εκείνη πάντα βρίσκεται στο σπίτι σου κλεισµένη 
και κάνει υποµονή, κι αγλύκαντες µια µια ν' αποδιαβαίνουν 
θωρεί τις νύχτες και τις µέρες της, στα δάκρυα βουτηγµένη. 
Το βασιλίκι σου δεν τ' άρπαξε κανένας' τα µετόχια  

185 τα ορίζει ανέγνοιος ο Τηλέµαχος, και στα τραπέζια παίρνει 
τα µερτικά που πρέπει ο κύβερνος κι ο κρισολόγος να 'χει'  
γιατί όλοι τον καλνούν. Ο κύρης σου στο χτήµα του ξωµένει' 
η χώρα δεν τον βλέπει. Του 'λειψαν, για να 'χει να πλαγιάζει, 
πια τα σκεπάσµατα τα λιόφωτα κι οι στρώσες κι οι φλοκάτες.  

190 Σα χειµωνιάζει, µέσα κλείνεται και πέφτει µε τους δούλους 
στη γης, στο τζάκι πλάι, παλιόρουχα φορώντας' και σα µπαίνει 
το καλοκαίρι ως το χινόπωρο το καρπερό, πλαγιάζει  
όπου τυχόν βρεθεί στο χτήµα του, στων αµπελιών τους όχτους, 
στο χώµα κάτω φύλλα απλώνοντας για στρώση, και θλιµµένος 
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κοίτεται εκεί, κι ο πόνος άµετρος στα φρένα του θεριεύει, 
που δε γυρνάς, και τα γεράµατα βαριά τον τυραννούνε.  
Κι ατή µου εγώ για τούτο χάθηκα και βρέθηκα στον Άδη' 
δεν ήρθε η ∆οξαρούσα σπίτι µας η καλοσηµαδεύτρα  



να πάρει τη ζωή µου ρίχνοντας µε απόνετες σαγίτες' 

200 κι ουδέ κι αρρώστια µε κρεβάτωσε, που το κορµί του ανθρώπου 
σιγά σιγά το λιώνει ανέσπλαχνα και τη ζωή του παίρνει'  
µόνο ο καηµός για σε κι η ορµήνια σου και τα καλά σου λόγια,  
που µου 'χαν λείψει, τη µελόγλυκια ζωή µου θανάτωσαν." 

Σαν είπε τούτα, εγώ στοχάστηκα βαθιά µου, στην αγκάλη 

205 να πάρω την ψυχή της µάνας µου, νεκρή που οµπρός µου εθώρουν.  
Τρεις χύθηκα φορές, απάνω µου ποθώντας να τη σφίξω,  
και τρεις φορές µες απ' τα χέρια µου σαν όνειρο, σαν ίσκιος 
µου πέταξε' κι εγώ, ως έθέριευε φαρµάκι η πίκρα εντός µου, 
την έκραξα και µε ανεµάρπαστα της συντυχαίνω λόγια: 

210 ,, Γιατί δε στέκεις τώρα, µάνα µου, που θέλω να σε πιάσω, 
και µες στον Άδη που βρεθήκαµε να σφιχταγκαλιαστούµε, 
να βρούµε στο πικρό το σύθρηνο χαρά και παρηγοριά;  
Η Περσεφόνη µήπως σ' έπλασε κι είσαι αγερένιος ίσκιος, 
κι εδώ σε στέλνει, ακόµα πιότερο να κλαίω και να χτυπιέµαι;" 

215 Στα λόγια τούτα µου αποκρίθηκεν η σεβαστή µου η µάνα: 
,, Αλί, παιδί µου, ο πιο τρισάµοιρος µες στους ανθρώπους όλους, 
η Περσεφόνη δε σε γέλασε, του γιου του Κρόνου η κόρη, 
µονάχα τούτη η µοίρα εγράφτηκε του ανθρώπου που πεθαίνει: 
Τα νεύρα δεν κρατούν τις σάρκες του κι ουδέ τα κόκαλα του' 

220 µον' όταν η ζωή τα κόκαλα πια παρατήσει τ' άσπρα,  
όλα απ' την άγρια ορµή δαµάζουνται της λαµπαδούσας φλόγας,  
και µοναχά η ψυχή σαν όνειρο πετώντας φτερουγίζει. 
Τώρα στο φως µιαν ώρα αρχύτερα κοίτα ν' ανέβεις, όµως 
για ιδές κι' αυτά πιο πρίν, στο ταίρι σου για να τα λες µια µέρα."  

225 Αυτά τα λόγια ως συναλλάζαµε, µε ζύγωναν γυναίκες  
ξεσηκωµένες απ' τη ρήγισσα Την Περσεφόνη πλήθος,  
των πιο τρανών ηρώων συγκόρµισσες και θυγατέρες όλες. 
Καθώς στο µαύρο γαίµα ολόγυρα κοπάδι εµαζωχτήκαν,  
αναρωτιόµουν πως θα δύνοµουν µια µια να τις ρωτήσω. 

230 Και τούτη η πιο καλή µου εικάστηκε βουλή στο λογισµό µου' 
απ' το παχύ µερί τ' ολόµακρο ξεγύµνωσα σπαθί µου,  
κι από το µαύρο γαίµα όλες µαζί δεν άφηνα να πιούνε.  
Κι όπως εκείνες πήραν κι έρχουνταν η µια στην άλλη πίσω, 
γραµµή ρωτούσα για τη φύτρα τους, κι αυτές µου αποκρινόνταν 

235 Εκεί είδα εγώ την αρχοντόσογη Τυρώ να φτάνει πρώτη,  
κι έλεγε κόρη του αψεγάδιαστου του Σαλµωνέα πως ήταν  



την είχεν ο Κρηθέας γυναίκα του, του Αιόλου ο γιος, µα πρώτα 
αυτή έναν ποταµό ερωτεύτηκε, το θείο τον Ενιπέα,  
τον ποταµό που τα οµορφότερα νερά στη γης σκορπίζει, 

240 γι' αυτό συχνά κι εκείνη πήγαινε στα πάγκαλα νερά του.  
Τούτου την όψη ο σαλευτής της γης, ο Κοσµοσείστης, πήρε  
και πλάγιασε, στου βαθιοστρόβιλου του πόταµου το στόµα,  
µαζί της' κύµα τους περίζωσε καµπουρωτό, γεράνιο,  
σαν ορός, το θεό σκεπάζοντας και τη θνητή γυναίκα.  

245 Τη ζώνη εκεί ο θεός της Ιλυσί της παρθενίας και µ' ύπνο  
την περεχύνει, κι ως εχάρηκε µαζί της την αγάπη,  
σφίγγει το χέρι της, της µίλησε κι αυτά της λέει τα λόγια:  
,, Χάρου, γυναίκα, την αγάπη µου! Στο γύρισµα του χρόνου  
γιους διαλεχτούς θα κάµεις' ο έρωτας ποτέ των αθανάτων  

250 δεν πάει χαµένος' µόνο γνοιάζου τους και µικρανάθρεψέ τους.  
Τώρα στο σπίτι τράβα αµίλητη και κρύβε τ' όνοµά µου' 
ο Ποσειδώνας όµως κάτεχε πως είµαι, ο κοσµοσείστης!" 

Είπε, και βούτηξε στη θάλασσα την πολυκυµατούσα' 
κι αυτή γκαστρώθη και του γέννησε δυο γιους, τρανούς ρηγάδες, 

255 που στου µεγάλου ∆ία τη δούλεψη στάθηκαν, τον Πελία  
και το Νηλέα. Μες στην πλατύχωρην Ιωλκό ο Πελίας εζούσε,  
πλούσιος σε πρόβατα, κι ο δεύτερος στην αµµουδάτη Πύλο.  
Τους άλλους στον Κρηθέα τους γέννησεν η αρχόντισσα γυναίκα,  
τον Αµυθάονα τον πολέµαρχο, τον Αίσονα, το Φέρη. 

260 Την κόρη του Ασωπού ξεχώρισα µετά, την Αντιόπη'  
στην αγκαλιά του ∆ία πως έγειρε παινεύουνταν, και του 'χε 
δυο γιους γεννήσει, τον Αµφίονα και τον τρανό το Ζήθο. 
Πρώτοι της Θήβας της εφτάπορτης το κάστρο ετούτοι χτίσαν 
κι ύψωσαν τείχη, τι δε δονούνταν, κι ας ήταν αντρειωµένοι, 

265 στη Θήβα µέσα την πλατύδροµη χωρίς τειχιά να µένουν.  
Είδα µετά και του Αµφιτρύωνα το ταίρι, την Αλκµήνη,  
που στις αγκάλες ως κοιµήθηκε του ∆ία του τρισµεγάλου, 
τον άτροµο Ηρακλή του γέννησε, µε την καρδιά του λιόντα. 
Κι είδα του Κρέοντα του πολεµάρχου την κόρη, τη Μεγάρα, 

270 

που του Αµφιτρύωνα την παντρεύτηκεν ο γιος ο ψυχωµένος.  

Του Οιδίποδα τη µάνα αντίκρισα, την όµορφη Επικάστη, 
φριχτές δουλειές που αποδυνάστηκεν ανήξερη, το γιο της 
να πάρει γι' άντρα' τον πατέρα του σκοτώνοντας εκείνος 

 



την πήρε ταίρι, µα ως οι αθάνατοι µεµιάς τα ξεσκέπασαν  

275 στον κόσµον όλο, εκείνος έµεινε να τυραννιέται ρήγας  
στη Θήβα, τι θεών ανέσπλαχνη βουλή τον κυβερνούσε.  
Κι αυτή σκοινί ψηλά απ' της κάµαρας κρεµώντας το δοκάρι  
στου Άδη τα σπίτια κάτω εδιάβηκε, του ανήλεου θυροκράτη,  
απ' τον καηµό της, πίσω αφήνοντας εκείνον σε τυράννια 

280 δίχως σωµό, που από της µάνας του τις Ερινύες τραβούσε.  

Είδα τη Χλωρή την πεντάµορφη' µύρια ο Νηλέας του γάµου 
δώρα είχε δώσει για τα κάλλη της, γυναίκα ως να την πάρει' 
ήταν του Αµφίονα στερνογέννητη, του γιου του Ιάσου, κόρη, 
που κάποτε τους Μίνυες όριζε, του Ορχοµενού ρηγάρχης.  

285 Κι αυτή, στην Πύλο πια βασίλισσα, τρανούς υγιούς του εγέννα,  
τον Νέστορα, τον Περικλύµενο το γαύρο, το Χροµίο' 
κι ακόµα την Πηρώ του γέννησε, µια θυγατέρα θάµα,  
που όλοι τρογύρα την εγύρευαν µα ο κύρης της σε κείνον 
ταίρι την έδινε, που του Ίφικλου τις φαρδιοκουτελάτες 

290 στριφτόκερες γελάδες θ' άρπαζε — βαριά δουλειά στ' αλήθεια!—  
απ' τη Φυλακή' κι ένας άψεγος, µονάχα εκείνος, µάντης 
του το 'χε τάξει, όµως τον έδεσε θεού κι εκείνον µοίρα 
βαριά και δίχως έλεος άλυσες και του βουνού οι βουκόλοι. 
Όµως οι µέρες πια σα διάβηκαν και κύλησαν οι µήνες, 

295 κι ο χρόνος γύρισε κι ήρθε άνοιξη ξανά στην πλάση, 
τότε ο τρανός Ίφικλος λευτέρωσε το µαντολόγο, ως του 'πε 
τη µοίρα του όλη — κι ήταν θέληµα του ∆ία να γίνουν τούτα.  

Και του Τυνδάρεου τη συγκόρµισσα ξεχώρισα, τη Λήδα, 
που δυο αντρειωµένους γιους του γέννησε, της πυγµαχίας τεχνίτη 

300 τον Πολυδεύκη και τον Κάστορα, το γαύρο αλογατάρη,  
που ζωντανούς η γη η πολύκαρπη τους κρύβει τώρα εντός της' 
γιατί και µες στη γη τους έδωκε του Κρόνου ο γιος τη χάρη 
µια µέρα ζωντανοί να βρίσκουνται µαζί, νεκροί την άλλη 
στον Κάτω Κόσµο, κι ως αθάνατους ο κόσµος τους δοξάζει. 

305 Μετά την Ιφιµέδεια αντίκρισα, το ταίρι του Αλωέα'  
ο Ποσειδώνας, µου 'λεε, χάρηκε τον έρωτα µαζί της, 
και γέννησε δυο γιους, που στάθηκαν λιγόχρονοι στον κόσµο, 
τον Εφιάλτη τον περίλαµπρο και τον ισόθεον Ώτο. 
Άλλους δεν είδε πιο αψηλόκορµους η γης η πολυθρόφα, 

310 µηδέ και πιο όµορφους' ο Ωρίωνας τους ξεπερνούσε µόνο. 



Στα εννιά τους µόλις χρόνια εννιάπηχοι στο φάρδος είχαν γίνει, 
κι ήταν οργιές εννιά το µάκρος τους' µαζί κίνησαν τότε 
και τους αθάνατους φοβέριζαν, στον Όλυµπο πολέµους 
ν' ανοίξουν άγριους, πολυτάραχους, και γύρευαν να βάλουν  

315 την Όσσα πρώτα απά στον Όλυµπο, µετά, στην Όσσα πάνω,  
το Πήλιο λέει το φυλλοσούσουρο, στον ουρανό ν' ανέβουν.  
Κι αν πρόφταινα να δέσει η νιότη τους, θα το 'χαν καταφέρει. 
µα από του ∆ία και της ωριόµαλλης Λητώς τι γιο χάθηκαν 
κι οι δυό, πριν κάτω απ' τα µελίγγια τους το πρώτο χνούδι ανθίσει' 

320 και πριν τους σκεπαστούν τα µάγουλα µε τα σγουρά της νιότης. 

Τη Φαίδρα αντίκρισα, την Πρόκριδα, την όµορφη Αριάδνη, 
τη θυγατέρα του κακόγνωµου του Μίνωα, που απ' την Κρήτη  
την άρπαξε ο Θησέας, γυρεύοντας στο λόφο να τη φέρει  
της Ιερής Αθήνας — άδικα! τι στο νησί της ∆ίας 

325 τη σκότωσε η Άρτεµη, του ∆ιόνυσου τη µαρτυρία γρικώντας.  
Τη Μαίρα, την Κλυµένη αντίκρισα, τη φοβερή Εριφύλη,  
που το ακριβό της ταίρι επρόδωκε για ατίµητο χρυσάφι... —  
µα όλο το πλήθος είναι αβόλετο να πω, να νοµατίσω,  
πόσων ηρώων τρανών αντίκρισα τις κόρες και τα ταίρια' 

330 πιο πριν η νύχτα η θεία θα διάβαινε! Να κοιµηθούµε ωστόσο  
είναι ώρα, για µε τους συντρόφους µου στο πλοίο για εδώ µαζί σας. 
Το µισεµό µου πάλι οι αθάνατοι και σεις θα τον γνοιαστείτε.»  

Αυτά τους έλεε, κι οι άλλοι αµίλητοι, βουβοί, δε βγάναν άχνα, 
σα µαγεµένοι απ' τα λόγια του, στον ισκιερό αντρωνίτη.  

335 Κι η Αρήτη τότε η χιονοβράχιονη το λόγο πήρε κι είπε: 
 
«Αλήθεια, Φαίακες, πώς τα µάτια σας θωρούν τον άντρα τούτον 
στην ελικιά, στο διώµα, µέσα του στα ζυγιασµένα φρένα;  
∆ικός µου ο ξένος, µα ο καθένας σας σ' όµοια τιµή κρατιέται' 
να φύγει µην αφήστε γρήγορα, και στην ανάγκη που 'χει 

340 µην τα λυπάστε τα δοσίµατα' τι είναι το βιος µεγάλο,  
που µες στα σπίτια σας φυλάγεται µε των θεών τη χάρη.» 

Ένας τρανός ρηγάρχης γέροντας, ο Εχένηος, πήρε τότε 
και τους µιλούσε, ο γεροντότερος από τους Φαίακες όλους:  
«Ό,τι είπε η µυαλωµένη ρήγισσα δεν ήταν όξω απ' όσα  

345 και µεις γυρεύουµε και θέλουµε' γι' αυτό ας συγκλίνουµε όλοι  

 



τις πράξες όµως και τα λόγια µας τα ορίζει ο Αλκίνοος τούτος.» 

Κι ο Αλκίνοος τότε του αποκρίθηκε κι αυτά τα λόγια του 'πε: 
«Έτσι να ζω στους καραβόχαρους εγώ τους Φαίακες πάντα  
και ν' αφεντεύω, της βασίλισσας ο λόγος θα τελέψει! 

350 Το 'χει καηµό να φύγει ο ξένος µας στον τόπο του, µα ας κάνει  
µια µέρα υποµονή, να πρόφταινα τα δώρα να του δώσω 
όλα που θέλω' το ταξίδι του, κι αυτό θα το γνοιαστούµε 
οι άντρες εδώ, κι εγώ πιο απ' όλους σας, τι εγώ τη χώρα ορίζω.» 

Γυρνώντας τότε ο πολυµήχανος του µίλησε Οδυσσέας:  

355 «Αλκίνοε, βασιλιά περίλαµπρε, µες στο λαό σου ο πρώτος,  
και χρόνο ολάκερο να λέγατε να µένω εδώ και δώρα 
να µου χαρίζατε αξετίµητα, πριχού µε προβοδίστε, 
όχι δε θα 'λεγα' καλύτερα χίλιες φορές αλήθεια 
να στρέψω πίσω στην πατρίδα µου µε πιο γεµάτα χέρια 

360 τι µε τιµή κι αγάπη πιότερη θα µε δεχόνταν έτσι  
όλοι όσοι κάποτε θα µ' έβλεπαν να φτάνω στην Ιθάκη.» 

Κι ο Αλκίνοος τότε του αποκρίθηκε κι αυτά τα λόγια του 'πε: 
«Που σε θωρούµε, δε µας έδειξες να 'σαι, Οδυσσέα, κανένας  
για κοµπωτής για ψεύτης, σαν αυτούς που θρέφει η γης η µαύρη— 

365 χιλιάδες άνθρωποι, ως τα πέρατα του κόσµου σκορπισµένοι,  
που κλώθουν ψέµατα, πώς τα 'βγαλαν να µην καταλαβαίνεις. 
Μα εσένα είναι όλο χάρη ο λόγος σου και ξάστερος ο νους σου, 
κι όσα και συ κι οι Αργίτες έσυραν αβάσταχτα τυράννια 
µε τέχνη τώρα µας τα ιστόρησες, σαν να 'σουν τραγουδάρης. 

370 Μον' έλα τώρα, δώσε απόκριση και την αλήθεια πες µου:  
Απ' τους ισόθεους τάχα συντρόφους, που βρέθηκαν µαζί σου 
στην Τροία κι εκεί τους βρήκε ο θάνατος, αντάµωσες κανέναν; 
Μακριά είναι η νύχτα τούτη, - ατέλειωτη' καιρός δεν είναι ακόµα 
να κοιµηθούµε' κι άλλα ιστόρα µου' πρωτάκουστα είναι αλήθεια! 

375 Ως την Αυγή τη θεία θα καθόµουν εδώ ν' ακούω, µονάχα  
και συ να το 'θελες τα πάθη σου να πεις στο αρχοντικό µου.» 

Γυρνώντας τότε ο πολυµήχανος του µίλησε Οδυσσέας: 
«Αλκίνοε, βασι πια ερίλαµπρε, µες στο λαό σου ο πρώτος, 
οι αθιβολές έχουν την ώρα τους, την ώρα του κι ο γύπνος. 

380 
Μα αν να µε ακούς ακόµα ρέγεσαι, τη χάρη δε σου αρνιέµαι'  
γιατί έχω κι άλλα και χειρότερα να σου ιστορήσω τώρα, 



συντρόφων συφορές, που αργότερα χάθηκαν, του πολέµου 
των Τρωών µαθές τον άγριο τάραχο σαν είχαν πια ξεφύγει, 
κι από βουλή γυναίκας άνοµης στο γυρισµό χάθηκαν.  

385 Η Περσεφόνη η αγνή σαν έδιωξε πια τις ψυχές µακριά µου  
των γυναικών, µε βιάς σκορπώντας τις ολούθε, δώθε κείθε,  
είδα' τον ίσκιο του Αγαµέµνονα, του γιου του Ατρέα, να φτάνει,  
βαριά θλιµµένο' τον τριγύριζαν κι όσες ψυχές µαζί του  
στο σπίτι του Αίγιστου χαλάστηκαν και το χαµό τους βρήκαν.  

390 Κι εκείνος στη στιγµή µε γνώρισε, το µαύρο ως ήπιεν αίµα,  
και κίνησε το θρήνο, κι έτρεχαν τα µάτια του ποτάµι, 
κι άπλωνε απάνω µου τα χέρια του, ποθώντας να µου αγγίξει— 
του κάκου, δεν µπορούσε! η δύναµη τον είχε παρατήσει  
κι η ανάκαρα που ανθούσε κάποτε στο λυγερό κορµί του.  

395 Κι όπως τον είδα, τον συµπόνεσα, τα κλάµατα µε πήραν,  
και κράζοντας τον ανεµάρπαστα του συντυχαίνω λόγια: 
,, Υγιέ του Ατρέα, τρανέ Αγαµέµνονα, ρηγάρχη τιµηµένε, 
ποια µοίρα τάχα κάτω σ' έριξε φαρµακερού θανάτου;  
Ο Ποσειδώνας µήπως άσκωσε φριχτήν ανεµοζάλη 

400 και µες στο πέλαο τ' άγριο σ' έπνιξε µαζί µε τ' άρµενά σου;  
Για µήπως στη στεριά σε σκότωσαν αντίµαχοι, στα ξένα, 
την ώρα που άρπαζες τα βόδια τους και τ' αρνοκόπαδά τους; 
για ως κάστρο να πατήσεις πάλευες, γυναίκες να κουρσέψεις;" 
Είπα, κι αυτός γυρνώντας µίλησε κι απηλογιά µου δίνει:  

405 ,, Γιέ του Λαέρτη αρχοντογέννητε, πολύτεχνε Οδυσσέα,  
ο Ποσειδώνας δε µου σήκωσε φριχτήν ανεµοζάλη, 
για να µε πνίξει στο άγριο πέλαγο µαζί µε τ' αρµενά µου, 
ουδέ και στη στεριά µε σκότωσαν αντίµαχοι, στα ξένα'  
βρήκα το θάνατο απ' τον Αίγιστο και την καταραµένη  

410 γυναίκα µου' τι αυτός µε κάλεσε στο σπίτι του να φάµε,  
κι εκεί µε σκότωσε, όπως σφάζουνε το βόδι, στο παχνί του. 
Τέτοιος φριχτός µε βρήκε θάνατος' και γύρα µου οι σύντροφοι 
ο ένας στον άλλο απάνω εσφάζουνταν, σα χοίροι ασπροδοντάτοι  
σε πλούσιου αρχόντου, πολυδύναµου, το σπίτι, που 'χει γάµο 

415 για άλλη ξεφάντωση, για κι έστησαν όλοι µαζί τραπέζι.  
Συχνά θ' αντίκρισες σε πόλεµο πολλούς νεκροί να πέφτουν, 
δυο δυο καθώς χτυπιούνται ξέχωρα, για στης σφαγής τον όχλο' 
µα εκείνα αν τα θωρούσες, πιότερο θα σπάραζε η καρδιά σου: 
Πεσµένοι εµείς και γύρα ολόγεµα τραπέζια και κροντήρια  

420 στο αρχονταρίκι, και το πάτωµα ν' αχνίζει από το γαίµα.  

 



Μα η πιο σπαραχτική που αγρίκησα φωνή ήταν της Κασσάντρας' 
του Πρίαµου σκότωνε από πάνω µου την κόρη η Κλυταιµήστρα  
η δολερή' κι εγώ, πεθαίνοντας, µε το σπαθί στο στήθος, 
τη γη χτυπούσα µε τα χέρια µου. Κι η σκύλα εκεί µε αφήκε, 

425 κι ουδέ, στον Κάτω Κόσµο ως διάβαινα, το βάσταξε η καρδιά της  
να µου σφαλίσει µε τα χέρια της τα µάτια και το στόµα. 
Πιο ανήµερο και πιο ξετσίπωτο δε βρίσκεται στον κόσµο 
απ' τη γυναίκα, που στα φρένα της δουλειές συγκλώθει τέτοιες, 
καθώς εκείνη, που µελέτησε µια τέτοια ανήλεη πράξη,  

430 να δώσει θάνατο στον άντρα της. Κι εγώ που στοχαζόµουν  
πώς θα γυρίσω καλοπρόσδεχτος από παιδιά και δούλους  
στο σπίτι µου! Μα εκείνη, κλώθοντας κακό στο νου µονάχα, 
ντροπή και απάνω της εσώριασε και στις γυναίκες όλες 
για πάντα εδώ κι εµπρός, καλόπραγες κι ας είναι µερικές τους." 

435 Είπε, κι εγώ γυρνώντας µίλησα κι απηλογιά του δίνω:  
,, Ωχού µου, αποξαρχής τ' οχτρεύτηκε βαριά του Ατρέα το γένος 
ο ∆ίας ο µακροβίγλης, κι έβαλε µπροστά γυναικείες τέχνες!  
Πόσοι από µας δεν αφανίστηκαν για χάρη της Ελένης,  
και σένα, αλάργα ως ήσουν, σου 'πλεκε τα βρόχια η Κλυταιµήστρα!"  

440 Είπα, κι αυτός γυρνώντας µίλησε κι απηλογιά µου δίνει:  
,, Γι' αυτό και συ µε τη γυναίκα σου πολύ καλός µην είσαι' 
τα πάντα µην της τα µπιστεύεσαι που κρύβεις στο µυαλό σου' 
λίγα να ξέρει, τ' αποδέλοιπα κρυφά από κείνη κράτα. 
Μα εσύ, Οδυσσέα, από τη γυναίκα σου το θάνατο δε θα 'βρεις-  

445 έχει µυαλό περίσσιο η φρόνιµη του Ικάριου θυγατέρα,  
η Πηνελόπη, και στα φρένα της πληθαίνει η δίκια κρίση. 
Νιόνυφη ακόµα την αφήκαµε, σα φεύγαµε από κείθε, 
για να τραβήξουµε στον πόλεµο, κι είχε παιδί στο στήθος 
µωρό, που στων αντρών τη σύναξη θα κάθεται πια τώρα— 

450 καλότυχος! Μια µέρα ο κύρης του θα τόνε ιδεί γυρνώντας,  
κι εκείνος πάλε τον πατέρα του θ' αγκαλιαστεί, ως ταιριάζει. 
Εµένα µοναχά η γυναίκα µου µηδέ το γιο µε αφήκε 
θωρώντας να χορτάσω' πρόλαβε να µε σκοτώσει αµέσως! 
Κάτι άλλο τώρα εγώ θα σου 'λεγα, κι εσύ στο νου σου βαλ' το: 

455 Γυρνώντας στην πατρίδα, κοίταξε κρυφά το πλοίο ν' αράξεις  
κανείς να µη σε δει, τι εχάθηκε πια η πίστη απ' τις γυναίκες! 
Μον' έλα τώρα, δώσ' µου απόκριση και την αλήθεια πες µου, 
ακόµα ο γιος µου αν κάπου ακούγεται πως ζει' µπορεί στο κάστρο 
του Ορχοµενού, µπορεί να βρίσκεται στην αµµουδάτη Πύλο, 



460 για και στη Σπάρτη την πλατύχωρη, στου Μενελάου το σπίτι'  
τι ακόµα απά στη γης δεν πέθανεν ο αρχοντικός Ορέστης!" 

Είπε, κι εγώ γυρνώντας µίλησα κι απηλογιά του δίνω: 
,, Υγιέ του Ατρέα, γιατί για πράµατα ρωτάς που δεν κατέχω, 
αν ζει για αν πέθανε; ∆ε µου 'ρχεται να λέω του ανέµου λόγια." 

465 Τέτοιες κουβέντες συναλλάζαµε λυπητερές οι δυο µας,  
βαριά θλιµµένοι, και τα µάτια µας πληµµύριζαν στο κλάµα. 
Κι ήρθε η ψυχή και µας αντάµωσε του ξακουστού Αχιλλέα, 
Κι ήταν µαζί οι ψυχές του Πάτροκλου και του άψεγου Αντιλόχου, 
και του Αίαντα, που όλους και στο ανάριµµα νικούσε και στο διώµα 

470 τους ∆αναούς, εξόν τον άψεγο γιο του Πηλέα µονάχα.  
Κι ως η ψυχή του γοργοπόδαρου µε γνώρισε Αχιλλέα, 
µέσα σε κλάµατα ανεµάρπαστα µου συντυχαίνει λόγια: 
,, Γιέ του Λαέρτη αρχοντογέννητε, πολύτεχνε Οδυσσέα, 
απόκοτε! σαν τι τρανότερο θα στοχαστείς ακόµα; 

475 Αλήθεια, πώς το αποδυνάστηκες να κατεβείς στον Άδη,  
όπου οι νεκροί διανεύουν άπραγοι, των πεθαµένων οι ίσκιοι;" 

Είπε, κι εγώ γυρνώντας µίλησα κι απηλογιά του δίνω: 
,, Γιέ του Πηλέα, που ο πιο λιοντόκαρδος στους Αχαιούς λογιόσουν, 
ήταν ανάγκη εδώ που µ' έφερε, να πάρω την ορµήνια 

480 του Τειρεσία, στην κακοτράχαλη το πώς θα φτάσω Ιθάκη.  
Τη χώρα ακόµα την αργίτισσα δε ζύγωσα, τη γη µου 
δεν πάτησα' τυράννια ατέλειωτα µε δέρνουν. Μα από σένα 
άλλος αλήθεια πιο καλότυχος µήτε έγινε, Αχιλλέα, 
µήτε θα γίνει' σε δοξάζαµε σαν τους θεούς οι Αργίτες, 

485 όσο που ζούσες' τώρα ξέχωρα µες στους νεκρούς ορίζεις, 
εδώ που βρίσκεσαι' µη θλίβεσαι λοιπόν για το χαµό σου."  

Είπα, κι αυτός γυρνώντας µίλησε κι αυτά µου απηλογήθη: 
,, Ας τα, Οδυσσέα τρανέ, κι ο θάνατος δεν παίρνει παρηγοριά! 
Κάλλιο στη γης να ξενοδούλευα ξωµάχος, ρογιασµένος  

490 σε αφέντη που 'χασε τον κλήρο του κι είναι το βιος του λίγο,  
παρά ολωνών εδώ των άψυχων νεκρών ο ρήγας να' µαι. 
Για τον υγιό µου τον περίλαµπρο για πες µου τώρα κάτι' 
ήρθε κι αυτός ν' ανοίξει πόλεµο στους πρώτους πρώτους µέσα, 
για κι όχι; Ακόµα για τον άψεγο Πηλέα τι ξέρεις πες µου' 

495 
και τώρα τιµηµένος βρίσκεται στους πλήθιους Μυρµιδόνες,  
για πια δεν τον ψηφούν ολόγυρα στη Φθία και στην Ελλάδα, 

 



που 'χει γεράσει και του κόπηκαν τα χέρια και τα πόδια; 
τι εγώ πια δεν του παραστέκουµαι, δε ζω στο φως του γήλιου 
και να 'µαι ως τότε, στην απλόχωρη την Τροία που πολεµούσα 

500 και σκότωνα αντρειανούς, το θάνατο να διώξω απ' τους Αργίτες.  
Τέτοιος και µια στιγµή να γύριζα στο πατρικό παλάτι, 
κάποιοι θα τρόµαζαν τη λύσσα µου, τ' ανίκητά µου χέρια, 
όσοι ζητούν το βασιλίκι του µεβιάς να του στερήσουν."  

Είπε, κι εγώ γυρνώντας µίλησα κι απηλογιά του δίνω:  

505 ,, Τίποτε αλήθεια για τον άψεγο Πηλέα δεν έχω ακούσει'  
µονάχα για το Νεοπτόλεµο, τον ακριβό το γιο σου, 
την πάσα αλήθεια, ως µου το γύρεψες, θα µολογήσω τώρα: 
Ατός µου πα στο καλοζύγιαστο, το βαθουλό καράβι  
στους Αχαιούς τους λιονταρόψυχους τον έφερα απ' τη Σκύρο. 

510 Και κάθε που βουλές κινούσαµε στης Τροίας το κάστρο γύρα,  
πρώτος µιλώντας πάντα θα' βρισκε τον ταιριασµένο λόγο' 
µονάχα απ' τόν ισόθεο Νέστορα νικιόταν κι από µένα. 
Μα σα χτυπιόµαστε συνάρµατοι στων Τρωών τον κάµπο κάτω, 
µες στο σωρό ποτέ δεν έµενε και στο στρατό τον πλήθιο, 

515 µον' µπρος τραβούσε και δεν άφηνε κανείς να τον περάσει.  
Κι ήταν περίσσιοι αυτοί που σκότωσε στην άγρια µάχη µέσα' 
όλο το πλήθος είναι αβόλετο να πω, να νοµατίσω, 
που 'χει σκοτώσει παραστέκοντας τους ∆αναούς ο γιος σου. 
Τι ήταν εκείνος που απ' το χάλκινο κοντάρι του εσωριάστη, 

520 ο γιος του Τήλεφου, ο λιοντόκαρδος Ευρύπυλος! Και πλήθος  
Κητιώτες γύρω του σκοτώνουνταν — για τα γυναικεία δώρα! 
Πιο όµορφο, εξόν το θείο το Μέµνονα, δεν έχω ιδεί από κείνον. 
Κι όντας µες στο άλογο χωνόµασταν, που 'χε ο Επειός σκαρώσει,  
οι πιο αντρειωµένοι Αργίτες, κι 'βριζα τα πάντα εγώ, 

525 το στέριο πότε ν' ανοίξω τον κρυψώνα µας και πότε να τον κλείσω,  
των Αχαιών οι επίλοιποι άρχοντες και πρωτοκεφαλάδες 
τα δάκρυα τους σφουγγίζαν, κι έτρεµαν του καθενός τα γόνα. 
Το γιο σου µοναχά τα µάτια µου δεν είδαν να χλωµιάζει 
καθόλου στο πανώριο πρόσωπο κι από τα µαγουλά του  

530 τα δάκρυα να σφουγγάει, µον' γύρευε µε χίλια παρακάλια 
να βγει από τ' άλογο, κι ακράγγιζε τη φούχτα του σπαθιού του 
και το χαλκόβαρο κοντάρι του, κακά στους Τρώες λογιώντας. 
Μα ως το καστρί του Πρίαµου πήραµε το απόγκρεµο, κινούσε 
µαζί το µερτικό του παίρνοντας και πλούσιο αρχοντοµοίρι, 



535 υγιος κι απείραχτος' δε βρέθηκε µακριάθε να τον κρούσει  
για από κοντά µε τα χαλκάρµατα κανένας, σε πολέµους 
ως γίνεται συχνά, κι αδιάλεχτα ξανάβει του Άρη η λύσσα." 

Έτσι µιλούσα' του γοργόποδου τότε η ψυχή Αχιλλέα 
µε δρασκελιές µεγάλες κίνησε στο ασφοδελό λιβάδι 

540 χαρούµενη να φεύγει, ως άκουσε για την αντρεία του γιου του. 
Των άλλων των νεκρών που εχάθηκαν στέκονταν πικραµένες 
µπρος µου οι ψυχές, και για τις έγνοιες της η κάθε µια ρωτούσε' 
και µοναχά του Αίαντα απόµερα, του γιου του Τελαµώνα, 
στεκόταν, άπαυτα χολιάζοντας µαζί µου για τη νίκη, 

545 που 'χα νικήσει στα καράβια µας στην κρίση που 'χε ορίσει  
η Θετή η σεβαστή για τ' άρµατα του γιου της, τίνος να 'ναι' 
κι ήταν των Τρωών οι γιοί που εδίκασαν µαζί µε την Παλλάδα. 
Αχ, να γινόταν να µην κέρδιζα τέτοιο βραβείο ποτέ µου!  
τι η γης απ' αφορµή τους σκέπασε τρανό αντρειωµένο τότε, 

550 τον Αίαντα, πρώτος που ξεχώριζε σ' αντρεία και κάλλη απ' όλους 
τους ∆αναούς, έξόν τον άψεγο γιο του Πηλέα µονάχα.  
Γυρνώντας τότε µε γλυκόλογα του µίλησα και του 'πα: 
,, Αίαντα, γιε αντρειωµένε του άψεγου του Τελαµώνα, αλήθεια 
µαζί µου το θυµό για τ' άρµατα δεν ξέχασες ακόµα  

555 — ανάθεµα τα— και που πέθανες; Τα βάλαν για κακό µας 
οι αθάνατοι, τι αλήθεια εχάσαµε τον πύργο µας, κι οι Αργίτες 
νεκρόν αλάγιαστα σε κλαίγαµε, καθώς και του Πηλέα 
το γιο, τον Αχιλλέα, θρηνήσαµε. ∆ε φταίει κανένας άλλος, 
µονάχα ο ∆ίας, των κονταρόχαρων των ∆αναών το ασκέρι 

560 που τόσο οχτρεύτη, και θανάτωσε και σένα. Αχ, έλα τώρα, 
ρήγα τρανέ, κι εσύ τα λόγια µου ν' ακούσεις, τη φωνή µου, 
την πέρφανη καρδιά δαµάζοντας και τον τρανό θυµό σου." 

Είπα, µα αυτός δεν αποκρίθηκε µια λέξη καν, µονάχα 
µε τις ψυχές των άλλων κίνησε νεκρών για το σκοτάδι. 

565 Μα θα µιλούσε, και που χόλιαζε, για εγώ θα του µιλούσα, 
αν την καρδιά βαθιά στα στήθη µου δεν έπιανε η λαχτάρα 
κι άλλων νεκρών ψυχές που εχάθηκαν τα µάτια µου να ιδούνε.  
Είδα το Μίνωα τον περίλαµπρο, του ∆ία το γιο, στο χέρι 
να 'χει χρυσό ραβδί, να κάθεται και τους νεκρούς να κρίνει' 

570 

κι εκείνοι, ολόρθοι για καθούµενοι, το δίκιο τους ζητούσαν  
από το ρήγα, στο πλατύπορτο παλάτι του Άδη µέσα. 

 



Ακόµα τον Ωρίωνα αντίκρισα το γίγαντα, να στρώνει  
µπροστά τ' αρίµια κυνηγώντας τα στο ασφοδελό λιβάδι,  
όσα 'χε στη ζωή, σε απάτητα βουνά, σκοτώσει ατός του, 

575 χαλκό κρατώντας, πάντα ασύντριφτο, στα χέρια απελατίκι.  

Το γιο της Γης της πολυδόξαστης, τον Τιτυό, είδα ακόµα, 
στρέµµατα εννιά να πιάνει, ως βρίσκουνταν στο χώµα ξαπλωµένος' 
δεξόζερβα δυο αγιούπες έστεκαν και του 'τρωγαν το σκώτι 
µεσ' απ' τη σκέπη, κι ουδέ σάλευε τα χέρια να τους διώξει' 

580 τι ως διάβαινε η Λητώ, η συγκόρµισσα του ∆ία, τον Πανοπέα  
για τους ∆ελφούς τραβώντας, πάνω της χέρι είχε απλώσει εκείνος. 

Ακόµα αντίκρισα τον Τάνταλο βαριά να τυραννιέται  
σε λίµνη µέσα ορθός, που του 'φτανε στα γένεια' διψασµένος 
τον έβλεπες να πιει που γύρευε νερό, µα δε µπορούσε' 

585 τι κάθε που 'σκυβεν ο γέροντας να πιεί λαχταρισµένος,  
τραβιόταν το νερό και χάνουνταν, και του βυθού µπροστά του 
από βουλή θεού κατάξερη τη µαύρη γης εθώρειε.  
Κι ήταν και δέντρα αψηλοφούντωτα, που έγερναν τον καρπό τους 
απάνω του' αχλαδιές, χρυσόκαρπες µηλιές, ρογδιές θωρούσες, 

590 θωρούσες και συκιές µελόγλυκες κι ελιές δροσιά γεµάτες.  
Μα κάθε που άπλωνεν ο γέροντας τα χέρια να τα πιάσει, 
ξεσήκωνε τους κλώνους ο άνεµος ως τα ισκιωµένα νέφη. 

Ακόµα αντίκρισα το Σίσυφο βαριά να τυραννιέται, 
γιγάντιο ως µε τα χέρια πάλευε ν' ανακρατήσει βράχο' 

595 γερά αντιστυλωµένος δούλευε µε χέρια και µε πόδια  
και στο βουνό το βράχο ανέβαζε' µα την κορφή του ως ήταν 
να ξεπεράσει πια, το βάρος του τον ξετραβούσε πίσω,  
και πάλι ο βράχος ο ξαδιάντροπος κατρακυλούσε ως κάτω. 
Κι αυτός αψαγωνιόταν κι έσπρωχνε, κι απ' όλο το κορµί του 

600 ο ίδρωτας έτρεχε, και τύλιγε την κεφαλή του η σκόνη.  
Μπροστά µου κι ο Ηρακλής επρόβαλε — τον ίσκιο του είδα µόνο, 
τι ατός που ζει µε τους αθάνατους θεούς και ξεφαντώνει'  
γυναίκα του η Ήβη η λιγναστράγαλη, που η χρυσοσάνταλη Ήρα 
στο ∆ία τον τρισµεγάλο εγέννησε' µα εδώ, στον Κάτω Κόσµο, 

605 

έκραζαν οι νεκροί τρογύρα του σαν τα πουλιά που φεύγουν  
σκιαγµένα δώθε κείθε' κι έστεκε σα µαύρη νύχτα εκείνος, 
γυµνό κρατώντας το δοξάρι του, στην κόρδα τη σαγίτα, 
µε άγριες µατιές τρογύρα, ως να 'θελε κάθε στιγµή να ρίξει' 



και του σπαθιού γύρω απ' τα στήθη του κρεµόταν το λουρίκι, 

610 χρυσό κι όλο φοβέρα' απάνω του πλουµίδια, να σαστίζεις: 
αρκούδες θώρειες κι αγριογούρουνα και σπιθοµάτες λιόντες 
και σκοτωµούς κι αντροπαλέµατα και φόνους και πολέµους. 
Τέτοιο λουρίκι µε την τέχνη του που είχε ο τεχνίτης φτιάξει, 
ποτέ ποτέ να µη δοκίµαζε παρόµοιο να πλουµίσει! 

615 Κι εκείνος στη στιγµή µε γνώρισε θωρώντας µε µπροστά του, 
και µες στα κλάµατα ανεµάρπαστα µου συντυχαίνει λόγια: 
,, Γιέ του Λαέρτη αρχοντογέννητε, πολύτεχνε Οδυσσέα, 
ίδια και συ τραβάς, βαριόµοιρε, τρισάθλια µοίρα, βλέπω, 
σαν που κι εγώ τραβούσα αδιάκοπα κάτω απ' το φως, του γήλιου! 

620 Του Κρόνου ο γιος, ο ∆ίας, πατέρας µου, µα πέρασα τυράννια 
αρίφνητα' σε αφέντη δούλεψα πολύ αχαµνότερο µου, 
που µόχτους φοβερούς, αβάσταχτους µε πρόσταζε να κάνω. 
Με είχε κι εδώ σταλµένο κάποτε, τον σκύλο να του φέρω,  
τι µόχτος πιο βαρύς, λογάριαζε, δε γίνεται από τούτον. 

625 Ωστόσο εγώ του τον ανέβασα, τον έβγαλα απ' τον Άδη,  
τι ήταν ο Ερµής που µου παράστεκε κι η γλαυκοµάτα Κόρη." 

Σαν είπε τούτα, πίσω εκίνησε, στον Άδη να διαγειρεί' 
µα εγώ κει πέρα αµετασάλευτος καθόµουν, µήπως έρθει 
απ' τους τρανούς ηρώους που εχάθηκαν πα πια κανείς ακόµα. 

630 Να δω και τους παλιούς, ως ήθελα, µπορούσα, τον Πειρίθο 
και το Θησέα, τους πολυξάκουστους υγιούς των αθανάτων, 
αν ξάφνου δε µονοσυνάζουνταν νεκροί χιλιάδες γύρα 
µε άγριον αχό, που εµένα ολόχλωµη περέχυσε τροµάρα, 
µπας κι απ' τον Άδη κάτω η ρήγισσα µου στείλει Περσεφόνη 

635 το άγριο παράλλαµα, το ανήµερο κεφάλι της Γοργόνας. 
Τρέχω στο πλοίο, και µόλις έφτασα, προστάζω τους συντρόφους, 
µόλις ανέβουν στο πλεούµενο, να λύσουν τις πρυµάτσες. 
Μπήκαν κι εκείνοι δίχως άργητα και στα ζυγά καθίσαν. 
Σπρωγµένο απ' τα κουπια µας τ΄ άρµενο, µετά από πρίµο αγέρι 

640 καλοδεχούµενο, κατέβαινε του Ωκεανού το ρέµα. 
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Του Ωκεανού το ρέµα ως άφηκε, µπήκε το πλοίο στο κύµα 
µέσα του πέλαου του πλατύδροµου, και στο νησί της Αίας 
ήρθε κοντά' της πουρνογέννητης Αυγής τα χοροστάσια  
και το παλάτι, και τ' ανάτελα του Γήλιου εκεί βρίσκονται. 

5 Μόλις εφτάσαµε, καθίσαµε στον άµµο το καράβι, 
κι εµείς εβγήκαµε στο ακρόγιαλο της θάλασσας απάνω  
και καρτερούσαµε κοιµάµενοι τη θείαν Αυγή να φέξει. 
Κι η Αυγή σα φάνη η πουρνογέννητη και ροδοδαχτυλάτη,  
στης Κίρκης το παλάτι πρόσταξα να δράµουν οι συντρόφοι, 

10 γοργά το ανέψυχο του Ελπήνορα κορµί να κουβαλήσουν. 
Κι ως δέντρα εκόψαµε, στου ακρόγιαλου ψηλά ψηλά την άκρα 
τον κάψαµε θλιµµένοι, κι έτρεχαν τα µάτια µας ποτάµι.  
Και σύντας πια ο νεκρός και τ' άρµατα µαζί του αποκάηκαν, 
µνηµούρι ασκώσαµε, και σύραµε µια πέτρα για σηµάδι,  

15 και στην κορφή απ' το µνήµα εµπήξαµε κουπί καλοφτιαγµένο.  

Εµείς εκεί γι' αυτά γνοιαζόµασταν, µα η Κίρκη από τον Άδη 
πως είχαµε διαγείρει το 'ξερε, κι αφού στολίστη πρώτα, 
ήρθε γοργά, κι ακλούθουν πίσω της οι βάγιες κουβαλώντας 
κρασί που στραφταλούσε κόκκινο, ψωµί και κρέατα πλήθος.  

20  Κοντά µας στάθη τότε η αρχόντισσα θεά και µας µιλούσε:  
,, Εσείς οι απόκοτοι, που µπήκατε και ζωντανοί στον Άδη! 
Εσείς οι διπλοαποθανούµενοι — κι όλοι οι άλλοι µια πεθαίνουν! 
Μα ελάτε τώρα, εδώ καθίσετε, φαΐ, κρασί χαρείτε 
οληµερίς, και τα χαράµατα, σα φέξει πια, κινάτε  

25 µε τ' άρµενο' κι εγώ το δρόµο σας θα δείξω, και τα πάντα  
θα ξεδιαλύνω, µη στα πέλαγα για στη στεριά σας λάχουν 
πίβουλες τέχνες και σε αβάσταχτα ξανά ριχτείτε πάθη." 

Είπε, και σύγκλινε στα λόγια της η πέρφανη καρδιά µας. 
Έτσι, ως του ήλιου τα βασιλέµατα καθούµενοι όλη µέρα 

30  µε πλήθος κρέατα και µε ολόγλυκο κρασί φραινόµαστε όλοι.  
Μα όντας ο γήλιος πια βασίλεψε και πήραν τα σκοτάδια,  
µπρος στις πρυµάτσες του πλεούµενου πλάγιασαν οι σύντροφοι' 
εµένα η Κίρκη αλάργα µ' έσυρε, κρατώντας µε απ' το χέρι, 
µε κάθισε, κοντά µου πλάγιασε, και µου τα ρώτησε όλα' 

35 

κι όπως εγώ τα πάντα ιστόρησα µε τη σειρά πως γίναν,  
πήρε η σεβάσµια Κίρκη κι έλεγε κι αυτά µου απηλογήθη: 
,, Έτσι όλα τούτα τώρα τέλεψαν µα στα δικά µου λόγια 

 



για στήσε αφτί' µπορεί κι αθάνατος να σου τ' αναθυµίσει! 

πιο πρώτα στις Σειρήνες φεύγοντας θα φτάσεις, που πλανεύουν 

40 τους θνητούς όλους, όποιος έτυχε να φτάσει στο νησί τους.  
Κανείς αν τις σιµώσει ανήξερος και τη φωνή γρικήσει  
απ' τις Σειρήνες, πια η γυναίκα του και τα µικρά παιδιά του 
το γυρισµό του δεν τον χαίρουνται' τον έχουν οι Σειρήνες 
µε το γλυκό µαθές τραγούδι τους πλανέψει. Το λιβάδι  

45 που κάθουνται το ζώνουν κόκαλα σωρός, από κουφάρια,  
που γύρω εσκέβρωσε το δέρµα τους κι η σάρκα έχει σαπίσει.  
Μα εσύ προσπερνά τις, και βούλωσε τ' αφτιά των σύντροφών σου 
κερί µελόγλυκο µαλάζοντας, κανείς από τους άλλους 
µην τις ακούσει' συ όµως άκου τες, αν το τραβά η καρδιά σου' 

50 µα να σε δέσουν χεροπόδαρα µες στο καράβι, ολόρθο  
πα στο κατάρτι, να 'ναι πάνω του δεµένα τα σκοινιά σου,  
ν' αναγαλλιάσεις τις γλυκόλαλες ακούγοντας Σειρηνες.  
Κι αν τους φωνάζεις να σε λύσουνε παρακαλώντας, πες τους  
να ρίχτουν πάνω, σου, σφιχτότερα να δέσουν τα σκοινιά σου. 

55 Μα όταν πια θα 'χουν οι σύντροφοι σου περάσει τις Σειρήνες,  
εδώ κι οµπρός στις που σου ανοίγουνται δυο στράτες ποιάν θα πάρεις 
µη µε ρωτήσεις' την απόφαση να πάρεις πρέπει ατός σου' 
εγώ θα πω το τι σου µέλλεται να βρεις στις δυο τις στράτες:  

∆ώθε είναι βράχοι αψηλοκρέµαστοι και της γαλανοµάτας  

60 της Αµφιτρίτης σπάζει απάνω τους µε άγριον αχό το κύµα.  
Τους νοµατίζουν Ταξιδόβραχους οι τρισµακαρισµένοι 
θεοί' πουλί δεν τους προσδιάβηκε, µηδέ τα περιστέρια 
που κουβαλούνε την αθάνατη θροφή στο ∆ία πατέρα'  
κάθε φορά θ' αρπάξει κι ένα τους ο ορθόγκρεµος ο βράχος'  

65 και βάζει ένα άλλο ο ∆ίας στον τόπο του, λειψά να µην του µείνουν.  
Απ' όσα εκεί βρεθούν πλεούµενα κανένα δε γλιτώνει'  
καραβοσάνιδα κι ανθρώπινα κορµιά µαζί ξεσέρνει  
το κύµα αδιάκοπα κι ο σίφουνας του φοβερού βουλκάνου. 
Ένα µονάχα πελαγόδροµο καράβι τους προσδιάβη,  

70 η Αργώ, τη γη του Αιήτη ως αφήκεν, η πολυφουµισµένη'  
στους τρανούς βράχους πάνω θα 'πεφτε κι εκείνο, µα το αφήκε  
η Ήρα από αγάπη στον Ιάσονα γερό να προσπεράσει.  

Κείθε θα ιδείς δυο θαλασσόβραχους' του ενός στα ουράνια φτάνει 
η σουβλερή κορφή' το σύγνεφο, που εκεί ψηλά τον ζώνει, 



75 το σκοτεινό, κανένας άνεµος δεν το σκορπάει, και µήτε 
για καλοκαίρι για χινόπωρο ποτέ η κορφή ξανοίγει.  
Θνητός απάνω εκεί δεν πάτησε' κι είκοσι χέρια αν είχε  
κι είκοσι πόδια, δε θα δονούνταν ν' ανέβει στην κορφή του'  
κοφτός ο βράχος ίσια υψώνεται, λες κι είναι δουλεµένος. 

 

80 Στη µέση εκεί του θαλασσόβραχου, στραµµένη στο σκοτάδι, 
στα δυσµικά, µια µαύρη ανοίγεται σπη πια ' και σεις εκείθε  
θα προσδιαβείτε λέω µε τ' άρµενο, περίλαµπρε Οδυσσέα.  
Να ρίξει κι ένας χεροδύναµος θνητός µε το δοξάρι  
κάτωθε, απ' τ' άρµενο, δε δύνεται να φτάσει στην κουφάλα 

85 του σπήλιου. Μέσα η Σκύλλα κάθεται κι άγρια αλιχτάει' κι αν είναι  
σαν κουταβιού µικρού, νιογέννητου το γαύγισµά της, όµως  
ατή της άγριο είναι παράλλαµα' θωρώντας τη µπροστά του  
κανείς δε θα 'νιώθε αναγάλλιαση, κι αθάνατος αν ήταν.  
Έχει µαθές ποδάρια δώδεκα, µισερωµένα, κι έξι  

90 λαιµούς ψηλούς, κι από 'να υψώνεται στις άκρες τους κεφάλι  
τροµαχτικό, που ανοιεί το στόµα του µε τρεις αράδες δόντια 
πυκνά, σφιχτοδεµένα, θάνατο πού ξεχειλίζουν µαύρο. 
Με το µισό κορµί της κρύβεται στο βαθουλό το σπήλιο,  
κι απ' τα φριχτά του βάθη βγάζοντας τις κεφαλές της όξω 

95 ψαρεύει αυτού, στο βράχο ολόγυρα γυρεύοντας δελφίνια,  
σκυλόψαρα, για κι αν τρανότερο θεριόψαρο τσακώσει, 
από τα µύρια που η βαριόµουγκρη θεά Αµφιτρίτη βόσκει.  
∆ε βρίσκεται άρµενο που οι ναύτες του να παινευτούν πως φύγαν 
άβλαβοι εκείθε' τι το κάθε της κεφάλι αρπάζει κι έναν 

100 από το πλοίο το γαλαζόπλωρο και το τραβάει µαζί του.  
Ο άλλος ωστόσο θαλασσόβραχος τόσο αψηλός δεν είναι  
κι ουδέ µακριά απ' τον πρώτο' αν έριχνες, τον έφτανε η σαγίτα.  
Μια αγριοσυκιά κει πέρα βρίσκεται µεγάλη, φυλλωµένη,  
κι η Χάρυβδη η θεϊκιά στη ρίζα της αναρουφάει το κύµα. 

105 Τρεις το ξερνάει κάθε µερόνυχτο φορές και τρεις βρουχιώντας  
το αναρουφάει' να µη σου τύχαινε να 'σαι, ως ρουφάει, κοντά της, 
τι απ' το χαµό δε θα σε γλίτωνε µηδέ κι ο Κοσµοσείστης! 
Γι' αυτό στης Σκύλλας κοντοζύγωσε το βράχο το καράβι  
και πέρνα γρήγορα' καλύτερα πολύ από τ' άρµενό σου 

110 

να λείψουν έξι µόνο σύντροφοι παρά να λείψουν όλοι.'  

Είπε, κι εγώ γυρνώντας µίλησα κι απηλογιά της δίνω:  
,, Θεά, τη χάρη ετούτη κάνε µου και την αλήθεια πες µου'  

 



µπορώ, τη Χάρυβδη ξεφεύγοντας την άγρια, µε τη Σκύλλα  
να πολεµήσω, σα θα χύνεται να φάει τους συντρόφους µου;" 

115 Είπα, κι ευτύς εκείνη, η αρχόντισσα θεά, µου απηλογήθη:  
,, Απόκοτε! Καινούργια βάσανα γυρεύεις και πολέµους;  
Γιατί δε σκύβεις στους αθάνατους θεούς την κεφαλή σου;  
Θνητή δεν είναι εκείνη' απέθαντο, κακό θεριά µονάχα,  
φριχτό και φοβερό κι ανήµερο κι αµάχητο' µαζί της  

120 ποιος να τα βάλει; Το καλύτερο, γοργά να ξαλαργέψεις'  
τι αν χάσεις ώρα, ως αρµατώνεσαι, στο βράχο πλάι, φοβούµαι  
µη βρει καιρό ξανά κι απάνω σας χιµίζοντας σου αρπάξει  
µε τα κεφάλια πού της βρίσκουνται συντρόφους άλλους τόσους.  
Μόνο κουπί τραβάτε γρήγορα, και στην Κραταιή, της Σκύλλας  

125 τη µάνα κράζε, που τη γέννησε κατάρα στους ανθρώπους,  
κι αυτή θα κόψει λέω τη φόρα της, να µην ξαναχιµίξει.  

Στη Θρινακία θα φτάσεις έπειτα' τ' αρνιά του Γήλιου βόσκουν  
σε τούτο το νησί τα ολόπαχα και τα πολλά γελάδια'  
κοπάδια εφτά γελάδες, πρόβατα κοπάδια εφτά' πενήντα  

130 µετρά κεφάλια το καθένα τους' κι ουδέ γεννούν ποτέ τους,  
ουδέ κι αργιεύουν δυο ωριοπλέξουδες θεές, Καλοκυράδες, 
τα βγάζουν στη βοσκή, η Φαέθουσα κι η Λαµπετώ, του Γήλιου 
οι θυγατέρες τ' ουρανόδροµου και της θεϊκιάς Νεαίρας. 
Σα γεννήθηκαν κι αναστήθηκαν, η σεβαστή τους µάνα 

135 αλάργα στο νησί τις έστειλε της Θρινακίας, του κύρη  
τ' αρνιά µαθές και τα στριφτόκερα γελάδια να φυλάνε. 
Χέρι σ' αυτά αν δε βάλεις, έχοντας το γυρισµό στο νου σου, 
µπορείτε µε τα χίλια βάσανα να 'ρθείτε στην Ιθάκη. 
Μα αν βάλεις χέρι, τότε χάθηκες και συ και το καράβι 

140 κι οι σύντροφοί σου, αυτή είν' η αρµήνια µου! Και συ να ξεγλιτώσεις,  
Θα φτάσεις πίσω δίχως συντρόφους, αργά, συφοριασµένος." 

Μόλις µου τα 'πε αυτά, η χρυσόθρονη πρόβαλε Αυγή, και τότε  
πήρε η θεά η σεβάσµια του νησιού τ' ανάπλαγα να φύγει'  
κι εγώ τραβώντας στο καράβι µου προστάζω τους συντρόφους,  

145 µόλις ανέβουν στο πλεούµενο, να λύσουν τις πρυµάτσες.  
Κι ως ανέβηκαν δίχως άργητα και στα ζυγά κάθισαν  
γραµµή, την αφρισµένη θάλασσα µε τα κου πια χτυπούσαν.  
Ξοπίσω από το γαλαζόπλωρο καράβι πρίµο αγέρι,  
σταλµένο από την ωριοπλέξουδη, την ανθρωπολαλούσα  



150 θεά, την άγρια Κίρκη, σύντροφος καλός µας προβοδούσε. 
Κι ως τ' άρµενα του πλοίου συντάξαµε, καθόµαστε, τι εκείνο 
καλά το κυβερνούσαν ο άνεµος κι ο τιµονιέρης µόνο.  
Και τότε στους συντρόφους µίλησα µε µαραµένα σπλάχνα: 
,, Ένας και δυο µονάχα, φίλοι µου, δεν πρέπει να κατέχουν  

 

155 όσες µαντείες η Κίρκη, η αρχόντισσα θεά, µου µολογούσε  
Θα σας τις πω, για να τις ξέρουµε, και για πεθαίνουµε όλοι 
για και γλιτώνοντας ξεφεύγουµε του Χάρου και της µοίρας. 
Μου 'λεγε πρώτα των γλυκόλαλων Σειρήνων το τραγούδι  
και το ανθισµένο να ξεφύγουµε λιβάδι' τη φωνή τους  

 

160 ν' ακούσω µόνο εγώ, µα δέστε µε γερά που να πονέσω  
ορθά µε το σκοινί, απ' τη θέση µου να µη µετασαλεύω,  
πα στο κατάρτι, να 'ναι πάνω του δεµένα τα σκοινιά µου. 
Κι αν σας φωνάζω να µε λύσετε και σας παρακαλιέµαι, 
αρπάχτε τα σκοινιά και σφιχτέ τα πιο ακόµα στο κορµί µου." 

165 Την ώρα που όλα αυτά ξεδιάλυνα µιλώντας στους συντρόφους,  
καθώς αγέρας πρίµος έσπρωχνε το καλοσκαρωµένο 
καράβι, το νησί αντικρίσαµε σε λίγο των Σειρήνων. 
Μεµιάς ο αγέρας καταλάγιασε και χύθηκε γαλήνη 
τρογύρα απάνεµη, και κοίµισε κάποιος θεός το κύµα. 

170 Τότε πετάχτηκαν οι σύντροφοι και τα πανιά µαϊνάραν,  
κι ως στο βαθύ το πλοίο τ' απίθωσαν, στα τορνευτά  
κάθισαν ελάτινα κου πια και γέµιζαν αφρούς το κύµα γύρα.  
Κι εγώ από µια τρανή κερόπιτα µε κοφτερό µαχαίρι 
µικρά κοµµάτια κόβω κι άρχισα µες στα γερά µου χέρια  

175 να τα µαλάζω, ως που ζεστάθηκαν, καθώς κι η δύναµη µου  
και του Ήλιου η πύρα τ' ουρανόδροµου τα δάµαζε από πάνω. 
Κι ως όλων των συντρόφων βούλωσα τ' αφτιά µε τούτο, εκείνοι 
σφιχτά µε δέσαν χεροπόδαρα µες στο καράβι ολόρθο  
πα στο κατάρτι, κι ήταν πάνω του δεµένα τα σκοινιά µου' 

180 µετά καθίσαν και τη θάλασσα µε τα κου πια χτυπούσαν.  
Μα ως το άρµενο το γοργοθάλασσο, στη φόρα που 'χε πάρει, 
πια είχε ζυγώσει τόσο, που η φωνή ν' ακούγεται του άνθρωπου, 
το 'δαν αυτές που ερχόταν κι άρχισαν να ψιλοτραγουδούνε: 

,, Έλα κοντά, Οδυσσέα περίλαµπρε, των Αχαιών η δόξα! 

185 

Το πλοίο σου στο νησί µας άραξε, ν' ακούσεις τη φωνή µας'  
κανείς ως τώρα δεν προσπέρασε µε µελανό καράβι, 
τη µελοστάλαχτη απ' τα χείλη µας φωνή πριχού γρικήσει' 

 



κι ως φράθη πια κι ο νους του επλούτυνε, κινάει και φεύγει πάλε. 
Από βουλή θεών τα που 'συραν οι Τρώες κι οι Αργίτες πάθη 

190 στης Τροίας τον κάµπο τα κατέχουµε µιαν άκρη ως άλλη, ακόµα  
κι όσα στη γης ακέρια γίνουνται την πολυθρόφα απάνω."  

Έτσι µιλούσαν µε αηδονόλαλη φωνή, και λαχταρούσε 
µένα η καρδιά ν' ακούει, και γύρευα να λύσουν τα σκοινιά µου, 
στους άλλους µε τα φρύδια γνέφοντας' µα αυτοί λαµνοκοπούσαν 

195 σκυµµένοι, και πετάχτη ο Ευρύλοχος µεµιάς κι ο Περιµήδης  
και µε σκοινιά µε δέναν πιότερα και πιο γερά µε σφίγγαν. 
Κι ως τέλος το νησί προσπέρασαν γοργά, και των Σειρήνων 
µηδέ η φωνή στ' αφτιά µας έφτανε µηδέ και το τραγούδι,  
οι γκαρδιακοί σύντροφοι µου έβγαλαν το που τους είχα βάλει 

200 κερί στ' αφτιά και πήραν κι έλυσαν και µένα απ' τα δεσµά µου.  

Μα ως το νησί πια πίσω αφήκαµε, σε λίγην ώρα οµπρός µας 
θωρώ καπνό και κύµα τρίψηλο κι ακούω βροντή µεγάλη. 
Κι οι άλλοι τρόµαξαν κι απ' τα χέρια τους ξέφυγαν τα κουπιά τους, 
κι ως πέσαν στο νερό οι φτερούγες τους, σουσούριζαν, κι εκόπη του  

205 άρµενου ο δρόµος, τι δέν το 'σπρωχναν τα σπαθωτά κουπιά µας.  
Και τότε εγώ, το γύρο παίρνοντας του πλοίου, τους συντρόφους µου 
µε λόγια µαλακά τους γκάρδιωνα, µιλώντας σ' έναν έναν: 
,, Φίλοι µου, ακάτεχοι από βάσανα δεν είµαστε καθόλου' 
ετούτο λέω κακό χειρότερο δε θα 'ναι απ' ό,τι τότε 

210 που µέσα στη σπη πια του Κύκλωπα βρεθήκαµε κλεισµένοι'  
µε την αξιά µου ωστόσο, βάζοντας µπροστά και νου και τέχνες, 
γλιτώσαµε. Θα τα θυµούµαστε µια µέρα λέω και τούτα!  
Μα ελατέ τώρα, οµπρός, το λόγο µου ν' ακούσουµε όλοι. θέλω: 
Οι ναύτες, στα ζυγά καθούµενοι, µε τα κουπιά χτυπάτε  

215 τα βαθιά κύµατα της θάλασσας, αν δώσει ο ∆ίας την άγρια  
τούτη φοβέρα να ξεφύγουµε και λυτρωµό να βρούµε. 
Και συ τον ορισµό µου αγρίκησε και βαλ' τον, τιµονιέρη, 
στο νου σου, µια και του πλεούµενου το διάκι κουµαντάρεις' 
µακριά απ' το κύµα εκείνο κράτα µας κι απ' τον καπνό που βλέπεις' 

220 κατά µεριά του θαλασσόβραχου κυβέρνα, µήπως τύχει  
και κατ' αλλού γυρίσει τ' άρµενο και στο χαµό µας ρίξεις."  

Είπα, κι ευτύς εκείνοι σύγκλιναν εγώ όµως για τη Σκύλλα, 
το αµάχητο κακό, δεν έβγαλα µια λέξη από το στόµα' 
τι ήτανε φόβος, οι σύντροφοί µου ν' αφήσουν τα κουπιά τους 



225 και να κρυφτούν απ' την τροµάρα τους στου καραβιού τ' αµπάρι.  
Την ώρα εκείνη δε λογάριασα την άπονη της Κίρκης  
ορµήνια, που 'λεγε για πόλεµο να µη σιαχτώ καθόλου. 
Την ξακουστή µου αρµάτα φόρεσα γοργά, και δυο κοντάρια 
µακριά φουχτώνοντας ανέβηκα στης πλώρης την κουβέρτα, 

230 τι το θεριό του βράχου ελόγιαζα να ξεπροβάλει πρώτα  
εκείθε, η Σκύλλα, µαύρο που 'κλωθε χαµό στους συντρόφους µου. 
Μα πουθενά δεν την ξεχώριζα' τα µάτια µου απόκαµαν 
γύρω παντού τον αχνογάλαζο να ψαχουλεύουν βράχο.  

Με θρήνους το στενό τραβούσαµε να το διαβούµε ωστόσο'  

235 εδώθε η Σκύλλα, εκείθε η Χάρυβδη, που το νερό ρουφούσε  
βρουχιώντας το αρµυρό της θάλασσας, που να σε πιάνει τρόµος.  
Κι όντας το ξερνά, άναταράζουνταν και χόχλαζε, ως λεβέτι 
σε δυνατή φωτιά που το 'βαλαν, κι ανέβαινε η αλισάχνη 
κι απάνω στις κορφές ξανάπεφτε ψηλά των δυο των βράχων.  

240  Μα ως το αρµυρό νερό της θάλασσας αναρουφούσε πάλι,  
στροβίλα ανοίγουνταν που εχόχλαζε, τρανή, κι ο βράχος άγρια  
βογγούσε ολόγυρα, και πρόβελνε κάτω βαθιά του πάτου  
ο µαύρος άµµος — κι οι σύντροφοι, µου θωρούσαν κερωµένοι.  
Μα ως κείνη βλέπαµε και τρέµαµε πως Θα χαθούµε, ξάφνου  

245 πρόφτασε η Σκύλλα κι από τ' άρµενο το βαθουλό συντρόφους  
έξι µου αρπάζει, τους αξιότερους σε αντρεία και χέρια απ' όλους.  
Και καθώς έστρεψα στους συντρόφους και στο άρµενο τα µάτια,  
είδα τα πόδια και τα χέρια τους να σειούνται πάνωθέ µου,  
ψηλά ως τους έσερνε' και φώναζαν αυτοί κι ανακαλιούνταν  

250 στερνή φορά µε το παράπονο στα χείλη τ' όνοµά µου.  
πώς ο ψαράς απά σε ακρόβραχο µε το µακρύ καλάµι  
δόλωµα ρίχνει στα µικρόψαρα, στη θάλασσα πετώντας  
το αγκίστρι, περαστό σε κέρατο βοδιού καλοθρεµµένου,  
κι όταν κανένα πιάσει, το πετάει σπαρταριστό στον άµµο 

255 παρόµοια τότε τους ανάσερνε σπαρταριστούς στα βράχια  
και στη µπασιά µπροστά τους έτρωγε, κι εκείνοι να γλιτώσουν  
του κάκου πάλευαν, και γόζουνταν τα χέρια απλώνοντας µου.  
Πιο φοβερό κακό τα µάτια µου δεν έχουν δει ποτέ µου  
στα τόσα που 'συρα, τα διάβατα της θάλασσας ζητώντας.  

260 

Τους βράχους έτσι και τη Χάρυβδη την άγρια και τη Σκύλλα  
σαν πίσω αφήκαµε, το πάγκαλο θεϊκό νησί σε λίγο  
πρόβαλε πέρα' εκεί ήταν τα όµορφα, τα φαρδιοκουτελάτα 

 



του Γήλιου βόδια τ' ουρανόδροµου και τα παχιά τ' αρνιά του. 
Ακόµα απ' τ' ανοιχτά του πελάγου στο µελανό καράβι  

265 µουκανητά βοδιών αγρίκησα µακριάθε µαντρισµένων  
κι αρνιών βελάσµατα, και γύρισαν στα φρένα µου όσα 
µου 'πεν ο Τειρεσίας, ο µάντης που 'ζησε τυφλός στη Θήβα, κι όσα 
η Κίρκη µου διπλοπαράγγελνε στην Αία, να ξαλαργέψω 
απ' το νησί του Γήλιου, που άδολη χαρά σκορπάει στον κόσµο. 

270 Και τότε στους συντρόφους µίλησα µε πικραµένα σπλάχνα:  

,, Και τόσα που τραβάτε, σύντροφοι, τα λόγια µου για ακούτε, 
να φανερώσω τι προφήτεψαν ο Τειρεσίας ο µάντης 
κι η Κίρκη από την Αία, που γύρευε µακριά να κρατηθούµε 
απ' το νησί του Γήλιου, που άδολη χαρά σκορπάει στον κόσµο' 

275 τι εδώ µας περιµένουν, έλεγε, τα πιο µεγάλα πάθη.  

Ελάτε το νησί µε τ' άρµενο λοιπόν να προσδιαβούµε!"  
Αυτά είπα, κι η καρδιά τους ράγισε, κι ευτύς αναµεσά τους 
ο Ευρύλοχος αγουροµίλησε γυρνώντας κατά µένα: 
,, Είσαι θεριό, Οδυσσέα! Την κούραση µηδέ η ψυχή σου νιώθει 

280 µηδέ και το κορµί σου' ολάκερος επλάστης σιδερένιος —  

που τους συντρόφους σου, από κάµατο κι αγρύπνια τσακισµένους,  
δε µας αφήνεις να πατήσουµε στεριά και να χαρούµε  
γλυκό ψωµί στο θαλασσόζωστο νησί' γυρεύεις µόνο  
διωγµένοι απ' το νησί, στη γρήγορη µέσα νυχτιά, στο κύµα  

285 το σκοτεινό να παραδέρνουµε σαν άδικη κατάρα.  
Φέρνουν κακούς οι νύχτες άνεµους, ζηµιές για τα καράβια' 
πώς θα γινόταν να ξεφύγουµε τον ξαφνικό χαµό µας,  
τυχόν αν άγριο ανεµοτάραχο ξεσπούσε, σηκωµένο  
απ' το νοτιά για απ' τον ανήµερο πουνέντη, που και δίχως  

290 των κυβερνών θεών το θέληµα τσακίζουν τα καράβια;  
Πλακώνει η νύχτα, ας γένει, η χάρη της' ελάτε στο ακρογιάλι  
δίπλα στο γρήγορο καράβι µας το δείπνο να γνοιαστούµε'  
και την αυγή ξανά ανοιγόµαστε στα πελαγίσια πλάτη.  
Αυτά είπε ο Ευρύλοχος, κι ως σύγκλιναν όλοι µαζί οι σύντροφοι, 

295 

το 'νιωσα, πάθη πως µας έκλωθε κάποιος θεός περίσσια,  

και κράζοντας τον ανεµάρπαστα του συντυχαίνω λόγια: 
,, Ευρύλοχε, έτσι µε ζορίζετε, κι έχω αποµείνει µόνος. 
Όµως ελάτε τώρα κι όλοι σας τρανόν αµώστε µου όρκο,  



πως αν κοπάδι δούµε πρόβατα µεγάλο για γελάδια,  

300 για το κακό µας τόσο αστόχαστος δε θα βρεθεί κανένας  
να σφάξει βόδι για και πρόβατο' δίχως φωνές και γρίνιες 
απ' τις θροφές που η Κίρκη η αθάνατη µας έδωσε να τρώτε. 

Είπα, κι αυτοί, καθώς τους γύρευα, µεµιάς τον όρκο έδωκαν 
και πια σαν άµωσαν και τέλεψαν τους όρκους, το καράβι 

305 το καλοσκαρωµένο αράξαµε σε βαθουλό λιµάνι,  
πλάι σε γλυκό νερό' κι απ' τ' άρµενο σα βγήκαν οι συντρόφοι, 
επήραν έπειτα και σύνταζαν µ' έγνοια πολλή το δείπνο. 
Και σύντας του πιοτού θαράπεψαν και του φαγιού τον πόθο, 
πήραν να κλαιν αναθυµάµενοι τους γκαρδιακούς συντρόφους, 

310  που απ' το βαθύ καράβι αρπώντας τους είχε σπαράξει η Σκύλλα'  
κι ουδέ σταµάτησαν το θρήνο τους, γλυκός ως που 'ρθε ο γύπνος. 
Μα όντας η νύχτα πια ασπρογάλιαζε κι ελιχανε γείρει τ' άστρα, 
αάνεµοζάλη ο ∆ίας ξεσήκωσεν ο νεφελοστοιβάχτης 
ξάφνου µεγάλη κι άγριο δρόλαπα, και σκέπασε µε νέφη  

315 στεριά µαζί και πέλαο, κι άπλωσε θολή απ' τα ουράνια νύχτα.  

Κι η Αυγή σα φάνη η πουρνογέννητη και ροδοδαχτυλάτη, 
τραβώντας το άρµενο το κρύψαµε σε βαθύ σπήλιο µέσα, 
όπου οι ξωθιές το χοροστάσι τους και τα θρονιά τους είχαν. 
Μετά σε σύναξη τους κάλεσα κι αναµεσά τους είπα:  

320 ,, Φαγί, πιοτό, σύντροφοι, τα 'χουµε στο γρήγορο άρµενό µας'  
στά βόδια χέρι ας µην απλώσουµε, να µη συφοριαστούµε' 
τι είναι άγριος ο θεός, τα πρόβατα και τα γελάδια που 'χει, 
ο Γήλιος, και τα πάντα πάνωθε θωρεί κι ακούει τα πάντα. 

Έτσι τους µίλησα, κι η πέρφανη καρδιά τους τ' αποδέχτη. 

325  Ένα φεγγάρι ακέριο ασίγαστα νοτιάς φυσούσε, κι ούτε  
αγέρας άλλος, µον' µας έδερναν νοτιάς - σιρόκος µόνο. 
Όσον καιρό ψωµί και κόκκινο κρασί στο πλοίο βρισκόταν, 
τα βόδια οι σύντροφοι δεν πείραζαν, µη χάσουν τη ζωή τους' 
µα σύντας οι θροφές απόλειψαν απ' τ' άρµενό µας όλες,  

330 πήραν ολούθε και τριγύριζαν αναγκεµένοι, να 'βρουν  
ψάρια, πετούµενα — ό,τι λάχαινε στα χέρια τους να πέσει — 
µε αγκίστρια γαντζωτά, τι εθέριζε τα σπλάχνα τους η πείνα. 
Και τότε του νησιού τ' ανάπλαγα πήρα κι εγώ, κανένας  
θεός αν µ' άκουε και µου ορµήνευε του γυρισµού τη στράτα. 



335 Κι ως στου νησιού τα βάθη βρέθηκα µακριά από τους συντρόφους,  
επήρα κι έπλυνα τα χέρια µου σε µιαν απάνεµη άκρη 
και δεόµουν σ' όλους τους αθάνατους, τον Όλυµπο που ορίζουν 
όµως εκείνοι στα µατόφυλλα γλυκό µου έχυναν ύπνο. 

Στους συντρόφους ωστόσο ο Ευρύλοχος βουλή κακιά κινούσε: 

340 ,, Και τόσα που τραβάτε, σύντροφοι, τα λόγια µου για ακούτε'  
γλυκός ποτέ δεν είναι ο θάνατος στους άµοιρους ανθρώπους' 
όµως ο πιο πικρός στον που 'λαχε της πείνας να πεθάνει. 
Ελάτε, του Ήλιου να λαλήσουµε τις πιο παχιές γελάδες, 
στους θεούς θυσία να τις προσφέρουµε, πού ζουν στα ουράνια πλάτη. 

345 Κι αν ίσως στην Ιθάκη φτάσουµε, στη γη την πατρική µας,  
πλούσιο ναό στον ουρανόδροµο να χτίσουµε τον Ήλιο, 
µε πλήθια ατίµητα χαρίσµατα µαζί στολίζοντας τον. 
Μα εκείνος αν για τα ορθοκέρατα χολοµανήσει βόδια 
και πει να σπάσει το καράβι µας κι οι άλλοι θεοί συγκλίνουν, 

350 κάλλια 'χω να βρεθώ στα κύµατα µια και καλή πνιγµένος,  
παρά να τυραννιέµαι ατέλειωτα στο ερηµονήσι ετούτο!  

Αυτά είπε ο Ευρύλοχος, και σύγκλιναν όλοι µαζί οι σύντροφοι' 
κι ευτύς' του Γήλιου τις καλύτερες λαλούν µπροστά γελάδες' 
κι ήταν κοντά, τι απ' το καράβι µας δεν έβοσκαν αλάργα  

355 το γαλαζόπλωρο οι στριφτοκερες, οι φαρδιοκουτελάτες  
ώριες γελάδες' κι ως τις έζωσαν, δροσάτα έκοψαν φύλλα 
ψηλά από δρυν αψηλοφούντωτο και στους θεούς ευκιούνταν 
στο πλοίο µαθές το καλοκούβερτο κριθάρι δε βρισκόταν. 
Την προσευχή τους µόλις τέλεψαν, τις σφάξαν και τις γδάραν, 

360 χώρισαν τα µεριά, τα τύλιξαν τρογύρα µε τη σκέπη  
διπλώνοντας τη, κι από πάνω τους κοµµάτια κρέας πιθώσαν. 
Όµως κρασί δεν είχαν, στα σφαχτά που έκαιγαν να σταλάξουν,  
κι ως έψηναν τα σπλάχνα, στάλαζαν νερό για τις σπονδές τους.  

Και σύντας τα µεριά αποκάηκαν και γεύτηκαν τα σπλάχνα,  

365 λιάνισαν τ' άλλα και τα πέρασαν στις σούβλες, να τα ψήσουν.  

Τότε κι ο ανέγνοιος ύπνος σκόρπισεν από τα βλέφαρα µου, 
και κίνησα να πάω στο ακρόγιαλο και στο γοργό καράβι. 
Ζύγωνα πια στο δρεπανόγυρτο πλεούµενο µας — ξάφνου  
τη µυρουδιά της κνίσας ένιωσα γλυκά να µε κυκλώνει. 

370 Με βόγγους τότε τους αθάνατους θεούς ανακαλιόµουν:  



,, Πατέρα ∆ία και σεις αθάνατοι θεοί µακαρισµένοι, 
σε ύπνον ανήλεο µε βουλιάξατε για συφορά µου, κι ήβραν  
καιρό οι σύντροφοι και µελέτησαν έργο φριχτό στα φρένα!  

Μηνύτρα η Λαµπετώ ξεκίνησε γοργά η µακροµαντούσα, 

375 να πει στον Ήλιο πως του σφάξαµε τα βόδια εµείς' κι εκείνος  
ευτύς µιλούσε στους αθάνατους µε θυµωµένα σπλάχνα: 
,, Πατέρα ∆ία και τρισµακάριστοί θεοί αναιώνιοι, δώστε 
να πάρω απ' του Οδυσσέα τους συντρόφους το γδικιωµό µου πίσω' αποδιαντράπηκαν 
και µου 'σφαξαν τα βόδια, κάθε µέρα  

380 που τα χαιρόµουν, στ' αστροφώτιστα τα ουράνια ανηφορώντας,  
και πάλε όντας ξανά κατέβαινα στη γη ψηλά απ' τα ουράνια. 
Κι αν δεν πλερώσουν για τα βόδια µου βαριά, καθώς ταιριάζει, 
εγώ θα κατεβώ στα Τάρταρα και στους νεκρούς θα φέγγω!  

Κι ο ∆ίας γυρνώντας του αποκρίθηκεν ο νεφελοστοιβάχτης: 

385 ,, Ήλιε, ξακλούθα στους αθάνατους το φως σου να χαρίζεις  
και στους θνητούς, στα πολυκάρπιστα της γης χωράφια απάνω' 
κι εγώ µε φλογερό αστροπέλεκο σε χίλια δυο κοµµάτια 
θα σπάσω το γοργό καράβι τους στο πέλαο το κρασάτο. 

Απ' την ωριόµαλλη εγώ τ' άκουσα την Καλυψώ όλα τούτα, 

390 κι εκείνης πάλε τα 'πε, ως µου 'λεγεν, ο Ερµής ο ψυχολάτης.  

Μόλις κατέβηκα στη θάλασσα και στο καράβι, πήρα  
µε βαριά λόγια και τους µάλωνα µε τη σειρά — του κάκου! 
Τρόπος γιατριάς πια δεν απόµενε, τι είχαν σφαχτεί οι γελάδες! 
Ίδια στιγµή οι θεοί τους έστελναν σηµάδια: τα τοµάρια 

395 εσέρπαν και τα κρέατα ολόγυρα στις σούβλες µουκανιόνταν,  
ψηµένα κι άψητα, κι ακούγονταν βοδιών φωνές τρογύρα. 
Έξι µερόνυχτα ξεφάντωναν οι γκαρδιακοί σύντροφοι 
του Γήλιου τις γελάδες τρώγοντας τις πιο παχιές που έπιασαν 
µα στις εφτά, τη νέα σαν έφερε του Κρόνου ο γιος ήµερα, 

400 πια πήρε ο αγέρας και µαλάκωσε την άγρια µάνητα του.  
Μπήκαµε αµέσως κι ανοιχτήκαµε στα πελαγίσια πλάτη 
µε το κατάρτι ορθό και πάνω του τ' άσπρα πανιά απλωµένα. 
Μα ως το νησί πια πίσω αφήκαµε κι ουδέ φαινόταν άλλη  
στεριά τρογύρα, µόνο η θάλασσα τον ουρανό να σµίγει,  

405 
στύλωσε πάνω απ' το καράβι µας ο γιος του Κρόνου ξάφνου  
σύγνεφο µαύρο, που σκοτείνιασε το πέλαγο άκρη ως άκρη.  



Πολληώρα ακόµα δεν αρµένιζε το πλοίο µας, κι ο πουνέντης  
χύθηκε απάνω µας µουγκρίζοντας στη λυσσοµάνητά του,  
κι απ' την ορµή του ανέµου εκόπηκαν τα δυο µπροστά τα ξάρτια,  

410 και το κατάρτι, πίσω γέρνοντας, σωριάστη, και στο αµπάρι  
πέφτουν πανιά, σκοινιά στ' απόνερα; και το κατάρτι βρήκε,  
στην πρύµνα ως έπεφτε, κατάκορφα τον τιµονιέρη, κι όλα  
του θρεί της κεφαλής τα κόκαλα' σα βουτηχτής εκείνος  
απ' την κουβέρτα πέφτει, κι αφήκε τα κόκαλα η ψυχή του.  

415 Μαζί κι ο ∆ίας βροντάει και τ' άρµενο χτυπάει µε αστροπελέκι,  
κι αυτό απ' του ∆ία τ' αστραποπέλεκο στρουφοτινάχτη ακέριο  
και θειάφι εµύρισε, κι οι σύντροφοι µες στο νερό βρέθηκαν,  
κι ίδια κουρούνες γύρω στ' άρµενο το µαύρο παράδερναν  
στο κύµα, µα ο θεός τους έκοψε του γυρισµού τη στράτα.  

420 Εγώ µες στ' άρµενο γυρόφερνα, µα κάποτε η φουρτούνα,  
χτυπώντας, τα πλευρά του σκόρπισε, κι απόµεινε η καρίνα 
γυµνή στο κύµα' ξάφνου απάνω της και το κατάρτι πέφτει' 
κι όπως η σκότα, από βοϊδόπετσο φτιαγµένη, του κρεµόταν, 
πήρα τα δυο µαζί και τα 'δεσα, καρίνα και κατάρτι,  

425 κι έκατσα πάνω κι αµολήθηκα στη λύσσα των ανέµων.  

Ήρθε ώρα που ο πονέντης έκοψε την άγρια µάνητα του, 
µα ασκώθη ευτύς ο νότος, βάσανα καινούργια φέρνοντας µου,  
µπρος να περάσω από τη Χάρυβδη ξανά µαθές την άγρια. 
Ολονυχτίς το κύµα µ' έσερνε, κι εκεί που ο γήλιος σκούσε, 

430 στης Σκύλλας και στης άγριας Χάρυβδης ξανάφτασα τους βράχους'  
κι ως το αρµυρό νερό της θάλασσας αναρουφούσε τούτη, 
την αψηλή προφταίνω αγριοσυκιά ν' ανασκωθώ ν' αρπάξω,  
κι ως νυχτερίδα εκείθε πιάστηκα' κι ουδ' είχα τα ποδάρια 
που να πατήσω, για ανεβαίνοντας να βρω κλαρί να κάτσω' 

435 τι οι ρίζες χαµηλά απλωνόντουσαν και τα κλωνάρια άνοιγαν  
µακριά, χοντρά κι αψηλοκρέµαστα, τη Χάρυβδη να ισκιώνουν. 
Κείθε γερά κρατιόµουν άπαυτα, την ώρα λαχταρώντας 
πού θα ξερνούσε το κατάρτι µου και την καρίνα — κι ήρθαν 
αργά πολύ! Ποιάν ώρα ασκώνεται για δείπνο ο κρισολόγος, 

440 στην αγορά πολλούς που εδίκασε και µοίρασε το δίκιο —  
την ώρα αυτή τα ξύλα η Χάρυβδη στο φως να βγουν αφήκε. 
Κι εγώ ψηλάθε ξαµολήθηκα µε χέρια και µε πόδια 
κι έπεσα µέσα, στα στενόµακρα µαδέρια πλάι, µε βρόντο, 
κι έκατσα πάνω τους, και κίνησα να λάµνω µε τα χέρια.  



445 Τη Σκύλλα ωστόσο των αθάνατων καί των θνητών ο κύρης 
δε µ' αφήκε να ιδώ' δε γλίτωνα µαθές του Χάρου τότε.  

Μέρες εννιά θαλασσοδέρνοµουν, στις δέκα, µες στη νύχτα, 
στης Καλυψώς της ωριοπλέξουδης, της ανθρωπολαλούσας 
θεάς, το ερηµονήσι οι αθάνατοι, την Ωγυγία, µε ρίξαν, 

450 που µου 'δειξε όλη την αγάπη της — µα τι µιλώ για τούτα; 
Χτες βράδυ ακόµα σου τα ιστόρησα µες στο παλάτι — εσένα 
και της αρχόντισσας γυναίκας σου' δε µου 'ρχεται καθόλου 
αυτά που ειπώθηκαν ξεκάθαρα να τα ξαναιστορήσω.»  

 

 Οµήρου Οδύσσεια - ν 
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Αυτά τους έλεε, κι οι άλλοι αµίλητοι, βουβοί δε βγάζαν άχνα,  
σα µαγεµένοι από τα λόγια του, στον ισκιερό αντρωνίτη'  
κι ο Αλκίνοος τότε απηλογήθηκε κι αυτά τα λόγια του 'πε: 
«Στο χαλκοκάτωφλο µια κι έφτασες παλάτι µου, Οδυσσέα, 

 

5 το αψηλοτάβανο, στον τόπο σου χωρίς να παραδείρεις  
λέω θα γυρίσεις πια, κι ας έσυρες πολλά τυράννια ως τώρα. 
Μα σεις οι αρχόντοι, που φλογόµαυρο κρασί για βασιλιάδες 
κερνιέστε πάντα στο παλάτι µου, και κάθεστε κι ακούτε 
τον τραγουδάρη, αφουγκραστείτε µου, να πω τους ορισµούς µου:  

 

10 Στο σκαλιστό σεντούκι βρίσκουνται του ξένου µας τα ρούχα,  
το καλοδουλεµένο µάλαµα, µαζί τα δώρα τ' άλλα, 
που των Φαιάκων του κουβάλησαν οι πρωτοκεφαλάδες'  
µα οµπρός, τρανό να του χαρίσουµε τριπόδι και λεβέτι, 
κάθε άντρας κι ένα, και µαζώνουµε µετά το αντίµεµά τους 

15 απ' το λαό' βαρύ το χάρισµα να πέσει σ' έναν µόνο!»  
Αυτά είπε ο Αλκίνοος, κι ως στο λόγο του µετά χαράς συγκλίναν, 
για το δικό του σπίτι κίνησε καθένας να πλαγιάσει. 
Κι η Αυγή σα φάνη η πουρνογέννητη και ροδοδαχτυλάτη, 
όλοι µε βιάση τον αντρίστικο χαλκό του κουβαλούσαν  

20 

ως το πλεούµενο. Κι ο αντρόκαρδος Αλκίνοος µπήκε ατός του  
και κάτω απ' τα ζυγά τον έστησε του καραβιού, µην τύχει 
στους κουπολάτες κι είναι αµπόδισµα, καθώς γοργά θα λάµναν 

 



κι όλοι µετά στου Αλκίνοου τράβηξαν και σύνταζαν το γιόµα.  

Βόδι ο τρανός Αλκίνοος έσφαξε στον κύβερνο του κόσµου, 

25 τον τρανό ∆ία τον µαυροσύγνεφο, να φαν κι οι καλεσµένοι'  
και τα µεριά σαν κάψαν, κάθισαν σε αρχοντικό τραπέζι, 
κι ο τιµηµένος ο ∆ηµόδοκος, ο θείος ο τραγουδάρης, 
τους τραγουδούσε εκεί, ως ξεφάντωναν µα εκείνος, ο Οδυσσέας, 
στον ήλιο εγύρνα τον ολόλαµπρο συχνά την κεφαλή του,  

30 να βασιλέψει πια απαντέχοντας, τι είχε καηµό να φύγει.  

πώς ο ξωµάχος, που το αλέτρι του σε χέρσα γη οληµέρα 
τα βόδια τα κρασάτα του 'σερναν, λαχτάρησε το δείπνο, 
και χαίρεται η ψυχή του βλέποντας το φως του ήλιου να σβήνει, 
να πάει για δείπνο, κι ως ξεκίνησε, λυγούν τα γόνατα του —  

35 όµοια ο Οδυσσέας εχάρη βλέποντας το φως του ήλιου να σβήνει,  
κι ευτύς στους Φαίακες, τους περίλαµπρους µιλούσε κουπολάτες,  
απ' όλους στον Αλκίνοο πιότερο το λόγο του γυρνώντας:  

«Αλκίνοε, βασιλιά περίλαµπρε, πια τις σταλιές γνοιαστείτε,  
και προβοδάτε µε, µα σίγουρα, και γεια χαρά σας όλοι!  

40 Τα πάντα τώρα πια ξετέλεψαν, όσα η καρδιά µου επόθει,  
και συνοδεία και δώρα ατίµητα, που οι κύβερνοι στα ουράνια  
θεοί να τα βλογούν και φτάνοντας στο αρχοντικό µου ας είναι  
να βρω το ταίρι µου, κι ανέβλοφους και τους δικούς τους άλλους.  
Και πάλι εσείς, εδώ που µνίσκετε, τα τέκνα και τα ταίρια  

45 τα βλογητά σας να σας χαίρουνται, κι απ' τους θεούς να δείτε  
κάθε καλό, µηδέ στον τόπο σας κακό ποτέ να πέσει.»  

Είπε, κι αυτοί µαζί του εσύγκλιναν κι αναµεσά τους λέγαν, 
τον ξένο, έτσι σωστά που µίλησε, ν' αφήσουν πια να φύγει. 
Κι ο Αλκίνοος τότε ο καρτερόψυχος γυρνάει και λέει στον κράχτη: 

50 «Ποντόνοε, το κρασί συγκέρασε, κι απ' το κροντήρι σε όλους  
µοίραζε γύρα, ευκή να υψώσουµε στο ∆ία πατέρα πρώτα, 
µετά τον ξένο ας προβοδώσουµε στη γη την πατρική του.»  

Είπε, κι αυτός κρασί µελόγλυκο συγκέρασε, και πήρε 
και σε όλους µοίραζε ζυγώνοντας' κι εκείνοι στους µακάριους 

55 

θεούς σπονδές εκάµαν, τ' άσωστα που κυβερνούν ουράνια,  

από τη θέση εκεί που κάθουνταν. Πετάχτη κι ο Οδυσσέας 



κι έβαλε κούπα διπλογούβωτη στο χέρι της Αρήτης 
και κράζοντας την ανεµάρπαστα κινούσε λόγια οµπρός της:  
«Μόνο χαρές να σε 'βρουν, ρήγισσα, τα γερατιά ως να φτάσουν 

60 κι ο θάνατος, τι αυτά δε δύνεται θνητός να τα ξεφύγει.  
Σου αφήνω γεια! Και συ να χαίρεσαι σε τούτο το παλάτι 
το ρήγα Αλκίνοο και τα τέκνα σου και το λαό σου ακέριο.»  

Είπε ο Οδυσσέας ο θειος και κίνησε περνώντας το κατώφλι' 
κι ο Αλκίνοος ο τρανός ξαπόστειλε µαζί τον κράχτη, να 'µπει 

65 µπροστά στο δρόµο για το ακρόγιαλο και το γοργό καράβι.  

Κι η Αρήτη πρόσταξε απ' τις σκλάβες της να πάνε τρεις' στο χέρι καλοπλυµένο η µια 
πανώρουχο κρατούσε και χιτώνα' 
κι είπε στη δεύτερη, τη στεριά του να φορτωθεί κασέλα, 
κι η άλλη στερνά ψωµί και κόκκινο κρασί του κουβαλούσε. 

 

70 Κι αφού κατέβηκαν στη θάλασσα και το καράβι εβρήκαν,  
τα πήραν οι αντρειωµένοι πρόβοδοι κρασί, θροφές — τα πάντα, 
και τ' ακούµπησαν µέσα στ' άρµενο το βαθουλό µε βιάση. 
Στης πρύµνας την κουβέρτα του άρµενου του βαθουλού ένα πεύκι 
κι ένα σεντόνι πήραν κι έστρωσαν, να κοιµηθεί ο Οδυσσέας 

 

75 αξύπνητα' κι ατός του ανέβηκε κι απόγειρε στο στρώµα  
δίχως µι πια . Κι οι Φαίακες κάθισαν, καθένας στο κουπί του,  
µε τάξη, κι απ' το τρύπιο λύσανε λιθάρι την πρυµάτσα' 
κι ως πήραν, το κορµί αναγέρνοντας, µε τα κου πια το κύµα  
να σκίζουν, ύπνος χύθη ολόγλυκος στα µάτια του Οδυσσέα,  

80 βαθύς, αξύπνητος, ο θάνατος θαρρείς τον είχε πάρει.  
Κι αυτοί — πώς τρέχουν άτια τέσσερα, ζεµένα στο ίδιο αµάξι,  
όλα µαζί µε πόδια γρήγορα, στου µαστίγιου τους χτύπους,  
κι αψηλορθώνουνται στη βιάση τους το δρόµο να τελέψουν —  
όµοια κι εκείνου η πρύµνα ορθώνουνταν, και φούσκωνε το κύµα  

85 της πολυφούρφουρης της θάλασσας τρανό, κρασάτο, πίσω'  
κι έτρεχε σίγουρα, ανεκράτητα το πλοίο, µηδέ γεράκι,  
το πιο γοργό από τα πετούµενα, δυνόταν να το φτάσει.  
Έτσι έσκιζε γοργά τα κύµατα δροµώντας το καράβι,  
και κουβαλούσε εκείνον που 'µοιαζε µε των θεών ο νους του,  

90 

και που είχε χίλια µύρια βάσανα στα περασµένα σύρει  
µέσα σε τόσα αντροπαλέµατα και κύµατα αγριεµένα,  
και τώρα γαληνά κοιµότανε, τα πάθη του ξεχνώντας.  
Κι ως το άστρο πρόβαλε τ' ολόλαµπρο, που απ' όλα τ' άλλα πρώτο βγαίνει, το φως της 

 



πουρνογέννητης Αυγής για να µηνύσει, 

95 το πελαγόδροµο καράβι τους πια στο νησί είχε φτάσει.  
Του Φόρκυνα εκεί πέρα βρίσκεται του θαλασσογερόντου 
ο κόρφος' κάβοι δυο δεξόζερβα προβάλλουν στο άνοιγµα του, 
ψηλοί κι απόγκρεµοι, µα µέσαθε κατηφορούν ως κάτω, 
και τα τρανά αποδιώχνουν κύµατα των φοβερών ανέµων  

100 απόξω' µέσα όσα το δρόµο τους απόσωσαν κι άραξαν  
από τα πλοία τα καλοκούβερτα κανένας δεν τα δένει. 
Είναι και κάποια ε πια στενόφυλλη στου λιµανιού την κόχη, 
και δίπλα της γαλαζοσκότεινο, χαριτωµένο σπήλιο, 
ταµένο στις ξανθιές, τρισέβαστο, στις Νεροκόρες. Μέσα  

105 θωρείς κροντήρια και διπλόχερες λαγήνες — από πέτρα,  
και µέλισσες που µπαινοβγαίνουνε και τα κρινιά τους χτίζουν 
κι είναι αργαλειοί πετρένιοι τρίψηλοι, και υφαίνουν τα σκουτιά τους εκεί οι ξωθιές τ' 
αλικοπόρφυρα, θαµπώνεις που τα βλέπεις' 
και βρυσοµάνες έχει αστέρευτες. Από τις δυο µπασιές του 

110 τη βορεινή µονάχα δονούνται να κατέβουν άνθρωποι'  
η άλλη είναι των θεών και στρέφεται κατά νοτιά' κανένας  
δεν την περνά θνητός' οι αθάνατοι µονάχα τη διαβαίνουν.  

Κει µέσα τράβηξαν, τι τα 'ξεραν τα µέρη αυτά από πρώτα. 
∆ροµώντας το καράβι εκάθισε, µισό απ' το µάκρος του όλο, 

115 στον άµµο, τα κου πια όπως δούλευαν µε φόρα οι λαµνοκόποι.  

Και βγήκαν απ' το καλοζύγιαστο πλεούµενο τους όξω  
κι απ' το βαθύ καράβι ανάσκωσαν τον Οδυσσέα πιο πρώτα 
µε το σεντόνι που τον τύλιγε και το αστροβόλο πεύκι, 
κι απά στον άµµο τον απίθωσαν, στον ύπνο βουλιαγµένο.  

120 Μετά τα δώρα βγάζαν, οι έµνοστοι που του 'χαν Φαίακες δώσει,  
ως γύρναε σπίτι του, απ' την άτροµη την Αθηνά σπρωγµένοι, 
και στης ελιάς κοντά τ' απίθωσαν όλα µαζί τη ρίζα, 
παράµερα, µην τύχει κι άπλωνε περνώντας από κείθε 
κανείς διαβάτης χέρι απάνω τους, πριν ο Οδυσσέας ξυπνήσει. 

125 Ευτύς οι Φαίακες φύγαν παίρνοντας του γυρισµού τη στράτα'  
µα ο Κοσµοσείστης δε λησµόνησε το τι είχε φοβερίσει 
του ισόθεου του Οδυσσέα πώς θα 'κανε, και λέει στο ∆ία ρωτώντας: 
«Πατέρα ∆ία, πια πως οι αθάνατοι θεοί να µε τιµούνε, 
αφού οι θνητοί καµιά δεν έδειξαν τιµή στο πρόσωπο µου, 



130 οι Φαίακες, που 'ναι κι απ' το γαίµα µου και σέρνουν από µένα;  

Εγώ έλεγα, ο Οδυσσέας στο σπίτι του να µη διαγείρει πίσω, 
πριχού περάσει µύρια βάσανα' δεν είπα εγώ ποτέ του 
να µη γυρίσει, µια και το 'ταξες και σύγκλινες να γένει. 
Μα αυτοί απ' το πέλαγο τον πέρασαν µε το γοργό καράβι 

135 και στην Ιθάκη τον απίθωσαν, στον ύπνο βυθισµένο,  
και δώρα αρίφνητα του εχάρισαν, χαλκό, υφαντά, χρυσάφι! 
κι όµως ποτέ απ' την Τροία δε θα 'φερνε τόσο πολλά ο Οδυσσέας, 
κι ας γύριζε άβλαβος κι ας γλίτωνε τα κούρσα που του λάχαν.» 
Κι ο ∆ίας γυρνώντας του αποκρίθηκεν ο νεφελοστοιβάχτης:  

140 «Ωχού µου, Κοσµοσείστη ανίκητε, τι λόγια αυτά που κρένεις;  
Και τώρα σε τιµούν οι αθάνατοι! Και πώς µπορεί να γένει  
τον πιο τρανό τους, τον πιο κάλλιο τους σε καταφρόνια να 'χουν;  
Όµως θνητός αν ξεθαρρεύτηκε και βρήκε το κουράγιο  
να σε αψηφήσει, πάντα δύνεσαι ξεγδικιωµό να πάρεις. 

145 Και τώρα, ως κρίνεις, πάρε απόφαση, κι ως το ποθεί η ψυχή σου.»  

Κι ο Ποσειδώνας αποκρίθηκεν, ο κοσµοσείστης, κι είπε:  
«θα το 'χα πράξει, Μαυροσύγνεφε, καθώς ορίζεις, κιόλας,  
µα τη δικιά σου γνώµη σέβουµαι και το θυµό φοβούµαι.  
Τώρα των Φαιάκων το τρισκάλλινο καθώς γυρνάει καράβι,  

 

150 στο ανταριασµένο µέσα πέλαγο να το συντρίψω θέλω,  
να σταµατήσουν, το προβάδισµα που κάνουν των ανθρώπων  
να πάψουν, και τρανό στην πόλη τους βουνό θα υψώσω γύρα.» 
Κι ο ∆ίας γυρνώντας του αποκρίθηκεν ο νεφελοστοιβάχτης:  

«Άκου, καλέ, τι εµένα εικάζεται το πιο σωστό πως είναι' 

 

155  πάνω στην ώρα που απ' το κάστρο τους θα το θωρούν να φτάνει  
οι Φαίακες όλοι, στο περγιαλό µπροστά µαρµάρωσε το,  
να µοιάζει ο βράχος του πλεούµενου, που να θαµάζουν όλοι  
οι άνθρωποι, και τρανό στην πόλη τους βουνό να υψώσεις γύρα.» 
Κι ο Ποσειδώνας, µόλις άκουσε του ∆ία το λόγο τούτο, 

160 για το νησί των Φαιάκων κίνησε να πάει, για τη Σχερία,  
κι εκεί περίµενε, ως που ζύγωσε τρεχάτο το καράβι 
το πελαγόδροµο. Ζυγώνοντας ο Κοσµοσείστης τότε  
του 'δωσε µια µε την παλάµη του και τους το µαρµαρώνει,  
και στο βυθό βαθιά το ρίζωσε' µετά κινάει και φεύγει. 

165 
Κι οι Φαίακες, οι τρανοί µακρόκουποι θαλασσινοί, να ιδούνε  
τέτοιο κακό, λόγια ανεµάρπαστα σταύρωναν µεταξύ τους,  

 



κι έτσι µιλούσεν ο καθένας τους στο διπλανό γυρνώντας:  

«Ωχού, στο πέλαο ποιος µας έδεσε το γρήγορο καράβι,  
ως πίσω αρµένιζε κι ολάκερο φαινόταν πια µπροστά µας;» 

170 Αυτά αναθίβαναν δεν κάτεχαν µαθές το τι είχε γένει.  

Και τότε ο Αλκίνοος τέτοια µίλησε κι αναµεσό τους είπε:  
«Αλί µου, τα πα πια µαντόλογα µε βρίσκουν όλα τώρα,  
που ο κύρης µου έλεγε, πως κάποτε θα θύµωνε µαζί µας  
ο Ποσειδώνας, τι όλους σπίτια τους γερούς τους προβοδάµε'  

175 κι ένα καράβι µας καλόφτιαστο, την ώρα που θα 'ρχόταν  
από προβάδισµα, θα το 'σπαζε στο αχνό το πέλαο µέσα,  
και µε βουνό τρανό θα σκέπαζε την πολιτεία µας γύρα.  
Τέτοια ιστορούσε τότε ο γέροντας' τώρα τελεύουν όλα.  

Ωστόσο ελάτε, οµπρός, το λόγο µου ν' ακούσουµε όλοι θέλω' 

180 να πάψουν πια τα προβαδίσµατα του καθενός που φτάνει  
στην πόλη µας εδώ' και δώδεκα στον Ποσειδώνα ταύρους  
ξεδιαλεγµένους τώρα ας σφάξουµε, µπορεί σπλαχνιά να νιώσει  
και τρίψηλο βουνό στην πόλη µας να µην υψώσει γύρα.»  
Αυτά είπε, κι όλοι τους φοβήθηκαν και σύνταζαν τους ταύρους.  

185 Εκείνοι επήραν τότε κι εύχουνταν στο ρήγα Ποσειδώνα  
των Φαιάκων όλοι οι πρωτοκύβερνοι κι αρχόντοι, στο βωµό του  
τρογύρα ορθοί. Κι από τον ύπνο του στο πατρικό του χώµα  
ο ισόθεος Οδυσσέας πετάχτηκε, µα δεν το γνώρισε, όχι' 
τι έλειπε χρόνια, κι είχε ολόγυρα του γιου του Κρόνου η κόρη  

190 πυκνήν αντάρα χύσει' λόγιαζε την όψη του να κάνει  
πιο πριν ανέγνωρη, τη γνώµη της καταλεπτώς ν' ακούσει,  
να µη φανερωθεί στο ταίρι του, στους φίλους και στους άλλους,  
πριχού οι µνηστήρες να 'χουν όλες τους τις ανοµίες πλερώσει.  

Γι' αυτό τα πάντα τώρα αλλόξενα του βασι πια φάνταζαν, 

195 οι βράχοι οι απόγκρεµοι, τ' ατέλειωτα που άνοιγαν µονοπάτια,  
τα δέντρα ολόγυρα που φούντωναν και τα φαρδιά λιµάνια. 

Κι ευτύς πετάχτη ορθός, κι ως κοίταξε τη γη την πατρική του,  
σέρνει φωνή µεγάλη σκούζοντας, και τα µεριά χτυπώντας  
µε τ' ανοιχτά του χεροπάλαµα µεµιάς κινάει το θρήνο:  

200 
«Αλί σε µένα, σε ποιών έφτασα θνητών ξανά τη χώρα;  
Άνοµοι τάχα να 'ναι, ανέσπλαχνοι, που δεν ψηφούν το δίκιο,  



για έχουν ψυχή θεοφοβούµενη και συµπαθούν τον ξένο;  
Και που να πάω το βιος µου το άµετρο; κι ατός µου που να σύρω;  
Χίλιες φορές εκεί ν' απόµεναν, στη χώρα των Φαιάκων,  

205 κι εγώ σε κάποιον άλλο αδείλιαστο να πήγαινα ρηγάρχη,  
να βρω κοντά του φιλοκόνεµα και συνοδεία, να φύγω.  
Τώρα γι' αυτά κρυψώνα αν θα 'βρισκα, δεν ξέρω, µα εδώ πέρα  
δε θα τ' αφήσω εγώ να κοίτουνται, µη µου τ' αρπάξουν άλλοι.  

Ωχού, καλά δεν τα λογάριασαν το κάθε τι και µήτε  

210 σωστά φέρθηκαν οι πρωτόγεροι κι αρχόντοι των Φαιάκων,  
που σε άλλον τόπο µε κουβάλησαν. Μου λέγαν στην Ιθάκη  
τάχα θα µ' έφερναν την ξέφαντη, µα δεν το κάµαν, όχι.  

Ο ∆ίας ο ικέσιος, που το µάτι του και σε άλλες χώρες πέφτει και τιµωράει βαριά τον 
άνοµο, το γδικιωµό µου ας πάρει!  

215 Μον' έλα, να µετρήσω θα 'θελα το βιος µου, για να ξέρω,  
πριν φύγουν, µη µου πήραν τίποτα στο βαθουλό καράβι.» 
Είπε και πήρε τα πανέµορφα τριπόδια και λεβέτια,  
το µάλαµα και τα καλόφαντα σκουτιά να λογαριάζει.  
∆εν του 'χε λείψει απ' όλα τίποτα, µα αυτός το θρήνο εκίνα  

220 στης πολυφούρφουρης της θάλασσας σερνάµενος τον άµµο,  
τα πατρικά ποθώντας χώµατα. Κι ήρθε η Αθηνά κοντά του,  
κι έµοιαζε νιούτσικο στο ανάριµµα βοσκόπουλο, που η σάρκα  
του ανθίζει ακόµα πεντατρύφερη, βασιλοπαίδι ως να 'ταν.  
Φορούσε διπλωτή στους ώµους της καλοϋφασµένη κάπα,  

225 στ' αστραφτερά της πόδια σάνταλα, και φούχτωνε κοντάρι.  

Κι ως ο Οδυσσέας την είδε, χάρηκε κι αντίκρα της εστάθη,  
την έκραξε και µε ανεµάρπαστα της συντυχαίνει λόγια:  
«Μια και σε αντάµωσα, καλόπαιδο, στα µέρη ετούτα πρώτο,  
γεια και χαρά σου! Καλοπρόθετος και συ για δες µε τώρα, 

230 και τούτα γλίτωσε, και γλίτωσε και µένα' σου προσπέφτω  
θεός ως να 'σουν. Είµαι ικέτης σου, τα γόνατα σου πιάνω.  
Κι ακόµα αυτό σωστά µολόγα µου, να ξέρω, σε ποια χώρα,  
σε ποιους ανθρώπους τώρα βρέθηκα; ποιοι ζουν σ' αυτά τα µέρη;  
Νησί είναι τάχα τούτο ξέφαντο; για κάποια γλώσσα µόνο  

 

235 από στεριά τρανή παχιόβωλη, που απλώνει ως τ' ακρογιάλι;»  

Τότε η Αθηνά, η θεά η γλαυκόµατη, του απηλογήθη κι είπε:  
«Ποια η χώρα τούτη; Τέτοιο ρώτηµα µικρό παιδί σε δείχνει,  

 



για από µακριά πως φτάνεις, ξένε µου' δεν είναι δα και τόσο  
µε δίχως όνοµα' την ξέρουνε µαθές χιλιάδες κόσµος,  

240 κι όσοι µεριά του ήλιου κι ανάτελα βρίσκονται κι όσοι ζούνε  
πίσω µεριά, κατά το σύθολο στα δυτικά σκοτάδι.  
Τραχιά είναι αλήθεια η γη της, άλογα δεν τρέχουν εδώ πέρα,  
µα κι αν δεν είναι τόσο απλόχωρη, τη φτώχια δεν την ξέρει' 
βγάζει µαθές το στάρι αµέτρητο και το κρασί περίσσιο,  

 

245 τι και οι βροχές και η δρόσο αδιάκοπα το χώµα της νοτίζουν.  

Γίδια και βόδια έχουν βοσκότοπους καλούς, και δέντρα µύρια  
προκόβουν, και πηγές αστέρευτες ποτίζουν τα κοπάδια.  
Γι' αυτό κι η Ιθάκη, ξένε, ακούστηκεν ως και στης Τροίας τα µέρη,  
που από τη χώρα αλάργα βρίσκεται των Αχαιών, ως λένε.»  

250 Στα λόγια τούτα ο θείος, πολύπαθος ξανάσανε Οδυσσέας  
όλο χαρά, απ' του βροντοσκούταρου του ∆ία τη θυγατέρα, 
την Αθηνά, ν' ακούει πως έφτασε στη γη την πατρική του' 
και κράζοντας την ανεµάρπαστα κινούσε λόγια οµπρός της, 
µα την αλήθεια δε µολόγησε, µον' πήρε πίσω ό,τι είχε  

255 να πει, τι πάντα ο νους του δούλευε µε πονηριά στα στήθη:  
«Για την Ιθάκη στην απλόχωρη κι εγώ έχω ακούσει Κρήτη, 
πέρα απ' τη θάλασσα' να που 'φτασα στα µέρη αυτά κι ατός µου 
µε τούτο εδώ το βιος, αφήνοντας τ' άλλα µισά στους γιους µου. 
Έχω µισέψει, γιατί σκότωσα το γιο του Ιδοµενέα,  

260 το γοργοπόδη τον Ορσίλοχο, που στην πλατιά την Κρήτη  
άλλος θνητός δεν του παράβγαινε στα γρήγορα ποδάρια. 
Όλα µαθές τα κούρσα εγύρευε που 'χα απ' την Τροία φερµένα 
να µου τ' αρπάξει, ας είχα βάσανα γι' αυτά πολλά τραβήξει 
µέσα σε τόσα αντροπαλέµατα και κύµατα αγριεµένα.  

265 ∆εν είχα λέει σταθεί του κύρη του στης Τροίας τα µέρη πέρα,  
κι ουδέ τον δούλεψα, µον' όριζα συντρόφους άλλους µόνος. 
Γι' αυτό, ως γυρνούσε απ' τα χωράφια του, καρτέρι µ' ένα φίλο 
στήνω στο δρόµο πλάι και του 'ριξα µε χάλκινο κοντάρι. 
Νύχτα περίσκεπε τρισκότεινη τον ουρανό, κι ουτ' ένας  

270 θνητός µας είδε κι ούτε µ' ένιωσαν που πήρα τη ζωή του.  
Μα ως πια µε κοφτερό τον σκότωσα χαλκό, κινώ και φεύγω, 
κι ένα καράβι πετυχαίνοντας στους Φοίνικες προσπέφτω 
τους αντρειανούς κι από τα κούρσα µου τους δίνω πλούσια δώρα'  
ν' ανέβω στ' άρµενο τους γύρευα, στην Πύλο να µε βγάλουν, 

275 για ακόµα και στη θεία την Ήλιδα, των Επειών τη χώρα.  

 



Μα εκεί να πιάσουν δεν κατάφεραν, σπρωγµένοι απ' τους ανέµους, 
πολύ άθελα τους' δεν εγύρευαν µαθές να µε γελάσουν. 
Ξεστρατισµένοι εκείθε φτάνουµε στα µέρη αυτά τη νύχτα, 
και λάµνοντας γοργά τροµάξαµε να µπούµε στο λιµάνι' 

280 κι ουτ' ένας µας να φάει θυµήθηκε, κι ας είχαµε όλοι ανάγκη,  
µον' όπως βγήκαµε, βρεθήκαµε στον άµµο ξαπλωµένοι.  
Εγώ είχα απ' το βαρύ τον κάµατο σε ύπνο γλυκά βουλιάξει,  
κι αυτοί απ' το βαθουλό τους έβγαλαν καράβι τ' αγαθά µου,  
κι ως τ' απίθωσαν, όπου εκοίτοµουν κι εγώ, στον άµµο απάνω,  

285 για της Σιδόνας πήραν κι έφυγαν τις πλούσιες χώρες πίσω  
µε το καράβι, παρατώντας µε µονάχο στον καηµό µου.»  
Αυτά είπε, κι η Αθηνά η γλαυκόµατη θεά, µε χαµογέλιο 
το χέρι απλώνοντας τον χάιδεψε' µεµιάς την όψη επήρε 
γυναίκας όµορφης, τρανόκορµης, πιδέξιας ανυφάντρας,  

290 και κράζοντας τον ανεµάρπαστα κινούσε λόγια οµπρός του:  

«Στην πονηριά αν κανείς παράβγαινε µαζί σου, ακόµα ας ήταν 
θεός, ανάγκη πλήθος να 'ξερε πλανέµατα και δόλους! 
Της πονηρίας τεχνίτη αχόρταγε, πια αλήθεια δε βαστιέσαι! 
Μηδέ στη χώρα σου είπες φτάνοντας τις πονηριές ν' αφήσεις 

295 και τις ψευτιές, που λες και χαίρεσαι, σαν που 'ναι φυσικό σου! 
Μα αυτά ας τ' αφήσουµε, κατέχουµε κι οι δυο µας από τέχνες. 
Εσένα ποιος στον κόσµο βρίσκεται στη γνώση και στα λόγια 
να ξεπερνά; Κι εγώ δοξάζουµαι µες στους θεούς η πρώτη 
για τις βουλές µου και τις τέχνες µου. Την Αθηνά Παλλάδα, 

300 του ∆ία την κόρη, δεν τη γνώρισες ωστόσο, νύχτα µέρα  
που στέκουµαι στον κάθε µόχτο σου και σε φυλάω µην πάθεις. 
Εγώ είµαι πού τους Φαίακες έκαµα να σε αγαπήσουν όλοι' 
και τώρα φτάνω εδώ να πλέξουµε βουλή µαζί καινούργια, 
να κρύψω και το βιος, οι ασύγκριτοι που σου 'χουν Φαίακες δώσει, 

305 ως γύρναες σπίτι σου, από φώτιση κι από βουλή δικιά µου'  
και να σου πω στο στέριο σπίτι σου τι βάσανα απ' τη µοίρα 
σε καρτερούν ωστόσο βάσταξε και συ'— κι αθέλητα σου' 
µηδέ και να 'βγει από το στόµα σου µπρος σε άντρα για γυναίκα, 
αφού παράδειρες, πως γύρισες, µον' ό,τι κι αν σου κάνουν, 

310 

βρισιές και βάσανα, όλα δέχου τα, χωρίς µι πια να βγάνεις.»  
Γυρνώντας τότε ο πολυµήχανος της µίλησε Οδυσσέας: 
«Να σε γνωρίσει δεν είναι εύκολο, θεά, ο θνητός µπροστά του, 
όσα κι αν ξέρει, τι την όψη σου κάθε φορά κι αλλάζεις. 



Τούτο κατέχω εγώ: πρωτύτερα, τα χρόνια που στην Τροία 

315 των Αχαιών οι γιοί χτυπιούµασταν, ήσουν καλή µαζί µου. 
Μα πια του Πρίαµου σαν πατήσαµε το απόγκρεµο το κάστρο 
κι ένας θεός ανεµοσκόρπισε τους Αχαιούς, ως µπήκαν 
στα πλοία, πια δέ σε ανανογήθηκα, κόρη του ∆ία, δε σ' είδα 
να βάλεις πόδι στο καράβι µου, να µου σταθείς στα πάθη,  

320  µόνο παράδερνα αξανάσαστα µε σπαραγµένα σπλάχνα,  
ως τέλος πια οι θεοί απ' τα βάσανα µε γλίτωσαν τα πλήθια.  
Τώρα στερνά κι εσύ µε γκάρδιωσες µιλώντας µου στην πλούσια  
των Φαιάκων χώρα και στην πόλη τους µε οδήγησες ατή σου.  
Όµως στου ∆ία σε ορκίζω τ' όνοµα, στα γόνατα σου πέφτω' 

 

325 δεν το φαντάζουµαι πως έφτασα στην ξέφαντην Ιθάκη'  
άλλη είναι η γη που τώρα βρέθηκα, θαρρώ, κι αν τα 'πες τούτα,  
το νου µου να πλανέσεις ήθελες και να µε ξεγελάσεις.  

Αχ, πες µου τώρα αλήθεια αν πάτησα τη γη την πατρική µου!»  
Τότε η Αθηνά, η θεά η γλαυκόµατη, του απηλογήθη κι είπε: 

 

330 «Αποξαρχής µια τέτοια στόχαση σου κυβερνάει τα φρένα,  
που εγώ στις συφορές δε δονούµαι να µη σου παραστέκω, 
που 'χεις µυαλό ξύπνο και γρήγορο και γνωστικό. Ποιος άλλος, 
που, αφού παράδειρε, θα γύριζε στο σπίτι του, δε θα 'χε 
τρέξει χαρούµενος, το ταίρι του να ιδεί και τα παιδιά του; 

335 Μα εσύ δε θες να ξέρεις τίποτα γι' αυτούς κι ουδέ να µάθεις,  
πριν δοκιµάσεις τη γυναίκα σου, που κάθεται κλεισµένη 
µέσα στο σπίτι σας, κι αγλύκαντες µια µια ν' αποδιαβαίνουν 
θωρεί τις νύχτες και τις µέρες της, στα δάκρυα βουτηγµένη.  
Εµένα η πίστη δε µε απόλειψε, το κάτεχα στα φρένα  

340 πως θα διαγείρεις, µόνο που όλους σου θα χάσεις τους συντρόφους.  

Μα να πιαστώ µε του πατέρα µου τον αδερφό δεν το 'χα σωστό, 
τον Ποσειδώνα, που 'νιωθε βαρύ θυµό για σένα, 
τι σου 'χε µάνητα που ετύφλωσες τον ακριβό το γιο του.  
Και τώρα την Ιθάκη θα 'θελα να ξεσκεπάσω οµπρός σου, 

345 για να πιστέψεις: Να του Φόρκυνα του θαλασσογερόντου  
ο κόρφος, να κι η ε πια η στενόφυλλη στου λιµανιού την κόχη, 
και δίπλα το γαλαζοσκότεινο, χαριτωµένο σπήλιο, 
ταµένο στις ξανθιές, τρισέβαστο, στις Νεροκόρες.∆ες τη  
τη θολωτή σπη πια , κει που άλλοτε ποτέ σου δεν ξεχνούσες  

350 στις Νεροκόρες αψεγάδιαστες τρανές θυσίες να κάνεις!  

 



Κι αυτό είναι το βουνό το Νήριτο, µε δάση σκεπασµένο.»  
Μιλώντας την αντάρα σκόρπισε κι εφάνη γύρα ο τόπος' 
και χάρηκε ο Οδυσσέας ο αρχοντικός, ο τρισβασανισµένος, 
που είδε τη γη του, και τα χώµατα φιλεί τα πολυθρόφα' 

355 κι υψώνοντας τα χέρια ευχήθηκε στις Νεροκόρες κι είπε:  

Κόρες του ∆ία, ξανά δεν το 'λεγα, ξανθιές, καλοκυράδες, 
πως θα σας δω. Μα τώρα ολόχαρος την προσευχή µου υψώνω. 
Γεια και χαρά! Θα σας προσφέρουµε και δώρα, σαν και πρώτα, 
µονάχα η κουρσολόγα να 'θελε, του γιου του Κρόνου η κόρη, 

360 κι εγώ να ζω, κι ο γιος µου ανέβλαβος να βλέπω να τρανεύει.»  

Τότε η Αθηνά, η θεά η γλαυκόµατη, γυρνώντας του αποκρίθη: 
«Κάµε κουράγιο και µη γνοιάζεσαι στα φρένα σου για τούτα.  

Μα τώρα ευτύς το βιος να κρύψουµε στα βάθη, µέσα µέσα,  
της θεϊκιάς σπηλιάς, απείραχτα να µείνουν τ' αγαθά σου' 

365 κι ας στοχαστούµε πως καλύτερα θα βγει η δουλειά ως την άκρη.»  

Είπε η θεά, και στ' ολοσκότεινο το σπήλιο µέσα εχώθη,  
κρυψώνες να 'βρει ψαχουλεύοντας' µετά ο Οδυσσέας επήρε 
και κουβαλούσε τον ανέσπλαχνο χαλκό και το χρυσάφι 
και τα καλά υφαντά — τα πλούτη του, που οι Φαίακες του 'χαν δώσει. 

370 Τότε η Αθηνά, του βροντοσκούταρου του γιου του Κρόνου η κόρη,  
µε τάξη ως τα 'κρυψε όλα, σφάλιξε τη θύρα µε µια πέτρα, 
κι έπειτα πλάι στης άγιας κάθισαν ελιάς τη ρίζα οι δυο τους, 
µαζί το χαλασµό των άνοµων να βουλευτούν µνηστήρων. 
Πρώτη τα λόγια η γαλανοµάτη θεά Αθηνά κινούσε:  

 

375 «Γιε του Λαέρτη αρχοντογέννητε, πολύτεχνε Όδυσσέα,  
πως στους µνηστήρες τους αδιάντροπους θα βάλεις χέρι, 
σκέψου, που σαν αφεντικά το σπίτι σου τρεις χρόνους αλωνίζουν, 
και δώρα τάζουν, τη γυναίκα σου για να την κάνουν-ταίρι. 
Μα αυτή, το γυρισµό σου αδιάκοπα θρηνώντας στην καρδιά της, 

 

380 σε όλους ελπίδες δίνει ψεύτικες και σ'έναν έναν τάζει  
και τον πλανεύει µε µηνύµατα, µα ο νους της άλλα κλώθει.»  

Γυρνώντας τότε ο πολυµήχανος της µίλησε Οδυσσέας: 
«Πωπώ, καθώς τον Αγαµέµνονα, θαρρώ, το γιο του Ατρέα, 
κι εγώ από θάνατο θα πήγαινα κακό στο αρχοντικό µου, 

 



385 το κάθε τι από σε αν δεν άκουγα, θεά, µε τη σειρά του.  

Μον' έλα, για να πάρω έγδίκηση, βουλή να υφάνεις θέλω, 
και στάσου στο πλευρό µου, ατρόµητη καρδιά χαρίζοντας µου, 
σαν τότε πού ξεκεφαλίσαµε την Τροία τη στραφταλούσα. 
Αν, Γλαυκοµάτα, µου παράστεκες µε ίδιαν ορµή και τώρα, 

 

390 εγώ µαζί σου θ' αντροπάλευα και µε τρακόσιους, φτάνει  
να ξέρω πλάι µου, πολυσέβαστη θεά, πως παραστέκεις.»  

Τότε η Αθηνά, η θεά η γλαυκύµατη, του απηλογήθη κι είπε: 
«θα µ' έχεις πάντα παραστάτισσα και δε θα σε ξεχάσω, 
η ώρα σα φτάσει πια ν' αρχίσουµε. Θαρρώ από τους µνηστήρες, 

 

395 που τρων το βιος σου τώρα ανέµποδα, δε θα 'ναι λίγοι εκείνοι  
που θα µολέψουν µε το γαίµα τους και τα µυαλά το χώµα. 
Μον' έλα να σε κάνω αγνώριστο µπροστά στον κόσµον όλο: 
Το δέρµα θα ζαρώσω τ' όµορφο στο λυγερό κορµί σου,  
της κεφαλής σου τα ξανθόµαλλα θα τ' αφανίσω, γύρα  

 

400 κουρέλια θα σε ντύσω, σίχαµα σ' όποιον σε βλέπει να 'σαι.  

Θα σου θολώσω ακόµα τα όµορφα που ως τώρα άστραφταν µάτια, 
να δείξεις στους µνηστήρες κάκοψος, στο ταίρι σου, στο γιο σου, 
µικρό που αφήκες στο παλάτι σου, κανείς να µη σε νιώσει.  
Μα εσύ πιο πρώτα απ' όλα τράβηξε για το χοιροβοσκό σου,  

 

405 αυτόν που γνοιάζεται τους χοίρους σου και το καλό σου θέλει,  
κι έχει στο γιο σου και στη φρόνιµη την Πηνελόπη αγάπη.  
Στους χοίρους θα τον βρεις να κάθεται κοντά, που εκεί στο βράχο  
του Κόρακα και στης Αρέθουσας τη βρύση γύρω βόσκουν,  
και τρων βαλάνια, ως να χορτάσουνε, κι από το µαυρονέρι  

410 πίνουν νερό µε αυτά το ξίγκι τους µαθές πληθαίνει τ' άσπρο.  
Εκεί να µένεις και καθούµενος το κάθε τι ανέρωτα,  
ωώσόπου εγώ στη Σπάρτη τρέχοντας την ωριογυναικούσα  
φωνάξω πίσω τον Τηλέµαχο, το γιο σου' τι έχει φύγει  
για την πλατιά τη Λακεδαίµονα, στου Μενελάου το σπίτι,  

415 µήπως για σένα ακούσει τίποτε, πως ζεις ακόµα κάπου.»  

Γυρνώντας τότε ο πολυµήχανος της µίλησε Οδυσσέας: 
«Τα πάντα εσύ στα φρένα εκάτεχες' πως τότε δεν του τα 'πες; 
κι αυτός τυράννια παραδέρνοντας για να τραβήξει τάχα 
πάνω στη θάλασσα την άκαρπη, κι οι άλλοι να τρων το βιος του;»  

 



420 Τότε η Αθηνά, η θεά η γλαυκόµατη, του απηλογήθη κι είπε:  

«Για τον υγιό σου εσύ µη γνοιάζεσαι' µαζί του ατή µου επήγα, 
για ν' ακουστεί κι αυτός, περίλαµπρο να γίνει τ' ονοµά του 
στα µέρη εκείνα' κι ουδέ βάσανα τον βρήκαν στο παλάτι 
µένει του γιου του Ατρέα και χαίρεται του κόσµου τα ξαρέσια. 

425 Αλήθεια οι νιοι καρτέρι του 'στησαν µε µελανό καράβι,  
να τον σκοτώσουν, πριν στα χώµατα τα πατρικά διαγείρει 
µα αυτό δε γίνεται' πρωτύτερα πολλούς θα φάει το χώµα 
απ' τους µνηστήρες λέω, τα πλούτη σου που τρώνε κι αφανίζουν.»  

Είπε η Αθηνά, κι ευτύς τον άγγιξε µε το ραβδί που εκράτει, 

430 και ζάρωσε το δέρµα τ' όµορφο στο λυγερό κορµί του,  
της κεφαλής του τα ξανθόµαλλα τ' αφάνισε, µε δέρµα 
γερόντου του 'ζωσε πολύχρονου τα µέλη γύρω γύρω, 
του θόλωσε τα µάτια τα όµορφα, που ξάστραφταν ως τότε, 
ακόµα µε άλλα τον περίζωσε κουρέλια και χιτώνα,  

435 λερά κι ολότρυπα, σε ανείπωτη µουντζούρα βουτηγµένα.  
Λαφίνας γρήγορης του φόρεσε τρανό τοµάρι τέλος, 
ξεµαδηµένο, και στο χέρι του ραβδί κι ένα σακούλι 
βρώµικο, ολότρυπο, που εκρέµουνταν από σκοινί, του δίνει. 
Σαν έτσι τα ταίριαξαν, χώρισαν αυτή για του Οδυσσέα 

440 κινάει το γιο στη Λακεδαίµονα τη θεία γοργά να φτάσει. 
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κι εκείνος, το λιµάνι αφήνοντας, µέσ' απ' το λόγγο επήρε 
τ' ορθό το µονοπάτι, που 'βγαζε στο δάσο, εκεί που του 'χε 
δείξει η Αθηνά το θείο πως θα 'βρισκε χοιροβοσκό, τι απ' όλους 
τους δούλους του Οδυσσέα καλύτερα το βιος του αυτός γνοιαζόταν. 

 

5 Μπρος στην καλύβα του τον πέτυχε καθούµενο, και γύρα 
χτισµένον έβλεπες αυλότοιχο, στο ξέφαντο, µεγάλο, 
ψηλό, πανέµορφο' σαν έφυγεν ο ρήγας του, τον είχεν 
ο θείος χοιροβοσκός µονάχος του σηκώσει για τους χοίρους,  
χωρίς η αφέντρα του κι ο γέροντας Λαέρτης να το ξέρουν, 

 



10  από τις πέτρες που κουβάλησε' κι είχε ψηλά καρφώσει  
αγριαχλαδιάς κλωνάρια, κι έξωθε πυκνά παλούκια µπήξει 
ως πέρα από βαλανιδόκλαρα, τη φλούδα βγάζοντας τους. 
Και στην αυλή είχε µάντρες δώδεκα µια πλάι στην άλλη χτίσει, 
να 'χουν οι χοίροι να κοιτάζουνται' στην κάθε µια βρίσκονταν 

15 µαζί πενήντα χαµωκύλιστες γουρούνες µαντρισµένες,  
γεννούσες, θηλυκές. Τ' αρσενικά πλάγιαζαν έξω κι ήταν 
πολύ πιο λίγα' τι τ' αφάνιζαν οι ισόθεοι τρώγοντας τα 
µνηστήρες' κι όλο και τους έστελνε τον πιο καλό του χοίρο 
ο θείος χοιροβοσκός, διαλέγοντας απ' τα παχιά θρεφτάρια. 

20 Αρσενικά γι' αυτό του απόµεναν τρακόσια εξήντα µόνο.  

Ίδια θεριά κοντά τους τέσσερα σκυ πια κοιµόνταν πάντα, 
που ο θείος χοιροβοσκός τ' ανάστησε, στους δούλους µέσα ο πρώτος. 
Την ώρα εκείνη δέρµα κόβοντας καλόχρωµο, βοδίσιο, 
στα πόδια του σαντάλια εταίριαζεν οι άλλοι βοσκοί είχαν φύγει 

25 άλλος γι' αλλού, ξοπίσω παίρνοντας των χοίρων τα κοπάδια,  
οι τρεις' τι είχε µαθές τον τέταρτο σταλµένο στανικώς του 
στην πολιτεία, να πάει στους πέρφανους µνηστήρες ένα χοίρο, 
για να τον σφάξουν, να χορτάσουνε µε κρέατα την καρδιά τους.  

Ξάφνου τον είδαν τ' αλιχτιάρικα σκυ πια τον Οδυσσέα,  

30 κι ευτύς του χίµιξαν γαυγίζοντας' µα αυτός κουτός δεν ήταν,  
µόνο καθίζει κάτω, αφήνοντας να πέσει το ραβδί του. 
Κι όµως τρανό κακό θα πάθαινε µες στο δικό του χτήµα, 
αν το τοµάρι ο θείος χοιροβοσκός δεν πέταγε απ' το χέρι 
και στην αυλόπορτα δεν έτρεχε µε γρήγορα ποδάρια' 

 

35 κι ως µε φωνές µεγάλες έδιωξε τους σκύλους δώθε κείθε  
απανωτά λιθάρια ρίχνοντας, γυρνάει και λέει στο ρήγα:  
«Οι σκύλοι παραλίγο, γέροντα, να σ' έκαναν κοµµάτια,  
ξάφνου ως σου χίµιξαν, και θα 'ριχνες και τη ντροπή σε µένα.  
Τα όσα οι θεοί τυράννια µου 'δωκαν και βάσανα δε φτάνουν;  

40 — που τον ισόθεο κλαίω το ρήγα µου και µύρουµοα όπου κάτσω,  
κι οι ολόπαχοί µου χοίροι θρέφουνται για ξένους, να 'χουν πάντα  
να τρων µα εκείνος λέω σε αλλόγλωσσων ανθρώπων πολιτείες  
και χώρες παραδέρνει αδιάκοπα, και το ψωµί του λείπει —  
αν είναι στη ζωή και χαίρεται του ήλιου το φως ακόµα.  

45 
Ακλούθα τώρα, στο καλύβι µου να πάµε, κι ως ευφράνεις  
µε το ψωµί τα σπλάχνα, γέροντα, και το κρασί, σειρά σου  

 



να πεις πούθε είσαι και τι τράβηξες ως τώρα στη ζωή σου.»  

Είπε, και µπήκε ο θείος χοιροβοσκός µπροστά για το καλύβι, 
κι ως φτάσαν, αποκάτω του 'βαλε φουντόκλαρα να κάτσει, 

50 κι έστρωσε απάνω τους αδρόµαλλο τοµάρι αγριογιδίσιο,  
παχύ, µεγάλο, εκεί που πλάγιαζε κι ατός του' κι ο Οδυσσέας 
χαιρόταν που έτσι, τον προσδέχτηκε κι αυτά τα λόγια του 'πε: 
«Ο ∆ίας µακάρι κι οι άλλοι αθάνατοι θεοί να σου χαρίσουν 
ό,τι ποθεί η καρδιά σου, ξένε µου, που έτσι καλά µε δέχτης!»  

55 Εύµαιε, και συ του απηλογήθηκες, χοιροβοσκέ, και του 'πες:  
«Ξένε, σωστό δεν το 'χω ο ξένος µου να νιώσει αψηφισµένος, 
κι ας είναι πιο από σένα δύστυχος' φτωχοί και ξένοι έρχονται 
όλοι απ' το ∆ία, κι είναι καλόδεχτο το χάρισµα µας πάντα, 
όσο µικρό. Και τι καλύτερο µπορεί να κάνει ο δούλος, 

60 που ο φόβος τον κρατεί ακατάπαυτα, σαν έχει νιους αφέντες,  
ως τούτοι; Μα εκείνου του βάσκαναν οι αθάνατοι το δρόµο. 
Θα µε αγαπούσε αυτός, θα µ' έκανε και µένα νοικοκύρη, 
σπίτι και κλήρο και µιαν όµορφη γυναίκα δίνοντας µου, 
όσα ο καλός αφέντης χάρισε στο δούλο του σπιτιού του, 

65 που δούλεψε πολύ κι ένας θεός του πρόκοψε το µόχτο,  
καθώς επρόκοψε κι ο µόχτος µου σε τούτα εδώ που κάνω. 
Πολύ θα µου 'στεκεν ο αφέντης µου, τα γερατιά αν τον βρίσκαν 
εδώ, µα εχάθη. Να 'ταν άχναρα το γένος της Ελένης 
να χάνουνταν, που τόσων έλυσε παλικαριών τα γόνα!  

70 Γιατί κι εκείνος του Αγαµέµνονα το γδικιωµό ζητώντας  
πήγε στην Τροία την καλοφόραδη, τους Τρώες να πολεµήσει.»  

Είπε, και σφίγγοντας τη ζώνη του τρογύρα στο χιτώνα 
για τα µαντριά κινούσε, µέσα τους πολλούς που έκλειναν χοίρους' 
κι έπιασε κείθε δυό, τους έσφαξε, καψάλισε τις τρίχες, 

75 κι αφού τους λιάνισε, τους πέρασε σε σούβλες να ψηθούνε'  
σαν ψήθηκε το κρέας, το απίθωσε ζεστό και µε τις σούβλες  
στον Οδυσσέα µπροστά, πασπάλισε κριθάλευρο από πάνω,  
κι αφού γλυκόπιοτο συγκέρασε κρασί στο κρασοκαύκι,  
πήγε και κάθισε απαντίκρυ του και λέει γκαρδιώνοντάς τον:  

80 

«Να φας ό,τι έχω, ξένε, κόπιασε, το χοιρινό των δούλων,  
τι είναι οι µνηστήρες τα θρεφτάρια µου που τρων, κι ουδέ λογιάζουν 
στα φρένα των θεών τη µάνητα, κι ουδέ και σπλάχνος νιώθουν. 
∆εν αγαπούν οι τρισµακάριστοι θεοί τις αδικίες µας, 



µόνο τιµούν το δίκιο, τις καλές τις πράξες των ανθρώπων.  

85 Οι οχτροί κι οι αντίµαχοι, που κίνησαν να παν σε ξένους τόπους  
και τους πατούν, κι ο ∆ίας τους έδωκε ν' αρπάξουν πλήθια κούρσα,  
κι αφού γεµίσουν τα καράβια τους, γυρνούν και φεύγουν πίσω —  
κι εκείνοι των θεών τη µάνητα βαθιά στα φρένα τρέµουν.  
Μα τούτοι εδώ σαν κάτι να 'µαθαν, θεού φωνή θ' ακούσαν,  

90 πως κείνος βρήκε µαύρο θάνατο, γι' αυτό και δε ζητούνε  
γάµο µε τρόπο που θα ταίριαζε, στα σπίτια τους δεν πάνε,  
µον' τρων το βιος του ανέγνοιοι, αδιάντροπα, χωρίς να το λυπουνται.  
Στο κάθε που περνάει µερόνυχτο σταλµένο από το ∆ία  
ένα σφαχτό ποτέ δε σφάζουνε µηδέ και δυο µονάχα' 

95 και πάντα το κρασί αλογάριαστο τραβούνε κι ασωτεύουν.  
Ήταν αλήθεια εκείνου αρίφνητο το βιος' κανένας τόσα  
από τους ήρωες δεν απόχτησε, για στη στεριάν αντίκρυ  
για στην Ιθάκη ακόµα. Κι είκοσι να µαζεύονταν άντρες,  
πάλε δε θα 'φταναν τα πλούτη του' να σου τα διαµετρήσω:  

100 Αντίκρυ βουκολιά έχει δώδεκα, τόσα κοπάδια γίδες  
σκορπούσες, τόσα κι αρνοκόπαδα και τόσα χοιροστάσια,  
που τα βόσκουν δικοί µας άνθρωποι και ξένοι ρογιασµένοι.  
Εδώ κοπάδια βόσκουν έντεκα σκορπούσες γίδες, πέρα  
στην άκρη του νησιού' τα γνοιάζουνται γιδάρηδες παράξιοι,  

105 και κάθε µέρα πάει καθένας τους κι από 'να ζω σε κείνους,  
απ' τα καλόθρεφτα τα γίδια τους το πιο παχύ που θα 'βρει.  
Κι εγώ, που εδώ φυλάω και γνοιάζουµαι τους χοίρους τούτους, έχω  
να ξεχωρίζω τον καλύτερο, σε κείνους να τον στέλνω.»  

Αυτά είπεν' αρπαχτά, αξανάσαστα το κρέας µασούσε εκείνος 

110 και το κρασί ρουφούσε, αµίλητος, κακά για τους µνηστήρες  
στο νου του κλώθοντας. Κι ως έφαγε και στύλωσε η καρδιά του, 
ο θείος χοιροβοσκός του πρόσφερε να πιεί από το καυκί του 
γεµάτο µε κρασί. Χαρούµενος εκείνος το προσδέχτη, 
και κράζοντας τον ανεµάρπαστα του συντυχαίνει λόγια:  

115 «Αλήθεια, φίλε, ποιος σε αγόρασε και ξόδιασε απ' το βιος του,  
µε τόσα πλούτη, τέτοια δύναµη, καθώς µου αναθιβάνεις;  
Χάθηκε, µου 'πες, του Αγαµέµνονα το γδικιωµό ζητώντας' 
νοµάτισέ τον, να τον γνώρισα µπορεί κι εγώ µια µέρα.  
Ο ∆ίας το ξέρει κι οι άλλοι αθάνατοι µονάχα, αν δεν τον είδα  

120  
κι έχω µαντάτα του' παράδειρα µαθές σε τόσες χώρες!»  
Σ' αυτά ο χοιροβοσκός του απάντησε, στους δούλους µέσα ο πρώτος: 

 



«Απ' όσους φτάνουν µε µαντάτα του περάτες, γέροντα µου, 
ποιόν να πιστέψει πια η γυναίκα του κι ο γιος του αλήθεια τώρα; — 
που τους φορτώνουν όλο ψέµατα! Το µόνο οι στρατοκόποι 

125  που θέλουν είναι να 'βρουν πόρεψη, δε λένε την αλήθεια.  

Όποιος κι αν φτάσει, γυροφέρνοντας τον κόσµο, στην Ιθάκη, 
πάει στην κυρά µου κι όσες του 'ρχονται ψευτιές της αραδιάζει.  
Κι εκείνη τον φιλεύει απλόχερα και τον ρωτάει τα πάντα, 
κι από τα βλέφαρα, όπως µύρεται, τα δάκρυα ξεχειλούνε, 

130 συνήθιο ως το 'χουν όσες έχασαν τον άντρα τους στα ξένα.  

Εύκολα, γέροντα, θα σκάρωνες και συ το παραµύθι, 
για να ντυθείς, κανείς αν σου 'δινε χλαµύδα και χιτώνα. 
Μα εκείνου σίγουρα τα κόκαλα τα 'χουν γυµνώσει οι σκύλοι 
και τα όρνια τα γοργά απ' τις σάρκες τους, πια στη ζωή δεν είναι.  

135 Μπορεί τα ψάρια να τον έφαγαν στα κύµατα, και τώρα  
του κρύβει ένας γιαλός τα κόκαλα, χωµένα µες στον άµµο. 
Εκείνος έτσι εχάθη, κι' έµεινε στους φίλους ο καηµός του, 
σε όλους, σε µένα ωστόσο πιότερο, τι εγώ ποτέ κανέναν 
δε θα 'βρω αφέντη πιο καλόκαρδο, τον κόσµο κι αν γυρίσω, 

140 στου κύρη ακόµα και στης µάνας µου να διάγερνα το σπίτι,  

εκεί το φως που πρωτοχάρηκα κι ατοί τους µε ανάστησαν 
µηδέ γι' αυτούς πια τόσο µύρουµαι, κι ας λαχταρώ στη γη µου 
την πατρική γυρνώντας κάποτε να τους ξαναντικρίσω. 
Πιο του Οδυσσέα, που εχάθη φεύγοντας, µε καίει η λαχτάρα, ξένε' 

145 και µόνο τ' όνοµά του ντρέπουµαι να βγάλω από το στόµα,  
κι ας µη µε ακούει' πολύ µε γνοιάζουνταν µαθές και µε αγαπούσε' 
για µένα, ακόµα κι αν µας έλειψε, µένει ο ακριβός µου αφέντης»  

Κι ο αρχοντογέννητος, πολύπαθος του απάντησε Οδυσσέας: 
«Φίλε, αν εσύ το αρνιέσαι ολότελα και λες πως δε διαγέρνει 

150 ποτέ του εκείνος, κι έχεις άπιστη καρδιά στα στήθη πάντα,  
µα δεν πετώ κουβέντες άµυαλες κι εγώ, µον' όρκο παίρνω: 
Πίσω ο Οδυσσέας θα 'ρθεί' και δώσε µου τα συχαρίκια τότε, 
που θα τον δεις φτασµένο σπίτι του να µπαίνει — τότε µόνο 
µε ρούχα να µε ντύσεις όµορφα, χλαµύδα και χιτώνα.  

155 
πιο πριν, κι ας έχω ανάγκη, τίποτε δε θα δεχόµουν, όχι'  
τι σαν τις πύλες του Άδη οχτρεύουµαι τον άνθρωπο που η φτώχια 



τον βασανίζει κι όλο ψέµατα µιλώντας αραδιάζει.  

Πρώτος ο ∆ίας ας είναι µάρτυρας και της φιλιάς η τάβλα  
και του Οδυσσέα το τζάκι του άψεγου, που εδέχτη εµέ τον ξένο,  

160 πως όλα που θα πω απαράλλαχτα θα βγουν µιαν άκρη ως άλλη:  
∆ε θα γυρίσει χρόνος και θα δεις τον Οδυσσέα να φτάνει —  
σ' αυτού του φεγγαριού τη λίγωση, στην πιάση του καινούργιου —  
ξανά στο σπίτι του, κι εγδίκηση να παίρνει απ' όσους τώρα  
καταφρονούν εδώ το ταίρι του και τον παράξιο γιο του.»  

165 Εύµαιε, και συ του απηλογήθηκες, χοιροβοσκέ, και του 'πες:  
«Μηδέ κι εγώ σχαρίκια, γέροντα, ποτέ µου θα σου δώσω, 
µηδέ ο Οδυσσέας θα φτάσει σπίτι του' µονάχα ανέγνοιος πίνε 
κι άλλη κουβέντα τώρα ας πιάσουµε' τι τα θυµίζεις τούτα; 
Κάθε φορά µου φαρµακώνεται βαθιά η καρδιά στα στήθη, 

170 µόλις το ρήγα µου τον άψεγο κανείς µου αναθυµίσει.  

Τους όρκους τώρα ας παρατήσουµε, κι ο θεός ας δώσει να 'ρθει 
εδώ ο Οδυσσέας, καθώς το θέλουµε κι εγώ κι η Πηνελόπη 
κι ο θεοπρόσωπος Τηλέµαχος κι ο γέροντας Λαέρτης. 
Μα για το γιο του τώρα γόζουµαι κι αλάγιαστα χτυπιέµαι, 

175 για τον Τηλέµαχο, που τράνεψε µε των θεών τη χάρη  
σα ροδιχµός, και του καµάρωνα το ανάριµµα, την όψη, 
κι έλεγα, ως άντρας πως δε θα 'δειχνε πιο κάτω απ' το γονιό του, 
Μα ένας θεός του παροσάλεψε τα ζυγιασµένα φρένα, 
για κι άνθρωπος, και για τον κύρη του ξεκίνησε να µάθει 

180 στην άγια Πύλο. Ωστόσο οι πέρφανοι µνηστήρες του 'χουν στήσει  
καρτέρι, ως θα διαγέρνει σπίτι του' του ισόθεου του Αρκεισίου 
να ξεκληρίσει θέλουν άχναρα το γένος στην Ιθάκη. 
Όµως γι' αυτόν, κι αν είναι να πιαστεί κι αν είναι να γλιτώσει, 
το χέρι ο ∆ίας αν βάλει απάνω του, πια ας µη µιλούµε τώρα. 

185 Μον' έλα, πες µου, αν θέλεις, γέροντα, τα πάθη τα δικά σου'  
και πρώτα τούτο εδώ µολόγα µου, καλά να το κατέχω: 
Ποιος είσαι; πούθε; που η πατρίδα σου και που οι γονιοί σου εσένα; 
και ποιο είναι το καράβι που 'φτασες; οι ναύτες στην Ιθάκη 
πως σ' έφεραν µαθές; ποιοί πέτουνται πως είναι τάχα, πες µου' 

190 στα µέρη ετούτα δε φαντάζουµαι πεζός φτασµένος να 'σαι!»  

Γυρνώντας τότε ο πολυκάτεχος του µίλησε Οδυσσέας: 
«Για τούτα τώρα που µε ρώτησες θα πω την πάσα αλήθεια'  
να 'µαστε οι δυο µας και να πίνουµε γλυκό κρασί, να τρώµε 



µες στην καλύβα εδώ, καθούµενοι στην τάβλα δίχως έγνοια, 

195 καιρό όσο θέµε, και να γνοιάζουνται για τις δουλειές µας άλλοι —  
και πάλε δε γινόταν εύκολα, και σ' ένα χρόνο ακέριο, 
αν σου αναθίβανα τα πάθη µου, να φτάσω να τελέψω 
τα που 'χω απ' των θεών το θέληµα τυράννια σύρει ως τώρα.  
Απ' την πλατιά την Κρήτη πέτουµαι πως η γενιά µου σέρνει' 

200 πλούσιος ο κύρης µου, που ανάσταινε κι είχε γεννήσει κι άλλους  
πολλούς στο σπίτι γιους' το ταίρι του τους είχε γεννηµένα — 
γνήσιους υγιούς' κι ήταν η µάνα µου συγκόρµισσά του µόνο 
αγοραστή, µα δε µε χώριζεν απ' τους υγιούς τους άλλους 
καθόλου ο γιος του Ιλάκου, ο Κάστορας — τι είµαι σπορά δικιά του. 

205 Στην Κρήτη τότε σαν αθάνατο τόνε τιµούσε ο κόσµος  
για τ' αγαθά του και τα πλούτη του και τους παράξιους γιους του. 
Μα σύντας πια τον πήραν κι έφυγαν του Κάτω Κόσµου οι Λάµιες, 
στον Άδη να τον παν, διαµοίρασαν το βιος του βάζοντας το 
τ' άλλα τ' αδέρφια µου τα πέρφανα σε κλήρο' µόνο εµένα  

210 απ' τ' αγαθά του λίγα µου 'δωκαν κι ένα µονάχα σπίτι.  
Κι όµως την κόρη εγώ παντρεύτηκα τρανών νοικοκυραίων 
για την αξιά µου' φυγοπόλεµος κι ανούφελος δεν ήµουν 
µαθές καθόλου' κι όµως χάθηκαν τα πάντα πια για µένα! 
Μα εσύ θαρρώ πως κι έτσι, βλέποντας την καλαµιά, θα νιώσεις 

215 ποιος ήµουν άλλοτε, τα βάσανα προτού πλακώσουν πλήθια.  

Ο Άρης µαθές κουράγιο µου 'δινε περίσσιο κι η Παλλάδα 
και τσάκιζα στρατούς' κι ως διάλεγα, καρτέρι για να στήσω, 
τους πιο αντρειανούς, για τους αντίµαχους κακά στο νου κλωσώντας, 
το θάνατο η καρδιά µου η πέρφανη ποτέ της δε φοβόταν. 

220 Πρώτος µπροστά χιµώντας έριχνα µε το κοντάρι κάτω  
όποιον αντίµαχο τα πόδια µου πρόφταιναν, ως δροµούσε. 
Τέτοιαν αξιά είχα εγώ στον πόλεµο΄ τη γη δεν τη γνοιαζόµουν 
κι ουδέ το σπίτι, που προκόβοντας τρανά παιδιά ανασταίνει' 
εµένα ο νους µου πάντα στ' άρµενα και στα κου πια γυρνούσε 

225 και στους πολέµους, στα καλόξυστα κοντάρια, στις σαγίτες,  
που ειν' όλο αγριότη και θωρώντας τα τα τρέµουν οι άλλοι ανθρώποι. Αυτά ο θεός 
ωστόσο µου 'βαζε στα φρένα, αυτά µου άρεσαν 
κάθε άνθρωπος και µε άλλη χαίρεται µαθές δουλειά στον κόσµο.  
Των Αχαιών οι γιοι το πόδι τους δεν είχαν βάλει ακόµα 

230 
στην Τροία, κι εννιά φορές κυβέρνησα στρατούς και πλοία, να πάµε  
µακριά σε αλλόξενους αντίµαχους, κι ήταν πολλά τα κούρσα. 

 



Ατός µου περίσσα εξεδιάλεγα, και µου 'δινε κι ο κλήρος 
κι άλλα πολλά' σε λίγο επλούτυνε το σπίτι µου, κι ο κόσµος 
στην Κρήτη πήρε να µε σέβεται, να νιώθει φόβο οµπρός µου. 

235 Μα ως τούτη τη στρατιά αποφάσισεν ο ∆ίας ο µακροβίγλης,  
τη µισητή, που τόσων έλυσε παλικαριών τα γόνα,  
τον ξακουσµένο επήραν κι έσπρωχναν Ιδοµενέα και µένα 
στην Τροία τα πλοία να κυβερνήσουµε. Για ν' αρνηθούµε τρόπος' 
δεν ήταν η βαριά µας τρόµαζε καταλα πια του κόσµου.  

240 Των Αχαιών οι γιοι παλεύαµε χρόνους εννιά κει πέρα'  
στους δέκα, του Πριάµου ως πήραµε το κάστρο, ξεκινούµε,  
µα ένας θεός ανεµοσκόρπισε τ' αργίτικα καράβια.  
Για µένα βάσανα ο βαθύγνωµρς ο ∆ίας στοχάστηκε άλλα,  
του άµοιρου, τι ένα µήνα χάρηκα µονάχα τα παιδιά µου  

245 και τ' αγαθά µου και το ταίρι µου' στους δυο η καρδιά µου ξάφνου  
καράβια ν' αρµατώσω µ' έσπρωξε, για ν' αρµενίσω αλάργα  
µε τους ισόθεους τους συντρόφους µου, στης Αίγυπτος τα µέρη.  
Εννιά καράβια πρώτα αρµάτωσα και βρήκα τσούρµο αµέσως"  
έξι µερόνυχτα ξεφάντωναν οι γκαρδιακοί συντρόφοι,  

250 κι εγώ σφαχτά πολλά τους έστελνα, να 'χουν µαθές να κάνουν  
και στους θεούς θυσίες κι οι τάβλες τους γεµάτες να 'ναι πάντα.  
Απάνω στις εφτά µπαρκάραµε, κι απ' την πλατιά την Κρήτη  
µε πρίµο δυνατό αρµενίζαµε βοριά, λες κάποιο ρέµα  
µαζί του ανέκοπα µας έσερνε' κανένα µου καράβι  

255 δεν έπαθε' γεροί κι ανέβλαβοι καθόµαστε, τι εκείνα  
καλά τα κυβερνούσαν οι άνεµοι κι οι τιµονιέροι µόνο.  
Σε πέντε µέρες κιόλας φτάσαµε στον ωριορεµατάρη  
το Νείλο ποταµό, κι αράξαµε τα δρεπανόγυρτά µας  
καράβια εκεί' κι εγώ παράγγελνα στους γκαρδιακούς συντρόφους  

260 στ' άρµενα πλάι να µένουν, τ' άρµενα στο νου τους πάντα να 'χουν,  
και βίγλες τις κορφές επρόσταξα να πιάσουν ένα γύρο.  
Μα αυτοί το παραπηραν πάνω τους, και στην αποκοτιά τους  
των Αιγυπτίων τα πλούσια χτήµατα κινούσαν να πατήσουν,  
και σέρναν σκλάβες τις γυναίκες τους και τα µικρά παιδιά τους,  

265 και σκότωναν κι αυτούς. Μα ως έφτασε γοργά η βοή στην πόλη,  
εκείνοι ακούγοντας το κάλεσµα χαράµατα πρόφτασαν,  
κι ευτύς ο κάµπος όλος γέµισε πεζούς κι αµαξολάτες,  
και τα χαλκένια άστραφταν άρµατα. Στους συντρόφους µου τότε  
φύτεψε ο ∆ίας ο κεραυνόχαρος δείλια κακή, κι ουτ' ένας  

270 µπρος στον οχτρό εκρατήθη, τι ο χαµός µας είχε ζώσει ολούθε.  



Εκεί πολλούς δικούς µας σκότωσαν µε τα χαλκά κοντάρια  
τους άλλους ζωντανούς τους έσερναν, να τους δουλεύουν σκλάβοι.  
Μα εµένα ο ∆ίας ατός του µου 'βαλε στα φρένα αυτή τη γνώµη —  
κι όµως µακάρι εκεί να πέθαινα, να µ' είχε πάρει ο Χάρος  

275 στην Αίγυπτο, τι µε περίµεναν πολλά τυράννια ακόµα!  
Την κεφαλή απ' το κράνος γύµνωσα το στέριο, και τους ώµους  
απ' το σκουτάρι, το κοντάρι µου να πέσει κάτω αφήκα,  
κι ήρθα αντικρύ στου ρήγα τ' άλογα, τα γόνατα του πιάνω  
και τα φιλώ' κι αυτός µε γλίτωσε και µ' άφησε να ζήσω,  

280 κι απά στο αµάξι του θρηνάµενο µε πήγε στο παλάτι.  
Πλήθος ωστόσο πάνω µου έριχναν µε φράξινα κοντάρια, 
στην άγρια µάνητα τους θέλοντας να µε σκοτώσουν οι άλλοι' 
όµως εκείνος δεν τους άφηνε, τι είχε του ∆ία το φόβο, 
τους ξένους που φυλάει και τ' άνοµα τόνε ξοργίζουν έργα. 

285 Χρόνους εφτά κει πέρα απόµεινα, κι είχα µαζέψει πλούτη  
µέσα στην Αίγυπτο γυρίζοντας, γιατί όλοι µου χάριζαν. 
Μα στου καιρού το κυκλογύρισµα τα οχτώ σαν ήρθαν χρόνια, 
απ' τη Φοινίκη κάποιος έφτασε, στους δόλους κατεχάρης, 
κορµί χαµένο, που' χε αρίφνητα κακά στον κόσµο κάνει.  

290 Τα λόγια του το νου µου πλάνεψαν και ξεκινούµε αντάµα  
για τη Φοινίκη, όπου του βρίσκουνταν και βιος πολύ και σπίτια. 
Ακέριος ένας χρόνος πέρασε που 'µεινα εκεί κοντά του'  
όµως οι µέρες πια σα διάβηκαν και κύλησαν οι µήνες 
κι ο χρόνος γύρισε κι ήρθε άνοιξη ξανά στην πλάση, τότε 

295 στο πελαγόδροµο καράβι του για τη Λιβύα µε πήρε,  
και µε γελούσε, τάχα αντάµα του φορτίο θα κουβαλούσα, 
µα αλήθεια είχε στο νου πουλώντας µε περίσσια να κερδίσει. 
Εγώ τι θα γενεί το µάντευα, µα ακλούθηξα απ' ανάγκη'  
και το άρµενο µε πρίµο αρµένιζε βοριά' δεξιά κι αλάργα 

300 χάραζε η Κρήτη' ωστόσο θάνατο τους µελετούσε ο ∆ίας'  
τι πια την Κρήτη ως πίσω αφήκαµε κι ουδέ φαινόταν άλλη 
στεριά τρογύρα, µόνο η θάλασσα τον ουρανό να σµίγει, 
στύλωσε πάνω απ' το καράβι µας ο γιος του Κρόνου ξάφνου 
σύγνεφο µαύρο, που σκοτείνιασε το πέλαγο άκρη ως άκρη' 

305 µαζί κι ο ∆ίας βροντάει και τ' άρµενο χτυπά µε αστροπελέκι,  
κι αυτό απ' του ∆ία τ' αστραποπέλεκο στρουφοτινάχτη ακέριο 
και θειάφι εµύρισε, κι ως πέσαµε µεµιάς απ' το καράβι, 
ίδια κουρούνες οι άλλοι στ' άρµενο τρογύρα παράδερναν 
στο κύµα, µα ο θεός τους έκοψε του γυρισµού τη στράτα. 

 



310 Εµένα ο ∆ίας, καθώς δοκίµαζα τόσους καηµούς, ατός του  
του γαλαζόπλωρου πλεούµενου το τρίψηλο κατάρτι 
στα χέρια µου 'ριξε, το θάνατο για να ξεφύγω πάλε. 
Πιασµένος πάνω του παράδερνα µ' ενάντιους τους ανέµους 
µέρες εννιά' στις δέκα µ' έριξε στων Θεσπρωτών τη χώρα 

315 κύµα µεγάλο, στρουφοκύλιστο, στη µαύρη µέσα νύχτα.  
Κει πέρα ο ξακουσµένος Φείδωνας, των Θεσπρωτών ο ρήγας, 
µε δέχτη ως φίλος αξαγόραστα' τι ως ήµουν δαµασµένος 
από την πάχνη και τον κάµατο, µε σήκωσεν ο γιος του 
από το χέρι και στου κύρη του µε πήγε το παλάτι,  

320 και ρούχα να φορέσω µου' δωκε, χλαµύδα και χιτώνα.  
Κει πέρα τ' όνοµα πρωτόπεσε στ' αφτιά µου του Οδυσσέα'  
τον είχε ο ρήγας, στην πατρίδα του καθώς γυρνούσε εκείνος,  
φιλοκονέψει λέει' και µου 'δειχνε το συναγµένο βιος του,  
χρυσάφι και χαλκό και σίδερο µε κόπο δουλεµένο' 

325 γενιές ακέριες δέκα θα 'φταναν να θρέψουν όλα τούτα'  
τόσο µεγάλο βιος τον πρόσµενε στου ρήγα το παλάτι.  
Προσώρας στη ∆ωδώνη, µου 'λεγε, βρισκόταν, για να πάρει  
βουλή απ' το ∆ία, το δρυ του ακούγοντας τον ψηλοφουντωµένο,  
µετά από τόσα χρόνια που 'λειψε, το πως θα γύρναε πίσω,  

330 κρυφά για φανερά, στα χώµατα τα πλούσια της Ιθάκης.  
Στον ίδιο εµένα ορκίστη, ως έκανε σπονδή στο αρχοντικό του,  
πως είχαν ρίξει κιόλας τ' άρµενο στο κύµα, κι οι σύντροφοι  
πρόσµεναν έτοιµοι, στον τόπο του τον Οδυσσέα να πάνε.  
εµένα µ' έστειλε πρωτύτερα, τι βρέθηκε καράβι  

335 θεσπρωτικό για το πολύσταρο ∆ουλίχιο να σαλπάρει.  
Κει πέρα να µε παν στον Άκαστο το ρήγα δίχως άλλο 
τους πρόσταξε' µα αυτοί µελέτησαν κακιά βουλή στα φρένα 
για µένα, για να µπλέξω πιότερο στης συφοράς το δίχτυ.  
Μόλις το πλοίο το πελαγόδροµο βαθιά ξανοίχτη, εκείνοι  

340 µηχανεύτηκαν δίχως άργητα τη µέρα της σκλαβιάς µου'  
τα που φορούσα ρούχα µου 'βγαλαν, χλαµύδα και χιτώνα,  
κι άλλο χιτώνα και παλιόρουχα µου δώκαν να φορέσω,  
όλα ξεσκίδια' µε τα µάτια σου τα βλέπεις τώρα οµπρός σου.  
Το βράδυ, στα χωράφια ως έφτασαν της ξέφαντης Ιθάκης,  

345 

πρώτα στο πλοίο το καλοκούβερτο γνοιάστηκαν να µε δέσουν  
γερά µ' ένα σκοινί καλόστριφτο, µετά πήδησαν όξω  
όλο βιασύνη, στο περίγιαλο το δείπνο να συντάξουν.  
Μα ατοί τους οι θεοί µου ξέλυσαν τον κόµπο δίχως κόπο,  



και τότε εγώ τα κουρελόρουχα τυλίγω στο κεφάλι,  

350 κι απ' το τιµόνι κάτω εγλίστρησα, κι ακούµπησα στο κύµα  
το στήθος, κι άνοιξα τα χέρια µου και κίνησα να πλέκω' 
και στη στεριά σε λίγο βρέθηκα, µακριά από κείνους, κι όξω  
σε λόγγο βγαίνω λουλουδόσπαρτο και πλάγιασα κει µέσα  
ένα κουβάρι' πήραν κι έτρεχαν εκείνοι συχυσµένοι  

355 γυρεύοντας µε, µα τους φάνηκε το πιο καλό πως είναι  
πιο πέρα να µην ψάξουν. Στ' άρµενο λοιπόν γυρνούν και µπαίνουν  
και ξεκινούν µα εµένα µ' έκρυψαν µε δίχως κόπο ατοί τους  
οι αθάνατοι θεοί και µ' έφεραν σε ανθρώπου µυαλωµένου  
τη µάντρα τώρα' θα 'ναι, φαίνεται, γραφτό να ζήσω ακόµα!»  

360 Εύµαιε, και συ του απηλογήθηκες, χοιροβοσκέ, και του 'πες:  
«Ξένε τρισάµοιρε, ξεσήκωσες περίσσια την καρδιά µου  
τις συφορές σου ανιστορώντας µου, τα παραδέρµατά σου.  
Μα λέω πιο πριν σωστά δε µίλησες, πως του Οδυσσέα µαντάτα  
µας φέρνεις' δεν πιστεύω! Μου 'φταναν τα πάθη τα δικά σου.  

365 Γιατί να πεις του κάκου ψέµατα; ∆εν ξέρω λες κι ατός µου  
πως δε γυρίζει πίσω ο αφέντης µου; Τον µίσησαν περίσσια  
όλοι οι θεοί, που δεν τον σκότωσαν πιο πριν στης Τροίας τα µέρη,  
µηδέ, σαν τέλεψε τον πόλεµο, στα χέρια των δικών του.  
Οι Αργίτες όλοι θα του σήκωναν τρανό µνηµούρι τότε,  

370 κι ακόµα η δόξα του θ' απόµενε κληρονοµιά στο γιο του.  
Μα τώρα αδόξαστο τον άρπαξαν οι Λάµιες του θανάτου' 
κι εγώ τραβήχτηκα φυλάγοντας τους χοίρους' δεν πηγαίνω  
ποτέ στη χώρα, ξον αν είδηση τύχει από κάπου κι έρθει  
και στείλει η Πηνελόπη η φρόνιµη και πει πως µε γυρεύει.  

375 Εκεί κοντά στον ξένο κάθουνται και τον ψιλορωτούνε,  
άλλοι θλιµµένοι για το ρήγα τους που χρόνισε στα ξένα,  
κι άλλοι χαρούµενοι, που αγδίκιωτα τα πλούτη του ρηµάζουν.  
Μα εγώ µηδέ ξετάζω τίποτε µηδέ ρωτώ, από τότε  
που ήρθε ένας Αιτωλός και µ' έπαιξε' τι είχε σκοτώσει κάποιον,  

380 κι αφού παράδειρε γυρίζοντας σε πλήθος χώρες, ήρθε  
και στο µαντρί µου' κι όπως κοίταζα να τον καλοσκαµνίσω,  
στην Κρήτη πως τον είδε µου 'λεγε να σιάζει τα καράβια  
που του κακόπαθαν στις θάλασσες, στου Ιδοµενέα το σπίτι.  
Για θέρος για ψιµοκαλόκαιρο κοντά µας θα γυρνούσε  

385 

µε τους ισόθεους λέει συντρόφους του, στα πλούτη φορτωµένος.  
Και συ, κατακαηµένε γέροντα, µια κι ο θεός σε φέρνει,  
µη µε πλανάς, µη θες µε ψέµατα να µε καλοκαρδίσεις'  

 



δεν είν' γι' αυτό που την αγάπη µου και την τιµή µου θα 'χεις' 
τον ξένιο ∆ία φοβούµαι κι ένιωσα συµπόνια και για σένα.»  

390 Γυρνώντας τότε ο πολυµήχανος του µίλησε Οδυσσέας:  
«Στα στήθια σου η καρδιά σε τίποτε δε δίνει πίστη αλήθεια,  
αφού και µε όρκο µου δεν µπόρεσα τη γνώµη σου ν' αλλάξω. 
Μον' έλα, στοίχηµα να βάλουµε, κι ας είναι απάνωθέ µας 
οι αθάνατοι που ζουν στον Όλυµπο και για τους δυο µαρτύροι: 

395 Αν τύχει και διαγείρει ο αφέντης σου στο σπίτι τούτο πίσω,  
ρούχα να βάλω δώσε απάνω µου, χλαµύδα και χιτώνα, 
και πέρα στο ∆ουλίχιο στείλε µε, σαν που ποθεί η καρδιά µου' 
µα αν δε γυρίσει πίσω ο αφέντης σου, καθώς σου λέω, να βάλεις 
τους δούλους σου από βράχο τρίψηλο να µε γκρεµίσουν κάτω, 

400 για να φοβάται κι άλλος ζήτουλας ψευτιές να κατεβάζει.»  

Κι ο θείος χοιροβοσκός του µίλησε κι απηλογιά του δίνει: 
«Όνοµα, ξένε, λέω πως θα 'βγαζα καλό, θα µε τιµούσεν 
ο κόσµος — τωρινοί, µελλούµενοι — το στοίχηµα αν δεχόµουν!  
Να σε δεχτώ µες στο καλύβι µου, να σε καλοσκαµνίσω,  

405 κι αµέσως να σου δώσω θάνατο, να πάρω τη ζωή σου!  
Και πια στο ∆ία τα παρακάλια µου µε τι καρδιά θα υψώνω;  
Καιρός για δείπνο! Μόνο οι σύντροφοι να φτάναν στο καλύβι  
µιαν ώρα αρχύτερα, το δείπνο µας να το γνοιαστούµε πλούσιο.»  
Εκείνοι τέτοια συναλλήλως τους σταύρωναν λόγια τότε, 

410 και να οι χοιροβοσκοί που διάγερναν στη µάντρα µε τους χοίρους.  
Κι ευτύς, ως πήραν και τους έκλεισαν στις κοίτες να πλαγιάσουν, αλαλητός ασκώθη 
αλάγιαστος απ' τα γρυλλίσµατά τους. 
Κι ο θείος χοιροβοσκδς εφώναξε τους συντρόφους του κι είπε: 
«Τον πιο καλό απ' τους χοίρους φέρτε µου, να σφάξω για τον ξένο 

415 το µακρινό' ας καλοπεράσουµε και µεις, που χρόνια τώρα  
τόσα τραβούµε, τους ασπρόδοντους για να φυλάµε χοίρους, 
κι άλλοι αξεπλέρωτα τα κόπια µας να τρων και ν' ασωτεύουν.»  

Είπε, και πήρε µε τον άσπλαχνο χαλκό να κόβει ξύλα, 
κι οι άλλοι πολύ παχύ, πεντάχρονο του φέραν µέσα χοίρο, 

420 και να σταθεί στη στιά τον έσπρωξαν. Μα τους θεούς και τότε  
ο θείος χοιροβοσκός δεν ξέχασε στην άδολη καρδιά του, 
κι έκαµε αρχή και τρίχες έριχνε στη φλόγα απ' το κεφάλι 
του ασπροδοντάτου χοίρου, κι εύχουνταν στους αθανάτους όλους, 
να στρέψει πια ο Οδυσσέας στο σπίτι του' µετά µε σκίζα, που 'χε  



425 από το δρυ κρατήσει που 'κοψε, παίρνοντας φόρα, δίνει  
στο χοίρο µια, κι αυτός σωριάστηκε' κι οι άλλοι γοργά τον σφάξαν, 
τον καψάλισαν και τον έκοψαν κι εκείνος πήρε ολούθε 
κοµµάτια κρέας ωµό και τα 'βαζε σε πλήθιο ξίγκι απάνω' 
κι αφού µε αλεύρι τα πασπάλισε και τα 'ριξε στις φλόγες, 

430 τ' άλλα τα λιάνισαν, τα πέρασαν στις σούβλες και τα ψήναν  
µ' έγνοια πολλή' και σύντας ψήθηκαν κι απ' τη φωτιά τα βγάλαν, 
στα κρεατοσάνιδα τα σώριασαν και πήρε να µοιράζει 
ο Εύµαιος ορθός, τι αλήθεια κάτεχε της τάβλας τα συνήθια. 
Εφτά µερίδες όλο το 'καµε το κρέας, πριχού µοιράσει' 

435 µε δέηση µια στην πάντα απίθωσε για τον Ερµή, της Μαίας  
το γιο, και τις ξανθιές, και µοίρασε τις άλλες στους συντρόφους' 
µα οµπρός στον Οδυσσέα, τιµώντας τον, κοψίδια από την πλάτη του ασπροδοντάτου 
χοίρου εσώριαζε, και χαίρουνταν ο ρήγας. 
Γυρνώντας τότε ο πολυµήχανος του µίλησε Οδυσσέας:  

440  «Ο ∆ίας πατέρας, Εύµαιε, να 'θελε να σου 'χει αγάπη τόση,  
σαν όση εγώ, που στην κατάντια µου µε νοιάζεσαι έτσι πλούσια!»  

Εύµαιε, και συ του απηλογήθηκες, χοιροβοσκέ, και του 'πες: 
«Πάρε και τρώγε, ξένε δύστυχε, και χάρου ό,τι έχεις µπρος σου 
µας κυβερνάει θεού το θέληµα' µια τούτο µας το δίνει,  

 

445 µια το άλλο µας το αρνιέται, ως του 'δοξε, τι δύνεται τα πάντα.»  

Αυτά είπε, κι έκαψε το αγιάτικο το κρέας στους αναιώνιους 
θεούς, κρασί φλογάτο εστάλαξε, µετά στον Οδυσσέα 
την κούπα πρόσφερε, και κάθισε κι ατός του στο τραπέζι' 
στερνά ψωµί ο Μεσαύλιος µοίρασε' τον είχε αγορασµένο  

450 ο θείος χοιροβοσκός µονάχος του, κι είχε απ' το βιος του δώσει,  
τότε απ' την Τάφο που τον έπαιρνε, σαν πια είχε φύγει ο ρήγας, 
χωρίς να το προστάξει η αφέντρα του κι ο γέροντας Λαέρτης. 
Κι αυτοί στα ετοιµασµένα αντίκρυ τους φαγιά τα χέρια απλώσαν 
και σύντας του πιοτού θαράπεψαν και του φαγιού τον πόθο, 

455 πήρε ο Μεσαύλιος και τους σήκωσε τ' αποµεινάρια, κι όλοι,  
ψωµί και κρέας χορτάτοι, κίνησαν να πάνε να πλαγιάσουν.  
Η νύχτα είχε έρθει µαύρη, αφέγγαρη, και πήρε ο ∆ίας να βρέχει ολονυχτίς' φυσούσε 
αλάγιαστος κι 'ολο βροχή ο πονέντης' 
κι είπε ο Οδυσσέας, τον Εύµαιο θέλοντας να δοκιµάσει, τάχα, 

460 
µια και τον γνοιάστη τόσο, θα 'βγαζε µια κάπα να του δώσει,  
για τη δικιά του για άλλον σπρώχνοντας από τους συντρόφους του; «Εύµαιε και σεις 

 



σύντροφοι επίλοιποι, το τι θα πω για ακούτε! 
Ένα µεγάλο λόγο θα 'λεγα' το παλαβό µε σπρώχνει 
κρασί' τι αυτό και τον πιο φρόνιµο να τραγουδήσει βάζει, 

465 τον κάνει να ξεσπά σε χάχανα, τον σπρώχνει να χορεύει,  
να πει και λόγια, που καλύτερα να µην τα ξεστοµούσε. 
Όµως µια κι άνοιξα το στόµα µου, πια δε θα το κρατήσω. 
Αχ, νιος και να 'µουν, αξεθύµαστη τη δύναµη µου να 'χα, 
ως τότε που καρτέρι εστήσαµε κάτω απ' της Τροίας το κάστρο! 

470 Ο γιος του Ατρέα Μενέλαος άνοιγε το δρόµο κι ο Οδυσσέας,  
κι είχαν καλέσει τρίτο αντάµα τους και µένα ν' αρχηγέψω. 
Μα σύντας πια στο κάστρο έφτάσαµε και στα ψηλά τειχιά του 
και στα χαµόδεντρα χωθήκαµε, σε βάλτους και καλάµια, 
στη γη ξαπλώσαµε, ζαρώνοντας µες στην αρµατωσιά µας. 

475 Κι ως έπεσε ο βοριάς, µας πλάκωσε κακιά και παγωµένη  
η νύχτα' ως πάχνη σκληρό κι άλιωτο σωριάζουνταν το χιόνι, 
που ως έπεφτε έτσι κρύο, κρουστάλλιαζε τρογύρα στα σκουτάρια.  
Οι άλλοι, µαζί τους όπως είχανε και κάπες και χιτώνες, γλυκοκοιµούνταν, και τις πλάτες 
τους µε τα σκουτάρια εσκέπαν 

 

480 µα εγώ την κάπα στους συντρόφους µου, κινώντας, είχα αφήσει  
αστόχαστα' πως θα ξεπάγιαζα δεν πίστευα, και πήγα 
φορώντας µόνο το σκουτάρι µου και το λαµπρό το ζώµα. 
Μα όντας η νύχτα πια ασπρογάλιαζε κι είχανε γείρει τ' άστρα, 
τον Οδυσσέα, που πλάι µου κοίτουνταν, σκουντώ µε τον άγκωνα, 

 

485 κι αφτί µεµιάς εκείνος έστησε, τα λόγια µου ν' ακούσει:  

,, Γιέ του Λαέρτη αρχοντογέννητε, πολύτεχνε Οδυσσέα, 
το κρύο το άποψινό µε αφάνισε' πια µη µε λογαριάζεις 
στους ζωντανούς' θεός µε πλάνεψε και ξέχασα την κάπα. 
Φορώ µονάχα το χιτώνα µου και γλιτωµό δεν έχω."  

 

490 Είπα, κι εκείνου ο νους εδούλευε γοργά και βρήκε τρόπο,  
τι στη βουλή καθώς και στ' άρµατα το ταίρι του δεν είχε' 
σε µένα πρώτα απηλογήθηκε µουρµουριστά και µου 'πε: 
,, Σώπα, µην τύχει και το λόγο σου γρικήσει Αργίτης άλλος! 
Μετά, ακουµπώντας στον αγκώνα του την κεφαλή, φωνάζει: 

 

495 ,, Ακούτε, φίλοι! Μου 'ρθεν όνειρο θεϊκό στον ύπνο απάνω' 
πολύ µακριά απ' τα πλοία βρεθήκαµε' µονάχα να 'ταν κάποιος 
στο γιο του Ατρέα, τον Αγαµέµνονα, να τρέξει, το ρηγάρχη, 
να ξεσηκώσει να 'ρθουν πιότεροι δω πέρα απ' τα καράβια."  

 



Είπε, κι ο Θόας, ο γιος του Αντραίµονα, πετάχτη ορθός µε βιάση, 

500 µα µόλις έριξε από πάνω του την πορφυρή του κάπα  
κι έτρεξε πίσω στα καράβια µας, εγώ στο ρούχο εκείνου, 
πια ως που' φεξεν η Αυγή η χρυσόθρονη, χαρούµενος κοιµόµουν. 
Νιος έτσι να 'µουν κι αξεθύµαστη τη δύναµη µου να 'χα, 
και κάποιος στο µαντρί θα µου 'δινε χοιροβοσκός µια κάπα,  

 

505 σ' έτοιο αντρειωµένο την αγάπη του να δείξει και το σέβας.  
Τώρα µε τέτοια κουρελόρουχα και ποιος µε λογαριάζει!»  
Εύµαιε, και συ του απηλογήθηκες, χοιροβοσκέ, και του 'πες:  
«Μιαν ιστορία µας είπες, γέροντα, χωρίς ψεγάδι αλήθεια,  
κι ουτ' ένας λόγος σου για αταίριαστος για δίχως όφελός σου.  

 

510 Γι΄ αυτό και ρούχα θα σου δώσουµε κι ό,τι άλλο ακόµα, απ' όσα  
θέλει ένας ξένος που κακόπαθε και φτάνει αναγκεµένος — 
γι' απόψε' το πουρνό τυλίγεσαι και πάλε στα κουρέλια' 
χιτώνες για αλλαξιά δεν έχουµε κι ουδέ περίσσιες κάπες,  
για να φορούµε έδώ' καθένας µας µιαν έχει και τη βάζει.  

 

515 Μα του Οδυσσέα το γιο περίµενε! Μόλις διαγείρει εκείνος,  
και κάπα και χιτώνα µόνος του θα σου χαρίσει, κι όπου  
καρδιά και νους σε σπρώχνουν, πρόθυµα θα σε καλοστρατίσει.» 
Σαν είπε αυτά, πετάχτη κι άρχισε πλάι στη φωτιά να στρώνει,  
τοµάρια απανωτά σωριάζοντας αρνίσια και γιδίσια'  

 

520 κι ως πλάγιασε ο Οδυσσέας, τον σκέπασε, µια κάπα ρίχνοντας του 
χοντρή, µεγάλη, που τη φύλαγε µαθές να µεταλλάζει,  
για να 'χει να φορεί, σαν πλάκωνε πολύ βαρύς χειµώνας.  
Έτσι ο Οδυσσέας εκεί κοιµήθηκε, κι οι νιοί βοσκοί κοντά του  
κοιµόνταν όµως δεν το θέλησε µαζί τους να πλαγιάσει  

 

525 ο θείος χοιροβοσκός, αφήνοντας αφύλαχτους τους χοίρους.  
Όξω λοιπόν να βγει αρµατώνουνταν, και χάρηκε ο Οδυσσέας,  
που τόσο για το βιος του εγνοιάζουνταν, κι ας τον θαρρούσε αλάργα.  
Στους στέριους ώµους πρώτα πέρασε το κοφτερό σπαθί του,  
κάπα πολύ χοντρή, απ' τον άνεµο να τον φυλάει, τυλιχτή,  

 

530 τοµάρι ακόµα γίδας σήκωσε τρανής, καλοθρεµµένης,  
και κοφτερό κοντάρι παίρνοντας, σκυ πια µακριά κι ανθρώπους  
να διώχνει, για το βράχο εκίνησε, που οι χοίροι οι άσπροδοντάτοι,  
απ' το βοριά για ν' απαγγειάζουνε, κοιµούνταν κάτωθέ του.  

 

 

 Οµήρου Οδύσσεια - o 



Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - Ι. Κακριδή 

 

-15- Για την πλατιά τη Λακεδαίµονα ξεκίνησε η Παλλάδα 
την ίδιαν ώρα, στον πανέµνοστο του αντρόκαρδου Οδυσσέα 
για να θυµίσει, πια πως έφτασε του γυρισµού του η µέρα. 
Στο στρώµα έβρηκε τον Τηλέµαχο και τον υγιό τον άξιο 

5 του Νέστορα, στου πολυδόξαστου Μενέλαου το χαγιάτι.  

Είχε βουλιάξει ο γιος του Νέστορα σε βελουδένιον ύπνο, 
µα τον Τηλέµαχο, ως του κύρη του τον τυραννούσεν η έγνοια, 
ο γλυκός ύπνος δεν τον έπαιρνε στη θεία τη νύχτα µέσα.  
Τότε η Αθηνά, η θεά η γλαυκόµατη, σιµά του εστάθη κι είπε: 

10 «Πια από το σπίτι σου, Τηλέµαχε, να λείπεις δεν ταιριάζει'  
τι έχεις αφήσει εκεί τα πλούτη σου και µες στο σπίτι σου άντρες 
τόσο ξαδιάντροπους, που ολάκερο µπορεί να φαν τα βιος σου 
µοιράζοντας το, απ' το ταξίδι σου να βγεις µαθές χαµένος. 
Πες στο Μενέλαο το βροντόφωνο να σε κατευοδώσει  

15 µιαν ώρα αρχύτερα, τη µάνα σου στο σπίτι αν θέλεις να'βρεις'  
τι αλήθεια τώρα και τ' αδέρφια της κι ο κύρης της τη σπρώχνουν 
να παντρευτεί µε τον Ευρύµαχο, που πλήθυνε τα δώρα 
και µε όσα δίνει στον πατέρα της ξεπέρασε τους άλλους. 
Κάτι µπορεί απ' το βιος σας φεύγοντας να πάρει αθέλητα σου. 

20 Την ..ξέρεις την καρδιά που µέσα της κάθε γυναίκα κρύβει:  
όποιος την πάρει, εκείνου γνοιάζεται το σπίτι να πλουτήνει' 
τα πρώτα της παιδιά τα ξέχασε, και τον παλιό της άντρα 
δεν τον λογιάζει, µια που πέθανε, κι ουδέ τον βάζει ο νους της. 
Μα εσύ γυρνώντας πίσω κοίταξε να µπιστευτείς ατός σου 

25 στην πιο καλή που ξέρεις σκλάβα σου το βιος, ως να 'ρθει η µέρα  
µε των θεών τη χάρη αρχόντισσα να παντρευτείς γυναίκα. 
Κάτι άλλο ακόµα εγώ θα σου 'λεγα, και συ στο νου σου βάλ' το: 
Οι πιο αντρειανοί µνηστήρες, κάτεχε, καρτέρι σου 'χουν στήσει 
µπρος στο στενό που η Σάµη η απόγκρεµη µε την Ιθάκη κάνει, 

30 να σε σκοτώσουν, πριν στα χώµατα τα πατρικά διαγείρεις.  

Μα αυτό δε γίνεται! Πρωτύτερα πολλούς θα φάει το χώµα 
απ' τους µνηστήρες λέω, τα πλούτη σου που τρώνε κι αφανίζουν. 
Απ' τα νησιά λοιπόν το στέριο σου καράβι κράτα αλάργα, 
κι αρµένιζε και νύχτα, αδιάκοπα, κι απ' τους θεούς ο που 'χεις  

 



35 σκεπό και φύλακα, ξοπίσω σου θα στείλει πρίµο αγέρι.  
Όταν στο πρώτο ωστόσο ακρόγιαλο πια αράξεις της Ιθάκης,  
στείλε στη χώρα το καράβι σου µε τους συντρόφους όλους,  
κι εσύ πιο πρώτα απ' όλα τράβηξε για το χοιροβοσκό σου,  
αυτόν που γνοιάζεται τους χοίρους σου και το καλό σου θέλει.  

40 Τη νύχτα εκεί κοντά του πέρασε και στείλε τον στη χώρα  
µε τα µαντάτα σου, στη φρόνιµη να πει την Πηνελόπη  
γερός πως είσαι και πως διάγειρες από την Πύλο πίσω.»  

Σαν είπε αυτά η θεά, στον Όλυµπο τον αψηλό µισεύει' 
κι εκείνος τον υγιό του Νέστορα σκουντά µε το ποδάρι  

45 και το γλυκό τον ύπνο του 'διωξε κι αυτά τα λόγια του 'πε:  

«Υγιέ του Νέστορα, Πεισίστρατε, κάτω απ' το αµάξι τ' άτια 
σήκω και ζέψε τα µονόνυχα, να µπούµε πια στη στράτα.»  
Κι ο γιος του Νέστορα, ο Πεισίστρατος, του απηλογήθη κι είπε: 
«Να ταξιδέψουµε, Τηλέµαχε, στη µαύρη µέσα νύχτα  

50 δε γίνεται, όση να 'ναι η βιάση µας' σε λίγο φέγγει η µέρα.  
Το γιο του Ατρέα, τον κονταρόχαρο Μενέλαο, δεν προσµένεις 
να κουβαλήσει καν τα δώρα του, και µόλις τα φορτώσει 
στο αµάξι µας, µε λόγια πρόσχαρα να µας καλοστρατίσει; 
τι µέρα δεν περνά που η θύµηση να φεύγει από το νου µας 

55 του ανθρώπου που µας φιλοκόνεψε στο σπίτι του µε αγάπη.»  

Μόλις του τα 'πε αυτά, η χρυσόθρονη πρόβαλε Αυγή στα ουράνια' 
κι ήρθε ο Μενέλαος ο βροντόφωνος κοντά τους, απ' την κλίνη 
πριν λίγην ώρα της ωριόµαλλης Ελένης σηκωµένος.  
Κι ως τον νογήθηκε ο Τηλέµαχος, πετάχτηκε µε βιάση,  

60 στραφταλιστό χιτώνα εφόρεσε τρογύρα στο κορµί του,  
κι ως έριξε στους στέριους ώµους του τρανή από πάνω κάπα, 
βγήκε όξω γρήγορα ο Τηλέµαχος, του θεϊκού Οδυσσέα 
ο ακριβογιός, και στάθη δίπλα του κι αυτά τα λόγια του 'πε: 
«Μενέλαε, γιε του Ατρέα τρισεύγενε, ρηγάρχη τιµηµένε, 

65 στα πατρικά µου πίσω χώµατα προβόδισέ µε τώρα,  
τι πια η καρδιά µου απολαχτάρησε στο σπίτι να γυρίσω.»  
Γυρνώντας τότε ο βροντερόφωνος Μενέλαος του αποκρίθη: 
«Καιρό περσσότερο, Τηλέµαχε, δε σε κρατώ κοντά µου, 
να φύγεις πίσω αφού πεθύµησες. Εγώ θυµώνω πάντα  

70 
µε όσους γι' αυτόν που φιλοκόνεψαν περίσσια αγάπη δείχνουν,  
για κι όχτρα περισσή' καλύτερα το µέτρο να κρατούµε. 



Όµοια άπρεπο θαρρώ τον ξένο σου να σπρώχνεις άθελα του 
να φύγει, κι όµοια, αν δεις και βιάζεται, το δρόµο να του κόβεις. 
Τον ξένο, όσο που µένει, νοιάζου τον, µα αν πει να φύγει, στείλ' τον! 

75 Όµως καρτέρα, µπρος στα µάτια σου να φέρω ν' απιθώσω  
τα όµορφα δώρα απά στο αµάξι σου, να πω και στις γυναίκες  
απ' τα πολλά που µέσα βρίσκουνται τραπέζι να σας στρώσουν  
δόξα, χαρά για µένα, κι όφελος για σας ψωµί να φάτε,  
πριχού κινηστε, στον απέραντο να πορευτείτε κόσµο.  

80 Μα αν θέλεις στην Ελλάδα ολόγυρα να προσδιαβείς και στ' Άργος,  
το αµάξι να σου ζέψω, κι έρχουµαι κι εγώ, για να σου δείξω  
τις πολιτείες τους' κι όντας φεύγουµε, ποιος λες να µας αφήσει  
µε άδεια τα χέρια; κάτι θα 'χουµε να κουβαλούµε πάντα  
διαγέρνοντας' µπορεί καλόχαλκο τριπόδι για λεβέτι,  

85 µπορεί µαθές και κούπα ολόχρυση για και ζευγάρι µούλες.»  
Κι ο γνωστικός γυρνάει Τηλέµαχος κι απηλογιά του δίνει: 
«Μενέλαε, γιε του Ατρέα τρισεύγενε, ρηγάρχη τιµηµένε, 
κάλλιο να σύρω πια στο σπίτι µου, τι ως έφευγα, κανέναν 
πίσω δεν άφησα βλεπάτορα, για να φυλάει το βιος µου'  

90 ζητώντας τον ισόθεο κύρη µου µην πάω κι εγώ χαµένος,  
για κάτι µη χαθεί αξετίµητο στο σπίτι από το βιος µας.»  
Τα λόγια ετούτα ο βροντερόφωνος Μενέλαος αγρικώντας 
δίχως ν' αργήσει τη γυναίκα του προστάζει και τις δούλες 
απ' τα πολλά που µέσα βρίσκουνταν τραπέζι να τους στρώσουν 

95 κι όπως ο γιος του βοηθού ζύγωσεν, ο Ετεωνέας, το στρώµα  
µόλις αφήνοντας — το σπίτι του µακριά µαθές δεν ήταν —  
φωτιά ο Μενέλαος ο βροντόφωνος γοργά ν' ανάψει του 'πε  
και κρέας να ψήσει' κι ως στο λόγο του τον είδε να συγκλίνει,  
κατέβη ατός του στο κελάρι τους το µοσκοβολισµένο,  

100 µονάχος όχι' πίσω πήγαινε κι η Ελένη µε το γιο του.  

Κι ως έφτασαν εκεί που βρίσκουνταν το βιος τους φυλαγµένο, 
ο γιος του Ατρέα µια κούπα δίγουβη διαλέγει πρώτα, κι είπε 
στο Μεγαπένθη ένα ασηµένιο τους κροντήρι να σηκώσει. 
Η Ελένη ωστόσο στις κασέλες της ήρθε κοντά και στάθη, 

105 σκουτιά που κλείναν µυριοξόµπλιαστα, φασµένα από την ίδια.  
Ένα τους διάλεξε και σήκωσε των γυναικών το θάµα,  
το κάλλιο απ' όλα στα πλουµίσµατα, το πια φαρδύ από τ' άλλα, 
που 'λαµπε ως άστρο, και το φύλαγε στον πάτο της κασέλας. 
Μετά γύρευαν τον Τηλέµαχο περνώντας το παλάτι,  



110 κι αυτά ο ξανθός Μενέλαος του 'λεγε, σαν έφτασαν µπροστά του:  

«Ως το ποθείς βαθιά, Τηλέµαχε, να στρέψεις στην πατρίδα, 
o άντρας της Ήρας, ο βαρύβροντος ο ∆ίας, να στο τελέψει. 
Κι απ' όσα φυλαγµένα βρίσκουνται στο αρχοντικό µου πλούτη, 
εγώ το πιο ακριβό, το πιο όµορφο να σου χαρίσω θέλω'  

115 ένα κροντήρι καλοδούλευτο σου δίνω, ατόφιο ασήµι,  
που 'ναι τα χείλια του µε µάλαµα ψηλά µαργελωµένα,  
δουλειά του Ηφαίστου; µου το χάρισε των Σιδονίων ο ρήγας, 
ο τρανός Φαίδιµος, σα βρέθηκα στου γυρισµού το δρόµο  
κει πέρα και µε δέχτη σπίτι του τώρα το δίνω εσένα.»  

120  Αυτά είπε, και στα χέρια του 'βαλε τη δίγουβη την κούπα  
ο µέγας γιος του Ατρέα' το λιόφωτο σηκώνοντας κροντήρι  
κι ο Μεγαπένθης του το απίθωσε στα πόδια, το ασηµένιο' 
στερνά κι η Ελένη η ροδοµάγουλη τον σίµωσε, στα χέρια 
κρατώντας το φαντό, τον έκραξε κι αυτά τα λόγια του 'πε: 

125 «∆έξου κι αυτό από µένα, αγόρι µου, το δώρο, απ' της Ελένης  
τα χέρια θύµηση' και κάποτε, µε το καλώ σα φτάσει 
η ώρα του γάµου σου, το ταίρι σου να το φορέσει' 
ως τότε να το φυλάει στο σπίτι η µάνα σου. Και τώρα στην πατρίδα, 
στο αρχοντικό σας τ' οµορφόχτιστο µε το καλό να στρέψεις!»  

130 Είπε, και το 'βαλε στα χέρια του, κι εκείνος το προσδέχτη  
όλο χαρά' κι ο αρχοντογέννητος Πεισίστρατος τα δώρα  
πήρε, τα θάµαξε και τα 'κρυψε στο αµαξοκόφινό τους. 
Μετά ο ξανθός Μενέλαος τράβηξε µαζί τους στο παλάτι  
και σε σκαµνιά κει πέρα κάθισαν και σε θρονιά, να φάνε. 

135 Μια παρακόρη τότε τρέχοντας νερό σε στάµνα φέρνει,  
χρυσή, πανώρια, κι από κάτω της ένα αργυρό λεγένι, 
για να πλυθούν, κι οµπρός τους άπλωσε στραφταλιστό τραπέζι. 
Ψωµί κι η σεβαστή κελάρισσα τους κουβαλάει, και πλήθος 
φαγιά απιθώνει, απ' ό,τι βρέθηκε καλό φιλεύοντάς τους 

140 κι ο Ετεωνέας το κρέας ελιάνιζε και µοίραζε ένα γύρο,  
κι έπαιρνε ο γιος του πολυδόξαστου Μενέλαου να κεράσει. 
Κι αυτοί στα ετοιµασµένα αντίκρυ τους φαγιά τα χέρια άπλωσαν  
και σύντας του πιοτού θαράπεψαν και του φαγιού τον πόθο, 
ζέψαν τ' αλόγατα ο Τηλέµαχος κι ο γιος ο παινεµένος  

145 

του Νέστορα κι ευτύς ανέβηκαν στο πλουµισµένο αµάξι,  
και βγήκαν όξω απ' την αυλόπορτα και το βουερό χαγιάτι. 
Πίσω ο ξανθός Μενέλαος έρχουνταν, ο γιος του Ατρέα, κρατώντας 



γεµάτη στο δεξί το χέρι του µαλαµατένια κούπα, 
σπονδές να κάνουν µε γλυκόπιοτο κρασί, πριχού κινήσουν 

150  κι έλεε µπροστά στο αµάξι στέκοντας, καλοστρατίζοντάς τους:  

«Γεια και χαρά σας τώρα, νιούτσικοι, και να µου χαιρετάτε 
το ρήγα Νέστορα' µου στάθηκε στην Τροία τα δέκα χρόνια, 
που οι γιοί των Αχαιών χτυπιόµαστε, σωστός καλός πατέρας.»  

Κι ο γνωστικός γυρνάει Τηλέµαχος κι απηλογιά του δίνει: 

155 «Μετά χαράς, αρχοντογέννητε, καθώς µας παραγγέλνεις,  
θα του τα πούµε αυτά, ως διαγείρουµε. Και στην Ιθάκη να 'ταν 
παρόµοια, ως θα γυρνώ, ν' αντάµωνα τον Οδυσσέα στο σπίτι,  
να του ιστορήσω πόση µου 'δειξες στο αρχοντικό σου αγάπη 
και πόσα κουβαλώ αξετίµητα χαρίσµατα από σένα!»  

160 Ως έλεε τούτα, αϊτός επρόβαλε, δεξιά µεριά πετώντας'  
χήνα τρανή, χιονάτη κι ήµερη στα νύχια του κρατούσε, 
απ' την αυλή αρπαγµένη' πίσω του χουγιάζοντας έτρεχαν 
γυναίκες κι άντρες' µα όπως σίµωσε κει που στέκονταν οι άλλοι, 
µπρος στ' άλογα δεξιά χιτάρωσε' κι εκείνοι, σαν τον είδαν, 

165 πήραν χαρά τρανή και γλύκαναν µέσα ολωνών τα σπλάχνα.  

Κι ο γιος του Νέστορα, ο Πεισίστρατος, το λόγο εκίνα πρώτος: 
«Μενέλαε, ρήγα αρχοντογέννητε, για κρίνε: το σηµάδι, 
τώρα ο θεός που µας φανέρωσε, δικό µας για δικό σου;»  

Αυτά είπε' ωστόσο ο πολεµόχαρος Μενέλαος στοχαζόταν 

170 πως το σηµάδι θα ξεδιάλυνε σωστά και µυαλωµένα'  
όµως η Ελένη προλαβαίνοντας τους λέει η µακροµαντούσα: 
«Θα το διαλύνω εγώ κι ακουστέ µε, τι οι αθάνατοι µου δίνουν 
την ώρα αυτή στα φρένα φώτιση, κι αυτό θαρρώ θα γένει: 
Απ' το βουνό όπως τούτος έφτασεν, ούθε γενιά και φύτρα 

175 κρατάει, τη χήνα, εµείς που θρέψαµε, ν' αρπάξει απ' την αυλή µας,  
όµοια ο Οδυσσέας, αφού παράδειρε και τυραννήθη τόσο, 
πίσω θα' ρθει να πάρει εγδίκηση' µπορεί και να 'ναι κιόλας 
στο σπίτι του, στο νου του κλώθοντας κακά για τους µνηστήρες.»  

Κι ο γνωστικός γυρνάει Τηλέµαχος κι απηλογιά της δίνει: 

180 

«Της Ήρας ο άντρας ο βαρύβροντος αν τα τελέψει τούτα,  
σα σε θεά θα σου προσεύχουµαι κει πέρα στο νησί µου.»  



Είπε και τ' άλογα µαστίγωσε' κι εκείνα ξεκινώντας 
την πολιτεία διάβηκαν γρήγορα και χύθηκαν στον κάµπο, 
και το ζυγό τα δυο ζερβόδεξα κουνούσαν όλη µέρα.  

185 Κι ο ήλιος ως πήρε και βασίλεψε κι ίσκιωσαν όλοι οι δρόµοι,  
φτασµένοι στη Φηρή βρεθήκανε, µπρος στου ∆ιοκλή το σπίτι, 
που ήταν ο γιος του ρήγα Ορτίλοχου και του Αλφειού τ' αγγόνι. 
Αυτός εκεί τους καλοσκάµνισε και πέρασαν τη νύχτα.  
Κι η Αυγή σα φάνη η πουρνογέννητη και ροδοδαχτιλάτη, 

190 ζέψαν τ' αλόγατα κι ανέβηκαν στο πλουµισµένο αµάξι  
και βγήκαν όξω απ' την αυλόπορτα και το βουερά χαγιάτι. 
∆ίνει βιτσιά να φύγουν τ' άλογα, κι αυτά, γοργά ως πετούσαν, 
στης Πύλος φτάσαν δίχως άργητα το απόγκρεµο το κάστρο. 
Τότε ο Τηλέµαχος στου Νέστορα το γιο γυρνώντας είπε: 

195 «Θες να µου τάξεις, γιε του Νέστορα, πως ό,τι πω θα κάνεις;  
Η αγάπη που 'χαν οι πατέρες µας µας έχει σµίξει ως φίλους 
αποξαρχης, καµάρι το 'χουµε' µα η στράτα αυτή πιο ακόµα 
— είµαστε δα και συνοµήλικοι — θα δέσει τη φι πια µας. 
Παράτα µε εδώ πέρα, τ' άρµενο µην προσπερνάς, καλέ µου' 

200 µπορεί να µε κρατήσει ο γέροντας, να µε φιλοκονέψει  
αθέλητα µου' κι όµως γρήγορα να φτάσω ανάγκη πάσα.»  

Σαν είπε τούτα, ο γιος του Νέστορα στα φρένα του εστοχάστη  
µια τέτοια χάρη πως απάνω του να πάρει να τελέψει. 
Κι αυτό του εικάστη, ως διαλογίζουνταν, το πιο καλό πως είναι:  

205 Τ' άτια στο γρήγορο πλεούµενο και στο ακρογιάλι στρέφει,  
τα δώρα βγάζει τα περίλαµπρα που 'χε ο Μενέλαος δώσει 
— µάλαµα, ρούχα — κι ακουµπώντας τα στης πρύµνας την κουβέρτα 
λόγια του µίλησε ανεµάρπαστα, να φύγει σπρώχνοντας τον: 
«Ανέβα γρήγορα και φώναξε ν' ανέβουν κι οι σύντροφοι,  

210 πριχού διαγείρω εγώ στο σπίτι µας κι ο γέροντας το µάθει'  
τι εγώ στο νου µου και στα φρένα µου το ξέρω, δε σε αφήνει! 
τόσο η ψυχή εκείνου είναι αράθυµη' σε λίγο εδώ θα φτάσει 
να σε καλέσει ατός του, κι έπειτα δε θα γυρίσει πίσω 
θαρρώ µονάχος µε την άργητα, που έτσι κι αλλιώς θα σου 'χει.»  

215 Είπε, και τ' άτια τα ωριοχήτικα χτυπάει µε το µαστίγι,  
να πάει στην Πύλο πίσω, κι έφτασε σε λίγο στο παλάτι. 
Τότε ο Τηλέµαχος στους συντρόφους µιλεί προστάζοντας τους: 
«Στο µελανό καράβι, σύντροφοι, τα σύνεργα γνοιαστείτε, 
κι ατοί µας γρήγορα ας ανέβουµε, να µπούµε πια στη στράτα.»  



220 Είπε, κι αυτοί, γρικώντας, πρόθυµα συνάκουσαν το λόγο,  
και µπήκαν µέσα δίχως άργητα και στα ζυγά καθίσαν.  

Τούτα νοιαζόταν ο Τηλέµαχος, κι ως θύµιαζε κι ευχόταν 
στην Αθηνά µπροστά στην πρύµνα του, τον σίµωσε ένας ξένος, 
που 'χε σκοτώσει κάποιον κι έφευγε µακριά από τ' Άργος, κι ήταν 

225 µάντης τρανός, κι απ' το Μελάµποδα κατέβαινε η γενιά του.  

Στην Πύλο κάποτε ο Μελάµποδας, την αρνοµάνα, ζούσε 
στο αρχοντικό του το περίλαµπρο, µες στους Πυλιώτες πλούσιος' 
µα αργότερα στα ξένα εδιάβηκε, να φύγει από τη γη του  
κι απ' το Νηλέα µακριά τον πέρφανο, τον πιο τρανό στον κόσµο, 

230 που του κρατούσε µήνες δώδεκα µεβιάς το πλήθιο βιος του,  
όσον καιρόν εκείνος βρίσκουνταν στο σπίτι του Φυλάκου,  
ριγµένος σε άλυσες ανήµερες, σε χίλια µύρια πάθη' 
για του Νηλέα την κόρη τα 'σερνε και τη βαριά την τύφλα, 
που η Ερινύα, θεά σκληρόκαρδη, στα φρένα του 'χε ρίξει. 

235 Γλίτωσε ωστόσο και κουβάλησε στην Πύλο απ' τη Φυλακή  
τα µουγκαλάτα βόδια, κι έβαλε την αδικία ο Νηλέας  
να του πλερώσει ο ισόθεος, κι έφερε στο σπίτι τους την κόρη 
για ταίρι του αδερφού του, κι έπειτα κινούσε αλλού να φύγει, 
στο αλογοθρόφο τ' Άργος' του 'γραφε στα µέρη εκείνα η µοίρα  

240 µαθές να ζήσει, ρηγαδεύοντας σε πλήθος µέσα Αργίτες.  
Παντρεύτη εκεί και γιους απόχτησε τρανούς, τον Αντιφάτη  
και το Μαντίο στο αψηλοτάβανο παλάτι που 'χε χτίσει.  
Τον άτροµο ο Αντιφάτης γέννησε τον Οικλέα, και τούτος  
τον Αµφιάραο, που ξεσήκωσε στρατούς, και του 'χαν δείξει  

245 αγάπη περισσή κι ο Απόλλωνας κι ο βροντοσκουταράτος  
ο ∆ίας' µα εκείνος δεν επρόφτασε να φτάσει στο κατώφλι  
των γερατιών — στη Θήβα εχάθηκε για τα γυναικεία δώρα.  
δυο γιους ωστόσο, τον Αµφίλοχο και τον Αλκµάονα, αφήκε.  
Κι απ' το Μαντίο δυο γιοί γεννήθηκαν, ο Πολυφείδης πρώτος  

250 κι ο Κλείτος' τούτον η χρυσόθρονη για την τρανή οµορφιά του  
τον άρπαξεν Αυγή, να βρίσκεται στους αθανάτους µέσα.  
Τον Πολυφείδη πάλι ο Απόλλωνας, µια κι ο Αµφιάραος είχε  
πεθάνει πια, τρανό τον έκανε στον κόσµο µαντολόγο'  
κι αυτός, θυµώνοντας του κύρη του, στην Υπερήσια πήγε  

255 
και σ' όλους τους ανθρώπους που 'φταναν εκεί µαντολογούσε.  
∆ικός του γιος ο Θεοκλύµενος λογιόταν, που 'ρθε τώρα 



και στάθη αντίκρα στον Τηλέµαχο' κι ως τούτος προσευχόταν 
και στάλαζε κρασί στο γρήγορο, µαύρο καράβι δίπλα, 
φωνάζοντας τον ανεµάρπαστα κινούσε λόγια οµπρός του: 

260  «Μια και στον τόπο αυτόν σε πέτυχα θυσίες να κάνεις, φίλε,  
και στη θυσία και στον αθάνατο που δέεσαι σε ξορκίζω, 
έτσι καλό και συ κι οι σύντροφοι που σου ακλουθούν να ιδείτε, 
στο ρώτηµα µου δώσε απόκριση και την αλήθεια πες µου: 
Ποιος είσαι, πούθε; Που η πατρίδα σου και που οι γονιοί σου εσένα;»  

265 Κι ο γνωστικός γυρνάει Τηλέµαχος κι απηλογιά του δίνει:  
«Την πάσα αλήθεια εγώ µιλώντας σου θα µολογήσω, ξένε' 
απ' την Ιθάκη σέρνει η φύτρα µου, κι είναι ο Οδυσσέας γονιός µου 
αν ήταν κάποτε! τι εχάθηκε, κακιά τον βρήκε µοίρα. 
Γι' αυτό κι εγώ συντρόφους διάλεξα και µελανό καράβι 

270 κι ήρθα να µάθω για τον κύρη µου, που χρόνισε στα ξένα.»  

Και του αποκρίθη ο Θεοκλύµενος ο θεοδιωµατάρης: 
«Κι εγώ τη χώρα µου παράτησα, τι έχω σκοτώσει κάποιον 
του τόπου µας' πολλά τ' αδέρφια του, τρανή η δικολογιά του, 
κι έχουν πολύ µεγάλη δύναµη στο αλογοθρόφο τ Άργος. 

275 Μου µελετούσαν µαύρο θάνατο, µα γλίτωσα, και τώρα  
φεύγω µακριά' γραφτό της µοίρας µου στη γη να παραδέρνω. 
Μα άσε στο πλοίο να µπώ' στα πόδια σου προσπέφτω αποδιωγµένος' 
µε κυνηγούν, θαρρώ, και θάνατο φοβούµαι µη µου δώσουν.»  

Κι ο γνωστικός γυρνάει Τηλέµαχος κι απηλογιά του δίνει: 

280 «Αφού το θέλεις, απ' το ισόβαρο καράβι δε σε διώχνω'  
ακλούθα µας, και µε ό,τι βρίσκεται θα φιλευτείς κοντά µας.»  

Έτσι µιλούσε, και το χάλκινο κοντάρι παίρνοντας του 
πάνω στου πλοίου του δρεπανόγυρτου το αφήκε την κουβέρτα' 
µετά κι αυτός στο πελαγόδροµο καράβι ανέβη, κι όπως  

285 στην πρύµνα επήρε θέση, κάλεσε κοντά του να καθίσει  
το Θεοκλύµενο, κι οι σύντροφοι τα παλαµάρια έλυσαν. 
Τότε ο Τηλέµαχος τους συντρόφους φωνάζοντας προστάζει 
τα σύνεργα να πιάσουν, κι άκουσαν τους ορισµούς του εκείνοι' 
το ελάτινο κατάρτι εστύλωσαν, στο τρύπιο µεσοδόκι  

290 

ορθό περνώντας το, κι ως το 'δεσαν µε τα σκοινιά στην πλώρη,  
τ' άσπρα πανιά µε τα καλόστριφτα σκοινιά ψηλά εσηκώσαν  
και πρίµο αγέρα η γαλανοµάτη τους έστελνε Παλλάδα, 
που απ' τον αιθέρα εφυσοµάνιζε, για να διαβεί µε βιάση  



το κύµα το αρµυρό της θάλασσας, πετώντας, το άρµενο τους. 

295 Κι ως τους Κρουνούς και την πολύβρυση προσπέρασαν Χαλκίδα,  
πηρεν ο γήλιος και βασίλεψε κι απόσκιασαν οι δρόµοι. 
Σπρωγµένο από του ∆ία τον άνεµο τη Φειά το πλοίο προσδιάβη, 
περνώντας απ' τη θεία την Ήλιδα, των Επειών τη χώρα. 
Πλώρη µετά για τ' Αγκαθόνησα συλλογισµένος βάζει,  

300  τάχα θα γλίτωνε για θα 'πεφτε στα βρόχια του θανάτου;  

∆ειπνούσε ωστόσο ο θείος χοιροβοσκός µε τον τρανό Οδυσσέα  
µες στο καλύβι, κι όλοι οι επίλοιποι βοσκοί µαζί εδειπνούσαν. 
Και σύντας του πιοτού θαράπεψαν και του φαγιού τον πόθο, 
είπε ο Οδυσσέας, τον Εύµαιο θέλοντας να δοκιµάσει, ακόµα 

305 µε την καρδιά του αν θα τον γνοιάζουνταν και θά'λεγε να µείνει  
στη µάντρα εκεί για αν θα τον έσπρωχνε στη χώρα να κατέβει:  
«Εύµαιε και σεις σύντροφοι επίλοιποι, για ακούτε µε όλοι τώρα' 
αύριο πουρνό στη χώρα θα 'θελα να πάω να διακονέψω,  
σε σένα βάρος να µη γίνουµαι κι ουδέ στους συντρόφους σου. 

310 Όµως αρµήνεψέ µε, δώσε µου κι άξιο οδηγό, στη χώρα  
για να µε πάει' κι εκεί τους δρόµους της θέλω, δε θέλω µόνος  
θα πάρω, κάποιος αν θα µου 'δινε ψωµί, κρασί µια κούπα.  
Και στου θεϊκού Οδυσσέα να πήγαινα το αρχοντικό, µπορούσα  
στην Πηνελόπη τα µαντάτα του να πω τη µυαλωµένη.  

315 Και µε τους πέρφανους αν έσµιγα µνηστήρες, να χάριζαν  
µπορεί και µένα από τ' αρίφνητα που χαίρουνται ξαρέσια'  
τι θα τους δούλευα κι ό,τι ήθελαν, σε µια στιγµή θα το 'χαν.  
Να σου το πω, και συ τα λόγια µου στοχάσου κι άκουσε µου:  
Απ' του θεού του Ερµή το θέληµα του ψυχοπερατάρη,  

320 που στων ανθρώπων όλων τις δουλειές τιµή και χάρη δίνει,  
να µε περνάει κανείς δε βρίσκεται στην αξιοσύνη εµένα'  
φωτιά να στήσω και ξερόξυλα να σκίσω, να λιανίσω  
το κρέας και να το ψήσω, πρόθυµα στην τάβλα να κεράσω —  
όλα όσα κάνουν οι αχαµνότεροι µαθές στους αφεντάδες.»  

325 Εύµαιε, και συ πολύ συχύστηκες, χοιροβοσκέ, και του 'πες:  
«Ωχού µου, ξένε, πως την έβαλες τέτοια βουλή στο νου σου; 
Αλήθεια, µην εκεί λαχτάρησες να βρεις το χαλασµό σου, 
µε τους µνηστήρες που πεθύµησες να µπλέξεις; — κι έχει φτάσει 
η αδιαντρ πια κι η κακοσύνη τους στα σιδερένια ουράνια! 

330 
Παραστεκάµενους στα χρόνια σου δε θένε εκείνοι να 'χουν  
καλοντυµένους έχουν νιούτσικους, µε κάπα, µε χιτώνα,  



µε µυρωµένα τα κεφάλια τους και τα ώρια πρόσωπα τους 
να παραστέκουν τα τραπέζια τους τα καλοτορνεµένα 
ψωµιά, κρασιά και κρέατα ξέχειλα τους καρτερούν να φάνε. 

335 Μένε λοιπόν εδώ, κανένας µας µαζί σου δε θυµώνει,  
εγώ όχι, µήτε κι άλλος σύντροφος, απ' όσους µου δουλεύουν. 
Μα του Οδυσσέα το γιο περίµενε! Μόλις διαγείρει εκείνος, 
και κάπα και χιτώνα µόνος του θα σου χαρίσει, κι όπου 
καρδιά και νους σε σπρώχνουν, πρόθυµα θα σε καλοστρατίσει..»  

340 Και τότε ο αρχοντικός, πολύπαθος του απάντησε Οδυσσέας:  
«Εύµαιε, καθώς εγώ σε αγάπησα, κι ο ∆ίας να σ' αγαπήσει, 
που από τα βάσανα µε γλίτωσες, τα παραδέρµατά µου. 
Στη γη να τριγυρίζεις — βρίσκεται χειρότερο στον κόσµο; 
Μα είναι η κοι πια ... Πόσα δε σέρνουµε γι' αυτήν, ανάθεµα τη, 

345 όταν βρεθούµε µες σε βάσανα, παραδαρµούς και πίκρες!  
Μα τώρα αφού µε κόβεις λέγοντας να περιµένω εκείνον, 
για του θεϊκού Οδυσσέα για µίλα µου τη µάνα και τον κύρη 
που όταν ο γιος του εξενιτεύτηκε, πατούσε το κατώφλι 
των γερατιών: να ζουν, να χαίρουνται το φως του γήλιου τάχα, 

350 για έχουν πεθάνει πια και βρίσκουνται στον Κάτω Κόσµο τώρα;»  

Σ' αυτά ο χοιροβοσκός του απάντησε, στους δούλους µέσα ο πρώτος: 
«Την πάσα αλήθεια εγώ µιλώντας σου θα µολογήσω, ξένε' 
ακόµα ζει ο Λαέρτης, µα άπαυτα το ∆ία παρακαλιέται 
απ' το κορµί µέσα στο σπίτι του να βγει γοργά η ψυχή του 

355 τι είναι αγαλήνευτος ο πόνος του για τον υγιό που εχάθη  
και τη γυναίκα του τη φρόνιµη' το πιο πολύ ο δικός της 
καηµός τον έκαψε, τον γέρασε στ' αλήθεια πριν της ώρας.  
Εκείνη απ' τον καηµό µαράθηκε του ξακουσµένου γιου της - 
άσκηµος θάνατος! ∆ε θα 'θελα παρόµοιο να 'βρει τέλος  

360 απ' τους θιακούς κανείς που µου 'κανε καλό και του 'χω αγάπη.  
Μα στη ζωή όσο εκείνη βρίσκουνταν, και πονεµένη που ήταν, 
τη γνώµη να της παίρνω µου άρεσε για τούτο και για κείνο' 
τι ήταν ατή της που µ' ανάστησε µε τη µακροµαντούσα  
µαζί Χτιµένη, τη µικρότερη µες στα παιδιά της όλα,  

365 κι ούτε και τόσο στην αγάπη της ξεχώριζε τους δυο µας.  
Μα ως φούντωσε όλο χάρη η νιότη µας, την όµορφη Χτιµένη  
στη Σάµη την πάντρεψαν, παίρνοντας και µυριοπλούσια δώρα,  
και µένα εκείνη, ρούχα ως µου 'δωκε, και κάπα και χιτώνα,  
πανέµορφα, και για τα πόδια µου σαντάλια, στα χωράφια  

 



370 να µείνω µ' έστειλε, και πιότερην ακόµα αγάπη µου 'χε.  
Ωστόσο τούτα πια κι αν µου 'λειψαν, οι τρίσµακαρισµένοι  
θεοί το µόχτο µου τον πρόκοψαν, κι απ' τη δουλειά που κάνω  
κι έφαγα κι ήπια κι είχα κι έδινα και σε σεβάσµιους ξένους.  
Μα απ' την κυρά µας πια δε γίνεται γλυκό ν' ακούσεις κάτι,  

375 λόγο για πράξη, αφόντας πλάκωσε κακό στο σπίτι τέτοιο,  
οι άνοµοι εκείνο! το χρειάζουνται περίσσια οι δούλοι ωστόσο  
µε την κυρά τους να µιλήσουνε, να µάθουν το 'να, τ' άλλο,  
να φαν, να πιουν, και στα χωράφια τους µετά ως διαγέρνουν, κάτι 
να κουβαλούν, απ' όσα δίνουνε χαρά στους δούλους πάντα.»  

380 Γυρνώντας τότε ο πολυκάτεχος του µίλησε Οδυσσέας:  

«Ωχού, χοιροβοσκέ, σαν έφευγες µακριά πολύ στα ξένα 
πατρίδα και γονιούς αφήνοντας, µικρό παιδάκι θα 'σουν!  
Μον' έλα τώρα, δώσε απόκριση, την πάσα αλήθεια πες µου:  
Ήρθαν οχτροί και την πλατύδροµη την πολιτεία κούρσεψαν, 

 

385 εκεί που ζούσαν ο πατέρας σου κι η σεβαστή σου η µάνα,  
για και σε βρήκαν µόνο, πρόβατα να βόσκεις για γελάδια,  
κουρσάροι, κι ως σε πιάσαν, σ' έφεραν εδώ µε τ' άρµενά τους 
στου ρήγα το παλάτι, που 'δωκε πολλά να σε αγοράσει;»  

Σ' αυτά ο χοιροβοσκός του απάντησε, στους δούλους µέσα ο πρώτος:  

 

390 «Ξένε, για τούτα µια και ρώτησες και θέλεις να τα µάθεις,  
άκου λοιπόν, και φραίνου αµίλητος, και το κρασί σου πίνε'  
τούτες οι νύχτες είναι ατέλειωτες' θες ύπνο, θες κουβέντα 
που να σ' ευφραίνει, είναι στο χέρι σου' µα ανάγκη εσύ δεν έχεις  
τόσο νωρίς να πέσεις' βάρεµα κι ο πλήθιος ύπνος είναι.  

 

395 Μα από τους άλλους αν κανένας σας τον ύπνο απογυρεύει, 
ας βγει κι ας πέσει' τα χαράµατα να κολατσίσει µόνο  
και στη βοσκή να βγάλει σύγκαιρα του βασι πια τους χοίρους.  
Κι ωστόσο εµείς οι δυο θα πίνουµε, θα τρώµε στο καλύβι 
και θα φραινόµαστε, τα πάθη µας ο ένας του άλλου ιστορώντας' 

400 τι εκείνος που πολύ παράδειρε κι έχει πολλά τραβήξει 
νιώθει χαρά τα περασµένα του τυραννία να θυµάται. 

Άκου λοιπόν τα πού µε ρώτησες και γύρεψες να µάθεις:  

Ένα νησί, Συρία που λέγεται, µπορεί ακουστά να το 'χεις,  
στου γήλιου πέρα τα γυρίσµατα, στην Ορτυγία πιο πάνω.  

405 ∆ε θα το πεις νησί πολύκοσµο, µα πλούσιο' θρέφει βόδια 

 



και πρόβατα, κι είναι κρασότοπος και στάρι πλήθιο βγάζει. 

Ποτέ ο λαός εκεί δεν πείνασε µηδέ τον βρήκε αρρώστια  
κακιά, απ' αυτές που τους τρισάµοιρους ανθρώπους βασανίζουν.  
Μονάχα, σα γεράσουν οι άνθρωποι στη χώρα ετούτη µέσα,  

410 ζυγώνουν η Άρτεµη κι ο Απόλλωνας ο χρυσοδοξαράτος  
κι ευτύς ανένιωστα µε απόνετες σαγίτες τους σκοτώνουν.  
∆υο πολιτείες εκεί είναι' ξέχωρα της καθεµίας τα πάντα, 
µα ένας ο ρήγας που τους όριζεν, ο κύρης ο δικός µου,  
ο γιος του Ορµένου, ο Χτήσιος, που 'µοιαζε µε τους θεούς στην όψη.  

415 Μια µέρα εκεί µας ήρθαν Φοίνικες θαλασσοξακουσµένοι,  
κλέφτες, στο µαύρο πλοίο τους άµετρες πραµάτειες κουβαλώντας' 
κι είχεν ο κύρης µου στο σπίτι του µια σκλάβα απ' τη Φοινίκη,  
τρανόκορµη, όµορφη, που κάτεχε πάσα γυναικεία τέχνη' 
και την πλάνεψαν τότε οι Φοίνικες οι τετραπερασµένοι'  

420 να πλένει κάποιος τους την πέτυχε, και δίπλα στο άρµενο τους 
µαζί της σ' έρωτα πρωτόσµιξε' αυτό είναι πού τα φρένα  
ακόµα και της πιο καλόπραγης γυναίκας ξεπλανεύει!  
Μετά πούθε είχε ερθεί τη ρώτησε και ποια ήταν, κι η γυναίκα 
το αψηλοτάβανο του κύρη της του φανερώνει σπίτι:  

425 .. Απ' τη Σιδώνα την πολύχαλκη καυκιέµαι εγώ πως σέρνω,  
κι έχω πατέρα τον Αρύβαντα, που ήταν το βιος του βρύση.  
Μια µέρα, απ' τα χωράφια ως διάγερνα, µου χύθηκαν Ταφιώτες  
κουρσάροι, κι ως µε άρπαξαν, µ' έφεραν σε τούτου εδώ του ρήγα  
τ΄ αρχοντικό, κι αυτός επλέρωσε πολλά να µε αγοράσει."  

430 Κι εκείνος που κρυφά τη χάρηκε της αποκρίθη κι είπε:  

.. Μαζί µας έρχεσαι, στον τόπο σου να στρέψεις, ν' αντικρίσεις  
το αψηλοτάβανο το σπίτι σου ξανά και τους γονιούς σου; 
Ακόµα ζουν, και για τα πλούτη τους ακούγονται και τώρα." 

Τότε η γυναίκα του αποκρίθηκε κι αυτά τα λόγια του 'πε: 

435 .. Κι αυτό µπορεί να γένει, αν θέλατε να µου ορκιστείτε, ναύτες, 
πως πίσω θα µε πάτε ανέβλαβη στο σπίτι των δικών µου."  

Είπε, κι αυτοί, καθώς τους γύρευε, τον όρκο έδωκαν όλοι' 
τότε η γυναίκα, ως είδε κι άµωσαν και τέλεψαν τον όρκο,  
πήρε ξανά και τους αρµήνευε κι αυτά τους λέει τα λόγια: 

440 
.. Τώρα µι πια ! Το νου σας έχετε, κανείς να µη µου ανοίξει 
κουβέντα απ' όλους τους συντρόφους σας, στη βρύση για στη στράτα  



αν µε ανταµώσει' κάποιος βλέποντας µπορεί να το µηνύσει 
του γέρου αφέντη' κακοβάνοντας εκείνος θα µε ρίξει 
σε ανήλεες άλυσες, και θάνατο για σας θα µελετήσει. 

445 Το µυστικό κρατάτε, κάνετε γοργά τις αγορές σας,  
κι από πραµάτειες το καράβι σας σα θα 'χει πια γεµίσει,  
µηνάτε µου το δίχως άργητα στο αρχοντικό που µένω.  
Θα κουβαλήσω εγώ και µάλαµα, στα χέρια µου όσο πέσει.  
Κι άλλον ακόµα ναύλο, αν ήθελα, µπορούσα να πλερώσω' 

450 εγώ το γιο ανασταίνω του άρχοντα µες στο παλάτι τώρα,  
παιδί ξύπνο, πού τρέχει πίσω µου, καθώς µε ιδεί να βγαίνω. 
Αυτόν τον φέρνω στο καράβι σας, να τον µοσκοπουλήστε, 
όπου βρεθείτε ταξιδεύοντας σε αλλόγλωσσους ανθρώπους."  

Ως είπε αυτά, σηκώθη κι έφυγε για τ' οµορφο παλάτι.  

455 Κι εκείνοι µείναν χρόνο ολάκερο µαζί µας εκεί πέρα,  
και βιος εσώριαζαν αρίφνητο στο βαθουλό καράβι.  
Και σαν καλοφορτώθη τ' άρµενο, για να µπορούν να φύγουν,  
στείλαν µαντάτορα, το µήνυµα να φέρει στη γυναίκα'  
ήρθε στο σπίτι ένας παµπόνηρος κι ένα γιορντάνι εκράτει,  

460 που οι χάντρες του οι χρυσές συνάλλαζαν µε τις κεχριµπαρένιες. 
Κι όπως στο σπίτι µέσα οι δούλες µας κι η σεβαστή µου η µάνα 
το ψαχούλευαν µε τα χέρια τους, το τρώγαν µε τα µάτια  
να τα αγοράσουν παζαρεύοντας, κρυφά της γνέφει εκείνος,  
και µόλις έγνεψε, πισώστρεψε στο βαθουλό καράβι.  

465 Κι αυτή µε πήρε κι όξω µ' έβγαλε, κρατώντας µε απ' το χέρι,  
και στο χαγιάτι εβρήκε, ως διάβαινε, ποτήρια και τραπέζια — 
των καλεσµένων, που 'χε ο κύρης µου για συβουλάτορές του'  
κι ως είχαν φύγει για τη σύναξη και τη γεροντική τους,  
µε βιάση εκείνη πήρε κι έκρυψε στον κόρφο της τρεις κούπες 

470 κι έξω τις έβγαλε, κι ακλούθηξα κι εγώ στην ξαστοχιά µου. 
Και πήρε ο γήλιος και βασίλεψε κι απόσκιασαν οι δρόµοι, 
κι εµείς οι δυο τρεχάτοι φτάσαµε στο ξακουστό λιµάνι,  
κει που άραζε το γοργοθάλασσο καράβι των Φοινίκων.  
Κι ως µας ανέβασαν κι ανέβηκαν κι αυτοί, µε πρίµο αγέρα  

475 σταλµένο από το ∆ία στης θάλασσας αρµένιζαν τις στράτες.  
Μέρες κρατούσεν έξι ο δρόµος µας ακέριες, νύχτα µέρα, 
µα στις εφτά, τη νέα σαν έφερε του Κρόνου ο γιός ηµέρα, 
σκοτώνει τη γυναίκα, ρίχνοντας, η Αρτέµιδα η δοξεύτρα, 
κι εκείνη στου αµπαριού τ' απόνερα γκρεµίστη, σαν το γλάρο.  



480 Αυτήν στη θάλασσα την πέταξαν, οι φώκιες και τα ψάρια  
για να τη φαν, και µένα µ' αφηκαν µονάχο στον καηµό µου.  
Κι ως στην Ιθάκη τους κουβάλησαν τα κύµατα κι οι άνεµοι, 
απ' τα δικά του πλούτη δίνοντας µε αγόρασε ο Λαέρτης. 
Τ' άκουσες τώρα πως τα µάτια µου τον τόπο αυτό αντίκρισαν.»  

485 Τότε ο Οδυσσέας ο αρχοντογέννητος του απηλογήθη κι είπε:  

«Εύµαιε, στα στήθη πως ξεσήκωσες αλήθεια την καρδιά µου,  
τις συφορές ανιστορώντας µου µια µια που σου 'χουν λάχει!  
Μα ο ∆ίας κι ένα καλό σου εχάρισε κοντά στα βάσανά σου, 
τι ο αφέντης που σε πήρε σπίτι του µετά από τόσα πάθη 

490 είναι καλός και να 'χεις γνοιάζεται φαγί, κρασί, όσο θέλεις, 
κι είναι καλή η ζωή που χαίρεσαι' µα εγώ σε πολιτείες  
πολλές εδώ κι εκεί παράδειρα, στα µέρη σας πριν φτάσω.»  

Σαν είπαν τούτα συναλλήλως τους, απόγειραν στον ύπνο, 
όχι πολληώρα, τι η καλόθρονη πρόβαλε Αυγή σε λίγο.  

495 Του Τηλεµάχου ωστόσο οι σύντροφοι, φτασµένοι στο νησί τους,  
µαϊνάραν τα πανιά και πλάγιασαν µε βιάση το κατάρτι,  
και τα κου πια στα χέρια παίρνοντας στο αραξοβόλι έφτασαν. 
Όξω πετούν τις αγκυρόπετρες και την πρυµάτσα δένουν, 
όξω πηδούν κι αυτοί στο ακρόγιαλο, και πήραν να συντάζουν 

500 γοργά το γιόµα και φλογόµαυρο κρασί να συγκερνούνε.  
Kαι σύντας του πιοτού θαράπεψαν και του φαγιού τον πόθο,  
κίνησε πρώτος ο Τηλέµαχος ο γνωστικός το λόγο: 

«Εσείς να πάτε τώρα λάµνοντας στο κάστρο το καράβι,  
κι ωστόσο εγώ για τα χωράφια µας κινώ και τους βοσκούς µας, 

505 κι ως δω τα χτήµατα µου, σούρουπο θα κατεβώ στη χώρα.  
Και ξηµερώνοντας για αντίµεµα του ταξιδιού θα στρώσω τραπέζι, 
κρέατα και γλυκόπιοτο κρασί, να καλοφατε.»  

Και του 'πε τότε ο Θεοκλύµενος ο θεοδιωµατάρης:  

«Κι εγώ, παιδί µου, που, για λέγε µου, να πάω; σε τίνος σπίτι  

510 

να σύρω, απ' όσους την πετρόχαρη τρογύρα Ιθάκη ορίζουν;  
Για και να πάω γραµµή στη µάνα σου και στο δικό σου σπίτι;»  

Κι ο γνωστικός γυρνάει Τηλέµαχος κι απηλογιά του δίνει:  

«Άλλους καιρούς εγώ στο σπίτι µας θα σε καλνούσα' βρίσκει 



σε µας ο ξένος καλοπέραση' µα δπως εγώ θα λείπω,  

515 πως να σου αρέσει; κι η µητέρα µου δε θα σε ιδεί καθόλου'  
µε τους µνηστήρες στο παλάτι µας να τριγυρνάει δε θέλει,  
µόνο στο ανώι µακριά τους κάθεται στον αργαλειό κι υφαίνει.  
Σέ κάποιον άλλο εγώ θα σου 'λεγα να πας, στον παινεµένο  
Ευρύµαχο, το γιο του Πόλυβου του καστροπολεµάρχου, 

520 που σα θεό τον βλέπουν όλοι τους µες στην Ιθάκη τώρα.  
Είναι κι ο πιο τρανός µας άρχοντας και πιο γυρεύει απ' 'ολους  
ν' ανέβει, παίρνοντας τη µάνα µου, στο θρόνο του Οδυσσέα.  
Mα µόνο ο ολύµπιος ∆ίας που κάθεται ψηλά στα αιθέρια πλάτη  
το ξέρει, αν δεν πλακώσει απάνω τους χαµός αντίς το γάµο.»  

525 Καθώς µιλούσεν, όρνιο πρόβαλε, δεξιά µεριά, γεράκι,  
του Απόλλωνα γοργός µαντάτορας, και περιστέρα έκράτει  
και τη µαδούσε µες στα νύχια του, σκορπώντας τα φτερά της, 
αναµεσάς απ' τον Τηλέµαχο και τ' άρµενο, στο χώµα.  
Κι ο Θεοκλύµενος τον έσυρε µακριά από τους συντρόφους,  

530 το χέρι του 'σφιξε, τον έκραξε κι αυτά τα λόγια του 'πε: 

«Με δίχως των θεών το θέληµα δεξιά δεν ήρθε τ' ορνιο'  
ως το 'δα, το 'νιωσα, Τηλέµαχε, σηµαδιακό πως είναι!  
Άλλη γενιά βασιλικότερη δεν έχει απ' τη δικιά σας  
µες στην Ιθάκη' σεις τη δύναµη για πάντα θα κρατάτε!»  

535 Κι ο γνωστικός γυρνάει Τηλέµαχος κι απηλογιά του δίνει:  

«Άµποτε, ξένε, αυτός ο λόγος σου σωστός να βγει ως την άκρη! 
Θα 'βλεπες τότε την αγάπη µου και πόσα θα χαιρόσουν  
δώρα από µένα, να σε 'βλέπουνε και να σε µακαρίζουν.»  

Σαν είπε αυτά, στον Πείραιο µίλησε, τον γκαρδιακό του ακράνη:  

540 «Πείραιε, του Κλύτιου υγιέ, στη γνώµη µου κανένας δε συγκλίνει 
σαν όσο εσύ από τους συντρόφους µου που ακλούθηξαν στην Πύλο.  
Έλα και τώρα, πάρε σπίτι σου για χάρη µου τον ξένο 
και καλοσκάµνιζέ τον, τίµα τον, ως να γυρίσω πίσω.» 

Κι ο Πείραιος, ο τρανός πολέµαρχος, του απηλογήθη κι είπε:  

545 

«Μακάρι να 'µενες, Τηλέµαχε, πολύν καιρό εδώ πέρα  
θα τον γνοιαστώ τον ξένο, τίποτα δεν είναι να του λείψει.» 

Είπε, και στ' άρµενο ανεβαίνοντας προστάζει τους συντρόφους,  
µόλις ανέβουν στο πλεούµενο, να λύσουν τις πρυµάτσες'  



µπήκαν κι εκείνοι δίχως άργητα και στα ζυγά εκαθίσαν.  

550 Τα ώρια σαντάλια κι ο Τηλέµαχος φορεί στα δυο του πόδια 
και το γερό κοντάρι του άρπαξε το καλοακονισµένο  
απ' την κουβέρτα' κι οι άλλοι σύντροφοι τα παλαµάρια έλυσαν'  
κι όπως τους πρόσταξε ο Τηλέµαχος, του αρχοντικού Οδυσσέα  
ο ακριβογιός, επήραν κι έλαµναν τραβώντας για τη χώρα.  

555 Κι εκείνος µε ποδάρια γρήγορα στη µάντρα φτάνει, όπου 'χε  
τους µύριους χοίρους, κι ο καλόγνωµος εκεί χοιροβοσκός τους  
από την έγνοια στων ρηγάδων του το βιος κοιµόταν πάντα. 

 

Οµήρου Οδύσσεια - π 

Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - Ι. Κακριδή 
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Οι δυο τους, ο Οδυσσέας, χαράµατα, κι ο θείος χοιροβοσκός του 
φωτιά µες στο καλύβι ως άναψαν, το γιόµα τους συντάζαν 
οι άλλοι βοσκοί είχαν φύγει, βγαίνοντας τους χοίρους να βοσκήσουν. 
Μα τα σκυ πια τα γαυγισιάρικα δε γαύγιζαν, µονάχα, 

5 θωρώντας µπρος τους τον Τηλέµαχο, κουνούσαν τις ουρές τους. 
Το πρόσεξε ο Οδυσσέας κι ως του 'φτάσε στ' αφτιά και ποδολάτι, 
γυρνάει στον Εύµαιο κι ανεµάρπαστα του συντυχαίνει λόγια: 
«Εύµαιε, θα ιδείς απ' τους συντρόφους σου να φτάνει τώρα κάποιος, 
για και κανένας άλλος γνώριµος' δεν αλιχτούν οι σκύλοι, 

 

10 µον' τις ουρές κουνούν, και µου 'φτάσε στ' αφτιά και ποδολάτι.»  
Ακόµα εστέκουνταν ο λόγος του, σαν πρόβαλε στη θύρα  
ο ακριβογιός του, κι ο Εύµαιος τα 'χασε' µεµιάς πετάχτη απάνω, 
κι από τα χέρια οι κούπες του 'πεσαν, που εκράτει ως συγκερνούσε 
κρασί φλογάτο' τον αφέντη του γοργά να σµίξει τρέχει, 

15 και στο κεφάλι τον εφίλησε, στα δυο πανώρια µάτια, 
στα δυο τα χέρια, κι ασταµάτητα τα κλάµατα τον πήραν. 
Ένας πατέρας την αγάπη του την τρυφερή πως δείχνει 
στο γιο, απ' τα ξένα ξάφνου που 'φτασε, στα δέκα χρόνια απάνω, 
µοναχογιός και µοσκανάθρεφτος πολυλαχταρισµένος —  

20 

όµοια φιλούσε τον Τηλέµαχο περιλαµπάζοντάς τον 
ο θείος χοιροβοσκός, του Χάροντα λες κι είχε ξεγλιτώσει' 
και τέτοια κλαίοντας ανεµάρπαστα κινούσε λόγια οµπρός του:  
«Ήρθες, γλυκό µου φως, Τηλέµαχε! ∆εν το 'λεγα ποτέ µου 

 



πως θα σε ιδώ ξανά, µια κι έφυγες στην Πύλο µε καράβι. 

25 Μον' έλα, γιε µου, στο καλύβι µου να µπεις, χαρά να πάρω 
θωρώντας σε, που µόλις έφτασες στον τόπο σου απ' τα ξένα. 
Τα χτήµατα σου δε συχνόρχεσαι να δεις και τους βοσκούς σου' 
στη χώρα µένεις πάντα' θα 'λεγα πως χαίρεται η ψυχή σου 
µέσα στη µάζωξη να βρίσκεσαι των άνοµων µνηστήρων.»  

30 Κι ο γνωστικός γυρνάει Τηλέµαχος κι απηλογιά του δίνει: 
«Μετά χαράς, παππουλη' αν έφτασα δω πέρα, είναι για σένα, 
για να σε δουν µαθές τα µάτια µου, το λόγο σου ν' ακούσω, 
αν βρίσκεται στο σπίτι η µάνα µου για µήπως την παντρεύτη 
κανένας άλλος άντρας κι έµεινε — ποιος ξέρει — του Οδυσσέα  

 

35 παραφισµένη η κλίνη, ξέστρωτη και κακαραχνιασµένη!»  

Σ' αυτά ο χοιροβοσκός του απάντησε, στους δούλους µέσα ο πρώτος: 
«Και βέβαια εκείνη πάντα βρίσκεται στο σπίτι σου κλεισµένη 
και κάνει υποµονή, κι αγλύκαντες µια µια ν' αποδιαβαίνουν 
θωρεί τις νύχτες και τις µέρες της, στα δάκρυα βουτηγµένη.» 

40 Είπε, και πήρε από το χέρι, του το χάλκινο κοντάρι,  
και κείνος µπήκε δρασκελίζοντας το πέτρινο κατώφλι. 
Μα ως ο Οδυσσέας ο κύρης του έκαµε να σηκωθεί µπροστά του, 
να κάτσει εκείνος, τον αµπόδισε κι αυτά τα λόγια του 'πε: 
«Κάθισε, ξένε! Εµείς στη µάντρα µας κάποιο σκαµνί θα βρούµε 

45 έτσι κι αλλιώς' έχω τον άνθρωπο που θα µου βρει να κάτσω.»  

Αυτά είπε, κι ο Οδυσσέας ξανάκατσε' κι ως σώριασε στο χώµα 
ο θείος χοιροβοσκος χλωρόκλαρα και µια προβιά από πάνω, 
βρήκε να κάτσει κι ο Τηλέµαχος την ώρα αυτή κοντά τους. 
Μετά ο χοιροβοσκός απίθωσε πινάκια κρέας οµπρός τους 

50 ψητό, που από τα χτες, σαν έφαγαν, τους είχε περισσέψει'  
κι ακόµα και ψωµί τους σώριαζε µε βιάση σε πανέρια' 
κι αφού γλυκόπιοτο συγκέρασε κρασί σε κρασοκαύκι, 
πήγε κι αυτός κι αντίκρυ εκάθισε στο θεϊκό Οδυσσέα. 
Κι αυτοί στα ετοιµασµένα αντίκρυ τους φαγιά τα χέρια άπλωσαν 

55 και σύντας του πιοτού θαράπεψαν και του φαγιού τον πόθο,  
στο θείο χοιροβοσκό ο Τηλέµαχος µιλεί και συντυχαίνει: 
«Πούθε, παππουλη, ο ξένος έρχεται; και πως τον έχουν φέρει 
οι ναύτες στο νησί; Ποιοι πέτουνταν πως είναι τάχα, πες µου' 
στα µέρη ετούτα δε φαντάζουµαι πεζός φτασµένος να 'ναι!» 

60 Εύµαιε, και συ του απηλογήθηκες, χοιροβοσκέ, και του 'πες:  

 



Γι' αυτά, παιδί µου, που µε ρώτησες θα πω την πάσα αλήθεια' 
απ' την πλατιά την Κρήτη πέτεται το γένος του πως σέρνει, 
και λέει πως πλήθος, παραδέρνοντας, θνητών ανθρώπων χώρες 
έχει γυρίσει' τέτοια του 'κλωθε µαθές να πάθει η µοίρα! 

65 Και τώρα από καράβι ξέφυγε των Θεσπρωτών πριν λίγο  
κι έτυχε να 'ρθει εδώ στη µάντρα µου' µα θα τον δώσω εσένα. 
Κάµε ό,τι θέλεις, τι είναι ικέτης σου, στα γόνατα σου πέφτει.»  

Κι ο γνωστικός γυρνάει Τηλέµαχος κι απηλογιά του δίνει: 
«Εύµαιε, στ' αλήθεια αυτός ο λόγος σου µες στην καρδιά µε αγγίζει! 

70 Μα πως τον ξένο τούτον γίνεται να προσδεχτώ στο σπίτι;  
Νιος είµαι εγώ και δε θαρρεύουµαι στα δυο µου χέρια ακόµα, 
κανείς αν πιάσει τα µαλώµατα, µαζί του να τα βάλω. 
Πάλι της µάνας µου διχόγνωµος ο νους δουλεύει, τάχα  
του αντρός της το κρεβάτι να ντραπεί και τις φωνές του κόσµου 

75 κι εδώ να µείνει ακόµα, αντάµα µου, να κυβερνάει το σπίτι,  
για ν' ακλουθήξει τον τρανότερο που πιο πολλά θα δώκει  
απ' όσους Αχαιούς γυναίκα τους γυρεύουν να την πάρουν;  

Στον ξένο ωστόσο, µια και σπίτι σου παρακαλώντας ήρθε,  
θα πω να του χαρίσουν όµορφη χλαµύδα και χιτώνα  

80 και δίκοπο σπαθί και σάνταλα στα δυο του πόδια, κι όπου  
καρδιά και νους τον σπρώχνουν, πρόθυµα θα τον καλοστρατίσω.  
Μα αν προτιµάς, στη µάντρα κράτα τον και φιλοκόνευέ τον,  
κι εγώ θα στείλω εδώ τα ρούχα του και το ψωµί που θέλει,  
σε σένα βάρος να µη γίνεται κι ουδέ στους συντρόφους σου.  

85 Όµως εκεί δε θα τον άφηνα να 'ρθεί, µε τους µνηστήρες  
να σµίξει, τι είναι αλήθεια αδιάντροποι και δεν ψηφούν κανένα' 
µην τον πειράξουν µε τα λόγια τους και πληγωθεί η καρδιά µου' 
µε πιότερους σου δεν είναι εύκολο να καταφέρεις κάτι,  
κι ας είσαι παλικάρι, τι έχουνε πιο δύναµη από σένα.»  

90 Κι ο αρχοντογέννητος, πολύπαθος του µίλησε Οδυσσέας:  
«Φίλε, θαρρώ, δε θα 'ναι αταίριαστο να πω κι εγώ ένα λόγο' 
ως κι η καρδιά η δικιά µου σκίζεται που σας γρικώ να λέτε  
τις ανοµίες, που µες στο σπίτι σου σοφίζουνται οι µνηστήρες  
αθέλητα σου' µα απ' την όψη σου για ψυχωµένος δείχνεις.  

95 

Πες µου, το θέλεις κι υποτάζεσαι για µήπως µες στη χώρα,  
θεού φωνή ακλουθώντας, όχτρητα για σένα νιώθει ο κόσµος;  
Μήπως τα βάζεις µε τ' αδέρφια σου; σ' αυτούς τα θάρρη του έχει 



κανένας, σα χτυπιέται, ο πόλεµος όσο βαρύς και να 'ναι.  
Να 'χα τα νιάτα σου, µα να 'νιωθα κι ίδιο κουράγιο ως τώρα! 

100 γιος να 'µουν του Οδυσσέα του αντρόκαρδου, για κι ο Οδυσσέας ατός του,  
που αφού παράδειρε στα πέλαγα, γυρνάει — δεν έχει σβήσει  
µαθές η ελπίδα — να µου το 'κοβαν αλήθεια το κεφάλι, 
αν στου Οδυσσέα το αρχοντοπάλατο φτασµένος, τους µνηστήρες  
όλους δεν έκανα από θάνατο να πάν συφοριασµένο.  

105 Κι αν µε νικούσαν, ως θα πάλευα σε πλήθιους µέσα µόνος,  
κάλλιο να πέθαινα στο σπίτι µου θανατωµένος µέσα,  
παρά να βλέπω οµπρός µου αδιάκοπα τις τόσες ανοµίες τους —  
να κακοφέρνουνται στους ξένους µου, τις σκλάβες µου γυναίκες  
εδώ κι εκεί να σέρνουν άπρεπα µες στ' όµορφο παλάτι, 

110 και το κρασί να ξεστραγγίζεται, και το ψωµί να τρώνε  
άδικα κι άσκοπα κι ανούφελα, δουλειές χαµένες όλες!»  

Κι ο γνωστικός γυρνάει Τηλέµαχος κι απηλογιά του δίνει:  
«Την πάσα αλήθεια εγώ µιλώντας σου θα µολογήσω, ξένε' 
µηδέ ο λαός µαζί µου θύµωσε και θέλει το κακό µου, 

115 µηδέ τα βάζω µε τ' αδέρφια µου, σ' αυτούς τα θάρρη που 'χει  
κανένας σα χτυπιέται, ο πόλεµος όσο βαρύς και να 'ναι. 
Μα να, τη φύτρα µας µονόκληρη την έχει κάνει ο ∆ίας. 
Μοναχογιό µαθές εγέννησεν ο Αρκείσιος το Λαέρτη, 
µοναχογιό κι ετούτος έκαµε τον Οδυσσέα, και µένα  

120 µοναχογιό ο Οδυσσέας στο σπίτι του µ' αφήκε — ανώφελα του!  
Έτσι βρέθηκαν τώρα αρίφνητοι που το κακό µου θέλουν  
τι αυτοί που τα νησιά αφεντεύουνε κι οι πιο τρανοί είναι αρχόντοι  
στην πολυδασωµένη Ζάκυθο, στη Σάµη, στο ∆ουλίχι,  
κι όσοι τρογύρα την πετρόχαρην Ιθάκη ρηγαδεύουν, 

125 όλοι ζητάνε τη µητέρα µου και καταλύουν το βιος µου.  
Κι αυτή το γάµο τον οχτρεύεται, µα µήτε τον αρνιέται  
µήτε να δώσει τέλος δύνεται τόν βιος εκείνοι ωστόσο  
µου τρων και µου αφανίζουν γρήγορα κι εµέ θα φαν τον ίδιο! 
Όµως στα χέρια των αθάνατων είναι όλα κρεµασµένα.  

130 Τώρα, παππού, γοργά στη φρόνιµη για τρέχα Πηνελόπη,  
γερός πως είµαι και πως διάγειρα να πεις άπο την Πύλο.  
Εγώ θα µείνω εδώ στη µάντρα µας, όµως και συ να στρέψεις,  
µόνο εκείνης σαν πεις το µήνυµα' κανείς Αργίτης άλλος  
να µην το µάθει, τι τον θάνατο πολλοί µου µελετούνε.»  

135 Εύµαιε, και συ του απηλογήθηκες, χοιροβοσκέ, και του 'πες:  

 



«Κι εγώ το ξέρω, τα κατάλαβα, νογώ την προσταγή σου. 
Μον' έλα τώρα, δώσε απόκριση και µίλα µου σταράτα, 
το µήνυµα σου αν θες πηγαίνοντας να πω και στο Λαέρτη — 
τον άµοιρο! Ο καηµός τον έτρωγε και πρώτα του Οδυσσέα, 

140 γνοιαζόταν όµως και τα χτήµατα, και µε τους δούλους σπίτι  
κι έπινε κι έτρωγε, σαν που 'θελε κάθε φορά η καρδιά του. 
Μα τώρα, αφόντας ξενιτεύτηκες στην Πύλο µε καράβι, 
στο στόµα λεν νερό δεν έβαλε µηδέ φαγί καθόλου, 
µηδέ κοιτάζει πια τα χτήµατα' καθούµενος θρηνάται 

145 και γόζεται, κι η σάρκα ολόγυρα στα κόκαλα του λιώνει.»  

Κι ο γνωστικός γυρνάει Τηλέµαχος κι απηλογιά του δίνει: 
«Κακό πολύ, µα ας τον αφήσουµε, κι ας καιγεται η καρδιά µας. 
Στο χέρι των θνητών αν έστεκε να γίνουνται όλα ως θέµε, 
πρώτα θα διάλεγα του κύρη µου το γυρισµό απ' τα ξένα. 

150 Μα ως πας το µήνυµα, εσύ διάγειρε, στα ξώµερα µην τρέχεις  
να βρεις εκείνον στη µητέρα µου να πεις θυµήσου µόνο 
να ξαποστείλει την κελάρισσα, χωρίς καιρό να χάσει, 
κρυφά, κι εκείνη πια του γέροντα να φέρει το µαντάτο.»  

Με τέτοια λόγια τον ξεσήκωσε' τα σάνταλά του εκείνος  

155 στα πόδια φόρεσε και κίνησε. Της Αθηνάς ωστόσο  
ο θείος χοιροβοσκός δεν ξέφυγε πως το µαντρί είχε αφήσει. 
Χωρίς καιρό νά χάσει, ζύγωσε, κι είχε την όψη πάρει  
γυναίκας όµορφης, τρανόκορµης, πιδέξιας ανυφάντρας.  
Όξω στην πόρτα αντίκρυ εστάθηκε, για να τη δει ο Οδυσσέας,  

160 µα δεν την ένιωσε ο Τηλέµαχος κι ουδέ την είδε οµπρός του,  
τι οι αθάνατοι δε φανερώνουνται στου καθενός τα µάτια.  
Μόνο ο Οδυσσέας την είδε να 'ρχεται κι οι σκύλοι, που σκόρπισαν 
κείθε απ' τη µάντρα γλαφουνίζοντας, χωρίς να τη γαυγίσουν. 
Κι ως µε τα φρύδια εκείνη του 'γνεψε, κατάλαβε ο Οδυσσέας, 

165 κι απ' το καλύβι εβγήκε, της αυλής τον τοίχο προσπερνώντας,  
και στην Παλλάδα αντίκρυ στάθηκε' κι αύτη τον λόγο επήρε:  

«Γιε του Λαέρτη αρχοντογέννητε, πολύτεχνε Οδυσσέα,  
όλα στο γιο σου πες τα, τίποτα µην του κρατάς κρυµµένο' 
και των µνηστήρων πια σαν κλώσετε το χαλασµό, κινάτε  

170 

να πάτε οι δυο σας στην περίλαµπρη την πολιτεία' σε λίγο  
κοντά σας θα βρεθώ' λαχτάρησα κι εγώ να πολεµήσω!»  



Είπε η Αθηνά, κι όπως τον άγγιξε µε το χρυσό ραβδί της, 
πλυµένα καθαρά του φόρεσε χλαµύδα και χιτώνα 
στα στήθη γύρω, και του τράνεψε κι ανάστηµα και νιότη' 

175 ηλιοκαµένος πάλι βρέθηκε, τα µαγουλά του εσφίξαν,  
και µαύρα γένια του ξεφύτρωσαν τρογύρα στο πιγούνι. 
Ως τούτα τέλεψε, ξεµάκρυνε' γυρίζει κι ο Οδυσσέας 
στο καλυβόσπιτο' και σάστισε θωρώντας τον ο γιος του, 
κι άλλου γυρνάει τα µάτια τρέµοντας, θεός κανείς µην είναι, 

180 κι έτσι µιλώντας ανεµάρπαστα του συντυχαίνει λόγια:  
«Τώρα µου φάνταξες αλλιώτικος απ' ό,τι πρώτα, ξένε' 
τα ρούχα σου άλλα, και στην όψη σου δε δείχνεις ίδιος να 'σαι. 
Θεός αν είσαι, απ' όσους τ' άσωστα ψηλά κρατούν ουράνια, 
σπλαχνίσου µας! Θα σου προσφέρουµε θυσίες της άρεσκιας σου 

185 κι άλλα χαρίσµατα από µάλαµα' µονάχα ελέησε µας!»  
Και τότε ο θεϊκός, πολύπαθος του µίλησε Οδυσσέας:  
«∆εν είµαι εγώ θεός' µε αθάνατους γιατί µε συνοµοιάζεις; 
µον' είµαι ο κύρης σου! Για χάρη του τραβάς εσύ περίσσιους 
καηµούς και βάσανα, και δέχεσαι τις άδικες των άλλων.»  

190 Σαν είπε αυτά, το γιο του εφίλησε, κι από τα µαγουλά του  
τα δάκρυα να κυλήσουν άφησε, που ως τότε ανακρατούσε. 
Μα δέν το πίστευε ο Τηλέµαχος ακόµα πως µπροστά του  
είχε τον κύρη του' ξανάπιασε λοιπόν το λόγο κι είπε: 
«∆εν είσαι εσύ ο Οδυσσέας ο κύρης µου, µον' κάποιος µε πλανεύει  

195 απ' τους θεούς, ακόµα πιότερο να κλαίω και να χτυπιέµαι.  
Και ποιος θνητός ποτέ θα δονούνταν να φτιάσει µε το νου του 
θάµατα τέτοια; Μόνο αν έφτανε κανείς θεός, µπορούσε, 
αν το 'θελε, να κάνει ανέκοπα για νιό για γέρο κάποιον. 
Κι εσύ πριν λίγο γέρος έδειχνες και λεροφορεµένος, 

200 και τώρα τους θεούς, που τ' άσωστα κρατούν ουράνια, µοιάζεις.»  

Γυρνώντας τότε ο πολυµήχανος του µίλησε Οδυσσέας: 
«Για τον πατέρα σου, Τηλέµαχε, που βρίσκεται φτασµένος, 
δε σου ταιριάζει να θαµάζεσαι και να σαστίζεις τόσο. 
Άλλο Οδυσσέα δω πέρα να 'ρχεται δε θέλεις δει ποτέ σου. 

205 Εγώ είµαι, ως µε θωρείς' παράδειρα πολύ, πολλά έχω πάθει, 
και τώρα στην πατρίδα εγύρισα, στα είκοσι χρόνια απάνω. 
Κι αυτό το θάµα που σε σάστισε, δουλειά της κουρσολόγας 
είναι Αθηνάς, που ως θέλει µ' εκανε, τι πλήθια η δύναµη της — 
τη µια φορά να µοιάζω ζήτουλα, την άλλη παλικάρι, 



210 που γύρα στο κορµί του εζώστηκε φορέµατα πανώρια' 
έναν θνητό οι θεοί, που τ' άσωστα ψηλά κρατούν ουράνια, 
δεν είναι δύσκολο θες όµορφο, θες άσκηµο να κάνουν.»  

Σαν είπε τούτα, πήγε κάθισε' τον αντρειωµένο τότε 
γονιό του αγκάλιασε ο Τηλέµαχος, σε κλάµατα ξεσπώντας. 

215 Και στω δυονώ τα στήθη εφούντωσε τρανός του θρήνου ο πόθος, 
και κλαίγαν γόζοντας αλάγιαστα' που πια δεν κλαίνε τόσο, 
οι αϊτοί κι οι άγιούπες οι γαντζόνυχοι, που τα νιογέννητα τους 
µικρά οι ξωτάρηδες τους άρπαξαν, πριχού ξεπεταρίσουν.  
Όµοια πικρά τα δάκρυα στάλαζαν κι απ' τα δικά τους µάτια. 

220 Θρηνώντας εκεί πέρα θα 'µεναν, ως να βουτήξει ο γήλιος, 
αν ο Τηλέµαχος στον κύρη του γυρνώντας δε µιλούσε: 
«Κύρη ακριβέ, και ποιο είναι τ' άρµενο που σ' έχει στην Ιθάκη 
φερµένο εδώ; ποιοί τάχα πέτουνται πως είναι οι ναύτες, 
πες µου' τι στο νησί µας δε φαντάζουµαι πεζός φτασµένος να 'σαι!» 

225 Γυρνώντας ο θεϊκός, πολύπαθος του µίλησε Οδυσσέας: 
Την πάσα αλήθεια από το στόµα µου θ' ακούσεις τώρα, γιε µου' 
οι θαλασσακουσµένοι µ' έφεραν δω πέρα Φαίακες, κι άλλους 
που προβοδούν, κανείς αν έτυχε να φτάσει στο νησί τους. 
Αυτοί απ' το πέλαγο µε πέρασαν µε γρήγορο καράβι 

230 και στην Ιθάκη εδώ µε απίθωσαν στον ύπνο βυθισµένο, 
και δώρα αρίφνητα µου χάρισαν, χαλκό, υφαντά, χρυσάφι. 
Θεός µε φώτισε και φύλαξα το βιος σε κάποιο σπήλιο, 
κι εγώ ήρθα εδώ στη µάντρα, ακούγοντας της Αθηνάς το λόγο, 
να βουλευτώ για των αντίµαχων το χαλασµό µαζί σου. 

235 Μον' έλα, τους µνηστήρες µέτρα µου, λογάριασε τους όλους, 
πόσοι 'ναι να κατέχω θα 'θελα και τι λογής καθένας, 
κι υστέρα µες στον αψεγάδιαστο να µελετήσω νου µου, 
να ιδώ µαθές αν θα µπορούσαµε να τους ριχτούµε οι δυο µας, 
µονάχοι εµείς, για αν θα γυρέψουµε να µας συντρέξουν κι άλλοι.»  

240 Κι ο γνωστικός γυρνάει Τηλέµαχος κι απηλογιά του δίνει:  
«Πάντα στ' αφτιά µου η δόξα σου έφτανε, πατέρα µου, µεγάλη, 
πως έχεις αντρειοσύνη αδάµαστη και ζυγιασµένα φρένα' 
µα είπες µεγάλο λόγο, σάστισα! των αδυνάτων είναι 
µονάχα δυο ν' ανοίξουν πόλεµο µε τόσους αντρειωµένους. 
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∆έκα οι µνηστήρες µόνο κι είκοσι δεν είναι, κάτεχε το'  
είναι πολύ πολύ περσσότεροι' θέλεις να µάθεις πόσοι;  
Απ' το ∆ουλίχιο πρώτα νιούτσικοι πενήντα δυο έχουν έρθει, 



ξεδιαλεχτοί, που τους ακλούθηξαν παιδόπουλά τους εξι' 
κι ήρθαν ακόµα εικοσιτέσσερεις απ' το νησί της Σάµης, 

250 είκοσι ακόµα από τη Ζάκυθο των Αχαιών βλαστάρια,  
κι εδώ από την Ιθάκη δώδεκα, κι αρχοντοσέρνουν όλα. 
Μαζί κι ο κράχτης είναι ο Μέδοντας κι ο θείος ο τραγουδάρης, 
και δυο παιδόπουλά, που η τέχνη τους, τα κρέατα να λιανίζουν. 
Όλους αυτούς αν τους πετύχουµε στο σπίτι µέσα, τρέµω 

255 µη βγει πολύ πικρά πως πλέρωσες εσύ τις ανοµίες τους.  
Να θυµηθείς λοιπόν για κοίταξε κανέναν παραστάτη, 
που να µπορεί σε µας µε πρόθυµη καρδιά να δώσει χέρι.»  

Γυρνώντας ο θεϊκός, πολύπαθος του µίλησε Οδυσσέας: 
«Εγώ θα πω, και συ τα λόγια µου στοχάσου κι άκουσέ µου' 

260 λες η Αθηνά µε τον πατέρα της το ∆ία πως δε µας φτάνει,  
για κάποιον άλλο να 'βρω θα 'θελες που να σταθεί κοντά µας;»  
Κι ο γνωστικός γυρνάει Τηλέµαχος κι απηλογιά του δίνει: 
«Τούτοι καλοί 'ναι που νοµάτισες πως θα σταθούν κοντά µας, 
κι ας κάθουνται ψηλά στα σύγνεφα' τι αυτοί απ' τους άλλους όλους, 

265 και των θνητών και των αθάνατων, οι πιο τρανοί λογιούνται.»  

Γυρνώντας ο θεϊκός, πολύπαθος του µίλησε Οδυσσέας: 
«Πολληώρα λέω µακριά απ' τον πόλεµο δε θα σταθούν τον άγριο 
εκείνοι οι δυό, καθώς στο σπίτι µας εµείς µε τους µνηστήρες 
απάλιο φοβερό θα στήσουµε, σε ποιόν θα γείρει η νίκη.  

270 Μα τώρα εσύ µε τα χαράµατα στο σπίτι γύρνα πίσω  
κι ανακατέψου µε τους άνοµους µνηστήρες' σε λιγάκι 
θα δεις και µένα ο θείος χοιροβοσκός στο κάστρο να µε φέρνει' 
και θα 'χω είδη ζητιάνου, γέροντα και λεροφορεµένου. 
Κι αν καταφρόνια µες στο σπίτι µας µου δείξουν,  

275 εσύ κράτα στα στήθη την καρδιά σου ατάραχη, βαριά κι ας µε παιδεύουν 
κι από τα πόδια να µε σέρνουνε να µε πετάξουν όξω, 
να ρίχνουν ό,τι θες απάνω µου — βλέπε και βαστά µόνο! 
Μονάχα αρµήνευέ τους τ' άµυαλα φερσίµατα να πάψουν, 
µε λόγια µαλακά µιλώντας τους' κι εκείνοι δε θ' ακούσουν, 

280 τι κιόλα στέκεται από πάνω τους η µοίρα του θανάτου.  
Κάτι άλλο τώρα εγώ θα σου 'λεγα και συ στα φρένα βαλ' το'  
το νου µου ως η Αθηνά η πολύβουλη φωτίσει και σου γνέψω  
µε το κεφάλι, εσύ κατάλαβε, κι όσα άρµατα πολέµου  
στο αρχονταρίκι µέσα βρίσκουνται να τα σηκώσεις όλα'  



285 κι ως στη γωνιά της µέσα κάµαρας της αψηλής τα κρύψεις,  
χωρίς ν' αφήσεις ένα, πλάνευε µε λόγια τους µνηστήρες  
γλυκά, καθώς αυτοί θωρώντας τα να λείπουν θα ρωτάνε:  
,, Τα πήρα απ' τους καπνούς και τα 'κρυψα' πια αλήθεια δε θύµιζαν  
αυτά ο Οδυσσέας που άφηκε κάποτε να πάει στης Τροίας τα µέρη' 

290 η ανάσα της φωτιάς τους θάµπωσεν εδώ κι εκεί τη λάµψη —  
κάτι χειρότερο! µου το 'βαλε στα φρένα ο γιος του Κρόνου' 
φοβάµαι, απάνω στο µεθύσι σας καβγά µη στηστε ξάφνου  
και χτυπηθείτε, και ντροπιάσετε και προξενιές και τάβλες' 
τι αλήθεια αποτραβάει το σίδερο τους άντρες µοναχό του."  

295 Και µόνο δυο σπαθιά στην κάµαρα και δυο κοντάρια κράτα  
για µας, και δυο σκουτάρια, να 'χουµε στα χέρια να βαστούµε,  
σα θα χυθούµε να τ' αρπάξουµε' κι εκείνων θα πλανέψει  
τότε η Αθηνά κι ο βαθυστόχαστος ο ∆ίας µεµιάς τα φρένα. 
Κάτι άλλο τώρα εγώ θα σου 'λεγα και συ στο νου σου βαλ' το' 

300 δικός µου αν είσαι κι απ' το γαίµα µου, κανείς να µην το µάθε!, 
πως ο Οδυσσέας πια πίσω βρίσκεται στο σπίτι του' να ξέρει 
µηδέ ο Λαέρτης θέλω τίποτε µηδέ ο χοιροβοσκός µας  
µηδέ κι οι άνθρωποι στο παλάτι µας µηδέ κι η Πηνελόπη' 
µονάχα εσύ κι εγώ, να µάθουµε ποια γνώµη οι σκλάβες έχουν.  

305 Κι ακόµα λέω να δοκιµάσουµε τους σερνικούς µας δούλους,  
ποιος µας φοβάται ακόµα µέσα του και σε τιµή µας έχει,  
και ποιος δε µας µετρά, κι αψήφησε και σένα, τέτοιος που 'σαι.»  

Κι ο έµνοστος γιος του τότε στράφηκε κι απηλογιά του δίνει: 
«Κύρη, θα 'ρθεί µια µέρα κάποτε, φαντάζουµαι, να µάθεις 

310 το φυσικό που κλείνω µέσα µου, µα απρόκοπος δεν είµαι. 
Ωστόσο αυτό που λες, φαντάζουµαι, συφερτικό δε θα 'ναι 
σε µας τους δυό, γι' αυτό θα σου 'λεγα να το καλολογιάσεις. 
Πολύν καιρό θα χάσεις άδικα στα ξώµερα γυρνώντας 
να δοκιµάσεις κάθε δούλο µας' κι ωστόσο εκείνοι ανέγνοιοι 

315 το βιος µας τρων στο σπίτι αδιάντροπα, χωρίς να το λυπούνται. 
Όµως σωστό θαρρώ να µάθουµε των γυναικών τη γνώµη, 
ποιες απόµειναν ακριµάτιστες και ποιες σε ξεψηφούνε. 
Τους δούλους όµως δε θα το 'θελα γυρίζοντας τις µάντρες 
να δοκιµάζουµε' κι αργότερα µπορεί να γίνει τούτο, 
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σηµάδι ο ∆ίας ο βροντοσκούταρος αν σου 'χει δώσει αλήθεια.»  

Τέτοια σταύρωναν συναλλήλως τους εκείνοι λόγια τότε' 



το άρµενο ωστόσο, τον Τηλέµαχο που'χε απ' την Πύλο φέρει  
και τους συντρόφους του όλους, έφτασε γυρνώντας στην Ιθάκη. 
Κι όταν εκείνοι στο πολύβαθο λιµάνι µέσα έµπηκαν,  

325 όξω τράβηξαν το καράβι τους το µελανό στον άµµο,  
και τα παιδόπουλα τα πέρφανα σήκωσαν τ' άρµατά τους,  
και στου Κλυτίου µετά κουβάλησαν τα δώρα τα πανώρια,  
κι έναν διαλάλη τέλος έστειλαν στο σπίτι του Οδυσσέα,  
στην Πηνελόπη τα µαντάτα τους να πει τη µυαλωµένη, 

330 πως ήταν διάτα του Τηλέµαχου το πλοίο να 'ρθεί στο κάστρο,  
κι αυτός θ' απόµενε στα χτήµατα, πια φόβο να µην έχει  
η ρήγισσα η τρανή και τρέχουνε τα µάτια της ποτάµι.  
Κι ο θείος χοιροβοσκός αντάµωσε τον κράχτη, και τραβούσαν  
ίδιο ακριβώς να φέρουν µήνυµα κι οι δυο στην Πηνελόπη.  

335 Κι ως φτάσαν στου θεϊκού ρηγάρχη τους σε λίγο το παλάτι,  
ο κράχτης στάθηκε και φώναξεν εκεί µπροστά στις δούλες:  
« Άκου, βασίλισσα, πια εδιάγειρεν ο γιος σου από την Πύλο!»  
Μα ο θείος χοιροβοσκός έζύγωσε την Πηνελόπη πρώτα 
κι από κοντά του γιου της έλεγε το µήνυµα για κείνη.  

340 Μόλις της είπε όσα παράγγειλεν εκείνος άκρη ως άκρη,  
αυλή και κάµαρες παράτησε, στους χοίρους να διαγείρει.  

Μα τους µνηστήρες πίκρα επλάκωσε βαριά και στενοχώρια, 
κι απ' το παλάτι εβγήκαν, της αυλής τον τοίχο προσπερνώντας, 
κι απόξω εκεί από την αυλόπορτα σε συντυχιά κάθιζαν. 

345 Κι ο Ευρύµαχος, ο γιος του Πόλυβου, το λόγο εκίνα πρώτος:  
«Φίλοι, τρανή δουλειά ο Τηλέµαχος µε τούτο το ταξίδι 
σκάρωσε απόκοτα, κι ας λέγαµε πως δε θα το τελέψει. 
Μα οµπρός, καράβι µαύρο ας ρίξουµε, το πιο γοργό, 
στο κύµα και κουπολάτες ας µαζώξουµε, χωρίς καιρό να χάσουν 

350 σε κείνους να µηνύσουν, γρήγορα ξοπίσω να διαγείρουν.»  

Ακόµα εστέκουνταν ο λόγος του, κι ο Αµφίνοµος, γυρνώντας 
απ' το θρονί του, βλέπει τ' άρµενο µες στο βαθύ λιµάνι, 
την ώρα τα πανιά που εµάϊναραν και τα κου πια κρατούσαν. 
Με την καρδιά του τότε γέλασε και λέει στους συντρόφους του: 
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«Ανάγκη πια καµιά για µήνυµα, πια εµπήκαν µέσα, να 'τους!  
Από θεό µπορεί να το 'µαθαν, µπορεί κι ατοί τους να 'δαν 
να προσπερνάει µπροστά τους τ' άρµενο και πια δεν το πρόφταιναν.» 

Σαν είπε τούτα, εκείνοι ασκώθηκαν και τρέξαν στο ακρογιάλι 



και στη στεριά τράβηξαν γρήγορα το µελανό καράβι,  

360 και τα παιδόπουλα τα πέρφανα σήκωσαν τ' άρµατά τους.  
Κι εκείνοι επήραν δρόµο, σύναξη στην αγορά να κάµουν,  
κι άλλον κοντά τους, νιο για γέροντα, να κάτσει δεν άφηναν.  
Κι ο γιος του Ευττείθη, ο Αντίνοος, µίλησε κι αναµεσά τους είπε:  
«Ωχού, οι θεοί και πως τον γλίτωσαν του Χάρου ετούτον τώρα! 

365 Τη µέρα βάρδιες στ' ανεµόδαρτα στέκονταν κορφοβούνια  
κι όλο συνάλλαζαν κι ως βούλιαζεν ο γήλιος, δε µας είδε  
µια νύχτα στη στεριά να υπνώνουµε' µες στο γοργό καράβι  
ως τα χαράµατα αλωνίζαµε το πέλαγο, καρτέρι  
έχοντας στήσει στον Τηλέµαχο, να βρει το θάνατο του' 

370 όµως την ιδίαν ώρα ένας θεός τον γύριζε στο σπίτι!  
Καιρός πια εδώ να µελετήσουµε το µαύρο χαλασµό του,  
να µη γλιτώσει πια ο Τηλέµαχος απ' τα δικά µας χέρια' 
αν τούτος ζει, δεν το φαντάζουµαι να βγει η δουλειά µας πέρα' 
τι ατός του να σκεφτεί κι απόφαση να πάρει τώρα ξέρει'  

375 κι ουδέ κι ο κόσµος την αγάπη του για µας ως πρώτα δείχνει.  
Μα ελάτε, πριν αυτός σε σύναξη τους Αχαιούς καλέσει' 
τι ν' αποµείνει δε φαντάζουµαι µε σταυρωµένα χέρια' 
βαρύς θα 'ναι ο θυµός του' στέκοντας µπρος σε όλους θα φωνάξει,  
το µαύρο του χαµό πως κλώθαµε, µα πρόφτασε να φύγει. 

380 Κι οι άλλοι, κακές δουλειές ακούγοντας, δε θα 'ρθουν λέω µαζί µας'  
κακό κανένα µη µας κάνουνε και µας ξορίσουν όλους  
µακριά απ' τη χώρα µας, σε αλλόξενους να τριγυρνάµε τόπους.  
Πιο πριν το θάνατο στα ξώµερα να βρει, µακριά απ' το κάστρο  
για και στο δρόµο, από τα χέρια µας, το βιος και τ' αγαθά του  

385 µετά να µοιραστούµε, δίνοντας στη µάνα του µονάχα  
και σε όποιον ταίρι θα την έπαιρνε το σπίτι να κάθονται.  
Αν όµως δεν αρέσει ο λόγος µου και προτιµάτε εκείνος  
να ζει κι ολάκερα να χαίρεται τα πατρικά του πλούτη,  
όλοι µαζί πια ας µην ερχόµαστε τα ποθητά αγαθά του  

390 να τρώµε ανέµπληστα' απ' το σπίτι του καθείς µας ας γυρέψει  
µε δώρα να την κάνει ταίρι του' κι εκείνη τότε ας πάρει  
όποιον χαρίσει περισσότερα και της τον γράφει η µοίρα.»  
Έτσι µιλούσε, κι όλοι απόµειναν και δεν έβγαζαν άχνα.  
Το λόγο πήρε τότε ο Αµφίνοµος κι αναµεσά τους είπε, 
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ο έµνοστος γιος του Νίσου του άρχοντα και του Άρητου τ' αγγόνι.  
Μες στους µνηστήρες, που απ' τ' ολόχλωρο, πολύσταρο ∆ουλίχι  
εδώ είχαν έρθει, αυτός αφέντευε, και πιο στην Πηνελόπη 



τα λόγια άρεσαν που της έλεγε' κακός µαθές δεν ήταν. 
Και τότε µίλησε καλόγνωµος αναµεσό τους κι είπε: 

400 «Θάνατο, φίλοι, στον Τηλέµαχο δε θα 'θελα να δώσω  
είναι φριχτό γενιάς να χύνεται βασιλικιάς το γαίµα. 
Κάλλιο πιο πρώτα να ρωτήσουµε και των θεών τη γνώµη' 
κι αν οι χρησµοί το καλοδέχουνται του ∆ία του τρισµεγάλου,  
ατός µου θα του δώσω θάνατο και σας µαζί θα σπρώξω.  

405 Μα αν οι θεοί δε θέλουν, θα 'λεγα τούτη η δουλειά να λείψει.»  
Αυτά είπε ο Αµφίνοµος, κι οι επίλοιποι στη γνώµη του συγκλίνον. 
Σηκώθηκαν ευτύς και κίνησαν για του Οδυσσέα το σπίτι, 
και µόλις φτάσαν, πήγαν κάθισαν στα µαγλινά θρονιά τους.  

Η Πηνελόπη ωστόσο η φρόνιµη στοχάστηκε άλλα πάλε: 

410 να βγει µπροστά στους παραδιάντροπους µνηστήρες, τι απ' τον κράχτη  
το Μέδοντα, είχε µάθει, που άκουσε το τι βουλές υφαίναν, 
πως µες στο σπίτι εκεί λογάριαζαν το γιο της να χαλάσουν. 
Πήρε λοιπόν µαζί τις βάγιες της να πάει στο αρχονταρίκι' 
και τους µνηστήρες σαν αντίκρισε των γυναικών το θάµα, 

415 σε µια κολόνα δίπλα εστάθηκε της στεριάς στέγης, κι είχε 
κρυµµένα ολόγυρα τα µάγουλα σε στραφτερή µαντίλα, 
και στον Αντίνοο τέτοια µίλησε µαλώνοντας τον κι είπε:  
«Άνοµε Αντίνοε, κακοµήχανε! κι ο κόσµος στην Ιθάκη 
να σε θαρρεί τον πρώτο ανάµεσα στους συνοµήλικους σου 

420 στα λόγια και στο νου, µα, ως φαίνεται, ποτέ δεν ήσουν τέτοιος!  
∆αιµονισµένε, του Τηλέµαχου το θάνατο τι κλώθεις, 
και τους ικέτες πως δε σέβεσαι, που ο ∆ίας τους διαφεντεύει; 
Κρίµα µεγάλο είναι ένας άνθρωπος του άλλου κακό να κλώθει. 
Για τον πατέρα σου δεν άκουσες, που απ' του λαού το φόβο 

425 έτρεξε ικέτης στο παλάτι µας; του 'χαν θυµό µεγάλο, 
το µε Ταφιώτες τα συνταίριαξε, τη γη να διαγουµίσουν 
των Θεσπρωτών, κι αυτοί αγανάχτησαν, κι ήταν δικοί µας φίλοι' 
και θέλαν να του δώσουν θάνατο, να σκίσουν την καρδιά του, 
κι ακόµα το πολυπεθύµητο βαρύ του βιος να φανέ'  

430 και µοναχά ο Οδυσσέας τους κράτησε, τη φόρα κόβοντας τους. 
Τώρα του τρως το σπίτι απλέρωτα, το ταίρι του γυρεύεις, 
και στον υγιό του δίνεις θάνατο και µένα πίκρες δίνεις. 
Σταµάτα πια, και στους επίλοιπους να σταµατήσουν µίλα!»  

Κι ο Ευρύµαχος, ο γιος του Πόλυβου, της αποκρίθη κι είπε: 



435 «Κουράγιο, Πηνελόπη φρόνιµη, του Ικάριου θυγατέρα! 
Θέλω για τούτα να µη γνοιάζεσαι καθόλου στην καρδιά σου' 
άντρας δεν είναι κι ουδέ βρίσκεται κι ουδέ ποτέ θα γένει, 
που χέρι απάνω στον Τηλέµαχο θ' απλώσει, τον υγιό σου,  
ενώ όσο ζω κι όσο τα µάτια µου τη γης θωρούν ετούτη. 

440 Το λόγο που θα πω αφουγκράσου τον, τι σίγουρα θα γένει: 
ευτύς θ' αναβρυσίσει το αίµα του τρογύρα απ' το δικό µου 
κοντάρι' τι κι εγώ στα γόνατα του καστροπολεµίτη 
έχω Όδυσσέα καθίσει, ως µου 'βαζε ψητό στα χέρια κρέας, 
και κόκκινο στα χείλη µου 'φερνε κρασί να πιώ' για τούτο  

445 πιότερο απ' όλους τον Τηλέµαχο µες στην καρδιά τον έχω.  
Κι ουδέ και να 'χει φόβο, θάνατο πως θα 'βρει απ' τους µνηστήρες' 
µα αν είναι να 'ρθει απ' τους αθάνατους, αυτόν δεν τον ξεφεύγει.»  

Έτσι την γκάρδιωνε, κι ας έκλωθε µονάχος του το φόνο. 
Κι αυτή γυρνώντας κι ανεβαίνοντας στα λιόφωτα τ' ανώγια 

450 τον Οδυσσέα θυµήθη κι έκλαιγε, τον άντρα της, ωσόπου  
της έχυσε η Αθηνά η γλαυκόµατη γλυκό στα µάτια γύπνο. 

Είχε βραδιάσει, ο θείος σαν έφτασε χοιροβοσκός να σµίξει 
τον Οδυσσέα και τον Τηλέµαχο, που σύνταζαν το δείπνο, 
µονοχρονιάρη χοίρο σφάζοντας. Κι ήρθε η Αθηνά η Παλλάδα 

455 και στου Λαέρτη δίπλα εστάθηκε το γιο, τον Οδυσσέα,  
και τον ξανάκανε, χτυπώντας τον µε το ραβδί της, γέρο, 
και ρούχα στο κορµί του φόρεσε λερά, ο χοιροβοσκός του  
να µη τον δει κι ανανογιώντας τον το µυστικά δεν κρύψει, 
µονάχα τρέξει και στη φρόνιµη το πει την Πηνελόπη. 

460 Και πρώτα µίλησε ο Τηλέµαχος κι αυτά τα λόγια του 'πε:  
«Καλώς το θείο τον Εύµαιο! Γρίκησες κανένα νέο στη χώρα; 
Οι πέρφανοι µνηστήρες διάγειραν απ' το καρτέρι τάχα, για ακόµα  
τριγυρνούν φυλάγοντας ποιάν ώρα θα γυρίσω;»  

Εύµαιε, και συ του απηλογήθηκες, χοιροβοσκέ, και του πες: 

465 «Γι' αυτά που τώρα λες δε γνοιάστηκα διαβαίνοντας το κάστρο  
κανέναν να ρωτήσω' µ' έβιαζε µαθές πολύ η ψυχή µου  
µιαν ώρα αρχύτερα το µήνυµα να πάω και να διαγείρω. 
Μα κάποιον βρήκα απ' τους συντρόφους σου γοργό µαντατοφόρο,  
τον κράχτη, που 'φερε στη µάνα σου το µήνυµα σου πρώτος. 

470 
Κι ακόµα κάτι, µε τα µάτια µου που το 'χω δεί, κατέχω'  
καθώς γυρνούσα πίσω, βρέθηκα στου Ερµή που λεν το λόφο, 



πάνω απ' την πόλη, κι ως αγνάντεψα, θωρώ καράβι ξάφνου 
γοργό να µπαίνει στο λιµάνι µας µε πλήθος άντρες µέσα, 
και να 'ναι φορτωµένο δίµυτα κοντάρια και σκουτάρια' 

475 και τότε αυτοί πως είναι απείκασα, µα σίγουρος δεν είµαι.»  

Αυτά είπε, κι ο αντρειανός Τηλέµαχος γυρνάει µε χαµογέλιο, 
κρυφά απ' τον Εύµαιο, στον πατέρα του, κοιτώντας τον στα µάτια.  
Κι απ' τις δουλειές τους µόλις σχόλασαν κι ετοίµασαν τις τάβλες,  
έτρωγαν, κι είχαν, ως εταίριαζε, καθείς το µερτικό του.  

480 Και σύντας του πιοτού θαράπεψαν και του φαγιού τον πόθο,  
στην κλίνη επλάγιασαν και φράθηκαν την άγια του ύπνου χάρη.  

 

 Οµήρου Οδύσσεια - ρ 

Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - Ι. Κακριδη 
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Κι η Αυγή σα φάνη η πουρνογέννητη και ροδοδαχτυλάτη, 
κάτω απ' τα πόδια του ο Τηλέµαχος, του θεϊκού Οδυσσέα  
ο γιος, επέρασε τα σάνταλα τα καλοκαµωµένα, 
κι ως το γερό κοντάρι εφούχτωσε, που του 'ρχονταν στο χέρι, 

5 στον Εύµαιο γύρισε και µίλησε, κινώντας για τη χώρα:  

«Παππουλη, εγώ στη χώρα, η µάνα µου για να µε δει, πηγαίνω' 
δεν το φαντάζουµαι πρωτύτερα να πάψει να χτυπιέται  
και να στενάζει και να γόζεται πικρά, τον ίδιο εµένα 
πριν δει αντικρύ της' όµως άκουσε τους ορισµούς µου τώρα: 

10 Τον όµοφο τον ξένο οδήγα τον στο κάστρο, το φαγί του  
να ζητιανέψει, κι ας προσδέχεται ψωµί, κρασί µια κούπα 
απ' όποιον δίνει' εγώ δε γίνεται τον κάθε που θα µου 'ρθει 
να τον φορτώνουµαι' τα βάσανα που µε παιδεύουν φτάνουν. 
Τον ξένο τώρα αν κακοκάρδισαν τα λόγια µου, δικιά του 

15 θα 'ναι ζηµιά' τι απ' όλα πιότερο µου αρέσει η αλήθεια εµένα!»  

Τότε ο Οδυσσέας ο πολυκάτεχος του απηλογήθη κι είπε: 
«Κι εγώ να µείνω εδώ, καλόπαιδο, δε λογαριάζω' κάλλιο, 
παρά στα ξώµερα, ένας ζήτουλας στη χώρα το ψωµί του 
να ζητιανεύει, κι όποιος άνθρωπος θελήσει, θα µου δώκει' 

 



20 δεν είναι πια µαθές τα χρόνια µου να κάθουµαι σε µάντρες  

κι όποια δουλειά προστάξει ο αφέντης µου, να τρέχω να την κάνω. 
Τράβα εσύ τώρα, κι ως τον πρόσταξες, θα µε οδηγήσει ετούτος, 
στη σκια σα νιώσω πως επύρωσα κι έχει ζεστάνει ο γηλιος' 
φορώ, όπως βλέπεις, παλιοκούρελα' θα µε αφανίσει η πάχνη, 

25 φοβούµαι, της αυγής, και λέγατε πως είναι η χώρα αλάργα.»  

Αυτά µιλούσε, κι ο Τηλέµαχος από τη µάντρα εβγήκε 
µε πόδια γρηγορα, συγκλώθοντας κακά για τους µνηστηρες.  
Και µόλις ήρθε στο πολύκοσµο παλάτι, το κοντάρι  
που εκράτει στην κολόνα ανάγειρε την αψηλή να στέκει, 

30 και µπήκε µέσα δρασκελίζοντας το πέτρινο κατώφλι.  

Η Ευρύκλεια η βάγια τον αντίκρισε µπροστά της πρώτη απ' όλους, 
στα σκαλιστά θρονιά όπως έστρωνε προβιές, κι ευτύς εχύθη 
θρηνώντας πάνω του κι οι επίλοιπες γυναίκες σκλάβες,  
όσες είχε ο Οδυσσέας ο καρτερόψυχος, τρογύρα µαζωχτηκαν  

35 και µε φιλιά τον καλωσόριζαν στην κεφαλή, στους ώµους. 
Κι εκείνη, η Πηνελόπη η φρόνιµη, το γυναικίτη άφηκε, 
κι ήρθε παρόµοια µε την Άρτεµη για τη χρυσή Αφροδίτη' 
µε τα βραχιόνια της αγκάλιασε το γιο της δακρυσµένη,  
και στο κεφάλι τον εφίλησε, στα δυο πανώρια µάτια, 

40 και τέτοια κλαίοντας ανεµάρπαστα κινούσε λόγια οµπρός του: 
«Ήρθες, γλυκό µου φως, Τηλέµαχε! ∆εν το 'λεγα ποτέ µου 
πως θα σε δώ ξανά, µια κι έφυγες στην Πύλο µε καράβι 
κρυφά µου, αθέλητα µου, ο κύρης σου τι απόγινε να µάθεις. 
Τώρα τα που 'δες µε τα µάτια σου, σωστά µολόγα µου τα.»  

45 Κι ο γνωστικός γυρνάει Τηλέµαχος κι απηλογιά της δίνει: 
«Αχ, µην κινάς το θρήνο, µάνα µου, και την καρδιά στα στήθη 
µη µου ταράζεις, µια και ξέφυγα το µαύρο χαλασµό µου. 
Μονάχα πάρε πλύσου κι άλλαξε σκουτιά καθάρια πρώτα, 
κι ανέβα µε τις βάγιες έπειτα στο ανώι και προσευχήσου, 

50 και τάξε σε όλους τους αθάνατους τρανές θυσίες να κάνεις, 
ο ∆ίας αν δώσει να 'ρθει εγδίκηση για τούτα κάποια µέρα. 
Ωστόσο εγώ θα πάω στην αγορά, τον ξένο να καλέσω, 
που ήρθε µαζί µου, εκείθε ως έφευγα γυρνώντας στην Ιθάκη. 
Με τους ισόθεους τους συντρόφους µου που µπρος τον έχω στείλει 

55 κι ως να 'ρθω εγώ, του Πείραιου ζήτησα να τον φιλοκονέψει 

 



στο σπίτι το δικό του πρόθυµα, τιµώντας τον ως πρέπει.»  

Είπε ο Τηλέµαχος, κι ο λόγος του δεν πήγε κατ' ανέµου' 
ευτύς εκείνη ως πλύθη κι άλλαξε σκουτιά καθάρια πρώτα, 
έταζε σε όλους τους αθάνατους τρανές θυσίες να κάνει,  

60 ο ∆ίας αν έλεε να 'ρθει εγδίκηση για τούτα κάποια µέρα.  

Ωστόσο κίνησε ο Τηλέµαχος και βγήκε απ' το παλάτι 
κρατώντας το κοντάρι. Πίσω του γοργοί δυο σκύλοι ακλούθουν 
και ως η Αθηνά µε χάρη αθάνατη τον περεχούσε ακέριο, 
ο κόσµος γύρω τον καµάρωνε, καθώς περνούσε οµπρός του. 

65 Κι ήρθαν τρογύρα του κι οι πέρφανοι µνηστήρες και του λέγαν 
λόγια γλυκά, και µες στα φρένα τους κακό του µελετούσαν 
µα εκείνος να ξεφύγει κοίταξε την πλήθια συντροφιά τους. 
Καθόταν ο Αλιθέρσης, ο Άντιφος κι ο Μέντορας πιο πέρα, 
που από παλιά τους είχε συντρόφους, κληρονοµιά του κύρη' 

70 κι ως έκατσε κοντά τους, έπιασαν να τον ρωτούν εκείνοι.  

Πάνω στην ώρα ο Πείραιος ζύγωσε, τρανός κονταροµάχος, 
στην αγορά τον ξένο φέρνοντας µες απ' την πόλη' αµέσως 
κοντά τους έτρεξε ο Τηλέµαχος, χωρίς καιρό να χάσει. 
Πρώτος το λόγο ο Πείραιος κίνησε κι αυτά τα λόγια του 'πε: 

75 «Να πεις στις σκλάβες σου, Τηλέµαχε, να 'ρθουν στο αρχοντικό µου 
τα δώρα που ο Μενέλαος έδωκε να σου γυρίσω πίσω.»  

Κι ο γνωστικός γυρνάει Τηλέµαχος κι απηλογιά του δίνει:  
«Πως όλα τούτα θα τελέψουνε, ποιος, Πείραιε, το κατέχει; —  
κρυφά αν δε µε σκοτώσουν οι άνοµοι µνηστήρες εδώ µέσα, 

80 για να µοιράσουν συνάλληλος τους τα πατρικά µου πλούτη. 
Παρά απ' αυτούς κανείς, καλύτερα τα δώρα κράτα ατός σου 
και χαίρου τα' µα αν όµως θάνατο και χαλασµό τους δώκω, 
τρανή χαρά κι οι δυο που θα 'χουµε στο σπίτι να τα φέρεις!»  

Είπε, και πήρε τον πολύπαθο τον ξένο στο παλάτι' 

85 και µόλις έφτασαν στο σπίτι του το καλοκαµωµένο  
κι αφήκαν πάνω στα καθίσµατα τις χλαίνες που φορούσαν, 
σε καλοσκαλισµένους µπήκανε για να λουστούν λουτήρες. 
Κι αφού τους λούσαν και τους άλειψαν µε µύρο οι παρακόρες 
και στο κορµί σγουρές τους φόρεσαν χλαµύδες και χιτώνες, 

90 απ' τους λουτήρες βγήκαν έπειτα και σε θρονιά κάθιζαν. 



Μια παρακόρη τότε τρέχοντας νερό σε στάµνα φέρνει, 
χρυσή, πανώρια, κι από κάτω της ένα αργυρό λεγένι, 
για να πλυθούν, κι οµπρός τους άπλωσε στραφταλιστό τραπέζι. 
Ψωµί κι η σεβαστή κελάρισσα τους κουβαλάει, και πλήθος 

95 φαγιά απιθώνει, απ' ό,τι βρέθηκε καλό φιλεύοντάς τους. 
Αντίκρυ, σε θρονί, κι η µάνα του καθίζει, στου αντρωνίτη 
πλάι µια κολόνα, ψιλογνέθοντας µαλλί στην αλακάτη. 
Κι αυτοί στα ετοιµασµένα αντίκρυ τους φαγιά τα χέρια άπλωσαν 
και σύντας του πιοτού θαράπεψαν και του φαγιού τον πόθο, 

100 κινούσε η Πηνελόπη η φρόνιµη το λόγο πρώτη κι είπε: 
«Λογιάζω, είναι καιρός, Τηλέµαχε, στο ανώι ν' ανέβω απάνω 
και να πλαγιάσω στο κρεβάτι µου το πολυστέναχτό µου, 
το µουσκεµένο από τους θρήνους µου, τόσος καιρός που εδιάβη, 
αφόντας ο Οδυσσέας εκίνησε να πάει στην Τροία. Πριν στρέψουν 

105 ωστόσο εδώ οι µνηστήρες οι άνοµοι, πως το βαστάς το που 'χεις 
τυχόν ακούσει για τον κύρη σου να µη µου φανερώνεις;»  

Κι ο γνωστικός γυρνάει Τηλέµαχος κι απηλογιά της δίνει: 
«Την πάσα αλήθεια από το στόµα µου θ' ακούσεις τώρα, µάνα' 
στην Πύλο ως πήγαµε, τον Νέστορα να ιδώ το στρατολάτη,  

110 µε δέχτη αυτός στο αψηλοτάβανο παλάτι του µε αγάπη 
και µε γνοιαζόταν, όπως γνοιάζεται πατέρας τον υγιό του, 
που από τα ξένα µόλις έφτασε µετά από πλήθος χρόνια' 
τόσο κι οι γιοί του οι πολυδόξαστοι κι ατός του µε γνοιάζονταν. 
Μα του Οδυσσέα του καρτερόψυχου µαντάτο από κανέναν 

115 θνητό δεν είχε ακούσει, αν πέθανε για αν ζούσε ακόµα κάπου. 
Γι' αυτό και στο Μενέλαο µ' έστειλε µε στέριο αµάξι κι άτια, 
στου Ατρέα το γιο τον κονταρόχαρο' κι αντίκρισα εκεί πέρα  
και την Ελένη την αργίτισσα, που απ' αφορµή της µύρια  
τυράννια απ' των θεών το θέληµα και Τρώες κι Αργίτες σύραν. 

120 Κι αµέσως έπειτα ο βροντόφωνος Μενέλαος µε ρωτούσε,  
σαν ποια στη θεία τη Λακεδαίµονα µ' είχε φερµένο ανάγκη.  
Κι όπως εγώ του ξαφηγήθηκα την πάσα αλήθεια τότε,  
εκείνος τέτοια µου αποκρίθηκε κι αυτά τα λόγια µου 'πε:  
,, Πω πω, σε τίνος λιονταρόκαρδου την κλίνη αντρός αλήθεια  

125 

θέλησαν να πλαγιάσουν άνθρωποι δειλοί και τιποτένιοι!  
Πως µια αλαφίνα λιόντα ανήµερου πατάει τα δασοτόπια, 
τα νιόγεννά της βυζανιάρικα λαφάκια να κοιµίσει,  
και ξεκινάει µετά γυρεύοντας βοσκή στα καταράχια  

 



και στα χλωρά φαράγγια' κι άξαφνα στην κοίτη του γυρνώντας  

130 άσκηµο ο λιόντας δίνει θάνατο σ' αυτήν και στα παιδιά της—  
όµοια άσκηµο θα δώσει θάνατο σε κείνους ο Οδυσσέας.  

Να 'ταν, πατέρα ∆ία κι Απόλλωνα και συ Αθηνά, και τώρα  
καθώς και τότε στην καλόχτιστη τη Λέσβο, εκεί που µόλις  
τον αντροκάλεσαν, επάλεψε µε το Φιλοµηλείδη,  

135 και καταγής µεµιάς τον έστρωσε, κι όλοι οι Αχαιοί χάρηκαν!  
Τέτοιος και τώρα εδώ να γύριζε να σµίξει τους µνηστήρες,  
πικρός ο γάµος θα τους έβγαινε, γοργός ο θάνατος τους!  
Για τούτα τώρα που µε ρώτησες και µε παρακαλιέσαι,  
ψευτιές δε θα σου πω ξεφεύγοντας µηδέ θα σε γελάσω' 

140 τα λόγια του θαλασσογέροντα του αλάθευτου, όσα µου 'πε,  
θ' ακούσεις' δε θα κρύψω τίποτα µηδέ θ' αποσκεπάσω' 
σ' ένα νησί τον είδε, µου 'λεγε, σε µιας ξωθιάς το σπίτι,  
στης Καλυψώς, να σέρνει βάσανα' δικό της τον κρατούσε, 
αθέλητά του, κι ουδέ δονούνταν να ιδεί ξανά πατρίδα' 

145 δεν είχε πια µαθές πολύκουπα καράβια και συντρόφους,  
στη ράχη την πλατιά της θάλασσας µαζί τους να τον πάρουν.  
Τέτοια ο Μενέλαος, ο περίλαµπρος υγιός του Ατρέα, µιλούσε.  
Κι εγώ σαν τέλεψα, ξεκίνησα, κι οι αθάνατοι µου στείλαν 
πρίµον αγέρα, προβοδώντας µε στη γη την πατρική µου.»  

150 Αυτά είπε, κι εκείνης ταράχτηκε βαθιά η καρδιά στα στήθη.  

Κι ο Θεοκλύµενος της µίλησεν ο θεοδιωµατάρης: 
«Του αρχοντικού Οδυσσέα συντρόφισσα, κυρά µου τιµηµένη, 
το λόγο µου άκουσε, τι θα 'θελα τα που δεν ξέρει τούτος 
εγώ να προφητέψω αλάθευτα, χωρίς να σου τα κρύψω:  

155 Πρώτος ο ∆ίας ας είναι µάρτυρας και της φιλιάς η τάβλα  
και του Οδυσσέα το τζάκι του άψεγου, που εδέχτη εµέ τον ξένο, 
πως ο Οδυσσέας στο χώµα βρίσκεται το πατρικό του κιόλας' 
θες καθιστός, θες τριγυρίζοντας για τις δουλειές να µάθει  
ρωτάει τις άνοµες, και θάνατο για τους µνηστήρες κλώθει'  

160 τι είδα σηµάδι απ' όρνιο αντίκρυ µου, και το 'πα και, στο γιο σου,  
στο καλοκούβερτο καράβι του καθώς καθόµουν µέσα.»  

Κι η Πηνελόπη τότε η φρόνιµη του απηλογήθη κι είπε: 
«Αµποτε, ξένε, αυτός ο λόγος σου σωστός να βγει ως την άκρη! 
Θα 'βλεπες τότε την αγάπη µου και πόσα θα χαιρόσουν  



165 δώρα από µένα, να σε βλέπουνε και να σε µακαρίζουν.»  

Τέτοια µιλούσαν συναλλήλως τους εκείνοι, κι οι µνηστήρες 
την ώρα τους περνούσαν παίζοντας και ξεσυνεριζόνταν 
µπρος στου Οδυσσέα το αρχοντοπάλατο µε δίσκους, µε κοντάρια, 
στο πατηµένο σιάδι, όπου 'παιζαν, οι αδιάντροποι, και πρώτα. 

170 Η ώρα για γιόµα ωστόσο σήµανε, κι απ' τα χωράφια ολούθε  
εκείνοι πάντα που τα γνοιάζουνταν τα ζα λαλούσαν πίσω. 
Τότε τους µίλησεν ο Μέδοντας, τι από τους κράχτες τούτος 
τους άρεσε και τους παράστεκε, σαν κάθουνταν στην τάβλα: 
«Άγουροι, αφού συνεριστήκατε και φράδηκε η καρδιά σας, 

175 το γιόµα τώρα να συντάξουµε στο σπίτι µέσα ελάτε'  
στην ώρα πάνω δέν είναι άσκηµο να βρεις να γιοµατίσεις.»  

Είπε, και σύγκλιναν στα λόγια του κι ασκώθηκαν να φύγουν 
και στο παλάτι µόλις έφτασαν το αρχοντοκαµωµένο 
κι αφήκαν πάνω στα καθίσµατα τις χλαίνες που φορούσαν, 

180 πήραν τρανά κριάρια κι έσφαζαν, καλοθρεµµένες γίδες,  
χοίρους παχιούς και µια που διάλεξαν γελάδα απ' το κοπάδι, 
το γιόµα να συντάξουν θέλοντας. Ωστόσο κι ο Οδυσσέας 
κι ο θείος χοιροβοσκάς στα ξώµερα κινούσαν για τη χώρα. 
Γυρνώντας ο Εύµαιος τότε µίλησε, στους δούλους µέσα ο πρώτος: 

185 «Έτσι λοιπόν, στη χώρα, ξένε µου, να πας ποθεί η καρδιά σου,  
σήµερα ακόµα; Αυτό µε πρόσταξε κι ο αφέντης µου, κι ωστόσο 
κάλλιο θα το 'χα εγώ να σ' άφηνα να µας φυλάς τη µάντρα. 
Μα τον φοβούµαι και τον σέβουµαι' µπορεί µετά µαζί µου 
να ξοργιστεί, κι είναι το µάλωµα βαρύ των αφεντάδων. 

190 Μον' έλα τώρα, δρόµο ας πάρουµε' πια έχει τσακίσει η µέρα,  
κι αν µας επρόφταινε το σούρουπο, φοβούµαι, θα κρυώσεις.»  

Γυρνώντας τότε ο πολυµήχανος του µίλησε Οδυσσέας: 
«Κι εγώ το ξέρω, το κατάλαβα, νογώ την προσταγή σου, 
µονάχα ας ξεκινάµε, κι άνοιγε το δρόµο εσύ µπροστά µου. 

195 Κι ένα στειλιάρι δωσ' µου, αν σου 'τυχε να 'χεις κοµµένο κάπου,  
για ν' ακουµπώ, γιατί είναι, λέγατε, κακόβολος ο δρόµος.»  

Είπε, και πέρασε στους ώµους του το βρώµικο σακούλι,  
που ήταν ολότρυπο και κρέµουνταν από σκοινί, κι ως πήρε 
ραβδί απ' τον Εύµαιο που τον βόλευε, κινούσαν για τη χώρα,  

200 κι οι άλλοι βοσκοί κι οι σκύλοι απόµεναν για να φυλάν τη µάντρα.  



Οδηγηµένος απ' το δούλο του τραβούσε ο ρήγας, κι είχε  
την όψη ψωµοζήτη, γέροντα και λεροφορεµένου,  
και στο ραβδί ακουµπούσε, κι έζωναν ξεφτίδια το κορµί του.  

Το κακοτράχαλο ως κατέβηκαν στρατί κι είχαν σιµώσει  

205 στη χώρα πια, στη βρύση φτάνοντας την οµορφοχτισµένη,  
τη γάργαρη, ουθέ ο κόσµος έπινε νερό — την είχαν χτίσει 
ο Ίθακος, λένε, κι ο Πολύχτορας κι ο Νήριτος' τρογύρα 
δάσο ιερό από λευκές φύτρωνε νερόχαρες, που έκαναν  
κύκλο σωστό, και κάτω κρούσταλλα χύνονταν τα νερά της 

210 ψηλά από το γκρεµό, κι υψώνουνταν βωµός κατάκορφά του  
στις Νεροκόρες, όσοι διάβαιναν θυσία να τους προσφέρνουν — 
εκεί ο Μελάνθιος τους αντάµωσε µε δυο βοσκούς µαζί του, 
του ∆όλιου ο γιος, απ' τα κοπάδια του τις πιο παχιές του γίδες 
λαλώντας, οι µνηστήρες να 'χουνε στο γιόµα τους να τρώνε. 

215 Κι όπως τους είδε, πρώτος µίλησε, βαριά αποπαίρνοντάς τους,  
άπρεπα, αδιάντροπα, και χόχλασαν τα στήθη του Οδυσσέα: 
«Ο ένας αγύρτης, κοίτα, δεύτερο µαζί του σούρνει αγύρτη! 
Όµοιος τον όµοιο! Τους ζευγάρωσε πάλι ο θεός, ως πάντα! 
Που πας µε αυτά τα βρωµογούρουνα, χοιροβοσκέ χαµένε, 

220 τον ανεβάσταγο το ζήτουλα, των τραπεζιών τη λέπρα;  
Σε πόσες πόρτες τώρα στέκοντας την πλάτη του θα ξύνει, 
ζητώντας ένα ξεροκόµµατο, κι όχι σπαθιά ή λεβέτια! 
Αν µου τον έδινες, βλεπάτορα στη στάνη να τον βάλω, 
να κουβαλάει κλαριά στα ρίφια µου, τη µάντρα να σαρώνει, 

225 απ' το τυρόγαλο που θα 'πινε θα σφίγγαν τα µεριά του.  
Όµως κακόµαθε, δεν του 'ρχεται να πιάσει να δουλεύει' 
το 'χει καλύτερο, την άπατη κοι πια του για να θρέψει, 
να τριγυρίζει ζητιανεύοντας σκυφτός µπροστά στον κόσµο. 
Πάνω σε τούτο κάτι θα 'λεγα, που σίγουρα θα γένει: 

230 Αν στου Οδυσσέα του αρχοντογέννητου πατήσει το παλάτι,  
πλήθος απάνω στο κεφάλι του σκαµνιά απ' αντρίκια χέρια 
θα πεταχτούν, κι ως θα του ρίχνουνται, θα σπάσουν τα πλευρά του.»  

Είπε, κι ο ανέµυαλος τον κλώτσησε στο γοφό προσπερνώντας 
µ' ένα του πήδηµα, µα ασάλευτος κρατήθηκε ο Οδυσσέας, 
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κι ουδ' όξω απ' το στρατί τινάχτηκε' για µια στιγµή εστοχάστη  
µε το ραβδί χιµώντας πίσω του να πάρει τη ζωή του, 
για ασκώνοντάς τον το κεφάλι του στο χώµα να βροντήξει' 



υποµονεύτη και κρατήθηκε' µα ο θείος χοιροβοσκός του  
τον αποπήρε και σηκώνοντας τα χέρια ευκήθη κι είπε: 

240 «Κόρες του ∆ία, της βρύσης οι Ξανθιές, σε χρόνια περασµένα  
αν ο Οδυσσέας µεριά σας έκαψεν αρνίσια για γιδίσια  
σε ξίγκι µέσα, τώρα ακούσετε την πεθυµιά µου ετούτη: 
Να 'φτανε εκείνος, από αθάνατο θεό φερµένος πίσω,  
κι όλα σου τούτα τα καµώµατα θα τ' ανεµοσκορπούσε. 

245 Τώρα τα δείχνεις και κορδώνεσαι και τριγυρνάς τη χώρα 
κι αφήνεις τα κοπάδια ανίκανοι βοσκοί να τ' αφανίζουν.»  

Κι ο Μελανθέας γυρνώντας µίλησεν, ο γιδολάτης, κι είπε: 
«Ωχού µου, για άκου λόγια πίβουλα που ξεστοµίζει ο σκύλος! 
Μα κάποτε σε καλοκούβερτο καράβι απ' την Ιθάκη  

250 αλάργα θα τον πάω για πούληµα, περίσσια κέρδη να 'χω. 
Ο ασηµοδόξαρος Απόλλωνας, και σήµερα µακάρι, 
για κι οι µνηστήρες τον Τηλέµαχο να σκότωναν στο σπίτι, 
ως είναι αλήθεια πως ο κύρης του µακριά στα ξένα εχάθη.»  

Σαν είπε τούτα, τους παράτησε να σιγοπερπατούνε,  

255 και κίνησε να φτάσει γρήγορα στου ρήγα το παλάτι'  
κι ως µπήκε µέσα, πήγε κάθισε µαζί µε τους µνηστήρες, 
αντικριστά µε τον Ευρύµαχο, που απ' όλους πιο αγαπούσε. 
Κι ευτύς οι τραπεζάροι απίθωσαν µερίδα κρέας µπροστά του, 
µετά κι η σεβαστή κελάρισσα ψωµί να φάει του φέρνει.  

260 Σε λίγο κι ο Οδυσσέας επρόβαλε µε το χοιροβοσκό του, 
µα όπως ο Φήµιος το τραγούδι του κινούσε και στ' αφτιά τους 
έφτασε ξάφνου ο αχός της βαθουλής κιθάρας του, στάθηκαν 
τότε ο Οδυσσέας στον Εύµαιο µίλησε, το χέρι αρπάζοντας του: 
«Εύµαιε, το σπίτι τούτο τ' όµορφο λέω του Οδυσσέα πως θα 'ναι' 

265 θα το ξεχώριζες ανέκοπα και µες σε πλήθος άλλα. 
Το 'να µε τ' άλλο ιδές τα χτίσµατα πως δένουν, κι έχει τοίχο 
σαµαρωτόν η αυλή περίγυρα, και σίγουρες τις πόρτες  
τις δίφυλλες' κανείς δε δύνεται µεβιάς να τις πατήσει. 
Μέσα άντρες απεικάζω κάθουνται πολλοί και ξεφαντώνουν 

270 τι η κνίσα ολούθε γύρω απλώνεται, κι ακούγεται η κιθάρα 
τρογύρα, που οι θεοί συντρόφισσα την έκαµαν της τάβλας.» 

Εύµαιε, και συ του απηλογήθηκες, χοιροβοσκέ, και του 'πες: 
«Καλά το γνώρισες! Ανέµυαλος σε τίποτα δε δείχνεις! 
Μον' έλα, εδώ το τι θα κάνουµε µαζί να στοχαστούµε'  



275 έµπα, σα θες, στ' αρχοντοκάµωτο παλάτι τώρα πρώτος  
και τους µνηστήρες σύρε αντάµωσε, κι εγώ αποµένω πίσω' 
για, αν προτιµάς, εδώ περίµενε, κι εγώ µπροστά πηγαίνω. 
Μα µην αργείς' απόξω αν σ' έβλεπε κανείς, µη σε χτυπήσει 
για και µη ρίξει κάτι απάνω σου' το λόγο µου στοχάσου!»  

280 Κι ο αρχοντογέννητος, πολύπαθος του µίλησε Οδυσσέας:  
«Κι εγώ το ξέρω, το κατάλαβα, το νιώθω τι γυρεύεις' 
µα εσύ να πας πιο πρώτα θα 'θελα, κι εγώ να µείνω πίσω.  

Αµάθητος από ριξίµατα κι από χτυπιές δεν είµαι!  
Βαστά η καρδιά µου, τι έχω βάσανα πολλά τραβήξει ως τώρα  

285 µες σε πολέµους και σε πέλαγα' ας πάει κι αυτό µε τ' άλλα!  
Μα πως να κρύψεις την αχόρταγη κοι πια ύ σου φωνάζει,  
ανάθεµα τη; Πόσα βάσανα γι' αυτή δε σέρνει ο κόσµος! 
Γι' αυτήν και τ' άρµενα αρµατώνουνται τα καλοζυγιασµένα,  
πάνω απ' τα πέλαα στους αντίµαχους τη συφορά να φέρουν.»  

290 Έτσι µιλούσαν συναλλήλως τους εκείνοι οι δυό, και τότε  
αφτιά και κεφαλή ανασήκωσε, κει που 'ταν πλαγιασµένος, 
ο Άργος ο σκύλος' τον µεγάλωνε, πριχού στην Τροία την άγια 
φύγει ο Οδυσσέας ο καρτερόψυχος, µα δεν τον χάρηκε, όχι! 
Στα πρώτα χρόνια οι νιοί τον έπαιρναν αγριµολόοι µαζί τους, 

295 λαγούς, ζαρκάδια κι αγριοκάτσικα να κυνηγούν κατόπι,  
σαν είχε πια µισέψει ο αφέντης του, µες στην κοπριά την πλήθια 
των µουλαριών τον παραπέταξαν και των βοδιών, που απόξω 
απ' την αυλόπορτα σωριάζουνταν, οι δούλοι ως να την πάρουν 
για του Οδυσσέα τ' αµπελοχώραφα, το χώµα να φουσκίσουν. 

300 Κει πάνω ο σκύλος ο Άργος κοίτουνταν, τσιµπούρια φορτωµένος'  
µα ξάφνου, µπρος του µόλις ένιωσε τον Οδυσσέα να στέκει, 
µεµιάς τα δυο του αφτιά κατέβασε κουνώντας την ουρά του, 
µα στον αφέντη του σιµότερα πια δε βαστούσε να 'ρθει.. 
Κι αυτός, την όψη αλλού γυρίζοντας, εσφούγγιξε ένα δάκρυ, 

305 τον Εύµαιο ξεγελώντας εύκολα, και τούτα τον ρωτούσε:  
«Τέτοιο σκυλί πολύ παράξενο να το 'χουν πεταµένο 
µες στις κοπριές' αλήθεια, έχει όµορφο σκαρί, µα δεν κατέχω 
εξόν την οµορφιά και γρήγορα, πα πια , τα πόδια αν είχε. 
Μπας κι ήταν απ' αυτά που τριγυρνούν στις τάβλες των αρχόντων 

310 

και που αν οι αφέντες τους τα γνοιάζουνται, τα θέλουν για στολίδι;»  

Εύµαιε, και συ του απηλογήθηκες, χοιροβοσκέ, και του 'πες: 

 



«Είναι του αντρός, µακριά που εχάθηκε στα ξένα, ο σκύλος τούτος' 
την ίδια τώρα να 'χε ανάκαρα και το κορµί σαν τότε,  
που εκείνος το άφηκε µισεύοντας κατά της Τροίας τα µέρη, 

315 τη δύναµή του θα καµάρωνες και τα γοργά του πόδια.  

Κανένα αγρίµι δέ του γλίτωνε στα πιο βαθιά του δάσου, 
σαν το 'στρωνε µπροστά, τι του 'βρισκε µεµιάς ξανά τ' αχνάρια. 
Μα τώρα δυστυχάει, του χάθηκε το αφεντικό στα ξένα, 
δεν το φροντίζουν πια οι γυναίκες µας στην τόση αξεγνοιασιά τους. 

320 Έτσι είναι οι δούλοι, τον αφέντη τους που έχασαν κι η κυβέρνια  
τους λείπει: πια δεν έχουν όρεξη σωστή δουλειά να κάµουν.  
Αλήθεια, τη µισή ο βροντόλαλος ο ∆ίας αξιά του ανθρώπου  
του παίρνει απ' τη στιγµή που επλάκωσε γι' αυτόν σκλαβιάς ηµέρα!»  

Σαν είπε αυτά, στο αρχοντοκάµωτο παλάτι µέσα εδιάβη 

325 κι ευτύς στον αντρωνίτη βρέθηκε µαζί µε τους µνηστήρες.  
Όµως τον Άργο η µοίρα εσκέπασε του σκοτεινού θανάτου, 
τον Οδυσσέα µόλις αντίκρισε στα είκοσι χρόνια απάνω.  

Πρώτος απ' όλους ο θεόµορφος Τηλέµαχος τον είδε 
τον Εύµαιο, στο παλάτι ως έµπαινε, κι ευτύς να πάει του γνέφει 

330 κοντά' κι αυτός, κοιτώντας γύρα του, του µοιραστή σηκώνει  
το άδειο σκαµνί, που εκείνος κάθουνταν και κρέατα στους µνηστήρες  
µοίραζε πλήθια, σύντας στρώνουνταν να φάνε στο παλάτι, 
κι ήρθε στην τάβλα του Τηλέµαχου κι αντίκρυ του το βάζει' 
και µόλις βρήκε εκεί και κάθισεν, ο κράχτης µια µερίδα  

335 του φέρνει κρέας, κι ακόµα του 'δωκε ψωµί από το πανέρι.  
Σε λίγο κι ο Οδυσσέας ξωπίσω του στο αρχονταρίκι έχώθη 
µε την ειδή ζητιάνου, γέροντα και λεροφορεµένου, 
και στο ραβδί ακουµπούσε, κι έζωναν ξεφτίδια το κορµί του. 
Στο φράξινο κατώφλι εκάθισε και στον κυπαρισσένιο  

340 της πόρτας παραστάτη ανάγειρε, που µαραγκός τον είχε  
ξύσει καλά µε τό σκεπάρνι του και γνοιαστικά σταφνίσει. 
Τον Εύµαιο φώναξε ο Τηλέµαχος να 'ρθεί κοντά του τότε, 
κι ολάκερο καρβέλι παίρνοντας απ' τ'όµορφο πανέρι 
κι όσα κοµµάτια κρέας οι φούχτες του χωρούσαν, τον προστάζει: 
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«Στον ξένο δωσ' τα τούτα γρήγορα, και πες του τους µνηστήρες  
γραµµή να πάρει διακονεύοντας, να µην αφήσει ουτ' ένα' 
είναι ή ντροπή µαθές αταίριαστη στον πού τον δέρνει η ανάγκη.»  



Κι ο θείος χοιροβοσκός, σαν άκουσε την προσταγή του, 
τρέχει στον Οδυσσέα και µε ανεµάρπαστα του συντυχαίνει λόγια: 

350 «Ξένε, σ' τα δίνει αυτά ο Τηλέµαχος και µου 'πε τους µνηστήρες  
γραµµή να πάρεις διακονεύοντας, κανένα µην αφήσεις' 
να 'χει ντροπή ο ζητιάνος, έλεγε, καθόλου δεν ταιριάζει.»  

Τότε ο Οδυσσέας ο πολυκάτεχος γυρνώντας αποκρίθη: 
«Αφέντη ∆ία, για τον Τηλέµαχο χαρές να γράφεις µόνο  

355 κι όσα λογιάζει µες στα φρένα του να του τελέψουν όλα!»  
Σαν είπε τούτα και στις φούχτες του τα εδέχτη, στο σκισµένο 
τ' απίθωσε σακούλι κι άρχισε να τρώει' την ίδιαν ώρα 
στο αρχονταρίκι το τραγούδι του κινούσε ο τραγουδάρης. 
Κι ο θείος τραγουδιστής σαν έπαψε κι απόφαγε ο Οδυσσέας, 

360 βουή τρανή οι µνηστήρες άσκωσαν. Κι ήρθε η Αθηνά Παλλάδα  
και στου Λαέρτη δίπλα στέκοντας το γιο του δίνει ορµήνια 
απ' τους µνηστήρες ό,τι απόµενε ψωµί να ζητιανέψει, 
πιος είναι δίκιος, ποιος είναι άνοµος να µάθει απ' όλους τούτους' 
µα κι έτσι εκείνη δέ θα γλίτωνε κανένα από το Χάρο.  

365 Και κίνησε να πάει γυρεύοντας, δεξιά µεριά, κι ολούθε  
το χέρι του άπλωνε, λες κι ήτανε ζητιάνος από χρόνια.  
Κι εκείνοι ξαφνιασµένοι του 'διναν από συµπόνια κάτι  
κι αναρωτιόνταν συναλλήλως τους ποιος ήταν, πούθε ερχόταν.  
Και τότε ο Μελανθέας τους µίλησεν, ο γιδολάτης, κι είπε:  

370 «Ακουστέ µου, της κοσµολόγητης βασίλισσας µνηστήρες,  
γι' αυτόν τον ξένο' τον αντάµωσα µαθές εγώ πιο πρώτα.  
Εδώ ο χοιροβοσκός τον έφερε το δρόµο δείχνοντας του' 
ποιος όµως είναι, πούθε πέτεται πως σέρνει, δεν κατέχω.»  

Στον Εύµαιο τότε ο Αντίνοος µίλησε, βαριά αποπαίρνοντάς τον:  

375 Χοιροβοσκέ, να µη σε ξέραµε! Τι µας τον φέρνεις πάλε  
δω πέρα τούτον; Οι άλλοι που 'ρχονται δε φτάνουν λες ζητιάνοι, 
οι ψωµοζήτες οι ανεβάσταγοι, των τραπεζιών η λέπρα; 
Παραπονιέσαι που του αφέντη σου τα πλούτη µαζώνονται 
και τρώνε τόσοι — και προσκάλεσες και τούτον από πάνω!» 

380 Εύµαιε, και συ του απηλογήθηκες, χοιροβοσκέ, και του 'πες:  
«Κι αν είσαι αρχόντου γιος, δε µίλησες, Αντίνοε, µυαλωµένα' 
ποιος είναι αυτός που πάει γυρεύοντας να κουβαλήσει ξένο; 
ξον να 'χει ανάγκη από την τέχνη του, για µαντολόγο κάποιον, 
για και γιατρέ» για µιαν αρρώστια του, για µαραγκό, για κάποιον 



385 απ' τους θεϊκούς τους τραγουδάρηδες, που φραίνουν τραγουδώντας.  
Μονάχα αυτούς µαθές στην άµετρη τη γης φωνάζει ο κόσµος. 
Ζητιάνο ποιος ποτέ προσκάλεσε, για να του φάει το βιος του; 
Μα πάντα δείχνεις πιο κακότροπος απ' όλους τους µνηστήρες 
στους δούλους του Οδυσσέα, µα πιότερο σα στέκω εγώ µπροστά σου. 

390 Μα αλήθεια, τι µε νοιάζει! Η φρόνιµη µονάχα Πηνελόπη  
να ζει εδώ µέσα κι ο Τηλέµαχος ο θεοδιωµατάρης!»  

Και τότε ο γνωστικός Τηλέµαχος του απηλογήθη κι είπε: 
«Τη χάρη κάνε µου και σώπαινε! Με τον Αντίνοο λόγια  
πολλά µη συναλλάζεις. Άσκηµα το συνηθάει ν' άγγρίζει  

395 τον κόσµο µε βρισιές αδιάκοπα, και σπρώχνει και τους άλλους.»  

Γυρνώντας στον Αντίνοο µίλησε µετά κι απηλογήθη:  
« Αλήθεια, Αντίνοε, πως µε γνοιάζεσαι, καθώς το γιο του ο κύρης, 
που αυτόν τον ξένο από το σπίτι µου ζητάς εγώ να διώξω 
µε άγριες φωνές. Μη δώσεις άδικο να κάνω τέτοιο, θέ µου! 

400 Πάρε και δωσ' του, έχεις το λεύτερο, σου το γυρεύω ατός µου,  
και µην ντραπείς γι' αυτό τη µάνα µου για από τους δούλους κάποιον, που στου 
Οδυσσέα του ισόθεου βρίσκουνται το σπίτι µέσα τώρα. 
Όµως δεν είναι αυτό πού γνοιάζεσαι βαθιά στα φρένα, µόνο  
το 'χεις να τρως εσύ καλύτερο παρά αλλουνού να δίνεις.»  

405 Γυρνώντας τότε ο Αντίνοος µίλησε κι απηλογήθη κι είπε:  
«Τηλέµαχε, γλωσσά κι απόκοτε, τι λόγια αυτά που κρένεις; 
Όλοι οι µνηστήρες αν τον φίλευαν µε τόσο δα από τούτο, 
τρεις µήνες θα 'κανε στο σπίτι σου ξανά να βάλει πόδι!»  

Μιλώντας το σκαµνί του ακρόδειξε, που κάτω απ' το τραπέζι 

410 το 'χε ν' απλώνει στις ξεφάντωσες τ' αστραφτερά του πόδια,  
Όµως οι επίλοιποι όλοι του 'διναν' σε λίγο είχε γεµίσει 
ψωµιά και κρέατα το σακούλι του' µα στο κατώφλι ως γύρνα, 
των Αχαιών εκεί καθούµενος να φάει τ' αποδοσίδια, 
πλάι στον Αντίνοο ξάφνου στάθηκε κι αυτά τα λόγια του 'πε: 

415 «Φίλε, δε δείχνεις ο αχαµνότερος µες στους Αργίτες να 'σαι'  
µε ρήγα µοιάζεις κι είσαι ο κάλλιος τους' γι'αυτό να δώσεις κάτι! Πρεπό 'ναι το δικό σου 
χάρισµα των άλλων τα δοσίδια 
να ξεπερνάει, κι εγώ στην άµετρη τη γη θα σε δοξάζω. 
Ήταν καιρός που σε αρχοντόσπιτο κι εγώ στον κόσµο ζούσα, 

420 
και πλούτη αφέντευα και χάριζα συχνά στο διακονιάρη,  
όποιος κι αν λάχαινε στην πόρτα µου κι όποια κι αν είχε ανάγκη. 



Κι ακόµα σκλάβους είχα αρίφνητους κι άλλα αγαθά περίσσια, 
όσα 'χει αυτός που ζει περίκαλα και πλούσιο τόνε κράζουν. 
Μα ο γιος του Κρόνου, ο ∆ίας, τ' αφάνισε, τέτοια η βουλή του θα 'ταν' 

425 να φύγω µε κουρσάρους µ' έσπρωζε' πολυταξιδεµένους,  
να πάω πολύ µακριά, στην Αίγυπτο, για να 'βρω το χαµό µου. 
Στον ποταµό το Νείλο τ' άραξα τα δρεπανόγυρτά µας 
πλεούµενα, κι ευτύς παράγγελνα στους γκαρδιακούς συντρόφους 
στ' άρµενα πλάι να µένουν, τ' άρµενα στο νου τους πάντα να 'χουν, 

430 και βίγλες τις κορφές επρόσταξα να πιάσουν ένα γύρο.  
Μα αυτοί το παραπήραν πάνω τους, και στην αποκοτιά τους 
των Αιγυπτίων τα πλούσια χτήµατα κινούσαν να πατήσουν, 
και σέρναν σκλάβες τις γυναίκες τους και τα µικρά παιδιά τους, 
και σκότωναν κι αυτούς. Μα ως έφτασε γοργά η βοή στην πόλη, 

435 εκείνοι, ακούγοντας το κάλεσµα, χαράµατα πρόφτασαν,  
κι ευτύς ο κάµπος όλος γέµισε πεζούς κι αµαξολάτες, 
και τα χαλκένια άστραφταν άρµατα. Στούς συντρόφους µου τότε 
φύτεψε ο ∆ίας ο κεραυνόχαρος δείλια κακιά, κι ουτ' ένας  
µπρος στον οχτρό εκρατήθη, τι ο χαµός µας είχε ζώσει ολούθε. 

440 Εκεί πολλούς δικούς µας σκότωσαν µε τα χαλκά κοντάρια,  
τους άλλους ζωντανούς τους έσερναν, να τους δουλεύουν σκλάβοι. 
Μένα µε δώκαν σ'έναν ξένο τους, που έτυχε εκεί, στου Γιάσου 
το γιο το ∆µήτορα, τον άρχοντα της Κύπρος' απ' την Κύπρο 
τώρα έχω φτάσει εδώ στα µέρη σας πολυβασανισµένος.»  

445 Κι ο Αντίνοος τότε του αποκρίθηκε κι αυτά τα λόγια του 'πε:  

«Τέτοιο κακό σαν ποιος µας το 'στειλε θεός, να µας χαλάσει 
το γιόµα τώρα; Απ' το τραπέζι µου µακριά! Στη µέση στάσου, 
µη βρεις µιαν άλλη Κύπρο κι Αίγυπτο πικρή να σε προσµένει, 
τέτοιος αδιάντροπος κι απόκοτος πού δείχνεις ψωµοζήτης! 

450 Σε όλους γραµµή περνώντας στέκεσαι, και δίνουν οι µνηστήρες  
αλόγιαστα' το βιος ποιος γνοιάζεται, ποιος το πονεί το ξένο; 
γι' αυτό και το χαρίζει ανέµελα, τι έχει όσα θέλει οµπρός του.»  

Πισωδροµώντας ο πολύβουλος του µίλησε Οδυσσέας: 
«Ωχού, τα κάλλη κι αν δε σου 'λειψαν, όµως µυαλό δεν έχεις! 

455 

Αλάτι λέω σπειρί δε θα 'δινες απ' το δικό σου σε άλλον,  
αφού σε ξένο εδώ καθούµενος τραπέζι να µου δώκεις  
ψωµί η καρδιά σου δεν το βάσταξε, κι ας έχεις τόσα οµπρός σου.»  

Αυτά είπε, και του Αντίνοου σύγκλυσε πιο ακόµα οργή τα φρένα, 



και λόγια του 'λεγε ανεµάρπαστα ταυροκοιτάζοντάς τον:  

460 «Το αρχονταρίκι δέ φαντάζουµαι γερός ν' αφήσεις τώρα  
και να' βγεις όξω, µια και βάλθηκες να µας αγκυλοχέψεις.»  

Είπε, και ρίχνοντας τον πέτυχε στο δεξιόν ώµο απάνω 
µε το σκαµνί, στην πλάτη ακρόκορφα, µα εκείνος στάθη ως βράχος 
και τη ριξιά του Αντίνοου δέχτηκε χωρίς να ξεσαλέψεί'  

465 την κεφαλή του εκίνησε άλαλος µονάχα, µελετώντας  
κακά στα φρένα, κι όπως κάθισε γυρνώντας στο κατώφλι, 
τ' ολόγιοµο σακούλι απίθωσε και στους µνηστήρες είπε:  
«Ακουστέ µου, της κοσµολόγητης βασίλισσας µνηστήρες, 
- το τι η καρδιά στα στήθη µέσα µου µε σπρώχνει να µιλήσω' 

470 καηµό δε νιώθει ουδέ παράπονο κανείς στα φρένα, αν τύχει  
να τον χτυπήσουν, καθώς πάσκιζε το βιος του ν' αφεντέψει, 
για να γλιτώσει για τα βόδια του για τ' άσπρα πρόβατά του. 
Όµως ο Αντίνοος τώρα µου 'ριξε για την κοι πια την έρµη, 
ανάθεµα τη! Πόσα βάσανα γι'αύτή δε σέρνει ο κόσµος!  

475 Μα αν έχουν κι οι ζητιάνοι και θεούς δικούς τους κι Ερινύες,  
αντίς για γάµο ο Αντίνοος θάνατο κακό να βρει, µακάρι!» 

Κι ο γιος του Ευπείθη, ο Αντίνοος, γύρισε κι απηλογήθη κι είπε: 
«Κάτσε και τρώγε, ξένε, αµίλητος, για τράβα αλλού, απ' το πόδι 
για από το χέρι µες στις κάµαρες οι νιοί να µη σε σύρουν, 

480 και ξεγδαρµένος βγεις ολόκληρος, µε αυτά που ξεστοµίζεις.»  

Αυτά είπε, και τους άλλους άµετρος θυµός τους συνεπήρε, 
κι αυτά φώναζαν απ' τους νιούτσικους τους φαντασµένους κάποιοι: 
«∆εν έκανες καλά τον άµοιρο που χτύπησες ζητιάνο' 
Που ξέρεις αν δεν είναι, δύστυχε, κανείς θεός ουράνιος; 

485 Συχνά οι θεοί, την όψη αλλάζοντας λογής λογής, παρόµοιοι  
µε αλλόξενους θνητούς, αγνώριστοι τις πολιτείες γυρνούνε,  
να δουν µαθές ποιοί άνθρωποι είναι άνοµοι και ποιοι κρατούν το δίκιο.»  

Τέτοια οι µνηστήρες λόγια του 'λεγαν, µα κείνος τ' αψηφούσε. 
Με πικραµένα κι ο Τηλέµαχος στεκόταν σπλάχνα, ως είδε  

490 

να τον χτυπούν, µα από τα µάτια του δε βγήκε δάκρυ, µόνο  
την κεφαλή του εκίνησε άλαλος, λογιώντας το χαµό τους.  

Η Πηνελόπη πάλι η φρόνιµη, σαν έφτασε στ' αφτιά της 
στο αρχονταρίκι πως τον χτύπησαν, µιλούσε µε τις σκλάβες:  



« Και σένα ας ρίξει, θέ µου, ο Απόλλωνας ο τρανοσαγιτάρης!»  

495 Γυρνώντας τότε κι η κελάρισσα της µίλησε Ευρυνόµη:  
«Αλήθεια, αν ήταν οι κατάρες µας να πιάναν, από τούτους 
ως την Αυγή την οµορφόθρονη ποιος θα 'χε πια αποµείνει;»  

Κι η Πηνελόπη τότε η φρόνιµη γυρνάει κι απηλογιέται: 
«Όλοι κακά µας κλώθουν, µάνα µου, και τους οχτρεύουµαι όλους, 

500 µα µόνο τον Αντίνοο µίσησα σαν του χαµού τη Λάµια!  
∆ω µέσα κάποιος ξένος άµοιρος τον έχει σπρώξει η ανέχεια 
και τριγυρίζει ζητιανεύοντας απ' τους µνηστήρες κάτι'  
όλοι του δώκαν και τον γέµισαν δοσίµατα, µονάχα 
αυτός µε το σκαµνί τον χτύπησε δεξιά µεριά στον ώµο.»  

505 Όση ώρα εκείνη µε τις σκλάβες της µιλούσε καθισµένη  
στο γυναικίτη, ο αρχοντογέννητος γιοµάτιζε Οδυσσέας' 
κι αυτή το θείο κοντά της κάλεσε χοιροβοσκό και του 'πε: 
«Εύµαιε, για σύρε, αρχοντογέννητε, και πες του ξένου να 'ρθει, 
για να του πω το καλωσόρισες και να ρωτήσω αν έχει  

510 µαθές ακούσει, ο καρτερόψυχος που βρίσκεται Οδυσσέας,  
για κι αν τον είδε ατός του' φαίνεται πολυταξιδεµένος.»  

Εύµαιε, και συ γυρνώντας έπειτα, χοιροβοσκέ, της είπες: 
«Αχ, να 'ταν οι Αχαιοί, βασίλισσα, για λίγο να σώπαιναν! 
Και τι δεν ιστορεί! Θα γήτευε στα στήθη την καρδιά σου! 

515 Μες στο καλύβι µου τον κράτησα τρεις νύχτες και τρεις µέρες,  
τι ήρθε σε µένα πρώτα, φεύγοντας κρυφά από τ' άρµενό του' 
κι ωστόσο δε µου αποδηγήθηκε τα τόσα βάσανα του. 
Στον τραγουδάρη πως τα µάτια σου στυλώνεις, που 'χει µάθει 
τραγούδια απ' τους θεούς πανέµορφα και ψάλλει στους ανθρώπους, 

520 και λαχταράς ν' ακούς ατέλειωτα, σαν πιάσει το τραγούδι'  
παρόµοια κι εκείνου µε γήτευαν τα λόγια στο µαντρί µου. 
Ήταν στην Κρήτη λέει το σπίτι του, στου Μίνωα την πατρίδα, 
και φίλος γονικός µου πέτουνταν πως είναι του Οδυσσέα, 
κι ως να 'ρθει εδώ χιλιοπαράδειρε και χιλιοβασανίστη.  

525 Να λέει δε σταµατάει πως άκουσε για το θεϊκό» Οδυσσέα  
πως βρίσκεται κοντά, στων Θεσπρωτών τη µυριοπλούσια χώρα,  
και ζει και κουβαλά αξετίµητα πολλά µαζί του πλούτη.»  
Κι η Πηνελόπη τότε η φρόνιµη του απηλογήθη κι είπε: 
«Σύρε και πες του να 'ρθει, µόνος του να µου τα πει, και τούτοι 

530 ας ξεφαντώνουν στις αυλόπορτες απ όξω καθισµένοι  



για µες στο σπίτι, αφού χαρούµενη νογοΰνε την καρδιά τους — 
πως όχι; αφού κρατιέται απείραχτο το βιος στ' αρχοντικά τους 
κι απ' το κρασί και το σιτάρι τους µονάχα οι δούλοι τρώνε, 
κι ατοί τους κάθε µέρα βρίσκουνται στο σπίτι το δικό µας 

535 τ' αρνιά µας σφάζοντας, τα βόδια µας και τις παχιές µας γίδες,  
χαροκοπώντας, το φλογόµαυρο ξοδιάζοντας κρασί µας, 
ανέγνοιοι' κι όλα εδώ ασωτεύουνται, κι άντρας κανείς δεν είναι, 
ως ο Οδυσσέας, από το σπίτι µας το χάλασµα να διώξει. 
Μα αν ο Οδυσσέας ερχόταν κι έφτανε στη γη την πατρική του, 

540 µε τον υγιό του θα γδικιώνουνταν γοργά τις ανοµίες τους.»  

Στα λόγια αυτά µε ορµή ο Τηλέµαχος φταρνίστη, και το σπίτι 
γύρω αντιλάλησε άγρια' γέλασε κι η Πηνελόπη τότε, 
γυρνάει στον Εύµαιο κι ανεµάρπαστα του συντυχαίνει λόγια:  
« Τρέχα, τον ξένο φώναξε µου τον, εδώ µπροστά µου να 'ρθεί' 

545 δεν είδες τώρα πως φταρνίστηκε στα λόγια που είπα ο γιος µου;  

Για τούτο λέω πως θα 'βρει ανέσφαλτος ο Χάρος τους µνηστήρες 
όλους! Τη µοίρα και το θάνατο δε θα γλιτώσει ουτ' ένας. 
Πάνω σ' αυτά κάτι άλλο θα 'λεγα, και συ στο νου σου βάλ' το' 
αν καταλάβω πως µιλώντας µου µονάχα αλήθειες είπε, 

550 θα πω να του χαρίσουν όµορφη χλαµύδα και χιτώνα.»  

Κι ο θείος χοιροβοσκός, σαν άκουσε την προσταγή της, τρέχει 
στον Οδυσσέα και µε άνεµάρπαστα του συντυχαίνει λόγια:  
«Πατέρα, ξένε, τώρα η φρόνιµη σε κράζει Πηνελόπη  
να πας, η µάνα του Τηλέµαχου' την έσπρωξε η καρδιά της 

555 να σε ρωτήσει για τον άντρα της, και τόσα που 'χει σύρει.  
Κι αν καταλάβει πως µιλώντας της µονάχα αλήθειες είπες, 
χλαµύδα και χιτώνα δώρο της θα πάρεις λέει' και τα 'χεις 
ανάγκη! Για ψωµί ζητιάνεψε γυρνώντας µες στη χώρα, 
για να χορτάσεις' όποιος άνθρωπος θελήσει, θα σου δώκει.»  

560 Κι ο αρχοντογέννητος, πολύπαθος του µίλησε Οδυσσέας:  
«Την πάσα αλήθεια εγώ στη φρόνιµη του Ικάριου θυγατέρα, 
την Πηνελόπη, τώρα θα 'λεγα, χωρίς καιρό να χάσω' 
τα ξέρω τα δικά του, σύραµε κι οι δυο τυράννια τόσα! 
Μα τρέµω τους πολλούς κακότροπους µνηστήρες, τι έχει φτάσει 

565 

η αδιαντρ πια κι η κακοσύνη τους στα σιδερένια ουράνια!  
Και τώρα ακόµα που τριγύριζα το αρχονταρίκι, εκείνος  
µε αφάνισε του πόνου ρίχνοντας, χωρίς να τον πειράξω,  



κι ούτε ο Τηλέµαχος µου στάθηκε κι ουδέ κανένας άλλος.  
Γι αυτό στην Πηνελόπη µήνυσε, κι ας έχει βιάση τόση,  

570 στην κάµαρα της µε το λιόγερµα να µε προσµένει, αν θέλει'  
κι ας µε ρωτήσει για τον άντρα της, το πότε θα γυρίσει,  
καθίζοντας µε πλάι στο τζάκι της' φορώ µαθές κουρέλια' 
στα πόδια τα δικά σου πρόσπεσα πιο πριν και το κατέχεις.»  

Κι ο θείος χοιροβοσκός, σαν άκουσε τα λόγια αυτά, γυρίζει, 

575 µα το κατώφλι µόλις διάβηκε, του κράζει η Πηνελόπη:  

«Εύµαιε, γιατί δε µου τον έφερες; σαν τι στοχάστη ο νους του; 
ποιος τον φοβέρισε και τρόµαξε; Για από ντροπή δε θέλει 
να τριγυρνάει στο σπίτι; Είναι άσκηµο να ντρέπεται ο ζητιάνος.»  

Εύµαιε, και συ γυρνώντας έπειτα, χοιροβοσκέ, της είπες: 

580 «Πολύ σωστά µιλάει' θα το 'βαζε στο νου του κι όποιος άλλος'  
λέει να ξεφύγει τους αράθυµους, ξαδιάντροπους µνηστήρες' 
γι' αυτό µηνάει µετά το λιόγερµα να τον προσµένεις να 'ρθει. 
Πολύ καλύτερο, βασίλισσα, και για την ίδια εσένα 
µόνη στον ξένο αν πεις το λόγο σου κι ακούσεις το δικό του.»  

585 Κι η Πηνελόπη τότε η φρόνιµη του απηλογήθη κι είπε:  
«Κοντός δεν είναι ο ξένος' το 'νιωσε µαθές τι θα γινόταν 
τι άλλοι σαν τούτους λέω δε βρίσκουνται στον κόσµον όλο µέσα  
δουλειές κακές να κλώθουν, άνοµες, στην τόσην αδικία τους.»  

Έτσι µιλούσε εκείνη, κι έφυγε για των µνηστήρων πίσω 

590 ο θείος χοιροβοσκός τη µαζώξη, σαν πια της τα 'πεν όλα'  
κι έσκυψε αµέσως στον Τηλέµαχο την κεφαλή, οι µνηστήρες  
να µην ακούσουν, κι ανεµάρπαστα κινούσε λόγια κι είπε: 
«Εγώ, καλέ µου, πάω τους χοίρους µας και κείνα να φυλάξω, 
το βιος σου και το βιος µου' γνοιάσου τα τα εδώ κι εσύ ως την άκρα.  

595 Τον ίδιο ατό σου πρώτα φύλαγε΄ µπορεί πολλά να πάθεις,  
το νου σου! Αργίτες πλήθος βρίσκουνται που θέλουν το χαµό σου. 
Να 'ταν ο ∆ίας να τους αφάνιζε, πριχού κακό µας κάνουν!»  

Κι ο γνωστικός γυρνάει Τηλέµαχος κι απηλογιά του δίνει:  
«Καλά, παππούλη! Ωστόσο πρόσµενε πιο πριν να δειλινίσεις' 
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κι ως φέξει, εδώ ξανάρχου φέρνοντας παχιά σφαχτά, να φάµε.  
Τ' άλλα εδώ πέρα εγώ κι οι αθάνατοι θεοί θα τα γνοιαστούµε.»  



Είπε, κι εκείνος ξανακάθισε στο µαγλινό σκαµνί του' 
και πια µε το φαγί σα φράθηκε και το πιοτό η καρδιά του, 
κινούσε για τους χοίρους, κι άφηνε κι αυλή κι αρχονταρίκι 

605 γεµάτα ανθρώπους που ξεφάντωναν χόρευαν, τραγουδούσαν  
οι χαροκόποι' πια σουρούπωνε µαθές κι η νύχτα ερχόταν.  

 

 Οµήρου Οδύσσεια - σ 

Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - Ι. Κακριδή 

 

-
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Στην ώρα πάνω ήρθε ένας ζήτουλας' τoν ξέραν στην Ιθάκη, 
που γύρνα ολούθε διακονεύοντας, την άπατη κοι πια του' 
δε σταµατούσε τρώοντας, πίνοντας, κι όµως αντρεία δεν είχε 
µηδέ κι ανάκαρα, κι ας έδειχνε τρανή η κορµοστασιά του' 

 

5 Αρναίο τον λέγαν σα γεννήθηκεν, η σεβαστή του η µάνα  
τον έβγαλε έτσι, όµως οι νιούτσικοι τον κράζαν Ίρο µόνο,  
τι πηγαινόφερνε µηνύµατα του κόσµου ολούθε γύρω. 
Τώρα να διώξει του 'ρθε µπαίνοντας απ' του Οδυσσέα το σπίτι 
τον Οδυσσέα τον ίδιον, κι έλεγε βαριά αποπαίρνοντάς τον: 

 

10 «Φεύγα απ' την πόρτα αλάργα, γέροντα, µη βγεις ποδοσυρµένος!  
∆ε βλέπεις, όλοι µε το µάτι τους µου γνέφουν εδώ µέσα 
τραβώντας να σε βγάλω' ντρέπουµαι και δεν το κάνω ωστόσο. 
Μα σήκω, µην αργείς, µην έρθουµε στα χέρια από τα λόγια!»  

Ταυροκοιτώντας ο πολύβουλος του µίλησε Οδυσσέας:  

15 «Καηµένε, εγώ κακό δε σου 'καµα, κακό δε σου 'πα λόγο'  
δε θα µε πείραζε δοσίµατα κι αν σου 'διναν περίσσια.  
Μας παίρνει το κατώφλι, ας κάτσουµε µαζί' δε σου ταιριάζει 
για ξένα να ζηλεύεις πράµατα' ζητιάνος δείχνεις να 'σαι 
καθώς εγώ, και βιος οι αθάνατοι θ' αργήσουν να µας δώσουν.  

20 Μα µη µου αντροκαλιέσαι, θέλοντας να χτυπηθείς µαζί µου,  
να µη θυµώσω, κι αν και γέροντας, µε γαίµα σου γεµίσω 
στήθος και χείλια' κι έτσι θα 'βρισκα την πλέρια αξεγνοιασιά µου 
από ταχιά' τι δε φαντάζουµαι ξανά στο αρχονταρίκι 
πια του Οδυσσέα, που ο ρήγας γέννησε Λαέρτης, να διαγείρεις.»  

25 
Κι ο Ίρος ο ζήτουλας θυµώνοντας του απηλογήθη κι είπε:  
«Ωχού µου, ιδές του βρωµογούρουνου πως πάει ροδάνι η γλώσσα, 

 



ίδια γριάς κοντά στο τζάκι της! Μα αν µε τα δυο µου χέρια 
του δώκω, συφορά του µέλλεται' τα δόντια του όλα χάµω 
θα του πετούσα απ' τα σαγόνια του, σα χοίρου που ρηµάζει 

30 χωράφι ξένο. Ζώσου γρήγορα, να ιδούν και τούτοι τώρα  
το πάλεµα µας' είµαι νιότερος — µαζί µου πως τα βάζεις;»  

Ο ένας τον άλλον έτσι ξάγγριζε στο µαγλινό κατώφλι 
µπροστά στα τρίψηλα πορτόφυλλα, συµπώντας το θυµό του. 
Κι ο Αντίνοος ο τρανός, ακούγοντας το πως µάλωναν, ξάφνου  

35 στα γέλια ξέσπασε και φώναξε γυρνώντας στους µνηστήρες:  
Αλήθεια, ως τώρα δε µας έλαχε, σύντροφοι, τέτοιο πράµα,  
µια τέτοια µέσα εδώ ξεφάντωση' κάποιος θεός τη στέλνει!  
Ο Ίρος κι ο ξένος, δέστε, πιάστηκαν κι αντροκαλιούνται οι δυο τους  
στα χέρια να 'ρθουν. Ας τους σπρώξουµε και µεις να χτυπηθούνε!»  

40 Αυτά είπε, κι όλοι τους πετάχτηκαν απ' τα θρονιά µε γέλια,  
και γύρω στους ζητιάνους έτρεξαν τους κακοφορεµένους' 
κι ο γιος του Ευπείθη, ο Αντίνοος, µίλησε κι αναµεσό τους είπε: 
«Έχω να πω ένα λόγο, πέρφανοι µνηστήρες, αγρικατε!  
Γιδοκοιλιές στο τζάκι, ψήνουµε, γεµάτες ξίγκι κι αίµα,  

45 να 'χουµε απόψε για το δείπνο µας' και τώρα από τους δυο τους  
ο που θα δείξει δυνατότερος στο τέλος και νικήσει, 
όποια κοι πια του αρέσει, µόνος του να σηκωθεί να πάρει' 
και πάντα να 'ρχεται στις τάβλες µας, κι ουδέ κανέναν άλλον 
θ' αφήνουµε δω µέσα ζήτουλα για διακονιά να µπαίνει.»  

50 Αυτά είπε ο Αντίνοος, και στο λόγο του µετά χαράς συγκλίναν  
µε πονηριά κι ο πολυµήχανος τους µίλησε Oδυσσέας: 
«Φίλοι, δε γίνεται µε νιότερο να πιάνεται ένας γέρος, 
που 'χει τραβήξει τόσα βάσανα' µα είναι η κοι πια µου τώρα 
που µε ξεσήκωσε η κακόπραγη — για να µε δείρει ετούτος! 

55 Ελάτε ωστόσο, αµώστε µου όλοι σας όρκο τρανό, κανένας  
πως δε θ' απλώσει απάνω µου άνοµα το χέρι το βαρύ του, 
τον Ίρο να συντρέξει θέλοντας, να µε καταπονέσει.»  

Είπε, κι αυτοί, καθώς τους γύρευε, τον όρκο έδωκαν όλοι- 
και µόλις άµωσαν και τέλεψαν τον όρκο, αναµεσό τους  
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είπε ο Τηλέµαχος ο αντρόκαρδος στον Οδυσσέα γυρνώντας:  
«Ξένε, αν σε σπρώχνει το κουράγιο σου κι η πέρφανη καρδιά σου 
να βγεις µπροστά του, τους επίλοιπους Αργίτες µη φοβάσαι' 
µε πλήθος θα τα βάλη αντίµαχους όποιος χτυπήσει εσένα. 



Εγώ σε φίλεψα στο σπίτι µου! Κι ο Αντίνοος θα συγκλίνει  

65 τώρα κι ο Ευρύµαχος στη γνώµη µου, τι έχουν µυαλό κι οι δυο τους.» 

Αυτά είπε εκείνος, κι όλοι εσύγκλιναν, µα ως γύρω στ' αχαµνά του 
ζώστη ο Οδυσσέας µε τα κουρέλια του, µεριά καλοδεµένα,  
χυτά φανέρωσε, και φάνηκαν ώµοι φαρδιοί και στήθη 
και δυνατά βραχιόνια' κι έφτασε κοντά του κι η Παλλάδα 

70 και το κορµί σιδεροστέλιωσε µεµιάς του στρατολάτη.  
Κι όλοι οι µνηστήρες τότε τα 'χασαν και βάστισεν ο νους τους, 
κι έτσι µιλούσεν ο καθένας τους στο διπλανό γυρνώντας: 
«Τέτοια µεριά που ο γέρος έδειξε τραβώντας τα κουρέλια, 
τον Ίρο πες τον Ξέιρο, χάθηκε! Γυρεύοντας επήγε!»  

 

75 Εκείνοι τούτα έλεγαν, κι έσπασε του Ίρου η χολή, µα κι έτσι  
µεβιάς τον ζώσαν, κι ως τον έφεραν στη µέση εκεί οι υπηρέτες  
αλαφιασµένο κι όλες του 'τρεµαν οι σάρκες στο κορµί του,  
τον αποπήρε ο Αντίνοος άσκηµα κι αυτά τα λόγια του 'πε:  

«Να πέθαινες, βοΐδοµωρόλογε, να µη γεννιόσουν κάλλιο,  

80 αν τρόµος σ' έπιασε και σκιάζεσαι µπροστά σε τούτον τώρα, 
το γέρον άνθρωπο, που βάσανα τον έχουν τόσα δείρει.  
Πάνω σ' αυτό κάτι άλλο θα 'λεγα, που σίγουρα θα γένει:  
Αν τούτος δείξει δυνατότερος και σε καταπονέσει,  
σε µαύρο πλοίο για την αντίπερα µεριά θα σε φορτώσω,  

85 στο ρήγα να σε παν τον Έχετο, τον ανελέητο, µύτη  
κι αφτιά να σου θερίσει µε άσπλαχνο χαλκό, και τ' αχαµνά σου  
να ρίξει στα σκυ πια ανασπώντας τα, που ωµά θα τα σπαράξουν.»  
Είπε, κι αυτόν ακόµα πιότερη τον έκοψε τροµάρα' 
κι όπως στη µέση εκεί τους έφεραν, µαζί τα χέρια ασκώσαν 

90 κι αναρωτήθη ο θείος, πολύπαθος για µια στιγµή Oδυσσέας,  
σωριάζοντας τον µ' ένα χτύπηµα να πάρει τη ζωή του, 
για κάλλιο πιο αλαφρά χτυπώντας τον να τον ξαπλώσει µόνο; 
Κι αυτό του εκάστη, ως διαλογίζουνταν, το πιο καλό, η χτυ πια του  
να 'ναι αλαφριά, τι θα τον ένιωθαν ποιος είναι αλλιώς οι Αργίτες. 

95 Κι ως πήραν φόρα, τον εχτύπησε στον δεξιόν ώµο απάνω  
ο Ίρος, µα αυτός στο σβέρκο του 'δωκε, κάτω απ' τ' αφτί, και µέσα 
του θρει τα κόκαλα, και γέµισε µεµιάς το στόµα του αίµα. 
Μουγκρίζοντας στη σκόνη εκύλησε, και σφίγγοντας τα δόντια 
τη γη κλωτσούσε µε τα πόδια του. Κι οι αντρόκαρδοι µνηστήρες 

100 µε σηκωµένα χέρια πέθαναν στα γέλια. Κι ο Oδυσσέας  

 



πήρε απ' το πόδι και τον έσερνε, κι απ' την αυλή ως έβγηκε 
κι απ' τις κολόνες της αυλόπορτας, να γείρει τον καθίζει 
στο φράχτη απάνω' κι όπως του 'δωκε κι ένα ραβδί στο χέρι,  
γυρνώντας του 'πε κι ανεµάρπαστα κινούσε λόγια οµπρός του: 

105 «Κάθισε τώρα αυτού κι απόδιωχνε τους χοίρους και τους σκύλους' 
σε ξένους και φτωχούς δε γίνεται να κάνεις πια κουµάντο, 
τέτοιος χαµένος που 'σαι, συφορά µη σου 'ρθει πιο µεγάλη.»  

Είπε, και πέρασε στους ώµους του το βρώµικο σακούλι, 
που ήταν ολότρυπο κι εκρέµουντάν από σκοινί, και πίσω 

110 γυρνώντας στο κατώφλι κάθισε' γυρνούσαν κι οι άλλοι µέσα  
από καρδιάς γελώντας κι άρχισαν να τόνε χαιρετίζουν: 
«Ο ∆ίας µακάρι κι οι άλλοι αθάνατοι να σου χαρίσουν, ξένε, 
ό,τι καλό στα φρένα επόθησες και λαχταρά η καρδιά σου, 
που έκανες τούτον τον ανέµπληστο να µη γυρνάει στη χώρα  

115 να ζητιανεύει πια στ' αντίπερα κι εµείς γοργά θα πούµε  
στο ρήγα να τον παν τον Έχετο, που από σπλαχνιά δεν ξέρει.»  

Αυτά είπαν, κι ο Oδυσσέας εχάρηκε για τον καλό το λόγο' 
ευτύς ο Αντίνοος µπρος του απίθωσε κοι πια µεγάλη, γαίµα  
και ξίγκι ολόγεµη, κι ο Αµφίνοµος απ' το πανέρι επήρε  

120 και δυο ψωµιά µπροστά του απίθωσε' µετά χρυσό ποτήρι  
στο χέρι του 'βαλε, του µίλησε και τόνε χαιρετούσε:  
«Γεια σου, πατέρα ξένε, κι άµποτε να καλοριζικέψεις 
στα χρόνια που θα 'ρθούν, τι βάσανα πολλά σε δέρνουν τώρα.»  

Τότε ο Oδυσσέας ο πολυκάτεχος του απηλογήθη κι είπε:  

125 «Αλήθεια, Αµφίνοµε, µου φαίνεσαι περίσσια γνώση να 'χεις'  
τέτοιος κι ο κύρης σου, όπως άκουσα, τρανός και παινεµένος, 
απ' το ∆ουλίχιο, ο Νίσος, άρχοντας και βαριοκοπαδάρης. 
Τέτοιο γονιό έχεις, λεν, και φρόνιµος µου δείχνεις' θα µιλήσω 
λοιπόν κι εγώ, κι εσύ τα λόγια µου στοχάσου κι άκουσε µου: 

130 Πλάσµα κανένα από τον άνθρωπο πιο αδύναµο δεν είναι  
άλλο στη γης, απ' όσα πάνω της σαλεύουν κι ανασαίνουν  
όσο µαθές βαστούν τα πόδια του και προκοπή του δίνουν  
οι αθάνατοι, κακές αργότερα δε βάζει ο νους του µέρες. 
Μα κι όντας οι θεοί οι τρισεύτυχοι τον ρίξουν σε τυράννια, 
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και τούτα τα βαστά, µε υποµονή καρδιά, κι αθέλητα του.  

Κατά που αλλάζει των αθάνατων και των θνητών ο κύρης  



την πάσα µέρα, αλλάζει κι ο άνθρωπος στη γης αύτη τα φρένα. 
Κι εγώ καλότυχος µου γράφουνταν µες στους ανθρώπους να 'µαι 
µα µ' έσπρωχναν η αντρεία κι η δύναµη, κι είχα αδερφούς και κύρη,  

140 που πλάτες µου 'καναν, κι αδίκησα κόσµο πολύ' για τούτο  
κανείς ποτέ µη θέλκι µε άνοµα να καταπιάνεται έργα,  
µον' των θεών τα δώρα αµίλητος να χαίρεται, ό,τι δώσουν. 
Και σεις δουλειές να κάνετε άδικες εδώ θαρώ οι µνηστήρες,  
το βιος χαλνώντας, τη συντρόφισσα καταφρονώντας κάποιου, 

145 που για πολύ πια δεν του µέλλεται να λείπει απ' τους δικούς του  
και το νησί του, µόνο βρίσκεται κοντά, σας λέω... Μα εσένα 
κάποιος θεός µακριά να σ' έπαιρνε, στο σπίτι σου, µπροστά του 
να µη βρεθείς, ξανά στα χώµατα τα πατρικά αν διαγείρεί' 
τι µια και µπει µες στο παλάτι του, λέω βολετό δεν είναι 

150 πια δίχως αίµα να χωρίσετε µε κείνον οι µνηστήρες.»  

Είπε, και στάλαξε µελόγλυκο κρασί, πριν πιεί κι ατός του, 
και το ποτήρι στου αρχοντόπουλου το γύρισε τα χέρια. 
Με την καρδιά βαριά κι ο Αµφίνοµος, την κεφαλή σκυµµένη, 
πίσω γυρνάει' ψυχανεµίζουνταν µαθές το χαλασµό του.  

 

155 Μα ουδ' έτσι γλίτωσε το θάνατο' και τούτον µε τα χέρια  
και το κοντάρι του Τηλέµαχου τον δάµασε η Παλλάδα. 
Ωστόσο στο θρονί του εκάθισε, που λίγο πριν καθόταν.  
Τότε η Αθηνά, η θεά η γλαυκόµατη, στην Πηνελόπη ξάφνου  
έδωκε φώτιση, στη φρόνιµη του Ικάριου θυγατέρα,  

160 µπρος στους µνηστήρες να 'βγει, τι ήθελε τα φρένα των µνηστήρων  
να ξεσηκώσει ακόµα πιότερο, για να φανεί κι ατή της  
µπροστά στο γιο, µπροστά στον άντρα της πιο τιµηµένη ακόµα. 
Και πρώτα γέλασε παράταιρα κι αποµιλεί και κρένει:  
«Πρώτη φορά, Ευρυνόµη, πόθησα να βγω, ποτέ µου ως τώρα,  

165 για να µε ιδούν, κι ας τους οχτρεύουµαι, µπροστά τους οι µνηστήρες.  
Κι ένα στο γιο µου λόγο να 'λεγα, που θα 'ναι για καλό του' 
όλη την ώρα µε τους άνοµους µνηστήρες να µη σµίγει'  
λόγια γλυκά του λεν, µα πίσω του κακό του µελετούνε.»  

Γυρνώντας τότε κι η κελάρισσα της µίλησε Ευρυνόµη:  
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«Αλήθεια, τούτα που 'πες, κόρη µου, σωστά και δίκια είν' όλα.  
Σύρε λοιπόν στο γιο σου, πες του τα, και τίποτα µην κρύψεις.  
Όµως πιο πρώτα λούσου κι άλειψε τα µάγουλα µε µύρα'  
µην πας ως είσαι, µε το πρόσωπο στα κλάµατα λουσµένο' 

 



καλά µαθές δεν είναι, αδιάκοπα να κλαις και να θρηνάσαι. 

175 Κι ο γιος σου τώρα πια µεγάλωσε, του βγήκαν και τα γένια,  
καθώς ευκιόσουν στους αθάνατους να τόνε δεις µια µέρα.»  

Κι η Πηνελόπη τότε η φρόνιµη γυρνάει κι απηλογιέται: 
«Όσο, Ευρυνόµη, κι αν µε γνοιάζεσαι, του κάκου µη γυρεύεις 
γνώµη ν' αλλάξω τώρα, να λουστώ και ν' αλειφτώ µε µύρα. 

180 Τα κάλλη τα δικά µου τα 'σβησαν οι αθάνατοι του Όλύµπου,  
απ' τον καιρό που εκείνος έφυγε στα βαθουλά καράβια. 
Στην Ιπποδάµεια τώρα µίλησε και στην Αυτόνοη, να 'ρθουν  
µαζί µου, δίπλα εκεί να στέκουνται, στο αρχονταρίκι ως θα 'µπω' 
τι να βρεθώ µονάχη ντρέπουµαι σε τόσους άντρες µέσα.»  

185 Αυτά της είπε, κι η γερόντισσα το γυναικίτη αφήκε,  
στις σκλάβες για να πάει το µήνυµα και να τις σπρώξει να 'ρθουν.  

Τότε η Αθηνά, η θεά η γλαυκόµατη, στοχάστηκε άλλα πάλε' 
της Πηνελόπης, µε ύπνο ολόγλυκο περέχυσε τα µάτια' 
κι έγειρε πίσω και κοιµήθηκε κι οι αρµοί της ελυθήκαν  

190 πα στο θρονί' κι εκεί στον ύπνο της τη στόλισε µε δώρα  
αθάνατα η θεά η τρισεύγενη, για να τη δουν οι Αργίτες 
και να σαστίσουν πρώτα τ' όµορφο παστρεύει πρόσωπο της  
µε θείο φταµόρφι, που το αλείβεται κι η οµορφοστεφανούσα 
Κυθέρεια, σε χορό ερωτιάρικο κινώντας µε τις Χάρες' 

195 κι ακόµα πιο αψηλή την έκανε και πιο µεστή να δείχνει,  
και πιο χιονάτη κι απ' το φίλντισι το καλοδουλεµένο. 
Ως τούτα τέλεψε η τρισεύγενη θεά, κινάει και φεύγει. 
Κι ήρθαν οι δυο κρουσταλλοβράχιονες απ' το παλάτι βάγιες,  
κι όπως φώναζαν, την έσήκωσαν απ' το γλυκό τον ύπνο' 

200 κι εκείνη, µε τα χέρια τρίβοντας τα µαγουλά της, είπε:  
«Γλυκό αποκάρωµα που µ' έζωσε την τρισερηµιασµένη!  
Η Άρτεµη η αγνή µακάρι θάνατο τόσο γλυκό και τώρα  
µεµιάς να µου' δινε, τα κλάµατα να λείπαν, τη ζωή µου  
να µην αφάνιζα, τον άντρα µου, τις τόσες προκοπές του  

205 αποζητώντας' τι ξεχώριζε µες στους Αργίτες όλους.»  
Αυτά είπε, κι απ' το ανώι το λιόφωτο να κατεβαίνει πήρε, 
όχι µονάχη' οι δυο ξοπίσω της την ακλουθούσαν βάγιες.  
Και τους µνηστήρες σαν αντίκρισε των γυναικών το θάµα, 
σε µια κολόνα δίπλα εστάθηκε της στεριάς στέγης, κι είχε 

210 κρυµµένο ολόγυρα τα µάγουλα µε στραφτερή µαντίλα.  



Κι ως οι πιστές της βάγιες στάθηκαν ζερβόδεξα, τα γόνα 
σε µια στιγµή εκείνων παράλυσαν, και λαχτάρησαν όλοι 
να κοιµηθούνε στο κρεβάτι της, του πόθου σκλαβωµένοι. 
Μα αυτή µιλούσε στον Τηλέµαχο, τον ακριβό το γιο της:  

215 «∆εν έχεις πια µυαλό, Τηλέµαχε, σου 'χει απολείψει η γνώση!  
Παιδί σαν ήσουν, είχες πιότερη στα φρένα σου ξυπνάδα'  
και τώρα, τόσο που µεγάλωσες και παλικάρι εγίνης, 
που κι ένας ξένος λέω, το διώµα σου θωρώντας και τις χάρες, 
θα 'λεγε ενός αντρούς καλότυχου πως είσαι η φύτρα — τώρα 

220 τα φρένα πια δεν τα 'χεις άδολα κι ουδέ σωστή τη γνώµη.  
Μες στο παλάτι µας πως µπόρεσε να γίνει τέτοιο πράµα, 
στον ξένο τούτον έτσι αταίριαστα ν' αφήσεις να φερθούνε; 
Τι θα γινόταν, πες, αν έβρίσκε στο σπίτι µας τον ξένο 
απ' τ' αγρια αυτά τραβοπαλέµατα κακό κανένα οµπρός σου;  

225 Του κόσµου πια η ντροπή θα σ' έπνιγε κι η καταφρόνια αλήθεια!»  

Κι ο γνωστικός γυρνάει Τηλέµαχος κι απηλογιά της δίνει: 
«Μητέρα, δε µου κακοφαίνεται που θύµωσες µαζί µου' 
µα το καλό και το χειρότερο κατέχω εγώ να κρίνω,  
τα φρένα µου νογούν, ανέµυαλος ως πρώτα πια δεν είµαι' 

230 µα και τα πάντα λέω δε δύνουµαι σωστά να κρίνω ακόµα'  

τι αυτοί, κακά στο νου τους κλώθοντας, σκοτίζουν το µυαλό µου,  
καθένας κι απ' αλλού καθούµενος — και ποιος να µε συντρέξει; 
Μα τώρα, ως οι µνηστήρες το 'θελαν, το πάλεµα δε βγήκε, 
του ξένου µε τον Ίρο' φάνηκε πιο δυνατός ο πρώτος.  

235 Να 'ταν, πατέρα ∆ία κι Απόλλωνα και συ Αθηνά Παλλάδα,  
παρόµοια τώρα τα κεφάλια τους να γέρναν οι µνηστήρες 
ξεπνοισµένοι, στον αυλόγυρο µισοί του παλατιού µας  
κι οι άλλοι στο σπίτι, και τα γόνατα να 'χουν λυθεί ολονώ τους,  
καθώς τον Ίρο, στην οξώπορτα που κάθεται εκεί πέρα  

 

240 κι έχει κρεµάσει το κεφάλι του, λες κι είναι µεθυσµένος,  
κι ουδ' όρθιος να σταθεί στα πόδια του µπορεί, κι ουδέ να φύγει  
πίσω ξανά, ούθεν ήρθε' λύθηκαν µαθές τα γόνατα του.»  

Εκείνοι τέτοια συναλλήλως τους κουβέντιαζαν, και τότε 
ο Ευρύµαχος γυρνώντας µίλησε της Πηνελόπης κι είπε:  

245 

«Αν όλοι, Πηνελόπη, φρόνιµη του Ικάριου θυγατέρα,  
σε βλέπαν οι Αχαιοί που κάθουνται στο Άργός το ιάσιο γύρα, 
µνηστήρες πιότεροι στο σπίτι σου θα τρώγαν — αύριο κιόλα!  

 



τι ποια γυναίκα αλήθεια δύνεται στα ζυγιασµένα φρένα,  
στην οµορφιά και στο παράστηµα να παραβγεί µαζί σου;»  

250 Κι η Πηνελόπη τότε η φρόνιµη γυρνάει κι απηλογιέται:  
«Τις χάρες µου που λες, Ευρύµαχε, τα ανάριµµα, τα κάλλη, 
µου τις αφάνισαν οι αθάνατοι τη µέρα που κινούσαν  
οι Αργίτες για την Τροία, κι αντάµα τους το ταίρι µου, ο Oδυσσέας! 
Αλήθεια, εκείνος πίσω αν διάγερνε και νοιάζουνταν για µένα,  

255 θα 'ταν και πιο µεγάλη η δόξα µου και πιο όµορφα τα πάντα.  
Μα τώρα λιώνω, τι µου σώριασε κακά ο θεός περίσσια.  
θυµούµαι, όταν κινούσε κι άφηνε τη γη την πατρική του, 
το χέρι το δεξιό µου φούχτωσε πα στον αρµό και µου 'πε: 
,, Γυναίκα, αλήθεια δέ φαντάζουµαι πως οι αντρειωµένοι Αργίτες  

260 από της Τροίας τα µέρη ανέβλαβοι θα στρέψουµε όλοι πίσω' 
κι οι Τρώες ακούγονται πολέµαρχοι πως είναι ψυχωµένοι' 
να ρίχνουν και κοντάρι ξέρουνε, να σέρνουν και δοξάρι, 
κι αµάξια ν' ανεβαίνουν, που άλογα γοργά ως τα σέρνουν, δίνουν 
τη νίκη γρήγορα στον πόλεµο και στο φριχτό το απάλε.  

265 Ποιος ξέρει από θεού αν µου µέλλεται λοιπόν να στρέψω πίσω,  
για να χαθώ κει πέρα. Φρόντιζε πια εσύ γι' αυτά που αφήνω.  
Τη µάνα και τον κύρη γνοιάζου τους στο σπίτι µας ως πρώτα, 
κι ακόµα πιο καλά, όσο βρίσκουµαι στα ξένα εγώ µακριά τους.  
Μα ως δεις στου γιου µας πια τα µάγουλα τα γένια να φυτρώνουν, 

270 τότε το σπίτι µας παράτησε, να πάρεις όποιον θέλεις. 

Εκείνος τέτοια µου παράγγελνε' τώρα αληθεύουν όλα' 
και θα 'ρθει η νύχτα, τον αγλύκαντο που θ' αντικρίσω γάµο 
εγώ η κατάρατη, που µου 'σβησε κάθε αναγάλλια ο ∆ίας!  
Μα κι άλλη την καρδιά µου ασήκωτη πλακώνει πίκρα τώρα' 

275 τέτοια φερσίµατα πρωτύτερα δε δείχναν οι µνηστήρες!  
«Οταν γυρεύουν µιαν αρχόντισσα και πλουσιοθυγατέρα  
να παντρευτούν και συνορίζουνται ποιος ταίρι θα την πάρει,  
δικά τους βόδια πάντα φέρνουνε κι αρνιά καλοθρεµµένα, 
να φαν οι συµπεθέροι, κι όµορφα της κόρης δίνουν δώρα, 

280 και δε ρηµάζουν αλογάριαστα το ξένο βιος ποτέ τους.»  

Στα λόγια της ο θείος, πολύπαθος εχάρηκε Oδυσσέας,  
που δώρα να τους πάρει εγύρευε και πλάνευε µε λόγια  
γλυκά τα φρένα τους, µα µέσα της διαλογιζόταν άλλα.  
Κι ο γιος του Ευπείθη, ο Αντίνοος, γύρισε κι απηλογήθη κι είπε:  



285 «Αν θέλει, Πηνελόπη, φρόνιµη του Ικάριου θυγατέρα,  
κανένας από µας χαρίσµατα για σένα εδώ να φέρει, 
να τα δεχτείς, τι θα 'ταν άπρεπο να του αρνηθείς το δώρο.  
Μα εµείς για τις δουλειές δε φεύγουµε µηδέ γι' αλλού κινούµε, 
πριν παντρευτείς εσύ διαλέγοντας τον κάλλιο απ' τους Αργίτες.»  

290 Αυτά είπε ο Αντίνοος, κι ως στο λόγο του συγκλίναν όλοι εκείνοι, 
από 'ναν κράχτη έστειλαν όλοι τους, τα δώρα τους να φέρει. 
Μαντί µεγάλο ο κράχτης έφερε του Αντίνοου, ξοµπλιασµένο, 
πανώριο' κλειδωτήρια δώδεκα το εκράτουν πάνω ως κάτω, 
µαλαµατένια και που αγκίστρωναν σε γυριστά θηλύκια.  

295 Γιορντάνι στον Ευρύµαχο έφερε που ξάστραφτε σαν ήλιος  
κι οι χάντρες του οι χρυσές συνάλλαζαν µε τις κεχριµπαρένιες. 
Και του Ευρυδάµα τα παιδόπουλα δυο σκουλαρίκια έφεραν,  
τρίπετρα, µόρικα, που η χάρη τους στραφτάλιζε περίσσια.  
Κι ένα παιδόπουλο απ' του Πείσαντρου, του γιου του Πολυχτόρου,  

300 µιαν αλυσίδα ατίµητη έφερε, για το λαιµό στολίδι' 
κι ο κάθε Αργίτης κι ένα χάρισµα της έφερνε πανώριο. 
Κι όπως µετά στο ανώγι ανέβηκε των γυναικών το θάµα,  
µαζί κι οι βάγιες τα πεντάµορφα της κουβαλούσαν δώρα' 
κι εκείνοι στο χορό το γύρισαν και στο γλυκό τραγούδι 

305 και περίµεναν ξεφαντώνοντας το βράδυ πότε θα 'ρθει.  
Και σύντας πια το βράδυ σύσκοτο στους χαροκόπους ήρθε,  
στο αρχονταρίκι πήραν κι έστησαν γοργά τρεις πυροστάτες, 
να φέγγουν, κι έβαλαν απάνω τους στεγνά ένα γύρο ξύλα, 
από καιρό στεγνά, κατάξερα, σκισµένα µε τσεκούρι  

310 πριν λίγο, και δαδιά ανακάτεψαν, κι οι δούλες του Οδυσσέα  
του καρτερόψυχου συδαύλιζαν µια µια τους κάθε τόσο. 
Και τότε ο αρχοντικός, πολύβουλος τους µίλησε Oδυσσέας:  
«Του ρήγα του Οδυσσέα που χρόνισε στα ξένα οι δούλες, σύρτε 
στα γυναικίτη, στη βασίλισσα κοντά την τιµηµένη,  

 

315 και πιάστε κλώθετε, κοιτάζοντας ο νους της να ξεδώσει,  
για πάρτε και µαλλί να ξάνετε στην κάµαρα της µέσα.  
Εγώ είµαι εδώ γι' αυτούς να γνοιάζουµαι, το φως να µην τους σβήσει' 
κι ως την Αυγή την οµορφόθρονη να θέλουν να καθίσουν,  
πολλά έχω πάθει κι είµαι υπόµονος και δε µε βάζουν κάτω!»  

 

320 

Είπε, κι αυτές γοργά κοιτάχτηκαν και ξέσπασαν στα γέλια,  
µα η Μελανθώ η γιοµορφοµάγουλη βαριά τον αποπήρε,  
του ∆όλιου η κόρη' ως θυγατέρα της την είχε αναστηµένη  
η Πηνελόπη και µε ολόχαρα τη γέµιζε παιχνίδια' 

 



µα τούτη στους καηµούς της ρήγισσας δεν ένιωθε συµπόνια,  

325 µον' αγαπούσε τον Ευρύµαχο και πλάγιαζε µαζί του.  
Και τώρα αυτή µε φαρµακόλογα στον Οδυσσέα µιλούσε:  
«Συφοριασµένε ξένε, τα 'χασες, έχει σαλέψει ο νους σου!  
Σε χαλκιδιό δεν πας καλύτερα να γείρεις να πλαγιάσεις,  
για και σε χάνι, µόνο κάθεσαι σε τόσους άντρες µέσα  

330 και φαφλατίζεις έτσι απόκοτα, χωρίς να νιώθεις φόβο!  
Τα φρένα το κρασί σου θόλωσε; για ο νους σου κατεβάζει  
τέτοιας λογής κουβέντες πάντα του και λες του ανέµου λόγια;  
Για σ' έπνιξε η χαρά που νίκησες τον Ίρο το ζητιάνο;  
Από τον Ίρο δυνατότερος µη σηκωθεί κανένας  

335 και το κεφάλι σου ζερβόδεξα µε τα γερά του χέρια  
χτυπήσει, και γεµάτον αίµατα σε διώξει από το σπίτι!»  
Κι είπε ο Oδυσσέας ο πολυµήχανος ταυροκοιτάζοντάς τη:  
«Θα τρέξω να 'βρω τον Τηλέµαχο, να µαρτυρήσω, σκύλα, 
τα όσα µου λες, κι αυτός αρπώντας σε κοµµάτια θα σε κάνει!»  

340 Είπε, κι οι δούλες µε τα λόγια του τρόµαξαν, και κίνησαν  
περνώντας µέσα από τις κάµαρες' τους είχε λύσει ο φόβος 
κάτω τα γόνατα, τι θάρρευαν, ό,τι είπε, θα το κάνει.  
Μα αυτός στους πυροστάτες που άναβαν στεκόταν πλάι, να φέγγουν, 
και σε όλους έριχνε τα µάτια του, και µες στα φρένα του άλλα  

345  κλωθογυρνούσε, που αξετέλειωτα δε µείναν ως το τέλος.  

Ωστόσο κι η Αθηνά δεν άφηνε τους πέρφανους µνηστήρες 
να πάψουν τ' άνοµα φερσίµατα, για να ριζώσει η πίκρα  
µαθές ακόµα πιο βαθύτερα µες στου Οδυσσέα τα στήθη.  
Κι ο Ευρύµαχος, ο γιος του Πόλυβου, για να γελάσουν οι άλλοι,  

350 τον Οδυσσέα καθώς θ' ανάµπαιζε, το λόγο εκίνα πρώτος:  
«Ακουστέ µου, της κοσµολόγητης βασίλισσας µνηστήρες,  
το τι η καρδιά µε σπρώχνει µέσα µου να πω: δω πέρα τούτος 
χωρίς θεού βουλή δεν έφτασε στο σπίτι του Οδυσσέα' 
αλήθεια, των δαδιών το αντίφλογο να κατεβαίνει µοιάζει  

355 απ' το κεφάλι του — δεν του 'µειναν µαθές καθόλου τρίχες!»  

Στον Οδυσσέα κατόπι µίλησε τον καστροπολεµίτη: 
«Θα 'θελες, ξένε, αν το αποφάσιζα, να µπεις στη δούλεψη µου,  
µακριά στα ξώµερα — κι η ρόγα σου θα 'ναι αρκετή — λιθάρια  
να κουβαλάς για φράχτες, τρίψηλα να µου φυτεύεις δέντρα;  

360  Ολοχρονίς ψωµί θα σου 'δινα, να τρως την πάσα µέρα,  



και για τα ρούχα σου θα γνοιαζόµουν και για την ποδεµή σου. 
όµως κακόµαθες, δε σου 'ρχεται να πιάσεις να δουλεύεις' 
το 'χεις καλύτερο, την άπατη κοι πια σου για να θρέψεις,  
να τριγυρίζεις ζητιανεύοντας σκυφτός µπροστά στον κόσµο.»  

365 Γυρνώντας τότε ο πολυµήχανος του µίλησε Oδυσσέας:  
«Άνοιξη να 'ταν τώρα, Ευρύµαχε, να 'χουν µακρύνει οι µέρες, 
και συ κι εγώ να παραβγαίναµε σ' όποια δουλειά — χορτάρι 
να κόψουµε, κι εγώ καλόγυρτο δρεπάνι να κρατούσα,  
και συ παρόµοιο να 'χες, στη δουλειά γεµάτα να ρίχτουµε, 

370 ως που να 'ρθεί το σκότος, άφαγοι, το χόρτο να µη λείπει' 
και βόδια να 'χαµε να οργώνουµε, τα πιο δυναµωµένα, 
γεµάτα ορµή, τρανά, που χόρτασαν µαζί βοσκολογώντας, 
ίδια γερά και συνοµήλικα, µε ανάκαρα περίσσια, 
και να 'ταν τέσσερα τα στρέµµατα, και µαλακό το χώµα  

 

375 στο αλέτρι, οµπρός, ν' ανοίγω θα 'βλεπες την αυλακιά µια κι όξω!  
Και, πόλεµο αν κινούσε πάνω µας του Κρόνου ο γιος µια µέρα,  
σήµερα ακόµα, το σκουτάρι, µου και δυο κοντάρια να 'χα, 
κι ολόχαλκο στα δυο µελίγγια µου που να ταιριάζει κράνος, 
µέσ' απ' τους πρόµαχους θα µ' 'εβλιπες να τρέχω από τους πρώτους, 

 

380 και δε θα µ' έκανες ανάµπαιγµα, να λες για την κοι πια µου!  
Τα έργα σου αρέσουν όµως τ' άνοµα κι είναι σκληρή η καρδιά σου. 
Τώρα τρανός, γεµάτος δύναµη φαντάζεσαι πως είσαι,  
καθώς σε τριγυρνούν ανούφελοι και τιποτένιοι µόνο. 
Μα αν ο Oδυσσέας ερχόταν κι έφτανε στη γη την πατρική του, 

 

385 οι πόρτες τούτες, όσο διάπλατες, µεµιάς θα σου φαινόνταν  
στενές πως είναι, καθώς θα 'τρεχες να πεταχτείς στο δρόµο!»  

Είπε, και σύγκλυσε του Ευρύµαχου πιο ακόµα οργή τα φρένα, 
και λόγια του 'λεγε ανεµάρπαστα ταυροκοιτάζοντάς τον:  
«Βαριά θα µου πλερώσεις, άραχλε, γι' αυτά που ξεστοµίζεις  

 

390 σε τόσους άντρες µέσα απόκοτα, χωρίς να νιώθεις φόβο.  
Τα φρένα το κρασί σου θόλωσε, για ο νους σου κατεβάζει  
τέτοιας λογής κουβέντες πάντα του και λες του ανέµου λόγια; 
Για σ' έπνιξε η χαρά που νίκησες τον Ίρο το ζητιάνο;»  

Σαν είπε αυτά, σκαµνί στα χέρια του φουχτώνει, µα ο Oδυσσέας 

 

395 γοργά στου ∆ουλιχιώτη Αµφίνοµου τα γόνατα καθίζει,  
καθώς φοβήθη τον Ευρύµαχο' κι αυτός τον κεραστή τους 
στο δεξιό χέρι βρίσκει, κι έπεσε µε βρόντο το λαγήνι,  

 



κι ο κεραστής σωριάστη βογγόντας τ' ανάσκελα στη σκόνη. 
Και βαλαν οι µνηστήρες τις φωνές στον ισκιερό αντρωνίτη, 

400 κι έτσι µιλούσεν ο καθένας τους στο διπλανό γυρνώντας: 
«Ο ξένος άµποτε να χάνουνταν, ως γύρναε σ' άλλα µέρη,  
πριν φτάσει εδώ, σε ανακατώµατα να µη µας ρίχνει' τώρα 
για τους ζητιάνους συχυζόµαστε, και µήτε θα χαρούµε  
γλυκό ψωµί' µ' αυτά που γίνουνται σαν τι καλό προσµένεις;»  

 

405 Γυρνώντας ο αντρειανός Τηλέµαχος τους µίλησε έτσι κι είπε:  
«Σάλεψε ο νους σας, δόλιοι! Βάρυνε µε το φαγί το πλήθιο 
και τα πιοτά η καρδιά σας' σίγουρα σας ξεσηκώνει κάποιος 
απ' τους θεούς' όµως στα σπίτια σας, όποια στιγµή σας δόξει, 
γυρνάτε, αφού καλοχορτάσατε' δε διώχνω εγώ κανέναν!»  

 

410 Αυτά είπε, κι όλοι τους εδάγκασαν τα χείλια σαστισµένοι  
απ' το κουράγιο του Τηλέµαχου, που µίλησε έτσι αντρίκια.  
Το λόγο πήρε τότε ο Αµφίνοµος κι αναµεσό τους είπε, 
ο έµνοστος γιος του Νίσου του άρχοντα και του Άρητου τ' αγγόνι: «∆ίκιος αν είναι ο 
λόγος που άκουσε, πρεπό δεν είναι, φίλοι,  

 

415 κανείς ν' ανάβει και πικρόχολα ν' αντιµιλά στον άλλον.  

Τον ξένο πια µην τον παιδεύετε µηδέ τους άλλους σκλάβους,  
που στου Οδυσσέα του ισόθεου βρίσκουνται το σπίτι µέσα τώρα.  
Ελάτε, ο κεραστής τις κούπες µας να πάρει να γεµίσει, 
κι ως κάνουµε σπονδή, στα σπίτια µας να κοιµηθούµε πάµε. 

 

420  «Όµως τον ξένο, ας τον αφήσουµε στο σπίτι του Οδυσσέα,  
τι ως ήρθε ικέτης στου Τηλέµαχου, θα τον κοιτάξει τούτος.»  

Έτσι µιλούσε, κι όλοι πρόθυµα στα λόγια του συγκλίναν.  
Πήρε κι ο Μούλιος, το παιδόπουλο του Αµφίνοµου, ο διαλάλης 
απ' το ∆ουλίχιο, και συγκέρασε κρασί µες στο κροντήρι, 

 

425 και σ' όλους µοίρασε ζυγώνοντας' κι εκείνοι στους µακάριους  
θεούς ως στάλαξαν µελόγλυκο κρασί στο χώµα, έπιναν  
κι αφού στάλαξαν κι ήπιαν όλοι τους, όσο η καρδιά ποθούσε,  
να φύγουν κίνησαν, στο σπίτι του καθένας να πλαγιάσει.  

 

 

 Οµήρου Οδύσσεια - τ 
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-19- Στο αρχονταρίκι πίσω απέµεινεν ο ισόθεος Oδυσσέας, 
κι ως η Αθηνά το νου του εγύριζε στο φόνο των µνηστήρων, 
στο γιο του εστράφη κι ανεµάρπαστα κινούσε λόγια οµπρός του:  
«Όλα είναι ανάγκη τώρα τ' άρµατα να φύγουν του πολέµου' 

 

5 και συ, Τηλέµαχε, σα θα 'ρχουνται ρωτώντας οι µνηστήρες  
τι τα 'χεις κάνει, µε γλυκόλογα ξιπλάνευέ τους όλους: 
,, Τα πήρα απ' τους καπνούς και τα 'κρυψα' πια αλήθεια δε θύµιζαν 
αυτά ο Οδυσσέας που αφήκε κάποτε να πάει στης Τροίας τα µέρη' 
η ανάσα της φωτιάς τους θάµπωσεν εδώ κι εκεί τη λάµψη — 

 

10 κάτι χειρότερο! µου το 'βαλε κάποιος θεός στα φρένα:  
φοβάµαι, απάνω στο µεθύσι σας καβγά µη στήστε ξάφνου 
και χτυπηθείτε, και ντροπιάσετε και προξενιές και τάβλες' 
τι αλήθεια αποτραβάει το σίδερο τους άντρες µοναχό του."»  

Είπε, και σύγκλινε ο Τηλέµαχος στου κύρη του το λόγο, 

15 κι ευτύς τη βάγια Ευρύκλεια φώναξε, κι ως βγήκε αυτή, της είπε:  

«Νένα, τις δούλες τώρα κλείσε µου στο γυναικίτη µέσα, 
κι εγώ του κύρη λέω τις όµορφες αρµάτες ν' απιθώσω 
στην πίσω κάµαρα — που ακοίταχτες απ' την καπνιά θάµπωσαν,  
απ' τον καιρό που εκείνος µίσεψε κι εγώ παιδί ήµουν' τώρα  

20 λέω να τις κρύψω εκεί που της φωτιάς να µην τις φτάνει η ανάσα.»  

Κι η Ευρύκλεια η βάγια του αποκρίθηκε και τέτοια λόγια του 'πε:  
«Άµποτε, γιε µου, ν' αποφάσιζες πια εδώ κι οµπρός το νου σου 
στο σπίτι να' χεις, και να γνοιάζεσαι να µη χαθεί το βιος σου. 
Όµως για πες µου τώρα, αντάµα σου ποια θα' ρθεί να σου φέγγη, 

25 αφού τις δούλες που θα σου 'φεγγαν δεν τις αφήνεις να 'βγουν;»  

Κι ο γνωστικός γυρνάει Τηλέµαχος κι απηλογιά της δίνει:  
«Ο ξένος που θωρείς' να κάθεται χωρίς δουλειά δε θέλω 
ένας που τρώει ψωµί στο σπίτι µου, κι ας έφτασε απαλάργα.»  

Είπε, κι ο λόγος του δεν έφυγε του κάκου' τρέχη η βάγια  

 

30 και κλειεί την πόρτα δίχως άργητα του στέριου γυναικίτη.  

Τότε ο Oδυσσέας κι ο γιος του ο ασύγκριτος τα κοφτερά κοντάρια, 
τ' αφαλωτά σκουτάρια αρπάζοντας µε βιάση και τα κράνη 
τα κουβαλούσαν µπρος τους η Αθηνά Παλλάδα, ανακρατώντας 
χρυσό λυχνάρι, φως πανέµορφο σκορπούσα, για να φέγγουν.  

 



35 Και τότε µίλησε ο Τηλέµαχος στον κύρη του γυρνώντας:  
«Κύρη, τι θάµα αυτό κι αντίθαµα τα µάτια µου θωρούνε!  
Αλήθεια, οι τοίχοι κι οι µεσότοιχοι του παλατιού οι πανώριοι  
και τα δοκάρια, ιδές, τα ελάτινα κι οι ορθόψηλες κολόνες,  
φωτιά ως να πήραν, µπρος στα µάτια µου φεγγοβολούνε! Κάποιος  

40 δω µέσα απ' τους θεούς θα βρίσκεται, που ζουν στα ουράνια πλάτη.»  

Γυρνώντας τότε ο πολυµήχανος του µίλησε Oδυσσέας: 
«Σώπα και µη ρωτάς! τι λόγιασες, βαθιά στα φρένα κράτα' 
οι αθάνατοι που ζουν στον Όλυµπο τη χάρη αυτή την έχουν. 
Μον' τράβα τώρα εσύ και πλάγιασε, κι εγώ να µείνω θέλω, 

45 να δοκιµάσω ακόµα, οι δούλες µας τι κρύβουν στην καρδιά τους,  
κι η µάνα σου, καθώς µε κλάµατα θα µε ρωτάει τα πάντα.»  

Αυτά είπε εκείνος, κι ο Τηλέµαχος το αρχονταρίκι εδιάβη, 
κι ως τα δαδιά του έφεγγαν καίγοντας, στην κάµαρα του φτάνει, 
εκεί που πάντα του, σαν του 'ρχονταν ύπνος γλυκός, κοιµόταν  

50 κει πέρα πλάγιασε και πρόσµενε τη θείαν Αυγή να φέξει.  
Κι ο ισόθεος Oδυσσέας απόµεινε στο αρχονταρίκι, κι όλο  
στο φόνο των µνηστήρων του 'στρεφε το λογισµό η Παλλάδα.  

Ωστόσο η Πηνελόπη η φρόνιµη το γυναικίτη αφήκε 
κι ήρθε παρόµοια µε την Άρτεµη για τη χρυσή Αφροδίτη. 

55 Πλάι στη φωτιά θρονί της έβαλαν ο Ικµάλιος ο τεχνίτης  
το 'χε δουλέψει µε το φίλντισι και µε το ασήµι γύρω,  
και για τα πόδια κάτω εστέριωσε προσκάµνι, που το στρώναν 
µε µια προβιά τρανή, τι εκάθουνταν µονάχα εκείνη απάνω.  
Σε τούτο η Πηνελόπη εκάθισε και τώρα η µυαλωµένη'  

60 κι ήρθαν µετά οι κρουσταλλοβράχιονες απ' το παλάτι σκλάβες  
και τα πολλά αποφάγια σήκωναν, τις τάβλες και τις κούπες, 
που κράτααν κι έπιναν οι πέρφανοι µνηστήρες' άλλες πάλι  
τη θράκα και τις στάχτες πέταγαν από τους πυροστάτες 
στο χώµα, κι άλλα ξύλα σώριαζαν πολλά για φως και ζέστα. 

65 Και πάλε η Μελανθώ πικρόχολα στον Οδυσσέα µιλούσε:  
«Ακόµα εδώ θα µας φορτώνεσαι στο σπίτι τριγυρνώντας 
όλη τη νύχτα, ξένε, ρίχνοντας τα µάτια στις γυναίκες;  
Χάρου που βρήκες τώρα κι έφαγες, και φεύγα, κακοµοίρη, 
µην πω δαυλί ν' αρπάξω κι έξαφνα βρεθείς δαρµένος όξω!»  

70 
Κι είπε ο Oδυσσέας ο πολυµήχανος ταυροκοιτάζοντάς τη:  
«Γυναίκα ανάποδη, τι κόρωσες και τα 'βαλες µαζί µου; 

 



Τάχα γιατί φορώ παλιόρουχα και δε βωδιάζω µύρα,  
κι όπως µε σπρώχνει η ανάγκη, ζήτουλας στα σπίτια τριγυρίζω;  
Τέτοιοι είναι πάντα οι διακονιάρηδες κι αυτοί που παραδέρνουν! 

75 Ήταν καιρός που σε αρχοντόσπιτο κι εγώ στον κόσµο ζούσα  
και πλούτη αφέντευα, και χάριζα συχνά στο διακονιάρη,  
όποιος κι αν λάχαινε στην πόρτα µου κι όποια κι αν είχε ανάγκη.  
Κι ακόµα σκλάβους είχα αρίφνητους κι άλλα αγαθά περίσσια,  
όσα 'χει αυτός που ζει περίκαλα και πλούσιο τόνε κράζουν.  

80 Μα ο γιος του Κρόνου, ο ∆ίας, τ' αφάνισε' τέτοια η βουλή του θα 'ταν.  
Και συ, γυναίκα, κι αν ανάµεσα στις σκλάβες λουλουδίζεις  
τις άλλες τώρα, µήπως κάποτε τα χάσεις όλα, κάλλη  
και ξιπασιές, αν τύχει αγριεύοντας και σε οχτρευτεί η κυρά σου,  
για κι ο Οδυσσέας αν φτάσει' απόµεινε µαθές ελπίδα ακόµα.  

85 Κι αν πάλε, ως λέτε, εκείνος χάθηκε και γυρισµό δεν έχει,  
για δες το γιο του τον Τηλέµαχο, που πια µωρό δεν είναι'  
έδωσε ο Απόλλωνας και τράνεψε, κι από τις σκλάβες, όσες  
άπρεπα φέρνουνται στο σπίτι του, καµιά δεν του ξεφεύγει.»  

Ωστόσο η Πηνελόπη η φρόνιµη, τα λόγια του γρικώντας, 

90 στη βάγια της γυρνώντας µίλησε βαριά αποπαίρνοντάς τη:  
«Σκύλα ξαδιάντροπη, ξετσίπωτη, τις άνοµες δουλειές σου 
θαρρείς δε βλέπω; Στο κεφάλι σου µια µέρα θα ξεσπάσουν! 
Όλα δεν τα 'ξερες, δεν τ' άκουσες από την ίδια εµένα, 
τον ξένο τουτο πως λογάριαζα στο αρχονταρίκι µέσα  

95 να τον ρωτήσω για τον άντρα µου, που µ' έλιωσε ο καηµός του;»  

Μετά, γυρνώντας, στην κελάρισσα µιλεί, την Ευρυνόµη:  
«Φέρε σκαµνί, Ευρυνόµη, βάλε του και µια προβιά από πάνω,  
για να καθίσει και τα λόγια του να πεί και τα δικά µου 
ν' ακούσει ο ξένος τώρα θα 'θελα πολλά να τον ρωτήσω.»  

100 Είπε, κι εκείνη τρέχει πρόθυµα κι ένα σκαµνί του φέρνει  
καλοµαστορεµένο, κι έβαλε και µια προβιά από πάνω. 
Κι ως ο αρχοντόγεννος, πολύπαθος εκάθισε Oδυσσέας, 
η Πηνελόπη πήρε η φρόνιµη ν' ανοίξει την κουβέντα:  
«Ξένε, για τούτο πρώτα θα 'θελα να σε ρωτήσω ατή µου' 

105 ποιος είσαι; πούθε; που η πατρίδα σου και που οι γονιοί σου εσένα;»  

Γυρνώντας τότε ο πολυκάτεχος της µίλησε Oδυσσέας: 
«Κυρά µου, ποιος στη γη την άµετρη θνητός µπορεί για σένα  
κακά ποτέ να πει, που η δόξα σου στα ουράνια πλάτη φτάνει; —  



καθώς του ρήγα του αψεγάδιαστου, που κυβκρνάει σε πλήθος 

110 λαούς τρανούς απάνω αντρόκαρδους, µα τους θεούς φοβάται  
κι είναι σωστή και δίκια η κρίση του' κι η µαύρη γης κριθάρι 
και στάρι του γεννά, τα δέντρα του λυγάν απ' τους καρπούς τους, 
γεννούν τα πρόβατα, κι η θάλασσα πολλά χαρίζει ψάρια  
απ' την καλή κυβέρνια, κι οι λαοί στον ίσκιο του προκόβουν. 

 

115 Ό,τι άλλο θες να µάθεις ρώτα µε στο αρχοντικό σου µέσα,  
µα µη ρωτήσεις ποια η πατρίδα µου και ποια η γενιά µου εµένα 
τι πιότερους καηµούς στα στήθη µου θ' ανάψεις, αν µε πάρουν  
οι θύµησες' είµαι βαριόµοιρος! Κι ουδέ ταιριάζει κιόλα  
σε ξένο σπίτι εγώ καθούµενος να κλαίω και να θρηνιέµαι'  

120 έτσι κι αλλιώς κακό είναι αδιάκοπα να δείχνω λυπηµένος'  
µπας και καµιά θυµώσει δούλα σου µαζί µου — για κι ατή σου —  
και πει κρασί πως ήπια, µέθυσα και κολυµπώ στο κλάµα.»  

Κι η Πηνελόπη τότε η φρόνιµη γυρνάει κι απηλογιέται:  
« Όποιες κι αν είναι, ξένε, οι χάρες µου, το ανάριµµα, τα κάλλη, 

125 µου τις αφάνισαν οι αθάνατοι τη µέρα που κινούσαν  
οι Αργίτες για την Τροία, κι αντάµα τους το ταίρι µου, ο Oδυσσέας! 
Αλήθεια, εκείνος πίσω αν διάγερνε και νοιάζουνταν για µένα, 
θα 'ταν και πιο µεγάλη η δόξα µου και πιο όµορφα τα πάντα. 
Μα τώρα λιώνω, τι µου σώριασε κακά ο θεός περίσσια' 

130 αυτοί που τα νησιά αφεντεύουνε κι οι πιο τρανοί είναι αρχόντοι  
στην πολυδασωµένη Ζάκυθο, στη Σάµη, στο ∆ουλίχι, 
και στην Ιθάκη εδώ τη λιόβολη τρογύρα µένουν — όλοι 
µε θέλουν άθελα µου ταίρι τους και καταλύουν το βιος µας. 
Γι αυτό για ξένους πια δε γνοιάζουµαι, µηδέ για ικέτες, µήτε  

135 γι' αυτούς που στου λαού τη δούλεψη κρατιούνται — για τους κράχτες'  
τον Οδυσσέα ποθώ που µου 'λειψε κι απ' τον καηµό του λιώνω. 
Κι αυτοί το γάµο θέλουν γρήγορα, κι εγώ τους κλώθω όλους' 
πρώτα το νου µου κάποιος φώτισε θεός, στην κάµαρα µου 
τρανό αργαλειό να στήσω, θέλοντας πανί να υφάνω τάχα, 

140 πανί µακρύ πολύ, ψιλόκλωστο, κι αυτά τους είπα τότε:  

,, Εσείς οι νιοι που µε γυρεύετε, µια κι ο Oδυσσέας εχάθη, 
για καρτεράτε µε, κι ας βιάζεστε για γάµο, να τελέψω  
καν το διασίδι αυτό, τα νήµατα να µη µου πάν χαµένα. 
Του αρχοντικού Λαέρτη σάβανο το φτιάνω για την ώρα  

145 που θα τον πάρει ο ανήλεος θάνατος κι η ασβολωµένη µοίρα'  

 



να µη βρεθεί στον κόσµο Αργίτισσα µαζί µου να τα βάλει, 
τάχα πως κοίτεται ασαβάνωτος, κι ας είχε τόσα πλούτη."  

Έτσι τους µίλησα, κι η πέρφανη καρδιά τους τ' αποδέχτη.  
Κι αλήθεια όλη τη µέρα δούλευα το ατέλειωτο πανί µου, 

150 και πάλε ολονυχτίς το ξύφαινα στο φως δαδιών που άναβαν.  
Τρεις χρόνους κράτησεν ο δόλος µου πλανεύοντας τους όλους' 
πάνω στους τέσσερεις, σαν κύλησαν πάλι οι εποχές του χρόνου, 
κι οι µήνες έτρεχαν, και διάβαιναν µια µια οι περίσσιες µέρες, 
τούτες οι σκύλες το µαρτύρησαν, οι αδιάντροπες µου δούλες' 

155 κι ήρθαν εκείνοι και µε τσάκωσαν κι είπαν βαριές κουβέντες.  

Γι αυτό και στανικώς ξετέλεψα το φάσιµο, αθελά µου 
Τώρα το γάµο πια δε γίνεται να τον ξεφύγω, κι άλλη  
βουλή δε βρίσκω να µε γλίτωνε' να παντρευτώ µε σπρώχνουν  
κι οι δυο γονιοί µου' και κατάλαβε κι ό γιος µου και θυµώνει 

160 που τρων το βιος του' πια µου τράνεψε, µπορεί σαν άντρας τώρα,  
που ο ∆ίας τιµή και δόξα του 'δωκε, να γνοιάζεται το σπίτι.  
Μα κι έτσι, πες µου ποια η πατρίδα σου και ποια η γενιά σου; βράχου  
µαθές για δρυ δεν είσαι γέννηµα, που λεν τα παραµύθια!»  

Γυρνώντας τότε ο πολυµήχανος της µίλησε Oδυσσέας:  

165 «Του αρχοντικού Οδυσσέα συντρόφισσα, κυρά µου τιµηµένη,  
δε λες να πάψεις τα ρωτήµατα για τη γενιά µου, βλέπω. 
Ας είναι, θα σου πω, σε βάσανα µε ρίχνεις όµως τώρα  
κι απ' όσα µε κρατούνε πιότερα' τέτοια µαθές η µοίρα  
του ανθρώπου, που ως εγώ απ' τον τόπο του καιρούς και χρόνια λείπει 

170 και τυραννιέται παραδέρνοντας σε πλήθος ξένα µέρη!  
Μα κι έτσι θα σου πω τα γύρεψες ν' ακούσεις και να µάθεις:  

Μια χώρα, η Κρήτη, µέσα βρίσκεται στο πέλαο το κρασάτο, 
περίσσια πλούσια, θαλασσόζωστη, πανώρια' πολιτείες  
έχει ενενήντα' µύριοι, αρίφνητοι ζουν πάνω άνθρωποι, κι είναι 

175 πολλές οι γλώσσες τους, ανάκατες. Θρέφει Αχαιούς η Κρήτη,  
και βέρους Κρητικούς αντρόκαρδους, και ∆ωριείς, που ζούνε 
σε τρεις φυλές, κι ακόµα Κύδωνες και Πελασγούς αρχόντους.  
Μια πολιτεία, Κνωσό την είπανε, τρανή, και βασιλιάς της,  
ο Μίνωας, που το ∆ία συντρόφευε στα εννιά τα χρόνια πάνω,  

180 
κύρης του κύρη µου, του αντρόκαρδου του ∆ευκαλίωνα, κι είχε  
δυο γιους γεννήσει ο ∆ευκαλίωνας, το ∆οµενέα και µένα. 



Με τους Ατρείδες κείνος διάβηκε στην Τροία µες στα καράβια 
τα δρεπανόγυρτα, ο πρωτόγεννος και πιο αντριανός, και µένα,  
τον πιο µικρό, µε βγάλαν Αίθωνα — τρανό είναι τ' όνοµά µου! 

185 Εκεί είδα εγώ και φιλοκόνεψα τον Οδυσσέα' τι ως είχε  
κινήσει για την Τροία κι αρµένιζε µπρος στου Μαλιά τον κάβο,  
κι αυτόν η ανεµική τον ξόριασε στην Κρήτη ρίχνοντας τον.  
Στην Αµνισό την κακολίµανη, πλάι στης θεάς Λεχούσας  
το σπήλιο, επόδισε, το δρόλαπα µεβιάς για να γλιτώσει. 

190 Στο κάστρο ανέβη ευτύς γυρεύοντας το ∆οµενέα, το φίλο  
τον είχε γκαρδιακό, µας έλεγε, και τιµηµένο' ωστόσο 
δέκα καν έντεκα µερόνυχτα πιο πριν εκείνος κιόλα 
κατά την Τροία µε τα διπλόγυρτα καράβια είχε µισέψει. 
Εγώ λοιπόν τον καλοσκάµνισα στο αρχοντικό µας µέσα, 

 

195 κι απ' τα πολλά στο σπίτι που 'κρυβα τον φίλεψα µε αγάπη.  

Του 'δωκα ακόµα για τους συντρόφους που πήγαιναν µαζί του,  
τρογύρα απ' το λαό συνάζοντας, κριθάρι και φλογάτο 
κρασί και βόδια, να 'χουν σφάζοντας να τρων και να χορταίνουν.  

Κι οι Αργίτες µείναν µέρες δώδεκα στην Κρήτη, τι είχε ασκώσει  

200 βοριά τρανό θεός αντίµαχος κι είχαν κλειστεί, κι ο αγέρας  
να κρατηθούµε ορθοί δεν άφηνε µηδέ στη γης απάνω.  
Στις δεκατρείς ο αγέρας έπεσε κι αυτοί πανιά σήκωναν.»  

Πολλές ψευτιές δηγόταν κι έλεγε, που σαν αλήθειες µοιάζαν. 
Κι εκείνη έχυνε δάκρυα ακούγοντας και φύραινε η θωριά της. 

205 Πως λιώνει σε βουνά ψηλόκορφα το χιόνι, που ο πονέντης  
πρώτα το στοίβαξε, και το 'λιωσε φυσώντας ο σιρόκος,  
κι ως λιώνει, τα ποτάµια φούσκωσαν και κατεβάζουν — όµοια  
κι εκείνη έχυνε δάκρυα κι έλιωνε το µηλοπρόσωπό της,  
κι έκλαιε τον άντρα της, που κάθουνταν µπροστά της, µα ο Οδυσσέας, 

210 κι αν τη γυναίκα του που δέρνουνταν βαθιά ψυχοπονιόταν,  
όµως τα µάτια εκράτει ασάλευτα στα βλέφαρα, απ' ατσάλι  
για κέρατο λες κι ήταν, κι έκρυβε µε πονηριά τα δάκρυα. 
Κι εκείνη, σύντας πια αποχόρτασε το δάκρυ και το θρήνο, 
ξαναδευτέρωσε τα λόγια της κι αυτά του συντυχαίνει:  

215 

«Ξένε, η στιγµή θαρρώ πως έφτασε να δοκιµάσω, αλήθεια  
τον άντρα µου αν τον καλοσκάµνισες στο αρχοντικό σου µέσα 
µε τους ισόθεους τους συντρόφους του, καθώς µου λες: για πες µου 
σαν τι λογής ήταν τα ρούχα του που στο κορµί φορούσε; 

 



κι ο ίδιος πως έδειχνε κι οι σύντροφοι, µαζί του που κινούσαν;»  

220 Γυρνώντας τότε ο πολυµήχανος της µίλησε Oδυσσέας:  
«Κυρά µου, να σου πω σα δύσκολο, τόσος καιρός που εδιάβη, 
τα που γυρεύεις' κιόλας είκοσι πέρασαν χρόνια, αφόντας  
έφυγε εκείνος κείθε κι άφησε τη γη την πατρική µου.  
Μα κι έτσι θα σου πω τον άντρα σου στο νου µου πως διανεύει: 

225 Τον Οδυσσέα το θείο µε κόκκινο, σγουρό µαντί θυµούµαι,  
διπλόφαρδο, ψηλά που το 'κλεινε χρυσό το κλειδωτήρι  
µε δυο θηλύκια, κι είχε απάνω του στολίδι σκαλισµένο' 
σκύλος στα δυο του πόδια παρδαλό κρατούσε λαφοµόσκι, 
που όπως το δάγκανε, σπαρτάριζε' κι όλοι θαµάζαν που ήταν 

230 από χρυσάφι, κι όµως έβλεπες το σκύλο να το πνίγει,  
και να ταράζει αυτό τα πόδια του, ζητώντας να γλιτώσει.  
θυµούµαι εφόρειε κι ένα λιόφωτο χιτώνα στο κορµί του,  
τη γυαλιστή τη φλούδα ως να 'βλεπες από ξερό κροµµύδι' 
τόσο αγανός µαθές σου φάνταζε, να λάµπει σαν τον ήλιο.  

235  Πολλές νοικοκυρές θωρώντας τον τη χάρη του θαµάξαν.  
Κάτι άλλο τώρα εγώ θα σου 'λεγα, και συ στο νου σου βαλ 'το: 
∆εν ξέρω αν ο Oδυσσέας στο σπίτι του φορούσε τέτοια ρούχα,  
για αν κάποιος σύντροφος του τα 'δωκε, µες στο γοργό καράβι  
καθώς κινούσε, για και φίλος του' και ποιος δεν αγαπούσε  

240 τον Οδυσσέα; Πολλοί δε βρέθηκαν Αργίτες να του µοιάζουν!  
Χαλκό σπαθί κι εγώ του χάρισα, κι ακροσειραδωµένο 
χιτώνα, κι όλικο, διπλόφαρδο µαντί πανώριο, κι έτσι  
στο καλοκούβερτο τον ξέβγαλα καράβι τιµηµένα.  
Κι ένας µαζί του κράχτης πήγαινε, σα λίγο πιο µεγάλος' 

245 και να σου πω κι αυτός πως έδειχνε: µε στρογγυλούς τους ώµους,  
µελαχροινός, και στο κεφάλι του σγουραίναν τα µα πια του. 
Τον κράζαν Ευρυβάτη' ανάµεσα στους συντρόφους του τούτον  
ξεχώριζε ο Oδυσσέας, τι ταίριαζε µε τη δικιά του γνώµη.» 
Είπε, κι ακόµα πιο της ξάναψε του θρήνου τη λαχτάρα, 

250 τ' αλάθευτα σηµάδια ως γνώρισε στα λόγια του Οδυσσέα.  
Κι όντας εκείνη πια αποχόρτασε το δάκρυ και το θρήνο,  
γυρνώντας τέτοια του αποκρίθηκε, του µίλησε και του 'πε: 
«Απ' την αρχή κι αν σε συµπόνεσα, µα τώρα πια θα σου 'χω  
τιµή κι αγάπη πάντα, ξένε µου, στο αρχοντικό µου µέσα. 

255 

Τα ρούχα που 'πες του τα δίπλωσα, πριν του τα δώσω; ατή µου  
στην κάµαρα µας, και τους κάρφωσα το κλειδωτήρι απάνω  
το στραφτερό, για να το χαίρεται. ∆ε θα τον δώ να γέρνει 



ωστόσο εκείνον στο παλάτι του, στη γη την πατρική του! 
Άραχλη µοίρα λέω τον έσπρωξε τον Οδυσσέα να φύγει 

260 στην Κακοτροία την αµελέτητη στο βαθουλό καράβι!»  

Γυρνώντας τότε ο πολυµήχανος της µίλησε Oδυσσέας:  
«Του αρχοντικού Οδυσσέα συντρόφισσα, κυρά µου τιµηµένη, 
πια µη χαλνάς τ' ωραίο σου πρόσωπο, µη λιώνεις την καρδιά σου!  
Αλήθεια, δεν παραξενεύουµαι που κλαις για κείνον τόσο' 

265 τι κι άλλες που 'χασαν τους άντρες τους κι είχαν παιδιά γεννήσει  
πλαγιάζοντας µαζί τους, δάρθηκαν, κι ας µη θύµιζαν διόλου 
τον Οδυσσέα, που, ως λεν, συνόµοιαζε µε τους θεούς περίσσια. 
Όµως παράτα πια τα κλάµατα, τα λόγια µου ν' ακούσεις. 
Θα σου µιλήσω αλήθεια, τίποτα δε θέλω να σου κρύψω: 

270 Πολύς καιρός δεν είναι που άκουσα πως γύρισε ο Oδυσσέας  
και βρίσκεται κοντά, στων Θεσπρωτών τη µυριοπλούσια χώρα, 
και ζει, και κουβαλά αξετίµητα πολλά µαζί του πλούτη,  
γύρα απ' τον κόσµο που τα σύναξε' µα τους πιστούς συντρόφους 
και το καράβι του — όλα τα 'χασε στο πέλαο το κρασάτο 

275 απ' το νησί του Γήλιου φεύγοντας' ο ∆ίας µαζί του οργίστη  
κι ο Γήλιος, µου 'λεγαν, που του 'σφαξαν τα βόδια οι σύντροφοί του. 
Στην πολυκυµατούσα θάλασσα χάθηκαν όλοι εκείνοι, 
κι αυτόν τα κύµατα τον πέταξαν, πιασµένο απ' την καρένα, 
στων Φαίακων το νησί, που η φύτρα τους µε των θεών λογιέται. 

 

280 Εκείνοι ολόκαρδα ως αθάνατο τον τίµησαν, και πλήθια  
του δωκαν δώρα κι αποφάσισαν ατοί τους να τον στείλουν  
στον τόπο του άβλαβο' και σίγουρα θα 'χε ο Οδυσσέας διαγείρει  
από καιρό, µα συφερότερο στοχάστηκε στο νου του,  
σε πλήθος χώρες τριγυρίζοντας να µάσει πρώτα πλούτη' 

285 τι απ' όλους τους ανθρώπους πιότερο πως να κερδίζει ξέρει, '  
κι ούτε θνητός κανένας βρίσκεται να µετρηθεί µαζί του.  
Εµένα αυτά µου τα 'πε ο Φείδωνας, των Θεσπρωτών ο ρήγας.  
Στον ίδιο εµένα ορκίστη, ως έκανε σπονδή στο αρχοντικό του,  
πως είχαν ρίξει κιόλας τ' άρµενο στο κύµα, κι οι σύντροφοι  

290 πρόσµεναν έτοιµοι, στον τόπο του τον Οδυσσέα να πάνε.  
Εµένα µ' έστειλε πρωτύτερα, τι βρέθηκε καράβι  
θεσπρωτικό για το πολύσταρο ∆ουλίχι να σαλπάρει.  
Ως και τα πλούτη ακόµα µου 'δειξε που 'χε ο Oδυσσέας συνάξει' 
γενιές ακέριες δέκα θα 'φταναν να θρέψουν όλα ετούτα'  

295 τόσο µεγάλο βιος τον πρόσµενε στου ρήγα το παλάτι.  

 



Προσώρας στη ∆ωδώνη, µου 'λεγε, βρισκόταν, για να πάρει  
βουλή απ' το ∆ία, το δρυ του ακούγοντας τον ψηλοφουντωµένο,  
µετά από τόσα χρόνια που 'λειπε, το πως θα γύρναε πίσω,  
κρυφά για φανερά, στα χώµατα της γης της πατρικής του.  

300 Έχει λοιπόν γλιτώσει, κι έρχεται, κι όπου και να 'ναι φτάνει,  
και βρίσκεται κοντά, κι ο τόπος του κι όλοι οι δικοί του άνθρωποι  
πια θα τον δουν σε λίγο να 'ρχεται — κι όρκο από πάνω παίρνω:  
Μάρτυς µου ο ∆ίας, απ' τους αθάνατους ο πιο τρανός κι ο κάλλιος,  
και του Οδυσσέα το τζάκι του άψεγου, που εδέχτη εµέ τον ξένο,  

305 πως όσα σου ιστορώ απαράλλαχτα θα βγουν µιαν άκρη ως άλλη.  
∆ε θα γυρίσει χρόνος και θα δεις τον Οδυσσέα να φτάνει,  
σ' αυτού του φεγγαριού τη λίγωση, στην πιάση του καινούργιου.»  
Κι η Πηνελόπη τότε η φρόνιµη γυρνάει κι απηλογιέται: 
«Αµποτε, ξένε, αυτός ο λόγος σου σωστός να βγει ως την άκρη! 

310 Θα 'βλεπες τότε την αγάπη µου και πόσα θα χαιρόσουν  
δώρα από µένα, να σε βλέπουνε και να σε µακαρίζουν.  
Οµως εγώ ψυχανεµίζουµαι τα µέλλουνται να γενούν:  
Μήτε ο Oδυσσέας θα στρέψει σπίτι του µήτε και συ κανέναν  
για συνεβγάλτη θα 'βρεις, τι έλειψαν πια απ'το παλάτι οι αφέντες, 

315 σαν που ήταν ο Oδυσσέας — αν έζησε µαθές κι αυτός ποτέ του!  
να συνεβγάζει για να δέχεται τους τιµηµένους ξένους. 
Μα ελάτε τώρα, βάγιες, πλύντε τον και στρώστε του κλινάρι, 
στρώµατα βάλτε, βάλτε λιόφωτα σεντόνια και φλοκάτες,  
που να τον έβρει η Αυγή η χρυσόθρονη στα ρούχα ζεσταµένο. 

320 Και την αυγή, ως χαράξει, λούστε τον κι αλείφτε τον µε µύρο,  
κι έπειτα δίπλα στον Τηλέµαχο να κάτσει στο τραπέζι,  
στο αρχονταρίκι εντός' κι αλίµονο κανένας από κείνους  
αν τον πειράξει µελετώντας του κακό' στο σπίτι τούτο  
πια δε θα καταφέρει τίποτα, κι ας βράζει απ' το θυµό του!  

325 Ξένε, και πως θα καταλάβαινες, αν µέσα στις γυναίκες  
τις άλλες έχω αλήθεια ξέχωρα και νου και φρονιµάδα,  
αν έτσι σε άφηνα στο σπίτι µου να τρως κακοντυµένος,  
λερός κι αφρόντιστος; Στον άνθρωπο γοργά η ζωή διαβαίνει' 
κανείς αν είναι ατός του ανέσπλαχνος κι ανέσπλαχνη έχει γνώµη,  

330 τον καταριέται ο κόσµος, πίσω του πολλά να βρει τυράννια,  
όσο 'ναι στη ζωή, κι ως πέθανε, κακά του σέρνει λόγια.  
Οµως γι' αυτόν που ατός του είναι άψεγος κι έχει άψεγη τη γνώµη,  
του διαλαλούν οι ξένοι τ' όνοµα, κι η δόξα του σκορπιέται  
σε όλο τον κόσµο, και µελέτησαν πολλοί την αρχοντιά του.»  



335 Γυρνώντας τότε ο πολυµήχανος της µίλησε Oδυσσέας:  
«Του αρχοντικού Οδυσσέα συντρόφισσα, κυρά µου τιµηµένη, 
φλοκάτες και σεντόνια λιόλαµπρα καθόλου δε µ' αρέσουν  
απ'τον καιρό που τα χιονόσκεπα της Κρήτης όρη αφήκα 
κι έφυγα απάνω στο µακρόκουπο καράβι για τα ξένα.  

340 Λέω να πλαγιάσω ως τότε, ξάγρυπνες που οι νύχτες µου διάβαιναν  
δεν είναι λίγες που 'χω σε άβολο πλαγιάσει ως τώρα στρώµα, 
τη θείαν Αυγή την οµορφόθρονη να φτάσει καρτερώντας. 
Μηδέ και θέλω, ως λες, ποδόλουτρο στα πόδια µου να κάνουν, 
µηδέ καµιά από τις γυναίκες σου το πόδι µου ν' αγγίξει, 

345 απ' όσες στο παλάτι βρίσκουνται και κάνουν τις δουλειές σου.  
Εξόν γριά καµιά κι αν βρίσκεται κοντά σου µυαλωµένη, 
γριά πολύ, που νά'χει βάσανα, καθώς εγώ, περάσει' 
σ' αυτήν µετά χαράς τα πόδια µου ν' αφήσω να τ' αγγίξει.»  

Και τότε η Πηνελόπη η φρόνιµη γυρνάει κι απηλογιέται: 

350 «Ξένε καλέ, κανείς στο σπίτι µου δεν ήρθε απ' άλλα µέρη  
ξένος, που πιο να τον συµπάθησα για την πολλή του γνώση' 
τι είναι ό,τι βγάζεις απ' το στόµα σου στοχαστικά και δίκιο, 
Έχω στ' αλήθεια µια γερόντισσα µε νου κυβερνηµένο, 
αυτή που εβύζαξε κι ανάστησε το δόλιο εκείνο, η πρώτη,  

355 που σαν τον γέννησε η µητέρα του, τον δέχτηκε στα χέρια' 
τούτη, κι ας είναι δίχως δύναµη, τα πόδια θα σου πλύνει.  
Μον' έλα τώρα, σήκω, πλύνε τον, Ευρύκλεια µυαλωµένη,  
το συνοµήλικο του αφέντη σου. Ποιος ξέρει, κι ο Οδυσσέας  
τέτοια µπορεί ποδάρια σήµερα και τέτοια χέρια να 'χει' 

 

360 γερνούν τον άνθρωπο τα βάσανα µαθές και πριν της ώρας.»  
Αυτά είπε εκείνη, κι η γερόντισσα τα κλάµατα κινούσε, 
την όψη µες στα χέρια κρύβοντας, κι αυτά θρηνώντας είπε:  
«Αχ, γιε µου, εγώ για σένα η δύστυχη! πιο απ' όλους τους ανθρώπους  
το φόβο των θεών κι ας ένιωθες, σ' οχτρεύτη ο ∆ίας αλήθεια!  

365 Κανείς στο ∆ία τον κεραυνόχαρο δεν έχει κάψει τόσα  
παχιά µεριά, βοδιών δεν πρόσφερε τρανές θυσίες κανένας,  
καθώς εσύ, και δέουσουν, κάποτε σε γερατιά να φτάσεις  
µακαρισµένα και περίλαµπρο το γιο σου ν' αναστήσεις' 
και τώρα µόνο εσένα αρνήστηκε του γυρισµού τη µέρα!  

370  

Ποιος ξέρει, να του φέρνουνται άσκηµα µπορεί κι εκείνου οι δούλες,  
σα φτάνει σε τρανό αρχοντόσπιτο, µακριά στα ξένα κάπου —  
καθώς και σένα δα σου φέρθηκαν οι σκύλες τούτες όλες.  

 



Για να ξεφύγεις τα τακρόλογα και την καταλα πια τους,  
δε θέλεις να σε πλύνουν κι έσπρωξεν, όχι άθελα µου, εµένα  

375 η Πηνελόπη τώρα, η φρόνιµη του Ικάριου θυγατέρα.  
Και για χατίρι της αφέντρας µου και για δικό σου θέλω  
τα πόδια να σου πλύνω' µέσα µου ξεσηκώθηκαν τόσοι  
τώρα καηµοί! Μα οµπρός, το λόγο µου ν' ακούσεις θέλω τώρα:  
Βασανισµένοι πλήθος έφτασαν στα αρχοντικό µας ξένοι,  

380 µα λέω πως άλλον δεν αντίκρισα ποτέ µου, του Οδυσσέα  
τόσο στα πόδια και στο ανάριµµα και στη φωνή να µοιάζει!»  

Γυρνώντας τότε ο πολυµήχανος της µίλησε Oδυσσέας: 
«Όσοι µας βλέπουν µε τα µάτια τους, γερόντισσα, µπροστά τους 
παρόµοια λόγια λένε' µοιάζουµε πολύ συνάλληλώς µας, 

385 καθώς και συ το παρατήρησες µονάχη και µας το 'πες.»  
Αυτά είπε, κι έφερε η γερόντισσα στραφταλιστό λεβέτι,  
που το 'χε πάντα για ποδόλουτρο, και κρύο νερό του χύνει 
µέσα πολύ, κι απάνω του έριξε ζεστό' µα από το τζάκι  
κάθισε αλάργα εκείνος στρέφοντας στο σκότος το κορµί του'  

390 φοβήθηκε πως αν τον άγγιζε, µπορούσε το σηµάδι  
να καταλάβει, κι έτσι να 'βγαινε το κάθε τι στη φόρα.  
Κι εκείνη ζύγωσε και βάλθηκε το ρήγα της να πλένει' 
αµέσως το σηµάδι εγνώρισε, που του 'χε αφήσει ο κάπρος 
στον Παρνασό, για τον Αυτόλυκο σαν πήγε και τους γιους του, 

395 τον αντρειανό γονιό της µάνας του, που άλλος κανείς στους όρκους  
και στην κλεψιά δεν του παράβγαινε' θεός του το 'χε δώσει, 
ο Ερµής, το δώρο αυτό' τι του 'καιγε µεριά από αρνιά και ρίφια 
της αρεσκιάς του, του παράστεκε λοιπόν κι αυτός µε αγάπη. 
Ό Αυτόλυκος µια µέρα φτάνοντας στην καρπερήν Ιθάκη 

400 την κόρη του µε γιο νιογέννητο λεχώνα βρήκε' κι ήταν  
η Ευρύκλεια τότε που του απίθωσε στα γόνατα τ' αγγόνι,  
το δείπνο ως τέλεψε, του µίλησε κι αυτά τα λόγια του 'πε: 
«Αυτόλυκε, µονάχος τ' όνοµα να βρεις, για να το δώσεις  
στου τέκνου σου το τέκνο' το 'θελες από καρδιάς τ' αγγόνι!»  

405 Πήρε το λόγο τότε ο Αυτόλυκος κι απηλογήθη κι είπε:  
«Γαµπρέ και κόρη, νοµατίστε τον καθώς σας πω το γιο σας' 
εδώ που µε θωρείτε, έχω οργιστεί µε πλήθος κόσµο ως τώρα,  
κι είναι πολλοί που δυσαρέστησα στη γη, γυναίκες κι άντρες' 
για τουτο κι Οδυσσέα το αγόρι σας να πήτε, κι ως µεστώσει 

410 και γίνει παλικάρι, στο τρανό της µάνας του παλάτι  



στον Παρνασό ας έρθει' απ' τα πλούτη µου που εκεί φυλάω, θα πάρει 
τόσα απ' το χέρι µου, που ολόχαρο θα τον καλοστρατίσω.»  

Έτσι ο Oδυσσέας µια µέρα κίνησε, να πάρει τα πανώρια 
δώρα που του 'ταξε. Κι ο Αυτόλυκος κι οι γιοί του, σαν τον είδαν,  

415 ποκαρδιάς το χέρι του 'σφιγγαν και τον καλωσόριζαν.  
Κι ήρθε η Αµφιθέα και τον αγκάλιασε, της µάνας του η µητέρα,  
και στο κεφάλι τον εφίλησε, στα δυο πανώρια µάτια. 
Κι ο Αυτόλυκος αµέσως' πρόσταξε τους δοξασµένους γιους του  
το γιόµα να συντάξουν, κι άκουσαν τους ορισµούς του εκείνοι' 

420 αρσενικό, πενταχρονίτικο να σφάξουν βόδι φέρνουν,  
κι αφού το γδάραν, το συγύρισαν και το 'κοψαν πιδέξια, 
το λιάνισαν µετά και πέρασαν στις σούβλες τα κοµµάτια' 
κι ως στη φωτιά µε τέχνη τα 'ψησαν, χώριζαν τις µερίδες.  
Έτσι, ως του ήλιου τα βασιλέµατα καθούµενοι, όλη µέρα,  

425 τρώγαν και πίναν, κι είχε, ως ταίριαζε, καθείς το µερτικό του.  
Κι όντας ο γήλιος πια βασίλεψε και πήραν τα σκοτάδια, 
πλάγιασαν έπειτα και φράθηκαν την άγια του ύπνου χάρη. 
Κι η Αυγή σα φάνη η πουρνογέννητη και ροδοδαχτυλάτη, 
κυνήγι είπαν να βγουν, και τράβηξαν λαγωνικά κι ατοί τους 

430 οι γιοί του Αυτόλυκου, και πίσω τους ερχόταν ο Οδυσσέας'  
στο απόγκρεµο, το δασοφούντωτο του Παρνασού ανεβήκαν 
βουνό και φτάσαν στ' ανεµόδαρτα φαράγγια του σε λίγο.  
Την ώρα ο γήλιος που πρωτόριχνεν, απ' το βαθύ κινώντας  
τον Ωκεανό τον αργοσάλευτο, το φως του στα χωράφια,  

485 φτάναν σε λόγγο οι κυνηγάρηδες' οι σκύλοι οµπρός τους παίρναν  
κι οσµίζουνταν τ' αχνάρια τρέχοντας, κι οι γιοί ξοπίσω έρχονταν 
του Αυτόλυκου, κι ο αρχοντογέννητος πλάι στα σκυ πια Oδυσσέας 
µαζί τραβούσε, το µακρόισκιωτο κοντάρι του κουνώντας. 
Στο λόγγο µέσα κάπρος βρέθηκε να κοίτεται µεγάλος' 

440 οι άνεµοι οι νοτεροί δεν έφταναν εκεί βαθιά φυσώντας,  
µηδέ κι ο Γήλιος µε τις διάφωτες αχτίδες το περνούσε, 
µηδέ η βροχή το χώµα ενότιζε' τόσο πυκνός ο λόγγος,  
κι ακόµα είχε ένα γύρο αρίφνητα στη γη πεσµένα φύλλα. 
Το ποδοβόλι τότε ακούγοντας, που έκαναν κυνηγώντας  

 

445 

οι αγριµολόοι κι οι σκύλοι, χύθηκεν όξω απ' το λόγγο αντίκρυ,  
µε σηκωµένη τρίχα, κι έβγαζαν φωτιές τα δυο του µάτια' 
µα ως κοντοζύγωσε, κατάττρωτος του ρίχτηκε ο Οδυσσέας  
στο δυνατό κρατώντας χέρι του τ' ολόµακρο κοντάρι  

 



ψηλά, να τον χτυπήσει' πρόλαβε, λοξά χιµώντας, όµως  

450 ο κάπρος και τον βρήκε, κι έσκισε το δόντι του τη σάρκα  
πάνω απ' το γόνατο κι ανέβλαβο το γόνατο του αφήκε.  
Μα κι ο Oδυσσέας τον κάπρο πέτυχε δεξιά στην πλάτη απάνω,  
κι απ' το κοντάρι του το λιόφωτο βγήκε ο χαλκός αντίκρυ.  
Μουγκρίζοντας στις σκόνες έπεσε και πέταξε η ψυχή του.  

455 Τον κάπρο ευτύς οι γιοι του Αυτόλυκου να συγυρίσουν τρέξαν,  
και την πληγή του ισόθεου, του άψεγου γνοιάστηκαν Οδυσσέα'  
πεδέξια του τη δέσαν, κι έπειτα µε ξόρκι σταµάτησαν  
τα µαύρο γαίµα, πριν στου κύρη τους διαγείρουν το παλάτι.  
Κι ο Αυτόλυκος µετά τον κοίταξε µαζί, µε τους υγιούς του  

460 καλά να γιάνει, και περίλαµπρα του δώσαν δώρα, κι έτσι  
γοργά χαρούµενοι χαρούµενο τον στέλναν στην Ιθάκη.  
Κει πέρα ο κύρης του κι η µάνα του χάρηκαν που τον είδαν,  
ωστόσο το σηµάδι βλέποντας καταλεπτώς ρωτούσαν  
τι του 'γινε' κι αυτός ιστόρησε µε τη σειρά τα πάντα,  

465 πως για κυνήγι µε του Αυτόλυκου τους γιους ανέβη απάνω  
στον Παρνασό κι εκεί τον λάβωσε µε τ' άσπρο δόντι ο κάπρος.  
Τώρα τα χέρια της γερόντισσας του άγγιξαν το σηµάδι, 
κι ως ψαχουλεύοντας το γνώρισε, του αµόλησε το πόδι' 
κι η γάµπα τρύπησε το χάλκινο λεβέτι, που απ' την άλλη  

470 βροντώντας έγειρε και χύθηκαν στο χώµα τα νερά του.  
Χαρά και πόνος της ξεχείλισαν τα φρένα, της επιάστη 
η φωνή η γάργαρη, πληµµύρισαν τα δυο της µάτια δάκρυα,  
και το πιγούνι του ακραγγίζοντας στον Οδυσσέα µιλούσε: 
«Αχ, ο Oδυσσέας εσύ 'σαι, γιόκα µου! πιο πριν δε σ' είχα νιώσει, 

475 κι έπρεπε ολάκερο το ρήγα µου να ψαχουλέψω πρώτα!»  
Μιλώντας γύρισε τα µάτια της κατά την Πηνελόπη, 
για να της γνέψει για τον άντρα της, πως βρίσκεται στο σπίτι' 
µα αυτή µπροστά να δει δε δονούνταν κι ουδέ να νιώσει, τι είχε 
στρέψει η Παλλάδα σε άλλα πράµατα το νου της' κι ο Oδυσσέας 

480 τη γριά µε το δεξιό του ψάχνοντας απ' το λαρύγγι πιάνει,  
µε τ' άλλο πάνω του την τράβηξε, κοντά του να 'ρθει, κι είπε: 
«Κυρούλα, το χαµό µου θέλησες; ∆ε µ' έχεις θρέψει ατή σου 
σ' αυτό το στήθος; Τώρα διάγειρα στα είκοσι χρόνια απάνω  
µετά από χίλια µύρια βάσανα στη γη την πατρική µου.  

485 

Μα αφού µε γνώρισες και το 'βαλε θεός στο νου σου, κράτα  
κλειστό το στόµα σου, στο σπίτι µας κανείς να µην το µάθει.  
Αλλιώς θα πω ένα λόγο κι άκου τον, τι σίγουρα θα γένει:  



Αν τους τρανούς µνηστήρες ο θεός µου δώσει ν' αφανίσω,  
δε θα γλιτώσεις, κι ας µε βύζαξες, από το χέρι ετούτο,  

490 σα θα σκοτώνω στο παλάτι µου τις άλλες µου τις δούλες.»  
Κι η Ευρύκλεια τότε του αποκρίθηκε και του 'πε, η µυαλωµένη: 
«Ποιος λόγος, γιόκα µου, σου ξέφυγε της δοντωσιάς το φράχτη; 
Κατέχεις πόσο αµετασάλευτη κι αλύγιστη η ψυχή µου' 
θα κρατηθώ καθώς το σίδερο, καθώς ο στέριος βράχος.  

495 Κάτι άλλο τώρα εγώ θα σου 'λεγα, και συ στο νου σου βαλ' το:  
Αν τους τρανούς µνηστήρες ο θεός σου δώκει ν' αφανίσεις, 
θα σου µιλήσω για τις δούλες σου µια µια µες στο παλάτι, 
ποιες απόµειναν ακριµάτιστες και ποιες σε ξεψηφούνε.»  

Γυρνώντας τότε ο πολυµήχανος της µίλησε Oδυσσέας:  

500 «Τι θα µου πεις εσύ, κυρούλα µου; ∆εν είναι αυτό δουλειά σου!  
Μια µια θα τις γνωρίσω µόνος µου καί θα τις καταλάβω' 
µόνο κλειστό το στόµα κράτησε και στους θεούς µπιστέψου.»  

Αυτά είπε, κι η γριά την κάµαρα προσδιάβη, για να φέρει 
νερό, να πλύνει τα ποδάρια του, µια και το πρώτο εχύθη'  

505 κι αφού του τα 'πλυνε και τ' άλειψε µε λάδι πλούσια, κείνος  
ξανά µε το σκαµνί του εσίµωσε να ζεσταθεί στο τζάκι,  
κι είχε το νου του τα κουρέλια του να κρύβουν το σηµάδι. 
Το λόγο η Πηνελόπη η φρόνιµη ξανά κινούσε πρώτη: 
«Ακόµα κάτι, ξένε, θα' θελα µικρό να σε ρωτήσω' 

510 της βλογηµένης της ξεκούρασης η ώρα σε λίγο φτάνει  
γι' αυτόν που µ' όλα του τα βάσανα σε ύπνο γλυκό απογέρνει'  
όµως εµένα ο θεός σε αρίφνητα τυράννια µ' έχει ρίξει' 
τις µέρες γόζουµαι και δέρνουµαι, κι άλλη χαρά δέν έχω, 
και µόνο τις δουλειές µου γνοιάζουµαι και πιστατώ τις δούλες. 

515 Μα σαν πλακώσει η νύχτα κι οι άνθρωποι να ξαποστάσουν γέρνουν,  
µονάχα εγώ στο στρώµα κοίτουµαι, και την καρδιά µου τρώνε 
έγνοιες ακοίµητες, ως µύρουµαι, βαριές, σπαράζοντας τη. 
Η κόρη του Πανδάρεου τ' όµορφο τραγούδι πως αρχίζει, 
η Αηδόνα η χλωροπράσινη, άνοιξη σα φτάσει, µες στα φύλλα  

520 των δέντρων τα πυκνά καθούµενη, κι αφήνει τη φωνή της  
τη δυνατή ν' απλώσει ολόγυρα, κι όλο σκοπούς αλλάζει, 
καί το παιδί της κλαίει τον Ίτυλο, του βασι πια του Ζήθου  
το γιο, που από αστοχία της κάποτε τον είχε θανατώσει' 
έτσι και µένα ο νους διχόγνωµος µια δω, µια κει µε σέρνει' 

 



525 τάχα κοντά στο γιο µου µένοντας τα πάντα ν' αφεντεύω,  
το βιος µου, το τρανό άαηλόροφο παλάτι και τις δούλες,  
και να ντραπώ την κλίνη του άντρα µου και τις φωνές του κόσµου;  
για ν' ακλουθήξω τον τρανότερο, που πιο πολλά θα δώσει  
απ' όσους Αχαιούς γυναίκα τους γυρεύουν να µε πάρουν;  

530 Κι ο γιος µου, πρώτα που ήταν άπλερος, µωρό παιδί, στο σπίτι  
του αντρός µου µ' έδενε, δε µ' άφηνε να παντρευτώ, να φύγω,  
Μα τώρα πια που µου µεγάλωσε και γίνη παλικάρι,  
θέλει να φύγω από το σπίτι µας, στα πατρικά να στρέψω' 
το βιος µαθές του κακοφαίνεται που του το τρων οι Αργίτες.  

535 Μα τώρα τ' όνειρο ξεδιάλυνε που είδα στον ύπνο — γρίκα!  
Μες στην αυλή µου χήνες είκοσι το µουσκεµένο στάρι  
µου τρώγαν, κι η καρδιά µου εχαίρουνταν που τις θωρούσα' ξάφνου  
αϊτός απ' το βουνό κατέβηκε, γιγάντιος, γαντζοµύτης,  
και το λαιµό ολονώ τσακίζοντας νεκρές τις ρίχνει χάµου  

540 σωρό µες στην αυλή, κι υψώθηκε µετά στο θείον αιθέρα.  
Κι εγώ βογγούσα µέσα στ' όνειρο, τα κλάµατα µε πνίγαν  
κι οι καλοπλέξουδες Αργίτισσες µε ζώσαν, που θρηνούσα  
γεµάτη πίκρα για τις χήνες µου, που 'χεν ο αϊτός σκοτώσει.  
Κι αυτός γυρνώντας πίσω κάθισε κατακορφής της στέγης,  

545 και µε λα πια µιλούσε ανθρώπινη και µε παρηγορούσε:  
,, Κόρη του Ικάριου του περίλαµπρου, κουράγιο! κι είναι αλήθεια  
αυτά που βλέπεις, δεν είναι όνειρο, θα βγουν σωστά σε λίγο.  
Ο αϊτός ο που 'δες ήταν ο άντρας σου, κι οι χήνες οι µνηστήρες' 
είµαι ο καλός σου, που ξανάγεψα στη γη την πατρική µου  

550 και σ' όλους τους µνηστήρες θάνατο κακό γοργά θα δώσω.  
Αυτά είπε, κι ο γλυκός που µ' έδενε µεµιάς µ' αφήκεν ύπνος,  
κι είδα, τα µάτια όπως κυκλόφερα, τις χήνες στην αυλή µου  
να τρώνε δίπλα στο σκαφίδι τους, καθώς και πριν, το στάρι.»  

Γυρνώντας τότε ο πολυµήχανος της µίλησε Oδυσσέας:  

555 «Ποιος θα µπορούσε αλήθεια τ' όνειρο, κυρά, να ξεδιαλύνει  
αλλιώς γυρνώντας το; το ξήγησε τώρα ο Oδυσσέας ατός του,  
πβς θα 'βγει' πια χαµός αεύγατος ζυγώνει τους µνηστήρες 
όλους' τη µοίρα και το θάνατο δε θα γλιτώσει ουτ' ένας!»  

Κι η Πηνελόπη τότε η φρόνιµη γυρνάει κι απηλογιέται: 

560 
«Μωρόλογα και κούφια, ξένε µου, πολλά ειν' απ' τα όνειρά µας'  
το κάθε τι µαθές που βλέπουµε δε βγαίνει αλήθεια πάντα.  

 



Τα ονείρατα τ' αγεροφάνταχτα διπλές τις πόρτες έχουν, 
τη µια από κέρατο, από φίλντισι την άλλη' κι όσα τύχει  
να βγουν περνώντας άπ' το φίλντισι το καλοδουλεµένο,  

565 µας αναµπαίζουν, λόγια ψεύτικα και κούφια φέρνοντας µας.  
Μα όσα απ' τις πόρτες που από κέρατο µαστορεύτηκαν βγαίνουν, 
σε όποιον θνητό τα ιδεί ξεδιάλυναν αληθινά σε λίγο.  
Ωστόσο εκείθε εµένα τ' ονειρο το φοβερό, φοβούµαι,  
δεν ήρθε, που χαρά θα γέµιζε και µένα και το γιο µου.  

570 Κάτι άλλο τώρα εγώ θα σου 'λεγα, και συ στο νου σου βαλ' το:  
Ζυγώνει, να τη, η αυγή η κατάρατη, που απ' του Οδυσσέα το σπίτι  
θα µε χωρίσει' το αποφάσισα πια τώρα εγώ, δοκίµι  
θα βάλω τα πελέκια, που άλλοτε σαν καραβιού παγίδια  
στύλωνε εκείνος, κι ήταν δώδεκα σε µια γραµµή στηµένα,  

 

575 κι από µακριά πολύ σαϊτεύοντας τα διαπερνούσεν όλα.  
Τέτοιο δοκίµι τώρα µελετώ να βάλω στους µνηστήρες' 
όποιος τανύσει απ' όλους εύκολα στα χέρια το δοξάρι,  
και τη σαγίτα από τα δώδεκα πελέκια διαπεράσει,  
µ' αυτόν µαζί θα πάω, µακραίνοντας από το σπίτι ετούτο,  

 

580 που µ' είδε νιόπαντρη, πανέµορφο κι από αγαθά γεµάτο,  
και που κι αργότερα, σαν στ' όνειρο, θαρρώ θα το θυµούµαι.»  
Γυρνώντας τότε ο πολυµήχανος της µίλησε Oδυσσέας: 
«Του αρχοντικού Οδυσσέα συντρόφισσα, κυρά µου τιµηµένη, 
πια το δοκίµι στο παλάτι σου ν' αργήσει µην αφήνεις' 

 

585 τι πριν το τορνεµένο αγγίξουνε δοξάρι, και την κόρδα  
πουν να τανύσουν κι η σαγίτα τους το σίδερο περάσει,  
θα 'χει διαγείρει ο πολυµήχανος στο σπίτι του Oδυσσέας.»  
Κι η Πηνελόπη τότε η φρόνιµη γυρνάει κι απηλογιέται:  
«Ξένε µου, αν ήθελες καθούµενος στην κάµαρα κοντά µου 

 

590 να µ' αλαφρώνεις, δε θα σκέπαζε τα βλέφαρα µου ο γύπνος.  

Μα ανύπνωτοι οι θνητοί δε γίνεται να µένουν έτσι πάντα' 
έχει το κάθε τι την ώρα του' τέτοιος µαθές ο νόµος  
που όρισαν στους θνητούς οι αθάνατοι στη γη την καρποδότρα.  
Είναι καιρός λογιάζω, ξένε µου, στο ανώι ν' ανέβω απάνω  

 

595 και να πλαγιάσω στο κρεβάτι µου τα πολυστέναχτά µου,  
το µουσκεµένο από τους θρήνους µου κι από την πρώτη µέρα 
στην Κακοτροία την αµελέτητη που κίνησε ο Oδυσσέας.  
Εκεί λέω να πλαγιάσω' πλάγιασε και συ στο σπίτι µέσα 
στρώνοντας χάµω, ξον αν ήθελες κρεβάτι να σου στήσουν.»  

 



600 Σαν είπε αυτά, ν' ανέβει εκίνησε στα λιόφωτα τ' ανώγια,  
όχι µονάχη' κι άλλες κίνησαν να παν µαζί της βάγιες.  
Κι όπως ανέβη µε τις βάγιες της στο ανώι, για να πλαγιάσει, 
τον Οδυσσέα θυµήθη κι έκλαιγε, τον άντρα της, ωσόπου 
της έχυσε η Αθηνά η γλαυκόµατη γλυκό στα µάτια γύπνο.  
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Στ' οµπρός χαγιάτι κι ο αρχοντόγεννος επλάγιασε Οδυσσέας' 
άργαστο στρώνει βοϊδοτόµαρο στη γη, κι απάνω ρίχνει  
πολλές προβιές, από τα που 'σφαζαν αρνιά να φαν οι Αργίτες' 
κι ως έγειρε, µια κάπα του 'ριξε στις πλάτες η Ευρυνόµη. 

 

5 Εκεί ο Oδυσσέας κοιτόταν άγρυπνος, κι ο νους του των µνηστήρων 
το χαλασµό εµελέτα. Κι έβγαιναν απ' το παλάτι οι δούλες  
να παν ξανά να ερωτοσµίξουνε µε τους µνηστήρες όξω, 
και γελαστές, καταχαρούµενες µιλούσε η µια στην άλλη. 
Κι αυτός εντός του να ταράζεται γρικούσε την καρδιά του,  

 

10 και πλήθιοι λογισµοί στα φρένα του διάβαιναν — τι να κάνει;  
να τρέξει πίσω τους και θάνατο γραµµή να δώσει σ' όλες; 
για και ν' αφήσει µε τους άνοµους να σµίξουνε µνηστήρες —  
στερνή µαθές φορά κι ολόστερνη; Βαθιά η καρδιά του αλίχτα.  
Πως τρέχει η σκύλα γύρω στ' άπλερα µικρά της και γαυγίζει 

15 θωρώντας άνθρωπο ξενόφερτο, και ν' αρπαχτεί γυρεύει'  
όµοια η καρδιά του άλιχτα κι έβραζε για τ' άνοµά τους έργα. 
Και τότε χτύπησε το στήθος του και λέει µαλώνοντας τη:  
«Καρδιά µου, βάστα! Πόνο βάσταξες ακόµα πιο σκυλίσιο 
τη µέρα εκείνη που ο Πολύφηµος στην άγρια µάνητά του 

20 τους αντρειανούς συντρόφους σου 'τρωγε, και συ βαστούσες, ώσπου  
µια πονηριά απ' το σπήλιο σ' έβγαλε, πια το χαµό ως θωρούσες.»  

Αυτά της έλεγε αποπαίρνοντας στα στήθη την καρδιά του, 
κι αυτή τον άκουσε και βάσταξε, να µην ξεσπάσει η οργή της' 
όµως εκείνος στριφογύριζε µια δω, µια κει στο στρώµα.  

25 
Πως πάνω σε µεγάλη που άναψε φωτιά πιθώνει κάποιος  
κοι πια από ξίγκι κι αίµα ξέχειλη, και τη στριφογυρίζει, 

 



και λαχταράει µιαν ώρα αρχύτερα να του βρεθεί ψηµένη' 
όµοια κι εκείνος στριφογύριζε, και λόγιαζε στα φρένα  
πως στους µνηστήρες τους ξαδιάντροπους βαρύ θα βάλει χέρι, 

30 ένας αυτός σε πλήθιους. Άξαφνα την Αθηνά είδε οµπρός του,  
κατεβασµένη από τον Όλυµπο, µε είδη θνητής γυναίκας. 
Και στάθη πάνω απ' το κεφάλι του κι αυτά τα λόγια του 'πε: 
«Εσύ, στον κόσµο ο πιο τρισάµοιρος, για δεν κοιµάσαι πάλι; 
Να το το σπίτι σου! Το ταίρι σου, κι αυτό στο σπίτι µέσα,  

35 κι ο γιος σου τέτοιος που ονειρεύεται κάθε πατέρας να 'χει.»  
Γυρνώντας τότε ο πολυµήχανος της µίλησε Oδυσσέας:  
«Αλήθεια, όσα, θεά, µολόγησες σωστά και δίκια είναι όλα' 
µα ό νους µου αναρωτιέται αδιάκοπα βαθιά στα φρένα τούτο' 
πως στους µνηστήρες τους αδιάντροπους βαρύ θα βάλω χέρι, 

40 ένας εγώ, κι αυτοί στο σπίτι µου παν όλοι µαζεµένοι;  

Μιαν έγνοια ακόµα µεγαλύτερη το νου µου βασανίζει' 
αν συ κι ο ∆ίας µε διαφεντέψετε και θάνατο τους δώσω, 
καταφυγή που θα 'βρω; Θα 'θελα να το καλολογιάσεις.»  

Τότε η Αθηνά, η θεά η γλαυκόµατη, του απηλογήθη κι είπε: 

45 «Άµυαλε εσύ, κι ενού αχαµνότερου τη γνώµη ακούµε φίλου,  
που 'ναι θνητός και µες στα φρένα του λειψοί είναι οι στοχασµοί του' κι εγώ είµαι 
αθάνατη και στέκουµαι στο πλάι σου νύχτα µέρα  
σε κάθε αγώνα σου! Μα ξάστερα θα σου µιλήσω τώρα:  
Πενήντα ακόµα κι αν µας έζωναν θνητών ανθρώπων φάρες 

50 κι άνοιγαν πόλεµο, και θάνατο πάσκιζαν να µας δώσουν,  
µια φορά εσύ τα βόδια θ' άρπαζες και τα παχιά τ' αρνιά τους! 
Όµως κοιµήσου τώρα, ανύπνωτος ολονυχτίς βαρύ είναι  
κανένας να κρατιέται. Γρήγορα θα βγεις απ' τα δεινά σου.»  

Είπε, και µόλις ύπνο του 'χυσε στα βλέφαρα, κινούσε  

55 η αρχόντισσα θεά, στον Όλυµπο για να διαγείρη πίσω.  
Κι ο γύπνος, τους αρµούς του λύνοντας, τον πήρε παίρνοντας του 
κι όλες τις έγνοιες. Μα η γυναίκα του πεταχτή η µυαλωµένη  
την ίδιαν ώρα, και καθούµενη στο µαλακό κρεβάτι 
θρηνούσε' τέλος, αφού χόρτασε θρηνώντας η καρδιά της,  
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των γυναικών το θάµα ευχήθηκε στην Άρτεµη πιο πρώτα:  

«Άρτεµη εσύ, θεά τρισέβαστη, κόρη του ∆ία, σαγίτα 
να 'ταν πια να 'ριχνες στα στήθη µου, να πάρεις τη ζωή µου 



τούτη την ώρα! Για και δρόλαπας να 'ρχόταν να µε ασκώσει 
και να µε πάρει, κι από ανήλιαγες οδεύοντας µε στράτες 

65 στου Ωκεανού του κυκλορέµατου να µ' έριχνε το στόµα!  

Πως του Πανδάρεου πήρε ο δρόλαπας µαθές' τις θυγατέρες, 
που τους γονιούς τους ως οι αθάνατοι σκότωσαν, αποµείναν 
µέσα στο σπίτι τους πεντάρφανες' πήρε η θεά Αφροδίτη 
µε το τυρί και µε τ' ολόγλυκο κρασί και µε το µελί 

70 και τις µεγάλωσε' τους χάρισε κι η Ήρα οµορφιά και γνώση  
πιο απ' όλες τις θνητές, κι η Αρτέµιδα κορµί κυπαρισσένιο, 
και ξακουστά υφαντά τους έµαθε στον αργαλιό η Παλλάδα. 
Μα ως η Αφροδίτη η θεία στον Όλυµπο τον τρίψηλο γυρνούσε, 
για να γυρέψει πια το γάµο τους, µια κι είχαν ξεπετάξει, 

75 από το ∆ία τον κεραυνόχαρο — τι αυτός πάντα ξέρει  
τι γράφει η µοίρα στων καθένα µας θνητό και τι δε γράφει —  
την ώρα αυτή τις κόρες άρπαξαν οι Ανεµικές, και πήγαν  
και τις παράδωκαν στις άσπλαχνες τις Ερινύες, εκείνες  
να τις γνοιάζονται πια. Ν' αφάνιζαν όµοια οι θεοί και µένα  

80 που ζουν στον Όλυµπο! Της Άρτεµης να µ' έβρισκε η σαγίτα,  
στην Κάτω Γης να πάω, τη θύµηση κρατώντας του Όδυσσέα,  
και κάποιου την καρδιά αχαµνότερου να µη χρειαστεί να φράνω!  
Και τόσες πίκρες όµως δύνεται κανείς να τις βαστάξει,  
αν κλαίει τη µέρα µόνο αλάγιαστα µε πικραµένα στήθη,  

85 φτάνει τις νύχτες να τον χαίρεται τον ύπνο: σαν του κλείσει  
τούτος τα βλέφαρα, τα ξέχασε καλά, κακά — τα πάντα!  
Μα εµένα ακόµα και τα ονείρατα ζαβά ο θεός τα στέλνει' 
κάποιος απόψε πάλε δίπλα µου που του 'µοιαζε κοιµόταν,  
τέτοιος, ως ήταν σύντας µίσευε µε το στρατό, και µένα  

90 χαιρόταν η καρδιά, τι τ' όνειρο γι' αλήθεια το θαρρούσα!»  

Έτσι µιλούσε, κι η χρυσόθρονη πρόβαλε Αυγή σε λίγο. 
Κι ως έκλαιγε, η φωνή της έφτασε, στου αρχοντικού Οδυσσέα 
τ' αφτιά, κι ο νους του πήρε δούλευε, θαρρώντας πως εκείνη 
τον είχε πια γνωρίσει κι έστεκε στην κεφαλή του απάνω. 

95 Την κάπα, όπου 'γειρε, διπλώνοντας και τις προβιές, τα ρίχνει  
στο αρχονταρίκι σ' ένα κάθισµα, κι όξω απ' την πόρτα βγάζει το βοΐδοτόµαρο, κι 
απλώνοντας τα χέρια ευκήθη κι είπε:  
«Πατέρα ∆ία, µετά από βάσανα πολλά στεριάς πελάγου  
αν ήρθα µε δικό σας θέληµα στη γη µου, ας πει ένα λόγο  



100 κάποιος απ' όσους τώρα ξύπνησαν σηµαδιακό από µέσα'  
µα άπόξω ένα άλλο ακόµα θα 'θελα να δω του ∆ία σηµάδι!»  

Είπε, κι ο ∆ίας ο βαθυστόχαστος τον άκουσε που εύκήθη, 
κι άπο το διάφωτο τον Όλυµπο του βρόντησε ίδιαν ώρα  
ψηλά απ' τα νέφη, κι ο αρχοντόγεννος το χάρηκε Όδυσσέας. 

105 Φωνή κι από το σπίτι ακούστηκε µαζί — µιανής αλέστρας  
κοντά, κει που ήταν οι χερόµυλοι του βασι πια στηµένοι. 
Γυναίκες δώδεκα τους δούλευαν κι άλέθανε κριθάρι 
και στάρι, να γενούν στα κόκαλα µεδούλι των ανθρώπων. 
Οι άλλες γυναίκες πια κοιµόντουσαν, µια κι είχαν άπαλέσει' 

110 και µια µονάχα ακόµα δούλευε, το η πιο αχαµνή ήταν σκλάβα.  

Ξάφνου σταµάτησε και µίλησε, σηµάδι για το ρήγα: 
«Πατέρα ∆ία, πού τους αθάνατους και τους θνητούς ορίζεις, 
απ' τ' αστεράτα ουράνια βρόντηξες βαριά, και γύρα ουτ' ένα 
σύγνεφο βλέπω' κάποιου θα' δωκες σηµάδι δίχως άλλο.  

115 Τώρα και µένα της βαριόµοιρης για τέλεψε το λόγο:  
Πια για στερνή φορά κι δλόστερνη τη µέρα αυτή οι µνηστήρες  
τραπέζι να χαρούν, καθούµενοι στο σπίτι του Οδυσσέα! 
Αυτοί που µου 'κοψαν τα γόνατα, βαριά ζεµένη ως µ' έχουν  
να τους αλέθω αλεύρι, δώσε τους στερνή φορά να φάνε!»  

120 Αυτά είπε, κι ο Οδυσσέας εχάρηκε το λόγο της ν' ακούσει  
και τη βροντή του ∆ία' πια λόγιαζε να γδικιωθεί τους φταίχτες.  
Μες στου Οδυσσέα το σπίτι τ' όµορφο µαζεύουνταν οι δούλες 
οι άλλες την ώρα τούτη, αδάµαστη φωτιά στη στιά ν' ανάψουν. 
Κι ο ισόθεος άντρας, ο Τηλέµαχος, πετάχτη από το στρώµα, 

125 κι ως ντύθηκε, στον ώµο εκρέµασε το κοφτερό σπαθί του  
και µε σαντάλια πόδεσε όµορφα τ' αστραφτερά του πόδια' 
τρανό κοντάρι, καλοτρόχιστο παίρνει µετά και φεύγει, 
ζητώντας την Ευρύκλεια' φτάνοντας της είπε απ' το κατώφλι: 
«Τον ξένο αλήθεια τον γνοιαστήκατε, κυρούλα, µες στο σπίτι, 

130 να φάει, να κοιµηθεί; για απόµεινε δώ µέσα ξεχασµένος;  

Τέτοια είναι, ξέρω, πάντα η µάνα µου, κι <ς είναι µυαλωµένη' 
απ' τους ανθρώπους, όπως έτυχε, συχνά τιµάει τον ένα,  
τον πιο κακό, και τον καλύτερο καταφρονεί και διώχνει.»  

Κι η Ευρύκλεια τότε του αποκρίθηκε' και του 'πε, η µυαλωµένη: 



135 «Στην άφταιγη µη θέλεις φταίξιµο να ρίξεις τώρα, γιε µου!  

Κρασί καθόταν τούτος κι έπινε σαν που 'θελε η καρδιά του, 
µα για ψωµί καθώς τον ρώτησε, πως δεν πεινάει της είπε 
κι απά στην ώρα που θα λόγιαζε να γείρει, να πλαγιάσει, 
εκείνη πρόσταξε τις δούλες της χλινάρι να τον στρώσουν 

140 µα αυτός, σαν που 'νιώθε κακότυχος και τρισερηµιασµένος,  
σε κλίνη απάνω και σκεπάσµατα δεν ήθελε να πέσεί' 
άργαστο πήρε βοϊδοτόµαρο κι αρνοπροβιές και πήγε 
να γείρει στην αυλή' του ρίξαµε και µεις µια κάπα απάνω.»  

Έτσι µιλούσε, κι ο Τηλέµαχος το αρχονταρίκι αφήκε  

145 κρατώντας το κοντάρι' πίσω του γοργοί δυο σκύλοι ακλούθουν  
και κίνησε να πάει στη µάζωξη, στους αντριανούς Αργίτες.  

Τις άλλες δούλες τότε πρόσταξε των γυναικών το θάµα, 
η Ευρύκλεια, που 'χε τον Πεισήνορα παππού, τον Ώπα κύρη: 
«Οµπρός, τα χέρια σας κουνάτε τα, την κάµαρα σαρώστε, 

150 ραντίστε τη, τα καλοκάµωτα θρονιά σκεπάσετέ τα  
µε τα χα πια τ' αλικοπόρφυρα' καί σεις µε τα σφουγγάρια 
σκουπίστε τα τραπέζια' πλύσιµο και τα κροντήρια θέλουν  
κι οι κούπες οι όµορφες, οι δίγουβες' κι άλλες στη βρύση σύρτε 
νερό να φέρετε, και γρήγορα µε τα σταµνιά γυρνάτε.  

155 Σε λίγο λέω θα ιδούµε να 'ρχουνται στο σπίτι εδώ οι µνηστήρες-  
πουρνό πουρνό θα 'ρθούν, τι σήµερα γιορτή τρανή έχουν όλοι. 
Είπε, κι αυτές, γρικώντας, πρόθυµα στη γνώµη της συγκλίναν  
«είκοσι τρέξαν στη µαυρόνερη για να γεµίσουν βρύση,  
κι οι άλλες πιδέξια πήραν δούλευαν εκεί στο σπίτι µέσα. 

160  Ήρθαν µετά και τα παιδόπουλα των Αχαιών, και ξύλα  
µε µαστοριά να σκίζουν Έπιασαν, γυρίζαν κι οι γυναίκες  
από τη βρύση' και κατόπι τους µε τρεις θρεµµένους χοίρους  
o θείος χοιροβοσκός κατέβηκε, τους πιο καλύτερους του,  
και στον αυλόγυρο τον όµορφο τους άφησε να βόσκουν  

 

165 µετά γυρνώντας γλυκοµίλησε στον Οδυσσέα και του 'πε:  
«Οι Αργίτες, ξένε, τώρα πιότερο σε γνοιάζουνται; για πες µου!  
για, όπως και πρώτα, καταφρόνεση σου δείχνουν στο παλάτι;»  

Γυρνώντας τότε ο πολυµήχανος του µίλησε Oδυσσέας: 
«Απ' τους θεούς να το 'βρουν, άµποτε µια µέρα να πλερώσουν 

170 την ανοµία τους, Εύµαιε, τ' άδικα, κακά που κλώθουν έργα  

 



σε ξένο σπίτι µπαινοβγαίνοντας' στα πια ντροπή δεν έχουν!»  
Τέτοια σταύρωναν συνάλληλος τους εκείνοι λόγια τότε. 
Σε λίγο, κι ο Μελάνθιος σίµωσε µε δυο βοσκούς µαζί του,  
ο γιδολάτης, απ' τις µάντρες του τις πιο παχιές του γίδες 

175 λαλώντας, οι µνηστήρες να 'χουνε στο γιόµα τους να τρώνε.  

Κι αφού τις έδεσε στο αχόλαλο µπροστά χαγιάτι, ατός του 
στον Οδυσσέα γυρνώντας µίλησε µε λόγια αγκιδωµένα-: 
«Και πάλε φόρτωµα θα σ' έχουµε να τριγυρίζεις, ξένε, 
µέσα στο σπίτι διακονεύοντας; γιατί δεν παίρνεις πόδι;  

180 Το δίχως άλλο δε χωρίζουµε, θαρρώ, χωρίς τους γρόθους  
ο ένας του άλλου να δοκιµάσουµε' σωστός δεν είναι ο τρόπος  
που ζητιανεύεις' κι άλλα βρίσκουνται των Αχαιών τραπέζια!»  

Αυτά είπε, µα ο Oδυσσέας ο φρόνιµος δεν του αποκρίθη, 
µόνο την κεφαλή του εκίνησε άλαλος, κακά στο νου λογιώντας.  

185 Σε λίγο κι ο Φιλοίτιος έφτασε, στους δούλους µέσα ο πρώτος,  
γίδες παχιές και στέρφα φέρνοντας γελάδα στους µνηστήρες. 
Απ' τη στεριά οι περαµατάρηδες τους είχαν φέρει αντίκρυ, 
που συνεβγάζουν όποιον άνθρωπο στο πέραµα τους φτάσει. 
Τα ζωντανά µπροστά στο αχόλαλο καλόδεσε χαγιάτι,  

190 κι αυτός τον Εύµαιο κοντοζύγωσε και τον ρωτούσε κι είπε:  
«Ποιος να 'ναι τάχα ο ξένος που 'φτασε, χοιροβοσκέ, 
ο καινούργιος στο σπίτι µας εδώ; Ποια πέτεται δικολογιά πως έχει; 
Η γης η πατρική κι η φύτρα του που βρίσκουνται στον κόσµο; 
Ο δύστυχος! Με τέτοιο ανάριµµα ρηγάρχης πρέπει να 'ναι. 

195 Ο άνθρωπος όµως που παράδειρε, και βασιλιάς αν είναι,  
καηµούς σαν του 'κλωσαν οι αθάνατοι, στις ξενιτιές ρηµάζει!»  
Αυτά είπε, και τον καλωσόρισε µε το δεξιό του χέρι  
σιµώνοντας τον, κι ανεµάρπαστα κινούσε λόγια οµπρός του:  

«Γεια σου, πατέρα ξένε, κι άµποτε να καλοριζικέψεις  

200 στα χρόνια που θα 'ρθούν, τι βάσανα πολλά σε δέρνουν τώρα.  
Πατέρα ∆ία, θεός πιο αλύπητος άλλος κανείς δεν είναι! 
Καν τους ανθρώπους δε σπλαχνίζεσαι που σέρνουν από σένα,  
µόνο τους ρίχνεις σ' άγρια βάσανα και σε βαριά τυράννια.  
Ίδρωτας µ' έκοψε θωρώντας τον, µου δάκρυσαν τα µάτια,  
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τον Οδυσσέα καθώς µου θύµισε' κι εκείνος λέω παρόµοια  
κουρέλια θα 'χει παραδέρνοντας στης γης τα πλάτη ολούθε,  
αν είναι στη ζωή και χαίρεται του ήλιου το φως ακόµα.  



Μα αν ο Oδυσσέας ο άψεγος πέθανε κι είναι στον Άδη κάτω,  
αλί σε µένα που τον έχασα! τι αυτός µικρόν ακόµα  

210 να πιστατώ στα βόδια µ' έβαλε, στη γη των Κεφαλλήνων.  
Τώρα οι γελάδες του πια χίλιασαν — σα στάχια' να βγοδώνουν  
τα φαρδιοκούτελα γελάδια του κανείς δεν είδα τόσο.  
Μα άνθρωποι ξένοι µε προστάζουνε να τους τα φέρνω, να 'χουν  
να τρων αυτοί, και µες στο σπίτι του το γιο του δεν ψηφάνε,  

215 και δίχως των θεών την όργητα να τρέµουν, λογαριάζουν  
να µοιραστούν το βιος του ρήγα µου, που χρόνια' στα ξένα.  
Και µένα ο νους γυρίζει αδιάκοπα και κυκλοφέρνει πάντα  
στη σκέψη αυτή: µε τις γελάδες µου να φύγω γ' άλλους τόπους,  
σε ανθρώπους ξένους; τέτοιο φέρσιµο κακό 'ναι, τι έχει µείνει  

220 ξοπίσω ο γιος του, µα χειρότερο εδώ πέρα να κρατιέµαι  
και για γελάδια που άλλοι χαίρουνται να τυραννιέµαι τόσο.  
Από καιρό φευγάτος θα 'µουνα, να βρω κι εγώ αποκούµπι  
σε κάποιον άλλο ρήγα πέρφανο, τι αυτά πια δε βαστιούνται 
µα συλλογιέµαι αυτόν τον άµοιρο, µπας και φάνε από κάπου  

225 και διασκορπίσει απ' το παλάτι του τους αντριανούς µνηστήρες.»  
Γυρνώντας τότε ο πολυµήχανος του µίλησε Oδυσσέας: 
«Από αχαµνή γενιά κι ανέµυαλος δε φαίνεσαι, βουκόλα 
το βλέπω τώρα και µονάχος µου πως είσαι µυαλωµένος. 
Μα άκου τα λόγια µου, που απάνω τους όρκο τρανό θα δώσω:  

230 Πρώτος ο ∆ίας ας είναι µάρτυρας και της φιλίας η τάβλα  
και του Οδυσσέα το τζάκι του άψεγου, που εδέχτει εµέ τον ξένο΄ 
τον Οδυσσέα θα ιδείς στο σπίτι του, πριν φύγεις, να διαγέρνει, 
και τους µνηστήρες µε τα µάτια σου, σα θέλεις, θ' αντικρίσεις 
µες στο παλάτι να σκοτώνουνται, που τώρα το αφεντεύουν.»  

235 Κι ο αγελαδάρης τότε µίλησε και του αποκρίθη κι είπε:  
«Ξένε, σωστό το λόγο σου άµποτε να βγάλη ο γιος του Κρόνου' 
τη δύναµη µου τότε θα 'βλεπες και πως µε ακούν τα χέρια!»  

Παρόµοια κι ο Εύµαιος τους αθάνατους ανακαλιόταν όλους, 
το γνωστικό Οδυσσέα στο σπίτι του να ιδεί να φτάνει τέλος. 

 

240 Έτσι µιλούσαν συναλλήλως τους εκείνοι, κι ίδιαν ώρα 
το φόνο έκλωθαν του Τηλέµαχου και το χαµό οι µνηστήρες. 
Ξάφνου σηµάδι απ' όρνιο πρόβαλεν απ' το ζερβί τους χέρι,  
αιτός αψηλοπέτης, που 'σφιγγε στα νύχια περιστέρα. 
Το λόγο πήρε τότε ο Αµφίνοµος αναµεσό τους κι είπε:  

245 «Φίλοι µου, αυτό στο νου που βάλαµε καλό δεν παίρνει δρόµο,  

 



λέω του Τηλέµαχου το θάνατο' καιρός να φάµε ωστόσο!»  
Αυτά είπε ο Αµφίνοµος, και σύγκλιναν στα λόγια του οι µνηστήρες' 
κι ως στου Οδυσσέα του αρχοντογέννητου το σπίτι µέσα µπήκαν 
κι άφηκαν πάνω στα καθίσµατα τις χλαίνες που φορούσαν,  

250 πήραν τρανά κριάρια κι έσφαζαν, καλοθρεµµένες γίδες,  
χοίρους παχιούς και µια που διάλεξαν γελάδα απ' το κοπάδι. 
Τα σπλάχνα έψησαν, κι ως τα µοίρασαν, συγκέρνααν το κρασί τους 
µες στα κροντήρια, κι ο Εύµαιος µοίραζε τις κούπες σ'έναν έναν 
ψωµί ο Φιλοίτιος τους διαµοίρασε, στους δούλους µέσα ο πρώτος, 

255 µες σε όµορφα πανέρια' το κρασί το κέρνα ο Μελανθέας.  
Κι αυτοί στα ετοιµασµένα αντίκρυ τους φαγιά τα χέρια άπλωσαν.  
Τότε ο Τηλέµαχος επίτηδες τον Οδυσσέα καθίζει 
πλάι στο κατώφλι, στου καλόχτιστου το βάθος αντρωνίτη, 
µπρος του άβολο σκαµνί πιθώνοντας κι ένα µικρό τραπέζι' 

260 και µια µερίδα σπλάχνα του 'βαλε, και σε χρυσό ποτήρι,  
να 'χει να πιει, κρασί του κέρασε, κι αυτά τα λόγια του 'πε: 
«Με όλους τους άλλους τώρα κάθισε και το κρασί σου πίνε, 
κι απ' των µνηστήρων τα πειράγµατα κι από τα χέρια ατός µου 
θα σε φυλάξω εγώ' βρισκόµαστε µες στου Οδυσσέα το σπίτι, 

265 που θα γενεί δικό µου κάποτε — δεν είναι όλου του κόσµου!  
Και σεις, µνηστήρες, και τα χέρια σας κρατάτε και το στόµα, 
να µην ξεσπάσουν ξάφνου τίποτα µαλώµατα κι αµάχες!»  

Αυτά είπε, κι όλοι τους εδάγκασαν τα χείλια σαστισµένοι 
απ' το κουράγιο του Τηλέµαχου, που µίλησε έτσι αντρίκια.  

270 Κι ο γιος του Ευπείθη, ο Αντίνοος, γύρισε κι αναµεσό τους είπε:  
«Βαρύς ο λόγος του Τηλέµαχου, µα ας τον δεχτούµε, Αργίτες, 
αν κι είναι αλήθεια πως ξεστόµισε για µας φοβέρες άγριες. 
Του Κρόνου ο γιος, ο ∆ίας, δεν άφησε, τι αλλιώς στο σπίτι τούτο  
θά 'χαµε κλείσει πια το στόµα του, και δυνατά ας φωνάζει.»  

275 Αυτά είπε ο Αντίνοος, µα ο Τηλέµαχος τα λόγια του αψηφούσε. 
Μες απ' την πόλη οι κράχτες έφερναν ωστόσο πλήθος βόδια  
για τη θυσία, κι οι µακροµάλληδες µαζώνουνταν Αργίτες 
στου µακροσαγιτάρη Απόλλωνα το δάσος το ισκιωµένο.  
Κι αυτοί τ' απανωψάχνια ως έψησαν κι απ' τη φωτιά τα σύραν,  

280  

τα κόψαν µερτικά και κάθισαν σε αρχοντικό τραπέζι.  
Και του Οδυσσέα µερίδα του 'βαλαν οι τραπεζάροι, τόση  
όσο κι αυτή που κι οι ίδιοι θα 'παιρναν, τι του Οδυσσέα το τέκνο  



του αρχοντογέννητου, ο Τηλέµαχος, τέτοια είχε δώσει διάτα.  

Ωστόσο κι η Αθηνά δεν άφηνε τους πέρφανους µνηστήρες  

285 να πάψουν τ' άνοµα φερσίµατα, για να ριζώσει η πίκρα  
µαθές ακόµα πιο βαθύτερα στα στήθη του Οδυσσέα. 
Μες στους µνηστήρες κάποιος βρίσκουνταν, ψυχή ανοµία γεµάτη, 
τον λέγαν Χτήσιππο' το σπίτι του µακριά, στη Σάµη, το 'χε 
και ζούσε εκεί, µα είχε τα θάρρη του στ' αρίφνητά του πλούτη, 

290 και του Οδυσσέα, µακριά που χρόνιζε, ζητούσε τη γυναίκα.  
Τούτος λοιπόν στους παραδιάντροττους µνηστήρες πηρε κι είπε: 
«Έχω να πω ένα λόγο, πέρφανοι µνηστήρες, αγρικάτε!  
Απ' ώρα ο ξένος τη µερίδα του την πήρε, µε τους άλλους 
ίδια, ως του πρέπει. Θα 'ταν άδικο κι αταίριαστο, όσοι φτάνουν 

295 ξένοι στο σπίτι του Τηλέµαχου να βγαίνουν ζηµιωµένοι.  
Κι εγώ όµως τώρα κάτι θα 'θελα να τον φιλέψω, να' χει 
κι αυτός να δώκει της λουτράρισσας για κι άλλου αρχοντοµοίρι, 
απ' όσους σκλάβους τώρα βρίσκουνται µες στου Οδυσσέα το σπίτι.»  

Είπε, κι απ' το πανέρι κόκαλο ποδιού βοδίσίου αρπώντας 

300 µε βαρύ χέρι του το πέταξε µα εκείνος το ΄κεφάλι  
λίγο αναµέρισε και ξέφυγε, µε πίκρα στο θυµό του 
αχνογελώντας' κι όπως χτύπησε στο στέριο τοίχο απάνω 
το κόκαλο, βαριά ο Τηλέµαχος το Χτήσιππο αποπήρε! 
«Έχεις αλήθεια τύχη, Χτήσιππε, και βγήκε σε καλό σου' 

305 τον ξένο δεν τον βρήκες' ξέφυγε µονάχος τη ριξιά σου'  
αλλιώς θα σ' έβρισκα κατάκορµα µε σουβλερό κοντάρι, 
κι αν τις για γάµο τώρα ο κύρης σου το ξόδι σου εδώ πέρα 
θα σύνταζε' γι' αυτό µην κάνετε ντροπές στο αρχοντικό µου! 
Τώρα κι εγώ νογώ στα φρένα µου, και το καλό να κρίνω 

310 και το κακό κατέχω' ανέµυαλος, ως πρώτα, πια δέν είµαι.  
Κι όµως βαστούµε τούτο βλέποντας, να σφάζουνται τ' αρνιά µας 
κι οι γίδες, το κρασί να πίνεται, καί το ψωµί µας όλο 
να τρώγεται' βαρύ ένας άνθρωπος πολλούς ν' ανακρατήσει' 
Μα ελάτε, αφήστε πια τις όχτρητες κι άλλες ζηµιές δέ θέλω. 

315 Μα αν λέτε θάνατο να δώσετε µε το χαλκό σε µένα,  
το προτιµώ κι εγώ! Καλύτερα χίλιες φορές να λείψω παρά  
ανοµίες µπροστά µου αδιάκοπα να βλέπω, δίχως τέλος —  
να κακοφέρνουνται στους ξένους µου, τις σκλάβες µου γυναίκες  
εδώ κι εκεί να σέρνουν άπρεπα µες στ' όµορφο παλάτι.»  

 



320 Έτσι µιλούσε, κι όλοι απόµειναν και δεν έβγαναν άχνα,  
και µόνο ο Αγέλαος, του ∆αµάστορα σε λίγο ο γιος τους είπε: 
« ∆ίκιος αν στάθη ο λόγος που άκουσε, πρεπό δεν είναι, φίλοι,  
κανείς ν' ανάβει και πικρόχολα ν' αντιµιλά στον άλλο.  
Τον ξένο πια µην τον παιδεύετε µηδέ τους άλλους σκλάβους,  

325 που στου Οδυσσέα του ισόθεου βρίσκουνται το σπίτι µέσα τώρα.  
Μόνο ένα λόγο στον Τηλέµαχο και στη µητέρα του έχω  
να πω καλό' µπορεί, αν τον άκουγαν, να βγει της αρεσκιάς τους' 
όσον καιρό η καρδιά στα στήθη σας κρατούσε ακόµα ελπίδα  
το γνωστικό Οδυσσέα στο σπίτι του να δείτε να διαγέρνει,  

330 κανείς δε θύµωνε, αν προσµένατε και τους µνηστήρες όλους  
στο σπίτι µέσα ανακρατούσατε' για σας αλήθεια κάλλιο  
να 'χε ο Oδυσσέας έρθει στο σπίτι του γυρνώντας απ' τα ξένα.  
Μα τώρα πια ξεφανερώθηκε πως δε διαγέρνει πίσω.  
Τράβα λοιπόν και δίπλα κάθισε στη µάνα σου και πες της  

 

335 να πάρει αυτόν που θα 'ναι ο κάλλιος µας και πιο πολλά θα δώκει'  
για να µπορείς και συ να χαίρεσαι τα πατρικά αγαθά σου,  
να τρως, να πίνεις, κι άλλου η µάνα σου να γνοιάζεται το σπίτι.»  

Κι ο φρόνιµος γυρνάει Τηλέµαχος κι απηλογιά του δίνει: 
«Αγέλαε, µη! Στο ∆ία τ' ορκίζουµαι, στα πάθη του γονιού µου, 

 

340 που παραδέρνει για σκοτώθηκε µακριά απ' τη γη του κάπου:  
δε βάζω εµπόδιο εγώ στης µάνας µου το γάµο, µον' τη σπρώχνω 
να παντρευτεί όποιον θέλει, κι άµετρα δίνω από πάνω δώρα. 
Μα να τη διώξω, από το σπίτι µας να φύγει αθέλητα της,  
το 'χω ντροπή' µη δώσεις άδικο να κάµω τέτοιο, θέ µου!» 

 

345 Είπε ο Τηλέµαχος, και σήκωσε τότε η Αθηνά Παλλάδα  
µες στους µνηστήρες γέλιο ακράτητο και θόλωσε το νου τους. 
Λες κι ήταν ξένα τα σαγόνια τους που πήραν να γελούνε' 
αίµα το κρέας που έτρωγαν στάλαζε, και πληµµύρισαν δάκρυα 
τα δυο τους µάτια, και τούς έρχουνταν σε θρήνους να ξεσπάσουν. 

 

350 Το λόγο πήρε ο Θεοκλύµενος ο θεοδιωµατάρής:  

«Σαν τι κακό σας δέρνει, δύστυχοι, κι έχουν ζωστεί µε νύχτα 
και οι κεφαλές σας και τα πρόσωπα και χαµηλά τα γόνα; 
κι άναψε σύθρηνο, και γέµισαν τα µάγουλά σας δάκρυα, 
και ραντισµένοι οι τοίχοι µ' αίµατα και τα ώρια µεσοδόκια' 

 

355 ίσκιους πληµµύρισε κι η αυλόπορτα, κι η αυλή πληµµύρισε ίσκιους,  
που ξεκινούν στα µαύρα Τρίσκοτα να κατεβούν, κι ο γήλιος  



από τα ουράνια εχάθη, κι άπλωσε βαριά καταχνιά ολούθε!»  

Αυτά είπε, και µαζί του γέλασαν µε την καρδιά τους όλοι' 
κι ο Ευρύµαχος, ο γιος του Πόλυβου, το λόγο πήρε κι είπε: 

360 «Χαµένα τα 'χει ο ξένος, που 'φτασε χτες το πρωί απ' αλλούθε.  
Για συνεβγάλτε τον οι νιούτσικοι, να φύγει και να τρέξει 
στην αγορά, µια και του φάνηκεν εδώ πως είναι νύχτα!»  

Και του αποκρίθη ο Θεοκλύµενος ο θεοδιωµατάρης: 
«∆ε σου ζητώ κανένα, Ευρύµαχε, για να µε συνεβγάλει! 

 

365 Έχω τ' αφτιά µου και τα µάτια µου, κι έχω τα δυο µου πόδια,  
κι έχω και νου γερό στα στήθη µου, που όλα σωστά τα κρίνει. 
Με αυτά θα φύγω' βλέπω πάνω σας τη συφορά να φτάνει. 
Να φύγει απ' το κακό δε δύνεται και να γλιτώσει ουτ' ένας 
µνηστήρας — σεις που δε λογιάζετε κανέναν µες στο σπίτι 

 

370 του ισόθεου του Οδυσσέα και σε άνοµα δουλεύει ο νους σας έργα!»  

Αυτά σαν είπε, απ' το καλόχτιστο γοργά παλάτι εβγήκε, 
κι ήρθε στου Πείραιου, που τον δέχτηκε µε αγάπη. Κι οι µνηστήρες 
ο ένας τον άλλο τότε κοίταξαν και ν' αναµπαίζουν πήραν 
όλοι τους ξένους του Τηλέµαχου, να τον αγκυλοχέψουν  

 

375 κι έτσι φώναζαν απ' τους νιούτσικους τους φαντασµένους κάποιοι:  
«Ξένους χειρότερους, Τηλέµαχε, κανείς δεν πέτυχε άλλος!  
Για ιδές και τούτον τον κατάλερο, που τριγυρνάει τον κόσµο 
και µόνο τρώει και πίνει αχόρταγα, κι από δουλιές δεν ξέρει 
κι ουδέ από µάχες' ανωφέλευτος τη γη βαραίνει µόνο! 

 

380 Κι ο άλλος — τον είδες που σηκώθηκε το µάντη να µας κάνει!  
Μα αν να µε ακούσεις θες — και θα 'σουνα πολύ πιο κερδεµένος — 
τους ξένους τούτους σε πολύσκαρµο να ρίξουµε Καράβι, 
στους Σικελούς να τους πουλήσουµε, και δε θα βγεις χαµένος!»  

Τέτοια οι µνηστήρες λόγια του 'λεγαν, µα εκείνος τ' αψηφούσε'  

 

385 βουβός κοιτούσε τον πατέρα του και πρόσµενε την ώρα  
που στους µνηστήρες τους αδιάντροπους θα' βαζε εκείνος χέρι.  

Η Πηνελόττη ωστόσο, η φρόνιµη του Ικάριου θυγατέρα, 
στο αρχονταρίκι αντίκρυ πάγκαλο θρονί είχε πεί να στήσουν, 
κι εκεί καθούµενη αφουγκράζουνταν του κάθε αντρός τα λόγια.  

 

390 Όλοι µε γέλια τότε σύνταζαν το γιόµα, κι η ψυχή τους  
είχε ό,τι νόστιµο λαχτάριζε, τι τα σφαχτά ήταν πλήθια.  



Μα δείπνο πιο άχαρο δε στάθηκε και πιο πικρό τραπέζι 
καθώς αυτό που θα τους έστρωνε τώρα κοντά η Παλλάδα 
κι ο άφοβος άντρας- όµως το άδικο το 'χαν εκείνοι αρχίσει. 
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Τότε η Αθηνά, η θεά η γλαυκόµατη, στην Πηνελόπη ξάφνου 
έδωκε φώτιση, στη φρόνιµη του Ικάριου θυγατέρα, 
το τόξο και τα σταχτοσίδερα πελέκια στους µνηστήρες 
δοκίµι να τα βάλει κι αφορµή µαζί του χαλασµού τους 

 

5 µες στου Οδυσσέα το σπίτι. Ανέβηκε λοιπόν του παλατιού της 
τη σκάλα την ψηλή, καλόστροφο κι οµορφοκαµωµένο, 
µε φιλντισένιο το χερόλαβο, χαλκό κλειδί κρατώντας 
στο χέρι, αντάµα µε τις βάγιες της να πάει στην κάµαρα της 
την πιο ακρινή, κει µέσα που 'κρυβε τους θησαυρούς του ο ρήγας, 

 

10 χρυσάφι και χαλκό και σίδερο µε κόπο δουλεµένα. 
∆οξάρι λυγιστό του βρίσκουνταν εκεί και σαϊτολόγος, 
που 'κλεινε πλήθος πολυστέναχτες σαγίτες' τα 'χε πάρει 
δώρο από φίλο, το θεόµορφο τον Ίφιτο, του Ευρύτου 
το γιο, πα πια στη Λακεδαίµονα σαν έτυχε να σµίξουν. 

15 Κάποτε οι δυο τους ανταµώθηκαν στη Μεσσηνία, στο σπίτι 
του Ορτίλοχου του λιονταρόκαρδου' τι του Οδυσσέα χρωστούσε 
όλη η κοινότη, κι έτσι κίνησε το χρέος να πάρει πίσω. 
Είχαν Μεσσήνιοι αρπάξει πρόβατα τρακόσια απ' την Ιθάκη 
µε τους βοσκούς και στα πολύσκαρµα καράβια τους φορτώσει. 

20 Γι' αυτό ο Οδυσσέας µακροταξίδεψε, κι ήταν µικρός ακόµα, 
αποκρισάρης, απ' τον κύρη του σταλτός και τους γερόντους. 
Ο Ίφιτος πάλε τι χαµένες του να βρει φοράδες πήγε, 
που δώδεκα µικρά του βύζαιναν βασταγερά µουλάρια. 
Σε λίγο θα 'βρισκε το θάνατο και το χαµό από τούτες, 

25 στον καρτερόψυχο σα θα 'φτανεν υγιό του ∆ία, τον άγριο 
τον Ηρακλή, που κάτεχε άνοµες δουλειές πολλές να κάνει, 
κι έδωσε θάνατο στον ξένο του µες στο δικό του σπίτι, 
ο ανόσιος! Των θεών την όργητα και το ψωµί που έφαγαν 
µαζί στην τάβλα του δεν ντράπηκε, µον' σκότωσε τον ίδιο 

 



30 και κράτησε τις ατσαλόνυχες φοράδες για δικές του. 
Αυτές ζητούσε, κι ως αντάµωσε τον Οδυσσέα, το τόξο 
του τρανού κύρη του του χάρισε, που εκείνος το 'χε αφήσει 
µες στο παλάτι του πεθαίνοντας στο γιο του. Κι ο Οδυσσέας 
βαρύ κοντάρι του αντιχάρισε κι ένα σπαθί, για να 'ναι  

35 θεµέλιο µιας φίλιας αµάλαγης. Μα η γνωριµία της τάβλας  
τους έλειψε' πιο πριν τον σκότωσε µαθές ο γιος του ∆ία  
του Ευρύτου τον υγιό, τον Ίφιτο το θεοδιωµατάρη,  
που το δοξάρι τότε χάρισε στο θεϊκό Οδυσσέα.  

Κι αυτός, σαν έφευγε σε πόλεµο στα µαύρα πλοία, µαζί του 

40 δεν το 'παιρνε' του φίλου το άφηνε να µένει θυµητάρι  
στο αρχοντικό του' στο βασίλειο του µονάχα το φορούσε.  

Σ' αυτήν την κάµαρα σαν έφτασε των γυναικών το θάµα, 
το δρύινο πάτησε κατώφλι της, που µαραγκός τους το 'χε 
ξύσει καλά µε το σκεπάρνι του και γνοιαστικά σταφνίσει,  

45 και παραστάτες πάνω στήριξε και στραφταλούσες πόρτες.  
Κι εκείνη το λουρί ξελάσκαρε γοργά από το κοράκι, 
και το κλειδί στην τρύπα χώνοντας ίσια να πάει το σπρώχνει, 
κι αναµεράει τους συρτές' θα 'λεγες πως ταύρος σε λιβάδι 
είχε µουγκρίσει' τέτοιο ανάδωκαν βαρύν αχό οι πανώριες 

50 οι πόρτες στου κλειδιού το σπρώξιµο για µια στιγµή, κι άνοιξαν.  

Κι εκείνη στο πατάρι ανέβηκε, που πάνω του πατούσαν  
γραµµή οι κασέλες µε τα ρούχα της τα µοσκοβολισµένα.  
Εκείθε απλώνοντας ξεκρέµασε το τόξο απ' το παλούκι 
µαζί µε το λαµπρά θηκάρι του, που το 'ντυνε ένα γύρο' 

55 κι ως κάτω κάθισε, τα απίθωσε στα γόνατα, και πήρε  
να κλαίει πικρά, ξεθηκαρώνοντας του ρήγα το δοξάρι. 
Μα όντας εκείνη πια αποχόρτασε το θρήνο και το δάκρυ, 
να πάει στο αρχονταρίκι εκίνησε, στους αντρειανούς µνηστήρες, 
το λυγιστό δοξάρι σφίγγοντας και το σαγιτολόγο,  

60 που 'κλεινε µέσα πολυστέναχτες αρίφνητες σαγίτες.  

Μαζί της πήγαιναν κι οι βάγιες της µε την κασέλα, 
που 'χε µέσα πολύ χαλκό και σίδερο — του ρήγα τα πελέκια. 
Και τους µνηστήρες σαν αντίκρισε των γυναικών το θάµα, 
σε µια κολόνα δίπλα εστάθηκε της στέριας στέγης, 

65 κι είχε κρυµµένα ολόγυρα τα µάγουλα µε στραφτερή µαντίλα'  



κι οι µπιστεµένες βάγιες πήρανε δεξοζερβά της θέση.  
Και τότε στους µνηστήρες γύρισε κι αυτά µιλούσε κι είπε: 
«Για ακουστέ µου, µνηστήρες πέρφανοι, που πέφτοντας σε τούτο 
το σπίτι απάνω τρώτε αδιάκοπα και πίνετε, τι λείπει 

70 από καιρό πολύν ο αφέντης του, κι άλλη καµιάν ως τώρα  
δεν είχατε να λέτε πρόφαση, παρά µονάχα έµενα, 
να παντρευτώ µαθές µε κάποιον σας και ταίρι του να γίνω' 
οµπρός λοιπόν, µνηστήρες, όρισα για σας τρανό δοκίµι: 
Το τόξο βάζω του αρχοντόγεννου µπροστά σας Οδυσσέα' 

 

75 κι όποιος τανύσει απ' όλους εύκολα στα χέρια το δοξάρι,  
και τη σαγίτα από τα δώδεκα πελέκια διαπεράσει, 
µ' αυτόν µαζί θα πάω, µακραίνοντας από το σπίτι τούτο, 
που µ' είδε νιόπαντρη, πανέµορφο κι από αγαθά γεµάτο, 
και που κι αργότερα, καν στ' όνειρο, θαρρώ θα το θυµούµαι.»  

 

80 Αυτά είπε, και τον Εύµαιο πρόσταξε, το θείο χοιροβοσκό τους,  
το τόξο και τα σταχτοσίδερα πελέκια στους µνηστήρες  
να βάλει οµπρός' κι αυτός τ' απίθωσε µε βουρκωµένα µάτια' 
θρηνούσε κι ο βουκόλος βλέποντας του ρήγα το δοξάρι. 
Κι ο Αντίνοος πήρε τότε κι έλεγε, βαριά αποπαίρνοντάς τους: 

85 «Κουτοί χωριάτες, που απ' το σήµερα δεν πάει πιο πέρα ο νους σας!  

Γιατί θρηνιέστε, κακορίζικοι, και στης γυναίκας τούτης 
τα στήθη την καρδιά ταράζετε, που έτσι κι αλλιώς ο πόνος 
της τρώει βαθιά τα σπλάχνα, που 'χασε τον ακριβό της άντρα;  
Καθίστε εδώ και τρώτε αµίλητοι, για αλλιώς τραβάτε, κι όξω 

90  θρηνάτε, τα δοξάρια αφήνοντας εδώ, που στους µνηστήρες  
δοκίµι θα σταθούν αλύπητο. Το καλοτορνεµένο 
τούτο δοξάρι δεν είναι εύκολο να τανυστεί, φοβούµαι. 
Μες σε όλους τούτους λέω δε βρίσκεται κανένας άντρας τέτοιος, 
ως ήταν ο Οδυσσέας. Ανέµυαλο, µικρό παιδί ήµουν τότε, 

95 που τον αντίκρισαν τα µάτια µου, και το θυµούµαι ακόµα!»  

Αυτά είπε, µα βαθιά κρυφόλπιζε την κόρδα να τανύσει 
και µέσα απ' τα σιδεροπέλεκα να του διαβεί η σαγίτα —  
αλήθεια, πρώτος θα τη γεύουνταν σε λίγο, αµολυµένη 
απ' του Οδυσσέα τα χέρια του άψεγου! — που µες στο αρχονταρίκι 

100 

δεν τον ψηφούσε, µόνο ξάγγριζε και τους συντρόφους του όλους.  
Γυρνώντας ο αντρειανός Τηλέµαχος τους µίλησε έτσι τότε: 
«Του Κρόνου ο γιος, ο ∆ίας, τα φρένα µου τα 'χει σηκώσει, αλί µου! 

 



Την άκουσα να λέει τη µάνα µου, και µυαλωµένη που 'ναι, 
µε άλλον θα πάει µαζί, µακραίνοντας από το σπίτι τούτο' 

105 κι όµως εγώ γελώ κι ανέµυαλος χαρά στα φρένα νιώθω!  

Μα οµπρός, µνηστήρες, µια και πρόβαλε τέτοιο βραβείο µπροστά σας! Γυναίκα σαν 
αυτή δέ βρίσκεται στων Αχαιών τη χώρα — 
Άργος, Μυκήνα, Πύλος: άδικα θα ψάξεις να 'βρεις όµοια'  
µηδέ και στην Ιθάκη βρίσκεται για στη στεριά απαντίκρυ! 

110 Το ξέρετε και σεις, τη µάνα µου ποιος λόγος να παινεύω;  

Μα ελάτε τώρα, µην ξεφεύγετε και µην αργοποράτε, 
πια µην το παρατάτε ατάνυστο το τόξο, για να ιδούµε. 
Κι εγώ να δοκιµάσω θα 'θελα του κύρη το δοξάρι'  
κι αν το τανυούσα κι απ' τα σίδερα µου διάβαινε η σαγίτα, 

115 δε θα 'χα πίκρα πως η µάνα µου το σπίτι τούτο αφήκε  
κι ακλούθηξε άλλον άντρα, κι έµεινα ξοπίσω εγώ µονάχος,  
τι θα 'µουν άξιος τα ώρια τ' άρµατα του κύρη να σηκώσω.»  

Είπε, κι ορθός τινάχτη, πέταξε την πορφυρή του κάπα  
και τράβηξε απ' τους ώµους κι έβγαλε το κοφτερό σπαθί του. 

120 Αυλάκι πήρε πρώτα κι άνοιξε µακρύ, µιαν άκρη ως άλλη,  

και τα πελέκια αράδα τα 'στησε, µε στάφνη ισιώνοντας τα, 
και πάτησε το χώµα γύρα τους. ∆εν είχε δει ποτέ του 
τέτοιες δουλειές, µα τα καλόστησε, και ξαφνιάστηκαν όλοι. 
Κι ως στο κατώφλι πηε και στάθηκε, δοκίµαζε το τόξο. 

125 Να το τανύσει τρεις δοκίµασε φορές, τραντάζοντας το,  
και τρεις φορές του εκόπη η δύναµη, κι ας το 'λπιζε την κόρδα 
να την τανύσει κι απ' τα σίδερα να του διαβεί η σαγίτα. 
Κι αν τέταρτη φορά την έσερνε, θα την τανυούσε αλήθεια, 
µα του 'γνεψε ο Οδυσσέας και του 'κοψε τη φόρα που 'χε πάρει. 

130 Και τότε ο αντρόκαρδος Τηλέµαχος τους µίλησε έτσι κι είπε:  
«Αλί µου, ξέπνοος λέω κι αδύναµος θα µείνω εγώ για πάντα! 
για κι είµαι νιος και δε θαρρεύουµαι στα δυο µου χέρια ακόµα,  
κανείς αν πιάσει τα τσακώµατα, µαζί του να τα βάλω. 
Μα ελάτε σεις που είστε τρανότεροι στη δύναµη, το τόξο 

135 

να δοκιµάστε, να τελειώνουµε µε το δοκίµι τούτο.»  

Είπε, και το δοξάρι απίθωσε στο χώµα, γέρνοντας το 
στο γυαλιστό, αρµοστό πορτόφυλλο, και τη γοργή σαγίτα 



αυτού την έγειρε, πλάι στ' όµορφο του δοξαριού κοράκι, 
και πήγε στο θρονί και κάθισε, που λίγο πριν καθόταν.  

140 Κι ο γιος του Ευπείθη, ο Αντίνοος, µίλησε κι αναµεσό τους είπε:  
«Κατά δεξιά, σύντροφοι, ασκώνεστε µε τη σειρά σας όλοι, 
και κάντε αρχή από εκεί που το κρασί να µας κερνούν θωρείτε.»  

Αυτά είπε ο Αντίνοος, και στα λόγια του µετά χαράς συγκλίναν. 
Πρώτος του Οινόπου ο γιος σηκώθηκεν, ο Λειώδης, που τον είχαν 

145 µάντη οι µνηστήρες στα θυµιάµατα, και κάθουνταν στο βάθος,  
πλάι στ' όµορφο κροντήρι, πάντα του µονάχα αυτός µισούσε  
τις αδικίες, γι' αυτό και θύµωνε µε τους µνηστήρες όλους. 
Τούτος το τόξο πρώτος έπιασε και τη γοργή σαγίτα, 
κι ως στο κατώφλι πήε και στάθηκε, δοκίµαζε το τόξο' 

150 µα δεν το τάνυσε' τι σέρνοντας του κόπηκαν τα χέρια  
πιο πριν τα τρυφερά, τ' αδούλευτα, και στους µνηστήρες είπε: 
«Άλλος ας έρθει, τι είναι αβόλετο να το τανύσω, φίλοι! 
Θα το πλερώσουν αρχοντόπουλα πολλά µε τη ζωή τους 
το τόξο αυτό' τι είναι καλύτερο χίλιες φορές αλήθεια  

 

155 νεκροί στον Κάτω Κόσµο να 'µαστέ, παρά να ζούµε δίχως  
εκείνο, εδώ που µας συµµάζωξε και καρτερούµε πάντα. 
Κάποιοι είναι ακόµα που στα φρένα τους ελπίζουν και λογιάζουν  
την Πηνελόπη, τη συγκόρµισσα να πάρουν του Οδυσσέα.  
Μα αν δοκιµάσουν το δοξάρι του και ιδούν, θα προτιµήσουν  

 

160 να βρουν µιαν άλλη απ' τις Αργίτισσες τις οµορφοµαντούσες,  
µε δώρα να την κάµουν ταίρι τους. Και τούτη τότε ας πάρει  
όποιον χαρίσει περισσότερα και της το γράφει η µοίρα.»  

Είπε, και το δοξάρι απίθωσε µακριά του, γέρνοντας το 
στο γυαλιστό, αρµοστό πορτόφυλλο, και τη γοργή σαγίτα 

165 αυτού την έγειρε, πλάι στ' όµορφο του δοξαριού κοράκι,  
και πήγε στο θρονί και κάθισε, που λίγο πριν καθόταν.  
Κι ο Αντίνοος τότε πήρε κι έλεγε, βαριά αποπαίρνοντάς τον: 
«Λειώδη, τι λόγος που σου ξέφυγε της δοντωσιας το φράχτη, 
βαρύς κι αβάσταχτος; Γρικώντας τον ανάβω απ' το θυµό µου — 

170 πως θα πλερώσουν τ' αρχοντόπουλα µε τη ζωή τους τάχα  
το τόξο αυτό, γιατί δεν µπόρεσες εσύ να το τανύσεις! 
Μονάχα εσένα λέω σε γέννησεν η σεβαστή σου η µάνα  
για να τραβάς δοξάρι ανήµπορο και σαγιτιές να ρίχνεις' 
µα άλλοι τρανοί µνηστήρες σίγουρα γοργά θα το τανύσουν.»  

 



175 Είπε, και το Μελάνθιο πρόσταξε, το γιδολάτη, κι είπε:  
«Τρέχα, Μελάνθιε, πάρε κι άναψε φωτιά στο αρχονταρίκι, 
θρονί µεγάλο δίπλα απίθωσε και µια προβιά από πάνω, 
κι ένα χοντρό από µέσα φέρε µας κεφάλι ξίγκι, να 'χουν 
στη στιά µαλάζοντας το οι νιούτσικοι ν' αλείβουν το δοξάρι,  

180 κι έτσι µετά να δοκιµάσουµε, να πάρει ο αγώνας τέλος.»  

Αυτά είπε, κι ο Μελάνθιος άναψε φωτιά τρανή µε βιάση, 
κι ένα θρονί εκεί δίπλα απίθωσε και µια προβιά από πάνω' 
µετά κι ένα χοντρό τους έφερε κεφάλι ξίγκι, κι έτσι  
ζεσταίνοντας το οι νιοί δοκίµαζαν να σύρουν το δοξάρι  

185 του κάκου! η λίγη που 'χαν δύναµη µεµιάς τους παρατούσε.  

δυο µόνο, ο Αντίνοος κι ο θεόµορφος Ευρύµαχος, οι πρώτοι  
απ' τους µνηστήρες τώρα απόµεναν, οι πιο τρανοί κι οι κάλλιοι. 
Να βγει απ' το σπίτι ωστόσο κίνησε του αρχοντικού Οδυσσέα  
ο θείος χοιροβοσκός' αντάµα του τραβούσε κι ο βουκόλος.  

190 Τότε ο Οδυσσέας ο αρχοντογέννητος βγήκε κι αυτός ξοπίσω'  
κι όξω απ' τις πόρτες πια σα βρέθηκαν και την αυλή διάβηκαν,  
τους φώναξε και µε γλυκόλογα τους µίλησε έτσι κι είπε:  
«Χοιροβοσκέ, βουκόλε, θα 'θελα να µολογήσω κάτι.  
Για να το κρύψω κάλλιο µέσα µου; Μα να µιλήσω θέλω! 

195 Στον Οδυσσέα σαν ποια διαφέντεψη θα δίνατε, αν ερχόταν  
κάπου απ' τα ξένα και τον έφερνε θεός µπροστά σας ξάφνου;  
Το µέρος του Οδυσσέα θα παίρνατε για των µνηστήρων τάχα;  
σαν τι σας λέει η καρδιά να κάνετε κι ο νους σας, φανερώστε!»  
Κι ο αγελαδάρης τότε µίλησε και του αποκρίθη κι είπε:  

200 «Να 'ταν, πατέρα ∆ία, να τέλευες την πεθυµιά µου ετούτη:  
Να 'φτανε εκείνος, από αθάνατο θεό φερµένος πίσω,  
τη δύναµη µου τότε θα 'βλεπες και πως µε ακούν τα χέρια!»  
Παρόµοια κι ο Εύµαιος τους αθάνατους ανακαλιόταν όλους, 
το γνωστικό Οδυσσέα στο σπίτι του να ιδεί να φτάνει τέλος. 

205 Κι εκείνος τότε, µόλις ένιωσε την άδολη τους γνώµη,  
ξαναδευτέρωσε τα λόγια του κι αυτά τους συντυχαίνει: 
«Εγώ είµαι, ατός µου, µες στο σπίτι µου! πολλά έχω σύρει πάθη, 
και τώρα στην πατρίδα διάγειρα στα είκοσι χρόνια πάνω. 
Εδώ φτασµένος το κατάλαβα: µονάχα εσείς απ' όλους  

210 
µε αποζητούσατε' δεν άκουσα κανέναν άλλο δούλο  
ευκή να κάνει, στο παλάτι µου µια µέρα να διαγείρω. 



Μα εσείς το τι θα γίνει ακουστέ µου, θα πω την πάσα αλήθεια: 
Αν τους τρανούς µνηστήρες ο θεός µου δώσει ν' αφανίσω, 
θα σας γνοιαστώ το γάµο γρήγορα, και βιος στους δυο θα δώσω 

215 και σπίτι, δίπλα στο παλάτι µου χτισµένο, και συντρόφους  
θα σας λογιάζω του Τηλέµαχου κι αδέρφια εδώ και πέρα. 
Όµως ένα άλλο εγώ ολοφάνερο σηµάδι θα σας δείξω, 
για να πιστέψει ο νους σας σίγουρα, να µε καλογνωρίστε: 
Να το σηµάδι εδώ που µου άνοιξε µε τ' άσπρο δόντι ο κάπρος, 

220 µε τους υγιούς πα πια του Αυτόλυκου στον Παρνασό σαν πήγα.»  

Είπε, κι απ' το βαθύ αναµέρισε σηµάδι τα κουρέλια' 
κι εκείνοι, ως το 'δαν και το ξέτασαν καλά, τον Όδυσσέα 
τον αντρειωµένο γύρω αγκάλιαζαν και τον καλωσόριζαν 
χύνοντας δάκρυα και φιλώντας τον στην κεφαλή, στους ώµους. 

225 Το ίδιο κι εκείνος τους εφίλησε στην κεφαλή, στα χέρια.  
Θρηνώντας εκεί πέρα θα 'µεναν ως να βουτήξει ο γήλιος,  
αν ο Οδυσσέας δεν τους αντίσκοφτε και δεν τους έλεε τούτα: 
«Θρήνους και δάκρυα παρατάτε τα, µη βγει απ' τον αντρωνίτη 
κανένας τώρα και θωρώντας µας το πει και πάρα µέσα. 

230 Με τη σειρά να µπείτε, ξέχωρα, κι όχι όλοι αντάµα θέλω,  
πρώτος εγώ και σεις κατόπι µου, κι ακουστέ το σηµάδι: 
Όλοι οι µνηστήρες οι αρχοντόγεννοι σα δεις να µην αφήνουν 
το σαϊτολόγο να µου δώσουνε και το δοξάρι, παρ' το,  
Εύµαιε, µονάχος, και διαβαίνοντας την κάµαρα, το τόξο  

 

235 µες στα δικά µου χέρια απίθωσε, και πες και στις γυναίκες  
στο αρχονταρίκι τα καλάρµοστα πορτόφυλλα να κλείσουν. 
Κι αν απ' τους άντρες βόγγο κάποια τους ακούσει για και βρόντο, 
την ώρα που όλοι µέσα θα 'µαστε κλεισµένοι, από την πόρτα 
να µην προβάλει, µόνο αµίλητη να κάνει τη δουλειά της.  

 

240 Κι εσύ, τρανέ Φιλοίτιε, γρήγορα να κλείσεις µε το συρτή  
την πόρτα της αυλής, και δέσε την και µε σκοινί από πάνω.»  

Σαν είπε αυτά, στο αρχοντοκάµωτο παλάτι µέσα εδιάβη, 
και πήγε στο σκαµνί και κάθισε, που λίγο πριν καθόταν 
κι οι δυο του οι δούλοι µπήκαν έπειτα κι αυτοί στο αρχονταρίκι.  

245 

Στριφογυρνούσε ωστόσο ο Ευρύµαχος στα χέρια το δοξάρι,  
στη λόχη της φωτιάς ζεσταίνοντας τις δυο του πήχες' 
όµως να το τανύσει ουδ' έτσι µπόρεσε, κι η πέρφανη καρδιά του βαριαναστέναξε, και 
φώναξε βαρυγκοµώντας κι είπε: 

 



«Ωχού µου, και για µένα θλίβουµαι και για τους άλλους όλους! 

250 Τόσο δεν κλαίω το γάµο που 'χασα, κι ας µου κοστίζει' κι άλλες  
πολλές Ελληνοπούλες βρίσκουντοα µαθές, και στην Ιθάκη  
την ίδια εδώ τη θαλασσόζωστη και σε άλλες πολιτείες' 
πικραίνουµαι που τόσο φάνηκε πιο κάτω η δύναµη µας  
απ' του Οδυσσέα του ισόθεου' ουτ' ένας µας το τόξο να τανύσει 

255 άξιος δεν είναι' κι οι µελλούµενοι θα µάθουν τη ντροπή µας!»  

Κι ο γιος του Ευπείθη, ο Αντίνοος, γύρισε κι απηλογήθη κι είπε: 
«Αυτά δε θα γενούν, Ευρύµαχε, κι ατός σου το κατέχεις. 
Γιορτή είναι του θεού µας σήµερα κι ο κόσµος ξεφαντώνει, 
ιερή' δοξαριά εδώ ποιος γνοιάζεται να σύρει; δίχως έγνοια 

260 βάλτε τα κάτω! Κι ας αφήσουµε να στέκουν τα πελέκια  
στη θέση τους' δεν το φαντάζουµαι πως θα βρεθεί κανένας 
µες στου Οδυσσέα το αρχοντοπάλατο να µπει να τα σηκώσει. 
Ελάτε, ο κεραστής τις κούπες µας να πάρει να γεµίσει, 
και κάνοντας σπονδή ν' αφήσουµε τα στρουφιχτά δοξάρια! 

265 Κι ο Μελανθέας ταχιά προστάχτε τον, ο γιδολάτης, να 'ρθει  
τις πιο παχιές του γίδες φέρνοντας απ' όλο το κοπάδι' 
κι ως κάψουµε µεριά του Απόλλωνα του τρανοσαγιτάρη, 
το τόξο πια να δοκιµάσουµε, να πάρει ο αγώνας τέλος.»  

Αυτά είπε ο Αντίνοος, και στη γνώµη του µετά χαράς συγκλίναν. 

270 Κι οι κράχτες πήραν και τους έχυναν νερό στα χέρια πάνω,  
και τα κροντήρια τα παιδόπουλα πιοτό τα ξεχείλιζαν,  
και σε όλα τα ποτήρια εµοίραζαν, απ' τις σπονδές ν' αρχίσουν. 
Και σα στάλαξαν κι ήπιαν όλοι τους, όσο η καρδιά ποθούσε, 
ο πολυµήχανος τους µίλησε µε πονηριά Οδυσσέας:  

275 «Ακουστέ µου, της κοσµολόγητης βασίλισσας µνηστήρες,  
το τι η καρδιά στα στήθη µέσα µου µε σπρώχνει να µιλήσω' 
πιο απ' όλους θέλω απ' τον Ευρύµαχο µια χάρη να γυρέψω 
κι απ' τον Αντίνοο το θεόµορφο' τα 'πε σωστά! σκολνάτε  
το τόξο πια, και στων αθάνατων τα χέρια τ' άλλα αφήστε' 

280 ταχιά ο θεός τη νίκη σίγουρα θα δώκει σ' όποιον θέλει.  

Μα ελατέ, δώστε το καλόξυστο δοξάρι και σε µένα,  
να ιδώ αν µε ακούν τα χέρια, δύναµη και τώρα αν µου 'χει µείνει,  
η ανάκαρα που ανθούσε κάποτε στο λυγερό κορµί µου,  
για µου την πήρε η κακοπέραση στα παραδέρµατά µου.»  



285 Αυτά είπε, και τους άλλους άµετρος θυµός τους συνεπήρε  
στο φόβο τους το καλοτόρνευτο δοξάρι µην τανύσει. 
Κι ο Αντίνοος τότε πήρε κι έλεγε, βαριά αποπαίρνοντάς τον: «Συφοριασµένε ξένε, µέσα 
σου στα πια µυαλό δεν έχεις!  
Και δε σου φτάνει εδώ που απείραχτος µαζί µε αψηλοµύτες 

290 αρχόντους τρως; Φαγί δε σου 'λειψε, και γίνουνται µπροστά σου  
οι αθιβολές µας κι οι κουβέντες µας. Ποιος άκουσε ποτέ του 
ξένος και ζήτουλας τα λόγια µας, ξον από σένα τώρα; 
Σ' έχει χτυπήσει το µελόγλυκο κρασί' και ποιόν δε βλάφτει,  
που ανοίει το στόµα του κι αλόγιαστα το πίνει, δίχως µέτρο; 

295 Απ' το κρασί κι ο γαύρος Εύρυτος, ο Κένταυρος, θολώθη,  
µες στους Λαπίθες όταν βρέθηκε, στο σπίτι του αντρειωµένου 
Πειρίθου' το κρασί του θόλωσε τα φρένα και θαρρεύτη 
στην τρέλα του δουλειές αταίριαστες να κάµει στου Πειρίθου 
το αρχοντικό. Κι εκείνοι οι αντρόκαρδοι του κόψαν θυµωµένοι 

300 µύτες κι αφτιά µε τον ανέσπλαχνο χαλκό, και σούρνοντάς τον  
τον βγάλαν όξω σπ' την αυλόπορτα' κι αυτός µε θολωµένα 
τραβούσε φρένα, µες στη σύθολη του νου του παραζάλη. 
Έτσι άνοιξε µαθές ο πόλεµος ανάµεσα σε ανθρώπους 
και Κενταύρους, µα αυτός το πλέρωοε πιο πρώτα' το µεθύσι! 

305 Όµοιο κακό ψυχανεµίζουµαι για σένα, αν το δοξάρι  
τανύσεις, κι ούτε πια συµπόνεση θα βρεις απ' το λαό µας' 
την ίδιαν ώρα θα σε στείλουµε µε µελανό καράβι  
στον Έχετο το ρήγα, που άνθρωπο δε συµπονά κανένα,  
και δε γλιτώνεις πια απ' τα χέρια του. Κάθου λοιπόν και πίνε  

310 συµµαζεµένος' µε τους νιούτσικους τι θες και καβγαδίζεις;»  
Κι η Πηνελόπη τότε η φρόνιµη γυρνώντας του αποκρίθη:  
«Τον ξένο, Αντίνοε, του Τηλέµαχου, µια κι έφτασε σε τούτο  
το σπίτι, είναι άδικο κι αταίριαστο να τον καταφρονάµε.  
Ο ξένος δείχνει πως θαρρεύεται στα χέρια, στην αντρεία του' 

315 πιστεύεις, αν τανύσει το τρανό δοξάρι του Οδυσσέα,  
πως θα µε πάρει αλήθεια σπίτι του, γυναίκα του να γένω;  
Τέτοιαν ελπίδα µες στα στήθη του µηδέ κι ατός του κρύβει.  
Γι αυτό το πράµα ας µη συχύζεται λοιπόν, καθώς γλεντάτε,  
κανένας σας' κι ουδέ θα ταίριαζαν δουλειές αλήθεια τέτοιες!»  

 

320 Κι ο Ευρύµαχος, ο γιος του Πόλυβου, της αποκρίθη κι είπε:  
«∆ε λέµε Πηνελόπη, φρόνιµη του Ικάριου θυγατέρα,  
πως θα σε πάρει, τέτοιο αταίριαστο ποιος λογαριάζει γάµο;  
Είναι µονάχα που ντρεπόµαστε των γυναικών τα λόγια  

 



και των αντρών, κανένας κάποτε µην πει αχαµνότερος µας:  

325 „ Άντρες ζητούν πολύ πιο αδύναµοι τρανού το ταίρι αρχόντου.  
κι ουδέ µπορούν το καλοτόρνευτο δοξάρι του να σύρουν!  
Κι ήρθε ένας άλλος, ένας ζήτουλας παραδαρµένος, ξάφνου 
και διάβη τα πελέκια, ακόπιαστα τανυώντας το δοξάρι."  
Αυτά µπορεί να πουν, και πάνω µας πολλή ντροπή θα πέσει.» 

330 Κι η Πηνελόπη τότε η φρόνιµη του µεταπηλογήθη:  
«Έτσι κι αλλιώς θαρρείς, Ευρύµαχε, πως τους δοξάζει ο κόσµος 
εκείνους που ντροπιάζουν τρώγοντας το σπίτι ενού αντρειωµένου;  
Ο λόγος ποιος λοιπόν να νιώθετε µε τούτα ντροπιασµένοι;  
Καλοδεµένος κι αψηλόκορµος ο ξένος δείχνει να 'ναι,  

335 και το 'χει για καµάρι που άρχοντας ο κύρης του λογιόταν.  
Οµπρός, το τορνεµένο δώστε του δοξάρι, για να δούµε. 
Πάνω σ' αυτό κάτι άλλο θα 'λεγα, που σίγουρα θα γένει:  
Αν το τανύσει λέω κι ο Απόλλωνας του δώσει αυτή τη δόξα, 
θα πω να του χαρίσουν όµορφη χλαµύδα και χιτώνα,  

340 κι ένα κοντάρι σουβλερόµυτο, µακριά σκυ πια κι ανθρώπους  
να διώχνει, και σπαθί και σάνταλα στα δυο του πόδια, κι όπου 
καρδιά και νους τον σπρώχνουν, πρόθυµα θα τον καλοστρατίσω.»  

Κι ο γνωστικός γυρνάει Τηλέµαχος κι απηλογιά της δίνει: 
«Εγώ είµαι ο αφέντης τώρα, µάνα µου, του δοξαριού' το δίνω 

345 για κι όχι σ' όποιον θέλω, λεύτερα! Κανείς Αργίτης άλλος,  
µηδέ οι ρηγάδες την πετρόχαρη που κυβερνούν Ιθάκη  
για τα νησιά µπροστά στην Ήλιδα την αλογοθροφούσα. 
Με το στανιό κανείς δε δύνεται να µε κρατήσει, αν θέλω 
το τόξο που θωρείς στον ξένο µου για πάντα να χαρίσω.  

350 Μα εσύ στην κάµαρα σου πήγαινε και τις δουλειές σου κοίτα,  
τον αργαλειό, τη ρόκα, πρόσταζε κι οι βάγιες να δουλεύουν 
για το δοξάρι εσύ µη γνοιάζεσαι' θα το φροντίσουν οι άντρες — 
όλοι, µα εγώ πιο απ' όλους' κύβερνος εγώ είµαι του σπιτιού µου!»  

Εκείνη εσάστισε, και βάζοντας τα µυαλωµένα λόγια  

355 του γιου της στην καρδιά ξεκίνησε στην κάµαρα της πίσω.  
Κι όπως ανέβη µε τις βάγιες της στο ανώι, για να πλαγιάσει, 
τον Οδυσσέα θυµήθη κι έκλαιγε, τον άντρα της, ωσόπου 
της έχυσε η Αθηνά η γλαυκόµατη γλυκά στα µάτια γύπνο  
Το θείο χοιροβοσκό ως αντίκρισαν ωστόσο το δοξάρι  

360 να κουβαλά οι µνηστήρες, θύµωσαν στον αντρωνίτη µέσα,  

 



κι έτσι φώναζαν απ' τους νιούτσικους τους φαντασµένους κάποιοι: 
«Το γυριστό δοξάρι που το πας, χοιροβοσκέ χαµένε,  
που εδώ όλο τριγυρνάς; Τα γρήγορα που ανάθρεφες σκυ πια σου  
θα σε ξεσκίσουν µπρος στους χοίρους του στα ξώµερα σε λίγο,  

365 µονάχα ο Φοίβος κι οι άλλοι αθάνατοι θεοί να µας σταθούνε.»  

Έτσι έλεγαν, κι εκείνος τρόµαξε που του φώναζαν τόσοι 
στην κάµαρα, κι εκεί που βρέθηκε, το τόξο αφήκε κάτω. 
Μα κι ο Τηλέµαχος τον έπιασε µε τις φοβέρες κι είπε: 
«Παππουλη, φερ' το τόξο! Σίγουρα δε θα 'βγει σε καλό σου  

370 πολούς ν' ακούς. Αν και µικρότερος, στις πέτρες θα σε στρώσω  
ως τα χωράφια κυνηγώντας σε' τι ο πιο γερός εγώ είµαι. 
Αχ, να 'ταν όµοια κάτω να 'βαζα στη δύναµη, στα χέρια 
και τους µνηστήρες, όσοι βρίσκουνται στο αρχοντικό µας µέσα! 
Άσκηµα τότε από το σπίτι µας σε µια στιγµή θα φεύγαν  

 

375 διωγµένοι κάποιοι, που στα φρένα τους κακά µονάχα κλώθουν.»  

Αυτά είπε, κι όλοι µε τα λόγια του γέλασαν οι µνηστήρες, 
τι πια ξεθύµαινε στα φρένα τους ο άγριος θυµός που νιώθαν 
για τον Τηλέµαχο. Και διάβηκε την κάµαρα κρατώντας 
ο Εύµαιος το τόξο και το απίθωσε µες στου Οδυσσέα τα χέρια' 

 

380 µετά τη βάγια Ευρύκλεια φώναξε, κι ως βγήκε αυτή, της είπε:  

«Σου δίνει προσταγή ο Τηλέµαχος, Ευρύκλεια µυαλωµένη, 
στο αρχονταρίκι τα καλάρµοστα πορτόφυλλα να κλείσεις. 
Κι αν απ' τους άντρες βόγγο κάποια σας ακούσει για και βρόντο, 
την ώρα που όλοι µέσα θα 'µαστε κλεισµένοι, από την πόρτα 

 

385 να µην προβάλει, µόνο αµίλητη να κάνει τη δουλειά της.»  

Είπε, κι ο λόγος του δεν έφυγε του κάκου' τρέχει η βάγια 
και του αντρωνίτη δίχως άργητα του στέριου κλειεί την πόρτα. 
Μαζί ο Φιλοίτιος όξω πήδηξε δίχως µι πια απ' το σπίτι 
και της αυλής της γυροτείχιστης µαντάλωσε τις πόρτες' 

 

390 και µε κανάβινο ως τις έδεσε σκοινί, που στο χαγιάτι  
βρήκε από πλοίο γερακοµύτικο, στον αντρωνίτη µπήκε 
και στο σκαµνί, ούθε ασκώθη, κάθισε ξανά, τον Οδυσσέα 
κοιτάζοντας. Κι αυτός γυρόφερνε µια δω, µια κει το τόξο  
κι απ' όλες τις µεριές το ξέταζε, τα κερατά του ο σκόρος  

 

395 µην είχε φάει τυχόν, ο αφέντης του σα χρόνιζε στα ξένα.   



Κι οι άλλοι µιλούσαν, ο καθένας τους στο διπλανό γυρνώντας:  
«Πως το κοιτάζει έτσι παράξενα' κάτι σκαρώνει πάλε! 
Θα 'χει κι αυτός µαθές στο σπίτι του δοξάρια σαν και τούτο, 
για και να φτιάξει διαλογίζεται! Για δες τον πως ολούθε 

400 το γυροφέρνει ο κακορίζικος, χαµένος διακονιάρης!»  

Και λέγαν άλλοι από τους νιούτσικους τους φαντασµένους τέτοια:  
«Τόσο καλό να ιδεί κι αργότερα τούτος εδώ, µακάρι, 
όσο µαθές θα βρει τη δύναµη το τόξο να τανύσει!»  

Έτσι µιλούσαν ο πολύβουλος στο µεταξύ Οδυσσέας, 

 

405 το µέγα του δοξάρι ως φούχτωσε και το 'δε ολούθε γύρα,  
σαν τραγουδάρης, που' ναι η τέχνη του να παίζει την κιθάρα 
και δένει από τις δυο τις άκρες της αρνιού στριµµένη κόρδα 
και στο καινούργιο της την τάνυσε στριφτάρι δίχως κόπο, 
όµοια ο Οδυσσέας ετάνυσε εύκολα το µέγα του δοξάρι' 

410 µετά την κόρδα του δοκίµασε µε το δεξιό του χέρι,  
κι εκείνη αχό γλυκόν ανάδωκε, σα να 'ταν χελιδόνα. 
Αγκούσα τους µνηστήρες πλάκωσε και χλώµιασε η θωριά τους' 
κι ο ∆ίας βαριά ψηλάθε βρόντηξε, για τους θνητούς σηµάδι' 
κι ο αρχοντογέννητος, πολύπαθος το χάρηκε Οδυσσέας,  

415 που ο γιος του Κρόνου του δολόπλοκου σηµάδι του 'χε στείλει,  
και τη σαγίτα αρπάει, που δίπλα του βρισκόταν στο τραπέζι 
γυµνή' τι οι επίλοιπες απόµεναν στο σαϊτολόγο ακόµα —  
κι αυτές σε λίγο θα τις ένιωθαν οι Αργίτες στο κορµί τους' 
κι ως το δοξάρι του µεσόπιασε, χορδή κι αγκίδια σέρνει, 

420 κι απ' το θρονί του, σηµαδεύοντας γραµµή µπροστά, τη ρίχνει  
καθούµενος' κι ουτ' ένα ξέσφαλε πελέκι, από την πρώτη 
τρύπα περνώντας, η χαλκόβαρη σαγίτα, µον' τα διάβη 
µιαν άκρη ως άλλη' στον Τηλέµαχο µιλούσε τότε εκείνος: 
«∆ε σε ντροπιάζει ο ξένος, σπίτι σου, Τηλέµαχε, που εδέχτης' 

425 δεν τον έλάθεψα το στόχο µου, κι ουδέ και το δοξάρι  
να το τανύσω βασανίστηκα' το λέει η καρδιά µου ακόµα! 
Την καταφρόνια δεν την άξιζα που µου 'χαν οι µνηστήρες. 
Ωστόσο είναι ώρα να συντάξουµε και δείπνο στους Αργίτες, 
όσο που φέγγει, και ξεφάντωση να γίνει µε τραγούδι  

 

430 και µε κιθάρα' τα τραπέζια µας αυτά είναι που πρεπίζουν.»  

Είπε, και µε τα φρύδια του 'γνεψε' κι εκείνος, του Οδυσσέα 
ο γιος του αρχοντικού, ο Τηλέµαχος, το κοφτερό του εζώστη 

 



σπαθί, κι αρπώντας το κοντάρι του, στον κύρη δίπλα εστάθη, 
πλάι στα θρονί του, µες στη λιόφωτη, χαλκήν αρµατωσιά του.  

 

 Οµήρου Οδύσσεια - χ 

Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - Ι. Κακριδή 
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Τότε ο Οδυσσέας ο πολυµήχανος γυµνώθη απ' τα κουρέλια 
και στο κατώφλι απάνω πήδηξε, κρατώντας το δοξάρι  
και το γεµάτο σαϊτολόγο του, και τις γοργές σαγίτες 
αυτοί, µπροστά στα πόδια του, άδειασε, και στους µνηστήρες είπε: 

 

5 «Πια τέλος πήρε αυτό το αλύπητο δοκίµι µας, και τώρα 
διαλέγω άλλο σηµάδι, που άνθρωπος κανείς δε βρήκε ακόµα,  
να ιδώ αν πετύχω κι αν ο Απόλλωνας µου δώσει αυτή τη δόξα.»  

Έτσι σα µίλησε, σηµάδεψε και στον Αντίνοο ρίχνει 
πικρή σαγίτα. Εκείνος άπλωνε µια κούπα να σηκώσει, 

 

10 µαλαµατένια, δίχερη, όµορφη' την έπαιζε στα χέρια  
κιόλας, κρασί να πιεί, το θάνατο χωρίς να βάζει ο νους του' 
ήτανε τόσοι δα οι συντράπεζοι — και ποιος το φανταζόταν 
πως ένας σε πολλούς ανάµεσα, µε όσην αντρεία κι αν είχε, 
άσκηµο θάνατο θα του 'δινε κι ασβρλωµένη µοίρα!  

15 Μα ως σηµαδεύοντας τον πέτυχε πα στο λαιµό ο Οδυσσέας,  
απαντικρύ ο χαλκός επρόβαλε στον τρυφερό του σβέρκο' 
και χτυπηµένος πίσω ανάγειρε και του 'φυγε απ' το χέρι 
η κούπα, και κρουνός ξεχύθηκε µεµιάς απ' τα ρουθούνια 
το αίµα το ανθρώπινο, και πέταξε µακριά του το τραπέζι 

20 κλωτσώντας το, και χάµω σκόρπισαν τα κρέατα τα ψηµένα  
και τα ψωµιά, και στο αίµα βάφτηκαν. Κι ασκώσαν οι µνηστήρες 
βουή τρανή, σαν είδαν άνθρωπος να πέφτει σκοτωµένος'  
κι απ' τα θρονιά σκιαγµένοι επήδηξαν και τρέχαν δώθε κείθε, 
κατά τους τοίχους τους καλόχτιστους κοιτάζοντας ολούθε' 

 

25 µα ουδέ σκουτάρι βρίσκαν γύρα τους ουδέ βαρύ κοντάρι.  
Και πήραν όλοι µε πικρόλογα τον Οδυσσέα να βρίζουν: 
«Σε άνθρωπο πάνω, ξένε, δόξεψες, κι είναι βαρύ' δοκίµι 
πια άλλο δε βλέπεις' άωρα αξέφευγο καρτερά το χαµό σου! 
τι έχεις σκοτώσει απ' τ' αρχοντόπουλα που ζουνε στην Ιθάκη 

 



30 το πιο τρανό, κι οι αγιούπες σίγουρα δω πέρα θα σε φανέ!»  
Με τέτοια λόγια τον απόπαιρναν, θαρρώντας άθελα του 
τον νιο πως σκότωσεν — οι ανέµυαλοι δεν το 'χαν νιώσει ακόµα 
πως όλους τώρα θα τους έπιαναν του χαλασµού τα δίχτυα! 
Κι είπε ο Οδυσσέας ο πολυµήχανος ταυροκοιτάζοντάς τους:  

 

35 «Σκυ πια , που ελέγατε στο σπίτι µου πως δε γυρίζω πίσω  
πια από την Τροία, γι' αυτό µου τρώγατε το βιος στο αρχοντικό µου,  
και στανικώς µε τις γυναίκες µου πλαγιάζατε τις σκλάβες,  
κι ακόµα ζώντας µου το ταίρι µου γυρεύατε σε γάµο,  
και µήτε τους θεούς φοβόσαστε που ζουν στα ουράνια πλάτη,  

40 µηδέ κι ανθρώπου οργή, πως θα 'ρχουνταν να γδικιωθεί µια µέρα!  
Μα τώρα πια πιαστήκατε όλοι σας στου χαλασµού τα δίχτυα!»  

Αυτά είπε, κι εκείνους ολόχλωµη τους έπιασε τροµάρα, 
κι ο καθανείς τρογύρα εκοίταζε, του Χάρου να ξεφύγει. 
Μόνος απ' όλους τότε ο Ευρύµαχος του απηλογήθη κι είπε: 

45 «Αν είσαι εσύ ο Οδυσσέας και διάγειρες, ο ρήγας της Ιθάκης,  
σωστά µας τα 'πες, τόσα που 'καναν οι Αργίτες κάθε µέρα, 
ένα σωρό αδικίες στα ξώµερα κι ένα σωρό εδώ µέσα. 
Μα ο πρώτος φταίχτης σ' όλα κοίτεται τώρα νεκρός, το βλέπεις, 
ο Αντίνοος' όσα µας µαρτύρησες είναι δουλειές δικές του' 

50 κι όχι µαθές γιατί τον έσπρωχνε του γάµου ανάγκη ή πόθος,  
µον' άλλα µες στο νου του εδούλευε, που ο γιος του Κρόνου ωστόσο 
δεν του τα τέλεψε: σκοτώνοντας το γιο σου µε καρτέρι 
να γίνει ατός του της καλόχτιστης Ιθάκης ο ρηγάρχης. 
Αυτός σκοτώθηκε, ως του ταίριαζε, µα εσύ λυπήσου τώρα 

55 δικούς σου ανθρώπους! Κι όσα φάγαµε κι ήπιαµε εδώ στο σπίτι  
θα στα πλερώσουµε συνάζοντας απ' το λαό' θα πάρεις 
κι απανωτίµι απ' τον καθένα µας, είκοσι βόδια ακέρια 
ν' αξίζει, και χαλκό και µάλαµα, που πια να µαλακώσει 
µέσα η καρδιά σου' ως τότε χόλιαζε, και µ' όλο σου το δίκιο!»  

60 Κι είπε ο Οδυσσέας ο πολυµήχανος ταυροκοιτάζοντάς τον:  
«Κι αν όλα σας ακόµα, Ευρύµαχε, τα πατρικά µου δώστε, 
όσο βιος έχετε, και βάλετε κι άλλα από πάνω αλλούθε, 
µηδ' έτσι εγώ ποτέ τα χέρια µου θα µάκραινα απ' το φόνο, 
πριχού οι µνηστήρες µου πλερώσετε τις ανοµίες σας όλες. 

65 
∆ιαλεχτέ τώρα: θέτε αντίκρα µου να χτυπηθείτε; θέτε  
στα πόδια να το βάλτε; — κι όποιος σας γλιτώσει από το χάρο! 

 



Μα το χαµό, θαρρώ, κανένας σας τον άγριο δεν ξεφεύγει!»  

Αυτά είπε, κι εκείνων τα γόνατα λύθηκαν κι η καρδιά τους' 
κι αναµεσό τους πήρε ο Ευρύµαχος ξανά και τους µιλούσε: 

70 «Φίλοι, τα χέρια του τ' ανίκητα δε θα κρατήσει τούτος'  
τ' ώριο δοξάρι µια και φούχτωσε και το σαγιτολόγο, 
στο µαγλινό κατώφλι στέκοντας θα µας δοξεύει, ως όλους 
νεκρούς µας ρίξει. Μα να δείξουµε και µεις την αντριγιά µας! 
Σύρτε σπαθιά, και στις σαγίτες του τις γοργοθανατούσες 

75 βάλτε προπύργι τα τραπέζια σας, κι όλοι µαζί ας χυθούµε,  
απ' το κατώφλι να τον σπρώξουµε να φύγει, κι απ' την πόρτα. 
Κι αν τότε τρέχοντας ασκώναµε συντάραχο στην πόλη, 
θα 'ταν στερνή φορά που δόξεψε το δίχως άλλο ετούτος!»  

Τα λόγια αυτά σαν είπε ο Ευρύµαχος, το χάλκινο σπαθί του 

80 το δίκοπο ξεθηκαρώνοντας απάνω του χιµίζει  
µε άγριες φωνές. Μα κι ο αρχοντόγεννος ίδια στιγµή Οδυσσέας 
σαγίτα ρίχνοντας κατάστηθα, πλάι στο βυζί, τον βρήκε' 
κι ως µες στο σκώτι εχώθη η γρήγορη σαγίτα, από το χέρι 
του φεύγει το σπαθί, και τρίκλισε και πέφτει, στο τραπέζι  

85 αναδιπλώνοντας, και σκόρπισαν τα φαγητά στο χώµα  
και το διπλόγουβο ποτήρι του κι αυτός ψυχοµαχώντας 
πάνω στη γη το µέτωπο έκρουγε, και µε τα δυο του πόδια 
κλωτσούσε το θρονί, και χύθηκε στα µάτια του σκοτάδι. 

Ευτύς ο Αµφίνοµος ανάσυρε το κοφτερό σπαθί του  

90 κι απαντικρύ πηδώντας χύθηκε στον ξακουστό Οδυσσέα,  
την πόρτα µπας κι αφήσει λεύτερη' µα πρόφτασε από πίσω 
και µε το χάλκινο ο Τηλέµαχος τον κάρφωσε κοντάρι 
µεσοπλατίς, κι αυτό του διάβηκε το στήθος πέρα ως πέρα.  
Πέφτει µε βρόντο, καταπρόσωπα στη γη χτυπώντας πάνω. 

95 Μα το µακρόισκιωτο ο Τηλέµαχος δεν έβγαλε κοντάρι  
απ' τον Αµφίνοµο, µον' έφυγε, τι εσκιάχτη µήπως κάποιος, 
καθώς σκυµµένος το µακρόισκιωτο θ' ανάσερνε κοντάρι, 
τον έκρουε µε σπαθί για το 'µπήγε χιµώντας στο κορµί του. 
Κι ως το 'βαλε στα πόδια, βρέθηκε µεµιάς κοντά στον κύρη, 

100 

και στάθη πλάι του κι ανεµάρπαστα κινούσε λόγια οµπρός του:  
Σκουτάρι θα σου φέρω, κύρη µου, και δυο κοντάρια τώρα, 
κι ολόχαλκο, στα δυο µελίγγια σου που να ταιριάζει κράνος' 
κι ατός µου θα φορέσω τ' άρµατα, και στο χοιροβοσκό µας 



θα δώσω, κι άλλα στο βουκόλο µας' καλά ν' αρµατωθούµε!»  

105 Γυρνώντας τότε ο πολυµήχανος του µίλησε Οδυσσέας:  
«Τρεχάτος φέρτα, όσο µου βρίσκουνται σαγίτες, να κρατήσω' 
από την πόρτα µη µε διώξουνε, σαν αποµείνω µόνος.»  

Είπε, και σύγκλινε ο Τηλέµαχος στου κύρη του το λόγο' 
τρέχει στην κάµαρα, κει που 'κρυβε τις ξακουστές του αρµάτες, 

110 και σήκωσε σκουτάρια τέσσερα, κι οχτώ κοντάρια πήρε,  
κι ακόµα τέσσερα αλογόφουντα, χαλκοντυµένα κράνη, 
και κουβαλώντας τα στον κύρη του σε µια στιγµή ξανάρθε' 
κι ατός του πρώτος πρώτος φόρεσε τη χάλκινη του αρµάτα' 
µαζί κι οι δυο τους δούλοι τ' άρµατα ζώστηκαν τα πανώρια, 

 

115 και δίπλα στον πανούργο στάθηκαν, αντρόκαρδο Οδυσσέα.  
Κι αυτός, σαγίτες όσο του 'µεναν, κρατιόταν και χτυπουσε  
όλο κι από 'ναν απ' τους νιούτσικους στο αρχοντικό του µέσα,  
σηµάδι βάνοντας τον, κι έπεφταν απανωτοί οι µνηστήρες.  
Μα σαν τις ξόδεψε όλες ρίχνοντας ο ρήγας τις σαγίτες,  

 

120 στης πόρτας, που 'βγαζε απ' την κάµαρα, τον παραστάτη απάνω  
το τόξο του έγειρε, στο λιόφωτο να στέκει τοίχο αντίκρυ' 
και πέρασε το τετραβόδινο στους ώµους του σκουτάρι,  
στο δυνατό κεφάλι φόρεσε το αλογουρίσιο κράνος,  
το στέριο, κι από πάνω ανέµιζεν όλο φοβέρα η φούντα' 

125 µετά και τα γερά, χαλκόµυτα χεράκωσε κοντάρια.  

Ήταν στον τοίχο τον καλόχτιστο ψηλά ένα παραπόρτι, 
που τα σφιχτά του σανιδόφυλλα σε µακρυνάρι άνοιγαν,  
στου κατωφλιού το ψήλος σύρριζα του στέριου του αντρωνίτη. 
Τότε ο Οδυσσέας τον Εύµαιο πρόσταξε το παραπόρτι τουτο 

130 στο νου του να 'χει, δίπλα ως έστεκε, τι µια µπασιά είχε µόνο.  

Ωστόσο ο Αγέλαος πήρε κι έλεγε, ν' ακούσουν όλοι γύρα:  
«Φίλοι, κανείς µας αν ανέβαινε στο παραπόρτι, να 'βγει 
να κράξει το λαό, ν' ασκώναµε συντάραχο µεγάλο,  
θα 'ταν στερνή φορά που δόξεψε το δίχως άλλο ετούτος!»  

135 Τότε ο Μελάνθιος του αποκρίθηκεν, ο γιδολάτης, κι είπε:  
«Αγέλαε, µην το λες, δε γίνεται' πολύ σιµά είναι οι πόρτες 
που ανοίγουν στην αυλή, κι αβόλετο να βγει απ' το µακρυνάρι 
κανείς µας' κι ένας µόνο αδείλιαστος θα µας αντίσκοφτε όλους. Σταθείτε, από τη µέσα 
κάµαρα να κουβαλήσω αρµάτες,  

 



140 να τις ζωστείτε' εκεί φαντάζουµαι — που αλλού; — πως ο Οδυσσέας  
κι ο γιος του ο παινεµένος τ' άρµατα µας κρύψαν του πολέµου.»  

Σαν είπε αυτά ο γιδάρης, κίνησε κι' απ' του αντρωνίτη ανέβη 
τ' ανοίγµατα γοργά, στις κάµαρες να τρέξει του Οδυσσέα. 
Σκουτάρια πήρε εκείθε δώδεκα και δώδεκα κοντάρια,  

145 κι ακόµα δώδεκα αλογόφουντα, χαλκοδεµένα κράνη,  
και στους µνηστήρες τα κουβάλησε γοργά γυρνώντας πίσω. 
Και τότε του Οδυσσέα τα γόνατα λύθηκαν κι η καρδιά του, 
να τους θωρεί ν' αρµατοζώνουνται, και τα µακριά κοντάρια 
να σείουν στα χέρια' τώρα το 'νιωθε, βαριά πως θα παλέψει. 

150 Στο γιο του εστράφη κι ανεµάρπαστα κινούσε λόγια τότε:  
«Κάποια απ' τις σκλάβες λέω, Τηλέµαχε, του αρχοντικού µας τώρα 
βαρύ µας ξεσηκώνει πόλεµο, µπορεί κι ο Μελανθέας.»  

Και τότε ο γνωστικός Τηλέµαχος του απηλογήθη κι είπε: 
«Κύρη, δικό µου είναι το φταίξιµο, δε φταίει κανένας άλλος, 

155 που αφήκα ορθάνοιχτη της κάµαρας τη σφιχταρµοδεµένη  
πόρτα πριν λίγο, και το πρόσεξαν αυτοί καλύτερα µας. 
Τρέξε, Εύµαιε, τώρα, αρχοντογέννητε, την πόρτα να σφαλίσεις,  
και ιδές αν είναι, κάποια δούλα µας σε τούτα εδώ µπλεγµένη,  
για ο Μελανθέας — αυτός φαντάζουµαι πως θα 'ναι, ο γιος του ∆όλιου.» 

160 Έτσι µιλούσαν συναλλήλως τους αυτοί, κι ο Μελανθέας 
ξανά, ο γιδοβοσκός, στην κάµαρα να πάει κινούσε γι' άλλες 
ώριες αρµάτες, κι ο αρχοντόγεννος χοιροβοσκός τον είδε, 
και του Οδυσσέα µε βιάση µίλησε, που δίπλα του στεκόταν: 
«Γιε του Λαέρτη αρχοντογέννητε, πολύτεχνε Οδυσσέα,  

165 ο άνθρωπος να 'τον ο κατάρατος, που βάζαµε στο νου µας,  
τραβάει να πάει στη µέσα κάµαρα. Μα πες µου αλήθεια τώρα, 
αν τον νικήσω αντιπαλεύοντας, να τον σκοτώσω θέλεις, 
για να στον φέρω εδώ, τις άµετρες µπροστά σου να πλερώσει 
τις ανοµίες, που στο παλάτι σου σοφίστηκε να κάνει;»  

170 Τότε ο Οδυσσέας ο πολυκάτεχος του απηλογήθη κι είπε:  
«Αλήθεια, εγώ µε τον Τηλέµαχο τους αντρειανούς µνηστήρες 
στο αρχονταρίκι θα κρατήσουµε, µε όση κι αν έχουν λύσσα. 
Και σεις οι δυο και χέρια στρίφτε του και πόδια, και σανίδα 
πίσω του δέστε, και στην κάµαρα πετάτε τον δεµένο,  

175 
και µε τριχιά πλεµένη ζώστε τον, κι από την άλλην άκρη  
στην αψηλή κολόνα συρτέ τον, να φτάσει ως τα δοκάρια, 



που ζωντανός πολληώρα µέτωρος φριχτά να τυραννιέται.»  

Είπε, κι αυτοί γρικώντας σύγκλιναν στο λόγο του, κι ως ήρθαν, 
µέσα στην κάµαρα τον πέτυχαν, όµως ανένιωστά του' 

180 Κι ως σκάλιζεν εκείνος γι' άρµατα στης κάµαρας το βάθος,  
στον παραστάτη τούτοι στάθηκαν δεξόζερβα καρτέρι' 
και µόλις ο Μελάνθιος κίνησε και το κατώφλι εδιάβη, 
µε το 'να κουβαλώντας χέρι του καλοφτιαγµένο κράνος, 
στο άλλο φαρδύ σκουτάρι, γέρικο κι όλο σκουριές, κρατώντας, 

185 που το φορούσεν ο αντροδύναµος στα νιάτα του Λαέρτης,  
µα τώρα πεταµένο κοίτουνταν, µε τις ραφές λυµένες —  
χιµίξαν πάνω του, τον άρπαξαν κι απ' τα µα πια τον σύραν  
µέσα ξανά, στη γη τον έριξαν τον πολυπικραµένο,  
και µε άγριο δέσιµο τον έδεσαν, τα χέρια και τα πόδια  

 

190 σφιχτά σφιχτά ξωπίσω στρίβοντας, ως ήταν του Οδυσσέα,  
του αρχοντικού, του πολυβάσανου γιου του Λαέρτη, η διάτα, 
και µε πλεχτή τριχιά τον έζωσαν, κι από την άλλην άκρη 
ως τα δοκάρια τον ανάσυραν στην αψηλή κολόνα. 
Φώναξες τότε αναγελώντας τον, χοιροβοσκέ, και του 'πες: 

 

195 «Μια χαρά λέω τη νύχτα ολάκερη, Μελάνθιε, θα περάσεις  
σε κλίνη µαλακιά πλαγιάζοντας, καθώς και σου ταιριάζει! 
Κι η πουρνογέννητη, χρυσόθρονη σα φτάσει Αυγή απ' το ρέµα 
του Ωκεανού, θα σε 'βρει ξάγρυπνο, την ώρα που τις γίδες  
πηγαίνεις στους µνηστήρες, να 'χουνε να τρων στο αρχοντικό µας.»  

200 Έτσι τον αφήκαν, ανέσπλαχνα δεµένο, κρεµασµένο,  
Κι αυτοί αρµατώθηκαν, και κλείνοντας τη στραφταλούσα πόρτα  
κίνησαν κι ήρθαν στο δολόπλοκο, τον αντρειανό Οδυσσέα.  
Εκεί φωτιά γεµάτοι εστέκουνταν αντίκρυ — στο κατώφλι  
οι τέσσερείς τους, και στην κάµαρα πολλοί κι αρχοντεµένοι.  

205 Κι ήρθε η Αθηνά κοντά τους τρέχοντας, του γιου του Κρόνου η κόρη,  
το διώµα παίρνοντας του Μέντορα, κορµί µαζί και λάλο.  
Κι ως ο Οδυσσέας την είδε, χάρηκε κι αυτά µιλώντας είπε:  
«Βόηθα µας, Μέντορα, στον κίντυνο! Τον ακριβό σου ακράνη,  
το συνοµήλικο, που σου 'καµα πολλά καλά, θυµήσου!»  

210 Αυτά είπε, κι ας ψυχανεµίζουνταν την Αθηνά Παλλάδα.  
Μα κι οι µνηστήρες της εφώναζαν στο αρχονταρίκι µέσα'  
κι ο Αγέλαος πρώτος τη φοβέρισεν, ο γιος του ∆αµαστόρου:  
«Τη γνώµη µη σου αλλάξουν, Μέντορα, τα λόγια του Οδυσσέα,  
ν' ανοίξεις στους µνηστήρες πόλεµο και να τον διαφεντέψεις!  

 



215 Άκου τι λέµε πως θα κάνουµε, κι έτσι θαρρώ θα γένει:  
Μόλις αυτούς εδώ σκοτώσουµε, το γιο και τον πατέρα,  
θα χαλαστείς και συ, που σκέφτεσαι να κάνεις εδώ µέσα  
τέτοιες δουλειές' µε το κεφάλι σου θα τα πλερώσεις όλα.  
Και µόλις µε χαλκό τη δύναµη σας κόψουµε, το βιος σου,  

220 ό,τι στα ξώµερα σου βρίσκεται κι ό,τι στο σπίτι µέσα,  
µε του Οδυσσέα θα σου το σµίξουµε' και µες στο αρχοντικό σου  
να ζουν οι γιοί σου δε θ' αφήσουµε, κι ουδέ κι οι θυγατέρες  
να τριγυρνάν µε τη γυναίκα σου στους δρόµους της Ιθάκης.»  
Είπε, και της Παλλάδας σύγκλυσε πιο ακόµα οργή τα φρένα, 

225 και λόγια αγκιδωµένα πέταξε στον Οδυσσέα γυρνώντας:  
«∆εν έχεις πια, Οδυσσέα, τη δύναµη µηδέ και το κουράγιο, 
σαν τότε που τους Τρώες αδιάκοπα χρόνους εννιά πολέµας 
για την Ελένη την αρχόντισσα, τη χιονοβραχιονάτη, κι άντρες 
στην άγρια µάχη εσκότωνες πολλούς, κι ήταν δικιά σου βουλή, 

230 το κάστρο το πλατύδροµο που επάρθη του Πριάµου.  
Τώρα στο σπίτι σου, στα πλούτη σου φτασµένος τι θρηνιέσαι 
µπρος στους µνηστήρες; ∆εν µπιστεύεσαι στην αντριγιά σου τάχα; 
Έλα, καλέ, και στάσου δίπλα µου και θώρειε τι θα κάµω, 
για να κατέχεις πως ο Μέντορας, του Αλκίµου ο γιος, τις χάρες 

235 που του 'χουν κάµει στους αντίµαχους µπροστά τις ξεπλερώνει!»  

Αυτά είπε, κι όµως δεν του χάριζε τη νίκη ακέρια ακόµα,  
τι γύρευε ξανά τη δύναµη και την αντρεία η Παλλάδα 
και του Οδυσσέα και του περίλαµπρου να δοκιµάσει γιου του. 
Γι αυτό µε χελιδόνα µοιάζοντας στο µαυροκαπνισµένο  

240 ∆οκάρι της στέγης πετάχτηκε και κάθισε κει πάνω.  

Και τους µνηστήρες όµως γκάρδιωναν ο γιος του ∆αµαστόρου 
κι ο Ευρύνοµος κι ο ∆ηµοπτόλεµος κι ο Πείσαντρος, το τέκνο 
του Πολυχτόρου, κι ο Αµφιµέδοντας κι ο Πόλυβος ο γαύρος' 
τι αυτοί στην αντριγιά ξεχώριζαν απ' τους µνηστήρες όλους, 

245 όσοι 'ταν ζωντανοί και πάλευαν για τη ζωή τους τώρα. 
Οι άλλοι νεκροί απ' το τόξο εκοίτουνταν και τις πολλές σαγίτες. 
Και τότε ο Αγέλαος πήρε κι έλεγε, ν' ακούσουν όλοι γύρα: 
«Φίλοι, τα χέρια του τ' ανίκητα γοργά θα παραλύσουν 
του 'φυγε ο Μέντορας' παινέµατα µονάχα κούφια του 'πε, 

250 
κι αυτοί ξανά απόµειναν έρηµοι στης πόρτας το κατώφλι. 
Ωστόσο τα µακριά κοντάρια σας µη ρίχνετε όλοι αντάµα' 



σεις οι έξι τώρα κονταρέψετε, µονάχα ο ∆ίας να δώσει 
τον Οδυσσέα νεκρό να ρίξετε, να σας δοξάσει ο κόσµος' 
για τους επίλοιπους µη γνοιάζεστε, να πέσει τούτος µόνο!» 

255 Αυτά είπε, κι όλοι τους κοντάρεψαν, καθώς τους είχε ορίσει, 
µε λύσσα, µα η Παλλάδα βίγλιζε και ξεστράτισαν όλα' 
τον παραστάτη κάποιος πέτυχε του στέριου του αντρωνίτη, 
κι άλλος τους βρήκε το πορτόφυλλο το σφιχταρµοδεµένο, 
κι άλλου το φράξο το χαλκόβαρο καρφώθηκε στον τοίχο. 

260 Κι ως έτσι απ' των µνηστήρων γλίτωσαν τις κονταριές εκείνοι, 
γυρνώντας ο θεϊκός, πολύπαθος τους µίλησε Οδυσσέας: 
«Φίλοι, η σειρά µας ήρθε! Θα 'λεγα στο πλήθος των µνηστήρων 
τώρα κι εµείς να κονταρέψουµε, που να µας θανατώσουν 
αραθυµούν, σαν να µην έφταναν οι τόσες αδικίες τους.»  

265 Αυτά είπε, κι όλοι, σηµαδεύοντας, τους ρίξαν τα κοντάρια' 
νεκρός σωριάστη ο ∆ηµοπτόλεµος απ' του Οδυσσέα το χέρι, 
κι ο γιος του τον Ευρυάδη σκότωσε, τον Πείσαντρο ο βουκόλος 
Φιλοίτιος, κι ο Έλατος χτυπήθηκεν απ' του Εύµαιου το κοντάρι. 
Κι ως όλοι αυτοί τη γης την άµετρη δάγκωσαν κι οι µνηστήρες  

270 πισωποδίζοντας εστάθηκαν στο βάθος του αντρωνίτη, 
οι άλλοι, χιµώντας, τα κοντάρια τους απ' τούς νεκρούς τράβηξαν. 

Ξανά οι µνηστήρες ρίξαν πάνω τους µε σουβλερά κοντάρια, 
τα πιότερα όµως τα ξεστράτισε της Αθηνάς το χέρι' 
τον παραστάτη κάποιος πέτυχε του στέριου του αντρωνίτη, 

275 κι άλλος τους βρήκε το πορτόφυλλο το σφιχταρµοδεµένο, 
κι άλλου το φράξο το χαλκόβαρο καρφώθηκε στον τοίχο' 
µα απ' το κοντάρι του Αµφιµέδοντα στο χεραρµό χτυπήθη 
ξυστά ο Τηλέµαχος, και ξώσαρκα του γδάρθηκε το δέρµα. 
Κι ο νώµος του Εύµαιου µε του Χτήσιππου χαράχτη το κοντάρι, 

280 που διάβη πάνω απ' το σκουτάρι του, πριν πέσει απά στο χώµα.  

Κι εκείνοι, γύρω απ' τον πολύβουλο, τον αντρειανό Οδυσσέα, 
στο πλήθος των µνηστήρων έριξαν ο καστροπολεµάρχος  
βρήκε Οδυσσέας τον Ευρυδάµαντα, κι ο θείος χοιροβοσκός του 
βρήκε τον Πόλυβο' ο Τηλέµαχος ο γιος του πάλε βρήκε 

285 τον Αµφιµέδοντα, και πέτυχε το Χτήσιππο ο βουκόλος  
κατάστηθα, και, καµαρώνοντας αυτά τα λόγια του 'πε: 
«Υγιέ του Πολυθέρση, πια άλλοτε µη βγάλεις, αναµπαίχτη,  
µεγάλο λόγο µες στην τρέλα σου, µον' στους θεούς µπιστεύου 

 



το κάθε τι, γιατί ειν' οι αθάνατοι πολύ τρανότεροι µας.  

290 ∆ώρο είναι αυτό για το που χάρισες στον Οδυσσέα βοδίσιο  
ποδάρι, ως τριγυρνούσε ζήτουλας στο αρχοντικό του µέσα!»  
Είπε ο βουκόλος των στριφτόκερων βοδιών µετά ο Οδυσσέας 
σιµάθε τον Αγέλαο πέτυχε µε το µακρύ κοντάρι' 
κι ο Λειώκριτος, ο γιος του Ευήνορα, χτυπήθη στο λαγγόνι 

 

295 απ' τον Τηλέµαχο, και χώθηκε βαθιά ο χαλκός στα σπλάχνα,  
κι ως πίστοµα σωριάστη, βρόντηξε το πρόσωπο στο χώµα.  
Τότε η Αθηνά το ανθρωποφόνο της ψηλά σκουτάρι ασκώνει  
απ' τη στέγη, κι αυτών εσάλεψαν τα φρένα' και σκόρπισαν 
στο αρχονταρίκι µέσα τρέχοντας σαν κοπαδιού γελάδες,  

300 που τις ξιπάζει η µύγα, ακούραστα πετώντας γύρωθέ τους,  
καιρό της άνοιξης, σαν άρχισαν οι µέρες να µακραίνουν. 
Κι οι άλλοι, ως αγιούπες γαντζοµύτηδες και νυχοποδαράτοι, 
που σε που πια χιµούν, ξεκόβοντας απ' τα βουνά, κι εκείνα 
τρέχουν να φύγουν απ' τα σύγνεφα, να κατέβουν στον κάµπο' 

305 µα απ' τους αγιούπες δε γλιτώνουνε, τι δεν µπορούν να φύγουν  
µηδέ ν' αντιφερθούν, και χαίρουνται µ' έτοιο κυνήγι οι άνθρωποι 
όµοια κι αυτοί µε ορµή δεξόζερβα χτυπουσαν τους µνηστήρες 
στο αρχονταρίκι' κι ως τους άνοιγαν χτυπώντας τα κεφάλια, 
βαρύς γρικιόταν βόγγος κι άχνιζε το πάτωµα απ' το γαίµα.  

310 Ο Λειώδης τότε εχύθη κι έπιασε τα γόνα του Οδυσσέα  
και λόγια του 'λεγε ανεµάρπαστα µε χίλια παρακάλια: 
«Σπλαχνίσου µε, Οδυσσέα, σεβάσου µε, στα γόνατα σου πέφτω! 
Εγώ ποτέ µες στο παλάτι σου δεν πείραξα γυναίκα 
µε πράξη για µε λόγο αταίριαστο, και τους µνηστήρες, όσοι 

315 τέτοιες δουλειές έκαµαν άνοµες, ζητούσα ν' αντισκόψω.  
Μα αυτοί δε µ' άκουαν, από τ' άδικο να τραβηχτούν, για τούτο 
άσκηµα τέλη τώρα απόλαψαν απ' τ' άνοµα τους έργα. 
Μα εγώ ήµουν µάντης στα θυµιάµατα, και τώρα αθώος θα πέσω, 
τι αλήθεια το καλό που κάνουµε καµιά δε βρίσκει χάρη!»  

320 Ταυροκοιτώντας ο πολύβουλος του µίλησε Οδυσσέας:  
Αν στα θυµιάµατα τους πέτεσαι πως σ' είχαν µάντη αλήθεια,  
πόσες φορές µες στα παλάτι µου θα ευκήθης δίχως άλλο  
να µη χαρώ ποτέ την όµορφη του γυρισµού µου µέρα,  
κι έτσι να πάρεις τη γυναίκα µου, παιδιά να σου γεννήσει.  

325 

Πως θες λοιπόν τον πικροθάνατο να τον γλιτώσεις τώρα;»  

Αυτά είπε, κι από κάτω σήκωσε µε το βαρύ του χέρι 

 



του Αγέλαου το σπαθί, που ως έπεφτε νεκρός εκείνος, του' χε 
φύγει απ' το χέρι, και τον χτύπησε καταµεσίς στο σβέρκο,  
κι όπως µιλούσε ακόµα, κύλησε στη σκόνη η κεφαλή του.  

330 Μα ο γιός του Τέρπιου τότε γλίτωσε του Χάρου, ο τραγουδάρης  
ο Φήµιος, στους µνηστήρες που 'ψαλλε συχνά, µα αθέλητα του. 
Ορθός, κρατώντας την ψιλόφωνη κιθάρα του στα χέρια 
στο παραπόρτι εβρέθη' δίγνωµη βουλή τον κυβερνούσε: 
να βγει να κάτσει ικέτης στο βωµό του ∆ία του τρισµεγάλου,  

335 που τον αυλόγυρο προστάτευε, κι απάνω εκεί ο Λαέρτης  
συχνά κι ο γιος του πλήθος έκαιγαν βοδιών µεριά; για κάλλιο 
να τρέξει γρήγορα τα γόνατα να πιάσει του Οδυσσέα;  
Κι αυτό του εικάστη, ως διαλογίζουνταν, το πιο καλό πως είναι, 
να τρέξει, του Οδυσσέα τα γόνατα του αρχοντικού να πιάσει. 

340 Τη βαθουλή κιθάρα απίθωσε λοιπόν στο χώµα κάτω,  
αναµεσής στο ασηµοκάρφωτο θρονί και στο κροντήρι, 
κι εκείνος χύθηκε στα γόνατα να πέσει του Οδυσσέα, 
και λόγια του 'λεγε ανεµάρπαστα µε χίλια παρακάλια: 
«Σπλαχνίσου µε, Οδυσσέα, σεβάσου µε, στα γόνατα σου πέφτω! 

345 Καηµό και συ θα το 'χεις έπειτα, τον τραγουδάρη αν ίσως  
σκοτώσεις, που θνητούς κι αθάνατους µε το τραγούδι ευφραίνω. 
Μόνος µου τα 'µαθα' µου φύσηξε λογής λογής τραγούδια 
κάποιος Θεός στα φρένα' µου 'ρχεται να τραγουδήσω οµπρός σου, 
σαν να 'σουνα θεός' µη µελετάς λοιπόν το χαλασµό µου!  

350 Γι' αυτά θα µπόρειε κι ο Τηλέµαχος να σου µιλήσει, ο γιος σου,  
πως άθελα µου, δίχως διάφορο δικό µου, τους µνηστήρες 
έσµιγα εδώ, κι ως ήταν πιότεροι κι η δύναµη τους πλήθια, 
µεβιάς µε φέρναν, στις ξεφάντωσες τραγούδια να τους ψάλω.»  

Έτσι µιλούσε, κι ο Τηλέµαχος τον άκουσε ο αντρειωµένος, 

355 και του Οδυσσέα µε βιάση µίλησε, που δίπλα του στεκόταν:  
«Μην τον χτυπάς µε το κοντάρι σου, κι είναι άφταιγος! Κρατήσου! 
Μα και το Μέδοντα να σώσουµε τον κράχτη, τι µε γνοιάστη 
από παιδί µε αγάπη πάντα του στο αρχοντικό µας µέσα' 
ξον ο Φιλοίτιος αν τον σκότωσε, για κι ο Εύµαιος, για κι ατός σου, 

360 αν βρέθηκε µπροστά σου, ως χίµιζες στο αρχονταρίκι µέσα.»  

Είπε, κι ο Μέδοντας τον άκουσεν ο µυαλωµένος, τι είχε 
ζαρώσει κάτω από 'να κάθισµα και κοίτουνταν χωµένος  
σε νιόγδαρτο αγελαδοτόµαρο, του Χάρου να γλιτώσει.  



Μεµιάς ξεπρόβαλε απ' το κάθισµα κι εγδύθη το τοµάρι,  

365 κι έτρεξε αµέσως στου Τηλέµαχου τα γόνατα να πέσει,  
και λόγια του 'λεγε ανεµάρπαστα µε χίλια παρακάλια:  
«Εδώ είµαι! Την ορµή σου κράτησε, καλέ, και του κυρού σου  
µίλησε, µη µου δώσει θάνατο στην πλήθια δύναµη του  
µε κοφτερό χαλκό, µανιάζοντας που ρήµαξαν το βιος του  

 

370 στο σπίτι εδώ οι µνηστήρες οι άµυαλοι, και σένα σε αψηφούσαν.»  

Αχνογελώντας ο πολύβουλος του µίλησε Οδυσσέας: 
«Τούτος σου στάθηκε και γλίτωσες' κάνε λοιπόν κουράγιο, 
για να κατέχεις πια στα φρένα σου, να 'χεις να λες και σ' όλλους, 
παρά κακό πόσο καλύτερο να κάνεις καλοσύνες.  

 

375 Μα τώρα στην αυλή να κάτσετε, κι εσύ κι ο φουµισµένος  
τραγουδιστής, µακριά απ' τα γαίµατα κι από το αρχονταρίκι, 
ως να τελέψω µες στο σπίτι µου το που 'ναι χρεία να γένει.»  

Είπε, κι αυτοί κινώντας γρήγορα το αρχονταρίκι αφήκαν 
και στου τρανού του ∆ία καθίσανε πλάι το βωµό, κι ολούθε 

380 τα µάτια γύριζαν, προσµένοντας κάθε στιγµή το Χάρο.  
Μα κι ο Οδυσσέας τα µάτια εγύριζε στο αρχονταρίκι ολούθε, 
κανένας ζωντανός µην κρύβουνταν, του Χάρου να γλιτώσει. 
Κι όλους ως πέρα µες στα γαίµατα τους είδε και στις σκόνες 
πεσµένους πλήθος, ψάρια θα 'λεγες που τα 'συραν ψαράδες  

385 στο βαθουλό γιαλό απ' τη θάλασσα την αφροκυµατούσα  
µέσα στα δίχτυα τα χιλιότρυπα, και τα 'ριξαν στον άµµο' 
κι αυτά, απλωµένα εκεί, του πελάγου το κύµα λαχταρούνε, 
ως τη στιγµή που ο γήλιος λάµποντας το θάνατο τους δώσει. 
Παρόµοια κι οι µνηστήρες κοίτουνταν ο ένας απά στον άλλο. 

390 Κι είπε ο Οδυσσέας ο πολυκάτεχος µιλώντας στον υγιό του:  
«Τη βάγια την Ευρύκλεια κράξε µου, Τηλέµαχε, εδώ πέρα' 
κάτι έχω να της πω, που µέσα µου πολύ το συλλογιέµαι.»  

Είπε, και σύγκλινε ο Τηλέµαχος στου κύρη του το λόγο, 
κι αυτά στη βάγια Ευρύκλεια φώναξε, χτυπώντας της την πόρτα: 

395 «Σήκω, πολύχρονη γερόντισσα, που πιστατείς τις σκλάβες  
γυναίκες µέσα στο παλάτι µας, καιρός πια να 'ρθεις µέσα' 
σε φώναξε µαθές ο κύρης µου, να σου µιλήσει κάτι.»  

Είπε ο Τηλέµαχος, κι ο λόγος του δεν πήγε κατ' ανέµου' 
βγηκεν η βάγια απ' του καλόφτιαστου την πόρτα γυναικίτη  

 



400 και τράβηξε, µε τον Τηλέµαχο µπροστά, στο αρχονταρίκι.  
Τον Οδυσσέα κει πέρα αντίκρισε στους σκοτωµένους µέσα 
στο λύθρο και στο γαίµα ολάκερο λουσµένο — σαν το λιόντα, 
που κοπαδιού γελάδα ως σπάραξε, κινάει να φύγει, κι είναι  
το στήθος του όλο και τα µάγουλα ζερβά δεξιά στο γαίµα  

405 λουσµένα, κι όποιος τον αντίκρισε, τον παραλύει η τροµάρα.  
Όµοια κι εκείνος αίµα στάλαζε, χέρια ψηλά και πόδια.  
Κι αυτή, τους σκοτωµένους βλέποντας και ποταµό το γαίµα,  
τρανό θωρώντας έργο, κίνησε στριγγιά φωνή να σύρει  
από χαρά, µα αυτός την κράτησε, τη φόρα κόβοντας της,  

410 και κράζοντας την ανεµάρπαστα κινούσε λόγια οµπρός της:  
«Χάρου από µέσα σου, γερόντισσα, και βάστα, µη φωνάζεις' 
δε θέλει ο θεός χαρά να δείχνουµε µπροστά σε σκοτωµένους!  
Τούτους η µοίρα των αθάνατων και τ' άνοµά τους έργα  
τους δάµασαν, τι δε λογάριαζαν στον κόσµο απ' τους ανθρώπους  

415 τρανό, αχαµνό — κανένα, αν λάχαινε να τους συντύχει κάποιος,  
κι άσκηµα τέλη τώρα απόλαψαν από τις αδικίες τους.  
Μον' έλα τώρα εσύ, µαρτύρα µου για του σπιτιού τις δούλες.  
ποιές απόµειναν ακριµάτιστες και ποιες µε ξεψηφούσαν.»  

Κι η βάγια Ευρύκλεια τότε µίλησε κι απηλογήθη κι είπε: 

420 «Για τούτα, γιε µου, που µε ρώτησες θα πω την πάσα αλήθεια:  
Έχεις πενήντα στο παλάτι σου γυναίκες όλες όλες 
σκλάβες' αυτές δουλειές τις µάθαµε σιγά σιγά να κάνουν, 
να ξαίνουν το µαλλί κι υπόµονα να στρέγουν τη σκλαβιά τους. 
Μα οι δώδεκα από τούτες, πέφτοντας σε αδιαντρ πια µεγάλη, 

425 µήτε και µένα πια γάριαζαν µηδέ και την κυρά τους  
την Πηνελόπη. Κι ο Τηλέµαχος πριν λίγο εγίνηκε άντρας, 
και δεν τον άφηνε η µητέρα του τις σκλάβες ν' αφεντεύει. 
Τώρα στο ανώι γοργά το λιόφωτο, στο ταίρι σου θ' ανέβω, 
να της τα πω, τι ένας αθάνατος την έχει σ' ύπνο ρίξει.»  

430 Τότε ο Οδυσσέας ο πολυµήχανος γυρνώντας αποκρίθη:  
«Μην τη ξυπνάς ακόµα' πήγαινε να πεις στις σκλάβες πρώτα 
εδώ να' ρθουν — αυτές που αταίριαστες δουλειές πιο πριν σκάρωναν.»  

Αυτά της είπε, κι η γερόντισσα το αρχονταρίκι αφήκε, 
στις σκλάβες για να πάει το µήνυµα και να τις σπρώξει να' ρθουν. 

435 Κι έκραξε εκείνος τον Τηλέµαχο, το θείο χοιροβοσκό του  
και το βουκόλο, κι ανεµάρπαστα κινούσε λόγια οµπρός τους:  



«Νεκρούς να κουβαλάτε αρχίσετε, κι οι δούλες να συντράµουν  
οι ίδιες µετά τα παγκαλόµορφα θρονιά και τα τραπέζια 
µε το νερό και τα χιλιότρυπα σφουγγάρια να παστρέψουν. 

440 Κι ως θα 'χετε όλη πια την κάµαρα τρογύρα συµµαζέψει,  
τις δούλες έξω απ' το καλόχτιστο να βγάλτε αρχονταρίκι, 
και στην αυλή, στο θόλο ανάµεσα και στον πανώριο φράχτη 
τα κοφτερά σπαθιά ανασέρνοντας χτυπάτε τις και σ' όλες 
να δώστε θάνατο, τον έρωτα για πάντα να ξεχάσουν,  

 

445 που εχαίρουνταν ως τώρα σµίγοντας κρυφά µε τους µνηστήρες.»  

Έτσι όρισε, κι οι δούλες έφτασαν όλες µαζί και µπήκαν 
πικρά θρηνολογώντας, κι έτρεχε το δάκρυ τους ποτάµι.  
Των σκοτωµένων πρώτα σήκωναν και βγάζαν τα κουφάρια, 
και στης αυλής της καλοτείχιστης το σκεπαστό από κάτω 

450  τον έναν πλάι στον άλλο απίθωναν και κάτω απ' του Οδυσσέα  
την προσταγή, να κάνουν γρήγορα, τους βγάζαν στανικώς τους. 
Πήραν µετά τα παγκαλόµορφα θρονιά και τα τραπέζια 
και µε νερό και µε χιλιότρυπα τα πάστρευαν σφουγγάρια. 
Μετά ο βουκόλος κι ο Τηλέµαχος κι ο θείος χοιροβοσκός τους 

455 µε ξύστρες έτριβαν το πάτωµα στο στέριο αρχονταρίκι.  
κι οι δούλες µάζευαν τα ξύσµατα και τα πετούσαν όξω. 
Κι ως είχαν όλη πια την κάµαρα τρογύρα συµµαζέψει, 
τις δούλες σύραν όξω απ' τ' όµορφο, το στέριο αρχονταρίκι, 
και στην αυλή, στο θόλο ανάµεσα και στον πανώριο φράχτη, 

460 µες στο στενάδι εκεί τις µάντρωσαν, να µην µπορούν να φύγουν.  
Και τότε ο γνωστικός Τηλέµαχος το λόγο επήρε κι είπε: 
«Όχι, σ' αυτές δε θέλω θάνατο να δώσω τιµηµένο—  
που στο κεφάλι της µητέρας µου κι εµένα καταφρόνια 
σκορπούσαν και ντροπή, και πλάγιαζαν µαζί µε τους µνηστήρες!»  

465 Είπε, και γαλαζόπλωρου άρµενου χοντρό σκοινί στεριώνει  
από τρανή κολόνα, κι έζωσε µ' αυτό το θόλο γύρα, 
ψηλά τανιώντας το, τα πόδια τους στο χώµα να µη φτάνουν.  
Πως όταν τσίχλες απλοφτέρουγες για περιστέρες θέλουν 
να φτάσουν στη φω πια τους κι άξαφνα φριχτή κούρνια τις δέχτη, 

470 

τι πιάστηκαν στα βρόχια, που έτυχαν στηµένα µες στα θάµνα —  
όµοια κι οι δούλες τα κεφάλια τους γραµµή κρατούσαν, κι όλες 
θε πια είχαν στο λαιµό, από θάνατο να παν συφοριασµένο, 
και σπάραζαν µε τα ποδάρια τους — για λίγην ώρα µόνο.  

 



Μετά και το Μελάνθιο τράβηξαν στην πόρτα του αντρωνίτη 

475 µπροστά, µες στην αυλή, και µε άσπλαχνο χαλκό του κόψαν µύτη  
κι αφτιά, κι όλο θυµό του τσάκισαν τα χέρια και τα πόδια, 
και τ' αχαµνά του ξεριζώνοντας στους σκύλους τα πέταξαν, 
για να τα φαν ωµά' κι ως τέλεψαν, χέρια και πόδια έπλυναν 
και στο παλάτι πίσω διάγειραν, τον Οδυσσέα να σµίξουν. 

480 Κι εκείνος στην Ευρύκλεια µίλησε, την µπιστεµένη βάγια:  
«Φέρε µου θειάφι εδώ, γερόντισσα, που το κακό ξορκίζει, 
και φέρε και φωτιά, την κάµαρα τρογύρα να θειαφίσω. 
Καί συ την Πηνελόπη φώναξε να 'ρθεϊ, µαζί κι οι βάγιες, 
κι όλες τις δούλες στο παλάτι µου ξεσήκωσε τις να 'ρθουν.»  

485 Κι η βάγια Ευρύκλεια τότε µίλησε κι απηλογήθη κι είπε:  
«Παιδί µου, τούτα που µολόγησες σωστά και δίκια είν' όλα, 
µα να σου φέρω πρώτα πρόσµενε χλαµύδα και χιτώνα' 
έτσι, µες στο ίδιο το παλάτι σου µη στέκεις, µε κουρέλια 
τους φαρδιούς ώµους σου σκεπάζοντας' ντροπή µεγάλη θα 'ταν!»  

490 Τότε ο Οδυσσέας ο πολυµήχανος απηλογήθη κι είπε:  
«Φωτιά πιο πρώτα να µου ανάψουνε στον αντρωνίτη θέλω!»  

Είπε, κι η βάγια Ευρύκλεια σύγκλινε στου αφέντη της το λόγο' 
φωτιά και θειάφι αµέσως έφερε, και θειάφιζε ο Οδυσσέας, 
το αρχονταρίκι πρώτα κι έπειτα κι αυλή και τ' άλλο σπίτι. 

 

495 Κι εδιάβη η Ευρύκλεια µέσα απ' τ όµορφο παλάτι του Οδυσσέα,  
στις σκλάβες για να πάει το µήνυµα και να τις σπρώξει να 'ρθουν. 
Κι αυτές, ως βγήκαν απ' την κάµαρα µε τα δαδιά στα χέρια, 
στον Οδυσσέα τρογύρα εχύθηκαν καλωσορίζοντας τον'  
κι όπως φιλούσαν το κεφάλι του µε αγάπη και τους ώµους, 

 

500 τα χέρια σφίγγοντας του, ολόγλυκος τον πήρε εκείνον πόθος  
για κλάµατα και βόγγους, τι όλες τους τις γναφιζε η καρδιά του.   

 

Οµήρου Οδύσσεια - ψ 

Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - Ι. Κακριδή 

 

-
23- Και τότε ολόχαρη η γερόντισσα ψηλά στο ανώγι ανέβη 

µε γόνατα γοργοτρεχάµενα, µε πόδια που σκόνταβαν, 
να πάει στη ρήγισσα το µήνυµα, πως έφτασε ο καλός της' 

 



κι ως στάθη πάνω απ' το κεφάλι της, τα λόγια αυτά της είπε:  

5  «Για ξύπνα, Πηνελόπη κόρη µου, τα µάτια σου να ιδούνε  
ό,τι καιρούς και χρόνια αδιάκοπα λαχτάριζε η καρδιά σου! 
Ήρθε ο Οδυσσέας, στο σπίτι του έφτασε, κι ας είχε αργήσει τόσο,  
και τους µνηστήρες όλους σκότωσε τους άνοµους, που έτρωγαν 
το βιος του, ρήµαζαν το σπίτι του και παίδευαν το γιο του.»  

10  Κι η Πηνελόπη τότε η φρόνιµη της αποκρίθη κι είπε:  

«Κυρούλα, τα µυαλά σου εσήκωσαν τώρα οι θεοί' µπορούνε 
µαθές και τον περίσσια φρόνιµο ν' αποτρελάνουν τούτοι, 
µπορούν ακόµα και στον άµυαλο να δώσουν φρονιµάδα. 
Αυτοί είναι που το νου σου εσάλεψαν πριν ήσουν µυαλωµένη. 

15 Τι µε αναµπαίζεις, που στο στήθος µου φωλιάζουν πίκρες µύριες,  
τέτοια µωρόλογα ιστορώντας µου, κι απ' το γλυκό µε ασκώνεις 
τον ύπνο, που άπλωνε στα µάτια µου και µ' είχε αποκαρώσει;  
Αφόντας ο Οδυσσέας ξεκίνησε να ιδεί την ξορκισµένη 
την Κακοτροία, ποτέ δεν έγειρα σε τέτοιον ύπνο ανέγνοιο. 

20  Κατέβα τώρα, τρέχα γύρισε στο γυναικίτη πίσω'  
τι αν άλλη κάποια από τις σκλάβες µου που βρίσκουνται στο σπίτι ερχόταν κι απ' τον 
ύπνο µε άσκωνε µε τούτα τα µαντάτα, 
άσκηµα αλήθεια θα την έδιωχνα στην κάµαρα της πίσω' 
εσύ αν γλιτώνεις τώρα, χρώστα το στα γερατιά σου µόνο!»  

25 Κι η Ευρύκλεια η βάγια απηλογήθηκε και τέτοια της µιλούσε:  

«∆εν παίζω εγώ µαζί σου, κόρη µου, µον' είπα την αλήθεια' 
ήρθε ο Οδυσσέας, στο σπίτι του έφτασε, καθώς µε ακούς µπροστά σου: κείνος ο ξένος, 
που στο σπίτι µας τον αψηφούσαν όλοι! 
Πρέπει ο Τηλέµαχος να κάτεχε καιρό τον ερχοµό του,  

30 µα γνωστικός ως ήταν, έκρυβε του κύρη του τη γνώµη,  
ως να πλερώσουν οι άντρες οι άνοµοι τις αδικίες που έκαµαν.»  

Είπε, κι αυτή σηκώθη ολόχαρη πηδώντας απ' την κλίνη, 
και τη γερόντισσα αγκαλιάζοντας µε δακρυσµένα µάτια 
την έκραξε και µε ανεµάρπαστα µιλούσε λόγια κι είπε:  

35  «Αχ, έλα τώρα, καλοµάνα µου, την πάσα αλήθεια πες µου!  
Ψέµα αν δεν είναι πως εδιάγειρε, καθώς µου λες, στο σπίτι, 
πως στους µνηστήρες τους αδιάντροπους έβαλε χέρι, ως ήταν 
ένας αυτός, κι εκείνοι βρίσκουνταν όλοι µαζί εδώ µέσα;»  

Κι η βάγια Ευρύκλεια απηλογήθηκε µε τέτοια λόγια κι είπε: 



40 «∆εν είδα κι ουδέ µου 'παν άκουσα τα βογγητά µονάχα  
αυτών που σφάζουνταν καθόµασταν εµείς σκιαγµένες µέσα 
στο γυναικίτη τον καλόφτιαστο' σφιχταρµοσµένες πόρτες 
µας κλειούσαν, ως που πια ο Τηλέµαχος ο γιος σου, απ' το γονιό του  
σταλµένος, έφτασε και µ' έκραξε να πάω στο αρχονταρίκι. 

45  Τον Οδυσσέα κει πέρα αντίκρισα, στους σκοτωµένους µέσα  
να στέκεται' κι εκείνοι γύρα του στο πατηµένο χώµα' 
κοιτόνταν πανωτοί. Θωρώντας τον θα λάρωνε η ψυχή σου, 
στο γαίµα και στο λύθρο ολάκερο λουσµένο, σαν το λιόντα! 
Όλους εκείνους στην αυλόπορτα κοντά τους κουβάλησαν σωρό, 

50 κι αυτός, µεγάλη ανάβοντας φωτιά, το αρχοντικό του  
θειάφιζε τ' όµορφο, και µ' έστειλε µετά να σε φωνάξω. 
Μον' έλα, ακλούθα µου, να πάρετε µαζί κι οι δυο στα φρένα, 
τρανή χαρά, γιατί τραβήξατε περίσσια αλήθεια πάθη' 
µα η προσµονή σας η πολύχρονη πια πήρε τέλος τώρα' 

55 εκείνος ζωντανός εδιάγειρε στα τζάκι του, και βρήκε  
και σένα και το γιο στο σπίτι του, κι απ' τους αδικοπράχτες 
µνηστήρες όλους πήρε εγδίκηση στο αρχοντικό του µέσα.»  

Κι η Πηνελόπη τότε η φρόνιµη γυρνώντας αποκρίθη: 
«Μη λες µεγάλα λόγια, µάνα µου, και µη γελάς ακόµα! 

60 Κατέχεις όλοι ποια θα νιώθαµε χαρά, κι εγώ περίσσια,  
µαζί κι ο γιος µας ο Τηλέµαχος, αν πρόβελνε µπροστά µας. 
Όµως σωστός δεν είναι ο λόγος σου κι αυτά που ξαφηγιέσαι' 
κάποιος αθάνατος θα σκότωσε τους αντρειανούς µνηστήρες, 
για τ' άνοµά τους τα φερσίµατα και τ' άδικά τους έργα  

65 θυµώνοντας' τι δε λογάριαζαν στον κόσµο απ' τους ανθρώπους  
τρανό, αχαµνό — κανένα, αν λάχαινε να τους συντύχει κάποιος. 
Τις αδικίες τους τούτοι πλέρωσαν, µα κι ο Οδυσσέας το δρόµο 
του γυρισµού µακριά τον έχασε και χάθηκε κι ατός του!»  

Κι η βάγια Ευρύκλεια τότε µίλησε κι απηλογήθη κι είπε:  

70 «Ποιος λόγος, κόρη µου, σου ξέφυγε της δοντωσιάς το φράχτη;  
πως ο άντρας σου ποτέ στο σπίτι του δε γέρνει πια — κι εκείνος βρίσκεται µέσα, πλάι 
στο τζάκι του! Πάντα άπιστη η καρδιά σου!  
Όµως για ένα άλλο εγώ ολοφάνερο σηµάδι θα µιλήσω,  
για την πληγή, πα πια υ του αφήκε µε τ' άσπρο δόντι ο κάπρος' 

75 
κει που τον έπλενα, τη γνώρισα, και γύρεψα και σένα  
να σου τη δείξω, µα µου βούλωσε το στόµα µε τα χέρια, 

 



να µη µιλήσω' ο νους του δούλευε µαθές και µε αµποδούσε. 
Μον' έλα, ακλούθα µου, την ίδια µου ζωή στο ζύγι βάνω' 
αν δεις πως σε γελώ, µε θάνατο πικρό θανάτωσε µε!»  

80 Κι η Πηνελόπη τότε η φρόνιµη της αποκρίθη κι είπε:  

«Των αναιώνιων, καλοµάνα µου, θεών να ξεδιαλύνεις 
τις τέχνες όλες είναι αβόλετο, πολύξερη κι ας είσαι. 
Ωστόσο πάµε ν' ανταµώσουµε το γιο µου' τους µνηστήρες 
νεκρούς να ιδώ µπροστά µου θα' θελα, να ιδώ και το φονιά τους.»  

85 Αυτά είπε, κι απ' το ανώι κατέβαινε' το νου της δέρναν γνώµες  
πολλές: από µακριά στον άντρα της ρωτήµατα να βάλει;  
για να σιµώσει το κεφάλι του να πιάσει και τα χέρια, 
να τα φιλήσει; Κι ως προχώρησε και διάβη το κατώφλι, 
αντικριστά του πήγε κάθισε, στο αντίφεγγα της φλόγας, 

90 στον άλλο τοίχο' κείνος κάθουνταν πλάι στην ψηλή κολόνα  
µε κεφαλή σκυφτή, και πρόσµενε, µια και τον είδε οµπρός της, 
την ώρα που η τρανή γυναίκα του θα του µιλούσε πρώτη. 
Μα αυτή βουβή πολληώρα εκάθουνταν και τα 'χε σα χαµένα, 
και µια τον θώρειε καταπρόσωπα στυλώνοντας τα µάτια, 

95 και µια καθόλου δεν τον γνώριζε ντυµένο στα κουρέλια.  

Τότε ο Τηλέµαχος της µίλησε βαριά αποπαίρνοντάς τη: 
«Μάνα κακόµανα, που ανήµερη καρδιά στα στήθη κρύβεις! 
Και πως κρατιέσαι από τον κύρη µου µακριά και δε ζυγώνεις 
να κάτσεις πλάι του, τα ρωτήµατα να πιάσεις και τα λόγια; 

100 ∆ε βρίσκεται άλλη τόσο αλύγιστη γυναίκα, να τραβιέται  
µακριά απ' τον άντρα της, που ως έσυρε στα ξένα µύρια πάθη, 
στα είκοσι χρόνια ξαναγύρισε στη γη την πατρική του. 
Μα είναι η καρδιά σου λέω πιο αµάλαγη κι από την πέτρα ακόµα!»  

Κι η Πηνελόπη τότε η φρόνιµη γυρνώντας του αποκρίθη: 

105 «Γιε µου, η καρδιά βαθιά στα στήθη µου χαµένα τα 'χει τώρα'  
λόγο να πω δεν έχω ανάκαρα µηδέ και να ρωτήσω, 
µηδέ και να τον δω κατάµατα. Μα αν είναι αλήθεια εκείνος, 
που τώρα διάγειρε στο σπίτι του, το δίχως άλλο οι δυο µας 
θα γνωριστούµε, και καλύτερα' τι βρίσκουνται σηµάδια, 

110 

που µόνο εµείς οι δυο κατέχουµε, κρυφά απ' τους άλλους όλους.»  

Αυτά είπε εκείνη, κι αχνογέλασε τότε ο Οδυσσέας ο θείος, 
και στον Τηλέµαχο ο πολύπαθος γυρνώντας του µιλούσε: 



«Τηλέµαχε, άσε τη µητέρα σου δω µέσα να µε βάλει 
σε δοκιµή' πολύ καλύτερα σε λίγο θα µε µάθει.  

115 Τώρα λερά και µε παλιόρουχα θωρώντας µε µπροστά της  
µου δείχνει καταφρόνια, λέγοντας, εγώ δεν είµαι εκείνος.  

Μα εµείς ας δούµε πως καλύτερα θα βγει η δουλειά ως την άκρη' 
απ' το λαό κι αν ένας έτυχε να σκοτωθεί µια µέρα,  
κι αν πίσω του πολλούς δεν άφησε, για να τον γδικιωθούνε,  

120 φεύγει ο φονιάς απ' την πατρίδα του κι απ' τους δικούς του αλάργα.  

Κι εµείς σκοτώσαµε της πόλης µας τους στύλους, της Ιθάκης  
τους νιους τους πιο τρανούς' θα σου 'λεγα να το καλολογιάσεις!»  

Και τότε ο γνωστικός Τηλέµαχος του απηλογήθη κι είπε: 
«Ατός σου, κύρη µου, στοχάσου το' τι, ως λεν, στον κόσµον όλο 

125 άλλος δεν είναι µε πιο φρόνιµη βουλή από σένα, κι ούτε  
θνητός κανείς αποδυνάζεται να µετρηθεί µαζί σου.  
Εµείς, ορµή γεµάτοι, πίσω σου θα' ρθούµε' το κουράγιο 
δε θα µας λείψει, µε όση δύναµη πληθαίνει στο κορµί µας.»  

Τότε ο Οδυσσέας ο πολυµήχανος του απηλογήθη κι είπε:  

130 «Εγώ να σου την πω τη γνώµη µου, την πιο σωστή που ξέρω'  
λουστείτε πρώτα πρώτα, αλλάξετε και γιορτινά ντυθείτε, 
και βάλτε του σπιτιού τις δούλες µας να στολιστούν, κι εκείνες' 
κι ο τραγουδάρης την ψιλόφωνη κιθάρα του κρατώντας να πάρει 
το σκοπό, χαρούµενο χορό να στήσετε όλοι' 

135 κάποιος να πει πως γάµος γίνεται, γρικώντας σας απόξω,  
για στρατοκόπος που προσδιάβηκε για κι οι γειτόνοι γύρα' 
µην ξεχυθεί κι απλώσει το άκουσµα στο κάστρο, πως χαθήκαν 
όλοι οι µνηστήρες, πριν προλάβουµε να βγούµε εµείς, να πάµε 
όξω στο χτήµα το πολύδεντρο, κι εκεί να στοχαστούµε 

140 όποια βουλή του Ολύµπου ο κύβερνος µας δώσει για καλό µας.»  

Είπε ο Οδυσσέας, κι αυτοί στο λόγο του µετά χαράς συγκλίναν 
λούστηκαν πρώτα πρώτα κι άλλαξαν και γιορτινά ντύθηκαν, 
στολίστηκαν κι οι δούλες' παίρνοντας τη βαθουλή κιθάρα 
κι ο θείος τραγουδιστής στα στήθη τους ξεσήκωσε τον πόθο 

145 

χορό να στήσουν αψεγάδιαστο, γλυκά να τραγουδήσουν.  

Κι απ' των ποδιών τους χτύπους το τρανό παλάτι αντιδονούσε, 



καθώς χόρευαν οι οµορφόζωστες γυναίκες µε τους άντρες' 
και τούτα λέγαν όσοι διάβαιναν γρικώντας τους άπόξω: 
«Κάποιος παντρεύτη τη βασίλισσα την πολυγυρεµένη,  

150 κι ουδέ το αποδυνάστη η ανέσπλαχνη του αντρός της ν' αφεντέψει.  
τα σπίτια ως τέλος, απαντέχοντας ως να διαγείρει εκείνος.»  

Τέτοια αναθίβαναν δεν κάτεχαν µαθές το τι είχε γίνει. 
Την ώρα αυτή ο Οδυσσέας ο αντρόκαρδος στο σπίτι του απ' τα χέρια 
της Ευρυνόµης της κελάρισσας ελούστη κι εµυρώθη'  

155 και φόρεσε χιτώνα κι όµορφη χλαµύδα, κι η Παλλάδα  
απ' το κεφάλι ως κάτω του 'χυνε πολλή οµορφιά, να δείχνει 
σαν πιο γεµάτος, πιο αψηλόκορµος, κι από την κεφαλή του  
µα πια κρεµούσε σαν τα ολόσγουρα του ζουµπουλιού λουλούδια.  
Πως χύνει απά στο ασήµι µάλαµα καλός τεχνίτης, που 'χει  

160 απ' την Παλλάδα και τον Ήφαιστο περίσσιες τέχνες µάθει,  
κι είναι ό,τι φτιάξει µαστορεύοντας όλο οµορφιά και χάρη —  
όµοια κι εκείνη χάρη του 'χυνε στην κεφαλή, στους ώµους,  
κι απ' το λουτρό θαρρείς αθάνατος ξεπρόβαλε στην όψη.  

Κι ως πίσω στο θρονί του εκάθισε, που λίγο πριν καθόταν  

165 αντικριστά µε τη γυναίκα του, κινούσε λόγια κι είπε:  

«Καηµένη, απ' όλες όσες βρίσκουνται γυναίκες µόνο εσένα  
οι αθάνατοι του Ολύµπου αµάλαγη καρδιά στα στήθη έβαλαν!  
∆ε βρίσκεται άλλη τόσο αλύγιστη γυναίκα, να τραβιέται  
µακριά απ' τον άντρα της, που ως έσυρε στα ξένα µύρια πάθη,  

170 στα είκοσι χρόνια ξαναγύρισε στη γη την πατρική του.  
Μον' έλα, καλοµάνα, στρώσε µου την κλίνη, να πλαγιάσω  
µονάχος καν, τι τούτη σιδερή καρδιά στα στήθη κρύβει.»  
Κι η Πηνελόπη τότε η φρόνιµη του απηλογήθη κι είπε: 
«Καηµένε, δε µεγαλοπιάνουµαι κι ουδέ αψηφώ κανένα  

175 κι ουδέ ξαφνίζουµαι' τη θύµηση κρατώ πως ήσουν τότε,  
σαν έφευγες µε το µακρόκουπο καράβι απ' την Ιθάκη. 
Μον' έλα, Ευρύκλεια, το κλινάρι του γοργά να στρώσεις όξω 
απ' την καλόχτιστή µας κάµαρα, που 'χε µονάχος χτίσει' 
όξω τη στέρια κλίνη σύρτε του, και βάλτε και στρωσίδια, 
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φλοκάτες και προβιές και λιόφωτα να σκεπαστεί σεντόνια.»  

Αυτά είπε εκείνη δοκιµάζοντας τον άντρα της, µα τούτος 
συχύστη κι είπε στη γυναίκα του τη γνωστικιά αναµµένος: 

 



«Γυναίκα, αλήθεια, αυτός ο λόγος σου µες στην καρδιά µε αγγίζει! 
Ποιος το κλινάρι µετασάλεψε; Καλός τεχνίτης να 'ταν,  

185 και πάλε θα του 'ρχόταν δύσκολο! Μόνο θεός µπορούσε,  
αν ήθελε, να 'ρθεί κι ανέκοπα να το µετασαλέψει. 
Μα απ' τους θνητούς που ζουν δε γίνεται τη θέση να του αλλάξει 
κανείς, κι ας είναι απά στα νιάτα του' το τορνευτό κλινάρι 
τρανό σηµάδι κρύβει' τα 'φτιαξαν τα χέρια τα δικά µου.  

190 Φύτρωνε δέντρο, ε πια στενόφυλλη, µες στον αυλόγυρο µας,  
ξεπεταµένο κι ολοφούντωτο, χοντρό σα µια κολόνα.  
Και πήρα κι έχτισα τρογύρα του την κάµαρα µε πέτρες 
πυκνές ως πάνω, και τη σκέπασα καλά καλά µε στέγη' 
κι αφού της πέρασα πορτόφυλλα καλαρµοσµένα, στεριά,  

195 έκοψα απάνω της στενόφυλλης ελιάς κλαδιά και φούντα,  

και τον κορµό απ' τη ρίζα κλάδεψα, προσεχτικά, πιδέξια  
µε το σκεπάρνι πελεκώντας τον, µε στάφνη ισιώνοντας τον, 
κλινόποδο να γένει, κι άνοιξα µε το τρυπάνι τρύπες.  

Κει πάνω το κλινάρι εστήριξα, καλά πλανίζοντας το,  

200 και µε το µάλαµα το πλούµισα, το φίλντισι, το ασήµι! 
τέλος λουριά από βόδι ετάνυσα, που απ' την πορφύρα άστραφταν.  
Το µυστικό σου το φανέρωσα σηµάδι, µα δεν ξέρω  
αν το κλινάρι ακόµα στέκεται, γυναίκα, για κανένας  
το λιόδεντρο απ' τη ρίζα του 'κοψε και του άλλαξε τη θέση.»  

205 Αυτά είπε, κι εκείνης τα γόνατα λύθηκαν κι η καρδιά της, 
τ' αλάθευτα σηµάδια ως γνώρισε στα λόγια του Οδυσσέα' 
και χύθη οµπρός θρηνώντας, έριξε τα δυο της χέρια γύρω 
στυυ αντρός της το λαιµό, του φίλησε την κεφαλή και του 'πε: 
«Μη µου κακιώνεις! Σέ όλα το 'δειξες το πιο ξύπνο πως έχεις 

210 µυαλό, Οδυσσέα! Μα αλήθεια βάσανα πολλά οι θεοί µας δώκαν,  
που ζούλεψαν και δε µας αφήκαν τη νιότη να χαρούµε 
ο ένας του άλλου και να γεράσουµε µαζί συντροφεµένοι. 
Όµως αλήθεια µην οργίζεσαι και µη χολιας µαζί µου, 
που µόλις σ' είδα, την αγάπη µου δε σου 'δειξα σαν τώρα' 

215 ποτέ η καρδιά µαθές στα στήθη µου δεν έπαψε να τρέµει, 
µην έρθει κάποιος µε τα λόγια του θνητός και µε πλανέσει' 
τι άνοµα κέρδη να σοφίζουνται πολλούς θα βρεις στον κόσµο. 
Κι η Ελένη η αργίτισσα δε θα 'σµιγε, του γιου του Κρόνου η κόρη, 
µ' έναν αλλόξενο, στην κλίνη του για να χαρεί τον πόθο, 



220 αν κάτεχε πως πίσω σπίτι της µια µέρα θα τη φέρναν 
οι γιοι των Αχαιών οι αντρόκαρδοι στην πατρική της χώρα. 
Όµως θεά σ' αυτές τις άπρεπες δουλειές την είχε σπρώξει' 
πιο πριν µαθές δεν της δυνάστευε τα φρένα τούτη η τύφλα 
η ξορκισµένη, οπούθε κίνησαν και τα δικά µας πάθη. 

225 Μα τώρα που έτσι κατακάθαρα µου τα 'πες τα σηµάδια 
της κλίνης µας, που δεν τα κάτεχε κανείς στον κόσµον άλλος 
ξον από µας τους δυο, το αντρόγενο, και µια µονάχα βάγια, 
την Αχτορίδα, που απ' τον κύρη µου, για δω ως κινούσα, πήρα, 
και που στης στεριάς µας της κάµαρας παράστεκε την πόρτα, 

230 τώρα µε πείθεις, όσο αλύγιστη καρδιά κι αν κρύβω εντός µου!»  

Είπε, κι ακόµα πιο του ξάναψε του θρήνου τη λαχτάρα, 
την ακριβή, πιστή γυναίκα του στην αγκα πια ως κρατούσε. 
Πως χαίρουνται στεριά αντικρίζοντας στη θάλασσα όσοι πλέκουν, 
τι ο Ποσειδώνας το καλόφτιαστο τους τσάκισε καράβι, 

235 που το βασάνισαν τα κύµατα τα φοβερά κι οι άνεµοι, 
και λίγοι απ' την ψαριά τη θάλασσα γλιτώνουν κολυµπώντας, 
να βγουν στο σκρόγιαλο, κι απάνω τους πολλή έχει πήξει αρµύρα, 
κι όπως στεριά πατούνε, χαίρουνται, που το χαµό ξέφυγαν — 
όµοια κι εκείνη αναντρανίζοντας το ταίρι της χαιρόταν,  

240 κι ουδ' έλεγε να βγάλει τ' άσπρα της βραχιόνια απ' το λαιµό του.  
Η Αυγή θα πρόβαινε η χρυσόθρονη κι ακόµα θα θρηνούσαν,  
αν η Αθηνά, η θεά η γλαυκόµατη, δέ στοχαζόταν άλλα:  
Τη Νύχτα αντίσκοψε στα πέρατα της δύσης, να µακρύνει,  
και την Αυγή τη ροδοδάχτυλη στον Ωκεανό κρατούσε,  

245 κι ουδέ να ζέψει τα γοργόφτερα πουλάρια της, το Λάµπο  
και το Φαέθοντα, την άφηνε, στη γη το φως να φέρουν.  
Κι είπε ο πολύβουλος στο ταίρι του γυρνώντας Οδυσσέας:  

«Γυναίκα, αλήθεια, δεν ετέλεψαν οι µόχτοι µου όλοι ακόµα,  
µον' κι άλλα βάσανα αλογάριαστα µε καρτερούν ξοπίσω,  

250  τρανά κι ασήκωτα' δε γίνεται να τα ξεφύγω ως τέλος.  
Αυτά η ψυχή µου τα προφήτεψε του Τειρεσία, τη µέρα  
στον Κάτω Κόσµο που κατέβηκα, γυρεύοντας το δρόµο  
του γυρισµού για τους συντρόφους µου και για τον ίδιο εµένα.  
Μον' έλα, πάµε πια να γείρουµε, γυναίκα, στο κλινάρι,  
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για να φραθούµε στον ολόγλυκο παραδοµένοι γύπνο.»  

Κι η Πηνελόπη τότε η φρόνιµη του απηλογήθη κι είπε: 

 



«Στρωµένο θα 'ναι το κλινάρι σου την ώρα που η καρδιά σου 
θα το γυρέψει, µια κι οι αθάνατοι σε αξίωσαν να διαγείρεις στο 
αρχοντικό σου το καλόχτιστο, στο πατρικό σου χώµα. 

260 Μα αφού θεός σου τον εθύµισε κι ήρθε ξανά στο νου σου,  
πες µου το µόχτο που σου απόµεινε' µια µέρα θα τον µάθω  
έτσι κι αλλιώς, θαρρώ' καλύτερα µιας απαρχής να ξέρω.»  

Τότε ο Οδυσσέας ο πολυµήχανος γυρνώντας αποκρίθη: 
«Καηµένη, γιατί πας γυρεύοντας να µάθεις και µε σπρώχνεις 

265 να σου τα πω; Μα ας είναι, αγρίκα τα, δεν τα κρατώ κρυµµένα'  
µα δε θα νιώσεις αναγάλλιαση, κι ουδέ κι ατός µου νιώθω 
καµιά χαρά — που µου παράγγελνε σε πολιτείες να οδέψω 
θνητών πολλές, κουπί καλάρµοστο στο χέρι µου κρατώντας, 
σε ανθρώπους ως να φτάσω, θάλασσα που δεν κατέχουν τι είναι,  

270  κι ουδέ ποτέ µε αλάτι αρτίζουνε τα φαγητά που τρώνε,  
κι ουδέ καράβια αλικοµάγουλα ποτέ αγνάντεψαν, µήτε 
κου πια καλάρµοστα, που ως φτερούγες δροµίζουν τα καράβια.  
Κι ένα σηµάδι µου 'πε ξάστερο — γιατί να σου το κρύψω;  
Σα µε ανταµώσει λέει στη στράτα µου κανένας πεζολάτης  

275 και λιχνιστήρι πει στον ώµο µου πως κουβαλώ τον ώριο,  
στο χώµα τότε µου παράγγελνε να µπήξω το κουπί µου, 
κι αφού θυσίες προσφέρω πάγκαλες στο ρήγα Ποσειδώνα, 
κριάρι και καπρί λατάρικο και ταύρο σφάζοντας του, 
να στρέψω πίσω και στον τόπο µου τρανές βοδιών θυσίες 

280 να κάµω στους θεούς, που αθάνατοι τα ουράνια πλάτη ορίζουν,  
σε όλους γραµµή. Κι ακόµα ο θάνατος γλυκός, γαλήνιος θα 'ρθει 
να µε 'βρει αλάργα από τη θάλασσα, τα µάτια να µου κλείσει 
µες σε βαθιά, καλά γεράµατα' κι ολόγυρα οι λαοί µου 
θα ζουν χαιράµενοι' έτσι µου 'λεγε πως θα τελέψουν όλα.»  

285 Κι η Πηνελόπη τότε η φρόνιµη του απηλογήθη κι είπε:  

«Αληθινά, οι θεοί γεράµατα καλύτερα αν σου γράφουν, 
έχεις ελπίδα από τα βάσανα να ξεγλιτώσεις τέλος.»  

Εκείνοι τέτοια συνάλληλος τους κουβέντιαζαν ωστόσο 
η βάγια κι η Ευρυνόµη ετοίµαζαν κάτω απ' το φως που έχυναν 
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δαδιά αναµµένα το κλινάρι τους µε µαλακά στρωσίδια'  
κι αφού τη στεριά κλίνη απόστρωσαν µε προθυµία µεγάλη, 
στο σπίτι εδιάγειρε η γερόντισσα να κοιµηθεί κι ατή της. 
Μόνη η Ευρυνόµη η βάγια απόµεινε, κι ως κίνησαν οι δυο τους,  



µπήκε µπροστά, δαδί στα χέρια της κρατώντας, να τους φέγγει' 

295 κι ως τους συνέµπασε, τραβήχτηκε. Κι εκείνοι µε λαχτάρα  
στην πα πια θέση το κλινάρι τους να τους πρόσµενε βρήκαν. 
Και πάψαν οι άντρες, ο Τηλέµαχος κι ο θείος χοιροβοσκός τους 
κι ο βοϊδολάτης, τα ποδάρια τους να κρουν, και τις γυναίκες σταµάτησαν, κι ατοί τους 
πλάγιασαν µες στο ισκιερό παλάτι..  

300 Κι εκείνοι οι δυό, σαν πια αποχόρτασαν γλυκό φιλί κι αγκάλη,  
κινούσαν την κουβέντα ολόχαροι, κι ο ένας του άλλου ιστορούσαν,  
αυτή όσα τράβηξε στο σπίτι τους, των γυναικών το θάµα, 
κάθε στιγµή τους πολυµίσητους µνηστήρες ν' αντικρίζει, 
που απ' αφορµή της πλήθος έσφαζαν αρνιά παχιά και βόδια, 

305 κι ακόµα βγάζαν αλογάριαστο κρασί από τα πιθάρια'  
κι από την άλλη ο αρχοντογέννητος της έλεγε Oδυσσέας 
τα πάντα — πόσες πίκρες έδωκε στους άλλους, πόσα ατός του 
έσυρε βάσανα' κι αγάλλουνταν εκείνη ακούγοντας τον, 
κι ο ύπνος δε σφράγιζε τα µάτια της, πριν της τα πει ως την άκρη.  

310 Κι άρχισε πρώτα από τους Κίκονες, το κάστρο πως τους πήρε,  
µετά πως ήρθε στην παχιόβωλη των Λωτοφάγων χώρα, 
και πόσα ο Κύκλωπας τους έκαµε, και πως το γαίµα πήρε 
των αντρειανών συντρόφων, που άσπλαχνα του 'φαγε εκείνος, πίσω' 
και πως µπροστά στον Αίολο βρέθηκε, που τον καλοπροσδέχτη 

315 και τον προβόδησε, µα η µοίρα του δεν του 'γραφε να φτάσει  
στη γη του ακόµα, µόνο ο δρόλαπας τον ξέσυρε και πάλι 
στο ψαροθρόφο απάνω πέλαγο, στα βογγητά του µέσα' 
στη Λαιστρυγόνια την πλατύπορτη µετά πως είχε αράξει, 
κι αυτοί τα πλοία και τους συντρόφους του τους αντρειανούς χάλασαν  

320 όλους, και µόνο εκείνος ξέφυγε στο µελανό καράβι'  
τις πονηριές ακόµα ιστόρησε και τις περίσσιες τέχνες  
της Κίρκης, και το πως κατέβηκε στον άραχλο τον Άδη  
µε το πολύσκαρµο καράβι του, χρησµό απ' του Τειρεσία  
να πάρει την ψυχή, κι αντάµωσε τη µάνα, που τον είχε  

 

325 µικραναστήσει, αφού τον γέννησε, και τους συντρόφους του όλους'  
πως άκουσε των αηδονόλαλων Σειρήνων το τραγούδι' 
πως έφτασε στους Ταξιδόβραχους, στη Χάρυβδη την άγρια,  
και πως στη Σκύλλα, οπούθε αζηµίωτος δεν ξέφυγε κανένας' 
και πως οι σύντροφοι του σκότωσαν του Γήλιου τις γελάδες,  
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και πως στο γρήγορο καράβι τους ο ∆ίας ο αψηλοβρόντης  
σφεντόνισε αχνιστό αστροπέλεκο, κι όλοι οι άντρειανοι σύντροφοι  
χάθηκαν, και του Χάρου εγλίτωσε του ανήλεου µόνο εκείνος' 

 



στην Ωγυγία πως βρέθη, στης ξωθιάς της Καλυψώς το σπίτι,  
που ταίρι να τον έχει θέλοντας κοντά της τον κρατούσε  

335 στις βαθουλές σπηλιές, τον έθρεφε και το 'χε στο µυαλό της,  
αν µείνει, να τον κάνει αθάνατο κι αγέραστο για πάντα' 
όµως ποτέ δεν του µετάστρεψε τη γνώµη µες στα στήθη' 
και πως στους Φαίακες τέλος έφτασε, µετά από µύρια πάθη,  
κι εκείνοι ολόκαρδα ως αθάνατο τόνε τίµησαν όλοι,  

340 και µε καράβι τον ξαπόστειλαν στη γη την πατρική του,  
µε απλοχεριά χαλκό και µάλαµα και ρούχα δίνοντας του. 
Στερνός αυτός εστάθη ο λόγος του, κι ήρθε ο γλυκός ο γύπνος  
τα µέλη λύνοντας του, λύνοντας και της ψυχής τις έγνοιες.  
Τότε η Αθηνά, η θεά η γλαυκόµατη, στοχάστηκε άλλα πάλε: 

345 µόλις λογάριασε στα φρένα της πως ο Οδυσσέας εχάρη  
µε τη γυναίκα του τον έρωτα και χόρτασε τον ύπνο, 
απ' το ωκεάνειο ρέµα εσήκωσε, στη γη το φως να φέρει, 
την πουρνογέννητη Χρυσόθρονη' κι απ' τ' απαλό κλινάρι 
σηκώθηκε ο Οδυσσέας, καί µίλησε στο ταίρι του γυρνώντας: 

350 Γυναίκα, από πολλούς χορτάσαµε βαριούς ως τώρα µόχτους  
κι οι δυο µας' συ για τον πολύπαθο θρηνώντας γυρισµό µου 
εδώ, και µένα ο ∆ίας κι οι επίλοιποι θεοί µε βασάνιζαν 
µακριά απ' το χώµα της πατρίδας µου, που λαχταρούσα τόσο.  
Τώρα που πια στο πολυπόθητο πλαγιάσαµε κλινάρι,  

 

355 το βιος, αυτό που εδώ µου βρίσκεται, να το γνοιαστείς µονάχα'  
µα τα κοπάδια, αυτά που οι πέρφανοι µου ρήµαξαν µνηστήρες 
— πολλά µεβιάς θ' αρπάξω µόνος µου, κι άλλα ο λαός θα δώσει  
από δικού του, ωσόπου οι µάντρες µου ξανά γεµίσουν όλες. 
Μα τώρα εγώ για το πολύδεντρο το χτήµα λέω να φύγω, 

 

360 να ιδώ τον αντρειανό τον κύρη µου, που ζει µε τον καηµό µου.  
Για σένα ορίζω, αν και µονάχος του µπορεί να κρίνει ο νους σου 
— τι µόλις κρούσει ο γήλιος, το άκουσµα θ' απλώσει ευτύς ολούθε  
για τους µνηστήρες που σκοτώθηκαν στο σπίτι εδώ από µένα. 
Λοιπόν ανέβα µε τις βάγιες σου ψηλά στο ανώι και κάθου,  

 

365 κανέναν να µη δουν τα µάτια σου µηδέ και να ρωτήσεις.»  
Είπε, και πέρασε τα πάγκαλα στους ώµους άρµατά του' 
µετά στον Εύµαιο, στον Τηλέµαχο και στο βουκόλο πήγε 
να τους ξυπνήσει κι είπε τ' άρµατα να πιάσουν του πολέµου. 
Κι αυτοί, την προσταγή του ακούγοντας, µε το χαλκό ζώστηκαν,  

 

370 τις πόρτες άνοιξαν, κι ως έβγαιναν, µπροστά ο Oδυσσέας τραβούσε.  
Κιόλα το φως στη γης απλώνουνταν, µα εκείνους η Παλλάδα,  



από το κάστρο ως βγαίναν, σε βαθύ τους έκρυβε σκοτάδι.  

 

 Οµήρου Οδύσσεια - ω 

Μετάφραση Ν. Καζαντζάκη - Ι. Κακριδή 
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Ωστόσο τις ψυχές των πέρφανων µνηστήρων ο κυλλήνιος 
Ερµής απ' το παλάτι εφώναζε, και το ραβδί του εκράτει 
στα χέρια το χρυσό, το πάγκαλο, που των θνητών τα µάτια 
γητεύει, σε όσους θέλει κλειώντας τα, κι άλλους ξυπνά απ' τον ύπνο.  

5 Μ' αυτό τις λάλησε, κι ακλούθηξαν τσιρίζοντας εκείνες. 
Οι νυχτερίδες πως σε απέραντη, βαθιά σπη πια ετώντας 
τσιρίζουν, όταν συναλλήλως τους σε µια αρµαθιά κρατιόνταν 
όλες µαζί απ' το βράχο κι έτυχε να πέσει κάτω η µια τους΄ 
όµοια τσιρίζοντας κατέβαιναν κι αυτές' µπροστά τραβούσε 

10 ο πονηρός Ερµής, να φτάσουνε στις µούχλιες στράτες κάτω. 
Μπροστά απ' του Ωκεανού τα ρέµατα κι από τον Άσπρο Βράχο 
κι άπο τις πόρτες του Ήλιου διάβηκαν, µετά κι απ' των ονείρων 
τη γη, και φτάσαν δίχως άργητα στο ασφοδελό λιβάδι,  
κει πέρα που οι ψυχές πορεύουνται, των πεθαµένων οι ίσκιοι. 

15 Εκεί µε την ψυχή ανταµώθηκαν του ξακουστού Αχιλλέα,  
κι ήταν µαζί οι ψυχές του Πάτροκλου και του άψεγου Αντιλόχου, 
και του Αίαντα, που όλους και στο ανάριµµα νικούσε και στο διώµα 
τους ∆αναούς, εξόν τον άψεγο γιο του Πηλέα µονάχα.  

Την ώρα που οι νεκροι µαζώνουνταν στον Αχιλλέα τρογύρα, 

20 είδαν τoν ίσκιο του Αγαµέµνονα, του γιου του Ατρέα, να φτάνει,  
βαριά θλιµµένο' τον τριγύριζαν κι όσες ψυχές µαζί του  
στο σπίτι του Αίγιστου χαλάστηκαν και το χαµό τους βρήκαν. 
Πρώτη η ψυχή γυρνώντας µίλησε του αρχοντικού Αχιλλέα: 
«Υγιέ του Ατρέα, και µεις θαρρούσαµε πως σένα πιο αγαπούσε 

25 πάντα του ο ∆ίας ο κεραυνόχαρος στους πολεµάρχους µέσα' 
τι και πολλοι ήταν οι που αφέντευες και περισσά αντρειωµένοι 
στων Τρωών τη χώρα, εκεί που σέρναµε καηµούς οι Αργίτες πλήθος. 
Ωστόσο πριν της ώρας έµελλε και σένα να χτυπήσει 
η άραχλη µοιρα' ποιος την ξέφυγε θνητός ποτέ στον κόσµο; 

30 Να σ' είχε βρει µακάρι ο θάνατος στων Τρωών τη χώρα µέσα 

 



στα χρόνια ακόµα που ρηγάδευες και τις τιµές χαιρόσουν. 
Οι Αργίτες όλοι θα σου σήκωναν τρανό µνηµούρι τότε, 
κι ακόµα η δόξα σου θ' απόµενε κληρονοµιά στο γιο σου  
µα τώρα µε τρισάθλιο θάνατο να σβήσεις σου µελλόταν!»  

35 Κι απηλογήθη του Αγαµέµνονα τότε η ψυχή και του 'πε: 
«Εσύ, τρανέ Αχιλλέα, θεόµορφε, καλότυχος εστάθης, 
µακριά από τ' Άργος που σκοτώθηκες στην Τροια, κι ολόγυρα σου 
άλλοι αντρειανοι νεκροι σωριάζουνταν —Αργίτες, Τρώες —για σένα 
παλεύοντας' και συ, κοιταµένος µακρύς φαρδύς στη σκόνη  

40 τη στροβιλούσα, πια κι αλόγατα ξεχνούσες και πολέµους. 
Κι εµείς οληµερίς παλεύαµε, κι ουδέ που θα σκολνούσε  
ο πόλεµος, αν δε µας σκόλαζεν ο ∆ίας µε ανεµοζάλη. 
Κι ως πια στα πλοια, µακριά απ' τον τάραχο σε φέραµε της µάχης 
και τ' όοµορφο κορµί σου πλύναµε µε χλιό νερό και µύρο, 

45 σε στρώµα πάνω σε ξαπλώσαµε, κι οι ∆αναοί ποτάµι 
καφτά τα δάκρυα χύναν γύρα σου και τα µα πια τους κόβαν.  

Βγήκε κι η µάνα σου απ' τη θάλασσα, το µήνυµα ως επήρε, 
µε τις Νεράιδες τις αθάνατες, κι ακουστή απ' τα πελάγη 
θρήνος βαρύς, κι οι Αργίτες όλοι τους χίλια ριγιά ρίγησαν. 

50 Στα βαθουλά καράβια θα 'τρεχαν γοργά να µπουν, αν κάποιος 
δεν τους αντίσκοφτε, που κάτεχε πολλά και περασµένα, 
ο Νέστορας, που πάντα η γνώµη του ξεχώριζε απ' των άλλων. 
Αυτός τους µίλησε καλόγνωµος κι αναµεσά τους είπε: 
,, Σταθείτε, Αργίτες, γιατί φεύγετε, των Αχαιών βλαστάρια; 

55 Αυτή είναι η µάνα του, απ' τη θάλασσα που φτάνει, το νεκρό της 
υγιό να ιδεί, µε τις αθάνατες µαζί θαλασσοκόρες. 

Είπε, κι οι Αργίτες οι τρανόκαρδοι πια τη φευγάλα αφήκαν. 
Γύρα σου τότε οι κόρες στάθηκαν του θαλασσογερόντου 
και σ' έντυσαν µε ροϋχα αθάνατα µε σύθρηνο µεγάλο. 

60 Κι οι Μούσες όλες, συναλλάζοντας, το µοιρολόι κινούσαν 
γλυκόφωνα κι οι εννιά' πια αδάκρυτο κανένα απ' τους Αργίτες 
δε θώρειες' τόσο τους ξεσήκωνεν ο θλιβερός σκοπός τους. 
Ακέρια δεκαεφτά µερόνυχτα διάβηκαν, που κι άνθρωποι 
θνητοι σε κλαίγαµε κι αθάνατοι µαζί θεοι, κι απάνω 
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στις δεκοχτώ σε παραδώκαµε στις φλόγες, και τρογύρα 
βόδια στριφτόκερα σου σφάζαµε κι αρνιά παχιά περίσσια' 
κι όση ώρα εσύ σε ρούχα εκαιγουσουν θεϊκά, σε µέλι πλήθιο 



γλυκό και λίπος, γοργοσάλευαν πολλοι αντρειωµένοι Αργίτες 
τρογύρα απ' την πυρά που σ' έκαιγε, φορώντας τ' άρµατά τους, 

70 πεζοί κι αµαξολάτες, κι έφτανε τ' αψηλού ο τάραχος τους. 
Μα σύντας τέλος σε κατάφαγε του Ηφαίστου η φλόγα, τ' άσπρα 
τα κόκαλα σου, ξηµερώνοντας, µαζέψαµε σε άκρατο  
µέσα κρασί, Αχιλλέα, και σε άλειµµα' κι η µάνα σου µια στάµνα 
χρυσή µας είχε δώκει, κι έλεγε του ∆ιόνυσου πως είναι 

75 δώρο φτιαγµένο από τον Ήφαιστο, τον ξακουστό τεχνίτη.  
Τρανέ Αχιλλέα, κει µέσα κοίτουνται τα κόκαλα σου τ' άσπρα,  
µε του Πατρόκλου που σκοτώθηκε σµιγµένα, κι είναι χώρια  
του Αντίλοχου, που τον ξεχώριζες τιµώντας τον πιο απ' όλους,  
απ' τον καιρό που εχάθη ο Πάτροκλος, τους άλλους σου συντρόφους.  

80 Κι υστέρα ολόγυρα αψεγάδιαστο, περίτρανο µνηµούρι  
σου ασκώσαµε ο στρατός, οι ατρόµητοι κονταροµάχοι Αργίτες,  
αντίκρα στον πλατύν Ελλήσποντο, στου ακρόγιαλου τον κάβο,  
µακριά να φαίνεται απ' τη θάλασσα κι ο κόσµος να το βλέπει,  
και οι τωρινοί και αυτοί που αργότερα θα σκίζουν τα πελάγη.  

85 Απ' τους θεούς µετά η µητέρα σου βραβεία πανώρια πήρε  
και µες στους πιο αντρειανούς τ' απίθωσεν Αργίτες, να παλέψουν.  
θα 'δες πολλών ηρώων αντρόκαρδων, χρόνια πα πια , το ξόδι' 
κάθε που τύχει να 'βρει ο θάνατος µεγάλο ρήγα, βλέπεις  
τους νιους να ζώνουνται, να σιάζουνται, ποιος τα βραβεία θα πάρει. 

90  Μα τούτα, αν τα 'βλεπες, θα θάµαζες πολύ την οµορφιά τους' 
τέτοια βραβεία µαθές απίθωνε για σένα τότε η θετή  
η χιοναστράγαλη' τι οι αθάνατοι περίσσια αγάπη σου 'χαν.  
Και τ' όνοµά σου, και που πέθανες, δε χάθηκε, Αχιλλέα' 
τρανή στον κόσµον όλο η δόξα σου θα κρατηθεί για πάντα! 

95 Μα εγώ, κι αν τέλεψα τον πόλεµο, ποιάν είδα αλήθεια χάρη;  
που ο ∆ίας, ως διάγερνα, µελέτησε τον άγριο χαλασµό µου  
κάτω απ' της άνοµης γυναίκας µου και του Αίγιστου τα χέρια!»  
Εκείνοι τέτοια συναλλήλως τους σταύρωναν λόγια τότε, 
κι ο Ερµής ο ψυχολάτης έφτασε κοντά, και των µνηστήρων 

100  στον Άδη τις ψυχές κατέβαζε, που 'χε ο Οδυσσέας σκοτώσει.  
Οι δυο τους, ως τους είδαν, σάστισαν κι ευτύς κοντά τους τρέξαν' 
και τότε ο γίσκιος του Αγαµέµνονα, του γιου του Ατρέα, θωρώντας 
τον Αµφιµέδοντα ξεχώρισε, το γιο του Μελανέα' 
παλιός λογιόταν τούτος φίλος του και ζούσε στην Ιθάκη. 

105  
Πρώτος ο γίσκιος του Αγαµέµνονα του µίλησε έτσι κι είπε:  
«Γιατί βουλιάξατε, Αµφιµέδοντα, στη µαύρη γης, κι είστε όλοι 

 



ξεδιαλεχτοί και συνοµήλικοι; τί πάθατε ; πιο κάλλιους 
θα 'ταν σα δύσκολο στο κάστρο σας να ξεδιαλέγαν άλλους. 
Ο Ποσειδώνας µήπως άσκωσε φριχτήν ανεµοζάλη  

110 και µες στο πέλαγο σας έπνιξε µαζί µε τ' άρµενά σας;  
Για µήπως στη στεριά σας σκότωσαν αντίµαχοι, την ώρα  
που εσείς ξεκόβατε τα βόδια τους και τ' αρνοκόπαδά τους; 
για κι ως διαφέντευαν το κάστρο τους και τα πιστά τους ταίρια; 
Στο ρώτηµα µου δώσε απόκριση, τι φίλος σου λογιούµαι. 

115 Για δε θυµάσαι τότε που 'φτασα στο σπίτι το δικό σας  
µε το Μενέλαο το θεόµορφο, τον Οδυσσέα να σπρώξω  
πάνω στα πλοια τα καλοκούβερτα στην Τροια µαζί µας να 'ρθει; 
Κι ως του Οδυσσέα µε κόπο αλλάξαµε του καστροπολεµίτη 
τη γνώµη, µήνα ακέριο κάναµε το πέλαο να διαβούµε.»  

120 Και του αποκρίθη του Αµφιµέδοντα τότε η ψυχή και του 'πε:  
«Υγιέ του Ατρέα, τρανέ Αγαµέµνονα, ρηγάρχη τιµηµένε, 
κρατώ τα πάντα, αρχοντογέννητε, καθώς τα λες, στο νου µου. 
Τώρα, τα πάντα εγώ απαράλλαχτα να σου ιστορήσω θέλω,  
στου χαλασµού µας πως εφτάσαµε µαθές την άγριαν ώρα: 

125 Το ταίρι του Οδυσσέα, που χρόνιζε στα ξένα, για γυναίκα  
γυρεύαµε΄ µα αυτή, που οχτρεύουνταν το γάµο, µήτε, αρνιόταν  
µηδέ τον τέλευε, τι θάνατο κακό µας µελετούσε.  
Κι αυτός ο δόλος ο άλλος που 'βαλε στα φρένα της µιά µέρα! 
Τρανό αργαλειό στο ανώι της έστησε και κίνησε να υφάνει 

130 πανί µακρύ πολύ, ψιλόκλωστο, κι αυτά µας είπε τότε:  

,, Εσείς οι νιοί που µε γυρεύετε, µια κι ο Οδυσσέας εχάθη, 
για καρτεράτε µε, κι ας βιάζεστε για γάµο, να τελέψω 
καν το διασίδι αυτό, τα νήµατα να µη µου παν χαµένα. 
Του αρχοντικού Λαέρτη σάβανο το φτιάνω, για την ώρα 

135  που θα τον πάρει ο ανήλεος θάνατος κι η ασβολωµένη µοιρα' 
να µη βρεθεί στον κόσµο Αργίτισσα µαζί µου να τα βάλει, 
τάχα πως κοίτετοα ασαβάνωτος, κι ας είχε τόσα πλούτη.  

Έτσι µας µίλησε, κι η πέρφανη καρδιά µας τ' αποδέχτη. 
Κι εκείνη όλη τη µέρα δούλευε το ατέλειωτο πανί της,  

140  

και πάλε ολονυχτίς το ξύφαινε στο φως δαδιών που άναβαν.  
Τρεις χρόνους κράτησεν ο δόλος της πλανεύοντας µας όλους' 
όµως στους τέσσερεις, σαν κύλησαν πάλι οι εποχές του χρόνου, 
κι οι µήνες έτρεχαν, και διάβαιναν µια µια οι περίσσιες µέρες, 



τότε µια σκλάβα της που τα 'ξερε µας τα µολόγησε όλα,  

145 και την επιάσαµε που ξύφαινε το στραφτερό πανί της' 
κι έτσι άθελα της το αποτέλειωσε, σφιγµένη απ' την ανάγκη. 
Μα µόλις ύφανε και ξέπλυνε τ' ολόµακρο πανί της 
και το 'δειξε, έτσι που στραφτάλιζε σαν ήλιος, σα φεγγάρι, 
τον Οδυσσέα θεός οδήγησε κακός —ποιος ξέρει πούθε!—  

150 στα ξώµερα, µακριά απ' το κάστρο µας, στου Ευµαίου το σπίτι πέρα.  
 
Εκεί ο Οδυσσέας ο θείος αντάµωσε τι γιο του, που απ' την Πύλο 
την αµµουδάτη πίσω διάγερνε στο µαύρο του καράβι. 
Κι ως των µνηστήρων αποφάσισαν εκείνοι οι δυο τον άγριο 
το χαλασµό, κίνησαν κι έφτασαν στο ξακουσµένο κάστρο, 

155 πίσω ο Οδυσσέας, µπροστά ο Τηλέµαχος, ανοίγοντας το δρόµο.  
Με το χοιροβοσκό επορεύουνταν εκείνος, κουρελιάρης,  
µε την ειδή ζητιάνου, γέροντα και λεροφορεµένου,  
και στο ραβδί ακουµπούσε, κι έζωναν ξεφτίδια το κορµί του.  
Κι ουδέ κανείς µας το κατάλαβε πως ήταν ο Οδυσσέας,  

160 έτσι ακαρτέρευτα που πρόβαλε, µηδέ κι οι πιο µεγάλοι,  

µον' τον χτυπούσαµε, τον βρίζαµε µε λόγια αγκιδωµένα.  
Κι εκείνος πρώτα υποµονεύουνταν µες στο δικό του σπίτι  
να τον χτυπούµε, να τον βρίζουµε, και τα δεχόταν όλα' 
ως πια η βουλή του ∆ία τον στύλωσε του βροντοσκουταράτου,  

165 και τ' άρµατα µε τον Τηλέµαχο τα λιόκαλα σηκώνει,  
στην πίσω να τα κλείσει κάµαρα, τραβώντας την αµπάρα.  
Σπρώχνει απ' την άλλη τη γυναίκα του µε πονηριά, να δώσει  
το τόξο και τα σταχτοσίδερα πελέκια στους µνηστήρες,  
δοκίµι λέει για µας τους άµοιρους —κι αρχή του χαλασµού µας.  

170 Όµως η ανάκαρα µας έλειψε, κι απ' το γερό δοξάρι  
την κόρδα να τανύσει απ' όλους µας δε βρέθηκε κανένας.  
Μα το τρανό δοξάρι ως έφτασε στα χέρια του Οδυσσέα,  
τότε όλοι τις φωνές εβάλαµε, µην τύχει το δοξάρι  
και του το δώσουν, κι ας ξεσήκωνε τον κόσµο απ' τις φωνές του.  

175 Μόνο ο Τηλέµαχος τον γκάρδιωνε και να το πάρει άφηκε.  
Στά χέρια ο αρχοντικός, πολύπαθος το δέχτηκε Οδυσσέας  
και διάβη τα πελέκια, ακόπιαστα τανυώντας το δοξάρι' 
κι ως στο κατώφλι εστάθη, ρίχνοντας άγριες µατιές τρογύρα  
τις γρήγορες σαγίτες άδειασε. Το ρήγα Αντίνοο πρώτα  

180 χτυπάει, µετά, σηµάδι βάνοντας τους άλλους, να σκορπίζει  

 



ριξιές φαρµακωµένες άρχισε, κι αυτοί σωρός έπεφταν.  
Όλοι το νιώσαν πως τους σύντρεχε κάποιος θεός' τι επήραν,  
µε άγριαν ορµή χιµώντας πάνω µας, να σφάζουν ένα γύρο  
µες στο παλάτι' κι ως µας άνοιγαν, χτυπώντας, τα κεφάλια,  

185 βαρύς γρικιόταν βόγγος, κι άχνιζε το πάτωµα απ' το γαίµα.  
Να πως χαθήκαµε, Αγαµέµνονα! Μες στου Οδυσσέα το σπίτι  
και τώρα αποριγµένα, άκοιταχτα κοιτώνται τα κορµιά µας' 
στα σπίτια µας µαθές δεν το 'µαθαν ακόµα, απ' τις πληγές µας  
να 'ρθούν το λύθρο να ξεπλύνουνε και µοιρολόι να στήσουν  

190 στο στρώµα µας' τι άλλη δεν έλαχαν οι σκοτωµένοι χάρη.»  
Κι απηλογήθη του Αγαµέµνονα τότε η ψυχή και του 'πε:  
«Τρισεύτυχε Οδυσσέα, πολύτεχνε γιε του Λαέρτη, αλήθεια 
γυναίκα πήρες αξετίµητη και µε περίσσιες χάρες! 
Πόσο άδολη η καρδιά της γνωστικιας του Ικάριου θυγατέρας, 

195 της Πηνελόπης! Πως δεν ξέχασε τον Οδυσσέα ποτέ της,  
τον άντρα της! Της καλοσύνης της η δόξα δε θα σβήσει' 
πεντάµορφο τραγούδι οι αθάνατοι θα πλέξουν, να το λένε 
πάνω στη γη οι θνητοί, τη φρόνιµη τιµώντας Πηνελόπη.  
Της κόρης του Τυνδάρεου, που άνοµα µελέτησε, δε µοιάζει, 

200 αυτής που σκότωσε τον άντρα της, και θα της βγει τραγούδι  
στο στόµα των θνητών κατάρατο' κακό και στις γυναίκες 
όνοµα χάρισε, καλόπραγες κι ας είναι µερικές τους.»  

Εκείνοι τέτοια συναλλήλως τους σταύρωναν λόγια τότε,  
στον µαύρον Άδη κάτω ως βρίσκουνταν, στης γης βαθιά τα σκότη. 

205 Κι οι άλλοι, απ' το κάστρο σαν κατέβηκαν, στο χτήµα του Λαέρτη 
το καλοδουλεµένο φτάσανε, που κάποτε ο Λαέρτης 
ατός του το 'χε µε τον πλήθιο του τον ιδρώτα αποχτήσει. 
Εκεί κι η κατοικία του, ολόγυρα ζωσµένη από καλύβες,  
να 'χουν να τρώνε και να κάθουνται και να κοιµούνται οι δούλοι, 

210 που είχαν πιαστεί πα πια στον πόλεµο και τώρα του δούλευαν. 
Και µια απ' τη Σικελία γερόντισσα τον γνοιάζουνταν µε αγάπη 
το γέροντα, στο χτήµα ως έµενε, µακριά απ' το κάστρο, πάντα. 
Τότε ο Οδυσσέας γυρνώντας µίλησε στο γιο του και στους δούλους: 
«Εσείς τραβάτε στο καλόχτιστο να µπείτε µέσα σπίτι, 
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και σφάχτε για το γιόµα γρήγορα τον πιο παχύ απ' τους χοίρους' 
κι εγώ θα πάω να βρω τον κύρη µου, να τόνε δοκιµάσω: 
θα καταλάβει και θωρώντας µε θα µε γνωρίσει τάχα, 



για δέ θα βρει ποιος είµαι, που 'λειπα στα ξένα τόσα χρόνια;»  

Είπε, και τ' άρµατα τους έδωκε που εφόρειε του πολέµου' 

220 κι ως τούτοι για το σπίτι εκίνησαν, τραβούσε κι ο Οδυσσέας 
κατά το χτήµα το πολύκαρπο, να τόνε δοκιµάσει. 
Μηδέ κι αντάµωσε, ως κατέβαινε, στον κήπο το ∆όλιο 
για από τους δούλους τους επίλοιπους κανέναν για απ' τους γιους του- 
είχε µαθές κινήσει ο γέροντας, και του ακλουθούσαν οι άλλοι,  

225 πέτρες να µάσουν, ξεροτρόχαλο να φτιάσουν για το χτήµα. 
Μονάχο πέτυχε τον κύρη του στον όµορφο τους κήπο, 
κάποιο δεντράκι εκεί που σκάλιζε' λερός, κακοραµµένος, 
κουρελιασµένος ο χιτώνας του' κακοραµµένα έζωναν 
πετσιά βοδίσια τ' αντικνήµια του, να µη γδαρθεί στ' αγκάθια'  

230 και για τα βάτα είχε στα χέρια του χερόχτια, και γιδίσιο 
σκουφί φορούσε στο κεφάλι του, να µην τον καίγει π γήλιος. 
Ως ο αρχοντόγεννος, πολύπαθος τον είδεν Οδυσσέας, 
να τυραννιέται απ' τα γεράµατα κι απ' το βαρύ καηµό του, 
τον πήραν κλάµατα και στάθηκε σε µια αχλαδιά από κάτω' 

235 κι ο νους του δούλευε διχόγνωµος κι αναρωτιόταν, τάχα 
να σφιχταγκαλιαστεί τον κύρη του, να τον φιλήσει, κι όλα 
να του τα πει, πως ήρθε κι έφτασε στη γη την πατρική του, 
για αρχή να κάνει ανερωτώντας τον και δοκιµάζοντας τον; 
Κι αυτό του εικάστη, ως διαλογίζονταν, το πιο καλό πως είναι,  

240 να τον αγγίξει µε τα λόγια του και να τον δοκιµάσει.  
Με τέτοιους λογισµούς προχώρησε στον κύρη του ο Οδυσσέας,  
κι ως τούτος το δεντράκι εσκάλιζε µε κεφαλή σκυµµένη,  
ήρθε κοντά του ο γιος του ο ασύγκριτος κι αυτά τα λόγια του 'πε:  

«∆ε δείχνεις, γέροντα µου, αµάθητος να καλουργάς περβόλι' 

245 όλα τα γνοιάζεσαι περίκαλα, κι απ' τις βραγιές, τα φύτρα,  
απ' τις συκιές, από τα λιόδεντρα, τις αχλαδιές, το αµπέλι  
η έγνοια η δικιά σου δεν απόλειψε στο χτήµα τούτο µέσα.  
Όµως κάτι άλλο εγώ θα σου 'λεγα και µην κακοκαρδίσεις:  
Τον ίδιο εσένα ποιος τον γνοιάζεται; τα γερατιά σε δέρνουν  

250 βαριά, και τριγυρίζεις άλουστος και κακοφορεµένος! 
Απρόκοπος δεν είσαι, ο αφέντης σου να µη σε λογαριάζει' 
µα ουδέ και σκλάβος απ' τα ανάριµµα κι από την όψη δείχνεις,  
όταν σε δει κανένας' πιότερο µαθές µε ρήγα µοιάζεις — 
µε ρήγα µοιάζεις, που σα λούστηκε κι απόφαγε, σε στρώµα  

 



255 να κοιµηθεί γλυκά θα ταίριαζε' τι αυτά στο γέρο πρέπουν.  
Μον' έλα τώρα, αυτό µολόγα µου και την αλήθεια πες µου:  
Ποιος είναι ο αφέντης που το χτήµα του δουλεύεις; πως τον λένε;  
Σε τούτο ακόµα δώσ' µου απόκριση σωστή, καλά να ξέρω,  
αν είναι η Ιθάκη αύτη που φτάσαµε, καθώς πιο κει, πριν λίγο,  

260 µου το' πε κάποιος που ανταµώθηκα µαζί του, εδώ ως ερχόµουν.  
Ξύπνος περίσσια δε µου φάνηκε, τι υποµονή δεν είχε  
να µου µιλήσει και τα λόγια µου ν' ακούσει' τον ρωτούσα  
αν είναι ζωντανός ο φίλος µου και, βρίσκεται στον κόσµο,  
για έχει πεθάνει πια και βρίσκεται στον άραχλο τον Άδη' 

265 το αυτό σου λέω, κι εσύ τα λόγια µου στοχάσου κι άκουσε µου:  
Κάποτε κάποιον φιλοκόνεψα στη γη την πατρική µου,  
στο αρχοντικό µας' λέω δε βρέθηκε ξενοµερίτης άλλος  
να µπεί στο σπίτι µου και πιότερην αγάπη να του δείξω.  
Απ' την Ιθάκη εκείνος πέτουνταν πως η γενιά του σέρνει,  

270 και τον υγιό του Αρκείσιου κύρη του πως έχει, το Λαέρτη.  
Εγώ στο σπίτι µου τον έφερα να τον καλοσκαµνίσω,  
κι απ' τα πολλά κει µέσα που 'κρυβα τον φίλεψα µε αγάπη,  
και δώρα της φιλίας του χάρισα, σε ξένους ως ταιριάζει' 
τάλαντα εφτά χρυσάφι του 'δωκα µε τέχνη δουλεµένο,  

275 κι ένα —καθάριο ασήµι —ανθόπλουµο του χάρισα κροντήρι,  
κάπες µονές ακόµα δώδεκα, σκεπάσµατα άλλα τόσα,  
και δώδεκα φλοκάτες όµορφες, χιτώνες άλλους τόσους' 
και χώρια σκλάβες, σε αψεγάδιαστες δουλειές τρανές τεχνίτρες,  
όµορφες, τέσσερεις, µονάχος του να τις διαλέξει, ως θέλει.»  

280 Και του αποκρίθη τότε ο κύρης του µε βουρκωµένα µάτια:  
«Ξένε, στη χώρα που µε ρώτησες αλήθεια φτάνεις τώρα,  
µα αυτοί που την ορίζουν άνοµοι κι αδικοπράχτες είναι.  
Του ανέµου πήγαν όσα χάρισες, αρίφνητα κι ας ήταν!  
Αν ζούσε εκείνος και τον έσµιγες στο κάστρο της Ιθάκης,  

285 δώρα κι αυτός πολλά θα σου 'δινε, και πριν σε προβοδώσει,  
θα καλοπέρναες' έτσι γίνεται µε αυτόν που πρωταρχίζει.  
Μον' έλα τώρα, αυτό µολόγα µου και την αλήθεια πες µου:  
Πόσα που λες τον φιλοκόνεψες έχουν περάσει χρόνια,  
τον έρµο ξένο σου, το τέκνο µου —ποτές µου αν είχα τέκνο! — 

290 

το δύστυχο' µακριά απ' τον τόπο του κι απ' τους δικούς του εχάθη  
τροφή στα ψάρια λέω της θάλασσας, για στη στεριά σπαράχτη  
από θεριά κι απ' όρνια η σάρκα του' κι ουδέ οι γονιοί του, η µάνα  
κι εγώ ο πατέρας του, τον κλάψαµε νεκροστολίζοντάς τον.  



Κι η µυαλωµένη, ακριβαγόραστη γυναίκα του, κι εκείνη τα µάτια, 

295 ως ειν' πρεπό, δεν έκλεισε του αντρός της, να τον κλάψει  
δεν µπόρεσε' τι άλλη δεν έλαχαν οι πεθαµένοι χάρη.  
Κι ακόµα τούτο εδώ µολόγα µου, καλά να το κατέχω:  

Ποιος είσαι; πούθε; που η πατρίδα σου και που οι γονιοι σου εσένα;  
και που έχει αράξει το πλεούµενο που σ' έχει εδώ φερµένο  

300 µε τους ισόθεους τους συντρόφους σου; για κι είχες σε καράβι  
ξένο ανεβεί, κι εκείνοι σ' έβγαλαν εδώ και φύγαν πάλε;»  

Γυρνώντας τότε ο πολυµήχανος του µίλησε Οδυσσέας:  
«Για τούτα τώρα που µε ρώτησες θα πω την πάσα αλήθεια' 
τρανό έχω σπίτι στον Αλύβαντα κι είµαι από κει λογιέµαι 

305 του Αφείδα γιος, του Πολυπήµονα του βασιλιά είµαι αγγόνι'  
Επήριτο µε λεν µε ξέσυρε κάποιος θεός να φτάσω  
αθέλητα µου εδώ στα µέρη σας από τη Σικανία,  
κι έχω το πλοίο µακριά απ' το κάστρο σας σ' έρµο γιαλό αραγµένο. 
Ως τώρα πέντε χρόνια διάβηκαν, αφόντας ο Οδυσσέας 

310 έφυγε εκείθε, πίσω αφήνοντας τη γη την πατρική µου, 
ο έρµος! ∆εξιά και καλοσήµαδα στο µισεµό του ωστόσο 
πετούσαν τα που πια ' χαρούµενος κι εγώ τον προβοδούσα, 
κι εκείνος χαίρουνταν µισεύοντας, κι είχαµε ελπίδα, ως φίλοι 
να σµίξουµε ξανά, ν' αλλάξουµε πανώρια δώρα πάλε.»  

315 Είπε, κι εκείνον τον περίζωσε σα µαύρο γνέφι ο πόνος,  
και διπλοπάλαµα αθαλόσκονη φουχτώνοντας τη ρίχνει πα  
στο ψαρύ µεµιάς κεφάλι του µε βόγγους και µε θρήνους. 
Μα κι η καρδιά του γιου σπαρτάρησε, τον κύρη του ως εθώρειε, 
και τα ρουθούνια του µερµίδιζαν αψιά, για να ξεσπάσει.  

320 Χιµώντας τότε τον αγκάλιασε, τον φίλησε και του 'πε:  

«Ατός µου εγώ είµαι εκείνος, κύρη µου, που χρόνια αποζητούσες' 
Στα είκοσι χρόνια απάνω εδιάγειρα στη γη την πατρική µου.  
Μα το πολύδακρό σου σύθρηνο και το δαρµό σταµάτα,  
για να σου πω —καιρός να χάνουµε πολύς δε µένει αλήθεια— 

325 πως τους µνηστήρες όλους σκότωσα στο αρχοντικό µας µέσα,  
να γδικιωθώ τις κακοσύνες τους και τ' άνοµά τους έργα. 

Τότε ο Λαέρτης του αποκρίθηκε κι αυτά τα λόγια του 'πε: 
«Αν ο Οδυσσέας ο γιος µου πέτεσαι πως είσαι, εδώ που φτάνεις, 
σηµάδι φανερό µολόγα µου, και τότες να πιστέψω.»  

 



330 Γυρνώντας τότε ο πολυµήχανος του µίλησε Οδυσσέας:  

«Για κοίτα πρώτα το σηµάδι µου στο πόδι εδώ, που ο κάπρος 
στον Παρνασό µια µέρα µου άνοιξε µε τ 'άσπρο του το δόντι. 
Εσύ στα µέρη εκείνα µ' έστελνες κι η σεβαστή µου η µάνα, 
να πάρω δώρα απ' τον Αυτόλυκο, της µάνας µου τον κύρη' 

335 µου τα 'χε τάξει ατός του κάποτε, φτασµένος εδώ πέρα.  

Κι ακόµα να σου πω τα δέντρα µου στο πάγκαλο µας χτήµα' 
ήµουν παιδί και µου τα χάρισες' µια µέρα σε ακλουθούσα 
µέσα στον κήπο και σου γύρευα δικό µου κάθε δέντρο.  
Και συ ένα ένα τα λογάριαζες ποια θα γενούν δικά µου' 

340 απ' τις µηλιές σου δέκα, δεκατρείς απ' τις αχλαδιές σου  

κι απ' τις συκιές σαράντα µου 'δωκες, και µου 'ταζες κι αµπέλι 
πενήντα αράδες' κι ούτε που 'πεφτε µαζί της κάθε αράδας 
ο τρύγος, τι είχες µες στο αµπέλι σου λογής λογής σταφύλι, 
κάθε χρονιά που ο ∆ίας θα χάριζε καλή σοδιά ψηλάθε.»  

345 Αυτά είπε, κι εκείνου τα γόνατα λύθηκαν κι η καρδιά του,  

τ' αλάθευτα σηµάδια ως γνώρισε στα λόγια του Οδυσσέα,  
και στο λαιµό του γιου του ερίχτηκε, κι ως λίγωσε η ψυχή του, 
ο θείος, πολύπαθος απάνω του τον έσφιγγε Οδυσσέας. 
Μα ως πήρε ανάσα και στον τόπο της ήρθε η καρδιά του πάλε, 

350 ξαναδευτέρωσε τα λόγια του κι αυτά µιλώντας είπε:  

«Αλήθεια, αν οι µνηστήρες πλέρωσαν για τ' άνοµά τους έργα, 
πατέρα ∆ία, στον µέγαν Όλυµπο θα πει οι θεοι πως ζείτε! 
Μα τώρα φοβέρα στα φρένα µου τροµάζω, µήπως όλοι 
κινήσουν οι Θιακοί, στο χτήµα µας να 'ρθούν εδώ, και στείλουν 

355 ολούθε τα Κεφαλωνίτικα να ξεσηκώσουν κάστρα.»  

Γυρνώντας τότε ο πολυµήχανος του µίλησε Οδυσσέας: 
«Κάνε κουράγιο και µη γνοιάζεσαι στα φρένα σου για τούτα! 
Στην κατοικία µας τώρα ας στρέψουµε, που 'ναι στο χτήµα δίπλα' 
µπροστά έχω στείλει τον Τηλέµαχο µε τον χοιροβοσκό µας  

360 

και τον βουκόλο, να συντάξουνε στα πεταχτά το γιόµα.»  

Τέτοια αναθίβαναν, και κίνησαν να παν στην κατοικία τους' 
κι ως µπήκαν µέσα στο αρχοντόσπιτο, πέτυχαν το βουκόλο  
να 'χει βαλθεί µε τον Τηλέµαχο και το χοιροβοσκό τους 



να κόβουν κρέατα και φλογόµαυρο κρασί να συγκερνούνε.  

365 Ωστόσο η βάγια η Σικελιώτισσα τον αντρειανό Λαέρτη  
στο σπίτι µέσα πήρε κι έλουσε, τον άλειψε µε µύρο  
κι ώριο µαντί µετά του φόρεσε' κι ήρθε η Αθηνά κοντά του 
και το κορµί σιδεροστέλιωσε µεµιάς του στρατολάτη, 
σαν πιο γεµάτος, πιο αψηλόκορµος απ' ό,τι πριν να δείχνει. 

370 Κι ως βγήκε απ' το λουτρό, τον κοιταζεν ο γιος του µε καµάρι,  
θωρώντας τον µε τους αθάνατους θεούς να µοιάζει τόσο,  
και κράζοντας τον ανεµάρπαστα κινούσε λόγια κι είπε:  
«Απ' τους θεούς, πατέρα, σίγουρα τους αναιώνιους κάποιος 
να δείχνεις σ' έκανε οµορφότερος στην ελικιά, στην όψη!»  

375 Κι ο µυαλωµένος του αποκρίθηκε Λαέρτης µ' έτοια λόγια:  

«Να' µα-τον πατέρα ∆ία κι Απόλλωνα και συ Αθηνά, σαν τότε 
που πήρα το καστρί τ' ωριόχτιστο του Νήρικου απαντίκρυ, 
στη γλώσσα της στεριάς, κι αφέντευα Κεφαλωνίτες —τέτοιος  
να' µουν µαθές και χτες στο σπίτι µας, και να φορώ στους ώµους 

380 τ' άρµατα ορθός στο πλάι σου, πόλεµο κι εγώ µε τους µνηστήρες  

ν' ανοιξω' σε περίσσιους θα 'λυνα στο αρχοντικό µας µέσα  
τα γόνατα' και θ' αναγάλλιαζες και συ βαθιά στα φρένα!»  

Εκείνοι τέτοια συναλλήλως τους σταύρωναν λόγια τότε, 
κι ως τις δουλειές τους οι άλλοι τέλεψαν και σύνταξαν το γιόµα, 

385 αράδα σε θρονιά καθόντουσαν και σε σκαµνιά να φανέ.  

Μα εκεί στα φαγητά που λέγανε ν' απλώσουν, ο ∆όλιος 
ο γέροντας κι οι γιοι του γέροντα ζύγωσαν, κουρασµένοι 
απ' της δουλειάς το µόχτο' η µάνα τους προβέλνοντας τους είχε 
καλέσει, η βάγια η Σικελιώτισσα, που τους γνοιαζόταν πάντα, 

390 µα πιότερο το γέρο κύρη τους, τι είχε πολύ βαρύνει.  

Τούτοι σαν είδαν και κατάλαβαν τον Οδυσσέα µπροστά τους, 
τα χάσαν και στη µέση εστάθηκαν της κάµαρας, µα εκείνος 
µε λόγια µαλακά τους µίλησε, να τους ψευτοµαλώσει:  
«Γέροντα, κάτσε τρώγε, κι όλοι σας τη σαστισµάρα αφήστε' 

395 

ώρα πολλή ψωµί να βάλουµε στο στόµα λαχταρούµε,  
κι όµως δεν τρώµε περιµένοντας κάθε στιγµή να 'ρθείτε.»  

Αυτά είπε, κι ο ∆όλιος, απλώνοντας τα χέρια, πήρε δρόµο  



γραµµή στον Οδυσσέα, κι αρπώντας του τα χέρια τον φιλούσε,  
και κράζοντας τον ανεµάρπαστα µιλούσε λόγια κι είπε:  

400 «Φίλε ακριβέ, σε αποζητούσαµε —χωρίς καµιάν ελπίδα!  
Μα αφού διαγέρνεις κι ειν' οι αθάνατοι που σ' έχουν φέρει πίσω, 
γεια και χαρά, κι απ' τους αθάνατους καλό να βλέπεις µόνο!  
Σε τούτο τώρα δωσ' µου απόκριση σωστή, καλά να ξέρω: 
η Πηνελόπη τάχα το 'µαθε πως έχεις πια διαγείρει,  

405 η µυαλωµένη, γιά να στείλουµε κανένα αποκρισάρη;»  

Γυρνώντας τότε ο πολυµήχανος του µίλησε Οδυσσέας: 
«Το ξέρει, γέροντα' να γνοιάζεσαι καµιά δεν είναι ανάγκη!»  

Είπε, κι εκείνος ξανακάθισε στο µαγλινό σκαµνί του.  
Όµοια κι οι γιοι του τριγυρίζοντας τον ξακουστό Οδυσσέα  

410 του λέγαν τα καλωσορίσµατα και του 'σφιγγαν τα χέρια' 
πλάι στο ∆όλιο µετά, τον κύρη τους, µε τη σειρά κάθισαν.  

Έτσι στρώθηκαν τούτοι κι έτρωγαν στην κατοικία' µα η Φήµη  
το κάστρο βιαστικά γυρόφερνε και διαλαλούσε σ' όλους 
τον άγριο των µνηστήρων θάνατο, τη µοίρα που τους βρήκε. 

415 Κι εκείνοι, ως τ' άκουσαν, συνάζουνταν, καθένας απ' ολλούθε,  
µπρος στου Οδυσσέα το αρχοντοπάλατο µε γόσµατα και θρήνους' 
και τους νεκρούς έβγαζαν κι έθαβαν καθένας τον δικό το' 
κι όσους απ' άλλους τόπους ήξεραν τους δίναν σε ψαράδες,  
για να τους παν γοργά µε τ' άρµενα στο σπίτι του καθέναν 

420 µετά στην αγορά µαζώνανταν µε πικραµένα σπλάχνα.  
Μόλις εκεί µονοσυνάχτηκαν κι όλοι µαζί βρέθηκαν,  
πεταχτή ορθός ο Ευπείθης κι άρχισε να λέγει αναµεσά τους' 
του γιου του ο θάνατος αβάσταχτος του πλάκωνε τα στήθη,  
του Αντίνοου, που ο Οδυσσέας ολόπρωτο τον είχε κονταρέψει. 

425 Για τούτον τώρα δάκρυα χύνοντας µιλούσε αναµεσά τους:  

«Ο άντρας αυτός για µας µελέτησε δουλειές µεγάλες, φίλοι! 
Άλλους µαθές, πολλούς κι αντρόκαρδους, µε τα καράβια επήρε, 
και τα βαθιά καράβια αφάνισε, κι αφάνισε κι εκείνους' 
κι άλλους, ως ήρθε τώρα, σκότωσε, τους πιο αντρειανούς Αργίτες. 

430 

Μα ελάτε, πριν εκείνος γρήγορα στους Επειούς ξεφύγει,  
που κυβερνούν τη θεία την Ήλιδα, για και στην Πύλο, 
πάµε να του ριχτούµε' αλλιώς µας έπνιξε για πάντα η καταφρόνια. 
Θα 'ταν µαθές ντροπή οι µελλούµενες γενιές και να τ' ακούσουν, 

 



απ' τους φονιάδες πως δεν πήραµε των γιων, των αδερφιών µας  

435 το γαίµα πίσω. ∆ε θα το 'θελα να ζω στον κόσµο' κάλλιο  
νεκρός κι εγώ µιαν ώρα αρχύτερα µε τους νεκρούς τους άλλους! 
Πάµε, µην τύχει και προφταίνοντας διαβούν εκείνοι αντίκρυ!»  

Αυτά είπε, κι όλοι τον συµπόνεσαν οι Αργίτες, που θρηνούσε. 
Κοντά τους ήρθε τότε ο Μέδοντας απ' του Οδυσσέα το σπίτι 

440 κι ο θείος τραγουδιστής, και στάθηκαν στη µέση απ' τους Αργίτες,  
πριν λίγο ξυπνηµένοι, κι όλοι τους σάστισαν που τους είδαν. 
Το λόγο πήρε τότε ο Μέδοντας, που 'χε περίσσια γνώση:  
«Θιακοί, για ακουστέ µου! ∆ε θα 'βαζε µπροστά ποτέ ο Οδυσσέας  
τέτοιες δουλειές, χωρίς οι αθάνατοι θεοί να το θελήσουν.  

445 Κάποιο αναιώνιο ατός µου αντίκρισα θεό να στέκει δίπλα  
στον Οδυσσέα, και µε το Μέντορα στο κάθε τι να µοιάζει. 
Μια πρόβελνε ο θεός ο αθάνατος µπροστά απ' τον Οδυσσέα  
γκαρδιώνοντάς τον, µια ξεχύνουνταν στο αρχονταρίκι µέσα  
και τους µνηστήρες αναστάτωνε, κι αυτοί σωρός έπεφταν.»  

450 Αυτά είπε, κι εκείνους ολόχλωµη τους έπιασε τροµάρα.  

Πήρε ο Αλιθέρσης τότε ο γέροντας το λόγο, του Μαστόρου 
ο γιος, ο µόνος που µελλούµενα και περασµένα εθώρα,  
κι έτσι τους µίλησε καλόγνωµος κι αναµεσά τους είπε: 
«Θιακοί, το λόγο τώρα ακούστε µου κι ό,τι σας πω γρικάτε' 

455 από δικιά σας δειλία, φίλοι µου, γίνηκαν όλα τούτα,  
που ουδέ σε µένα ουδέ στου Μέντορα του βασι πια τα λόγια  
βάζατε αφτί, να σταµατήσετε τις αµυαλιές των γιων σας,  
που φοβερές δουλειές εσκάρωσαν µε τις παρανοµίες τους, 
το βιος ρηµάζοντας, ντροπιάζοντας το ταίρι ενού αντρειωµένου, 

460 πρώτου στον πόλεµο, τι ελόγιαζαν πως πίσω δέ γυρίζει.  
Μην του ριχτούµε τώρα, ακουστέ µου, κι ό,τι σας λέω να γένει, 
αλλιώς µην πάει κανείς γυρεύοντας κι άλλο κακό να πάθει.»  

Είπε, κι εκείνοι ξεπετάχτηκαν µε αλαλητό µεγάλο, 
πιο πάνω απ' τους µισούς, µα απόµειναν οι επίλοιποι εκεί πέρα, 

465 τι ο λόγος τούτος δεν τους άρεσε, µόνο του Ευπείθη άκουγαν.  

Τρέξαν λοιπόν µε βιάση, τ' άρµατα να βάλουν του πολέµου' 
κι ως το χαλκό ζώστηκαν, που άστραφτε τρογύρα στα κορµιά τους, 
µπροστά απ' το κάστρο το πλατύχωρο µαζί βρέθηκαν όλοι, 
κι ο Ευπείθης αρχηγός τους έµπαινε στην τόση ανεµυα πια του 



470 του σκοτωµένου γιου του λόγιαζε να πάρει το αίµα πίσω,  
µα να διαγείρει δεν του µέλλουνταν, τι εκεί τον βρήκε ο Χάρος.  

Τότε η Αθηνά γυρνώντας µίλησε στο ∆ία, το γιό του Κρόνου:  
«Υγιέ του Κρόνου και πατέρα µας,, µες στους θεούς ο πρώτος, 
στο ρώτηµα µου δώσε απόκριση' τι κρύβει ο νους σου τάχα;  

475 Ξανά κακό θ' ανοίξεις πόλεµο και µανιασµένο απάλε,  
για αγάπη και φι πια αποφάσισες να γένει αναµεσά τους;»  

Και τότε ο ∆ίας της αποκρίθηκεν ο νεφελοστοφάχτης:  
«Γ' αυτά ποιος λόγος που µε ρώτησες, παιδί µου; τι γυρεύεις;  
∆ικιά σου αλήθεια τούτη η απόφαση δεν ήταν, ο Οδυσσέας 

480 να πάρει απ' τους µνηστήρες φτάνοντας το γδικιωµό του πίσω;  

Κάµε όπως θέλει' όµως άκουσε και µένα, τι ταιριάζει: 
Μια κι ο Οδυσσέας ο θείος εγδίκηση πια πήρε απ' τους µνηστήρες, 
φιλίας ας κάνουν όρκους, ρήγας τους να µείνει εκείνος πάντα' 
και για τ' αδέρφια που σκοτώθηκαν και για τους γιους να πούµε 

485 να πέσει λησµονιά, κι ως άλλοτε να βασιλέψει αγάπη,  
κι όλοι και πλούτη πια να χαίρουνται κι ειρήνη αναµεσά τους.»  

Αυτά είπε, κι η Αθηνά, που το 'θελε κι από τα πριν, πεταχτή 
και τις κορφές του Ολύµπου αφήνοντας µε βιάση εχύθη κάτω.  
Ωστόσο του γλυκού θαράπευαν φαγιού τον πόθο εκείνοι' 

490 τελειώνοντας ο θείος, πολύπαθος τους µίλησε Οδυσσέας:  

«Κάποιος να βγει να ιδεί µην έρχουντοα κι εδώ κοντά βρίσκονται.» 
Σάν είπε αυτά, ένας γιος σηκώθηκε του ∆όλιου κι όξω βγήκε, 
µα ως στάθη στο κατώφλι τρέχοντας, τους είδε που σίµωναν, 
και λόγια µίλησε ανεµάρπαστα στον Οδυσσέα µε βιάση:  

495 «Να τοι, σίµωσαν! ∆ίχως άργητα κι εµείς ν' αρµατωθούµε!»  

Είπε, κι εκείνοι ευτύς πετάχτηκαν και τ' άρµατα ζώστηκαν, 
έξι του ∆όλιου οι γιοι, και τέσσερεις στον Οδυσσέα τρογύρα. 
Ακόµα κι ο Λαέρτης έβλεπες µε το ∆ολίο, κι ας είχαν 
ψαρά µα πια , ν' αρµατοζώνουνται, στρατιώτες της ανάγκης. 

500 

Κι αφού τα λιόφωτα χαλκάρµατα ζώστηκαν στο κορµί τους,  
τις πόρτες άνοιξαν, κι ως έβγαιναν, µπροστά ο Οδυσσέας τραβούσε. 
Κι ήρθε η Αθηνά κοντά τους τρέχοντας, του γιου του Κρόνου η κόρη, 
το διώµα παίρνοντας του Μέντορα, κορµί µαζί και λάλο. 

 



Κι ως την αντίκρισε ο πολύπαθος, θείος Οδυσσέας, εχάρη, 

505 κι είπε µε βιάση στον Τηλέµαχο, τον ακριβό το γιο του:  

«∆ουλειά δική σου πια, Τηλέµαχε, την ώρα που θα µπαίνεις  
εκεί που στήνουν οι άντρες πόλεµο κι οι πρώτοι ξεχωρίζουν, 
να µην ντροπιάσεις τους προγόνους σου, τι από καιρούς η αντρεία µας 
έχει ακουστεί και το κουράγιο µας στην οικουµένη πάσα.»  

510 Κι ο µυαλωµένος ο Τηλέµαχος γυρνώντας του αποκρίθη:  

«Αν θέλεις, θα µε δεις, πατέρα µου, µε τόση ορµή που νιώθω, 
να µην ντροπιάζω εγώ στον πόλεµο την εδικολογιά σου!»  

Αυτά είπε, κι ο Λαέρτης φώναξε µες στη χαρά του κι είπε: 
«Τι µέρα αυτή για µένα, αθάνατοι! Χαρά µεγάλη ετούτη, 

515 γιος κι εγγονός να συνερίζουνται στην παλικαροσύνη!» 

Τότε η Άθηνά, η θεά η γλαυκόµατη, σιµώνοντας τον είπε: 
«Του Αρκείσιου γιε, που απ' τους συντρόφους µου πιο αγάπη σου 'χω πάντα, στην Κόρη 
ευκήσου τη γλαυκόµατη και στον πατέρα ∆ία, 
και ρίξε ευτύς το µακρογίσκιωτο κοντάρι σου µε φόρα.»  

520 Είπε η Παλλάδα, και του φύσηξε στα στήθη ορµή µεγάλη' 
κι αυτός, πριν ρίξει το µακρόισκιωτο κοντάρι του µε φόρα, 
απ' όλους πρώτη ανακαλέστηκε του τρανού ∆ία την κόρη, 
και πέτυχε στο χαλκό µάγουλο του Ευπείθη κράνος πάνω' 
κι αυτό δεν άντεξε, µον' διάβηκε µέσα ο χαλκός, κι εκείνος 

525 βαρύς σωριαστή, κι από πάνω του βρόντηξαν τ' άρµατά του.  

Τότε ο Οδυσσέας κι ο γιος του ο ασύγκριτος χιµίξαν µες στους πρώτους  
µε τα σπαθιά και µε τα δίµυτα χτυπώντας τους κοντάρια.  
Θα τους σκότωναν όλους, ένας τους να µη διαγείρει πίσω,  
αν η Αθηνά, του βροντοσκούταρου του γιου του Κρόνου η κόρη,  

530 φωνή δεν έσερνε, τη φόρα τους οι δυο στρατοί να κόψουν:  
«Θιακοί, σταθείτε! Πια τον πόλεµο τον άγριο παρατάτε,  
µιαν ώρα αρχύτερα αναψάτωτα να χωριστείτε ως φίλοι!»  

Είπε η Αθηνά, κι αυτούς ολόχλωµη τους έπιασε τροµάρα, 
κι απ' τον τρανό τους φόβο τ' άρµατα τους φεύγαν άπ' τα χέρια, 

535 

και στης θεϊκιάς λαλιάς το αντίφωνο στο χώµα πέφταν όλα' 
κι ατοί τους για το κάστρο το 'βαζαν στα πόδια, να γλιτώσουν. 
Μα ως πάνω τους ο πολυβάσανος, θείος Οδυσσέας χιµούσε 



χουγιάζοντας, σαν αιθερόλαµνος αϊιτος που πήρε φόρα,  
ίδια στιγµή αχνιστό αστροπέλεκο του Κρόνου ο γιος άφηκε, 

540 κι οµπρός στη Γλαυκοµάτα χτύπησε την τρανοκυρουδάτη.  

Κι είπε η Αθηνά, η θεά η γλαυκόµατη, στον Οδυσσέα γυρνώντας: 
«Γιε του Λαέρτη αρχοντογέννητε, πολύτεχνε Οδυσσέα, 
κρατήσου, σκόλασε τον πόλεµο και το φριχτό το απάλε, 
ο ∆ίας µην οργιστεί, ο βροντόλαλος του Κρόνου υγιός, µαζί σου!»  

545 Είπε η Αθηνά, κι αυτός την άκουσε και χάρηκε η καρδιά του' 
κι όρκους αγάπης έβαλε έπειτα να κάνουν η Παλλάδα 
τις δυο µεριές, του βροντοσκούταρου του γιου του Κρόνου η κόρη, 
το Μέντορα στο λάλο µοιάζοντας και στου κορµιού το διώµα. 
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