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Μουσάων Ἑλικωνιάδων ἀρχώμεθ᾽ ἀείδειν,
αἵ θ᾽ Ἑλικῶνος ἔχουσιν ὄρος μέγα τε ζάθεόν τε
καί τε περὶ κρήνην ἰοειδέα πόσσ᾽ ἁπαλοῖσιν
ὀρχεῦνται καὶ βωμὸν ἐρισθενέος Κρονίωνος·
καί τε λοεσσάμεναι τέρενα χρόα Περμησσοῖο
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ἢ Ἵππου κρήνης ἢ Tλμειοῦ ζαθέοιο
ἀκροτάτU Ἑλικῶνι χοροVς ἐνεποιήσαντο
καλοWς, Xμερόεντας· ἐπερρώσαντο δY ποσσίν.
Zνθεν ἀπορνWμεναι, κεκαλυμμέναι [έρι πολλ\,
ἐννWχιαι στεῖχον περικαλλέα ὄσσαν Xεῖσαι,
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]μνεῦσαι ^ία τ᾽ αἰγίοχον καὶ πότνιαν _ρην
`ργεaην, χρυσέοισι πεδίλοις ἐμβεβαυῖαν,
κοWρην τ᾽ αἰγιόχοιο ^ιὸς γλαυκῶπιν `θήνην
bοῖβόν τ᾽ `πόλλωνα καὶ cρτεμιν ἰοχέαιραν
[δY Ποσειδάωνα γαιήοχον, ἐννοσίγαιον,
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καὶ Θέμιν αἰδοίην dλικοβλέeαρόν τ᾽ `eροδίτην
_βην τε χρυσοστέeανον καλήν τε ^ιώνην
fητώ τ᾽ gαπετόν τε ἰδY Κρόνον ἀγκυλομήτην
hῶ τ᾽ hέλιόν τε μέγαν λαμπράν τε iελήνην
jαῖάν τ᾽ kκεανόν τε μέγαν καὶ lWκτα μέλαιναν
www. theogonia.gr
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mλλων τ᾽ ἀθανάτων Xερὸν γένος αἰYν ἐόντων.
nἵ νW ποθ᾽ Ἡσίοδον καλoν ἐδίδαpαν ἀοιδήν,
mρνας ποιμαίνονθ᾽ Ἑλικῶνος qπο ζαθέοιο.
rόνδε δέ με πρώτιστα θεαὶ πρὸς μῦθον ἔειπον,
Μοῦσαι Tλυμπιάδες, κοῦραι ^ιὸς αἰγιόχοιο·
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«Ποιμένες mγραυλοι, κάκ᾽ ἐλέγχεα, γαστέρες οsον,
tδμεν uεWδεα πολλv λέγειν ἐτWμοισιν wμοῖα,
tδμεν δ᾽, εxτ᾽ ἐθέλωμεν, ἀληθέα γηρWσασθαι.»
yς ἔeασαν κοῦραι μεγάλου ^ιὸς ἀρτιέπειαι·
καί μοι σκzπτρον ἔδον δάeνης ἐριθηλέος ὄζον
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δρέuασαι, θηητόν· ἐνέπνευσαν δέ μοι ἀοιδoν
θέσπιν, ἵνα κλείοιμι τά τ᾽ ἐσσόμενα πρό τ᾽ ἐόντα.
Καί μ᾽ ἐκέλονθ᾽ ]μνεῖν μακάρων γένος αἰYν ἐόντων,
σe{ς δ᾽ α|τvς πρῶτόν τε καὶ qστατον αἰYν ἀείδειν.
`λλv τί } μοι ταῦτα περὶ δρῦν ἢ περὶ πέτρην;
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rWνη, Μουσάων ἀρχώμεθα, ταὶ ^ιὶ πατρὶ
]μνεῦσαι τέρπουσι μέγαν νόον ἐντὸς TλWμπου,
εἰρεῦσαι τά τ᾽ ἐόντα τά τ᾽ ἐσσόμενα πρό τ᾽ ἐόντα,
eων\ wμηρεῦσαι· τῶν δ᾽ ἀκάματος ~έει α|δo
ἐκ στομάτων •δεῖα· γελ€ δέ τε δώματα πατρὸς
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•ηνὸς ἐριγδοWποιο θε{ν ὀπὶ λειριοέσσ‚
σκιδναμέν‚· [χεῖ δY κάρη νιeόεντος TλWμπου
δώματά τ᾽ ἀθανάτων. nƒ δ᾽ mμβροτον ὄσσαν Xεῖσαι
θεῶν γένος αἰδοῖον πρῶτον κλείουσιν ἀοιδ\
ἐp ἀρχzς, ο„ς jαῖα καὶ …|ρανὸς ε|ρVς ἔτικτεν,
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οἵ τ᾽ ἐκ τῶν ἐγένοντο θεοί, δωτzρες ἐάων.
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^εWτερον αxτε •zνα, θεῶν πατέρ᾽ [δY καὶ ἀνδρῶν,
ἀρχόμεναί θ᾽ ]μνεῦσι θεαὶ λήγουσαί τ' ἀοιδzς,
†σσον eέρτατός ἐστι θεῶν κράτεa τε μέγιστος.
nxτις δ᾽ ἀνθρώπων τε γένος κρατερῶν τε jιγάντων

50

]μνεῦσαι τέρπουσι ^ιὸς νόον ἐντὸς TλWμπου
Μοῦσαι Tλυμπιάδες, κοῦραι ^ιὸς αἰγιόχοιο.
rvς ἐν Πιερί‚ Κρονίδ‚ τέκε πατρὶ μιγεῖσα
ΜνημοσWνη, γουνοῖσιν ‡λευθzρος μεδέουσα,
λησμοσWνην τε κακῶν mμπαυμά τε μερμηράων.

55

‡ννέα γάρ οX νυκτὸς ἐμίσγετο μητίετα •εVς
νόσeιν ἀπ᾽ ἀθανάτων Xερὸν λέχος εἰσαναβαίνων·
ἀλλ᾽ †τε δή ~᾽ ἐνιαυτὸς ἔην, περὶ δ᾽ ἔτραπον ˆραι
μηνῶν eθινόντων, περὶ δ᾽ ‰ματα πόλλ᾽ ἐτελέσθη,
Š δ᾽ ἔτεκ᾽ ἐννέα κοWρας wμόeρονας, ‹σιν ἀοιδo
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μέμβλεται ἐν στήθεσσιν, ἀκηδέα θυμὸν ἐχοWσαις,
τυτθὸν ἀπ᾽ ἀκροτάτης κορυezς νιeόεντος TλWμπου.
[Zνθα σeιν λιπαροί τε χοροὶ καὶ δώματα καλά.
Πvρ δ᾽ α|τ\ς Œάριτές τε καὶ Ἵμερος οἰκί᾽ ἔχουσιν
ἐν θαλί‚ς· ἐρατoν δY διv στόμα ὄσσαν Xεῖσαι

65

μέλπονται πάντων τε νόμους καὶ ‰θεα κεδνv
ἀθανάτων κλείουσιν, ἐπήρατον ὄσσαν Xεῖσαι.]
nƒ τότ᾽ tσαν πρὸς •λυμπον ἀγαλλόμεναι ὀπὶ καλ\,
ἀμβροσί‚ μολπ\· περὶ δ᾽ tαχε γαῖα μέλαινα
]μνεWσαις, ἐρατὸς δY ποδῶν qπο δοῦπος ὀρώρει
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νισσομένων πατέρα †ν· Ž δ᾽ ο|ραν• ἐμβασιλεWει,
α|τὸς ἔχων βροντoν [δ᾽ αἰθαλόεντα κεραυνόν,
κάρτε• νικήσας πατέρα Κρόνον· εx δY ‘καστα
ἀθανάτοις διέταpεν wμῶς καὶ ἐπέeραδε τιμάς.
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ἐννέα θυγατέρες μεγάλου ^ιὸς ἐκγεγαυῖαι,
Κλειώ τ᾽ ’|τέρπη τε Θάλειά τε Μελπομέενη τε
rερuιχόρη τ᾽ ‡ρατώ τε ΠολWμνιά τ᾽ …|ρανίη τε
Καλλιόπη θ᾽· Š δY προeερεστάτη ἐστὶν ἁπασέων.
_ γvρ καὶ βασιλεῦσιν “μ᾽ αἰδοίοισιν ὀπηδεῖ.

80

”ν τινα τιμήσωσι ^ιὸς κοῦραι μεγάλοιο
γεινόμενόν τε tδωσι διοτρεeέων βασιλήων,
τ• μYν ἐπὶ γλώσσ‚ γλυκερoν χείουσιν ἐέρσην,
τοῦ δ᾽ ἔπε᾽ ἐκ στόματος ~εῖ μείλιχα· οX δέ τε λαοὶ
πάντες ἐς α|τὸν wρῶσι διακρίνοντα θέμιστας

85

ἰθεί‚σι δίκ‚σιν· Ž δ᾽ ἀσeαλέως ἀγορεWων
αsuά κε καὶ μέγα νεῖκος ἐπισταμένως κατέπαυσεν·
το•νεκα γvρ βασιλzες ἐχέeρονες, οqνεκα λαοῖς
βλαπτομένοις ἀγορzeι μετάτροπα ἔργα τελεῦσι
~ηιδίως, μαλακοῖσι παραιeάμενοι ἐπέεσσιν.
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‡ρχόμενον δ᾽ ἀν᾽ ἀγῶνα θεὸν –ς Xλάσκονται
αἰδοῖ μειλιχί‚, μετv δY πρέπει ἀγρομένοισιν·
τοίη Μουσάων Xερo δόσις ἀνθρώποισιν.
‡κ γάρ τοι Μουσέων καὶ dκηβόλου `πόλλωνος
mνδρες ἀοιδοὶ ἔασιν ἐπὶ χθόνα καὶ κιθαρισταί,
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ἐκ δY ^ιὸς βασιλzες· Ž δ᾽ ὄλβιος, †ν τινα Μοῦσαι
eίλωνται· γλυκερή οX ἀπὸ στόματος ~έει α|δή.
’ἰ γάρ τις καὶ πένθος ἔχων νεοκηδέι θυμ•
mζηται κραδίην ἀκαχήμενος, α|τvρ ἀοιδὸς
Μουσάων θεράπων κλέεα προτέρων ἀνθρώπων
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]μνήσ‚ μάκαράς τε θεοWς, οƒ •λυμπον ἔχουσιν,
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αsu᾽ † γε δυσeροσυνέων ἐπιλήθεται ο|δέ τι κηδέων
μέμνηται· ταχέως δY παρέτραπε δῶρα θεάων.
Œαίρετε, τέκνα ^ιός, δότε δ᾽ Xμερόεσσαν ἀοιδήν.
Κλείετε δ᾽ ἀθανάτων Xερὸν γένος αἰYν ἐόντων,
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οƒ jzς τ᾽ ἐpεγένοντο καὶ …|ρανοῦ ἀστερόεντος,
lυκτός τε δνοeερzς, οqς θ᾽ ἁλμυρὸς ἔτρεeε Πόντος.
’tπατε δ᾽, —ς τv πρῶτα θεοὶ καὶ γαῖα γένοντο
καὶ ποταμοὶ καὶ πόντος ἀπείριτος, οtδματι θυίων,
mστρα τε λαμπετόωντα καὶ ο|ρανὸς ε|ρVς qπερθεν
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οἵ τ᾽ ἐκ τῶν ἐγένοντο θεοί, δωτzρες ἐάων
˜ς τ᾽ meενος δάσσαντο καὶ —ς τιμvς διέλοντο
[δY καὶ —ς τv πρῶτα πολWπτυχον ἔσχον •λυμπον.
rαῦτά μοι ἔσπετε Μοῦσαι, TλWμπια δώματ᾽ ἔχουσαι
[ἐp ἀρχzς, καὶ εtπαθ᾽, † τι πρῶτον γένετ᾽ α|τῶν.]
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™ τοι μYν πρώτιστα Œάος γένετ᾽, α|τvρ ἔπειτα
jαῖ᾽ ε|ρWστερνος, πάντων ‘δος ἀσeαλYς αἰεὶ
[ἀθανάτων, οƒ ἔχουσι κάρη νιeόεντος TλWμπου,
rάρταρά τ᾽ [ερόεντα μυχ• χθονὸς ε|ρυοδείης,]
[δ᾽ Zρος, Žς κάλλιστος ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι,
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λυσιμελής, πάντων δY θεῶν πάντων τ᾽ ἀνθρώπων
δάμναται ἐν στήθεσσι νόον καὶ ἐπίeρονα βουλήν.
‡κ Œάεος δ᾽ Zρεβός τε μέλαινά τε lVp ἐγένοντο·
lυκτὸς δ᾽ αxτ᾽ nἰθήρ τε καὶ Ἡμέρη ἐpεγένοντο,
ο„ς τέκε κυσαμένη ‡ρέβει eιλότητι μιγεῖσα.
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jαῖα δέ τοι πρῶτον μYν ἐγείνατο sσον d᾽ α|τ\
…|ρανὸν ἀστερόενθ᾽, ἵνα μιν περὶ πάντα καλWπτοι,
ὄeρ᾽ εtη μακάρεσσι θεοῖς ‘δος ἀσeαλYς αἰεί.
jείνατο δ᾽ …•ρεα μακρά, θεῶν χαρίεντας ἐναWλους,
www. theogonia.gr
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_ δY καὶ ἀτρWγετον πέλαγος τέκεν, οtδματι θυῖον,
Πόντον, mτερ eιλότητος ἐeιμέρου· α|τvρ ἔπειτα
…|ραν• ε|νηθεῖσα τέκ᾽ kκεανὸν βαθυδίνην,
Κοῖόν τε Κρῖόν θ᾽ šπερίονά τ᾽ gαπετόν τε
Θείαν τε ›œείαν τε Θέμιν τε ΜνημοσWνην τε

135

bοίβην τε χρυσοστέeανον rηθWν τ᾽ ἐρατεινήν.
rοVς δY μέθ᾽ wπλότατος γένετο Κρόνος ἀγκυλομήτης,
δεινότατος παίδων· θαλερὸν δ᾽ ‰χθηρε τοκzα.
jείνατο δ᾽ αx ΚWκλωπας ]πέρβιον }τορ ἔχοντας,
•ρόντην τε iτερόπην τε καὶ cργην ὀβριμόθυμον,
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[οƒ •ηνὶ βροντήν τε δόσαν τεῦpάν τε κεραυνόν.]
…ƒ δή τοι τv μYν mλλα θεοῖς ἐναλίγκιοι }σαν,
μοῦνος δ᾽ ὀeθαλμὸς μέσσU ἐνέκειτο μετώπU.
[ΚWκλωπες δ᾽ ὄνομ᾽ }σαν ἐπώνυμον, οqνεκ᾽ mρα σeέων
κυκλοτερoς ὀeθαλμὸς ‘εις ἐνέκειτο μετώπU·]

145

ἰσχVς δ᾽ [δY βίη καὶ μηχαναὶ }σαν ἐπ᾽ ἔργοις.
cλλοι δ᾽ αx jαίης τε καὶ …|ρανοῦ ἐpεγένοντο
τρεῖς παῖδες μεγάλοι τε καὶ ὄβριμοι, ο|κ ὀνομαστοί,
Κόττος τε •ριάρεώς τε jWης θ᾽, ]περήeανα τέκνα.
rῶν dκατὸν μYν χεῖρες ἀπ᾽ žμων ἀίσσοντο,
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mπλαστοι, κεeαλαὶ δY dκάστU πεντήκοντα
ἐp žμων ἐπέeυκον ἐπὶ στιβαροῖσι μέλεσσιν·
ἰσχVς δ᾽ mπλητος κρατερo μεγάλU ἐπὶ εtδει.
”σσοι γvρ jαίης τε καὶ …|ρανοῦ ἐpεγένοντο,
δεινότατοι παίδων, σeετέρU δ᾽ ‰χθοντο τοκzι
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ἐp ἀρχzς· καὶ τῶν μYν †πως τις πρῶτα γένοιτο,
πάντας ἀποκρWπτασκε, καὶ ἐς eάος ο|κ ἀνίεσκε,
www. theogonia.gr
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jαίης ἐν κευθμῶνι, κακ• δ᾽ ἐπετέρπετο ἔργU
…|ρανός. Š δ᾽ ἐντὸς στοναχίζετο jαῖα πελώρη
στεινομένη· δολίην δY κακήν τ᾽ ἐeράσσατο τέχνην.

160

nsuα δY ποιήσασα γένος πολιοῦ ἀδάμαντος
τεῦpε μέγα δρέπανον καὶ ἐπέeραδε παισὶ eίλοισιν·
εsπε δY θαρσWνουσα, eίλον τετιημένη }τορ·
«Παῖδες ἐμοὶ καὶ πατρὸς ἀτασθάλου, αt κ᾽ ἐθέλητε
πείθεσθαι, πατρός κε κακoν τισαίμεθα λώβην
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]μετέρου· πρότερος γvρ ἀεικέα μήσατο ἔργα.»
yς eάτο· τοVς δ᾽ mρα πάντας ‘λεν δέος, ο|δέ τις α|τῶν
eθέγpατο. Θαρσήσας δY μέγας Κρόνος ἀγκυλομήτης
Ÿu αxτις μWθοισι προσηWδα μητέρα κεδνήν·
«Μzτερ, ἐγώ κεν τοῦτό γ᾽ ]ποσχόμενος τελέσαιμι

170

ἔργον, ἐπεὶ πατρός γε δυσωνWμου ο|κ ἀλεγίζω
•μετέρου· πρότερος γvρ ἀεικέα μήσατο ἔργα».
yς eάτο· γήθησεν δY μέγα eρεσὶ jαῖα πελώρη·
’ σε δέ μιν κρWuασα λόχU· ἐνέθηκε δY χερσὶν
“ρπην καρχαρόδοντα· δόλον δ᾽ ]πεθήκατο πάντα.

175

™λθε δY νWκτ᾽ ἐπάγων μέγας …|ρανός, ἀμeὶ δY jαί‚
Xμείρων eιλότητος ἐπέσχετο καί ~᾽ ἐτανWσθη
πάντη· Ž δ᾽ ἐκ λοχεοῖο πάις ¡ρέpατο χειρὶ
σκαι\, δεpιτερ\ δY πελώριον ἔλλαβεν “ρπην
μακρoν καρχαρόδοντα, eίλου δ᾽ ἀπὸ μήδεα πατρὸς
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ἐσσυμένως ‰μησε, πάλιν δ᾽ ἔρριuε eέρεσθαι
www. theogonia.gr
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ἐpοπίσω· τv μYν ο• τι ἐτώσια ἔκeυγε χειρός·
†σσαι γvρ ~αθάμιγγες ἀπέσσυθεν αXματόεσσαι,
πάσας δέpατο jαῖα· περιπλομένων δ᾽ ἐνιαυτῶν
γείνατ᾽ ‡ρινῦς τε κρατερvς μεγάλους τε jίγαντας,

185

τεWχεσι λαμπομένους, δολίχ᾽ ἔγχεα χερσὶν ἔχοντας,
lWμeας θ᾽, ¢ς Μελίας καλέουσ᾽ ἐπ᾽ ἀπείρονα γαῖαν.
Μήδεα δ᾽ —ς τὸ πρῶτον ἀποτμήpας ἀδάμαντι
κάββαλ᾽ ἀπ᾽ [πείροιο πολυκλWστU ἐνὶ πόντU,
–ς eέρετ᾽ Ÿμ πέλαγος πουλVν χρόνον, ἀμeὶ δY λευκὸς
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ἀeρὸς ἀπ᾽ ἀθανάτου χροὸς žρνυτο· τ• δ᾽ ἔνι κοWρη
ἐθρέeθη· πρῶτον δY Κυθήροισιν ζαθέοισιν
ἔπλητ᾽, ἔνθεν ἔπειτα περίρρυτον ἵκετο ΚWπρον.
‡κ δ᾽ ἔβη αἰδοίη καλo θεός, ἀμeὶ δY ποίη
ποσσὶν qπο ~αδινοῖσιν ἀέpετο· τoν δ᾽ `eροδίτην

195

[ἀeρογενέα τε θεvν καὶ ἐυστέeανον Κυθέρειαν]
κικλ£σκουσι θεοί τε καὶ ἀνέρες, οqνεκ᾽ ἐν ἀeρ•
θρέeθη· ἀτvρ Κυθέρειαν, †τι προσέκυρσε Κυθήροις·
[Κυπρογενέα δ᾽, †τι γέντο πολυκλWστU ἐνὶ ΚWπρU·
[δY eιλομμηδέα, †τι μηδέων ἐpεeαάνθη.]

200

r\ δ᾽ Zρος —μάρτησε καὶ Ἵμερος ‘σπετο καλὸς
γεινομέν‚ τv πρῶτα θεῶν τ᾽ ἐς eῦλον ἰοWσ‚.
rαWτην δ᾽ ἐp ἀρχzς τιμoν ἔχει [δY λέλογχε
μοῖραν ἐν ἀνθρώποισι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσι,
Παρθενίους τ᾽ ὀάρους μειδήματά τ᾽ ἐpαπάτας τε

205

τέρuιν τε γλυκερoν eιλότητά τε μειλιχίην τε.
rοVς δY πατoρ rιτzνας ἐπίκλησιν καλέεσκε
παῖδας νεικείων μέγας …|ρανός, ο„ς τέκεν α|τός·
eάσκε δY τιταίνοντας ἀτασθαλί‚ μέγα ~έpαι
www. theogonia.gr
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lVp δ᾽ ἔτεκεν στυγερόν τε Μόρον καὶ Κzρα μέλαιναν
καὶ Θάνατον, τέκε δ᾽ ¤πνον, ἔτικτε δY eῦλον Tνείρων·
— ο• τινι κοιμηθεῖσα θεv τέκε lVp ἐρεβεννή, —
δεWτερον αx Μῶμον καὶ TιζVν ἀλγινόεσσαν
Ἑσπερίδας θ᾽, ‹ς μzλα πέρην κλυτοῦ kκεανοῖο

215

χρWσεα καλv μέλουσι eέροντά τε δένδρεα καρπόν.
Καὶ Μοίρας καὶ Κzρας ἐγείνατο νηλεοποίνους,
[Κλωθώ τε fάχεσίν τε καὶ cτροπον, αἵτε βροτοῖσι
γεινομένοισι διδοῦσιν ἔχειν ἀγαθόν τε κακόν τε,]
αἵτ᾽ ἀνδρῶν τε θεῶν τε παραιβασίας ἐeέπουσιν·

220

ο|δέ ποτε λήγουσι θεαὶ δεινοῖο χόλοιο,
πρίν γ᾽ ἀπὸ τ• δώωσι κακoν ὄπιν, †ς τις ἁμάρτ‚.
rίκτε δY καὶ lέμεσιν, πzμα θνητοῖσι βροτοῖσι,
lVp ὀλοή· μετv τoν δ᾽ `πάτην τέκε καὶ bιλότητα
jzράς τ᾽ ο|λόμενον, καὶ Zριν τέκε καρτερόθυμον.

225

n|τvρ Zρις στυγερo τέκε μYν Πόνον ἀλγινόεντα
fήθην τε fιμόν τε καὶ cλγεα δακρυόεντα
šσμίνας τε Μάχας τε bόνους τ᾽ `νδροκτασίας τε
lείκεά τε uευδέας τε fόγους `μeιλλογίας τε
^υσνομίην τ᾽ `άτην τε, συνήθεας ἀλλήλ‚σιν,

230

”ρκον θ᾽, Žς δo πλεῖστον ἐπιχθονίους ἀνθρώπους
πημαίνει, †τε κέν τις dκ¥ν ἐπίορκον ὀμόσσ‚.
lηρέα δ᾽ ἀuευδέα καὶ ἀληθέα γείνατο Πόντος,
πρεσβWτατον παίδων· α|τvρ καλέουσι γέροντα,
οqνεκα νημερτής τε καὶ ‰πιος, ο|δY θεμιστέων

235

λήθεται, ἀλλv δίκαια καὶ ‰πια δήνεα οsδεν·
αxτις δ᾽ αx ΘαWμαντα μέγαν καὶ ἀγήνορα bόρκυν
www. theogonia.gr
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jαί‚ μισγόμενος καὶ Κητ¥ καλλιπάρ‚ον
’|ρυβίην τ᾽ ἀδάμαντος ἐνὶ eρεσὶ θυμὸν ἔχουσαν.
lηρzος δ᾽ ἐγένοντο μεγήρατα τέκνα θεάων

240

πόντU ἐν ἀτρυγέτU καὶ ^ωρίδος [υκόμοιο,
κοWρης kκεανοῖο, τελήεντος ποταμοῖο,
Πλωτώ τ᾽ ’|κράντη τε iαώ τ᾽ `μeιτρίτη τε
’|δώρη τε Θέτις τε jαλήνη τε jλαWκη τε
Κυμοθόη iπειώ τε Θόη θ᾽ `λίη τ᾽ ἐρόεσσα

245

Πασιθέη τ᾽ ‡ρατώ τε καὶ ’|νίκη ~οδόπηχυς
καὶ Μελίτη χαρίεσσα καὶ ’|λιμένη καὶ `γαυo
^ωτώ τε Πρωτώ τε bέρουσά τε ^υναμένη τε
lησαίη τε καὶ `κταίη καὶ Πρωτομέδεια
^ωρὶς καὶ Πανόπεια καὶ ε|ειδoς jαλάτεια

250

¦πποθόη τ᾽ ἐρόεσσα καὶ ¦ππονόη ~οδόπηχυς
Κυμοδόκη θ᾽, Š κWματ᾽ ἐν [εροειδέι πόντU
πνοιάς τε ζαέων ἀνέμων σVν Κυματολήγ‚
~εῖα πρη§νει καὶ ἐυσeWρU `μeιτρίτ‚,
Κυμώ τ᾽ hιόνη τε ἐυστέeανός θ᾽ ¨λιμήδη

255

jλαυκονόμη τε eιλομμειδoς καὶ Ποντοπόρεια
fηαγόρη τε καὶ ’|αγόρη καὶ fαομέδεια
Πουλυνόη τε καὶ n|τονόη καὶ fυσιάνασσα
[’|άρνη τε eυήν τ᾽ ἐρατo καὶ εsδος mμωμος]
καὶ ©αμάθη χαρίεσσα δέμας δίη τε Μενίππη

260

lησώ τ᾽ ’|πόμπη τε Θεμιστώ τε Προνόη τε
lημερτής θ᾽, Š πατρὸς ἔχει νόον ἀθανάτοιο.
nªται μYν lηρzος ἀμWμονος ἐpεγένοντο
κοῦραι πεντήκοντα, ἀμWμονα ἔργα ἰδυῖαι.

www. theogonia.gr
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265

[γάγετ᾽ hλέκτρην· Š δ᾽ ¡κεῖαν τέκεν «ριν
[υκόμους θ᾽ ¨ρπυίας `ελλώ τ᾽ kκυπέτην τε,
αἵ ~᾽ ἀνέμων πνοι\σι καὶ οἰωνοῖς ‘μ᾽ ‘πονται
¡κεί‚ς πτερWγεσσι· μεταχρόνιαι γvρ tαλλον.
bόρκυ• δ᾽ αx Κητ¥ jραίας τέκε καλλιπαρ£ους

270

ἐκ γενετzς πολιάς, τvς δo jραίας καλέουσιν
ἀθάνατοί τε θεοὶ χαμαὶ ἐρχόμενοί τ᾽ mνθρωποι,
Πεμeρηδώ τ᾽ ἐWπεπλον ‡νυώ τε κροκόπεπλον,
jοργοWς θ᾽, αƒ ναίουσι πέρην κλυτοῦ kκεανοῖο
ἐσχατι\ πρὸς lυκτός, ἵν᾽ Ἑσπερίδες λιγWeωνοι,

275

iθεννώ τ᾽ ’|ρυάλη τε Μέδουσά τε λυγρv παθοῦσα.
_ μYν ἔην θνητή, αƒ δ᾽ ἀθάνατοι καὶ ἀγήρU,
αX δWο· τ\ δY μι\ παρελέpατο Κυανοχαίτης
ἐν μαλακ• λειμῶνι καὶ mνθεσιν εἰαρινοῖσιν.
rzς δ᾽ †τε δo ΠερσεVς κεeαλoν ἀπεδειροτόμησεν,

280

ἔκθορε Œρυσαωρ τε μέγας καὶ Πήγασος ἵππος.
r• μYν ἐπώνυμον }εν, †τ᾽ kκεανοῦ περὶ πηγvς
γένθ᾽, Ž δ᾽ mορ χρWσειον ἔχων μετv χερσὶ eίλ‚σιν.
Œ¡ μYν ἀποπτάμενος προλιπ¥ν χθόνα, μητέρα μήλων,
ἵκετ᾽ ἐς ἀθανάτους· •ηνὸς δ᾽ ἐν δώμασι ναίει

285

βροντήν τε στεροπήν τε eέρων ^ιὶ μητιόεντι.
Œρυσάωρ δ᾽ ἔτεκεν τρικέeαλον jηρυονzα
μιχθεὶς Καλλιρό‚ κοWρ‚ κλυτοῦ kκεανοῖο.
rὸν μYν mρ᾽ ἐpενάριpε βίη Ἡρακληείη
βουσὶ παρ᾽ εἰλιπόδεσσι περιρρWτU εἰν ‡ρυθεί‚

290

‰ματι τ• †τε περ βοῦς ‰λασεν ε|ρυμετώπους
rίρυνθ᾽ εἰς Xερoν διαβvς πόρον kκεανοῖο
www. theogonia.gr
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•ρθον τε κτείνας καὶ βουκόλον ’|ρυτίωνα
σταθμ• ἐν [ερόεντι πέρην κλυτοῦ kκεανοῖο.
_ δ᾽ ἔτεκ᾽ mλλο πέλωρον ἀμήχανον, ο|δYν ἐοικὸς

295

θνητοῖς ἀνθρώποις ο|δ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσιν,
ἐν σπzι ἔνι γλαeυρ• θείην κρατερόeρον᾽ Zχιδναν,
¬μισυ μYν νWμeην dλικώπιδα καλλιπάρ‚ον,
¬μισυ δ᾽ αxτε πέλωρον ὄeιν δεινόν τε μέγαν τε
αἰόλον ¡μηστoν ζαθέης ]πὸ κεWθεσι γαίης.

300

Zνθα δέ οX σπέος ἐστὶ κάτω κοίλ‚ ]πὸ πέτρ‚
τηλοῦ ἀπ᾽ ἀθανάτων τε θεῶν θνητῶν τ᾽ ἀνθρώπων·
ἔνθ᾽ mρα οX δάσσαντο θεοὶ κλυτv δώματα ναίειν.
_ δ᾽ ἐρυτ᾽ εἰν `ρίμοισιν ]πὸ χθόνα λυγρo Zχιδνα,
ἀθάνατος νWμeη καὶ ἀγήραος ‰ματα πάντα.

305

r\ δY rυeάονά eασι μιγήμεναι ἐν eιλότητι
δεινόν θ᾽ ]βριστήν τ᾽ mνομόν θ᾽ dλικώπιδι κοWρ‚·
Š δ᾽ ]ποκυσαμένη τέκετο κρατερόeρονα τέκνα.
•ρθον μYν πρῶτον κWνα γείνατο jηρυονzι·
δεWτερον αxτις ἔτικτεν ἀμήχανον, ο• τι eατειὸν

310

Κέρβερον ¡μηστήν, `ίδεω κWνα χαλκεόeωνον,
πεντηκοντακέeαλον, ἀναιδέα τε κρατερόν τε·
τὸ τρίτον ¤δρην αxτις ἐγείνατο λυγρv ἰδυῖαν
fερναίην, Šν θρέuε θεv λευκώλενος _ρη
mπλητον κοτέουσα βί‚ Ἡρακληεί‚.

315

Καὶ τoν μYν ^ιὸς υXὸς ἐνήρατο νηλέι χαλκ•
`μeιτρυωνιάδης σVν ἀρηιeίλU gολάU
Ἡρακλέης βουλ\σιν `θηναίης ἀγελείης.
_ δY Œίμαιραν ἔτικτε πνέουσαν ἀμαιμάκετον πῦρ,
δεινήν τε μεγάλην τε ποδώκεά τε κρατερήν τε·
www. theogonia.gr
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rzς δ᾽ }ν τρεῖς κεeαλαί· μία μYν χαροποῖο λέοντος,
Š δY χιμαίρης, Š δ᾽ ὄeιος, κρατεροῖο δράκοντος,
[πρόσθε λέων, ὄπιθεν δY δράκων, μέσση δY χίμαιρα,
δεινὸν ἀποπνείουσα πυρὸς μένος αἰθομένοιο.]
roν μYν Πήγασος ε λε καὶ ἐσθλὸς •ελλεροeόντης.

325

_ δ᾽ mρα bῖκ᾽ ὀλοoν τέκε Καδμείοισιν ὄλεθρον
”ρθU ]ποδμηθεῖσα lεμειαῖόν τε λέοντα,
τόν ~᾽ _ρη θρέuασα ^ιὸς κυδρo παράκοιτις
γουνοῖσιν κατένασσε lεμείης, πzμ᾽ ἀνθρώποις.
Zνθ᾽ mρ᾽ Ž οἰκείων ἐλεeαίρετο eῦλ᾽ ἀνθρώπων,

330

κοιρανέων rρητοῖο lεμείης [δ᾽ `πέσαντος·
ἀλλά d -ς ἐδάμασσε βίης Ἡρακληείης.
Κητ¥ δ᾽ wπλότατον bόρκυι eιλότητι μιγεῖσα
γείνατο δεινὸν ὄeιν, Žς ἐρεμνzς κεWθεσι γαίης
σπείρησιν μεγάλοις παγχρWσεα μzλα eυλάσσει.

335

rοῦτο μYν ἐκ Κητοῦς καὶ bόρκυνος γένος ἐστίν.
rηθVς δ᾽ kκεαν• ΠοταμοVς τέκε δινήεντας,
lεῖλόν τ᾽ `λeειόν τε καὶ hριδανὸν βαθυδίνην
iτρυμόνα Μαίανδρόν τε καὶ ®στρον καλλιρέεθρον
b{σίν τε ›œzσόν τ᾽ `χελώιόν τ᾽ ἀργυροδίνην

340

lέσσον τε ›œοδίον θ᾽ ¨λιάκμονά θ᾽ Ἑπτάπορόν τε
jρήνικόν τε καὶ ntσηπον θεῖόν τε iιμοῦντα
Πηνειόν τε καὶ ¯ρμον ἐυρρείτην τε Κάικον
iαγγάριόν τε μέγαν fάδωνά τε Παρθένιόν τε
’•ηνόν τε καὶ cρδησκον θεῖόν τε iκάμανδρον.

345

rίκτε δY θυγατέρων Xερὸν γένος, αƒ κατv γαῖαν
mνδρας κουρίζουσι σVν `πόλλωνι mνακτι
καὶ Ποταμοῖς, ταWτην δY ^ιὸς πάρα μοῖραν ἔχουσι,
www. theogonia.gr
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Πειθώ τ᾽ `δμήτη τε gάνθη τ᾽ hλέκτρη τε
^ωρίς τε Πρυμνώ τε καὶ …|ρανίη θεοειδoς

350

¦ππώ τε Κλυμένη τε ›œόδειά τε Καλλιρόη τε
•ευpώ τε Κλυτίη τε gδυῖά τε Πασιθόη τε
ΠληpαWρη τε jαλαpαWρη τ᾽ ἐρατή τε ^ιώνη
Μηλόβοσίς τε bόη τε καὶ ε|ειδoς Πολυδώρη
Κερκηίς τε eυoν ἐρατo Πλουτώ τε βοῶπις

355

Περσηίς τ᾽ gάνειρά τ᾽ `κάστη τε °άνθη τε
Πετραίη τ᾽ ἐρόεσσα Μενεσθώ τ᾽ ’|ρώπη τε
Μzτίς τ᾽ ’|ρυνόμη τε rελεστώ τε κροκόπεπλος
Œρυσηίς τ᾽ `σίη τε καὶ Xμερόεσσα Καλυu¥
’|δώρη τε rWχη τε καὶ `μeιρ¥ kκυρόη τε

360

καὶ iτWp, Š δή σeεων προeερεστάτη ἐστὶν ἁπασέων.
nªται δ᾽ kκεανοῦ καὶ rηθWος ἐpεγένοντο
πρεσβWταται κοῦραι· πολλαί γε μέν εἰσι καὶ mλλαι.
rρὶς γvρ χίλιαί εἰσι τανWσeυροι kκεανῖναι,
αἵ ~α πολυσπερέες γαῖαν καὶ βένθεα λίμνης

365

πάντη wμῶς ἐeέπουσι, θεάων ἀγλαv τέκνα.
rόσσοι δ᾽ αxθ᾽ ‘τεροι ποταμοὶ καναχηδv ~έοντες,
υXέες kκεανοῦ, τοVς γείνατο πότνια rηθWς·
τῶν ὄνομ᾽ ἀργαλέον πάντων βροτὸν ἀνέρ᾽ ἐνισπεῖν,
…ƒ δY ‘καστοι tσασιν, †σοι περιναιετάωσιν.

370

Θεία δ᾽ hέλιόν τε μέγαν λαμπράν τε iελήνην
hῶ θ᾽, Š πάντεσσιν ἐπιχθονίοισι eαείνει
ἀθανάτοις τε θεοῖσι, τοὶ ο|ρανὸν ε|ρVν ἔχουσι,
γείναθ᾽ ]ποδμηθεῖσ᾽ šπερίονος ἐν eιλότητι.
ΚρίU δ᾽ ’|ρυβίη τέκεν ἐν eιλότητι μιγεῖσα

375

`στραῖόν τε μέγαν Πάλλαντά τε δῖα θεάων
www. theogonia.gr
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Πέρσην θ᾽, Žς καὶ π{σι μετέπρεπεν ἰδμοσWν‚σιν.
`στραίU δ᾽ h¥ς ἀνέμους τέκε καρτεροθWμους,
ἀργέστην •έeυρον •ορέην τ᾽ αἰuηροκέλευθον
καὶ lότον, ἐν eιλότητι θεv θε• ε|νηθεῖσα.

380

rοVς δY μέτ᾽ ἀστέρα τίκτ' hοσeόρον hριγένεια
mστρα τε λαμπετόωντα, τά τ᾽ ο|ρανὸς ἐστεeάνωται.
iτVp δ᾽ ἔτεκ᾽ kκεανοῦ θυγάτηρ Πάλλαντι μιγεῖσα
•zλον καὶ lίκην καλλίσeυρον ἐν μεγάροισιν·
καὶ Κράτος [δY •ίην ἀριδείκετα γείνατο τέκνα,

385

τῶν ο|κ ἔστ᾽ ἀπάνευθε ^ιὸς δόμος, ο|δέ τις ‘δρη,
ο|δ᾽ wδός, †ππη μo κείνοις θεὸς •γεμονεW‚,
ἀλλ᾽ αἰεὶ πvρ •ηνὶ βαρυκτWπU dδριόωνται.
yς γvρ ἐβοWλευσεν iτVp meθιτος kκεανίνη
¬ματι τ•, †τε πάντας TλWμπιος ἀστεροπητoς

390

ἀθανάτους ἐκάλεσσε θεοVς ἐς μακρὸν •λυμπον,
εsπε δ᾽, Žς Ÿν μετv ε ο θεῶν rιτzσι μάχοιτο,
μή τιν᾽ ἀπορραίσειν γεράων, τιμoν δY ‘καστον
dpέμεν, Šν τὸ πάρος γε μετ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσιν
rὸν δ᾽ ἔeαθ᾽, †ς τις mτιμος ]πὸ Κρόνου [δ᾽ ἀγέραστος,

395

τιμzς καὶ γεράων ἐπιβησέμεν, ± θέμις ἐστίν.
™λθε δ᾽ mρα πρώτη iτVp meθιτος …•λυμπόνδε
σVν σeοῖσιν παίδεσσι eίλου διv μήδεα πατρός.
roν δY •εVς τίμησε, περισσv δY δῶρα ἔδωκεν.
n|τoν μYν γvρ ἔθηκε θεῶν μέγαν ἔμμεναι †ρκον,

400

παῖδας δ᾽ ‰ματα πάντα ‘ο μεταναιέτας εsναι.
yς δ᾽ α•τως πάντεσσι διαμπερές, ˜ς περ ]πέστη,
ἐpετέλεσσ᾽· α|τὸς δY μέγα κρατεῖ [δY ἀνάσσει.

www. theogonia.gr
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bοίβη δ᾽ αx Κοίου πολυήρατον }λθεν ἐς ε|νήν·
κυσαμένη δo ἔπειτα θεv θεοῦ ἐν eιλότητι

405

fητ¥ κυανόπεπλον ἐγείνατο, μείλιχον αἰεί,
μείλιχον ἐp ἀρχzς, ἀγανώτατον ἐντὸς TλWμπου,

408

‰πιον ἀνθρώποισι καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσιν.

407

jείνατο δ᾽ `στερίην ἐυώνυμον, ¬ν ποτε Πέρσης
[γάγετ᾽ ἐς μέγα δῶμα eίλην κεκλzσθαι mκοιτιν.

410

² δ᾽ ]ποκυσαμένη Ἑκάτην τέκε, τoν περὶ πάντων
•εVς Κρονίδης τίμησε· πόρεν δέ οX ἀγλαv δῶρα,
μοῖραν ἔχειν γαίης τε καὶ ἀτρυγέτοιο θαλάσσης.
_ δY καὶ ἀστερόεντος ἀπ᾽ ο|ρανοῦ ἔμμορε τιμzς
ἀθανάτοις τε θεοῖσι τετιμένη ἐστὶ μάλιστα.

415

Καὶ γvρ νῦν, †τε ποW τις ἐπιχθονίων ἀνθρώπων
ἔρδων Xερv καλv κατv νόμον Xλάσκηται,
κικλ£σκει Ἑκάτην· πολλή τέ οX ‘σπετο τιμo
~εῖα μάλ᾽, ³ πρόeρων γε θεv ]ποδέpεται ε|χάς,
καί τέ οX ὄλβον ὀπάζει, ἐπεὶ δWναμίς γε πάρεστιν.

420

”σσοι γvρ jαίης τε καὶ …|ρανοῦ ἐpεγένοντο
καὶ τιμoν ἔλαχον, τοWτων ἔχει αsσαν ἁπάντων.
…|δέ τί μιν Κρονίδης ἐβιήσατο ο|δέ τ᾽ ἀπηWρα,
†σσ᾽ ἔλαχεν rιτzσι μετv προτέροισι θεοῖσιν,
ἀλλ᾽ ἔχει, —ς τὸ πρῶτον ἀπ᾽ ἀρχzς ἔπλετο δασμός,

425

καὶ γέρας ἐν γαί‚ τε καὶ ο|ραν• [δY θαλάσσ‚·

427

ο|δ᾽, †τι μουνογενής, ±σσον θεv ἔμμορε τιμzς,

426

ἀλλ᾽ ἔτι καὶ πολV μ{λλον, ἐπεὶ •εVς τίεται α|τήν.

428

´ δ᾽ ἐθέλει, μεγάλως παραγίγνεται [δ᾽ ὀνίνησιν·
ἔν τε δίκ‚ βασιλεῦσι παρ᾽ αἰδοίοισι καθίζει,

434

ἔν τ᾽ ἀγορ\ λαοῖσι μεταπρέπει, †ν κ᾽ ἐθέλ‚σιν·

430

www. theogonia.gr

16

Ἡσίοδος

Θεογονία

[δ᾽ wπότ᾽ ἐς πόλεμον eθεισήνορα θωρήσσωνται
ἀνέρες, ἔνθα θεv παραγίγνεται, ο ς κ᾽ ἐθέλ‚σι
νίκην προeρονέως ὀπάσαι καὶ κῦδος ὀρέpαι.

433

‡σθλo δ᾽ αxθ᾽ wπότ᾽ mνδρες ἀεθλεWωσιν ἀγῶνι,

435

ἔνθα θεv καὶ τοῖς παραγίγνεται [δ᾽ ὀνίνησιν·
νικήσας δY βί‚ καὶ κάρτε• καλὸν mεθλον
~εῖα eέρει χαίρων τε, τοκεῦσι δY κῦδος ὀπάζει.
‡σθλo δ᾽ Xππήεσσι παρεστάμεν, ο ς κ᾽ ἐθέλ‚σιν.
Καὶ τοῖς, οƒ γλαυκoν δυσπέμeελον ἐργάζονται,

440

ε•χονται δ᾽ Ἑκάτ‚ καὶ ἐρικτWπU ‡ννοσιγαίU,
~ηιδίως mγρην κυδρo θεὸς žπασε πολλήν,
~εῖα δ᾽ ἀeείλετο eαινομένην, ἐθέλουσά γε θυμ•.
‡σθλo δ᾽ ἐν σταθμοῖσι σVν Ἑρμ\ ληίδ᾽ ἀέpειν·
βουκολίας δ᾽ ἀγέλας τε καὶ αἰπόλια πλατέ᾽ αἰγῶν

445

ποίμνας τ᾽ εἰροπόκων ὀίων, θυμ• γ᾽ ἐθέλουσα,
ἐp ὀλίγων βριάει καὶ ἐκ πολλῶν μείονα θzκεν.
…qτω τοι καὶ μουνογενoς ἐκ μητρὸς ἐοῦσα
π{σι μετ᾽ ἀθανάτοισι τετίμηται γεράεσσιν.
Θzκε δέ μιν Κρονίδης κουροτρόeον, οƒ μετ᾽ ἐκείνην

450

ὀeθαλμοῖσιν tδοντο eάος πολυδερκέος hοῦς.
…qτως ἐp ἀρχzς κουροτρόeος, αƒ δέ τε τιμαί.
›œείη δY δμηθεῖσα ΚρόνU τέκε eαίδιμα τέκνα,
¦στίην ^ήμητρα καὶ _ρην χρυσοπέδιλον
teθιμόν τ᾽ `ίδην, Žς ]πὸ χθονὶ δώματα ναίει

455

νηλεYς }τορ ἔχων, καὶ ἐρίκτυπον ‡ννοσίγαιον
•zνά τε μητιόεντα, θεῶν πατέρ᾽ [δY καὶ ἀνδρῶν,
τοῦ καὶ ]πὸ βροντzς πελεμίζεται ε|ρεῖα χθών.
Καὶ τοVς μYν κατέπινε μέγας Κρόνος, ˜ς τις ‘καστος
www. theogonia.gr
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460

τv eρονέων, ἵνα μή τις ἀγαυῶν …|ρανιώνων
mλλος ἐν ἀθανάτοισιν ἔχοι βασιληίδα τιμήν.
ΠεWθετο γvρ jαίης τε καὶ …|ρανοῦ ἀστερόεντος,
οqνεκά οX πέπρωτο d• ]πὸ παιδὶ δαμzναι
καὶ κρατερ• περ ἐόντι — ^ιὸς μεγάλου διv βουλάς· —

465

τ• † γ᾽ mρ᾽ ο|κ ἀλαὸς σκοπιoν ἔχεν, ἀλλv δοκεWων
παῖδας dοVς κατέπινε· ›œέην δ᾽ ἔχε πένθος mλαστον.
`λλ᾽ †τε δo ^ί᾽ ἔμελλε θεῶν πατέρ᾽ [δY καὶ ἀνδρῶν
τέpεσθαι, τότ᾽ ἔπειτα eίλους λιτάνευε τοκzας
τοVς α|τzς, jαῖάν τε καὶ …|ρανὸν ἀστερόεντα,

470

μzτιν συμeράσσασθαι, †πως λελάθοιτο τεκοῦσα
παῖδα eίλον, τείσαιτο δ᾽ ἐρινῦς πατρὸς dοῖο
παίδων θ᾽, ο„ς κατέπινε μέγας Κρόνος ἀγκυλομήτης.
…ƒ δY θυγατρὶ eίλ‚ μάλα μYν κλWον [δ᾽ ἐπίθοντο,
καί οX πεeραδέτην, †σα περ πέπρωτο γενέσθαι

475

ἀμeὶ ΚρόνU βασιλzι καὶ υXέι καρτεροθWμU.
Πέμuαν δ᾽ ἐς fWκτον, Κρήτης ἐς πίονα δzμον,
wππότ᾽ mρ᾽ wπλότατον παίδων τέpεσθαι ἔμελλε,
•zνα μέγαν· τὸν μέν οX ἐδέpατο jαῖα πελώρη
Κρήτ‚ ἐν ε|ρεί‚ τραeέμεν ἀτιταλλέμεναί τε.

480

Zνθα μιν κτο eέρουσα θοoν διv νWκτα μέλαιναν
πρώτην ἐς fWκτον· κρWuεν δέ d χερσὶ λαβοῦσα
mντρU ἐν [λιβάτU, ζαθέης ]πὸ κεWθεσι γαίης,
nἰγαίU ἐν ὄρει πεπυκασμένU ]λήεντι.
r• δY σπαργανίσασα μέγαν λίθον ἐγγυάλιpεν

485

…|ρανίδ‚ μέγ᾽ mνακτι, θεῶν προτέρU βασιλzι.
rὸν τόθ᾽ dλ¥ν χείρεσσιν doν ἐσκάτθετο νηδVν
www. theogonia.gr
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σχέτλιος· ο|δ᾽ ἐνόησε μετv eρεσίν, ˜ς οX ὀπίσσω
ἀντὶ λίθου dὸς υXὸς ἀνίκητος καὶ ἀκηδoς
λείπεθ᾽, † μιν τάχ᾽ ἔμελλε βί‚ καὶ χερσὶ δαμάσσας

490

τιμzς ἐpελάειν, Ž δ᾽ ἐν ἀθανάτοισι ἀνάpειν.
Καρπαλίμως δ᾽ mρ᾽ ἔπειτα μένος καὶ eαίδιμα γυῖα
η•pετο τοῖο mνακτος· ἐπιπλομένων δ᾽ ἐνιαυτῶν
[jαίης ἐννεσί‚σι πολυeραδέεσσι δολωθεὶς]
Žν γόνον mu ἀνέηκε μέγας Κρόνος ἀγκυλομήτης

495

νικηθεὶς τέχν‚σι βίηeί τε παιδὸς dοῖο.
Πρῶτον δ᾽ ἐpέμεσεν λίθον, πWματον καταπίνων·
τὸν μYν •εVς στήριpε κατv χθονὸς ε|ρυοδείης
Πυθοῖ ἐν [γαθέ‚ γυάλοις qπο Παρνησοῖο
σzμ᾽ ἔμεν ἐpοπίσω, θαῦμα θνητοῖσι βροτοῖσιν.

500

[fῦσε δY πατροκασιγνήτους ὀλοῶν ]πὸ δεσμῶν
…|ρανίδας, ο„ς δzσε πατoρ ἀεσιeροσWν‚σιν·
οƒ οX ἀπεμνήσαντο χάριν ε|εργεσιάων,
δῶκαν δY βροντoν [δ᾽ αἰθαλόεντα κεραυνὸν
καὶ στεροπήν· τὸ πρὶν δY πελώρη jαῖα κεκεWθει·

505

τοῖς πίσυνος θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισιν ἀνάσσει.]
ΚοWρην δ᾽ gαπετὸς καλλίσeυρον kκεανίνην
[γάγετο Κλυμένην καὶ wμὸν λέχος εἰσανέβαινεν.
_ δέ οX cτλαντα κρατερόeρονα γείνατο παῖδα·
τίκτε δ᾽ ]περκWδαντα Μενοίτιον [δY Προμηθέα,

510

ποικίλον αἰολόμητιν, ἁμαρτίνοόν τ᾽ ‡πιμηθέα,
Žς κακὸν ἐp ἀρχzς γένετ᾽ ἀνδράσιν ἀλeηστ\σιν·
πρῶτος γάρ ~α ^ιὸς πλαστoν ]πέδεκτο γυναῖκα
παρθένον. šβριστoν δY Μενοίτιον ε|ρWοπα •εVς
εἰς Zρεβος κατέπεμuε βαλ¥ν uολόεντι κεραυν•
www. theogonia.gr
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εἵνεκ᾽ ἀτασθαλίης τε καὶ [νορέης ]περόπλου.
cτλας δ᾽ ο|ρανὸν ε|ρVν ἔχει κρατερzς ]π᾽ ἀνάγκης
πείρασιν ἐν γαίης, πρόπαρ Ἑσπερίδων λιγυeώνων,
dστη¥ς κεeαλ\ τε καὶ ἀκαμάτ‚σι χέρεσσιν·
ταWτην γάρ οX μοῖραν ἐδάσσατο μητίετα •εWς.

520

^zσε δ᾽ ἀλυκτοπέδ‚σι Προμηθέα ποικιλόβουλον
δεσμοῖς ἀργαλέοισι μέσον διv κίον᾽ ἐλάσσας·
καί οX ἐπ᾽ αἰετὸν µρσε τανWπτερον· α|τvρ † γ᾽ ±παρ
‰σθιεν ἀθάνατον, τὸ δ᾽ ἀέpετο sσον ἁπάντη
νυκτός, †σον πρόπαν }μαρ ἔδοι τανυσίπτερος ὄρνις.

525

rὸν μYν mρ᾽ `λκμήνης καλλισeWρου mλκιμος υXὸς
Ἡρακλέης ἔκτεινε, κακoν δ᾽ ἀπὸ νοῦσον mλαλκεν
gαπετιονίδ‚ καὶ ἐλWσατο δυσeροσυνάων
ο|κ ἀέκητι •ηνὸς Tλυμπίου ]uιμέδοντος,
ὄeρ᾽ Ἡρακλzος Θηβαγενέος κλέος εtη

530

πλεῖον ἔτ᾽ ἢ τὸ πάροιθεν ἐπὶ χθόνα πουλυβότειραν.
rαῦτά γ᾽ mρ᾽ ἁζόμενος τίμα ἀριδείκετον υXόν·
καί περ χωόμενος παWθη χόλου, Žν πρὶν ἔχεσκεν,
οqνεκ᾽ ἐρίζετο βουλvς ]περμενέει Κρονίωνι.
Καὶ γvρ †τ᾽ ἐκρίνοντο θεοὶ θνητοί τ᾽ mνθρωποι

535

Μηκών‚, τότ᾽ ἔπειτα μέγαν βοῦν πρόeρονι θυμ•
δασσάμενος προέθηκε, ^ιὸς νόον ἐpαπαeίσκων.
rοῖς μYν γvρ σάρκας τε καὶ ἔγκατα πίονα δημ•
ἐν ~ιν• κατέθηκε καλWuας γαστρὶ βοεί‚,
τ• δ᾽ αxτ᾽ ὀστέα λευκv βοὸς δολί‚ ἐπὶ τέχν‚

540

ε|θετίσας κατέθηκε καλWuας ἀργέτι δημ•.
^o τότε μιν προσέειπε πατoρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
gαπετιονίδη, πάντων ἀριδείκετ᾽ ἀνάκτων,
www. theogonia.gr
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µ πέπον, —ς dτεροζήλως διεδάσσαο μοίρας.
yς eάτο κερτομέων •εVς meθιτα μήδεα εἰδώς.

545

rὸν δ᾽ αxτε προσέειπε ΠρομηθεVς ἀγκυλομήτης
}κ᾽ ἐπιμειδήσας, δολίης δ᾽ ο| λήθετο τέχνης·
•εῦ κWδιστε μέγιστε θεῶν αἰειγενετάων,
τῶν δ᾽ ‘λε᾽, wπποτέρην σε ἐνὶ eρεσὶ θυμὸς ἀνώγει.
bz ~α δολοeρονέων· •εVς δ᾽ meθιτα μήδεα εἰδ¥ς

550

γνῶ ~᾽ ο|δ᾽ [γνοίησε δόλον· κακv δ᾽ ὄσσετο θυμ•
θνητοῖς ἀνθρώποισι, τv καὶ τελέεσθαι ἔμελλεν.
Œερσὶ δ᾽ † γ᾽ ἀμeοτέρ‚σιν ἀνείλετο λευκὸν mλειeαρ.
Œώσατο δY eρένας ἀμeί, χόλος δέ μιν ἵκετο θυμόν,
—ς tδεν ὀστέα λευκv βοὸς δολί‚ ἐπὶ τέχν‚.

555

‡κ τοῦ δ᾽ ἀθανάτοισιν ἐπὶ χθονὶ eῦλ᾽ ἀνθρώπων
καίουσ᾽ ὀστέα λευκv θυηέντων ἐπὶ βωμῶν.
rὸν δY μέγ᾽ ὀχθήσας προσέeη νεeεληγερέτα •εWς·
gαπετιονίδη, πάντων πέρι μήδεα εἰδώς,
µ πέπον, ο|κ mρα πω δολίης ἐπιλήθεο τέχνης.

560

yς eάτο χωόμενος •εVς meθιτα μήδεα εἰδώς·
ἐκ τοWτου δo ἔπειτα δόλου μεμνημένος αἰεὶ
ο|κ ἐδίδου μελί‚σι πυρὸς μένος ἀκαμάτοιο
θνητοῖς ἀνθρώποις, οƒ ἐπὶ χθονὶ ναιετάουσιν.
`λλά μιν ἐpαπάτησεν ἐVς πάις gαπετοῖο

565

κλέuας ἀκαμάτοιο πυρὸς τηλέσκοπον α|γoν
ἐν κοaλU νάρθηκι· δάκεν δέ d νειόθι θυμόν,
•zν᾽ ]uιβρεμέτην, ἐχόλωσε δέ μιν eίλον }τορ,
—ς tδ᾽ ἐν ἀνθρώποισι πυρὸς τηλέσκοπον α|γήν.
n|τίκα δ᾽ ἀντὶ πυρὸς τεῦpεν κακὸν ἀνθρώποισιν·

570

γαίης γvρ σWμπλασσε περικλυτὸς `μeιγυήεις
www. theogonia.gr
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παρθένU αἰδοί‚ tκελον Κρονίδεω διv βουλάς.
•ῶσε δY καὶ κόσμησε θεv γλαυκῶπις `θήνη
ἀργυeέη ἐσθzτι· κατv κρzθεν δY καλWπτρην
δαιδαλέην χείρεσσι κατέσχεθε, θαῦμα ἰδέσθαι·

575

[ἀμeὶ δέ οX στεeάνους, νεοθηλέος mνθεα ποίης,
XμερτοVς περίθηκε καρήατι Παλλvς `θήνη. ]
ἀμeὶ δέ οX στεeάνην χρυσέην κεeαλzeιν ἔθηκε,
τoν α|τὸς ποίησε περικλυτὸς `μeιγυήεις
ἀσκήσας παλάμ‚σι, χαριζόμενος ^ιὶ πατρί.

580

r\ δ᾽ ἐνὶ δαίδαλα πολλv τετεWχατο, θαῦμα ἰδέσθαι,
κνώδαλ᾽, †σ᾽ ‰πειρος πολλv τρέeει [δY θάλασσα·
τῶν † γε πόλλ᾽ ἐνέθηκε,—χάρις δ᾽ ἀπελάμπετο πολλή,—
θαυμάσια, ζ¶οισιν ἐοικότα eωνήεσσιν.
n|τvρ ἐπεὶ δo τεῦpε καλὸν κακὸν ἀντ᾽ ἀγαθοῖο,

585

ἐpάγαγ᾽, ἔνθα περ mλλοι ἔσαν θεοὶ [δ᾽ mνθρωποι,
κόσμU ἀγαλλομένην γλαυκώπιδος ὀβριμοπάτρης.
θαῦμα δ᾽ ἔχ᾽ ἀθανάτους τε θεοVς θνητοWς τ᾽ ἀνθρώπους,
—ς ἔιδον δόλον αἰπWν, ἀμήχανον ἀνθρώποισιν.
[ἐκ τzς γvρ γένος ἐστὶ γυναικῶν θηλυτεράων,]

590

τzς γvρ ὀλώιόν ἐστι γένος καὶ eῦλα γυναικῶν,
πzμα μέγ᾽ αƒ θνητοῖσι μετ᾽ ἀνδράσι ναιετάουσιν
ο|λομένης πενίης ο| σWμeοροι, ἀλλv κόροιο.
·ς δ᾽ wπότ᾽ ἐν σμήνεσσι κατηρεeέεσσι μέλισσαι
κηezνας βόσκωσι, κακῶν pυνήονας ἔργων·

595

αƒ μέν τε πρόπαν }μαρ ἐς [έλιον καταδWντα
[μάτιαι σπεWδουσι τιθεῖσί τε κηρία λευκά,
οƒ δ᾽ ἔντοσθε μένοντες ἐπηρεeέας κατv σίμβλους
ἀλλότριον κάματον σeετέρην ἐς γαστέρ᾽ ἀμῶνται·
www. theogonia.gr
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600

•εVς ]uιβρεμέτης θzκεν, pυνήονας ἔργων
ἀργαλέων· ‘τερον δY πόρεν κακὸν ἀντ᾽ ἀγαθοῖο·
†ς κε γάμον eεWγων καὶ μέρμερα ἔργα γυναικῶν
μo γzμαι ἐθέλ‚, ὀλοὸν δ᾽ ἐπὶ γzρας ἵκοιτο
χήτε• γηροκόμοιο· † γ᾽ ο| βιότου ἐπιδευoς

605

ζώει, ἀποeθιμένου δY διv κτzσιν δατέονται
χηρωσταί· ³ δ᾽ αxτε γάμου μετv μοῖρα γένηται,
κεδνoν δ᾽ ἔσχεν mκοιτιν ἀρηρυῖαν πραπίδεσσι,
τ• δέ τ᾽ ἀπ᾽ αἰῶνος κακὸν ἐσθλ• ἀντιeερίζει
ἐμμενές· Žς δέ κε τέτμ‚ ἀταρτηροῖο γενέθλης,

610

ζώει ἐνὶ στήθεσσιν ἔχων ἀλίαστον ἀνίην
θυμ• καὶ κραδί‚, καὶ ἀνήκεστον κακόν ἐστιν.
yς ο|κ ἔστι ^ιὸς κλέuαι νόον ο|δY παρελθεῖν.
…|δY γvρ gαπετιονίδης ἀκάκητα ΠρομηθεVς
τοῖό γ᾽ ]πεpήλυpε βαρVν χόλον, ἀλλ᾽ ]π᾽ ἀνάγκης

615

καὶ πολWιδριν ἐόντα μέγας κατv δεσμὸς ἐρWκει.
•ριάρεU δ᾽ —ς πρῶτα πατoρ ¡δWσσατο θυμ•
ΚόττU τ᾽ [δY jW‚, δzσεν κρατερ• ἐνὶ δεσμ•
[νορέην ]πέροπλον ἀγώμενος [δY καὶ εsδος
καὶ μέγεθος· κατένασσε δ᾽ ]πὸ χθονὸς ε|ρυοδείης.

620

Zνθ᾽ οἵ γ᾽ mλγε᾽ ἔχοντες ]πὸ χθονὶ ναιετάοντες
¬ατ᾽ ἐπ᾽ ἐσχατι\, μεγάλης ἐν πείρασι γαίης,
δηθv μάλ᾽ ἀχνWμενοι, κραδί‚ μέγα πένθος ἔχοντες.
ἀλλά σeεας Κρονίδης τε καὶ ἀθάνατοι θεοὶ mλλοι,
ο„ς τέκεν [Wκομος ›œείη Κρόνου ἐν eιλότητι,

625

jαίης eραδμοσWν‚σιν ἀνήγαγον ἐς eάος αxτις·
α|τo γάρ σeιν “παντα διηνεκέως κατέλεpε
www. theogonia.gr
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σVν κείνοις νίκην τε καὶ ἀγλαὸν εxχος ἀρέσθαι.
δηρὸν γvρ μάρναντο πόνον θυμαλγέ᾽ ἔχοντες
ἀντίον ἀλλήλοισι διv κρατερvς ]σμίνας,

631

rιτzνές τε θεοὶ καὶ †σοι Κρόνου ἐpεγένοντο·

630

οƒ μYν ἀe᾽ ]uηλzς •θρυος rιτzνες ἀγαυοί,
οƒ δ᾽ mρ᾽ ἀπ᾽ …|λWμποιο θεοί, δωτzρες ἐάων,
ο„ς τέκεν [Wκομος ›œείη ΚρόνU ε|νηθεῖσα.
οἵ ~α τότ᾽ ἀλλήλοισι χόλον θυμαλγέ᾽ ἔχοντες

635

συνεχέως ἐμάχοντο δέκα πλείους ἐνιαυτοWς·
ο|δέ τις }ν ἔριδος χαλεπzς λWσις ο|δY τελευτo
ο|δετέροις, sσον δY τέλος τέτατο πτολέμοιο.
`λλ᾽ †τε δo κείνοισι παρέσχεθεν mρμενα πάντα,
νέκταρ τ᾽ ἀμβροσίην τε, τά περ θεοὶ α|τοὶ ἔδουσι,

640

πάντων ἐν στήθεσσιν ἀέpετο θυμὸς ἀγήνωρ.
[·ς νέκταρ τ᾽ ἐπάσαντο καὶ ἀμβροσίην ἐρατεινήν,]
δo τότε τοῖς μετέειπε πατoρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
κέκλυτε μευ, jαίης τε καὶ …|ρανοῦ ἀγλαv τέκνα,
ὄeρ᾽ εtπω, τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι κελεWει.

645

²δη γvρ μάλα δηρὸν ἐναντίοι ἀλλήλοισι
νίκης καὶ κράτεος πέρι μαρνάμεθ᾽ ‰ματα πάντα
rιτzνές τε θεοὶ καὶ †σοι Κρόνου ἐκγενόμεσθα.
šμεῖς δY μεγάλην τε βίην καὶ χεῖρας ἀάπτους
eαίνετε rιτήνεσσιν ἐναντίοι ἐν δα¸ λυγρ\

650

μνησάμενοι eιλότητος ἐνηέος, †σσα παθόντες
ἐς eάος Ÿu ἀeίκεσθε δυσηλεγέος ]πὸ δεσμοῦ
•μετέρας διv βουλvς ]πὸ ζόeου [ερόεντος.
yς eάτο· τὸν δ᾽ ἐpαῦτις ἀμείβετο Κόττος ἀμWμων·
δαιμόνι᾽, ο|κ ἀδάητα πιeαWσκεαι· ἀλλv καὶ α|τοὶ
www. theogonia.gr
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tδμεν, † τοι περὶ μYν πραπίδες, περὶ δ᾽ ἐστὶ νόημα,
ἀλκτoρ δ᾽ ἀθανάτοισιν ἀρzς γένεο κρυεροῖο.
i\σι δ᾽ ἐπιeροσWν‚σιν ]πὸ ζόeου [ερόεντος
muορρον δεῦρ᾽ αxτις ἀμειλίκτων ]πὸ δεσμῶν
[λWθομεν, Κρόνου υXY mναp, ἀνάελπτα παθόντες.

660

r• καὶ νῦν ἀτενεῖ τε νόU καὶ ἐπίeρονι βουλ\
~υσόμεθα κράτος ]μὸν ἐν αἰν\ δηιοτzτι
μαρνάμενοι rιτzσιν ἀνv κρατερvς ]σμίνας.
yς eάτ᾽· ἐπ£νεσσαν δY θεοί, δωτzρες ἐάων,
μῦθον ἀκοWσαντες· πολέμου δ᾽ ἐλιλαίετο θυμὸς

665

μ{λλον ἔτ᾽ ἢ τὸ πάροιθε· μάχην δ᾽ ἀμέγαρτον ἔγειραν
πάντες, θήλειαι τε καὶ mρσενες, ‰ματι κείνU,
rιτzνές τε θεοὶ καὶ †σοι Κρόνου ἐpεγένοντο,
οqς τε •εVς ‡ρέβεσeιν ]πὸ χθονὸς ±κε eόωσδε
δεινοί τε κρατεροί τε, βίην ]πέροπλον ἔχοντες.

670

rῶν dκατὸν μYν χεῖρες ἀπ᾽ žμων ἀίσσοντο
π{σιν wμῶς, κεeαλαὶ δY dκάστU πεντήκοντα
ἐp žμων ἐπέeυκον ἐπὶ στιβαροῖσι μέλεσσιν.
…ƒ τότε rιτήνεσσι κατέσταθεν ἐν δα¸ λυγρ\
πέτρας [λιβάτους στιβαρ\ς ἐν χερσὶν ἔχοντες.

675

rιτzνες δ᾽ dτέρωθεν ἐκαρτWναντο eάλαγγας
προeρονέως, χειρῶν τε βίης θ᾽ “μα ἔργον ἔeαινον
ἀμeότεροι· δεινὸν δY περίαχε πόντος ἀπείρων,
γz δY μέγ᾽ ἐσμαράγησεν, ἐπέστενε δ᾽ ο|ρανὸς ε|ρVς
σειόμενος, πεδόθεν δY τινάσσετο μακρὸς •λυμπος

680

~ιπ\ qπ᾽ ἀθανάτων, ἔνοσις δ᾽ ἵκανε βαρεῖα
rάρταρον [ερόεντα, ποδῶν τ᾽ αἰπεῖα ἰωo
ἀσπέτου ἰωχμοῖο βολάων τε κρατεράων·
www. theogonia.gr
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yς mρ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοις ἵεσαν βέλεα στονόεντα.
bωνo δ᾽ ἀμeοτέρων ἵκετ᾽ ο|ρανὸν ἀστερόεντα

685

κεκλομένων· οƒ δY pWνισαν μεγάλU ἀλαλητ•.
…|δ᾽ mρ᾽ ἔτι •εVς tσχεν dὸν μένος, ἀλλά νυ τοῦ γε
εsθαρ μYν μένεος πλzντο eρένες, ἐκ δέ τε π{σαν
eαῖνε βίην· mμυδις δ᾽ mρ᾽ ἀπ᾽ ο|ρανοῦ [δ᾽ ἀπ᾽ TλWμπου
ἀστράπτων ἔστειχε συνωχαδόν· οX δY κεραυνοὶ

690

tκταρ “μα βροντ\ τε καὶ ἀστεροπ\ ποτέοντο
χειρὸς mπο στιβαρzς, Xερoν eλόγα εἰλυeόωντες
ταρeέες· ἀμeὶ δY γαῖα eερέσβιος ἐσμαράγιζε
καιομένη, λάκε δ᾽ ἀμeὶ πυρὶ μεγάλ᾽ mσπετος qλη.
Zζεε δY χθ¥ν π{σα καὶ kκεανοῖο ~έεθρα

695

πόντος τ᾽ ἀτρWγετος· τοVς δ᾽ mμeεπε θερμὸς ἀυτμo
rιτzνας χθονίους, eλὸp δ᾽ αἰθέρα δῖαν ἵκανεν
mσπετος, ὄσσε δ᾽ mμερδε καὶ ἰeθίμων περ ἐόντων
α|γo μαρμαίρουσα κεραυνοῦ τε στεροπzς τε.
Καῦμα δY θεσπέσιον κάτεχεν Œάος· εtσατο δ᾽ mντα

700

ὀeθαλμοῖσιν ἰδεῖν [δ᾽ ο•ασι ὄσσαν ἀκοῦσαι
α•τως, —ς εἰ jαῖα καὶ …|ρανὸς ε|ρVς qπερθε
πίλνατο· τοῖος γάρ κε μέγας ]πὸ δοῦπος ὀρώρει
τzς μYν ἐρειπομένης, τοῦ δ᾽ ]uόθεν ἐpεριπόντος·
τόσσος δοῦπος ἔγεντο θεῶν ἔριδι pυνιόντων.

705

iVν δ᾽ mνεμοι ἔνοσίν τε κονίην τ᾽ ἐσeαράγιζον
βροντήν τε στεροπήν τε καὶ αἰθαλόεντα κεραυνόν,
κzλα ^ιὸς μεγάλοιο, eέρον δ᾽ ἰαχήν τ᾽ ἐνοπήν τε
ἐς μέσον ἀμeοτέρων· ὄτοβος δ᾽ mπλητος ὀρώρει
σμερδαλέης ἔριδος, κάρτος δ᾽ ἀνεeαίνετο ἔργων.

710

Zκλίνθη δY μάχη· πρὶν δ᾽ ἀλλήλοις ἐπέχοντες
www. theogonia.gr
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ἐμμενέως ἐμάχοντο διv κρατερvς ]σμίνας.
…ƒ δ᾽ mρ᾽ ἐνὶ πρώτοισι μάχην δριμεῖαν ἔγειραν
Κόττος τε •ριάρεώς τε jWης τ᾽ mατος πολέμοιο,
οἵ ~α τριηκοσίας πέτρας στιβαρῶν ἀπὸ χειρῶν

715

πέμπον ἐπασσυτέρας, κατv δ᾽ ἐσκίασαν βελέεσσι
rιτzνας, καὶ τοVς μYν ]πὸ χθονὸς ε|ρυοδείης
πέμuαν καὶ δεσμοῖσιν ἐν ἀργαλέοισιν ἔδησαν
χερσὶν νικήσαντες ]περθWμους περ ἐόντας,
τόσσον ἔνερθ᾽ ]πὸ γzς, †σον ο|ρανός ἐστ᾽ ἀπὸ γαίης·

720

[τόσσον γάρ τ᾽ ἀπὸ γzς ἐς rάρταρον [ερόεντα.]
Zννέα γvρ νWκτας τε καὶ ‰ματα χάλκεος mκμων
ο|ρανόθεν κατι¥ν δεκάτ‚ κ᾽ ἐς γαῖαν ἵκοιτο·
ἐννέα δ᾽ αx νWκτας τε καὶ ‰ματα χάλκεος mκμων
ἐκ γαίης κατι¥ν δεκάτ‚ κ᾽ ἐς rάρταρον ἵκοι.

725

rὸν πέρι χάλκεον ‘ρκος ἐλήλαται· ἀμeὶ δέ μιν νVp
τριστοιχεὶ κέχυται περὶ δειρήν· α|τvρ qπερθεν
γzς ~ίζαι πεeWασι καὶ ἀτρυγέτοιο θαλάσσης.
Zνθα θεοὶ rιτzνες ]πὸ ζόeU [ερόεντι
κεκρWeαται βουλ\σι ^ιὸς νεeεληγερέταο

730

[χώρU ἐν ε|ρώεντι, πελώρης ἔσχατα γαίης.]
rοῖς ο|κ ἐpιτόν ἐστι. θWρας δ᾽ ἐπέθηκε Ποσειδέων
χαλκείας, τεῖχος δY περοίχεται ἀμeοτέρωθεν.
Zνθα jWης Κόττος τε καὶ Tβριάρεως μεγάθυμος
ναίουσιν, eWλακες πιστοὶ ^ιὸς αἰγιόχοιο.

735

Zνθα δY γzς δνοeερzς καὶ rαρτάρου [ερόεντος
πόντου τ᾽ ἀτρυγέτοιο καὶ ο|ρανοῦ ἀστερόεντος
dpείης πάντων πηγαὶ καὶ πείρατ᾽ ἔασιν
ἀργαλέ᾽ ε|ρώεντα, τά τε στυγέουσι θεοί περ,
www. theogonia.gr

27

Ἡσίοδος
χάσμα μέγ᾽, ο|δέ κε πάντα τελεσeόρον εἰς ἐνιαυτὸν

Θεογονία
740

οxδας ἵκοιτ᾽, εἰ πρῶτα πυλέων ἔντοσθε γένοιτο.
[`λλά κεν ἔνθα καὶ ἔνθα eέροι πρὸ θWελλα θυέλλ‚
ἀργαλέη· δεινὸν δY καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσι
τοῦτο τέρας. lυκτὸς δ᾽ ἐρεβεννzς οἰκία δεινv
‘στηκεν νεeέλ‚ς κεκαλυμμένα κυανέ‚σιν.]

745

rῶν πρόσθ᾽ gαπετοῖο πάις ἔχει ο|ρανὸν ε|ρVν
dστη¥ς κεeαλ\ τε καὶ ἀκαμάτ‚σι χέρεσσιν
ἀστεμeέως, †θι lWp τε καὶ Ἡμέρη ἆσσον ἰοῦσαι
ἀλλήλας προσέειπον, ἀμειβόμεναι μέγαν ο|δὸν
χάλκεον· Š μYν ἔσω καταβήσεται, Š δY θWραζε

750

ἔρχεται, ο|δέ ποτ᾽ ἀμeοτέρας δόμος ἐντὸς ἐέργει,
ἀλλ᾽ αἰεὶ dτέρη γε δόμων ἔκτοσθεν ἐοῦσα
γαῖαν ἐπιστρέeεται, Š δ᾽ αx δόμου ἐντὸς ἐοῦσα
μίμνει τoν α|τzς ˜ρην wδοῦ, ἔστ᾽ Ÿν ἵκηται,
Š μYν ἐπιχθονίοισι eάος πολυδερκYς ἔχουσα,

755

Š δ᾽ ¤πνον μετv χερσί, κασίγνητον Θανάτοιο.
lVp ὀλοή, νεeέλ‚ κεκαλυμμένη [εροειδεῖ.
Zνθα δY lυκτὸς παῖδες ἐρεμνzς οἰκί᾽ ἔχουσιν,
¤πνος καὶ Θάνατος, δεινοὶ θεοί· ο|δέ ποτ᾽ α|τοVς
hέλιος eαέθων ἐπιδέρκεται ἀκτίνεσσιν

760

ο|ρανὸν εἰς ἀνι¥ν ο|δ᾽ ο|ρανόθεν καταβαίνων.
rῶν δ᾽ ‘τερος γαῖάν τε καὶ ε|ρέα νῶτα θαλάσσης
¬συχος ἀνστρέeεται καὶ μείλιχος ἀνθρώποισι,
τοῦ δY σιδηρέη μYν κραδίη, χάλκεον δέ οX }τορ
νηλεYς ἐν στήθεσσιν· ἔχει δ᾽ Žν πρῶτα λάβ‚σιν

765

ἀνθρώπων· ἐχθρὸς δY καὶ ἀθανάτοισι θεοῖσιν.
Zνθα θεοῦ χθονίου πρόσθεν δόμοι [χήεντες
www. theogonia.gr
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[ἰeθίμου τ᾽ `ίδεω καὶ ἐπαινzς Περσεeονείης]
dστ{σιν, δεινὸς δY κWων προπάροιθε eυλάσσει
νηλειής, τέχνην δY κακoν ἔχει· ἐς μYν ἰόντας

770

σαίνει wμῶς ο|ρ\ τε καὶ ο•ασιν ἀμeοτέροισιν,
ἐpελθεῖν δ᾽ ο|κ αxτις ἐ€ πάλιν, ἀλλv δοκεWων
ἐσθίει, †ν κε λάβ‚σι πυλέων ἔκτοσθεν ἰόντα.
[ἰeθίμου τ᾽ `ίδεω καὶ ἐπαινzς Περσεeονείης. ]
Zνθα δY ναιετάει στυγερo θεὸς ἀθανάτοισι,

775

δεινo iτWp, θυγάτηρ ἀuορρόου kκεανοῖο
πρεσβυτάτη· νόσeιν δY θεῶν κλυτv δώματα ναίει
μακρ\σιν πέτρ‚σι κατηρεeέ᾽· ἀμeὶ δY πάντη
κίοσιν ἀργυρέοισι πρὸς ο|ρανὸν ἐστήρικται.
Παῦρα δY ΘαWμαντος θυγάτηρ πόδας ¡κέα «ρις

780

ἀγγελίην πωλεῖται ἐπ᾽ ε|ρέα νῶτα θαλάσσης.
Ὁππότ᾽ ἔρις καὶ νεῖκος ἐν ἀθανάτοισιν ὄρηται
καί ~᾽ †ς τις uεWδηται TλWμπια δώματ᾽ ἐχόντων,
•εVς δέ τε «ριν ἔπεμuε θεῶν μέγαν †ρκον ἐνεῖκαι
τηλόθεν ἐν χρυσέ‚ προχόU πολυώνυμον qδωρ

785

uυχρόν, †τ᾽ ἐκ πέτρης καταλείβεται [λιβάτοιο
]uηλzς· πολλὸν δY ]πὸ χθονὸς ε|ρυοδείης
ἐp Xεροῦ ποταμοῖο ~έει διv νWκτα μέλαιναν
kκεανοῖο κέρας· δεκάτη δ᾽ ἐπὶ μοῖρα δέδασται·
ἐννέα μYν περὶ γzν τε καὶ ε|ρέα νῶτα θαλάσσης

790

δίν‚ς ἀργυρέ‚ς εXλιγμένος εἰς “λα πίπτει,
Š δY μί᾽ ἐκ πέτρης προρέει μέγα πzμα θεοῖσιν.
”ς κεν τoν ἐπίορκον ἀπολλείuας ἐπομόσσ‚
ἀθανάτων, οƒ ἔχουσι κάρη νιeόεντος TλWμπου,
κεῖται νήυτμος τετελεσμένον εἰς ἐνιαυτόν·
www. theogonia.gr
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ο|δέ ποτ᾽ ἀμβροσίης καὶ νέκταρος ἔρχεται ἆσσον
βρώσιος, ἀλλά τε κεῖται ἀνάπνευστος καὶ mναυδος
στρωτοῖς ἐν λεχέεσσι, κακὸν δέ d κῶμα καλWπτει.
n|τvρ ἐπεὶ νοῦσον τελέσ‚ μέγαν εἰς ἐνιαυτόν,
mλλος γ᾽ ἐp mλλου δέχεται χαλεπώτερος mεθλος.

800

’ἰνάετες δY θεῶν ἀπαμείρεται αἰYν ἐόντων,
ο|δέ ποτ᾽ ἐς βουλoν ἐπιμίσγεται ο|δ᾽ ἐπὶ δαῖτας
ἐννέα πάντα ἔτεα· δεκάτU δ᾽ ἐπιμίσγεται αxτις
εtρας ἐς ἀθανάτων, οƒ TλWμπια δώματ᾽ ἔχουσιν.
rοῖον mρ᾽ †ρκον ἔθεντο θεοὶ iτυγὸς meθιτον qδωρ

805

¡γWγιον, τὸ δ᾽ ἵησι καταστυeέλου διv χώρου.
[Zνθα δY γzς δνοeερzς καὶ rαρτάρου [ερόεντος
πόντου τ᾽ ἀτρυγέτοιο καὶ ο|ρανοῦ ἀστερόεντος
dpείης πάντων πηγαὶ καὶ πείρατ᾽ ἔασιν
ἀργαλέ᾽ ε|ρώεντα, τά τε στυγέουσι θεοί περ.

810

Zνθα δY μαρμάρεαί τε πWλαι καὶ χάλκεος ο|δὸς
ἀστεμeής, ~ίζ‚σι διηνεκέεσσιν ἀρηρώς,
α|τοeυής· πρόσθεν δY θεῶν ἔκτοσθεν ἁπάντων
rιτzνες ναίουσι, πέρην Œάεος ζοeεροῖο.
n|τvρ ἐρισμαράγοιο ^ιὸς κλειτοὶ ἐπίκουροι

815

δώματα ναιετάουσιν ἐπ᾽ kκεανοῖο θεμέθλοις,
Κόττος τ᾽ [δY jWης· •ριάρεών γε μYν [Vν ἐόντα
γαμβρὸν dὸν ποίησε βαρWκτυπος ‡ννοσίγαιος,
δῶκε δY Κυμοπόλειαν ὀπυίειν, θυγατέρα ¬ν.]
n|τvρ ἐπεὶ rιτzνας ἀπ᾽ ο|ρανοῦ ἐpέλασεν •εWς,

820

wπλότατον τέκε παῖδα rυeωέα jαῖα πελώρη
rαρτάρου ἐν eιλότητι διv χρυσέην `eροδίτην·
οª χεῖρες μYν ἔασιν ἐπ᾽ ἰσχWι, ἔργματ᾽ ἔχουσαι,
www. theogonia.gr
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καὶ πόδες ἀκάματοι κρατεροῦ θεοῦ· ἐκ δέ οX žμων
Šν dκατὸν κεeαλαὶ ὄeιος, δεινοῖο δράκοντος,

825

γλώσσ‚σιν δνοeερ\σι λελιχμότες, ἐκ δέ οX ὄσσων
θεσπεσί‚ς κεeαλ\σιν ]π᾽ ὀeρWσι πῦρ ἀμάρυσσεν·
[πασέων δ᾽ ἐκ κεeαλέων πῦρ καίετο δερκομένοιο·]
eωναὶ δ᾽ ἐν πάσ‚σιν ἔσαν δειν\ς κεeαλ\σι
παντοίην ὄπ᾽ ἰεῖσαι ἀθέσeατον· mλλοτε μYν γvρ

830

eθέγγονθ᾽ ˜στε θεοῖσι συνιέμεν, mλλοτε δ᾽ αxτε
ταWρου ἐριβρWχεω, μένος ἀσχέτου, ὄσσαν ἀγαWρου,
mλλοτε δ᾽ αxτε λέοντος ἀναιδέα θυμὸν ἔχοντος,
mλλοτε δ᾽ αx σκυλάκεσσιν ἐοικότα, θαWματ᾽ ἀκοῦσαι,
mλλοτε δ᾽ αx ~οίζεσχ᾽, ]πὸ δ᾽ ‰χεεν ο•ρεα μακρά.

835

Καί νW κεν ἔπλετο ἔργον ἀμήχανον ‰ματι κείνU
καί κεν † γε θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισιν mναpεν,
εἰ μo mρ᾽ ὀpV νόησε πατoρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε.
iκληρὸν δ᾽ ἐβρόντησε καὶ ὄβριμον, ἀμeὶ δY γαῖα
σμερδαλέον κονάβησε καὶ ο|ρανὸς ε|ρVς qπερθε

840

πόντος τ᾽ kκεανοῦ τε ~οαὶ καὶ rάρταρα γαίης.
Ποσσὶ δ᾽ qπ᾽ ἀθανάτοισι μέγας πελεμίζετ᾽ •λυμπος
ὀρνυμένοιο mνακτος· ἐπεστενάχιζε δY γαῖα.
Καῦμα δ᾽ ]π᾽ ἀμeοτέρων κάτεχεν ἰοειδέα πόντον
βροντzς τε στεροπzς τε, πυρός τ᾽ ἀπὸ τοῖο πελώρου,

845

[πρηστήρων ἀνέμων τε κεραυνοῦ τε eλεγέθοντος.]
ἔζεε δY χθ¥ν π{σα καὶ ο|ρανὸς [δY θάλασσα·
θυῖε δ᾽ mρ᾽ ἀμe᾽ ἀκτvς περί τ᾽ ἀμeί τε κWματα μακρv
~ιπ\ qπ᾽ ἀθανάτων, ἔνοσις δ᾽ mσβεστος ὀρώρει·
τρέε δ᾽ `ίδης, ἐνέροισι καταeθιμένοισιν ἀνάσσων,

850

rιτzνές θ᾽ ]ποταρτάριοι, Κρόνον ἀμeὶς ἐόντες,
www. theogonia.gr
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[ἀσβέστου κελάδοιο καὶ αἰνzς δηιοτzτος.]
•εVς δ᾽ ἐπεὶ οxν κόρθυνεν dὸν μένος, εἵλετο δ᾽ †πλα,
βροντήν τε στεροπήν τε καὶ αἰθαλόεντα κεραυνόν,
πλzpεν ἀπ᾽ …|λWμποιο ἐπάλμενος· ἀμeὶ δY πάσας

855

ἔπρεσε θεσπεσίας κεeαλvς δεινοῖο πελώρου.
n|τvρ ἐπεὶ δή μιν δάμασεν πληγ\σιν Xμάσσας,
‰ριπε γυιωθείς, στενάχιζε δY γαῖα πελώρη.
bλὸp δY κεραυνωθέντος ἀπέσσυτο τοῖο mνακτος
ο•ρεος ἐν βήσσ‚σιν `ίτνης παιπαλοέσσ‚ς,

860

πληγέντος. Πολλo δY πελώρη καίετο γαῖα
ἀτμ\ θεσπεσί‚ καὶ ἐτήκετο κασσίτερος –ς
τέχν‚ qπ᾽ αἰζηῶν ἐν ἐυτρήτοις χοάνοισι
θαλeθείς, [Y σίδηρος, † περ κρατερώτατός ἐστιν,
ο•ρεος ἐν βήσσ‚σι δαμαζόμενος πυρὶ κηλέU

865

τήκεται ἐν χθονὶ δί‚ ]e᾽ Ἡeαιστου παλάμ‚σιν.
yς mρα τήκετο γαῖα σέλαι πυρὸς αἰθομένοιο.
Ῥῖuε δέ μιν θυμ• ἀκαχ¥ν ἐς rάρταρον ε|ρWν.
‡κ δY rυeωέος ἔστ᾽ ἀνέμων μένος ]γρὸν ἀέντων,
νόσeι lότου •ορέωτε καὶ ἀργέστεω •εeWροιο·

870

οἵ γε μYν ἐκ θεόeιν γενεή, θνητοῖς μέγ᾽ ὄνειαρ·
…X δ᾽ mλλοι μαuαῦραι ἐπιπνείουσι θάλασσαν·
αƒ δή τοι πίπτουσαι ἐς [εροειδέα πόντον,
πzμα μέγα θνητοῖσι, κακ\ θυίουσιν ἀέλλ‚·
mλλοτε δ᾽ mλλαι mεισι διασκιδν{σί τε νzας

875

ναWτας τε eθείρουσι· κακοῦ δ᾽ ο| γίγνεται ἀλκo
ἀνδράσιν, οƒ κείν‚σι συνάντωνται κατv πόντον·
αƒ δ᾽ αx καὶ κατv γαῖαν ἀπείριτον ἀνθεμόεσσαν
ἔργ᾽ ἐρατv eθείρουσι χαμαιγενέων ἀνθρώπων
www. theogonia.gr
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n|τvρ ἐπεί ~α πόνον μάκαρες θεοὶ ἐpετέλεσσαν,
rιτήνεσσι δY τιμάων κρίναντο βίηeι,
δή ~α τότ᾽ žτρυνον βασιλευέμεν [δY ἀνάσσειν
jαίης eραδμοσWν‚σιν TλWμπιον ε|ρWοπα •zν
ἀθανάτων· Ž δY τοῖσιν dvς διεδάσσατο τιμάς.

885

•εVς δY θεῶν βασιλεVς πρώτην mλοχον θέτο Μzτιν
πλεῖστα τε ἰδυῖαν ἰδY θνητῶν ἀνθρώπων.
ἀλλ᾽ †τε δo mρ᾽ ἔμελλε θεvν γλαυκῶπιν `θήνην
τέpεσθαι, τότ᾽ ἔπειτα δόλU eρένας ἐpαπατήσας
αXμυλίοισι λόγοισιν doν ἐσκάτθετο νηδVν

890

jαίης eραδμοσWν‚σι καὶ …|ρανοῦ ἀστερόεντος.
τ¥ς γάρ οX eρασάτην, ἵνα μo βασιληίδα τιμoν
mλλος ἔχοι ^ιὸς ἀντὶ θεῶν αἰειγενετάων.
‡κ γvρ τzς εἵμαρτο περίeρονα τέκνα γενέσθαι·
πρώτην μYν κοWρην γλαυκώπιδα rριτογένειαν

895

sσον ἔχουσαν πατρὶ μένος καὶ ἐπίeρονα βουλήν.
α|τvρ ἔπειτ᾽ mρα παῖδα θεῶν βασιλzα καὶ ἀνδρῶν
‰μελλεν τέpεσθαι, ]πέρβιον }τορ ἔχοντα·
ἀλλ᾽ mρα μιν •εVς πρόσθεν doν ἐσκάτθετο νηδWν,
—ς δή οX eράσσαιτο θεv ἀγαθόν τε κακόν τε.

900

^εWτερον [γάγετο λιπαρoν Θέμιν, Š τέκεν yρας,
’|νουμίην τε ^ίκην τε καὶ ’ἰρήνην τεθαλυῖαν,
αƒ ἔργ᾽ ¡ρεWουσι καταθνητοῖσι βροτοῖσι,
Μοίρας θ᾽, ‹ πλείστην τιμoν πόρε μητίετα •εWς,
Κλωθώ τε fάχεσίν τε καὶ cτροπον, αἵτε διδοῦσι

905

θνητοῖς ἀνθρώποισιν ἔχειν ἀγαθόν τε κακόν τε.
rρεῖς δέ οX ’|ρυνόμη Œάριτας τέκε καλλιπαρ£ους,
www. theogonia.gr
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kκεανοῦ κοWρη, πολυήρατον εsδος ἔχουσα,
`γλαaην τε καὶ ’|eροσWνην Θαλίην τ᾽ ἐρατεινήν·
[τῶν καὶ ἀπὸ βλεeάρων ἔρος εtβετο δερκομενάων

910

λυσιμελής· καλὸν δέ θ᾽ ]π᾽ ὀeρWσι δερκιόωνται.]
n|τvρ w ^ήμητρος πολυeόρβης ἐς λέχος }λθεν,
Š τέκε Περσεeόνην λευκώλενον, Šν `ιδωνεVς
¬ρπασε ±ς παρv μητρός· ἔδωκε δY μητίετα •εWς.
ΜνημοσWνης δ᾽ ἐpαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,

915

ἐp ±ς οX Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐpεγένοντο
ἐννέα, τ\σιν “δον θαλίαι καὶ τέρuις ἀοιδzς.
fητ¥ δ᾽ `πόλλωνα καὶ cρτεμιν ἰοχέαιραν,
Xμερόεντα γόνον περὶ πάντων …|ρανιώνων,
γείνατο, αἰγιόχοιο ^ιὸς eιλότητι μιγεῖσα.

920

fοισθοτάτην δ᾽ _ρην θαλερoν ποιήσατ᾽ mκοιτιν·
Š δ᾽ _βην καὶ cρηα καὶ ’ἰλείθυιαν ἔτικτε
μιχθεῖσ᾽ ἐν eιλότητι θεῶν βασιλzι καὶ ἀνδρῶν.
n|τὸς δ᾽ ἐκ κεeαλzς γλαυκώπιδα rριτογένειαν
δεινoν ἐγρεκWδοιμον ἀγέστρατον ἀτρυτώνην

925

πότνιαν, ‹ κέλαδοί τε “δον πόλεμοί τε μάχαι τε,
_ρη δ᾽ _eαιστον κλυτὸν ο| eιλότητι μιγεῖσα

925

γείνατο, καὶ ζαμένησε καὶ ‰ρισε ³ παρακοίτ‚,
ἐκ πάντων τέχν‚σι κεκασμένον …|ρανιώνων.
‡κ δ᾽ `μeιτρίτης καὶ ἐρικτWπου ‡ννοσιγαίου

930

rρίτων ε|ρυβίης γένετο μέγας, †στε θαλάσσης
πυθμέν᾽ ἔχων παρv μητρὶ eίλ‚ καὶ πατρὶ mνακτι
ναίει χρWσεα δῶ, δεινὸς θεός. α|τvρ cρηι
~ινοτόρU Κυθέρεια bόβον καὶ ^εῖμον ἔτικτε
δεινοWς, οἵτ᾽ ἀνδρῶν πυκινvς κλονέουσι eάλαγγας
www. theogonia.gr
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ἐν πολέμU κρυόεντι σVν cρηι πτολιπόρθU,
¨ρμονίην θ᾽, Šν Κάδμος ]πέρθυμος θέτ᾽ mκοιτιν.
•ηνὶ δ᾽ mρ᾽ `τλαντὶς Μαίη τέκε κWδιμον Ἑρμzν,
κήρυκ᾽ ἀθανάτων, Xερὸν λέχος εἰσαναβ{σα.
Καδμείη δ᾽ mρα οX iεμέλη τέκε eαίδιμον υXὸν

940

μιχθεῖσ᾽ ἐν eιλότητι, ^ιώνυσον πολυγηθέα,
ἀθάνατον θνητή· νῦν δ᾽ ἀμeότεροι θεοί εἰσιν.
`λκμήνη δ᾽ mρ᾽ ἔτικτε βίην Ἡρακληείην
μιχθεῖσ᾽ ἐν eιλότητι ^ιὸς νεeεληγερέταο.
`γλαaην δ᾽ _eαιστος, ἀγακλυτὸς ἀμeιγυήεις,

945

wπλοτάτην Œαρίτων θαλερoν ποιήσατ᾽ mκοιτιν.
Œρυσοκόμης δY ^ιώνυσος pανθoν `ριάδνην,
κοWρην Μίνωος, θαλερoν ποιήσατ᾽ mκοιτιν.
roν δέ οX ἀθάνατον καὶ ἀγήρω θzκε Κρονίων.
_βην δ᾽ `λκμήνης καλλισeWρου mλκιμος υXός,

950

-ς Ἡρακλzος, τελέσας στονόεντας ἀέθλους,
παῖδα ^ιὸς μεγάλοιο καὶ _ρης χρυσοπεδίλου,
αἰδοίην θέτ᾽ mκοιτιν ἐν …|λWμπU νιeόεντι,
ὄλβιος, Žς μέγα ἔργον ἐν ἀθανάτοισιν ἀνWσσας
ναίει ἀπήμαντος καὶ ἀγήραος ‰ματα πάντα.

955

hελίU δ᾽ ἀκάμαντι τέκεν κλυτὸς kκεανίνη
Περσηὶς Κίρκην τε καὶ nἰήτην βασιλzα.
nἰήτης δ᾽ υXὸς eαεσιμβρότου hελίοιο
κοWρην kκεανοῖο τελήεντος ποταμοῖο
γzμε θεῶν βουλ\σι, gδυῖαν καλλιπάρ‚ον.

960

Š δέ οX Μήδειαν ἐWσeυρον ἐν eιλότητι
γείναθ᾽ ]ποδμηθεῖσα διv χρυσέην `eροδίτην.
Ἡμεῖς μYν νῦν χαίρετ᾽, TλWμπια δώματ᾽ ἔχοντες,
www. theogonia.gr
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νzσοί τ᾽ ‰πειροί τε καὶ ἁλμυρὸς ἔνδοθι πόντος.
lῦν δY θεάων eῦλον ἀείσατε, •δυέπειαι

965

Μοῦσαι Tλυμπιάδες, κοῦραι ^ιὸς αἰγιόχοιο,
†σσαι δo θνητοῖσι παρ᾽ ἀνδράσιν ε|νηθεῖσαι
ἀθάναται γείναντο θεοῖς ἐπιείκελα τέκνα.
^ημήτηρ μYν Πλοῦτον ἐγείνατο, δῖα θεάων,
gασίων᾽ ¬ρωι μιγεῖσ᾽ ἐρατ\ eιλότητι

970

νει• ἔνι τριπόλU, Κρήτης ἐν πίονι δήμU,
ἐσθλόν, Žς εsσ᾽ ἐπὶ γzν τε καὶ ε|ρέα νῶτα θαλάσσης
πάντη· τ• δY τυχόντι καὶ οª κ᾽ ἐς χεῖρας ἵκηται,
τὸν δ᾽ ἀeνειὸν ἔθηκε, πολVν δέ οX žπασεν ὄλβον.
ΚάδμU δ᾽ ¨ρμονίη, θυγάτηρ χρυσέης `eροδιτης,

975

gν¥ καὶ iεμέλην καὶ `γαυoν καλλιπάρ‚ον
n|τονόην θ᾽, Šν γzμεν `ρισταῖος βαθυχαίτης,
γείνατο καὶ ΠολWδωρον ἐυστεeάνU ἐνὶ Θήβ‚.
[ΚοWρη δ᾽ kκεανοῦ, Œρυσάορι καρτεροθWμU
μιχθεῖσ᾽ ἐν eιλότητι πολυχρWσου `eροδίτης,

980

Καλλιρόη τέκε παῖδα βροτῶν κάρτιστον ἁπάντων,
jηρυονέα, τὸν κτεῖνε βίη Ἡρακληείη
βοῶν ‘νεκ᾽ εἰλιπόδων ἀμeιρρWτU εἰν ‡ρυθεί‚.]
rιθων• δ᾽ h¥ς τέκε Μέμνονα χαλκοκορυστήν,
nἰθιόπων βασιλzα, καὶ hμαθίωνα mνακτα.

985

n|τvρ ]παὶ ΚεeάλU eιτWσατο eαίδιμον υXόν,
teθιμον bαέθοντα, θεοῖς ἐπιείκελον mνδρα.
rόν ~α νέον τέρεν mνθος ἔχοντ᾽ ἐρικυδέος ¬βης
παῖδ᾽ ἀταλv eρονέοντα eιλομμειδoς `eροδίτη
µρτ᾽ ἀναρεuαμένη, καί μιν ζαθέοις ἐνὶ νηοῖς

990

νηοπόλον νWχιον ποιήσατο, δαίμονα δῖον.
www. theogonia.gr
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ΚοWρην δ᾽ nἰήταο διοτρεeέος βασιλzος
nἰσονίδης βουλ\σι θεῶν αἰειγενετάων
}γε παρ᾽ nἰήτεω, τελέσας στονόεντας ἀέθλους,
τοVς πολλοVς ἐπέτελλε μέγας βασιλεVς ]περήνωρ,

995

]βριστoς Πελίης καὶ ἀτάσθαλος, ὀβριμοεργός.
τοVς τελέσας gαωλκὸν ἀeίκετο, πολλv μογήσας,
¡κείης ἐπὶ νηὸς mγων dλικώπιδα κοWρην
nἰσονίδης, καί μιν θαλερoν ποιήσατ᾽ mκοιτιν.
Καί ~᾽ ¬ γε δμηθεῖσ᾽ ]π᾽ gήσονι, ποιμένι λαῶν,

1000

Μήδειον τέκε παῖδα, τὸν ο•ρεσιν ἔτρεeε Œείρων
bιλυρίδης· μεγάλου δY ^ιὸς νόος ἐpετελεῖτο.
n|τvρ lηρzος κοῦραι, ἁλίοιο γέροντος,
} τοι μYν bῶκον ©αμάθη τέκε δῖα θεάων
nἰακοῦ ἐν eιλότητι διv χρυσέην `eροδίτην,

1005

Πηλέι δY δμηθεῖσα θεv Θέτις ἀργυρόπεζα
γείνατ᾽ `χιλλzα ~ηpήνορα θυμολέοντα.
nἰνείαν δ᾽ mρ᾽ ἔτικτεν ἐυστέeανος Κυθέρεια
`γχίσ‚ ¬ρωι μιγεῖσ᾽ ἐρατ\ eιλότητι
®δης ἐν κορυe\σι πολυπτWχου ]ληέσσης.

1010

Κίρκη δ᾽, hελίου θυγάτηρ šπεριονίδαο,
γείνατ᾽ Tδυσσzος ταλασίeρονος ἐν eιλότητι
cγριον [δY fατῖνον ἀμWμονά τε κρατερόν τε·
[rηλέγονον δ᾽ mρ᾽ ἔτικτε διv χρυσέην `eροδίτην. ]
οƒ δή τοι μάλα τzλε μυχ• νήσων Xεράων

1015

π{σιν rυρσηνοῖσιν ἀγακλειτοῖσιν mνασσον.
lαυσίθοον δ᾽ Tδυσzι Καλυu¥ δῖα θεάων
γείνατο lαυσίνοόν τε μιγεῖσ᾽ ἐρατ\ eιλότητι.
nªται μYν θνητοῖσι παρ᾽ ἀνδράσιν ε|νηθεῖσαι
www. theogonia.gr
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lῦν δY γυναικῶν eῦλον ἀείσατε, •δυέπειαι
Μοῦσαι Tλυμπιάδες, κοῦραι ^ιὸς αἰγιόχοιο.
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