ΡΑΨΩΔΙΑ β

ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΑΠΟΔΗΜΙΑ

ἀλλ᾽ ἴομεν, μὴ δηθὰ διατρίβωμεν ὁδοῖο.”
Ὣς ἄρα φωνήσασ᾽ ἡγήσατο Παλλὰς Ἀθήνη

αλλά εμπρός, ας μην καθυστερούμε άλλο από το δρόμο μας.»
Έτσι αφού είπε πήγαινε μπροστά η Παλλάς Αθήνη
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καρπαλίμως· ὁ δ᾽ ἔπειτα μετ᾽ ἴχνια βαῖνε θεοῖο.

με βήμα γρήγορο· κι εκείνος πίσω βάδιζε στ’ αχνάρια της θεάς.

αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἐπὶ νῆα κατήλυθον ἠδὲ θάλασσαν,

Όταν λοιπόν κατέβηκαν στο πλοίο και στη θάλασσα,

εὗρον ἔπειτ᾽ ἐπὶ θινὶ κάρη κομόωντας ἑταίρους.

βρήκαν αμέσως στην ακτή τους πλούσιους στην κόμη σύντροφους.

τοῖσι δὲ καὶ μετέειφ᾽ ἱερὴ ἲς Τηλεμάχοιο·

Και προς αυτούς λόγο απηύθυνε η ιερή του Τηλεμάχου ορμή·

“Δεῦτε, φίλοι, ἤϊα φερώμεθα· πάντα γὰρ ἤδη

«Εμπρός, φίλοι, ας μεταφέρομε ό,τι χρειάζεται· ήδη τα πάντα
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ἁθρό᾽ ἐνὶ μεγάρῳ· μήτηρ δ᾽ ἐμὴ οὔ τι πέπυσται,

συγκεντρωμένα στο παλάτι· η δε μητέρα μου δεν ξέρει τίποτε,

οὐδ᾽ ἄλλαι δμῳαί, μία δ᾽ οἴη μῦθον ἄκουσεν.”

ούτε και δούλες άλλες, αλλά μιά μόνη γνωρίζει την απόφαση.»

Ὣς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο, τοὶ δ᾽ ἅμ᾽ ἕποντο.

Αναχώρηση
(στ. 413-34)

οἱ δ᾽ ἄρα πάντα φέροντες ἐϋσσέλμῳ ἐπὶ νηῒ
κάτθεσαν, ὡς ἐκέλευσεν Ὀδυσσῆος φίλος υἱός.
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Κι αφού μετέφεραν τα πάντα, στο πλοίο με το ανθεκτικό σκαρί
τα τοποθέτησαν, όπως επρόσταξεν ο φίλος γιος του Οδυσσέα.

ἂν δ᾽ ἄρα Τηλέμαχος νηὸς βαῖν᾽, ἄρχε δ᾽ Ἀθήνη,

Ο δε Τηλέμαχος ανέβηκε στο πλοίο, είχεν προηγηθεί η Αθηνά,
στην πρύμνη εκείνη κάθισε του πλοίου, κοντά σ’ αυτήν

ἕζετο Τηλέμαχος· τοὶ δὲ πρυμνήσι᾽ ἔλυσαν,

κάθισε κι ο Τηλέμαχος· οι άλλοι τα παλαμάρια έλυσαν,

ἂν δὲ καὶ αὐτοὶ βάντες ἐπὶ κληῗσι καθῖζον.

κι αφού ανέβηκαν κι αυτοί κάθισαν στους σκαρμούς.
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Κι άνεμον ούριο σ’ αυτούς φυσούσε η λαμπερόφθαλμη Αθήνη,

ἀκραῆ ζέφυρον, κελάδοντ᾽ ἐπὶ οἴνοπα πόντον.

τον Ζέφυρο τον απαλό, που θρόιζε στο σκοτεινό πέλαγος.

Τηλέμαχος δ᾽ ἑτάροισιν ἐποτρύνας ἐκέλευσεν

Ο δε Τηλέμαχος κουράγιο στους συντρόφους δίνοντας διέταξε

ὅπλων ἅπτεσθαι· τοὶ δ᾽ ὀτρύνοντος ἄκουσαν.

δουλειά να πιάσουν στ’ άρμενα· κι αυτοί στις προσταγές υπάκουσαν.

ἱστὸν δ᾽ εἰλάτινον κοίλης ἔντοσθε μεσόδμης

Και τον ελάτινον ιστό στο κοίλο μέσα του μεσοδοκού

στῆσαν ἀείραντες, κατὰ δὲ προτόνοισιν ἔδησαν,
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έστησαν ανυψώνοντας, γερά με τα σχοινιά τον έδεσαν,

ἕλκον δ᾽ ἱστία λευκὰ ἐϋστρέπτοισι βοεῦσιν.

κι άνοιξαν τα λευκά πανιά με τα καλοστριμμένα βοϊδόλουρα.

ἔπρησεν δ᾽ ἄνεμος μέσον ἱστίον, ἀμφὶ δὲ κῦμα

Και φούσκωσεν ο άνεμος το κεντρικό πανί, και στην καρίνα γύρω

στείρῃ πορφύρεον μεγάλ᾽ ἴαχε νηὸς ἰούσης·

το αφρισμένο κύμα πάφλαζε δυνατά καθώς το πλοίο προχωρούσε.

ἡ δ᾽ ἔθεεν κατὰ κῦμα διαπρήσσουσα κέλευθον.

Κι αυτό στο κύμα πέταγε σε πέρας φέρνοντας το δρόμο του.

δησάμενοι δ᾽ ἄρα ὅπλα θοὴν ἀνὰ νῆα μέλαιναν
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Κι αφού τα άρμενα έδεσαν στο γρήγορο, το μελανό καράβι,

στήσαντο κρητῆρας ἐπιστεφέας οἴνοιο,

κρατήρες έστησαν γεμάτους ως τα χείλη με κρασί,

λεῖβον δ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖς αἰειγενέτῃσιν,

και στους αθάνατους θεούς τους προαιώνιους έχυναν στάλες,

ἐκ πάντων δὲ μάλιστα Διὸς γλαυκώπιδι κούρῃ.

κι απ’ όλους μάλιστα στην κόρη τη γλαυκώπιδα του Δία.

παννυχίη μέν ῥ᾽ ἥ γε καὶ ἠῶ πεῖρε κέλευθον.

Ολονυχτίς λοιπόν και την αυγή εκείνο έτρεχε στο δρόμο του.
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Έτσι αφού είπεν πήγαινε μπροστά, κι αυτοί μαζί ακολουθούσαν.

νηῒ δ᾽ ἐνὶ πρύμνῃ κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο· ἄγχι δ᾽ ἄρ᾽ αὐτῆς

τοῖσιν δ᾽ ἴκμενον οὖρον ἵει γλαυκῶπις Ἀθήνη,

405
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