
 

 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, MIS:296442 Π 4.3.7: «Πρόσθετο 
ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας: Ψηφιοποίηση Αρχείου Γεωργακά.» 

Πόλεμος της Τρωάδος, στίχοι 13842-13899.  
  

 

 

 

13845

Ἐκεῖ ἔμαθεν ὁ Δυσσεὺς τοῦ τόπου τὰ μαντᾶτα 

καὶ ἀπὸ τὴν Πενόλοπην, τὴν γυνήν του, ὁμοίως, 

τὸ πῶς τριάκοντα ἄνθρωποι, πολλὰ μεγάλοι ἀνθρῶποι, 

ἀπὸ χωρῶν ἀλλοδαπῶν πάντες τὴν ἐζητοῦσαν. 

 

 

 

 

13850

Ὁ καθεὶς εἰς γυναῖκαν του ἐζήτει νὰ τὴν λάβῃ 

καὶ εἰς τὰ ἴδια εὐθὺς ταύτην τοῦ ἀγαγῆναι. 

Ἐκείνη δὲ οὐδέποτε ἠθέλησε νὰ ἀκούσῃ 

λόγον ποτὲ ἐπίμονον περὶ τοιούτου πραγμάτου˙ 

πιστοσύνην ἐφύλαγε καλλίστην τοῦ ἀνδρός της˙ 

 

 

 

 

13855

ἐκεῖνον ἐπεθύμησεν, ἐκεῖνον ἀναζήτα, 

ἐκεῖνον πάντα ἀνάμενε, νύκτα καὶ τὴν ἡμέραν. 

Ἐκεῖ τοῦ ἐμηνύθηκε ταῦτα τοῦ Ὀδυσσέως 

ἀπὸ τέτοιον ὁποὺ αὐτὸς ἀτός του καὶ τοὺς εἶδεν, 

ὅτι, ἐὰν θέλῃ, ἔσωθεν εἰς οἴκους τοὺς ἰδίους 

 

 

 

 

13860

θέλει εὑρεῖ τοὺς ἄρχοντας ὁποὺ εἶναι συναγμένοι˙ 

τὴν Πενολόπην θέλουσι νὰ ἐπάρουν μετ’ ἐκείνους˙ 

……………………………………κἂν θέλῃ κἂν οὐ θέλῃ˙ 

τίποτε οὐ φοβίζονται ἐκ τοὺς φοβερισμούς της. 

Ἤκουσε ταῦτα ὁ Δυσσεύς, ἐθλίβηκε μεγάλως. 

 

 

 

 

13865

Τὸν Ἄλκειον παρακαλεῖ, τὸν βασιλέα ἐκεῖνον, 

νὰ τοῦ δανείσῃ τὸν λαόν, τὴν δύναμίν του πᾶσαν, 

—ὀλίγον ἦν τὸ πέραμα— νὰ ὑπάῃ πρὸς τοὺς ἐχθρούς του

καὶ νὰ ἔχῃ λάβει ἐκδίκησιν τὴν βούλεται ἀπ’ ἐκείνους. 

Τόσα τὸν παρεκάλεσε τὸν βασιλέα Ἀλκεῖον, 

 

 

 

 

ὅτι μετ’ αὖτον καὶ αὐτὸς ἀτός του ὑπαγαίνει. 

Εὐθὺς δὲ ἐκατέλαβε τὴν χώραν ὁ Δυσσέας, 

ἐρεύνησε, κατέμαθε τὰ πάντα τῆς αὐλῆς του, 

ἔκρυψε τοὺς συντρόφους του, πούπετε μὴ φανῶσιν, 
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13870 ἤκουε τὰς πολλὰς χαρὰς τὰς εἴχασιν ἐκεῖνοι 

 

 

 

 

13875

ὁποὺ διὰ τὴν Πενόλοπην ἤσασιν, ἐβιαζόνταν. 

Τέτοιαν ἔκαμναν ταραχήν, τόσον μεγάλον κρότον, 

ὅτι πᾶν τὸ παλάτιον ἤχει τοῦ χαλασθῆναι. 

Βιόλες γὰρ καὶ σύριγγες, ὄργανα μελῳδοῦντα 

παντοδαπὰ ἐκρούσασιν, ἐχόρευαν, ἐσκίρτουν. 

 

 

 

 

13880

Υἱὸν γὰρ εἶχεν ὁ Δυσσεὺς μετὰ τῆς Πενολόπης, 

Θελέμαχος ἐλέγετον, ἤκουσε τὰ μαντάτα, 

πῶς ἦλθεν ὁ πατέρας του, εἶχε χαρὰν μεγάλην. 

Γοργὸν πρὸς αὖτον ἔδραμε, κρατεῖ, καταφιλεῖ τον. 

Ἠρώτησε τίς εἶναι αὐτοί, ἔμαθε τὸ καθένα. 

 

 

 

 

13885

Τὸν υἱόν του ἐλάλησε: «Σίγησε, μηδὲν εἴπῃς, 

νὰ ποίσω πρᾶγμα εἰς αὐτοὺς ὁποὺ νὰ τὸ θαυμάσῃς». 

Πλέον οὐδὲν ἀνάμεινεν, ἀλλὰ ταύτην τὴν νύκτα, 

ὁπόταν ἐκοιμήθησαν τῷ οἴνῳ ἀκορέστως, 

ὅλους τοὺς ἐκατέκοψεν, οὐδὲ εἷς ἀπελείφθη. 

 

 

 

 

13890

Οὕτως ἐξεκδικήθηκε τὴν νύκτα ἀπ’ ἐκείνους. 

Ὅταν ἀπὸ τὴν χώραν του ἔμαθον ὅτι ἦλθεν, 

ἐξ ὅλον τὸ βασίλειον τριγύρωθεν ἀπ’ ἄκρων 

ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν τρέχουσι πρὸς ἐκεῖνον˙ 

μετὰ μεγάλης τῆς χαρᾶς, μετὰ μεγάλου κρότου 

 

 

 

 

13895

ὅλοι τὸν ἀποδέχθησαν, ὅλοι τὸν προσκυνοῦσι. 

Ποτὲ τινὰς οὐχ εὕρηκεν ἄλλος χαρὰν τοσούτην, 

ὡς ηὗρεν εἰς τὴν χώραν του ὁ Δυσσέας ἐτότε. 

Ὅλοι τὸν ἐκανίσκευσαν λογάριν ὑπὲρ μέτρου. 

Ἐκ τὸν κόσμον ἠκούστηκεν ὁ ἔπαινος Πενολόπης˙ 

  ἐκ τὴν τιμήν της ἔλεγαν καὶ ἀπὸ τὴν πιστοσύνην, 

ἣν ἔδειξεν, ὡς ἔπρεπε, πρὸς τὸν αὐτῆς δεσπότην˙ 
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καὶ πάλιν γὰρ ἐξόπισθεν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας 

ἕως τέλους ἠγάπησε τὸν καλὸν Ὀδυσσέαν. 
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