
   
AΡΧΙΛΟΧΟΣ (1)   

 

 

   [4 συλλ.] 

 ἐν δορὶ  µέν µοι µᾶζα  µεµαγµένη,  <ἐστί>   [11 συλλ.] 

 ἐν δορὶ  δ' οἶνος  Ἰσµαρικός·   [9 συλλ.] 
πίνω  δ '   ἐν δορὶ   κεκλιµένος.  [9 συλλ.] 

 

 ["αναφορά"]   [3 κώλα] 
 [κλίµακα] 

 

 

 

   
ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ (3)  

 

 

 

οὐ  φιλέω   µέγαν στρατηγὸν   [2 συλλ.] - επίθ. 

 οὐδὲ διαπεπλιγµένον   [6 συλλ.] - µτχ. 

 οὐδὲ βοστρύχοισι γαῦρον   [2 συλλ.] - επίθ. 
 οὐδ' ὑπεξυρηµένον,   [6 συλλ.] - µτχ. 

 [2 στίχοι] 

 [: 4] 
 

ἀλλά µοι   σµικρός τις  εἴη   [3 συλλ.] - επίθ. 

καὶ περὶ κνήµας ἰδεῖν ῥοικός,   [9 συλλ.] - επίθ. 
 ἀσφαλέως βεβηκὼς ποσσί,   [9 συλλ.] - µτχ. 

 καρδίης πλέως.  [5 συλλ.] - επίθ. 

   [2 στίχοι] 
 [ρίµα] [: 4] 

 



 

ΜΜΙΙΜΜΝΝΕΕΡΡΜΜΟΟΣΣ  ((1111))
 

 

 [ρήµα  κ .π .  / ρήµα  δ .π . ] 

ἡµεῖς δ',    

 οἷά τε φύλλα φύει  πολυάνθεµος ὥρη ἔαρος,   

   ὅτ' αἶψ' αὐγῆις αὔξεται  ἠελίου,   

  τοῖς ἴκελοι   

 πήχυιον ἐπὶ χρόνον   

  ἄνθεσιν ἥβης τερπόµεθα ,  

 πρὸς θεῶν εἰδότες οὔτε κακὸν   

  οὔτ' ἀγαθόν·   

 

Κῆρες δὲ παρεστήκασι  µέλαιναι,   

 ἡ µὲν ἔχουσα  τέλος γήραος ἀργαλέου,   

 ἡ δ' ἑτέρη  θανάτοιο·   

µίνυνθα δὲ γίνεται  ἥβης καρπός,   

 ὅσον τ' ἐπὶ γῆν κίδναται  ἠέλιος.   

αὐτὰρ ἐπὴν δὴ τοῦτο τέλος παραµείψεται ὥρης,   

 αὐτίκα δὴ τεθνάναι βέλτιον <ἐστί>   

  ἢ βίοτος·   

 

πολλὰ γὰρ ἐν θυµῶι κακὰ γίνεται ·   

 ἄλλοτε οἶκος  τρυχοῦται ,   από 

  πενίης δ' ἔργ' ὀδυνηρὰ πέλει ·   τα µέρη 

 ἄλλος δ' αὖ παίδων  ἐπιδεύεται ,   

  ὧν τε µάλιστα ἱµείρων κατὰ γῆς ἔρχεται  εἰς Ἀΐδην·   � 

 ἄλλος  νοῦσον  ἔχει  θυµοφθόρον·  

οὐδέ τίς ἐστιν  ἀνθρώπων   όλον 

 ᾧ Ζεὺς µὴ κακὰ πολλὰ διδοῖ .  

 



 

ΠΠΙΙΝΝ∆∆ΑΑΡΡΟΟΣΣ    
((77οοςς  ΠΠΥΥΘΘΙΙΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ))

 

 

 

 Κάλλιστον  <ἐστί>   

 αἱ µεγαλοπόλιες Ἀθᾶναι   

  προοίµιον   

  Ἀλκµανιδᾶν εὐρυσθενεῖ γενεᾷ  

  κρηπῖδ' ἀοιδᾶν   

  ἵπποισι βαλέσθαι.   

 

ἐπεὶ   

 τίνα πάτραν,   

 τίνα οἶκον ναίων   

 ὀνυµάξεαι    

  ἐπιφανέστερον Ἑλλάδι πυθέσθαι;   

 

πάσαισι γὰρ πολίεσι λόγος ὁµ ιλεῖ  Ἐρεχθέος ἀστῶν,   

 Ἄπολλον,   

 οἳ τεόν γε δόµον   

 Πυθῶνι δίᾳ   

 θαητὸν ἔτευξαν.   

 

ἄγοντι  δέ µε  πέντε  µὲν Ἰσθµοῖ νῖκαι,   

 µία  δ' ἐκπρεπής ∆ιὸς Ὀλυµπιάς,   

 δύο  δ' ἀπὸ Κίρρας,   

 ὦ Μεγάκλεες,   

 ὑµαί τε καὶ προγόνων.   

 

νέᾳ δ' εὐπραγίᾳ   

 χαίρω  τι·   

 τὸ δ' ἄχνυµαι ,   

 φθόνον ἀµειβόµενον τὰ καλὰ ἔργα.   

 φαντί  γε µάν   

 οὕτω κ' ἀνδρὶ   

 παρµονίµαν θάλλοισαν εὐδαιµονίαν   

 τὰ καὶ τὰ φέρεσθαι.   

 



 

ΣΣΑΑΠΠΦΦΩΩ  ((ΑΑΠΠΟΟΣΣΠΠ..  11))
 

 

 

ποικιλόθρον'   

ἀθανάτ'  Ἀφρόδιτα,  

παῖ ∆ίος   

δολόπλοκε,  

 λίσσοµαί  σε,  

 µή  µ' ἄσαισι  

 µηδ '  ὀνίαισι  δάµνα ,  

 πότνια,   

 θῦµον,  

 

 ἀλλὰ τυίδ' ἔλθ ' ,   

 αἴ ποτα κἀτέρωτα  

 τὰς ἔµας αὔδας ἀίοισα πήλοι ἔκλυες ,   

 πάτρος δὲ δόµον λίποισα χρύσιον ἦλθες   

 

 ἄρµ'  ὐπασδεύξαισα·   

 κάλοι δέ σ' ἆγον   

 ὤκεες στροῦθοι   

 περὶ γᾶς µελαίνας  

 πύκνα δίννεντες πτέρ'   

 ἀπ' ὠράνω  

 ἴθερος διὰ µέσσω·  

 

 αἶψα δ'  ἐξίκοντο ·   

σὺ δ', ὦ µάκαιρα,  

 µειδιαίσαισ'   

 ἀθανάτωι προσώπωι  ἤρε '    

 ὄττι δηὖτε πέπονθα   

 κὤττι δηὖτε κάληµµι  

 

 κὤττι µοι µάλιστα θέλω γένεσθαι  

 µαινόλαι θύµωι·   

 τίνα δηὖτε  πείθω  

 ... σάγην ἐς σὰν φιλότατα;   

 τίς σ', ὦ Ψάπφ',  ἀδικήει;  

 



 καὶ γὰρ  αἰ φεύγει,   

 ταχέως διώξει ,  

 αἰ δὲ δῶρα µὴ δέκετ',   

 ἀλλὰ δώσει ,   

 αἰ δὲ µὴ φίλει,   

 ταχέως φιλήσει    

 κωὐκ ἐθέλοισα.  

 

 ἔλθε  µοι καὶ νῦν,   

 χαλέπαν δὲ  λῦσον  ἐκ µερίµναν,   

 ὄσσα δέ µοι τέλεσσαι θῦµος ἰµέρρει,   

 τέλεσον ,   

 σὺ δ' αὔτα σύµµαχος  ἔσσο .   

 


