
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΗΘΩΝ ΓΕΜΙΣΤΟΣ  

Ύµνοι στους θεούς 

 

Πρώτος ύµνος για όλο το χρόνο στον ∆ία. 

Ζεύ πατέρα, αυτοπάτορα, πρεσβύτατε και δηµιουργέ, 
πανυπέρτατε βασιλέα, που τα γέννησες όλα, επιφανέστερε από όλους, 
εσύ που εξουσιάζεις τα πάντα και είσαι αυτοόν και αυτοένα και το ίδιο το αγαθό� 
εσύ ο οποίος από τον άπειρο αιώνα γέννησες αυτά όλα, 
όσα µεν (είναι) µεγαλύτερα ο ίδιος και µε αυτά τα άλλα, 
(έκαµες) όπως και όσο δυνατόν, πιο καλά� 
σπλαχνίσου, σώζε, οδηγώντας µαζί µε όλα τα άλλα και εµάς, 
διά των επιφανών παιδιών σου, πάντοτε, στα οποία µας ανέθεσες, 
όπως ώρισες το πεπρωµένο µας, καθώς έπρεπε. 

∆εύτερος ύµνος στους θεούς και αυτό για όλο τον χρόνο. 

Επιφανή παιδιά του ∆ιός, που υπάρχει από τον εαυτόν του και γέννησε τα πάντα 
και υπαρχηγοί� εσείς οι οποίοι άρχετε σε εµάς µε δικαιοσύνη, 
ποτέ να µην παύσωµε να σας έχωµε οδηγούς, 
ούτε να χρησιµοποιούµε λανθασµένους νόµους, αλλά αυτούς που είναι αγαπητοί 
σε εσάς 
και αυτούς που θέσαµε εµείς µόνοι, καλώς, όσο µπορούσαµε. 
Αλλά, ώ θεοί, εσείς που διευθύνετε τον ηνίοχο νου µας, 
τον οποίο εσείς µας δώσατε ως προστάτη µας... 
και κατά τα άλλα µας δίνετε (την δύναµι) να περνάµε καλά την ζωή µας 
και (τώρα) δώστε µας (την δύναµι) να υµνούµε τελευταία τον ∆ία µαζί µε εσάς. 
Τρίτος ύµνος στον ∆ία, πρώτος κατά µήνα (=στις µηνιαίες τελετές). 
Ο Ζευς ο µεγάλος, ο πραγµατικά Ιανός, αυτοπάτορας και 
προπάτορας όλων σε όσα έχουν υπάρξι και τελειωµένη γένεσι, 
εσύ ο οποίος δεν κάµεις τίποτε πρόχειρα 
αλλά αφ’ ότου υπάρχεις ο ίδιος και όσο (υπάρχεις) 
και αυτά όµοια τα πράττεις και δεν είσαι ποτέ αργός  
και δεν κάµεις τίποτε κατώτερο από την δική σου δύναµι, 
πραγµατικά, αρµόζει να εκτελής αυτό που είναι καλό, 
εσύ που φροντίζεις για όλα, βασιλεύτατε Ζεύ, 
ώ εσύ, τέλεια µακάριε� ώ εσύ που δίνεις αφειδώς τα δικά σου. Τέταρτος ύµνος 
στον Ποσειδώνα, δεύτερος µηνιαίος. Ώ, µεγάλε άναξ Ποσειδών, πρεσβύτατε υιέ 
του ∆ιός, 
που υπερέχεις σε όλην αυτήν (την κτίσι) στην λαµπρότητα και στην δύναµι, 
όση γένεσι υπάρχει από τον ∆ία, έχει την δύναµι αυτήν 
να άρχης και να βασιλεύης δεύτερος από τον πατέρα, 
εσύ, που είσαι εξαίρετος από όλα τα άπειρα που υπάρχουν, 
γιατί µόνος από όσα υπάρχουν είσαι τελείως αγέννητος. 
Εσύ και αυτόν τον ευρύχωρο ουρανό µε τις διαταγές του πατέρα, 
άρχισες να κάµης, από τον οποίο και εµείς από εσένα γεννηθήκαµε� 
σε εµάς να είσαι πάντοτε µειλίχιος (πράος) και σπλαχνικός, ώ πατέρα. Πέµπτος 
ύµνος στην Ήρα, τρίτος µηνιαίος. 
Ήρα, µεγάλη θεά, κόρη του µεγάλου ∆ιός, 
που έχεις σύζυγο τον Ποσειδώνα, που είσαι βέβαια αυτό που είναι, 
αγαθό, µητέρα των θεών, που είναι εντός του ουρανού. 
εσύ που δηµιουργείς την ύλη, που είναι το υπόβαθρο στα είδη� 
εσύ που δίνεις κάθε δύναµι, άλλοτε άλλη, τόσο την γενική όσο και αυτήν που µας 



οδηγεί στην αρετή και σε κάθε λαµπρότητα 
και µε αυτήν (την δύναµι) ανάγεις τους νόµους, από τους οποίους υπάρχει πλήθος 
σε εσένα 
και συνάµα η αιωνιότητα� εσύ και σε εµάς 
δίδε να ζήσωµε καλά, οδηγώντας µας σπλαχνικά στην αρετή. Έκτος ύµνος στους 
Ολυµπίους θεούς, τέταρτος µηνιαίος. Άναξ Ποσειδών, άριστο παιδί του µεγάλου 
∆ιός, 
εσύ που έγινες αρχηγός από τον πατέρα, πριν από κάθε γένεσι� 
εσύ και η Ήρα, η αγνή σύζυγός σου και καλή βασίλισσα. 
Απόλλων και Άρτεµι και Ήφαιστε και Βάκχε 
και Αθηνά, εσείς βέβαια οι επτά ανώτεροι θεοί, 
από όλους τους άλλους, µετά βέβαια τον έξοχο βασιλέα που είναι υψηλά� 
και εσείς οι άλλοι θεοί, που κατοικείτε στον Όλυµπο (και είσθε) 
πατέρες των εκεί αθανάτων (θεών) και σε εµάς µεταξύ αυτών, 
γίνετε σπλαχνικοί και ευνοϊκοί σε εµάς. Έβδοµος ύµνος στον Απόλλωνα, πέµπτος 
µηνιαίος. 
Άναξ Απόλλων, προστάτη σε κάθε φύσι 
Και ηγεµόνα που κατευθύνεις όλα τα άλλα µεταξύ τους σε ένα 
Και µάλιστα αυτό το παν και πολυµερές, που είναι πολύχορδο 
Πολυθόρυβο, το φέρνεις σε αρµονία� 
Εσύ, βέβαια, δίνεις την οµόνοια και την φρόνησι στις ψυχές 
Και την δικαιοσύνη, τα οποία είναι τα κάλλιστα από τα δικά σου (πράγµατα) 
Και (δίνεις) υγεία στα σώµατα και κάλλος βέβαια σε αυτά� 
Εσύ να µας δίδης πάντοτε την επιθυµία για τα καλά, 
Άναξ στις ψυχές µας, σε ώ παιάν. Όγδοος ύµνος στην Άρτεµι, έκτος µηνιαίος. 
Βασίλισσα Άρτεµι, που ηγείσαι στην άλλη φύσι 
και την προστατεύεις� αφού παρέλαβες ενιαίο σύµπαν, 
έπειτα στο τέλος µε διαφόρους άλλους τρόπους το ξεχωρίζεις 
σε περισσότερα είδη και από τα είδη κάνεις το καθένα 
και από το όλο πάλι τα µέρη� και τους συνδέσµους� εσύ δίδεις 
στις ψυχές σωφροσύνη και δύναµι να διακρίνουν τα χειρότερα 
και στα σώµατα δύναµι και ακεραιότητα. Αλλά, ώ, εσύ, σεβαστή, 
ανόρθωσε τη ζωή µας που έχει πέσει πολλές φορές, 
δίδοντας κάθε τρόπο αποφυγής των αισχρών. Ένατος ύµνος, έβδοµος µηνιαίος, 
στους ουράνιους θεούς. 
Ώ άναξ αυτού του ουρανού, Ήλιε, είθε να γίνης σπλαχνικός 
και εσύ Σελήνη, είθε να είσαι σπλαχνική και ιερή βασίλισσα 
και εσύ Εωσφόρε και Στίλβων, λαµπρέ ακόλουθε πάντοτε του Ηλίου 
και εσείς Φαίνων και Φαέθων και Πυρόη 
και όλοι οι υπαρχηγοί του Ηλίου του άνακτος, 
που συνεργάζεσθε µε εκείνον που πρέπει� σας υµνούµε και εµείς 
γιατί είσθε οι λαµπροί προνοητές για εµάς 
και εσείς τα άλλα άστρα, τα οποία έχουν αφεθή (στον χώρο) µε θεία πρόγνωσι. 
∆έκατος ύµνος στην Αθηνά, όγδοος µηνιαίος. 
Αθηνά βασίλισσα, που έχεις είδος χωρίς καθόλου ύλη, 
προΐστασαι και ηγείσαι η ίδια και εδηµιούργησες αυτά 
(τα δύα) µετά από τον βασιλέα όλου του κόσµου, τον Ποσειδώνα, 
ο οποίος υπερέχει από εσένα σε όλο το είδος� 
Εσύ, που είσαι αιτία κάθε κινήσεως που γίνεται µε ώθησι 
και γίνονται τα παράξενα γιατί καθένα εσύ το εξωθείς� 
αλλά και από εµάς (να αποµακρύνης αυτά) 
αν και κάθε φορά κάνωµε κάποιο σφάλµα από την ανοησία µας, 
ώ, θεά, ξυπνώντας µε τον νου την ψυχή µας όταν πρέπει. Ενδέκατος ύµνος στον 
∆ιόνυσο, ένατος µηνιαίος. 
Βάκχε, πατέρα και γεννητή όλων των λογικών ψυχών, 
όσες είναι ουράνιες και όσες δαιµονικές 
και όσες δικές µας, µετά τον άνακτα Ποσειδώνα� 



εσύ που είσαι αίτιος της κινήσεως (της ψυχής) που έλκεται 
από τον έρωτα του καλού και της αναγωγής στο καλλίτερο. 
Εσύ δίδε και σε εµάς που αποµείναµε καλή και θεϊκώτερη 
κάθε φορά ενέργεια (εµπνέοντας) την ανόητη σκέψι µας, 
για να αναγώµαστε γρήγορα σε αυτήν µε φρόνησι 
και να µην ανοηταίνωµε για πολύ σχετικά µε τα αγαθά. ∆ωδέκατος ύµνος στους 
Τιτάνες, δέκατος µηνιαίος. Τον δηµιουργό όλης της θνητής φύσεως, τον υιό του 
∆ιός,  
ελάτε να υµνήσωµε, τον άνακτα Κρόνο,  
τον πρεσβύτατο από τα νόθα παιδιά του ∆ιός, 
Ταρτάροι Τιτάνες, τους οποίους βέβαια µαζί µε αυτόν 
υµνούµε, που είναι όλοι αγαθοί και χωρίς κακό, 
αν και είσθε γεννήτορες των φθαρτών θνητών. 
Και την Αφροδίτη, την ιερή σύζυγο αυτού του Κρόνου, 
και τον Πάνα, τον αρχηγό των θηραµάτων και την ∆ήµητρα των φυτών 
και την Κόρη, (την αρχηγό) του δικού µας θνητού και όλους τους άλλους. ∆έκατος 
τρίτος ύµνος στον Ήφαιστο, ενδέκατος µηνιαίος. Άναξ Ήφαιστε, που ηγείσαι στους 
υπερουρανίους θεούς, 
των Ολυµπίων και των Ταρταρίων συνάµα 
και προΐστασαι µετά τον ευρυάνακτα Ποσειδώνα και δίδεις 
σε καθένα την χώρα και την έδρα του� 
εσύ που είσαι αίτιος ταυτοχρόνως της στάσεως και του όλου 
και σε καθένα από αυτά δίδεις την αιωνιότητα. 
Εσύ και ο Ποσειδών µε την θέλησι του πατέρα σου� 
εσύ να φρουρής και εµάς, δίδοντας (την δύναµι) να µένωµε 
σταθεροί κάθε φορά στις καλές πράξεις. ∆έκατος τέταρτος ύµνος στους θεούς, 
δωδέκατος µηνιαίος. 
Μαζί µε τους άλλους θα εξυµνήσωµε και τους προσεχείς 
αυτούς αγνούς θεούς, οι οποίοι θεοί µας βοηθούν πολύ καλά 
µε άλλα θεϊκώτερα (πράγµατα) και συχνά µας δίδουν όλα τα αγαθά, 
τα οποία βέβαια προέρχονται από τον ίδιο τον ∆ία, 
και έρχονται µέσω των άλλων θεών και από εκεί σε εµάς, 
άλλοι µεν καθαρίζοντας άλλοι δε ανάγοντας και άλλοι φρουρώντας 
µας σώζουν ανορθώνοντας εύκολα τον νου µας� 
αλλά σπλαχνικοί είθε να είσθε (σε εµάς). ∆έκατος πέµπτος ύµνος σε όλους τους 
θεούς και δέκατος τρίτος µηνιαίος. Ύψιστε Ζεύ, που υπερέχεις από όλους, 
όντας πρεσβύτατος δηµιουργός και γεννήτορας όλων� 
και εσείς όλοι οι θεοί, που είσθε στον Όλυµπο, 
και εσείς οι Ταρτάριοι και οι ουράνιοι και χθόνιοι (γήινοι)� 
δώστέ µας, αν (κάναµε) κάποια δεινή αµαρτία και ανόητα (ασεβή) έργα, 
αφού καθαρθούµε να σας πλησιάζωµε άµεµπτα 
για να είναι ευτυχισµένη η ζωή µας� και εσύ κυρίως, ώ Ζεύ, 
εσύ που είσαι ανώτερος αρχηγός όλων και είσαι το πρώτιστο και το τελευταίο 
αγαθό (βοήθησέ µας). ∆έκατος έκτος ύµνος στον ∆ία και πρώτος από τους ιερούς. 
Ώ Ζεύ, που είσαι τελείως αγέννητος και αυθύπαρκτος, 
και γέννησες όλα και φροντίζεις γι’ αυτά, που τα έχεις όλα µόνα µέσα σου, 
κάθε ένα και τίποτε χωριστό, από όπου καθένα προχωρεί χωριστά, 
κάνοντας έτσι ενιαίο και συνολικό το έργο ώστε να είναι πολύ πλήρες και ωραίο, 
όσο ήταν δυνατόν, γιατί είσαι ένα και τελείως χωρίς φθόνο. 
Αλλά, ώ Ζεύ, εσύ µε τα λαµπρά παιδιά σου να µας οδηγής µαζί µε το όλον 
κατευθύνοντας όπου έχεις αποφασίσει� και δίδοντάς µας να κάνωµε καλές αρχές 
και να φέρωµε σε πέρας τις πράξεις µας. ∆έκατος έβδοµος ύµνος στους Ολυµπίους 
θεούς, δεύτερος από τους ιερούς. Εµπρός να υµνήσωµε τον άνακτα Ποσειδώνα, 
που είναι το πρεσβύτατο παιδί του ∆ιός, πριν από όλους 
και άριστος και δεύτερος αρχηγός από τον πατέρα όλης της γενέσεως 
και γειτονικός σε εµάς δηµιουργός� και µαζί µε αυτόν την βασίλισσα Ήρα, που είναι 
και η πρεσβύτατη κόρη του πατέρα ∆ιός, 



ακόµη και τους άλλους θεούς υµνούµε που είναι στον Όλυµπο 
και είναι από τους αθανάτους (θεούς) όλοι αυτοί αρχηγοί και αίτιοι των εδώ� 
αλλά γίνετε σπλαχνικοί σε εµάς. ∆έκατος όγδοος ύµνος σε όλους τους θεούς, 
τρίτος από τους ιερούς. Ώ, όλοι οι θεοί, που είσθε µετά τον εξαίρετο αγαθό ∆ία, 
όλοι σεις είσθε τελείως άµεµπτοι και χωρίς ελάττωµα� 
από εσάς κορυφαίος αρχηγός, από τον ∆ία, είναι ο Ποσειδών� 
εσείς που είσθε υπερουράνιοι και εσείς µέσα στον ουρανό, 
όλοι λαµπροί και σας υµνούµε εµείς που έχοµε φύσι συγγενική 
µε εσάς τελευταίο. Ώ µακάριοι και εσείς, δώστέ µας από τα δικά σας, 
αλλά και σε εµάς δίδοντας τα καλά και αγαθά, όσοι δεν είµαστε 
πάντοτε αµελείς στην ζωή, είθε πάντοτε να µας ανορθώνετε. ∆έκατος ένατος 
ύµνος σε όλους τους Ολυµπίους θεούς, τέταρτος από τους ιερούς. Ώ άναξ Κρόνε, 
που άρχεις στους υπερουράνιους θεούς 
και τους κυβερνάς� εσύ ηγείσαι σε όλον αυτόν τον ουρανό, Ήλιε, 
στον οποίο ακολουθούν ως πλανήτες οι άλλοι� 
από τους οποίους εξεβλάστησε όλη η γενεά των θνητών 
και από τους δύο σας, δηλαδή από τον Κρόνο και τον Ήλιο� 
και Τιτάνες και πλανήτες υπαρχηγοί αυτών, που συνεργάζεσθε άλλοι σε άλλα, 
και εσάς υµνούµε εµείς (γιατί) συχνά από εσάς έχοµε τα αγαθά� 
µαζί δε µε εσάς και τα απλανή άστρα, εσάς τους αγνούς δαίµονες (υµνούµε). 
Εικοστός ύµνος στον Πλούτωνα, πέµπτος από τους ιερούς. 
Ώ άναξ Πλούτων, αρχηγέ της ανθρωπίνης φύσεως 
και προστάτη, που πήρες αυτό (το αξίωµα) από τον ∆ία, 
το καθένα και όλα, που υπάρχουν χωριστά σε εµάς 
και µπορεί να υπάρξουν, τα έχεις και προΐστασαι 
τελείως σε εµάς εδώ και από εδώ πάλι πάντοτε µας ανάγεις εκεί� 
γύρω από εσένα (είναι) οι ήρωες και η εξέχουσα φύσι µας 
και οι άλλοι φίλοι µας οι καλοί και αγαθοί� µε εσένα Κόρη, η αγαθή Ταρτάρια θεά 
συζή, 
εµείς οι θνητοί (σε) έχοµε ανάγκη� είθε να γίνης σπλαχνικός. Εικοστός πρώτος 
ύµνος στον ∆ία, έκτος από τους ιερούς. Ζεύ πατέρα, που πράττεις µεγάλα έργα, 
παντοδύναµε και αρχηγέ 
που γέννησες τα πάντα� από τον δικό σου νου, που είναι εξαίρετα 
καλός, ούτε εµείς γεννηθήκαµε άµοιροι (αµέτοχοι) των καλών που έχουν οι θεοί, 
αλλά υποκείµεθα στην αναγκαιότητα του θνητού (σώµατος) και είµαστε και 
επιρρεπείς στην αµαρτία 
καθώς και ικανοί πάντοτε για επανόρθωσι. ∆ώσέ µας (την δυνατότητα) και τώρα, 
αφού απαλλαγούµε  
από την κακότητα των αµαρτιών µας 
µέσω των παιδιών σου, στα οποία µας ανέθεσες, να (σε) πλησιάζουν 
αυτοί που είναι όσιοι και έχουν ορθό νου, για να συνυπάρχωµε (µε εσένα) κάθε 
φορά, σαν µε κάποιο πράο και σπλαχνικό (θεό). Εικοστός δεύτερος ύµνος, που 
ψάλλεται την δεύτερη ηµέρα και πρώτος από τους ηµερησίους. Είθε, ώ µακάριοι 
θεοί, να µην πάψω να σας ευγνωµονώ 
για όλα τα αγαθά που έχουν δηµιουργηθή (αλλά) και προέρχονται 
από εσάς και τα οποία τελικά τα δίνει ο Ζευς. 
Είθε να µην παραµελήσω, όσο µπορώ, το αγαθό γένος µου� 
(είθε) να είµαι πρόθυµος να ασχολούµαι καλώς µε τα κοινά 
και αυτό να το θεωρώ µεγάλο όφελός µου. 
(Είθε) να µην γίνωµαι (ποτέ) αίτιος κακού στους ανθρώπους, 
µε τους οποίους κάθε φορά συναντώµαι, αλλά (αίτιος) στο καλό, όσο µπορώ, 
και είθε να γίνω κι εγώ µακάριος οµοιάζοντας µε εσάς. Εικοστός τρίτος ύµνος, που 
ψάλλεται την τρίτη ηµέρα, δεύτερος από τους ηµερησίους. 
Ώ θεοί, είθε να µην έχω (ποτέ) ακράτεια στις ηδονές 
αλλά να αρκούµαι στο όριο, από το οποίο δεν θα επέλθη  
κάποια κακία (βλάβη) στην ψυχή και στο σώµα από αυτές (τις ηδονές). 
να µην είµαι άπληστος στα χρήµατα� και σε αυτά να τηρώ 



το µέτρο και στο σώµα, σε ό,τι χρειάζοµαι, να έχω κοσµιότητα (τάξι), 
για να χαίρωµαι µε αυτάρκεια. (Είθε) ποτέ να µην νικηθώ 
από καµµία δελεαστική κενή δοξασία, και να γνωρίζω από αυτήν (την δοξασία) 
µόνο εκείνο το καλό 
που µας οδηγεί στην θεϊκή και αληθινή αρετή. Εικοστός τέταρτος ύµνος, που 
ψάλλεται την τέταρτη ηµέρα, τρίτος από τους ηµερησίους. 
Είθε, ώ θεοί, να µη µε καταστρέψουν οι ατυχίες, εµένα τον θνητό, 
και να µη µε καταβάλλουν κάθε φορά, αφού γνωρίζω ότι η ψυχή µου είναι 
αθάνατη, 
χωριστή δε από το θνητό (σώµα) και θεϊκή. 
Είθε να µη µε ταράσση τίποτε από τα δεινά τα ανθρώπινα 
και να είµαι ελεύθερος από αυτά και να µην είµαι δούλος στις ανάγκες 
κακής ιδέας� είθε να µη φείδωµαι του θνητού µου (σώµατος) αλλά πάντοτε 
να φροντίζω πως η ψυχή µου, η οποία είναι αθάνατη, θα είναι σε άριστη 
κατάστασι. Εικοστός πέµπτος ύµνος, που ψάλλεται την πέµπτη ηµέρα, τέταρτος 
από τους ηµερησίους. Ευτυχισµένος αυτός που φροντίζει για την αθάνατη ψυχή 
του, 
πάντοτε, για να είναι καλλίστη, και που δεν φροντίζει πολύ 
για το θνητό (σώµα), αν κάτι χρειάζεται και δεν το λυπάται. 
Ευτυχισµένος (είναι) αυτός από τους ανθρώπους, ο οποίος 
δεν υποδουλώνει τον εαυτόν του σε αυτούς τους αγνώµονες, που τον κτυπούν 
έχοντας δε ατάραχη την ψυχή του, νικά την κακία εκείνων. 
ευτυχισµένος είναι αυτός που δεν πονεί για τις πιο δυσάρεστες ατυχίες (που 
προέρχονται από τους θεούς) 
αλλά τις υποφέρει εύκολα, θεωρώντας καλό αυτό που ωφελεί το αθάνατο µέρος 
του (=την ψυχή). Εικοστός έκτος ύµνος, που ψάλλεται την έκτη ηµέρα, πέµπτος 
από τους ηµερησίους. 
Ευτυχισµένος είναι αυτός, που δεν προσέχει τις ανόητες 
γνώµες των ανθρώπων, αλλά σκέπτεται σωστά και µε σωστή γνώµη 
µελετά την θεϊκή αρετή� ευτυχισµένος αυτός που δεν επιδιώκει συνεχώς 
άσκοπα και απερίσκεπτα (να αποκτήση) άπειρο πλήθος κτηµάτων 
αλλά τηρεί το µέτρο στις αρµονικές ανάγκες του σώµατος. 
ευτυχισµένος είναι αυτός που θέτει το σωστό µέτρο στις τέρψεις, 
για να µην ελκυσθή η ψυχή ή το σώµα από κάποια κακία, 
αλλά να συµφωνή µε την θεϊκή αρετή. Εικοστός έβδοµος ύµνος, που ψάλλεται την 
εβδόµη ηµέρα, έκτος από τους ηµερησίους. Ευτυχισµένος είναι αυτός που δεν 
κάνει κακό στους ανθρώπους 
λόγω της δεινής ανοησίας και από πλεονεξία, 
αλλά κάνει πάντοτε καλό (και είναι) όµοιος µε τους µακάριους θεούς. 
Ευτυχισµένος είναι αυτός που δεν αµελεί κανένα κοινό καλό 
στο γένος του� αυτός που γνωρίζει περισσότερο ότι και οι θεοί 
φροντίζουν για το κοινό (καλό) και (που) δεν το καταπροδίδει. 
ευτυχισµένος είναι αυτός που αποδίδει ευγνωµοσύνη στους θεούς 
και ξέρει ότι όλα όσα έχει (τα καλά και αγαθά προέρχονται) 
κυρίως από τον ∆ία, που δίνει σε όλους πρώτος όλα τα καλά και τα αγαθά. 


