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PENELOPE ULIXI (H Πηνελόπη προς τον Οδυσσέα) 

Haec tua Penelope lento tibi mittit, Ulixe;       

Αυτά γράφει η Πηνελόπη σου, σε σένα τον απρόθυμο, Οδυσσέα! 

nil mihi rescribas attinet: ipse veni!   

δεν έχει νόημα να μου απαντήσεις: έλα ο ίδιος! 

Troia iacet certe, Danais invisa puellis;       

Η Τροία έχει πράγματι πέσει, μισητή από τις κόρες των Αχαιών· 

vix Priamus tanti totaque Troia fuit.   

Αλλά δεν άξιζε ο Πρίαμος και όλη η Τροία τη μοίρα αυτή. 

o utinam tum, cum Lacedaemona classe petebat,       

μακάρι, τότε, όταν έπλεε προς τη Σπάρτη, 

obrutus insanis esset adulter aquis!   

να τον σκέπαζε τον μοιχό το μανιασμένο πέλαγος! 

non ego deserto iacuissem frigida lecto,       

δεν θα πλάγιαζα τώρα παγωμένη σε έρημη κλίνη, 

nec quererer tardos ire relicta dies;   

ούτε θα παραπονιόμουν που με εγκατέλειψε και έφυγε τόσα χρόνια· 

nec mihi quaerenti spatiosam fallere noctem    

ούτε γυρεύοντας να ξεγελάσω τη μακρόσυρτη νύχτα 

lassaret viduas pendula tela manus.   

τα έρημα χέρια μου θα καταπονούσε ο κρεμάμενος ιστός. 

Quando ego non timui graviora pericula veris?       

Πότε εγώ δεν φοβήθηκα για κινδύνους μεγαλύτερους από τους πραγματικούς; 

res est solliciti plena timoris amor.   

Ο έρωτας είναι μια υπόθεση γεμάτη αγωνία και φόβο. 

in te fingebam violentos Troas ituros;       



φανταζόμουν τους Τρώες άγρια να σου επιτίθενται· 

nomine in Hectoreo pallida semper eram.   

στο άκουσμα του ονόματος του Έκτορα πάντα χλώμιαζα. 

sive quis Antilochum narrabat ab hoste revictum,       

αν πάλι κάποιος διηγόταν την ήττα του Αντίλοχου από τον εχθρό, 

Antilochus nostri causa timoris erat;     

ο Αντίλοχος γινόταν αιτία του φόβου μου· 

sive Menoetiaden falsis cecidisse sub armis,       

αν πάλι κάποιος διηγόταν πως ο Πάτροκλος με την ψεύτικη αρματωσιά του 

έπεσε στη μάχη 

flebam successu posse carere dolos.   

έκλαιγα που ο δόλος του δεν μπόρεσε να επιτύχει.  

sanguine Tlepolemus Lyciam tepefecerat hastam;       

ο Τληπόλεμος ζέστανε με το αίμα του το λυκιακό δόρυ· 

Tlepolemi leto cura novata mea est.                                                      20 

ο χαμός του έδινε νέα τροφή στην έγνοια μου. 

denique, quisquis erat castris iugulatus Achivis,       

εν ολίγοις, οποιοσδήποτε ήταν που είχε σκοτωθεί στο στρατόπεδο των Αχαιών 

frigidius glacie pectus amantis erat.   

πιο παγωμένη κι από τον πάγο γινόταν η καρδιά της αγαπημένης σου. 

Sed bene consuluit casto deus aequus amori.      

Ωστόσο ο θεός προστάτης της αγνής αγάπης ήταν ευνοϊκός 

versa est in cineres sospite Troia viro.   

στάχτες έγινε η Τροία και σώος παρέμεινε ο άντρας μου. 

Argolici rediere duces, altaria fumant;      

Οι οπλαρχηγοί του Άργους επέστρεψαν, οι βωμοί καπνίζουν, 

ponitur ad patrios barbara praeda deos.   



βάρβαρη λεία προσφέρεται στους πατρώους θεούς.  

grata ferunt nymphae pro salvis dona maritis;       

οι νιόπαντρες προσφέρουν δώρα ευχαριστίας για τη σωτηρία των συζύγων. 

illi victa suis Troica fata canunt.   

Εκείνοι αφηγούνται για τη μοίρα της Τροίας πως κάμφθηκε από τους ίδιους. 

mirantur iustique senes trepidaeque puellae;       

με θαυμασμό ακούνε οι ενάρετοι γέροντες και οι φοβισμένες κοπέλες. 

narrantis coniunx pendet ab ore viri.   

Κρέμεται από τα χείλη του άντρα της που αφηγείται η σύζυγος. 

atque aliquis posita monstrat fera proelia mensa,       

άλλος πάλι στο στρωμένο τραπέζι δείχνει τις άγριες μάχες.  

pingit et exiguo Pergama tota mero:   

και με λιγοστό κρασί ζωγραφίζει όλη την ακρόπολη: 

'hac ibat Simois; haec est Sigeia tellus;       

‘εδώ κυλούσε ο Σιμόεις, αυτή εδώ είναι η Σίγεια γη· 

hic steterat Priami regia celsa senis.   

εδώ υψωνόταν το μεγαλοπρεπές ανάκτορο του γερο-Πρίαμου. 

illic Aeacides, illic tendebat Ulixes;       

εκεί έστηνε τη σκηνή του ο Αχιλλέας, εκεί ο Οδυσσέας· 

hic lacer admissos terruit Hector equos.'   

Εδώ ο διαμελισμένος Έκτορας γέμισε φόβο τα άλογα που τον έσερναν.’ 

Omnia namque tuo senior te quaerere misso       

Γιατί όλα αυτά τα είχε αφηγηθεί στο γιο σου, όταν στάλθηκε 

rettulerat nato Nestor, at ille mihi.   

να σε αναζητήσει, ο σεβάσμιος Νέστωρ, και εκείνος σε μένα. 

rettulit et ferro Rhesumque Dolonaque caesos,       

αφηγήθηκε και τον χαμό του Ρήσου και του Δόλωνα από το σπαθί σου, 



utque sit hic somno proditus, ille dolo.                                               40 

πως δηλαδή τον ένα τον πρόδωσε ο ύπνος, και τον άλλο ο δόλος. 

ausus es – o nimium nimiumque oblite tuorum!-       

τόλμησες – εσύ που τόσο τους δικούς σου ανθρώπους λησμονείς! –  

Thracia nocturno tangere castra dolo   

να φτάσεις στο θρακικό στρατόπεδο με νυχτερινή ενέδρα 

totque simul mactare viros, adiutus ab uno!       

και να σφαγιάσεις μεμιάς τόσους πολλούς, με τη βοήθεια ενός! 

at bene cautus eras et memor ante mei!    

Ήσουν βέβαια καλά προφυλαγμένος και μένα είχες πρώτη στη σκέψη σου! 

usque metu micuere sinus, dum victor amicum       

συνεχώς η καρδιά μου από το φόβο αναπηδούσε ώσπου νικητής  

dictus es Ismariis isse per agmen equis.   

ακούστηκε πως έφτασες στο δικό σου στράτευμα με τα άλογα του Ίσμαρου. 

Sed mihi quid prodest vestris disiecta lacertis      

Αλλά ποιο το όφελος για μένα που από τα χέρια σου 

Ilios et, murus quod fuit, esse solum,   

το Ίλιον έχει γκρεμιστεί και έχει γίνει χώμα αυτό που κάποτε ήταν τείχος, 

si maneo, qualis Troia durante manebam,       

αν παραμένω όπως ήμουν όσο η Τροία αντιστεκόταν, 

virque mihi dempto fine carendus abest?   

και ο άντρας μου για πάντα λείπει ώστε να τον στερούμαι; 

diruta sunt aliis, uni mihi Pergama restant,       

για άλλους η Τροία έχει κατεδαφιστεί, μόνον για μένα απομένει όρθια, 

incola captivo quae bove victor arat.   

ενώ ο νικητής κατοικεί τη γη που με λάφυρο το βόδι οργώνει. 

iam seges est, ubi Troia fuit, resecandaque falce 



χωράφια είναι πια εκεί που κάποτε ήταν η Τροία,   κ έτοιμο για το θέρο 

luxuriat Phrygio sanguine pinguis humus;   

το χώμα που αίμα φρυγικό λιπαίνει ανεμίζει πλούσιο. 

semisepulta virum curvis feriuntur aratris       

στα μισοθαμμένα κόκκαλα των ηρώων χτυπά το κυρτό άροτρο, 

ossa, ruinosas occulit herba domos.   

ενώ τα χόρτα κρύβουν τα ερειπωμένα σπίτια. 

victor abes, nec scire mihi, quae causa morandi,      

αν και νικητής απουσιάζεις, και ούτε την αιτία της καθυστέρησής σου 

aut in quo lateas ferreus orbe, licet!   

ούτε σε ποιο μέρος της γης κρύβεσαι σκληρόκαρδε, μπορώ να ξέρω! 

Quisquis ad haec vertit peregrinam litora puppim,       

Και όποιος στρέφει την περιπλανώμενη πλώρη του προς την ακτή αυτή 

ille mihi de te multa rogatus abit,   

φεύγει ύστερα από τις τόσες ερωτήσεις που του κάνω για σένα, 

quamque tibi reddat, si te modo viderit usquam,       

και ό,τι σου παραδώσει, αν κάπου σε δει,  

traditur huic digitis charta notata meis.   

είναι γράμματα γραμμένα από τα χέρια μου που του παραδίδω. 

nos Pylon, antiqui Neleia Nestoris arva,       

και στην Πύλο, τη γη του σεβάσμιου Νέστορα, γιου του Νηλέα, 

misimus; incerta est fama remissa Pylo.   

στείλαμε αποστολή, αμφίβολες φήμες πήραμε για απάντηση από την Πύλο. 

misimus et Sparten; Sparte quoque nescia veri.       

στείλαμε κ στη Σπάρτη· και η Σπάρτη δεν ήξερε τίποτε αληθινό. 

quas habitas terras, aut ubi lentus abes?   

σε ποια γη κατοικείς, ή που καθυστερείς και δεν έρχεσαι; 



utilius starent etiamnunc moenia Phoebi-      

μακάρι να έστεκαν ακόμη όρθια τα τείχη του Φοίβου – 

irascor votis, heu, levis ipsa meis!   

αλίμονο, εγώ η άστατη, θυμώνω με τα αφιερώματά μου! 

scirem ubi pugnares, et tantum bella timerem,       

να ήξερα που πολεμούσες, και ο μόνος φόβος μου να ήταν ο πόλεμος, 

et mea cum multis iuncta querela foret.     

και το δικό μου παράπονο να γινόταν ένα με των πολλών. 

quid timeam, ignorο – timeo tamen omnia demens,       

αλλά τώρα δεν ξέρω τι να φοβηθώ – παραλογισμένη φοβάμαι τα πάντα  

et patet in curas area lata meas.   

και ευρύ πεδίο ανοίγεται για τις έγνοιες μου. 

quaecumque aequor habet, quaecumque pericula tellus,      

 όποιους κινδύνους κρύβει το πέλαγος, όποιους η ξηρά,  

tam longae causas suspicor esse morae.   

αυτούς υποψιάζομαι πως είναι η αιτία της μακράς σου καθυστέρησης. 

haec ego dum stulte metuo, quae vestra libido est,      

και όσο εγώ ανόητα τρέφω αυτούς τους φόβους,  

esse peregrino captus amore potes.   

εσύ μπορεί αιχμάλωτος να είσαι σε κάποιον ξένο έρωτα – τέτοια είναι η ερωτική σας 
φύση των αντρών. 

forsitan et narres, quam sit tibi rustica coniunx,       

πιθανόν και να διηγείσαι πόσο ακατέργαστη γυναίκα έχεις, 

quae tantum lanas non sinat esse rudes.   

που κάνει μόνον για να ξαίνει τα μαλλιά. 

Fallar, et hoc crimen tenues vanescat in auras,       

Μακάρι να πλανώμαι, και η κατηγορία αυτή στο λεπτό αεράκι να χαθεί, 



neve, revertendi liber, abesse velis!                                             80 

και να μην απουσιάζεις ηθελημένα, ενώ μπορείς να επιστρέψεις! 

Me pater Icarius viduo discedere lecto       

Ο πατέρας μου ο Ικάριος με πιέζει να αφήσω 

cogit et immensas increpat usque moras.   

την έρημη κλίνη μου και διαρκώς με κατσαδιάζει για την ατέλειωτη καθυστέρηση. 

increpet usque licet – tua sum, tua dicar oportet;       

ας με κατσαδιάζει όσο θέλει – εγώ είμαι δική σου, δική σου πρέπει να θεωρούμαι· 

Penelope coniunx semper Ulixis ero.   

θα είμαι πάντα η Πηνελόπη, η σύζυγος του Οδυσσέα. 

ille tamen pietate mea precibusque pudicis       

και εκείνος ωστόσο από την αφοσίωση και τις σεμνές προσευχές μου 

frangitur et vires temperat ipse suas.   

κάμπτεται και μετριάζει από μόνος τις πιέσεις του. 

Dulichii Samiique et quos tulit alta Zacynthos,       

Από το Δουλίχι, τη Σάμη κ τη δασωμένη Ζάκυνθο 

turba ruunt in me luxuriosa proci,    

μια αγέλη φιλήδονων μνηστήρων με πιέζει επίμονα 

inque tua regnant nullis prohibentibus aula;       

και στη δική σου αυλή βασιλεύουν χωρίς κανένα πρόσκομμα, 

viscera nostra, tuae dilacerantur opes.   

διασπαθίζοντας τα σωθικά μας και το βιος σου.  

quid tibi Pisandrum Polybumque Medontaque dirum       

τι να σου διηγηθώ για τον Πείσανδρο και τον Πόλυβο και τον Μέδοντα τον στυγερό 

Eurymachique avidas Antinoique manus   

τα άπληστα χέρια του Ευρύμαχου και του Αντίνοου 

atque alios referam, quos omnis turpiter absens    



και τους άλλους, όλους αυτούς που αν και απών αισχρά    

ipse tuo partis sanguine rebus alis?   

εσύ ο ίδιος τρέφεις με την περιουσία που μάτωσες να αποκτήσεις; 

Irus egens pecorisque Melanthius actor edendi       

Ο Ίρος ο ζητιάνος και ο Μελάνθιος που οδηγεί το κοπάδι στη σφαγή 

ultimus accedunt in tua damna pudor.     

έρχονται ως αποκορύφωμα της ντροπής  κ αυτοί κ σε ζημιώνουν. 

Tres sumus inbelles numero, sine viribus uxor       

Τρεις είμαστε αριθμητικά οι άμαχοι, η αδύναμη γυναίκα σου 

Laertesque senex Telemachusque puer.   

κι ο γέροντας Λαέρτης και ο έφηβος Τηλέμαχος. 

ille per insidias paene est mihi nuper ademptus,       

και τον τελευταίο παρ’ολίγο να τον έχανα από ενέδρα, 

dum parat invitis omnibus ire Pylon.   

όταν ετοιμάστηκε να πάει στην Πύλο παρά τη θέλησή τους. 

di, precor, hoc iubeant, ut euntibus ordine fatis       

τους θεούς παρακαλώ να επιτρέψουν ώστε σύμφωνα με τη φυσική τάξη 

ille meos oculos conprimat, ille tuos!   

εκείνος να κλείσει τα μάτια μου, καθώς και τα δικά σου! 

hac faciunt custosque boum longaevaque nutrix,       

στην κατάσταση αυτή βοηθοί είναι ο φύλακας των βοδιών σου 

και η μακρόβια παραμάνα σου, 

Tertius inmundae cura fidelis harae;   

και την τριάδα συμπληρώνει ο πιστός φρουρός του βρόμικου στάβλου· 

sed neque Laertes, ut qui sit inutilis armis,       

αλλά ούτε ο Λαέρτης που δεν είναι για να κρατήσει όπλο 

hostibus in mediis regna tenere potest –  



μπορεί να κρατήσει την εξουσία ανάμεσα σε τόσους εχθρούς –   

Telemacho veniet, vivat modo, fortior aetas;  

ο Τηλέμαχος θα γίνει δυνατότερος με τα χρόνια, αρκεί να ζήσει·  

nunc erat auxiliis illa tuenda patris –   

τώρα όμως η νιότη του πρέπει να προστατευθεί με τη βοήθεια του πατέρα του – 

nec mihi sunt vires inimicos pellere tectis.       

και ούτε εγώ έχω τη δύναμη να διώξω τους εχθρούς από το σπίτι.  

tu citius venias, portus et ara tuis!   

Έλα γρήγορα, λιμάνι και βωμός για τους δικούς σου! 

est tibi sitque, precor, natus, qui mollibus annis       

έχεις έναν γιο, και, προσεύχομαι για πάντα να τον έχεις, που πρέπει 

in patrias artes erudiendus erat.   

σε τρυφερή ηλικία να εκπαιδευθεί στις τέχνες του πατέρα του. 

respice Laerten; ut tu sua lumina condas,       

σκέψου τον Λαέρτη που προκειμένου να του κλείσεις εσύ τα μάτια, 

extremum fati sustinet ille diem.   

αναχαιτίζει την τελευταία μέρα του πεπρωμένου του. 

Certe ego, quae fueram te discedente puella,       

Εγώ βέβαια, που όταν έφευγες ήμουν νεαρό κορίτσι, 

protinus ut venias, facta videbor anus.   

ακόμη κ αν έρθεις αμέσως, θα φαίνομαι σίγουρα γριά. 

 

Story / Histoire: 

Οδ. β 93-110 (πρβ. Οδ. τ 137-55)     

ἡ δὲ δόλον τόνδ᾽ ἄλλον ἐνὶ φρεσὶ μερμήριξε·  

στησαμένη μέγαν ἱστὸν ἐνὶ μεγάροισιν ὕφαινε,  

λεπτὸν καὶ περίμετρον· ἄφαρ δ᾽ ἡμῖν μετέειπε·  



κοῦροι, ἐμοὶ μνηστῆρες, ἐπεὶ θάνε δῖος Ὀδυσσεύς,  

μίμνετ᾽ ἐπειγόμενοι τὸν ἐμὸν γάμον, εἰς ὅ κε φᾶρος  

ἐκτελέσω, μή μοι μεταμώνια νήματ᾽ ὄληται,  

Λαέρτῃ ἥρωϊ ταφήϊον, εἰς ὅτε κέν μιν  

μοῖρ᾽ ὀλοὴ καθέλῃσι τανηλεγέος θανάτοιο,  

μή τίς μοι κατὰ δῆμον Ἀχαιϊάδων νεμεσήσῃ,  

αἴ κεν ἄτερ σπείρου κεῖται πολλὰ κτεατίσσας.  

ὣς ἔφαθ᾽, ἡμῖν δ᾽ αὖτ᾽ ἐπεπείθετο θυμὸς ἀγήνωρ.  

ἔνθα καὶ ἠματίη μὲν ὑφαίνεσκεν μέγαν ἱστόν,  

νύκτας δ᾽ ἀλλύεσκεν, ἐπὴν δαΐδας παραθεῖτο.  

ὣς τρίετες μὲν ἔληθε δόλῳ καὶ ἔπειθεν Ἀχαιούς·  

ἀλλ᾽ ὅτε τέτρατον ἦλθεν ἔτος καὶ ἐπήλυθον ὧραι,  

καὶ τότε δή τις ἔειπε γυναικῶν, ἣ σάφα ᾔδη,  

καὶ τήν γ᾽ ἀλλύουσαν ἐφεύρομεν ἀγλαὸν ἱστόν.  

ὣς τὸ μὲν ἐξετέλεσσε καὶ οὐκ ἐθέλουσ᾽, ὑπ᾽ ἀνάγκης·  

 

Οδ. ε 216-7 πάντα μάλ᾽, οὕνεκα σεῖο περίφρων Πηνελόπεια / εἶδος ἀκιδνοτέρη 
μέγεθός τ᾽ εἰσάντα ἰδέσθαι 

Οδ. σ 187-205, 212-3 τῶν δ᾽ αὐτοῦ λύτο γούνατ᾽, ἔρῳ δ᾽ ἄρα θυμὸν ἔθελχθεν, / 
πάντες δ᾽ ἠρήσαντο παραὶ λεχέεσσι κλιθῆναι 
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