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ΑΦΙΞΙΣ ΕΙΣ ΙΘΑΚΗΝ

Ὣς ἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ,

Ο Αλκίνοος
προς Οδυσσέα
και Φαίακες

κηληθμῷ δ᾽ ἔσχοντο κατὰ μέγαρα σκιόεντα.
τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Ἀλκίνοος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·

(στ. 1-23)

“ὦ Ὀδυσεῦ, ἐπεὶ ἵκευ ἐμὸν ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ,
ὑψερεφές, τῷ σ᾽ οὔ τι παλιμπλαγχθέντα γ᾽ ὀΐω

Έτσι είπεν, κι εκείνοι όλοι χωρίς να βγάλουν λέξη βυθίστηκαν στη σιωπή, και
μαγεία τους κυρίεψε στις σκιερές του ανακτόρου αίθουσες.
Και προς αυτόν πάλι ο Αλκίνοος απάντησε και είπε·
«Οδυσσέα, μια και στο δικό μου ανάκτορο με τους χαλκούς πυλώνες έφτασες,
το υψηλόροφο, εσύ αλήθεια χωρίς να περιπλανηθείς ξανά νομίζω
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ἂψ ἀπονοστήσειν, εἰ καὶ μάλα πολλὰ πέπονθας.

πίσω θα επιστρέψεις, έστω κι αν έχεις πάθει πάρα πολλά.

ὑμέων δ᾽ ἀνδρὶ ἑκάστῳ ἐφιέμενος τάδε εἴρω,

Στον κάθε άνδρα πάλι από εσάς αυτά επιθυμώντας λέω,

ὅσσοι ἐνὶ μεγάροισι γερούσιον αἴθοπα οἶνον

όσοι στα μέγαρά μου μέσα το λαμπροκόκκινο για τους επιφανείς κρασί

αἰεὶ πίνετ᾽ ἐμοῖσιν, ἀκουάζεσθε δ᾽ ἀοιδοῦ.
εἵματα μὲν δὴ ξείνῳ ἐϋξέστῃ ἐνὶ χηλῷ

πίνετε συνεχώς και αφουγκράζεστε τον αοιδό.
Λοιπόν, τα ρούχα για τον ξένο σε σκαλιστή ωραία κασέλα
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κεῖται καὶ χρυσὸς πολυδαίδαλος ἄλλα τε πάντα

βρίσκονται, και ο περίτεχνος χρυσός και τ’ άλλα όλα

δῶρ᾽, ὅσα Φαιήκων βουληφόροι ἐνθάδ᾽ ἔνεικαν·

δώρα, όσα οι βουληφόροι των Φαιάκων εδώ έφεραν·

ἀλλ᾽ ἄγε οἱ δῶμεν τρίποδα μέγαν ἠδὲ λέβητα

αλλά εμπρός, σ’ αυτόν μεγάλο τρίποδα και λέβητα ας δώσομε

ἀνδρακάς· ἡμεῖς δ᾽ αὖτε ἀγειρόμενοι κατὰ δῆμον
τισόμεθ᾽· ἀργαλέον γὰρ ἕνα προικὸς χαρίσασθαι.”

θ’ αναπληρώσομε· σκληρό τα δώρα ένας να προσφέρει.»
Αυτοί λοιπόν πήγαν να κοιμηθούν στο σπίτι του ο καθένας·

ἦμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,

και μόλις την αυγή φάνηκε η ροδοδάκτυλη Ηώς,

νῆάδ᾽ ἐπεσσεύοντο, φέρον δ᾽ εὐήνορα χαλκόν.

έσπευσαν προς το πλοίο τον ωραίο για τους άνδρες φέρνοντας χαλκό.
Κι αυτά καλά τα τοποθέτησε η ιερή ορμή του Αλκινόου, ο ίδιος πάνω στο πλοίο
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αὐτὸς ἰὼν διὰ νηὸς ὑπὸ ζυγά, μή τιν᾽ ἑταίρων

κάτω απ’ τα ζυγά, μήπως και από τους συντρόφους κάποιον εμποδίζουν

βλάπτοι ἐλαυνόντων, ὁπότε σπερχοίατ᾽ ἐρετμοῖς.

την ώρα που κωπηλατούν, όταν με τα κουπιά γοργοπετούν στο πέλαγος·

οἱ δ᾽ εἰς Ἀλκινόοιο κίον καὶ δαῖτ᾽ ἀλέγυνον.

κι εκείνοι έπειτα στου Αλκινόου πήγαν και το τραπέζι ετοίμαζαν.

Tοῖσι δὲ βοῦν ἱέρευσ᾽ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο
μῆρα δὲ κήαντες δαίνυντ᾽ ἐρικυδέα δαῖτα
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Αποχαιρετισμός
Οδυσσέα
(στ. 24-62)
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Γι’ αυτούς δε πάλι μόσχο θυσίασε η ιερή ορμή του Αλκινόου
στο Δία τον μελανοσύννεφο, το γιο του Κρόνου, που όλους κυβερνά.
Κι αφού έκαψαν τα μεριά έτρωγαν το περισπούδαστο τραπέζι

τερπόμενοι· μετὰ δέ σφιν ἐμέλπετο θεῖος ἀοιδός,

απολαμβάνοντας· κι ανάμεσα σ’ αυτούς τραγούδαγε ο θείος αοιδός,

Δημόδοκος, λαοῖσι τετιμένος. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς

ο Δημόδοκος, μέσα στο πλήθος τιμημένος· ο Οδυσσέας πάλι

πολλὰ πρὸς ἠέλιον κεφαλὴν τρέπε παμφανόωντα,

συχνά στον ήλιο το λαμπρό έστρεφε το κεφάλι,
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Έτσι είπεν ο Αλκίνοος, κι ο λόγος του σ’ εκείνους άρεσε.

οἱ μὲν κακκείοντες ἔβαν οἶκόνδε ἕκαστος,

Ζηνὶ κελαινεφέϊ Κρονίδῃ, ὃς πᾶσιν ἀνάσσει.
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ο κάθε άνδρας έναν· εμείς δε πάλι από τον δήμο συγκεντρώνοντας
15

Ὣς ἔφατ᾽ Ἀλκίνοος, τοῖσιν δ᾽ ἐπιὴνδανε μῦθος.

καὶ τὰ μὲν εὖ κατέθηχ᾽ ἱερὸν μένος Ἀλκινόοιο,
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δῦναι ἐπειγόμενος· δὴ γὰρ μενέαινε νέεσθαι.

ΑΦΙΞΙΣ ΕΙΣ ΙΘΑΚΗΝ
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να δύσει επειγόμενος· γιατί ποθούσε να επιστρέψει.

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀνὴρ δόρποιο λιλαίεται, ᾧ τε πανῆμαρ

Πώς όταν άνδρας το δείπνο λαχταρά, και στον οποίο όλη τη μέρα

νειὸν ἀν᾽ ἕλκητον βόε οἴνοπε πηκτὸν ἄροτρον·

δυό βόδια κρασοκόκκινα σ’ ακαλλιέργητο αγρό σέρνουν σκληρό το άροτρο·

ἀσπασίως δ᾽ ἄρα τῷ κατέδυ φάος ἠελίοιο

κι αυτόν πραγματικά χαρά γεμίζει το φως του ήλιου που πάει να δύσει

δόρπον ἐποίχεσθαι, βλάβεται δέ τε γούνατ᾽ ἰόντι·

στο δείπνο για να τρέξει, κι όπως βαδίζει τα γόνατα λυγίζουν·

ὣς Ὀδυσῆ᾽ ἀσπαστὸν ἔδυ φάος ἠελίοιο.
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έτσι και τον Οδυσσέα γέμισε χαρά το φως του ήλιου που έδυε.

αἶψα δὲ Φαιήκεσσι φιληρέτμοισι μετηύδα,

Κι αμέσως προς τους Φαίακες τους φιλοτάξιδους απηύθυνε τον λόγο,

Ἀλκινόῳ δὲ μάλιστα πιφαυσκόμενος φάτο μῦθον·

μάλιστα προς τον Αλκίνοο στράφηκε και είπε·

“Ἀλκίνοε κρεῖον, πάντων ἀριδείκετε λαῶν,

«Αλκίνοε ηγήτορα, υπέρτατε αυτών που κατοικούν εδώ,

πέμπετέ με σπείσαντες ἀπήμονα, χαίρετε δ᾽ αὐτοί·

σπίτι μου να με στείλετε μετά από τη θυσία σώο, κι εσείς να χαίρεστε·

ἤδη γὰρ τετέλεσται ἅ μοι φίλος ἤθελε θυμός,

40

ήδη έχουν συντελεσθεί όσα η καρδιά μου ήθελε,

πομπὴ καὶ φίλα δῶρα, τά μοι θεοὶ Οὐρανίωνες

πομπή και δώρα προσφιλή, τα οποία μακάρι οι ουράνιοι θεοί

ὄλβια ποιήσειαν. ἀμύμονα δ᾽ οἴκοι ἄκοιτιν

τρισόλβια να μου κάνουν. Είθε επιστρέφοντας άψογη τη γυναίκα μου

νοστήσας εὕροιμι σὺν ἀρτεμέεσσι φίλοισιν.

στο σπίτι μου να βρω με τους δικούς μου ασφαλείς.

ὑμεῖς δ᾽ αὖθι μένοντες ἐϋφραίνοιτε γυναῖκας

Κι εσείς πάλι μένοντας στον τόπο σας χαρά να δίνετε στις ύπανδρες

κουριδίας καὶ τέκνα· θεοὶ δ᾽ ἀρετὴν ὀπάσειαν
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παντοίην, καὶ μή τι κακὸν μεταδήμιον εἴη.”

γυναίκες σας και στα παιδιά σας· και οι θεοί καλά να σας χαρίσουν

Ὣς ἔφαθ᾽, οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπῄνεον ἠδ᾽ ἐκέλευον

τον ξένο σπίτι του να στείλουν, μια και καταπώς έπρεπε μίλησε.
Και τότε προς τον κήρυκα απευθύνθηκε η ορμή του Αλκινόου·
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«Ποντόνοε, τον κρατήρα συγκερνώντας μοίρασε το μεθυστικό κρασί

πᾶσιν ἀνὰ μέγαρον, ὄφρ᾽ εὐξάμενοι Διὶ πατρὶ

σ’ όλους μέσα στο μέγαρο, αφού στον πατέρα Δία ευχηθούμε

τὸν ξεῖνον πέμπωμεν ἑὴν ἐς πατρίδα γαῖαν.”

τον ξένο να συνοδεύσομε στην πατρική δική του γη.»

Ὣς φάτο, Ποντόνοος δὲ μελίφρονα οἶνον ἐκίρνα,
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θεούς έχυναν στάλες, αυτούς που έχουν τον απέραντο ουρανό,
από εκεί, από τις θέσεις τους. Πάνω σηκώθηκεν ο θείος Οδυσσέας,

Ἀρήτῃ δ᾽ ἐν χειρὶ τίθει δέπας ἀμφικύπελλον,

στο χέρι της Αρήτης έβαλε κύπελλο αμφίστομο,

καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·

και προσφωνώντας την έλεγε λόγια που πετούν στον άνεμο·

“Xαῖρέ μοι, ὦ βασίλεια, διαμπερές, εἰς ὅ κε γῆρας

«Χαίρε μου, ω βασίλισσα, παντοτεινά, ωσότου να σε βρουν
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τα γηρατειά κι ο θάνατος, που τους ανθρώπους συντροφεύουν.

αὐτὰρ ἐγὼ νέομαι· σὺ δὲ τέρπεο τῷδ᾽ ἐνὶ οἴκῳ

Εγώ λοιπόν γυρίζω στην πατρική μου γη· σύ πάλι σ’ αυτό το σπίτι χαρές να έχεις

παισί τε καὶ λαοῖσι καὶ Ἀλκινόῳ βασιλῆϊ.”

με τα παιδιά σου και το λαό και με τον βασιλιά Αλκίνοο.»

[ 424 ]

50

και σ’ όλους μοίραζε προσεκτικά· κι εκείνοι στους μακάριους

αὐτόθεν ἐξ ἑδρέων. ἀνὰ δ᾽ ἵστατο δῖος Ὀδυσσεύς,

Ὣς εἰπὼν ὑπὲρ οὐδὸν ἐβήσετο δῖος Ὀδυσσεύς.
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Έτσι είπεν, και ο Ποντόνοος το μελίφρονο κρασί συγκέρασε,

νώμησεν δ᾽ ἄρα πᾶσιν ἐπισταδόν· οἱ δὲ θεοῖσιν

ἔλθῃ καὶ θάνατος, τά τ᾽ ἐπ᾽ ἀνθρώποισι πέλονται.

40

Έτσι είπεν, κι εκείνοι όλοι επικροτούσαν και παρότρυναν

καὶ τότε κήρυκα προσέφη μένος Ἀλκινόοιο·

ἔσπεισαν μακάρεσσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
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κάθε λογής, κι ουδέποτε κακό στο δήμο να συμβεί.»

πεμπέμεναι τὸν ξεῖνον, ἐπεὶ κατὰ μοῖραν ἔειπε.
“Ποντόνοε, κρητῆρα κερασσάμενος μέθυ νεῖμον
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Έτσι αφού είπεν έφυγε, το κατώφλι δρασκελώντας, ο θείος Οδυσσέας.
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