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ΛΦΙ 175                           

BRISEIS ACHILLI (H Βρισηίδα στον Αχιλλέα) 

Quam legis, a rapta Briseide littera venit,       

Η επιστολή που διαβάζεις προέρχεται από την αιχμάλωτη Βρισηίδα 

vix bene barbarica Graeca notata manu.   

αφού με δυσκολία χαράκτηκε σε ελληνικούς χαρακτήρες από βαρβαρικό χέρι.  

quascumque adspicies, lacrimae fecere lituras;       

τις μουντζούρες που θα δεις, τις έχουν κάνει τα δάκρυά μου· 

sed tamen et lacrimae pondera vocis habent.   

ακόμη και τα δάκρυα όμως έχουν το βάρος λέξεων. 

Si mihi pauca queri de te dominoque viroque                                        5 

Αν είναι θεμιτό να διατυπώσω σύντομο παράπονο για σένα τον αφέντη και άντρα 
μου, 

fas est, de domino pauca viroque querar.   

θα παραπονεθώ σύντομα για τον αφέντη και άντρα μου. 

non, ego poscenti quod sum cito tradita regi,       

δεν φταις εσύ που γρήγορα παραδόθηκα στον βασιλιά 

culpa tua est – quamvis haec quoque culpa tua est;   

μόλις το ζήτησε – αν και για το παρακάτω εσύ φταις· 

nam simul Eurybates me Talthybiusque vocarunt,       

γιατί μόλις ο Ευρυβάτης και ο Ταλθύβιος με κάλεσαν 

Eurybati data sum Talthybioque comes.                                                10 

εγώ παραδόθηκα σ’ αυτούς να τους ακολουθήσω.  

alter in alterius iactantes lumina vultum       

ανταλλάσσοντας βλέμματα μεταξύ τους  

quaerebant taciti, noster ubi esset amor.   



σιωπηλά ρωτούσαν που πήγε ο έρωτάς μας.  

differri potui; poenae mora grata fuisset.       

ήταν δυνατό να καθυστερήσω· μια καθυστέρηση της τιμωρίας μου θα ήταν 
ευχάριστη. 

ei mihi! discedens oscula nulla dedi;   

Αλίμονό μου! Φεύγοντας δεν σου έδωσα ούτε ένα φιλί· 

at lacrimas sine fine dedi rupique capillos –                                           15 

αλλά έχυσα δάκρυα ατελείωτα και μάδησα τα μαλλιά μου – 

infelix iterum sum mihi visa capi!   

για δεύτερη φορά η δυστυχισμένη μου φάνηκε πως αιχμαλωτιζόμουν. 

Saepe ego decepto volui custode reverti,       

Πολλές φορές θέλησα να ξεγελάσω τον φρουρό και να επιστρέψω, 

sed, me qui timidam prenderet, hostis erat.   

αλλά ο εχθρός ήταν εκεί για να με συλλάβει τρομαγμένη. 

si progressa forem, caperer ne, nocte, timebam,       

αν προχωρούσα μέσα στη νύχτα, φοβόμουν μήπως με πιάσουν,  

quamlibet ad Priami munus itura nurum.                                               20 

κ οδηγηθώ ως δώρο σε κάποια νύφη του Πριάμου. 

Sed data sim, quia danda fui – tot noctibus absum       

Αλλά ας παραδοθώ, καθώς έπρεπε να παραδοθώ – τόσες πολλές νύχτες λείπω 

nec repetor; cessas, iraque lenta tua est .     

και ούτε ζητήθηκε η επιστροφή μου· καθυστερείς και ο θυμός σου δείχνει απροθυμία. 

ipse Menoetiades tum, cum tradebar, in aurem       

ακόμη κ ο γιος του Μενοίτιου κατά την παράδοσή μου, ψιθύρισε 

'quid fles? hic parvo tempore,' dixit, 'eris.'   

στο αυτί μου ‘γιατί κλαις; σύντομα εδώ θα είσαι.’ 

Nec repetisse parum; pugnas ne reddar, Achille!                                   25 



Και το ότι δεν με διεκδίκησες πίσω είναι κάτι ασήμαντο· αλλά εναντιώνεσαι κ στην 
επιστροφή μου Αχιλλέα! 

i nunc et cupidi nomen amantis habe!   

Έλα τώρα και διεκδίκησε το όνομα του πρόθυμου εραστή! 

venerunt ad te Telamone et Amyntore nati –      

 ήρθαν σε σένα οι γιοι του Τελαμώνα κ του Αμύντορα –  

ille gradu propior sanguinis, ille comes –   

ο ένας ως συγγενής, ο άλλος ως ακόλουθος –  

Laertaque satus, per quos comitata redirem       

και ο γιος του Λαέρτη, με τη συνοδεία των οποίων θα επέστρεφα 

(auxerunt blandas grandia dona preces)                                                 30 

(μεγαλόπρεπα δώρα ενίσχυαν τις κολακευτικές παρακλήσεις) 

viginti fulvos operoso ex aere lebetas,       

φέρνοντας είκοσι λαμπερούς λέβητες από δουλεμένο χαλκό,  

et tripodas septem pondere et arte pares;   

και επτά τρίποδες, όμοιους σε βάρος και τέχνη· 

addita sunt illis auri bis quinque talenta,       

και σε αυτά προστέθηκαν 10 χρυσά τάλαντα, 

bis sex adsueti vincere semper equi,   

και δώδεκα άλογα προορισμένα πάντα να νικούν, 

quodque supervacuum est, forma praestante puellae                             35 

και πράγμα που ήταν περιττό, ξεχωριστής ομορφιάς κοπέλες 

Lesbides, eversa corpora capta domo,   

από τη Λέσβο, αιχμάλωτες από την άλωση της πατρίδας τους, 

cumque tot his – sed non opus est tibi coniuge – coniunx       

και μαζί με όλα αυτά – παρόλο που δεν έχεις ανάγκη συζύγου –  ως σύζυγο 

ex Agamemnoniis una puella tribus.   



μία από τις τρεις κόρες του Αγαμέμνονα. 

si tibi ab Atride pretio redimenda fuissem,       

αν έπρεπε να με πάρεις πίσω από τον Αγαμέμνονα με κάποιο αντίτιμο 

quae dare debueras, accipere illa negas!                                                 40 

όσα έπρεπε να δώσεις, αρνήθηκες να τα πάρεις ως δώρο! 

qua merui culpa fieri tibi vilis, Achille?       

Για ποιο σφάλμα μου άξιζα μια τόσο φτηνή μεταχείριση από σένα, Αχιλλέα; 

quo levis a nobis tam cito fugit amor?   

που πέταξε τόσο γρήγορα ο ανάλαφρος έρωτάς σου μακριά από μένα; 

An miseros tristis fortuna tenaciter urget,       

ή μήπως κάποια θλιβερή τύχη συνεχίζει να πιέζει τους δυστυχισμένους, 

nec venit inceptis mollior hora malis?   

και δεν υπάρχει ανάπαυλα στις συμφορές μόλις αρχίσουν; 

diruta Marte tuo Lyrnesia moenia vidi –                                                45       

τα τείχη της Λυρνησσού είδα να γκρεμίζονται από τον στρατό σου – 

et fueram patriae pars ego magna meae;   

εγώ που ήμουν σημαντικό κομμάτι της πατρίδας μου· 

vidi consortes pariter generisque necisque       

είδα τους αδερφούς μου σε γέννηση και θάνατο  

tres cecidisse, quibus, quae mihi, mater erat;   

και τους τρεις να σκοτώνονται, γεννήματα της ίδιας μητέρας· 

vidi, quantus erat, fusum tellure cruenta       

είδα, σε όλο του το μέγεθος, ξαπλωμένο στη ματωμένη γη 

pectora iactantem sanguinolenta virum.                                                 50 

να ξερνά τα ματωμένα του σπλάχνα, τον άντρα μου. 

tot tamen amissis te conpensavimus unum;       

για τόσους πολλούς που έχασα εσένα είχα μόνον ως αντιστάθμισμα· 



tu dominus, tu vir, tu mihi frater eras.   

Εσύ ήσουν ο αφέντης, ο άντρας, ο αδερφός μου. 

tu mihi, iuratus per numina matris aquosae,       

εσύ ορκιζόσουν στη θεότητα της θαλασσόγεννης μητέρας σου,  

utile dicebas ipse fuisse capi –    

και μου έλεγες ότι ήταν για το καλό μου που αιχμαλωτίστηκα –  

scilicet ut, quamvis veniam dotata, repellas                                           55 

σαν να με απορρίπτεις, αν και έρχομαι με προίκα, 

et mecum fugias quae tibi dantur opes!   

και μαζί με μένα περιφρονείς τον πλούτο που σου χαρίζεται! 

quin etiam fama est, cum crastina fulserit Eos,       

κυκλοφορεί ακόμη κ η φήμη, ότι, όταν η Αυγή αύριο θα έχει χαράξει, 

te dare nubiferis lintea velle Notis.   

εσύ σκοπεύεις να ανοίξεις τα πανιά σου στους νεφελοσυνάχτες νοτιάδες. 

Quod scelus ut pavidas miserae mihi contigit aures,       

Όταν έφτασε στα τρομαγμένα αυτιά μου, σ’εμένα τη δυστυχισμένη το έγκλημα αυτό,  

sanguinis atque animi pectus inane fuit.                                                 60 

έφυγε το αίμα από το στήθος μου καθώς και οι αισθήσεις μου.  

ibis et – o miseram! – cui me, violente, relinquis?      

Θα φύγεις και – αλίμονο (εμένα) τη δυστυχισμένη! – σε ποιον με αφήνεις, άσπλαχνε; 

quis mihi desertae mite levamen erit?   

Ποιος θα μου σταθεί παρηγοριά ανακούφισης στην εγκατάλειψή μου; 

devorer ante, precor, subito telluris hiatu       

να άνοιγε η γη να με κατάπινε, προσεύχομαι, 

aut rutilo missi fulminis igne cremer,   

είτε να καιγόμουν από την ξανθιά φωτιά του κεραυνού που πέφτει, 

 



quam sine me Pthiis canescant aequora remis,                                        65 

παρά χωρίς εμένα να αφρίζουν τα πέλαγα από τα κουπιά της Φθίας, 

et videam puppes ire relicta tuas!   

και εγκαταλειμμένη να βλέπω να φεύγουν τα καράβια σου!  

si tibi iam reditusque placent patriique Penates,       

αν κλίνει η γνώμη σου προς την επιστροφή και την πατρώα γη, 

non ego sum classi sarcina magna tuae.   

εγώ δεν είμαι σπουδαίο βάρος για τον στόλο σου. 

victorem captiva sequar, non nupta maritum;       

θα σε ακολουθήσω ως αιχμάλωτη, όχι ως νόμιμη σύζυγος τον σύζυγο· 

est mihi, quae lanas molliat, apta manus.                                               70 

τα χέρια μου είναι εκπαιδευμένα να ξαίνουν το μαλλί. 

inter Achaeiadas longe pulcherrima matres       

μεταξύ των γυναικών των Αχαιών η ομορφότερη με διαφορά 

in thalamos coniunx ibit eatque tuos,   

θα έρχεται ως σύζυγός σου στο νυφικό θάλαμο και ας έρχεται, 

digna nurus socero, Iovis Aeginaeque nepote,       

νύφη αντάξια του πεθερού της, εγγονού του Δία και της Αίγινας, 

cuique senex Nereus prosocer esse velit.   

για την οποία ο γερο-Νηρέας θα ήταν πεθερός του εγγονού του.  

nos humiles famulaeque tuae data pensa trahemus,                               75 

εμείς οι ταπεινές σου δούλες θα γνέθουμε το μαλλί που μας αντιστοιχεί, 

et minuent plenas stamina nostra colos.     

και τα νήματα που θα κλώθουμε θα μικραίνουν τις γεμάτες ρόκες. 

exagitet ne me tantum tua, deprecor, uxor –   

Μόνον η γυναίκα σου, απεύχομαι, να είναι σκληρή μαζί μου –     

 



quae mihi nescio quo non erit aequa modo –    

η οποία, για κάποιο λόγο, δεν θα είναι ευγενική – 

neve meos coram scindi patiare capillos       

και ούτε να της επιτρέπεις φανερά να μου τραβά τα μαλλιά  

et leviter dicas: 'haec quoque nostra fuit.'                                               80 

και με ελαφρά την καρδιά να λες: ‘και αυτή κάποτε ήταν δική μου.’ 

vel patiare licet, dum ne contempta relinquar –       

ή μάλλον να το ανεχτείς, εφόσον μένω περιφρονημένη και εγκαταλειμμένη – 

hic mihi vae! miserae concutit ossa metus.   

αλίμονό μου τη δυστυχισμένη! Ο φόβος αυτός με συνταράσσει σύγκορμη. 

Quid tamen expectas? Agamemnona paenitet irae,       

Τι όμως περιμένεις; ο Αγαμέμνων έχει μετανιώσει για την οργή του, 

et iacet ante tuos Graecia maesta pedes.   

και στα πόδια σου κείται όλη η Ελλάδα λυπημένη. 

vince animos iramque tuam, qui cetera vincis!                                      85 

Νίκησε τα συναισθήματα και την οργή σου, εσύ που νικάς όλα τα άλλα! 

quid lacerat Danaas inpiger Hector opes?  

 Γιατί ο Έκτορας ακράτητος καταστρέφει τις ελληνικές δυνάμεις; 

arma cape, Aeacide, sed me tamen ante recepta,       

Πιάσε τα όπλα, απόγονε του Αιακού, αλλά πρώτα ζήτησε εμένα πίσω,  

et preme turbatos Marte favente viros!   

και με τη βοήθεια του Άρη κατατρόπωσε και κυρίευσε τις γραμμές τους! 

propter me mota est, propter me desinat ira,       

εξαιτίας μου προκλήθηκε, χάρη σε μένα ας πάψει η οργή σου, 

simque ego tristitiae causa modusque tuae.                                            90 

και ας σταθώ εγώ αιτία και μέτρο για τη θλίψη σου. 

 



nec tibi turpe puta precibus succumbere nostris;       

και μην το θεωρείς ντροπιαστικό να υποκύψεις στις παρακλήσεις μου· 

coniugis Oenides versus in arma prece est.   

ο γιος του Οινέα στράφηκε στον πόλεμο με παράκληση της γυναίκας του.  

res audita mihi, nota est tibi. fratribus orba       

την ιστορία εγώ την άκουσα, εσύ την ξέρεις καλά. Όταν έχασε τους αδερφούς της, 

devovit nati spemque caputque parens.   

η μητέρα καταράστηκε το μέλλον και τη ζωή του γιου της.  

bellum erat; ille ferox positis secessit ab armis                                      95 

ο πόλεμος μαινόταν· εκείνος εξαγριωμένος είχε αποσυρθεί και αρνιόταν να 
πολεμήσει 

et patriae rigida mente negavit opem.   

και με άκαμπτο φρόνημα αρνήθηκε να βοηθήσει την πατρίδα του. 

sola virum coniunx flexit. felicior illa!       

Μόνον η σύζυγος έκαμψε τον άντρα της! Πόσο ευτυχέστερη! 

at mea pro nullo pondere verba cadunt.   

Αλλά τα δικά μου λόγια πέφτουν στο κενό χωρίς καμιά αξία! 

nec tamen indignor nec me pro coniuge gessi       

ούτε θυμώνω όμως ούτε πήρα το ύφος συζύγου  

saepius in domini serva vocata torum.                                                   100 

καθώς πολλές φορές με κάλεσαν ως δούλη στην κλίνη κάποιου αφέντη. 

me quaedam, memini, dominam captiva vocabat.       

Κάποια δούλη, θυμάμαι, με αποκάλεσε ‘ερωμένη’.  

'servitio,' dixi, 'nominis addis onus.'   

‘στη λέξη της δουλείας’, είπα, ‘ προσδίδεις βάρος’. 

Per tamen ossa viri subito male tecta sepulcro,      

Ωστόσο, ορκίζομαι στα βιαστικά μισοθαμμένα κόκκαλα του άντρα μου,  



semper iudiciis ossa verenda meis;     

κόκκαλα πάντα ιερά για μένα· 

perque trium fortes animas, mea numina, fratrum,                                105  

και στις γενναίες ψυχές των τριών αδερφών, θεών για μένα, 

qui bene pro patria cum patriaque iacent;   

που είναι θαμμένοι με ωραίο θάνατο για χάρη και μαζί με την πατρίδα· 

perque tuum nostrumque caput, quae iunximus una,       

στη δική σου και στη δική μου ζωή, που τις ενώσαμε σε μία, 

perque tuos enses, cognita tela meis –   

στο σπαθί σου, τόσο γνωστό στην οικογένειά μου – 

nulla Mycenaeum sociasse cubilia mecum       

ορκίζομαι πως κανένας Μυκηναίος δεν μοιράστηκε την κλίνη του μαζί μου. 

iuro; fallentem deseruisse velis!                                                             110 

και ας θέλεις να με εγκαταλείψεις την εξαπατημένη! 

si tibi nunc dicam, fortissime: 'tu quoque iura       

αν πάλι σου πω, γενναιότατε: ‘ορκίσου και συ 

nulla tibi sine me gaudia capta!' neges.   

ότι δεν γνώρισες κάποια ηδονή χωρίς εμένα!’, θα το αρνιόσουν. 

at Danai maerere putant – tibi plectra moventur,       

αλλά ενώ οι Αχαιοί νομίζουν ότι πενθείς – εσύ κινείς το πλήκτρο της λύρας σου, 

te tenet in tepido mollis amica sinu!   

και μια τρυφερή ερωμένη σε κρατά στη ζεστή αγκαλιά της! 

et quisquam quaerit, quare pugnare recuses?                                         115 

και ποιος ψάχνει άραγε τον λόγο που αρνείσαι να πολεμήσεις; 

pugna nocet, citharae voxque Venusque iuvant.   

Η μάχη φέρνει κίνδυνο, ενώ η λύρα, το τραγούδι και ο έρωτας απόλαυση. 

tutius est iacuisse toro, tenuisse puellam,       



είναι ασφαλέστερο ξαπλωμένος στο ανάκλιντρο, με ένα κορίτσι στην αγκαλιά σου, 

Threiciam digitis increpuisse lyram,   

να κάνεις με τα δάχτυλά σου να ηχεί τη θρακική λύρα. 

quam manibus clipeos et acutae cuspidis hastam,       

παρά να κρατάς στο χέρι την ασπίδα και το δόρυ με την αιχμηρή κόψη, 

et galeam pressa sustinuisse coma.                                                        120 

και να υπομένεις την περικεφαλαία να πιέζει το κεφάλι σου.  

Sed tibi pro tutis insignia facta placebant,       

Αλλά σ’ εσένα άρεσαν αντί για την ασφάλεια τα λαμπρά κατορθώματα, 

partaque bellando gloria dulcis erat.   

και έβρισκες γλυκιά τη δόξα που αποκτιέται με πόλεμο. 

an tantum dum me caperes, fera bella probabas,       

ή μήπως μόνον όταν με αιχμαλώτιζες, προέκρινες τον πόλεμο, 

cumque mea patria laus tua victa iacet?   

και η δόξα σου πια κείται νικημένη μαζί με την πατρίδα μου; 

di melius! validoque, precor, vibrata lacerto                                         125 

οι θεοί να μας φυλάξουν! Στο δυνατό σου χέρι, προσεύχομαι, παλλόμενο 

transeat Hectoreum Pelias hasta latus!   

το δόρυ του Πηλίου να διαπερνά το πλευρό του Έκτορα! 

mittite me, Danai! dominum legata rogabo       

στείλτε με, Αχαιοί! Θα ικετεύσω ως πρέσβειρα τον αφέντη μου 

multaque mandatis oscula mixta feram.   

και πολλά φιλιά μαζί με τα αιτήματά σας θα του μεταφέρω. 

plus ego quam Phoenix, plus quam facundus Ulixes,       

περισσότερα από τον Φοίνικα, περισσότερο από τον εύγλωττο Οδυσσέα, 

plus ego quam Teucri, credite, frater agam.                                          130   

περισσότερα και από τον αδερφό του Τεύκρου, πιστέψτε με, θα πετύχω. 



est aliquid collum solitis tetigisse lacertis,       

είναι κάτι (άλλο) το άγγιγμα του λαιμού από χέρια γνωστά, 

praesentisque oculos admonuisse sui.   

και να θυμίζει κανείς τα μάτια του με την παρουσία του. 

sis licet inmitis matrisque ferocior undis,  

ίσως να είσαι άσπλαχνος και σκληρότερος από τα κύματα της μητέρας σου, 

ut taceam, lacrimis conminuere meis.   

και να λυγίσεις από τα δάκρυά μου, ακόμη και αν σωπαίνω. 

Nunc quoque – sic omnes Peleus pater inpleat annos,                             135 

Και τώρα – και ας είναι πλήρης ημερών ο πατέρας σου ο Πηλέας,  

sic eat auspiciis Pyrrhus ad arma tuis! –  

και ας βαδίζει στον πόλεμο ο Πύρρος με τους δικούς σου οιωνούς! –  

respice sollicitam Briseida, fortis Achille,       

γενναίε Αχιλλέα, δώσε σημασία στην ταραγμένη Βρισηίδα,  

nec miseram lenta ferreus ure mora!   

και μην με βασανίζεις σκληρόκαρδα τη δυστυχισμένη με την απρόθυμη αργοπορία 
σου! 

aut, si versus amor tuus est in taedia nostri,       

αν πάλι ο έρωτάς σου έχει μεταστραφεί σε μίσος, 

quam sine te cogis vivere, coge mori!                                                   140 

ανάγκασέ με να πεθάνω, παρά να με αναγκάσεις να ζω χωρίς εσένα! 

utque facis, coges. abiit corpusque colorque;       

και όπως φέρεσαι, θα με αναγκάσεις. Το σώμα και το χρώμα μου υποχωρούν· 

sustinet hoc animae spes tamen una tui.   

Μόνον η δική σου ελπίδα το κρατά ακόμη όρθιο. 

qua si destituor, repetam fratresque virumque –       

αν με εγκαταλείψει και αυτή, θα πάω να βρω τα αδέρφια και τον άντρα μου – 



nec tibi magnificum femina iussa mori.   

και δεν θα είναι τιμητικό μια γυναίκα να έχει διαταχτεί να πεθάνει. 

cur autem iubeas? stricto pete corpora ferro;                                         145  

γιατί όμως να το διατάξεις; Γύμνωσε το σπαθί σου κάρφωσέ το στο σώμα μου· 

est mihi qui fosso pectore sanguis eat.   

έχω ακόμη αίμα να τρέξει από το τρυπημένο μου στήθος. 

me petat ille tuus, qui, si dea passa fuisset,       

Ας με διαπεράσει με το ξίφος του εκείνος, που, αν η θεά το είχε επιτρέψει, 

ensis in Atridae pectus iturus erat!   

το σπαθί του θα κατευθυνόταν στο στήθος του Ατρείδη! 

A, potius serves nostram, tua munera, vitam!       

Α, καλύτερα, σώσε τη ζωή μου, που δικό σου δώρο είναι ούτως ή άλλως! 

quod dederas hosti victor, amica rogo.                                                  150 

ό,τι παραχώρησες νικητής στον εχθρό, το ζητώ ως ερωμένη. 

perdere quos melius possis, Neptunia praebent       

καλύτερα να καταστρέψεις όσους προσφέρει η ποσειδώνεια 

Pergama; materiam caedis ab hoste pete.   

Τροία· υλικό σφαγής αναζήτησε στον εχθρό.  

me modo, sive paras inpellere remige classem,       

εμένα μόνον, είτε ετοιμάζεις τον στόλο σου για αναχώρηση, 

sive manes, domini iure venire iube!  

είτε μείνεις, διάταξε να επιστρέψω με τη δικαιοδοσία του αφέντη! 

 

 

 

 

 



Story / Histoire: 

(Ανδρομάχη) Ιλ. Ζ 429-30 σύ μοί ἐσσι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ / ἠδὲ κασίγνητος, σὺ δέ 
μοι θαλερὸς παρακοίτης 

(Αχιλλέας) Ιλ. Ι 336 ἄλοχον θυμαρέα1  

(Αχιλλέας) Ιλ. Ι 340-3 ἦ μοῦνοι φιλέουσ᾽ ἀλόχους μερόπων ἀνθρώπων  

Ἀτρεΐδαι; ἐπεὶ ὅς τις ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ ἐχέφρων  

τὴν αὐτοῦ φιλέει καὶ κήδεται, ὡς καὶ ἐγὼ τὴν  

ἐκ θυμοῦ φίλεον δουρικτητήν περ ἐοῦσαν. 

(Βρισηίδα) Ιλ. Τ 297-9 ἀλλά μ᾽ ἔφασκες Ἀχιλλῆος θείοιο / κουριδίην ἄλοχον θήσειν, 
ἄξειν τ᾽ ἐνὶ νηυσὶν / ἐς Φθίην, δαίσειν δὲ γάμον μετὰ Μυρμιδόνεσσι 

(Βρισηίδα) Ιλ. Τ 291-4 ἄνδρα μὲν ᾧ ἔδοσάν με πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ / εἶδον πρὸ 
πτόλιος δεδαϊγμένον ὀξέϊ χαλκῷ͵ / τρεῖς τε κασιγνήτους͵ τούς μοι μία γείνατο μήτηρ͵ / 
κηδείους οἳ πάντες ὀλέθριον ἦμαρ ἐπέσπον,  

(Εκάβη) Ευρ. Τρωάδ. 479 κἀκεῖνά τ΄ εἶδον δορὶ πεσόνθ΄ Ἑλληνικῶι, 481-4 καὶ τὸν 
φυτουργὸν Πρίαμον οὐκ ἄλλων πάρα / κλύουσ΄ ἔκλαυσα͵ τοῖσδε δ΄ εἶδον ὄμμασιν / 
αὐτὴ κατασφαγέντ΄ ἐφ΄ ἑρκείωι πυρᾶι͵ / πόλιν θ΄ ἁλοῦσαν 

(Ανδρομάχη) Enn. Andromacha Aechmalotis 94-100 V.2 vidi ego te adstante ope 
barbaric / …haec omnia vidi inflammari … /vidi, videre quod me passa aegerrume, / 
Hectorem curru quadriiugo raptarier. 

(Αινείας) Aen. 2.5-6  quaeque ipse miserrima vidi / et quorum pars magna fui  

(Πεισιδίκη) Παρθ. Ἐρωτικὰ Παθήματα 21.3.20-21 ὑποσχεσίῃς Ἀχιλῆος͵ ὄφρα νυὸς 
γλαυκῆς Θέτιδος πέλοι͵ ὄφρα οἱ εἶεν πενθεροὶ Αἰακίδαι  
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