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τραγούδι ζ 

Ὀδυσσέως ἄφιξις εἰς Φαίακας 
ἧος χυτλώσαιτο σὺν ἀµφιπόλοισι γυναιξίν. 
ἡ δ ̓ ἔλαβεν µάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα, 
µάστιξεν δ ̓ ἐλάαν: καναχὴ δ ̓ ἦν ἡµιόνοιιν. 
αἱ δ ̓ ἄµοτον τανύοντο, φέρ ον δ ̓ ἐσθῆτα καὶ αὐτήν, 
οὐκ οἴην, ἅµα τῇ γε καὶ ἀµφίπολοι κίον ἄλλαι. 

αἱ δ ̓ ὅτε δὴ ποταµοῖο ῥόον περικαλλέ ̓ ἵκοντο, 
ἔνθ ̓ ἦ τοι πλυνοὶ ἦσαν ἐπηετανοί, πολὺ δ ̓ ὕδωρ 
καλὸν ὑπεκπρόρεεν µάλα περ ῥυπόωντα καθῆραι, 
ἔνθ ̓ αἵ γ ̓ ἡµιόνους µὲν ὑπεκπροέλυσαν ἀπήνης. 
καὶ τὰς µὲν σεῦαν ποταµὸν πάρα δινήεντα 

τρώγειν ἄγρωστιν µελιη δέα: ταὶ δ ̓ ἀπ ̓ ἀπήνης 
εἵµατα χερσὶν ἕλοντο καὶ ἐσφόρεον µέλαν ὕδωρ, 
στεῖβον δ ̓ ἐν βόθροισι θοῶς ἔριδα προφέρουσαι. 
αὐτὰρ ἐπεὶ πλῦνάν τε κ άθηράν τε ῥύπα πάντα, 
ἑξείης πέτασαν παρὰ θῖν ̓ ἁλός, ἧχι µάλιστα 

λάιγγας ποτὶ χέρσον ἀποπλύνεσκε θάλασσα. 
αἱ δὲ λοεσσάµεναι καὶ χρισάµεναι λίπ ̓ ἐλαίῳ 
δεῖπνον ἔπειθ ̓ εἵλοντο παρ ̓ ὄχθῃσιν ποταµοῖο, 
εἵµατα δ ̓ ἠελίοιο µένον τερσήµεναι αὐγῇ. 
αὐτὰρ ἐπεὶ σίτου τάρφθ εν δµῳαί τε καὶ αὐτή, 

σφαίρῃ ταὶ δ ̓ ἄρ ̓ ἔπαιζον, ἀπὸ κρήδεµνα βαλοῦσαι: 
τῇσι δὲ Ναυσικάα λευκώλενος ἤρχετο µολπῆς. 
οἵη δ ̓ Ἄρτεµις εἶσι κατ ̓ οὔρεα ἰοχέαιρα, 
ἢ κατὰ Τηύ γετον περιµήκετον ἢ Ἐρύµανθον, 
τερποµένη κάπροισι κ αὶ ὠκείῃς ἐλάφοισι: 

τῇ δέ θ ̓ ἅµα νύµφαι, κοῦραι ∆ιὸς αἰγιόχοιο, 
ἀγρονόµοι παίζουσι, γέγηθε δέ τε φρένα Λητώ: 
πασάων δ ̓ ὑπὲρ ἥ γε κάρη ἔχει ἠδὲ µέτωπα, 
ῥεῖά τ ̓ ἀριγνώτη πέλετα ι, καλαὶ δέ τε πᾶσαι: 
ὣς ἥ γ ̓ ἀµφιπόλοισι µετέπρεπε παρθένος ἀδµής. 

ἀλλ ̓ ὅτε δὴ ἄρ ̓ ἔµελλε πάλιν οἶκόνδε νέεσθαι 
ζεύξασ ̓ ἡµιόνους πτύξασά τε εἵµατα καλά, 
ἔνθ ̓ αὖτ ̓ ἄλλ ̓ ἐνόησε θεά, γλαυκῶπις Ἀθήνη, 
ὡς Ὀδυσεὺς ἔγροιτο, ἴδοι τ ̓ ἐυώπιδα κούρην, 
ἥ οἱ Φαιήκων ἀνδρῶν πόλιν ἡγήσαιτο. 

σφαῖραν ἔπειτ ̓ ἔρριψε µ ετ ̓ ἀµφίπολον βασίλεια: 
ἀµφιπόλου µὲν ἅµαρτε, βαθείῃ δ ̓ ἔµβαλε δίνῃ: 



αἱ δ ̓ ἐπὶ µακρὸν ἄυσαν: ὁ δ̓ ἔγρετο δῖος Ὀδυσσεύς, 
ἑζόµενος δ ̓ ὥρµαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυµόν: 
«ὤ µοι ἐγώ, τέων αὖτε βροτῶν ἐς γαῖαν ἱκάνω; 

ἦ ῥ ̓ οἵ γ ̓ ὑβρισταί τε κ αὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι, 
ἦε φιλόξεινοι καί σφιν νόος ἐστὶ θεουδής; 
ὥς τέ µε κουράων ἀµφήλυθε θῆλυς ἀυτή: 
νυµφάων, αἳ ἔχουσ ̓ ὀ ρέων αἰπεινὰ κάρηνα 
καὶ πηγὰς ποταµῶν καὶ πίσεα ποιήεντα. 

ἦ νύ που ἀνθρώπων εἰµὶ σχεδὸν αὐδηέντων; 
ἀλλ ̓ ἄγ ̓ ἐγὼν αὐτὸς πειρήσοµαι ἠδὲ ἴδωµαι.» 
ὣς εἰπὼν θάµνων ὑπεδύσετο δῖος Ὀδυσσεύς, 
ἐκ πυκινῆς δ ̓ ὕλης πτόρ θον κλάσε χειρὶ παχείῃ 
φύλλων, ὡς ῥύσαιτο περὶ χροὶ µήδεα φωτός. 

βῆ δ ̓ ἴµεν ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος ἀλκὶ πεποιθώς, 
ὅς τ ̓ εἶσ ̓ ὑόµενος καὶ ἀ ήµενος, ἐν δέ οἱ ὄσσε 
δαίεται: αὐτὰρ ὁ βουσὶ µετέρχεται ἢ ὀίεσσιν 
ἠὲ µετ ̓ ἀγροτέρας ἐλάφους: κέλεται δέ ἑ γαστὴρ 
µήλων πειρήσοντα καὶ ἐς πυκινὸν δόµον ἐλθεῖν: 

ὣς Ὀδυσεὺς κούρῃσιν ἐυπλοκάµοισιν ἔµελλε 
µίξεσθαι, γυµνός περ ἐών: χρειὼ γὰρ ἵκανε. 
σµερδαλέος δ ̓ αὐτῇσι φάνη κεκακωµένος ἅλµῃ, 
τρέσσαν δ ̓ ἄλλυδις ἄλλη ἐπ ̓ ἠιόνας προὐχούσας: 
οἴη δ ̓ Ἀλκινόου θυγάτηρ µένε: τῇ γὰρ Ἀθήνη 

θάρσος ἐνὶ φρεσὶ θῆκε κα ὶ ἐκ δέος εἵλετο γυίων. 
στῆ δ ̓ ἄντα σχοµένη: ὁ δὲ µερµήριξεν Ὀδυσσεύς, 
ἢ γούνων λίσσοιτο λαβὼν ἐυώπιδα κούρην, 
ἦ αὔτως ἐπέεσσιν ἀποσταδὰ µειλιχίοισι 
λίσσοιτ ̓, εἰ δείξειε πόλιν καὶ εἵµατα δοίη. 

ὣς ἄρα οἱ φρονέοντι δο άσσατο κέρδιον εἶναι, 
λίσσεσθαι ἐπέεσσιν ἀποσταδὰ µειλιχίοισι, 
µή οἱ γοῦνα λαβόντι χολώσαιτο φρένα κούρη. 
αὐτίκα µειλίχιον καὶ κ ερδαλέον φάτο µῦθον. 
«γουνοῦµαί σε, ἄνασσα: θεό ς νύ τις, ἦ βροτός ἐσσι; 

εἰ µέν τις θεός ἐσσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν, 
Ἀρτέµιδί σε ἐγώ γε, ∆ιὸς κούρῃ µεγάλοιο, 
εἶδός τε µέγεθός τε φυήν τ ̓ ἄγχιστα ἐίσκω: 
εἰ δέ τίς ἐσσι βροτῶν, τοὶ ἐπὶ χθονὶ ναιετάουσιν, 
τρὶς µάκαρες µὲν σοί γε πατὴρ καὶ πότνια µήτηρ, 

τρὶς µάκαρες δὲ κασίγνητοι: µάλα πού σφισι θυµὸς 
αἰὲν ἐυφροσύνῃσιν ἰαίνεται εἵνεκα σεῖο, 
λευσσόντων τοιόνδε θάλος χορὸν εἰσοιχνεῦσαν. 



κεῖνος δ ̓ αὖ περὶ κῆρι µακάρτατος ἔξοχον ἄλλων, 
ὅς κέ σ ̓ ἐέδνοισι βρίσας οἶκόνδ ̓ ἀγάγηται. 

οὐ γάρ πω τοιοῦτον ἴδον βροτὸν ὀφθαλµοῖσιν, 
οὔτ ̓ ἄνδρ ̓ οὔτε γυναῖκα: σέβας µ ̓ ἔχει εἰσορόωντα. 
∆ήλῳ δή ποτε τοῖον Ἀπόλλωνος παρὰ βωµῷ 
φοίνικος νέον ἔρνος ἀνερχόµενον ἐνόησα: 
ἦλθον γὰρ καὶ κεῖσε, πολὺς δέ µοι ἕσπετο λαός, 

τὴν ὁδὸν ᾗ δὴ µέλλεν ἐµοὶ κακὰ κήδε ̓ ἔσεσθαι. 
ὣς δ ̓ αὔτως καὶ κεῖνο ἰδὼν ἐτεθήπεα θυµῷ 
δήν, ἐπεὶ οὔ πω τοῖον ἀνήλυθεν ἐκ δόρυ γαίης, 
ὡς σέ, γύναι, ἄγαµαί τε τέ θηπά τε, δείδια δ ̓ αἰνῶς 
γούνων ἅψασθαι: χαλεπὸν δέ µε πένθος ἱκάνει 

χθιζὸς ἐεικοστῷ φύγον ἤµατι οἴνοπα πόντον: 
τόφρα δέ µ ̓ αἰεὶ κῦµ ̓ ἐφόρει κραιπναί τε θύελλαι 
νήσου ἀπ ̓ Ὠγυγίης. νῦν δ ̓ ἐνθάδε κάββαλε δαίµων, 
ὄφρ ̓ ἔτι που καὶ τῇδε πάθω κακόν: οὐ γὰρ ὀίω 
παύσεσθ ̓, ἀλλ ̓ ἔτι πολλὰ θεοὶ τελέουσι πάροιθεν. 

ἀλλά, ἄνασσ ̓, ἐλέαιρε: σὲ γὰρ κακὰ πολλὰ µογήσας 
ἐς πρώτην ἱκόµην, τῶν δ ̓ ἄλλων οὔ τινα οἶδα 
ἀνθρώπων, οἳ τήνδε πόλιν καὶ γαῖαν ἔχουσιν. 
ἄστυ δέ µοι δεῖξον, δὸς δὲ ῥάκος ἀµφιβαλέσθαι, 
εἴ τί που εἴλυµα σπείρ ων ἔχες ἐνθάδ ̓ ἰοῦσα. 

σοὶ δὲ θεοὶ τόσα δοῖεν ὅσα φρεσὶ σῇσι µενοινᾷς, 
ἄνδρα τε καὶ οἶκον, καὶ ὁµοφροσύνην ὀπάσειαν 
ἐσθλήν: οὐ µὲν γὰρ τοῦ γε κρεῖσσον καὶ ἄρειον, 
ἢ ὅθ ̓ ὁµοφρονέοντε νοήµασιν οἶκον ἔχητον 
ἀνὴρ ἠδὲ γυνή: πόλλχάρµατα δ ̓ εὐµενέτῃσι, µάλ 

χάρµατα δ ̓ εὐµενέτῃσι, µάλ ιστα δέ τ ̓ ἔκλυον αὐτοί.» 
τὸν δ ̓ αὖ Ναυσικάα λευκώλενος ἀντίον ηὔδα: 
«ξεῖν ̓, ἐπεὶ οὔτε κακῷ οὔτ ̓ ἄφρονι φωτὶ ἔοικας: 
Ζεὺς δ ̓ αὐτὸς νέµει ὄλβον Ὀλύµπιος ἀνθρώποισιν, 
ἐσθλοῖς ἠδὲ κακοῖσιν, ὅπως ἐθέλῃσιν, ἑκάστῳ: 

καί που σοὶ τάδ ̓ ἔδωκε, σὲ δὲ χρὴ τετλάµεν ἔµπης. 
νῦν δ ̓, ἐπεὶ ἡµετέρην τε πόλιν καὶ γαῖαν ἱκάνεις, 
οὔτ ̓ οὖν ἐσθῆτος δευήσεαι οὔτε τευ ἄλλου, 
ὧν ἐπέοιχ ̓ ἱκέτην ταλαπείριον ἀντιάσαντα. 
ἄστυ δέ τοι δείξω, ἐρέω δέ τοι οὔνοµα λαῶν. 

Φαίηκες µὲν τήνδε πόλιν καὶ γαῖαν ἔχουσιν, 
εἰµὶ δ ̓ ἐγὼ θυγάτηρ µεγαλήτορος Ἀλκινόοιο, 
τοῦ δ ̓ ἐκ Φαιήκων ἔχεται κάρτος τε βίη τε.» 



ἦ ῥα καὶ ἀµφιπόλοισιν ἐυπλοκάµοισι κέλευσε: 
«στῆτέ µοι, ἀµφίπολοι: πόσ ε φεύγετε φῶτα ἰδοῦσαι 

ἦ µή πού τινα δυσµενέων φάσθ ̓ ἔµµεναι ἀνδρῶν; 
οὐκ ἔσθ ̓ οὗτος ἀνὴρ διερὸς βροτὸς οὐδὲ γένηται, 
ὅς κεν Φαιήκων ἀνδρῶν ἐς γαῖαν ἵκηται 
δηιοτῆτα φέρων: µάλα γὰρ φίλοι ἀθανάτοισιν. 

 


