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ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΜΑΙΟN

Αὐτὰρ ὁ ἐκ λιμένος προσέβη τρηχεῖαν ἀταρπὸν

Μάντρα
Εύμαιου

χῶρον ἀν᾽ ὑλήεντα δι᾽ ἄκριας, ᾗ οἱ Ἀθήνη

(στ. 1-28)

πέφραδε δῖον ὑφορβόν, ὅ οἱ βιότοιο μάλιστα
κήδετο οἰκήων, οὓς κτήσατο δῖος Ὀδυσσεύς.
Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ἐνὶ προδόμῳ εὗρ᾽ ἥμενον, ἔνθα οἱ αὐλὴ

Αυτός πάλι από το λιμάνι μονοπάτι κακοτράχαλο πήρε κι ανέβηκε,
μέσα από φαράγγια, σε τόπο δέντρα γεμάτο, όπου του εξήγησε η Αθήνη
ότι θα βρει τον θείο χοιροβοσκό, ο οποίος προπάντων το βιός του
από τους δούλους φρόντιζε, όσους στην κατοχή του είχεν ο θείος Οδυσσέας.
Κι αυτόν τον βρήκε στο προαύλιο καθισμένο, όπου αυλή ψηλή
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ὑψηλὴ δέδμητο, περισκέπτῳ ἐνὶ χώρῳ,

για τις ανάγκες του είχε κτισθεί, σε χώρο από παντού περίφρακτο,

καλή τε μεγάλη τε, περίδρομος· ἥν ῥα συβώτης

ωραία και μεγάλη, περίκλειστη· αυτήν ο ίδιος ο χοιροβοσκός

αὐτὸς δείμαθ᾽ ὕεσσιν ἀποιχομένοιο ἄνακτος,

έκτισε για τους χοίρους, όταν ο άνακτας βρισκόταν μακριά,

νόσφιν δεσποίνης καὶ Λαέρταο γέροντος,
ῥυτοῖσιν λάεσσι καὶ ἐθρίγκωσεν ἀχέρδῳ.

χωρίς η δέσποινα να το γνωρίζει κι ο γέροντας Λαέρτης,
με πέτρες που κουβάλησε, και μ’ αγριαχλαδιές στηθαίο έστησε.
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σταυροὺς δ᾽ ἐκτὸς ἔλασσε διαμπερὲς ἔνθα καὶ ἔνθα,

Απέξω πάλι πασάλους κάρφωσε απ’ άκρη σ’ άκρη πέρα ως πέρα,

πυκνοὺς καὶ θαμέας, τὸ μέλαν δρυὸς ἀμφικεάσσας·

πυκνούς και συνεχόμενους, από βελανιδιά τη φλούδα αφαιρώντας·

ἔντοσθεν δ᾽ αὐλῆς συφεοὺς δυοκαίδεκα ποίει

και στον αυλόγυρο από μέσα δώδεκα χοιροστάσια έφτιαξε

πλησίον ἀλλήλων, εὐνὰς συσίν· ἐν δὲ ἑκάστῳ
πεντήκοντα σύες χαμαιευνάδες ἐρχατόωντο,

πενήντα γουρούνια χαμοκύλιστα ήταν κλεισμένα
θηλυκά πάνω στη γέννα τους· τ’ αρσενικά πάλι έξω κοιμόντουσαν,

πολλὸν παυρότεροι· τοὺς γὰρ μινύθεσκον ἔδοντες

κατά πολύ λιγότερα· γιατί αυτά όλο λιγόστευαν καθώς τα έτρωγαν

ἀντίθεοι μνηστῆρες, ἐπεὶ προΐαλλε συβώτης

οι ισόθεοι μνηστήρες, μια κι ο χοιροβοσκός τον πιο ξεχωριστό

αἰεὶ ζατρεφέων σιάλων τὸν ἄριστον ἁπάντων·

κι αυτοί τρακόσοι εξήντα είχαν απομείνει (στο σύνολό τους).
Εκεί επίσης τέσσερεις σκύλοι θηρία όμοια νύκτα και μέρα

τέσσαρες, οὓς ἔθρεψε συβώτης, ὄρχαμος ἀνδρῶν.

ξαγρυπνούσαν, που ο χοιροβοσκός ανάθρεψε, πρώτος μέσα στους άνδρες.

αὐτὸς δ᾽ ἀμφὶ πόδεσσιν ἑοῖς ἀράρισκε πέδιλα,

Ο ίδιος πέδιλα (την ώρα αυτή) στα πόδια του προσάρμοζε,

τάμνων δέρμα βόειον ἐϋχροές· οἱ δὲ δὴ ἄλλοι

κόβοντας δέρμα βοδινό καλλίχρωμο· οι άλλοι πάλι (όσοι μαζί του ήταν)
πήγαν άλλος αλλού στους χοίρους εκεί που ήταν μαζεμένοι,
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οἱ τρεῖς· τὸν δὲ τέταρτον ἀποπροέηκε πόλινδε
σῦν ἀγέμεν μνηστῆρσιν ὑπερφιάλοισιν ἀνάγκῃ,
ὄφρ᾽ ἱερεύσαντες κρειῶν κορεσαίατο θυμόν.
Ἐξαπίνης δ᾽ Ὀδυσῆα ἴδον κύνες ὑλακόμωροι.
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απ’ όλους τους καλοθρεμμένους χοίρους συνέχεια σ’ εκείνους έστελλε·
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πὰρ δὲ κύνες θήρεσσιν ἐοικότες αἰὲν ἴαυον

οἴχοντ᾽ ἄλλυδις ἄλλος ἅμ᾽ ἀγρομένοισι σύεσσιν,

10

το ένα κοντά στο άλλο, κοιτώνες για τους χοίρους· και στο καθένα
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θήλειαι τοκάδες· τοὶ δ᾽ ἄρσενες ἐκτὸς ἴαυον,

οἱ δὲ τριηκόσιοί τε καὶ ἑξήκοντα πέλοντο.
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οι τρεις· τον τέταρτο στην πόλη κάτω έστειλε από πριν
Υποδοχή
Οδυσσέα
(στ. 29-71)

χοίρο να φέρει στους υπερφίαλους μνηστήρες αναγκαστικά,
για να χορτάσει, σφάζοντάς τον, κρέατα η ψυχή τους.
Ξαφνικά τον Οδυσσέα είδαν οι σκύλοι που ν’ αλυχτούν έχουν στο νου τους.
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