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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Το επιφώνηµα ως µέρος του λόγου και η χρήση του στην αρχαία ελληνική 

λογοτεχνία έχει µελετηθεί πληµµελώς και δεν έχει τύχει ιδιαίτερης προσοχής, λόγω της 

δυσκολίας που υπάρχει στη φύση του θέµατος και στην αποσπασµατικότητα των 

πηγών. Στην πεζογραφία απαντούν ελάχιστα επιφωνήµατα, κυρίως σε διαλογικά έργα, 

ενώ τα ποιητικά έργα, κυρίως τα λυρικά, σώζονται αποσπασµατικά. Στις σχολιασµένες 

εκδόσεις των αρχαιοελληνικών ποιητικών έργων τα επιφωνήµατα είτε αναφέρονται µε 

συντοµία συνήθως ως προς την ετυµολογία τους, τη χειρόγραφη παράδοση ή τη 

µετρική τους θέση και πολύ σπάνια τη σηµασία τους, είτε, τις περισσότερες φορές, 

προσπερνώνται και δεν σχολιάζονται καθόλου.  

Οι περισσότεροι µελετητές αναφέρονται ακροθιγώς στα επιφωνήµατα µε 

αφορµή κάποιο άλλο θέµα, το οποίο αποτελεί και βασικό αντικείµενο της µελέτης τους 

και διατυπώνουν γενικές παρατηρήσεις, οι οποίες δεν έχουν πάντα καθολική ισχύ. Η 

Famee Shisler µελετά τα επιφωνήµατα που δηλώνουν χαρά στην τραγωδία και οι 

παρατηρήσεις της είναι επικεντρωµένες σε συγκεκριµένα χωρία αναφερόµενη στα fi≈ 

(Ίων 1445), � (Φοίνισσες 295), feË (Φιλοκτήτης 234)1. Ο William Stanford προβαίνει 

σε γενικές παρατηρήσεις, τις οποίες δεν στηρίζει σε συγκεκριµένα χωρία. Υποστηρίζει, 

για παράδειγµα, ότι το papa› στην τραγωδία είναι συνώνυµο του pÒp και εκφράζει 

έκπληξη, θυµό ή πόνο, το Ùtt›  εκφράζει λύπη, το feË λύπη, θυµό, έκπληξη, 

θαυµασµό, αποτροπιασµό, ή όλα αυτά µαζί, το î εκφράζει οίκτο ή φθόνο, το fi≈ χαρά ή 

λύπη και πόνο και το eÈ› εκστατική χαρά2. Ο Peter Stevens στη µελέτη του 

                                                           
1 Βλ. Shisler 1942, 280. 
2 Βλ. Stanford 1983, 57-59. 
 



 5 

αναφέρεται µόνο στο ‡m ως φράση της καθοµιλουµένης (colloquial) στον Ευριπίδη 

σχολιάζοντας ότι εκφράζει θυµό και συγκεκριµένα στην τραγωδία θλίψη ή οίκτο3. Η 

Laura McLure εστιάζει στα επιφωνήµατα τα οποία εκφέρουν γυναίκες στις τραγωδίες 

του Ευριπίδη, και σχολιάζει τη µετρική µορφή των επιφωνηµάτων4. Συµπεραίνει ότι 

στην τραγωδία εντοπίζονται συγκεκριµένες φράσεις που συνδέονται µε το φύλο από το 

οποίο εκφέρονται. Επιπλέον εκφράζει την υπόθεση ότι πολλά επιφωνήµατα της 

τραγωδίας αντλούνται από τον θρήνο, είδος λόγου που προσιδιάζει κυρίως στις 

γυναίκες. Όλοι οι παραπάνω µελετητές αναφέρονται στο δράµα, κυρίως στην τραγωδία, 

καθώς εκεί απαντούν τα περισσότερα επιφωνήµατα, ενώ δεν υπάρχει κάποια αναφορά 

στο έπος ή στη λυρική ποίηση.  

Πρόσφατα η Hélène Perdicoyianni-Paléologue (2002) δηµοσίευσε ένα άρθρο για 

τα επιφωνήµατα στην τραγωδία, το οποίο αποτελεί τη µοναδική µέχρι στιγµής αυτοτελή 

µελέτη του θέµατος και συµβάλλει σηµαντικά στη συστηµατοποίηση των 

επιφωνηµάτων. Η Perdicoyianni-Paléologue εξετάζει µε ποια επιφωνήµατα εκφράζεται 

το κάθε συναίσθηµα και µε βάση συγκεκριµένα χωρία ταξινοµεί ως κύρια και 

δευτερεύοντα τα διαφορετικά επιφωνήµατα µε τα οποία εκφέρεται το συγκεκριµένο 

συναίσθηµα. Οι κατηγορίες έκφρασης συναισθηµάτων που διακρίνει είναι 

περισσότερες από αυτές της παρούσας εργασίας: έντονη επιθυµία κάποιου να δει κάτι, 

έκφραση δυστυχίας, µεταµέλειας, ικανοποίησης, ευχαρίστησης, οίκτου, φόβου ή 

τρόµου, έκπληξης, θυµού, θλίψης, ταραχής, οδυνηρών συναισθηµάτων (φυσικός πόνος, 

ηθικός πόνος). Η συγκεκριµένη όµως συζήτηση  τείνει να µην λαµβάνει υπόψη την 

εξάρτηση της σηµασίας από το περιβάλλον, στο οποίο εντάσσονται τα επιφωνήµατα. 

Τόσο η οπτική, όσο και τα συµπεράσµατα της Perdicoyianni-Paléologue, τα οποία δε 

βασίζονται στο σύνολο των επιφωνηµάτων της τραγωδίας, αλλά σε ένα µέρος από 

                                                           
3 Βλ. Stevens 1976, 17. 
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αυτά, διαφέρουν από αυτά της συγκεκριµένης εργασίας. Τα συµπεράσµατά της 

αφορούν κυρίως στη συχνότητα χρήσης των κύριων επιφωνηµάτων, τα οποία στην 

πλειοψηφία τους εκφράζουν τα συναισθήµατα του οµιλητή, και στις σηµασίες των 

επιφωνηµάτων, χωρίς ωστόσο να παρατηρεί διαφοροποιήσεις ως προς τη χρήση τους 

από τους τρεις τραγικούς5.   

Τέλος µία εµπεριστατωµένη µελέτη για τα επιφωνήµατα στην αριστοφανική 

κωµωδία εξέδωσε ο Labiano Ilundain6, ο οποίος εξετάζει εκτενώς όλα τα χωρία των 

αριστοφανικών κωµωδιών, όπου απαντούν επιφωνήµατα, αλλά και των τραγικών 

χωρίων τα οποία παρωδεί ο κωµικός ποιητής ως προς τη χρήση και τη σηµασία 

«τραγικών» επιφωνηµάτων. Η ολοκληρωµένη πραγµάτευση οδηγεί σε ουσιαστικές 

παρατηρήσεις και πειστικά συµπεράσµατα, ενώ ιδιαίτερα χρήσιµοι είναι οι πίνακες 

σηµασιών κάθε επιφωνήµατος ανά κωµωδία και στίχο.  

Όπως είναι φανερό, οι µέχρι τώρα µελέτες των επιφωνηµάτων επικεντρώνονται 

σε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, σε έναν συγγραφέα ή σε συγκεκριµένες 

σηµασίες. Η αποσπασµατική αυτή εικόνα αιτιολογείται εν µέρει από την ίδια τη φύση 

των επιφωνηµάτων η οποία δυσκολεύει τη µελέτη τους. Ήδη στην αρχαιότητα 

εντοπίζονται προβλήµατα ως προς τον ορισµό των επιφωνηµάτων. Οι νεοελληνικοί 

όροι επίρρηµα και επιφώνηµα δεν έχουν την ίδια σηµασία µε τους αντίστοιχους 

αρχαιοελληνικούς. Στην αρχαιότητα οι όροι επίρρηµα7 και επιφώνηµα απαντούν σε έργα 

κριτικών της λογοτεχνίας, ρητόρων και γραµµατικών, αλλά µε σηµασία διαφορετική 

από τη σηµερινή.  

Το επίρρηµα χρησιµοποιείται από τους αρχαίους γραµµατικούς, για να δηλώσει 

ένα από τα µέρη του λόγου, στο οποίο εντάσσεται και το επιφώνηµα, σύµφωνα µε τη 

                                                                                                                                                                          
4 Βλ. McLure 1993, 40-45. 
5 Βλ. Perdicoyianni-Paléologue 2002, 85-86. 
6 Labiano Ilundain 2000. 
7 Στην κωµωδία ο όρος §p¤rrhma  χαρακτηρίζει ένα από τα δοµικά µέρη της κωµωδίας σε συνδυασµό µε 
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σηµερινή διάκριση των µερών του λόγου. Ο ∆ιονύσιος Θραξ αναφέρει ρητά ότι το 

επιφώνηµα εκφέρεται στο λόγο µαζί µε το ρήµα και προβαίνει σε ταξινόµηση των 

επιφωνηµάτων µε βάση τη σηµασία τους (T°xnh GrammatkÆ στο Grammatici 

Graeci, τόµ.1, 19, 72): 

 

TË d¢ lÒg m°rh §!t‹n Ùkt≈· ˆnma, =∞ma, metxÆ, êryrn, éntnm¤a, prÒye!!, 

§p¤rrhma, !Ênde!m!. ≤ går pr!hgr¤a …! e‰d! t“ ÙnÒmat Ípb°blhta.   

Ep¤rrhmã §!t m°r! lÒg êkltn, katå =Æmat! legÒmenn µ §plegÒmenn =Æmat.   

Tå d¢ !xetla!tkã, Ân papa› fiÁ feË.   

Tå d¢ yama!tkã, Ân baba›.  

[...] 

Tå d¢ yea!mË, Ân eÈ· eÎãn.  

 

Ο ∆ιονύσιος Θραξ διακρίνει οκτώ µέρη του λόγου µεταξύ των οποίων και το επίρρηµα, 

το οποίο ορίζει ως άκλιτο µέρος του λόγου που προσδιορίζει το ρήµα. Στις 

υποκατηγορίες του επιρρήµατος εντάσσει τα σχετλιαστικά, θαυµαστικά και εκθειαστικά 

επιρρήµατα, τα οποία βάσει των παραδειγµάτων του σήµερα χαρακτηρίζονται ως 

επιφωνήµατα. Η ταξινόµηση αυτή εµπεριέχει γενικεύσεις και προϋποθέτει αντιστοιχία 

ένα προς ένα λέξεως και νοήµατος, πράγµα το οποίο δεν συµβαίνει στα επιφωνήµατα, 

αφού κάθε επιφώνηµα µπορεί να έχει περισσότερες από µία σηµασίες, ανάλογα µε τα 

συµφραζόµενα.  

Ο Απολλώνιος ∆ύσκολος, όπως και ο ∆ιονύσιος Θραξ, στην προσπάθεια 

ορισµού του επιφωνήµατος, εντάσσει το επιφώνηµα στην ευρύτερη κατηγορία του 

επιρρήµατος και παρατηρεί ότι το ρήµα, και αν ακόµη δεν υπάρχει, εννοείται, όταν 

υπάρχει µόνο επιφώνηµα (Per‹ §prrhmãtn στο Grammatici Graeci, τόµ.2, 121): 

 

                                                                                                                                                                          
το éntep¤rrhma. Για τους όρους αυτούς βλ. Newiger 1996, 284-294. 



 8 

OÈ mÒnn d¢ =ht›w Ôs t›w =Æmas katå tØn sÊntajn tË lÒg tÚ §p¤rrhma prsf°reta, 

éllå ka‹ sgm°nw, e‡ge ka‹ afl §pfnÆsew Èd¢n êll efis‹n µ §prrÆmata t«n =hmãtn  

<Èk> §pgnm°nn. 

 

Σύµφωνα µε τον Απολλώνιο ∆ύσκολο, το επίρρηµα προφέρεται όχι µόνο όταν 

αναφέρεται το ρήµα ρητά στον λόγο, αλλά και όταν παραλείπεται, σχόλιο όµως το 

οποίο αφορά κυρίως στη σύνταξη και όχι στη σηµασία.  

Στα Λεξικά του Ησύχιου και της Σούδας απαντούν και οι δύο όροι πιθανόν µε 

µία λεπτή σηµασιολογική διαφοροποίηση8. Ο όρος §πίρρηµα µάλλον αναφέρεται κυρίως 

στη σύνταξη, ενώ ο όρος §πιφώνηµα στη σηµασία9.  

Σε ρητορικά εγχειρίδια η λέξη §πιφώνηµα απαντά κυρίως ως τεχνικός όρος και 

συνεπώς µε εντελώς διαφορετική σηµασία από τη σηµερινή. Ο ∆ηµήτριος στο έργο του 

Per‹ Ïfw, 106-109, παρατηρεί: «TÚ d¢ §pf≈nhma kalÊmenn ır¤zt m¢n  

ên tw l°jn §pksmËsan, ¶st d¢ tÚ megalprep°statn §n t›w lÒgw»10. 

Παραθέτει παραδείγµατα από την ποίηση και τα παραβάλλει µε τα µέσα επίδειξης των 

πλουσίων: όπως ο πλούτος αποτελεί µέσο επίδειξης των πλουσίων, έτσι και το 

επιφώνηµα αποτελεί µέσο επίδειξης του λόγου. Υποστηρίζει ότι κοσµεί τον λόγο και το 

διαφοροποιεί τόσο από το §nyÊmhma, το οποίο αποτελεί απόδειξη, όσο και από τη 

gn≈mh, η οποία µπορεί να τεθεί και στην αρχή του λόγου, ενώ το επιφώνηµα τίθεται 

πάντα στο τέλος. Ο Ερµογένης στο έργο του Per‹ eÍr°sew επιγράφει ένα κεφάλαιο 

«Per‹ §pfnÆmatw»11, όπου ακολουθεί την ερµηνεία του ∆ηµητρίου, αλλά 

προσθέτει ότι και η µεταφορά ως σχήµα λόγου αποτελεί ένα είδος επιφωνήµατος. 

                                                           
8 Και στα δύο λεξικά οι δύο όροι αναφέρονται για να επεξηγήσουν άλλα λήµµατα, αλλά δεν υπάρχει 
σχετικό λήµµα όπου να επεξηγούνται οι παραπάνω όροι. Αναφέρεται µόνο το επίρρηµα, αλλά ως δοµικό 
µέρος της κωµωδίας. 
9 Ίσως να υποδηλώνει αυτή τη διαφοροποίηση το ακόλουθο σχόλιο στον Πλούτο (1052) του Αριστοφάνη:  
î î,tØn dòda mÆ m prÒsfer'.  
î î: §pf≈nhma, §p¤rrhma §kplÆjew. Στα σχόλια των Αλεξανδρινών απαντούν και οι δύο όροι, 
χωρίς διαφοροποίηση µεταξύ τους. 



 9 

Παρόµοια είναι και η άποψη του ∆ιονυσίου Αλικαρνασσέα στη RhtrkØ T°xnh 

(10.1.11 και 10.18.3), όπου αναφέρεται στο επιφώνηµα και τη χρήση του στη ρητορική 

και µάλιστα πριν από τον Ερµογένη. Ο Λατίνος  Κοϊντιλιανός στο έργο του Institutio 

Oratoria, viii.5.11-14, ορίζει το επιφώνηµα: est enim epiphonema rei narratae vel 

probatae summa acclamatio12 (είναι λοιπόν το επιφώνηµα η µεγαλύτερη επιφώνηση 

πραγµάτων που διηγούνται ή επιδεικνύονται). Εντάσσει επίσης τη µεταφορά ως σχήµα 

λόγου στην κατηγορία του επιφωνήµατος, καθώς επίσης και την κατακλείδα, το 

συµπέρασµα, η οποία συχνά αποτελεί ένα σωστό και απαραίτητο τέχνασµα. 

Από τις µαρτυρίες αυτές, οι οποίες είναι µεταγενέστερες της αρχαϊκής και 

κλασικής εποχής, προκύπτει ότι στα ρητορικά εγχειρίδια, τόσο των Ελλήνων, όσο και 

των Λατίνων, το επιφώνηµα αποτελεί ένα είδος γνωµικού, το οποίο τίθεται στο τέλος 

της φράσης ή του λόγου, συγκεφαλαιώνοντας τα προηγούµενα και κοσµώντας τον 

λόγο. ∆εν αποτελεί οργανικό µέρος του λόγου, αλλά στοιχείο ύφους και γι’ αυτό 

εντάσσεται στα σχήµατα λόγου, τα οποία χρησιµοποιεί ο ρήτορας, προκειµένου να 

εντυπωσιάσει και τελικά να πείσει το ακροατήριό του. Στη Λατινική γραµµατεία, 

ωστόσο, η διάκριση των δύο όρων είναι σαφέστερη, καθώς το επιφώνηµα στη 

γραµµατική αποδίδεται µε τον όρο interiectio13 (απ’ όπου και το αγγλικό interjection, το 

γερµανικό Interjektion, το γαλλικό interjection, το ιταλικό interiezione, το ισπανικό 

interjeccione), δηλαδή «αυτό που τίθεται ανάµεσα, µεταξύ» (inter και iacio), ενώ στη 

ρητορική µε την ελληνική λέξη epiphonema. Φαίνεται, εποµένως, ότι αντλούν τον όρο 

«επιφώνηµα» από τους Έλληνες γραµµατικούς, ωστόσο οι Λατίνοι διακρίνουν µε 

σαφήνεια τον ρητορικό από τον γραµµατικό ορισµό. Κάποιοι Λατίνοι γραµµατικοί 

ασχολούνται µε τη θέση του επιφωνήµατος (interiectio) στον λόγο, πράγµα που είναι 

                                                                                                                                                                          
10 Το κείµενο βασίζεται στην έκδοση του Roberts. 
11 Στην έκδοση του Spengel 1966, τόµ. 2, 252, 9. 
12 Το κείµενο βασίζεται στην έκδοση του Winterbottom. 
13 Ο Κοϊντιλιανός (Institutio Oratoria i.4.19) το διαφοροποιεί ως µέρος του λόγου από το επίρρηµα.  
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σαφές από τους ορισµούς που δίνουν για το επιφώνηµα14. Ο Χαρίσιος επισηµαίνει ότι: 

quam partem orationis nostri, non ut numerum octo partium articolo, id est to arthro, 

deficiente supplerent, sed quia videbant adverbium esse non posse, segregaverunt15, 

«αυτό το µέρος του λόγου µας [ενν. το επιφώνηµα] δεν το συµπληρώνουν επειδή είναι 

ελλιπές, όπως το όγδοο µέρος του λόγου, δηλαδή το άρθρο, αλλά το αποχωρίζουν, 

επειδή είδαν ότι δεν µπορεί να είναι επιρρηµατικό». Στη συνέχεια ορίζει το επιφώνηµα 

ως: interiectiones sunt quae nihil docibile habent, significant tamen adfectum animi, 

velut heu eheu hem ehem eho hoe pop papae et attatae16 «τα επιφωνήµατα είναι αυτά 

που δεν είναι καθόλου ευδίδακτα, αλλά δηλώνουν τα ψυχικά πάθη…». Ο ∆ονάτος το 

ορίζει ως: pars orationis significans mentis affectum voce incondita17 «µέρος του λόγου 

που δηλώνει πάθη του νου που δεν µπορούν να εκφραστούν µε τον λόγο». Άλλος ένας 

ορισµός του επιφωνήµατος υπάρχει στις Augustini Regulae: interiectio non pars 

orationis est, sed affectio erumpentis animi in vocem, et significat aut laetitiam, ut euax, 

aut amaritudinem, ut heu, apud Grecos feË, ergo quot sunt perturbati animi motus, tot 

voces reddunt18 «το επιφώνηµα δεν είναι µέρος του λόγου, αλλά διάθεση φορτισµένης 

ψυχής σε λόγο, και δηλώνει είτε ευθυµία, όπως το euax, είτε πικρία, όπως το heu, στους 

Έλληνες feË, επειδή όσοι είναι ταραγµένοι από τα πάθη της ψυχής όλοι εκφέρουν 

λόγο». Κοινό γνώρισµα των παραπάνω ορισµών αποτελεί το γεγονός ότι το επιφώνηµα 

δεν µπορεί να εκληφθεί ως αυτόνοµο µέρος του λόγου, αλλά εκφράζει ψυχικά πάθη19. 

Εξαίρεση µεταξύ των Λατίνων γραµµατικών αποτελεί ο Πρισκιανός, ο οποίος 

επηρεασµένος από τους Έλληνες γραµµατικούς και κυρίως τον Απολλώνιο ∆ύσκολο, 

                                                           
14 Για τους Λατίνους γραµµατικούς βλ. Graffi 1996 και Perdicoyianni-Paléologue 2002, 50. 
15 Χαρίσιος  στο Grammatici Latini, τόµ. 1, 190, 14-16. 
16 Χαρίσιος στο Grammatici Latini τόµ. 1, 238, 23-25. 
17 ∆ονάτος, Ars Minor 9: de interiectione στο Grammatici Latini τόµ. 4, 366, 13-14. 
18 Augustini Regulae στο Grammatici Latini τόµ. 5, 524, 9-10. 
19 Με εκτενή ανάλυση του Πρισκιανού και σύγκριση µε τους άλλους Λατίνους γραµµατικούς ασχολείται 
ο Graffi 1996, 14-18. 
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θεωρεί ότι το επιφώνηµα λειτουργεί αυτόνοµα, αν και δεν προσδιορίζει τον ακριβή 

τρόπο. 

Τόσο στον ελληνικό, όσο και στον λατινικό ορισµό, σε επίπεδο γραµµατικο-

συντακτικό το επιφώνηµα (interiectio) εξαρτάται άµεσα από το περιβάλλον του και δεν 

είναι αυτόνοµο στον λόγο. Οι δύο όροι, επίρρηµα και επιφώνηµα (interiectio), πέρα από 

τη διαφορά στη σύνταξη, διαφέρουν και στη σηµασία και επιτελούν διαφορετική 

λειτουργία στην πρόταση: το επίρρηµα προσδιορίζει άµεσα το ρήµα, ενώ το επιφώνηµα 

τίθεται συνήθως στην αρχή του λόγου και έχει άµεση σχέση µε την εξωτερίκευση του 

συναισθήµατος.  

Εξαιτίας της διαφοράς που παρατηρείται στη σηµασία των παραπάνω όρων στα 

εγχειρίδια των αρχαίων γραµµατικών, για τον ορισµό του επιφωνήµατος είναι χρήσιµο  

να στραφούµε και στις σύγχρονες γλωσσολογικές θεωρίες, οι οποίες µελετούν την 

εξέλιξη της γλώσσας από τις πιο πρώιµες ως τις πιο σύγχρονες µορφές της. Οι 

προσπάθειες συστηµατικής µελέτης των επιφωνηµάτων στις ζωντανές γλώσσες, της  

λειτουργίας και της σηµασίας τους, η οποία βασίζεται σε εξωγλωσσικά, εξωκειµενικά 

στοιχεία έχουν αποδώσει σηµαντικά πορίσµατα, τα οποία θα µπορούσαν να ισχύουν 

mutatis mutandis και για τις παλαιότερες µορφές της γλώσσας στο πλαίσιο της 

διαχρονίας. Σηµαντικό περιορισµό, όµως, για τη µελέτη των επιφωνηµάτων στις µη 

οµιλούµενες πλέον γλώσσες αποτελεί η πλήρης απουσία των εξωγλωσσικών και 

παραγλωσσικών στοιχείων, όπως  ο επιτονισµός, η έκφραση, οι χειρονοµίες, τα οποία 

συνοδεύουν την εκφορά του λόγου και αποτελούν τους κύριους δείκτες για τη σηµασία 

τους.  

Η λέξη επιφώνηµα είναι σύνθετη µε πρώτο συνθετικό την πρόθεση §p- και 

δεύτερο το ρήµα fn°, δηλαδή πρόκειται για µία λέξη που είναι πάνω (§p¤) στη 

φωνή, στηρίζεται στη φωνή, προσδίδει έµφαση, για να δηλώσει σχεδόν πάντα 
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συναισθηµατικές καταστάσεις. Τα επιφωνήµατα αποτελούν καθολικό γνώρισµα όλων 

των γλωσσών και, σύµφωνα µε µία άποψη, από αυτά προήλθε η γλώσσα20. Ουσιαστικά 

τα επιφωνήµατα είναι φθόγγοι, που προσδιορίζουν άλλες λέξεις ή φράσεις και 

αποκτούν νόηµα µέσω αυτών. Τα ίδια από µόνα τους δεν αποτελούν φορείς νοήµατος, 

αλλά εξαρτώνται άµεσα από το περιβάλλον τους, γεγονός που εξηγεί την πολυσηµία 

τους: το ίδιο επιφώνηµα µπορεί να αποκτά αντίθετες σηµασίες σε διαφορετικό 

λεξιλογικό/σηµασιολογικό περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό και η γλωσσολογία θεωρεί 

ότι είναι εποικοδοµητικότερη η αναφορά σε επιφωνηµατικές φράσεις παρά σε 

επιφωνήµατα, καθώς είναι ολόκληρη η φράση που φέρει το νόηµα και όχι το 

επιφώνηµα από µόνο του. Τα επιφωνήµατα καθεαυτά δεν έχουν νόηµα, δεν σηµαίνουν 

κάτι, άρα δεν αποτελούν µορφήµατα και η προέλευσή τους θα πρέπει ίσως να 

αναζητηθεί σε ένα είδος πρωτογλώσσας, δηλαδή µίας πρώιµης ατελούς µορφής 

γλώσσας, η οποία στερείται γραµµατικών και συντακτικών κανόνων και στην οποία 

συµπεριλαµβάνονται επίσης οι χειρονοµίες ή οι µορφασµοί21. Τα επιφωνήµατα 

εκφράζουν κυρίως συναισθήµατα και αποτελούν µία αυθόρµητη έκφραση, µια πρώτη 

µορφή ανθρώπινου «λόγου».  

Ο αυθορµητισµός αυτός της έκφρασης µέσω επιφωνηµάτων εντοπίζεται στον 

τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Σύµφωνα µε τη βιολογία, ο 

ανθρώπινος εγκέφαλος χωρίζεται σε δύο µέρη: στο «λογικό» µέρος το οποίο ελέγχει τη 

σύνταξη, και το «συναισθηµατικό» το οποίο ελέγχει τη σηµασία. Η συνεργασία των δύο 

µερών έχει ως αποτέλεσµα την ορθή εκφορά σηµαίνοντος λόγου, όµως το 

συναισθηµατικό µέρος ελέγχει τις χειρονοµίες, τους µορφασµούς και την αυθόρµητη 

έκφραση συναισθηµάτων, χωρίς την παρεµβολή του λογικού22. Οι συναισθηµατικές 

καταστάσεις τοποθετούνται στον κροταφικό λοβό και συγκεκριµένα στην αµυγδαλή, 

                                                           
20 Βλ. Χαραλαµπάκης 2001, 123. 
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από όπου ελέγχονται επίσης οι χειρονοµίες και οι µορφασµοί. Η αλληλεπίδραση της 

αµυγδαλής, του υποθαλάµου, του εγκεφαλικού στελέχους και του αυτόνοµου νευρικού 

συστήµατος από τη µία πλευρά, και της αµυγδαλής και του µετωπιαίου και στεφανιαίου 

φλοιού από την άλλη, έχει ως αποτέλεσµα εµπειρίες, τις οποίες περιγράφουµε ως 

συναισθηµατικές. Έτσι, ευχάριστα ή δυσάρεστα συναισθήµατα έχουν διττά 

αποτελέσµατα. Πρώτον, τα ερεθίσµατα αυτά πυροδοτούν στην αµυγδαλή αυτόνοµες  

ενδοκρινικές αντιδράσεις, οι οποίες ολοκληρώνονται από τον υποθάλαµο και οι οποίες 

µεταβάλλουν την εσωτερική κατάσταση, ετοιµάζοντας έτσι τον οργανισµό για 

συµπεριφορά προσαρµογής. Οι εσωτερικές αυτές αντιδράσεις είναι σχετικά απλές και 

δεν απαιτούν συνειδητό έλεγχο. Εν τούτοις, όταν ο άνθρωπος αλληλεπιδρά µε το 

εξωτερικό περιβάλλον, παρεµβαίνει µία δεύτερη οµάδα µηχανισµών, στους οποίους 

µετέχει ο φλοιός των εγκεφαλικών ηµισφαιρίων όπου τοποθετούνται οι λογικές 

διεργασίες, και οι οποίοι τροποποιούν τη συµπεριφορά23. Βάσει των παραπάνω, η 

έκφραση των επιφωνηµάτων εντάσσεται στην πρώτη περίπτωση όπου δεν απαιτείται 

συνειδητός έλεγχος. Τα επιφωνήµατα αποτελούν µη συνειδητή, αυθόρµητη και 

ενστικτώδη αντίδραση του ανθρώπου σε ένα ερέθισµα, που προκαλεί ευχάριστα ή 

δυσάρεστα συναισθήµατα. Είναι ενδεικτικό ότι οι ίδιες αυτόνοµες αποκρίσεις είναι 

δυνατόν να συνοδεύουν διαφορετικά συναισθήµατα. 

Τα επιφωνήµατα, εποµένως, αποτελούν αυθόρµητη έκφραση, συχνά άναρθρη, 

της φορτισµένης συναισθηµατικής κατάστασης του ποµπού. Ανήκουν δηλαδή, σε ένα 

«ολιστικό» γλωσσικό σύστηµα, στο οποίο οι άναρθρες κραυγές και οι χειρονοµίες 

εξελίσσονται σε µηνύµατα που εκφράζονται φωνητικά και κάθε σηµαίνον αντιστοιχεί 

σε πολλά σηµαινόµενα, κάθε επιφώνηµα εκφράζει διάφορα συναισθήµατα. Σταδιακά το 

                                                                                                                                                                          
21 Για τα γνωρίσµατα της πρωτογλώσσας βλ. Newmeyer 2002, 363-65. 
22 Περισσότερα σχετικά µε τη λειτουργία του εγκεφάλου βλ. στον Kandel 1999, 51-53 και 60-61. 
23 Η παραπάνω ανάλυση των βιολογικών λειτουργιών του ανθρώπινου εγκεφάλου βασίζεται στον Kandel 
1999, 630-40. 
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σύστηµα αυτό µετεξελίσσεται σε πιο αναλυτικές δοµές και υπάρχει η αντιστοιχία ένα 

προς ένα µορφής και σηµασίας, η οποία υπάρχει σε µεγάλο ποσοστό στις σύγχρονες 

µορφές γλώσσας
24. Παρά τις γλωσσολογικές θεωρίες η µετάβαση από µια 

αρχαιοελληνική πρωτογλώσσα στο πρώτο λογοτεχνικό κείµενο, τα οµηρικά έπη, 

παραµένει  ζητούµενο της έρευνας. Η επιβίωσή τους µάλλον οφείλεται στην ίδια την 

ανθρώπινη φύση και στο συναίσθηµα, το οποίο εκφράζουν. Η ανθρώπινη φύση δεν 

αλλάζει: φόβος, αγωνία, χαρά είναι σύµφυτα µε τον άνθρωπο, ο οποίος πάντα έχει την 

ανάγκη να τα εκφράζει µε κάποιο τρόπο. 

Το επιφώνηµα ως στοιχείο του προφορικού λόγου και ως µέσο έκφρασης των 

συναισθηµάτων αποτελεί στοιχείο της πρωτογλώσσας και µάλιστα πρωταρχικό στην 

εξέλιξη της γλώσσας25. Ωστόσο, σταδιακά εντάσσεται και υποτάσσεται σε 

γραµµατικούς κανόνες, καθώς είναι χαρακτηριστικό ότι κανένα στοιχείο της 

πρωτογλώσσας δεν χάνεται, αλλά εντάσσεται στη µετέπειτα γλωσσική µορφή, που 

διέπεται από γραµµατικούς κανόνες26. Το επιφώνηµα εποµένως ενσωµατώνεται στη 

γραµµατική και τη σύνταξη και βαθµιαία εντάσσεται στον λόγο ή αποτελεί πρωτογενές 

υλικό για την παραγωγή άλλων λέξεων (ρηµάτων, ουσιαστικών, επιθέτων, 

επιρρηµάτων). 

Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι η γλωσσολογία δεν εξετάζει επιφωνήµατα ή 

επιφωνηµατικούς φθόγγους, αλλά επιφωνηµατικές εκφράσεις, αφού µόνον αυτές είναι 

φορείς σηµασίας. Οι Holton, Mackridge και Φιλιππάκη στη Γραµµατική για τη νέα 

ελληνική γλώσσα αναφέρονται σε επιφωνηµατικές δοµές και µάλιστα εντάσσουν το 

                                                           
24 Για λεπτοµερή ανάλυση της θεωρίας αυτής βλ. Wray 2002, 113-138. 
25 Για ανάλυση των στοιχείων που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το επιφώνηµα είναι στοιχείο της 
πρωτογλώσσας βλ. Newmeyer 2002, 364. 
26 Ο Givòn 1995, 406-407 ασχολείται µε τα χαρακτηριστικά της πρωτογλώσσας που εντάσσονται στη 
µετέπειτα γλωσσική µορφή, είτε αυτούσια, είτε ενσωµατωµένα σε βασικούς µηχανισµούς της 
γραµµατικής (µορφολογία, σύνταξη). 



 15 

σχετικό κεφάλαιο στο Τρίτο Μέρος της Γραµµατικής που αφορά στη σύνταξη27. 

Εξάλλου, ανέκαθεν το επιφώνηµα είχε αξία πρότασης η οποία είτε συνδέεται µε µία 

πρόταση άλλου είδους την οποία αρχίζει ή τερµατίζει, είτε λειτουργεί ως πρόταση 

παρενθετική28 και τίθεται στο εσωτερικό µιας άλλης πρότασης29. Τα επιφωνήµατα, 

εκτός από το λεξιλογικό τους περιβάλλον, επιβάλλεται να µελετώνται και σε σχέση µε 

τα εξωγλωσσικά στοιχεία που συνοδεύουν την εκφορά τους, όπως είναι οι 

χειρονοµίες30, η έκφραση του προσώπου31, και τα παραγλωσσικά στοιχεία, όπως η 

ποιότητα της φωνής και ο επιτονισµός (ερώτηση, θαυµασµός, απορία, έκπληξη)32. Ως 

αυθόρµητη έκφραση συναισθηµάτων τα επιφωνήµατα ερµηνεύονται σχεδόν πάντα 

πραγµατολογικά µε βάση το συγκείµενο και µε δείκτη το επιτονικό σχήµα, όπως στην 

ερώτηση ή στον θαυµασµό. Εξαιτίας της παραµέτρου αυτής είναι λογικό τα 

επιφωνήµατα να χρησιµοποιούνται ευρύτερα στον προφορικό λόγο παρά στον γραπτό, 

αφού στον προφορικό ο προσδιορισµός της σηµασίας τους είναι σαφέστερος και 

ευκολότερος µε τη βοήθεια των εξωγλωσσικών και παραγλωσσικών στοιχείων. Η 

έλλειψη όµως από τα αρχαιοελληνικά κείµενα ακριβώς αυτών των στοιχείων, των 

οποίων ο ρόλος είναι καθοριστικός για την κατανόηση των επιφωνηµατικών φράσεων, 

δηµιουργεί δυσκολίες στη µελέτη τους και στον προσδιορισµό της σηµασίας τους.  

Οι επιφωνηµατικές φράσεις αποτελούν για τη γλωσσολογία ένα στοιχείο 

πρωτογλώσσας, ένα από τα µέρη του «λόγου», το οποίο ενσωµατώνεται και επιβιώνει 

στις σύγχρονες µορφές γλώσσας. Αντίστοιχα και στην αρχαϊκή και στην κλασική 

ποίηση οι επιφωνηµατικές φράσεις που απαντούν παρουσιάζουν την πιο απλή έκφραση 

«λόγου», καθώς αποτελούνται είτε από ένα µακρό φωνήεν (α και ω), είτε από δύο 

                                                           
27 Βλ. Holton, Mackridge και Φιλιππάκη 1999, 402-404.  
28 Πρβλ. λατινικό όρο interiectio (τίθεται ανάµεσα). 
29 Για τη σύνταξη του επιφωνήµατος βλ. Schwyzer 2002, 750-751. 
30 Για τις χειρονοµίες ως βασικό στοιχείο της πρώιµης οπτικής µορφής της γλώσσας βλ. Givòn 1995, 430-
431. 
31 Για την έκφραση του προσώπου ως υποκατάστατο ή συµπληρωµατικό του λόγου βλ. Argyle 1972, 249. 
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φωνήεντα (µακρά ή συνδυασµό µακρού και βραχέος), είτε από σύµφωνο (χειλικό, 

οδοντικό τ ή υγρό λ) και φωνήεντα, τα οποία συνήθως αποτελούν µονοσύλλαβους ή, σε 

κάποιες περιπτώσεις, δισύλλαβους ή τρισύλλαβους ήχους. Κάποια αποτελούν σύνθεση 

επιφωνήµατος και της προσωπικής αντωνυµίας (�m, ‡m), τα οποία µετεξελίχθηκαν 

σε αυτόνοµα επιφωνήµατα και δέχονται νοηµατικό συµπλήρωµα. Εκτός από τα κύρια 

επιφωνήµατα, σύµφωνα µε τη διάκριση της Perdicoyianni-Paléologue, υπάρχουν και τα 

δευτερεύοντα τα οποία δεν αποτελούν αντικείµενο της παρούσας µελέτης λόγω των 

ιδιαιτεροτήτων τους. Πρόκειται για ρήµατα στην Προστακτική (¶a, êge, f°re), 

ουσιαστικά σε γενική ή αιτιατική, επίθετα, επιρρήµατα ή µόρια, τα οποία 

«απογραµµατικοποιούνται» και χρησιµοποιούνται στον λόγο ως επιφωνήµατα. 

Παρουσιάζουν ωστόσο προβλήµατα τόσο στη διαχρονία, επειδή δεν είναι εκ φύσεως 

επιφωνήµατα, όσο και στη συγχρονία, επειδή δεν µπορούν να χαρακτηριστούν 

επιφωνήµατα λόγω αυτής της λειτουργίας τους33.  

Η Hélène Perdicoyianni-Paléologue (2002, 54) παρουσίασε έναν ιδιαίτερα 

χρήσιµο πίνακα ταξινόµησης των επιφωνηµατικών φράσεων από τις απλούστερες στις 

πιο σύνθετες. Στον παρακάτω πίνακα της Perdicoyianni-Paléologue προστίθενται 

επιπλέον η κατηγορία: φωνήεν ή δίφθογγος + προσωπική αντωνυµία, καθώς και τα 

επιφωνήµατα: î î î î, tt›, »Òp, afib›, épapa›: 

 

Φωνήεν 

Μονοσύλλαβο Μακρό φωνήεν  a î 

   ē ≥ 

   ō � 

                                                                                                                                                                          
32 Για τα παραγλωσσικά σηµεία και τη λειτουργία τους σε σχέση µε τον λόγο βλ. Argyle 1972, 251. 
33 Βλ. Perdicoyianni-Paléologue 2002, 52 και 55 όπου σχολιάζει τα προβλήµατα µελέτης των 
δευτερευόντων επιφωνηµάτων. Η ίδια περιορίζεται µόνο στις Προστακτικές τις οποίες σχολιάζει σε µια 
παράγραφο, σελ. 83-84. 
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 ∆ίφθογγος  ai a‡, a‰ 

   oi ‡ 

∆ισύλλαβο ∆ύο µακρά φωνήεντα ∆ιπλασιασµός a î î 

   ē ® ¶34, µ ≥ 

   ō Ã � 

  Τετραπλή 

επανάληψη 

 î î î î 

  Συνδυασµός 

φθόγγων 

e + x §Æ 

   o + x »Æ 

   i + x fiÆ, fi≈, fiÊ 

 ∆ύο ∆ίφθογγοι ∆ιπλασιασµός  afia›, fi› 

  Συνδυασµός  eÈ› 

     

Σύµφωνο + Φωνήεν 

Σύµφωνο+ Φωνήεν Μονοσύλλαβο   feË 

 ∆ισύλλαβο   baba›,papa›, 

pÒp, tt› 

Φωνήεν+ Σύµφωνο ∆ισύλλαβο   e‰en, »Òp 

  ∆ιπλασιασµός  afib› 

    §leleË 

    éttata›,  

épapa›, 

Ùttt› 

Φωνήεν ή ∆ίφθογγος + Προσωπική αντωνυµία 

Φωνήεν + Προσωπική αντωνυµία  �m (∆οτική), 

»m° (Αιτιατική) 

∆ίφθογγος + Προσωπική αντωνυµία  ‡m 

                                                           
34 Πρόκειται για το αρχικό ≥ (το µακρό η προέρχεται από δύο βραχέα ε).  
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Με βάση τον παραπάνω πίνακα, παρατηρούνται οι ακόλουθες ετυµολογικές και  

εξελικτικές συγγένειες: 

ŒŒŒŒ - ���� - ����m  - »»»»m°  - »»»»Æ - »»»»Òp 

fifififi≈ - fifififiØ - fifififiÊ 

‡‡‡‡ - fifififi› - ‡‡‡‡m 

îîîî - aaaa‡ / aaaa‰- aaaafia› 

papaaaa›››› - babaaaa›››› 

pp›››› - tt›››› - Ùttt››››. 

Οι επιφωνηµατικές φράσεις προκύπτουν από το συνδυασµό κάποιων βασικών φθόγγων 

(φωνηέντων) µε άλλους φθόγγους (φωνήεντα ή σύµφωνα). Κάποια από αυτά αποτελούν 

προϊόν σύνθεσης ενός επιφωνήµατος και της προσωπικής αντωνυµίας, συνήθως στη 

δοτική m (‡m, �m) ή στην αιτιατική me (�me). Ετυµολογικά είναι πιθανόν το 

επιφώνηµα fi≈ να έχει άµεση σχέση µε το επιφώνηµα � και την κλητική προσφώνηση 

Œ35, δεδοµένου ότι το fi≈ συχνά απαντά σε επίκληση σε θεούς (fi∆ ZeË). Ίσως το fi≈ να 

αποτελεί εξέλιξη του �, επειδή απαντά για πρώτη φορά στη δραµατική ποίηση. 

Αντιθέτως, είναι σαφές ότι τα επιφωνήµατα afia›, ® ¶ και © ß διαφοροποιούνται µεταξύ 

τους, λόγω της προσωδίας και εποµένως της διαφορετικής προφοράς τους. Το δεύτερο 

διαφοροποιείται από το τρίτο, λόγω της δασείας η οποία δίνει τον ήχο /he/, σε αντίθεση 

µε το δεύτερο που αποδίδεται ως  /e/. Ο Chantraine αποδέχεται µόνο τη γραφή ® ¶36, 

ωστόσο είναι απαραίτητη η διάκριση, λόγω του διαοφρετικού ήχου µε τον οποίο 

αποδίδεται το επιφώνηµα. Το ® ¶ παραδίδεται και ως κατεξοχήν θρηνητικό επιφώνηµα, 

                                                           
35 Για τη χρήση του Œ µε Κλητική γενικά βλ. Dickey 1996, 199-206. 
36 Βλ. Chantraine 1968 s.v.  
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καθώς σύµφωνα µε το Λεξικό της Σούδας από αυτό ετυµολογείται ο ¶legw ως 

«yr∞nw épÚ tË ® ® l°gen».  

∆ιαφορετικές γραφές εντοπίζονται και σε άλλα επιφωνήµατα στις εκδόσεις των 

ποιητικών κειµένων. Το επιφώνηµα fiÊ απαντά άλλοτε ως fiÊ και άλλοτε ως fiË37. 

Ωστόσο, ο Chantraine δεν αποδέχεται τη δεύτερη γραφή και στο πλαίσιο της παρούσας 

εργασίας υιοθετείται η γραφή fiÊ για όλες τις περιπτώσεις. Το επιφώνηµα eÈ› 

προέρχεται από το επίρρηµα eÈ και τη ∆οτική του γ΄ προσώπου της προσωπικής 

αντωνυµίας Â. Αν και σε κάποιες εκδόσεις διατηρείται η δασεία eÈÂ, προτιµάται ο 

απλούστερος τύπος eÈ›. Το επιφώνηµα e‰en είναι πιθανόν να προέρχεται από το 

προτρεπτικό µόριο e‰a και την κατάληξη -en κατ’ αναλογία προς το m°n38. Στις εκδόσεις 

απαντά και ο τύπος e‰•n39, αλλά στην παρούσα εργασία υιοθετείται ο απλούστερος 

τύπος e‰en, καθώς η παρουσία της δασείας δεν δικαιολογείται. Είναι πιθανόν να 

ακουγόταν ο ήχος –h- στη µέση της λέξης, όπως και στο eÈÂ. 

Τα επιφωνήµατα τίθενται συνήθως στην αρχή ή στο τέλος του λόγου ενός 

προσώπου και σπανιότερα στη µέση. Εποµένως, ο φορέας του λόγου είτε αρχίζει 

αυθόρµητα και ενστικτωδώς µε ένα επιφώνηµα και στη συνέχεια αναλύει το 

συναίσθηµα, είτε εκφράζεται µε έναρθρο λόγο και, όταν πια δεν µπορεί να πει τίποτε 

άλλο, χρησιµοποιεί ένα επιφώνηµα ως κατακλείδα και επιβεβαίωση όσων έχει 

αναπτύξει. Ο έναρθρος λόγος δεν µπορεί πάντα να καλύψει την ένταση των 

ανθρώπινων συναισθηµάτων και γι’ αυτό ο άνθρωπος καταφεύγει σε πρώιµες 

γλωσσικές µορφές, προκειµένου να µεταφέρει µε µεγαλύτερη επιτυχία το µήνυµα στους 

δέκτες. Υπό αυτό το πρίσµα τα επιφωνήµατα επιτελούν συγκεκριµένη λειτουργία στο 

                                                           
37 Στο Λεξικό της Σούδας σηµειώνεται ότι «…tÚ fiÁ §p‹ xarçw perspçta». 
38 Βλ. Chantraine 1968 s.v., όπου τονίζεται ότι δεν έχει ετυµολογική σχέση µε το ρήµα efim¤. Ωστόσο, η 
ετυµολογία του e‰en δεν είναι σαφής.  
39 Αυτόν τον τύπο υιοθετεί και ο Chantraine 1968 s.v. 
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γλωσσικό σύστηµα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Προέρχονται από πρώιµες 

γλωσσικές µορφές, από ένα «ολιστικό» γλωσσικό σύστηµα, αλλά συνδέονται άµεσα µε 

την ενστικτώδη και αυθόρµητη αντίδραση του ανθρώπου, χωρίς τη µεσολάβηση της 

λογικής. Η σηµαντική αυτή λειτουργία, την οποία επιτελούν, δικαιολογεί την επιβίωσή 

τους και την εξέχουσα θέση τους και στη νέα ελληνική. Άλλωστε, αν δεν ήταν 

απαραίτητα, τα επιφωνήµατα θα είχαν απορριφθεί από την ίδια τη γλώσσα και θα είχαν 

εξαλειφθεί. Ωστόσο, η εξέταση των επιφωνηµάτων και η ανίχνευση της σηµασίας τους 

απαιτεί τη µελέτη του λεξιλογικού τους περιβάλλοντος και την συνεξέταση της 

επιφωνηµατικής έκφρασης ως συνόλου, καθώς το λεξιλογικό τους περιβάλλον είναι σε 

µεγάλο ποσοστό καθοριστικό της σηµασίας τους. 

Το επιφώνηµα εντάσσεται στις δοµές του λογοτεχνικού λόγου ως κατάλοιπο 

µιας πρώιµης µορφής προφορικού λόγου, το οποίο αποδίδει συναισθηµατικές 

καταστάσεις στα έργα της αρχαίας ελληνικής. Ένα επιφώνηµα µπορεί να 

συµπληρώνεται από πρόταση, από όνοµα σε οποιαδήποτε πτώση ή να εκφέρεται 

απόλυτα χωρίς συµπλήρωµα. Όνοµα σε πτώση γενική µετά από επιφώνηµα είναι γενική 

της αιτίας, σε πτώση δοτική είναι δοτική ηθική, ενώ σε οποιαδήποτε άλλη πτώση 

λειτουργεί ως συµπλήρωµα δίνοντας συνήθως την αιτία της συναισθηµατικής 

κατάστασης που προκαλεί την εκφορά του επιφωνήµατος. Στην περίπτωση απόλυτης 

χρήσης το επιφώνηµα ισχυροποιείται, επειδή φέρει όλο το σηµασιολογικό βάρος. 

Παρά το γεγονός ότι τα επιφωνήµατα καθεαυτά αποτελούν µία µορφή 

πρωτογλώσσας, εντούτοις ενσωµατώνονται στην αρχαία ελληνική, παρακολουθούν 

κανόνες γραµµατικής και σύνταξης και παρουσιάζονται πολύσηµα. Η ιδιαίτερη θέση 

τους στη γλώσσα ενισχύεται από το γεγονός ότι από επιφωνήµατα παράγονται αρκετά 

ουσιαστικά, ρήµατα, επίθετα ή επιρρήµατα, τα οποία συµβάλλουν καθοριστικά στην 

εξέλιξη και τη σηµασία των επιφωνηµάτων. Η ποικιλία της παραγωγής αυτής είναι 
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ενδεικτική40. Από το ‡ δηµιουργήθηκαν τα ρήµατα ÙÛzÊ, fikt¤r, §pkt¤r, 

katkt¤r, éntkt¤r, fikt¤z, §pkt¤z, katkt¤z, τα επίθετα fizÊw, 

pãnzw, ÙÛzrÒw, fiktrÒw, ênktw, ¶pktw, kãtktw, f¤lktw, 

flkt¤rmn, τα ουσιαστικά ‰ktw, fiktsmÒw, fikt¤smata και τα επιρρήµατα 

fiktr«w, én¤ktw. Από το ‡m (αρχικό ‡ µε την προσθήκη της δοτικής της 

προσωπικής αντωνυµίας) δηµιουργήθηκαν τα παράγωγα fim≈z, épm≈z, 

§pm≈z, katm≈z (ρήµατα), fimgÆ, ‡mgma (ουσιαστικά), én¤mktw 

(ρηµατικό επίθετο), énmkt¤ (επίρρηµα). Από το � οι λέξεις �z (ρήµα) και »g- 

mÒw (ουσιαστικό). Από το afia› τα παράγωγα afiãz,  §jaãz (ρήµατα), afiaktÒw, 

fla¤aktw (ρηµατικά επίθετα), a‡lnw (επίθετο), a‡agma (ουσιαστικό) και από το  

fi≈ το ουσιαστικό fiÆ, ενώ από το fiÆ το επίθετο fiÆw και τα ουσιαστικά fiã, fiÆlemw, 

fiãlemw και fihlem¤stra. Από το élalã προέρχονται τα ρήµατα élalãz και 

snalalãz, καθώς και τα ουσιαστικά élalagmÒw, élalagÆ και élalhtÒw, ενώ 

από το §leleË τα ρήµατα §lel¤z, ÙllÊz, énllÊz, épllÊz, 

§pllÊz, katllÊz και τα ουσιαστικά ÙllgÆ, ÙlÒlgma και 

ÙllgmÒw. Από το eÈ› παράγεται το ρήµα eÈ()ãz και το επίθετο eÎw, ενώ από 

το fiÊ το ρήµα fiÊz και το ουσιαστικό figmÒw. Από το Ùtt› παράγονται τα ρήµατα 

ÙttÊz, énttÊz και §pttÊz, ενώ από το feË το ρήµα *feÊz (µόνο 

στον Αόριστο ¶feja). Τέλος, από τα ηχοµιµητικά kÒkk, k˝ και mmË παράγονται 

αντίστοιχα τα kkkÊ, k˝z και mÊz, mgmÒw, ενώ από τη φράση fiØ pa≈n 

προκύπτει το ρήµα fihpan¤z41.  

                                                           
40 Βλ. Πίνακες µε τις παράγωγες λέξεις από επιφωνήµατα στο πρώτο Παράρτηµα στο τέλος της εργασίας. 
41 Η ετυµολογία βασίζεται στον Chantraine 1968 s.v. 
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω, τα παράγωγα των επιφωνηµάτων µπορεί να είναι 

ρήµατα, επίθετα, ουσιαστικά ή επιρρήµατα, καλύπτοντας όλο το εύρος της διαδικασίας 

παραγωγής της γλώσσας, εφόσον οι παράγωγες λέξεις, όπως ορίζει η γραµµατική42, 

µπορούν να ενταχθούν στα παραπάνω τέσσερα µέρη του λόγου. Τα παράγωγα είναι 

ενδεικτικά του τρόπου µε τον οποίο µερικά επιφωνήµατα, ίσως τα σηµαντικότερα, 

εντάσσονται στο πλαίσιο της γραµµατικής και του «έναρθρου» λόγου, εφόσον ένα ά-

σηµο ή πολύσηµο σύνολο φθόγγων µέσω της παραγωγής αποκτά συγκεκριµένη 

σηµασία και υπάγεται στους κανόνες της γλώσσας. Τα παράγωγα αυτά λειτουργούν στη 

γλώσσα αυτόνοµα, αφού πλέον η κατανόηση της σηµασίας τους δεν εξαρτάται από το 

λεξιλογικό τους περιβάλλον, όπως συµβαίνει µε τις επιφωνηµατικές φράσεις, Συνεπώς, 

η λειτουργία τους µέσα στον λόγο διαφέρει σηµαντικά από αυτήν των επιφωνηµατικών 

φράσεων, για τον προσδιορισµό της σηµασίας των οποίων ο ρόλος του λεξιλογικού 

περιβάλλοντος είναι καθοριστικός. 

Παράγωγα επιφωνηµάτων εµφανίζονται για πρώτη φορά στα οµηρικά έπη και 

σε µεγαλύτερη έκταση στη δραµατική ποίηση. Κατά πάσα πιθανότητα τα περισσότερα 

από τα παράγωγα εµφανίζονται στον λόγο παράλληλα µε τις επιφωνηµατικές φράσεις 

ήδη από τις πρώτες µορφές της γλώσσας, ωστόσο ο Όµηρος ενσωµατώνει ένα µέρος 

από αυτά, όσα κρίνει ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύνθεσης των επών του, 

ενώ σταδιακά οι δραµατικοί ποιητές ενσωµατώνουν περισσότερα παράγωγα 

επιφωνηµάτων στα έργα τους. Αν και οι επιφωνηµατικές φράσεις απαντούν σε χωρία 

ευθύ λόγου µονολόγου ή διαλόγου σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση, εφόσον κατά κανόνα 

εκφράζουν τα συναισθήµατα του οµιλητή, τα παράγωγα απαντούν σε χωρία τόσο ευθύ, 

όσο και πλάγιου λόγου και περιγράφουν τον τρόπο αντίδρασης ενός χαρακτήρα, 

διαφοροποίηση η οποία εξαρτάται κάθε φορά από τις ανάγκες της σύνθεσης. 

                                                           
42 Βλ. Οικονόµου 92001, 230-231, όπου αναφέρεται ότι οι παράγωγες λέξεις µπορεί να είναι ουσιαστικά, 
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Οι επιφωνηµατικές φράσεις χρησιµοποιούνται στη αρχαία ελληνική λογοτεχνία, 

κυρίως στην ποίηση και µάλιστα στη δραµατική, η οποία είναι διαλογική. Ιδιαίτερα στη 

δραµατική ποίηση τίθενται κατά κανόνα, αλλά όχι πάντα, extra metrum, για να 

εκφράσουν συναισθήµατα και στην τραγωδία αποτελούν πρωταρχικό στοιχείο της 

συναισθηµατικής γλώσσας και του προφορικού λόγου43. Η δυσκολία στη µελέτη τους 

έγκειται ακριβώς στην απουσία των εξωγλωσσικών και παραγλωσσικών στοιχείων, 

όπως οι χειρονοµίες, οι µορφασµοί, ο επιτονισµός, τα οποία συνόδευαν τα 

επιφωνήµατα, και στη δύσκολη προσπάθεια ανασύνθεσής τους µε βάση το συγκείµενο 

και το ευρύτερο σηµασιολογικό πλαίσιο, στο οποίο εντάσσονται. Η ένταξη των 

επιφωνηµάτων στο ποιητικό κείµενο συµβάλλει καταλυτικά στη διαµόρφωση του 

ποιητικού ύφους. Παρά το γεγονός ότι το ίδιο το επιφώνηµα αποτελούσε αναπόσπαστο 

µέρος χειρονοµιών και φωνητικών αποχρώσεων, στοιχεία της παράστασης τα οποία 

λείπουν, η ένταξή του στον ποιητικό λόγο συµβάλλει στην εντονότερη έκφραση των 

συναισθηµάτων και στην εναργέστερη παρουσίαση των χαρακτήρων, κυρίως στη 

δραµατική ποίηση. Αν και στοιχεία του προφορικού λόγου και µιας πρώιµης µορφής 

γλώσσας, στην ποίηση η χρήση επιφωνηµατικών φράσεων δεν φαίνεται να ακολουθεί 

συγκεκριµένους κανόνες ή κριτήρια. Επιφωνηµατικές φράσεις αποδίδονται σε 

«υψηλούς» χαρακτήρες (θεούς, ήρωες) και των δύο φύλων, όπως επίσης και σε µυθικά 

πρόσωπα (π.χ. Κύκλωπας). Στον Όµηρο επιφωνήµατα αποδίδονται και σε θεούς, ακόµα 

και στον ίδιο τον ∆ία. Στην τραγωδία, εφόσον πρόκειται για στοιχεία του προφορικού 

λόγου, τα επιφωνήµατα θα έπρεπε να αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισµα του λόγου 

των «ταπεινών» χαρακτήρων, οι οποίοι συνήθως εκφράζουν τις σκέψεις τους 

αυθόρµητα, αλλά αυτό δεν ισχύει. Τα πάσχοντα πρόσωπα στην τραγωδία είναι κατά 

κανόνα της ανώτερης κοινωνικής τάξης και, προκειµένου να εκφράσουν το πάθος τους 

                                                                                                                                                                          
επίθετα, ρήµατα ή επιρρήµατα. 
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και τις έντονες συναισθηµατικές καταστάσεις που βιώνουν, χρησιµοποιούν στον λόγο 

τους και επιφωνήµατα, τα οποία αποτελούν έναν επιπλέον δείκτη του ήθους τους: το 

πρόσωπο που πάσχει περισσότερο χρησιµοποιεί συνήθως αλλά όχι πάντα και 

περισσότερα επιφωνήµατα.  

Η παρούσα µελέτη στοχεύει σε µία συστηµατική µελέτη των επιφωνηµάτων τα 

οποία απαντούν στο σύνολο των σωζόµενων ολόκληρων ποιητικών κειµένων από την 

αρχαϊκή έως την κλασική εποχή. Προσπαθεί να καλύψει το βιβλιογραφικό κενό για τη 

χρήση των επιφωνηµάτων στα οµηρικά έπη και τη λυρική ποίηση, όπου είναι εφικτό 

λόγω της αποσπασµατικότητας των λυρικών ποιηµάτων, και να επεκτείνει τη µελέτη 

της δραµατικής ποίησης αξιοποιώντας τις προηγούµενες επί του θέµατος µελέτες. 

Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στη σύγκριση µεταξύ ποιητών του ίδιου γραµµατειακού 

είδους, αλλά και µεταξύ διαφορετικών ειδών ως προς τη χρήση των επιφωνηµάτων και 

τον αντίκτυπό της στη σηµασία των ποιητικών έργων. 

 Στην παρούσα µελέτη εξετάζονται τα επιφωνήµατα στην ποίηση της αρχαϊκής 

και της κλασικής εποχής, από τον Όµηρο µέχρι και τον Αριστοφάνη. Ο όρος επιφώνηµα 

χρησιµοποιείται για να δηλώσει το µέρος του λόγου και ο όρος επιφωνηµατική φράση 

για να δηλώσει τη λειτουργία του επιφωνήµατος στον λόγο και τη σηµασία του. Οι 

άξονες µε βάση τους οποίους αναπτύσσεται η εργασία είναι η παρουσίαση των 

επιφωνηµάτων ανά λογοτεχνικό είδος και συγγραφέα, τα πρόσωπα τα οποία εκφέρουν 

τα επιφωνήµατα, η λειτουργία των επιφωνηµάτων και η σηµασία τους µε στόχο την 

κατανόηση της χρήσης τους και την ερµηνεία της θέσης τους µέσα στον λόγο. Η 

µετρική ανάλυση των επιφωνηµατικών φράσεων δε θα απασχολήσει τη συγκεκριµένη 

µελέτη, καθώς οι περισσότερες επιφωνηµατικές φράσεις βρίσκονται extra metrum. 

                                                                                                                                                                          
43 Για αναλυτική πραγµάτευση της συναισθηµατικής γλώσσας στην τραγωδία, βλ. Morenilla Talens 1995. 
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Στο πρώτο µέρος εξετάζεται στο πρώτο κεφάλαιο η χρήση των επιφωνηµάτων 

στον Όµηρο, στο δεύτερο κεφάλαιο στα σωζόµενα αποσπάσµατα της λυρικής ποίησης 

και στο τρίτο κεφάλαιο συγκρίνεται η χρήση των επιφωνηµάτων στα δύο παραπάνω 

λογοτεχνικά είδη. Στο δεύτερο µέρος, που αναφέρεται στη δραµατική ποίηση, στο 

πρώτο κεφάλαιο µελετώνται τα έργα της δραµατικής ποίησης, τα οποία σώζονται 

ολόκληρα, σε χωριστά υποκεφάλαια για τον Αισχύλο, τον Σοφοκλή και τον Ευριπίδη, 

και τη σύγκριση των τριών τραγικών ποιητών ως προς τη χρήση των επιφωνηµάτων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο µελετώνται οι επιφωνηµατικές φράσεις στο µόνο σωζόµενο 

ολόκληρο σατυρικό δράµα Κύκλωψ του Ευριπίδη και στο τρίτο κεφάλαιο στις 

κωµωδίες του Αριστοφάνη. Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται συγκριτικά η  χρήση  των 

επιφωνηµατικών φράσεων στα δραµατικά λογοτεχνικά είδη. Στο τέλος διατυπώνονται 

κάποια συµπεράσµατα και µετά τη βιβλιογραφία παρατίθενται δύο Παραρτήµατα. Στο 

πρώτο παρουσιάζονται δύο Πίνακες, που αφορούν στα παράγωγα των επιφωνηµάτων: ο 

πρώτος Πίνακας παρουσιάζει τις παράγωγες λέξεις που προκύπτουν από κάθε 

επιφώνηµα και τις παραποµπές των ποιητικών χωρίων που απαντούν, ενώ ο δεύτερος 

Πίνακας παρουσιάζει συγκριτικά τη χρήση των παράγωγων λέξεων στον Όµηρο και 

στους δραµατικούς ποιητές. Στο δεύτερο Παράρτηµα παρατίθεται Λεξικό όπoυ 

κατατάσσονται αλφαβητικά οι επιφωνηµατικές φράσεις στο σύνολό τους σε κατηγορίες 

ανάλογα µε την κοινώς αποδεκτή ερµηνεία τους, παρόλο που µία κατάταξη των 

επιφωνηµατικών φράσεων δεν µπορεί εκ των πραγµάτων να είναι αυστηρή και 

απόλυτη, καθώς λόγω της φύσεως του επιφωνήµατος και της πολυσηµίας του το κάθε 

χωρίο συχνά επιδέχεται περισσότερες της µίας ερµηνείες ανάλογα µε τα συµφραζόµενα. 

Έτσι, εύκολα µπορούν να διαπιστωθούν οι διαφορετικές και αλληλοσυγκρουόµενες 

µερικές φορές σηµασίες µιας επιφωνηµατικής φράσης, αλλά επίσης και η εκτεταµένη ή 

µη χρήση των επιφωνηµατικών φράσεων. 
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Ακολουθώντας τους βασικούς άξονες της µελέτης σε κάθε κεφάλαιο εξετάζεται 

η θέση των επιφωνηµατικών φράσεων στον στίχο, η λειτουργία, η σηµασία τους και τα 

πρόσωπα, άνδρες, γυναίκες, θεοί, θνητοί, τα οποία εκφέρουν τις επιφωνηµατικές 

φράσεις στο έργο κάθε ποιητή. Η συγκριτική αυτή εξέταση της χρήσης των 

επιφωνηµάτων και των παραγώγων τους µεταξύ ποιητών του ίδιου είδους και στη 

συνέχεια µεταξύ διαφορετικών γραµµατειακών ειδών αποτελεί µια πρώτη προσπάθεια 

καταγραφής και ταξινόµησης της λειτουργίας των επιφωνηµάτων στην ποίηση της 

αρχαϊκής και κλασικής εποχής και αναδεικνύει την ιδιαίτερη θέση των «άλογων» αυτών 

µορφών λόγου. 

Α. ΕΠΟΣ-ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 

 

Επιφωνηµατικές φράσεις στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια 

 

Στα Οµηρικά έπη απαντούν µόνον τέσσερα επιφωνήµατα: �, pÒp, î και t∞, 

από τα οποία το pÒp χρησιµοποιείται πάντα µαζί µε το �. Τα χωρία µε τις 

επιφωνηµατικές φράσεις ανά έργο και χαρακτήρα είναι44: 

 

 

OOOOmmmmÆÆÆÆrrrr, IIIIllllããããwwww 

Αχιλλέας 

Α 149 � m énade¤hn §pem°ne kerdaleÒfrn  

Π 49 � m dgen¢w PatrÒkleew Ân ¶epew 

Σ 6 � m §g≈, t¤ t' êr' aÔte kãrh kmÒntew Axa‹  

Σ 324 Ã pÒp ∑ =' ëln ¶pw ¶kbaln ≥mat ke¤nƒ  

Υ 344 Ã pÒp ∑ m°ga yaËma tÒd' Ùfyalm›sn ır«ma 

Φ 54 Ã pÒp ∑ m°ga yaËma tÒd' Ùfyalm›sn ır«ma 

Ψ 103 Ã pÒp ∑ =ã t¤w §st ka‹ efin A˝da dÒms  

                                                           
44 Στα οµηρικά χωρία ακολουθείται η έκδοση του Allen. 
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Ψ 618 t∞ nËn, ka‹ s‹ tËt g°rn kemÆln ¶st  

Ω 518 î  de¤l', ∑ dØ pllå kãk' ênsxe sÚn katå ymÒn 

 

Αγαµέµνων 

∆ 370 � m Td°w fl¢ da˝frnw flppdãm  

Ξ 49 Ã pÒp ∑ =a ka‹ êll §#knÆmdew Axa‹  

 

Μενέλαος 

Η 96 � m épelht∞rew Axa˝dew Èk°t' Axa¤ 

 

Οδυσσεύς 

Λ 404  � m §g∆ t¤ pãy; m°ga m¢n kakÚn a‡ ke f°bma  

Λ 441 î de¤l' ∑ mãla dÆ se kxãneta afipÁw ˆleyrw 

Λ 452 î de¤l' È m¢n s¤ ge patØr ka‹ pÒtna mÆthr 

Ψ 782 Ã pÒp ∑ m' ¶blace yeå pÒdaw, ∂ tÚ pãrw pe 

 

Νέστορας 

Α 254 Œ pÒp ∑ m°ga p°nyw Axa˝da ga›an flkãne 

Β 337 Œ pÒp ∑ dØ pas‹n §kÒtew égrãasye  

Η 124 Ã pÒp ∑ m°ga p°nyw Axa˝da ga›an flkãne 

Θ 152 � m Td°w fl¢ da˝frnw, Ân ¶epew 

 

Θόας 

Ο 286 Ã pÒp ∑ m°ga yaËma tÒd' Ùfyalm›sn ır«ma 

 

Τεύκρος 

Ο 467 Ã pÒp ∑ dØ pãgx mãxhw §p‹ mÆdea ke¤re  

 

Πάτροκλος 

Π 745 Ã pÒp ∑ mãl' §lafrÚw énÆr, …w =e›a kbstò 

 

Αίας 

Ρ 629 Ã pÒp ≥dh m°n ke ka‹ ˘w mãla nÆpÒw §st  

 

Αντίλοχος 

Σ 18 � m Phl°w fl¢ da˝frnw ∑ mãla lgr∞w  
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Αγήνορας 

Φ 553 � m §g≈n· efi m°n ken ÍpÚ kraterË Axl∞w  

 

Σκάµανδρος 

Φ 229 Ã pÒp érgrÒtje DÚw t°kw È sÊ ge blåw  

 

Αχαιοί 

Β 272 Ã pÒp ∑ dØ mr¤' OdsseÁw §sylå ¶rge  

Χ 373 Ã pÒp, ∑ mãla dØ malak≈terw émfafãasya  

 

Έκτορας 

Π 837 î de¤l', Èd° t §sylÚw §∆n xra¤smhsen AxlleÊw 

Ρ 171 Ã pÒp ∑ t' §fãmhn s¢ per‹ fr°naw ¶mmena êlln  

Χ 99 � m §g≈n, efi m°n ke pÊlaw ka‹ te¤xea dÊ 

Χ 297 Ã pÒp ∑ mãla dÆ me ye‹ yãnatn d¢ kãlessan 

 

Εκάβη 

Ω 201 � m pª dÆ t fr°new ‡xny', √w tÚ pãrw per  

Ω 287 t∞ spe›sn D‹ patr¤, ka‹ eÎxe ‡kad' flk°sya  

 

Πρίαµος 

Ω 255 � m §g∆ panãptmw, §pe‹ t°kn Âaw ér¤stw  

 

Θέτις 

Α 414 � m t°knn §mÒn, t¤ nÊ s' ¶trefn afinå tekËsa;  

Σ 54 � m §g∆ delÆ, � m dsarsttÒkea 

 

Ζευς 

Η 455 Ã pÒp §nns¤ga' eÈrsyen°w, Ân ¶epew 

Π 433 � m §g≈n, ̃  t° m SarphdÒna f¤ltatn éndr«n  

Ρ 201 î de¤l' Èd° t¤ t yãnatw katayÊmÒw §stn  

Ρ 443 î del≈, t¤ sf«Û dÒmen Phl∞Û ênakt  

Χ 168 Ã pÒp ∑ f¤ln êndra dkÒmenn per‹ te›xw  

 

Ήρα 

Β 157 Ã pÒp afigÒx DÚw t°kw Atrt≈nh 

Ε 714 Ã pÒp afigÒx DÚw t°kw Atrt≈nh 

Θ 201 Ã pÒp §nns¤ga' eÈrsyen°w, Èd° n s¤ per  
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Θ 352 Ã pÒp afigÒx DÚw t°kw Èk°t n«Û  

Θ 427 Ã pÒp afigÒx DÚw t°kw, Èk°t' ¶gge  

Φ 420 Ã pÒp afigÒx DÚw t°kw Atrt≈nh  

 

Ποσειδών 

Ν 99 Ã pÒp ∑ m°ga yaËma tÒd' Ùfyalm›sn ır«ma  

Ο 185 Ã pÒp ∑ =' égayÒw per §∆n Íp°rpln ¶epen  

Υ 293 Ã pÒp ∑ m êxw megalÆtrw Afine¤a 

 

Αφροδίτη 

Ξ 219  t∞ nËn tËtn flmãnta te“ §gkãtye kÒlpƒ  

 

 

 

OOOOmmmmÆÆÆÆrrrr, OOOOddddÊÊÊÊsssssssseeeeaaaa 

Μενέλαος 

δ 169 Ã pÒp, ∑ mãla dØ f¤l én°rw flÚw §mÚn d«  

δ 333 Ã pÒp, ∑ mãla dØ kraterÒfrnw éndrÚw §n eÈnª  

ρ 124 Ã pÒp, ∑ mãla dØ kraterÒfrnw éndrÚw §n eÈnª  

 

Οδυσσέας 

ε 299 � m §g∆ delÒw, t¤ nÊ m mÆksta g°nhta;  

ε 408 � m, §pe‹ dØ ga›an éelp°a d«ken fid°sya  

ε 465 � m §g≈, t¤ pãy; t¤ nÊ m mÆksta g°nhta;  

ζ 119 � m §g≈, t°n aÔte brt«n §w ga›an flkãn;  

θ 477 k∞rj, t∞ dÆ, tËt pÒre kr°aw, ̂ fra fãg˙s 

ι 347 KÊklc, t∞, p¤e ‰nn, §pe‹ fãgew éndrÒmea kr°a 

λ 436 Ã pÒp, ∑ mãla dØ gÒnn Atr°w eÈrÊpa ZeÁw  

ν 200 � m §g≈, t°n aÔte brt«n §w ga›an flkãn;  

ν 209 Ã pÒp, Èk êra pãnta nÆmnew Èd¢ d¤ka  

ν 383 Ã pÒp, ∑ mãla dØ Agam°mnnw Atre˝da  

ο 381 Ã pÒp, …w êra ttyÚw §≈n, EÎmae sb«ta 

ρ 454 Ã pÒp, Èk êra s¤ g' §p‹ e‡deÛ ka‹ fr°new ∑san 

 

Λευκοθέα 

ε 346 t∞ d°, tÒde krÆdemnn ÍpÚ st°rn tanÊssa  

 

Κύκλωπας 
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ι 507 Ã pÒp, ∑ mãla dÆ me pala¤fata y°sfay' flkãne 

 

Σύντροφοι 

κ 38 Ã pÒp, …w ˜de pçs f¤lw ka‹ t¤mÒw §stn  

 

Ευρύλοχος 

κ 431 î del¤, pÒs' ‡men; t¤ kak«n flme¤rete tÊtn;  

 

Αντίκλεια 

λ 216 � m, t°knn §mÒn, per‹ pãntn kãmmre ft«n 

 

Ηρακλής 

λ 618 î de¤l', ∑ tnå ka‹ sÁ kakÚn mÒrn ≤ghlãzew 

 

Αλκίνοος 

ν 172 Ã pÒp, ∑ mãla dÆ me pala¤fata y°sfay' flkãne  

 

Φαίακες 

ν 168 � m, t¤w dØ n∞a yØn §p°dhs' §n‹ pÒntƒ  

 

Εύµαιος 

ξ 361 î del¢ je¤nn, ∑ m mãla ymÚn ˆrnaw  

ο 326 � m, je›ne, t¤h t §n‹ fres‹ tËt nÒhma  

 

Αντίνοος 

δ 663 Ã pÒp, ∑ m°ga ¶rgn Íperfãlw §tel°syh  

π 364 Ã pÒp, …w tÒnd' êndra ye‹ kakÒthtw ¶lsan 

φ 86 î del≈, t¤ n dãkr kate¤betn ±d¢ gnak‹  

φ 288 î del¢ je¤nn, ¶n t fr°new Èd' ±baa¤ 

 

Μελάνθιος 

ρ 248 Ã pÒp, Ân ¶epe kÊn Ùlf≈Ûa efid≈w 

 

Ίρος 

σ 26 Ã pÒp, …w ı mlbrÚw §ptrxãdhn égreÊe 

 

Ευρύµαχος 

σ 389 î de¤l', ∑ tãxa t tel° kakÒn, Â' égreÊew  

φ 249 Ã pÒp, ∑ m êxw per¤ t' aÈtË ka‹ per‹ pãntn 
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Τηλέµαχος 

φ 102 Ã pÒp, ∑ mãla me ZeÁw êfrna y∞ke Krn¤n 

φ 131 Ã pÒp, ∑ ka‹ ¶peta kakÒw t' ¶sma ka‹ êkkw 

 

Φιλοίτιος 

υ 209 � m ¶pet' Ods∞w émÊmnw, ̃ w m' §p‹ bs‹n  

 

Θεοκλύµενος 

υ 351 î del¤, t¤ kakÚn tÒde pãsxete; nkt‹ m¢n Ím°n  

 

Ευρύκλεια 

τ 363 � m §g∆ s°, t°knn, émÆxanw· ∑ se per‹ ZeÁw  

 

∆ίας 

α 32 Ã pÒp, Ân dÆ n yeÁw brt‹ afitÒnta 

ν 140 Ã pÒp, §nns¤ga' eÈrsyen°w, Ân ¶epew 

 

Αθηνά 

α 253 Ã pÒp, ∑ dØ pllÚn épxm°n Ods∞w  

 

Ποσειδών 

ε 286 Ã pÒp, ∑ mãla dØ metebÊlesan ye‹ êllw  

 

Ερµής 

κ 287 t∞, tÒde fãrmakn §sylÚn ¶xn §w d≈mata K¤rkhw  

 

Η παράθεση αυτή των χωρίων επιτρέπει τη διατύπωση κάποιων παρατηρήσεων 

σχετικά µε τη λειτουργία και τη σηµασία τους. Η φράση Ã pÒp αντιστοιχεί στο 

τραγικό feË, τόσο ως προς τη σηµασία, όσο και ως προς τη λειτουργία45. Σε άλλες 

περιπτώσεις το � ακολουθείται από τη δοτική της προσωπικής αντωνυµίας m (δοτική 

ηθική). Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο στίχος Σ54, όπου η φράση � m τίθεται στην 

αρχή του στίχου και επαναλαµβάνεται στην αρχή του β΄ ηµιεπούς µετά την 

                                                           
45 Πρβλ. Λορεντζάτος 1925, s.v., Pulleyn 2000, s.v. και LSJ s.v. 
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πενθηµιµερή τοµή46. Το î απαντά πάντα µαζί µε την κλητική του επιθέτου delÒw σε 

όλους τους αριθµούς, ενώ το t∞ εισάγει πρόταση. Εποµένως, τα επιφωνήµατα δεν 

απαντούν ως λέξεις στον οµηρικό στίχο, αλλά ως ονοµατικά σύνολα τοποθετούνται 

πάντα σε διαλογικά µέρη της επικής αφήγησης στην αρχή του εξαµέτρου. 

 Οι επιφωνηµατικές φράσεις συµπληρώνονται µε τον ακόλουθο τρόπο: 

� m + κλητική (Α149, Α414, ∆370, Η96, Θ152, Π 49, Σ18, Σ54, λ216, ο326) 

           + πρόταση (Ω201, ε408, ν168, υ209) 

� m §g≈ + πρόταση (Λ404, Π433, Σ6, Φ553, Χ99, ε465, ζ119, ν200) 

                    + κλητική (Ω255, ε299, τ363) 

Ã pÒp + κλητική (Φ229, Η455, Β157, Ε714, Θ201, Θ352, Θ427, Φ420, ν140) 

                 + πρόταση (συχνά µε το ∑) (Σ324, Υ344, Φ54, Ψ103, Ξ49, Ψ782, Α254, 

Β337, Η124, Ο286, Ο467, Π745, Ρ629, Β272, Χ373, Ρ171, Χ297, Χ168, 

Ν99, Ο185, Υ293, α32, α253, δ169, δ333, ε286, ρ124, λ436, ν209, ν383, 

ο381, ρ454, ι507, κ38, ν172, δ663, π364, ρ248, σ26, φ249, φ102, φ131) 

î + κλητική επιθέτου delÒw + πρόταση (Ω518, Λ441, Λ452, Π837, Ρ201, Ρ443, κ431, 

λ618, ξ361, φ86, φ288, σ389, υ351) 

t∞ + πρόταση (Ξ219, Ψ618, Ω287, ε346, θ477, ι347, κ287). 

Το συµπλήρωµα των επιφωνηµατικών φράσεων στον Όµηρο είτε τίθεται σε πτώση 

κλητική ή συχνότερα ακολουθεί πρόταση για µετρικούς κυρίως λόγους. 

Ως προς τη σηµασία των επιφωνηµάτων στα οµηρικά έπη, το επιφώνηµα 

îîîî εκφράζει συνήθως λύπη47. Το επιφώνηµα ���� εκφράζει λύπη48, έκπληξη49 ή θυµό50. Το 

                                                           
46 Ο Ebeling 1963, Σ54 επισηµαίνει ότι το επιφώνηµα � τίθεται όχι µόνο στην αρχή του στίχου, αλλά και 
στην αρχή του λόγου ενός ήρωα, µε εξαίρεση τους στίχους Ν99, Ξ49, Ρ171 και ν209. Για το ίδιο θέµα βλ. 
και Willcock 1984, N99. 
47 Λ 441, Λ 452, Π 837, Ρ 201, Ρ 443, Ω 518, κ 431, λ 618, ξ 361, σ 389, υ 351, φ 86, φ 288. 
48 Α 414, Π 433, Σ 6, Σ 18, Σ 54, Φ 553, Χ 99, Ω 201, Ω 255, ε 408, ε 465, λ 216, ν 200, τ 363, υ 209 
49 Θ 152, ν 168, ο 326. 
50 Α 149, ∆ 370, Η 96, Π 49, που σύµφωνα µε τον ο Kirk 1995, ad loc. εκφράζει διαµαρτυρία. 
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επιφώνηµα ÃÃÃÃ pÒp pÒp pÒp pÒp έχει διάφορες σηµασίες, ανάλογα µε τα συµφραζόµενα51, αφού 

µπορεί να εκφράζει: θυµό52, αγανάκτηση53, έκπληξη54, επίπληξη55, διαµαρτυρία56, 

ειρωνεία57, λύπη58. Είναι αξιοσηµείωτο ότι στην Οδύσσεια λύπη εκφράζεται µόνον από 

θνητούς. Η φράση ÃÃÃÃ pÒp pÒp pÒp pÒp στην Ιλιάδα χρησιµοποιείται ως στοιχείο ρητορικής 

τεχνικής, δηλαδή τίθεται όχι µόνον στην αρχή του στίχου αλλά συχνά αποτελεί την 

έναρξη του λόγου κάποιου ήρωα59. Η σύγχρονη έρευνα απορρίπτει την εκδοχή των 

ελληνιστικών συγγραφέων Λυκόφρονα και Ευφορίονα ότι η φράση Ã pÒp 

αποτελούσε την προελληνική δρυοπική µορφή του Œ ye‹ και υποθέτει ότι πρόκειται 

ίσως για µία ονοµατοποιηµένη έκφραση λύπης60. Το επιφώνηµα tttt∞∞∞∞ τίθεται πριν από 

ρήµα σε έγκλιση Προστακτική και εφιστά την προσοχή σε αυτό, το οποίο προστάζεται 

µε το ρήµα που ακολουθεί «δες! να!»61. Συνεπώς εκφράζει προτροπή προς τον δέκτη, σε 

αντίθεση µε τις υπόλοιπες επιφωνηµατικές φράσεις που εκφράζουν συναισθήµατα του 

οµιλητή. Επιτελεί, δηλαδή, διαφορετική λειτουργία σε σχέση µε τις άλλες 

επιφωνηµατικές φράσεις των οµηρικών επών. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα παράγωγα των επιφωνηµατικών 

φράσεων που απαντούν στα οµηρικά έπη. Παρόλο που οι επιφωνηµατικές φράσεις οι 

οποίες χρησιµοποιούνται στα οµηρικά έπη είναι πολύ περιορισµένες, δεν συµβαίνει το 

ίδιο και µε τα παράγωγα τέτοιων φράσεων και µάλιστα φράσεων που δε 

χρησιµοποιούνται στα έπη. Τα παράγωγα που απαντούν στους οµηρικούς στίχους είναι 

τα élalhtÒw, ÙllÊz, ÙllgÆ, fiÊz, figmÒw, fiÆ, ÙÛzÊ, ÙÛzÊw, ÙÛzrÒw, 

                                                           
51 Οι σηµασίες του επιφωνήµατος pÒp ακολουθούν κυρίως τον Gunliffe 21963, s.v. 
52 Η 455, Θ 201, Ο 185, Ρ 171, Φ 54, Φ 420, δ 663, ε 286, ρ 248, σ 26. 
53 Α 254, Β 157, Η 124, Ν 99, Φ 229, Ψ 782, α 253, δ 333, ν 383, φ 249. 
54 Ε 714, Θ 352, Θ 427, Ο 286, Ο 467, Χ 373, δ 169, ι 507, ν 140, ν 172. 
55 ν 140, ρ 124. 
56 α 32. 
57 Β 272, Π 745. 
58 Ρ 629, Σ 324, Υ 344, Υ 293, Χ 168, Χ 297, Ψ 103, Ξ 49, λ 436, ν 209, φ 102. 
59 Βλ. Willcock 1984, σηµ. 2. 
60 Πρβλ. τους Pulleyn 2000, LSJ s.v. και Stanford 1977, ad ν139. Βλ. και Chantraine 1968 s.v. 
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fikt¤r, ‰ktw, fiktrÒw, fiktr«w, fim≈z, fimgÆ62. Τα περισσότερα από αυτά 

απαντούν και στα δύο έπη, ωστόσο τα ÙllgÆ, figmÒw, fiÆ, fikt¤r µόνο στην 

Ιλιάδα, ενώ τα ÙllÊz, ‰ktw, fiktr«w, ‡ktsta µόνο στην Οδύσσεια, στην 

οποία απαντούν περισσότερα παράγωγα επιφωνηµατικών φράσεων από την Ιλιάδα. Από 

τα παράγωγα που απαντούν γενικά στα οµηρικά έπη τα élalhtÒw, ÙÛzÊ, ‡ktstw 

και ‡ktsta χρησιµοποιούνται µόνο στον Όµηρο και συγκεκριµένα τα τρία πρώτα και 

στα δύο έπη, ενώ το τελευταίο µόνο στην Οδύσσεια και µάλιστα άπαξ. Ωστόσο δεν 

απαντούν οι επιφωνηµατικές φράσεις élalã, §leleË, fiÊ, fi≈, ‡ και ‡m, των οποίων 

παράγωγα είναι οι παραπάνω λέξεις. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι τα επιφωνήµατα 

και οι επιφωνηµατικές φράσεις την εποχή του Οµήρου χρησιµοποιούνταν ευρέως στον 

προφορικό λόγο και είχαν ήδη ενσωµατωθεί στη γραµµατική της γλώσσας, µε τη 

δηµιουργία πολλών παράγωγων λέξεων. Αν και η χρήση περισσότερων παραγώγων από 

επιφωνήµατα στην Οδύσσεια από ό,τι στην Ιλιάδα µπορεί να είναι τυχαία, εντούτοις η 

εµφάνιση παραγώγων από επιφωνήµατα τα οποία όµως απουσιάζουν υποδηλώνει ότι τα 

συγκεκριµένα επιφωνήµατα ήταν γνωστά, αλλά για µετρικούς ή άλλους λόγους ο 

ποιητής επέλεξε τη χρήση των παραγώγων τους.  

Ήδη από τα oµηρικά έπη, τα επιφωνήµατα ως στοιχεία πρωτογλώσσας 

παρουσιάζονται πλήρως ενταγµένα στη γραµµατική και τη σύνταξη, γεγονός που 

υπογραµµίζει τη σηµαντική τους θέση στον λόγο. Οι µετρικοί ή άλλοι λόγοι 

αποκλεισµού αρκετών επιφωνηµάτων φαίνεται πως οδήγησε νωρίς στον σχηµατισµό 

λέξεων παραγώγων οι οποίες µπορούσαν να ενταχθούν ευκολότερα στις απαιτήσεις της 

επικής σύνθεσης. 

                                                                                                                                                                          
61 Ξ 219, Ψ 618, Ω 287, ε 346, θ 477, ι 347, κ 287. 
62 Για τα χωρία των οµηρικών επών βλ. τον Πίνακα I µε τα παράγωγα επιφωνηµατικών φράσεων στο 
τέλος της εργασίας. 
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Ανάµεσα στις άλλες διαφορές που έχουν εντοπιστεί µεταξύ Ιλιάδας και 

Οδύσσειας63, παρατηρείται διαφοροποίηση και στη χρήση των επιφωνηµατικών 

φράσεων, όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας (Θ = Θεοί, θ = θνητοί, Α = Άνδρες, Γ = 

Γυναίκες): 

 

Επιφ. Φράσεις Ιλιάδα  Οδύσσεια Σύνολο 

� m 
Θ 2 (2Γ) 

θ 7 (1Γ + 6Α) 

 

θ 5 (1Γ + 4Α) 

Θ 2 (2Γ) 

θ 12 (2Γ + 10Α) 

� m §g≈ 
Θ 2 (1Γ + 1Α) 

θ 5 (5Α) 

 

θ 5 (1Γ + 4Α) 

Θ 2 (1Γ + 1Α) 

θ 10 (1Γ + 9Α) 

Ã pÒp 
Θ 11 (6Γ + 5Α) 

θ 18 (18Α) 

Θ 4 (1Γ + 3Α) 

θ 18 (18Α) 

Θ 15 (7Γ + 8Α) 

θ 36 (36Α) 

î 
Θ 2 (2Α) 

θ 4 (4Α) 

 

θ 7 (7Α) 

Θ 2 (2Α) 

θ 11 (11Α) 

t∞ 
Θ 1 (1Γ) 

θ 2 (1Γ + 1Α)  

Θ 2 (1Γ + 1Α) 

θ 2 (2Α) 

Θ 3 (2Γ + 1Α) 

θ 4 (3Γ + 4Α) 

 

 

Οι διαφορές µεταξύ των δύο επών ως προς τα πρόσωπα που εκφέρουν τις 

επιφωνηµατικές φράσεις είναι ενδιαφέρουσες: στην Οδύσσεια, όπως είναι αναµενόµενο 

αφού οι θεοί είναι λιγότερο παρόντες, όλες οι φράσεις αποδίδονται µόνο σε θνητούς µε 

εξαίρεση τις φράσεις � pÒp και t∞, οι οποίες αποδίδονται και σε θεούς. Η φράση  

t∞ χρησιµοποιείται τρεις φορές στην Ιλιάδα και τέσσερις στην Οδύσσεια. Συγκεκριµένα 

στην Ιλιάδα αποδίδεται µία φορά σε θεά και δύο σε θνητούς, ενώ στην Οδύσσεια δύο 

φορές σε θεούς και δύο σε θνητούς. Στην Ιλιάδα όλες οι επιφωνηµατικές φράσεις 

αποδίδονται και σε θεούς, αν και οι θνητοί υπερτερούν στη χρήση τους και µάλιστα στο 

                                                           
63 Για τις διαφορές και τη διακειµενικότητα των δύο οµηρικών επών βλ. Pucci 1987, κυρίως 113-123. 
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ακριβώς διπλάσιο. Οι θεοί, οι οποίοι εµφανίζονται στο έπος σπανιότερα από τους 

θνητούς, παρουσιάζονται να «ελέγχουν» τα συναισθήµατά τους και δεν χρησιµοποιούν 

συχνά επιφωνηµατικές φράσεις, ενώ οι θνητοί λόγω της ανθρώπινης φύσης τους 

αντιδρούν ενστικτωδώς στα ερεθίσµατα του περιβάλλοντος. Οι θεοί και οι θεές που 

εκφωνούν επιφωνηµατικές φράσεις στην Οδύσσεια είναι η Λευκοθέα, ο ∆ίας, η Αθηνά, 

ο Ποσειδώνας και ο Ερµής, ενώ στην Ιλιάδα η Θέτις, ο ∆ίας, η Ήρα, ο Ποσειδώνας και 

η Αφροδίτη, δηλαδή πέντε σε καθένα από τα δύο έπη, αριθµός σηµαντικός, αν 

παραβληθεί, για παράδειγµα µε το δράµα, όπου η αναλογία µειώνεται δραστικά. Στον 

κόσµο του έπους κάποιοι θεοί είναι παρόντες στη δράση, παίρνουν τον λόγο και 

εκφράζουν τα συναισθήµατά τους, όπως οι άνθρωποι. Στην Οδύσσεια (α32) ο ∆ίας 

λυπάται για τους θνητούς που έχουν την τάση να αποδίδουν όλα τους τα δεινά στους 

θεούς. Στην Ιλιάδα η Θέτιδα (Α414) συµπονεί τον γιο της, τον Αχιλλέα, µετά τη 

σύγκρουσή του µε τον Αγαµέµνονα. 

Ως προς το φύλο, όλες οι φράσεις και στα δύο έπη αποδίδονται τόσο σε άνδρες, 

όσο και σε γυναίκες, µε εξαίρεση το επιφώνηµα î, το οποίο αποδίδεται µόνο σε άνδρες. 

Εξάλλου, οι άνδρες υπερτερούν των γυναικών στη χρήση επιφωνηµατικών φράσεων, 

καθώς στον κόσµο των επών οι βασικοί ήρωες είναι άνδρες.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ίδιες επιφωνηµατικές φράσεις χρησιµοποιούνται 

και στα δύο έπη, ωστόσο στην Ιλιάδα, το κατεξοχήν πολεµικό έπος,  απαντούν 60 

επιφωνηµατικές φράσεις έναντι 38 της Οδύσσειας. Στην Ιλιάδα εκφράζονται 

περισσότερα συναισθήµατα εξαιτίας της έντασης των διαλογικών σκηνών και του 

µεγάλου αριθµού των θεών και των ηρώων που παίρνουν το λόγο. Ενδιαφέρον  

παρουσιάζει η αναλογία µεταξύ θεών και θεαινών: στην Ιλιάδα η φράση � m 

αποδίδεται δύο φορές στη Θέτιδα, η φράση � m §g≈ µία φορά στο ∆ία και µία φορά 

στη Θέτιδα, η φράση Ã pÒp πέντε φορές στους ∆ία και Ποσειδώνα και έξι φορές 
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στην Ήρα, η φράση î δύο φορές στο ∆ία, ενώ η φράση t∞ µία φορά στην Αφροδίτη. 

Είναι ενδιαφέρουσα η περίπτωση της Θέτιδας και του ∆ία, καθώς εκφέρουν την ίδια 

επιφωνηµατική φράση, µπροστά στον θάνατο των παιδιών τους, του Αχιλλέα (Σ54) και 

του Σαρπηδόνα (Π433), αντίστοιχα. Αν και θεοί, ως γονείς αντιδρούν µε τον ίδιο τρόπο 

στο ίδιο ερέθισµα. Ωστόσο, και στις υπόλοιπες περιπτώσεις οι περιστάσεις κατά τις 

οποίες οι θεοί και οι θεές χρησιµοποιούν επιφωνήµατα είναι ανάλογες και εκφράζουν 

είτε το θυµό τους για τα τεκταινόµενα στο πεδίο της µάχης της Τροίας σε περίπτωση 

που χάνει τη µάχη ο στρατός που υποστηρίζει ο καθένας από αυτούς, είτε τη συµπάθειά 

τους για κάποιον ήρωα που τραυµατίζεται ή σκοτώνεται στη µάχη. Ο ποιητής της 

Ιλιάδας επέλεξε να προβάλει έντονες διαλογικές σκηνές στις οποίες ήρωες και θεοί 

διαλέγονται µε πάθος υποστηρίζοντας ή αντικρούοντας επιχειρήµατα και συµπεριφορές 

ή σκηνές µονολόγου στις οποίες εξωτερικεύονται τα έντονα συναισθήµατα.  

Στην Ιλιάδα αποδίδονται περισσότερες επιφωνηµατικές φράσεις σε θεές, ενώ 

στην Οδύσσεια σε θεούς. Παρά το γεγονός ότι στην Ιλιάδα κεντρικό θέµα είναι ο 

πόλεµος, τα συναισθήµατα των θεαινών εκφράζονται πιο συχνά. Ανάλογη είναι η 

χρήση επιφωνηµατικών φράσεων από τους θεούς και στην Οδύσσεια. Η φράση 

Ã pÒp αποδίδεται τρεις φορές στους ∆ία και Ποσειδώνα και µία φορά στην Αθηνά, 

ενώ η φράση t∞ αποδίδεται µία φορά στον Ερµή και µία φορά στη Λευκοθέα. Είναι 

αξιοσηµείωτη η αντίδραση του Ποσειδώνα (ε286 Ã pÒp, 

∑ mãla dØ metebÊlesan ye‹ êllw ), όταν συνειδητοποιεί την απόφαση των 

υπόλοιπων θεών να επιτρέψουν στον Οδυσσέα να επιστρέψει στην πατρίδα του. 

Πρόκειται για τη µοναδική επιφωνηµατική φράση που εκφέρει στην Οδύσσεια µέσω της 

οποίας εκφράζει µία έντονη συναισθηµατική φόρτιση εξαιτίας  του ότι οι υπόλοιποι 

θεοί τον αγνόησαν κατά τη λήψη της απόφασής τους. Ο θυµός του Ποσειδώνα 
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εκφράζεται µόνο σε αυτό το κρίσιµο σηµείο, γιατί καθορίζει την εξέλιξη της υπόθεσης 

της Οδύσσειας. 

Αντιθέτως, στο επίπεδο των θνητών οι άνδρες είναι αυτοί οι οποίοι εκφράζονται 

µε επιφωνήµατα. Οι µόνες περιπτώσεις εκφοράς επιφωνηµάτων από θνητές είναι αυτές 

της Αντίκλειας (λ216) και της Ευρύκλειας (τ363), ���� mmmm και ���� mmmm §§§§gggg≈≈≈≈, αντίστοιχα 

στην Οδύσσεια και της Εκάβης (Ω201, 287), ���� mmmm και tttt∞∞∞∞, στην Ιλιάδα µετά τον 

θάνατο του Έκτορα κατά τη διάρκεια του θρήνου της64. Κοινό γνώρισµα των θνητών 

αυτών γυναικών είναι η µητρότητα, µε εξαίρεση την Ευρύκλεια που όµως είναι 

παραµάνα του Οδυσσέα. Μπροστά στη θέα των παιδιών τους ζωντανών ή νεκρών 

εκφράζουν τα συναισθήµατά τους µε επιφωνηµατικές φράσεις, όπως άλλωστε και η 

Θέτιδα στην Ιλιάδα. Η ιδιότητα της µητρότητας φέρνει κοντά θεές και θνητές και η 

αντίδρασή τους είναι κοινή ανεξαρτήτως της φύσης τους. ∆εν είναι τυχαίο ότι στην 

Ιλιάδα οι περισσότερες επιφωνηµατικές φράσεις αποδίδονται στον Αχιλλέα (9 

φράσεις)65, ενώ αντίστοιχα στην Οδύσσεια στον Οδυσσέα (12 φράσεις)66, τους 

βασικούς ήρωες των δύο επών. Η µήνις του Αχιλλέα και ο νόστος του Οδυσσέα 

αποτελούν τον πυρήνα, γύρω από τον οποίο εκτυλίσσεται η υπόθεση καθενός ήρωα στα 

δύο έπη και η ψυχολογική κατάσταση των δύο επικών ηρώων σε δύσκολες προσωπικές 

τους στιγµές εκφράζεται και µε επιφωνηµατικές φράσεις προκειµένου να γίνει πιο 

γλαφυρή. Στην περίπτωση του Αχιλλέα οι φράσεις αυτές συσσωρεύονται κυρίως στις 

τελευταίες ραψωδίες µετά τον θάνατο του Πατρόκλου, ενώ στην περίπτωση του 

Οδυσσέα χρησιµοποιούνται σε όλη σχεδόν την έκταση του έπους. 

Στα οµηρικά έπη χρησιµοποιούνται συγκεκριµένες επιφωνηµατικές φράσεις, 

ωστόσο η λειτουργία τους δεν είναι µονοσήµαντη και η χρήση τους ποικίλλει 

                                                           
64 Για το θρηνητικό άσµα της Εκάβης µετά το θάνατο του Έκτορα και τη λειτουργία του στην Ιλιάδα, βλ. 
Tsagalis 2004, 15-18. 
65 Α149, Π49, Σ6, Σ324, Υ344, Φ54, Ψ103, Ψ618, Ω518. 
66 ε299, ε408, ε465, ζ119, θ477, ι347, λ436, ν200, ν209, ν383, ο381, ρ454. 



 39 

σηµασιολογικά, µε εξαίρεση το t∞, το οποίο είναι µονοσήµαντο. Κυρίως η φράση 

Ã pÒp παρουσιάζει µεγάλο νοηµατικό εύρος, ανάλογα µε τα συµφραζόµενα. Το 

περιβάλλον, στο οποίο εντάσσονται οι επιφωνηµατικές φράσεις, είναι αυτό που 

καθορίζει τη σηµασία τους, αφού τα εξωγλωσσικά και παραγλωσσικά στοιχεία 

ελλείπουν παντελώς. Οι επιφωνηµατικές φράσεις εκφέρονται κυρίως από άνδρες και 

θεούς, αφού αποτελούν τα βασικά πρόσωπα των επών, ενώ στις γυναίκες αποδίδονται 

λιγότερες φράσεις, κυρίως σε θεές, και ελάχιστες σε θνητές. Η µη χρήση πολλών και 

διαφορετικών επιφωνηµατικών φράσεων στο έπος µάλλον πρέπει να σχετίζεται µε τις 

επικές συµβάσεις. Όλες οι επιφωνηµατικές φράσεις εντάσσονται στο δακτυλικό 

εξάµετρο, δεν τίθενται extra metrum, και σύµφωνα µε τις µετρικές ανάγκες 

συµπληρώνονται, είτε µε όνοµα σε πτώση κλητική, είτε µε πρόταση. Ως προφορική και 

απαγγελλόµενη ποίηση, η σύνθεση της οποίας στηρίζεται σε στερεότυπες φράσεις και 

λογότυπους, η επική ποίηση χρησιµοποιεί όσα επιφωνήµατα µπορεί να εντάξει στο 

µέτρο. Αυτό υποδηλώνει η παρουσία πολλών λέξεων παράγωγων από επιφωνήµατα τα 

οποία δεν χρησιµοποιούνται είτε λόγω του µέτρου ή της τριτοπρόσωπης αφήγησης ή 

για κάποιο άλλο λόγο. Τα επιφωνήµατα όµως και τα παράγωγά τους παρουσιάζονται 

ήδη στα οµηρικά έπη ως πλήρως ενταγµένα στους κανόνες γραµµατικής, συντακτικού 

και παραγωγής και κατά συνέπεια η θέση και η λειτουργία τους στην ελληνική γλώσσα 

είναι αξιοσηµείωτη. 

 

Επιφωνηµατικές φράσεις στη Λυρική Ποίηση 

 

Στα σωζόµενα αποσπάσµατα των λυρικών ποιητών παρατηρείται περιορισµένη 

χρήση των επιφωνηµατικών φράσεων για την έκφραση συναισθηµατικών 

καταστάσεων, παρόλο που η λυρική ποίηση αποτελεί το κατεξοχήν µέσον έκφρασής 
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τους. Αυτό µάλλον οφείλεται στο γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος της λυρικής 

ποίησης έχει χαθεί. Οι επιφωνηµατικές φράσεις των σωζόµενων αποσπασµάτων της 

λυρικής ποίησης απαντούν στα εξής χωρία67: 

 

 

OOOOmmmmhhhhrrrrkkkk‹‹‹‹ UUUUmmmmnnnn 

EEEEfifififiwwww EEEErrrrmmmm∞∞∞∞nnnn 

Απόλλων 

219 V pÒp ∑ m°ga yaËma tÒd' Ùfyalm›sn ır«ma 

 

Ερµής 

309 Œ pÒp e‡y' épÒlt b«n g°nw· È går §g≈ ge  

 

 

Θέογνης 

EEEElllleeeeggggeeee››››aaaa 

527 V m §g∆n ¥bhw ka‹ gÆraw Èlm°n 

1013 A mãkar eÈda¤mn te ka‹ ˆlbw, ̃ stw êperw  

1107 O‡ m §g∆ delÒw· ka‹ dØ katãxarma m¢n §xyr›w 

1173 Ã mãkar, ̃ stw dÆ mn ¶xe fres¤n· ∑ plÁ kre¤ssn  

1318 Vm §g∆ delÒw· ka‹ dØ katãxarma m¢n §xyr›w 

1341 Afia›, padÚw §r« èpalÒxrw, ̃ w me f¤lsn  

 

 

Πίνδαρος 

PPPPaaaaããããnnnneeeewwww 

1. 5 fi]Ø fiÆ, nËn ı pantelØw EnatÒw  

4. 28 fiØ fiÆ, Ã fiepa[ãn. 

6. 121 fiØ fiÆ te] nËn, m°tra p̀ahÒ- 

     n]n fiÆ te, n°[ 

 

 

Βακχυλίδης 

EEEEpppp¤¤¤¤nnnnkkkk 

                                                           
67 Στα χωρία της λυρικής ποίησης ακολουθείται η έκδοση του Bowra για τον Πίνδαρο, της Voigt  για τη 
Σαπφώ και του Page για τους υπόλοιπους ποιητές. 
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3. 10 î trseda¤m[n énÆr 

5. 153 afia›· pÊmatn d¢ pn°n dãkrsa tlã`[mn 

 

DDDDyyyyÊÊÊÊrrrraaaammmmbbbb 

17. 119 nça pãra leptÒprmnn fãnh· feË 

·asn §n frnt¤s Kn≈sn  

 
Fragmenta 

2.1 Afia› t°kw èm°tern 

 

 
Σιµωνίδης 

EEEEppppggggrrrrããããmmmmmmmmaaaattttaaaa 

7.515.1 Afia›, nËse bare›a, t¤ dØ cxa›s mega¤rew  

 

 

Σηµωνίδης 

Fragmenta 

7.76 êpgw, aÈtÒklw. î tãlaw énØr  

˜stw kakÚn tËtn égkal¤zeta 

 

 

Αρχίλοχος 

1.4 tÆnella kall¤nke  xa›re ênaj Hrãklew  

 

 

Σαπφώ 

απ. 94 

4 �m' »w de›na pep[Òny]amen 

 

 

Τιµόθεος 

PPPP°°°°rrrrssssaaaa [791] 

105 ka[l]°nt'· fi∆ MÊsa  

178 fi∆ kataskafa‹ dÒmn  

187 fi∆ bare›a smfrã  

 

Στους Οµηρικούς Ύµνους απαντά µόνο η φράση ÃÃÃÃ pÒp pÒp pÒp pÒp  στον Ύµνο εις Ερµήν 



 42 

δύο φορές µία από τον Απόλλωνα και µία από τον Ερµή όπου συµπληρώνεται µε 

πρόταση και εκφράζει έκπληξη (220) και ειρωνεία (309) αντίστοιχα. Η φράση φαίνεται 

να διατηρεί την ιλιαδική της χρήση στον Ύµνο εις Ερµήν, ως στοιχείο ρητορικής 

τεχνικής. Η µη συχνή χρήση επιφωνηµατικών φράσεων στους Οµηρικούς Ύµνους 

µάλλον εξηγείται από τη φύση του λογοτεχνικού είδους, αφού κατά την επίκληση σε 

θεούς/θεές η έκφραση συναισθηµάτων δε φαίνεται να αποτελούσε στοιχείο του είδους. 

∆εν είναι τυχαίο ότι επιφωνηµατικές φράσεις απαντούν µόνο στον Ύµνο εις Ερµήν, ο 

οποίος είναι ο µεταγενέστερος των υπόλοιπων µεγάλων ύµνων και ίσως να έχει 

συντεθεί ακόµα και τον 5ο αι. π.Χ.68.  

Στα αποσπάσµατα του Αρχιλόχου, και συγκεκριµένα στον Ύµνο εις Ηρακλέα, 

απαντά το επιφώνηµα ttttÆÆÆÆnnnneeeellllllllaaaa (1, 4) ακολουθούµενο από κλητική (kall¤nke), µε το 

οποίο επικαλείται ο ποιητής τον Ηρακλή. Κατά µία άλλη εκδοχή ο Αρχίλοχος το 

αποδίδει στον εαυτό του µετά τη νίκη του σε έναν αγώνα µε έναν ύµνο για τη ∆ήµητρα 

στην Πάρο69. Πρόκειται για επιφώνηµα νίκης, το οποίο συνδέθηκε µε τον Αρχίλοχο70 

και πιθανόν αποτελεί λεκτική απόδοση του ήχου του αυλού71. Στις πανηγύρεις της 

Ολυµπίας και των ∆ελφών χρησιµοποιούσαν το επιφώνηµα αυτό κατά τη διάρκεια των 

αγωνισµάτων επευφηµώντας τους νικητές. 

Στις ελεγείες του Θέογνη απαντούν περισσότερες επιφωνηµατικές φράσεις: ÃÃÃÃ- 

mmmm (527, 1107), îîîî (1013), ���� (1173), ����mmmm (1318) και aaaafifififiaaaa›››› (1341)72, οι οποίες 

αποδίδονται στο ποιητικό «εγώ». Όλες οι φράσεις ακολουθούνται από κλητική, εκτός 

από τη φράση aaaafifififiaaaa››››, η οποία συµπληρώνεται µε πρόταση.  

                                                           
68 Για τη χρονολόγησή του βλ. Clay 1989, 100, σηµ. 20. 
69 Για ανάλυση του αποσπάσµατος βλ.West 1974, 138-9. 
70 Πρβλ. Πινδάρου, Ολυµπιόνικος 9. 1-3: 
TÚ m¢n ArxlÒx m°lw/fnçen Olmp¤&,/kall¤nkw ı trplÒw kexlad≈w... 
71 Για το επιφώνηµα tÆnella βλ. Κακριδής 1987, 296, Dunbar 1995, 769 και Sommerstein 1991, 311. 
72 Οι φράσεις � m §g≈ (527), � m §g∆ delÒw (1107) και � mãkar (1173) απαντούν και στην 
Ιλιάδα (Λ 404, Σ 54 και Γ 182 αντίστοιχα). Βλ. Hudson-Williams 1979, ad loc. 
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Σε ένα απόσπασµα της Σαπφούς απαντά η επιφωνηµατική φράση ����mmmmeeee73, το 

επιφώνηµα ���� µε την αιτιατική της προσωπικής αντωνυµίας mmmmeeee, η οποία εκφωνείται από 

το γυναικείο ποιητικό «εγώ», συµπληρώνεται µε πρόταση και εκφράζει λύπη και πόνο.  

Στους Παιάνες του Πινδάρου απαντά η επιφωνηµατική φράση fifififiØØØØ fifififiÆÆÆÆ (Ι.5, 

VI.121)74, η οποία συµπληρώνεται µε πρόταση ή ακολουθεί επίκληση (IV.28 fiØ fiÆ, 

Ã fi¢ Pa[ãn]). Χρησιµοποιείται για να δηλώσει έντονη χαρά συνήθως σε τελετές προς 

τιµήν του θεού Απόλλωνα75, ενώ µάλλον προέρχεται από τη φράση ·e, pa›, fiÒn, 

επίκληση και προτροπή µάλλον στον Απόλλωνα, όταν παιδί ακόµα χτύπησε µε το τόξο 

το δράκο76. Στους πινδαρικούς παιάνες απαντά και το επίθετο fiÆÛw, παράγωγο του 

επιφωνήµατος fiÆ, το οποίο τίθεται σε κλητική πτώση και χαρακτηρίζει το ουσιαστικό  

paãn στο τέλος της επωδού (ΙΙ. 23, 45, 65) ή τον ∆ήλιο Απόλλωνα στην αρχή της 

επωδού (V. 37, 43)77. Πάντως το επιφώνηµα fifififiÆÆÆÆ συνδέεται µε την επίκληση στον θεό 

Απόλλωνα, όπως άλλωστε και ο παιάνας, ο οποίος συντίθεται προς τιµήν του ίδιου 

θεού.  

Στους Επίνικους του Βακχυλίδη απαντούν οι επιφωνηµατικές φράσεις aaaafifififiaaaa›››› 

(5.153) και îîîî (3.10), από τις οποίες η πρώτη συµπληρώνεται µε πρόταση και η δεύτερη 

µε ονοµαστική. Στα αποσπάσµατα (2.1) απαντά το aaaafifififiaaaa›››› ακολουθούµενο από κλητική, 

ενώ στους ∆ιθυράµβους του απαντά το ffffeeeeËËËË (17.119) στο τέλος του στίχου.  

                                                           
73 Πρόκειται για τον στίχο 4 του αποσπάσµατος  94 (Voigt), �m' »w denå pepÒnyamen.  
74 Σε µία περίπτωση απαντά το fiÆ µόνο του και τίθεται στη µέση του στίχου (VI.122). Βλ. Rutherford 
2001, 301. 
75 Για την ερµηνεία της φράσης βλ. Rutherford 2001, 18-20. Στη σηµ. 4 σηµειώνει ότι µόνο στον 
Αριστοφάνη (Αχαρνής 1212) δηλώνει αγωνία. Η παραπάνω φράση απαντά συχνά σε κείµενα όπως του 
Αριστοφάνη τα οποία φαίνεται να απηχούν τον προφορικό λόγο της καθηµερινής ζωής. 
76 Περισσότερα για την ετυµολογία βλ. Rutherford 2001, 24-26. 
77  Πρβλ. και Αριστοφάνη Σφήκες 874, Σοφοκλή Οιδίπους Τύραννος 154, 1096.  
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Στα επιγράµµατα του Σιµωνίδη (7.515.1) απαντά το aaaafifififiaaaa›››› ακολουθούµενο από 

πρόταση, ενώ στα αποσπάσµατα (7.76) του Σηµωνίδη Αµοργίνου το îîîî µε ονοµαστική 

στη µέση του στίχου. 

Τέλος, στους Πέρσες ο Τιµόθεος χρησιµοποιεί τρεις φορές το fifififi≈≈≈≈ (105, 178, 

187), το οποίο συµπληρώνεται µε κλητική, εκφωνείται από άνδρες και εκφράζει βαθύ 

πόνο και θλίψη. Η χρήση του επιφωνήµατος αυτού στον Τιµόθεο πιθανόν οφείλεται 

στην επίδραση των Περσών του Αισχύλου. 

Στα σωζόµενα αποσπάσµατα της λυρικής ποίησης απαντούν ελάχιστα 

επιφωνήµατα, γεγονός που ίσως οφείλεται στα λίγα αποσπάσµατα που σώζονται, τα 

περισσότερα από τα οποία εντοπίζονται στο λογοτεχνικό είδος της ελεγείας. Τα 

επιφωνήµατα τίθενται κατά κανόνα στην αρχή του στίχου και συµπληρώνονται, είτε µε 

όνοµα σε πτώση κλητική, είτε µε πρόταση. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό αποτελεί ένας 

στίχος του Σηµωνίδη, όπου το επιφώνηµα î τίθεται στη µέση του στίχου και 

συµπληρώνεται µε όνοµα σε πτώση ονοµαστική. Στη λυρική ποίηση τα επιφωνήµατα 

εκφέρονται από το ποιητικό «εγώ», το οποίο είναι συνήθως άνδρας και µόνο στην 

περίπτωση της Σαπφούς είναι γυναίκα. 

 

Σύγκριση έπους – λυρικής ποίησης 

  

Λόγω της αποσπασµατικής κατάστασης στην οποία σώζεται η λυρική ποίηση 

τυχόν συµπεράσµατα ως προς τη χρήση των επιφωνηµατικών φράσεων είναι επισφαλή. 

Εντούτοις, όλες οι επιφωνηµατικές φράσεις του έπους απαντούν και στα σωζόµενα 

αποσπάσµατα της λυρικής ποίησης. Στους Οµηρικούς Ύµνους η χρήση των 

επιφωνηµατικών φράσεων περιορίζεται σηµαντικά, προφανώς λόγω των συµβάσεων 
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του λογοτεχνικού είδους: απαντά µόνο η φράση Ã pÒp, η οποία διατηρεί την 

οµηρική σηµασία. 

Το επιφώνηµα � απαντά µόνο του ή σύνθετο µε τη ∆οτική ή την Αιτιατική της 

προσωπικής αντωνυµίας. Συγκεκριµένα στα αποσπάσµατα του Θέογνη διαπιστώνονται 

οµοιότητες µε συγκεκριµένους στίχους της Ιλιάδας (πρβλ. Θέογνης 527 και Λ 404, 

Θέογνης 1107 και Σ 54), λόγω της φύσης της ελεγείας ως είδους που έχει κοινά 

γνωρίσµατα µε το έπος. Η σύνταξη δεν παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές, αφού σε 

αρκετά αποσπάσµατα της λυρικής ποίησης ακολουθείται αυτή του έπους µε κλητική 

πτώση και πρόταση, στην οποία προστίθεται και η σύνταξη µε ονοµαστική. Η θέση των 

επιφωνηµατικών φράσεων στον στίχο ωστόσο διαφοροποιείται από τα οµηρικά έπη, 

στα οποία οι επιφωνηµατικές φράσεις τίθενται αποκλειστικά στην αρχή του στίχου. Στα 

λυρικά αποσπάσµατα οι επιφωνηµατικές φράσεις τίθενται στην αρχή, συνηθέστερα, 

αλλά και στη µέση ή στο τέλος του στίχου. Η αλλαγή αυτή µάλλον οφείλεται στην 

µεγαλύτερη ποικιλία των λυρικών µέτρων, που δεν έχουν τόσο αυστηρές δοµές, όπως 

το δακτυλικό εξάµετρο. Στα αποσπάσµατα της λυρικής ποίησης αρχίζει να εµφανίζεται 

η σύνδεση µερικών επιφωνηµατικών φράσεων µε επίκληση στον θεό Απόλλωνα ή τον 

Ηρακλή, ωστόσο, σε αντίθεση µε το έπος, όλες οι φράσεις, εκτός από τον Ύµνο εις 

Ερµήν εκφωνούνται από θνητούς. Στις περισσότερες περιπτώσεις η επιφωνηµατική 

φράση εκφωνείται ή από Χορό, αν πρόκειται για χορική ποίηση, ή από το ποιητικό 

υποκείµενο, το λυρικό «εγώ». Η αποσπασµατικότητα όµως των πηγών της λυρικής 

ποίησης δεν επιτρέπει τη διατύπωση βέβαιων συµπερασµάτων από τη σύγκριση έπους 

και λυρικής ποίησης, ως προς τη χρήση των επιφωνηµατικών φράσεων. Οι ελάχιστες 

ενδείξεις πάντως υποδηλώνουν ότι η λυρική ποίηση µοιράζεται µε το έπος αρκετές 

φράσεις, αλλά φαίνεται να χρησιµοποιεί και άλλες «νέες», όπως: afia›, fiØ fiÆ, fi≈, tÆnel

la, �m, �me, φράσεις τις οποίες δεν αγνοεί το έπος, όπως φανερώνει η χρήση 
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παραγώγων τους. Πάντως, η µορφολογική και θεµατική ποικιλία των λυρικών 

συνθέσεων, ελεγείες, παιάνες, ερωτικά ποιήµατα, µάλλον καθιστά ευχερέστερη τη 

χρήση περισσότερων επιφωνηµατικών φράσεων, γεγονός το οποίο αναδεικνύεται 

ξεκάθαρα στη δραµατική ποίηση. 
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Β. ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 

 

Πριν από την εξέταση των επιφωνηµατικών φράσεων στη δραµατική ποίηση 

είναι απαραίτητες κάποιες διευκρινίσεις. Το υλικό που χρησιµοποιείται αφορά µόνο 

στις ολόκληρες σωζόµενες τραγωδίες και κωµωδίες, δηλαδή τις επτά τραγωδίες του 

Αισχύλου, τις επτά του Σοφοκλή, τις δεκαοκτώ τραγωδίες και το σατυρικό δράµα του 

Ευριπίδη και τις ένδεκα κωµωδίες του Αριστοφάνη. Τα αποσπάσµατα των τραγικών και 

κωµικών ποιητών δεν συµπεριλήφθηκαν στη συγκεκριµένη µελέτη, επειδή η εξέταση 

των επιφωνηµατικών φράσεων καθίσταται δυσχερής λόγω της έλλειψης των 

συµφραζοµένων τους. Αξίζει επίσης να τονιστεί ότι ο άξονας που ακολουθείται 

διαφέρει από τη σηµαντική συµβολή της Hélène Perdicoyianni-Paléologue (2002), η 

οποία ακολουθεί  αντίστροφη πορεία από αυτήν της παρούσας µελέτης78. Η 

Perdicoyianni-Paléologue εξετάζει µε πόσες επιφωνηµατικές φράσεις εκφράζεται το 

κάθε συναίσθηµα στην τραγωδία. Στο παρόν κεφάλαιο, αντιθέτως, εξετάζεται πόσες 

διαφορετικές σηµασίες µπορεί να αποκτήσει µία συγκεκριµένη επιφωνηµατική φράση 

ανάλογα µε τα συµφραζόµενα στο σύνολο των δραµατικών κειµένων τα οποία 

σώζονται ολόκληρα. Η προσέγγιση αυτή προσφέρει µια συνολική εικόνα των σηµασιών 

που µπορεί να αποκτήσει µια επιφωνηµατική φράση ανάλογα µε τα συµφραζόµενα και 

επιτρέπει τη µελέτη της εξέλιξης στη σηµασία της ίδιας φράσης από ποιητή σε ποιητή. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι πηγές της δραµατικής ποίησης είναι αθηνοκεντρικές και δεν 

αποκλείεται το ενδεχόµενο να υπήρχαν και άλλες επιφωνηµατικές φράσεις σε άλλες 

περιοχές δωρικές ή αιολικές. Επειδή είναι ανέφικτη η αναλυτική παρουσίαση των 

επιφωνηµατικών φράσεων καθεµιάς τραγωδίας ξεχωριστά λόγω του µεγάλου αριθµού 

τους, κρίθηκε σκόπιµο να επιλεγούν από κάθε τραγικό ποιητή αυτές οι τραγωδίες οι 

                                                           
78 Για σχολιασµό και κριτική της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και του άρθρου της Perdicoyianni-



 48 

οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον µε βασικό κριτήριο τη συχνότητα της 

χρήσης επιφωνηµατικών φράσεων. Η εµφάνιση πολλών επιφωνηµατικών φράσεων σε 

µια τραγωδία αποτελεί ασφαλή ένδειξη και επιτρέπει την εξαγωγή συγκεκριµένων 

συµπερασµάτων για τον τρόπο µε τον οποίο ο ποιητής χρησιµοποιεί τις επιφωνηµατικές 

φράσεις. Έτσι, οι τραγωδίες Πέρσες, Αγαµέµνων και Χοηφόροι του Αισχύλου, Αίας, 

Αντιγόνη και Ηλέκτρα του Σοφοκλή, και Τρωάδες, Ορέστης, Βάκχες, Ιππόλυτος και 

Ηλέκτρα του Ευριπίδη συγκροτούν µια οµάδα τραγικών έργων, ο σχολιασµός των 

οποίων ως προς τις επιφωνηµατικές φράσεις αναδεικνύει µια σαφή γενική εικόνα—αν 

και όχι καθολικής ισχύος για όλες τις τραγωδίες κάθε ποιητή—για τη χρήση των 

επιφωνηµατικών φράσεων από τον ίδιο ποιητή σε τραγωδίες µε διαφορετικό κάθε φορά 

µύθο και στόχους. Επιπλέον, οι Χοηφόροι του Αισχύλου, η Ηλέκτρα του Σοφοκλή, και η 

Ηλέκτρα του Ευριπίδη αποτελούν µια υποοµάδα µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί σ’ αυτές 

οι τρεις τραγικοί πραγµατεύονται τον ίδιο µύθο και χρησιµοποιούν πολλές 

επιφωνηµατικές φράσεις, µε αποτέλεσµα η σύγκριση ανάµεσα στις τραγωδίες αυτές 

των οποίων το µυθικό υπόβαθρο είναι παρόµοιο να αναδεικνύει την ιδιαίτερη 

προσέγγιση του κάθε τραγικού ως προς τη χρήση επιφωνηµατικών φράσεων. 

 

1. Τραγωδία 

 

Επιφωνηµατικές φράσεις στον Αισχύλο 

 

Οι επιφωνηµατικές φράσεις, που απαντούν στις σωζόµενες τραγωδίες του 

Αισχύλου, είναι: �m, feË, Ùç, afia›, Ùttt›, pp›, tt›, ±°, ‡, ‡’g≈, fiã, 

afia, fi≈, fi›, papa›, ® ¶, e‰en, ‡m, »Æ. Επιπλέον, απαντούν συνδυασµοί 

                                                                                                                                                                          
Paléologue βλ. στην Εισαγωγή, σελ. 5-6. 
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επιφωνηµατικών φράσεων, είτε πρόκειται για διπλή ή τριπλή επανάληψη της ίδιας 

φράσης, είτε για συνεκφορά δύο ή τριών διαφορετικών επιφωνηµατικών φράσεων: 

afia› afia›, fi∆ fi≈, papa› papa›, fi› fi›, ® ¶, © ß, ±Ø ±Æ, ±¢ ±°, feË, feË, fiØ fiÆ, 

fiÁ fiÊ, §leleË, §leleË, fiØ fiÆ, fi∆ fi≈, Ã Ã �, fi∆ fi∆ fi≈, Ú Ú Ò, å å ã, Œ pÒp, 

fi∆ pÒp, ® ¶ papa› papa›, fiÁ fiÊ, Ã �, ‡m, pan¤m, ® ® Ùttt›, 

fiÁ fiÁ pÒpaj, fi› dç feË, î î ¶a ¶a, î î, © ß, î dç, fi∆ fi∆ pÒp, „ © ß, 

fi≈ m¤ m © ß, Ùtttt› pÒp dç.  

Παρατίθενται οι στίχοι ή τα χωρία, όπου ο στίχος δεν είναι αρκετός για τον 

προσδιορισµό της σηµασίας, µε τις επιφωνηµατικές φράσεις ανά έργο και χαρακτήρα79:  

 

 

PPPP°°°°rrrrssssaaaa 

 

Άγγελος 

253 �m, kakÚn m¢n pr«tn égg°llen kakã 

285 feË, t«n Ayhn«n …w st°n memnhm°nw 

 

Χορός 

117 Ùç PerskË strateÊmatw tËde mØ pÒlw pÊyh /ta 

122 Ùç, tËt' ¶pw gnakplhyØw ˜mlw épÊn 

257 dã'. afia›, da¤nesye, P°r /sa 

268 Ùttt›, mãtan    

270 gçw ép' As¤dw ∑lyen, afia› 

274 Ùttt›, f¤ln  

283 <ye‹> 'yesan, afia›, stratË fyar°ntw 

550 J°rjhw m¢n êgagen, pp› 

551 J°rjhw d' ép≈lesen, tt› 

560 nçew m¢n êgagn, pp› 

561 nçew d' ép≈lesan, tt› 

569 t‹ d' êra prtmÒr, feË 

569 lhfy°ntew prÚw énãgkaw, ±° 
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570 éktåw émf‹ Kxre¤aw, Ùç  

572  barÁ d' émbÒasn / Èrãn' êxh, Ùç 

576 gnaptÒmen d' èl‹ denò, feË 

577 skÊllnta prÚw énaÊdn, ±° 

578 pa¤dn tçw émãnt, Ùç 

582 damÒn' êxh, Ùç 

652 ye›n énãktra Darçna. ±° 

657 §pe‹ stratÚn eÔ pdÊxe. ±° 

664 bãske pãter êkake Darãn, ‡ 

671 bãske pãter êkake Darãn, ‡ 

672 afia› afia›· / Œ plÊklate f¤ls yan≈n 

852 Œ pÒp ∑ megãlaw égayçw te p / lssnÒm 

918 Ùtt›, basleË, stratçw égay∞w 

928  afia› <afia›> kednçw élkçw 

955 fi›, bÒa ka‹ pãnt' §kpeÊy 

966 fi›, pË d° s FarnËxw; 

985 ¶lpew ¶lpew; Ã Ã <Ã> dãn 

1005 fi∆ fi≈, da¤mnew 

1031 papa› papa› 

1039 afia› afia› dÊa dÊa 

1044 Ùtttt›. / bare›ã g' ëde smfrã 

1045 ‡ mãla ka‹ tÒd' élg« 

1051 Je. §pry¤az° nn gÒw. / Ùtttt› 

1053 ‡ stnÒessa plagã 

1067 fi› fi›. /  Je.afiaktÚw §w dÒmw k¤e 

1070 fi∆ fi∆ Pers‹w a‰a dÊsbatw 

1072 fiå d∞ta, na‹ na¤ 

1074 fi∆ fi≈, Pers‹w a‰a dÊsbatw 

 

Βασίλεια 

331 afia›, kak«n Ïcsta dØ klÊ tãde 

445 ‚ 'g∆ tãlana smfrçw kak∞w, f¤l 

433 afia, kak«n dØ p°lagw ¶rrgen m°ga  

517 ‚ 'g∆ tãlana dapepragm°n stratË 

 

∆αρείος 

                                                                                                                                                                          
79 Στα χωρία των τραγωδιών του Αισχύλου ακολουθείται η έκδοση του Page. 
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725 feË, m°gaw tw ∑lye da¤mn, Àste mØ frne›n kal«w 

731 Œ pÒp kedn∞w érg∞w képkr¤aw stratË 

739 feË, taxe›ã g' ∑lye xrhsm«n prçjw, §w d¢ pa›d' §mÚn  

 

Ξέρξης 

907 fi≈, fi≈, / dÊsthnw §g∆ stgerçw m¤raw  

931 ̃ d' §g≈n, fi›, afiaktÒw 

974 fi∆ fi≈ m 

977 ©ß, ©ß, tlãmnew éspa¤rs x°rsƒ 

1004 X. bebçsn, ‡, n≈nm. / fiØ fiÆ, fi∆ fi≈.  

1032 ka‹ pl°n µ papa› m¢n Ôn 

1071 fiå dØ kat' êst 

1075 ±Ø ±Æ, trskãlmsn, / ±Ø ±Æ, bãrsn ÙlÒmen 

 

EEEEppppttttåååå §§§§pppp‹‹‹‹ YYYYÆÆÆÆbbbbaaaawwww 

 

Χορός 

87 fi∆ fi∆ ye‹ yea¤ t', ÙrÒmenn  

89 Ùç / – Íp¢r tex°n  

97 fi≈, mãkarew eÎedr 

135 sÊ t', Arhw, feË, feË, pÒln §p≈nmn  

150 © ß, © ß / ˆtbn èrmãtn émf‹ pÒln klÊ·  

158 © ß, © ß / ékrbÒln [d'] §pãljew lyåw ¶rxeta·  

166 fi∆ panalke›w ye¤ 

167 fi∆ t°le t°lea¤ te gçw  

174 fi∆ f¤l da¤mnew 

327 ® ¶, n°aw te ka‹ palaåw  

339 ® ¶, dstx∞ te prãsse.  

481 §peÊxma dØ tå m¢n eÔ txe›n, fi∆ 

787 afia›, pkrgl≈ssw érãw 

805 ‚ 'g∆ tãlana· mãntw efim‹ t«n kak«n 

845 fi∆ plÊstn, tÒd' efir /gãsasy' êpstn 

871 fi≈. dsadelfÒtata pas«n ıpÒsa  

875 fi∆ fi∆ dÊsfrnew 

881 fi∆ fi∆ dmãtn   

891 afia› damÒn 

892 afia› d' éntfÒnn yanãtn éra¤ 

946 ¶xs m›ran laxÒntew � m°le                                                                
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951 fi∆ pll›w §pany¤santew  

975 fi∆ M›ra bardÒtera mgerã 

978 -±°.  ±°.  / An. dsy°ata pÆmata 

986 fi∆ M›ra bardÒtera mgerã 

1054 feË feË / Œ megãlax ka‹ fyersgene›w /  K∞rew ErnÊew, a·t' OfidpÒda  

 

Ετεοκλής 

597 feË tË jnallãssntw ˆrnyw brt›w  

655 �m, patrÚw dØ nËn éra‹ telesfÒr 

 

Αντιγόνη 

966 ±°.   Is. ±°. /   An. ma¤neta gÒs frÆn 

969 fi∆ ∆ pãndrte sÊ 

994 fi∆ pÒnw.     Is. fi∆ kakã 

998 fi∆ fi≈, dstÒnn kak«n ênaj 

1000 fi≈, pãntn plpn≈tat 

1002 fi≈, pË sfe yÆsmen xynÒw;  

1004 fi∆ fi≈, p∞ma patr‹ pãrenn 

 

Ισµήνη 

966 An.   ±°. Is. ±°.  

994 An.  fi∆ pÒnw. Is. fi∆ kakã 

1001 fi≈, damn«ntew §n êt& 

1003 fi≈, ̃ p tm≈tatn 

 

IIIIkkkk°°°°ttttddddeeeewwww 

 

Χορός 

115 fiØ fiÆ, fihl°msn §mprep∞ 

125 fi∆ fi≈, fi∆ dsãgkrt pÒn 

142 sp°rma semnçw m°ga matrÒw, eÈnåw éndr«n, ® ¶ 

152 sp°rma semnçw m°ga matrÒw, eÈnåw éndr«n, ® ¶ 

162 î ZÆn, IËw· fi∆ m∞nw                                                              

176 <î ZÆn, IËw· fi∆ m∞nw  

776 fi∆ gç bËn, pãndkn s°baw 

825 Ú Ú Ò, å å ã·  ̃ de mãrpw nãw gãw 

831 ±¢ ±°.  ba›ne fgò prÚw élkãn 

850 ‡xar fren¤ t' êtan. fi∆ fiÒn ~.  
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867 afia› afia›. / a‚ går dspalãmw ˆl / d' èl¤rrtn êlsw 

876 fi› fi›  lÊmaw, ™ sÁ prÚ gçw Ílãskn  

885 fi›, pãter, brtÒsa 

889 ̂ nar ˆnar m°lan, /  Ùtttt› 

899 Ùtttt›, / mç Gç mç Gç bån  

905 fi∆ pÒlew ég‹ prÒm, dãmnama 

 

OOOOrrrr°°°°sssstttteeeeaaaa 

AAAAggggaaaammmm°°°°mmmmnnnnnnnn 

 

Φύλακας 

25 fiÁ fiÊ. / Agam°mnnw gnak‹ shma¤n tr«w  

 

Κήρυξ 

503 fi∆ patr“n Ôdaw Arge¤aw xynÒw 

518 fi∆ m°layra basl°n, f¤la st°ga 

 

Κλυταιµήστρα 

1045 �m¤ te dÊlw pãnta ka‹ parå stãymhn 

 

Χορός 

410 fi∆ fi∆ d«ma d«ma ka‹ prÒm,  

411 fi∆ l°xw ka‹ st¤b flãnrew. 

1143 ékÒretw bçw, feË, tala¤naw fres‹n  

1448 feË, t¤w ín §n tãxe, mØ per≈dnw 

1455 fi∆ parãnw El°na 

1483 feË feË, kakÚn a‰nn  

1485 fi∆ fiØ da‹ DÚw  

1489 fi∆ fi∆ basleË basleË 

1494 �m m, k¤tan tãnd' éneleÊyern  

1513 fi∆ fi∆ basleË basleË 

1518 �m m, k¤tan tãnd' éneleÊyern  

1537 fi∆ gç gç, e‡y' ¶m' §d°j 

 

Κασσάνδρα 

1072 Ùtttt› pÒp dç 

1076 Ùtttt› pÒp dç 

1100 fi∆ pÒp, t¤ pte mÆdeta;        
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1106 fi∆ tãlana,tÒde går tele›w;   

1114 ® ¶, papa› papa›, t¤ tÒde fa¤neta;  

1125 î ï, fidÁ fidÊ· êpexe t∞w bÚw                                                                

1136 fi∆ fi∆ tala¤naw kakÒptm tÊxa 

1146 fi∆ fi∆ lge¤aw mÒrn éhdÒnw 

1156 fi∆ gãm, gãm Pãrdw, Ùl°yr f¤ln 

1157 fi∆ Skamãndr pãtrn ptÒn 

1167 fi∆ pÒn pÒn pÒlew Ùlm°naw tÚ pçn 

1168 fi∆ prÒprg ys¤a patrÚw  

1225 fikrÒn, ‡m, t“ mlÒnt despÒt˙ 

1214 fiÁ fiÊ, Ã Ã kakã 

1256 papa›, Ân tÚ pËr· §p°rxeta d° m 

1257 Ùtt›, LÊke' Aplln, ‚ §g∆ §g≈ 

1305  fi∆ pãter sË s«n te genna¤n t°knn 

1306 feË feË. / X. t¤ tËt' ¶fejaw; e‡ t mØ fren«n stÊgw 

1327 fi∆ brÒtea prãgmat'· eÈtxËnta m¢n  

 

Αγαµέµνων 

1343 �m, p°plhgma kar¤an plhgØn ¶s 

1345 �m mãl' aÔyw, det°ran peplhgm°nw 

 

XXXXhhhhffffÒÒÒÒrrrr 

 

Χορός 

45 fi∆ ga›a ma›a 

50 fi∆ pãnzw •st¤a  

51 fi∆ kataskafa‹ dÒmn 

158  klÊ', Œ d°spt', §j émarçw frenÒw. / Ùtttttt› 

159 fi≈, t¤w drsyenØw <e‰s'> énÆr 

469 fi∆ dÊstn' êferta kÆdh 

470 fi∆ dskatãpastn êlgw 

789 ¶ ¶, prÚ d¢ dØ 'xyr«n    

719 e‰en, f¤la dm¤dew ‡kn 

942 §pllÊjat' Ã despsÊnn dÒmn                                                               

1007 afia› afia› mel°n ¶rgn 

1009 afia›, afia›, / m¤mnnt d¢ ka‹ pãyw énye› 

1019 afia›, afia›, / mÒxyw d' ı m¢n aÈt¤x', ı d' ¥je 
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Ηλέκτρα 

194 feË. e‡y' e‰xe fnØn ¶mfrn' égg°l d¤khn 

396 feË feË, kãrana da˝jaw;  

429 fi∆ fi∆ da˝a   

462 fi∆ ye¤, kra¤net' §nd¤kw <ltã˚> 

 

Ορέστης 

405 pÒp dç nert°rn trann¤dew 

434 tÚ pçn ét¤mw ¶lejaw, ‡m.  

1048 ª ª· / dma‹ gna›kew· a·de, GrgÒnn d¤khn 

 

Οικέτης 

657 e‰en, ékÊ· pdapÚw ı j°nw; pÒyen;  

875 ‡m, pan¤m despÒt telm°n 

876 ‡m mãl' aÔyw §n tr¤tw prsfy°gmasn 

881 fiÁ fiÊ. / kf›w ét« ka‹ kayeÊdsn mãthn / êkranta bãz. pË KltamÆstra;  

1048 î î, / dma‹ gna›kew· a·de, GrgÒnn d¤khn 

 

Κλυταιµήστρα 

691 ‚ 'g≈, kat' êkraw e‰paw …w pryÊmeya 

888 ‚ 'g≈, jn∞ka tÎpw §j afingmãtn 

893 ‚ 'g≈. t°ynhkaw, f¤ltat', Afig¤sy b¤a 

928 ‚ 'g∆ tekËsa tÒnd' ˆfn §yrecãmhn 

 

Αίγισθος 

869  ® ¶, Ùttt›. /  X.   ¶a ¶a mãla  

 

EEEEÈÈÈÈmmmmeeeennnn¤¤¤¤ddddeeeewwww 

 

Κλυταιµήστρα 

94 eÏdt' ên, »Æ, ka‹ kayeds«n t¤ de›;  

 

Χορός 

143 fiÁ fiÁ pÒpaj. §pãymen, f¤la 

145 §pãymen pãyw dsak°w, Œ pÒp 

149 fi∆ pa› DÒw· §p¤klpw p°l˙ 

244 e‰en· tÒd' §st‹ téndrÚw §kfan¢w t°kmar 

262 dsagkÒmstn, papa› 
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357 §p‹ tÒn, �, dÒmena  

778 fi∆ ye‹ ne≈ter,palaÁw nÒmw  

781 §n gò tòde, feË 

791 fi∆ megãlat kÒra dstxe›w  

808 fi∆ ye‹ ne≈ter, palaÁw nÒmw   

811 §n gò tòde, feË 

821 fi∆ megãlat kÒra dstxe›w  

837 §m¢ paye›n tãde, feË 

839 ét¤etn, feË, mÊsw 

841 fi› dç, feË. t¤w m' ÍpdÊeta plerãw, <t¤w> ÙdÊna / ymÒn; êe, mçter  

871 ét¤etn, feË, mÊsw 

874 fi› dç, feË. t¤w m' ÍpdÊeta plerãw, <t¤w> ÙdÊna / ymÒn; êe, mçter  

 

PPPPrrrrmmmmhhhhyyyyeeeeÁÁÁÁwwww DDDDeeeessssmmmm≈≈≈≈tttthhhhwwww 

 

Κράτος 

36 e‰en, t¤ m°llew ka‹ katkt¤z˙ mãthn;  

 

Ήφαιστος 

66 afia›, PrmhyeË, s«n Ïper st°n pÒnn 

 

Προµηθεύς 

98 feË feË, tÚ parÚn tÒ t' §perxÒmenn  

114 î î  ¶a ¶a. / t¤w éx≈, t¤w Ùdmå prs°pta m' éfeggÆw, 

       yeÒstw, µ brÒtew, µ kekram°nh;  

124 feË feË, t¤ pt' aÔ knãysma klÊ  

136 afia› afia›, / t∞w plt°kn ThyÊw ¶kgna 

 

Χορός 

687 ¶a ¶a, êpexe, feË 

694 fi∆ fi∆ m›ra m›ra 

 

Ιώ 

566 î î, © ß· / xr¤e t¤w aÔ me tån tãlanan ‰strw;  

568 êle', ï dç· fbËma 

576  fi∆ fi∆ pÒp, p› m' êgs thl°plagkt plãna;  

579 t¤ pt° m', Œ KrÒne pa›, t¤ pte ta›sd'  

      §n°zejaw eÍr∆n èmartËsan §n phmna›sn, /  © ß 
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598 yeÒstÒn te nÒsn »nÒmasaw 

      mara¤ne me xr¤sa k°ntrs ftal°sn; /  © ß 

601 §pkÒts mÆdes dame›sa. dsdamÒnn d¢ t¤new ·, © ß 

742 fi≈ m¤ m· © ß 

877 §leleË, §leleË, / ÍpÒ m' aÔ sfãkelw ka‹ frenplhge›w / man¤a yãlps' 

 

Η λειτουργία των επιφωνηµάτων στον Αισχύλο ποικίλλει. Η κατάταξη που 

ακολουθεί βασίζεται στη συχνότητα εµφάνισης των επιφωνηµάτων στο κείµενο του 

Αισχύλου και τις συµπληρώσεις που ακολουθούν το καθένα, πρώτα τα απλά 

(µονολεκτικά) και µετά τα επαναλαµβανόµενα (µέσα στην παρένθεση αναφέρεται το 

πρόσωπο από το οποίο εκφέρεται η φράση: Α=Άνδρας, Γ=Γυναίκα): 

fi≈ + ονοµ. (Γ) (Επτά επί Θήβας 994)  

      + δοτ. (Γ) (Επτά επί Θήβας 951, Προµηθεύς ∆εσµώτης 742) 

      + κλητ. (Α+Γ) (Επτά επί Θήβας 87, 166, 167, 174, 845, 875, 975, 986, 1000, 1001, 

Ικέτιδες 162, 176, 776, 850, 905, Αγαµέµνων 503, 518, 411, 1537, 1106, 1156, 

1157, 1167, 1168, 1305, 1327, Χοηφόροι 43, 50, 51, 469, 470, 462, Ευµενίδες 149, 

778, 791, 808, 821) 

      + πρότ. (Γ) (Επτά επί Θήβας 1002, 1004, Χοηφόροι 159) 

      χωρίς  συµπλήρωµα (Α) (Πέρσαι 907, Επτά επί Θήβας 97, 871) 

Ùttt› + γεν. (Α) (Πέρσαι 274, 918) 

                  + κλητ. (Γ) (Αγαµέµνων 1257) 

                  + πρότ. (Α) (Πέρσαι 268) 

                  χωρίς συµπλήρωµα (Α+Γ) (Πέρσαι 1044, 1051, Ικέτιδες 889, 899, 

Αγαµέµνων 1072, 1076, Χοηφόροι 158) 

feË + γεν. (Α) (Πέρσαι 285, Επτά επί Θήβας 597) 

       + πρότ. (Α) (Πέρσαι 725, 739, Αγαµέµνων 1448) 
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       χωρίς συµπλήρωµα (Α+Γ) (Πέρσαι 569, 576, Χοηφόροι 194, Ευµενίδες 837, 839,     

871, 873) 

�m + δοτ. (Α) (Αγαµέµνων 1494, 1518) 

          + αιτ. (Α) (Πέρσαι 253) 

          + κλητ. (Α+Γ) (Αγαµέµνων 1045, Επτά επί Θήβας 655) 

          + πρότ. (Α) (Αγαµέµνων 1343,1344) 

Ùç + γεν. (Α) (Πέρσαι 117) 

      + πρότ. (Α) (Πέρσαι 122) 

       χωρίς συµπλήρωµα (Α+Γ) (Πέρσαι 571, 578, 582, Επτά επί Θήβας 89) 

afia› + αιτ. (Γ) (Επτά επί Θήβας 787) 

         + κλητ. (Α+Γ) (Επτά επί Θήβας 891, 892, Προµηθεύς ∆εσµώτης 66) 

         + πρότ. (Α+Γ) (Πέρσαι 331) 

‡’ g≈ + κλητ. (Γ) (Πέρσαι 445, 517, Επτά επί Θήβας 805)  

            + πρότ. (Γ) (Χοηφόροι 888, 893, 928) 

® ¶ + κλητ. (Γ) (Επτά επί Θήβας 327) 

      + πρότ. (Γ) (Επτά επί Θήβας 339, Χοηφόροι 789, 870) 

     χωρίς συµπλήρωµα (Γ) (Προµηθεύς ∆εσµώτης 579, 598) 

‡ + ον. (Γ) (Αγαµέµνων 1257) 

     + κλητ. (Α) (Πέρσαι 1053) 

     + πρότ. (Α) (Πέρσαι 1045) 

fi› + κλητ. (Γ) (Ικέτιδες 885) 

        + πρότ. (Α) (Πέρσαι 955, 966) 

e‰en + κλητ. (Γ) (Χοηφόροι 719) 

       + πρότ. (Α+Γ) (Χοηφόροι 657, Ευµενίδες 244, Προµηθεύς ∆εσµώτης 36) 

±° χωρίς συµπλήρωµα (Α+Γ) (Πέρσαι 570, 577, 652, 657, Επτά επί Θήβας 966) 
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fiã + πρότ. (Α) (Πέρσαι 1071, 1072) 

afia + γεν. (Γ) (Πέρσαι 433) 

papa› + πρότ. (Γ) (Αγαµέµνων 1256) 

‡m + πρότ. (Α) (Χοηφόροι 876) 

� + γεν. (Γ) (Χοηφόροι 942) 

    + κλητ. (Γ) (Επτά επί Θήβας 946) 

    χωρίς συµπλήρωµα (Ευµενίδες 357) 

fi∆ fi≈ + γεν. (Γ) (Επτά επί Θήβας 881) 

           + δοτ. (Α) (Πέρσαι 974) 

           + αιτ. (Γ) (Αγαµέµνων 1146) 

           +κλητ. (Α+Γ) (Πέρσαι 1005, 1070, 1074, Επτά επί Θήβας 875, 969, 998, 

Αγαµέµνων 1136, 410, 1489, 1513, 1455, Χοηφόροι 429) 

          + πρότ. (Γ) (Επτά επί Θήβας 1004) 

afia› afia› + γεν. (Α+Γ) (Πέρσαι 928, Χοηφόροι 1007) 

                  + πρότ. (Α) (Πέρσαι 1039) 

                 χωρίς συµπλήρωµα (Α+Γ) (Πέρσαι 672, Ικέτιδες 867, Χοηφόροι 1009, 1019, 

Προµηθεύς ∆εσµώτης 136) 

feË, feË + αιτ. (Α) (Προµηθεύς ∆εσµώτης 98) 

               + πρότ. (Α+Γ) (Αγαµέµνων 1483, Χοηφόροι 396, Προµηθεύς ∆εσµώτης 124) 

             χωρίς συµπλήρωµα (Γ) (Επτά επί Θήβας 1054, Αγαµέµνων 1306) 

®¶, ®¶ + κλητ. (Α) (Πέρσαι 977) 

          χωρίς συµπλήρωµα (Γ) (Επτά επί Θήβας 150, 158) 

papa› papa› χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Πέρσαι 1031) 

fi› fi› χωρίς συµπλήρωµα (Α+Γ) (Πέρσαι 1067, Ικέτιδες 876) 
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±Ø ±Æ + δοτ. (Α) (Πέρσαι 1075) 

fiØ fiÆ + κλητ. (Γ) (Ικέτιδες 115) 

±¢ ±° + πρότ. (Γ) (Ικέτιδες 831) 

fiÁ fiÊ χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Χοηφόροι 881) 

§leleË, §leleË χωρίς συµπλήρωµα (Γ) (Προµηθεύς ∆εσµώτης 877) 

Ã Ã � + γεν. (Α) (Πέρσαι 985) 

fi∆ fi∆ fi≈ + κλητ. (Γ) (Ικέτιδες 125) 

Ú Ú Ò, å å ã + πρότ. (Γ) (Ικέτιδες 825) 

Œ pÒp + γεν. (Α) (Πέρσαι 731) 

                + πρότ. (Α) (Πέρσαι 852) 

fi∆ pÒp + πρότ. (Γ) (Αγαµέµνων 1100) 

fi∆ fi∆ pÒp + πρότ. (Γ) (Προµηθεύς ∆εσµώτης 576) 

® ® papa› papa› + πρότ. (Γ) (Αγαµέµνων 1114) 

fiÁ fiÊ, Ã � + κλητ. (Γ) (Αγαµέµνων 1214) 

‡m, pan¤m + γεν. (Α) (Χοηφόροι 875) 

® ® Ùttt› χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Χοηφόροι 870) 

fiÁ fiÁ pÒpaj + πρότ. (Γ) (Ευµενίδες 143) 

fi› dç feË χωρίς συµπλήρωµα (Γ) (Ευµενίδες 841, 874) 

î î  ¶a ¶a χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Προµηθεύς ∆εσµώτης 114) 

î î, © ß χωρίς συµπλήρωµα (Γ) (Προµηθεύς ∆εσµώτης 566) 

Ùtttt› pÒp dç χωρίς συµπλήρωµα (Γ) (Αγαµέµνων 1072, 1076)  

fiØ fiÆ, fi∆ fi≈ χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Πέρσαι 1004)   

Από την παράθεση αυτή των χωρίων από τις τραγωδίες του Αισχύλου εξάγονται 

κάποια συµπεράσµατα ως προς το  συµπλήρωµα των επιφωνηµατικών φράσεων και τη 
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σηµασία τους. Ως προς τη λειτουργία οι επιφωνηµατικές φράσεις στις αισχύλειες 

τραγωδίες συµπληρώνονται µε όνοµα σε πτώση ονοµαστική, γενική, δοτική, αιτιατική ή 

κλητική, καθώς και µε πρόταση. Αρκετές επιφωνηµατικές φράσεις τίθενται στον στίχο 

ανεξάρτητες, χωρίς συµπλήρωµα80, για την έκφραση συναισθήµατος σε έντονες 

καταστάσεις, όπου η επιφωνηµατική φράση φέρει ολόκληρο το νοηµατικό βάρος του 

στίχου. Ο Αισχύλος όµως διευρύνει τη λειτουργία των επιφωνηµατικών φράσεων, όπως 

αυτή παρουσιάζεται στην Ιλιάδα, την Οδύσσεια και τα λιγοστά λυρικά αποσπάσµατα. 

Ενώ στο έπος η φράση � m, για παράδειγµα, συµπληρώνεται µε πρόταση ή µε όνοµα 

σε πτώση κλητική και στα σωζόµενα αποσπάσµατα της λυρικής ποίησης προστίθεται η 

ονοµαστική, στον Αισχύλο η συµπλήρωση µπορεί να τίθεται σε όλες τις πλάγιες 

πτώσεις. Έτσι η σηµαντική αύξηση στη χρήση των επιφωνηµατικών φράσεων 

συνοδεύεται και από τη διεύρυνση των λειτουργικών δοµών, γεγονός το οποίο 

διευρύνει και το σηµασιολογικό εύρος των επιφωνηµατικών φράσεων. 

Η θέση των επιφωνηµατικών φράσεων στον στίχο ποικίλλει. Οι περισσότερες 

τίθενται στην αρχή του στίχου ή της στροφής ή καταλαµβάνουν έναν ολόκληρο στίχο 

και συχνά είναι extra metrum. Όµως κάποιες από αυτές απαντούν στην αρχή, στη µέση 

ή στο τέλος του στίχου (feË, afia›, ‡, fi≈, �m), κάποιες στην αρχή ή στο τέλος 

(papa›, ® ¶, Œ pÒp, fi›), κάποιες µόνο στη µέση (�, »Æ, î dç) και κάποιες µόνο 

στο τέλος (pp›, tt›) προσδίδοντας αντίστοιχη βαρύτητα στη φράση. Όπως και 

στα σωζόµενα αποσπάσµατα της λυρικής ποίησης, η ευελιξία των δραµατικών ποιητών 

να τοποθετούν την επιφωνηµατική φράση σε οποιαδήποτε θέση του στίχου, σε αντίθεση 

µε τον Όµηρο που την τοποθετεί πάντα στην αρχή, οφείλεται στις περισσότερες 

επιλογές που έχουν λόγω της ποικιλίας των µέτρων. Τα µέτρα της δραµατικής ποίησης, 

                                                           
80 Οι φράσεις αυτές είναι οι εξής: feË, Ùç, Ùttt›, ±°, fi≈, ® ¶, afia› afia›, papa› papa›,  fi› fi›, 
© ß © ß,  feË feË, fiÁ fiÊ, §leleË §leleË, ® ® Ùttt›, fi› dç feË, î î ¶a ¶a, î î © ß,  
Ùtttt› pÒp dç,  fiØ fiØ fi∆ fi≈. 
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διαλογικά ή λυρικά, δεν ακολουθούν περιορισµένους συνδυασµούς προσωδίας, όπως το 

δακτυλικό εξάµετρο, αλλά επιτρέπουν αλλαγές στη σειρά των λέξεων µέσα στον στίχο. 

Η θέση της επιφωνηµατικής φράσης µέσα στον στίχο είναι σηµαντική για την ερµηνεία 

της, δηλαδή συνήθως τίθεται εµφατικά στην αρχή ή στο τέλος του στίχου, ή τίθεται 

παρενθετικά στη µέση του στίχου. Οι περισσότερες επιφωνηµατικές φράσεις 

εκφέρονται σε λυρικά µέτρα και απαντούν µόνο σε λυρικά µέρη81 (Ùtt›, fi›, Ùç, 

‡, ® ¶, ±°, ±Æ, pp›, tt›). Υπάρχουν όµως κάποιες επιφωνηµατικές φράσεις που 

απαντούν και σε λυρικά και σε διαλογικά µέρη (feË, afia›, fi≈) ή µόνο σε διαλογικά 

µέρη (e‰en). Τα Ùç, fi› και ±Æ είναι άπαξ λεγόµενα στην τραγωδία, ενώ οι 

επιφωνηµατικές φράσεις ±°, fi› και fiÆ απαντούν µόνο στον Αισχύλο82 και το tt› 

µόνο στον Αισχύλο και τον Σοφοκλή83. Από τις επτά σωζόµενες τραγωδίες του 

Αισχύλου στις έξι οι περισσότερες επιφωνηµατικες φράσεις απαντούν στα λυρικά µέρη, 

ενώ µόνο στις Χοηφόρους οι περισσότερες απαντούν στα διαλογικά µέρη. Ο Αισχύλος, 

τα δραµατικά έργα του οποίου είναι τα αρχαιότερα σωζόµενα, εντάσσει στο έργο του 

µεταξύ άλλων και επιφωνηµατικές φράσεις πιο «πρωτόγονες» οι οποίες αποτελούνται 

µόνο από φωνήεντα και οι οποίες βρίσκονται πιο κοντά στις άναρθρες κραυγές.   

Ο προσδιορισµός της σηµασίας κάθε επιφωνηµατικής φράσης εξαρτάται σε 

µεγάλο βαθµό από τα συµφραζόµενα, στα οποία εντάσσεται, και συχνά από το 

πρόσωπο, από το οποίο εκφέρεται. Ωστόσο, κάποιες φράσεις έχουν συνδεθεί µε 

συγκεκριµένες σηµασίες ανάλογα µε τα συµφραζόµενα. Το επιφώνηµα feËfeËfeËfeË δηλώνει 

λύπη ή έκπληξη ή θαυµασµό84. Το fifififi≈≈≈≈ εκφράζει απόγνωση85 ή έκκληση σε κάποιον, 

                                                           
81 Για τη λειτουργία και τη σηµασία των επιφωνηµάτων στους κοµµούς βλ. Kornarou 2001, 87-93. 
82 Βλ. ±¢ Πέρσες 569, 577, 651,656, Ικέτιδες 831, Επτά επί Θήβας 966, 978. Για το fi› πρβλ. Πέρσες 
931, 1067 και Ικέτιδες 876, 885. Για το fiÆ πρβλ. Πέρσες 1004, Ικέτιδες 114, Αγαµέµνων 1485, όπως 
έδειξε η αναζήτηση του TLG στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 
83 Πρβλ. Πέρσες 551, 561 και Σοφοκλή Ηλέκτρα 1245, όπως έδειξε η αναζήτηση του TLG στη 
βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 
84 Βλ. Denniston-Page 1957, 189. 
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όταν συµπληρώνεται µε κλητική86. To ‡m‡m‡m‡m εκφράζει οδύνη ή θλίψη87.  To διπλό 

papa› papa› papa› papa›  δηλώνει µια ακραία ψυχολογική κατάσταση ή αγωνία88, ενώ το papa›papa›papa›papa› πόνο ή 

θλίψη
89. Το îîîî    ή το îîîî    îîîî εκφράζει διαµαρτυρία ή έκπληξη90 και η φράση îîîî    îîîî, © © © © ßßßß    πόνο 

και τρόµο
91. Η φράση ±¢ ±±¢ ±±¢ ±±¢ ±°°°° εκφράζει λύπη ή απελπισία

92, ενώ το fifififiÆÆÆÆ ή 

fiØ fifiØ fifiØ fifiØ fiÆÆÆÆ ενθουσιασµό, συχνά σε συνδυασµό µε το fi≈93. Το afia›afia›afia›afia› εκφράζει συχνά 

απόγνωση
94 ή, σε µια περίπτωση, οίκτο95. To ‡‡‡‡ εκφράζει πόνο, ενώ η φράση ‡‡‡‡ ’gggg≈≈≈≈ 

συνήθως υποδηλώνει την αρχή θρήνου96. Το επιφώνηµα e‰e‰e‰e‰eeeennnn δηλώνει ανυποµονησία ή 

πρόθεση αλλαγής θέµατος από τον οµιλητή97. Το »»»»ÆÆÆÆ χρησιµοποιείται για να επιστήσει 

την προσοχή σε κάτι98. Το επιφώνηµα dçdçdçdç, καθώς και η φράση îîîî    dçdçdçdç εκφράζουν 

τρόµο
99. To pÒppÒppÒppÒp δηλώνει έκπληξη ή θλίψη, ενώ το fifififiÁÁÁÁ fifififiÁÁÁÁ pÒpajpÒpajpÒpajpÒpaj, το οποίο απαντά 

άπαξ στην τραγωδία (Ευµενίδες 143), εκφράζει «φοβισµένη» έκπληξη ως εµφατικό του 

pÒp100. To επιφώνηµα §leleË§leleË§leleË§leleË  είναι κατά κανόνα πολεµική κραυγή, ωστόσο στον 

Προµηθέα ∆εσµώτη (877) µάλλον εκφράζει άγχος και αγωνία
101. Η φράση 

                                                                                                                                                                          
85 Βλ. Hall 1996, 169. 
86 Βλ. Hutchinson 1985, 76 και Denniston-Page 1957, 189. 
87 Βλ. Χατζηανέστη ΙΙ 2000, 329. Στον Αγαµέµνονα 1225 απαντά άπαξ στον Αισχύλο στη µέση του 
στίχου. Επίσης, ο εµφατικός τύπος pan¤m εµφανίζεται άπαξ στις Χοηφόρους 875. Βλ. Garvie 1986, ad 
loc. 
88 Βλ. Hall 1996, 175. 
89 Βλ. Sommerstein 1993(b), 128. 
90 Βλ. Johansen-Whistle 1980 τόµ. ΙΙΙ, 175 και Griffith 1983, 106. 
91 Βλ. Griffith 1983, 194. 
92 Βλ. Johansen-Whistle 1980 τόµ. III, 175. 
93 Βλ. Johansen-Whistle 1980 τόµ. II, 101. Σε άλλα συµφραζόµενα το fiÆ συνδέεται µε τη λατρεία του 
Απόλλωνα (πρβλ. fiØ paãn, Πίνδαρος, IV 28). Συνδέεται όµως και µε τον gÒ. 
94 Βλ. Hall 1996, 134. 
95 O Griffith 1983 θεωρεί ότι εκφράζει οίκτο στον Προµηθέα ∆εσµώτη 66. Ίσως να διαφοροποιείται η 
σηµασία λόγω της εκφοράς της φράσης από τον θεό Ήφαιστο, που είναι και ο µόνος θεός που εκφέρει 
επιφωνηµατική φράση στις αισχύλειες τραγωδίες. 
96 Βλ. Garvie 1986, 291. 
97 Βλ. Griffith 1983, 91 και Sommerstein 1993(b), 126. 
98 Βλ. Sommerstein 1993(b), 101. 
99 Βλ. Χατζηανέστη 2000 τόµ. ΙΙ, 287, Denniston-Page 1957, 167, Garvie 1986, 152 και Griffith 1983, 
195. Ο Χατζηανέστης 2000 τόµ. ΙΙ, 287 το χαρακτηρίζει ως «άγριο θρηνητικό επιφώνηµα». 
100 Βλ. Sommerstein 1993(b), 109-110. Αντιδιαστέλλει το pÒp, το οποίο χρησιµοποιείται µόνο στην 
τραγωδία µε το pÒpaj και άλλα επιφωνήµατα µε κατάληξη –aj, τα οποία χρησιµοποιούνται ευρέως 
στην κωµωδία. 
101 Βλ. Griffith 1983, ad loc. 
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fiÁ fifiÁ fifiÁ fifiÁ fiÊÊÊÊ    (Χοηφόροι 881) ίσως εκφράζει θυµό ή χρησιµοποιείται από τον ικέτη, για να 

ξυπνήσει το παλάτι102. Τα επιφωνήµατα ÙçÙçÙçÙç, ±±±±ÆÆÆÆ και ‡‡‡‡, χωρίς το m ή το §g≈ 

αποδίδονται συνήθως σε βαρβάρους103. Οµοίως το επιφώνηµα Ùttt›Ùttt›Ùttt›Ùttt› εκφράζει 

πόνο ή θλίψη και εκφέρεται επίσης κυρίως από βαρβάρους104. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

το επιφώνηµα Ùtt›Ùtt›Ùtt›Ùtt› χρησιµοποιείται συχνά ως εκτεταµένος τύπος προσθέτοντας το 

πρόσφυµα -t- στη µέση της λέξης, καταλαµβάνοντας ακόµα και έναν ολόκληρο στίχο 

(π.χ. Πέρσαι 1044, 1051, Ικέτιδες 889, 899, Χοηφόροι 158). Παρόµοια και το ÚÚÚÚ ÚÚÚÚ ÚÚÚÚ åååå åååå 

ãããã    ίσως αποτελεί εκτεταµένο τύπο του Ùç105.  

Ως προς τα παράγωγα επιφωνηµατικών φράσεων ο Αισχύλος χρησιµοποιεί τα 

εξής: afiaktÒw, fla¤aktw, a‡lnw, ÙllÊz, épllÊz, §pllÊz, 

katllÊz, ÙllgmÒw, fiÊz, figmÒw, fiÆw, fiÆlemw, fihlem¤stra, fiã, mÊz, 

mgmÒw, ÙÛzÊw, pãnzw, fikt¤r, §pkt¤r, fikt¤z, katkt¤z, ‰ktw, 

fiktrÒw, fiktr«w, ¶pktw, kãtktw, f¤lktw, fiktsmÒw, fim≈z, 

épm≈z, §pm≈z, ‡mgma, én¤mktw, ÙttÊz, *feÊz (¶feja), 

�z, »gmÒw. Από αυτά τα fla¤aktw, épllÊz, katllÊz, fihlem¤stra, 

fiã, mgmÒw, pãnzw, ¶pktw, kãtktw, f¤lktw, fiktsmÒw, §pm≈z, 

én¤mktw, *feÊz (¶feja), �z, »gmÒw δεν απαντούν σε άλλον δραµατικό 

ποιητή
106. Επιπλέον αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Αισχύλος χρησιµοποιεί στα έργα του 

όλες τις επιφωνηµατικές φράσεις από τις οποίες παράγονται οι παραπάνω λέξεις, εκτός 

από το fiÊ.  Εποµένως, ο Αισχύλος χρησιµοποιεί τις επιφωνηµατικές φράσεις και τα 

παράγωγά τους σε µεγάλο βαθµό στις τραγωδίες του είτε για να αποδώσει την έντονη 

                                                           
102 Βλ. Garvie 1986, ad loc. Είναι extra metrum, όπως και στον Αγαµέµνονα 25. 
103 Βλ. Hall 1996, 116. 
104 Βλ. Χατζηανέστη 2000 τόµ. ΙΙ, 286 και 338, Hall 1996, 130 και Garvie 1986, 84. 
105 Βλ. Johansen-Whistle 1980, τόµ. ΙΙΙ 174. 
106 Για τα χωρία του Αισχύλου βλ. τον Πίνακα I µε τα παράγωγα των επιφωνηµατικών φράσεων στο 
τέλος της εργασίας. 
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ψυχολογική κατάσταση ενός χαρακτήρα, είτε για να την περιγράψει.  

Οι περισσότεροι συνδυασµοί επιφωνηµάτων αποδίδονται στις γυναίκες, ενώ 

πολλές επιφωνηµατικές φράσεις αποδίδονται σε άνδρες βάρβαρους, τους οποίους οι 

Αθηναίοι θεωρούσαν δειλούς107. Στις πέντε από τις επτά τραγωδίες του Αισχύλου, µε 

εξαίρεση τον Αγαµέµνονα και τον Προµηθέα ∆εσµώτη, οι περισσότερες επιφωνηµατικές 

φράσεις αποδίδονται στον Χορό, ο οποίος είναι γυναικείος, µε εξαίρεση τους Πέρσες, 

όπου ο Χορός είναι ανδρικός, αλλά «βάρβαρος». Οι φράσεις που αποδίδονται 

αποκλειστικά σε άνδρες είναι οι: ‡, fiã, ±Ø ±Æ, ‡m, pan¤m, Œ pÒp, pp›, 

tt›. Αντιστοίχως, αυτές που αποδίδονται αποκλειστικά σε γυναίκες είναι: papa›, 

±¢ ±°, §© §ß, Ú Ú Ú å å ã, î î © ß, î  dç, fi∆ fi∆ pÒp, §leleË §leleË, 

fiÁ fiÁ pÒpaj, »Æ. Οι υπόλοιπες φράσεις χρησιµοποιούνται και από τα δύο φύλα. 

Ενδεικτική είναι η χρήση των επιφωνηµάτων �m και Ùtt›: το 

�m χρησιµοποιείται από άνδρες και µία µόνο φορά από γυναίκα, την Κλυταιµήστρα 

στον Αγαµέµνονα (1045), υποδεικνύοντας ίσως την «ανδρική» συµπεριφορά της 

Κλυταιµήστρας, συµπεριφορά η οποία διατρέχει όλο το έργο108. Το επιφώνηµα Ùtt-

t› χρησιµοποιούν γυναίκες σε θρήνους, ωστόσο ο Αίγισθος στις Χοηφόρους (870) το 

εκφωνεί τη στιγµή του θανάτου του, δηλώνοντας έτσι τη θηλυπρέπειά του109. Όλες οι 

φράσεις στον Αισχύλο εκφέρονται από θνητούς, µε εξαίρεση τον Ήφαιστο στον 

Προµηθέα ∆εσµώτη (afia› 66). Οι γυναίκες υπερτερούν στη χρήση επιφωνηµατικών 

φράσεων, σε αντίθεση µε τον Όµηρο, ενώ ο ρόλος των θεών συρρικνώνεται σε σχέση 

µε το έπος, καθώς δεν λαµβάνουν ενεργό µέρος στη δράση. 

                                                           
107 Για τη δειλία και τη θηλυπρέπεια των βαρβάρων, κατά τους Αθηναίους, βλ. Hall 1989, 124 και 209-
210. 
108 Η ανδροπρεπής συµπεριφορά της Κλυταιµήστρας ενισχύεται και από άλλα στοιχεία του έργου, για τα 
οποία βλ. McClure 1999, 70-72. 
109 Πρβλ. Garvie 1986, ad loc. 
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 Στον Αισχύλο έχει θέση και ο γυναικείος λόγος, που δεν ακούγεται δηµόσια 

στην πόλη, εξαιτίας της θέσης της γυναίκας στην αθηναϊκή κοινωνία110. Ο δηµόσιος 

λόγος ανήκει αποκλειστικά στους άνδρες. Οι κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες της 

κλασικής Αθήνας δεν επιτρέπουν στις γυναίκες να έχουν λόγο στα δηµόσια πράγµατα 

της πόλης. Η πολιτική και η ρητορική ασκούνται µόνον από τους άνδρες, οι οποίοι ως 

πολίτες συµµετέχουν στα θεσµικά όργανα της πολιτείας, την εκκλησία του δήµου, τη 

Βουλή, την Ηλιαία. Οι γυναίκες ασχολούνται κυρίως µε τις υποθέσεις του οίκου, ενώ 

εµφανίζονται δηµόσια µόνο σε τελετές και γιορτές. Ωστόσο, το δράµα στοχεύει στην 

παίδευση των ακροατών και αντικατοπτρίζει διάφορες πτυχές, τόσο της δηµόσιας, όσο 

και της ιδιωτικής ζωής, η οποία µέσω του δράµατος αποκτά δηµόσια διάσταση. 

Ενσωµατώνει εποµένως και το γυναικείο λόγο, ο οποίος αποκτά δηµόσια έκφραση µόνο 

µέσω του δραµατικού λόγου. Έτσι η αύξηση των γυναικών στη χρήση επιφωνηµατικών 

φράσεων στον Αισχύλο σε σχέση µε το έπος οφείλεται τόσο στις κοινωνικο-πολιτικές 

συνθήκες της Αθήνας, όσο και στις τραγικές συµβάσεις.  

Από τις αισχύλειες τραγωδίες οι Πέρσες, ο Αγαµέµνων και οι Χοηφόροι 

αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγµατα, για τον τρόπο µε τον οποίο ο Αισχύλος 

χρησιµοποιεί τις επιφωνηµατικές φράσεις η πρώτη λόγω της ποικιλίας και της 

σπανιότητας των επιφωνηµατικών φράσεων, η δεύτερη λόγω της παρουσίας ενός 

σηµαντικού ιδιόµορφου χαρακτήρα ως προς τη χρήση επιφωνηµατικών φράσεων, της 

Κασσάνδρας, και η τρίτη λόγω της συσσώρευσης θρηνητικών επιφωνηµατικών 

φράσεων, όπως επιτάσσει το θέµα το οποίο πραγµατεύεται ο ποιητής στην τραγωδία 

αυτή.  Στους Πέρσες ο Αισχύλος χρησιµοποιεί τις εξής επιφωνηµατικές φράσεις: �m, 

feË, Ùç, afia›, Ùttt›, pp›, tt›, ±°, ‡, fi›, fi›, �, fi≈, papa›, fiã, fiÆ, 

                                                           
110 Για λεπτοµερή ανάλυση της κατάστασης που επικρατούσε στην κλασική Αθήνα ως προς το λόγο και 
την έκφρασή του από τους άνδρες στη δηµόσια ζωή, καθώς για και το ρόλο του δράµατος στην αθηναϊκή 
κοινωνία και την ενσωµάτωση του γυναικείου λόγου σ’ αυτό, βλ. McClure 1999, 3-28. 



 67 

±Æ. Από αυτά τα Ùç, fi› και ±Æ είναι άπαξ λεγόµενα στην τραγωδία και µάλιστα τα 

Ùç, ±Æ και ‡111 χαρακτηρίζονται ως βαρβαρικά και χρησιµοποιούνται στον Περσικό 

θρήνο, ενώ και το Ùttt› εκφωνείται από «βαρβάρους» σε κατάσταση 

αλλοφροσύνης. Επίσης στη συγκεκριµένη τραγωδία εµφανίζεται το επίθετο afiaktÒw 

(932, 1068), το οποίο, όπως φαίνεται, πλάθει ο Αισχύλος από το επιφώνηµα afia› και το 

οποίο δεν απαντά αλλού στην τραγωδία. Στη συγκεκριµένη τραγωδία χρησιµοποιούνται 

πολλά και διαφορετικά επιφωνήµατα ως ένα από τα µέσα που διαθέτει ο Αισχύλος για 

να αποδώσει άναρθρες «βαρβαρικές» φράσεις για την ήττα των Περσών στη Σαλαµίνα. 

Οι Πέρσες θέλοντας να εκφράσουν τα συναισθήµατά τους και τη δυσάρεστη 

ψυχολογική τους κατάσταση στο άγγελµα της είδησης της ήττας τους στη Σαλαµίνα 

χρησιµοποιούν πλήθος διαφορετικών επιφωνηµατικών φράσεων. Ο Χορός των Περσών 

ουσιαστικά θρηνεί για την τύχη του κράτους του, εποµένως τα επιφωνήµατα κατέχουν 

σηµαντική θέση στο άσµα του, όπως άλλωστε και σε κάθε θρηνητικό άσµα. Οι 

επιφωνηµατικές φράσεις αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό θρηνητικής έκφρασης και 

εποµένως ο Αισχύλος είναι φυσικό να χρησιµοποιεί µεγάλη ποικιλία λόγω της φύσης 

του θέµατος της τραγωδίας του. Εξάλλου, ο θρήνος και ο ιάλεµος θεωρούνταν 

ασιατικής προέλευσης, συνεπώς οι Πέρσες παρουσιάζονται να γνωρίζουν πολύ καλά τις 

θρηνητικές επιφωνηµατικές φράσεις που άρµοζαν σε κάθε περίσταση112. 

Στον Αγαµέµνονα η Κασσάνδρα συµµετέχει ενεργά στη δράση προς το τέλος της 

τραγωδίας και προφητεύει τα δεινά του οίκου των Ατρειδών µε αλληγορικό τρόπο. 

Καθώς πηγαίνει προς το παλάτι, εκφέρει τις προφητείες της και συµµετέχει στον κοµµό 

(1072-1177) χρησιµοποιώντας πολλά επιφωνήµατα. Σχεδόν κάθε στροφή του κοµµού 

                                                           
111 Αντιθέτως η φράση ‡ g≈ απαντά στον Αισχύλο και τον Ευριπίδη και αποδίδεται αποκλειστικά σε 
γυναίκες. Το γεγονός ότι εκφωνείται από άνδρες µόνο στους Πέρσες του Αισχύλου οδηγεί την Kornarou 
2001, 91 στο συµπέρασµα ότι υποδηλώνεται έτσι η θηλυπρέπεια των Περσών. Επίσης, θεωρεί ότι το ‡ 
εκφράζει εντονότερη συναισθηµατική φόρτιση από το ‡ g≈. 
112 Για την ασιατική προέλευση του θρήνου, ιδιαίτερα αυτού της αντιφωνικής µορφής, βλ. Hall 1996, 
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αρχίζει µε µία επιφωνηµατική φράση, που δύο φορές εκτείνεται σε έναν ολόκληρο 

στίχο (1072, 1076). Η Κασσάνδρα είναι «βάρβαρη» και µάντις, η οποία ως ένθεος, δεν 

ακολουθεί τις δοµές της γλώσσας, αλλά τα λόγια της υπαγορεύονται από το θεό113. Οι 

επιφωνηµατικές φράσεις στην περίπτωση της Κασσάνδρας φαίνεται ότι συνδέονται µε 

τον εκστατικό µαντικό λόγο. Στην πρώτη φάση της προφητείας της Κασσάνδρας σε 

έκσταση, οι γλωσσικές δοµές είναι «πρωτόγονες» ή δύσκολα αναγνωρίσιµες, ενώ στη 

συνέχεια σταδιακά επανέρχονται στη γνώριµη µορφή τους. Ο εκστατικός της λόγος 

βρίθει και επιφωνηµατικών φράσεων, οι οποίες εκφράζουν την ιδιαίτερη 

συναισθηµατική κατάσταση της Κασσάνδρας: οι προφητείες της δεν εκφράζονται µε 

δοµηµένο λόγο, αλλά υπαγορεύονται από τους θεούς και εποµένως  εκείνη  τη στιγµή η 

Κασσάνδρα βρίσκεται µεταξύ των δύο επιπέδων, του ανθρώπινου και του θεϊκού. 

Γίνεται κοινωνός του θεϊκού λόγου, ο οποίος δεν εκφέρεται µε λόγο έναρθρο, αλλά µε 

ασυνάρτητους ήχους. Καλείται να εκφράσει µε ανθρώπινο λόγο τις θεϊκές επιταγές και 

στην προσπάθειά της να µεταφέρει το θείο λόγο σε ανθρώπινο εκφέρει πλήθος 

επιφωνηµατικών φράσεων εξωτερικεύοντας ταυτόχρονα και τα δικά της συναισθήµατα 

(τρόµο, έκπληξη, αγωνία, λύπη) για όσα, σύµφωνα µε τους θεούς, πρόκειται να 

συµβούν και τα οποία αφορούν και την ίδια. 

 Στις Χοηφόρους παρακολουθούµε ό,τι δε συµβαίνει στον Αγαµέµνονα, δηλαδή 

τον θρήνο των γυναικών που λάµβανε χώρα κατά την πρόθεση του νεκρού. Οι γυναίκες 

της πόλης µαζί µε την Ηλέκτρα µεταφέρουν χοές στον τάφο του νεκρού βασιλιά και 

θρηνούν για το χαµό του. Οι περισσότερες επιφωνηµατικές φράσεις αποδίδονται στον 

Χορό των γυναικών. Η Ηλέκτρα, αντιθέτως, εκφέρει µόλις τέσσερις φράσεις, ενώ ο 

Ορέστης, ο οποίος ως αρσενικός απόγονος αναλαµβάνει την εκδίκηση για τον θάνατο 

του πατέρα του, εκφέρει µόνο τρεις. Με βάση τα επιφωνήµατα του έργου κεντρικό 

                                                                                                                                                                          
175-176. 
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ρόλο στα δρώµενα διαδραµατίζει ο Χορός, ο ρόλος του οποίου στα έργα του Αισχύλου 

είναι µεγαλύτερος από τον ρόλο των υποκριτών. Επιπλέον, οι επιφωνηµατικές φράσεις, 

εποµένως και η έντονη έκφραση συναισθήµατος, ανήκει σχεδόν αποκλειστικά στο 

γυναικείο φύλο. Η φράση ffffeeeeËËËË εκφέρεται µόνο από την Ηλέκτρα (194 και 

επαναλαµβανόµενη 396) και µάλιστα είναι η πρώτη επιφωνηµατική φράση που η 

ηρωίδα εκφέρει στο έργο, τίθεται extra metrum και εκφράζει τη βαθιά της απόγνωση. Ο 

Ορέστης εκφέρει επιφωνηµατικές φράσεις σε στιγµές δραµατικής έντασης, όπως τη 

στιγµή της απόφασής του να εκδικηθεί για το θάνατο του Αγαµέµνονα, οπότε εκφωνεί 

‡‡‡‡mmmm (434), εκφράζοντας την έντονη αγανάκτησή του. Στην τελευταία σκηνή του 

δράµατος, όπου συντελείται η εκδίκηση, µε τον φόνο του Αίγισθου και της 

Κλυταιµήστρας, παρατηρείται συσσώρευση επιφωνηµατικών φράσεων, τόσο από τον 

Χορό, όσο και από τον Ορέστη, όχι όµως και από την Ηλέκτρα, η οποία σιωπά. Ως 

γυναίκα έχει επιτελέσει το χρέος της απέναντι στο νεκρό πατέρα της µε τους θρήνους 

και τα δάκρυά της πάνω στον τάφο του, αλλά η καθαυτή πράξη της  εκδίκησης ανήκει 

αποκλειστικά στον αδερφό της, σύµφωνα µε τους άγραφους νόµους. Η έντονη 

παρουσία της Ηλέκτρας στο υπόλοιπο έργο  κάνει περισσότερο αισθητή την απουσία 

της στην τελευταία σκηνή, ενώ ο ρόλος της στην πραγµάτωση της εκδίκησης είναι 

καταλυτικός, καθώς µε τους θρήνους της ουσιαστικά την προκαλεί. Τελευταία 

εµφανίζεται η Κλυταιµήστρα, η οποία εκφράζεται τέσσερις φορές µε τη φράση ‡‡‡‡ gggg≈≈≈≈ 

συνειδητοποιώντας την τραγική της µοίρα και οικτίροντας τον εαυτό της, που έµελλε να 

σκοτωθεί από τα χέρια του ίδιου της του γιου. 

Οι επιφωνηµατικές φράσεις στον Αισχύλο, σε σύγκριση µε τον Όµηρο, 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο κυρίως στα λυρικά µέρη των τραγωδιών. Στον 

Αισχύλο διευρύνεται τόσο η λειτουργία, όσο και η σηµασία των επιφωνηµατικών 

                                                                                                                                                                          
113 Για την Κασσάνδρα στον Αγαµέµνονα βλ. Mazzoldi 2002, 145-49. 
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φράσεων, οι οποίες αυξάνονται και λόγω της φύσης του λογοτεχνικού είδους της 

τραγωδίας. Ο Αισχύλος χρησιµοποιεί αρκετές επιφωνηµατικές φράσεις τις οποίες 

εντάσσει σε διαφορετικά λεξιλογικά περιβάλλοντα µε πολύ λεπτές σηµασιολογικές 

αποχρώσεις. Οι επιφωνηµατικές φράσεις εκφράζουν έντονη συναισθηµατική φόρτιση, 

δηλώνουν την επικράτηση του συναισθήµατος έναντι του λόγου, αλλά µερικές 

ακούγονται ως «άναρθρες» κραυγές, λόγω της συσσώρευσης φωνηέντων και της 

εσκεµµένης χασµωδίας. Όλες οι φράσεις όµως είναι φορείς σηµασίας, η οποία κάθε 

φορά εξαρτάται από το περιβάλλον στο οποίο οι επιφωνηµατικές φράσεις εντάσσονται, 

και το οποίο καθορίζει τις διαφορετικές σηµασίες µιας επιφωνηµατικής φράσης. Όλες 

οι φράσεις εκφέρονται από θνητούς µε µόνη εξαίρεση τον Ήφαιστο στον Προµηθέα 

∆εσµώτη, και αυτό µάλλον οφείλεται στο γεγονός ότι ο ενεργός ρόλος των θεών, σε 

σύγκριση µε το έπος, στο δράµα µειώνεται δραστικά. Οι περισσότερες φράσεις 

εκφέρονται από γυναίκες και άνδρες βάρβαρους, αναλογία η οποία µάλλον οφείλεται 

στο θέµα των συγκεκριµένων τραγωδιών που έχουν σωθεί. Στην πιο πλούσια πάντως σε 

επιφωνηµατικές φράσεις τραγωδία, τους Πέρσες, οι περισσότερες φράσεις εκφέρονται 

από βάρβαρους άνδρες για να εκφράσουν τα συναισθήµατά τους για την ήττα στη 

Σαλαµίνα.  
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Επιφωνηµατικές φράσεις στον Σοφοκλή 

 

Οι επιφωνηµατικές φράσεις, που απαντούν στις σωζόµενες τραγωδίες του 

Σοφοκλή, είναι: e‰en, �m, ‡m, ‡ ’g≈, fi≈, afia›, �, feË, î, papa›, éttata›, t

tt›, fiÊ. Επιπλέον, απαντούν συνδυασµοί επιφωνηµατικών φράσεων, είτε πρόκειται 

για διπλή επανάληψη της ίδιας φράσης, είτε για συνεκφορά δύο διαφορετικών 

επιφωνηµατικών φράσεων: afia› afia›, fi∆ fi≈, ® ¶, fiÁ fiÊ, feË feË, Ã �, î î î î, ® ® 

afia› afia›, afia› fi≈, Œ pÒp, feË feË fi≈, ® ® fi≈, papa› feË, feË papa›, fi∆ Ã �, 

Ã fiÁ fiÊ. 

Παρατίθενται οι στίχοι ή τα χωρία, όπου οι στίχοι δεν αρκούν για τον 

προσδιορισµό της σηµασίας, µε τις επιφωνηµατικές φράσεις ανά έργο και χαρακτήρα114:  

 

 

AAAA‡‡‡‡aaaawwww 

 

Αθηνά 

101 E‰en· t¤ går dØ pa›w ı tË Laert¤;  

 

Τέκµησσα 

233 Vm· ke›yen ke›yen êr' ≤m›n  

340 Vm tãlan'· EÈrÊsakew, émf‹ s‹ bò 

587 O‡m' …w éym«· ka¤ se prÚw tË sË t°kn  

791 O‡m, t¤ fπw, ênyrpe; m«n Ùl≈lamen;  

800 O‡m tãlana, tË pt' ényr≈pn may≈n;  

803 O‚ 'g≈, f¤l, prÒstht' énagka¤aw tÊxhw  

809 O‡m, t¤ drãs, t°knn; Èx fldrt°n  

891 I≈ m¤ m / XO.  T¤nw bØ pãralw §j°bh nãpw;  

893 I∆ tlÆmn / XO. TØn dr¤lhptn dÊsmrn nÊmfhn ır« / T°kmhssan 

920 O‡m, t¤ drãs; t¤w se bastãse f¤ln;  

                                                           
114 Στα χωρία των τραγωδιών του Σοφοκλή ακολουθείται η έκδοση των Lloyd-Jones – Wilson.  
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937 I≈ m¤ m / XO.  Xre› prÚw ∏par, ‰da, genna¤a dÊh 

939 I≈ m¤ m / XO. OÈd°n s' épst« ka‹ d‹w fim«ja, gÊna  

944 O‡m, t°knn, prÚw Âa dle¤aw zgå  

 

Αίας 

333 I≈ m¤ m / TE. Tãx', …w ¶ke, mçlln· µ Èk ±kÊsate  

336 I≈ m¤ m / XO. AnØr ¶ken µ nse›n, µ t›w pãla / nsÆmas jnËs lpe›sya par≈n 

339 I∆ pa› pa› / TE. Vm tãlan'· EÈrÊsakew, émf‹ s‹ bò  

347 I≈, f¤l nabãta, mÒn §m«n f¤ln 

356 I≈, g°nw na˝aw érgÚn t°xnaw 

367 O‡m g°ltw, Ân Íbr¤syhn êra 

370 OÈk §ktÒw; Èk êcrrn §knemª pÒda; / Afia› afia›  

372  V dÊsmrw, ̆ w xer›n 

379 I∆ pãny' ır«n, ëpant' é˝n 

385 I≈ m¤ m / XO. Mhd¢n m°g' e‡p˙w· Èx ıròw ·n' e‰ kakË;  

394 I∆ skÒtw, §mÚn fãw 

412 I≈, pÒr èl¤rry                                                                              

430 Afia›· t¤w ên pt' ’ey' œd' §p≈nmn  

 

Χορός 

227 �m fbËma tÚ prs°rpn 

354 O‡m' …w ¶kaw Ùryå martre›n êgan 

694 I∆ fi≈, Pån Pãn / Œ Pãn, Pån èl¤plagkte 

707 I∆ fi≈. NËn aÔ / nËn, Œ ZeË, pãra lekÚn eÈ /ãmern pelãsa fãw  

900 Vm §m«n nÒstn 

901 �m, kat°pefnew, ênaj 

903  � tala¤frn gnØ 

909 Vm §mçw êtaw, ‰w êr' aflmãxyhw  

946 Vm, énalgÆtn  

958 plÁn g°lta, feË, feË / jÊn te dpl› basl∞w / klÊntew Atre›da 

1205 §r≈tn d' §r≈tn ép°pasen �m 

 

Αγαµέµνων 

737 IÁ fiÊ· / brade›an ≤mçw îr' ı tÆnde tØn ıdÚn / p°mpn ¶pemcen, µ 'fãnhn §g∆ bradÊw 

 

Τεύκρος 

974 I≈ m¤ m. / XO. S¤ghsn. AÈdØn går dk« TeÊkr klÊen  

980 �m bare¤aw îra t∞w §m∞w tÊxhw 
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981 XO. Vw œd' §xÒntn.    TEU. V tãlaw §g≈, tãlaw 

983 XO. Agan ge, TeËkre.    TEU. FeË tãlaw. T¤ går t°knn  

1002 O‡m.  Iy', §kkãlcn, …w ‡d tÚ pçn kakÒn 

1024 O‡m, t¤ drãs; p«w s' épspãs pkrË  

1266 FeË· tË yanÒntw …w taxe›ã tw brt›w  

 

HHHHllll°°°°kkkkttttrrrraaaa 

 

Χορός 

764 FeË feË· tÚ pçn dØ despÒtas t›w pãla  

842 FeË d∞t'· Ùlå går / HL. §dãmh. XO. Na¤ 

866 êter §mçn xer«n / XO. Papa› / HL. k°keyen, Îte t tãf éntãsaw  

 

Ηλέκτρα 

77 I≈ m¤ m dÊsthnw / PA. Ka‹ mØn yr«n ¶dja prspÒln tnÚw  

136 afia›, flknËma. / XO.  All' Ît tÒn g' §j A˝da pagk¤n l¤mnaw pat°r' 

150 I∆ pantlãmn NÒba, s¢ d' ¶gge n°m yeÒn 

152 afia›, dakrÊew / XO. OÎt s‹ mÊn&, t°knn, / êxw §fãnh brt«n 

674 O‚ 'g∆ tãlan', ̂ lla tªd' §n ≤m°r& 

788 O‡m tãlana· nËn går fim«ja pãra 

827 E ¶, afia›.  / XO. V pa›, t¤ dakrÊew;  

828 FeË. XO. Mhd¢n m°g' éÊs˙w 

833 O‡m tãlana· ka‹ t¤nw brt«n lÒgn 

840 E ¶, fi≈.  / XO. pãmcxw énãsse 

842 FeË. XO. FeË d∞t'· Ùlå går 

883 ‡m tãlana· ka‹ t¤nw brt«n lÒgn 

920 FeË, t∞w én¤aw Àw s' §pkt¤r pãla 

1108 O‡m tãlan', È dÆ py' ∏w ±kÊsamen  

1115 O‚ 'g∆ tãlana, tËt' §ke›n', ≥dh saf¢w 

1143 O‡m tãlana t∞w §m∞w pãla trf∞w  

1160 O‡m m 

1161 V d°maw fiktrÒn. FeË, feË 

1162 V dentãtaw, ‡m m / pemfye‹w keleÊyw, f¤ltay' 

1231 I∆ gna¤ / gna‹ smãtn §m‹ fltãtn, / §mÒlet' ért¤w 

1245 Ottt› <Ùttt›> / én°feln §n°balew Î pte katalÊsmn 

1271 I∆ xrÒnƒ / makr“ fltãtan ıdÚn       
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Ορέστης 

1174 FeË feË· t¤ l°j; p› lÒgn émhxan«n 

1179 O‡m tala¤nhw îra t∞sde smfrçw  

1183 FeË t∞w énÊmf dsmÒr te s∞w trf∞w 

 

Κλυταιµήστρα 

534 E‰en, d¤dajn dÆ me <tËt> tË xãrn  

1404 Afia›. I∆ st°ga / f¤ln ¶rhm, t«n d' épllÊntn pl°a 

1409 O‡m tãlan'· A‡gsye, pË pt' Ãn kre›w;  

1414 Vm p°plhgma.  / HL. Pa›sn, efi sy°new, dpl∞n  

1415 Vm mãl' aÔyw.  / HL. Efi går Afig¤syƒ y' ımË 

 

Χρυσόθεµη 

926 O‡m tãlana· tË tãd' ≥ksaw brt«n; 

930 O‡m tãlana· tË går ényr≈pn pt' ∑n 

1021 FeË· /   e‡y' �felew tãde tØn gn≈mhn patrÚw  

 

Αίγισθος 

1475 O‡m, t¤ leÊss;     OR. T¤na fbª; t¤n' égne›w;  

1479 O‡m, jn∞ka tÎpw· È går ¶sy' ˜pw  

 

OOOOfifififidddd¤¤¤¤ppppwwww TTTTÊÊÊÊrrrraaaannnnnnnnwwww 

 

Χορός 

168V pÒp, énãryma går f°r                                                                   

1186 I∆ genea‹ brt«n 

1207 I∆ klenÚn Ofid¤p kãra 

1216 I≈, La˝en <Œ> t°knn 

1303 FeË feË, dÊstan'· éll' Èd' §sde›n  

 

Τειρεσίας 

316 FeË feË, frne›n …w denÚn ¶nya mØ t°lh  

 

Οιδίποδας 

744 O‡m tãlaw· ¶k' §matÚn efiw éråw  

754 Afia›, tãd' ≥dh dafan∞. T¤w ∑n pte  

964 FeË feË, t¤ d∞t' ên, Œ gÊna, skp›tÒ tw  

1033 O‡m, t¤ tËt' érxa›n §nn°pew kakÒn;  
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1147 A, mØ kÒlaze, pr°sb, tÒnd', §pe‹ tå så  

1182 IÁ fiÊ· tå pãnt' ín §jÆk saf∞ 

1307 Afia›, afia›, dÊstanw §g∆ 

1311 fi∆ da›mn, ·n' §jÆl / XO. Ew denÚn Èd' ékstÚn Èd' §pÒcmn 

1313 I∆ skÒt / n°fw §mÚn épÒtrpn, §pplÒmenn êfatn 

1316 O‡m, / ‡m mãl' aÔyw· Ân efis°d m' ëma  

1321 I∆ f¤lw / sÁ m¢n §mÚw §p¤plw ¶t mÒnmw 

1324 FeË feË, / È gãr me lÆyew, éllå ggn≈sk saf«w 

1391 I∆ Kyar≈n, t¤ m' §d°x; t¤ m' È lab∆n  

1419 O‡m, t¤ d∞ta l°jmen prÚw tÒnd' ¶pw;  

 

Ιοκάστη 

1071 IÁ fiÊ, dÊsthne· tËt gãr s' ¶x  

 

Θεράπων 

1169 O‡m, prÚw aÈt“ g' efim‹ t“ den“ l°gen 

 

AAAAnnnnttttggggÒÒÒÒnnnnhhhh 

 

Ισµήνη 

49 O‡m· frÒnhsn, Œ kasgnÆth, patØr  

82 O‡m tala¤nhw, …w Íperd°dkã s 

554 O‡m tãlana, kémplãk tË sË mÒr;  

 

Κρέων 

320 O‡m', …w lãlhma d∞ln §kpefkÚw e‰ 

1105 O‡m· mÒlw m°n, kard¤aw d' §j¤stama  

1261 I∆ fren«n dsfrÒnn èmartÆmata                                                       

1265 Vm §m«n ênlba blemãtn 

1266 I∆ pa›, n°w n°ƒ jÁn mÒrƒ 

1267 afia› afia›, / ¶yanew, épelÊyhw 

1271 O‡m,  / ¶x may∆n de¤law· §n d' §m“ kãr&  

1275 ‡m, lakpãthtn éntr°pn xarãn 

1276 FeË feË, fi∆ pÒn brt«n dÊspn 

1284 I∆ / fi∆ dskãyartw Ad lmÆn 

1288 Afia›, ÙllÒt' êndr' §pejergãs 

1290 afia›, afia›, / sfãgn §p' Ùl°yrƒ / gnake›n émfke›sya mÒrn;   

1294 O‡m, / kakÚn tÒd' êll deÊtern bl°p tãlaw 
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1300 FeË feË mçter éyl¤a, feË t°knn 

1305 Afia› afia›, / én°ptan fÒbƒ 

1310 de¤law §g≈, afia› / dela¤& d¢ sgk°krama dÊ& 

1317 Vm m, tãd' Èk §p' êlln brt«n  

1319 Eg∆ gãr s' §g≈ s' ¶kann, � m°lew 

1320 §g≈, fãm' ¶tmn. I∆ prÒspl 

1341 s° t' aÔ tãnd', �m m°lew, Èd' ¶x  

 

Φύλακας 

323 FeË· / ∑ denÚn ⁄ dke› ge ka‹ ced∞ dke›n  

 

Αντιγόνη 

86 O‡m, kataÊda· pllÚn §xy¤n ¶s˙  

839 O‡m gel«ma 

862 I∆ matr“a l°ktrn î /ta 

869 I∆ dspÒtmn kas¤ /gnhte 

 

Χορός 

933 O‡m, yanãt tËt' §ggtãt  

1146 I∆ pËr pneÒntn / xrãg' êstrn, nx¤n / fyegmãtn §p¤skpe  

1270 O‡m' …w ¶kaw Ùc¢ tØn d¤khn fide›n 

 

Τειρεσίας 

1048 FeË· /  îr' ‰den ényr≈pn tw, îra frãzeta 

 

TTTTrrrraaaaxxxx¤¤¤¤nnnnaaaa 

 

Χορός 

219 eÈ›, / ı kssÚw êrt Bakx¤an 

221 I∆ fi∆ Paãn. ‡d', Œ f¤la gÊna 

852 k°xta nÒsw, Œ pÒp, Ân  

856 I∆ kelanå lÒgxa prmãx drÒw 

968 Afia›, ̃ d' énaÊdatw f°reta 

 

∆ηιάνειρα 

375 O‡m tãlana, pË pt' efim‹ prãgmatw;  

741 O‡m, t¤n' §jÆnegkaw, Œ t°knn, lÒgn; 
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Ηρακλής 

986  ÙdÊnaw; O‡m <m> §g∆ tlãmn 

987 è d' aÔ marå brÊke. FeË 

1004 E ¶, / §çt° me, §çt° me  

1010 Hpta¤ m, ttt›, ëd' aÔy' ßrpe 

1015 E ¶, / Èd' éparãja <m> krçta b¤& y°le  

1017 ml∆n tË stgerË; FeË feË / PR.V pa› tËd' éndrÒw 

1023 <® ¶.> / V pa›, pË pt' e‰; Tòd° me, tòd° me  

1025 prÒslabe kf¤saw. E ¶, fi∆ da›mn / Yr–ske d' aÔ, yr–ske dela¤a  

1031 fi∆ fi∆ Pallãw, tÒde m' aÔ lbçta. I∆ pa› 

1081 Afia›, Œ tãlaw afia›, /  ¶yalcen êthw spasmÚw ért¤w ˜d' aÔ   

1133 O‡m· pr‹n …w xr∞n sf' §j §m∞w yane›n xerÒw;  

1143 IÁ fiÁ dÊsthnw, ‡xma tãlaw 

1145 O‡m, frn« dØ jmfrçw ·n' ßstamen 

 

Ύλλος 

971 ‡m §g∆ sË, pãter, � m°lew 

972 t¤ pãy; t¤ d¢ mÆsma; ‡m 

1203 O‡m, pãter, t¤ e‰paw; OÂã m' e‡rgasa.  

1206 O‡m mãl' aÔyw, Âã m' §kkalª, pãter 

1230 O‡m. TÚ m¢n nsËnt ymËsya kakÒn 

1241 O‡m, tãx', …w ¶kaw, …w nse›w fane›w 

 

FFFFllllkkkkttttÆÆÆÆtttthhhhwwww 

 

Νεοπτόλεµος 

38 IÁ fiÊ· ka‹ taËtã g' êlla yãlpeta  

363 Ofl d' e‰pn, ‡m, tlhmn°statn lÒgn 

759 …w §jeplÆsyh.      NE. I∆ dÊsthne sÊ 

895 Papa›· t¤ d∞t' <ín> dr“m' §g∆ tÈny°nde ge;  

969 O‡m, t¤ drãs; mÆ pt' �feln lpe›n  

1300 A, mhdam«w, mØ prÚw ye«n, mØ 'fªw 

1308 E‰en· tå m¢n dØ tÒj' ¶xew, kÈk ¶sy' ˜t  

 

Φιλοκτήτης 

219 I∆ j°n / t¤new pt' §w g∞n tÆnde nat¤lƒ plãt˙  

234 V f¤ltatn f≈nhma· feË tÚ ka‹ labe›n  

332 O‡m· frãs˙w m mØ p°ra, pr‹n ín mãy  



 78 

416 O‡m tãlaw. All' Èx ı Td°w gÒnw 

421 <feË> t‹ d'; ı palaÚw kégayÚw f¤lw t' §mÒw 

426 O‡m, dÊ' aÔ t≈d' êndr' ¶lejaw, Ân §g∆ 

428 FeË feË· t¤ d∞ta de› skpe›n, ̃ y' ·de m¢n  

622 O‡m tãlaw· ∑ ke›nw, ≤ pçsa blãbh 

732 A, î, î, î / NE. T¤ ¶stn; / FI.OÈd¢n denÒn· éll' ‡y', Œ t°knn 

736 I∆ ye¤ / NE. T¤ tÁw yeÁw Ïtw énast°nn kale›w;  

739 A, î, î, î. / NE. T¤ pte p°pnyaw; Èk §re›w, éll' œd' ¶s˙  

743 krÊca par' Ím›n, éttata›· d°rxeta 

744 d°rxeta. dÊsthnw, � tãlaw §g≈ 

745 ApÒlla, t°knn· brÊkma, t°knn· papa›,  

      épappapappa›, pappapappapappapa›.  

754 P«w Èk ‰sya; pappapappapa› 

785 Papa›, feË 

786 papa› mãl', Œ pÊw, Âã m' §rgãs˙ kakã 

788 prs°rxeta tÒd' §ggÊw. O‡m m tãlaw 

789 Attata›. / V j°ne KefallÆn, e‡ye sË damper¢w  

792 st°rnn ¶xt' êlghsw ¥de. FeË, papa› 

793 papa› mãl' aÔyw. V dpl› strathlãta 

796 Vm m / V Yãnate Yãnate, p«w ée‹ kalÊmenw  

917 O‡m, t¤ e‰paw;     NE. MØ st°naze pr‹n mãy˙w 

934 Vm tãlaw. All' Èd¢ prsfne› m' ¶t 

976 O‡m, t¤w ènÆr; îr' Odss°w klÊ;  

978 O‡m· p°prama képÒll'· ̃ d' ∑n êra  

995 O‡m tãlaw. Hmçw m¢n …w dÊlw saf«w  

1019 FeË.  / Ol· ka¤ t pllãkw tÒd' hÈjãmhn 

1063 O‡m· t¤ drãs dÊsmrw;  

1083 s' Èk ¶melln êr', � tãlaw / le¤cen Èd°pt' 

1086 Vm m¤ m / V plhr°statn aÎln /lÊpaw tçw ép' §mË tãlan 

1101 � tlãmn tlãmn êr' §g∆ 

1106 afia› afia›, /  È frbån ¶t prsf°rn 

1123 O‡m m, ka¤ p plçw                                                                           

1186 Afia› afia›, / da¤mn da¤mn· épÒll' ı tãlaw 

1265 Vm· kakÚn tÚ xr∞ma. M«n t¤ m m°ga  

1302 NE. OÈk ín meye¤hn.  FI. FeË· t¤ m' êndra  

1350 O‡m, t¤ drãs; p«w épstÆs lÒgw  
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Χορός 

400 fi∆ mãkara tarktÒnn 

 

Οδυσσέας 

1229 TÚn p›n; �m· m«n t bleÊ˙ n°n;  

 

OOOOfifififidddd¤¤¤¤ppppwwww §§§§pppp‹‹‹‹ KKKKllllnnnn““““ 

 

Χορός 

140 I∆ fi≈, denÚw m¢n ırçn, denÚw d¢ klÊen 

149 ® ¶, éla«n Ùmmãtn 

220 OI.  La˝ ‡ste tn' ¶kgnn;     XO. Ã fiÁ fiÊ 

224 I≈, Ã �.   OI. DÊsmrw.    XO. V � / OI. YÊgater, t¤ pt' aÈt¤ka kÊrse;  

536 I≈.   OI. I∆ d∞ta m /r¤n  

884 I∆ pçw le≈w, fi∆ gçw prÒm 

1085 I∆ ye«n, pãntarxe, pant /Òpta 

1491 I∆ fi≈, pa›, bçy, bçy' 

 

Οιδίποδας 

198 I≈ m¤ m / AN. bãse bãsn ërmsa 

202 Vm dÊsfrnw êtaw 

213 T°knn, �m, t¤ geg≈n;  

216 Vm §g≈, t¤ pãy, t°knn §mÒn;  

476 E‰en· tÚ d' ¶nyen p› telet∞sa¤ me xrÆ;  

518 Vm. / XO.  St°rjn, flketeÊ 

520 FeË feË. /  XO. Pe¤y· kég∆ går ˜sn sÁ prsxrπzew 

529 Vm, yãnatw m¢n tãd' ékÊen 

536 XO. I≈.  OI. I∆ d∞ta m-/r¤n 

544 XO. patrÒw;  OI. Papa›, det°ran ¶pasaw, §p‹ nÒsƒ nÒsn  

820 O‡m.  KR. Tãx' ßjew mçlln fim≈zen   

822 I∆ j°n, t¤ drãset'; ∑ prd≈sete 

833 I∆ pÒlw / XO. T¤ dròw, Œ j°n'; Èk éfÆsew; tãx' efiw / bãsann e‰ xer«n  

876 I∆ tãlaw / XO. Osn l∞m' ¶xn éf¤k, j°n', efi / tãde dke›w tele›n  

 

Αντιγόνη 

828 O‡m tãlana, p› fÊg; p¤an lãb  

1427 O‡m tãlana· t¤w d¢ tlmÆse klÊn  

1670 Afia›,feË, ¶stn, ¶st n“n dØ                                                                         
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1713 Vm, gçw §p‹ /j°naw yane›n ¶xr˙zew;  

1748 FeË feË, p› mÒlmen, / Œ ZeË; 

 

Πολυνείκης 

1254 O‡m, t¤ drãs; pÒtera tématË kakå  

1308 E‰en· t¤ d∞ta nËn éfgm°nw kr«;  

1399 O‡m keleÊy t∞w t' §m∞w dspraj¤aw 

1400 ‡m d' •ta¤rn· Ân îr' ıdË t°lw   

1401 Argw éfrmÆyhmen, � tãlaw §g≈ 

 

Ισµήνη 

1734 Afia›, dstãlana / p› d∞t' aÔyw œd' ¶rhmw êprw  

 

Η λειτουργία των επιφωνηµατικών φράσεων στις τραγωδίες του Σοφοκλή 

ποικίλλει. Η κατάταξη που ακολουθεί βασίζεται στη συχνότητα εµφάνισης των 

επιφωνηµατικών φράσεων και στις συµπληρώσεις που ακολουθούν το καθένα,  πρώτα 

τα απλά (µονολεκτικά) και στη συνέχεια τα επαναλαµβανόµενα (διπλά-τριπλά) (µέσα 

στην παρένθεση αναφέρεται το πρόσωπο από το οποίο εκφέρεται η φράση: Α=Άνδρας, 

Γ=Γυναίκα): 

‡m + πρότ. (Α+Γ) (Αίας 587, 791, 809, 920, 944, 227, 354, Ηλέκτρα 1475, 1479, 

Οιδίπους Τύραννος 1033, 1419, 1169, Αντιγόνη 49, 320, 1105, 1275, 

1294, 839, 933, 1270, Τραχίνιαι 741, 1133, 1145, 1206, 1230, 1241, 

Φιλοκτήτης 969, 332, 426, 917, 976, 978, 1063, 1350) 

          + κλητ. (Α+Γ) (Αίας 800, Ηλέκτρα 788, 883, 1143, 1407, 926, 930, Οιδίπους 

Τύραννος 744, Αντιγόνη 554, Τραχίνιαι 375, 1203, Φιλοκτήτης 416, 622, 

995) 

          + γεν. (Α+Γ) (Αίας 367, Ηλέκτρα 1179, Αντιγόνη 82) 

          + δοτ. (Α) (Τραχίνιαι 986, Φιλοκτήτης 788, 1123) 

          χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Αίας 1002) 
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fi≈ + δοτ. (Α+Γ) (Αίας 891, 937, 939, 333, 336, 385, 974, Ηλέκτρα 77, Οιδίπους επί 

Κολωνώ 199) 

      + κλητ. (Α+Γ) (Αίας 893, 339, 347, 356, 394, 412, Ηλέκτρα 150, 1231, Οιδίπους 

Τύραννος 1186, 1207, 1216, 1311, 1313, 1391, Αντιγόνη 1261, 1266, 1319, 1320, 

862, 869, 1146, Τραχίνιαι 856, 1031, Φιλοκτήτης 736, Οιδίπους επί Κολωνώ 884, 

1085, 536) 

      + ον. (Α) (Οιδίπους Τύραννος 1321) 

      + πρότ. (Α+Γ) (Αίας 379, Ηλέκτρα 1271) 

      χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Οιδίπους επί Κολωνώ 536) 

�m + πρότ. (Α+Γ) (Αίας 233, 901, 946, Φιλοκτήτης 1265) 

          + κλητ. (Α+Γ) (Αίας 340, Αντιγόνη 1341, Φιλοκτήτης 934) 

          + γεν. (Α+Γ) (Αίας 900, 908, 980, Αντιγόνη 1265, Οιδίπους επί Κολωνώ 202) 

          + δοτ. (Α) (Αντιγόνη 1317, Φιλοκτήτης 796, 1086) 

          + ον. (Α) (Τραχίνιαι 971, 972, Οιδίπους επί Κολωνώ 216) 

feË + κλητ. (Α) (Αίας 983, Αντιγόνη 1300) 

      + γεν. (Α+Γ) (Ηλέκτρα 920, 1183) 

      + ον. (Α) (Φιλοκτήτης 234) 

      + πρότ. (Α+Γ) (Αίας 1266, Ηλέκτρα 842, Φιλοκτήτης 1302) 

      χωρίς συµπλήρωµα (Α+Γ) (Ηλέκτρα 1020, Αντιγόνη 323, 1048, Τραχίνιαι 987, 

Φιλοκτήτης 1019) 

afia› + πρότ. (Α+Γ) (Αίας 430, Ηλέκτρα 136, 152, Οιδίπους Τύραννος 754, Αντιγόνη 

1288, Τραχίνιαι 968) 

        + κλητ. (Α) (Τραχίνιαι 1081) 

‡ ’g≈ + πρότ. (Γ) (Αίας 803) 

            + κλητ. (Γ) (Ηλέκτρα 674, 1115) 
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papa› + πρότ. (Α) (Φιλοκτήτης 895, 786, 793) 

             χωρίς συµπλήρωµα (Γ) (Ηλέκτρα 866) 

e‰en + πρότ. (Α+Γ) (Αίας 101, Ηλέκτρα 534, Φιλοκτήτης 1308) 

� + ον. (Α) (Αίας 372) 

î + πρότ. (Α) (Φιλοκτήτης 1300) 

éttata› χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Φιλοκτήτης 743) 

feË feË + πρότ. (Α+Γ) (Ηλέκτρα 1174, Οιδίπους Τύραννος 316, 964, Φιλοκτήτης 428) 

              + κλητ. (Α) (Οιδίπους Τύραννος 1303, Αντιγόνη 1300) 

              χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Οιδίπους Τύραννος 1308, 1324, Τραχίνιαι 1017) 

fi∆ fi≈ + κλητ. (Α+Γ) (Αίας 694, Τραχίνιαι 221 1031, Φιλοκτήτης 759, Οιδίπους επί 

Κολωνώ 1491) 

           + πρότ. (Α) (Οιδίπους επί Κολωνώ 140) 

afia› afia› + πρότ. (Α) (Αντιγόνη 1290, Φιλοκτήτης 1106) 

                 + κλητ. (Α) (Φιλοκτήτης 1186) 

                 χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Αίας 370, Οιδίπους Τύραννος 1307) 

fiÁ fiÊ + πρότ. (Α) (Οιδίπους Τύραννος 1182, Φιλοκτήτης 38) 

            + κλητ. (Γ) (Οιδίπους Τύραννος 1071) 

            + ον. (Α) (Τραχίνιαι 1143) 

            χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Αίας 737) 

® ¶ + πρότ. (Α) (Τραχίνιαι 1015, 1082) 

     χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Τραχίνιαι 1004) 

eÈ› χωρίς συµπλήρωµα (Γ) (Τραχίνιαι 219) 

î î î î χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Φιλοκτήτης 732) 

® ¶, afia› afia›  χωρίς συµπλήρωµα (Γ) (Ηλέκτρα 827) 
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afia›, fi≈ + κλητ. (Γ) (Ηλέκτρα 1404) 

Œ pÒp + πρότ. (Α+Γ) (Οιδίπους Τύραννος 168, Τραχίνιαι 852) 

feË feË, fi≈ + κλητ. (Α) (Αντιγόνη 1276) 

® ¶, fi≈ + κλητ. (Α) (Τραχίνιαι 1025) 

papa›, feË χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Φιλοκτήτης 785) 

feË, papa› χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Φιλοκτήτης 792) 

Ã fiÁ fiÊ χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Οιδίπους επί Κολωνώ 220) 

fi∆ Ã � χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Οιδίπους επί Κολωνώ 224) 

 

Από την παράθεση αυτή των χωρίων του Σοφοκλή µπορούν να διατυπωθούν 

κάποια συµπεράσµατα σχετικά µε τη λειτουργία των επιφωνηµατικών φράσεων και τη 

σηµασία τους. Οι επιφωνηµατικές φράσεις στον Σοφοκλή συµπληρώνονται όπως και 

στον Αισχύλο µε όνοµα σε όλες τις πτώσεις ή µε πρόταση. Κάποιες επιφωνηµατικές 

φράσεις (‡m, fi≈, feË, papa›,  éttata›) και κυρίως συνδυασµοί επιφωνηµατικών 

φράσεων (afia› afia›, ® ¶, feË feË, fiÁ fiÊ, î î î î, ® ® afia› afia›,  papa› feË, feË  

papa›, fi∆ Ã �) τίθενται χωρίς συµπλήρωµα στον στίχο σε σκηνές ιδιαίτερης 

δραµατικής έντασης.  

Η θέση των επιφωνηµατικών φράσεων στον στίχο ποικίλλει. Οι περισσότερες 

τίθενται στην αρχή του στίχου ή της στροφής ή καταλαµβάνουν έναν ολόκληρο στίχο 

και συχνά είναι extra metrum. Στην Ηλέκτρα όλες οι επιφωνηµατικές φράσεις, τις 

οποίες εκφωνεί η Ηλέκτρα, εντάσσονται στο µέτρο, τόσο στα διαλογικά όσο και στα 

λυρικά µέρη του έργου. Αντιθέτως, στον Αίαντα και στον Φιλοκτήτη οι περισσότερες 

φράσεις είναι extra metrum115. Κάποιες από αυτές απαντούν στην αρχή, στη µέση ή στο 

                                                           
115 Για την Ηλέκτρα βλ. Carson 1996, 6. Για τον Αίαντα και τον Φιλοκτήτη βλ. Garvie 1998, 157 και 
Ussher 1990, 219. 
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τέλος του στίχου (‡m, �m, fi≈), κάποιες στην αρχή ή στο τέλος (feË feË, afia›), 

κάποιες στην αρχή ή στη µέση (�, Œ pÒp, fi∆ fi≈), κάποιες µόνο στη µέση (étta- 

ta›, ttt›) και κάποιες µόνο στο τέλος (fiÊ, feË papa›, Ã fiÁ fiÊ, Ã �). 

Στις σωζόµενες σοφόκλειες τραγωδίες οι περισσότερες επιφωνηµατικές φράσεις 

εντοπίζονται στα λυρικά µέρη µε εξαίρεση την Ηλέκτρα και τον Φιλοκτήτη, όπου 

υπερτερούν στα διαλογικά µέρη. Οι περισσότερες φράσεις τίθενται και σε λυρικά και 

σε διαλογικά µέρη χωρίς διάκριση, ωστόσο οι φράσεις e‰en, éttata›, î î και ‡ ’g≈ 

απαντούν µόνο σε διαλογικά µέρη, ενώ οι φράσεις eÈ›, Ùttt›, ttt›, Œ pÒp 

απαντούν µόνο σε λυρικά µέρη. Η συλλογική έκφραση συναισθηµάτων είτε από τον 

Χορό είτε από τον Χορό και έναν ή δύο υποκριτές στους κοµµούς αντικατοπτρίζει την 

κυρίαρχη θέση του Χορού µέσα στο δράµα κυρίως στον Αισχύλο και λιγότερο στον 

Σοφοκλή.  

Ο προσδιορισµός της σηµασίας κάθε επιφωνηµατικής φράσης εξαρτάται σε 

µεγάλο βαθµό από το συγκείµενο, στο οποίο εντάσσεται, και συχνά από το πρόσωπο 

από το οποίο εκφέρεται. Ωστόσο, κάποιες φράσεις έχουν συνδεθεί µε κάποιες 

συγκεκριµένες σηµασίες. Το επιφώνηµα ŒŒŒŒ ppppÒÒÒÒpppp, το οποίο πλησιάζει σηµασιολογικά 

το επιφώνηµα papa›116, εκφράζει πόνο, που δηλώνει θυµό, έκπληξη ή σφοδρή 

συγκίνηση. Πρόκειται για την οµηρική φράση, αλλά από τον Αισχύλο και τον Σοφοκλή 

χρησιµοποιείται µόνο στα λυρικά µέρη117, σε αντίθεση µε την Ιλιάδα και τον Οµηρικό 

Ύµνο Εις Ερµήν, όπου τίθεται στην αρχή του λόγου ενός χαρακτήρα. Το ‡‡‡‡mmmm εκφράζει 

σοκ και τρόµο ή σε άλλη περίπτωση θυµό118. Αντιθέτως, η φράση fifififi∆∆∆∆ fifififi≈≈≈≈ δηλώνει 

χαρά119, το ffffeeeeËËËË δηλώνει λύπη ή αγανάκτηση120, ενώ το îîîî επίµονη διαµαρτυρία121. Το fifififiÁÁÁÁ 

                                                           
116 Βλ. Jebb 1981, 26. 
117 Βλ. Easterling 1996, 246. 
118 Βλ. Easterling 1996, 292 και 303. 
119 Βλ. Shisler 1942, 280, η οποία παραθέτει τους στίχους Αίας 694-95 και Ηλέκτρα 1234-35. 
120 Βλ. Griffith 1999, 304. Ωστόσο, στον Φιλοκτήτη 234 το feË εκφράζει χαρά. Βλ. Shisler 1942, 280. 
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fifififiÊÊÊÊ εκφέρεται όταν ο οµιλητής ανακαλύπτει κάτι φρικτό, όσον αφορά τον εαυτό του ή 

κάποιον άλλο122. Το eeee‰‰‰‰eeeennnn σηµατοδοτεί την αρχή µιας συζήτησης, συνήθως από 

«ρήτορες»123. Είναι χαρακτηριστικό ότι το e‰en αποδίδεται στη θεά Αθηνά (Αίας 101), 

στον Νεοπτόλεµο (Φιλοκτήτης 1308) και στην Κλυταιµήστρα (Ηλέκτρα 534), πιθανόν 

για να υποδηλώσει την «ανδροπρέπεια» των δύο γυναικών.  

Όσον αφορά στα παράγωγα των επιφωνηµατικών φράσεων, ο Σοφοκλής 

χρησιµοποιεί τα ακόλουθα: afiãz, a‡lnw, élalagÆ, énllÊz, eÎw, fiÊz, 

figmÒw, fiÆw, fiÆlemw, fiÆ, fikt¤r, §pkt¤r, katkt¤r, fikt¤z, 

§pkt¤z, katkt¤z, ‰ktw, fiktrÒw, fiktr«w, én¤ktw, fl¤ktstw, 

fim≈z, épm≈z, fimgÆ, énmkte¤. Από αυτά τα élalagÆ, §pkt¤z, 

fl¤ktstw και énmkte¤ δεν χρησιµοποιούνται από τους άλλους δραµατικούς 

ποιητές124. Ο Σοφοκλής χρησιµοποιεί όλες τις επιφωνηµατικές φράσεις από τις οποίες 

προέρχονται οι παραπάνω λέξεις εκτός από το §leleË, το eÈ› και το fiÊ. Γενικά στον 

Σοφοκλή χρησιµοποιούνται λιγότερα παράγωγα επιφωνηµατικών φράσεων συγκριτικά 

µε τον Αισχύλο, πράγµα που ίσως οφείλεται στο διαφορετικό ύφος των δύο ποιητών ή 

στη θεµατική των σωζόµενων τραγωδιών τους. Ωστόσο και ο Σοφοκλής, όπως και ο 

Αισχύλος, για να αποδώσει την ψυχολογική κατάσταση ενός χαρακτήρα χρησιµοποιεί 

σε ευθύ λόγο επιφωνηµατικές φράσεις, για να προσδώσει ενάργεια στον λόγο, είτε 

παράγωγά τους σε ευθύ ή πλάγιο λόγο σε άλλες περιπτώσεις ανάλογα µε τις εκάστοτε 

ποιητικές ανάγκες. 

Στον Σοφοκλή οι περισσότεροι συνδυασµοί επιφωνηµατικών φράσεων 

αποδίδονται σε άνδρες και οι επιφωνηµατικές φράσεις σε άνδρες και γυναίκες. Η µόνη 

                                                                                                                                                                          
121 Βλ. Dawe 1991, 293. 
122 Βλ. Easterling 1996, 294. 
123 Βλ. Kells 1973, 123. 
124 Για τα χωρία των τραγωδιών βλ. τον Πίνακα I µε τα παράγωγα των επιφωνηµατικών φράσεων στο 
τέλος της εργασίας. 
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φράση, που αποδίδεται µόνο σε γυναίκες, είναι το eÈ›, το ‡’g≈ σε περιπτώσεις 

θρήνου και οι συνδυασµοί ® ¶, afia› afia› και afia›, fi≈. Αντιστοίχως στους άνδρες 

αποδίδονται οι φράσεις �, î, papa›, éttata›  και οι συνδυασµοί afia› afia›, ® ¶, feË 

feË fi≈, ® ® fi≈, papa› feË, feË papa›, fi∆ Ã �, Ã fiÁ fiÊ, î î î î. Οι υπόλοιπες 

φράσεις χρησιµοποιούνται και από τα δύο φύλα. Όλες οι επιφωνηµατικές φράσεις 

εκφέρονται από θνητούς µε εξαίρεση την Αθηνά στον Αίαντα (e‰en 101), όπου η θεά 

παρουσιάζεται «ανδροπρεπής», αφού το e‰en αποτελεί χαρακτηριστικό ρητορικού 

ύφους που προσιδιάζει στον λόγο των ανδρών. Αξιοσηµείωτη είναι η εκφορά της 

επιφωνηµατικής φράσης feË δύο φορές από έναν µάντη, τον Τειρεσία (Οιδίπους 

Τύραννος 316, Αντιγόνη 1048), καθώς είναι η πρώτη φορά που ένας άνδρας µάντης 

χρησιµοποιεί επιφωνηµατική φράση. Στον Σοφοκλή υπερτερούν οι άνδρες, καθώς 

αποτελούν συχνά τους πρωταγωνιστές των δραµάτων του (πρβλ. Αίας, Φιλοκτήτης, 

Οιδίποδας) και συνεπώς τα πάσχοντα πρόσωπα. Το γεγονός αυτό δεν αποκλείεται να 

αποτελεί σύµπτωση, λόγω των συγκεκριµένων σωζόµενων τραγωδιών του Σοφοκλή, 

αφού συνήθως συµβαίνει το κεντρικό πάσχον πρόσωπο να εκφέρει και τις περισσότερες 

επιφωνηµατικές φράσεις. 

Από τις σοφόκλειες τραγωδίες ο Αίας, η Αντιγόνη και η Ηλέκτρα προσφέρουν 

χαρακτηριστικά παραδείγµατα της χρήσης των επιφωνηµατικών φράσεων από τον 

τραγικό ποιητή. Η πρώτη λόγω της χρήσης του επιφωνήµατος afia›, η δεύτερη λόγω της 

µη χρήσης επιφωνηµατικών φράσεων από την κεντρική ηρωίδα, την Αντιγόνη, και η 

τελευταία λόγω της υπερβολικής χρήσης επιφωνηµατικών φράσεων από την Ηλέκτρα 

οι οποίες εντάσσονται στη µετρική σύνθεση. Στον Αίαντα του Σοφοκλή είναι 

αξιοσηµείωτη η περίπτωση του επιφωνήµατος aaaafifififiaaaa››››. Ο ίδιος ο ήρωας (430-33) λόγω της 

κακής του µοίρας συνδέει ετυµολογικά το όνοµά του µε το επιφώνηµα αυτό, στο 

πλαίσιο της κοινής αντίληψης των αρχαίων ότι το όνοµα του καθενός είναι φορέας του 
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χαρακτήρα και της µοίρας του125. Έτσι ο κεντρικός σηµασιολογικός πυρήνας του 

ονόµατος συνδέεται παρετυµολογικά µε το επιφώνηµα aaaafifififiaaaa›››› που δηλώνει πόνο ή θλίψη 

και αναδεικνύει παραστατικά την τραγικότητα της µοίρας του ήρωα. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλες τις σωζόµενες τραγωδίες του Σοφοκλή οι 

περισσότερες επιφωνηµατικές φράσεις αποδίδονται στον κεντρικό ήρωα, ο οποίος 

συνήθως είναι άνδρας, και εποµένως στον Σοφοκλή οι επιφωνηµατικές φράσεις 

αποδίδονται κυρίως σε άνδρες και όχι σε γυναίκες. Στην Αντιγόνη για παράδειγµα οι 

περισσότερες επιφωνηµατικές φράσεις αποδίδονται στον Κρέοντα, αφού η Αντιγόνη 

χρησιµοποιεί ελάχιστες επιφωνηµατικές φράσεις, επειδή θρηνεί µε έναν δικό της µη 

συµβατικό τρόπο, σύµφωνα µε τον Benardete126. Ο θρήνος στην τραγωδία αποτελεί 

λογοτεχνικό υποείδος κατεξοχήν γυναικείου λόγου, αφού οι γυναίκες κυρίως 

συνδέονται µε τον θρήνο. Η εκφορά του θρήνου ακολουθεί συγκεκριµένες λεκτικές 

φόρµουλες, καθώς πρόκειται για τελετουργικό λόγο, των οποίων βασικό 

χαρακτηριστικό αποτελούν οι επιφωνηµατικές φράσεις. Η Αντιγόνη, όµως, υπερβαίνει 

τον τυπικό θρήνο και ακολουθεί ένα δικό της τρόπο θρήνου χωρίς τα βασικά 

γνωρίσµατα της τυπικής µορφής του θρήνου, µεταξύ αυτών και των επιφωνηµατικών 

φράσεων. 

Αντιθέτως, η Ηλέκτρα στην οµώνυµη τραγωδία του Σοφοκλή χρησιµοποιεί 

ευρέως επιφωνηµατικές φράσεις στους θρήνους της και µάλιστα σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του µέτρου. Εκφράζει τον πόνο της έλλογα αποδίδοντας τα συναισθήµατα 

οδύνης και θλίψης που τη διακατέχουν σε δοµηµένο λόγο. Η Ηλέκτρα ως τραγική 

ηρωίδα είναι αφοσιωµένη σε ένα ιερό καθήκον, την εκδίκηση για τον φόνο του πατέρα 

της, και είναι έτοιµη να θυσιάσει ακόµη και τη ζωή της. Χαρακτηριστική είναι η 

περίπτωση του κοµµού, όπου η Ηλέκτρα αρχίζει τον θρήνο της µε επιφωνηµατικές 

                                                           
125 Βλ. Garvie 1998, ad loc. 
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φράσεις (829, 830). Μετά τον κοµµό και έχοντας στα χέρια της την υδρία µε τη σποδό 

του Ορέστη, στην κορύφωση της τραγωδίας, η ηρωίδα κυριεύεται από τη θλίψη όπως 

υποδηλώνουν οι επιφωνηµατικές φράσεις (1160-1162). Όταν ο λόγος αποδεικνύεται 

ανεπαρκής για να εκφράσει το µέγεθος του πόνου της και την ένταση της σκηνής, οι 

επιφωνηµατικές φράσεις αποτελούν το µόνο µέσο έκφρασης της δεινής και τραγικής 

της κατάστασης. Η Ηλέκτρα αποτελεί ενσάρκωση του πόνου και του θρήνου, στοιχεία 

σύµφυτα µε το ήθος της, όπως την παρουσιάζει ο Σοφοκλής, τα οποία αναδεικνύονται 

και µέσω των επιφωνηµατικών φράσεων, ένας από τους τρόπους για τη σκιαγράφηση 

του χαρακτήρα της Ηλέκτρας, ίσως της πιο τραγικής ηρωίδας του. 

Σε αντίθεση µε τις Χοηφόρους του Αισχύλου, ο Σοφοκλής αποδίδει τις 

περισσότερες επιφωνηµατικές φράσεις στην Ηλέκτρα, η οποία αναλαµβάνει 

εξολοκλήρου τον θρήνο. Η πρώτη λέξη που εκφέρει στο έργο είναι επιφωνηµατική 

φράση (fi≈ 77) και µάλιστα µέσω αυτού αναγνωρίζεται από τον Ορέστη. Σε όλη τη 

διάρκεια του έργου η Ηλέκτρα εκφράζεται µε επιφωνηµατικές φράσεις, οι οποίες 

απηχούν κάθε φορά την ψυχολογική της κατάσταση. Η εξέλιξη, εποµένως, του 

χαρακτήρα και της πλοκής ανιχνεύεται και µε τη χρήση εκ µέρους της Ηλέκτρας των 

επιφωνηµατικών φράσεων. Είναι χαρακτηριστική η χρήση του επιφωνήµατος fifififi≈≈≈≈: 

εκφέρεται µόνο από την Ηλέκτρα και µάλιστα, όπως ειπώθηκε, είναι η πρώτη λέξη που 

εκφέρει, για να εκφράσει θλίψη και αγανάκτηση. Ωστόσο, σταδιακά στο τέλος του 

έργου εκφράζει χαρά για την επιστροφή του Ορέστη και την πραγµατοποίηση της 

εκδίκησης. Συνεπώς, το ίδιο επιφώνηµα στο ίδιο λεξιλογικό περιβάλλον εκφράζει το 

εντελώς αντίθετο συναίσθηµα διαχωρίζοντας ταυτόχρονα τα χρονικά επίπεδα παρελθόν 

(λύπη) και παρόν (χαρά). Η αναγνώριση των δύο αδερφών και η εκδίκηση που θα 

ακολουθήσει σηµατοδοτεί τη µεταστροφή των συναισθηµάτων της Ηλέκτρας. Ο Χορός 

                                                                                                                                                                          
126 Βλ. Benardete 1975, 22 σηµ. 75. 
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εκφέρει µόνο τρεις επιφωνηµατικές φράσεις, όπως επίσης και ο Ορέστης προς το τέλος 

λίγο πριν από την εκδίκηση. Στη σκηνή της εκδίκησης επιφωνηµατικές φράσεις 

εκφέρονται µόνο από τον Αίγισθο και την Κλυταιµήστρα, οι οποίοι συνειδητοποιούν 

την τραγική τους µοίρα. Η Ηλέκτρα παίρνει τον λόγο, σε αντίθεση µε τον Αισχύλο, 

αλλά δεν εκφέρει επιφωνηµατικές φράσεις. Έχει επιτελέσει το έργο της νωρίτερα ως 

γυναίκα θρηνώντας και προκαλώντας την εκδίκηση για το νεκρό πατέρα της. 

Συχνά στον Σοφοκλή δύο χαρακτήρες χρησιµοποιούν την ίδια επιφωνηµατική 

φράση σε αντίστοιχες ψυχολογικές καταστάσεις παρουσιάζοντας έτσι µια «κοινή» 

αντίδραση. Στον Αίαντα ο Τεύκρος (974), η Τέκµησσα (891, 937) και ο Αίας (333, 336) 

εκφράζουν τη θλίψη τους µε τη φράση fifififi≈≈≈≈ mmmm127. Στον Φιλοκτήτη το επιφώνηµα ppppaaaappppaaaa›››› 

φέρνει κοντά τη µοίρα του Νεοπτόλεµου µε αυτή του Φιλοκτήτη.  Ο πρώτος εκφράζει 

τον ψυχικό του πόνο (895), ο δεύτερος εκφράζει τον δικό του φυσικό πόνο (745-46, 

785-86)128. Στον Οιδίποδα Τύραννο ο Οιδίποδας (1182) και η Ιοκάστη (1071) 

αναφωνούν fifififiÁÁÁÁ fifififiÊÊÊÊ, όταν µαθαίνουν τη φρικτή αλήθεια129. Στην Ηλέκτρα η 

Κλυταιµήστρα, όταν την χτυπούν, αναφωνεί  ����mmmm pppp°°°°ppppllllhhhhggggmmmmaaaa (1415), όπως ακριβώς 

ο Αγαµέµνονας στον Αγαµέµνονα του Αισχύλου (1343)130, γεγονός που καταδεικνύει 

τον «µεταθεατρικό διάλογο» των δύο ποιητών. Είναι η ώρα της τιµωρίας για την 

Κλυταιµήστρα µετά τον φόνο του Αγαµέµνονα και σκόπιµα η φράση της 

Κλυταιµήστρας ανακαλεί τα λόγια του Αγαµέµνονα στον Αισχύλο, θυµίζοντας την 

αποτρόπαιη πράξη της. Είναι ίσως η µοναδική φορά στα σωζόµενα τραγικά έργα, κατά 

την οποία ένας τραγικός ποιητής ενσωµατώνει στο έργο του την ακριβή φράση από 

έναν άλλο δραµατικό ποιητή, προκειµένου να ανακαλέσει το χωρίο στη µνήµη των 

                                                           
127 Βλ. Garvie 1998, 217 και 220. 
128 Βλ. Ussher 1990, 141. 
129 Βλ. Dawe 1991, 299. 
130 Βλ. Kells 1973, 220 και Χατζηανέστη 2000, 366. 
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ακροατών και να επιτύχει το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα131. Πρόκειται δηλαδή για άµεσο 

διάλογο του Σοφοκλή µε τον Αισχύλο που λειτουργεί, τόσο σε διαδραµατικό - 

διατραγικό, όσο και σε µεταθεατρικό επίπεδο. 

Ενώ στον Αισχύλο οι επιφωνηµατικές φράσεις λειτουργούν µόνο µέσα σε µία 

συγκεκριµένη τραγωδία, στον Σοφοκλή έχουν διπλή σηµασιολογική φόρτιση, καθώς, 

εκτός από τη σηµασία που φέρουν ανάλογα µε τα συµφραζόµενα, µερικές φορές 

παίζουν σηµαντικό ρόλο στη δοµή ενός δράµατος ή και περισσοτέρων (δια-δραµατική, 

δια-τραγική προσέγγιση) και στη διαµόρφωση των χαρακτήρων του/τους. Για 

παράδειγµα η αντίδραση της Κλυταιµήστρας στην Ηλέκτρα 1415 ανακαλεί την 

αντίδραση του Αγαµέµνονα στον Αγαµέµνονα 1343 και έτσι ο Σοφοκλής διαλέγεται µε 

τον Αισχύλο. Επιπλέον, ο διάλογος αυτός είναι και ανατρεπτικός, καθώς ο Σοφοκλής 

εξισώνει την αντίδραση του Αγαµέµνονα, ενός άνδρα, µε αυτήν της Κλυταιµήστρας, 

µιας γυναίκας, η οποία ήταν και σύζυγός του. Η χρήση των επιφωνηµατικών φράσεων 

από τον Σοφοκλή εµφανίζει αρκετές διαφορές από τον Αισχύλο. Ο Σοφοκλής, σε 

αντίθεση µε τον Αισχύλο, χρησιµοποιεί λιγότερες επιφωνηµατικές φράσεις και τις 

αποδίδει κατά κανόνα σε άνδρες, κυρίως λόγω της θεµατικής των σωζόµενων 

τραγωδιών του. Επιπλέον, ο Σοφοκλής δεν αποδίδει επιφωνηµατικές φράσεις σε 

βαρβάρους, λόγω της θεµατικής των τραγωδιών του, ωστόσο δύο φορές αποδίδει 

επιφωνηµατική φράση σε µάντη και µία φορά σε θεά (το e‰en στην Αθηνά), όπως και ο 

Αισχύλος. Το σηµασιολογικό φάσµα στον Αισχύλο είναι ευρύτερο, αλλά στον Σοφοκλή 

συχνά η χρήση των επιφωνηµατικών φράσεων υποδεικνύει την «κοινή» µοίρα των 

χαρακτήρων ενός δράµατος. Για παράδειγµα στον Φιλοκτήτη ο Νεοπτόλεµος και ο 

Φιλοκτήτης εκφράζουν τον πόνο τους µε την ίδια φράση. Στην περίπτωση της 

Ηλέκτρας οι επιφωνηµατικές φράσεις που χρησιµοποιεί συµβάλλουν σηµαντικά στη 

                                                           
131 Για περισσότερες λεπτοµέρειες όσον αφορά στη λειτουργία του µεταθεάτρου στη συγκεκριµένο χωρίο 
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σκιαγράφηση του χαρακτήρα της. Συνεπώς, στον Σοφοκλή οι επιφωνηµατικές φράσεις 

δεν περιορίζονται στην έκφραση της ψυχολογικής κατάστασης, αλλά χρησιµοποιούνται 

και για τη διαµόρφωση του ήθους των χαρακτήρων ενός δράµατος. 

 

Επιφωνηµατικές φράσεις στον Ευριπίδη 

 

Οι επιφωνηµατικές φράσεις των σωζόµενων τραγωδιών του Ευριπίδη είναι: fi≈, 

afia›, papa›, ‡m, feË, e‰en, î, �m, Ùttttt›, ‡, ‡’ g≈, �, »Æ, ≥n, eÈ›. 

Επιπλέον, απαντούν συνδυασµοί επιφωνηµατικών φράσεων, είτε πρόκειται για διπλή ή 

τετραπλή επανάληψη της ίδιας φράσης, είτε για συνεκφορά δύο διαφορετικών 

επιφωνηµατικών φράσεων: î î, fi∆ fi≈, feË feË, fiÁ fiÊ, afia› afia›, © ß, ® ¶, µ ≥, feË  

dç feË dç, î î î î, �m afia›, afia› fi≈, eÈån eÈ›. 

Παρατίθενται οι στίχοι ή τα χωρία, όπου ο στίχος δεν αρκεί για τον 

προσδιορισµό της σηµασίας, µε τις επιφωνηµατικές φράσεις ανά έργο και χαρακτήρα. 

Σηµειώνεται ότι συµπεριλαµβάνεται και ο Ρήσος, αν και αµφισβητείται η πατρότητά 

του132: 

 

 

AAAAllllkkkkhhhhssssttttwwww 

 

Θάνατος 

28 î î· / t¤ sÁ prÚw melãyrw; t¤ sÁ t∞de ple›w 

 

Χορός 

213 fi∆ ZeË,t¤w ín [p«w]pò pÒrw kak«n                                                          

215 <afia›·>  ¶jes¤ tw; µ t°m tr¤xa 

226 papa› . . . . ./ Œ pa› F°rhtw, Â' ¶pra / jaw dãmartw sçw stere¤w 

                                                                                                                                                                          
της Ηλέκτρας του Σοφοκλή βλ. Ringer 1998, 200-203. 
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228 afia›· êja ka‹ sfagçw tãde 

741 fi∆ fi≈. sxetl¤a tÒlmhw 

 

Άδµητος 

258 ‡m, pkrãn ge tÆnde m naklhr¤an  

273 ‡m· tÒd' ¶pw lprÚn ékÊen 

380 ‡m, t¤ drãs d∞ta sË mnÊmenw;  

719 feË· /  e‡y' éndrÚw ¶lyw tËd° g' §w xre¤an pt° 

727 feË feË· tÚ g∞raw …w énade¤aw pl°n 

861 fi≈, stgna‹ prÒsd, stgna‹ d ˆcew 

863 fi≈ m¤ m. afia› <afia›.> 

872  afia› 

873 X. p°pnyaw êj' afiagmãtn. Ad. ® ¶ 

874 feË feË. / X. tån n°rye d' Èd¢n »fele›w  

876 fi≈ m¤ m. / X. tÚ mÆpt' efisde›n fl¤aw élÒx  

889 afia›. / X. p°raw d° g' Èd¢n élg°n t¤yhw 

890  ® ¶ / X. bar°a m¢n f°ren, ˜mw d¢  

891 feË feË. / X. tlçy'· È sÁ pr«tw �lesaw  

892  fi≈ m¤ m / X. gna›ka· smfrå d' •t°rw •t°ra  

914 da¤mnw; ‡m. plÁ går tÚ m°sn 

1064 ‡m. kÒmze prÚw ye«n §j Ùmmãtn  

1102 feË. / e‡y' §j ég«nw tÆnde mØ 'lab°w pte 

 

Άλκηστις 

299 e‰en· sÁ nËn m t«nd' épÒmnhsa xãrn 

 

Παις 

393 fi≈ m tÊxaw. ma›a dØ kãt  

 

Ηρακλής 

526 î, mØ prÒkla' êktn, §w tÒt' émbalË 

536 feË. / e‡y' hÏrm°n s', Admhte, mØ lpÊmenn 

 

MMMMÆÆÆÆddddeeeeaaaa 

 

Μήδεια 

96 fi≈, / dÊstanw §g∆ mel°a te pÒnn 

                                                                                                                                                                          
132 Στα χωρία των τραγωδιών του Ευριπίδη ακολουθείται η έκδοση του Diggle. 
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98 fi≈ m¤ m, p«w ín Ùl¤man;  

111 afia›, /  ¶payn tlãmn ¶payn megãln /êj' Ùdrm«n 

143 afia› / dã m kefalçw flÚj Èran¤a / ba¤h· t¤ d° m z∞n ¶t k°rdw;  

146 feË feË· yanãtƒ katalsa¤man  

277 afia›· pan≈lhw ≤ tãlan' épÒllma 

292 feË feË / È nËn me pr«tn éllå pllãkw, Kr°n 

330 feË feË, brt›w ¶rtew …w kakÚn m°ga 

386 e‰en· / ka‹ dØ teynçs· t¤w me d°jeta pÒlw;  

496 feË dejå xe¤r, ∏w sÁ pÒll' §lambãn 

899 lãbesye xerÚw dejçw· ‡m, kak«n  

1008 afia›. / Pa. tãd' È jndå t›sn §jhggelm°nw 

1009 afia› mãl' aÔyw. Pa. m«n tn' égg°lln tÊxhn  

1040 feË feË· t¤ prsd°rkesy° m' ˆmmasn, t°kna;  

1042 afia›· t¤ drãs; kard¤a går ‡xeta 

1056 î î. / mØ d∞ta, ym°, mØ sÊ g' §rgãsh tãde 

 

Τροφός 

115 fi≈ m¤ m, fi∆ tlÆmn 

117 met°xs; t¤ tÊsd' ¶xyew; ‡m / t°kna, mØ t pãyhy …w Íperalg« 

 

Χορός 

358 feË feË, mel°a t«n s«n éx°n 

1251 fi∆ Gç te ka‹ pamfaØw / ékt‹w Al¤ 

1274 fi∆ tlçmn, Œ kaktx¢w gÊna 

 

Άγγελος 

1210 t¤yhsn; ‡m, snyãnm¤ s, t°knn 

 

Παίδες 

1270 (¶syen) fi≈ m / X. ékÊew bån ékÊew t°knn;  

 

Παιδαγωγός 

1271 ‡m, t¤ drãs; p› fÊg mhtrÚw x°raw;  

 

Ιάσων 

1310 ‡m t¤ l°jew; Àw m' ép≈lesaw, gÊna  

1371 ·d' efis¤n, ‡m, s“ kãr& mãstrew 

1393 feË feË, msarå ka‹ padl°tr 
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1399 �m, fl¤ xrπz stÒmatw  

 

HHHHrrrraaaakkkklllleeee››››ddddaaaa 

 

Χορός 

535 feË feË, t¤ l°j pary°n m°gan lÒgn  

 

Ιόλαος 

224 flk°taw élÆtaw sggene›w - ‡m, kak«n 

433 ‡m· t¤ d∞t' ¶tercaw Œ tãlanã me  

552 feË· /  ̃ d' aÔ lÒgw s tË pr‹n eÈgen°sterw 

740 feË· / e‡y', Œ brax¤n, Ân ≤bÆsantã se / memnÆmey' ≤me›w 

 

Αλκµήνη 

718 feË· / ZeÁw §j §mË m¢n Èk ékÊseta kak«w 

 

IIIIppppppppÒÒÒÒllllttttwwww 

 

Φαίδρα 

208 afia›· / p«w ín drserçw épÚ krhn›dw /kayar«n Ídãtn  

242 feË feË, tlÆmn / ma›a, pãln m krÊcn kefalÆn   

309  ‡m. Tr. yggãne s°yen tÒde;  

345 feË· / p«w ín sÊ m l°jeaw èm¢ xrØ l°gen;  

503 î mÆ se prÚw ye«n, eÔ l°gew går afisxrå d° 

569 fi≈ m afia›· / Œ dstãlana t«n §m«n payhmãtn 

594 afia› ® ¶ prÒdtw §k f¤ln 

672 §tÊxmen d¤kaw. fi∆ gç ka‹ f«w / pç pt' §jalÊj tÊxaw;  

 

Τροφός 

297 e‰en· t¤ sgòw; Èk §xr∞n sgçn, t°knn 

353 ‡m, t¤ l°jew, t°knn; Àw m' ép≈lesaw 

776 (¶syen) fiÁ fiÊ· / bhdrme›te pãntew fl p°law dÒmn 

 

Χορός 

362 êew �, ¶klew � / énÆksta tçw / trãnn pãyea m°lea yrem°naw;  

365 katanÊsa fren«n. fi≈ m, feË feË / Œ tãlana t«nd' élg°n 

431 feË feË· tÚ s«frn …w èpantaxË kalÚn  

591 �m §g∆ kak«n· prd°dsa, f¤la 
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680 feË feË, p°prakta, kÈ kat≈rynta t°xna 

778 feË feË, p°prakta· basl‹w Èk°t' ¶st dØ  

811 fi∆ fi∆ tãlana mel°n kak«n 

813 afia› tÒlmaw, / ba¤w yanËs' éns¤ƒ te smfrò 

866 feË feË· tÒd' aÔ nexmÚn §kdxa›w  

870 feË feË, t«n §m«n trãnnn dÒmw 

881 afia›, kak«n érxhgÚn §kfa¤new lÒgn 

1145 ¶tekew énÒnata· feË / man¤ ye›sn  

1146 fi∆ fi≈· / szÊga Xãrtew, t¤ tÚn tãlan' §k patr¤aw gçw  

1255 afia›· k°kranta smfrå n°n kak«n 

 

Θησεύς 

799 ‡m· t°knn m mÆ t slçta b¤w;  

806 afia›· t¤ d∞ta t›sd' én°stemma kãra  

817 �m §g∆ pÒnn· ¶payn, Œ tãlaw 

830 afia› afia›, m°lea m°lea tãde pãyh 

844 �m m <                         > s°yen 

874 ‡m· tÒd' Ân êll prÚw kak“ kakÒn 

884 kakÒn· fi∆ pÒlw / IppÒltw eÈn∞w t∞w §m∞w ¶tlh yge›n   

925 feË, xr∞n brt›s t«n f¤ln tekmÆrn  

936 feË t∞w brte¤aw - p› prbÆseta; - frenÒw 

1064 ‡m, tÚ semnÚn Àw m' épktene› tÚ sÒn 

1312 ‡m. /  Ar. dãkne se, YhseË, mËyw; éll' ¶x' ¥sxw 

1446 ‡m, t°knn, t¤ dròw me tÚn dsda¤mna;  

1454 ‡m frenÚw s∞w eÈsebËw te kégay∞w   

 

Ιππόλυτος 

1051 ‡m, t¤ drãsew; Èd¢ mhntØn xrÒnn  

1070 afia›, prÚw ∏par· dakrÊn §ggÁw tÒde 

1078 feË· /  e‡y' ∑n §matÚn prsbl°pen §nant¤n / stãny' 

1347 afia› afia›· / dÊsthnw §g≈, patrÚw §j éd¤k  

1350 épÒlla tãlaw, ‡m m 

1354 © ß· / Œ stgnÚn ˆxhm ·ppen 

1358 feË feË· prÚw ye«n, étr°ma, dm«ew 

1370 afia› afia›· /  ka‹ nËn ÙdÊna m ÙdÊna ba¤ne 

1384 fi≈ m¤ m· / t‹ f«;  p«w épallã/j btån §mån  

1401 �m· frn« dØ da¤mn' ¥ m' ép≈lesen 
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1415 feË· / e‡y' ∑n éra›n da¤msn brt«n g°nw 

1444 afia›, kat' ˆssn kgxãne m' ≥dh skÒtw 

 

AAAAnnnnddddrrrrmmmmããããxxxxhhhh 

 

Ανδροµάχη 

70 ‡m· p°psta tÚn §mÚn ¶kyetn gÒnn;  

183 feË feË / kakÒn ge ynht›w tÚ n°n ¶n te t« n°  

384 ‡m, pkrån klÆrsn a·res¤n t° m  

394 ‡m kak«n t«nd': Œ tãlan' §mØ patr¤w 

435 ‡m· dÒlƒ m' Íp∞lyew, ±patÆmeya 

443 ‡m· t¤ d∞tã s' È katast°n, t°knn;  

 

Παις 

513 �m m, t¤ pãy; tãlaw  

535 �m m, t¤ d' §g∆ kak«n  

 

Πηλεύς 

693 ‡m, kay' Ellãd' …w kak«w nm¤zeta 

1072 afia›· prÒmantw ymÚw Àw t prsdkò.  

1173 �m §g≈, kakÚn Ân ır« tÒde  

1175 fi≈ m¤ m, afia› / Œ pÒl Yessal¤aw, dl≈lamen  

1188 afia›, ® ¶· Œ pa› / mÆpte s«n lex°n tÚ ds≈nmn  

1200 Ùttttt›, dãdxã <s> tãlaw §g∆  

1206 [�m m, tala¤prn §m¢] 

 

Ερµιόνη 

825 fi≈ m¤ m / spãragma kÒmaw ÙnÊxn te / dãÛ' émÊgmata yÆsma  

829 afia› afia› / ¶rr' afiy°rn plkam«n §/m«n êp, leptÒmtn fãrw 

846 ‡m pÒtm / pË m prÚw f¤la flÒj;  

1066 ‡m· tÒd' ≥dh denÒn. Èx ˜sn tãxw  

 

Άγγελος 

1070 �m m / ·aw ı tlÆmn éggel«n ¥k tÊxaw  

 

Χορός 

1076 î î, t¤ drãsew, Œ gera°; mØ p°s˙w 

1197 Ùttttt›, yanÒnta despÒtan gÒw 
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1226 fi∆ fi≈· / t¤ kek¤nhta, t¤nw afisyãnma  

 

EEEEkkkkããããbbbbhhhh 

 

Πολύδωρος 

55 feË· / Œ m∞ter, ¥tw §k trannk«n dÒmn  

    dÊlen ∑mar e‰dew, …w prãssew kak«w  

 

Εκάβη 

154 ‚ §g∆ mel°a, t¤ pt' épÊs;  

158 tçw È fertçw; �m m / t¤w émÊne m; p¤a geneã, / p¤a d¢ pÒlw; 

175 fi∆ t°knn / […w efid∞w ·an ·an é˝ fãman per‹ sçw cxçw] 

180 ‡m t°knn / P. t¤ me dsfhme›w; fr¤mã m kakã  

182 afia› sçw cxçw / P. §jaÊda· mØ krÊchw darÒn  

229 afia›· par°sthx', …w ¶k', ég∆n m°gaw 

419 ‡m· t¤ drãs; p› teletÆs b¤n;  

438 ‚ 'g≈, prle¤p· lÊeta d° m m°lh 

511 ‡m, t¤ l°jew; Èk êr' …w yanm°nw  

676 ‚ 'g∆ tãlana· m«n tÚ bakxe›n kãra  

681 ‡m, bl°p dØ pa›d' §mÚn teynhkÒta 

685 afia›, katãrxma nÒmn, / bakxe›n, §j élãstrw  

702 �m afia›, / ¶mayn §nÊpnn Ùmmãtn   

812 ‡m tãlana, p› m' Ípejãgew pÒda;  

864 feË. / Èk ¶st ynht«n ˜stw ¶st' §leÊyerw  

 

Πολυξένη 

191 ‡m mçter, p«w fy°gg˙;  

 

Οδυσσεύς 

313 e‰en· t¤ d∞t' §re› tw, ≥n tw aÔ fanª  

 

Χορός 

332 afia›· tÚ dËln …w kakÚn p°fk' ée‹  

475 � m tek°n §m«n  

476 �m pat°rn xynÒw y' / ì kapn« katere¤peta  

712 ‡m, t¤ l°jew; xrsÚn …w ¶x ktan≈n;  

1238 feË feË· brt›sn …w tå xrhstå prãgmata  
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Ταλθύβιος 

497 feË feË· g°rn m°n efim', ̃ mw d° m yane›n  

 

Αγαµέµνων 

785 feË feË· t¤w Ït dstxØw ¶f gnÆ;  

 

Πολυµήστωρ 

956 feË· / Èk ¶stn Èd¢n pstÒn, Ît' eÈdj¤a  

1035 (¶ndyen) �m, / tflËma f°ggw Ùmmãtn tãlaw 

1037 �m mãl' aÔyw, t°kna, dstÆn sfag∞w 

1056 �m §g≈, pò b«, pò st«, pò k°ls 

1069 î î, / s¤ga· krptån bãsn afisyãnma  

1088 afia›, fi∆ Yrπkhw lgxfÒrn ¶npln 

1091 fi∆ Axa¤. / fi∆ Atre›da. / bån bån ét«, bãn 

1092 Ã ‡te· mÒlete prÚw ye«n 

1098 �m §mçw l≈baw / p› trãpma, p› prey«;  

1124 �m, t¤ l°jew; ∑ går §ggÊw §st¤ p;  

1252 ‡m, gnakÒw, …w ¶x', ≤ss≈menw  

1255 ‡m t°knn t«nd' Ùmmãtn t' §m«n tãlaw 

 

IIIIkkkk°°°°ttttddddeeeewwww 

 

Χορός 

85 §w gÒw pãyw p°fken. ® ¶ / yanËsa t«nd' élg°n lay¤man 

275 [fi≈ m· lãbete f°rete p°mpete ~kr¤nete~  

463 feË feË· kak›sn …w ˜tan da¤mn dd“  

628 fi∆ ZeË, tçw palamãtrw / padgÒne pÒrw Inãx  

918 fi∆ t°knn, dstx∞ / s' ¶trefn ¶fern Íf' ¥patw  

1072 fi≈, / gÊna, denÚn ¶rgn §jergãs  

1074 ® ¶, / sx°tla tãde pay≈n 

1077 fi∆ tãlaw / met°laxew tÊxaw OfidpÒda, g°rn  

1114 fi∆ /tãde dØ pa¤dn ≥dh fym°nn  

1127 fi∆ fi≈, / pa›, dãkra f°rew f¤la   

1133 fi∆ fi≈· / pË d¢ pÒnw §m«n t°knn 

1148 afia› tÊxaw· ëlw gÒn / ëlw <d'> élg°n §m‹ pãrestn 

 

Άδραστος 
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156 ‡m: d≈kew m' √ mãlst' §g∆ 'sfãlhn 

769 ‡m· pÒsƒ sfn snyane›n ín ≥yeln 

805 fi∆ fi≈.      X. t«n g' §m«n kak«n §g≈ 

806 <X.> t«n g' §m«n kak«n §g≈. / <Ad.> afia›.   X. .      .      .      .      .  

819 afia›.  X. t›w tekËs d' È l°gew;  

828 fi∆ fi≈ m¤ m / katã me p°dn gçw ßl  

 

Αίθρα 

291 afia›.    Yh. tå tÊtn Èx‹ s‹ stenakt°n 

 

Ευάδνη  

999 xalketex°w, afia›,  Kapan°w; / prÚw d' ¶ban drmåw §j §m«n / ‡kn  

 

Ίφις 

1080 ‡m· t¤ dØ brt›sn Èk ¶stn tÒde 

1094 e‰en· t¤ dØ xrØ tÚn tala¤prÒn me drçn;  

 

Παίδες 

1139 bebçsn, Èk°t' efis¤n· ‡m pãter 

 

HHHHrrrraaaakkkkllll∞∞∞∞wwww 

 

Αµφιτρύων 

217 feË· / Œ ga›a Kãdm (ka‹ går §w s' éf¤jma  

887 <¶syen> fi≈ m m°lew / X. fi∆ ZeË, tÚ sÚn g°nw êgnn aÈt¤ka  

891 fi∆ st°ga / X. katãrxeta xreÊmat' êter tpãnn  

894 fi∆ dÒm / X. prÚw a·mat', Èx‹ tçw Dnsãdw  

898 afia› kak«n / X. afia› d∞ta tÚn geraÚn …w st°n  

1051 fÒnw ˜sw ˜d'  Am. î î,  / dã m' Ùle›te. <X.> kex / m°nw §pant°lle 

1066 X.  t°knn ˆleyrn    Am. �m 

1067 X.  s°yen te padÚw    Am. afia› / X. Œ pr°sb. Am. s›ga s›ga  

1210 dãkrn §kbal≈n· fi∆ pa›, katã / sxeye l°ntw égr¤ ymÒn 

 

Μεγάρα 

451 e‰en· t¤w flereÊw, t¤w sfageÁw t«n dspÒtmn  

460 feË· / ∑ plÊ ge dÒjhw §j°pesn eÈ°lpdw 
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Ηρακλής 

629 î, / ·d' Èk éfçs' éll' énãptnta p°pln / ts«de mçlln· œd' ¶bht' §p‹ jrË;  

906 <¶syen> µ ≥· t¤ dròw, Œ DÚw pa›, melãyrƒ;  

1106 »Æ, t¤w §ggÁw µ prÒs f¤ln §m«n 

1120 papa›, tÒd' …w Ïpptn ºn¤j pãln 

1132 ‡m· t¤n' ˆcn tÆnde d°rkma tãlaw;  

1140 afia›· stenagm«n gãr me perbãlle n°fw 

1146 ‡m· t¤ d∞ta fe¤dma cx∞w §m∞w  

1157 ‡m, t¤ drãs; p› kak«n §rhm¤an  

1340 ‡m· pãrerga <     > tãd' ¶st' §m«n kak«n 

1358 e‰en· gera°, tåw §måw fgåw ıròw 

1374 ‡m dãmartw ka‹ t°knn, ‡m d' §mË / …w éyl¤w p°praga  

1397 feË· / aÈtË gen¤mhn p°trw émnÆmn kak«n 

 

Λύκος 

749 fi≈ m¤ m / X. tÒde katãrxeta m°lw §m‹ klÊen / f¤ln §n dÒmw 

867 µn fidÊ· ka‹ dØ tnãsse krçta balb¤dn êp  

 

Χορός 

875 Ùttt›, st°najn· épke¤reta  

888 fi∆ ZeË, tÚ sÚn g°nw êgnn aÈt¤ka  

900 afia› d∞ta tÚn geraÚn …w st°n  

913 Ag. teynçs pa›dew.    X. afia› / Ag.  stenãzey' …w stenaktã  

1025 afia›, t¤na stenagmÚn / µ gÒn µ fyt«n »dån µ t¤n' A / da xrÚn   

1028 feË feË· / ‡desye, dãndxa kl∞yra / kl¤neta ÍcpÊln dÒmn 

1031 fi≈ m / ‡desye d¢ t°kna prÚ patrÚw /êyla ke¤mena dstãn  

1050 §ge¤rete.    X. ‡m / fÒnw ˜sw ˜d' Am. î î, dã m' Ùle›te 

 

Θησεύς 

1195 feË feË· t¤w éndr«n œde dsda¤mn ¶f;  

1214 e‰en· s¢ tÚn yãssnta dstÆnw ßdraw  

 

IIIInnnn 

 

Ίων 

275 e‰en· / t¤ da‹ tÒd'; îr' élhy¢w µ mãthn lÒgw;  

359 ‡m· prsƒdÚw ≤ tÊxh t»m“ pãye 

1312 feË. / denÒn ge ynht›w tÁw nÒmw …w È kal«w  
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1369 feË feË· kat' ˆssn …w ÍgrÚn bãll dãkr 

1473 �m· nÒyn me pary°nem' ¶tkte sÒn;  

1477 afia›· p°fka dsgenÆw. m∞ter, pÒyen;  

1516 feË· / îr' §n faenna›w ≤l¤ perptxa›w  

 

Κρέουσα 

330 feË· / p°pny° tw s∞ mhtr‹ taÎt' êllh gnÆ 

763 �m, yãnm / Pr. yÊgater. Kr. Œ tãlan' / §g∆ smfrçw 

765  afia› afia›· / danta›w ¶tpen ÙdÊna me ple-/ mÒnn t«nd' ¶s  

790 Ùttt›· tÚn d' §mÚn êteknn êteknn ¶lak 

902 ‡m m· ka‹ nËn ¶rre / ptan›w èrpasye‹w y¤na /pa›w m ka‹ s¤ 

907 »Æ, tÚn LatËw aÈd« / ̃ st' Ùmfån klhr›w  

1445 fi∆ fi≈, lamprçw afiy°rw émptxa¤ 

1501 fi∆ <fi≈>· dena‹ m¢n <afl> tÒte tÊxa 

 

Χορός 

714 fi∆ derãdew ParnasË p°traw  

752 fi∆ da›mn / Kr. tÚ fr¤mn m¢n t«n lÒgn Èk eÈtx°w 

754 fi∆ tlçmn / Kr. éll' ∑ t yesfãts despt«n nse›;  

756 afia› t¤ dr«men; yãnatw œn ke›ta p°r;  

832 ‡m, kakÊrgw êndraw …w ée‹ stg« 

923 ‡m, m°gaw yhsarÚw …w én¤gnta  

1113 ‡m, t¤ l°jew; Ît p lelÆmmeya  

 

Πρεσβύτης 

960 feË· / tlÆmn sÁ tÒlmhw, ı d¢ yeÚw mçlln s°yen  

966 ‡m, dÒmn s«n ˆlbw …w xemãzeta 

984 �m, kak¤z˙· f°re, sÁ nËn bÊle° t 

 

TTTTrrrrƒƒƒƒããããddddeeeewwww 

 

Εκάβη 

105 afia› afia› / t¤ går È pãra m mel°a stenãxen  

115 ‡m kefal∞w, ‡m krtãfn /pler«n y', Àw m pÒyw efll¤ja  

130 afia›, Tr¤aw §n kÒlpw /tån Menelã metansÒmena /stgnån êlxn 

138 �m, yãkw ·w yãss / skhna›w §f°drw Agamemnn¤aw  

161 ‚ §g≈, t¤ y°ls'; ∑ pÊ m' ≥dh  

164 fi∆ fi≈. / m°lea, mÒxyn §paksãmena, / Trƒãdew, §jrm¤zesy ‡kn 
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168 ® ¶. / mÆ nÊn m tån /§kbakxeÊsan Kassãndran 

173  fi∆ fi≈. / Tr¤a Tr¤a dÊstan', ¶rrew 

190 feË feË. / t« d' è tlãmn /pË pç ga¤aw dleÊs graËw 

193 afia› afia› / tån parå pryÊrw flakån kat°xs'  

241 afia›, t¤n' µ / Yessal¤aw pÒln Fyãdw e‰paw  

251 ∑ tç Lakedamn¤a nÊmfa / dÊlan; �m m 

265 �m §g≈· tãfƒ prÒspln §tekÒman 

278 ® ¶. / êrasse krçta kÊrmn, / ßlk' ÙnÊxess d¤ptxn pareãn  

281 fi≈ m¤ m / msar« dl¤ l°lgxa / ft‹ dleÊen  

345 ¶j te megãln §lp¤dn. ‡m, t°knn 

498 ‚ 'g∆ tãlana, då gãmn mçw ßna  

578 ‡m.     An. t¤ paçn' §mÚn stenãzew;  

579 afia› . An. t«nd' élg°n / Ek. Œ ZeË An. ka‹ smfrçw  

584 feË feË. Ek. feË d∞t' §m«n / An. kak«n. Ek. fiktrå tÊxa  

624 ‚ 'g∆ tãlana. tËt' §ke›n' ˜ m pãla  

628 afia›, t°knn, s«n éns¤n prsfagmãtn 

629 afia› mãl' aÔyw, …w kak«w dÒllsa 

795 t«nde går êrxmen. ‚ 'g∆ pÒlew 

796 ‡m d¢ s°yen· t¤ går Èk ¶xmen;  

998 e‰en· b¤& går pa›da fπw <s'> êgen §mÒn 

1187 ‡m, tå pÒll' éspãsmay' a· t' §ma‹ trfa‹  

1229 st°naze, mçter,       Ek. afia›  

1230 X. nekr«n ‡akxn. Ek. ‡m / X. ‡m d∞ta s«n élãstn kak«n  

1272 ‚ 'g∆ tãlana· tËt dØ tÚ l¤syn  

1287 Ùtttt›. / KrÒne, prÊtan FrÊge, gen°ta  

1294 Ùtttt›. / l°lampen Ilw 

1302 fi∆ gç trÒfme t«n §m«n t°knn 

1312 fi∆ fi≈, Pr¤ame Pr¤ame / sÁ m¢n ÙlÒmenw êtafw êflw  

1317 fi∆ ye«n m°layra ka‹ pÒlw f¤la 

1327 fi∆ <fi≈>, trmerå trmerå /m°lea, f°ret' §mÚn ‡xnw 

 

Ηµιχόριον Β 

176 ‡m. trmerå skhnåw ¶lpn 

187 fi∆ fi≈. / t¤w m' Arge¤n µ Fytçn / µ nhsa¤an êje x≈ran  

 

Χορός 

197 afia› afia›, p¤w d' ‡ktw / tãnd' ín lÊman §jaãzw;  
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1118 fi∆ fi≈, / ka¤n' §k kan«n metabãllsa /xyn‹ sntx¤a 

1216 ® ¶, fren«n /¶ygew ¶ygew 

1226 afia› afia›· / pkrÚn ˆdrma ga›a 

1231 ‡m d∞ta s«n élãstn kak«n 

1237 fi≈ m¤ m / Ek. Œ f¤ltata gna›kew  

1251 fi∆ fi≈· / mel°a mÆthr, ∂ tåw megãlaw  

1303 Ek. fi∆ gç trÒfme t«n §m«n t°knn. / © ß 

1318 Ek. fi∆ ye«n m°layra ka‹ pÒlw f¤la, / © ß 

1331 fi∆ tãlana pÒlw· ̃ mw 

 

Κασσάνδρα 

325 pãlle pÒd afiy°rn, <ênag> ênage xrÒn· / eÈãn, eÈ› 

335 bÒasn Ím°nan Ã / makar¤aw éda›w /fiaxa›w te nÊmfan  

 

Ανδροµάχη 

584 feË feË. Ek. feË d∞t' §m«n / An. kak«n. Ek. fiktrå tÊxa  

618 feË feË· / êllw tw A‡aw, …w ¶ke, deÊterw / padÚw p°fhne s∞w 

720 ‡m, gãmn tÒd' …w klÊ me›zn kakÒn 

722 afia› mãl'· È går m°tra pãsxmen kakã 

 

Ελένη 

945 e‰en. / È s', éll' §matØn tÈp‹ t«d' §rÆsma  

 

HHHHllll°°°°kkkkttttrrrraaaa 

 

Ηλέκτρα 

112 sÊnten' (Àra) pdÚw ırmãn· � / ¶mba ¶mba katakla¤sa 

114 fi≈ m¤ m / §genÒman Agam°mnnw / ka¤ m' ¶tkte KltamÆstra  

120 feË feË sxetl¤n pÒnn /ka‹ stgerçw zÒaw 

127 sÊnten (Àra) pdÚw ırmãn: �, / ¶mba ¶mba katakla¤sa 

129 fi≈ m¤ m / t¤na pÒln, t¤na d' ‰kn, Œ / tlçmn sÊggn', élateÊew  

150 ® ¶, drÊpte kãra / Âa d° tw kÊknw éx°taw  

159 fi≈ m, <fi≈> m / pkrçw m¢n pel°kew tmçw / sçw, pãter 

201 ‡m tË katafym°n /tË te z«ntw élãta 

215 ‡m, gna›kew, §j°bhn yrhnhmãtn 

243 ‡m, t¤ gãr m t«nd° g' §st‹ f¤ltern;  

907 e‰en· t¤n' érxØn pr«tã s' §je¤p kak«n 

959 e‰en· km¤zen tËde s«m' ¶s xre∆n  
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1198 fi∆ fi≈ m. p› d' §g≈, t¤n' §w xrÒn 

 

Ορέστης 

244 feË feË· t¤ da‹ sÁ s“ kasgnÆtƒ, dke›w;  

262 feË· / genna›n êndr' ¶lejaw, eÔ te drast°n 

282 feË· / e‡y' ∑n Or°sthw plhs¤n klÊn tãde 

290 ‡m, tÒd' Ân e‰paw· a‡syhsw går Ôn 

367 feË· / Èk ¶st' ékrb¢w Èd¢n efiw eÈandr¤an 

596 e‰en· f¤law m¢n ≤dnåw éspasmãtn 

618 e‰en· sÁ dØ tÈny°nde bÊlesn, g°rn 

968 feË· / p«w går ktãn nn, ¥ m' ¶yrece kêteken;  

1177 fi∆ Gç ka‹ ZeË panderk°ta / brt«n, ‡dete tãd' ¶rga fÒn / a 

1190 fi∆ F›b', énÊmnhsaw d¤ka' / êfanta, fanerå d' §j°pra / jaw  

1208 fi≈ m, prÚw p°dƒ / tye›sa gÒnma m°lea; takÒman d' §g≈  

 

Χορός 

988 fi≈, / bas¤lea gÊna xynÚw Arge¤aw 

1185 fi∆ tÊxaw, sçw tÊxaw / mçter tekËs'/êlasta m°lea ka‹ p°ra   

 

Κλυταιµήστρα 

1109 ‡m tãlana t«n §m«n blemãtn 

1167 fi≈ m¤ m / X. �mja kég∆ prÚw t°knn xerm°nhw  

 

∆ιόσκουροι 

1327 feË feË· denÚn tÒd' §ghrÊs  

 

IIIIffffgggg°°°°nnnneeeeaaaa ≤≤≤≤ §§§§nnnn TTTTaaaaÊÊÊÊrrrrwwww 

 

Ιφιγένεια 

143 fi∆ dma¤ 

146 mlpçw élÊrw §l°gw, afia› 

155 ‡m <m> frËdw g°nna 

156 feË feË t«n Arge mÒxyn 

157 fi∆ da›mn 

216 nÊmfan, ‡m, dÊsnmfn  

217 t“ tçw Nhr°w kÊraw, afia› 

342 e‰en· sÁ m¢n kÒmze tÁw j°nw ml≈n 

361 ‡m (kak«n går t«n tÒt' Èk émnhmn«) 
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467 e‰en· / tå t∞w yeË m¢n pr«tn …w kal«w ¶xh 

472 feË· / t¤w îra mÆthr ≤ tekËs Ímçw pte 

559 feË· / …w eÔ kakÚn d¤kan §jeprãjat 

845 fi∆ Kklp‹w •st¤a· fi∆ patr¤w 

861 feË feË xern¤bn §ke¤<nn: ‡m> 

 

Χορός 

186 ‡m, t«n Atredçn ‡kn 

187 ¶rre f«w skÆptrÒn, <t> ‡m 

576 feË feË· t¤ d' ≤me›w · t' §m‹ gennÆtrew;  

651Œ sx°tl pmpa‹ - feË feË - / <dÊ> dllËsa: afia› 

 

Βουκόλος 

291 ‡m, ktene› me· p› fÊg; par∞n d ırçn 

 

Ορέστης 

627 feË· / p«w ên m' édelf∞w xe‹r perste¤leen ên;  

855 ‡m. dk« går È par≈n s' ırçn §ke› 

1028 ‡m, defyãrmesya· p«w sye›men ên;  

 

EEEEllll°°°°nnnnhhhh 

 

Ελένη 

125 afia›· kakÚn tÒd' e‰paw Âw kakÚn l°gew 

166 dãkrsn µ yrÆnw µ p°nyesn; afia› / pterfÒr neãndew 

229 feË feË, t¤w µ Frg«n / µ t¤w Ellan¤aw épÚ xynÚw  

335 fi∆ m°lew èm°ra / t¤n' êra tãlana t¤na lÒgn / dakrÒent' ékÊsma;  

362 fi∆ tãlana Tr¤a / d' ¶rg' ênerg' ˆllsa m°leã t' ¶tlaw  

540 �m, pÒy' ¥jew; …w pyenÚw ín mÒlw.] 

594 ‚ g≈· t¤w ≤m«n §g°net' éylt°ra;  

661 ® ¶· pkråw §w érxåw ba¤new 

662 ® ¶· pkrån d' §renòw fãtn 

676 �m §m«n den«n, ltr«n ka‹ krhnçn 

684 tå d¢ <så> katå m°layra pãyea pãyea mç / ter, ‚ 'g≈.   

761 e‰en· tå m¢n dØ deËr' ée‹ kal«w ¶xe 

777 feË feË· makrÒn g' ¶lejaw, Œ tãlaw, xrÒnn  

857 ‚ §g∆ tãlana· t∞w tÊxhw går œd' ¶x 

1196 Men°law / ‡m, p«w frãs; / t°ynhk° m 
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1205 ‡m, dk« m¢n kémÚn œd' ¶xen pÒsn 

 

Χορός 

211 afia›  da¤mnw plstÒn/m›raw te sçw, gËna. 

 

Μενέλαος 

435 »Æ· t¤w ín plrÚw §k dÒmn mÒl 

445 î· mØ prse¤le xe›ra mhd' �ye b¤& 

453 afia›· tå klenå pË 'st¤ m strateÊmata;  

688 �m· ygatrÚw d' ErmÒnhw ¶stn lÒgw;  

 

Θεοκλύµενος 

1180 »Æ, xalçte klªyra· lÊey' flppkåw 

 

FFFF¤¤¤¤nnnnssssssssaaaa 

 

Αντιγόνη 

109 fi∆ pÒtna pa› / LatËw Ekãta, katãxalkn ëpan / ped¤n éstrãpte  

127 ® ® / …w gaËrw, …w fberÚw efisde›n 

182 fi≈, / N°mes ka‹ DÚw barÊbrm brnta‹ 

1274 ‚ 'g≈, t¤ l°jew, m∞ter;    I. È f¤l', éll' ßp 

1492 ègemÒnema nekr›s plÊstnn. afia›, fi≈ m  

1493 Œ PlÊnekew, ¶fw êr' §p≈nmw· �m, Y∞ba 

1508 fi≈ m¤ m / t¤w Ellåw µ bãrbarw µ / t«n prpãry' eÈgenetçn  

1530 Ùttt›, le›pe sÁw / dÒmw, élaÚn ˆmma f°rn 

1550 <Œ> pãter, �m / O. �m §g∆ pay°n 

1559 Œ pãter, �m / O. afia›. An. t¤ tÒde katast°new;  

1740 feË tÚ xrÆsmn fren«n / An. §w patrÒw ge smfråw / eÈkleç me yÆse  

 

Πολυνείκης 

269 »Æ, t¤w �tw; µ ktÊpn fbÊmeya;  

373 ¶xsan, ‡m t«n §m«n §g∆ kak«n 

 

Χορός 

246 Fn¤ss& x≈r&. feË feË / knÚn aÂma, knå t°kea  

310 fi∆ fi≈, mÒlw fane‹w / êelpta kédÒkhta matrÚw »l°naw 

317 xarmnçn; fi∆ t°kw / ¶rhmn patr«n ¶lpew dÒmn  

680 fi≈, barbãrw lta›w / bçy bçy tãnde gçn 
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1284 afia› afia›, trmerån fr¤k& / trmerån fr°n' ¶x· då sãrka d' §mån  

1290 fi≈ m pÒnn, fi∆ ZeË, fi∆ Gç / ımgen∞ d°ran, ımgen∞ cxån  

1296 feË dç feË dç, d¤dm y∞rew / fÒna cxa‹ dr‹ pallm°n  

1425 feË feË, kak«n s«n, Ofid¤p, s' ˜sn st°n 

 

Τειρεσίας 

849 e‰en, pãresmen· t¤ me kale›w spdª, Kr°n;  

 

Άγγελος 

1067 »Æ, t¤w §n pÊlas dmãtn kre›;  

1069 »Ø mãl' aÔyw· då makrË m°n, éll' ˜mw  

1217 afia›· t¤ m' Èk e‡asaw §j eÈagg°l  

 

Κρέων 

1310 ‡m, t¤ drãs; pÒter' §matÚn µ pÒln  

1332 ‡m, tÚ m¢n shme›n efisr« tÒde 

1340 afia›· / megãla m yre›w pãyea ka‹ pÒle 

1345 ‡m jmfrçw barptmtãtaw 

1346 ‡m kak«n dÊsthnw, Œ tãlaw §g≈ 

 

Οιδίποδας 

1551 �m §m«n pay°n· pãra går stenãxen tãd', éte›n 

1560 afia›.   An. t¤ tÒde katast°new;  

1615 e‰en· t¤ drãs d∞y' ı dsda¤mn §g≈;  

1723 fi∆ fi≈, dstxestãtaw fgåw  

1725 fi∆ fi≈, denå de¤n' §g∆ tlãw 

 

OOOOrrrr°°°°sssstttthhhhwwww 

 

Ηλέκτρα 

161 tãlaw. Hl. feË mÒxyn / êdkw êdka tÒt' êr' ¶laken ¶laken 

253 ‡m, kas¤gnht', ̂ mma sÚn tarãsseta 

266 ‚ 'g∆ tãlana, t¤n' §pkr¤an lãb 

274 î î· / t¤ d∞ta m°llet';  

849 ‡m· t¤ xr∞m' ¶drase; t¤w d' ¶pes° nn;  

855 afia›, dxÒmesya· d∞lw e‰ lÒgƒ 

859 ‡m· prs∞lyen §lp¤w, ∂n fbm°nh  

976 fi∆ fi≈, pandãkrt' /  §fam°rn ¶ynh 
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1018 ‚ §g≈· prÚ tÊmb gãr s' ır«s' énast°n 

1020 ‚ §g∆ mãl' aÔyw· Àw s' fidËs' §n ˆmmasn  

1052 feË· / p«w ín j¤fw n∆ taÈtÒn, efi y°mw, ktãn  

 

Ορέστης 

275 î î: / t¤ d∞ta m°llet'; §jakr¤zet' afiy°ra /pter›w 

412 ‡m dgm«n, Âw §laÊnma tãlaw 

722 ‡m, prd°dma, kÈk°t' efis‹n §lp¤dew 

774 e‰en. §w knÚn l°gen xrÆ.     P. t¤nw énagka¤ p°r;   

1155 feË· / Èk ¶stn Èd¢n kre›ssn µ f¤lw safÆw 

 

Χορός 

316 afia›, / drmãdew Œ pterfÒr / ptnãdew yea¤ 

327 feË mÒxyn, ·n, Œ tãlaw, / Ùrexye‹w ¶rrew 

1353 fi∆ fi∆ f¤la / ktÊpn §ge¤rete, ktÊpn ka‹ bån  

1537 fi∆ fi∆ tÊxa / ßtern efiw ég«n' ßtern aÔ dÒmw  

 

Ελένη 

1296 <¶ndyen> fi∆ PelasgÚn Argw, ̂ llma kak«w 

 

Ερµιόνη 

1347 ‚ §g≈· t¤naw tÊsd' efisr«;  

 

Φρύγας 

1375 afia›· pç fÊg, j°na, plÚn afi / y°r' émptãmenw µ  

1381 Iln Iln, �m m / FrÊgn êst ka‹ kall¤bln  

1390 Ùttt›· / fial°mn fial°mn / Dardan¤a tlãmn  

1396 bãrbar l°gsn, / afia›, Asãd fnò basl°n  

1465 è d én¤axen ‡axen: I∆ m¤ m / lekÚn d' §mbalËsa p∞xn st°rnw  

 

Μενέλαος 

1598  Me. î î, mhdam«w drãshw tãde  

1610 ‡m, t¤ drãs; Or. pe›y' §w Arge¤w ml∆n  

 

BBBBããããkkkkxxxxaaaa 

 

Χορός 

141 eÈ›. / =e› d¢ gãlakt p°dn, =e› d' ‡n, / =e› d¢ melssçn n°ktar 
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582 fi∆ fi∆ d°spta d°spta / mÒle nn èm°tern §w /  y¤asn 

586 î î, / tãxa tå Peny°w m°layra dat-/ nãjeta pesÆmasn  

590 s°bet° nn.   s°bmen � / e‡dete lãÛna k¤sn ¶mbla  

596 î î, / pËr È leÊssew, Èd' aÈgãzh  

 

∆ιόνυσος 

576 fi≈, / klÊet' §mçw klÊet' aÈdçw 

578 fi∆ bãkxa, fi∆ bãkxa / X. t¤w ˜de, t¤w pÒyen ı k°ladw  

580 fi∆ fi≈, pãln aÈd« / ı Sem°law, ı DÚw pa›w 

810 î / bÊlh sf' §n ˆres sgkayhm°naw fide›n;  

 

Πενθεύς 

805 ‡m· tÒd' ≥dh dÒln ¶w §m¢ mhxanò 

 

Κάδµος 

1248 ‡m kak«n m¢n pr«ta s«n, ¶pet' §m«n  

1259 feË feË· frnÆsasa m¢n Â' §drãsate  

 

Αγαύη 

1350 afia›, d°dkta, pr°sb, tlÆmnew fga¤ 

 

IIIIffffgggg°°°°nnnneeeeaaaa ≤≤≤≤ §§§§nnnn AAAAÈÈÈÈllll¤¤¤¤dddd 

 

Αγαµέµνων 

136 ‡m, gn≈maw §j°stan 

137 afia›, p¤pt d' efiw êtan / éll' ‡y' §r°ssn sÚn pÒda, gÆra  

442 ‡m, t¤ f« dÊsthnw; êrjma pÒyen;  

454 e‰en· t¤ fÆs prÚw dãmarta tØn §mÆn;  

467 afia›, tÚn El°nhw Àw m' ép≈lesen gãmn  

655 papa›. tÚ sgçn È sy°n· s¢ d' ænesa 

742 ‡m· mãthn ¬j', §lp¤dw d' épesfãlhn 

 

Μενέλαος 

404 afia›, f¤lw êr' Èk §kektÆmhn tãlaw 

 

Χορός 

590 fi∆ fi≈· megãla megãln / eÈdamn¤a· tØn tË basl°w  

1510 fi∆ fi≈./ ‡desye tån Il¤ /ka‹ Frg«n •l°ptln  
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Ιφιγένεια 

665 feË· / e‡y' ∑n kalÒn m s¤ t' êgen sÊmpln §m°  

1279 ‚ 'g≈, m∞ter· taÈtÚn taÈtÚn går  

1283 fi∆ fi≈. / nfÒbln Frg«n nãpw /Idaw t' ˆrea 

1333 fi∆ fi≈, / megãla pãyea, megãla d' êxea 

1505 fi∆ fi≈. / lampadËxw èm°ra /DÒw te f°ggw 

 

Κλυταιµήστρα 

710 feË· / sfÒw g' ı yr°caw x» ddÁw sft°rw  

977 feË· / p«w ên s' §pan°sam mØ l¤an lÒgw  

1124 feË· / t¤n' ín lãbm t«n §m«n érxØn kak«n;  

1185 e‰en· / yÊsew d¢ pa›d' ¶nya t¤naw eÈxåw §re›w;  

1277 ‚ 'g∆ yanãt <tË> sË mel°a 

1491 fi∆ fi∆ neãndew / snepae¤det' Artemn  

1498 fi∆ gç mçter Œ Pelasg¤a 

 

RRRR∞∞∞∞sssswwww 

 

Χορός 

379 fi∆ fi≈, / m°gaw Œ basleË 

454 fi∆ fi≈. f¤la yre›w, f¤lw DÒyen e‰ 

820 fi∆ fi≈, m°gaw §m‹ m°gaw Œ pl¤xn krãtw  

 

Ηνίοχος 

728 fi∆ fi≈, da¤mnw tÊxa bare›a. feË feË 

731 fi∆ fi≈, smfrå bare›a Yrhk«n 

733 fi∆ fi≈, / dÊsthnw §g∆ sÊ t' ênaj Yrhk«n  

749 î î î î, / ·a m' ÙdÊnh te¤re fn¤ / traÊmatw e‡s 

799 î î, / ÙdÊnh me te¤re kÈk°t' ÙryËma tãlaw 

 

Μούσα 

902 �m §g∆ s°yen, Œ fl¤a  

903 fl¤a kefalã, t°knn, �m / X. ˜sn prsÆke mØ g°nw knn¤an. 

 

Όπως και στους δύο άλλους τραγικούς, η λειτουργία των επιφωνηµατικών 

φράσεων στον Ευριπίδη ποικίλλει. Η κατάταξη που ακολουθεί βασίζεται στη 
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συχνότητα εµφάνισης των επιφωνηµατικών φράσεων στις ευριπίδειες τραγωδίες και τις 

συµπληρώσεις που ακολουθούν την καθεµιά, πρώτα οι απλές και µετά οι 

επαναλαµβανόµενες (µέσα στην παρένθεση αναφέρεται το πρόσωπο, από το οποίο 

εκφέρεται η φράση: Α=Άνδρας, Γ=Γυναίκα, Π=Παίδες): 

‡m + πρότ. (Α+Γ) (Άλκηστις 258, 273, 380, 914, 1064, Μήδεια 1210, 1271, 1310, 

Ηρακλείδαι 433, Ιππόλυτος 353, 799, 874, 1064, 1446, 1051, 

Ανδροµάχη 70, 384, 435, 443, 693, 1066, Εκάβη 419, 511, 681, 

191, 712, 1252, Ικέτιδες 156, 769, 1080, Ηρακλής 1132, 1146, 

1157, 1340, Ίων 359, 832, 923, 1113, 966, Τρωάδες 796, 720, 

Ηλέκτρα 215, 243, 290, Ιφιγένεια η εν Ταύροις 361, 291, 855, 

1028, Ελένη 1205, Φοίνισσαι 1310, 1332, Ορέστης 849, 859, 722, 

1610, Βάκχαι 805, Ιφιγένεια η εν Αυλίδι 136, 442, 742) 

          + γεν. (Α+Γ) (Μήδεια 899, Ιππόλυτος 1454, Ανδροµάχη 394, Εκάβη 1255, Ηρακλής 

1374, Τρωάδες 115, 1231, Ηλέκτρα 201, Ιφιγένεια η εν Ταύροις 186, 

Φοίνισσαι 373, 1345, Ορέστης 412, Βάκχαι 1248) 

        + δοτ. (Α+Γ) (Ιππόλυτος 1350, Ίων 902, Ιφιγένεια η εν Ταύροις 154) 

        + κλητ. (Γ+Π) (Εκάβη 180, 812, Ικέτιδες 1139, Τρωάδες 345, Ηλέκτρα 1109, 

Ορέστης 253) 

          + ονοµ. (Α) (Φοίνισσαι 1346) 

          χωρίς συµπλήρωµα (Α+Γ) (Ιππόλυτος 309, 1312, Τρωάδες 578) 

fi≈ + κλητ. (Α+Γ) (Άλκηστις 213, 861, Μήδεια 115, 1251, 1274, Ιππόλυτος 672, 852, 

884, Εκάβη 1091, Ικέτιδες 628, 918, 1072, Ηρακλής 891, 894, 888, 

1210, Ίων 714, 752, 754, Τρωάδες 1302, 1317, 1331, Ηλέκτρα 1177, 

1190, Ιφιγένεια η εν Ταύροις 143, 156, 845, Φοίνισσαι 109, 182, 226, 

317, 1290, Ορέστης 332, 1296, Βάκχαι 578, Ιφιγένεια η εν Αυλίδι 
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1498) 

      + δοτ. (Α+Γ) (Άλκηστις 863, 875, 892, 393, Μήδεια 98, 115, Ιππόλυτος 569, 365, 

Ανδροµάχη 1175, 825, Ικέτιδες 275, Ηρακλής 887, 749, 1031, 

Τρωάδες 281, 1237, Ηλέκτρα 114, 129, 159, 1208, Φοίνισσαι 1492, 

1508, 680, 1290) 

      + γεν. (Γ) (Ηλέκτρα 1185) 

      + πρότ. (Γ) (Μήδεια 96, Ίων 1501, Βάκχαι 576) 

      χωρίς συµπλήρωµα (Γ) (Εκάβη 177, Τρωάδες 173, 1312, 1327) 

afia› + πρότ. (Α+Γ) (Άλκηστις 215, 228, Μήδεια 143, 277, 1042, Ιππόλυτος 1255, 806, 

1070, 1444, Ανδροµάχη 1072, Εκάβη 229, 685, 332, Ηρακλής 1140, 

901, 1025, Ίων 1477, Τρωάδες 130, 193, 239, 241, 629, 722, Ελένη 

125, 453, Φοίνισσαι 1217, Ορέστης 855, Βάκχαι 1350, Ιφιγένεια η 

εν Αυλίδι 137, 404)  

        + γεν. (Α+Γ) (Ιππόλυτος 813, Εκάβη 182, Ικέτιδες 1148, Ηρακλής 900, Τρωάδες 

628, Ορέστης 1455) 

        + κλητ. (Γ) (Ορέστης 316) 

        χωρίς συµπλήρωµα (Α+Γ+Π) (Μήδεια 111, 1008, 1271, Ιππόλυτος 208, Ικέτιδες 

806, 819, 291, Τρωάδες 579, Φοίνισσαι 1560, 

Ορέστης 1375) 

feË + κλητ. (Γ) (Μήδεια 496) 

       + γεν. (Α+Γ) (Ιππόλυτος 936, Τρωάδες 584, Ορέστης 327) 

       + αιτ. (Γ) (Φοίνισσαι 1740) 

       + πρότ. (Α+Γ) (Ιππόλυτος 925, 1078, 1415, Ηρακλής 460, 1397, Ίων 330, 960, 

Ηλέκτρα 262, 282, 968, Ιφιγένεια η εν Ταύροις 559, 627, 1309, 

Ορέστης 1052, Ιφιγένεια η εν Αυλίδι 665, 1124) 
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       χωρίς συµπλήρωµα (Α+Γ) (Άλκηστις 719, 536, Ηρακλείδαι 552, 740, 718, Εκάβη 

55, 864, 956, Ηρακλής 217, Ίων 1312, 1516, Ηλέκτρα 

367, Ιφιγένεια η εν Ταύροις 472, Ορέστης 1155, 

Ιφιγένεια η εν Αυλίδι 977) 

e‰en + πρότ. (Α+Γ) (Άλκηστις 299, Ιππόλυτος 297, Εκάβη 313, Ικέτιδες 772, 1094,  

Ηρακλής 451, 1214, 1358, Ίων 275, 756, Τρωάδες 998, Ηλέκτρα 

907, 959, 596, 618, Ιφιγένεια η εν Ταύροις 342, Ελένη 761, 

Φοίνισσαι 849, 1615, Ορέστης 774, Ιφιγένεια η εν Αυλίδι 454) 

       χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Μήδεια 386, Τρωάδες 945, Ιφιγένεια η εν Ταύροις 467, 

Ιφιγένεια η εν Αυλίδι 1185) 

�m + πρότ. (Α+Γ) (Μήδεια 1399, Ιππόλυτος 1401, Εκάβη 1035, 1037, 1124, Ίων 

1473, 763, 984, Τρωάδες 138) 

          + ονοµ. (Α+Γ) (Ιππόλυτος 591, 817, Ανδροµάχη 1173, Εκάβη 1056, Τρωάδες 265, 

Ρήσος 902) 

          + δοτ. (Α+Γ) (Ιππόλυτος 844, Ανδροµάχη 513, 535, 1070, 1206, Φοίνισσαι 1493, 

Ορέστης 1465) 

          + γεν. (Α+Γ) (Εκάβη 1096, Ελένη 676, Φοίνισσαι 1551) 

‡ ’g≈ + κλητ. (Γ) (Εκάβη 676, Τρωάδες 624, 1272, Ορέστης 266, Ιφιγένεια η εν Αυλίδι 

1279, 1277) 

            + γεν. (Γ) (Τρωάδες 795) 

            + πρότ. (Γ) (Φοίνισσαι 1274) 

Ùttttt› + πρότ. (Α+Γ) (Ανδροµάχη 1197, 1200, Ηρακλής 875, Ίων 789, 

Φοίνισσαι 1530) 

                         χωρίς συµπλήρωµα (Γ) (Τρωάδες 1287, 1294) 
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»Æ + πρότ. (Α+Γ) (Ηρακλής 1106, Ίων 907, Ελένη 435, 1180, Φοίνισσαι 269, 1067, 

1069) 

‡ + ονοµ. (Γ) (Εκάβη 154, Τρωάδες 161, Ελένη 594, Ορέστης 1018, 1020, 1347) 

� + δοτ. (Γ) (Εκάβη 475, 476) 

     + πρότ. (Α+Γ) (Εκάβη 1092, Ελένη 164)  

î + πρότ. (Α) (Άλκηστις 526, Ηρακλής 629, Ελένη 445) 

    χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Βάκχαι 810) 

papa›  χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Άλκηστις 226) 

            + πρότ. (Α) (Ηρακλής 1120, Ιφιγένεια η εν Αυλίδι 655) 

≥n + πρότ. (Α) (Ηρακλής 867) 

eÈ› χωρίς συµπλήρωµα (Γ) (Βάκχαι 141) 

fi∆ fi≈ + πρότ. (Α+Γ) (Άλκηστις 741, Ανδροµάχη 1226, Ικέτιδες 1127, 1135, Φοίνισσαι 

310, Βάκχαι 580, Ιφιγένεια η εν Αυλίδι 590, Ρήσος 820) 

           + κλητ. (Α+Γ) (Ιππόλυτος 811, Ίων 1445, Τρωάδες 1118, Ορέστης 976, 1353, 

1537, Ιφιγένεια η εν Αυλίδι 1333, Ρήσος 379, 728, 731) 

           + δοτ. (Α+Γ) (Ικέτιδες 828, Ηλέκτρα 1198) 

           + αιτ. (Α) (Φοίνισσαι 1723, 1725) 

           + ονοµ. (Α) (Ρήσος 733) 

           χωρίς συµπλήρωµα (Α+Γ) (Τρωάδες 164, 187, Ελένη 191, Ιφιγένεια η εν Αυλίδι 

1510, 1283, 1505, Ρήσος 454) 

feË feË + πρότ. (Α+Γ) (Άλκηστις 727, Μήδεια 146, 330, 1040, Ηρακλείδαι 535, 

Ιππόλυτος 431, 680, 778, 866, 1358, Εκάβη 1238, 785, 

Ικέτιδες 463, Ηρακλής 1028, 1195,  Ίων 1369, Ηλέκτρα 244, 

1327, Ιφιγένεια η εν Ταύροις 576, 652,  Ελένη 229, Φοίνισσαι 

1425, Βάκχαι 1259) 
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              + κλητ. (Α+Γ) (Μήδεια 358, 1393, Ιππόλυτος 242) 

              + αιτ. (Α) (Ιππόλυτος 870) 

              + γεν. (Γ) (Ηλέκτρα 120, Ιφιγένεια η εν Ταύροις 155, 861) 

              χωρίς συµπλήρωµα (Γ) (Ανδροµάχη 183, Τρωάδες 190, 584, 618) 

afia› afia› + πρότ. (Α+Γ) (Ιππόλυτος 1347, Ανδροµάχη 829, Ίων 765, Τρωάδες 1226, 

Ιφιγένεια η εν Ταύροις 653, Φοίνισσαι 1284) 

                 + δοτ. (Γ) (Ιφιγένεια η εν Ταύροις 146-47) 

                 + κλητ. (Α) (Ιππόλυτος 830) 

                 χωρίς συµπλήρωµα (Α+Γ) (Ιππόλυτος 1146, Τρωάδες 105) 

î î + πρότ. (Α+Γ) (Ανδροµάχη 1076, Εκάβη 1070, Ηρακλής 1051, Βάκχαι 586, 596) 

        χωρίς συµπλήρωµα (Α+Γ) (Άλκηστις 28, Μήδεια 1056, Ρήσος 799) 

® ¶ + πρότ. (Γ) (Ικέτιδες 1074, Ελένη 661, 662, Φοίνισσαι 127) 

     + γεν. (Γ) (Τρωάδες 1216) 

     χωρίς συµπλήρωµα (Α+Γ) (Ανδροµάχη 1188, Τρωάδες 278) 

© ß χωρίς συµπλήρωµα (Α+Γ) (Ιππόλυτος 1354, Τρωάδες 1303, 1318) 

µ ≥ + πρότ. (Α) (Ηρακλής 906) 

fiÁ fiÊ + πρότ. (Γ) (Ιππόλυτος 776) 

feË dç feË dç + Κλητ. (Γ) (Φοίνισσαι 1296) 

î î î î + πρότ. (Α) (Ρήσος 749) 

pÒp dç + γεν. (Α) (Χοηφόροι 405) 

�m, afia› + πρότ. (Γ) (Εκάβη 702) 

afia›, fi≈ + κλητ. (Α) (Εκάβη 1088) 

              + δοτ. (Γ) (Φοίνισσαι 1492) 

 

Η παράθεση αυτή των χωρίων του Ευριπίδη επιτρέπει τη διατύπωση κάποιων 
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συµπερασµάτων σχετικά µε τη λειτουργία των επιφωνηµατικών φράσεων και τη 

σηµασία τους. Οι επιφωνηµατικές φράσεις συµπληρώνονται όπως και στους δύο 

άλλους τραγικούς είτε µε όνοµα σε οποιαδήποτε από τις πτώσεις, είτε µε πρόταση, ενώ 

κάποιες επιφωνηµατικές φράσεις τίθενται αυτόνοµες στον στίχο χωρίς συµπλήρωµα (fi-

≈, afia›, ‡m, feË, e‰en, î, Ùttttt›, eÈ›, î î, fi∆ fi≈, feË feË, afia› afia›, © ß, 

® ¶, a‰ a‰). 

Η θέση των επιφωνηµατικών φράσεων στον στίχο ποικίλλει. Οι περισσότερες 

τίθενται στην αρχή του στίχου ή της στροφής ή καταλαµβάνουν έναν ολόκληρο στίχο. 

Όµως, κάποιες από αυτές συναντώνται στην αρχή, στη µέση ή στο τέλος του στίχου (‡-

m133, fi≈, �, afia›, feË), κάποιες στην αρχή ή στη µέση (‡ ’g≈) κάποιες στην αρχή ή 

στο τέλος (a‰ a‰, feË feË, ® ¶, î î, �m, afia› afia›, afia› fi≈, Ùttttt›134) και 

κάποιες µόνο στο τέλος (eÈån eÈ›). Επιπλέον, ο Ευριπίδης χρησιµοποιεί τις φράσεις ‡

m και afia› στη µέση του στίχου παρενθετικά, χωρίς συµπλήρωµα (Μήδεια στ. 1371, 

Ιφιγένεια η εν Ταύροις στ. 216, Ικέτιδες στ. 999, Ελένη 1196, Ηρακλείδες 224). 

Στις σωζόµενες ευριπίδειες τραγωδίες οι περισσότερες επιφωνηµατικές φράσεις 

απαντούν στα διαλογικά µέρη. Από τις δεκαοκτώ τραγωδίες στις εννιά οι 

επιφωνηµατικές φράσεις υπερτερούν στα διαλογικά µέρη (Ελένη, Φοίνισσες, Ορέστης, 

Ίων, Εκάβη, Μήδεια, Ηρακλείδες, Ιππόλυτος, Ιφιγένεια εν Αυλίδι), στις πέντε υπερτερούν 

στα λυρικά µέρη, αλλά µε µικρή διαφορά (Ανδροµάχη, Άλκηστη, Ηρακλής, Τρωάδες, 

Ρήσος), ενώ στις υπόλοιπες τρεις διαλογικά και λυρικά µέρη εµφανίζουν ισορροπία ως 

προς τη χρήση επιφωνηµατικών φράσεων (Ικέτιδες, Ηλέκτρα, Ιφιγένεια εν Ταύροις). 

Όλες οι επιφωνηµατικές φράσεις χρησιµοποιούνται και στα λυρικά και στα διαλογικά 

µέρη µε εξαίρεση τις φράσεις Ùttt›, µ ≥, �, eÈ›, οι οποίες απαντούν µόνο σε 

                                                           
133 Για τη θέση του ‡m στον στίχο, βλ. Page 1961, 164 και Bond 1981, 407. 
134 Για την ορθογραφία του Ùttttt› (µε ένα ή µε δύο ταυ), βλ. Willink 1986, 311και Mastronarde 
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λυρικά µέρη, και τις e‰en, fiÊ, papa›, ≥n που απαντούν µόνο σε διαλογικά µέρη. Η µη 

εκτεταµένη χρήση επιφωνηµατικών φράσεων στα λυρικά µέρη ίσως υποδηλώνει ότι µε 

τη µείωση του ρόλου του Χορού, περιορίζεται και η κυριαρχία των συναισθηµάτων και 

συνεπώς και οι έντονες συναισθηµατικές αντιδράσεις εκ µέρους του Χορού. 

Ο προσδιορισµός της σηµασίας κάθε επιφωνηµατικής φράσης εξαρτάται σε 

µεγάλο βαθµό από το συγκείµενο, στο οποίο εντάσσεται, και συχνά από το πρόσωπο, 

από το οποίο εκφέρεται. Το eeee‰‰‰‰eeeennnn δηλώνει συµπέρασµα και εισαγωγή σε νέο θέµα135, έχει 

δηλαδή µεταβατικό χαρακτήρα136, ή εκφράζει ήπια αγανάκτηση137 και είναι πιθανόν να 

τεθεί extra metrum138. Σε ορισµένες περιπτώσεις εκφέρεται, όταν κάποιος περιµένει να 

έρθει κάποιος άλλος139. Το επιφώνηµα ffffeeeeËËËË µπορεί να δηλώνει θαυµασµό140, 

στοχασµό141, ανυποµονησία142, έκπληξη143, αποτροπιασµό144, έχοντας ένα ευρύ 

σηµασιολογικό εύρος145. Στον Ηρακλή χρησιµοποιείται για να δηλώσει µετάβαση είτε 

από τα επιχειρήµατα στους ψόγους (217), είτε από το παρόν στο παρελθόν (460)146. Η 

φράση ffffeeeeËËËË ddddçççç εκφράζει τρόµο147. Το επιφώνηµα ����mmmm είναι πιθανόν να έχει κάποια 

ειρωνική χροιά148, ενώ το ‡‡‡‡mmmm εκφράζει ανυποµονησία ή αγανάκτηση149. Παρά τις 

                                                                                                                                                                          
1994, 576. 
135 Βλ. Lee 1976, 232, Willink 1986, 207, Dale 1967, 119. 
136 Στις Φοίνισσες 1615 δηλώνει µετάβαση από το παρελθόν στο µέλλον, βλ. Mastronarde 1994, 605. 
137 Βλ. Bond 1981, 180, για τον Ηρακλή 451. 
138 Βλ. Lee 1997, 190. 
139 Βλ. Αισχ. Χοηφόροι 657, Αισχ. Προµηθέας 36, Ευρ. Ιππόλυτος 297, Ευρ. Ηρακλής 451 και Ευρ. 
Φοίνισσες 849. Πρβλ. και Barrett 1983, 215.  
140 Βλ. Willink 1986, 275. 
141 Βλ. Denniston 1936, 82 και 84. 
142 Βλ. Owen 1990, 160. 
143 Βλ. Owen 1990, 174. 
144 Βλ. Lee 1997, 297. 
145 Βλ. Collard 1991, 196. 
146 Βλ. Bond 1981, 121 και 183. 
147 Βλ. Mastronarde 1994, 509. 
148 Βλ. Lee 1976, 118. 
149 Βλ. Stevens 1971, 179. Ο Stevens 1976, 17 θεωρεί ότι το ‡m ανήκει στις εκφράσεις «καθηµερινού 
λόγου» του Ευριπίδη. Με το ίδιο επίθετο χαρακτηρίζεται το επιφώνηµα e‰en από τον Collard 1991, 147, 
ενώ η φράση �m §m«n pay°n χαρακτηρίζεται ως ιδιωµατική (idiomatic) από τον Mastronarde 1994, 
582.  
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υποθέσεις που έχουν προταθεί150, οι δύο επιφωνηµατικές φράσεις ����mmmm και ‡‡‡‡mmmm 

διαφοροποιούνται µεταξύ τους, καθώς δεν υπάρχει ετυµολογική συγγένεια: η πρώτη 

προέρχεται από το ����, ενώ η δεύτερη από το ‡‡‡‡ και αποτελούν διαφορετικούς 

φθόγγους151. Η φράση ‡‡‡‡mmmm, tttt‹‹‹‹ ddddrrrrããããssss είναι στερεότυπη και εκφράζει απορία, 

αδιέξοδο152. Η φράση ‡‡‡‡’ gggg≈≈≈≈ δηλώνει απογοήτευση153. Η διπλή επανάληψη της φράσης 

(Ορέστης 1018, 1020) είναι ένα τραγικός λογότυπος, το οποίο απαντά πρώτη φορά στον 

Αγαµέµνονα του Αισχύλου (1343-45). Το επιφώνηµα îîîî δηλώνει έκπληξη154 ή έντονη 

διαµαρτυρία155, ενώ διατηρεί την ίδια σηµασία και στη διπλή επανάληψή του îîîî îîîî156. 

Ωστόσο επαναλαµβανόµενο τέσσερις φορές îîîî îîîî îîîî îîîî εκφράζει θλίψη157. Το επιφώνηµα 

µµµµ ≥≥≥≥ εκφράζει έκπληξη158, ενώ το ppppaaaappppaaaa›››› σωµατικό πόνο ή αποτροπιασµό159. Το 

επιφώνηµα »»»»ÆÆÆÆ χρησιµοποιείται είτε για επικοινωνία µε κάποιον που δε βρίσκεται στο 

οπτικό πεδίο του οµιλούντος160 είτε για να προσελκύσει την προσοχή, ωστόσο συχνά 

είναι περιφρονητικό και χρησιµοποιείται από χαρακτήρες κατώτερης κοινωνικής 

τάξης161. Το επιφώνηµα ≥≥≥≥nnnn χρησιµοποιείται µε την έννοια του µορίου «να!» και 

ακολουθείται από την προστακτική «fidÊ»,  χρήση αντίστοιχη µε το οµηρικό 

                                                           
150
Ο Barrett 1983, 316 θεωρεί ότι πρόκειται για το ίδιο επιφώνηµα, ωστόσο τονίζει ότι το ‡m είναι 

συχνότερο στα χειρόγραφα του Σοφοκλή και του Ευριπίδη ως στοιχείο της καθοµιλουµένης, ενώ το �m 
ως λόγιο απαντά συχνότερα σε λυρικά κείµενα. 
151 Βλ. τον πίνακα σελ. 8-9 και τις ετυµολογικές συγγένειες που προκύπτουν. 
152 Βλ. Willink 1986, 347, Mastronarde 1994, 517. 
153 Βλ. Willink 1986, 129 και West 1990, 256. 
154 Βλ. Bond 1981, 222. 
155 Βλ. Dodds 1953, 166 και Lloyd 1994, 155. 
156 Βλ. Willink 1986, 107 και 131, Stevens 1976, 221. Στον Ορέστη 275 εκφράζει διαµαρτυρία, ενώ στις 
Χοηφόρους 1048 του Αισχύλου σε αντίστοιχη περίπτωση εκφράζει τρόµο. Σύµφωνα µε τον Mastronarde 
2002, 339 µερικές φορές αποτελεί αντίδραση σε µία έµµεση ή άµεση απαγόρευση. Η αλλαγή σηµασίας 
είναι ενδεικτική της διαφοροποίησης του Ευριπίδη από τον Αισχύλο. 
157 Βλ. Stevens 1976, 221, µε αναφορά στον Ρήσο 749. 
158 Βλ. Bond 1981, 304. 
159 Βλ. Bond 1981, 352. Σύµφωνα µε τη McClure 1993, 42 εκφράζει λύπη ή έκπληξη (στον Κύκλωπα). 
160 Βλ. Mastronarde 1994, 448. O Powell 1979, 199 συνδέει τη φράση »Ø mãl’ aÔyw (Φοίνισσες 1069) 
µε τη φράση �m…�m mãl’ aÔyw (Χοηφόροι 654, 876). 
161 Βλ. Lee 1997, 263 και Cropp 2000, 253. 
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επιφώνηµα tttt∞∞∞∞. Το επιφώνηµα eeeeÈÈÈÈåååånnnn eeeeÈÈÈÈ›››› είναι βακχικό162, το επιφώνηµα aaaafifififiaaaa›››› εκφράζει 

λύπη ή πόνο163, ενώ το ®®®® ¶¶¶¶ µπορεί να εκφράζει και πόνο164. Η επιφωνηµατική φράση fifififi∆∆∆∆ 

ggggçççç kkkkaaaa‹‹‹‹ ffff««««wwww χρησιµοποιείται από χαρακτήρες που βρίσκονται σε έντονη 

συναισθηµατική φόρτιση και επικαλούνται τα στοιχεία της φύσης ή τον ∆ία, για να 

αποκαλύψουν τα συναισθήµατά τους ή για να τους καλέσουν ως µάρτυρες σε ό,τι έγινε. 

Η φράση αυτή πολλές φορές αποτελεί την εισαγωγή ενός µονολόγου165. Επιπλέον, η 

φράση fifififi∆∆∆∆ ppppÒÒÒÒllllwwww εκφράζει την επιθυµία του δραµατικού χαρακτήρα να καλέσει τους 

πολίτες να τον βοηθήσουν ή να δουν την αδικία που έγινε σε βάρος του166.  

Αναφορικά µε τα παράγωγα επιφωνηµατικών φράσεων, ο Ευριπίδης 

χρησιµοποιεί τα εξής: afiãz, §jaãz, a‡lnw, a‡agma, élalãz, 

snalalãz, élalagmÚw, §lel¤z, ÙllÊz, énllÊz, ÙllgÆ, 

ÙlÒlgma, ÙllgmÒw, eÈ()ãz, eÎw, figmÒw, fiÆw, fih˝hw, fiÆlemw, fiãlemw, 

ÙÛzÊw, fikt¤r, §pkt¤r, katkt¤r, éntkt¤r, katkt¤z, ‰ktw, 

fiktrÒw, fiktr«w, én¤ktw, ênktw, flkt¤rmn, fikt¤smata, fim≈z, 

épm≈z, katm≈z, fimgÆ, ‡mgma, énttÊz, §pttÊz. Από αυτά 

τα §jaãz, a‡agma, élalãz, snalalãz, élalagmÒw, ÙlÒlgma, 

eÈ()ãz, fihÛÆw, fiãlemw, éntkt¤r, flkt¤rmn, fikt¤smata, katm≈z, 

énttÊz, §pttÊz δεν απαντούν στους άλλους δραµατικούς ποιητές167. Ο 

Ευριπίδης χρησιµοποιεί στα έργα του και όλες τις επιφωνηµατικές φράσεις από τις 

οποίες προέρχονται τα παραπάνω παράγωγα, εκτός του fiÊ. Στον Ευριπίδη απαντούν 

περισσότερα παράγωγα από τον Σοφοκλή, πράγµα που ίσως να οφείλεται στον 

                                                           
162 Βλ. Lee 1976, 130. 
163 Βλ. Collard 1991, 148. 
164 Βλ. Barrett 1983, 402. 
165 Βλ. Barrett 1983, 272. Για την παραπάνω παρατήρηση πρβλ. Ηλέκτρα 866 και Ίωνα 1445. Στον Ίωνα 
το fi≈ εκφράζει χαρά, σύµφωνα µε τη Shisler 1942, 280, όπως επίσης και το � (πρβλ. Φοίνισσες 295).  
166 Βλ. Barrett 1983, 333. 
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µεγαλύτερο αριθµό σωζόµενων τραγωδιών του και στη θεµατική τους. Η χρήση των 

παραγώγων από τον Ευριπίδη δεν διαφοροποιείται από τους δύο άλλους τραγικούς: σε 

χωρία ευθέος λόγου δραµατικής έντασης, όπου απαιτείται παραστατικότητα και 

ενάργεια, χρησιµοποιεί επιφωνηµατικές φράσεις, ενώ σε άλλες περιπτώσεις 

χρησιµοποιεί τα παράγωγά τους για την απόδοση των συναισθηµάτων. 

Στον Ευριπίδη οι περισσότεροι συνδυασµοί επιφωνηµατικών φράσεων 

αποδίδονται σε γυναίκες168, ενώ οι απλές επιφωνηµατικές φράσεις σε άνδρες, γυναίκες 

και παιδιά. Μόνο σε γυναίκες αποδίδονται τα επιφωνήµατα eÈ› και ‡, καθώς και η 

φράση ‡’g≈, όπως και οι συνδυασµοί fiÁ fiÊ, �m afia›, a‰ a‰, feË dç feË dç, eÈ-

ån eÈ›. Αντιστοίχως στους άνδρες αποδίδονται οι φράσεις papa› και î, καθώς και η 

τετραπλή επανάληψη της τελευταίας î î î î. Οι υπόλοιπες φράσεις χρησιµοποιούνται 

και από τα δύο φύλα. Όλες οι φράσεις εκφέρονται από θνητούς µε εξαίρεση τους 

∆ιόσκουρους στην Ηλέκτρα (feË feË 1327), τον ∆ιόνυσο στις Βάκχες (fi≈ 576, 578, 

fi∆ fi≈ 580, î 810) και τη Μούσα στον Ρήσο (�m 902, 903). Αξίζει να σηµειωθεί ότι 

µία φορά η φράση e‰en (Φοίνισσες 849) εκφέρεται από τον µάντη Τειρεσία, όπως και 

στον Σοφοκλή. Στον Ευριπίδη υπερτερούν οι γυναίκες στη χρήση επιφωνηµατικών 

φράσεων, καθώς κυρίως γυναίκες είναι οι ηρωίδες των σωζόµενων τραγωδιών του. Οι 

θεοί έχουν περιορισµένο ρόλο στη δράση, µε εξαίρεση τις Βάκχες, όπου ο ∆ιόνυσος 

έχει κεντρικό ρόλο, εξαιτίας του θέµατος της τραγωδίας και γι’ αυτό εκφέρει 

περισσότερα επιφωνήµατα από άλλους θεούς.  

Πέντε από τις ευριπίδειες τραγωδίες, οι Τρωάδες, ο Ορέστης, οι Βάκχες, ο 

Ιππόλυτος και η Ηλέκτρα, χρήζουν ιδιαίτερου σχολιασµού λόγω της θεµατικής τους και 

της χρήσης επιφωνηµατικών φράσεων. Η πρώτη λόγω της χρήσης επιφωνηµατικών 

                                                                                                                                                                          
167 Για τα χωρία των τραγωδιών βλ. τον Πίνακα I µε τα παράγωγα των επιφωνηµατικών φράσεων στο 
τέλος της εργασίας. 
168 Για την χρήση των επιφωνηµάτων από τις γυναίκες, καθώς και την αναλογία εµφάνισής τους στα 
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φράσεων µόνο από βάρβαρες γυναίκες, η δεύτερη λόγω της συσσώρευσης 

επιφωνηµατικών φράσεων στον θρήνο του Φρύγα, η τρίτη λόγω του διονυσιακού 

χαρακτήρα του έργου, η τέταρτη λόγω των έντονων συναισθηµάτων που εκφράζονται 

µε επιφωνηµατικές φράσεις και η τελευταία λόγω του θέµατός της καθώς επιτ΄ρεπει τη 

σύγκριση µε τις τραγωδίες της ίδιας θεµατικής των δύο άλλων τραγικών. Στις Τρωάδες 

αποδίδονται επιφωνηµατικές φράσεις µόνο σε γυναίκες βάρβαρες, λόγω της θεµατικής 

του έργου, της κατάληψης της Τροίας από τους Αχαιούς και του θρήνου των γυναικών 

της Τροίας για την καταστροφή της πάλαι ποτέ ισχυρής πόλης τους. Ο κεντρικός 

χαρακτήρας, η Εκάβη, θρηνεί σε όλο το δράµα και εκφράζεται κατεξοχήν µε 

επιφωνηµατικές φράσεις, οι οποίες φαίνεται ότι αποτελούν το βασικό µέσο 

σκιαγράφησης του χαρακτήρα της, σε αντίθεση µε άλλες ηρωίδες του Ευριπίδη. 

Συγκεκριµένα χρησιµοποιεί τις φράσεις: afia›, ‡m, �m, ‡’ §g≈, fi≈, ¶ ¶, �m 

§g≈, feË, Ùttt›, τις οποίες επαναλαµβάνει συνεχώς και οι οποίες αποτελούν 

κατεξοχήν θρηνητικές φράσεις. Θρηνεί για την τύχη της πόλης της, τη δική της, των 

άλλων γυναικών, οι οποίες θα γίνουν δούλες των Αχαιών και θα µεταφερθούν στην 

Ελλάδα. Η Κασσάνδρα, η οποία εµφανίζεται µόνο εδώ και στον Αισχύλο, εκφέρει δύο 

επιφωνηµατικές φράσεις (�, eÈån eÈ›) σε κατάσταση έκστασης, όπως και στον 

Αγαµέµνονα του Αισχύλου. Αν και στον Αισχύλο χρησιµοποιεί πλήθος επιφωνηµατικών 

φράσεων ευρισκόµενη σε ένα παραλήρηµα, στον Ευριπίδη χρησιµοποιεί µόνο δύο, η 

δεύτερη από τις οποίες είναι αποκλειστικά βακχική και εκφέρεται σε τελετουργίες προς 

τιµήν του ∆ιονύσου, επιφωνηµατική φράση την οποία όµως δεν χρησιµοποιεί η 

Κασσάνδρα στον Αισχύλο. Η εικόνα της Κασσάνδρας είναι κοινή και στους δύο 

ποιητές λόγω της µυθολογικής παράδοσης, σύµφωνα µε την οποία τιµωρηµένη από τον 

Απόλλωνα προφήτευε µελλοντικά γεγονότα χωρίς να γίνεται πιστευτή. Στον Ευριπίδη 

                                                                                                                                                                          
λυρικά και µη λυρικά µέρη, βλ. McClure 1993, 41-45. 
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όµως ο ρόλος της είναι πιο περιορισµένος σε σχέση µε αυτόν στον Αισχύλο και 

µάλιστα βρίσκεται σε πλάνη πιστεύοντας ότι θα φύγει από την Τροία και θα παντρευτεί 

στην Ελλάδα, γεγονός που της δίνει χαρά. Σηµειώνεται ότι η Κασσάνδρα πήγε στο 

παλάτι του Αγαµέµνονα ως δούλη µετά την πτώση της Τροίας. 

Στον Ορέστη ο Ευριπίδης υπονοµεύει τον ρόλο των επιφωνηµατικών φράσεων 

στον τραγικό θρήνο µε τον χαρακτήρα του Φρύγα υπηρέτη της Ελένης, ο οποίος 

χρησιµοποιεί επιφωνηµατικές φράσεις για να θρηνήσει την πατρίδα του, την Τροία. Ο 

Φρύγας παρουσιάζεται στη σκηνή να θρηνεί όπως ένας τραγικός ήρωας, παρά τη 

θηλυπρεπή του συµπεριφορά, όπως µαρτυρούν η εµφάνισή του στη σκηνή, το τραγούδι 

του και ο χορός του. Ο θρήνος του Φρύγα για την καταστροφή της Τροίας είναι θέµα 

προσφιλές στον Ευριπίδη ο οποίος συνθέτει έναν ανάλογο θρήνο στις Τρωάδες (522-

582), όπου ωστόσο δεν χρησιµοποιούνται καθόλου επιφωνηµατικές φράσεις από τον 

Χορό των Τρωάδων. Οι επιφωνηµατικές φράσεις που απουσιάζουν από τις Τρωάδες 

πιθανόν λειτουργούν προς την κατεύθυνση της πρόκλησης θυµηδίας, γέλιου και 

συµπάθειας προς τον συγκεκριµένο χαρακτήρα µέσω της θηλυπρέπειας και της 

βάρβαρης ασιατικής καταγωγής του Φρύγα. ∆εν αποκλείεται ο θρήνος του να αποτελεί 

τον αντίποδα του θρήνου για την Τροία, ο οποίος απαντά στις Τρωάδες, δίνοντας την 

αντίθετή του ιλαροτραγική πλευρά, στην οποία αρέσκεται ο Ευριπίδης169. Είναι 

αξιοσηµείωτη η χρήση της φράσης afia› όταν ο Φρύγας σχολιάζει τη χρήση της 

συγκεκριµένης φράσης από τους Ασιάτες (1395-1399):  

a‡lnn a‡lnn érxån yrÆn /bãrbar l°gsn, afia›, / Asãd fnç, basl°n  

˜tan aÂma xy∞ katå gçn j¤fesn / sdar°sn Ada.  

 

Ουσιαστικά ο Ευριπίδης στο συγκεκριµένο χωρίο χρησιµοποιεί τη φράση 

µεταγλωσσικά και ο Φρύγας µεταφέρει τα λόγια των βαρβάρων σε πλάγιο λόγο χωρίς 
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να εκφράζει στο σηµείο αυτό τα δικά του συναισθήµατα. Το γεγονός ότι αποτελεί τη 

µοναδική περίπτωση λειτουργίας µιας επιφωνηµατικής φράσης µε τέτοιο τρόπο στις 

σωζόµενες τραγωδίες καθιστά το παραπάνω χωρίο εξαιρετικής σηµασίας. Εξάλλου, 

είναι πιθανόν ο Ευριπίδης να δανείζεται αυτή την τεχνική από τον Αριστοφάνη, ο 

οποίος χρησιµοποιεί µε αυτόν τον τρόπο τις επιφωνηµατικές φράσεις στις κωµωδίες 

του170, διαπίστωση η οποία µάλλον ενισχύει τον κωµικό χαρακτήρα της σκηνής του 

Φρύγα στον Ορέστη του Ευριπίδη. 

 Η λειτουργία των επιφωνηµατικών φράσεων στις Βάκχες και η σχέση τους µε 

την έκσταση είναι καθοριστικής σηµασίας καθώς είναι η µόνη σωζόµενη τραγωδία µε 

διονυσιακό περιεχόµενο. Η χρήση των επιφωνηµατικών φράσεων σε συµφραζόµενα 

τελετουργίας αποτελεί µία ιδιαίτερη περίπτωση. Ο χορός αποτελείται από γυναίκες 

ένθεες στο µεγαλύτερο µέρος του έργου σε κατάσταση εκστατική και εκφράζεται µε 

επιφωνηµατικές φράσεις και µε τη βακχική φράση eÈeÈeÈeÈ››››. Εξάλλου, εξαιτίας του 

θέµατος, ο ∆ιόνυσος διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην τραγωδία αυτή και εκφέρει 

επιφωνηµατικές φράσεις. Είναι πιθανόν αυτό να συνέβαινε και σε άλλα µη σωζόµενα 

δράµατα των άλλων τραγικών µε συναφή θεµατολογία171. Ωστόσο, συγκριτικά µε άλλες 

τραγωδίες του Ευριπίδη οι επιφωνηµατικές φράσεις που χρησιµοποιούνται στις Βάκχες 

είναι λιγότερες. Οι µαινάδες χρησιµοποιούν συγκεκριµένες φόρµουλες προκειµένου να 

υµνήσουν τον θεό, αλλά οι επιφωνηµατικές φράσεις δεν χρησιµοποιούνται ευρέως. 

Ωστόσο, κάποιες επιφωνηµατικές φράσεις στην τραγωδία ίσως συνδέονταν στενά µε 

τον εκστατικό λόγο των γυναικών και µε την τελετουργία, όπως η φράση eÈ›. Σε µια 

κατάσταση έκστασης, όπου το συναίσθηµα και το ένστικτο κυριαρχούν και υπερτερούν 

της λογικής, κάποιες επιφωνηµατικές φράσεις αποτελούν βασικό µέσο έκφρασης. Στις 

                                                                                                                                                                          
169 Για τις καινοτοµίες που εισάγει ο Eυριπίδης στο είδος της τραγωδίας βλ. de Romilly 1997, 11-28. 
170 Βλ. παρακάτω στο αντίστοιχο κεφάλαιο για την κωµωδία. 
171
Η επιφωνηµατική φράση eÈ› απαντά και στις Τραχίνιες του Σοφοκλή (219) σε µια ωδή του Χορού, 
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Βάκχες τουλάχιστον συνδέονται µε τις τελετουργίες του ∆ιονύσου, στις οποίες οι 

οπαδοί συµµετέχουν εκστατικά172.  

Ο Ιππόλυτος παρουσιάζει κάποια ιδιαιτερότητα λόγω του θέµατός του, τον 

παράφορο έρωτα της Φαίδρας για τον Ιππόλυτο, γιο του συζύγου της, και του ερωτικού 

πάθους, µία από τις πηγές των δεινών των χαρακτήρων. Ο παράφορος έρωτας της 

Φαίδρας για τον Ιππόλυτο κινεί τη δράση και η κάθαρση έρχεται στο τέλος µε τον 

θάνατο και των δύο. Η θλίψη και ο θάνατος δεν πηγάζουν, όπως σε άλλα δράµατα, από 

πολέµους, αλλά από τον έρωτα, ο οποίος οδηγεί τους χαρακτήρες σε αδιέξοδο. Ο 

κρυφός έρωτας της Φαίδρας για τον γιο του συζύγου της φτάνει στα άκρα και 

καθαίρεται µόνο µε τον θάνατο. Οι επιφωνηµατικές φράσεις στο έργο είναι πολλές και 

απαντούν σε σηµεία της πλοκής κρίσιµα για την δήλωση έντονης εναλλαγής 

συναισθηµάτων. Η φράση afia› (208) είναι η πρώτη που αναφωνεί η Φαίδρα λίγο πριν 

αποκαλύψει το µυστικό της στην τροφό, η οποία αναφωνεί ‡m (353). Στο άκουσµα 

της θλιβερής είδησης της αυτοκτονίας της Φαίδρας καθένας αντιδρά διαφορετικά: η 

τροφός αναφωνεί fiÁ fiÊ (776), ο Χορός feË feË (778), ο Θησέας afia› (806). Η 

αντίδραση των γυναικών είναι πιο έντονη, πιο φορτισµένη, ωστόσο και οι τρεις φράσεις 

εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο. Κάθε επιφωνηµατική φράση µπορεί να εκφράσει 

διαφορετικά συναισθήµατα ανάλογα µε το νόηµα και το λεξιλογικό περιβάλλον, αλλά 

και το ίδιο συναίσθηµα µπορεί να εκφραστεί µε διαφορετικές επιφωνηµατικές φράσεις. 

Η θλίψη και η έκπληξη από την αυτοκτονία της Φαίδρας εκφράζεται µε διάφορους 

τρόπους. Κανένας δεν περίµενε να οδηγηθεί σε τέτοιο σηµείο από το ερωτικό της 

πάθος. Προς το τέλος του έργου ο Ιππόλυτος αναφωνεί fi∆ m¤ m (1384) για την κακή 

του µοίρα και αµέσως µετά αναρωτιέται t¤ f«; ∆εν ξέρει τι να πει, τι λόγο να 

αρθρώσει και µέσα στην απόγνωσή του αναφωνεί fi∆ m¤ m. Οι επιφωνηµατικές 

                                                                                                                                                                          
όπου αναφέρεται ο ∆ιόνυσος. Βλ. Easterling 1996, 141-142. 
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φράσεις εκφράζουν κατεξοχήν τα συναισθήµατα των χαρακτήρων, τα οποία αδυνατούν 

να εκφράσουν µε τον λόγο, είτε ως πρώτη αντίδραση, είτε ως κατάληξη. 

Η Ηλέκτρα του Ευριπίδη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον παραβαλλόµενη µε 

τις Χοηφόρους του Αισχύλου και την Ηλέκτρα του Σοφοκλή, τραγωδίες που 

πραγµατεύονται τον ίδιο µύθο. Τα επιφωνήµατα δεν απαντούν σε όλη την έκταση του 

έργου, αλλά εντοπίζονται στην αρχή της τραγωδίας και στο τέλος. Η προοδευτική 

συρρίκνωση των επιφωνηµατικών φράσεων από τον Αισχύλο στον Σοφοκλή, και από 

τον Σοφοκλή στον Ευριπίδη, είναι αξιοπρόσεκτη καθώς στην Ηλέκτρα του τελευταίου 

χρησιµοποιούνται ουσιαστικά µόνο τρεις επιφωνηµατικές φράσεις που εκφράζουν 

συναισθήµατα (fi≈, feË, ‡m) σε αντίθεση µε τους άλλους δραµατικούς ποιητές, όπου 

οι επιφωνηµατικές φράσεις είναι και περισσότερες και εµφανίζονται πιο συχνά. Ο 

Ευριπίδης αποδίδει τον ίδιο αριθµό (εννιά) επιφωνηµατικών φράσεων στην Ηλέκτρα 

και τον Ορέστη, δύο µόνο στον Χορό και µία φράση στην Κλυταιµήστρα, γεγονός το 

οποίο πιθανόν είναι τυχαίο. Αξίζει να τονιστεί ότι στις Χοηφόρους του Αισχύλου και 

στην Ηλέκτρα του Ευριπίδη τα επιφωνήµατα τίθενται extra metrum, ενώ στην Ηλέκτρα 

του Σοφοκλή εντάσσονται στο µέτρο. Στην Ηλέκτρα του Ευριπίδη, η Ηλέκτρα είναι 

παρούσα στη σκηνή της εκδίκησης, στην πραγµάτωση της οποίας συµµετέχει ενεργά µε 

λόγια και επιφωνηµατικές φράσεις. Οι επιφωνηµατικές φράσεις του Ορέστη και της 

Ηλέκτρας, οι οποίοι επωµίζονται από κοινού το έργο της εκδίκησης, εστιάζονται στη 

δική τους τραγική µοίρα µετά τη µητροκτονία. Οι ρόλοι τους είναι ισότιµοι τόσο µέσω 

των πράξεών τους, όσο και µέσω της χρήσης επιφωνηµατικών φράσεων. Σε αντίθεση 

µε τον Αισχύλο και τον Σοφοκλή, στις τραγωδίες των οποίων η Ηλέκτρα χρησιµοποιεί 

ένα επιφώνηµα που δεν χρησιµοποιεί κανείς άλλος στην αντίστοιχη τραγωδία (το feË 

στις Χοηφόρους του Αισχύλου, το fi≈ στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή), ο Ευριπίδης δεν 

                                                                                                                                                                          
172 Για τις ένθεες οπαδούς του ∆ιονύσου βλ. Dodds 1960, 71-72 και 159. 
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προσπαθεί να διαφοροποιήσει την Ηλέκτρα από τους άλλους χαρακτήρες αποδίδοντάς 

της ένα επιφώνηµα που δε χρησιµοποιεί κανείς άλλος στην Ηλέκτρα. Η Ηλέκτρα 

συµµετέχει ενεργά σε όλες τις φάσεις της εκδίκησης και δεν περιορίζεται µόνο στους 

θρήνους, αλλά δρα, όπως οι άνδρες. Η σκιαγράφηση της Ηλέκτρας απηχεί µια 

διαφορετική αντίληψη του Ευριπίδη από αυτή των οµοτέχνων του. Η Ηλέκτρα δεν 

υποτάσσεται στο καθήκον, όπως στον Σοφοκλή, αλλά κατευθύνεται από τα πάθη της 

και φτάνει στα άκρα. Το µίσος της απορρέει από τα προσωπικά της συναισθήµατα, οι 

εσωτερικές συγκρούσεις είναι έντονες και κατευθύνουν τη δράση173. Ο Ευριπίδης 

αναδεικνύει το άτοµο και τις επιθυµίες του, την ελευθερία των αποφάσεων και των 

κινήσεών του και τη µη υποταγή στο καθήκον. Η εκδίκηση δεν εντάσσεται σε ένα ηθικό 

σύστηµα, όπως στον Σοφοκλή, σύµφωνα µε το οποίο η κόρη έχει χρέος να θρηνεί µέχρι 

να πραγµατοποιηθεί η εκδίκηση για τον φόνο του πατέρα της, αλλά πηγάζει από το 

µίσος της ίδιας και τα έντονα συναισθήµατά της εναντίον των φονιάδων του πατέρα 

της, µην υποκύπτοντας σε κανένα χρέος.  

Ο Ευριπίδης χρησιµοποιεί λιγότερες επιφωνηµατικές φράσεις από τους δύο 

άλλους τραγικούς και ακόµα λιγότερους συνδυασµούς επιφωνηµατικών φράσεων. Η 

εξέλιξη αυτή συνδέεται ίσως µε την εξάπλωση της φιλοσοφίας, της ρητορικής και της 

σοφιστικής, την οποία ενστερνίζεται και ο Ευριπίδης. Η επικράτηση της λογικής οδηγεί 

τον Ευριπίδη στην υιοθέτηση διαφορετικών µέσων για τη σκιαγράφηση των 

χαρακτήρων του (λογύδρια, χρήση ρητορικών τεχνικών στο ύφος) και στην 

περιορισµένη χρήση επιφωνηµατικών φράσεων, τις οποίες εκφωνούν κυρίως γυναίκες. 

Ωστόσο χρησιµοποιεί παράγωγες λέξεις οι οποίες περιγράφουν την συναισθηµατική 

κατάσταση του χαρακτήρα, αλλά δεν δραµατοποιούν. Είναι λιγότερες οι σκηνές µε 

έντονες συναισθηµατικές αντιδράσεις, αλλά τις εντάσσει στους λόγους µε 

                                                           
173 Για τις διαφορές της Ηλέκτρας µεταξύ Σοφοκλή και Ευριπίδη βλ. de Romilly 1997, 54 και 71-72. 
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επιχειρήµατα. Είναι αξιοσηµείωτο ότι από όλες τις σωζόµενες τραγωδίες του µόνον 

τρεις έχουν ανδρικό Χορό. Η σηµασία των επιφωνηµατικών φράσεων διαφοροποιείται 

συνήθως ανάλογα µε τα συµφραζόµενα, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, µε σκοπό την 

έκφραση των έντονων ψυχολογικών καταστάσεων των ευριπίδειων χαρακτήρων. 

Αποδίδει περισσότερες φράσεις σε θεούς, σε σύγκριση µε τους δύο άλλους τραγικούς: 

στους ∆ιόσκουρους στην Ηλέκτρα, στον ∆ιόνυσο στις Βάκχες, στη Μούσα στον Ρήσο 

και µία φράση σε µάντη, γεγονός το οποίο ίσως οφείλεται στη συχνότερη χρήση του 

«από µηχανής» θεού στις τραγωδίες του, καθώς και στο ότι διασώθηκε το δράµα, όπου 

πρωταγωνιστεί ο ∆ιόνυσος.  

 

Σύγκριση των τριών τραγικών ποιητών 

 

Από τη µελέτη των τριών τραγικών προκύπτουν µερικά σαφή συµπεράσµατα ως 

προς τη χρήση των επιφωνηµατικών φράσεων. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η 

χρήση των φράσεων ανά τραγικό ποιητή: αρχίζοντας από τις  φράσεις που απαντούν 

από κοινού και στους τρεις τραγικούς, σε δύο ή σε έναν τραγικό µόνο: 

 

Επιφωνηµατικές 

Φράσεις 

Αισχύλος Σοφοκλής Ευριπίδης 

afia› x x x 

e‰en x x x 

fi≈ x x x 

‡ ’g≈ x x x 

‡m x x x 

papa› x x x 

feË x x x 
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� x x x 

�m x x x 

tt› x x  

‡ x  x 

Ùttt› x  x 

»Æ x  x 

î  x x 

eÈ›  x x 

afia x   

±° x   

fiã x   

Ùç x   

fi› x   

pp› x   

éttata›  x  

fiÊ  x  

 

Στα µόλις επτά σωζόµενα δράµατα ο Αισχύλος χρησιµοποιεί τις περισσότερες 

επιφωνηµατικές φράσεις σε σύγκριση µε τους δύο άλλους τραγικούς. Τα afia›, e‰en, fi≈, 

‡’ g≈, ‡m, papa›, feË, � και �m απαντούν και στους τρεις τραγικούς µε µικρές 

διαφοροποιήσεις ως προς τη λειτουργία και τη σηµασία. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 

περισσότερες επιφωνηµατικές φράσεις, που απαντούν στον Αισχύλο, αποτελούν 

συνδυασµούς φωνηέντων. Το επιφώνηµα tt› απαντά στον Αισχύλο και τον 

Σοφοκλή, ενώ υπάρχουν και τρεις επιφωνηµατικές φράσεις, που απαντούν στον 

Αισχύλο, δεν απαντούν στον Σοφοκλή και επανέρχονται µε τον Ευριπίδη (Ùttt›, 

‡, »Æ), ο οποίος ακολουθεί τον Αισχύλο ως προς το συµπλήρωµα και το φύλο των 

προσώπων που τα εκφέρουν. Τα επιφωνήµατα î και το βακχικό eÈ› χρησιµοποιούνται 
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µόνο από τους Σοφοκλή και Ευριπίδη, αν και το τελευταίο είναι πιθανόν να απαντούσε 

και σε δράµατα του Αισχύλου µε διονυσιακό περιεχόµενο, τα οποία όµως δε σώζονται.  

Οι φράσεις Ùç, pp›, ±°, fiã, afia, fi› χρησιµοποιούνται µόνο από τον Αισχύλο 

και τα éttata› και fiÊ µόνο από τον Σοφοκλή. 

Ως προς τους συνδυασµούς επιφωνηµατικών φράσεων, είναι αξιοσηµείωτο ότι 

κατά κανόνα ο κάθε ποιητής δηµιουργεί τους δικούς του συνδυασµούς, που είναι 

µοναδικοί και δεν απαντούν σε άλλα κείµενα. Ωστόσο, κάποιες διπλές επαναλήψεις 

επιφωνηµατικών φράσεων είναι κοινές σε δύο ή τρεις ποιητές:  

 

Επιφωνηµατικές 

Φράσεις 

Αισχύλος Σοφοκλής Ευριπίδης 

afia› afia› x x x 

¶ ¶ x x x 

fiÁ fiÊ x x x 

fi∆ fi≈ x x x 

feË feË x x x 

î î î î  x x 

afia›, fi≈  x x 

Œ pÒp x x  

 

Είναι αξιοσηµείωτο ότι οι διπλές επαναλήψεις (® ¶, afia› afia›, fi∆ fi≈, feË feË,  

fiÁ fiÊ) απαντούν σε όλους τους ποιητές, ενώ η τετραπλή επανάληψη του î (όπως και 

το απλό î) απαντά µόνο στον Σοφοκλή και τον Ευριπίδη, όπως επίσης και ο 

συνδυασµός afia›, fi≈, ενώ το Œ pÒp απαντά στον Αισχύλο και τον Σοφοκλή. Αξίζει 

να σηµειωθεί ότι όλες οι φράσεις που χρησιµοποιούνται διπλές απαντούν σε όλους τους 

τραγικούς µονές, µε εξαίρεση το fiÊ, το οποίο αν και χρησιµοποιείται διπλό από όλους 



 130 

τους τραγικούς, µόνο του απαντά µόνο στον Σοφοκλή. 

Αναφορικά µε τα παράγωγα από επιφωνηµατικές φράσεις παρατηρείται ότι και 

οι τρεις τραγικοί τα χρησιµοποιούν, ο Αισχύλος ίσως σε µεγαλύτερο βαθµό. Κάποια 

από αυτά απαντούν ήδη στα οµηρικά έπη: ÙllÊz, ÙllgÆ, fiÊz, figmÒw, fiÆ, 

ÙÛzÊw, fikt¤r, fiktrÒw, fiktr«w, fim≈z, fimgÆ. Άλλα απαντούν και στους 

τρεις τραγικούς: a‡lnw, fiÆlemw, §pkt¤r, fikt¤z, katkt¤z, άλλα στον 

Αισχύλο και τον Ευριπίδη: ÙllgmÒw, ‡mgma, άλλα στον Σοφοκλή και τον 

Ευριπίδη: afiãz, énllÊz, én¤ktw. Τα παράγωγα των επιφωνηµατικών 

φράσεων εµφανίζονται από τα πρώιµα στάδια εξέλιξης της γλώσσας και αξιοποιούνται 

λογοτεχνικά από τους ποιητές ανάλογα µε τη θεµατική του κάθε έργου174. Οι τραγικοί 

ποιητές χρησιµοποιούν τα παράγωγα των επιφωνηµατικών φράσεων µε τον ίδιο τρόπο: 

σε χωρία έντονης συναισθηµατικής φόρτισης στα οποία θέλουν να προσδώσουν 

ενάργεια και αµεσότητα χρησιµοποιούν επιφωνηµατικές φράσεις πάντα σε ευθύ λόγο 

για την παράσταση µιας έντονης συναισθηµατικής κατάστασης. Σε αντίθετη περίπτωση 

χρησιµοποιούν τα παράγωγά τους σε ευθύ ή σε πλάγιο λόγο σε τριτοπρόσωπη 

αφήγηση. 

Στον Σοφοκλή και τον Ευριπίδη οι περισσότερες επιφωνηµατικές φράσεις 

εκφέρονται από τον πρωταγωνιστή του έργου, αλλά στον Αισχύλο οι περισσότερες 

φράσεις εκφέρονται από τον Χορό. Επιπλέον, εκφέρονται κατεξοχήν από θνητούς εκτός 

δύο εξαιρέσεων, τον Ήφαιστο στον Αισχύλο (Προµηθέας ∆εσµώτης 66) και την Αθηνά 

στον Σοφοκλή (Αίας 101). Η κοινωνική τάξη δεν παίζει καθοριστικό ρόλο, εφόσον 

επιφωνηµατικές φράσεις εκφέρονται, τόσο από «υψηλούς», όσο και από «ταπεινούς» 

χαρακτήρες της τραγωδίας. Ωστόσο, επειδή η εκφώνησή τους συνδέεται άµεσα µε το 

βαθµό τραγικότητας των χαρακτήρων, οι περισσότερες επιφωνηµατικές φράσεις στην 

                                                           
174 Για τη σύγκριση µεταξύ των τραγικών ποιητών ως προς τη χρήση παράγωγων λέξεων από 
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τραγωδία εκφέρονται από άτοµα υψηλής κοινωνικής στάθµης. ∆εν αποτελούν 

εποµένως χαρακτηριστικό τρόπο έκφρασης µιας συγκεκριµένης κοινωνικής τάξης, ούτε 

ενός φύλου, αλλά έχουν καθολικό χαρακτήρα και απηχούν ενστικτώδη τρόπο 

αντίδρασης του ανθρώπου γενικά σε συγκεκριµένα ερεθίσµατα του περιβάλλοντος. 

Στον Αισχύλο και στον Σοφοκλή οι επιφωνηµατικές φράσεις υπερτερούν στα 

λυρικά µέρη, σε αντίθεση µε τον Ευριπίδη, στις τραγωδίες του οποίου υπερτερούν στα 

διαλογικά µέρη. Η συλλογική συνείδηση και η έννοια του πολίτη ως µέρους ενός 

ευρύτερου συνόλου, της πόλης, είναι εντονότερη στον Αισχύλο και τον Σοφοκλή. Ο 

Χορός που είναι φορέας αυτής της συλλογικότητας στην τραγωδία έχει πρωτεύουσα 

θέση στα δρώµενα και εκφράζει τα συναισθήµατά του στα χορικά ή στους κοµµούς. 

Αντιθέτως στον Ευριπίδη το συλλογικό δίνει τη θέση του στο ατοµικό και συνεπώς οι 

υποκριτές κατέχουν σηµαντικότερη θέση από τον Χορό και εκφράζουν τα 

συναισθήµατά τους ατοµικά. Είναι αξιοσηµείωτο ότι η φράση e‰en απαντά και στους 

τρεις τραγικούς µόνο σε διαλογικά µέρη, ενώ οι φράσεις eÈ› και Ùttt› απαντούν 

στον Σοφοκλή και τον Ευριπίδη µόνο σε λυρικά µέρη. Η διαπίστωση αυτή ερµηνεύεται 

από τη λειτουργία της καθεµιάς: η φράση e‰en προσιδιάζει σε «ρητορικό» ύφος και 

δηλώνει την αλλαγή οµιλητή ή θέµατος, εποµένως τίθεται συνήθως στην αρχή 

µονολόγου σε διαλογικά µέρη. Από την άλλη µεριά η φράση eÈ› συνδέεται στενά µε 

τη λατρεία και την τελετουργία του ∆ιονύσου και απαντά σε ύµνους, οι οποίοι 

βρίσκονται σε λυρικά µέρη, ενώ η φράση Ùttt› εκφράζει βαθιά θλίψη, συνδέεται 

στενά µε τον θρήνο και εποµένως ίσως γι’ αυτόν τον λόγο τίθεται µόνο σε λυρικά µέρη. 

Η σηµασία των κοινών επιφωνηµατικών φράσεων άλλοτε παραµένει η ίδια και 

άλλοτε διαφοροποιείται από ποιητή σε ποιητή, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

                                                                                                                                                                          
επιφωνήµατα βλ. τον Πίνακα II στο τέλος της εργασίας. 
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Επιφωνηµατική 

Φράση 

Αισχύλος Σοφοκλής Ευριπίδης 

afia› απόγνωση, οίκτος απόγνωση απόγνωση 

e‰en ανυποµονησία, αρχή 

µονολόγου 

ανυποµονησία, αλλαγή 

θέµατος, έκπληξη 

ανυποµονησία, αρχή 

µονολόγου, αλλαγή 

θέµατος, διαπίστωση  

fi≈ έκκληση, επίκληση σε 

θεούς, απόγνωση 

έκκληση, επίκληση σε 

θεούς, απόγνωση, χαρά 

έκκληση, επίκληση σε 

θεούς, απόγνωση 

‡ ’g≈ απόγνωση απόγνωση απόγνωση 

‡m θλίψη, απορία, οδύνη θλίψη, τρόµος, θυµός, 

οίκτος, απορία 

αγανάκτηση, θλίψη, 

απορία, τρόµος, θυµός 

papa› αποτροπιασµός, πόνος αποτροπιασµός, 

σωµατικός πόνος 

αποτροπιασµός, 

σωµατικός πόνος 

feË λύπη, έκπληξη, 

θαυµασµός 

λύπη, έκπληξη, 

αγανάκτηση 

λύπη, έκπληξη, 

θαυµασµός, 

αγανάκτηση, 

αποτροπιασµός 

�m θλίψη θλίψη θλίψη, σωµατικός 

πόνος, ειρωνεία 

î - έντονη διαµαρτυρία έντονη διαµαρτυρία, 

έκπληξη 

 

Όπως συνάγεται από τον πίνακα, η επιφωνηµατική φράση afia› σηµαίνει στον 

Αισχύλο απόγνωση ή οίκτο, ενώ στον Σοφοκλή και στον Ευριπίδη απόγνωση. Η φράση 

e‰en σηµαίνει ανυποµονησία και στους τρεις τραγικούς, ενώ στον Σοφοκλή σηµαίνει 

και έκπληξη και στον Ευριπίδη διαπίστωση. Επιπλέον, χρησιµοποιείται από τον 

Αισχύλο και τον Ευριπίδη για να εισαγάγει τον µονόλογο ενός χαρακτήρα και από τον 

Σοφοκλή και τον Ευριπίδη για την αλλαγή θέµατος. Η φράση fi≈ απαντά και στους 
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τρεις ποιητές για έκκληση ή επίκληση σε θεούς και για να δείξει απόγνωση, ενώ στον 

Σοφοκλή σε µία περίπτωση εκφράζει χαρά (Ηλέκτρα 1273). Η φράση ‡’ g≈ και στους 

τρεις τραγικούς δηλώνει απόγνωση. Η φράση ‡m δηλώνει στον Αισχύλο οδύνη, 

θλίψη ή απορία, στον Σοφοκλή τρόµο, θυµό, θλίψη, απορία ή οίκτο και στον Ευριπίδη 

αγανάκτηση, θλίψη, απορία, τρόµο ή θυµό. Η φράση papa› δηλώνει πόνο ή 

αποτροπιασµό, ενώ στον Σοφοκλή και στον Ευριπίδη σωµατικό πόνο ή αποτροπιασµό. 

Η φράση feË δηλώνει στον Αισχύλο λύπη, έκπληξη ή θαυµασµό, στον Σοφοκλή λύπη, 

αγανάκτηση ή έκπληξη και στον Ευριπίδη θαυµασµό, λύπη, έκπληξη, αγανάκτηση ή 

αποτροπιασµό. Η φράση �m δηλώνει θλίψη και στους τρεις τραγικούς, ενώ στον 

Ευριπίδη δηλώνει και ειρωνεία. Η φράση î δεν απαντά στον Αισχύλο, ενώ στον 

Σοφοκλή δηλώνει επίµονη διαµαρτυρία και στον Ευριπίδη έκπληξη ή έντονη 

διαµαρτυρία. Εποµένως, στις φράσεις afia›, fi≈, ‡ ’g≈, papa› παρατηρούνται λεπτές 

σηµασιολογικές διαφοροποιήσεις στη χρήση τους από τους τρεις τραγικούς και 

συγκεκριµένα στους δύο µεταγενέστερους του Αισχύλου. Στις φράσεις e‰en, ‡m, feË, 

�m παρατηρείται µία προοδευτική αύξηση της πολυσηµίας τους από τραγικό ποιητή 

σε τραγικό ποιητή: ο καθένας διατηρεί τις σηµασίες που αποδίδει στη φράση ο 

προηγούµενος, αλλά προσθέτει επιπλέον και άλλες. Η φράση î χρησιµοποιείται µόνο 

από τον Σοφοκλή και τον Ευριπίδη, ο οποίος προσθέτει άλλη µία σηµασία στην ήδη 

γνωστή από τον Σοφοκλή. 

Λεπτές σηµασιολογικές διαφοροποιήσεις εµφανίζονται ακόµα και στα έργα του 

ίδιου ποιητή, αλλά κατά κανόνα µέσα στο ίδιο πλαίσιο (θετικό ή αρνητικό 

συναίσθηµα). Οι περισσότερες φράσεις τις οποίες χρησιµοποιούν οι τραγικοί έχουν 

παρεµφερή σηµασία, γεγονός το οποίο υποδηλώνει ότι οι επιφωνηµατικές φράσεις στην 

τραγωδία φέρουν συγκεκριµένη σηµασία, η οποία ωστόσο επιδέχεται κάποιων λεπτών 

σηµασιολογικών διαφοροποιήσεων. 
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Η εξέταση της σηµασίας των επιφωνηµατικών φράσεων καταδεικνύει κάποιες 

διαφορές µεταξύ των τραγικών ως προς τις επιλογές τους για την έκφραση 

συναισθηµάτων. Η κυριαρχία του Χορού στα έργα του Αισχύλου και ο περιορισµός του 

στα έργα των δύο άλλων τραγικών, η ανάδειξη των χαρακτήρων του Ευριπίδη και η 

προσπάθειά του να διεισδύσει στην ψυχολογία τους είναι εµφανή και µέσα από την 

εξέταση των επιφωνηµατικών φράσεων. Η χρήση τους από τους τραγικούς δεν είναι 

τυχαία, αλλά σχετίζεται άµεσα µε τους βασικούς άξονες της τραγικής ποίησης του 

καθενός και εντάσσεται στα ειδολογικά χαρακτηριστικά της τραγωδίας. Ο διάλογος, 

βασικό γνώρισµα του δράµατος, «ευνοεί» την ένταξη επιφωνηµατικών φράσεων ως 

στοιχείο του προφορικού, ευθύ λόγου και οι τραγικοί το αξιοποιούν στο έπακρο για την 

έκφραση συναισθηµάτων. Τα προσωπεία των υποκριτών δεν επέτρεπαν την έκφραση 

του προσώπου τους, εποµένως οι θεατές έπρεπε να καταλάβουν τις συναισθηµατικές 

διακυµάνσεις των χαρακτήρων από τον τόνο της φωνής, τον επιτονισµό, τις χειρονοµίες 

και τη µουσική. Οι επιφωνηµατικές φράσεις σε συνδυασµό µε τα παραπάνω που 

ελλείπουν παντελώς πιθανόν συνέβαλαν σε µια πιο ολοκληρωµένη παρουσίαση της 

συναισθηµατικής κατάστασης των χαρακτήρων. Συνεπώς, η συχνή χρήση 

επιφωνηµατικών φράσεων στο δράµα ίσως να οφείλεται και επηρεάστηκε από τις 

συµβάσεις της παράστασης ενός δραµατικού έργου και τη χρήση προσωπείων.  

Θα µπορούσε να υποτεθεί ότι ο γυναικείος εκστατικός λόγος συνδέεται στενά 

µε τις επιφωνηµατικές φράσεις. Η προφητική Κασσάνδρα στον Αισχύλο, σε αντίθεση 

µε τον Ευριπίδη, χρησιµοποιεί πλήθος επιφωνηµατικών φράσεων σε κατάσταση 

έκστασης. Η ίδια αντίδραση παρατηρείται και στις Βάκχες, όταν οι γυναίκες οπαδοί του 

Βάκχου βρίσκονται σε αντίστοιχη κατάσταση. Ωστόσο, ο ανδρικός µαντικός λόγος δεν 

εκφέρεται µε επιφωνηµατικές φράσεις, όπως παρατηρείται στην περίπτωση του 

Τειρεσία, ο οποίος χρησιµοποιεί µόνο τρεις φορές επιφωνηµατική φράση, το feË στον 



 135 

Σοφοκλή (Οιδίπους Τύραννος 316, Αντιγόνη 1048) και το e‰en στον Ευριπίδη (Φοίνισσες 

849). Στον Οιδίποδα Τύραννο ο Τειρεσίας µε την είσοδό του στη σκηνή εκφέρει το feË 

δύο φορές δηλώνοντας εµφατικά και µε την παρήχηση την απόγνωσή του για την άνοµη 

πράξη του Οιδίποδα και τις συνέπειές της. Στην Αντιγόνη ο Τειρεσίας µε το feË 

εκφράζει την απογοήτευσή του για την υπερφίαλη στάση του Κρέοντα ως ηγεµόνα. Αν 

και ο Τειρεσίας θυµώνει τόσο µε τον Οιδίποδα, όσο και µε τον Κρέοντα δεν 

εξωτερικεύει τον θυµό του µε τη χρήση επιφωνηµατικών φράσεων. Στις Φοίνισσες µε 

το e‰en εκφράζει την ανυποµονησία του. Ωστόσο, είναι χαρακτηριστικό ότι ο µαντικός 

λόγος του Τειρεσία στερείται επιφωνηµατικών φράσεων. Όταν ανακοινώνει τις 

προφητείες του, δεν χρησιµοποιεί επιφωνηµατικές φράσεις, σε αντίθεση µε τις γυναίκες 

οι οποίες παρουσιάζονται σε κατάσταση έκστασης. Επιπλέον, ο γυναικείος εκστατικός 

λόγος τίθεται στα λυρικά µέρη της τραγωδίας, σε αντίθεση µε τον µαντικό λόγο των 

ανδρών που απαντά στα διαλογικά µέρη. 

Επιπλέον, όπως είναι αναµενόµενο, και οι τρεις τραγικοί χρησιµοποιούν πλήθος 

επιφωνηµατικών φράσεων στα µέρη των τραγωδιών, όπου κυριαρχεί ο θρήνος, αφού οι 

περιπτώσεις έκφρασης έντονης χαράς στην τραγωδία είναι σπάνιες. Το γεγονός αυτό 

υποδηλώνει ότι οι επιφωνηµατικές φράσεις ήταν άρρηκτα συνυφασµένες µε την 

τελετουργία του θρήνου και ο ρόλος τους στη γλώσσα των θρηνητικών ασµάτων 

καταλυτικός. 

Αυτή όµως είναι η µία όψη του νοµίσµατος, γιατί η χρήση  των επιφωνηµατικών 

φράσεων µέσα σε ένα τραγικό έργο παρουσιάζει διαφορές µεταξύ των ποιητών. Στον 

Αισχύλο οι επιφωνηµατικές φράσεις εκφράζουν τα συναισθήµατα και την ψυχολογία 

των χαρακτήρων του. Στα δράµατα του Αισχύλου που έχουν σωθεί ολόκληρα, οι 

γυναίκες και οι βάρβαροι εκφέρουν τις περισσότερες επιφωνηµατικές φράσεις. Ο 

Σοφοκλής αντιθέτως αποδίδει πολλές επιφωνηµατικές φράσεις σε άνδρες, είτε είναι 
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µέλη του Χορού, είτε πρωταγωνιστές. Στον Σοφοκλή ωστόσο οι επιφωνηµατικές 

φράσεις δεν περιορίζονται µόνο στη σκιαγράφηση των χαρακτήρων του, ως ένα 

επιπλέον ιδιαίτερο γνώρισµα των χαρακτήρων σε φορτισµένες συναισθηµατικές 

καταστάσεις. Η χρήση τους διευρύνεται και η λειτουργία τους αποκτά και λογοτεχνική 

διάσταση. Ο Σοφοκλής άλλοτε χρησιµοποιεί επιφωνηµατικές φράσεις του Αισχύλου τις 

οποίες εντάσσει σε διαφορετικά συµφραζόµενα προκειµένου να ανακαλέσει στη µνήµη 

των ακροατών του την αισχύλεια παράσταση και άλλοτε εµφανίζει δύο χαρακτήρες να 

χρησιµοποιούν την ίδια επιφωνηµατική φράση σε αντίστοιχες ψυχολογικές καταστάσεις 

προκαλώντας έτσι έναν εσωτερικό διάλογο µεταξύ των χαρακτήρων του συγκεκριµένου 

έργου. Ο Ευριπίδης χρησιµοποιεί λιγότερες επιφωνηµατικές φράσεις από τους άλλους 

δύο τραγικούς προκειµένου να σκιαγραφήσει τις ψυχολογικές διακυµάνσεις των 

ηρωίδων του και τη συναισθηµατική τους φόρτιση. Η χρήση των επιφωνηµατικών 

φράσεων από τον Ευριπίδη ακολουθεί την ίδια παράδοση των άλλων δύο τραγικών, αν 

και περισσότερο αυτή του Αισχύλου παρά του Σοφοκλή, κυρίως ως προς την ιδιαίτερη 

σοφόκλεια λογοτεχνική τους εκµετάλλευση. Όπως όµως και µε άλλες λογοτεχνικές και 

τραγικές συµβάσεις, έτσι και µε τις επιφωνηµατικές φράσεις ο Ευριπίδης δοκιµάζει τα 

όρια της λογοτεχνικής τους λειτουργίας, όταν στη σκηνή του Φρύγα ακόµα και οι 

επιφωνηµατικές φράσεις µπορούν να στοχεύουν στην παρωδία. 

 

2. Σατυρικό ∆ράµα 

 

 Επιφωνηµατικές φράσεις στον Κύκλωπα του Ευριπίδη 

 

Στον Κύκλωπα του Ευριπίδη οι επιφωνηµατικές φράσεις και η λειτουργία τους 

διαφέρουν από τη χρήση τους στην τραγωδία, επειδή πρόκειται για διαφορετικό 
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γραµµατειακό είδος175: 

 

 

KKKKÊÊÊÊkkkkllllcccc 

 

Χορός 

49 cÊtt'· È tòd' Î;  

51 »Æ, =¤c p°trn tãxa s  

64 <cÊtt'· È tòd' Î; È tòde nemª  

66 »Æ, =¤c p°trn tãxa s  

465 fiÁ fiÊ, /g°ghya manÒmesya t›w eÍrÆmasn 

656 fi∆ fi≈· gennaÒtat' » / ye›te speÊdet §kka¤ete tån ÙfrÁn 

 

Σιληνός 

110 papa›· tÚn aÈtÚn da¤mn' §jantle›w §m¤ 

153 Od.   fidÊ.   S. papaãj, …w kalØn ÙsmØn ¶xe 

156 baba¤· xreËsa parakale› m' ı Bãkxw 

157 î î î. / Od. m«n tÚn lãrgga dekãnaj° s kal«w;  

193 ‡m· KÊklc ˜d' ¶rxeta· t¤ drãsmen;  

228 �m, pr°ss sgkekmm°nw tãlaw  

589 ‡m· pkrÒtatn ‰nn ˆcma tãxa  

 

Οδυσσεύς 

347 afia›, pÒnw m¢n TrkÁw Ípej°dn  

 

Κύκλωψ 

503 papapa›· pl°w m¢n ‡n / gãnma <d¢> datÚw ¥ba 

565 î î, t¤ drãsew;   S. ≤d°w ±mÊstsa 

572 papa›, sfÒn ge tÚ jÊln t∞w émp°l 

576 fiÁ fiÊ, / …w §j°nesa mÒgw· êkratw ≤ xãrw 

663 �m, kathnyrak≈mey' ÙfyalmË s°law 

665 �m mãl', …w Íbr¤smey', …w Ùl≈lamen 

687 ‡m gel«ma· kertme›t° m' §n kak›w 

696 afia›· palaÚw xrhsmÚw §kpera¤neta 

 

                                                           
175 Στα χωρία του Κύκλωπα ακολουθείται η έκδοση του Diggle. 
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Οι επιφωνηµατικές φράσεις συµπληρώνονται µε τον ακόλουθο τρόπο: 

î î + πρότ. (565) 

î î î χωρίς συµπλήρωµα (157) 

afia› + πρότ. (347, 696) 

baba¤ + πρότ. (156) 

fiÁ fiÊ + πρότ. (464, 576) 

fi∆ fi≈ + πρότ. (656) 

‡m + πρότ. (193, 687) 

papa› + πρότ. (110, 572) 

papaãj + πρότ. (153) 

papapa› + πρότ. (503) 

cÊtta + πρότ. (49, 64) 

»Æ + πρότ. (51, 66) 

�m + πρότ. (228, 663, 665) 

 

Όλες οι επιφωνηµατικές φράσεις εκφωνούνται από άνδρες, εφόσον δεν 

υπάρχουν γυναικείοι χαρακτήρες στον Κύκλωπα, και µάλιστα πολλές από αυτές 

αποδίδονται σε ανθρωπόµορφα όντα, όπως ο Σιληνός και ο Κύκλωπας. Ως προς τη 

θέση τους στον στίχο, όλες τοποθετούνται στην αρχή, εκτός από το papaãj, το οποίο 

τίθεται στη µέση του στίχου. Όλες οι φράσεις συµπληρώνονται µε πρόταση, εκτός από 

τη φράση î î î, η οποία δεν έχει συµπλήρωµα. Οι περισσότερες επιφωνηµατικές 

φράσεις απαντούν στα διαλογικά µέρη του δράµατος, ενώ στα λυρικά µέρη 

χρησιµοποιούνται µόνο τα cÊtta, »Æ, papapa›. Η σηµασία τους συχνά 
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διαφοροποιείται από την τραγωδία. Το ‡‡‡‡mmmm χαρακτηρίζεται ως «παρατραγικό»176, 

δηλαδή χρησιµοποιείται σε χωρία που λαµβάνονται αυτούσια από την τραγωδία και 

εντασσόµενα σε διαφορετικό νοηµατικό περιβάλλον προκαλούν το γέλιο. Το ����mmmm

δηλώνει σωµατικό πόνο, σε αντίθεση µε την τραγωδία όπου δηλώνει θλίψη. Το ppppaaaappppaaaa›››› 

δηλώνει µάλλον πόνο177, το ppppaaaappppaaaaããããjjjj εκφράζει έκπληξη178, όπως και το ppppaaaappppaaaappppaaaa››››179, 

ενώ το »»»»ÆÆÆÆ χρησιµοποιείται για να προσελκύσει την προσοχή180. Το επιφώνηµα  ccccÊÊÊÊttttttttaaaa 

δεν απαντά στην τραγωδία, ούτε στην κωµωδία, είναι ηχοµιµητικό και χρησιµοποιείται 

στο κάλεσµα κάποιου αντί του ονόµατός του, όπως το νεοελληνικό ψιτ.181 

Τα παράγωγα επιφωνηµατικών φράσεων που απαντούν στον Κύκλωπα είναι τα 

εξής: élalagmÒw, eÈ()ãz, eÎw182. Ωστόσο, δεν απαντά καµία επιφωνηµατική 

φράση, από τις οποίες παράγονται οι παραπάνω λέξεις. Αξίζει προσοχής το γεγονός ότι 

και τα παράγωγα των επιφωνηµατικών φράσεων εντάσσονται στον χαρούµενο και 

σκωπτικό χαρακτήρα του σατυρικού δράµατος, καθώς παράγονται από τις φράσεις 

élalã και eÈ›, επιφωνηµατικές φράσεις άµεσα συνδεµένες µε τη γιορτή του 

Απόλλωνα και του ∆ιόνυσου αντίστοιχα. Εποµένως και τα παράγωγα ενσωµατώνονται 

και λειτουργούν στο κλίµα του ενθουσιασµού και της γιορτής που µεταφέρει το 

σατυρικό δράµα. Η χρήση τους δεν διαφέρει από αυτήν της τραγωδίας: ο ποιητής για να 

αποδώσει τα συναισθήµατα των χαρακτήρων χρησιµοποιεί στον ευθύ λόγο 

επιφωνηµατικές φράσεις για λόγους ενάργειας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις χρησιµοποιεί 

τα παράγωγά τους.  

Στο σατυρικό δράµα απαντούν κατεξοχήν επιφωνήµατα κοινά µε την τραγωδία, 

                                                           
176 Βλ. Seaford 1984, 223. 
177 Βλ. Seaford 1984, 124. 
178 Βλ. Seaford 1984, 132.  
179 Βλ. Seaford 1984, 199. 
180 Βλ. Seaford 1984, 110. 
181 Για περισσότερα βλ. Seaford 1984, 110. 
182 Για τα χωρία του Κύκλωπα βλ. τον Πίνακα Ι µε τα παράγωγα των επιφωνηµατικών φράσεων στο τέλος 
της εργασίας. 
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των οποίων το συγκείµενο, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, απαντά στην τραγωδία, αλλά 

η σηµασία τους είναι διαφορετική και συχνά παρατραγική. Η χρήση τους στοχεύει στην 

πρόκληση γέλιου, καθώς διαφοροποιείται πλήρως το πλαίσιο, στο οποίο εντάσσονται, 

για να υπηρετήσουν τις ανάγκες ενός διαφορετικού γραµµατειακού είδους. 

Χαρακτηριστική είναι η κατάληξη –aj στο ppppaaaappppaaaaããããjjjj, η οποία απαντά κυρίως στην 

κωµωδία. Στην τραγωδία οι επιφωνηµατικές φράσεις είναι συνήθως σηµασιολογικά 

έντονα φορτισµένες, ενώ στο σατυρικό δράµα «αποφορτίζονται», εξαιτίας του 

διαφορετικού νοηµατικού περιβάλλοντος, και προκαλούν θυµηδία. Οι τραγικοί ήρωες 

αντιµετωπίζουν διλήµµατα, συγκρούονται µε διάφορες δυνάµεις (φυσικές, κοινωνικές) 

και πάσχουν λόγω της ιδιοσυγκρασίας της ανθρώπινης φύσης. Οι ήρωες του σατυρικού 

δράµατος, αντίθετα, αντικατοπτρίζουν την άλλη όψη της ζωής, την εύθυµη, αυτήν που 

ικανοποιεί µόνο τα ανθρώπινα ένστικτα. Οι επιφωνηµατικές φράσεις στον λόγο αυτών 

των ηρώων παίρνουν εξαρχής διαφορετική διάσταση και αποκτούν διαφορετική 

λειτουργία µε στόχο να προκαλέσουν το γέλιο των ακροατών και να αποφορτίσουν το 

κλίµα της προηγούµενης τραγικής παράστασης, καθώς πάντα και όχι τυχαία η 

παράσταση του σατυρικού δράµατος ακολουθούσε αυτή των τραγωδιών.  

 

3. Κωµωδία 

 

Επιφωνηµατικές φράσεις στον Αριστοφάνη 

 

Οι επιφωνηµατικές φράσεις, που απαντούν στις σωζόµενες κωµωδίες του 

Αριστοφάνη, είναι: fi≈, afia›, ‡m, feË, î, �m, e‰en, ≥n, §leleleË, babaãj, bm-

bãj, bmbalbmbãj, épapa›, fia›, papapappãj, papa›, �, afib›, baba¤, 

fiab›, afibb›, fiattataãj, fiappapaãj, fiÆ, §pp›, »Òp, pppp…p›, 
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fiÊ, eÈ›, fiaË, a‡. Επιπλέον, απαντούν συνδυασµοί επιφωνηµατικών φράσεων, είτε 

πρόκειται για διπλή, τριπλή ή πολλαπλή επανάληψη της ίδιας φράσης, είτε για 

συνεκφορά δύο διαφορετικών φράσεων: î î, Ã �, fi∆ fi≈, fiÁ fiÊ,  fiÁ fiÁ fiÁ fiÁ fi- 

Á fiÊ, © ß, ® ¶, fiØ fiÆ, fiØ fiØ fiÆ, µ ≥, feË feË, éttata› éttata›, k˛ k˝, Œ pÚp Œ 

pÒp, pappåj pappãj, Ó �…Ó �, épapa› feË, fiØ fieË, baba‹ babaãj, Ã feË  

feË, feË dç, élalala‹ fiÆ, eÈ› eÈ› eÈa› eÈa›, afia› afia› © ß, ̄  ¯ ˆ, papapapa›,  

éppapapa› papaãj.  

Παρατίθενται οι αριστοφανικοί στίχοι ή τα χωρία, όπου οι στίχοι δεν είναι 

αρκετοί για τον προσδιορισµό της σηµασίας, µε τις επιφωνηµατικές φράσεις ανά έργο 

και χαρακτήρα183:  

 

 

AAAAxxxxaaaarrrrnnnn∞∞∞∞wwww 

∆ικαιόπολις 

64   Babaãj. Vkbãtana tË sxÆmatw 

67  §p' EÈym°nw êrxntw.    DI.  O‡m t«n draxm«n 

105 O‡m kakda¤mn …w saf«w.    PR.   T¤ d' aÔ l°ge;  

163 ı ss¤plw. O‡m tãlaw épÒllma 

174 O‡m tãlaw, mtttÚn ˜sn ép≈lesa 

189 Afib›.     AM.    T¤ §stn;     DI.   OÈk ér°sks¤n m' ˜t  

209 Ekp°feg', ‡xeta frËdw. O‡m tãlaw t«n §t«n t«n / §m«n 

457 FeË.  EÈdamn¤hw, Àsper ≤ mÆthr pt° 

473 O‡m kakda¤mn, …w épÒll'. EpelayÒmhn  

806 t›w xrd¤sn. Ara tr≈jnta; Baba¤ / Ân =yãzs'  

1080 I∆ strãtema plemlamaxaÛkÒn 

1084 Afia›, t¤na d' aÔ 'm‹ prstr°xe tw éggel«n;  

1198 Attata› éttata›, / t«n tty¤n, …w sklhrå ka‹ kd≈na  

1207 IØ fiÆ, xa›re, Lamax¤ppn 

1227 DI. Orçte ttn‹ kenÒn. TÆnella kall¤nkw 

1228 XO. TÆnella d∞t', e‡per kale›w g', Œ pr°sb, kall¤nkw  
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1229 DI. Ka‹ prÒw g' êkratn §gx°aw êmstn §j°laca  

1230 XO.  TÆnellã nn, Œ gennãda· x≈re lab∆n tÚn éskÒn 

1231 DI. Epesy° nn õdntew· V tÆnella kall¤nkw 

1232  XO.  All' •cÒmesya sØn xãrn /tÆnella kall¤nkn õ / dntew s¢    

 

Λάµαχος 

590 O‡m' …w teynÆjew.   DI.  Mhdam«w, Œ Lãmaxe 

1078 I∆ strathg‹ ple¤new µ belt¤new 

1081 O‡m kakda¤mn, katagelòw ≥dh sÊ m 

1083   Afia›, / ·an ı k∞rj éggel¤an ≥ggel° m 

1116 O‡m' …w Íbr¤zew.    DI.  Tåw ékr¤daw kr¤ne plÊ 

1142 Ne¤fe. Babaãj· xem°ra tå prãgmata 

1190  Attata› éttata›, / stgerå tãde ge krerå pãyea· tãlaw §g≈  

DÒllma drÚw ÍpÚ plem¤ tpe¤w.  

1205 I∆ fi∆ tramãtn §pdÊnn 

1212 I∆ fi≈, Paån Paãn 

 

Ηµιχόριο α΄ 

566 I∆ Lãmax', Œ bl°pn éstrapãw 

568 fi∆ Lãmax', Œ f¤l', Œ fl°ta 

 

Κόρη 

780 K˛ k˝. / ME. AÏta 'st‹ x›rw;  

800 AÈtÚw d' §r≈th.   DI.   X›re x›re.    KORA    K˛ k˝ 

801 DI.  Tr≈gw ín §reb¤nyw;  KORA      K˛ k˛ k˝ 

802 DI. T¤ da¤; Fbãlew fisxãdaw;  KORA      K˛ k˝ 

803 DI. T¤ da¤ sÊ; tr≈gw ín;    KO. K˛ k˛ k˝ 

 

Γεωργός 

1018 O‡m tãlaw.       DI.  V Hrãklew, t¤w Íts¤;  

1036 O‡m kakda¤mn t›n gerg›n bd¤n 

 

Άγγελος Α 

1071 I∆ pÒn te ka‹ mãxa ka‹ Lãmax 

 

IIIIpppppppp∞∞∞∞wwww 

 

                                                                                                                                                                          
183 Στα χωρία των κωµωδιών του Αριστοφάνη ακολουθείται η έκδοση των Hall - Geldart. 
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∆ηµοσθένης 

1 Iattataåj t«n kak«n, fiattata› 

10 MmË mmË mmË mmË mmË mmË 

183 O‡m, t¤ pt' ¶sy' ˜t satÚn È f∫w êjn;  

1078  E‰en. / TÊtw ı msyÚw t›w élpek¤s pË;  

 

Νικίας 

10 MmË mmË mmË mmË mmË mmË 

97 O‡m, t¤ py' ≤mçw §rgãse t“ s“ pt“;  

139  ÍpÚ brsp≈l;  DH.  NØ D¤'.   NI. O‡m de¤law 

 

Αλλαντοπώλης 

234 O‡m kakda¤mn ı Paflag∆n §j°rxeta 

752 O‡m kakda¤mn, …w épÒll'. O går g°rn  

998 O‡m' …w xese¤, kÈx ëpantaw §kf°r 

1193 O‡m, pÒyen lag“ã m genÆseta;  

 

Κλέων 

340 O‡m, darragÆsma.   AL.  Ka‹ mØn §g∆ È parÆs 

451 XO. Pa›' éndrk«w.  KL.  IÁ fiÊ, / tÊpts¤ m' fl jnmÒta 

887 O‡m tãlaw, ·w pyhkm›w me perelaÊnew 

1200 O‡m tãlaw, éd¤kw ge têm' ÍfÆrpasaw 

1206 O‡m kakda¤mn, ÍperanadeyÆsma 

1237 E‰en. / En padtr¤b d¢ t¤na pãlhn §mãnyanew;  

1243 O‡m kakda¤mn· Èk°t' Èd°n efim' §g≈ 

1248 O‡m, p°prakta tË yeË tÚ y°sfatn 

 

Χορός 

464 O‡m sÁ d' Èd¢n §j èmajrgË l°gew;  

602 §mbalÒntew énefrãjany'· «Ippapa›, t¤w §mbale›;  

 

∆ήµος 

858 O‡m tãlaw· ¶xs går pÒrpakaw; V pÒnhre 

891 prsamf« td¤· sÁ d' ‡mz', Œ pÒnhr'.  DH.   Iab› 

957 Afib› tãlaw.  AL.  T¤ §stn;   DH.  ApÒfer' §kpd≈n 

1096 IÁ fiÊ. / OÈk ∑n êr' Ède‹w tË Glãndw sf≈terw 

1218 Oròw <tãd';>   DH.  O‡m, t«n égay«n ˜sn pl°a 
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NNNNeeeeffff°°°°llllaaaa 

 

Στρεψιάδης 

1 fiÁ fiÊ. / Œ ZeË basleË, tÚ xr∞ma t«n nkt«n ˜sn 

23 ̃ t' §prãmhn tÚn kppat¤an. ‡m tãlaw 

41 feË. /  e‡y' �fel' ≤ prmnÆstr' épl°sya kak«w  

57 ‡m. t¤ gãr m tÚn pÒthn ∏ptew lÊxnn;  

105 µ ≥, s≈pa. mhd¢n e‡p˙w nÆpn 

176 e‰en. t¤ Ôn prÚw têlft' §palamÆsat;  

256 §p‹ t¤ st°fann; ‡m, S≈kratew 

390-91 étr°maw pr«tn, pappåj pappãj, kêpet' §pãge papa  /pappãj 

      x�tan x°z, kmdª brntò, papapappãj 

504 ‡m kakda¤mn, ≤mynØw genÆsma 

707 éttata› éttata›. / X. t¤ pãsxew; t¤ kãmnew;  

729 képaÒlhm'.   ST.  ‡m t¤w ín d∞t' §pbãl  

742 Ùry«w dar«n ka‹ skp«n.    ST.  ‡m tãlaw 

773 SV.   sf«w ge nØ tåw Xãrtaw.    ST.  ‡m', …w ¥dma  

789 ‡m, t¤w ∑n;   SV. Èk efiw kÒrakaw épfyere› 

791 ‡m. t¤ Ôn d∞y' ı kakda¤mn pe¤sma;  

1155 bãn. fi≈, klãet' Œblstãta   

1170 fi∆ fi≈, t°knn, fi∆ fiË fiË / …w ¥dma¤ s pr«ta tØn xrån fid≈n 

1321 fiÁ fiÊ. / Œ ge¤tnew ka‹ jggene›w ka‹ dhmÒta 

1324 ‡m kakda¤mn t∞w kefal∞w ka‹ t∞w gnãy 

1462 �m, pnhrã g', Œ Nef°la, d¤kaa d° 

1473 då ttn‹ tÚn d›nn. ‡m de¤law  

1476 ‡m paran¤aw. …w §manÒmhn êra  

 

Φειδιππίδης 

102 afib›, pnhr¤ g', ‰da. tÁw élazÒnaw 

829 afib› t¤ lhre›w;  ST.  ‡sy tËy' Ïtw ¶xn 

844 ‡m· t¤ drãs parafrnËntw tË patrÒw;  

 

Χορός 

543 Èd' efisªje dòdaw ¶xs' Èd' fiÁ fiÊ bò 

 

∆ίκαιος Λόγος 

906 dÆsaw;    DI.afib›, tt‹ ka‹ dØ 
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Άδικος Λόγος 

1075 e‰en. pãrem' §nteËyen efiw tåw t∞w fÊsew énãgkaw 

 

Άδικος Λόγος/ ∆ίκαιος Λόγος  

925  AD.   �m sf¤aw-   DI. �m man¤aw 

 

Πασίας 

1238 ‡m' …w katagelòw.   ST. ©j xçw xrÆseta 

 

Αµυνίας 

1259 fi≈ m m / St. ¶a· t¤w Íts¤ pt' ¶sy' ı yrhn«n;  

 

Μαθητής Α 

1493 fiÁ fiÊ. / ST.  sÚn ¶rgn, Œ dòw, fl°na pllØn flÒga 

 

Μαθητής Β 

1497 ‡m· t¤w ≤m«n prple› tØn fik¤an;  

 

Σωκράτης 

1504 ‡m tãlaw de¤law éppngÆsma 

 

SSSSffff∞∞∞∞kkkkeeeewwww 

 

Ξανθίας 

24 ‡m, t¤ d∞tã m kakÚn genÆseta  

37 afib›.     SV.   t¤ §st;  JA. paËe paËe, mØ l°ge 

40   ·sth bÒen dhmÒn.    JA.   ‡m de¤law 

137 ‡m.   SV.   t¤ §st;     JA.  Bdelkl°n én¤stata  

1292 fi∆ xel«na makãra tË d°rmatw  

 

Σωσίας 

202 ènÊsaw t prskÊlsn.  SV. ‡m de¤law 

909 ¶rgn d°drake kém¢ ka‹ tÚ =ppapa› 

 

Βδελυκλέων 

207 ‡m kakda¤mn· strËyw ènØr g¤gneta 

995 pãter pãter, t¤ p°pnyaw; ‡m. pË 'sy' Ïdr;  

1449 ‡m', …w épl« s' aÈt›s t›s kanyãrw 
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Χορός 

235 pãresy' ˘ dØ lpÒn g' ¶t' §st¤n, éppapa› papaãj  

302 <© ¶.> sÁ d¢ sËkã m' afite›w 

309 épapa› feË, <épapa› feË,> / må D¤' Èk ¶gge n“n ‰d'  

 

Παίδες 

315 © ¶. pãra n“n stenãzen 

 

Φιλοκλέων 

165 JA. éll' Èk ¶xew ÙdÒntaw.   FI. ‡m de¤law 

696 tat¤ me pËs'; ‡m, t¤ l°gew; Àw m tÚn y›na  

713 ‡m, t¤ p°pny'; …w nãrkh m katå t∞w xerÚw kataxe› / ta;  

750 fi≈ m¤ m.   BD. �tw, t¤ bòw;  

849 ‡m, datr¤bew képle›w trchmer«n 

931 fiÁ fiÊ. / ̃ saw kathgÒrhse tåw panrg¤aw 

973 afib›, t¤ tÒde pt' ¶sy' ˜tƒ malãttma; 

1150 ka‹ st∞y' énampsxÒmenw. FI. ‡m de¤law 

1335 fiØ fieË, kalÊmen / érxa›ã g' Ím«n. îrã g' ‡sy'  

1338 dk«n; fiab› afib› / tãde m' ér°ske· bãlle khmÊw  

1379 î î, t¤ m°llew drçn;   BD. êgen taÊthn lab∆n  

 

Κατήγορος 

1417 ‡m kakda¤mn. prskalËma¤ s' Œ g°rn 

 

EEEEfifififirrrrÆÆÆÆnnnnhhhh 

 

Οικέτης α 

15 Afib›· f°r' êllhn xét°ran m xét°ran 

79 O‡m tãlaw· ‡te deËr deËr', Œ ge¤tnew 

110 TR. OÈk ¶st parå taËt' êll'.  OI. α  IÁ fiÁ fiÊ / Œ pad¤' 

 

Τρυγαίος 

173 O‡m' …w d°dka, kÈk°t sk≈ptn l°g  

233 m°lle· yrbe› gËn ¶ndyen.  TR. O‡m de¤law  

248 Baba‹ babaãj, …w megãla ka‹ drm°a   

345 fiÁ fiÁ kekrag°na / XO. Efi går §kg°nt' fide›n taÊthn me tØn ≤m°ran [pt°] 

453 Hm›n d' égayå g°nt'. IØ pa≈n, fiÆ  
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454 Afele tÚ pa¤en, éll' fiØ mÒnn l°ge 

455 IØ fiØ t¤nn, fiØ mÒnn l°g 

468 E‰a � /XO.  <All'> êgete jnan°lkete ka‹ sf≈  

495 E‰a � / XO. Vw kakÒn tn°w efisn §n ≤m›n 

877 E‰en· t¤w §sy' Ím«n d¤kaw, t¤w pte;  

930 TR.O¤;  XO. Na‹ må D¤'.  TR. Allå tËtÒ g'  

933  ÍpÚ tË d°w l°gs' Ink«w Ù‹ 

1066 Afibb›.  IE.  T¤ gelòw;  TR.  Hsyhn xarp›s pyÆkw 

1191 IÁ fiÊ. /Osn tÚ xr∞m' §p‹ de›pnn ∑ly' efiw tÁw gãmw 

1284 E‰en· §kÒresyen tË pl°m küt' ≥syn 

1291 Afib›. / H går §g∆ yaÊmazn ékÊn, efi sÁ mØ e‡hw / éndrÚw blmãx   

 

Ερµής 

195 Iy nn kãlesÒn m tÚn D¤'.  ER.  IØ fiØ fiÆ / ̃ t' Èd¢ m°llew    

425 O‡m' …w §leÆmn e‡m' ée‹ t«n xrs¤dn 

460 V e‰a / XO. E‰a mãla 

461 V e‰a / XO. E‰a ¶t mãla 

463 V e‰a, Ã e‰a / TR.  All' Èx ßlks' ëndrew ım¤w  

486 V e‰a / TR.  E‰a mãla 

488 V e‰a / TR.  E‰a, nØ D¤a 

544 tå prÒsf', ·na gn“w tåw t°xnaw.   ER. Afib› tãlaw 

663 E‰en· ékÊ. taËt' §pkale›w; manyãn 

693 V �, / Âã m' §k°lesen énapy°sya s 

 

Χορός 

317 µn ëpaj ew xe›raw ¶ly˙ tåw §mãw. IÁ fiÊ 

454  Afele tÚ pa¤en, éll' fiØ mÒnn l°ge 

517 V e‰ã nn, Ã e‰a pçw 

518 V e‰a e‰a e‰ã e‰a e‰a e‰ã 

519 V e‰a e‰a e‰a e‰a e‰a pçw 

929 TR. T“ da‹ dke› s d∞ta t«n lp«n;   XO. O˝ 

 

Πόλεµος 

236 I∆ brt‹ brt‹ brt‹ pltlÆmnew 

242 I∆ Prasa‹ trsãyla ka‹ pentãkw  

250 I∆ Skel¤a, ka‹ sÁ d' …w épÒllsa 

 

Κυδοιµός 



 148 

257 Vw drmÊw. O‡m m tãlaw, Œ d°spta 

280 O‡m tãlaw, ‡m ge kêt' ‡m mãla 

 

Λοφοποιός 

1210 O‡m' …w pry°lmnÒn m', Œ Trga›', ép≈lesaw 

 

Σαλπιγγοποιός 

1245 O‡m katagelòw. TR.  All' ßtern paran°s 

 

∆όρυξος 

1255 O‡m', Œ kranp¤', …w éyl¤w peprãgamen. 

 

OOOOrrrrnnnnyyyyeeeewwww 

 

Ευελπίδης 

12 O‡m.  PI.  SÁ m°n, Œ tçn, tØn ıdÚn taÊthn ‡y 

59 Epp›. PÆsew t¤ me kÒpten aÔyw aÔ. / Epp› 

86 O‡m kakda¤mn, x» klÒw m‡xeta  

145 parå tØn §ryrån yãlattan.  EU. O‡m, mhdam«w  

272 éllå lmna›w.  EU.  Baba›, kalÒw ge ka‹ fn /kËw 

296 Ùrn°n;  EU.Vnaj Aplln, tË n°fw. IÁ fiÊ 

610 Afib›, pll“ kre¤ttw �t tË DÚw ≤m›n basleÊen 

 

Θεράπων 

62 O‡m tãlaw, ÙrnyyÆra tt¤ 

 

Πισθέταιρος 

58 OÈk ént‹ tË padÒw <s'> §xr∞n §pp› kale›n;   

162 FeË feË· / H m°g' §nr« bÊlem' §n Ùrn¤yn g°ne 

305 IÁ fiÁ t«n Ùrn°n, fiÁ fiÁ t«n kc¤xn 

307 Ar' épelËs¤n ge n“n; O‡m, kexÆnas¤n g° t  

505 x»pÒy' ı kÒkkj e‡p «kÒkk», tÒt' <ín> fl F¤nkew ëpantew  

889 PaË'· §w kÒrakaw· paËsa kal«n. IÁ fiÊ 

1052 O‡m kakda¤mn, ka‹ sÁ går §ntaËy' ∑sy' ¶t;  

1055 Afib›· lab°t tw aÈtÒn. O�tw, È mene›w;  

1258 OÈk épsbÆsew; È tax°w; eÈråj patåj 

1260 O‡m tãlaw. OÎkn •t°rse petm°nh  

1342 Afib›. / OÈk ¶stn Èd¢n tË p°tesya glkÊtern  
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1395  VÒp / KI. tÚn éladrÒmn élãmenw / ëm' én°mn pna›s ba¤hn 

1501 O‡m' …w bdelÊttma¤ se.   PR. T¤ går ı ZeÁw 

1510 IÁ fiÊ· / eÔ g' §penÒhsaw aÈtÚ ka‹ prmhyk«w  

1646 O‡m tãlaw ÂÒn se persf¤zeta 

 

Έποψ 

193 IÁ fiÊ·  / må g∞n, må pag¤daw, må nef°law, må d¤kta  

227 Epp› ppppppp›, / fi∆ fi∆ fit∆ fit∆ fit∆ fit≈

      ‡t tw œde t«n §m«n ımpt°rn  

237 tÚ tÚ tÚ tÚ tÚ tÚ tÚ tÒ. / ̃ sa y' Ím«n katå kÆpw §p‹ kssË  

819 IÁ fiÊ· / kalÒn g' étexn«w <sÁ> ka‹ m°g' h�rew tÎnma 

 

Χορός 

260 trtrtrtrt¤j, / kkkabaË kkkabaË, / trtrtrtrlll¤j 

310 Pppppppppp› pË m'  êr’ ˘w  

343 I∆ fi≈ / ¶pag' ¶py' §p¤fere pl°mn ırmån  

364 EleleleË· x≈re, kãyew tÚ =Êgxw· È m°llen §xr∞n 

406 I≈ ¶pc s° t kal«  

738 tÚ tÚ tÚ tÚ tÚ tÚ tt¤gj / pk¤lh, mey' ∏w §g∆  

741 tÚ tÚ tÚ tt¤gj / •zÒmenw mel¤aw ¶p fllkÒm 

743 tÚ tÚ tÚ tt¤gj / d' §m∞w g°nw jy∞w mel°n 

747 tttttttttt¤gj / ¶nyen …spere‹ m°ltta  

751 tÚ tÚ tÚ tt¤gj / Efi met' Ùrn¤yn tw Ím«n, Œ yeata¤, bÊleta  

770 tÚ tÚ tÚ tÚ tÚ tÚ tt¤gj / smmg∞ bØn ımË  

773 tÚ tÚ tÚ tt¤gj / ˆxyƒ §fezÒmen par' Ebrn ptamÒn 

775 tÚ tÚ tÚ tt¤gj / då d' afiy°rn n°fw ∑lye bã 

779 tttttttttt¤gj / pçw d' §pektÊphs' Olmpw 

784 tÚ tÚ tÚ tt¤gj / OÈd°n §st' êmenn Èd' ¥dn µ fËsa pterã 

1723 V feË feË t∞w Àraw tË kãllw 

1763 Alalala¤, fiØ pa≈n· /  tÆnella kall¤nkw, Œ / damÒnn Íp°rtate   

 

Όρνις 

267 Trt¤j trt¤j / PI. Vgãy', éll' <Ôn> Íts‹   

 

Ποιητής 

951 nfÒbla ped¤a plÊprã t' ≥lyn. Alala¤  

 

Χρησµολόγος 



 150 

990 OÈk e‰ yÊraz'; Ew kÒrakaw.    XR.  O‡m de¤law 

 

Μέτων 

1019 O‡m kakda¤mn.   PI. OÈk ¶legn §g∆ pãla;  

 

Άγγελος Β 

1170 IÁ fiÊ, fiÁ fiÊ, fiÁ fiÊ. / PI. T¤ tÚ prçgma tt¤;  

 

Συκοφάντης 

1464 O‡m tãlaw, mãstg' ¶xew.     PI.  Pter∆ m¢n Ôn 

1466 O‡m tãlaw.      PI.  OÈ pterge›w §nteyen¤;  

 

Προµηθεύς 

1494 O‡m tãlaw, ı ZeÁw ˜pw mÆ m' ˆceta 

 

LLLLssssssssttttrrrrããããtttthhhh 

 

Καλονίκη 

66 Ad¤ y' ßtera xrËs¤ tnew.     KA. IÁ fiÊ 

215  ˜stw prÚw §m¢ prÒsesn §stk≈w. Papa›, / ÍplÊeta¤ m tå gÒnat' 

 

Λαµπιτώ 

198 FeË dç, tÚn ˜rkn êfatn …w §pan¤ 

 

Χορός Γερόντων 

256 H pÒll' êelpt' ¶nestn §n t“ makr“ b¤ƒ, feË  / §pe‹ t¤w ên pt' ≥lps' 

294 FË fË  

295 IÁ fiÁ tË kapnË. / Vw denÒn, Œnaj Hrãklew 

304 FË fË 

305 IÁ fiÁ tË kapnË. / Tt‹ tÚ pËr §grÆgren ye«n ßkat ka‹ zª 

312 Y≈mesya dØ tÚ frt¤n. FeË tË kapnË, babaãj  

382 O‡m tãlaw.   X. GU.  M«n yermÚn ∑n;  

961 Kêgg' fikt¤r s' afia› 

 

Χορός Γυναικών 

716 I∆ ZeË / LU. T¤ Z∞n' éte›w; TaËta d' Ôn Ïtw ¶xe  

 

Πρόβουλος 

393 ple›n efiw Skel¤an, ≤ gnØ d' Ùrxm°nh / «Afia› Adnn» fhs¤n 
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449 O‡m kakda¤mn· §pl°lf' ı tjÒthw 

462 O‡m' …w kak«w p°prag° m tÚ tjkÒn 

 

Λυσιστράτη 

829 IÁ fiÊ, gna›kew, ‡te deËr' …w §m¢  

 

Κινησίας 

845 O‡m kakda¤mn, Âw ı spasmÒw m' ¶xe  

857 tt‹ g°nt,» fhs¤n.  KI. V prÚw t«n ye«n 

924 MU. IdÊ. / KI.  Papaãj. Hk° nn tax°w pãn 

954 O‡m t¤ pãy; T¤na bnÆs 

 

Χορός Λακώνων 

1078  Baba¤· neneÊrta m¢n ¥de smfrå  

 

Χορός Αθηναίων 

1291 Alala¤, fiØ pa≈ 

1292  A‡resy' ên, fia¤, …w §p‹ n¤k˙, fia¤ 

1293 EÈ›, eÈ›, eÈa¤, eÈa¤ 

 

YYYYeeeessssmmmmffffrrrrããããzzzzssssaaaa 

 

Μνησίλοχος 

45  Bmbãj / EU. S¤ga. T¤ l°ge;  

49 Bmbalbmbãj / YE. m°lle går ı kallepØw Agãyn  

222 �m.   EU. T¤ k°kragaw; Embal« s pãttaln 

223 µn mØ spòw.  MN. Attata› fiattata› / EU. O�tw sÊ, p› ye›w;  

231 MË mË. EU.T¤ mÊzew; Pãnta pepÒhta kal«w 

232 O‡m kakda¤mn, clÚw aÔ strateÊsma 

237 O‡m kakda¤mn, delfãkn genÆsma 

241 O‡m tãlaw. Udr Ïdr, Œ ge¤tnew 

245 éppepÒnhkaw.   MN.  FË, fiÁ t∞w ésbÒl 

780 kÆrkaw §m«n mÒxyn. O‡m / tt‹ tÚ =« mxyhrÒn  

945 Iappapaãj. V krk≈y', Â' e‡rgasa 

1004 O‡m kakda¤mn, mçlln §pkrÊew sÊ ge  

1005 TO. Et mçlln bËlw;  MN.  Attata› fiattata› /kak«w épÒl  

1042 pldãkrtn A¤da gÒn fl°gsa, / afia› afia› ® ¶ 

1047 I∆ m m¤raw êtegkte da›mn 
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Κηρύκαινα 

311 fiØ pa≈n fiØ pa≈n fiØ pa≈n. Xa¤rmen 

 

Κλεισθένης 

625 MN. H de›n' ¶mg'.   KL. O‡m tãlaw, Èd¢n l°gew 

 

Γυναίκα Α 

407 E‰en. GnÆ tw Ípbal°sya bÊleta  

689 A p› sÁ feÊgew; O�tw �tw, È mene›w;  

754 O‡m t°knn. DÚw m sfage›n, Man¤a 

 

Γυναίκα Γ 

920 O‡m' …w panËrgw kaÈtÚw e‰na¤ m dke›w  

 

Ευριπίδης 

885 Afia›, t°ynhke. PË d' §tmbeÊyh tãfƒ;  

1128 Afia›· t¤ drãs; PrÚw t¤naw strefy« lÒgw;  

 

Χορός 

993 eÎn eÎn, eÈ› / <pannÊxw> énaxreÊn  

 

Τοξότης 

1185 O‡m' »w st°rp tÚ ttt¤', Àsper gggÊlh 

1188 E‰en· kalØ tÚ sk∞ma per‹ tÚ pÒstn 

1191  O ¯ ˆ, papapapa›, / »w glkerÚ tÚ gl«ss', Àsper AttkÚw m°lw 

1212 O‡m' »w épÒll. PË tÚ g°rnt' §nteten¤;  

1216 O‡m / t¤ drçs; P› tÚ grñd'; Artamj¤a  

 

BBBBããããttttrrrraaaaxxxx 

 

Ξανθίας 

33 O‡m kakda¤mn· t¤ går §g∆ Èk §namãxn;  

196 O‡m kakda¤mn, t“ jn°txn §j≈n;  

272 IaË.  DI. Bãdze deËr.  JA. Xa›r', Œ d°spta 

649 OÎkn ènÊsew; éttata›. AI.T¤ téttata›;  

657 O‡m.  AI.  T¤ §st;  JA. TØn êkanyan ¶jele 

759 A.  AI.  Prçgma, prçgma m°ga kek¤nhta, m°ga  
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∆ιόνυσος 

57 HR.  All' éndrÒw; / DI.   Apapa› 

141 FeË. / Vw m°ga dÊnasyn pantaxË t∆ dÊ' Ùbl≈ 

222 tÚn ˆrrn, Œ kåj kãj 

226 All' §jÒlsy' aÈt“ kãj·/ Èd¢n gãr §st' éll' µ kãj  

251 Brekekek¢j kåj kãj 

261 Brekekek¢j kåj kãj 

266 <brekekek¢j kåj kãj> / ßw ín Ím«n §pkratÆs t“ kãj,  

      brekekek¢j kåj kãj. / Emelln êra paÊsen py' Ímçw tË kãj  

271 O Jany¤aw. PË Jany¤aw; ≥ Jany¤a 

307 O‡m tãlaw, …w »xr¤as' aÈtØn fid≈n 

309 O‡m, pÒyen m tå kakå tat‹ prs°pesen;  

653 IÁ fiÊ.  AI. T¤ §stn;  DI. Ipp°aw ır« 

921 � pampÒnhrw, Â' êr' §fenakzÒmhn Íp' aÈtË  

1029 ı xrÚw d' eÈyÁw t∆ xe›r' …d‹ sgkrÊsaw e‰pen· «Ia›.»  

1214 O‡m peplÆgmey' aÔyw ÍpÚ t∞w lhkÊy  

1384  KÒkk / AI. k. EU. Meye›ta 

 

Ηρακλής 

63 Etnw; Babaãj, mrãkw g' §n t“ b¤ƒ.  

 

Χάρων 

180 Xr«men §p‹ tÚ pl›n. / XARVN  VÒp, parabalË 

208 Œ pÒp Œ pÒp 

269 V paËe, paËe, parabalË t∆ kp¤ 

 

Βάτραχοι 

209 Brekekek¢j kåj kãj, / brekekek¢j kåj kãj  

214 kåj kãj 

220 brekekek¢j kåj kãj 

225 brekekek¢j kåj kãj 

235 brekekek¢j kåj kãj 

239 brekekek¢j kåj kãj 

256 brekekek¢j kåj kãj 

 

Αιακός 

607 JA.OÈk §w kÒrakaw; MØ prÒstn.  AI.E‰en, ka‹ mãxe;  

649 OÎkn ènÊsew; éttata›. AI.T¤ téttata›; 
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Αισχύλος 

926 êgnta t›w yem°nw. AI.  O‡m tãlaw.  

1073 Èk ±p¤stant' éll' µ mçzan kal°sa ka‹ «Rppapa›» / efipe›n  

1341 I∆ pÒnte da›mn, / tËt' §ke›n'· fi∆ jÊnk 

 

Ευριπίδης 

1265 IØ kÒpn È pelãyew §p' érgãn;  

1267 IØ kÒpn È pelãyew §p' érgãn;  

1271 IØ kÒpn È pelãyew §p' érgãn;  

1275 IØ kÒpn È pelãyew §p' érgãn;  

1277 IØ kÒpn È pelãyew §p' érgãn;  

1286 tflattyrat tflattyrat  

1288 tflattyrat tflattyrat  

1290 tflattyrat tflattyrat 

1292 tflattyrat tflattyrat  

1295 tflattyrat tflattyrat  

 

EEEEkkkkkkkkllllhhhhssssããããzzzzssssaaaa 

 

Γυναίκα Β 

160 Ã nØ tÚn ApÒll.  PR. paËe t¤nn, …w §g∆  

 

Βλέπυρος 

323 ‡m kakda¤mn, ̃ t g°rn Ãn ±gÒmhn  

391 èlektr∆n §fy°gget'.  BL. ‡m de¤law 

 

Νεανίας 

911 afia› t¤ pte pe¤sma;  

970 efirhm°n' §st¤n. sÁ d° m, f¤ltatn, Ã flketeÊ 

1021 ‡m PrkrÊsthw tÆmern genÆsma 

1051 prÒtern kayeÊden aÈtÒn;    Ne. ‡m de¤law 

1093 ‡m kakda¤mn §ggÁw ≥dh t∞w yÊraw  

 

Χορός 

1180 a‡resy' ên, fia¤, eÈa¤ 

1181  depnÆsmen, eÈ›, eÈa¤, eÈa¤, …w §p‹ n¤k˙ 

1182  eÈa¤, eÈa¤, eÈa¤, eÈa¤ 
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PPPPllllËËËËttttwwww 

 

Πλούτος 

127 A, mØ l°g', Œ pÒnhre, taËt'.   XR. Ex' ¥sxw 

169 O‡m tãlaw, tat¤ m' §lãnyanen pãla 

220 Papa›, pnhrÊw g' e‰paw ≤m›n jmmãxw  

 

Χορός 

276 Vw semnÚw Íp¤trptw. Afl kn∞ma d° s b«sn  

     fiÁ fiÊ, tåw x¤nkaw ka‹ tåw p°daw pyËsa 

296 Hme›w d° g' aÔ zhtÆsmen yrettanelÚ tÚn KÊklpa  

 

Καρίων 

290 Ka‹ mØn §g∆ blÆsma yrettanelÚ tÚn KÊklpa  

 

Βλεψίδηµος 

362 FeË, / …w Èd¢n étexn«w Íg°w §stn ÈdenÒw 

 

Χρεµύλος 

389 OÏt pãn pllå k°klfaw;  XR. O‡m t«n kak«n  

478 Ka‹ t¤w dÊnat' ín mØ bçn fiÁ fiÁ  

 

Γυναίκα 

706 Må D¤' Èk ¶gg', éllå skatfãgn.    GU.  A‚ tãlan 

 

Συκοφάντης 

850 O‡m kakda¤mn, …w épÒlla de¤law 

852 ka‹ ddekãkw ka‹ mrãkw· fiÁ fiÊ 

880 O‡m tãlaw· m«n ka‹ sÁ met°xn katagelòw;  

895 Ó � Ó � Ó � Ó � Ó � Ó �. / KA. KakÒdamn, Ùsfra¤ne t;  

899 tÊtw Íbr¤zen efiw ¶m';  O‡m' …w êxyma  

930 O‡m tãlaw épdÊma mey' ≤m°ran 

934 O‡m pere¤lhmma mÒnw.  KA.  Nn‹ bòw;   

935 O‡m mãl' aÔyw.   KA.  DÚw sÊ m tÚ trb≈nn 

 

Γραυς 

1052 A î, / tØn dòda mÆ m prÒsfer'  
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Ερµής 

1125 §n¤te taËt' égãy' ¶xn;  ER.  O‡m tãlaw  

1126 ‡m plakËntw tË 'n tetrãd pepemm°n  

1128 O‡m d¢ kl∞w ∂n §g∆ katÆsyn 

1132 O‡m d¢ kÊlkw ‡sn ‡sƒ kekram°nhw 

 

Η λειτουργία των επιφωνηµατικών φράσεων στον Αριστοφάνη ποικίλλει. Η 

κατάταξη που ακολουθεί βασίζεται στη συχνότητα εµφάνισης των επιφωνηµατικών 

φράσεων στις αριστοφανικές κωµωδίες και τις συµπληρώσεις που ακολουθούν την 

καθεµιά, πρώτα οι απλές και µετά οι επαναλαµβανόµενες (µέσα στην παρένθεση 

αναφέρεται το πρόσωπο, από το οποίο εκφέρεται η φράση: Α=Άνδρας, Γ=Γυναίκα, 

Π=Παίδες, Χ=Χορός Ορνίθων): 

‡m + γεν. (Α) (Αχαρνής 67, Ιππής 1218, Νεφέλαι 1476, Πλούτος 389, 1126, 1128, 

1132) 

          + ον. (Α) (Αχαρνής 105, 163, 174, 209, 473, 1081, 1018, 1036, Ιππής 139, 234, 

752, 887, 1200, 1206, 1243, 1248, 858, Νεφέλαι 23, 504, 742, 1324, 

1473, 1504, Σφήκες 40, 202, 207, 165, 1150, 1417, Ειρήνη 79, 233, 

280, Όρνιθες 62, 1052, 1260, 1646, 990, 1019, 1464, 1466, 1494, 

Λυσιστράτη 382, 449, 845, Θεσµοφοριάζουσαι 232, 237, 241, 1004, 625, 

Βάτραχοι 33, 196, 307, 926, Εκκλησιάζουσαι 323, 391, 1051, 1093, 

Πλούτος 169, 850, 880, 930, 1125) 

          + δοτ. (Α) (Ειρήνη 257) 

          + κλ. (Γ) (Θεσµοφοριάζουσαι 754) 

          + πρότ. (Α+Γ) (Αχαρνής 590, 1116, Ιππής 183, 340, 464, 998, 1248, Νεφέλαι 57, 

256, 729, 773, 789, 791, 844, 1238, 1497, Σφήκες 24, 995, 1449, 

696, 849, Ειρήνη 173, 425, 1210, 1245, 1255, Όρνιθες 145, 307, 

1501, Λυσιστράτη 462, 954, Θεσµοφοριάζουσαι 780, 920, 1185, 
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1212, 1216, Βάτραχοι 309, 1214, Εκκλησιάζουσαι 1021, Πλούτος 

899, 934, 935) 

          χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Σφήκες 137, Όρνιθες 12, Βάτραχοι 657) 

feË + γεν. (Α) (Λυσιστράτη 312) 

       + πρότ. (Α) (Λυσιστράτη 256, Βάτραχοι 141, Πλούτος 362) 

       χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Αχαρνής 457, Νεφέλαι 41) 

fi≈ + κλ. (Α+Γ) (Αχαρνής 1080, 1078, 566, 568, 1071, Σφήκες 1292, Ειρήνη 236, 242, 

250, Όρνιθες 406, Λυσιστράτη 716, Βάτραχοι 1341) 

      + δοτ. (Α) (Νεφέλαι 1259, Θεσµοφοριάζουσαι 1047) 

      + πρότ. (Α) (Νεφέλαι 1155) 

afib› + ον. (Α) (Ιππής 957, Ειρήνη 544) 

           + πρότ. (Α) (Νεφέλαι 102, 829, 906, Σφήκες 973, Ειρήνη 15, Όρνιθες 610, 1055) 

           χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Αχαρνής 189, Σφήκες 37, Ειρήνη 1291) 

� + ον. (Α) (Βάτραχοι 921) 

    + πρότ. (Α) (Βάτραχοι 269, Εκκλησιάζουσαι 970, Λυσιστράτη 857, 1097,1269, 1304) 

fiÆ + κλ. (Α+Γ) (Ειρήνη 453, Θεσµοφοριάζουσαι 311) 

    + πρότ. (Α) (Βάτραχοι 1265, 1267, 1271, 1275, 1277) 

afia› + πρότ. (Α) (Αχαρνής 1083, 1084, Θεσµοφοριάζουσαι 885, Εκκλησιάζουσαι 911) 

         + αιτ. (Α) (Λυσιστράτη 393) 

�m + γεν. (Α) (Νεφέλαι 925) 

          + πρότ. (Α) (Νεφέλαι 1462) 

          χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Θεσµοφοριάζουσαι 222) 

e‰en + πρότ. (Α) (Ιππής 1078, 1237, Νεφέλαι 176, 1075, Ειρήνη 663, 877, 1284, 

Θεσµοφοριάζουσαι 407, 1188, Βάτραχοι 607) 

baba¤ + πρότ. (Α) (Αχαρνής 806, Όρνιθες 272, Λυσιστράτη 1078) 
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î + πρότ. (Α) (Πλούτος 127) 

    χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Βάτραχοι 759) 

§pp› + πρότ. (Α) (Όρνιθες 59) 

              χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Όρνιθες 60) 

»Òp + πρότ. (Α) (Βάτραχοι 180) 

            χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Όρνιθες 395) 

≥n + πρότ. (Α) (Ειρήνη 327, Βάτραχοι 1390) 

babaãj + πρότ. (Α) (Αχαρνής 64, Βάτραχοι 63) 

§leleleË + πρότ. (Χ) (Όρνιθες 364) 

bmbãj χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Θεσµοφοριάζουσαι 45) 

bmbalbmbãj χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Θεσµοφοριάζουσαι 49) 

épapa› χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Βάτραχοι 57) 

papapappãj χωρίς συµπλήρωµα (Α) 

papa› + πρότ. (Α) (Λυσιστράτη 215, Πλούτος 220) 

fiab› χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Ιππής 891) 

afibb› χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Ειρήνη 1066) 

fiattataãj + γεν. (Α) (Ιππής 1) 

fiappapaãj + πρότ. (Α) (Θεσµοφοριάζουσαι 945) 

pppp…p› + πρότ. (Χ) (Όρνιθες 310) 

fiÊ + γεν. (Α) (Θεσµοφοριάζουσαι 245) 

eÈ› χωρίς συµπλήρωµα (Γ) (Θεσµοφοριάζουσαι 993) 

fiaË χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Βάτραχοι 272) 

a‡ + κλ. (Γ) (Πλούτος 706) 

tÆnella kall¤nkw χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Αχαρνής 1227, 1228, 1230, 1231, 1233) 
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mmË χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Ιππής 10, Θεσµοφοριάζουσαι 231) 

éttata› χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Βάτραχοι 649) 

flppapa› +πρότ. (Α) (Ιππής 602) 

rppapa› χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Σφήκες 909, Βάτραχοι 1073) 

élala¤ χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Όρνιθες 951) 

Ù˝ χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Ειρήνη 929, 930, 933) 

≥ + κλ. (Α) (Βάτραχοι 271) 

fia¤ χωρίς συµπλήρωµα (Γ) (Λυσιστράτη 1292, 1293, Εκκλησιάζουσαι 1180) 

tflattyrãt χωρίς συµπλήρωµα (Βάτραχοι 1286, 1288, 1290, 1292, 1295) 

yrettanelÒ χωρίς συµπλήρωµα (Πλούτος 290,296) 

fiÁ fiÊ + γεν. (Α) (Όρνιθες 305, Λυσιστράτη 295, 305) 

            + κλ. (Α+Γ) (Λυσιστράτη 829) 

            + πρότ. (Α+Γ) (Ιππής 451, Όρνιθες 889, Λυσιστράτη 66 ) 

            χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Ιππής 1096, Νεφέλαι 1, 1321, 1493,  Σφήκες 931, 

Ειρήνη 1191, 317, Βάτραχοι 653, Πλούτος 852) 

fi∆ fi≈ + γεν. (Α) (Αχαρνής 1205) 

           + κλ. (Α) (Αχαρνής 1212, Νεφέλαι 1170) 

           + πρότ. (Χ) (Όρνιθες 343) 

éttata› éttata› + γεν. (Α) (Αχαρνής 1198) 

                                  + πρότ. (Α) (Αχαρνής 1190) 

                                  χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Νεφέλαι 707) 

k˛ k˝ χωρίς συµπλήρωµα (Γ) (Αχαρνής 800, 801, 802, 803) 

î î + πρότ. (Α+Γ) (Σφήκες 1379, Πλούτος 1052) 

fiØ fiÆ + πρότ. (Α) (Αχαρνής 1207, Ειρήνη 455) 
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Ã � + πρότ. (Α) (Ειρήνη 693) 

fiÁ fiÁ fiÁ fiÁ fiÁ fiÊ χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Όρνιθες 1170) 

© ß + πρότ. (Α) (Σφήκες 302) 

® ¶ + πρότ. (Π) (Σφήκες 315) 

fiØ fiØ fiÆ + πρότ. (Α) (Ειρήνη 195) 

µ ≥ + πρότ. (Νεφέλαι 105) 

feË feË + πρότ. (Α) (Όρνιθες 162) 

fË fË χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Λυσιστράτη 294, 304) 

élalala‹ fiÆ + κλ. (Χ+Γ) (Όρνιθες 1763, Λυσιστράτη 1291) 

Œ pÚp Œ pÒp χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Βάτραχοι 208) 

Ó �…Ó � χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Πλούτος 895) 

épapa› feË χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Σφήκες 309) 

éppapa› papaãj χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Σφήκες 235) 

eÈråj patãj χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Όρνιθες 1258) 

fiØ fieË + πρότ. (Α) (Σφήκες 1335) 

baba‹ babaãj + πρότ. (Α) (Ειρήνη 248) 

Ã feË feË + γεν. (Χ) (Όρνιθες 1723) 

feË dç + πρότ. (Γ) (Λυσιστράτη 198) 

eÈ› eÈ› eÈa‹ eÈa¤ χωρίς συµπλήρωµα (Α) (Λυσιστράτη 1294, Εκκλησιάζουσαι 1183) 

afia› afia› ® ¶ + πρότ. (Α) (Θεσµοφοριάζουσαι 1042) 

 

Η παράθεση αυτή των αριστοφανικών στίχων επιτρέπει τη διατύπωση κάποιων 

παρατηρήσεων σχετικά µε τη λειτουργία των επιφωνηµατικών φράσεων και τη σηµασία 

τους. Οι επιφωνηµατικές φράσεις στον Αριστοφάνη όπως και στους τραγικούς  
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συµπληρώνονται µε όνοµα σε πτώση ονοµαστική, γενική, δοτική, αιτιατική ή κλητική 

και µε πρόταση. ∆εν είναι λίγες οι περιπτώσεις, όπου η επιφωνηµατική φράση τίθεται 

µόνη της στον στίχο, χωρίς συµπλήρωµα (‡m, feË, î, �m, bmbãj, bmbal- 

bmbãj, épapa›, papapappãj, afib›, fiab›, afibb›, §pp›, »Òp, eÈ›,  

fiaË, fiÁ fiÊ, fiÁ fiÁ fiÁ fiÁ fiÁ fiÊ, éttata› éttata›, k˛ k˝, Œ pÚp Œ pÚp, 

Ó �…Ó �, épapa› feË, �, eÈ› eÈ› eÈa‹ eÈa¤, mmË, tflattyrãt). 

Η θέση των επιφωνηµατικών φράσεων στον στίχο ποικίλλει. Οι περισσότερες 

τίθενται στην αρχή του στίχου ή της στροφής ή καταλαµβάνουν έναν ολόκληρο στίχο. 

Όµως, κάποιες από αυτές απαντούν στην αρχή, στη µέση ή στο τέλος του στίχου (feË,  

fiÁ fiÊ, fiÆ, ‡m, baba¤), κάποιες στην αρχή ή στη µέση (fi≈, �m, afib›, �, fiÊ,  

papapappãj, babaãj, bmbãj, épapa›), κάποιες στην αρχή ή στο τέλος (k˛  

k˝, afia›, §pp›, eÈ›, tÆnella kall¤nkw), κάποιες µόνο στην αρχή (e‰en, mmË, µ 

≥, fË fË, tflattyrat) κάποιες µόνο στη µέση (fiÊ, a‡, pappåj pappãj, 

flppapa›, rppapa›, ∑, éttata›, Ù˝, yrettanelÒ) και κάποιες µόνο στο τέλος (fia

b›, fiattata›, bmbalbmbãj, fia›, fi∆ fiÁ fiÊ, épapa› feË, fiab› afib›, fiÁ 

fiÁ fiÊ, fiØ fiØ fiÆ, fia¤, éttata› fiattata›, eÈ› eÈa¤, fia‹ eÈa¤, éppapapa› papa-

ãj, élala¤, eÈråj patãj, fia¤)184. 

Στις σωζόµενες κωµωδίες του Αριστοφάνη οι περισσότερες επιφωνηµατικές 

φράσεις τίθενται στα διαλογικά µέρη των κωµωδιών του. Αξίζει να επισηµανθεί ότι στα 

λυρικά µέρη απαντούν πολύ λιγότερες επιφωνηµατικές φράσεις, κάποιες από τις οποίες 

απαντούν µόνο σε λυρικά µέρη. Πρόκειται για τις φράσεις tÆnella kall¤nkw, eÈ›, 

fia¤, élala¤, flppapa›, eÈråj patãj. Αν εξαιρέσουµε τις δύο τελευταίες, επειδή 

απαντούν άπαξ στην κωµωδία και µάλιστα αποτελούν επινόηση του Αριστοφάνη για να 

                                                           
184 Η φράση µ ≥ απαντά άπαξ στην αρχή του στίχου (Νεφέλαι 105). 
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εκφράσουν προτροπή προς τα άλογα και αποµάκρυνση των πουλιών αντίστοιχα, οι 

υπόλοιπες είναι φράσεις συνδεµένες µε τη λατρεία και απαντούν σε ύµνους που 

εκφέρονται σε λυρικά µέρη συνήθως στην έξοδο των κωµωδιών, οι οποίες συχνά 

τελειώνουν µε γιορτές. Η χρήση των επιφωνηµατικών φράσεων κυρίως στα διαλογικά 

µέρη δηλώνει ίσως την επικράτηση των κωµικών χαρακτήρων έναντι του Χορού. Οι 

υποκριτές εκφράζουν συναισθήµατα µε έντονο τρόπο συνήθως σε συµφραζόµενα 

ειρωνείας, αυτοσαρκασµού, παρωδίας ή παρατραγωδίας και η λειτουργία των 

επιφωνηµατικών φράσεων είναι καθοριστική στην κωµωδία. 

Ο προσδιορισµός της σηµασίας κάθε επιφωνηµατικής φράσης εξαρτάται σε 

µεγάλο βαθµό από το συγκείµενο, στο οποίο εντάσσεται, και συχνά από το πρόσωπο 

από το οποίο εκφέρεται. Ο Labiano Ilundain (2000) αναλύει µε αλφαβητική σειρά όλες 

τις επιφωνηµατικές φράσεις των κωµωδιών του Αριστοφάνη ως προς τη σηµασία και τη 

λειτουργία τους στο αριστοφανικό corpus, ενώ ασχολείται διεξοδικά µε τα παρατραγικά 

χωρία185. Το fifififiÊÊÊÊ δηλώνει πόνο186 και έκπληξη ή θυµό187, ενώ το fifififiÁÁÁÁ fifififiÊÊÊÊ  δηλώνει χαρά ή 

απελπισία188. Το επιφώνηµα aaaafifififibbbb›››› δηλώνει αηδία189, ενώ το ‡‡‡‡mmmm εκφράζει χαρά, θυµό, 

πόνο ή φόβο190. Είναι συχνός ο συνδυασµός του επιφωνήµατος µε τα επίθετα kakda¤m

n και tãlaw: η φράση ‡m kakda¤mn είναι κωµική έκφραση θλίψης ή αποτελεί 

κωµική παρωδία τραγικών στίχων191, ενώ η φράση ‡m  

                                                           
185 Για λεπτοµερέστερη ανάλυση κάθε φράσης του Αριστοφάνη βλ. Labiano Ilundain s.v. 
186 Βλ. Dover 1968, 92 και Starkie 1966, 10. 
187 Βλ. Henderson 1987, 94. 
188 Βλ. Κακριδής 1987, 56, Dunbar 1995, 199 και 608, Sommerstein 1991, 277. 
189 Βλ. Dover 1968, 107, Starkie 1966, 34 και Dunbar 1995, 261. Στους Αχαρνής συγκεκριµένα εκφράζει 
αηδία στην πικρή γεύση του κρασιού, βλ. Starkie 1968(a), 49, Graves 1967, 66 και Dover 2002, 87. 
Στους Όρνιθες εκφράζει και αποδοκιµασία ή ενθουσιασµό, βλ. Κακριδής 1987, 198, Sommerstein 1991, 
270, Dover 2002, 87 και Dunbar 1995, 575 και 655. Η φράση afib› tãlaw εκφράζει έκπληξη και 
µεµψιµοιρία, βλ. Sommerstein 1985, 158 και Sommerstein 1993, 69. 
190 Βλ. Starkie 1966, 179 και 268, Neil 1966, 31, Starkie 1968(a), 123, Starkie 1968(b), 376, Stanford 
1993, 222, Dover 2002, 87 και Dunbar 1995, 696. 
191 Βλ. Starkie 1966, 125, Ussher 1973, 122, Neil 1966, 37, 107 και 163. 
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tãlaw φανερώνει αγανάκτηση, απόγνωση και εκνευρισµό192. Το επιφώνηµα ����mmmm 

δηλώνει χαρά193, ενώ το fifififi≈≈≈≈ mmmm πόνο και λύπη, όπως και το fifififi≈≈≈≈  mmmm¤¤¤¤  mmmm194.Η φράση ffffeeee

ËËËË ddddçççç εκφράζει κατάπληξη195, όπως και το επαναλαµβανόµενο ffffeeeeËËËË ffffeeeeËËËË196 και το 

επιφώνηµα bbbbaaaabbbbaaaa¤¤¤¤197, ωστόσο το επιφώνηµα bbbbaaaabbbbaaaaããããjjjj δηλώνει έκπληξη, συνήθως 

δυσάρεστη, πόνο ή αγωνία198. Το επιφώνηµα fifififi≈≈≈≈ χρησιµοποιείται στην κωµωδία µόνο 

σε παρωδία τραγικών στίχων199, ωστόσο η φράση fifififi∆∆∆∆ ppppaaaaããããnnnn, συνήθης τύπος επίκλησης 

στη λυρική ποίηση, χρησιµοποιείται µε τον ίδιο τρόπο από τον Αριστοφάνη200. Το 

επιφώνηµα fifififiÆÆÆÆ δηλώνει χαρά και σπάνια θλίψη201, ενώ η φράση fifififiØØØØ ppppaaaa≈≈≈≈nnnn αποτελεί 

επίκληση στον Απόλλωνα ή έκφραση θριάµβου και γιορτής και αντλείται από τη λυρική 

ποίηση202. Το eeeeÈÈÈÈ››››  δείχνει ενθουσιασµό και συνδέεται µε τη διονυσιακή λατρεία203. Τα 

επιφωνήµατα aaaafifififiaaaa›››› και ppppaaaappppaaaa›››› χαρακτηρίζονται ως τραγικά204, ενώ το ééééppppaaaappppaaaa›››› είναι 

συνώνυµο του papa› και δηλώνει θλίψη205. To ééééttttttttaaaattttaaaa›››› εκφράζει ενθουσιασµό και 

πόνο ή διαµαρτυρία206, ενώ το  ééééttttttttaaaattttaaaa››››   fifififi  aaaa  ttttttttaaaattttaaaa›››› λύπη207. Το επιφώνηµα îîîî 

ενδιαφέρον ή προσδοκία208 ή είναι συνώνυµο της προστακτικής «σταµάτα»209, ενώ στη 

                                                           
192 Βλ. Sommerstein 1994, 194, Sommerstein 1996, 237 και Sommerstein 1993(a), 68-69, όπου 
διαπιστώνει ότι η φράση αποδίδεται από τον Αριστοφάνη µόνο σε άνδρες, ενώ απαντά σπάνια στην 
τραγωδία. Κατά τον Κακριδή 1987, 259, η φράση είναι παρατραγική. 
193 Βλ. Starkie 1966, 207 και Rogers 1930, 119. 
194 Βλ. Rogers 1930, 154 και Sommerstein 1983, 204. 
195 Βλ. Henderson 1987, 94. Στους Αχαρνής 457 εκφράζει έκπληξη και ευχαρίστηση. Βλ. Olson 2002, 
193. 
196 Βλ. Κακριδής 1987, 51 και 291, Dunbar 1995, 186. 
197 Βλ. Henderson 1987, 192 και Olson 2002, 275. 
198 Βλ. Starkie 1968(a), 25, Dover 1997, 102, Sommerstein 1996, 162 και Olson 2002, 91. Σύµφωνα µε 
τον Graves 1967, 128, αναπαράγει τον ήχο της γλώσσας, όταν πλαταγίζει στα δόντια. 
199 Για παράδειγµα Αχαρνής 1071, Ειρήνη 236, Νεφέλες 1259, Σφήκες 750. 
200 Πρβλ. το κεφάλαιο για τη λυρική ποίηση. Επίσης βλ. Starkie 1968(a), 118 και 210 και Graves 1967, 
132. O Starkie 1968(b), 352 υποστηρίζει ότι ενδέχεται να δηλώνει και πόνο. 
201 Βλ. Stanford 1993, 299. 
202 Βλ. Dover 1997, 209, Sommerstein 1994, 177, Henderson 1987, 218, Κακριδής 1987, 296, 
Sommerstein 1991, 311, Dunbar 1995, 769 και Austin-Olson 2004, 155. Πρβλ. και πινδαρικούς παιάνες 
στο κεφάλαιο για τη λυρική ποίηση και Rutherford 2001, 18-20.  
203 Βλ. Austin-Olson 2004, 307. 
204 Βλ. Starkie 1968(a), 213 και 235 και Austin-Olson 2004, 285. 
205 Βλ. Starkie 1968(b), 178 και Dover 1997, 102. 
206 Βλ. Dover 1997, 102, Sommerstein 1996, 161, Olson 2002, 358 και Neil 1966, 10. 
207 Βλ. Austin-Olson 2004, 128. 
208 Βλ. Stanford 1993, 237. 
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διπλή εκφορά του εκφράζει έκπληξη210 ή διαµαρτυρία211. Το επιφώνηµα eeee ‰‰‰‰ eeeennnn  δηλώνει 

µετάβαση σε κάποιο άλλο θέµα ή αλλαγή οµιλητή212. Η φράση fifififiØØØØ fifififieeeeËËËË χρησιµοποιείται 

για να δηλώσει χλευασµό, ενώ το ®®®® ¶¶¶¶ προέρχεται από την τραγωδία213. Το επιφώνηµα ≥≥≥≥ 

απαντά µόνο στους Βατράχους πριν από κύριο όνοµα214. Η φράση µµµµ ≥≥≥≥  δηλώνει 

αποδοκιµασία215. Το επιφώνηµα »»»»ÒÒÒÒpppp χρησιµοποιείται ως παράγγελµα, για να αρχίσει η 

κωπηλασία και στην κωµωδία συχνά έχει την έννοια της προστακτικής «σταµάτα»216. 

Το επιφώνηµα ≥≥≥≥nnnn χρησιµοποιείται µε την έννοια του µορίου «να!» και ακολουθείται 

από την προστακτική «fidÊ». To §§§§lllleeeelllleeeeËËËË χρησιµοποιείται ως πολεµική κραυγή217, όπως 

και το fi∆ fi≈218. Το επιφώνηµα aaaa‡‡‡‡ εµφανίζεται άπαξ στην κωµωδία (Πλούτος 706) και 

δηλώνει λύπη ή έκπληξη219. Άπαξ εµφανίζεται το fifififiaaaappppppppaaaappppaaaaããããjjjj, το οποίο αποτελεί 

νεολογισµό του Αριστοφάνη, το οποίο πλάθει µε σύµφυρση τριών επιφωνηµάτων, ép-

papa›, papaåj και fiattata›, για να δηλώσει πόνο ή λύπη220. Η φράση ééééppppppppaaaappppaaaa›››› 

ppppaaaappppaaaaããããjjjj στην τραγωδία εκφράζει λύπη ή σωµατικό πόνο κυρίως στα πόδια221, αλλά 

στην κωµωδία χρησιµοποιείται για να προκαλέσει θυµηδία.  Η φράση eeeeÈÈÈÈrrrrååååjjjj ppppaaaattttããããjjjj 

χρησιµοποιείται για να φοβίσει και να αποµακρύνει πουλιά ή άλλα ζώα222. Η λέξη 

eeeeÈÈÈÈrrrrããããjjjj είναι οµηρική223 και είναι επίρρηµα που σηµαίνει «εκ πλαγίου», ενώ το ppppaaaattttããããjjjj 

                                                                                                                                                                          
209 Βλ. Sommerstein 1996, 222. 
210 Βλ. Starkie 1968(b), 366. 
211 Βλ. Austin-Olson 2004, 243. 
212 Βλ. Olson 1998, 206, Austin-Olson 2004, 182 και Dover 1997, 152. 
213 Βλ. Starkie 1968(b), 361 και 180. 
214 Βλ. Stanford 1993, 175. Ο ∆ιόνυσος ψάχνει τον Ξανθία και του φωνάζει: ≥ Jany¤a, ενώ ο Ξανθίας 
απαντά µε ένα «κού κου» (fiaË). Στον τονισµό του επιφωνήµατος δεν ακολουθείται η έκδοση των Hall –  
Geldart, αλλά το κείµενο που υιοθετεί ο Stanford 1993 .  
215 Βλ. Starkie 1968(b), 36. 
216
Βλ. Dover 1997, 118, Sommerstein 1996, 172 και 176, Stanford 1993, 161 και 167, Κακριδή 1987, 

246,  Sommerstein 1991, 291 και Dunbar 1995, 670. 
217 Βλ. Somerstein 1991, 220 και Dunbar 1995, 276. 
218 Βλ. Κακριδή 1987, 81. 
219 Βλ. Sommerstein 2001, 183. 
220 Βλ. Sommerstein 1994, 218 και Austin-Olson 2004, 297. 
221 Βλ. Sommerstein 1983, 171.      
222 Βλ. Sommerstein 31991, 282 , Dunbar 1995, 630 και Κακριδής 1987, 228. 
223 Βλ. Ιλιάδα Λ 251 και Ο 541. 
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προέρχεται από το ρήµα «patãss»224. Η φράση rrrrppppppppaaaappppaaaa›››› αναπαριστά την κραυγή 

των ναυτικών225, µε την οποία ο Αριστοφάνης δηµιουργεί λογοπαίγνιο στους Ιππής, 

όπου απαντά το επιφώνηµα flflflflppppppppaaaappppaaaa››››, για να ταιριάζει µε τους ίππους. Το επιφώνηµα 

ÙÙÙÙ˝̋̋̋, που απαντά µόνο στην Ειρήνη (929-33) είναι ένα λογοπαίγνιο για το επιφώνηµα 

‡226. Οι φράσεις mmmmmmmmËËËË, ffffËËËË ffffËËËË και ÓÓÓÓ ����…ÓÓÓÓ ���� είναι ηχοµιµητικές, η πρώτη εκφράζει το 

µουρµουρητό, το κλαψούρισµα227, η δεύτερη το φύσηµα για να ανάψουν τα 

κάρβουνα228, ενώ η τελευταία αναπαριστά την εισπνοή από τη µύτη229. Οι φράσεις 

ttttffffllllaaaattttttttyyyyrrrrããããtttt και yyyyrrrreeeettttttttaaaannnneeeellllÒÒÒÒ αναπαριστούν φωνητικά τον ήχο της λύρας230. 

Στους Όρνιθες απαντούν και τα επιφωνήµατα ééééllllaaaallllaaaallllaaaa¤¤¤¤ και ttttÆÆÆÆnnnneeeellllllllaaaa, το πρώτο από 

τα οποία εκφωνείται ως λατρευτική κραυγή χαράς προς τιµήν του Απόλλωνα, και το 

δεύτερο ως κραυγή νίκης και προέρχεται από την λυρική ποίηση231. 

Οι αριστοφανικές κωµωδίες βρίθουν παραγώγων από επιφωνηµατικές φράσεις, 

τα οποία είναι τα ακόλουθα: afiaktÒw, grl¤z, grÊz, énagrÊz, grktÒw, 

§lel¤z, ÙllÊz, §pllÊz, ÙllgÆ, eÎw, fihpan¤z, fiÆw, kkkÊ, 

k˝z, mÊz, ÙÛzrÒw, fikt¤r, katkt¤r, ênktw, fim≈z, épm≈z, 

fimgÆ, ÙttÊz, »ttÊj, §p≈z. Από τα παράγωγα αυτά τα grl¤z, 

grÊz, énagrÊz, grktÒw, fihpan¤z, kkkÊ, k˝z, §p≈z, 

                                                           
224 Για την προέλευση της φράσης, βλ. Labiano Ilundain 2000, 177-178. 
225 Βλ. Sommerstein 1983, 211 και Dover 1997, 195. Στις Σφήκες υποδηλώνει τους φτωχούς Αθηναίους 
που επάνδρωναν τον στόλο και σε µεγάλο ποσοστό τα δικαστήρια και ήταν θερµοί υποστηρικτές του 
Κλέωνα. 
226 Βλ. Olson 1998, 247. 
227 Βλ. Σπυρόπουλος 1987, 189, ωστόσο στους Ιππής το επιφώνηµα χρησιµοποιείται για να αποδώσει ένα 
«νόµο» στη µουσική. Οι Austin-Olson 2004, 130 θεωρούν ότι στις Θεσµοφοριάζουσες εκφράζει 
διαµαρτυρία. 
228 Βλ. Henderson 1987, 94. Το fË fË δεν φαίνεται να έχει κάποια σχέση ετυµολογική µε το feË, σε 
αντίθεση µε όσα υποστηρίζει ο Chantraine s.v. 
229 Βλ. Sommerstein 2001, 193. 
230 Βλ. Dover 1997, 211. Ίσως να προέρχονται από το ρήµα yrãtt, που σηµαίνει «ενοχλώ». 
231 Συγκεκριµένα απαντά στον Αρχίλοχο (Ύµνος στον Ηρακλή, 4) και βλ. κεφ. 2. Για τις παραπάνω 
επιφωνηµατικές φράσεις βλ. Κακριδή 1987, 296, Sommerstein 1991, 311 και Dunbar 1995, 769. Πρβλ. 
σηµ. 71. Η φράση αυτή απαντά και στην έξοδο των Αχαρνέων. Ο Sommerstein 1984 υποθέτει ότι επειδή 
οι ύµνοι αυτοί δεν αποτελούν σύνθεση του Αριστοφάνη, αλλά έτοιµο υλικό, ίσως να παραλείπονταν σε 
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»ttÊj232 δεν απαντούν στους άλλους δραµατικούς ποιητές, ίσως επειδή οι 

περισσότερες είναι ηχοµιµητικές φωνών ζώων233. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο 

Αριστοφάνης χρησιµοποιεί στις κωµωδίες του όλες τις επιφωνηµατικές φράσεις, από 

τις οποίες προέρχονται οι παραπάνω λέξεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλά από τα 

παράγωγα ρήµατα που χρησιµοποιεί ο Αριστοφάνης προέρχονται από ηχοµιµητικά 

επιφωνήµατα µε την προσθήκη µιας παραγωγικής κατάληξης (συνήθως -¤z ή -Êz) 

και έχουν τη σηµασία του «λέω ό,τι εκφράζει το επιφώνηµα», όπως τα grl¤z, 

grÊz, énagrÊz, kkkÊ, k˝z234. Στόχος της χρήσης τους είναι κυρίως η 

πρόκληση γέλιου, όπως και η χρήση ηχοµιµητικών επιφωνηµάτων που 

χρησιµοποιούνται ευρέως στην κωµωδία και µάλιστα αυτών που µιµούνται φωνές 

ζώων. Άλλα από τα παράγωγα απαντούν και στην τραγωδία και εντάσσονται στην 

κωµωδία µε σκοπό την παρατραγωδία ή την παρωδία (για παράδειγµα τα ÙllÊz, 

ÙllgÆ, fim≈z, fimgÆ). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ρήµα 

fihpan¤z, το οποίο παράγεται από µία ολόκληρη φράση που αποτελείται από δύο 

λέξεις. Ο Αριστοφάνης αντλεί το επίθετο ÙÛzrÒw από τον Όµηρο, ενώ άλλα παράγωγα 

µοιράζεται µε τους τραγικούς ποιητές: τα afiaktÒw, §pllÊz, mÊz, ÙttÊz µε 

τον Αισχύλο, τα §lel¤z, ênktw µε τον Ευριπίδη, τα eÎw, katkt¤r µε τον 

Σοφοκλή και τον Ευριπίδη και τα fiÆw, épm≈z και µε τους τρεις τραγικούς. 

Συνεπώς, εκτός από αυτά που επινοεί χρησιµοποιεί αρκετά παράγωγα που απαντούν και 

στους άλλους ποιητές. Σε χωρία παρατραγωδίας ή σε χωρία που θέλει να προκαλέσει το 

γέλιο των θεατών ο Αριστοφάνης χρησιµοποιεί επιφωνηµατικές φράσεις σε ευθύ λόγο, 

                                                                                                                                                                          
έργα ευρείας κυκλοφορίας. Είναι πιθανόν να παραλείφθηκαν αντίστοιχοι ύµνοι από την έξοδο των 
Βατράχων, του Πλούτου και ίσως των Ιππέων. 
232 Η συγκεκριµένη λέξη επινοείται από τον Αριστοφάνη για παραλληλισµό µε τους Ολοφύξιους στον 
προηγούµενο στίχο (1041). Βλ. Κακριδής 1987, 195. 
233 Για τα χωρία των κωµωδιών βλ. τον Πίνακα Ι µε τα παράγωγα των επιφωνηµατικών φράσεων στο 
τέλος της εργασίας. 
234 Ο Labiano Ilundain 2000, 357-58 αναφέρεται µε συντοµία στα παράγωγα ρήµατα αυτού του είδους 
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ενώ τα παράγωγά τους χρησιµοποιούνται σε ευθύ ή πλάγιο λόγο σε τριτοπρόσωπη 

αφήγηση για την απλή περιγραφή της συναισθηµατικής κατάστασης κάποιου.  

Στον Αριστοφάνη παρατηρείται µεγάλη ποικιλία επιφωνηµατικών φράσεων και 

συνδυασµού τους, οι περισσότερες από  τις οποίες αποδίδονται σε άνδρες. Μόνο σε 

γυναίκες αποδίδονται τα επιφωνήµατα a‡ (Πλούτος 706, Γυναίκα) και eÈ› 

(Θεσµοφοριάζουσαι 993, Χορός), καθώς και οι φράσεις k˛ k˝ (Αχαρνής 780, 800-803 

Κόρη) και feË dç (Λυσιστράτη 198, Λαµπιτώ), ενώ το ® ¶ αποδίδεται µόνο στους παίδες 

(Σφήκες 315). Όλα τα υπόλοιπα εκφωνούνται από άνδρες, εκτός από τη φράση î î, η 

οποία αποδίδεται και σε γυναίκες, καθώς και κάποιες από τις λειτουργίες των ‡m, fi≈, 

î, fiÁ fiÊ και fiÆ, οι οποίες αποδίδονται και στα δύο φύλα. Εποµένως, στον 

Αριστοφάνη τα επιφωνήµατα αφορούν κυρίως στους χαρακτήρες ανδρών. Όλες οι 

φράσεις εκφέρονται από θνητούς µε εξαίρεση τον Ερµή στην Ειρήνη (fiØ fiØ fiÆ 195, � 

460, 461, 463, 467, 486, 488, 494, afib› 544, Ã � 693) και τον Πλούτο (‡m 1125, 

1126, 1128, 1132), και τον ∆ιόνυσο στους Βατράχους (épapa› 57, feË 141, 

‡m 307, 309, 1214, fiÁ fiÊ 653, � 921). 

Στον Αριστοφάνη απαντούν πολλές επιφωνηµατικές φράσεις κοινές µε την 

τραγωδία (î, afia›, éttata›, e‰en, eÈ›, ≥n, fiÊ, fi≈, ‡m,papa›, feË, �, �m), 

αλλά και πολλές «νέες». Τα επιφωνήµατα µε κατάληξη -aj αποτελούν ιδιαίτερο κωµικό 

χαρακτηριστικό και απαντούν και στον Κύκλωπα (πρβλ. papaãj). Με το σατυρικό 

δράµα ίσως να µοιράζεται και το baba¤. Πολλά επιφωνήµατα είναι ηχοµιµητικά, όπως 

τα  §pp›, »Òp, Œ pÚp Œ pÒp, k˛ k˝, kÒkk καθώς και όσα εκφωνούνται από 

τους Χορούς των Ορνίθων και των Βατράχων στα χορικά των αντίστοιχων κωµωδιών 

ως επωδοί:  

                                                                                                                                                                          
και επισηµαίνει ότι στην κωµωδία τα περισσότερα από αυτά προέρχονται από ηχοµιµητικά επιφωνήµατα. 
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§pp› ppppppp›, fi∆ fi∆ fit∆ fit∆ fit∆ fit≈, tÚ tÚ tÚ tÚ tÚ tÚ tÚ

tÒ,trtrtrtrt¤j /kkkabaË kkkabaË /trtrtrtrlll¤j, 

tÚ tÚ tÚ tt¤gj, tttttttttt¤gj, trt‹j trt¤j, Œ kåj  

kãj, brekekek¢j kåj kãj kãj.  

Ο Αριστοφάνης προσπαθώντας να εκφράσει τις «φωνές» των πουλιών και των 

βατράχων αντίστοιχα χρησιµοποιεί φράσεις ηχοµιµητικές ασυνάρτητες για τον 

ανθρώπινο λόγο, αφού πρόκειται για ήχους ή «λόγο» των ζώων µε την προφορά των 

οποίων προσπαθεί να µιµηθεί τον ήχο των συγκεκριµένων ζώων.  

Στον Αριστοφάνη απαντούν πολλές επιφωνηµατικές φράσεις της τραγωδίας για 

να εκφράσουν πόνο σωµατικό ή ψυχικό σε παρατραγικά συµφραζόµενα για την 

πρόκληση γέλιου. Συγκεκριµένα οι φράσεις aaaafifififiaaaa››››, ®®®® ¶¶¶¶ και ffffeeeeËËËË εκφράζουν  ψυχικό πόνο, 

ενώ η φράση ééééttttttttaaaattttaaaa¤¤¤¤ εκφράζει µόνο σωµατικό πόνο. Άλλες φράσεις 

χρησιµοποιούνται για να εκφράσουν άλλοτε σωµατικό και άλλοτε ψυχικό πόνο, όπως οι 

fifififiÊÊÊÊ, fifififi≈≈≈≈, ‡‡‡‡mmmm, ppppaaaappppaaaa›››› και ����mmmm235. 

Ο Αριστοφάνης χρησιµοποιεί κάποιες από τις επιφωνηµατικές φράσεις και για 

να σχολιάσει τον τρόπο χρήσης, λειτουργίας και σηµασίας του, δηλαδή εκφέρονται από 

έναν κωµικό χαρακτήρα, ο οποίος όµως µεταφέρει τα λόγια κάποιου άλλου και δεν 

αποτελούν συνεπώς έκφραση των δικών του συναισθηµάτων236. Οι επιφωνηµατικές 

φράσεις λειτουργούν µε αυτό τον τρόπο στα ακόλουθα χωρία του Αριστοφάνη237: 

Ipp∞w  602  §mbalÒntew énefrãjany'· «Ippapa›, t¤w §mbale›;  

Nef°la 543 Èd' efisªje dòdaw ¶xs' Èd' fiÁ fiÁ bò·  

EfirÆnh 345 fiÁ fiÁ kekrag°na.  

             454  Afele tÚ pa¤en, éll' fiØ mÒnn l°ge.  

                                                           
235 Βλ. Labiano Ilundain 2000, 337-339. 
236 Πρόκειται για τη µεταγλωσσική λειτουργία, την οποία επιτελεί σε µεγάλο βαθµό στον Αριστοφάνη το 
επιφώνηµα fiÊ. Βλ. Labiano Ilundain 2000, 225-227. 
237 Για τα χωρία βλ. Labiano Ilundain 2000, 360-361.  
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Bãtrax  649 OÎkn ènÊsew; éttata›. AI.T¤ téttata›;  

                   1029 ı xrÚw d' eÈyÁw t∆ xe›r' …d‹ sgkrÊsaw e‰pen· «Ia›.»  

                   1073 Èk ±p¤stant' éll' µ mçzan kal°sa ka‹ «Rppapa›» / efipe›n  

PlËtw  276 Vw semnÚw Íp¤trptw. Afl kn∞ma d° s b«sn  

                    fiÁ fiÊ, tåw x¤nkaw ka‹ tåw p°daw pyËsa.  

                 478 Ka‹ t¤w dÊnat' ín mØ bçn fiÁ fiÊ. 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτή η λειτουργία των επιφωνηµάτων δεν απαντά σε άλλα 

ποιητικά είδη, αλλά εµφανίζεται µόνο στην κωµωδία, µε εξαίρεση τον Ορέστη του 

Ευριπίδη (1395-1399). Η µεταφορά σε ευθύ λόγο των όσων λέει κάποιος άλλος και 

κυρίως των επιφωνηµάτων που εκφέρει και η µη απόδοσή τους σε πλάγιο λόγο 

προσδίδει ζωντάνια και ενάργεια στην παράσταση του κωµικού λόγου, µε σκοπό να 

προκαλεί το γέλιο. 

Στις αριστοφανικές κωµωδίες απαντούν και κάποια άλλα επιφωνήµατα, κυρίως 

ηχοµιµητικά, τα οποία κρίνεται σκόπιµο να αναφερθούν. Στους Σφήκες 903 αναφέρεται 

το γάβγισµα ενός σκύλου (aÔ aÔ). Στις Νεφέλες ο Στρεψιάδης αναφέρει (1382-83): 

      efi m°n ge brËn e‡pw, §g∆ gnÁw ín pe›n §p°sxn·  

      mammçn d' ín afitÆsantw, ∏kÒn s f°rn ín êrtn 

 

Πρόκειται για τη γλώσσα των βρεφών, η οποία είναι κατά βάση ηχοµιµητική. Η πρώτη 

λέξη (br[Ën]) χρησιµοποιείται από τα βρέφη ή από τους ενήλικες, όταν απευθύνονται 

σε αυτά, για να δηλώσουν τη δίψα τους, ενώ η δεύτερη (mamm[çn]) για να ζητήσουν 

τροφή238. Στον Πλούτο 17 χρησιµοποιείται η λέξη grË ως η ορθογραφική 

αναπαράσταση µιας µη λεκτικής άρθρωσης λόγου (ka‹ taËt' 

                                                           
238 Βλ. Golden 1995, 11-34 γενικά για τη γλώσσα των βρεφών και των παιδιών, και στις σελ. 23-24 για το 
παραπάνω χωρίo των Νεφελών. 
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épkrnÒmenw tÚ parãpan Èd¢ grË)239. Εκφράζει την απόλυτη σιωπή κάποιου 

σε µια δεδοµένη στιγµή240, και στα νεοελληνικά χρησιµοποιείται αντίστοιχα η φράση 

«δεν είπε γρυ». 

Στον Αριστοφάνη παρατηρείται πλήθος επιφωνηµατικών φράσεων µε ποικίλες 

σηµασίες, πολλές από τις οποίες είναι ηχοµιµητικές και µάλιστα αναπαριστούν «φωνές» 

ζώων, κυρίως στις κωµωδίες του µε ζωόµορφους χορούς, αλλά και ήχους της γλώσσας 

που έχουν συνδεθεί µε συγκεκριµένες σηµασίες.  Τόσο οι επιφωνηµατικές φράσεις όσο 

και οι συνδυασµοί τους εκφέρονται κυρίως από χαρακτήρες ανδρών. Ο Αριστοφάνης 

εντάσσει στο έργο του αρκετές τραγικές φράσεις στα χωρία παρατραγωδίας. 

Παράλληλα, ουσιαστικά εισάγει τη µεταγλωσσική λειτουργία των επιφωνηµατικών 

φράσεων που δεν απαντά σε άλλον ποιητή, εκτός από µία περίπτωση στον Ορέστη του 

Ευριπίδη. Αξιοποιεί τις επιφωνηµατικές φράσεις και τις λειτουργίες τους στο σύνολό 

τους στις κωµωδίες του εµπλουτίζοντας τον κωµικό λόγο και εξυπηρετώντας τις 

ανάγκες του. Ιδιαίτερα στα χωρία της παρατραγωδίας οι επιφωνηµατικές φράσεις των 

τραγικών χαρακτήρων, συνήθως θρηνητικές, εκφερόµενες από κωµικούς χαρακτήρες 

σε συνδυασµό µε τη σκευή των υποκριτών και τα εξωγλωσσικά και παραγλωσσικά 

στοιχεία επιτυγχάνουν στο µέγιστο βαθµό τον σκοπό της κωµωδίας, την πρόκληση 

γέλιου.  

 

Σύγκριση των δραµατικών ποιητών 

 

Ο ακόλουθος συγκεντρωτικός πίνακας παρουσιάζει συγκριτικά µόνο τις 

επιφωνηµατικές φράσεις, που απαντούν στον Αισχύλο, τον Σοφοκλή, τον Ευριπίδη και 

                                                           
239 Βλ. Sommerstein 2001, 136, όπου συµπληρώνει ότι η λέξη αυτή απαντά όχι µόνο στην κωµωδία, αλλά 
και στη δικανική ρητορική (∆ηµοσθ. 19.39). 
240 Για περισσότερη συζήτηση των παραπάνω χωρίων βλ. Labiano Ilundain 2000, 361-362. 
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στον Αριστοφάνη. Στην αριστερή στήλη τίθενται οι επιφωνηµατικές φράσεις ανάλογα 

µε τη συχνότητα της χρήσης τους και στις υπόλοιπες σηµειώνεται µε x η εµφάνισή τους 

στους δραµατικούς ποιητές: 

 

 

Επιφωνηµατικές 

Φράσεις 

Τραγωδία Σατυρικό 

∆ράµα 

Κωµωδία 

 Αισχύλος Σοφοκλής Ευριπίδης Κύκλωπας Αριστοφάνης 

afia› x x x x x 

fi≈ x x x x x 

‡m x x x x x 

papa› x x x x x 

�m x x x x x 

e‰en x x x  x 

î  x x x x 

feË x x x  x 

� x x x  x 

‚ ’g≈ x x x   

fiÊ  x  x x 

§leleË x    x 

»Æ x  x x  

éttata›  x   x 

eÈ›  x x  x 

≥n   x  x 

baba‹    x x 

‡ x  x   

Ùttt› x  x   

tt› x x    
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afia x     

±° x     

fiã x     

Ùç x     

fi› x     

pp› x     

a‡     x 

fiappapaãj     x 

 

Από τον παραπάνω πίνακα συνάγεται ότι τα περισσότερα επιφωνήµατα που 

χρησιµοποιούνται στο σατυρικό δράµα και στην κωµωδία προέρχονται από την 

τραγωδία, είτε χρησιµοποιούµενα και από τους τρεις τραγικούς, είτε από τους δύο ή 

από έναν. Οι φράσεις afia›, fi≈, ‡m, papa›, �m εντοπίζονται και στους τρεις 

τραγικούς, στον Κύκλωπα και στον Αριστοφάνη. Επιπλέον, στον Κύκλωπα και στον 

Αριστοφάνη χρησιµοποιούνται και τα î και fiÊ, από τα οποία το πρώτο 

χρησιµοποιείται από τον Σοφοκλή και τον Ευριπίδη, ενώ το δεύτερο µόνο από τον 

Σοφοκλή. Τόσο τα î και fiÊ, όσο και το fi≈, απαντούν στον Κύκλωπα µόνο σε διπλή ή 

τριπλή επανάληψη. Επιπρόσθετα, στον Κύκλωπα υπάρχει το επιφώνηµα »Æ, το οποίο 

εντοπίζεται σε τραγωδίες του Αισχύλου και του Ευριπίδη και το επιφώνηµα baba¤, το 

οποίο ενώ δεν απαντά στις σωζόµενες τραγωδίες, απαντά στον Αριστοφάνη. Αν και οι 

πηγές µας περιορίζονται µόνο στον Κύκλωπα ως το µόνο ολόκληρο σωζόµενο σατυρικό 

δράµα, φαίνεται ότι το σατυρικό δράµα αντλεί υλικό, τόσο από την τραγωδία, όσο και 

από την κωµωδία. Οι ποιητές του σατυρικού δράµατος είναι οι ίδιοι οι ποιητές της 

τραγωδίας, οι οποίοι κατά τη σύνθεση και παράσταση του σατυρικού δράµατος 

συνθέτουν έργα µε κριτήρια κωµικά. Συνεπώς, είναι αναµενόµενο να εµφανίζονται 

ενσωµατωµένα δάνεια στοιχεία και επιφωνηµατικές φράσεις και από την τραγωδία και 
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από την κωµωδία, µε σκοπό την πρόκληση γέλιου. 

Στον Αισχύλο και τον Σοφοκλή οι περισσότερες επιφωνηµατικές φράσεις 

τίθενται στα λυρικά µέρη των δραµάτων τους, ενώ στον Ευριπίδη και στον Αριστοφάνη 

τίθενται στα διαλογικά µέρη. Στους τραγικούς η εξέλιξη αυτή αντανακλά ίσως τις 

αλλαγές σε πολιτικό επίπεδο και τον σταδιακό περιορισµό της συλλογικότητας, µε τη 

µείωση του ρόλου του Χορού, που έδωσε τη θέση της στον ατοµισµό. Στον 

Αριστοφάνη ίσως συνδέεται µε τις κωµικές συµβάσεις και την πρωτεύουσα θέση των 

κωµικών χαρακτήρων έναντι του Χορού. Χρήζει ιδιαίτερης προσοχής η χρήση του e‰en 

µόνο σε διαλογικά µέρη από όλους τους δραµατικούς ποιητές λόγω της µεταβατικής 

του λειτουργίας σε άλλο θέµα συζήτησης ή σε άλλο οµιλητή, στον Αριστοφάνη 

συνήθως απαντά σε συµφραζόµενα παρωδίας, όπως επίσης και η χρήση του eÈ› µόνο 

σε λυρικά µέρη από τους δύο τραγικούς και τον Αριστοφάνη, ενώ στα σωζόµενα έργα 

του Αισχύλου δεν απαντά καθόλου, λόγω της σχέσης του µε τη διονυσιακή λατρεία. 

Ο Αριστοφάνης εντάσσει αρκετές από τις τραγικές επιφωνηµατικές φράσεις στις 

κωµωδίες του µε στόχο την παρατραγωδία ή την παρωδία. Το επιφωνηµατικό υλικό των 

τραγωδιών µεταποιείται δηµιουργικά µε σκοπό την πρόκληση γέλιου241. Εκτός από τις 

κοινές φράσεις µε το σατυρικό δράµα που αντλούνται από τους τραγικούς, οι οποίες 

αναφέρονται παραπάνω, στις κωµωδίες του Αριστοφάνη απαντούν και φράσεις που 

αντλούνται από δύο ή από έναν τραγικό. Με τον Αισχύλο µοιράζεται το §leleË σε 

διπλή επανάληψη, ενώ µε τον Σοφοκλή τις φράσεις éttata› και fiÊ και µε τον 

Ευριπίδη τις φράσεις eÈ› και ≥n, ενώ το î, απαντά στους δύο τελευταίους. Από τις 

επαναλήψεις επιφωνηµατικών φράσεων απαντούν τα fi∆ fi≈, fiÁ fiÊ, © ß, feË feË, τα 

οποία χρησιµοποιούνται από όλους τους τραγικούς, και το fiØ fiÆ, το οποίο απαντά µόνο 

στον Αισχύλο. Ο Αριστοφάνης χρησιµοποιεί κατεξοχήν φράσεις, που απαντούν και 
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στους τρεις τραγικούς και εποµένως ως «τραγικές» ήταν αναγνωρίσιµες από το κοινό. 

Ωστόσο, είτε εισάγει και «νέες», ηχοµιµητικές ή µη (a‡, fiappapaãj), είτε αντλώντας 

από την τραγωδία και το σατυρικό δράµα δηµιουργεί δικούς του συνδυασµούς, όπως 

τριπλή επανάληψη του fiÆ, εξαπλή επανάληψη του fiÊ, διπλή επανάληψη του î και του 

�, διπλή επανάληψη του éttata›.  

Σε πολλές από τις επιφωνηµατικές φράσεις που αντλεί από την τραγωδία ο 

Αριστοφάνης διαφοροποιεί τη σηµασία τους. Το επιφώνηµα feË µόνο στον 

Αριστοφάνη δηλώνει κατάπληξη, το �m έκπληξη, το ‡m χαρά και πόνο, το © ß 

ειρωνεία. Ωστόσο, κάποιες φράσεις προέρχονται από συγκεκριµένο ποιητή. Το 

επιφώνηµα � εκφράζει θυµό στην Ιλιάδα (Α149, ∆370, Η96, Π49) και στους 

Βατράχους (269), ενώ στις Εκκλησιάζουσες (160, 970) και στη Λυσιστράτη (1269, 1304) 

έκκληση. Το επιφώνηµα î εκφράζει έκπληξη στον Ευριπίδη και στους Βατράχους 

(759). Το επιφώνηµα feË feË έκπληξη στον Ευριπίδη και στον Αριστοφάνη. Το 

επιφώνηµα éttata› εκφράζει πόνο µόνο στον Σοφοκλή και στον Αριστοφάνη. Το 

επιφώνηµα §leleleË §leleleË απαντά µόνο στον Προµηθέα ∆εσµώτη (877) του 

Αισχύλου και στους Όρνιθες (364) του Αριστοφάνη. Η επιφωνηµατική φράση fiØ fiÆ 

απαντά µόνο στον Αισχύλο και τον Αριστοφάνη. Η επιφωνηµατική φράση feË dç 

απαντά στις Φοίνισσες (1296), όπου δηλώνει απόγνωση, και στη Λυσιστράτη (198), 

όπου δηλώνει κατάπληξη. Η επιφωνηµατική φράση Ã � δηλώνει θλίψη µόνο στον 

Σοφοκλή και στον Αριστοφάνη. Η επιφωνηµατική φράση fiÁ fiÊ εκφράζει έκπληξη 

στον Αισχύλο και στον Αριστοφάνη, θυµό στον Αισχύλο και στη Λυσιστράτη (66), χαρά 

στον Κύκλωπα (464, 576) και στον Αριστοφάνη και απελπισία µόνο στον Αριστοφάνη. 

Χαρακτηριστική είναι η χρήση του ρηµατικού επιθέτου afiaktÒw (από το επιφώνηµα afi

                                                                                                                                                                          
241 Για αυτό το «παιχνίδι» του Αριστοφάνη µε στόχο την δηµιουργία παρωδίας βλ. Dobrov 1997, 110-
111. 
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a›): από τους τραγικούς απαντά µόνο στον Αισχύλο (Πέρσες 931, 1068, Επτά επί Θήβας 

846), από τον οποίο µάλλον το δανείζεται ο Αριστοφάνης (Αχαρνής 1195) και το 

εντάσσει σε κωµικό περιβάλλον. Από τα παραπάνω παραδείγµατα242 συνάγεται ότι ο 

Αριστοφάνης άλλοτε εντάσσει στο έργο του επιφωνηµατικές φράσεις που 

χρησιµοποιούνται ευρέως στην τραγωδία, άλλοτε αντλεί από έναν συγκεκριµένο ποιητή 

διατηρώντας ή αλλάζοντας την ίδια τη σηµασία. 

Ο διαρκής αυτός «διάλογος» του Αριστοφάνη µε τα τραγικά έργα και η 

σκοπιµότητα του Αριστοφάνη στη χρήση επιφωνηµατικών φράσεων έχει ως 

αποτέλεσµα να εντάσσονται τραγικοί στίχοι αυτούσιοι στις αριστοφανικές κωµωδίες, 

µε στόχο την παρωδία. Για παράδειγµα στους Βατράχους 1214 στον αγώνα λόγων 

Αισχύλου-Ευριπίδη ο ∆ιόνυσος παρεµβαίνει και αναφωνεί: ‡m peplÆgmey' 

aÔyw ÍpÚ t∞w lhkÊy, ανακαλώντας την αναφώνηση του Αγαµέµνονα τη στιγµή 

του θανάτου του: �m mãl' aÔyw, det°ran peplhgm°nw (Αγαµέµνων 1343) και 

της Κλυταιµήστρας τη στιγµή του δικού της θανάτου: �m p°plhgma (Ηλέκτρα 

Σοφοκλή 1415)243. Ο Αριστοφάνης διαφοροποιεί σκόπιµα την επιφωνηµατική φράση, 

αλλά διατηρεί το ίδιο λεξιλογικό περιβάλλον, καθώς τα ‡m και �m εκφράζουν 

συνήθως αρνητικό συναίσθηµα στην τραγωδία. Εξάλλου, το ‡m εµφανίζεται ως το 

επιφώνηµα µε τις περισσότερες σηµασίες και ο Αριστοφάνης στο συγκεκριµένο χωρίο 

φαίνεται να εκµεταλλεύεται αυτή την πολυσηµία, καθώς το ‡m µάλλον αποκτά και 

άλλη σηµασιολογική χροιά (θυµός, τρόµος, έκπληξη, οίκτος, αγανάκτηση), και να 

διευρύνει τη σηµασία του �m, το οποίο εµφανίζεται µε λιγότερες σηµασίες (θλίψη, 

ειρωνεία).  

Στις Θεσµοφοριάζουσες 1128 ο Ευριπίδης αναφωνεί: afia›·t¤ drãs;  

                                                           
242 Για περισσότερα παραδείγµατα βλ. και το Λεξικό των επιφωνηµάτων στο τέλος της εργασίας. 
243 Για τη διακειµενική αυτή σχέση βλ. Χατζηανέστη 2000, 366 και Kells 1973, 220. Πρβλ. σηµ. 108. 
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prÚw t¤naw strefy« lÒgw;, επαναλαµβάνοντας τον στίχο µιας από τις πιο 

χαρακτηριστικές ηρωίδες του, της Μήδειας (Μήδεια 1042): afia›· 

t¤ drãs; kard¤a går ‡xeta. Η επιφωνηµατική φράση επαναλαµβάνεται αλλά µε  

διαφορετική σηµασία, καθώς εντάσσεται σε διαφορετικό νοηµατικό περιβάλλον. Και 

στις δύο περιπτώσεις η φράση δηλώνει την απόγνωση του προσώπου που µιλάει, 

ωστόσο ο τόνος διαφέρει: η Μήδεια βρίσκεται σε έντονη συναισθηµατική φόρτιση 

µπροστά στην απόφαση να σκοτώσει τα ίδια της τα παιδιά και η κατάστασή της είναι 

κυριολεκτικά τραγική. Ο Ευριπίδης του Αριστοφάνη σε ένα παρατραγικό χωρίο 

προσπαθεί να πείσει έναν τοξότη και επειδή δεν µπορεί να συνεννοηθεί µαζί του 

αναφωνεί στο τέλος την παραπάνω φράση. Η τραγική φράση στο στόµα του «Ευριπίδη» 

της κωµωδίας για ένα τελείως διαφορετικό πρόβληµα και σίγουρα καθόλου τραγικό, 

όπως της Μήδειας, προκαλεί γέλιο µε την ένταξη αυτούσιων στίχων της τραγωδίας σε 

κωµικά συµφραζόµενα244. 

Η σχέση της κωµωδίας του Αριστοφάνη µε το σατυρικό δράµα δεν είναι σαφής, 

καθώς σώζεται µέχρι σήµερα ουσιαστικά ένα σατυρικό δράµα ολόκληρο, ο Κύκλωπας 

του Ευριπίδη. Είναι πιθανόν σε άλλα σατυρικά δράµατα να εµφανίζονταν ζωόµορφοι 

χοροί και συνεπώς να χρησιµοποιούσαν ηχοµιµητικά επιφωνήµατα, όπως και  οι 

ζωόµορφοι αριστοφανικοί χοροί. Στον Κύκλωπα απαντά το επιφώνηµα papaãj, του 

οποίου η κατάληξη είναι κατεξοχήν κωµική και απαντά στον Αριστοφάνη (πρβλ. bm- 

bãj, babaãj). Επιπλέον, το επιφώνηµα baba¤ απαντά και στον Κύκλωπα και στον 

Αριστοφάνη, ωστόσο δεν µπορεί να προσδιοριστεί αν προέρχεται από το σατυρικό 

δράµα ή την κωµωδία. Πολλές από τις επιφωνηµατικές φράσεις του Κύκλωπα 

προέρχονται από την τραγωδία (fi≈, ‡m, �m, papa›, î), γεγονός το οποίο 

υποδηλώνει την επιµονή των τραγικών ποιητών να ακολουθούν τις τραγικές συµβάσεις 

                                                           
244  Για ανάλυση του όρου παρατραγωδία βλ. Rau 1967, 7-17. 
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σύνθεσης, ή τουλάχιστον να µην ενστερνίζονται πλήρως αυτές των κωµικών ποιητών, 

ακόµα και όταν συνθέτουν ένα σατυρικό δράµα245. Έτσι, για το σατυρικό δράµα 

Κύκλωψ ο Ευριπίδης δανείζεται επιφωνηµατικές φράσεις και από την τραγωδία και από 

την κωµωδία, αλλά τις εντάσσει στα συµφραζόµενα του Κύκλωπα, ένα έργο ούτε 

τραγικό ούτε κωµικό, αλλά σατυρικό, ένα έργο µε τραγικές συµβάσεις και τεχνικές 

σύνθεσης σε κωµικά συµφραζόµενα και το αντίστροφο. 

                                                           
245 Για τα στοιχεία που δανείζεται το σατυρικό δράµα από την τραγωδία και τη σχέση των δύο ειδών 
µεταξύ τους, βλ. Χουρµουζιάδη 1974, 62 κ.ε. και Sutton 1980, 159-179. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Οι επιφωνηµατικές φράσεις στην ποίηση της αρχαϊκής και κλασικής εποχής 

αποτελούν σηµαντικό λειτουργικό στοιχείο εκφοράς του ποιητικού λόγου. 

Εντασσόµενες σε ένα λεξιλογικό περιβάλλον αποτελούν οργανικό µέρος του ποιητικού 

λόγου και συµβάλλουν αποφασιστικά στο σηµαινόµενο. Η εξέλιξη του ποιητικού λόγου 

από το έπος ως την κωµωδία ανιχνεύεται και µέσω της χρήσης των επιφωνηµατικών 

φράσεων. Αυτοί οι συνδυασµοί φθόγγων, οι άναρθρες κραυγές, φαινοµενικά α-

σήµαντες, επιτελούν τη δική τους λειτουργία και αποκτούν σηµασία. 

Κυρίαρχο χαρακτηριστικό των επιφωνηµατικών φράσεων αποτελεί η πολυσηµία 

τους ήδη από τα οµηρικά έπη και η µη ακριβής αντιστοιχία ένα προς ένα σηµαίνοντος 

και σηµαινόµενου, το οποίο κάθε φορά διαµορφώνεται από το συγκείµενο. Η 

επιφωνηµατική φράση µε τις περισσότερες σηµασίες φαίνεται να είναι η ‡‡‡‡mmmm, ενώ 

ακολουθούν οι φράσεις Œ ppppÒÒÒÒpppp και ffffeeeeËËËË246. Η λειτουργία διαφοροποιείται ανάλογα µε 

το γραµµατειακό είδος και φαίνεται σταδιακά να εξελίσσεται. Στο έπος οι 

επιφωνηµατικές φράσεις συµπληρώνονται µε πρόταση ή µε όνοµα σε πτώση κλητική, 

στα αποσπάσµατα της λυρικής ποίησης µε πρόταση, µε όνοµα σε πτώση κλητική ή 

ονοµαστική και στο δράµα µε πρόταση ή µε όνοµα σε όλες τις πτώσεις. Έτσι, οι 

λειτουργικές δοµές διευρύνονται στο δράµα, λόγω της χρήσης πολλών επιφωνηµατικών 

φράσεων αλλά και λόγω των πιο ευέλικτων «συντακτικών» και µάλλον µετρικών 

δοµών. Η χρήση ποικίλων µέτρων, τόσο στα διαλογικά, όσο και στα λυρικά µέρη, δίνει 

τη δυνατότητα στους ποιητές να συµπληρώνουν τις επιφωνηµατικές φράσεις µε κάθε 

είδους συµπλήρωµα, σε αντίθεση µε τον Όµηρο, όπου το δακτυλικό εξάµετρο και οι 

                                                           
246 Για τις σηµασίες των φράσεων µε παραδείγµατα βλ. Λεξικό στο τέλος της εργασίας. 
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λογότυποι περιορίζουν σηµαντικά τις δυνατότητες χρήσης περισσότερων 

επιφωνηµατικών φράσεων. Η σχετικά περιορισµένη δυνατότητα του δακτυλικού 

εξαµέτρου φαίνεται και από το γεγονός ότι στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια εµφανίζονται 

παράγωγα επιφωνηµάτων, αλλά όχι τα ίδια τα επιφωνήµατα από τα οποία προέρχονται. 

Σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρείται και η αυτόνοµη χρήση των επιφωνηµάτων, όταν 

απαντούν µόνα τους στον στίχο, συνήθως extra metrum, χωρίς κάποιο νοηµατικό ή 

επεξηγηµατικό συµπλήρωµα, όπως: afia› afia›, ® ¶, fi≈, feË, feË feË. Η αυτόνοµη 

χρήση εξαίρει εµφατικά τη σηµασία τους, σε συνδυασµό ίσως µε στοιχεία της όψεως 

και της παράστασης, όπως επίσης και των εξωγλωσσικών και παραγλωσσικών 

στοιχείων που δε µας σώζονται. Είναι αξιοσηµείωτη η συσσώρευση επιφωνηµατικών 

φράσεων σε στιγµές έντονης συναισθηµατικής φόρτισης, εφόσον η εκφορά τους 

συνδέεται άµεσα µε το συναίσθηµα, το οποίο υπερβαίνει τη λογική και εκφράζεται µε 

τις επιφωνηµατικές φράσεις σε αρθρωµένο λόγο. Στο έπος οι περισσότερες φράσεις 

εκφέρονται από άνδρες, όπως επίσης και στον Σοφοκλή και τον Αριστοφάνη. Στον 

Αισχύλο και τον Ευριπίδη υπερτερούν οι γυναίκες, αν και µε διαφορετικό τρόπο: στον 

Αισχύλο οι περισσότερες φράσεις εκφέρονται από Χορό γυναικών, ενώ στον Ευριπίδη 

από ηρωίδες. Η διαπίστωση αυτή καταδεικνύει τη διαφορά οπτικής και αντίληψης των 

δύο τραγικών: ο Αισχύλος εκφράζει κοινούς φόβους και συναισθήµατα µιας οµάδας 

ανθρώπων µπροστά σε κάποιον κίνδυνο, παρουσιάζει συλλογικές αντιδράσεις, σε 

αντίθεση µε τον Ευριπίδη, ο οποίος εστιάζει στο ατοµικό και κυρίως στη γυναικεία 

ψυχή και τα πάθη της, διεισδύει στη γυναικεία φύση και δίνει λόγο στις ηρωίδες του για 

να εκφράσουν τα ατοµικά τους συναισθήµατα. Στη λυρική ποίηση η εικόνα είναι 

συγκεχυµένη, κυρίως λόγω της αποσπασµατικής διάσωσής της, αλλά και λόγω της 

φύσης του είδους και της σχετικότητας του ποιητικού «εγώ». Οι θεοί εκφέρουν 

επιφωνηµατικές φράσεις κυρίως στο έπος, ενώ στη δραµατική ποίηση οι περιπτώσεις 
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είναι ελάχιστες λόγω της θεµατικής των δραµάτων. Οι θεοί στο έπος διαδραµατίζουν 

σηµαντικό ρόλο στα ανθρώπινα αντικατοπτρίζοντας ίσως την αρχαϊκή αντίληψη, σε 

αντίθεση µε το δράµα το οποίο αντανακλά εν µέρει την κλασική αντίληψη κατά την 

οποία ο ρόλος των θεών στα ανθρώπινα δεν έχει την πρότερη βαρύτητα και έκταση. 

Ως προς τη θέση τους στον στίχο, οι επιφωνηµατικές φράσεις τίθενται στην 

αρχή του στίχου και µόνο στο δράµα τοποθετούνται και στη µέση ή το τέλος του 

στίχου, οπότε και εντάσσονται στο µέτρο και στη µουσική των λυρικών µερών. Στο 

έπος οι φράσεις βρίσκονται στην αρχή του στίχου και εντάσσονται στο εξάµετρο, ενώ 

στο δράµα τίθενται κυρίως extra metrum. Η επιφωνηµατική φράση δηλώνει την άµεση 

αντίδραση σε ένα ερέθισµα, εποµένως είναι φυσικό να εκφωνείται στην αρχή του 

στίχου και µάλιστα πολλές φορές στην αρχή του λόγου ενός χαρακτήρα ως πρώτη 

αντίδραση η οποία προδιαθέτει για ό,τι επακολουθεί. Όταν η επιφωνηµατική φράση 

τίθεται στο τέλος του στίχου και του νοήµατος, δηλώνει την ανεπάρκεια του λόγου να 

εκφράσει το συναίσθηµα του ατόµου πριν από τη σιωπή. Ανάλογα µε τη θέση της 

επιφωνηµατικής φράσης στον στίχο παρατηρείται το ακόλουθο σχήµα ως προς τη 

σηµασία της θέσης της επιφωνηµατικής φράσης: 

Αρχή στίχου: (σιωπή) – επιφωνηµατική φράση – λόγος 

Τέλος στίχου: λόγος – επιφωνηµατική φράση – (σιωπή). 

Η επιφωνηµατική φράση πάντοτε τοποθετείται µεταξύ λόγου και σιωπής ή αντίστροφα 

και καθορίζει τον λόγο ή την απουσία του, οπότε παρατηρείται µετάβαση από 

άναρθρο/άλογο επίπεδο σε έλλογο και αντίστροφα. 

Οι επιφωνηµατικές φράσεις, ως στοιχείο του προφορικού κυρίως λόγου, καθώς 

αποτελούν ενστικτώδη αντίδραση σε κάποιο ερέθισµα, ενσωµατώνονται στον ποιητικό 

λόγο, κυρίως αυτόν του δράµατος. Στην οµηρική ποίηση οι επιφωνηµατικές φράσεις 

είναι συγκεκριµένες και αποκτούν συγκεκριµένες σηµασίες. Στη λυρική ποίηση οι 
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ενδείξεις για τις επιφωνηµατικές φράσεις είναι πενιχρές λόγω της αποσπασµατικής 

διάσωσής της. Στην τραγωδία τα επιφωνήµατα είναι πολύ περισσότερα και η λειτουργία 

τους ποικίλλει, ενώ οι σηµασίες διευρύνονται σε σχέση µε τα άλλα λογοτεχνικά είδη 

και εµπλουτίζονται. Συγκριτικά ο Αισχύλος στις µόλις εφτά σωζόµενες τραγωδίες του 

χρησιµοποιεί τις περισσότερες επιφωνηµατικές φράσεις από τους τρεις τραγικούς. Είναι 

πιθανόν στη λυρική ποίηση να γινόταν εκτενής χρήση επιφωνηµάτων, τα οποία ωστόσο 

δεν σώζονται σήµερα, και από εκεί να ενσωµατώθηκαν στο δράµα, αφού η δραµατική 

ποίηση αντλεί θέµατα και τεχνικές σύνθεσης τόσο από το έπος, όσο και από τη λυρική 

ποίηση. Στην κωµωδία παρακολουθούµε την εξέλιξη των επιφωνηµάτων, κάποια από 

τα οποία χρησιµοποιούνται µόνο στο έπος ή τη λυρική ποίηση, ενώ τα περισσότερα 

δανείζονται από την τραγική ποίηση, µε την οποία κυρίως διαλέγεται η κωµωδία, και 

παρακολουθούν  τις κωµικές συµβάσεις µε στόχο την παρωδία ή την παρατραγωδία. 

Με δεδοµένο το γεγονός ότι στο έπος χρησιµοποιούνται ελάχιστες επιφωνηµατικές 

φράσεις και ότι πολλές από αυτές στο δράµα απαντούν σε λυρικά µέρη (στάσιµα, 

κοµµός), τα οποία αντλούν το υλικό τους κατεξοχήν από τη λυρική ποίηση (θρήνοι, 

εγκώµια, επίνικοι), θα µπορούσε να διατυπωθεί η υπόθεση, αν και οι ενδείξεις είναι 

πενιχρές,  ότι κάποια από τα επιφωνήµατα αυτά χρησιµοποιούνταν στη λυρική ποίηση, 

από όπου µετά ενσωµατώθηκαν στην τραγωδία µε λειτουργία και σηµασία ίσως 

παρεµφερή µε αυτή της λυρικής ποίησης. 

Η ιδιαιτερότητα σε κάποιες από τις επιφωνηµατικές φράσεις έγκειται στη 

λειτουργία τους και κατ’ επέκταση στη σηµασία τους. Τα περισσότερα επιφωνήµατα 

αποτελούν συνδυασµούς φθόγγων, κυρίως φωνηέντων, ωστόσο κάποια από αυτά 

αποτελούν προϊόν σύνθεσης ενός επιφωνήµατος και της προσωπικής αντωνυµίας, 

συνήθως στη δοτική (‡m, �m) ή στην αιτιατική (�me). Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 

επιφώνηµα που προκύπτει µε τη σύνθεση σταδιακά φαίνεται να αυτονοµείται, να 
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αποφορτίζεται σηµασιολογικά από τα συνθετικά του, και να λειτουργεί αυτόνοµα στον 

λόγο µε νέο, δικό του συµπλήρωµα. Για παράδειγµα το επιφώνηµα �m ακολουθείται 

συχνά από τη δοτική m ή την ονοµαστική §g≈, πράγµα που σηµαίνει ότι το πρόσωπο 

δηλώνεται ξανά για λόγους έµφασης. Επιπλέον µε δείκτη τη σηµασία είναι πιθανόν το 

επιφώνηµα fi≈ να έχει άµεση σχέση µε το επιφώνηµα � και την κλητική προσφώνηση 

Œ, µε δεδοµένο το γεγονός ότι το fi≈ συχνά απαντά σε επίκληση σε θεούς (fi≈ ZeË). 

Ίσως το fi≈ να αποτελεί εξέλιξη του �, επειδή απαντά για πρώτη φορά στη δραµατική 

ποίηση. Αντιθέτως, είναι σαφές ότι τα επιφωνήµατα afia›, ® ¶ και © ß  διαφοροποιούνται 

µεταξύ τους, λόγω της προσωδίας και εποµένως της διαφορετικής προφοράς τους. Το 

δεύτερο διαφοροποιείται από το τρίτο, λόγω της δασείας η οποία δίνει τον ήχο /he/, σε 

αντίθεση µε το δεύτερο που αποδίδεται ως /e/. Σε κάποια χωρία των χειρογράφων 

εντοπίζονται λάθη των αντιγραφέων και παρατηρείται σύγχυση σχετικά µε τις 

παραπάνω επιφωνηµατικές φράσεις. 

Η ένταξη των επιφωνηµάτων στον έναρθρο λόγο και η «νοµιµοποίησή» τους 

στον ποιητικό λόγο ενισχύεται από τον σχηµατισµό παράγωγων λέξεων από 

επιφωνήµατα, τα οποία εντοπίζονται σε διάφορα κείµενα (για παράδειγµα fim≈z, 

fimgÆ, ‰ktw, afiaktÒw)247. Ιδιαίτερη σηµασία για την εξέλιξη των επιφωνηµατικών 

φράσεων στον λόγο αποτελεί η ενσωµάτωση παραγώγων στα οµηρικά έπη, επειδή 

εντοπίζονται παράγωγα επιφωνηµατικών φράσεων οι οποίες δεν χρησιµοποιούνται στα 

έπη. Οι επιφωνηµατικές φράσεις χρησιµοποιούνται σε στιγµές συναισθηµατικής 

φόρτισης πάντα σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση, ενώ τα παράγωγα χρησιµοποιούνται σε 

τριτοπρόσωπη αφήγηση προκειµένου να περιγράψουν απλώς µη έντονες 

συναισθηµατικές καταστάσεις. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι 

                                                           
247
Για περισσότερα παραδείγµατα βλ. την Εισαγωγή και τον Πίνακα Ι µε τα παράγωγα από 

επιφωνηµατικές φράσεις στο τέλος της εργασίας. 
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επιφωνηµατικές φράσεις που απαντούν σε µεταγενέστερα ποιητικά είδη υπάρχουν στον 

προφορικό λόγο ήδη από τα οµηρικά έπη και µάλιστα ως βάση για τη δηµιουργία 

παράγωγων λέξεων, οι οποίες υπόκεινται σε γραµµατικούς κανόνες, ωστόσο στον 

Όµηρο για µετρικούς ή νοηµατικούς λόγους απαντούν πολύ λίγες από αυτές. Κάποιες 

άλλες υπάρχουν στον οµηρικό λόγο µέσω των παράγωγων λέξεων που έχουν 

σχηµατιστεί και χρησιµοποιηθεί από τον ποιητή της Ιλιάδας και της Οδύσσειας. 

Συνεπώς οι επιφωνηµατικές φράσεις ως αυθόρµητη έκφραση λόγου και στοιχείο της 

πρωτογλώσσας εντάσσονται ήδη από τα οµηρικά έπη στη γραµµατική και 

ενσωµατώνονται στον ποιητικό λόγο µέσω της παραγωγής λέξεων. Οι δραµατικοί 

ποιητές χρησιµοποιούν σε ευρεία κλίµακα τα παράγωγα των επιφωνηµατικών φράσεων 

και µάλιστα ο τρόπος χρήσης τους δεν διαφοροποιείται από αυτόν στα οµηρικά έπη. Σε 

χωρία δραµατικής έντασης οι ποιητές χρησιµοποιούν επιφωνηµατικές φράσεις σε ευθύ 

λόγο για την εναργή παράσταση έντονων συναισθηµατικών καταστάσεων, ενώ σε άλλες 

περιπτώσεις χρησιµοποιούν τα παράγωγά τους για την ζωντανή περιγραφή της 

συναισθηµατικής κατάστασης κάποιου. 

Οι επιφωνηµατικές φράσεις ως στοιχείο της πρωτογλώσσας εντάσσονται στον 

ποιητικό λόγο, ως κύριο συστατικό του προφορικού καθηµερινού (colloquial) λόγου. 

Με την ένταξή τους στον ποιητικό λόγο ταξινοµούνται και κωδικοποιούνται 

σηµασιολογικά. Ενώ φαίνεται ότι κάθε επιφωνηµατική φράση είναι πολύσηµη, ωστόσο 

οι σηµασίες εντάσσονται στο ίδιο σηµασιολογικό πεδίο για την έκφραση παρεµφερών 

συναισθηµάτων ή συνηθέστερα λεπτών σηµασιολογικών αποχρώσεων της ίδιας 

συναισθηµατικής κατάστασης. Στο σηµασιολογικό αυτό εύρος οφείλεται και η 

λογοτεχνική εκµετάλλευση κάποιων επιφωνηµατικών φράσεων µε χαρακτηριστικότερο 

παράδειγµα το afia› και τον Αίαντα του Σοφοκλή όπου ήρωας και επιφώνηµα 

αλληλοερµηνεύονται. ∆εν είναι τυχαίο ότι στον Όµηρο οι επιφωνηµατικές φράσεις 
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απαντούν σε χωρία µίµησης, και όχι αφήγησης, όταν οι ίδιοι οι ήρωες παίρνουν τον 

λόγο και εκφράζουν τις σκέψεις τους σε πρώτο πρόσωπο. Στα σωζόµενα αποσπάσµατα 

της λυρικής ποίησης κυριαρχεί το πρώτο πρόσωπο, ενώ στο δράµα οι επιφωνηµατικές 

φράσεις αποδίδονται κυρίως στους πρωταγωνιστές, σε «υψηλούς» χαρακτήρες, και σε 

άνδρες, παρά την κοινή πεποίθηση ότι οι γυναίκες κυρίως συνδέονται µε το 

συναίσθηµα. 

Οι επιφωνηµατικές φράσεις αποτελούν σηµαντική πηγή νοήµατος για µια 

παράσταση πάντα εντασσόµενες στο ευρύτερο λεξιλογικό τους περιβάλλον.  

Καθορίζουν και καθορίζονται από τον λόγο, µε τον οποίο βρίσκονται σε συνεχή 

αλληλεπίδραση και αποτελούν έναν «πρωτόγονο» τρόπο έκφρασης συναισθηµάτων, µια 

µορφή πρωτογλώσσας και ενστικτώδους αντίδρασης, η οποία δεν διαφέρει 

σηµασιολογικά από τις «άλογες» φωνές των ζώων. ∆εν είναι τυχαία η χρήση πολλών 

και διαφορετικών επιφωνηµατικών φράσεων από τους ζωόµορφους χορούς στις 

αριστοφανικές κωµωδίες. Η πρωτόγονη αυτή µορφή λόγου εντάσσεται στον ποιητικό 

λόγο ήδη από τον Όµηρο, όπου αποδίδεται και σε θεούς. Προοδευτικά στη δραµατική 

ποίηση οι επιφωνηµατικές φράσεις αποκτούν σηµαντική θέση, καθώς εντάσσονται στον 

ευθύ λόγο, τον διάλογο, ως ζωντανά στοιχεία του προφορικού λόγου, τα οποία θα 

συνοδεύονταν από εξίσου σηµαντικά παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία, χαµένα 

σήµερα, αλλά καθοριστικά για τον ευκολότερο προσδιορισµό της σηµασίας των 

επιφωνηµατικών φράσεων. Στον τραγικό λόγο οι επιφωνηµατικές φράσεις συµβάλλουν 

στη σκιαγράφηση των τραγικών χαρακτήρων και αποκτούν συγκεκριµένες σηµασίες, 

τις οποίες αξιοποιεί η κωµωδία προκειµένου να παρωδήσει τις τραγικές συµβάσεις 

έκφρασης, όπως του θρήνου. Εποµένως, οι επιφωνηµατικές φράσεις, παράλληλα µε τη 

λειτουργία τους σε επίπεδο γλωσσικό (πρωτογλώσσα) µπορούν να λειτουργήσουν και 

ως δείκτης για τη συγκριτική µελέτη των ποιητικών ειδών κατά την αρχαϊκή και την 
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κλασική εποχή από τη στιγµή που εντασσόµενες στην ποίηση αποκτούν λογοτεχνική 

διάσταση. Στο έπος οι επιφωνηµατικές φράσεις είναι ελάχιστες σε σύγκριση µε τη 

δραµατική ποίηση, και είναι πολύ πιθανόν να ήταν περισσότερες στη λυρική ποίηση, η 

οποία όµως σώζεται αποσπασµατικά. Η τραγική ποίηση η οποία διαλέγεται, τόσο µε το 

έπος, όσο και µε τη λυρική ποίηση, παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές στη χρήση των 

επιφωνηµατικών φράσεων, ακόµα και µεταξύ των ποιητών: ο Αισχύλος χρησιµοποιεί 

τις περισσότερες φράσεις από όλους τους τραγικούς, ο Σοφοκλής και ο Ευριπίδης 

εισάγουν νέες φράσεις, ενώ δεν µοιράζονται στα σωζόµενα έργα τουλάχιστον όλες τις 

φράσεις του Αισχύλου. Ο Αριστοφάνης διαλέγεται µε όλα τα άλλα ποιητικά είδη και 

είτε εισάγει νέες επιφωνηµατικές φράσεις, είτε δανείζεται από τις υπάρχουσες 

εµπλουτίζοντας το σηµασιολογικό τους πεδίο µε τον δικό του τρόπο. Είναι πιθανόν οι 

φράσεις αυτές να προέρχονται από τον καθηµερινό προφορικό λόγο, αλλά 

εντασσόµενες στα λογοτεχνικά έργα κωδικοποιούνται σταδιακά ως προς τη λειτουργία 

µέσα στην πρόταση και τη σηµασία τους. Τα «άλογα» αυτά µέρη του λόγου, τα 

επιφωνήµατα και οι επιφωνηµατικές φράσεις, παρουσιάζουν την ίδια δυναµική η οποία 

παρατηρείται και σε άλλα µέρη του λόγου αλλά και στην ίδια τη γλώσσα: η χρήση και η 

σηµασία τους δεν παραµένει στατική από τον Όµηρο στους τραγικούς και τον 

Αριστοφάνη, αλλά διαρκώς µεταβάλλεται, εµπλουτίζεται και µετασχηµατίζεται µε 

λεπτές διαφοροποιήσεις για να αποδώσει κάθε φορά τα ίδια ανθρώπινα αισθήµατα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΠΙΝΑΚΑΣ I  

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΝΑ ΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΟΠΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ 
 

ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΙΚΗ 
ΦΡΑΣΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΧΩΡΙΑ 

afiãzv Αίας 432, Μήδεια 1347, 
Τρωάδες 145, 158, Ιφιγένεια εν 
Ταύροις 227, Ίων 168, 1205, 
Ορέστης 80 

§jaiãzv Τρωάδες 198 

afiaktÒw Πέρσες 931, 1069, Επτά επί 
Θήβας 846, Αχαρνείς 1195 

fila¤aktow Ικέτιδες (Αισχ.) 802 

a‡linow Αγαµέµνων 121, 138, 159, Αίας 
627, Φιλοκτήτης 218, Ηρακλής 
348, Ελένη 171, 1164, 
Φοίνισσες 1519, Ορέστης 1395 

aaaafifififiaaaa›››› 

a‡agma Άλκηστη 873, Ελένη 186, 
Φοίνισσες 335, 1519 

élalãzv Ηλέκτρα (Ευρ.) 855, Βάκχαι 592  

sunalalãzv Ηρακλής 11 

élalagmÒw Κύκλωψ 65, Ελένη 1352 

élalagÆ Τραχίνιες 206 
ééééllllaaaallllãããã 

élalhtÒw Β149, ∆436, Μ138, Ξ393, Π78, 

Σ149, Φ10, ω463 
grul¤zv Αχαρνείς 746, Πλούτος 307 

grÊzv Ιππείς 294, Νεφέλες 963, Σφήκες 
374, 741, Ειρήνη 97, Λυσιστράτη 
509, Θεσµοφοριάζουσες 1095, 
1096, Βάτραχοι 913, Πλούτος 
454, 598 

énagrÊzv Νεφέλες 945 

ggggrrrrËËËË 

gruktÒw Λυσιστράτη 656 

§lel¤zv Ηλέκτρα (Ευρ.) 843, Ελένη 
1111, Φοίνισσες 1514, Όρνιθες 
213 

ÙlolÊzv γ450, δ767, χ408, χ411, 

Ευµενίδες 1043, 1047, Ηλέκτρα 
(Ευρ.) 691, Βάκχες 689, Ιππείς 
1327, Ειρήνη 97, Λυσιστράτη 
240 

énololÊzv Τραχίνιες 205, Τρωάδες 1000, 
Ιφιγένεια εν Ταύροις 1337, 
Βάκχες 24 

épololÊzv Επτά επί Θήβας 825 

§pololÊzv Χοηφόροι 942, Ιππείς 616, 
Όρνιθες 783 

katololÊzv Αγαµέµνων 1118  

ÙlolugÆ Ζ301, Μήδεια 1176, Όρνιθες 
222 

§§§§lllleeeelllleeeeËËËË 

ÙlÒlugma Ηρακλείδες 782 
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 ÙlolugmÒw Επτά επί Θήβας 268, Αγαµέµνων 
28, 595, Χοηφόροι 387, Ορέστης 
1137 

eÈ(i)ãzv Κύκλωψ 495, Βάκχες 67 

eeeeÈÈÈÈoooo›››› 

eÎiow Αντιγόνη 963, Οιδίποδας 
Τύραννος 211, Κύκλωψ 192, 
Τρωάδες 451, Φοίνισσες 656, 
Βάκχες 157, 238, 412, 566, 579, 
608, Θεσµοφοριάζουσες 991, 
993 

fifififiØØØØ ppppaaaaiiii∆∆∆∆nnnn fihpaivn¤zv Ιππείς 408 

fiÊzv Ρ66, ο162, Πέρσες 1042, 
Ικέτιδες (Αισχ.) 872, 874, 

Τραχίνιες 787 fifififiÊÊÊÊ 
fiugmÒw Σ572, Χοηφόροι 26, Ηρακλείδες 

126 
fiÆiow Αγαµέµνων 146, Οιδίποδας 

Τύραννος 154, 173, 1096, 
Ηλέκτρα (Ευρ.) 1211, 

Λυσιστράτη 1281, Σφήκες 874, 
891 

fihÛÆiow (εµφατικό του 

fiÆiow) 

Φοίνισσες 1036, 1037 

fiÆlemow Ικέτιδες (Αισχ.) 115, Οιδίποδας 
Τύραννος 1219, Ικέτιδες (Ευρ.) 
281, Ηρακλής 110 

fiãlemow Τρωάδες 604, 1304, Φοίνισσες 
1033, 1034, Ορέστης 1390 

fihlem¤stria Χοηφόροι 423 

fifififiÆÆÆÆ 

fiã Πέρσες 936 

fifififi≈≈≈≈ fivÆ ∆276, Λ308, Π127, Φιλοκτήτης 
216 

kkkkÒÒÒÒkkkkkkkkuuuu kokkÊv Βάτραχοι 1380, Εκκλησιάζουσες 
31 

kkkkoooo˝̋̋̋ ko˝zv Αχαρνείς 746 

mÊzv Ευµενίδες 118, 189, 
Θεσµοφοριάζουσες 231 

mmmmuuuummmmËËËË 

mugmÒw Ευµενίδες 117, 120, 129 
ÙÛzÊv Γ408, Ξ89, δ152, ψ307 

ÙÛzÊw Ζ285, Ν2, Ξ480, γ103, δ35, 

δ812, ε289, η211, η270, θ529, 

λ167, λ620, ξ415, ο342, ρ563, 

υ196, ψ210, Ικέτιδες (Αισχ.) 

875, Αγαµέµνων 756, Ευµενίδες 
893, Εκάβη 949 

oooo‡‡‡‡ 

pãnoizuw Χοηφόροι 50 
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ÙÛzurÒw Α417, Γ112, Ν569, Ρ446, γ95, 

δ197, δ325, δ832, ε105, θ540, 

λ182, ν337, π38, υ140, Σφήκες 

1504, 1514, Νεφέλες 655, 
Όρνιθες 1641, Λυσιστράτη 948 

ofikt¤rv Ψ548, Ω516, Πέρσες 198, 
Ικέτιδες (Αισχ.) 210, 486, 

Αγαµέµνων 1241, 1321, 1330, 
Χοηφόροι 502, Αίας 510, 652, 

Τραχίνιες 855, 1032, 1070, 
Ηλέκτρα (Σοφ.) 1411, 1412 

(Μ.Φ.), Φιλοκτήτης 169, 309, 
507, 756, 1042, Οιδίποδας επί 

Κολωνώ 109, 242, 255, Κύκλωψ 
643, Άλκηστη 193, Μήδεια 344, 
711, 1233, Ηρακλείδες 232, 
Ανδροµάχη 421, 893, Εκάβη 
287, 807, Ικέτιδες (Ευρ.) 34, 
168, 280, Ηλέκτρα (Ευρ.) 672, 

673, Ηρακλής 1236, Τρωάδες 
403, Ιφιγένεια εν Ταύροις 584, 
664, Ίων 618, Ελένη 1053, 
Φοίνισσες 1444, Ορέστης  951, 
1341, Βάκχες 1120, Ιφιγένεια εν 
Αυλίδι 1336, Ρήσος 905, Σφήκες 
328, 555, 975, Λυσιστράτη 961, 
Θεσµοφοριάζουσες 1110 

§poikt¤rv Χοηφόροι 130, Αγαµέµνων 
1069, Αίας 121, Ηλέκτρα (Σοφ.) 

920, 1199, 1200,Οιδίποδας 

Τύραννος 671, 1473, 
Φιλοκτήτης 318, 1071, 1320, 
Εκάβη 341 

katoikt¤rv Οιδίποδας Τύραννος 13, 
Ηρακλείδες 445, Ιφιγένεια εν 
Αυλίδι 469, 1246, 
Θεσµοφοριάζουσες 1107 

 

éntoikt¤rv Ίων 312 
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ofikt¤zv Ικέτιδες (Αισχ.) 1031, Ευµενίδες 

515, Προµηθέας 68, 684, 
Οιδίποδας Τύραννος 1508, 
Φιλοκτήτης 227, Οιδίποδας επί 
Κολωνώ 556, Μήδεια 656, 
Τρωάδες 155, Ιφιγένεια εν 
Ταύροις 468, Φοίνισσες 1477, 
Ελένη 1053, Ορέστης 783, 
Ιφιγένεια εν Αυλίδι 462 

§poikt¤zv Οιδίποδας Τύραννος 1296 

katoikt¤zv Πέρσες 1062, Ικέτιδες (Αισχ.) 

904, Ευµενίδες 121, Προµηθέας 
36, Οιδίποδας Τύραννος 1177, 
Οιδίποδας επί Κολωνώ 384, 
461, 1282, Ηρακλείδες 152 

 

o‰ktow β81, ω438, Ικέτιδες (Αισχ.) 59, 

64, 386, Επτά επί Θήβας 51, 
Αγαµέµνων 135, Χοηφόροι 411, 
Ευµενίδες 515, Αίας 525, 895, 
Ηλέκτρα (Σοφ.) 100, Τραχίνιες 
298, 801, 864, Φιλοκτήτης 965, 
1074, Οιδίποδας επί Κολωνώ 
1636, Μήδεια 931, Ηρακλείδες 
129, Ιππόλυτος 740, 1089, 
Ανδροµάχη 62, 144, Εκάβη 519, 
566, 851, Ικέτιδες (Ευρ.) 194, 
Ηλέκτρα (Ευρ.) 294, 968, 1330, 

Τρωάδες 60, 155, 197, 473, 736, 
Ιφιγένεια εν Ταύροις 147, 485, 
646, 904, 1054, Ίων 47, 361, 
925, 970, 1276, Ελένη 164, 
1542, Φοίνισσες 957, 1584, 
Ορέστης 702, 1239, Ιφιγένεια εν 
Αυλίδι 653, 934 
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ofiktrÒw Λ242, λ381, λ421, Ικέτιδες 
(Αισχ.) 61, Επτά επί Θήβας 321, 
Προµηθέας 238, 435, Αίας 628, 
Ηλέκτρα (Σοφ.) 193, 194, 1067, 

1161, Οιδίποδας Τύραννος 58, 
1462, Τραχίνιες 243, 1071, 
1271, Φιλοκτήτης 186, 1167, 
Άλκηστη 264, Μήδεια 648, 
Ανδροµάχη 141, 421, Εκάβη 
321, 417, 457, 912, Ικέτιδες 
(Ευρ.) 49, 68, 96, 104, 179, 190, 

281, Ηλέκτρα (Ευρ.) 132, 158, 

672, 1312, Ηρακλής 304, 536, 
1179, 1237, 1427, Τρωάδες 206, 
585, 602, Ιφιγένεια εν Ταύροις 
227, 228, 229, Ίων 959, Ελένη 
184, 456, 944, 945, 1094, 1209, 
Φοίνισσες 627, 1541, 1696, 
1761, Ορέστης 814, 1023, 1034, 
Βάκχες 1324, Ιφιγένεια εν Αυλίδι 
887, 981, 985, 1255 

o‡ktistow Χ76, λ412, µ258, µ342, ψ79, 

ω34 
ofiktr«w δ719, κ409, τ543, ω59, Πέρσες 

688, Ηλέκτρα (Σοφ.) 102, 145, 

Τραχίνιες 1080, Φιλοκτήτης 
1043, Ανδροµάχη 400, Εκάβη 
339, Τρωάδες 142, Ρήσος 892 

o‡ktista χ472 

éno¤ktvw Οιδίποδας Τύραννος 181, Εκάβη 
91, Τρωάδες 756 

ênoiktow Τρωάδες 787, 
Θεσµοφοριάζουσες 1022 

¶poiktow Αγαµέµνων 1221, 1614 

kãtoiktow Αγαµέµνων 1285 

f¤loiktow Αγαµέµνων 241 

filo¤ktistow Αίας 580 

filoikt¤rmvn Ιφιγένεια εν Ταύροις 345 

ofiktismÒw Ευµενίδες 189 

 

ofikt¤smata Ηρακλείδες 158 

oooo‡‡‡‡mmmmooooiiii 

ofim≈zv Γ364, Ε68, Η125, Κ521, Σ35, 

Υ417, Φ529, Χ33, Χ34, Χ408, 

Ψ11, Ω591, ι506, λ59, ν198, 

Αγαµέµνων 1599, Χοηφόροι 8, 
Αίας 940, 963, Ηλέκτρα (Σοφ.) 

788, Αντιγόνη 1210, 1226, 
Ιππόλυτος 1314, 1405, Ιφιγένεια 
εν Ταύροις 318, 861, Φοίνισσες 
1432, Αχαρνείς 1035, Ιππείς 
891, Νεφέλες 217, Σφήκες 1033, 
Ειρήνη 756, Όρνιθες 347, 1207, 
1503, 1628, Λυσιστράτη 516, 
Θεσµοφοριάζουσες 248, 1001, 
1081, Βάτραχοι 178, 279, 706, 
Εκκλησιάζουσες 647, 942, 
Πλούτος 58, 111, 876 
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époim≈zv Αγαµέµνων 329, Φιλοκτήτης 
278, Άλκηστη 635, 768, Μήδεια 
31, Εκκλησιάζουσες 392 

§poim≈zv Χοηφόροι 547 

katoim≈zv Ανδροµάχη 1159 

ofimvgÆ ∆450, Θ64, Χ409, Χ447, Ω696, 

υ353, Πέρσες 426, Ηλέκτρα 
(Σοφ.) 123, Τραχίνιες 783, 790, 
Φιλοκτήτης 190, Μήδεια 107, 
Ηρακλείδες 833, Εκάβη 1036, 
Ηλέκτρα (Ευρ.) 752, Ειρήνη 
1276, 1277, 1278 

o‡mvgma Επτά επί Θήβας 1023, 
Αγαµέµνων 1346, 1366, 1384, 
Βάκχες 1112 

éno¤mvktow Χοηφόροι 433, 511 

 

énoimvkte¤ Αίας 1227 

ÙtotÊzv Χοηφόροι 327, Ειρήνη 1011, 
Λυσιστράτη 520, 
Θεσµοφοριάζουσες 1082 

énototÊzv Ελένη 371 

§pototÊzv Φοίνισσες 1038 
ÙÙÙÙttttoooottttoooo›››› 

»totÊjioi Όρνιθες 1042 (επινόηση 

Αριστοφάνη) 
ffffeeeeËËËË *feÊzv (¶feuja) Αγαµέµνων 1307 

�zv Ευµενίδες 124 

§p≈zv Όρνιθες 266 ���� 
»gmÒw Ευµενίδες 123, 126 
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ΠΙΝΑΚΑΣ II  
 

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ 8
ΟΥ – 5ΟΥ ΑΙ.  

π.Χ.  
 

ΕΠΟΣ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ ΣΑΤΥΡΙΚΟ ∆ΡΑΜΑ ΚΩΜΩ∆ΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ 

ΛΕΞΕΙΣ Όµηρος Αισχύλος Σοφοκλής Ευριπίδης Αριστοφάνης 
ofikt¤rv x x x x x 
ofim≈zv x x x x x 
ofimvgÆ x x x x x 
o‰ktow x x x x  
ofiktrÒw x x x x  
ofiktr«w x x x x  
ÙlolÊzv x x  x x 
ÙlolugÆ x   x x 
fiÊzv x x x   
fiugmÒw x x  x  
ÙÛzÊw x x  x  
fivÆ x   x  

ÙÛzurÒw x    x 
fiÆiow  x x x x 

époim≈zv  x x x x 
a‡linow  x x x  
fiÆlemow  x x x  
§poikt¤rv  x x x  
ofikt¤zv  x x x  

katoikt¤zv  x x x  
eÎiow   x x x 

katoikt¤rv   x x x 
afiãzv   x x  

énololÊzv   x x  
éno¤ktvw   x x  
ÙlolugmÒw  x  x  
o‡mvgma  x  x  
afiaktÒw  x   x 

§pololÊzv  x   x 
mÊzv  x   x 

ÙtotÊzv  x   x 
§lel¤zv    x x 
ênoiktow    x x 
élalhtÒw x     
ÙÛzÊv x     

o‡ktistow x     
o‡ktista x     
fila¤aktow  x    
épololÊzv  x    
katololÊzv  x    
fihlem¤stria  x    
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fiã  x    
mugmÒw  x    
pãnoizuw  x    
¶poiktow  x    
kãtoiktow  x    
f¤loiktow  x    
ofiktismÒw  x    
§poim≈zv  x    
éno¤mvktow  x    

*feÊzv 
(¶feuja) 

 x    

�zv  x    
»gmÒw  x    
élalagØ   x   
§poikt¤zv   x   
filo¤ktistow   x   
énoimvkte‹   x   
§jaiãzv    x  
a‡agma    x  
élalãzv    x  

sunalalãzv    x  
élalagmÒw    x  
ÙlÒlugma    x  
eÈ(i)ãzv    x  
fihÛÆiow    x  
fiãlemow    x  

éntoikt¤rv    x  
filoikt¤rmvn    x  
ofikt¤smata    x  
katoim≈zv    x  
énototÊzv    x  
§pototÊzv    x  
grul¤zv     x 
grÊzv     x 

énagrÊzv     x 
gruktÒw     x 

fihpaivn¤zv     x 
kokkÊv     x 
ko˝zv     x 

»totÊjioi     x 
§p≈zv     x 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΛΕΞΙΚΟ ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ 
 

 

îîîî    

 

1. οίκτος 
ÑÑÑÑOOOOmmmmÆÆÆÆrrrroooouuuu ÉÉÉÉIIIIlllliiiiååååwwww 

Λ 441 î de¤l' ∑ mãla dÆ se kixãnetai afipÁw ˆleyrow 

Λ 452 î de¤l' oÈ m¢n so¤ ge patØr ka‹ pÒtnia mÆthr  

Π 837 î de¤l', oÈd° toi §sylÚw §∆n xra¤smhsen ÉAxilleÊw 

Ρ 201 î de¤l' oÈd° t¤ toi yãnatow katayÊmiÒw §stin  

Ρ 443 î deil≈, t¤ sf«Û dÒmen Phl∞Û ênakti  

Ω 518 î de¤l', ∑ dØ pollå kãk' ênsxeo sÚn katå yumÒn 

 
ÑÑÑÑOOOOmmmmÆÆÆÆrrrroooouuuu ÉÉÉÉOOOOddddÊÊÊÊsssssssseeeeiiiiaaaa 

κ 431 î deilo¤, pÒs' ‡men; t¤ kak«n flme¤rete toÊtvn;  

λ 618 î de¤l', ∑ tinå ka‹ sÁ kakÚn mÒron ≤ghlãzeiw 

ξ 361 î deil¢ je¤nvn, ∑ moi mãla yumÚn ˆrinaw  

σ 389 î de¤l', ∑ tãxa toi tel°v kakÒn, oÂ' égoreÊeiw  

υ 351 î deilo¤, t¤ kakÚn tÒde pãsxete; nukt‹ m¢n Ím°vn  

φ 86 î deil≈, t¤ nu dãkru kate¤beton ±d¢ gunaik‹  

φ 288 î deil¢ je¤nvn, ¶ni toi fr°new oÈd' ±baia¤ 

 

Σηµωνίδης Fragmenta 

7.76 êpugow, aÈtÒkvlow. î tãlaw énØr  

˜stiw kakÚn toioËton égkal¤zetai 

 

2. θαυµασµός 

Θέογνης ÉÉÉÉEEEElllleeeeggggeeee››››aaaaiiii 

1013 âA mãkar eÈda¤mvn te ka‹ ˆlbiow, ̃ stiw êpeirow  

 

Βακχυλίδης ÉÉÉÉEEEEpppp¤¤¤¤nnnniiiikkkkooooiiii 

3. 10 î triseuda¤m[vn énÆr  
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3. διαµαρτυρία 
PPPPrrrroooommmmhhhhyyyyeeeeÁÁÁÁwwww DDDDeeeessssmmmm≈≈≈≈tttthhhhwwww 

114 î î ¶a ¶a.  

       t¤w éx≈, t¤w Ùdmå pros°pta m' éfeggÆw,  

      yeÒsutow, µ brÒteiow, µ kekram°nh;  

 
OOOOfifififidddd¤¤¤¤ppppoooouuuuwwww TTTTÊÊÊÊrrrraaaannnnnnnnoooowwww 

1147 î, mØ kÒlaze, pr°sbu, tÒnd', §pe‹ tå så  

 

FFFFiiiillllooookkkkttttÆÆÆÆtttthhhhwwww 

1300 î, mhdam«w, mØ prÚw ye«n, mØ 'fªw 

 

ÑÑÑÑEEEEllll°°°°nnnnhhhh 

445 î·  mØ prose¤lei xe›ra mhd' �yei b¤&  

 

BBBBããããkkkkxxxxaaaaiiii 

810 î.  

      boÊlhi sf' §n ˆresi sugkayhm°naw fide›n;  

 

PPPPllllooooËËËËttttoooowwww 

127 âî, mØ l°g', Œ pÒnhre, taËt'.   XR. ÖEx' ¥suxow  

 

4. έκπληξη 
ÉÉÉÉÄÄÄÄAAAAllllkkkkhhhhssssttttiiiiwwww 

526 î, mØ prÒklai' êkoitin, §w tÒt' émbaloË  

 

ÑÑÑÑHHHHrrrraaaakkkkllll∞∞∞∞wwww 

629 î,  

      o·d' oÈk éfiçs' éll' énãptontai p°plvn  

     tos«ide mçllon·  œd' ¶bht' §p‹ juroË;  

 

BBBBããããttttrrrraaaaxxxxooooiiii 

759 î.      AI.  Prçgma, prçgma m°ga kek¤nhtai, m°ga  

 

5. αντίστοιχο της προστακτικής «σταµάτα» 
YYYYeeeessssmmmmooooffffoooorrrriiiiããããzzzzoooouuuussssaaaaiiii 

689 î,  po› sÁ feÊgeiw; O\tow o\tow, oÈ mene›w;  
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îîîî îîîî 

 

1. σωµατικός πόνος 
FFFFiiiillllooookkkkttttÆÆÆÆtttthhhhwwww 

732  î, î, î, î 

739  î, î, î, î.  

        NE. T¤ pote p°ponyaw; oÈk §re›w, éll' œd' ¶s˙  

       sighlÒw; §n kak“ d° tƒ fa¤n˙ kur«n  

 

 

2. τρόµος 
XXXXoooohhhhffffÒÒÒÒrrrrooooiiii 

1048 î î·  

         dmva‹ guna›kew·  a·de, GorgÒnvn d¤khn  

 

3. έκπληξη 
ÉÉÉÉAAAAggggaaaammmm°°°°mmmmnnnnvvvvnnnn 

1125 î î, fidoÁ fidoÊ·  êpexe t∞w boÚw                                                                

 

ÉÉÉÉÄÄÄÄAAAAllllkkkkhhhhssssttttiiiiwwww 

28 î î·   

    t¤ sÁ prÚw melãyroiw; t¤ sÁ t∞ide pole›w 

 

ÉÉÉÉAAAAnnnnddddrrrroooommmmããããxxxxhhhh 

1076 î î, t¤ drãseiw, Œ gerai°; mØ p°s˙w  

 

ÑÑÑÑEEEEkkkkããããbbbbhhhh 

1070 î î,  

        s¤ga·  kruptån bãsin afisyãnomai  

 
ÑÑÑÑHHHHrrrraaaakkkkllll∞∞∞∞wwww 

1051 fÒnow ˜sow ˜d' . . . Am. î î,   

         diã m' Ùle›te. <Xo.> kexu- 

          m°now §pant°llei  
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BBBBããããkkkkxxxxaaaaiiii 

586 î î,  

      tãxa tå Peny°vw m°layra diati- 

          nãjetai pesÆmasin  

596 î î,  

       pËr oÈ leÊsseiw, oÈd' aÈgãzhi  

     <tÒnde> Sem°law flerÚn émf‹ tãfon  

 

KKKKÊÊÊÊkkkkllllvvvvcccc 

565 î î, t¤ drãseiw;   Si. ≤d°vw ±mÊstisa  

 

SSSSffff∞∞∞∞kkkkeeeewwww 

1379 î î, t¤ m°lleiw drçn;    BD. êgein taÊthn lab∆n  

 

PPPPllllooooËËËËttttoooowwww 

1052 î î,  

         tØn dòda mÆ moi prÒsfer'.  

 

 

4. διαµαρτυρία 
MMMMÆÆÆÆddddeeeeiiiiaaaa 

1056 î î.  

        mØ d∞ta, yum°, mØ sÊ g' §rgãshi tãde 

 

ÉÉÉÉOOOOrrrr°°°°sssstttthhhhwwww 

275 î î·   

     t¤ d∞ta m°llet'; §jakr¤zet' afiy°ra  

     ptero›w, tå Fo¤bou d' afitiçsye y°sfata  

 

ÑÑÑÑRRRR∞∞∞∞ssssoooowwww 

799 î î.  

      ÙdÊnh me te¤rei koÈk°t' ÙryoËmai tãlaw  

 

5. θλίψη 
ÑÑÑÑRRRR∞∞∞∞ssssoooowwww 

749 î î î î,  

      o·a m' ÙdÊnh te¤rei fon¤ou 
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6. χαρά 
KKKKÊÊÊÊkkkkllllvvvvcccc 

157 î î î.  

      Od. m«n tÚn lãrugga diekãnaj° sou kal«w;  

 

 

î dçî dçî dçî dç    

 

1. φόβος 
PPPPrrrroooommmmhhhhyyyyeeeeÁÁÁÁwwww DDDDeeeessssmmmm≈≈≈≈tttthhhhwwww 

568 êleu', î dç·  foboËmai 

 

 

î îî îî îî î, © © © © ßßßß        

 

1. θλίψη 
PPPPrrrroooommmmhhhhyyyyeeeeÁÁÁÁwwww DDDDeeeessssmmmm≈≈≈≈tttthhhhwwww 

566 î î, © ß·   

       xr¤ei t¤w aÔ me tån tãlainan o‰strow;  

 

aaaafifififiaaaa 

 

1. απόγνωση 
PPPP°°°°rrrrssssaaaaiiii 

433 afia, kak«n dØ p°lagow ¶rrvgen m°ga  

 

aaaafifififiaaaa›››› 

 

1. απόγνωση 

Θέογνης ÉÉÉÉEEEElllleeeeggggeeee››››aaaaiiii 

1341 afia›, paidÚw §r« èpalÒxroow, ̃ w me f¤loisin  

 

Βακχυλίδης ÉÉÉÉEEEEpppp¤¤¤¤nnnniiiikkkkooooiiii 

5. 153 afia›·  pÊmaton d¢ pn°vn dãkrusa tlã`[mvn    
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Βακχυλίδης  Fragmenta 

2.1 afia› t°kow èm°teron  

 

Σιµωνίδης ÉÉÉÉEEEEppppiiiiggggrrrrããããmmmmmmmmaaaattttaaaa 

7.515.1 afia›, noËse bare›a, t¤ dØ cuxa›si mega¤reiw  

 

PPPP°°°°rrrrssssaaaaiiii 

257 dãi'. afia›, dia¤nesye, P°r- 

270 gçw ép' ÉAs¤dow ∑lyen, afia›,  

331 afia›, kak«n Ïcista dØ klÊv tãde  

 

ÑÑÑÑEEEEppppttttåååå §§§§pppp‹‹‹‹ YYYYÆÆÆÆbbbbaaaawwww 

787 afia›, pikrogl≈ssouw érãw  

893 afia› daimÒnioi  

894 afia› d' éntifÒnvn yanãtvn éra¤  

 

AAAA‡‡‡‡aaaawwww 

430 afia›·  t¤w ên pot' ’ey' œd' §p≈numon  

 

ÉÉÉÉHHHHllll°°°°kkkkttttrrrraaaa (Σοφοκλής) 

136 afia›, flknoËmai.  / XO.  All' oÎtoi tÒn g' §j ÉA˝da pagko¤nou l¤mnaw pat°r 

152 afia›, dakrÊeiw. / XO. OÎtoi so‹ moÊn&, t°knon, / êxow §fãnh brot«n                                                                    

 

OOOOfifififidddd¤¤¤¤ppppoooouuuuwwww TTTTÊÊÊÊrrrraaaannnnnnnnoooowwww 

754 afia›, tãd' ≥dh diafan∞. T¤w ∑n pote  

 

ÉÉÉÉAAAAnnnnttttiiiiggggÒÒÒÒnnnnhhhh 

1288 afia›, ÙlvlÒt' êndr' §pejeirgãsv  

1310 de¤laiow §g≈, afia› / deila¤& d¢ sugk°kramai dÊ& 

 

TTTTrrrraaaaxxxx¤¤¤¤nnnniiiiaaaaiiii 

968 afia›, ̃ d' énaÊdatow f°retai 

1081 afia›, Œ tãlaw, afia›, /  ¶yalcen êthw spasmÚw ért¤vw ˜d' aÔ   

 

OOOOfifififidddd¤¤¤¤ppppoooouuuuwwww §§§§pppp‹‹‹‹ KKKKoooollllvvvvnnnn““““ 

1734 afia›, dustãlaina, / po› d∞t' aÔyiw œd' ¶rhmow êporow / afi«na tlãmon' 

ßjv; 
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ÉÉÉÉÄÄÄÄAAAAllllkkkkhhhhssssttttiiiiwwww 

215 <afia›· >¶jeis¤ tiw; µ t°mv tr¤xa  

228 afia›·  êjia ka‹ sfagçw tãde  

872 Ad. afia›. 

       Xo. p°ponyaw êjiÉ afiagmãtvn 

889 afia›. / Xo. p°raw d° g' oÈd¢n élg°vn t¤yhw 

 

MMMMÆÆÆÆddddeeeeiiiiaaaa 

111 afia›,  

      ¶payon tlãmvn ¶payon megãlvn  

     êji' Ùdurm«n 

143 afia›, / diã mou kefalçw flÚj oÈran¤a / ba¤h·  t¤ d° moi z∞n ¶ti k°rdow; 

277 afia›·  pan≈lhw ≤ tãlain' épÒllumai 

1008 afia›.  

       Pa. tãd' oÈ junvidå to›sin §jhggelm°noiw 

1009 afia› mãl' aÔyiw. Pa. m«n tin' égg°llvn tÊxhn  

1042 afia›·  t¤ drãsv; kard¤a går o‡xetai  

 

 

ÑÑÑÑIIIIppppppppÒÒÒÒlllluuuuttttoooowwww 

208 afia›·   

     p«w ín droserçw épÚ krhn›dow  

     kayar«n Ídãtvn p«m' érusa¤man  

806 afia›·  t¤ d∞ta to›sd' én°stemmai kãra  

813 afia› tÒlmaw, / bia¤vw yanoËs' énos¤ƒ te sumforò  

1070 afia›, prÚw ∏par·  dakrÊvn §ggÁw tÒde  

1255 afia›·  k°krantai sumforå n°vn kak«n 

1444 afia›, kat' ˆssvn kigxãnei m' ≥dh skÒtow  

 

ÉÉÉÉAAAAnnnnddddrrrroooommmmããããxxxxhhhh 

1072 afia›·  prÒmantiw yumÚw Àw ti prosdokò  

 

ÑÑÑÑEEEEkkkkããããbbbbhhhh 

182 afia› sçw cuxçw. / Po. §jaÊda·  mØ krÊchiw darÒn 

229 afia›·  par°sthx', …w ¶oik', ég∆n m°gaw 

332 afia›·  tÚ doËlon …w kakÚn p°fuk' ée‹  
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685 afia›, katãrxomai nÒmon / bakxe›on, §j élãstorow 

 

ÑÑÑÑIIIIkkkk°°°°ttttiiiiddddeeeewwww 

291 afia›.    Yh. tå toÊtvn oÈx‹ so‹ stenakt°on  

806 <Xo.> t«n g' §m«n kak«n §g≈.  

      <Ad.>  afia›.   Xo. .      .      .      .      .  

819 afia›.  Xo. to›w tekoËsi d' oÈ l°geiw;  

999 xalkeoteuxoËw, afia›, Kapan°vw. / prÚw d' ¶ban dromåw §j §m«n / 

o‡kvn §kbakxeusam°na  

1148 afia› tÊxaw·  ëliw gÒvn/ ëliw <d'> élg°vn §mo‹ pãrestin 

 

ÑÑÑÑHHHHrrrraaaakkkkllll∞∞∞∞wwww 

898 afia› kak«n. Xo.afia› d∞ta tÚn geraiÚn …w st°nv  

pat°ra tãn te paidotrÒfon 

900 afia› d∞ta tÚn geraiÚn …w st°nv  

913 Ag. teynçsi pa›dew.    Xo. afia›. / Ag.  stenãzey' …w stenaktã 

1025 afia›, t¤na stenagmÚn/µ gÒon µ fyit«n »idån µ t¤n' ÜAi-  

da xorÚn éxÆsv; 

1067 Xo. t°knvn ˆleyron Am. �moi.  

       Xo.  s°yen te paidÚw    Am. afia›. / Xo. Œ pr°sbu. Am. s›ga s›ga 

1140 afia›·  stenagm«n gãr me peribãllei n°fow  

 

ÖÖÖÖIIIIvvvvnnnn 

756 afia›·  t‹ dr«men; yãnatow œn ke›tai p°ri;  

1477 afia›·  p°fuka dusgenÆw. m∞ter, pÒyen;  

 
TTTTrrrrƒƒƒƒããããddddeeeewwww 

130 afia›, Tro¤aw §n kÒlpoiw /tån Menelãou metanisÒmenai /stugnån êloxon 

241 afia›, t¤n' µ  

     Yessal¤aw pÒlin Fyiãdow e‰paw  

579 afia›. An. t«nd' élg°vn / Ek. Œ ZeË An. ka‹ sumforçw 

628 afia›, t°knon, s«n énos¤vn prosfagmãtvn  

629 afia› mãl' aÔyiw, …w kak«w diÒllusai.  

1229 st°naze, mçter,  Ek. afia›. / Xo. nekr«n ‡akxon 

722 afia› mãl'·  oÈ går m°tria pãsxomen kakã  

 

ÉÉÉÉIIIIffffiiiigggg°°°°nnnneeeeiiiiaaaa ≤≤≤≤ §§§§nnnn TTTTaaaaÊÊÊÊrrrrooooiiiiwwww 
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146 molpçw [boån] élÊroiw §l°goiw, afia›  

217 t“ tçw Nhr°vw koÊraw, afia›  

651 Œ sx°tlioi pompa‹ - feË feË  

        <dÊo> diollËsai: afia› 

 

ÑÑÑÑEEEEllll°°°°nnnnhhhh 

125 afia›·  kakÚn tÒd' e‰paw oÂw kakÚn l°geiw 

166 dãkrusin µ yrÆnoiw µ p°nyesin; afia›. / pterofÒroi neãnidew 

211 afia› da¤monow polustÒnou  

     mo¤raw te sçw, gÊnai 

453 afia›·  tå kleinå poË 'st¤ moi strateÊmata;  

 
FFFFoooo¤¤¤¤nnnniiiissssssssaaaaiiii 

1217 afia›·  t¤ m' oÈk e‡asaw §j eÈagg°lou  

1340 afia›·   

       megãla moi yroe›w pãyea ka‹ pÒlei  

1560 afia›.   An. t¤ tÒde katast°neiw;   

 

ÉÉÉÉOOOOrrrr°°°°sssstttthhhhwwww 

855 afia›, dioixÒmesya·  d∞low e‰ lÒgƒ 

316 afia›,  

     dromãdew Œ pterofÒroi  

     potniãdew yea¤  

1375 afia›·  pçi fÊgv, j°nai, poliÚn afi- 

          y°r' émptãmenow  

1396 bãrbaroi l°gousin, 

         afia›, ÉAsiãdi fvnò, basil°vn /˜tan aÂma xuy∞i katå gçn j¤fesin  

 

BBBBããããkkkkxxxxaaaaiiii 

1350 afia›, d°doktai, pr°sbu, tlÆmonew fuga¤ 

 

ÉÉÉÉIIIIffffiiiigggg°°°°nnnneeeeiiiiaaaa ≤≤≤≤ §§§§nnnn AAAAÈÈÈÈllll¤¤¤¤ddddiiii 

137 afia›, p¤ptv d' efiw êtan. / éll' ‡y' §r°ssvn sÚn pÒda, gÆrai /mhd¢n Ípe¤kvn 

404 afia›, f¤louw êr' oÈk §kektÆmhn tãlaw 

467 afia›, tÚn ÑEl°nhw Àw m' ép≈lesen gãmon  

 

KKKKÊÊÊÊkkkkllllvvvvcccc 
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347 afia›, pÒnouw m¢n TrvikoÁw Ípej°dun  

696 afia›·  palaiÚw xrhsmÚw §kpera¤netai 

 

ÉÉÉÉAAAAxxxxaaaarrrrnnnn∞∞∞∞wwww 

1083  Afia›, / o·an ı k∞ruj éggel¤an ≥ggeil° moi 

1084 Afia›, t¤na d' aÔ 'mo‹ prostr°xei tiw éggel«n;  

 

LLLLuuuussssiiiissssttttrrrrããããtttthhhh 

393 ple›n efiw Sikel¤an, ≤ gunØ d' Ùrxoum°nh  

      «afia› ÖAdvnin» fhs¤n. ÑO d¢ DhmÒstratow (έµµεση εκφορά) 

961 Kêgvg' ofikt¤rv s' afia› 

 

YYYYeeeessssmmmmooooffffoooorrrriiiiããããzzzzoooouuuussssaaaaiiii 

885 afia›, t°ynhke. PoË d' §tumbeÊyh tãfƒ;  

1128 afia›·  t¤ drãsv; PrÚw t¤naw strefy« lÒgouw;  

 
ÑÑÑÑEEEEkkkkkkkkllllhhhhssssiiiiããããzzzzoooouuuussssaaaaiiii 

911 afia› t¤ pote pe¤somai;  

 

 

2. οίκτος 
PPPPrrrroooommmmhhhhyyyyeeeeÁÁÁÁwwww DDDDeeeessssmmmm≈≈≈≈tttthhhhwwww 

66 afia›, PromhyeË, s«n Ïper st°nv pÒnvn 

 

 

afia›afia›afia›afia›, ® ® ® ® ¶¶¶¶ 

 

1. απόγνωση 
ÑÑÑÑIIIIppppppppÒÒÒÒlllluuuuttttoooowwww 

594 afia›, ® ¶. prÒdotow §k f¤lvn 

 

 

afia›afia›afia›afia›, fi≈fi≈fi≈fi≈ 

 

1. απόγνωση 
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ÉÉÉÉHHHHllll°°°°kkkkttttrrrraaaa (Σοφοκλής) 

1404 Afia›. ÉI∆ st°gai / f¤lvn ¶rhmoi, t«n d' épollÊntvn pl°ai 

 

 

afia›afia›afia›afia›, fi≈ moifi≈ moifi≈ moifi≈ moi    

 

1. θλίψη 
FFFFoooo¤¤¤¤nnnniiiissssssssaaaaiiii 

1492 ègemÒneuma nekro›si polÊstonon. afia›, fi≈ moi. / 

         Œ PolÊneikew, ¶fuw êr' §p≈numow 

 

 

aaaafifififiaaaa›››› aaaafifififiaaaa›››› 

 

1. απόγνωση 
PPPP°°°°rrrrssssaaaaiiii 

672 afia› afia›·      

     Œ polÊklaute f¤loisi yan≈n 

928  afia› <afia›> kednçw élkçw 

 

ÑÑÑÑIIIIkkkk°°°°ttttiiiiddddeeeewwww (Αισχύλος) 

866 afia› afia›.  

     a‚ går duspalãmvw ˆloio  

          di' èl¤rruton êlsow 

 

XXXXoooohhhhffffÒÒÒÒrrrrooooiiii 

1007 afia› afia› mel°vn ¶rgvn 

1009 afia›, afia›,  

       m¤mnonti d¢ ka‹ pãyow énye› 

1019 afia›, afia›,  

       mÒxyow d' ı m¢n aÈt¤x', ı d' ¥jei 

 

 

PPPPrrrroooommmmhhhhyyyyeeeeÁÁÁÁwwww DDDDeeeessssmmmm≈≈≈≈tttthhhhwwww 

136 afia› afia›,  

     t∞w polut°knou ThyÊow ¶kgona 
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AAAA‡‡‡‡aaaawwww 

370OÈk §ktÒw; oÈk êcorron §knemª pÒda;  

       afia› afia› 

 

ÉÉÉÉAAAAnnnnttttiiiiggggÒÒÒÒnnnnhhhh 

1267 afia› afia›,  

        ¶yanew, épelÊyhw 

1290 afia›, afia›,  

       sfãgion §p' Ùl°yrƒ  

       gunaike›on émfike›syai mÒron;   

1305 afia› afia›,  

       én°ptan fÒbƒ 

 

FFFFiiiillllooookkkkttttÆÆÆÆtttthhhhwwww 

1106 afia› afia›,  

       oÈ forbån ¶ti prosf°rvn  

1186 afia› afia›,  

       da¤mvn da¤mvn·  épÒlvl' ı tãlaw  

 

OOOOfifififidddd¤¤¤¤ppppoooouuuuwwww TTTTÊÊÊÊrrrraaaannnnnnnnoooowwww 

1307 afia›, afia›, dÊstanow §g≈  

 

ÑÑÑÑIIIIppppppppÒÒÒÒlllluuuuttttoooowwww 

830 afia› afia›, m°lea m°lea tãde pãyh 

1347 afia› afia›·   

       dÊsthnow §g≈, patrÚw §j éd¤kou  

1370 afia› afia›·   

     ka‹ nËn ÙdÊna m' ÙdÊna ba¤nei  

 

ÉÉÉÉAAAAnnnnddddrrrroooommmmããããxxxxhhhh 

829 afia› afia›·  

       ¶rr' afiy°rion plokãmvn §- 

     m«n êpo, leptÒmiton fãrow  

 

ÖÖÖÖIIIIvvvvnnnn 

765  Kr. afia› afia›·   

      dianta›ow ¶tupen ÙdÊna me pleu- 
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          mÒnvn t«nd' ¶sv 

 

TTTTrrrrƒƒƒƒããããddddeeeewwww 

105 afia› afia›·   

     t¤ går oÈ pãra moi mel°ai stenãxein  

193 nekÊvn émenhnÚn êgalma,  

     afia› afia›, / tån parå proyÊroiw fulakån kat°xous' 

197 afia› afia›, po¤oiw d' o‡ktoiw 

1226 afia› afia›·  pikrÚn ˆdurma ga›a 

 

FFFFoooo¤¤¤¤nnnniiiissssssssaaaaiiii 

1284 afia› afia›, tromerån fr¤k& / tromerån fr°n' ¶xv·  diå sãrka d' §mån  

 

 

afia› afia›afia› afia›afia› afia›afia› afia› ®®®® ¶¶¶¶ 

 

1. θλίψη 
ÉÉÉÉAAAAnnnnddddrrrroooommmmããããxxxxhhhh 

1188 afia› afia› ® ¶, Œ pa›, /mÆpote s«n lex°vn tÚ dus≈numon  

 

YYYYeeeessssmmmmooooffffoooorrrriiiiããããzzzzoooouuuussssaaaaiiii 

1042 poludãkruton ÉA¤da gÒon fl°gousa,  

        afia› afia› ® ¶ 

 

 

 

aaaa‡‡‡‡ 

 

1. λύπη ή έκπληξη 
PPPPllllooooËËËËttttoooowwww 

706 Må D¤' oÈk ¶gvg', éllå skatofãgon.    GU.  a‚ tãlan  

 

 

aaaafifififibbbboooo›››› 
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1. αηδία 
ÉÉÉÉAAAAxxxxaaaarrrrnnnn∞∞∞∞wwww 

189 afibo›.     AM.    T¤ §stin;     DI.   OÈk ér°skous¤n m' ˜ti  

 

NNNNeeeeffff°°°°llllaaaaiiii 

102 afibo›, ponhro¤ g', o‰da. toÁw élazÒnaw 

829 afibo› t¤ lhre›w;    ST.  ‡syi toËy' oÏtvw ¶xon  

906 dÆsaw;        DI.afibo›, tout‹ ka‹ dØ 

 

SSSSffff∞∞∞∞kkkkeeeewwww 

37 afibo›.     SV.    t¤ §sti;  JA.     paËe paËe, mØ l°ge·   

973 afibo›, t¤ kakÚn pot' ¶sy' ˜tƒ malãttomai; 

 

EEEEfifififirrrrÆÆÆÆnnnnhhhh 

15 afibo›·  f°r' êllhn xét°ran moi xét°ran  

544 tå prÒsvf', ·na gn“w tåw t°xnaw.  ER. afibo› tãlaw  

1291 afibo›.  

       âH går §g∆ yaÊmazon ékoÊvn, efi sÁ mØ e‡hw  

        éndrÚw boulomãxou ka‹ klausimãxou tinÚw uflÒw  

 

ÉÉÉÉÄÄÄÄOOOOrrrrnnnniiiiyyyyeeeewwww 

610 afibo›, poll“ kre¤ttouw o\toi toË DiÚw ≤m›n basileÊein  

1055 afibo›·  lab°tv tiw aÈtÒn. O\tow, oÈ mene›w;  

 

2. ευχαρίστηση 
EEEEfifififirrrrÆÆÆÆnnnnhhhh 

1066 afiboibo›.     IE.  T¤ gelòw;    TR.  ÜHsyhn xaropo›si piyÆkoiw 

 

ÉÉÉÉÄÄÄÄOOOOrrrrnnnniiiiyyyyeeeewwww 

1342 afibo›.  

      OÈk ¶stin oÈd¢n toË p°tesyai glukÊteron  

 

 

 

éééélalala¤lalala¤lalala¤lalala¤, (fifififiÆÆÆÆ))))    

 

Κραυγή θριάµβου ή γιορτής. 
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ÉÉÉÉÄÄÄÄOOOOrrrrnnnniiiiyyyyeeeewwww 

951 nifÒbola ped¤a polÊporã t' ≥luyon. ÉAlala¤. 

      PI.NØ tÚn D¤' éll' ≥dh p°feugaw tautag‹  

1763 élalala¤, fiØ pai≈n 

 

LLLLuuuussssiiiissssttttrrrrããããtttthhhh 

1291 élala¤, fiØ pai≈n.  

        A‡resy' ênv, fia¤,  

        …w §p‹ n¤k˙, fia¤.  

        eÈo›, eÈo›, eÈa›, eÈa› 

 

 

éééépapa›papa›papa›papa›    

 

1. αγωνία 
BBBBããããttttrrrraaaaxxxxooooiiii 

57 HR. ÉAll' éndrÒw;  

    DI.  épapa› 

 

 

épapa› feËépapa› feËépapa› feËépapa› feË    

 

1. θλίψη 
SSSSffff∞∞∞∞kkkkeeeewwww 

309 épapa› feË, <épapa› feË,> 

      må D¤' oÈk ¶gvge n“n o‰d'  

       ıpÒyen ge de›pnon ¶stai  

 

 

épépépépppppapa›apa›apa›apa› ppppaaaappppaaaaiiiiããããjjjj 

 

1. ειρωνεία 
SSSSffff∞∞∞∞kkkkeeeewwww 

235 pãresy' ˘ dØ loipÒn g' ¶t' §st¤n, éppapa› papaiãj  
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ééééttttttttaaaattttaaaa›››› 

 

1. πόνος 
FFFFiiiillllooookkkkttttÆÆÆÆtttthhhhwwww 

743 krÊcai par' Ím›n, éttata›·  di°rxetai  

789 éttata›.  

     âV j°ne KefallÆn, e‡ye soË diamper¢w  

       st°rnvn ¶xoit' êlghsiw ¥de 

 

ÉÉÉÉAAAAxxxxaaaarrrrnnnn∞∞∞∞wwww 

1190 éttata› éttata›,  

       stugerå tãde ge kruerå pãyea·  tãlaw §g≈. 

DiÒllumai dorÚw ÍpÚ polem¤ou tupe¤w 

 

NNNNeeeeffff°°°°llllaaaaiiii 

707 éttata› éttata›. 

     Xo. t¤ pãsxeiw; t¤ kãmneiw;  

 

 

2. ενθουσιασµός 
ÉÉÉÉAAAAxxxxaaaarrrrnnnn∞∞∞∞wwww 

1198  éttata› éttata›,  

        t«n tity¤vn, …w sklhrå ka‹ kud≈nia  

 

3. διαµαρτυρία 
YYYYeeeessssmmmmooooffffoooorrrriiiiããããzzzzoooouuuussssaaaaiiii 

223 µn mØ sivpòw.       MN. éttata› fiattata›. / EU. O\tow sÊ, po› ye›w; 

1005 TO. ÖEti mçllon boËliw;  MN.  éttata› fiattata›·  /kak«w épÒloio  

 

BBBBããããttttrrrraaaaxxxxooooiiii 

649 OÎkoun ènÊseiw; éttata›. AI.T¤ téttata›;  

 

bbbbaba¤aba¤aba¤aba¤    

 

1. κατάπληξη 
KKKKÊÊÊÊkkkkllllvvvvcccc 
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156 baba¤·  xoreËsai parakale› m' ı Bãkxiow  

    

ÉÉÉÉAAAAxxxxaaaarrrrnnnn∞∞∞∞wwww 

806 to›w xoirid¤oisin. âAra tr≈jontai; baba¤ / oÂon =oyiãzous', Œ polut¤mhy' 

ÑHrãkleiw 

 

ÉÉÉÉÄÄÄÄOOOOrrrrnnnniiiiyyyyeeeewwww 

272 éllå limna›ow.       EU.  baba›, kalÒw ge ka‹ foini- 

 

LLLLuuuussssiiiissssttttrrrrããããtttthhhh 

1078  baba¤·  neneÊrvtai m¢n ¥de sumforå  

 

 

bbbbabaiabaiabaiabaiããããj j j j     

 

Ηχοµιµητικό αναπαραγωγής πλαταγισµού γλώσσας στα δόντια. 

1. αντίδραση σε κάτι δυσάρεστο 
ÉÉÉÉAAAAxxxxaaaarrrrnnnn∞∞∞∞wwww 

1142 Ne¤fei. babaiãj·  xeim°ria tå prãgmata 

 

LLLLuuuussssiiiissssttttrrrrããããtttthhhh 

312 Y≈mesya dØ tÚ fort¤on. FeË toË kapnoË, babaiãj  

 

2. αντίδραση σε κάτι γελοίο 

ÉÉÉÉAAAAxxxxaaaarrrrnnnn∞∞∞∞wwww 

64  babaiãj. âVkbãtana toË sxÆmatow 

 

3. αγωνία 
BBBBããããttttrrrraaaaxxxxooooiiii 

63 ÖEtnouw; babaiãj, muriãkiw g' §n t“ b¤ƒ 

 

 

bbbbaba‹ babaiaba‹ babaiaba‹ babaiaba‹ babaiããããjjjj    

 

1. έκπληξη 
EEEEfifififirrrrÆÆÆÆnnnnhhhh 
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248 baba‹ babaiãj, …w megãla ka‹ drim°a 

 to›si MegareËsin §n°balen tå klaÊmata 

 

 

bbbbombombombombããããjjjj    

 

Θαυµασµός.  
YYYYeeeessssmmmmooooffffoooorrrriiiiããããzzzzoooouuuussssaaaaiiii 

45 bombãj. / EU. S¤ga. T¤ l°gei; 

49 bombalobombãj.  

YE. m°llei går ı kalliepØw ÉAgãyvn / prÒmow ≤m°terow 

 

 

 

ggggrrrrËËËË 

 

Απόδοση της έκφοράς λόγου. 
PPPPllllooooËËËËttttoooowwww 

17 ka‹ taËt' épokrinÒmenow tÚ parãpan oÈd¢ grË  

 

 

®®®® ¶¶¶¶ 

 

1. απόγνωση 
PPPP°°°°rrrrssssaaaaiiii 

977 ¶®, ®¶, tlãmonew éspa¤rousi x°rsƒ  

 

ÑÑÑÑEEEEppppttttåååå §§§§pppp‹‹‹‹ YYYYÆÆÆÆbbbbaaaawwww 

150 ® ¶, ® ß,                                                                

      ˆtobon èrmãtvn émf‹ pÒlin klÊv  

158 ® ¶, ® ß,                                                                

      ékrobÒlvn [d'] §pãljeiw liyåw ¶rxetai  

327 ® ¶, n°aw te ka‹ palaiåw  

339 ® ¶, dustux∞ te prãssei  

 

ÑÑÑÑIIIIkkkk°°°°ttttiiiiddddeeeewwww (Αισχύλος) 

142 sp°rma semnçw m°ga matrÒw, eÈnåw éndr«n, ® ¶   
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152 sp°rma semnçw m°ga matrÒw, eÈnåw éndr«n, ® ¶   

 

XXXXoooohhhhffffÒÒÒÒrrrrooooiiii 

789 ¶ ¶, prÚ d¢ dØ 'xyr«n    

 

TTTTrrrraaaaxxxx¤¤¤¤nnnniiiiaaaaiiii 

1004 ¶ ¶,  

        §çt° me, §çt° me  

1015 ¶ ¶,  

       oÈd' éparãjai <mou> krçta b¤& y°lei  

1023 <® ¶.> / âV pa›, poË pot' e‰; Tòd° me, tòd° me  

 

 

ÉÉÉÉÄÄÄÄAAAAllllkkkkhhhhssssttttiiiiwwww 

873 Xo. p°ponyaw êji' afiagmãtvn. Ad. ® ¶ 

890  ® ¶ / Xo. bar°a m¢n f°rein, ˜mvw d¢  

 

 

ÑÑÑÑIIIIkkkk°°°°ttttiiiiddddeeeewwww 

85 §w gÒouw pãyow p°fuken. ® ¶ 

1074 ® ¶,  

        sx°tlia tãde pay≈n  

 
TTTTrrrrƒƒƒƒããããddddeeeewwww 

168 ® ¶.  

       mØ nÊn moi tån 

        §kbakxeÊousan Kassãndran 

278 ® ¶.  

     êrasse krçta koÊrimon, 

     ßlk' ÙnÊxessi d¤ptuxon pareiãn 

1216 ® ¶, fren«n  

       ¶yigew ¶yigew 

 

ÉÉÉÉHHHHllll°°°°kkkkttttrrrraaaa (Ευριπίδης) 

150 ® ¶, drÊpte kãra / oÂa d° tiw kÊknow éx°taw  

 

ÑÑÑÑEEEEllll°°°°nnnnhhhh 

661 ® ¶·  pikråw §w érxåw ba¤neiw,  
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662 ® ¶·  pikrån d' §reunòw fãtin  

 

2. έκπληξη 
FFFFoooo¤¤¤¤nnnniiiissssssssaaaaiiii 

127 ® ®  

       …w gaËrow, …w foberÚw efiside›n  

 

3. ειρωνεία (παρατραγωδία) 
SSSSffff∞∞∞∞kkkkeeeewwww 

302 <® ¶.> sÁ d¢ sËkã m' afite›w 

315 ® ¶. pãra n“n stenãzein  

 

 

©©©©    ßßßß 

    

1. απόγνωση 
PPPPrrrroooommmmhhhhyyyyeeeeÁÁÁÁwwww DDDDeeeessssmmmm≈≈≈≈tttthhhhwwww 

579 t¤ pot° m', Œ KrÒnie pa›, t¤ pote ta›sd'  

      §n°zeujaw eÍr∆n èmartoËsan §n phmona›sin,  

      © ß 

598 yeÒsutÒn te nÒson »nÒmasaw, ì  

      mara¤nei me xr¤ousa k°ntroisi foital°oisin;  

      © ß 

 

ÑÑÑÑIIIIppppppppÒÒÒÒlllluuuuttttoooowwww 

1354 © ß·     

          Œ stugnÚn ˆxhmÉ ·ppeion    
 

TTTTrrrrƒƒƒƒããããddddeeeewwww 

1303 Ek. fi∆ gç trÒfime t«n §m«n t°knvn.  

        © ß 

1318 Ek. fi∆ ye«n m°layra ka‹ pÒliw f¤la,  

        © ß 

    

    

®®®® ¶ ¶ ¶ ¶, fifififi≈≈≈≈ 
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1. απόγνωση 

ÉÉÉÉHHHHllll°°°°kkkkttttrrrraaaa (Σοφοκλής) 

840 ¶ ¶, fi≈. XO. pãmcuxow énãssei 

 

TTTTrrrraaaaxxxx¤¤¤¤nnnniiiiaaaaiiii 

1025 prÒslabe kouf¤saw. áE ¶, fi∆ da›mon / Yr–skei d' aÔ, yr–skei deila¤a  

 

® ¶® ¶® ¶® ¶,papa› papa›papa› papa›papa› papa›papa› papa›    

 

1. έκπληξη 
ÉÉÉÉAAAAggggaaaammmm°°°°mmmmnnnnvvvvnnnn 

1114 ® ¶,papa› papa›,t¤ tÒde fa¤netai;  

 

 

® ¶® ¶® ¶® ¶, Ùtototo›Ùtototo›Ùtototo›Ùtototo›    

 

1. απόγνωση 
XXXXoooohhhhffffÒÒÒÒrrrrooooiiii 

869  ® ¶, Ùtototo›.  

      Xo. ¶a ¶a mãla 

 

 

eeee‰‰‰‰eeeennnn 

 

1. ανυποµονησία 
XXXXoooohhhhffffÒÒÒÒrrrrooooiiii 

657 e‰en, ékoÊv·  podapÚw ı j°now; pÒyen;   

719 e‰en, f¤liai dmv¤dew o‡kvn 

 

PPPPrrrroooommmmhhhhyyyyeeeeÁÁÁÁwwww DDDDeeeessssmmmm≈≈≈≈tttthhhhwwww 

36 e‰en, t¤ m°lleiw ka‹ katoikt¤z˙ mãthn;  

 

AAAA‡‡‡‡aaaawwww 

101 e‰en·  t¤ går dØ pa›w ı toË Laert¤ou;  
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OOOOfifififidddd¤¤¤¤ppppoooouuuuwwww §§§§pppp‹‹‹‹ KKKKoooollllvvvvnnnn““““ 

476 e‰en·  tÚ d' ¶nyen po› teleut∞sa¤ me xrÆ;  

1308 e‰en·  t¤ d∞ta nËn éfigm°now kur«;  

 

ÑÑÑÑIIIIppppppppÒÒÒÒlllluuuuttttoooowwww 

297 e‰en·  t¤ sigòw; oÈk §xr∞n sigçn, t°knon 

 

ÖÖÖÖIIIIvvvvnnnn 

275 e‰en·   

     t¤ da‹ tÒd'; îr' élhy¢w µ mãthn lÒgow;  

 

ÉÉÉÉHHHHllll°°°°kkkkttttrrrraaaa (Ευριπίδης) 

618 e‰en·  sÁ dØ toÈny°nde boÊleuson, g°ron  

 

FFFFoooo¤¤¤¤nnnniiiissssssssaaaaiiii 

849 e‰en, pãresmen·  t¤ me kale›w spoudª, Kr°on;  

 

EEEEfifififirrrrÆÆÆÆnnnnhhhh 

663 E‰en·  ékoÊv. taËt' §pikale›w; manyãnv 

877 E‰en·  t¤w §sy' Ím«n d¤kaiow, t¤w pote;  

 

 

2. αρχή µονολόγου 
EEEEÈÈÈÈmmmmeeeennnn¤¤¤¤ddddeeeewwww 

244 e‰en·  tÒd' §st‹ téndrÚw §kfan¢w t°kmar  

 

ÑÑÑÑHHHHrrrraaaakkkkllll∞∞∞∞wwww 

451 e‰en·  t¤w flereÊw, t¤w sfageÁw t«n duspÒtmvn  

1214 e‰en·  s¢ tÚn yãssonta dustÆnouw ßdraw  

 

ÉÉÉÉHHHHllll°°°°kkkkttttrrrraaaa (Ευριπίδης) 

596 e‰en·  f¤law m¢n ≤donåw éspasmãtvn 

907 e‰en·  t¤n' érxØn pr«tã s' §je¤pv kak«n  

 

ÉÉÉÉIIIIffffiiiigggg°°°°nnnneeeeiiiiaaaa ≤≤≤≤ §§§§nnnn TTTTaaaaÊÊÊÊrrrrooooiiiiwwww 

342 e‰en·  sÁ m¢n kÒmize toÁw j°nouw mol≈n 

 

3. αλλαγή θέµατος 
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ÉÉÉÉHHHHllll°°°°kkkkttttrrrraaaa (Σοφοκλής) 

534 e‰en, d¤dajon dÆ me <toËto>, toË xãrin   

 

ÉÉÉÉÄÄÄÄAAAAllllkkkkhhhhssssttttiiiiwwww 

299 e‰en·  sÁ nËn moi t«nd' épÒmnhsai xãrin  

 

MMMMÆÆÆÆddddeeeeiiiiaaaa 

386 e‰en·   

     ka‹ dØ teynçsi·  t¤w me d°jetai pÒliw;  

 
ÑÑÑÑEEEEkkkkããããbbbbhhhh 

313 e‰en·  t¤ d∞t' §re› tiw, ≥n tiw aÔ fanª  

 

ÑÑÑÑIIIIkkkk°°°°ttttiiiiddddeeeewwww (Ευριπίδης) 

1094 e‰en·  t¤ dØ xrØ tÚn tala¤pvrÒn me drçn;  

 

ÑÑÑÑHHHHrrrraaaakkkkllll∞∞∞∞wwww 

1358 e‰en·  gerai°, tåw §måw fugåw ıròw 

 

TTTTrrrrƒƒƒƒããããddddeeeewwww 

945 e‰en.  

      oÈ s', éll' §mautØn toÈp‹ t«id' §rÆsomai 

998 e‰en·  b¤& går pa›da fπw <s'> êgein §mÒn 

 

ÑÑÑÑEEEEllll°°°°nnnnhhhh 

761 e‰en·  tå m¢n dØ deËr' ée‹ kal«w ¶xei 

 

ÉÉÉÉOOOOrrrr°°°°sssstttthhhhwwww 

774 e‰en. §w koinÚn l°gein xrÆ.     Pu. t¤now énagka¤ou p°ri;   

 

ÉÉÉÉIIIIffffiiiigggg°°°°nnnneeeeiiiiaaaa ≤≤≤≤ §§§§nnnn AAAAÈÈÈÈllll¤¤¤¤ddddiiii 

454 e‰en·  t¤ fÆsv prÚw dãmarta tØn §mÆn;  

1185 e‰en·    

     yÊseiw d¢ pa›d' ¶nya t¤naw eÈxåw §re›w;  

 

 NNNNeeeeffff°°°°llllaaaaiiii 

176 e‰en. t¤ oÔn prÚw têlfit' §palamÆsato;  

1075 e‰en. pãreim' §nteËyen efiw tåw t∞w fÊsevw énãgkaw 



 225 

 

 

4. διαπίστωση 

ÉÉÉÉHHHHllll°°°°kkkkttttrrrraaaa (Ευριπίδης) 

959 e‰en·  kom¤zein toËde s«m' ¶sv xre∆n  

 

5. έκπληξη 
FFFFiiiillllooookkkkttttÆÆÆÆtttthhhhwwww 

1308 e‰en·  tå m¢n dØ tÒj' ¶xeiw, koÈk ¶sy' ˜tou  

 

ÑÑÑÑIIIIpppppppp∞∞∞∞wwww 

1078  e‰en.  

        ToÊtoiw ı misyÚw to›w élvpek¤oisi poË;  

1237 e‰en.  

       ÉEn paidotr¤bou d¢ t¤na pãlhn §mãnyanew;  

 

EEEEfifififirrrrÆÆÆÆnnnnhhhh 

1284 e‰en·  §kÒresyen toË pol°mou küt' ≥syion 

 

YYYYeeeessssmmmmooooffffoooorrrriiiiããããzzzzoooouuuussssaaaaiiii 

407 E‰en, GunÆ tiw Ípobal°syai boÊletai 

1188 E‰en·  kalØ tÚ sk∞ma per‹ tÚ pÒstion 

 

Βάτραχοι 

607 JA.OÈk §w kÒrakaw; MØ prÒsiton.  AI.E‰en, ka‹ mãxei;  

 

 

§leleË§leleË§leleË§leleË, §leleË§leleË§leleË§leleË 

 

1. πολεµική κραυγή 
PPPPrrrroooommmmhhhhyyyyeeeeÁÁÁÁwwww DDDDeeeessssmmmm≈≈≈≈tttthhhhwwww 

877 §leleË, §leleË,  

     ÍpÒ m' aÔ sfãkelow ka‹ frenoplhge›w   

        man¤ai yãlpous' 

 

ÉÉÉÉÄÄÄÄOOOOrrrrnnnniiiiyyyyeeeewwww 

364  §leleleË·  x≈rei, kãyew tÚ =Êgxow·  oÈ m°llein §xr∞n 
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eÈeÈeÈeÈããããnnnn, eÈoeÈoeÈoeÈo››››    

 

Λατρευτική κραυγή, συνδέεται µε τη λατρεία του Βάκχου. 
TTTTrrrraaaaxxxx¤¤¤¤nnnniiiiaaaaiiii 

219 eÈo›, / ı kissÚw êrti Bakx¤an 

 

TTTTrrrrƒƒƒƒããããddddeeeewwww 

325 pãlle pÒd’ afiy°rion, <ênag’> ênage xorÚn 

        eÈån, eÈo› 

 

BBBBããããkkkkxxxxaaaaiiii 

141 eÈo›.  

     =e› d¢ gãlakti p°don, =e› d' o‡nvi  

     =e› d¢ melissçn n°ktari 

 

YYYYeeeessssmmmmooooffffoooorrrriiiiããããzzzzoooouuuussssaaaaiiii 

993 eÎion eÎion, eÈo›, / <pannÊxiow> énaxoreÊvn 

 

ÑÑÑÑEEEEkkkkkkkkllllhhhhssssiiiiããããzzzzoooouuuussssaaaaiiii 

1180 a‡resy' ênv, fia¤, eÈa¤,  

      deipnÆsomen, eÈo›, eÈa¤,  

      eÈa¤, …w §p‹ n¤k˙.  

      eÈa¤, eÈa¤, eÈa¤, eÈa¤ 

 

eeeeÈÈÈÈrrrrååååjjjj ppppaaaattttããããjjjj 

 

Ηχοµιµητικό του ήχου που εκφέρεται για την αποµάκρυνση των πουλιών. 
ÉÉÉÉÄÄÄÄOOOOrrrrnnnniiiiyyyyeeeewwww 

1258 OÈk éposobÆseiw; oÈ tax°vw; eÈrãj patãj 

 

±±±±°°°° 

 

1. λύπη 



 227 

PPPP°°°°rrrrssssaaaaiiii 

570 lhfy°ntew prÚw énãgkaw, ±° 

577 skÊllontai prÚw énaÊdvn, ±° 

652 ye›on énãktora Dariçna. ±° 

657 §pe‹ stratÚn eÔ podoÊxei. ±°  

 

 

2. απόγνωση 
ÑÑÑÑEEEEppppttttåååå §§§§pppp‹‹‹‹ YYYYÆÆÆÆbbbbaaaawwww 

966 ±°.     Is. ±°.           

     An. ma¤netai gÒoisi frÆn 

978 - ±°.   -±°.            

      An. dusy°ata pÆmata 

 

ÑÑÑÑIIIIkkkk°°°°ttttiiiiddddeeeewwww (Αισχύλος) 

831 ±¢ ±°.  ba›ne fugò prÚw élkãn 

 

 

≥≥≥≥nnnn 

1. Με τη σηµασία του µορίου «να!» (συντάσσεται µε την προστακτική «fifififiddddooooÊÊÊÊ»). 

Ηρακλής  

867 µn fidoÊ·  ka‹ dØ tinãssei krçta balb¤dvn êpo  

 

Ειρήνη 

327 µn fidoÊ, ka‹ dØ p°paumai 

 

Βάτραχοι 

1390 µn fidoÊ 

 

≥≥≥≥ 

Έκκληση. 

Βάτραχοι 

271 ÑO Jany¤aw. PoË Jany¤aw; ≥ Jany¤a 

 

µµµµ ≥≥≥≥ 

1. φόβος 
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NNNNeeeeffff°°°°llllaaaaiiii 

105 St.  µ ≥, si≈pa: mhd¢n e‡p˙w nÆpion 

 

    

±Ø ±Æ±Ø ±Æ±Ø ±Æ±Ø ±Æ    

 

1. απόγνωση 
PPPP°°°°rrrrssssaaaaiiii 

1075 ±Ø ±Æ, triskãlmoisin,  

        ±Ø ±Æ, bãrisin ÙlÒmenoi 

 

 

 

yyyyrrrreeeettttttttaaaannnneeeellllÒÒÒÒ 

    

Ηχοµιµητικό του ήχου της λύρας. 
PPPPllllooooËËËËttttoooowwww 

296 ÑHme›w d° g' aÔ zhtÆsomen yrettanelÚ tÚn KÊklvpa  

290 Ka‹ mØn §g∆ boulÆsomai yrettanelÚ tÚn KÊklvpa  

    

fifififiaaaa¤¤¤¤ 

    

Κραυγή θριάµβου ή γιορτής. 

LLLLuuuussssiiiissssttttrrrrããããtttthhhh 

1292  A‡resy' ênv, fia¤,  

        …w §p‹ n¤k˙, fia¤ 

 

ÑÑÑÑEEEEkkkkkkkkllllhhhhssssiiiiããããzzzzoooouuuussssaaaaiiii 

1180 a‡resy' ênv, fia¤, eÈa¤ 

    

ÉIaibo›ÉIaibo›ÉIaibo›ÉIaibo›    

 

1. αηδία 
ÑÑÑÑIIIIpppppppp∞∞∞∞wwww 
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891 prosamfi« tod¤·  sÁ d' o‡mvz', Œ pÒnhr'.  DH.   fiaibo› 

 

 

fiaibo› afibo›fiaibo› afibo›fiaibo› afibo›fiaibo› afibo›    

 

1. χλευασµός 
SSSSffff∞∞∞∞kkkkeeeewwww 

1338 dik«n; fiaibo› afibo›. / tãde m' ér°skei·  bãlle khmoÊw 

 

 

fifififiaaaappppppppaaaappppaiãjaiãjaiãjaiãj    

 

1. πόνος 
YYYYeeeessssmmmmooooffffoooorrrriiiiããããzzzzoooouuuussssaaaaiiii 

945 fiappapaiãj. âV krok≈y', oÂ' e‡rgasai 

 

 

fifififiattataiattataiattataiattataiããããjjjj    

 

1. πόνος 
ÑÑÑÑIIIIpppppppp∞∞∞∞wwww 

1 fiattataiåj t«n kak«n, fiattata› 

 

fifififiaËaËaËaË    

 

1. έκπληξη 
BBBBããããttttrrrraaaaxxxxooooiiii 

272 fiaË.     DI. Bãdize deËro.      JA. Xa›r', Œ d°spota 

 

 

fifififiauo›auo›auo›auo›    

 

1. θλίψη 
BBBBããããttttrrrraaaaxxxxooooiiii 

1029 ı xorÚw d' eÈyÁw t∆ xe›r' …d‹ sugkroÊsaw e‰pen·  «fiauo›.»  
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fifififiÆÆÆÆ 

 

1. Συνδέεται µε τη λατρεία του Απόλλωνα 

Πίνδαρος 

                       Παιάνες 

1. 5 fi]Ø fiÆ, nËn ı pantelØw ÉEniautÒw  

4. 28 fiØ fiÆ, � fiepa[iãn 

6. 121 fiØ fiÆ te] nËn, m°tra p̀aihÒ- 

     n]vn fiÆ te, n°o[i 

 

2. Κραυγή θριάµβου ή γιορτής 
EEEEfifififirrrrÆÆÆÆnnnnhhhh 

453 ÑHm›n d' égayå g°noit'. fiØ pai≈n, fiÆ 

454  ÖAfele tÚ pa¤ein, éll' fiØ mÒnon l°ge 

455 ÉIØ fiØ to¤nun, fiØ mÒnon l°gv 

 

YYYYeeeessssmmmmooooffffoooorrrriiiiããããzzzzoooouuuussssaaaaiiii 

311 fiØ pai≈n fiØ pai≈n fiØ pai≈n. Xa¤rvmen 

 
BBBBããããttttrrrraaaaxxxxooooiiii 

1265 ÉIØ kÒpon oÈ pelãyeiw §p' érvgãn;  

1267 ÉIØ kÒpon oÈ pelãyeiw §p' érvgãn;  

1271 ÉIØ kÒpon oÈ pelãyeiw §p' érvgãn;  

1275 ÉIØ kÒpon oÈ pelãyeiw §p' érvgãn;  

1277 ÉIØ kÒpon oÈ pelãyeiw §p' érvgãn;  

 

fiØ fieËfiØ fieËfiØ fieËfiØ fieË    

 

1. χλευασµός 
SSSSffff∞∞∞∞kkkkeeeewwww 

1335 fiØ fieË, kaloÊmenoi. / érxa›ã g' Ím«n. îrã g' ‡sy' / …w oÈd' 

ékoÊvn én°xomai  

 

 

fifififiÆÆÆÆ fifififiÆÆÆÆ 
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1. απόγνωση 

ÑÑÑÑIIIIkkkk°°°°ttttiiiiddddeeeewwww (Αισχύλος) 

115 fiØ fiÆ, fihl°moisin §mprep∞ 

 

2. χλευασµός 
ÉÉÉÉAAAAxxxxaaaarrrrnnnn∞∞∞∞wwww 

1207 ÉIØ fiÆ, xa›re, Lamax¤ppion 

 

EEEEfifififirrrrÆÆÆÆnnnnhhhh 

195 ÖIyi nun kãlesÒn moi tÚn D¤'.      ER.  ÉIØ fiØ fiÆ, / 

 ˜t' oÈd¢ m°lleiw §ggÁw e‰nai t«n ye«n   

455 fiØ fiØ to¤nun, fiØ mÒnon l°gv 

 

 

fiØ fiÆfiØ fiÆfiØ fiÆfiØ fiÆ, fi∆ fi≈fi∆ fi≈fi∆ fi≈fi∆ fi≈ 

 

1. απόγνωση 
PPPP°°°°rrrrssssaaaaiiii 

1004 Xo. bebçsin, o‡, n≈numoi.  

       fiØ fiÆ, fi∆ fi≈ 

 

 

fifififiooooÁÁÁÁ fifififiooooÊÊÊÊ 

 

1. έκπληξη 
ÉÉÉÉAAAAggggaaaammmm°°°°mmmmnnnnvvvvnnnn 

25 fioÁ fioÊ.  

    ÉAgam°mnonow gunaik‹ shma¤nv tor«w  

 

LLLLuuuussssiiiissssttttrrrrããããtttthhhh 

295 fioÁ fioÁ toË kapnoË 

305 fioÁ fioÁ toË kapnoË 

 

ÉÉÉÉÄÄÄÄOOOOrrrrnnnniiiiyyyyeeeewwww 

295 Ùrn°vn;    EU.âVnaj ÖApollon, toË n°fouw. fioÁ fioÊ 
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305 fioÁ fioÊ t«n Ùrn°vn, fioÁ fioÊ t«n koc¤xvn 

 

2. θυµός 
XXXXoooohhhhffffÒÒÒÒrrrrooooiiii 

881 fioÁ fioÊ.  

      kvfo›w éut« ka‹ kayeÊdousin mãthn   

      êkranta bãzv. poË KlutaimÆstra; t¤ drò;  

 

LLLLuuuussssiiiissssttttrrrrããããtttthhhh 

66 Aid¤ y' ßterai xvroËs¤ tinew. fioÁ fioÊ 

 

3. αποκάλυψη κάποιας φρικτής αλήθειας 
AAAA‡‡‡‡aaaawwww 

737 fioÁ fioÊ·   

      brade›an ≤mçw îr' ı tÆnde tØn ıdÚn  

       p°mpvn ¶pemcen, µ 'fãnhn §g∆ bradÊw  

 

OOOOfifififidddd¤¤¤¤ppppoooouuuuwwww TTTTÊÊÊÊrrrraaaannnnnnnnoooowwww 

1071 fioÁ fioÊ, dÊsthne·  toËto gãr s' ¶xv  

 
TTTTrrrraaaaxxxx¤¤¤¤nnnniiiiaaaaiiii 

1143 fioÁ fioÁ dÊsthnow, o‡xomai tãlaw 

 

FFFFiiiillllooookkkkttttÆÆÆÆtttthhhhwwww 

38 fioÁ fioÊ·  ka‹ taËtã g' êlla yãlpetai  

 

 

ÑÑÑÑIIIIppppppppÒÒÒÒlllluuuuttttoooowwww 

776 (¶svyen) fioÁ fioÊ·   

     bohdrome›te pãntew ofl p°law dÒmvn 

 

 

4. χαρά 
KKKKÊÊÊÊkkkkllllvvvvcccc 

464 fioÁ fioÊ,  

      g°ghya mainÒmesya to›w eÍrÆmasin  

576 fioÁ fioÊ,  
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      …w §j°neusa mÒgiw·  êkratow ≤ xãriw  

 

ÑÑÑÑIIIIpppppppp∞∞∞∞wwww 

1096 fioÁ fioÊ.  

       OÈk ∑n êr' oÈde‹w toË Glãnidow sof≈terow 

 

EEEEfifififirrrrÆÆÆÆnnnnhhhh 

110 TR. OÈk ¶sti parå taËt' êll'.   OI. A  fioÁ fioÁ fioÊ·          

Œ paid¤', ı patØr épolip∆n ép°rxetai  

317 µn ëpaj ew xe›raw ¶ly˙ tåw §mãw. ÉIoÊ fioÊ  

345 fioÁ fioÁ kekrag°nai. (έµµεση εκφορά) 

XO. Efi går §kg°noit' fide›n taÊthn me tØn ≤m°ran [pot°]                                                                            

1191 fioÁ fioÊ.  

      ÜOson tÚ xr∞m' §p‹ de›pnon ∑ly' efiw toÁw gãmouw  

 

ÉÉÉÉÄÄÄÄOOOOrrrrnnnniiiiyyyyeeeewwww 

193 fioÁ fioÊ·   

      må g∞n, må pag¤daw, må nef°law, må d¤ktua,  

               mØ 'g∆ nÒhma komcÒteron ≥kousã pv 

819 fioÁ fioÊ·   

      kalÒn g' étexn«w <sÁ> ka‹ m°g' h\rew toÎnoma  

1510 fioÁ fioÊ·   

        eÔ g' §penÒhsaw aÈtÚ ka‹ promhyik«w 

 

LLLLuuuussssiiiissssttttrrrrããããtttthhhh 

829 fioÁ fioÊ, guna›kew, ‡te deËr' …w §m¢  

 

5. απελπισία 
ÑÑÑÑIIIIpppppppp∞∞∞∞wwww 

451 XO. Pa›' éndrik«w.   KL.  fioÁ fioÊ,  

      tÊptous¤ m' ofl junvmÒtai 

 

NNNNeeeeffff°°°°llllaaaaiiii 

1 fioÁ fioÊ.  

  Œ ZeË basileË, tÚ xr∞ma t«n nukt«n ˜son 

543 oÈd' efisªje dòdaw ¶xous' oÈd' fioÁ fioÊ boò (έµµεση εκφορά) 

1321 fioÁ fioÊ.  
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      Œ ge¤tonew ka‹ juggene›w ka‹ dhmÒtai,  

      émunãyet° moi tuptom°nƒ pãs˙ t°xn˙ 

1493 fioÁ fioÊ.  

       St. sÚn ¶rgon, Œ dòw, fl°nai pollØn flÒga 

 

SSSSffff∞∞∞∞kkkkeeeewwww 

931 fioÁ fioÊ.  

     ˜saw kathgÒrhse tåw panourg¤aw  

 

EEEEfifififirrrrÆÆÆÆnnnnhhhh 

317 µn ëpaj ew xe›raw ¶ly˙ tåw §mãw. fioÁ fioÁ 

 

ÉÉÉÉÄÄÄÄOOOOrrrrnnnniiiiyyyyeeeewwww 

889 PaË'·  §w kÒrakaw·  paËsai kal«n. fioÁ fioÊ 

1170 fioÁ fioÊ, fioÁ fioÊ, fioÁ fioÊ.  

      PI. T¤ tÚ prçgma tout¤;  

      AG. B DeinÒtata pepÒnyamen 

 

BBBBããããttttrrrraaaaxxxxooooiiii (απόγνωση και χαρά) 

653 fioÁ fioÊ.        AI. T¤ §stin;      DI. ÑIpp°aw ır«   

 

PPPPllllooooËËËËttttoooowwww 

276 ÑVw semnÚw oÍp¤triptow. Afl kn∞mai d° sou bo«sin  

     fioÁ fioÊ, tåw xo¤nikaw ka‹ tåw p°daw poyoËsai (έµµεση εκφορά) 

478 Ka‹ t¤w dÊnait' ín mØ boçn fioÁ fioÁ  (έµµεση εκφορά) 

852 ka‹ dvdekãkiw ka‹ muriãkiw·  fioÁ fioÊ  

 

 

 

fioÁ fioÁ pÒpajfioÁ fioÁ pÒpajfioÁ fioÁ pÒpajfioÁ fioÁ pÒpaj    

 

1. έκπληξη (εµφατικό του ppppÒÒÒÒppppooooiiii) 

EEEEÈÈÈÈmmmmeeeennnn¤¤¤¤ddddeeeewwww 

143 fioÁ fioÁ pÒpaj. §pãyomen, f¤lai  
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fifififioÁ fioÊoÁ fioÊoÁ fioÊoÁ fioÊ, Ã Ã Ã Ã ���� 

 

1. απόγνωση 
ÉÉÉÉAAAAggggaaaammmm°°°°mmmmnnnnvvvvnnnn 

1214 fioÁ fioÊ, Ã Ã kakã 

 

 

flflflflppppppppaaaappppaaaa›››› 

 

Στους ÑÑÑÑIIIIpppppppp∞∞∞∞wwww λογοπαίγνιο για το rrrruuuuppppppppaaaappppaaaa››››. 

ÑÑÑÑIIIIpppppppp∞∞∞∞wwww 

602 §mbalÒntew énefruãjany'·  «ÑIppapa›, t¤w §mbale›;  

 

 

fifififi≈≈≈≈ 

 

1. έκκληση 

Τιµόθεος PPPP°°°°rrrrssssaaaaiiii [791] 

105 ka[l]°ont'·  fi∆ MÊsiai  

178 fi∆ kataskafa‹ dÒmvn  

187 fi∆ bare›a sumforã 

 

ÑÑÑÑEEEEppppttttåååå §§§§pppp‹‹‹‹ YYYYÆÆÆÆbbbbaaaawwww 

97 fi≈, mãkarew eÎedroi·   

167 fi∆ t°leioi t°leia¤ te gçw  

174 fi∆ f¤loi da¤monew  

845 fi∆ polÊstonoi, tÒd' efir- 

       gãsasy' êpiston 

975 fi∆ Mo›ra barudÒteira mogerã 

986 fi∆ Mo›ra barudÒteira mogerã 

1000 fi≈, pãntvn polupon≈tatoi 

1001 fi≈, daimon«ntew §n êt& 

 

ÑÑÑÑIIIIkkkk°°°°ttttiiiiddddeeeewwww (Αισχύλος) 

162 î ZÆn, ÉIoËw·  fi∆ m∞niw                                                              
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176 <î ZÆn, ÉIoËw·  fi∆ m∞niw  

776 fi∆ gç boËni, pãndikon s°baw  

905 fi∆ pÒlevw égo‹ prÒmoi, dãmnamai 

 

ÉÉÉÉAAAAggggaaaammmm°°°°mmmmnnnnvvvvnnnn 

411 fi∆ l°xow ka‹ st¤boi filãnorew 

503 fi∆ patr“on oÔdaw ÉArge¤aw xyonÒw  

518 fi∆ m°layra basil°vn, f¤lai st°gai 

1106 fi∆ tãlaina,tÒde går tele›w;   

1156  fi∆ gãmoi, gãmoi Pãridow,    Ùl°yrioi f¤lvn 

1157 fi∆ Skamãndrou pãtrion potÒn 

1167 fi∆ pÒnoi pÒnoi pÒleow Ùlom°naw tÚ pçn 

1168 fi∆ prÒpurgoi yus¤ai patrÚw  

1305 fi∆ pãter soË s«n te genna¤vn t°knvn 

1327 fi∆ brÒteia prãgmat'·  eÈtuxoËnta m¢n  

1455 fi∆ parãnouw ÑEl°na 

1537 fi∆ gç gç, e‡y' ¶m' §d°jv 

 

XXXXoooohhhhffffÒÒÒÒrrrrooooiiii 

43 fi∆ ga›a ma›a  

50 fi∆ pãnoizuw •st¤a 

51 fi∆ kataskafa‹ dÒmvn 

469 fi∆ dÊston' êferta kÆdh 

470 fi∆ duskatãpauston êlgow  

 

EEEEÈÈÈÈmmmmeeeennnn¤¤¤¤ddddeeeewwww 

149 fi∆ pa› DiÒw·  §p¤klopow p°l˙  

791 fi∆ megãlatoi kÒrai dustuxe›w  

821 fi∆ megãlatoi kÒrai dustuxe›w  

 

AAAA‡‡‡‡aaaawwww 

339 fi∆ pa› pa›. / TE. ÖVimoi tãlain'·  EÈrÊsakew, émf‹ so‹ boò 

347 fi∆, f¤loi naubãtai, mÒnoi §m«n f¤lvn                                                                            

356 fi∆, g°now na˝aw érvgÚn t°xnaw                                                                             

379 fi∆ pãny' ır«n, ëpant' é¤vn 

394 fi∆ skÒtow, §mÚn fãow                                                                             

412 fi∆, pÒroi èl¤rroyoi                                                                              
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893 fi∆ tlÆmvn 

974 fi≈ mo¤ moi 

 

ÉÉÉÉHHHHllll°°°°kkkkttttrrrraaaa (Σοφοκλής) 

150 fi∆ pantlãmvn NiÒba, s¢ d' ¶gvge n°mv yeÒn  

1231 fi∆ gona¤,/ gona‹ svmãtvn §mo‹ filtãtvn, /§mÒlet' ért¤vw (χαρά) 

 

OOOOfifififidddd¤¤¤¤ppppoooouuuuwwww TTTTÊÊÊÊrrrraaaannnnnnnnoooowwww 

1186 fi∆ genea‹ brot«n  

1207 fi∆ kleinÚn Ofid¤pou kãra 

1216 fi≈, La˝eion <Œ> t°knon  

1311 fi∆ da›mon, ·n' §jÆlou. / XO. ÉEw deinÚn oÈd' ékoustÚn oÈd' §pÒcimon 

1313 fi∆ skÒtou / n°fow §mÚn épÒtropon, §piplÒmenon êfaton  

1321 fi∆ f¤low / sÁ m¢n §mÚw §p¤polow ¶ti mÒnimow 

1391 fi∆ Kiyair≈n, t¤ m' §d°xou; t¤ m' oÈ lab∆n  

 

ÉÉÉÉAAAAnnnnttttiiiiggggÒÒÒÒnnnnhhhh 

862 fi∆ matr“ai l°ktrvn î-/tai 

869 fi∆ duspÒtmvn kas¤-/gnhte 

1146 fi∆ pËr pneÒntvn / xorãg' êstrvn, nux¤vn / fyegmãtvn §p¤skope 

1261 fi∆  fren«n dusfrÒnvn èmartÆmata                                        

1266 fi∆ pa›, n°ow n°ƒ jÁn mÒrƒ 

1284 fi∆  

        fi∆ duskãyartow ÜAidou limÆn 

1320 §g≈, fãm' ¶tumon. fi∆ prÒspoloi  

 
TTTTrrrraaaaxxxx¤¤¤¤nnnniiiiaaaaiiii 

856 fi∆ kelainå lÒgxa promãxou dorÒw  

1031 fi∆ fi∆ Pallåw, tÒde m' aÔ lvbçtai. fi∆ pa› 

 

FFFFiiiillllooookkkkttttÆÆÆÆtttthhhhwwww 

219 fi∆ j°noi / t¤new pot' §w g∞n tÆnde naut¤lƒ plãt˙  

400 fi∆ mãkaira tauroktÒnvn 

736 fi∆ yeo¤. / NE. T¤ toÁw yeoÁw oÏtvw énast°nvn kale›w; 

 

OOOOfifififidddd¤¤¤¤ppppoooouuuuwwww §§§§pppp‹‹‹‹ KKKKoooollllvvvvnnnn““““ 

822 fi∆ j°noi, t¤ drãset'; ∑ prod≈sete  
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833 fi∆ pÒliw. / XO. T¤ dròw, Œ j°n'; oÈk éfÆseiw; tãx' efiw / bãsanon e‰ xer«n 

884 fi∆ pçw le≈w, fi∆ gçw prÒmoi  

 

ÉÉÉÉÄÄÄÄAAAAllllkkkkhhhhssssttttiiiiwwww 

861 fi≈, stugna‹ prÒsodoi, stugna‹ dÉ ˆceiw 

 

MMMMÆÆÆÆddddeeeeiiiiaaaa 

1251 fi∆ Gç te ka‹ pamfaØw  

         ékt‹w ÉAl¤ou 

 

ÑÑÑÑIIIIppppppppÒÒÒÒlllluuuuttttoooowwww 

672 §tÊxomen d¤kaw. fi∆ gç ka‹ f«w / pçi pot' §jalÊjv tÊxaw;  

884 kakÒn·  fi∆ pÒliw / ÑIppÒlutow eÈn∞w t∞w §m∞w ¶tlh yige›n   

 

ÑÑÑÑEEEEkkkkããããbbbbhhhh 

1091 fi∆ ÉAxaio¤./fi∆ ÉAtre›dai./boån boån éut«, boãn 

 

ÑÑÑÑIIIIkkkk°°°°ttttiiiiddddeeeewwww (Ευριπίδης) 

918 fi∆ t°knon, dustux∞ / s' ¶trefon ¶feron Íf' ¥patow  

1072 fi≈,  

        gÊnai, deinÚn ¶rgon §jeirgãsv  

 

ÑÑÑÑHHHHrrrraaaakkkkllll∞∞∞∞wwww 

891 fi∆ st°gai. / Xo. katãrxetai xoreÊmat' êter tupãnvn  

894 fi∆ dÒmoi. / Xo. prÚw a·mat', oÈx‹ tçw Dionusiãdow  

1210 dãkruon §kbal≈n·  fi∆ pa›, katã- / sxeye l°ontow égr¤ou yumÒn 

 

ÖÖÖÖIIIIvvvvnnnn 

714 fi∆ deirãdew ParnasoË p°traw  

752 fi∆ da›mon. / Kr. tÚ fro¤mion m¢n t«n lÒgvn oÈk eÈtux°w 

754 fi∆ tlçmon. / Kr. éll' ∑ ti yesfãtoisi despot«n nose›; 

 

TTTTrrrrƒƒƒƒããããddddeeeewwww 

1302 fi∆ gç trÒfime t«n §m«n t°knvn  

1317 fi∆ ye«n m°layra ka‹ pÒliw f¤la  

1331 fi∆ tãlaina pÒliw·  ̃ mvw 
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ÉÉÉÉHHHHllll°°°°kkkkttttrrrraaaa (Ευριπίδης) 

988 fi≈,  

       bas¤leia gÊnai xyonÚw ÉArge¤aw  

1185 fi∆ tÊxaw, sçw tÊxaw/ mçter tekoËs'/êlasta m°lea ka‹ p°ra   

 

ÉÉÉÉIIIIffffiiiigggg°°°°nnnneeeeiiiiaaaa ≤≤≤≤ §§§§nnnn TTTTaaaaÊÊÊÊrrrrooooiiiiwwww 

143 fi∆ dmva¤ 

157 fi∆ da›mon  

845 fi∆ Kuklvp‹w •st¤a·  fi∆ patr¤w  

 

ÑÑÑÑEEEEllll°°°°nnnnhhhh 

335 fi∆ m°leow èm°ra. / t¤n' êra tãlaina t¤na lÒgon / dakruÒent' ékoÊsomai; 

362 fi∆ tãlainaTro¤a/ di' ¶rg' ênerg' ˆllusai m°leã t' ¶tlaw 

 

FFFFoooo¤¤¤¤nnnniiiissssssssaaaaiiii 

109 fi∆ pÒtnia pa› / LatoËw ÑEkãta, katãxalkon ëpan /ped¤on éstrãptei 

317 xarmonçn; fi∆ t°kow / ¶rhmon patr«ion ¶lipew dÒmon  

680 fi≈, barbãroiw lita›w·  / bçyi bçyi tãnde gçn 

 

BBBBããããkkkkxxxxaaaaiiii 

576 fi≈, / klÊet' §mçw klÊet' aÈdçw 

578 fi∆ bãkxai, fi∆ bãkxai. / Xo. t¤w ˜de, t¤w pÒyen ı k°ladow  

 

ÉÉÉÉIIIIffffiiiigggg°°°°nnnneeeeiiiiaaaa ≤≤≤≤ §§§§nnnn AAAAÈÈÈÈllll¤¤¤¤ddddiiii 

1498 fi∆ gç mçter Œ Pelasg¤a  

 

ÉÉÉÉAAAAxxxxaaaarrrrnnnn∞∞∞∞wwww 

566 fi∆ Lãmax', Œ bl°pvn éstrapãw 

568 fi∆ Lãmax', Œ f¤l', Œ ful°ta 

1071 fi∆ pÒnoi te ka‹ mãxai ka‹ Lãmaxoi  

1078 fi∆ strathgo‹ ple¤onew µ belt¤onew 

1080 fi∆ strãteuma polemolamaxaÛkÒn 

 
SSSSffff∞∞∞∞kkkkeeeewwww 

1292 fi∆ xel«nai makãriai toË d°rmatow  

 

ÉÉÉÉÄÄÄÄOOOOrrrrnnnniiiiyyyyeeeewwww 

406 ÉI≈ ¶poc s° toi kal« 
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EEEEfifififirrrrÆÆÆÆnnnnhhhh 

236 fi∆ broto‹ broto‹ broto‹ polutlÆmonew  

242 fi∆ Prasia‹ trisãyliai ka‹ pentãkiw  

250 fi∆ Sikel¤a, ka‹ sÁ d' …w épÒllusai  

 

BBBBããããttttrrrraaaaxxxxooooiiii 

1341 fi∆ pÒntie da›mon  

       toËt' §ke›n'·  fi∆ jÊnoiko  

 

2. επίκληση σε θεούς 
ÑÑÑÑEEEEppppttttåååå §§§§pppp‹‹‹‹ YYYYÆÆÆÆbbbbaaaawwww 

166 fi∆ panalke›w yeo¤ 

 

XXXXoooohhhhffffÒÒÒÒrrrrooooiiii 

462 fi∆ yeo¤, kra¤net' §nd¤kvw <litã˚>.  

 

EEEEÈÈÈÈmmmmeeeennnn¤¤¤¤ddddeeeewwww 

149 fi∆ pa› DiÒw·  §p¤klopow p°l˙ 

778 fi∆ yeo‹ ne≈teroi,palaioÁw nÒmouw  

808 fi∆ yeo‹ ne≈teroi,palaioÁw nÒmouw   

 

FFFFiiiillllooookkkkttttÆÆÆÆtttthhhhwwww 

736 fi∆ yeo¤.  

 

OOOOfifififidddd¤¤¤¤ppppoooouuuuwwww §§§§pppp‹‹‹‹ KKKKoooollllvvvvnnnn““““ 

1085 fi∆ ye«n, pãntarxe 

 

ÑÑÑÑIIIIkkkk°°°°ttttiiiiddddeeeewwww (Ευριπίδης) 

628 fi∆ ZeË, tçw palaiomãtorow / paidogÒne pÒriow ÉInãxou 

 

ÑÑÑÑHHHHrrrraaaakkkkllll∞∞∞∞wwww 

888 fi∆ ZeË, tÚ sÚn g°now êgonon aÈt¤ka  

 

ÉÉÉÉHHHHllll°°°°kkkkttttrrrraaaa (Ευριπίδης) 

1177 fi∆ Gç ka‹ ZeË panderk°ta/ brot«n, ‡dete tãd' ¶rga fÒni-/a musarã 
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1190 fi∆  Fo›b', énÊmnhsaw d¤kai'/ êfanta, fanerå d' §j°pra-/jaw êxea, 

fÒnia d' �pasaw  

 

FFFFoooo¤¤¤¤nnnniiiissssssssaaaaiiii 

182 fi∆ N°mesi ka‹ DiÚw barÊbromoi bronta‹  

1290 fi≈ moi pÒnvn, fi∆ ZeË, fi∆ Gç  

 

LLLLuuuussssiiiissssttttrrrrããããtttthhhh 

716 fi∆ ZeË. / LU. T¤ Z∞n' éute›w; TaËta d' oÔn oÏtvw ¶xei   

 

3. απόγνωση 

PPPP°°°°rrrrssssaaaaiiii 

907 fi∆,  

      dÊsthnow §g∆ stugerçw mo¤raw  

 

ÑÑÑÑEEEEppppttttåååå §§§§pppp‹‹‹‹ YYYYÆÆÆÆbbbbaaaawwww 

481 §peÊxomai dØ tå m¢n eÔ tuxe›n,fi∆ 

871 fi≈. dusadelfÒtatai pas«n ıpÒsai  

951 fi∆ pollo›w §pany¤santew  

994 fi∆ pÒnow.     Is. fi∆ kakã  

1002 fi≈, poË sfe yÆsomen xyonÒw;  

1003 fi≈, ̃ pou timi≈taton 

 

ÑÑÑÑIIIIkkkk°°°°ttttiiiiddddeeeewwww (Αισχύλος) 

850 ‡xar fren¤ t' êtan. fi∆ fiÒn 

 

AAAA‡‡‡‡aaaawwww 

333 fi≈ mo¤ moi./ TE. Tãx', …w ¶oike, mçllon·  µ oÈk ±koÊsate  

336 fi≈ mo¤ moi./ XO. ÑAnØr ¶oiken µ nose›n, µ to›w pãlai / 

nosÆmasi junoËsi lupe›syai par≈n 

385 fi≈ mo¤ moi. / XO. Mhd¢n m°g' e‡p˙w·  oÈx ıròw ·n' e‰ kakoË; 

891 fi≈ mo¤ moi./ XO.  T¤now boØ pãraulow §j°bh nãpouw;   

937 fi≈ mo¤ moi./ XO.  Xvre› prÚw ∏par, o‰da, genna¤a dÊh. 

939 fi≈ mo¤ moi. / XO. OÈd°n s' épist« ka‹ d‹w ofim«jai, gÊnai 

974 fi≈ mo¤ moi. / XO. S¤ghson. AÈdØn går dok« TeÊkrou klÊein  

 

ÉÉÉÉHHHHllll°°°°kkkkttttrrrraaaa (Σοφοκλής) 
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77 fi≈ mo¤ moi dÊsthnow./ PA. Ka‹ mØn yur«n ¶doja prospÒlvn tinÚw  

 

OOOOfifififidddd¤¤¤¤ppppoooouuuuwwww §§§§pppp‹‹‹‹ KKKKoooollllvvvvnnnn““““ 

198 fi≈ mo¤ moi. / / AN. bãsei bãsin ërmosai 

536 fi≈.  OI. fi∆ d∞ta mu-/r¤vn 

876 fi∆ tãlaw. / XO. ÜOson l∞m' ¶xvn éf¤kou, j°n', efi / tãde doke›w tele›n 

 

ÉÉÉÉÄÄÄÄAAAAllllkkkkhhhhssssttttiiiiwwww 

393 fi≈ moi tÊxaw. ma›a dØ kãtv  

876 fi≈ mo¤ moi./ /Xo. tÚ mÆpot' efiside›n fil¤aw élÒxou   

       prÒsvpÒn s' ¶santa luprÒn 

892  fi≈ mo¤ moi. / Xo. guna›ka·  sumforå d' 

•t°rouw •t°ra /pi°zei fane›sa ynat«n 

 

MMMMÆÆÆÆddddeeeeiiiiaaaa 

96 fi≈, dÊstanow §g∆ mel°a te pÒnvn  

98 fi≈ mo¤ moi, p«w ín Ùlo¤man;  

115 fi≈ mo¤ moi, fi∆ tlÆmvn.  

1270 (¶svyen) fi≈ moi 

         Xo. ékoÊeiw boån ékoÊeiw t°knvn;  

 

ÑÑÑÑIIIIppppppppÒÒÒÒlllluuuuttttoooowwww 

1384 fi≈ mo¤ moi·  / t¤ f«; p«w épallã-/ jv biotån §mån  

toËd' énãlghton pãyouw;   

 

ÉÉÉÉAAAAnnnnddddrrrroooommmmããããxxxxhhhh 

825 fi≈ mo¤ moi· / spãragma kÒmaw ÙnÊxvn te / dãÛ' émÊgmata yÆsomai 

 

ÑÑÑÑEEEEkkkkããããbbbbhhhh 

175 fi≈ t°knon:/ […w efid∞iw o·an o·an é˝v fãman per‹ sçw cuxçw] 

 

ÑÑÑÑIIIIkkkk°°°°ttttiiiiddddeeeewwww (Ευριπίδης) 

1077 fi∆ tãlaw / met°laxew tÊxaw OfidipÒda, g°ron  

 

ÑÑÑÑHHHHrrrraaaakkkkllll∞∞∞∞wwww 

749 fi≈ mo¤ moi. / Xo. tÒde katãrxetai m°low §mo‹ klÊein / f¤lion §n dÒmoiw·  

yãnatow oÈ pÒrsv 

887 <¶svyen> fi≈ moi m°leow. / Xo. fi∆ ZeË, tÚ sÚn g°now êgonon aÈt¤ka  
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1031 fi≈ moi·  / ‡desye d¢ t°kna prÚ patrÚw /êylia ke¤mena dustãnou 

 

TTTTrrrrƒƒƒƒããããddddeeeewwww 

281 fi≈ mo¤ moi. / musar«i dol¤vi l°logxa / fvt‹ douleÊein 

1237 fi≈ mo¤ moi. / Ek. Œ f¤ltatai guna›kew 

 

ÉÉÉÉHHHHllll°°°°kkkkttttrrrraaaa (Ευριπίδης) 

114 fi≈ mo¤ moi. / §genÒman ÉAgam°mnonow / ka¤ m' ¶tikte KlutaimÆstra  

129 fi≈ mo¤ moi. / t¤na pÒlin, t¤na d' o‰kon, Œ / tlçmon sÊggon', élateÊeiw  

159 fi≈ moi, <fi≈> moi moi / pikrçw m¢n pel°kevw tomçw /sçw, pãter 

1167 fi≈ mo¤ moi. / Xo. �imvja kég∆ prÚw t°knvn xeiroum°nhw 

1208 fi≈ moi, prÚw p°dƒ / tiye›sa gÒnima m°lea; takÒman d' §g≈ 

 

FFFFoooo¤¤¤¤nnnniiiissssssssaaaaiiii 

1508 fi≈ mo¤ moi, / t¤w ÑEllåw µ bãrbarow µ / t«n propãroiy' eÈgenetçn  

1290 fi≈ moi pÒnvn, fi∆ ZeË, fi∆ Gç / ımogen∞ d°ran, ımogen∞ cuxån  

 

ÉÉÉÉOOOOrrrr°°°°sssstttthhhhwwww 

1465 è dÉ én¤axen ‡axen: ÉI∆ mo¤ moi/ leukÚn d' §mbaloËsa p∞xun st°rnoiw  

 

 

NNNNeeeeffff°°°°llllaaaaiiii 

1155 boãn. fi≈, klãet' Œbolostãtai   

1259 fi≈ moi moi. /St. ¶a·  t¤w oÍtos¤ pot' ¶sy' ı yrhn«n; oÎ ti pou   

 
SSSSffff∞∞∞∞kkkkeeeewwww 

750 fi≈ mo¤ moi.   BD. o\tow, t¤ boòw;  

 

YYYYeeeessssmmmmooooffffoooorrrriiiiããããzzzzoooouuuussssaaaaiiii 

1047 fi∆ moi mo¤raw êtegkte da›mon.  

 

4. χαρά 

ÉÉÉÉHHHHllll°°°°kkkkttttrrrraaaa (Σοφοκλής) 

1271 fi∆ xrÒnƒ / makr“ filtãtan ıdÚn       

 

 

fifififi∆∆∆∆ fifififi≈≈≈≈ 
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1. απόγνωση 
PPPP°°°°rrrrssssaaaaiiii 

974 fi∆ fi≈ moi 

 

ÑÑÑÑEEEEppppttttåååå §§§§pppp‹‹‹‹ YYYYÆÆÆÆbbbbaaaawwww 

1004 fi∆ fi≈, p∞ma patr‹ pãreunon 

 

ÉÉÉÉAAAAggggaaaammmm°°°°mmmmnnnnvvvvnnnn 

1146 fi∆ fi∆ lige¤aw mÒron éhdÒnow 

 

AAAA‡‡‡‡aaaawwww 

707 fi∆ fi≈. NËn aÔ/ nËn, Œ ZeË, pãra leukÚn eÈ- / ãmeron pelãsai fãow  

 

ÉÉÉÉÄÄÄÄAAAAllllkkkkhhhhssssttttiiiiwwww 

741 fi∆ fi≈. sxetl¤a tÒlmhw 

 

ÑÑÑÑIIIIppppppppÒÒÒÒlllluuuuttttoooowwww 

1146 fi∆ fi≈·  

         suzÊgiai Xãritew, t¤ tÚn tãlan' §k patr¤aw gçw  

 

ÉÉÉÉAAAAnnnnddddrrrroooommmmããããxxxxhhhh 

1226 fi∆ fi≈·  t¤ kek¤nhtai, t¤now afisyãnomai  

 

ÑÑÑÑIIIIkkkk°°°°ttttiiiiddddeeeewwww (Ευριπίδης) 

805 fi∆ fi≈.      Xo. t«n g' §m«n kak«n §g≈  

828 fi∆ fi≈ mo¤ moi·  / katã me p°don gçw ßloi 

1114 fi∆ <fi≈· > tãde dØ pa¤dvn ≥dh fyim°nvn  

1133 fi∆ fi≈·  poË d¢ pÒnow §m«n t°knvn 

 

ÖÖÖÖIIIIvvvvnnnn 

1501 fi∆ <fi≈· >  deina‹ m¢n <afl> tÒte tÊxai 

 

TTTTrrrrƒƒƒƒããããddddeeeewwww 

164 fi∆ fi≈.  

     m°leai, mÒxyvn §pakousÒmenai  

     Trviãdew, §jorm¤zesy' o‡kvn  
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187 fi∆ fi≈.  

       t¤w m' ÉArge¤vn µ Fyivtçn  

      µ nhsa¤an êjei x≈ran  

      dÊstanon pÒrsv Tro¤aw;  

1118 fi∆ fi≈,  

       ka¤n' §k kain«n metabãllousai  

     xyon‹ suntux¤ai. leÊssete Tr≈vn   

 

ÉÉÉÉHHHHllll°°°°kkkkttttrrrraaaa (Ευριπίδης) 

159 fi≈ moi, <fi≈> moi  

1198 fi∆ fi≈ moi. po› d' §g≈, t¤n' §w xorÒn  

 

 

FFFFoooo¤¤¤¤nnnniiiissssssssaaaaiiii 

310 fi∆ fi≈, mÒliw fane‹w / êelpta kédÒkhta matrÚw »l°naiw 

1723 fi∆ fi≈, dustuxestãtaw fugåw  

1725 fi∆ fi≈, deinå de¤n' §g∆ tlãw 

 

BBBBããããkkkkxxxxaaaaiiii 

580 fi∆ fi≈, pãlin aÈd«/ ı Sem°law, ı DiÚw pa›w 

 

ÉÉÉÉIIIIffffiiiigggg°°°°nnnneeeeiiiiaaaa ≤≤≤≤ §§§§nnnn AAAAÈÈÈÈllll¤¤¤¤ddddiiii 

590 fi∆ fi≈·  megãlai megãlvn / eÈdaimon¤ai·  tØn toË basil°vw /  ‡det' 

ÉIfig°neian 

1283 fi∆ fi≈.  

        nifÒbolon Frug«n nãpow  

     ÖIdaw t' ˆrea 

1505 fi∆ fi≈.  

        lampadoËxow èm°ra  

      DiÒw te f°ggow  

1510 fi∆ fi≈.  

        ‡desye tån ÉIl¤ou ka‹ Frug«n •l°ptolin  

 

ÑÑÑÑRRRR∞∞∞∞ssssoooowwww 

454 fi∆ fi≈.  

       f¤la yroe›w, f¤low DiÒyen e‰ 

731 fi∆ fi≈, sumforå bare›a Yrhik«n.  

733 fi∆ fi≈,  
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       dÊsthnow §g∆ sÊ t' ênaj Yrhik«n 

820 fi∆ fi≈,  

       m°gaw §mo‹ m°gaw Œ pol¤oxon krãtow  

 
KKKKÊÊÊÊkkkkllllvvvvcccc 

656 fi∆ fi≈·  gennaiÒtat' »-/ye›te speÊdet' 

 
ÉÉÉÉAAAAxxxxaaaarrrrnnnn∞∞∞∞wwww 

1205 fi∆ fi∆ traumãtvn §pvdÊnvn 

 

2. έκκληση 
ÑÑÑÑEEEEppppttttåååå §§§§pppp‹‹‹‹ YYYYÆÆÆÆbbbbaaaawwww 

87 fi∆ fi∆ yeo‹ yea¤ t', ÙrÒmenon  

875 fi∆ fi∆ dÊsfronew 

881 fi∆ fi∆ dvmãtvn   

969 fi∆ i∆ pãndurte sÊ  

998 fi∆ fi≈, dustÒnvn kak«n ênaj  

 

ÑÑÑÑIIIIkkkk°°°°ttttiiiiddddeeeewwww (Αισχύλος) 

125 fi∆ fi≈, fi∆ dusãgkritoi pÒnoi 

 

ÉÉÉÉAAAAggggaaaammmm°°°°mmmmnnnnvvvvnnnn 

410   fi∆ fi∆ d«ma d«ma ka‹ prÒmoi  

1136 fi∆ fi∆ tala¤naw kakÒpotmoi tÊxai 

1489 fi∆ fi∆ basileË basileË  

1513 fi∆ fi∆ basileË basileË 

 

XXXXoooohhhhffffÒÒÒÒrrrrooooiiii 

429 fi∆ fi∆ da˝a   

 

AAAA‡‡‡‡aaaawwww 

694 fi∆ fi≈, Pån Pãn /Œ Pãn, Pån èl¤plagkte (χαρά) 

 

TTTTrrrraaaaxxxx¤¤¤¤nnnniiiiaaaaiiii 

221 fi∆ fi∆ Paiãn·  ‡d', Œ f¤la gÊnai 

 

FFFFiiiillllooookkkkttttÆÆÆÆtttthhhhwwww 
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759 …w §jeplÆsyh.      NE. fi∆ fi∆ dÊsthne sÊ  

 

OOOOfifififidddd¤¤¤¤ppppoooouuuuwwww §§§§pppp‹‹‹‹ KKKKoooollllvvvvnnnn““““ 

1491 fi∆ fi≈, pa›, bçyi, bçy' 

 

ÑÑÑÑIIIIppppppppÒÒÒÒlllluuuuttttoooowwww 

811 fi∆ fi∆ tãlaina mel°vn kak«n 

 

ÑÑÑÑIIIIkkkk°°°°ttttiiiiddddeeeewwww (Ευριπίδης) 

1127 fi∆ fi≈,  

        pa›, dãkrua f°reiw f¤lai   

 

ÖÖÖÖIIIIvvvvnnnn 

1445 fi∆ fi≈, lamprçw afiy°row émptuxa¤ (χαρά) 

 

TTTTrrrrƒƒƒƒããããddddeeeewwww 

173 fi∆ fi≈.  

     Tro¤a Tro¤a dÊstan', ¶rreiw 

1251 fi∆ fi≈·   

        mel°a mÆthr, ∂ tåw megãlaw  

1312 fi∆ fi≈, Pr¤ame Pr¤ame/ 

sÁ m¢n ÙlÒmenow êtafow êfilow /êtaw §mçw êistow e‰ 

1327  fi∆ <fi≈>, tromerå tromerå  

     m°lea, f°ret' §mÚn ‡xnow 

 

ÉÉÉÉOOOOrrrr°°°°sssstttthhhhwwww 

976 fi∆ fi≈, pandãkrut' 

       §fam°rvn ¶ynh 

1353 fi∆ fi∆ f¤lai / ktÊpon §ge¤rete, ktÊpon ka‹ boån  

1537 fi∆ fi∆ tÊxa/ ßteron efiw ég«n' ßteron aÔ dÒmow  

 

BBBBããããkkkkxxxxaaaaiiii 

582 fi∆ fi∆ d°spota d°spota/ mÒle nun èm°teron §w /  y¤ason, Œ BrÒmie BrÒmie 

 

ÉÉÉÉIIIIffffiiiigggg°°°°nnnneeeeiiiiaaaa ≤≤≤≤ §§§§nnnn AAAAÈÈÈÈllll¤¤¤¤ddddiiii 

1333 fi∆ fi≈,  

        megãla pãyea, megãla d' êxea  
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1491 fi∆ fi∆ neãnidew / sunepae¤det' ÖArtemin  

 

ÑÑÑÑRRRR∞∞∞∞ssssoooowwww 

379 fi∆ fi≈,  

       m°gaw Œ basileË 

728 fi∆, fi≈,  

       da¤monow tÊxa bare›a. feË feË  

 

ÉÉÉÉAAAAxxxxaaaarrrrnnnn∞∞∞∞wwww 

1212 fi∆ fi≈, Paiån Paiãn 

 

ÉÉÉÉÄÄÄÄOOOOrrrrnnnniiiiyyyyeeeewwww 

343 ÉI∆ fi≈·  / ¶pag' ¶piy' §p¤fere pol°mion ırmån  

 

fifififivvvvãããã 

 

1. πόνος 
PPPP°°°°rrrrssssaaaaiiii 

1071 fivå dØ kat' êstu 

1072 fivå d∞ta, na‹ na¤ 

 

 

fi≈ moifi≈ moifi≈ moifi≈ moi, afia›afia›afia›afia›    

 

1. απόγνωση 
ÉÉÉÉÄÄÄÄAAAAllllkkkkhhhhssssttttiiiiwwww 

863 melãyrvn. fi≈ mo¤ moi, afia› <afia›> 

 

ÑÑÑÑIIIIppppppppÒÒÒÒlllluuuuttttoooowwww 

569 fi≈ moi, afia›·   

        Œ dustãlaina t«n §m«n payhmãtvn 

 

ÉÉÉÉAAAAnnnnddddrrrroooommmmããããxxxxhhhh 

1175 fi≈ mo¤ moi, afia›, / Œ pÒli Yessal¤aw, diol≈lamen 
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fi≈ mo¤ moifi≈ mo¤ moifi≈ mo¤ moifi≈ mo¤ moi·  © ß© ß© ß© ß 

 

1. θλίψη 
PPPPrrrroooommmmhhhhyyyyeeeeÁÁÁÁwwww DDDDeeeessssmmmm≈≈≈≈tttthhhhwwww 

742 fi≈ mo¤ moi·  © ß 

 

 

fi∆ fifi∆ fifi∆ fifi∆ fiÆÆÆÆ 

 

1. απόγνωση 
ÉÉÉÉAAAAggggaaaammmm°°°°mmmmnnnnvvvvnnnn 

1485 fi∆ fiØ dia‹ DiÚw  

 

 

fifififi∆∆∆∆ fiofiofiofioÁÁÁÁ fio fio fio fioÊÊÊÊ 

 

1. πόνος 
NNNNeeeeffff°°°°llllaaaaiiii 

1170 fi∆ fi≈, t°knon, fi∆ fioÁ fioÊ / …w ¥doma¤ sou pr«ta tØn xroiån fid≈n 

 

fi∆ pÒpoifi∆ pÒpoifi∆ pÒpoifi∆ pÒpoi    

 

1. αγανάκτηση 
ÉÉÉÉAAAAggggaaaammmm°°°°mmmmnnnnvvvvnnnn 

1100 fi∆ pÒpoi, t¤ pote mÆdetai;        

 

 

    fi≈ moifi≈ moifi≈ moifi≈ moi, feË feËfeË feËfeË feËfeË feË    

 

1. απόγνωση 
ÑÑÑÑIIIIppppppppÒÒÒÒlllluuuuttttoooowwww 

365 katanÊsai fren«n. fi≈ moi, feË feË. / Œ tãlaina t«nd' élg°vn 

 

ÉI≈ÉI≈ÉI≈ÉI≈, Ã �Ã �Ã �Ã �    
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1. θλίψη 
OOOOfifififidddd¤¤¤¤ppppoooouuuuwwww §§§§pppp‹‹‹‹ KKKKoooollllvvvvnnnn““““ 

224 fi≈, Ã �.   OI. DÊsmorow.  XO. Ã �. /OI. YÊgater, t¤ pot' aÈt¤ka kÊrsei; 

 

 

kkkko˛ ko˝o˛ ko˝o˛ ko˝o˛ ko˝    

 

Ηχοµιµητικό του γρυλίσµατος του χοίρου. 
ÉÉÉÉAAAAxxxxaaaarrrrnnnn∞∞∞∞wwww 

780 ko˛ ko˝. / ME. AÏta 'st‹ xo›row; 

800 AÈtÚw d' §r≈th.   DI.   Xo›re xo›re.    KORA    ko˛ ko˝  

801 DI.   Tr≈goiw ín §reb¤nyouw;  KORA      ko˛ ko˛ ko˝ 

802 DI.  T¤ da¤; Fibãlevw fisxãdaw;  KORA      ko˛ ko˝ 

803 DI. T¤ da¤ sÊ; tr≈goiw ín;    KO. ko˛ ko˝ ko˝ 

 

kkkkÒÒÒÒkkkkkkkkuuuu 

 

Ηχοµιµητικό της φωνής του κούκου. 
ÉÉÉÉÄÄÄÄOOOOrrrrnnnniiiiyyyyeeeewwww 

505 x»pÒy' ı kÒkkuj e‡poi «kÒkku» tÒt' <ín> ofl Fo¤nikew ëpantew  

 

BBBBããããttttrrrraaaaxxxxooooiiii 

1384 DI.  KÒkku. / AI. k. EU. Meye›tai 

 

 

mmmmuuuummmmËËËË 

 

1. Ηχοµιµητικό του ήχου του αυλού. 
ÑÑÑÑIIIIpppppppp∞∞∞∞wwww 

10 MumË mumË mumË mumË mumË mumË 

 

 

 

2. Ηχοµιµητικό του µουρµουρητού, του κλαψουρίσµατος. 

YYYYeeeessssmmmmooooffffoooorrrriiiiããããzzzzoooouuuussssaaaaiiii 

231 MË mË. EU.T¤ mÊzeiw; Pãnta pepÒhtai kal«w 
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ÙÙÙÙçççç 

 

1. πόνος 
PPPP°°°°rrrrssssaaaaiiii 

117 Ùç PersikoË strateÊmatow toËde mØ pÒliw pÊyh- 

122 Ùç, toËt' ¶pow gunaikoplhyØw ˜milow épÊvn 

                       570 éktåw émf‹ Kuxre¤aw, Ùç  

572 barÁ d' émbÒason  

              oÈrãni' êxh, Ùç  

578 pa¤dvn tçw émiãntou, Ùç 

582 daimÒni' êxh, Ùç  

 

ÑÑÑÑEEEEppppttttåååå §§§§pppp‹‹‹‹ YYYYÆÆÆÆbbbbaaaawwww 

89 Ùç/ – Íp¢r teix°vn  

 

 

oooo‡‡‡‡ 

 

1. πόνος 

Θέογνης Ελεγείες 

1107 o‡ moi §g∆ deilÒw·  ka‹ dØ katãxarma m¢n §xyro›w  

 

PPPP°°°°rrrrssssaaaaiiii 

664 bãske pãter êkake Dariãn, o‡ 

671 bãske pãter êkake Dariãn, o‡ 

1045 o‡ mãla ka‹ tÒd' élg« 

1053 o‡ stonÒessa plagã  

 

2. απόγνωση 
PPPP°°°°rrrrssssaaaaiiii 

445 o‚ 'g∆ tãlaina sumforçw kak∞w, f¤loi. 

517 o‚ 'g∆ tãlaina diapepragm°nou stratoË 

 

ÑÑÑÑEEEEppppttttåååå §§§§pppp‹‹‹‹ YYYYÆÆÆÆbbbbaaaawwww 

805 o‚ 'g∆ tãlaina·  mãntiw efim‹ t«n kak«n  
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XXXXoooohhhhffffÒÒÒÒrrrrooooiiii 

                       691 o‚ 'g≈, kat' êkraw e‰paw …w poryoÊmeya  

888  o‚ 'g≈, jun∞ka toÎpow §j afinigmãtvn 

893  o‚ 'g≈. t°ynhkaw, f¤ltat', Afig¤syou b¤a 

928  o‚ 'g∆ tekoËsa tÒnd' ˆfin §yrecãmhn 

 
AAAA‡‡‡‡aaaawwww 

803 o‚ 'g≈, f¤loi, prÒstht' énagka¤aw tÊxhw  

 

ÉÉÉÉHHHHllll°°°°kkkkttttrrrraaaa (Σοφοκλής) 

674 o‚ 'g∆ tãlain', ̂ lvla tªd' §n ≤m°r&  

1115 o‚ 'g∆ tãlaina, toËt' §ke›n', ≥dh saf¢w 

 

ÑÑÑÑEEEEkkkkããããbbbbhhhh 

438 o‚ 'g≈, prole¤pv·  lÊetai d° mou m°lh 

                       498 o‚ 'g∆ tãlaina, diå gãmon miçw ßna  

                       676 o‚ 'g∆ tãlaina·  m«n tÚ bakxe›on kãra  

 
TTTTrrrrƒƒƒƒããããddddeeeewwww 

161 o‚ §g≈, t¤ y°lous';  ∑ poÊ m' ≥dh  

624 o‚ 'g∆ tãlaina. toËt' §ke›n' ˜ moi pãlai  

1272 o‚ 'g∆ tãlaina·  toËto dØ tÚ lo¤syion  

 
ÑÑÑÑEEEEllll°°°°nnnnhhhh 

594 o‚ 'g≈·  t¤w ≤m«n §g°net' éylivt°ra;  

684 tå d¢ <så> katå m°layra pãyea pãyea mç- 

        ter, o‚ 'g≈ 

857 o‚ §g∆ tãlaina·  t∞w tÊxhw går œd' ¶xv  

 
FFFFoooo¤¤¤¤nnnniiiissssssssaaaaiiii 

1274 o‚ 'g≈, t¤ l°jeiw, m∞ter;    Io. oÈ f¤l', éll' ßpou  

 
ÉÉÉÉOOOOrrrr°°°°sssstttthhhhwwww 

266 o‚ 'g∆ tãlaina, t¤n' §pikour¤an lãbv  

1018 o‚ §g≈·  prÚ tÊmbou gãr s' ır«s' énast°nv  

1020 o‚ §g∆ mãl' aÔyiw·  Àw s' fidoËs' §n ˆmmasin  
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1347 o‚ §g≈·  t¤naw toÊsd' efisor«;  

 
ÉÉÉÉIIIIffffiiiigggg°°°°nnnneeeeiiiiaaaa ≤≤≤≤ §§§§nnnn AAAAÈÈÈÈllll¤¤¤¤ddddiiii 

1277 o‚ 'g∆ yanãtou <toË> soË mel°a 

1279 o‚ 'g≈, m∞ter·  taÈtÚn taÈtÚn går  

 

 

    o·o·o·o·, © © © © ßßßß 

 

1. αγανάκτηση 
PPPPrrrroooommmmhhhhyyyyeeeeÁÁÁÁwwww DDDDeeeessssmmmm≈≈≈≈tttthhhhwwww 

601 §pikÒtoisi mÆdesi dame›sa. dusdaimÒnvn d¢ t¤new o·, © ß 

 

 

ÙÙÙÙ˝̋̋̋ 

Λογοπαίγνιο µε το o‚.o‚.o‚.o‚. 

EEEEfifififirrrrÆÆÆÆnnnnhhhh 

933 ÍpÚ toË d°ouw l°gvs' ÉIvnik«w ÉÙ˝ 

 

oooofifififioooo›››› 

 

1. πόνος 
PPPP°°°°rrrrssssaaaaiiii 

931 ̃ d' §g≈n, ofio›, afiaktÒw  

955 ofioio›, bÒa ka‹ pãnt' §kpeÊyou.  

966 ofioio›, poË d° soi FarnoËxow;  

1067 ofio› ofio›.  

        Je. afiaktÚw §w dÒmouw k¤e 

 

ÑÑÑÑIIIIkkkk°°°°ttttiiiiddddeeeewwww (Αισχύλος) 

876 ofio› ofio›  lÊmaw, ™ sÁ prÚ gçw Ílãskvn  

885 ofio›, pãter, brotiosa 

 

 

ofio› dçofio› dçofio› dçofio› dç, feËfeËfeËfeË    
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1. απόγνωση 
EEEEÈÈÈÈmmmmeeeennnn¤¤¤¤ddddeeeewwww 

841 ofio› dç, feË. t¤w m' ÍpodÊetai pleurãw ÙdÊna; 

          êie mçter NÊj 

874 ofio› dç, feË.t¤w m' ÍpodÊetai pleurãw ÙdÊna;  

           êie mçter NÊj 

 

 

 

oooo‡‡‡‡mmmmooooiiii 

 

1. θλίψη 
ÉÉÉÉAAAAggggaaaammmm°°°°mmmmnnnnvvvvnnnn 

1225 ofikourÒn, o‡moi, t“ molÒnti despÒt˙ 

 

XXXXoooohhhhffffÒÒÒÒrrrrooooiiii 

434 tÚ pçn ét¤mvw ¶lejaw, o‡moi  

876 o‡moi mãl' aÔyiw §n tr¤toiw prosfy°gmasin 

 

AAAA‡‡‡‡aaaawwww 

354 o‡m' …w ¶oikaw Ùryå marture›n êgan  

587 o‡m' …w éyum«·  ka¤ se prÚw toË soË t°knou  

800 o‡moi tãlaina, toË pot' ényr≈pvn may≈n;  

944 o‡moi, t°knon, prÚw oÂa doule¤aw zugå  

1002 o‡moi.  ÖIy', §kkãlucon, …w ‡dv tÚ pçn kakÒn 

 

ÉÉÉÉHHHHllll°°°°kkkkttttrrrraaaa (Σοφοκλής) 

788 o‡moi tãlaina·  nËn går ofim«jai pãra  

883 o‡moi tãlaina·  ka‹ t¤now brot«n lÒgon 

926 o‡moi tãlaina·  toË tãd' ≥kousaw brot«n; 

930 o‡moi tãlaina·  toË går ényr≈pvn pot' ∑n 

1108 o‡moi tãlain', oÈ dÆ poy' ∏w ±koÊsamen  

1143 o‡moi tãlaina t∞w §m∞w pãlai trof∞w  

1160 o‡moi moi. / âV d°maw ofiktrÒn. FeË, feË 

1162 âV deinotãtaw, o‡moi moi / pemfye‹w keleÊyouw, f¤ltay', Àw m' ép≈lesaw 

1179 o‡moi tala¤nhw îra t∞sde sumforçw 
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1409 o‡moi tãlain'·  A‡gisye, poË pot' Ãn kure›w;  

1479 o‡moi, jun∞ka toÎpow·  oÈ går ¶sy' ˜pvw  

 

OOOOfifififidddd¤¤¤¤ppppoooouuuuwwww TTTTÊÊÊÊrrrraaaannnnnnnnoooowwww 

744 o‡moi tãlaw·  ¶oik' §mautÚn efiw éråw  

1316 o‡moi, o‡moi mãl' aÔyiw·  oÂon efis°du m' ëma  

 

ÉÉÉÉAAAAnnnnttttiiiiggggÒÒÒÒnnnnhhhh 

933 o‡moi, yanãtou toËt' §ggutãtv  

1105 o‡moi·  mÒliw m°n, kard¤aw d' §j¤stamai  

1270 o‡m' …w ¶oikaw Ùc¢ tØn d¤khn fide›n  

1271 o‡moi, /  ¶xv may∆n de¤laiow·  §n d' §m“ kãr&  

1275 o‡moi, lakpãthton éntr°pvn xarãn 

 

TTTTrrrraaaaxxxx¤¤¤¤nnnniiiiaaaaiiii 

375 o‡moi tãlaina, poË pot' efim‹ prãgmatow;  

971 o‡moi §g∆ soË, pãter, � m°leow 

972 T¤ pãyv; t¤ d¢ mÆsomai; o‡moi.  

986  ÙdÊnaiw; o‡moi <moi> §g∆ tlãmvn 

1145 o‡moi, fron« dØ jumforçw ·n' ßstamen  

 

FFFFiiiillllooookkkkttttÆÆÆÆtttthhhhwwww 

332 o‡moi·  frãs˙w moi mØ p°ra, pr‹n ín mãyv  

416 o‡moi tãlaw. ÉAll' oÈx ı Tud°vw gÒnow  

426 o‡moi, dÊ' aÔ t≈d' §j°deijaw, oÂn §g∆  

622 o‡moi tãlaw·  ∑ ke›now, ≤ pçsa blãbh 

788 pros°rxetai tÒd' §ggÊw. o‡moi moi tãlaw  

978 o‡moi·  p°pramai képÒlvl'·  ̃ d' ∑n êra  

995 o‡moi tãlaw. ÑHmçw m¢n …w doÊlouw saf«w  

1123 o‡moi moi,ka¤ pou poliçw 

 

OOOOfifififidddd¤¤¤¤ppppoooouuuuwwww §§§§pppp‹‹‹‹ KKKKoooollllvvvvnnnn““““ 

820 o‡moi.     KR. Tãx' ßjeiw mçllon ofim≈zein 

828 o‡moi tãlaina, po› fÊgv; po¤an lãbv  

1399 o‡moi keleÊyou t∞w t' §m∞w duspraj¤aw 

1400 o‡moi d' •ta¤rvn·  oÂon îr' ıdoË t°low   

1427 o‡moi tãlaina·  t¤w d¢ tolmÆsei klÊvn  
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ÉÉÉÉÄÄÄÄAAAAllllkkkkhhhhssssttttiiiiwwww 

258 o‡moi: pikrãn ge tÆnde moi nauklhr¤an  

 

MMMMÆÆÆÆddddeeeeiiiiaaaa 

117 met°xousi; t¤ toÊsd' ¶xyeiw; o‡moi,   

       t°kna, mØ ti pãyhyÉ …w Íperalg« 

1210 t¤yhsin; o‡moi, sunyãnoim¤ soi, t°knon 

 

ÑÑÑÑHHHHrrrraaaakkkklllleeee››››ddddaaaaiiii 

433 o‡moi·  t¤ d∞t' ¶tercaw Œ tãlainã me  

 

ÑÑÑÑIIIIppppppppÒÒÒÒlllluuuuttttoooowwww 

799 o‡moi·  t°knvn moi mÆ ti sulçtai b¤ow;  

874 o‡moi·  tÒd' oÂon êllo prÚw kak“ kakÒn  

1350 épÒlvla tãlaw, o‡moi moi  

1454 o‡moi frenÚw s∞w eÈseboËw te kégay∞w   

 

ÉÉÉÉAAAAnnnnddddrrrroooommmmããããxxxxhhhh 

394 o‡moi kak«n t«nd': Œ tãlain' §mØ patr¤w  

443 o‡moi·  t¤ d∞tã s' oÈ katast°nv, t°knon;  

846 o‡moi pÒtmou. / poË moi purÚw f¤la flÒj; 

1066 o‡moi·  tÒd' ≥dh deinÒn. oÈx ˜son tãxow  

 

ÑÑÑÑEEEEkkkkããããbbbbhhhh 

180 o‡moi t°knon. / Po. t¤ me dusfhme›w; fro¤miã moi kakã 

681 o‡moi, bl°pv dØ pa›d' §mÚn teynhkÒta  

812 o‡moi tãlaina, po› m' Ípejãgeiw pÒda;  

1252 o‡moi, gunaikÒw, …w ¶oix', ≤ss≈menow  

1255 o‡moi t°knvn t«nd' Ùmmãtvn t' §m«n, tãlaw 

 

ÑÑÑÑIIIIkkkk°°°°ttttiiiiddddeeeewwww (Ευριπίδης) 

769 o‡moi·  pÒsƒ sfin sunyane›n ín ≥yelon  

1139 bebçsin, oÈk°t' efis¤n·  o‡moi pãter 

 

ÑÑÑÑHHHHrrrraaaakkkkllll∞∞∞∞wwww 

1050 §ge¤rete.  Xo. o‡moi. / fÒnow ˜sow ˜d' Am. î î, diã m' Ùle›te 
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1374 o‡moi dãmartow ka‹ t°knvn, o‡moi d' §moË, 

…w éyl¤vw p°praga képozeÊgnumai  

 

ÖÖÖÖIIIIvvvvnnnn 

902 o‡moi moi·  ka‹ nËn ¶rrei /ptano›w èrpasye‹w yo¤na /pa›w moi ka‹ so¤ 

966 o‡moi, dÒmvn s«n ˆlbow …w xeimãzetai 

 

TTTTrrrrƒƒƒƒããããddddeeeewwww 

115 o‡moi kefal∞w, o‡moi krotãfvn /pleur«n y', Àw moi pÒyow efll¤jai  

176 o‡moi. tromerå skhnåw ¶lipon 

345 ¶jv te megãlvn §lp¤dvn. o‡moi, t°knon   

578 o‡moi.   An. t¤ paiçn' §mÚn stenãzeiw;  

720 o‡moi, gãmvn tÒd' …w klÊv me›zon kakÒn 

796 o‡moi d¢ s°yen·  t¤ går oÈk ¶xomen;  

1230 Xo. nekr«n ‡akxon. Ek. o‡moi. / Xo. o‡moi d∞ta s«n élãstvn kak«n 

1231 o‡moi d∞ta s«n élãstvn kak«n 

 

ÉÉÉÉHHHHllll°°°°kkkkttttrrrraaaa (Ευριπίδης) 

201 o‡moi toË katafyim°nou /toË te z«ntow élãta 

215 o‡moi, guna›kew, §j°bhn yrhnhmãtvn 

1109 o‡moi tãlaina t«n §m«n bouleumãtvn  

 

ÉÉÉÉIIIIffffiiiigggg°°°°nnnneeeeiiiiaaaa ≤≤≤≤ §§§§nnnn TTTTaaaaÊÊÊÊrrrrooooiiiiwwww 

155 o‡moi <moi> froËdow g°nna  

186 o‡moi, t«n ÉAtreidçn o‡kvn 

187 ¶rrei f«w skÆptrÒn, <tÉ> o‡moi  

216 nÊmfaion, o‡moi, dÊsnumfon  

361 o‡moi (kak«n går t«n tÒt' oÈk émnhmon«) 

855 o‡moi. dok« går oÈ par≈n s' ırçn §ke› 

 

ÑÑÑÑEEEEllll°°°°nnnnhhhh 

1205 o‡moi, dok« m¢n kémÚn œd' ¶xein pÒsin  

 

FFFFoooo¤¤¤¤nnnniiiissssssssaaaaiiii 

1345 o‡moi jumforçw barupotmvtãtaw 

1346 o‡moi kak«n dÊsthnow, Œ tãlaw §g≈ 
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ÉÉÉÉOOOOrrrr°°°°sssstttthhhhwwww 

412 o‡moi divgm«n, oÂw §laÊnomai tãlaw  

722 o‡moi, prod°domai, koÈk°t' efis‹n §lp¤dew 

859 o‡moi·  pros∞lyen §lp¤w, ∂n foboum°nh  

 

BBBBããããkkkkxxxxaaaaiiii 

1248 o‡moi kak«n m¢n pr«ta s«n, ¶peit' §m«n  

 

ÉÉÉÉIIIIffffiiiigggg°°°°nnnneeeeiiiiaaaa ≤≤≤≤ §§§§nnnn AAAAÈÈÈÈllll¤¤¤¤ddddiiii 

136 o‡moi, gn≈maw §j°stan, / afia›, p¤ptv d' efiw êtan 

 
SSSSffff∞∞∞∞kkkkeeeewwww 

1449 o‡m', …w épol« s' aÈto›si to›si kanyãroiw  

 

YYYYeeeessssmmmmooooffffoooorrrriiiiããããzzzzoooouuuussssaaaaiiii 

754 o‡moi t°knon. DÚw moi sfage›on, Man¤a 

 

2. θυµός 
AAAA‡‡‡‡aaaawwww 

367 o‡moi g°lvtow, oÂon Íbr¤syhn êra  

791 o‡moi, t¤ fπw, ênyrvpe; m«n Ùl≈lamen;  

 

ÉÉÉÉAAAAnnnnttttiiiiggggÒÒÒÒnnnnhhhh 

49 o‡moi·  frÒnhson, Œ kasignÆth, patØr  

86 o‡moi, kataÊda·  pollÚn §xy¤vn ¶s˙  

 

TTTTrrrraaaaxxxx¤¤¤¤nnnniiiiaaaaiiii 

1133 o‡moi·  pr‹n …w xr∞n sf' §j §m∞w yane›n xerÒw;  

 

ÖÖÖÖIIIIvvvvnnnn 

832 o‡moi, kakoÊrgouw êndraw …w ée‹ stug« 

 

ÉÉÉÉAAAAxxxxaaaarrrrnnnn∞∞∞∞wwww 

590 o‡m' …w teynÆjeiw.  DI.  Mhdam«w, Œ Lãmaxe 

1081 o‡moi kakoda¤mvn, katagelòw ≥dh sÊ mou  

1116 o‡m' …w Íbr¤zeiw.    DI. Tåw ékr¤daw kr¤nei polÊ  

 

ÑÑÑÑIIIIpppppppp∞∞∞∞wwww 
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183 o‡moi, t¤ pot' ¶sy' ˜ti sautÚn oÈ f∫w êjion;  

998 o‡m' …w xese¤v, koÈx ëpantaw §kf°rv 

 

NNNNeeeeffff°°°°llllaaaaiiii 

57 o‡moi. t¤ gãr moi tÚn pÒthn ∏ptew lÊxnon;  

 

ÉÉÉÉÄÄÄÄOOOOrrrrnnnniiiiyyyyeeeewwww  (και αηδία) 

1501 o‡m' …w bdelÊttoma¤ se.  PR. T¤ går ı ZeÁw  

 

3. απορία 
AAAA‡‡‡‡aaaawwww 

809 o‡moi, t¤ drãsv, t°knon; oÈx fldrut°on.  

920 o‡moi, t¤ drãsv; t¤w se bastãsei f¤lvn;  

1024 o‡moi, t¤ drãsv; p«w s' épospãsv pikroË  

 

OOOOfifififidddd¤¤¤¤ppppoooouuuuwwww TTTTÊÊÊÊrrrraaaannnnnnnnoooowwww 

1419 o‡moi, t¤ d∞ta l°jomen prÚw tÒnd' ¶pow;  

 

FFFFiiiillllooookkkkttttÆÆÆÆtttthhhhwwww 

969 o‡moi, t¤ drãsv; mÆpot' �felon lipe›n  

1063 o‡moi·  t¤ drãsv dÊsmorow; SÁ to›w §mo›w  

1350 o‡moi, t¤ drãsv; p«w épistÆsv lÒgoiw  

 

OOOOfifififidddd¤¤¤¤ppppoooouuuuwwww §§§§pppp‹‹‹‹ KKKKoooollllvvvvnnnn““““ 

1254 o‡moi, t¤ drãsv; pÒtera témautoË kakå  

 

ÉÉÉÉÄÄÄÄAAAAllllkkkkhhhhssssttttiiiiwwww 

380 o‡moi, t¤ drãsv d∞ta soË monoÊmenow;  

 

MMMMÆÆÆÆddddeeeeiiiiaaaa 

1271 o‡moi, t¤ drãsv; po› fÊgv mhtrÚw x°raw;  

 

ÑÑÑÑIIIIppppppppÒÒÒÒlllluuuuttttoooowwww 

1051 o‡moi, t¤ drãseiw; oÈd¢ mhnutØn xrÒnon  

1446 o‡moi, t°knon, t¤ dròw me tÚn dusda¤mona;  

 

ÑÑÑÑEEEEkkkkããããbbbbhhhh 

419 o‡moi·  t¤ drãsv; po› teleutÆsv b¤on;  
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712 o‡moi, t¤ l°jeiw; xrusÚn …w ¶xoi ktan≈n;  

 

ÑÑÑÑHHHHrrrraaaakkkkllll∞∞∞∞wwww 

1157 o‡moi, t¤ drãsv; po› kak«n §rhm¤an  

 
ÖÖÖÖIIIIvvvvnnnn 

1113 o‡moi, t¤ l°jeiw; oÎti pou lelÆmmeya  

 

ÉÉÉÉHHHHllll°°°°kkkkttttrrrraaaa (Ευριπίδης) 

243 o‡moi, t¤ gãr moi t«nd° g' §st‹ f¤lteron;  

 

ÉÉÉÉIIIIffffiiiigggg°°°°nnnneeeeiiiiaaaa ≤≤≤≤ §§§§nnnn TTTTaaaaÊÊÊÊrrrrooooiiiiwwww 

291 o‡moi, ktene› me·  po› fÊgv; par∞n dÉ ırçn 

1028 o‡moi, diefyãrmesya·  p«w svye›men ên;  

 

FFFFoooo¤¤¤¤nnnniiiissssssssaaaaiiii 

1310 o‡moi, t¤ drãsv; pÒter' §mautÚn µ pÒlin  

 

ÉÉÉÉOOOOrrrr°°°°sssstttthhhhwwww 

849 o‡moi·  t¤ xr∞m' ¶drase; t¤w d' ¶peis° nin;  

1610 o‡moi, t¤ drãsv; Or. pe›y' §w ÉArge¤ouw mol∆n . . .   

 

ÉÉÉÉIIIIffffiiiigggg°°°°nnnneeeeiiiiaaaa ≤≤≤≤ §§§§nnnn AAAAÈÈÈÈllll¤¤¤¤ddddiiii 

442 o‡moi, t¤ f« dÊsthnow; êrjvmai pÒyen;  

 

KKKKÊÊÊÊkkkkllllvvvvcccc 

193 o‡moi·  KÊklvc ˜d' ¶rxetai·  t¤ drãsomen;  

 

NNNNeeeeffff°°°°llllaaaaiiii 

844 o‡moi·  t¤ drãsv parafronoËntow toË patrÒw;  

 

LLLLuuuussssiiiissssttttrrrrããããtttthhhh 

954 o‡moi t¤ pãyv; T¤na binÆsv  

 

4. τρόµος 

 

ÉÉÉÉHHHHllll°°°°kkkkttttrrrraaaa (Σοφοκλής) 

1475 o‡moi, t¤ leÊssv;     OR. T¤na fobª; t¤n' égnoe›w;  
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OOOOfifififidddd¤¤¤¤ppppoooouuuuwwww TTTTÊÊÊÊrrrraaaannnnnnnnoooowwww 

1169 o‡moi, prÚw aÈt“ g' efim‹ t“ dein“ l°gein 

 

ÉÉÉÉOOOOrrrr°°°°sssstttthhhhwwww 

253 o‡moi, kas¤gnht', ̂ mma sÚn tarãssetai 

 

EEEEfifififirrrrÆÆÆÆnnnnhhhh 

173 o‡m' …w d°doika, koÈk°ti sk≈ptvn l°gv  

 

5. έκπληξη 
OOOOfifififidddd¤¤¤¤ppppoooouuuuwwww TTTTÊÊÊÊrrrraaaannnnnnnnoooowwww 

1033 o‡moi, t¤ toËt' érxa›on §nn°peiw kakÒn;  

 

ÉÉÉÉAAAAnnnnttttiiiiggggÒÒÒÒnnnnhhhh 

320 o‡m', …w lãlhma d∞lon §kpefukÚw e‰ 

839 o‡moi gel«mai.  

1294 o‡moi,/ kakÚn tÒd' êllo deÊteron bl°pv tãlaw (θλίψη) 

 

TTTTrrrraaaaxxxx¤¤¤¤nnnniiiiaaaaiiii 

741 o‡moi, t¤n' §jÆnegkaw, Œ t°knon, lÒgon; 

1203 o‡moi, pãter, t¤ e‰paw; OÂã m' e‡rgasai  

1206 o‡moi mãl' aÔyiw, oÂã m' §kkalª, pãter 

1230 o‡moi. TÚ m¢n nosoËnti yumoËsyai kakÒn 

1241 o‡moi, tãx', …w ¶oikaw, …w nose›w frãseiw 

 

FFFFiiiillllooookkkkttttÆÆÆÆtttthhhhwwww 

363 Ofl d' e‰pon, o‡moi, tlhmon°staton lÒgon 

917 o‡moi, t¤ e‰paw;   NE. MØ st°naze pr‹n mãy˙w 

976 o‡moi, t¤w ènÆr; îr' ÉOduss°vw klÊv;  

 

MMMMÆÆÆÆddddeeeeiiiiaaaa 

1310 o‡moi t¤ l°jeiw; Àw m' ép≈lesaw, gÊnai 

 

ÑÑÑÑIIIIppppppppÒÒÒÒlllluuuuttttoooowwww 

309  o‡moi.  Tr. yiggãnei s°yen tÒde; (θλίψη) 

353 o‡moi, t¤ l°jeiw, t°knon; Àw m' ép≈lesaw 
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1064 o‡moi, tÚ semnÚn Àw m' époktene› tÚ sÒn 

 

ÉÉÉÉAAAAnnnnddddrrrroooommmmããããxxxxhhhh 

70 o‡moi·  p°pustai tÚn §mÚn ¶kyeton gÒnon;  

 

ÑÑÑÑEEEEkkkkããããbbbbhhhh 

511 o‡moi, t¤ l°jeiw; oÈk êr' …w yanoum°nouw  

 

ÑÑÑÑIIIIkkkk°°°°ttttiiiiddddeeeewwww (Ευριπίδης) 

156 o‡moi; di≈keiw m' √ mãlist' §g∆ 'sfãlhn 

 

ÑÑÑÑHHHHrrrraaaakkkkllll∞∞∞∞wwww 

1132 o‡moi·  t¤n' ˆcin tÆnde d°rkomai tãlaw; (τρόµος) 

1146 o‡moi·  t¤ d∞ta fe¤domai cux∞w §m∞w  

 

ÖÖÖÖIIIIvvvvnnnn 

923 o‡moi, m°gaw yhsaurÚw …w éno¤gnutai  

 

ÉÉÉÉHHHHllll°°°°kkkkttttrrrraaaa (Ευριπίδης) 

290 o‡moi, tÒd' oÂon e‰paw·  . . . a‡syhsiw går oÔn 

 

FFFFoooo¤¤¤¤nnnniiiissssssssaaaaiiii 

1332 o‡moi, tÚ m¢n shme›on efisor« tÒde 

 

BBBBããããkkkkxxxxaaaaiiii 

805 o‡moi·  tÒd' ≥dh dÒlion ¶w §m¢ mhxanò 

 

ÉÉÉÉIIIIffffiiiigggg°°°°nnnneeeeiiiiaaaa ≤≤≤≤ §§§§nnnn AAAAÈÈÈÈllll¤¤¤¤ddddiiii 

742 o‡moi·  mãthn ¬j', §lp¤dow d' épesfãlhn 

 

KKKKÊÊÊÊkkkkllllvvvvcccc 

589 o‡moi·  pikrÒtaton o‰non ˆcomai tãxa  

687 o‡moi gel«mai·  kertome›t° m' §n kako›w 

 

ÑÑÑÑIIIIpppppppp∞∞∞∞wwww 

97 O‡moi, t¤ poy' ≤mçw §rgãsei t“ s“ pot“;  

464 O‡moi sÁ d' oÈd¢n §j èmajourgoË l°geiw;  
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NNNNeeeeffff°°°°llllaaaaiiii 

729 képaiÒlhm'.    ST.  o‡moi t¤w ín d∞t' §pibãloi  

791 o‡moi. t¤ oÔn d∞y' ı kakoda¤mvn pe¤somai;  

1238 o‡m' …w katagelòw.   ST. ©j xoçw xvrÆsetai.  

1476 o‡moi parano¤aw. …w §mainÒmhn êra  

1497 o‡moi·  t¤w ≤m«n purpole› tØn ofik¤an;  

 

SSSSffff∞∞∞∞kkkkeeeewwww 

24 o‡moi, t¤ d∞tã moi kakÚn genÆsetai  

137 o‡moi.   SV.    t¤ §sti;     JA. Bdelukl°vn én¤statai 

696 taut¤ me poioËs'; o‡moi, t¤ l°geiw; Àw mou tÚn y›na  

713 o‡moi, t¤ p°pony'; …w nãrkh mou katå t∞w xeirÚw kataxe›- 

          tai;  

849 o‡moi, diatr¤beiw képole›w trichmer«n 

995 pãter pãter, t¤ p°ponyaw; o‡moi. poË 'sy' Ïdvr;  

 

EEEEfifififirrrrÆÆÆÆnnnnhhhh 

1245 o‡moi katagelòw.  TR.  ÉAll' ßteron parain°sv 

1255 o‡m', Œ kranopo¤', …w éyl¤vw peprãgamen 

 

ÉÉÉÉÄÄÄÄOOOOrrrrnnnniiiiyyyyeeeewwww 

12 o‡moi.  PI.   SÁ m°n, Œ tçn, tØn ıdÚn taÊthn ‡yi 

145 parå tØn §ruyrån yãlattan.    EU. o‡moi, mhdam«w  

307 âAr' épeiloËs¤n ge n“n; o‡moi, kexÆnas¤n g° toi  

 

LLLLuuuussssiiiissssttttrrrrããããtttthhhh 

462 o‡m' …w kak«w p°prag° mou tÚ tojikÒn 

 

YYYYeeeessssmmmmooooffffoooorrrriiiiããããzzzzoooouuuussssaaaaiiii 

780 kÆrukaw §m«n mÒxyvn. o‡moi, / tout‹ tÚ =« moxyhrÒn 

920 o‡m' …w panoËrgow kaÈtÚw e‰na¤ moi doke›w  

1212 o‡m' »w épÒlvlo. PoË tÚ g°ront' §nteuten¤;  

1216 o‡moi, / t¤ drçsi; Po› tÚ grñdi'; ÉArtamouj¤a 

 

BBBBããããttttrrrraaaaxxxxooooiiii 

309 o‡moi, pÒyen moi tå kakå taut‹ pros°pesen;  

657 o‡moi.     AI.  T¤ §sti;   JA. TØn êkanyan ¶jele 
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ÑÑÑÑEEEEkkkkkkkkllllhhhhssssiiiiããããzzzzoooouuuussssaaaaiiii 

1021 o‡moi ProkroÊsthw tÆmeron genÆsomai 

 

6. οίκτος 
ÉÉÉÉAAAAnnnnttttiiiiggggÒÒÒÒnnnnhhhh 

82 o‡moi tala¤nhw, …w Íperd°doikã sou 

554 o‡moi tãlaina, kémplãkv toË soË mÒrou;  

 

7. αγανάκτηση 
ÉÉÉÉÄÄÄÄAAAAllllkkkkhhhhssssttttiiiiwwww 

914 da¤monow; o‡moi. polÁ går tÚ m°son 

1064 o‡moi. kÒmize prÚw ye«n §j Ùmmãtvn  

 

MMMMÆÆÆÆddddeeeeiiiiaaaa 

1371 o·d' efis¤n, o‡moi, s“ kãr& miãstorew 

 

ÑÑÑÑHHHHrrrraaaakkkklllleeee››››ddddaaaaiiii 

224 flk°taw élÆtaw suggene›w -o‡moi, kak«n 

 

ÑÑÑÑIIIIppppppppÒÒÒÒlllluuuuttttoooowwww 

1312 o‡moi. Ar. dãknei se, YhseË, mËyow; éll' ¶x' ¥suxow 

 

ÉÉÉÉAAAAnnnnddddrrrroooommmmããããxxxxhhhh 

384 o‡moi, pikrån klÆrvsin a·res¤n t° moi  

435 o‡moi·  dÒlƒ m' Íp∞lyew, ±patÆmeya 

693 o‡moi, kay' ÑEllãd' …w kak«w nom¤zetai 

 

ÑÑÑÑEEEEkkkkããããbbbbhhhh 

191 o‡moi mçter, p«w fy°gg˙;   

 

ÑÑÑÑIIIIkkkk°°°°ttttiiiiddddeeeewwww (Ευριπίδης) 

1080 o‡moi·  t¤ dØ broto›sin oÈk ¶stin tÒde 

 

ÑÑÑÑHHHHrrrraaaakkkkllll∞∞∞∞wwww 

1340 o‡moi·  pãrerga <   > tãd' ¶st' §m«n kak«n  

 

ÖÖÖÖIIIIvvvvnnnn 
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359 o‡moi·  prosƒdÚw ≤ tÊxh t»m“ pãyei 

 

TTTTrrrrƒƒƒƒããããddddeeeewwww 

1187 o‡moi, tå pÒll' éspãsmay' a· t' §ma‹ trofa‹  

 

8. χαρά 
ÉÉÉÉAAAAxxxxaaaarrrrnnnn∞∞∞∞wwww 

67  §p' EÈyum°nouw êrxontow.    DI.  o‡moi t«n draxm«n 

 

NNNNeeeeffff°°°°llllaaaaiiii 

773 SV.   sof«w ge nØ tåw Xãritaw.     ST.  o‡m', …w ¥domai  

 

EEEEfifififirrrrÆÆÆÆnnnnhhhh 

425 o‡m' …w §leÆmvn e‡m' ée‹ t«n xrus¤dvn 

 

YYYYeeeessssmmmmooooffffoooorrrriiiiããããzzzzoooouuuussssaaaaiiii 

1185 o‡m' »w st°ripo tÚ titt¤', �sper goggÊlh 

 

9. πόνος 
ÉÉÉÉAAAAxxxxaaaarrrrnnnn∞∞∞∞wwww 

105 o‡moi kakoda¤mvn …w saf«w.    PR.   T¤ d' aÔ l°gei;  

163 ı svs¤poliw. o‡moi tãlaw épÒllumai 

174 o‡moi tãlaw, muttvtÚn ˜son ép≈lesa 

209 ÉEkp°feug', o‡xetai froËdow. o‡moi tãlaw t«n §t«n t«n  

                        §m«n 

473 o‡moi kakoda¤mvn, …w épÒlvl'. ÉEpelayÒmhn  

1018 o‡moi tãlaw.    DI.âV ÑHrãkleiw, t¤w oÍtos¤;  

1036 o‡moi kakoda¤mvn to›n gevrgo›n boid¤oin  

1116 O‡m' …w Íbr¤zeiw.    DI. Tåw ékr¤daw kr¤nei polÊ 

 

ÑÑÑÑIIIIpppppppp∞∞∞∞wwww 

139  ÍpÚ bursop≈lou;  DH.  NØ D¤'.      NI. o‡moi de¤laiow 

234 o‡moi kakoda¤mvn ı Paflag∆n §j°rxetai 

340 O‡moi, diarragÆsomai.   AL.  Ka‹ mØn §g∆ oÈ parÆsv 

752 o‡moi kakoda¤mvn, …w épÒlvl'. ÑO går g°rvn  

858 o‡moi tãlaw·  ¶xousi går pÒrpakaw; âV pÒnhre 

887 o‡moi tãlaw, o·oiw piyhkiomo›w me perielaÊneiw 



 266 

1200 o‡moi tãlaw, éd¤kvw ge têm' ÍfÆrpasaw  

1206 o‡moi kakoda¤mvn, ÍperanaideuyÆsomai 

1218 ÑOròw <tãd';>     DH.  o‡moi, t«n égay«n ˜svn pl°a  

1243 o‡moi kakoda¤mvn·  oÈk°t' oÈd°n efim' §g≈ 

1248 O‡moi, p°praktai toË yeoË tÚ y°sfaton 

 

NNNNeeeeffff°°°°llllaaaaiiii 

23 ̃ t' §priãmhn tÚn koppat¤an. o‡moi tãlaw 

256 §p‹ t¤ st°fanon; o‡moi, S≈kratew 

504 o‡moi kakoda¤mvn, ≤miynØw genÆsomai  

742 Ùry«w diair«n ka‹ skop«n.     ST.  o‡moi tãlaw 

1324 o‡moi kakoda¤mvn t∞w kefal∞w ka‹ t∞w gnãyou 

1473 diå touton‹ tÚn d›non. o‡moi de¤laiow  

 

SSSSffff∞∞∞∞kkkkeeeewwww 

40   ·sth bÒeion dhmÒn.    JA.  o‡moi de¤laiow 

165 JA. éll' oÈk ¶xeiw ÙdÒntaw.    FI. o‡moi de¤laiow 

202 ènÊsaw ti proskÊlison.   SV. o‡moi de¤laiow  

207 o‡moi kakoda¤mvn·  stroËyow ènØr g¤gnetai 

1150 ka‹ st∞y' énampisxÒmenow.     FI. o‡moi de¤laiow 

1417 o‡moi kakoda¤mvn. proskaloËma¤ s' Œ g°ron 

 

EEEEfifififirrrrÆÆÆÆnnnnhhhh 

79 o‡moi tãlaw·  ‡te deËro deËr', Œ ge¤tonew  

233 m°llei·  yorube› goËn ¶ndoyen.     TR. o‡moi de¤laiow 

257 ÑVw drimÊw. o‡moi moi tãlaw, Œ d°spota 

280 o‡moi tãlaw, o‡moi ge kêt' o‡moi mãla 

1210 o‡m' …w proy°lumnÒn m', Œ Truga›', ép≈lesaw 

 

ÉÉÉÉÄÄÄÄOOOOrrrrnnnniiiiyyyyeeeewwww 

62 o‡moi tãlaw, ÙrniyoyÆra toutv¤ 

86 o‡moi kakoda¤mvn, x» koloiÒw mo‡xetai  

990 OÈk e‰ yÊraz'; ÉEw kÒrakaw.       XR.  o‡moi de¤laiow  

1019 o‡moi kakoda¤mvn.     PI.   OÈk ¶legon §g∆ pãlai;  

1052 o‡moi kakoda¤mvn, ka‹ sÁ går §ntaËy' ∑sy' ¶ti;  

1260 o‡moi tãlaw. OÎkoun •t°rvse petom°nh  

1464 o‡moi tãlaw, mãstig' ¶xeiw.     PI.  Pter∆ m¢n oÔn 
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1466 o‡moi tãlaw.      PI.  OÈ pterugie›w §nteuyen¤;  

1494 o‡moi tãlaw, ı ZeÁw ˜pvw mÆ m' ˆcetai 

1646 o‡moi tãlaw oÂÒn se perisof¤zetai 

 

LLLLuuuussssiiiissssttttrrrrããããtttthhhh 

382 o‡moi tãlaw.   X. GU.  M«n yermÚn ∑n;  

449 o‡moi kakoda¤mvn·  §pil°loif' ı tojÒthw 

845 o‡moi kakoda¤mvn, oÂow ı spasmÒw m' ¶xei  

 

YYYYeeeessssmmmmooooffffoooorrrriiiiããããzzzzoooouuuussssaaaaiiii 

232 o‡moi kakoda¤mvn, cilÚw aÔ strateÊsomai  

237 o‡moi kakoda¤mvn, delfãkion genÆsomai 

241 o‡moi tãlaw. ÜUdvr Ïdvr, Œ ge¤tonew 

625 MN. ÑH de›n' ¶moig'.    KL. o‡moi tãlaw, oÈd¢n l°geiw 

1004 o‡moi kakoda¤mvn, mçllon §pikroÊeiw sÊ ge 

 

BBBBããããttttrrrraaaaxxxxooooiiii 

33 o‡moi kakoda¤mvn·  t¤ går §g∆ oÈk §naumãxoun;  

196 o‡moi kakoda¤mvn, t“ jun°tuxon §ji≈n;  

307 o‡moi tãlaw, …w »xr¤as' aÈtØn fid≈n 

926 êgnvta to›w yevm°noiw.  AI.  o‡moi tãlaw 

1214 o‡moi peplÆgmey' aÔyiw ÍpÚ t∞w lhkÊyou 

 

ÑÑÑÑEEEEkkkkkkkkllllhhhhssssiiiiããããzzzzoooouuuussssaaaaiiii 

323 o‡moi kakoda¤mvn, ̃ ti g°rvn Ãn ±gÒmhn  

391 èlektru∆n §fy°gget'.    BL. o‡moi de¤laiow  

1021 o‡moi ProkroÊsthw tÆmeron genÆsomai 

1051 prÒteron kayeÊdein aÈtÒn;  Ne. o‡moi de¤laiow 

1093 o‡moi kakoda¤mvn §ggÁw ≥dh t∞w yÊraw  

 

PPPPllllooooËËËËttttoooowwww 

169 o‡moi tãlaw, taut¤ m' §lãnyanen pãlai 

389 OÏtv pãnu pollå k°klofaw;     XR. o‡moi t«n kak«n  

850 o‡moi kakoda¤mvn, …w épÒlvla de¤laiow 

880 o‡moi tãlaw·  m«n ka‹ sÁ met°xvn katagelòw;  

899 toÊtouw Íbr¤zein efiw ¶m';  o‡m' …w êxyomai  

930 o‡moi tãlaw épodÊomai mey' ≤m°ran 
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934 o‡moi perie¤lhmmai mÒnow.   KA.  Nun‹ boòw;   

935 o‡moi mãl' aÔyiw.     KA.  DÚw sÊ moi tÚ trib≈nion  

1125 §n¤ote toiaËt' égãy' ¶xvn;    ER.  o‡moi tãlaw  

1126 o‡moi plakoËntow toË 'n tetrãdi pepemm°nou 

1128 o‡moi d¢ kvl∞w ∂n §g∆ katÆsyion (έκπληξη) 

1132 o‡moi d¢ kÊlikow ‡son ‡sƒ kekram°nhw. (έκπληξη) 

 

 

o‡moio‡moio‡moio‡moi, pano¤moipano¤moipano¤moipano¤moi    

 

1. θλίψη 
XXXXoooohhhhffffÒÒÒÒrrrrooooiiii 

875 o‡moi, pano¤moi despÒtou <peplhgm°nou> 

 

 

ÚÚÚÚ    ÚÚÚÚ Ò Ò Ò Ò, åååå    åååå    ãããã     

 

1.θλίψη (ίσως εκτεταµένος τύπος του ÙçÙçÙçÙç) 

ÑÑÑÑIIIIkkkk°°°°ttttiiiiddddeeeewwww (Αισχύλος) 

825 Ú Ú Ò, å å å ·   ̃ de mãrpiw nãiow gãiow 

 

¯ ¯ ˆ¯ ¯ ˆ¯ ¯ ˆ¯ ¯ ˆ, papapapa›papapapa›papapapa›papapapa›    

 

1. έκπληξη 
YYYYeeeessssmmmmooooffffoooorrrriiiiããããzzzzoooouuuussssaaaaiiii 

1191 TO. ̄  ¯ ˆ, papapapa›,  

           »w glukerÚ tÚ gl«ss', �sper ÉAttikÚw m°liw 

 

 

ÙÙÙÙtttt(tttt)oooottttoooo›››› 

 

1. πόνος, θλίψη 
PPPP°°°°rrrrssssaaaaiiii 

268 Ùtototo›, mãtan    

274 Ùtototo›, f¤lvn  
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918 Ùtoto›, basileË, stratiçw égay∞w 

1044 Ùtotototo›.  

         bare›ã g' ëde sumforã 

1051 Je. §pory¤az° nun gÒoiw.  

         Ùtotototo› 

 

ÑÑÑÑIIIIkkkk°°°°ttttiiiiddddeeeewwww (Αισχύλος) 

889 ̂ nar ˆnar m°lan,  

        Ùtotototo› 

899 Ùtotototo›,  

       mç Gç mç Gç boån  

 

ÉÉÉÉAAAAggggaaaammmm°°°°mmmmnnnnvvvvnnnn 

1257 Ùtoto›, LÊkei' ÖApollon, o‚ §g∆ §g≈ 

 

XXXXoooohhhhffffÒÒÒÒrrrrooooiiii 

158  klÊ', Œ d°spot', §j émaurçw frenÒw.  

        Ùtotototototo› 

 
ÉÉÉÉAAAAnnnnddddrrrroooommmmããããxxxxhhhh 

1197Ùttotototo›, yanÒnta despÒtan gÒoiw                                                     

1200 Ùttotototo›, diãdoxã <soi> tãlaw §g∆  

 

ÑÑÑÑHHHHrrrraaaakkkkllll∞∞∞∞wwww 

875 Ùtototo›, st°najon·  époke¤retai  

 

ÖÖÖÖIIIIvvvvnnnn 

790 Ùtototo›·  tÚn d' §mÚn êteknon êteknon ¶lak' 

 

TTTTrrrrƒƒƒƒããããddddeeeewwww 

1287 Ùtotototo›.  

         KrÒnie, prÊtani FrÊgie, gen°ta 

1294 Ùtotototo›.  

        l°lampen ÖIliow  

 
FFFFoooo¤¤¤¤nnnniiiissssssssaaaaiiii 

1530 Ùtototo›, le›pe soÁw / dÒmouw, élaÚn ˆmma f°rvn 
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ÉÉÉÉOOOOrrrr°°°°sssstttthhhhwwww 

1390  Ùttoto›·   

          fial°mvn fial°mvn/ Dardan¤a tlãmvn 

 

 

 

ÙÙÙÙtttt(tttt)oooottttoooo›››› ÙÙÙÙtttt(tttt)oooottttoooo›››› 

 

1. πόνος, θλίψη 

ÉÉÉÉHHHHllll°°°°kkkkttttrrrraaaa (Σοφοκλής) 

                      1245 Ùttoto› <Ùttoto›> 

 

 

Ùtotototo› pÒpoi dçÙtotototo› pÒpoi dçÙtotototo› pÒpoi dçÙtotototo› pÒpoi dç    

 

1. απόγνωση 
ÉÉÉÉAAAAggggaaaammmm°°°°mmmmnnnnvvvvnnnn 

1072 Ùtotototo› pÒpoi dç 

1076 Ùtotototo› pÒpoi dç 

 

 

ppppaaaappppaaaa›››› 

 

1. πόνος 
PPPP°°°°rrrrssssaaaaiiii 

1032 ka‹ pl°on µ papa› m¢n oÔn (έµµεση εκφορά) 

 

FFFFiiiillllooookkkkttttÆÆÆÆtttthhhhwwww 

                       745 ÉApÒlvla, t°knon·  brÊkomai, t°knon·  papa›,  

                         épappapappa›, pappapappapappapa› 

                       754 P«w oÈk o‰sya; pappapappapa› 

786 papa› mãl', Œ poÊw, oÂã m' §rgãs˙ kakã (σωµατικός) 

793 papa› mãl' aÔyiw. âV diplo› strathlãtai (σωµατικός) 

895 papa›·  t¤ d∞t' í<n> dr“m' §g∆ toÈny°nde ge;  
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ÉÉÉÉÄÄÄÄAAAAllllkkkkhhhhssssttttiiiiwwww 

226 papa› ……….../ Œ pa› F°rhtow, oÂ' ¶pra-/ jaw dãmartow sçw stere¤w 

 

LLLLuuuussssiiiissssttttrrrrããããtttthhhh 

215  ˜stiw prÚw §m¢ prÒseisin §stuk≈w. Papa›,  

      ÍpolÊeta¤ mou tå gÒnat', Œ Lusistrãth 

 

2. αποτροπιασµός 
ÉÉÉÉAAAAggggaaaammmm°°°°mmmmnnnnvvvvnnnn 

1256 papa›, oÂon tÚ pËr·  §p°rxetai d° moi 

 

EEEEÈÈÈÈmmmmeeeennnn¤¤¤¤ddddeeeewwww 

262 dusagkÒmiston, papa› 

 

ÉÉÉÉHHHHllll°°°°kkkkttttrrrraaaa (Σοφοκλής) 

866 êter §mçn xer«n/ XO. papa›. / HL. k°keuyen, oÎte tou tãfou éntiãsaw  

 

OOOOfifififidddd¤¤¤¤ppppoooouuuuwwww §§§§pppp‹‹‹‹ KKKKoooollllvvvvnnnn““““ 

544 XO. patrÒw;  OI. papa›, deut°ran ¶paisaw, §p‹ nÒsƒ nÒson   

 

ÑÑÑÑHHHHrrrraaaakkkkllll∞∞∞∞wwww 

1120 papa›, tÒd' …w Ïpopton ºn¤jv pãlin 

 

ÉÉÉÉIIIIffffiiiigggg°°°°nnnneeeeiiiiaaaa ≤≤≤≤ §§§§nnnn AAAAÈÈÈÈllll¤¤¤¤ddddiiii 

655 papa›. tÚ sigçn oÈ sy°nv·  s¢ d' ænesa  

 

3. έκπληξη 
KKKKÊÊÊÊkkkkllllvvvvcccc 

110 papa›·  tÚn aÈtÚn da¤mon' §jantle›w §mo¤  

572 papa›, sofÒn ge tÚ jÊlon t∞w émp°lou 

 

4. θλίψη 
PPPPllllooooËËËËttttoooowwww 

220 papa›, ponhroÊw g' e‰paw ≤m›n jummãxouw 
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ppppapa›apa›apa›apa›, feËfeËfeËfeË 

 

1. πόνος 
FFFFiiiillllooookkkkttttÆÆÆÆtttthhhhwwww 

785 papa›, feË·  / papa› mãl', Œ poÊw, oÂã m' §rgãs˙ kakã 

 

 

papaipapaipapaipapaiããããjjjj    

 

1.ευχάριστη έκπληξη 
KKKKÊÊÊÊkkkkllllvvvvcccc 

153 Od.   fidoÊ.   Si. papaiãj, …w kalØn ÙsmØn ¶xei  

 

LLLLuuuussssiiiissssttttrrrrããããtttthhhh 

924 ÉIdoÊ.  

                              papaiãj. äHk° nun tax°vw pãnu  

 

 

papappapappapappapapaaaa›››› 

 

1. έκπληξη 
KKKKÊÊÊÊkkkkllllvvvvcccc 

503 papapa›·  pl°vw m¢n o‡nou / gãnumai <d¢> daitÚw ¥bai 

 

 

 

pappåj pappãjpappåj pappãjpappåj pappãjpappåj pappãj    

 

Ηχοµιµητικό. 
NNNNeeeeffff°°°°llllaaaaiiii 

390-91 étr°maw pr«ton, pappåj pappãj, kêpeit' §pãgei papapappãj·   

      x�tan x°zv, komidª brontò, papapappãj, Àsper §ke›nai   
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ppppÒÒÒÒppppooooiiii ddddçççç 

 

1. τρόµος 
XXXXoooohhhhffffÒÒÒÒrrrrooooiiii 

405 pÒpoi dç nert°rvn turann¤dew                                                                

 

ppppooooppppoooo›››› 

 

1. πόνος 
PPPP°°°°rrrrssssaaaaiiii 

550 J°rjhw m¢n êgagen, popo› 

560 nçew m¢n êgagon, popo› 

 

 

 

rrrruuuuppppppppaaaappppaaaa›››› 

 

Κραυγή των ναυτικών. 

 

SSSSffff∞∞∞∞kkkkeeeewwww 

909 ¶rgvn d°drake kém¢ ka‹ tÚ =uppapa›  

 

BBBBããããttttrrrraaaaxxxxooooiiii 

1073 oÈk ±p¤stant' éll' µ mçzan kal°sai ka‹ «ÑRuppapa›» 

                       efipe›n 

 

tttt∞∞∞∞ 

 

Χρησιµοποιείται για να επιστήσει την προσοχή. 

ÑÑÑÑOOOOmmmmÆÆÆÆrrrroooouuuu, ÉÉÉÉIIIIlllliiiiååååwwww 

Ξ 219  t∞ nËn toËton flmãnta te“ §gkãtyeo kÒlpƒ  

Ψ 618 t∞ nËn, ka‹ so‹ toËto g°ron keimÆlion ¶stv  

Ω 287 t∞ spe›son Di‹ patr¤, ka‹ eÎxeo o‡kad' flk°syai  



 274 

 

ÑÑÑÑOOOOmmmmÆÆÆÆrrrroooouuuu, ÉÉÉÉOOOOddddÊÊÊÊsssssssseeeeiiiiaaaa 

ε 346 t∞ d°, tÒde krÆdemnon ÍpÚ st°rnoio tanÊssai  

θ 477 k∞ruj, t∞ dÆ, toËto pÒre kr°aw, ̂ fra fãg˙si 

ι 347 KÊklvc, t∞, p¤e o‰non, §pe‹ fãgew éndrÒmea kr°a  

κ 287 t∞, tÒde fãrmakon §sylÚn ¶xvn §w d≈mata K¤rkhw  

 

 

tÆnella tÆnella tÆnella tÆnella (kall¤nikkall¤nikkall¤nikkall¤nikoooowwww) 

 

1. λατρευτική κραυγή 

Αρχίλοχος Ύµνος στον Ηρακλή 

1.4 tÆnella kall¤nike  xa›re ênaj ÑHrãkleiw  

 

2. κραυγή νίκης 
ÉÉÉÉÄÄÄÄOOOOrrrrnnnniiiiyyyyeeeewwww 

1764 tÆnella kall¤nikow, Œ  

       daimÒnvn Íp°rtate   

 

ÉÉÉÉAAAAxxxxaaaarrrrnnnn∞∞∞∞wwww 

                       1227 DI. ÑOrçte touton‹ kenÒn. TÆnella kall¤nikow  

                  1228 XO. TÆnella d∞t', e‡per kale›w g', Œ pr°sbu, kall¤nikow  

                  1229 DI. Ka‹ prÒw g' êkraton §gx°aw êmustin §j°laca  

                  1230 XO. TÆnellã nun, Œ gennãda·  x≈rei lab∆n tÚn éskÒn 

                  1231 DI. ÜEpesy° nun õdontew·  âV tÆnella kall¤nikow  

                  1232 XO.ÉAll' •cÒmesya sØn xãrin /tÆnella kall¤nikon õ-/ 

dontew s¢ ka‹ tÚn éskÒn   

 

 

ttttoooottttoooo›››› 

 

1. πόνος 
PPPP°°°°rrrrssssaaaaiiii 

551 J°rjhw d' ép≈lesen, toto› 

561 nçew d' ép≈lesan, toto› 
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TTTTrrrraaaaxxxx¤¤¤¤nnnniiiiaaaaiiii 

1010 äHpta¤ mou, tototo›, ¥d' aÔy' ßrpei. PÒyen ¶st', Ã  

 

 

 

ttttooooffffllllaaaattttttttooooyyyyrrrraaaatttt 

 

Ηχοµιµητικό του ήχου της λύρας. 
BBBBããããttttrrrraaaaxxxxooooiiii 

1286 toflattoyrat toflattoyrat  

1288 toflattoyrat toflattoyrat  

1290 toflattoyrat toflattoyrat 

1292 toflattoyrat toflattoyrat  

1295 toflattoyrat toflattoyrat  

 

 

ÓÓÓÓ \\\\ ÓÓÓÓ \\\\ ÓÓÓÓ \\\\ ÓÓÓÓ \\\\ ÓÓÓÓ \\\\ ÓÓÓÓ \\\\ 

 

1. αποτροπιασµός 
PPPPllllooooËËËËttttoooowwww 

895 Ó \ Ó \ Ó \ Ó \ Ó \ Ó \. 

      KA. KakÒdaimon, Ùsfra¤nei ti;  

 

ffffeeeeËËËË 

 

1. λύπη 
PPPP°°°°rrrrssssaaaaiiii 

285 feË, t«n ÉAyhn«n …w st°nv memnhm°now  

569 to‹ d' êra prvtomÒroio, feË                                                              

576 gnaptÒmenoi d' èl‹ deinò, feË                                                            

 

ÉÉÉÉAAAAggggaaaammmm°°°°mmmmnnnnvvvvnnnn 

1143 ékÒretow boçw, feË, tala¤naiw fres‹n  

1448  feË, t¤w ín §n tãxei, mØ peri≈dunow  
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XXXXoooohhhhffffÒÒÒÒrrrrooooiiii 

194 feË. e‡y' e‰xe fvnØn ¶mfron' égg°lou d¤khn 

 

EEEEÈÈÈÈmmmmeeeennnn¤¤¤¤ddddeeeewwww 

811 §n gò tòde, feË 

837 §m¢ paye›n tãde, feË                                                               

839 ét¤eton mÊsow, feË   

871 ét¤eton mÊsow, feË   

 

AAAA‡‡‡‡aaaawwww 

1266 feË·  toË yanÒntow …w taxe›ã tiw broto›w  

 

ÉÉÉÉHHHHllll°°°°kkkkttttrrrraaaa (Σοφοκλής) 

828 feË. XO. Mhd¢n m°g' é£s˙w 

842 feË. XO. feË d∞t'·  Ùloå går / HL. §dãmh. XO. Na¤ 

 

ÉÉÉÉAAAAnnnnttttiiiiggggÒÒÒÒnnnnhhhh 

1048 feË·   

      îr' o‰den ényr≈pvn tiw, îra frãzetai 

 

TTTTrrrraaaaxxxx¤¤¤¤nnnniiiiaaaaiiii 

987 ≤ d' aÔ miarå brÊkei. feË  

 

FFFFiiiillllooookkkkttttÆÆÆÆtttthhhhwwww 

1019 feË.  

        ÖOloio·  ka¤ toi pollãkiw tÒd' hÈjãmhn 

 

ÑÑÑÑIIIIppppppppÒÒÒÒlllluuuuttttoooowwww 

1078 feË·    

       e‡y' ∑n §mautÚn prosbl°pein §nant¤on  

     stãny', …w §dãkrus' oÂa pãsxomen kakã  

1145  ¶tekew énÒnata·  feË·  / man¤v yeo›sin 

1415 feË·   

         e‡y' ∑n éra›on da¤mosin brot«n g°now  

 

ÑÑÑÑEEEEkkkkããããbbbbhhhh 

55 feË·   

      Œ m∞ter, ¥tiw §k turannik«n dÒmvn  
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     doÊleion ∑mar e‰dew, …w prãsseiw kak«w  

864 feË.  

      oÈk ¶sti ynht«n ˜stiw ¶st' §leÊyerow·   

956 feË·   

       oÈk ¶stin pistÒn oÈd¢n , oÎt' eÈdoj¤a  

 
ÖÖÖÖIIIIvvvvnnnn 

330 feË·   

       p°pony° tiw s∞i mhtr‹ taÎt' êllh gunÆ.  

960 feË·   

     tlÆmvn sÁ tÒlmhw, ı d¢ yeÚw mçllon s°yen  

 

ÉÉÉÉIIIIffffiiiigggg°°°°nnnneeeeiiiiaaaa ≤≤≤≤ §§§§nnnn TTTTaaaaÊÊÊÊrrrrooooiiiiwwww 

472 feË·   

     t¤w îra mÆthr ≤ tekoËs' Ímçw pote  

 

ÉÉÉÉOOOOrrrr°°°°sssstttthhhhwwww 

161 tãlaw. Hl. feË mÒxyvn. / êdikow êdika tÒt' êr' ¶laken ¶laken 

327 feË mÒxyvn, o·vn, Œ tãlaw, 

     Ùrexye‹w ¶rreiw 

 

ÉÉÉÉIIIIffffiiiigggg°°°°nnnneeeeiiiiaaaa ≤≤≤≤ §§§§nnnn AAAAÈÈÈÈllll¤¤¤¤ddddiiii 

1124 feË·   

        t¤n' ín lãboimi t«n §m«n érxØn kak«n;  

 

 

2. έκπληξη 

Βακχυλίδης DDDDiiiiyyyyÊÊÊÊrrrraaaammmmbbbbooooiiii 

17. 119 nça pãra leptÒprumnon fãnh·  feË,  

o·aisin §n front¤si Kn≈sion  

 

PPPP°°°°rrrrssssaaaaiiii 

725 feË, m°gaw tiw ∑lye da¤mvn, Àste mØ frone›n kal«w   

 

ÑÑÑÑEEEEppppttttåååå §§§§pppp‹‹‹‹ YYYYÆÆÆÆbbbbaaaawwww 

597 feË toË junallãssontow ˆrniyow broto›w  
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ÉÉÉÉHHHHllll°°°°kkkkttttrrrraaaa (Σοφοκλής) 

920 feË t∞w éno¤aw, Àw s' §poikt¤rv pãlai 

 

ÉÉÉÉÄÄÄÄAAAAllllkkkkhhhhssssttttiiiiwwww 

536 feË.  

       e‡y' hÏrom°n s', ÖAdmhte, mØ lupoÊmenon  

719 feË·   

       e‡y' éndrÚw ¶lyoiw toËd° g' §w xre¤an pot° 

1102 feË.  

         e‡y' §j ég«now tÆnde mØ 'lab°w pote 

 

 

ÑÑÑÑIIIIppppppppÒÒÒÒlllluuuuttttoooowwww 

345 feË·   

      p«w ín sÊ moi l°jeiaw èm¢ xrØ l°gein;   (ανυποµονησία) 

 

 

ÖÖÖÖIIIIvvvvnnnn 

1516 feË·   

        îr' §n faenna›w ≤l¤ou periptuxa›w  

       ¶nesti pãnta tãde kay' ≤m°ran maye›n;   

 

ÉÉÉÉHHHHllll°°°°kkkkttttrrrraaaa  (Ευριπίδης) 

262 feË·   

       genna›on êndr' ¶lejaw, eÔ te drast°on  

282 feË·    

       e‡y' ∑n ÉOr°sthw plhs¤on klÊvn tãde (ειρωνεία) 

367 feË·   

      oÈk ¶st' ékrib¢w oÈd¢n efiw eÈandr¤an 

 

 

ÉÉÉÉIIIIffffiiiigggg°°°°nnnneeeeiiiiaaaa ≤≤≤≤ §§§§nnnn TTTTaaaaÊÊÊÊrrrrooooiiiiwwww 

559 feË·   

       …w eÔ kakÚn d¤kaion §jeprãjato  

627 feË·   

       p«w ên m' édelf∞w xe‹r periste¤leien ên;  

 

ÉÉÉÉIIIIffffiiiigggg°°°°nnnneeeeiiiiaaaa ≤≤≤≤ §§§§nnnn AAAAÈÈÈÈllll¤¤¤¤ddddiiii 
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710 feË·    

       sofÒw g' ı yr°caw x» didoÁw sof≈terow (θαυµασµός) 

 

3. θαυµασµός 
PPPP°°°°rrrrssssaaaaiiii 

739 feË, taxe›ã g' ∑lye xrhsm«n prçjiw, §w d¢ pa›d' §mÚn  

 

ÑÑÑÑHHHHrrrraaaakkkklllleeee››››ddddaaaaiiii 

552 feË·   

      ̃ d' aÔ lÒgow soi toË pr‹n eÈgen°sterow  

 

ÉÉÉÉOOOOrrrr°°°°sssstttthhhhwwww 

1155 feË·   

        oÈk ¶stin oÈd¢n kre›sson µ f¤low safÆw  

 

ÉÉÉÉIIIIffffiiiigggg°°°°nnnneeeeiiiiaaaa ≤≤≤≤ §§§§nnnn AAAAÈÈÈÈllll¤¤¤¤ddddiiii 

977 feË·   

      p«w ên s' §pain°saimi mØ l¤an lÒgoiw  

 

4. αγανάκτηση 

ÉÉÉÉHHHHllll°°°°kkkkttttrrrraaaa (Σοφοκλής) 

1021 feË·   

       e‡y' �felew toiãde tØn gn≈mhn patrÚw  

1183 feË t∞w énÊmfou dusmÒrou te s∞w trof∞w  

 

ÉÉÉÉAAAAnnnnttttiiiiggggÒÒÒÒnnnnhhhh 

323 feË·   

     ∑ deinÚn ⁄ doke› ge ka‹ ceud∞ doke›n  

 

FFFFiiiillllooookkkkttttÆÆÆÆtttthhhhwwww 

1302 NE. OÈk ín meye¤hn.     FI. feË·  t¤ m' êndra 

 

ÑÑÑÑHHHHrrrraaaakkkklllleeee››››ddddaaaaiiii 

718 feË·   

     ZeÁw §j §moË m¢n oÈk ékoÊsetai kak«w  

740 feË·   

      e‡y', Œ brax¤vn, oÂon ≤bÆsantã se  
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     memnÆmey' ≤me›w, ≤n¤ka jÁn ÑHrakle›  

 

ÑÑÑÑIIIIppppppppÒÒÒÒlllluuuuttttoooowwww 

925 feË, xr∞n broto›si t«n f¤lvn tekmÆrion  

936 feË t∞w brote¤aw·  -po› probÆsetai; -frenÒw 

 

ÑÑÑÑHHHHrrrraaaakkkkllll∞∞∞∞wwww 

1397 feË·   

       aÈtoË geno¤mhn p°trow émnÆmvn kak«n 

 

ÖÖÖÖIIIIvvvvnnnn 

1312 feË.  

      deinÒn ge ynhto›w toÁw nÒmouw …w oÈ kal«w  

      ¶yhken ı yeÚw oÈd' épÚ gn≈mhw sof∞w  

 

ÉÉÉÉHHHHllll°°°°kkkkttttrrrraaaa (Ευριπίδης) 

968 feË·   

    p«w går ktãnv nin, ¥ m' ¶yrece kêteken;  

 

FFFFoooo¤¤¤¤nnnniiiissssssssaaaaiiii 

1740 feË tÚ xrÆsimon fren«n / An. §w patrÒw ge sumforåw / eÈkleç me yÆsei 

 

ÉÉÉÉOOOOrrrr°°°°sssstttthhhhwwww 

1052 feË·   

     p«w ín j¤fow n∆ taÈtÒn, efi y°miw, ktãnoi  

 

ÉÉÉÉIIIIffffiiiigggg°°°°nnnneeeeiiiiaaaa ≤≤≤≤ §§§§nnnn AAAAÈÈÈÈllll¤¤¤¤ddddiiii 

665 feË·   

      e‡y' ∑n kalÒn moi so¤ t' êgein sÊmploun §m°  

 

 

5. αποστροφή/αποτροπιασµός 
MMMMÆÆÆÆddddeeeeiiiiaaaa 

496 feË dejiå xe¤r, ∏w sÁ pÒll' §lambãnou   

 

6. µετάβαση 
ÑÑÑÑHHHHrrrraaaakkkkllll∞∞∞∞wwww 

217 feË·   
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      Œ ga›a Kãdmou (ka‹ går §w s' éf¤jomai 

460 feË·   

     ∑ polÊ ge dÒjhw §j°peson eÈ°lpidow  

 

7. κατάπληξη 

Φιλοκτήτης 

234 âV f¤ltaton f≈nhma·  feË tÚ ka‹ labe›n  

       prÒsfyegma toioËd' éndrÚw §n xrÒnƒ makr“ (χαρά) 

 

ÉÉÉÉAAAAxxxxaaaarrrrnnnn∞∞∞∞wwww 

457 feË.   

     eÈdaimono¤hw, Àsper ≤ mÆthr pot° 

 

NNNNeeeeffff°°°°llllaaaaiiii 

41 feË.  

    e‡y' �fel' ≤ promnÆstri' épol°syai kak«w  

 
LLLLuuuussssiiiissssttttrrrrããããtttthhhh 

256 âH pÒll' êelpt' ¶nestin §n t“ makr“ b¤ƒ, feË 

       §pe‹ t¤w ên pot' ≥lpis', Œ StrumÒdvr', ékoËsai  

312 Y≈mesya dØ tÚ fort¤on. FeË toË kapnoË, babaiãj  

 

BBBBããããttttrrrraaaaxxxxooooiiii 

141 feË. 

     ÑVw m°ga dÊnasyon pantaxoË t∆ dÊ' Ùbol≈ 

 

PPPPllllooooËËËËttttoooowwww 

362 feË,  

     …w oÈd¢n étexn«w Ígi°w §stin oÈdenÒw 

 

 

ffffeeeeËËËË ffffeeeeËËËË 

 

1. λύπη 
ÑÑÑÑEEEEppppttttåååå §§§§pppp‹‹‹‹ YYYYÆÆÆÆbbbbaaaawwww 

135 sÊ t', ÖArhw, feË, feË, pÒlin §p≈numon  

1054 feË feË. /  Œ megãlauxoi ka‹ fyersigene›w  
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      K∞rew ÉErinÊew, a·t' OfidipÒda  

 

ÉÉÉÉAAAAggggaaaammmm°°°°mmmmnnnnvvvvnnnn 

1483 feË feË, kakÚn a‰non  

 

XXXXoooohhhhffffÒÒÒÒrrrrooooiiii 

396 feË feË, kãrana da˝jaw;  

 

PPPPrrrroooommmmhhhhyyyyeeeeÁÁÁÁwwww DDDDeeeessssmmmm≈≈≈≈tttthhhhwwww 

98 feË feË, tÚ parÚn tÒ t' §perxÒmenon  

124 feË feË, t¤ pot' aÔ kinãyisma klÊv  

 

OOOOfifififidddd¤¤¤¤ppppoooouuuuwwww TTTTÊÊÊÊrrrraaaannnnnnnnoooowwww 

316 feË feË, frone›n …w deinÚn ¶nya mØ t°lh  

964 feË feË, t¤ d∞t' ên, Œ gÊnai, skopo›tÒ tiw  

 

ÉÉÉÉAAAAnnnnttttiiiiggggÒÒÒÒnnnnhhhh 

1300 feË feË mçter éyl¤a, feË t°knon 

 

ÉÉÉÉÄÄÄÄAAAAllllkkkkhhhhssssttttiiiiwwww 

874  feË feË. /Xo. tån n°rye d' oÈd¢n »fele›w  

891  feË feË. /Xo. tlçy'·  oÈ sÁ pr«tow �lesaw  

 

2. αγανάκτηση 
AAAA‡‡‡‡aaaawwww 

958 polÁn g°lvta, feË, feË/ jÊn te diplo› basil∞w / klÊontew ÉAtre›dai 

 

ÉÉÉÉHHHHllll°°°°kkkkttttrrrraaaa (Σοφοκλής) 

764 feË feË·  tÚ pçn dØ despÒtaisi to›w pãlai  

1161âV d°maw ofiktrÒn. feË, feË 

1174 feË feË·  t¤ l°jv; po› lÒgvn émhxan«n 

 

OOOOfifififidddd¤¤¤¤ppppoooouuuuwwww TTTTÊÊÊÊrrrraaaannnnnnnnoooowwww 

1324 feË feË,  

       oÈ gãr me lÆyeiw, éllå gign≈skv saf«w  

 

TTTTrrrraaaaxxxx¤¤¤¤nnnniiiiaaaaiiii 
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1017 mol∆n toË stugeroË; feË feË. / PR.âV pa› toËd' éndrÒw, 

toÎrgon tÒde me›zon énÆkei  

 

OOOOfifififidddd¤¤¤¤ppppoooouuuuwwww §§§§pppp‹‹‹‹ KKKKoooollllvvvvnnnn““““ 

520 feË feË. / XO. Pe¤you·  kég∆ går ˜son sÁ prosxrπzeiw   

1748 feË feË, po› mÒlvmen, / Œ ZeË;  

 

MMMMÆÆÆÆddddeeeeiiiiaaaa 

146 feË feË·  yanãtƒ katalusa¤man  

292 feË feË.  oÈ nËn me pr«ton éllå pollãkiw, Kr°on  

     ¶blace dÒja megãla t' e‡rgastai kakã 

330 feË feË, broto›w ¶rvtew …w kakÚn m°ga 

358 feË feË, mel°a t«n s«n éx°vn 

1040 feË feË·  t¤ prosd°rkesy° m' ˆmmasin, t°kna;  

 

ÑÑÑÑIIIIppppppppÒÒÒÒlllluuuuttttoooowwww 

242 feË feË, tlÆmvn. / ma›a, pãlin mou krÊcon kefalÆn   

870 feË feË, t«n §m«n turãnnvn dÒmouw 

1358 feË feË·  prÚw ye«n, étr°ma, dm«ew  

 

ÉÉÉÉAAAAnnnnddddrrrroooommmmããããxxxxhhhh 

183 feË feË·   

     kakÒn ge ynhto›w tÚ n°on ¶n te t«i n°vi  

 

ÑÑÑÑHHHHrrrraaaakkkkllll∞∞∞∞wwww 

1028 feË feË·   

       ‡desye, diãndixa kl∞iyra  

       kl¤netai ÍcipÊlvn dÒmvn 

 

TTTTrrrrƒƒƒƒããããddddeeeewwww 

190 feË feË.  

      t«i d' è tlãmvn  

      poË pçi ga¤aw douleÊsv graËw 

584 feË feË. Ek. feË d∞t' §m«n /  An. kak«n. Ek. ofiktrå tÊxa  

 

ÉÉÉÉHHHHllll°°°°kkkkttttrrrraaaa (Ευριπίδης) 

120 feË feË sxetl¤vn pÒnvn  
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      ka‹ stugerçw zÒaw 

244 feË feË·  t¤ d' aÔ soË s“ kasignÆtƒ, doke›w;  

1327 feË feË·  deinÚn tÒd' §ghrÊsv  

 

ÉÉÉÉIIIIffffiiiigggg°°°°nnnneeeeiiiiaaaa ≤≤≤≤ §§§§nnnn TTTTaaaaÊÊÊÊrrrrooooiiiiwwww 

156 feË feË t«n ÖArgei mÒxyvn 

861 feË feË xern¤bvn §ke› <nvn: o‡moi>  

576 feË feË·  t¤ d' ≤me›w o· t' §mo‹ gennÆtorew;  

652 Œ sx°tlioi pompa‹,-feËfeË- 

       <dÊo>  diollËsai. afia› 

 

ÑÑÑÑEEEEllll°°°°nnnnhhhh 

229 feË feË, t¤w µ Frug«n / µ t¤w ÑEllan¤aw épÚ xyonÚw  

¶teme tån dakruÒessan  

777 feË feË·  makrÒn g' ¶lejaw, Œ tãlaw, xrÒnon  

 

FFFFoooo¤¤¤¤nnnniiiissssssssaaaaiiii 

246 Foin¤ss& x≈r&. feË feË. / koinÚn aÂma, koinå t°kea / 

tçw kerasfÒrou p°fuken ÉIoËw 

1425 feË feË, kak«n s«n, Ofid¤pou, s' ˜son st°nv 

 

BBBBããããkkkkxxxxaaaaiiii 

1259 feË feË·  fronÆsasai m¢n oÂ' §drãsate  

 

ÑÑÑÑRRRR∞∞∞∞ssssoooowwww 

728 fi∆, fi≈, da¤monow tÊxa bare›a. feË feË 

 

3. αποτροπιασµός 
ÉÉÉÉAAAAggggaaaammmm°°°°mmmmnnnnvvvvnnnn 

1306 feË feË.  

       Xo. t¤ toËt' ¶feujaw, e‡ ti mØ fren«n stÊgow;  

 

OOOOfifififidddd¤¤¤¤ppppoooouuuuwwww TTTTÊÊÊÊrrrraaaannnnnnnnoooowwww 

1303 feË feË, dÊstan'·  éll' oÈd' §side›n  

 

MMMMÆÆÆÆddddeeeeiiiiaaaa 

1393 feË feË, musarå ka‹ paidol°tor 
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4. έκπληξη 
ÉÉÉÉÄÄÄÄAAAAllllkkkkhhhhssssttttiiiiwwww 

727 feË feË·  tÚ g∞raw …w énaide¤aw pl°vn 

 

ÑÑÑÑHHHHrrrraaaakkkklllleeee››››ddddaaaaiiii 

535 feË feË, t¤ l°jv pary°nou m°gan lÒgon  

 

ÑÑÑÑIIIIppppppppÒÒÒÒlllluuuuttttoooowwww 

778 feË feË, p°praktai·  basil‹w oÈk°t' ¶sti dØ  

 

ÑÑÑÑHHHHrrrraaaakkkkllll∞∞∞∞wwww 

1195 feË feË·  t¤w éndr«n œde dusda¤mvn ¶fu;  

 
ÖÖÖÖIIIIvvvvnnnn 

1369 feË feË·  kat' ˆssvn …w ÍgrÚn bãllv dãkru 

 

TTTTrrrrƒƒƒƒããããddddeeeewwww 

618 feË feË·   

      êllow tiw A‡aw, …w ¶oike, deÊterow  

      paidÚw p°fhne s∞w·  nose›w d¢ xêtera 

 

ÉÉÉÉÄÄÄÄOOOOrrrrnnnniiiiyyyyeeeewwww 

162 feË feË·   

     âH m°g' §nor« boÊleum' §n Ùrn¤yvn g°nei  

 

 

5. στοχασµός 
ÑÑÑÑIIIIppppppppÒÒÒÒlllluuuuttttoooowwww 

431 feË feË·  tÚ s«fron …w èpantaxoË kalÚn  

680 feË feË·  p°praktai, koÈ kat≈ryvntai t°xnai  

866 feË feË·  tÒd' aÔ neoxmÚn §kdoxa›w  

 

ÑÑÑÑEEEEkkkkããããbbbbhhhh 

1238 feË feË·  broto›sin …w tå xrhstå prãgmata  

 

ÑÑÑÑIIIIkkkk°°°°ttttiiiiddddeeeewwww (Ευριπίδης) 

463 feË feË·  kako›sin …w ˜tan da¤mvn did“  
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feË dç feË dçfeË dç feË dçfeË dç feË dçfeË dç feË dç    

 

1. απόγνωση 
FFFFoooo¤¤¤¤nnnniiiissssssssaaaaiiii 

1296 feË dç feË dç, d¤dumoi y∞rew, / fÒniai cuxa‹ dor‹ pallom°nvi  

 

2. κατάπληξη 
LLLLuuuussssiiiissssttttrrrrããããtttthhhh 

198 feË dç, tÚn ˜rkon êfaton …w §pain¤v 

 

 

ffffeËeËeËeË, papa›papa›papa›papa›    

 

1. πόνος 
FFFFiiiillllooookkkkttttÆÆÆÆtttthhhhwwww 

792 st°rnvn ¶xoit' êlghsiw ¥de. feË, papa› 

 

 

ffffeË feËeË feËeË feËeË feË, fifififi≈≈≈≈ 

 

1. θλίψη 
ÉÉÉÉAAAAnnnnttttiiiiggggÒÒÒÒnnnnhhhh 

1276 feË feË, fi∆ pÒnoi brot«n dÊsponoi 

 

 

ffffËËËË ( ( ( (ffffËËËË))))    

    

Ηχοµιµητικό του ήχου του φυσήµατος για το άναµµα της φωτιάς. 
LLLLuuuussssiiiissssttttrrrrããããtttthhhh 

294 FË fË 

295 ÉIoÁ fioÁ toË kapnoË 

304 FË fË 
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305 ÉIoÁ fioÁ toË kapnoË 

 
YYYYeeeessssmmmmooooffffoooorrrriiiiããããzzzzoooouuuussssaaaaiiii 

245 épopepÒnhkaw.   MN.  FË, fioÁ t∞w ésbÒlou 

 

cÊttcÊttcÊttcÊttaaaa 

 

Χρησιµοποιείται για να επιστήσει την προσοχή (ηχοµιµητικό του ήχου µε τον 

οποίο ο ποιµένας καλεί τα ζώα προς το µέρος του). 
KKKKÊÊÊÊkkkkllllvvvvcccc 

49 cÊtt'·  oÈ tòd' oÎ; oÈ tòde nemª 

64 <cÊtt'·  oÈ tòd' oÎ; oÈ tòde nemª  

 

 

 

����    

 

1. λύπη 

ÑÑÑÑOOOOmmmmÆÆÆÆrrrroooouuuu, ÉÉÉÉIIIIlllliiiiååååwwww 

Α 414 � moi t°knon §mÒn, t¤ nÊ s' ¶trefon afinå tekoËsa;  

Π 433 � moi §g≈n, ̃  t° moi SarphdÒna f¤ltaton éndr«n  

Σ 6 � moi §g≈, t¤ t' êr' aÔte kãrh komÒvntew ÉAxaio‹  

Σ 18 � moi Phl°ow ufl¢ da˝fronow ∑ mãla lugr∞w  

Σ 54 � moi §g∆ deilÆ, � moi dusaristotÒkeia 

Φ 553 � moi §g≈n·  efi m°n ken ÍpÚ krateroË ÉAxil∞ow  

Χ 99 � moi §g≈n, efi m°n ke pÊlaw ka‹ te¤xea dÊv 

Ω 201 � moi pª dÆ toi fr°new o‡xony', √w tÚ pãrow per  

Ω 255 � moi §g∆ panãpotmow, §pe‹ t°kon uÂaw ér¤stouw  

 

ÑÑÑÑOOOOmmmmÆÆÆÆrrrroooouuuu, ÉÉÉÉOOOOddddÊÊÊÊsssssssseeeeiiiiaaaa 

ε 408 � moi, §pe‹ dØ ga›an éelp°a d«ken fid°syai  

ε 465 � moi §g≈, t¤ pãyv; t¤ nÊ moi mÆkista g°nhtai;  

λ 216 � moi, t°knon §mÒn, per‹ pãntvn kãmmore fvt«n 

ν 200 � moi §g≈, t°vn aÔte brot«n §w ga›an flkãnv;  

τ 363 � moi §g∆ s°o, t°knon, émÆxanow·  ∑ se per‹ ZeÁw  
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υ 209 � moi ¶peit' ÉOdus∞ow émÊmonow, ̃ w m' §p‹ bous‹n  

 

Θέογνης ÉÉÉÉEEEElllleeeeggggeeee››››aaaaiiii 

527 � moi §g∆n ¥bhw ka‹ gÆraow oÈlom°noio 

 
ÑÑÑÑEEEEppppttttåååå §§§§pppp‹‹‹‹ YYYYÆÆÆÆbbbbaaaawwww 

946 ¶xousi mo›ran laxÒntew � m°leoi                                                                

 

XXXXoooohhhhffffÒÒÒÒrrrrooooiiii 

942 §pololÊjat' Ã desposÊnvn dÒmvn                                                               

 

EEEEÈÈÈÈmmmmeeeennnn¤¤¤¤ddddeeeewwww 

357 §p‹ tÒn, �, diÒmenai  

 

AAAA‡‡‡‡aaaawwww 

372 � dÊsmorow, ̆ w xero›n 

 

TTTTrrrraaaaxxxx¤¤¤¤nnnniiiiaaaaiiii 

971 o‡moi §g∆ soË, pãter, � m°leow 

 

FFFFiiiillllooookkkkttttÆÆÆÆtttthhhhwwww 

1083 s' oÈk ¶mellon êr', � tãlaw / le¤cein oÈd°pot', éllã moi  

ka‹ ynπskonti sune¤s˙   

 

ÑÑÑÑIIIIppppppppÒÒÒÒlllluuuuttttoooowwww 

362 êiew �, ¶kluew �/ énÆkousta tçw / turãnnou pãyea m°lea yreom°naw; 

 

ÑÑÑÑEEEEkkkkããããbbbbhhhh 

475 � moi tek°vn §m«n, / �moi pat°rvn xyonÒw 

 

ÉÉÉÉHHHHllll°°°°kkkkttttrrrraaaa (Ευριπίδης) 

112 sÊntein' (Àra) podÚw ırmãn·  �, / ¶mba ¶mba katakla¤ousa 

 

2. έκπληξη 

ÑÑÑÑOOOOmmmmÆÆÆÆrrrroooouuuu, ÉÉÉÉIIIIlllliiiiååååwwww 

Θ 152 � moi Tud°ow ufl¢ da˝fronow, oÂon ¶eipew 

 

ÑÑÑÑOOOOmmmmÆÆÆÆrrrroooouuuu, ÉÉÉÉOOOOddddÊÊÊÊsssssssseeeeiiiiaaaa 
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ν 168 � moi, t¤w dØ n∞a yoØn §p°dhs' §n‹ pÒntƒ  

ο 326 � moi, je›ne, t¤h toi §n‹ fres‹ toËto nÒhma  

 

Θέογνης ÉÉÉÉEEEElllleeeeggggeeee››››aaaaiiii 

1173 Ã mãkar, ̃ stiw dÆ min ¶xei fres¤n·  ∑ polÁ kre¤ssvn  

 

ÑÑÑÑEEEEkkkkããããbbbbhhhh 

1092 Ã ‡te·  mÒlete prÚw ye«n 

 

TTTTrrrrƒƒƒƒããããddddeeeewwww 

335 bÒason Ím°naion Ã  

     makar¤aiw éoida›w /fiaxa›w te nÊmfan 

 

BBBBããããkkkkxxxxaaaaiiii 

590 s°bet° nin.  s°bomen �. / e‡dete lãÛna k¤osin ¶mbola  

 

 

EEEEfifififirrrrÆÆÆÆnnnnhhhh 

460 áV e‰a / XO. E‰a mãla 

461 áV e‰a / XO. E‰a ¶ti mãla 

463 áV e‰a, Ã e‰a / TR.  ÉAll' oÈx ßlkous' ëndrew ımo¤vw  

468 E‰a � /XO.  <ÉAll'> êgete junan°lkete ka‹ sf≈  

486 áV e‰a / TR.  E‰a mãla 

488 áV e‰a / TR.  E‰a, nØ D¤a 

495 E‰a � / XO. ÑVw kakÒnoi tin°w efisin §n ≤m›n 

517 áV e‰ã nun, Ã e‰a pçw 

518 áV e‰a e‰a e‰ã e‰a e‰a e‰ã 

519 áV e‰a e‰a e‰a e‰a e‰a pçw 

 

BBBBããããttttrrrraaaaxxxxooooiiii 

921 � pampÒnhrow, oÂ' êr' §fenakizÒmhn Íp' aÈtoË 

 

LLLLuuuussssiiiissssttttrrrrããããtttthhhh 

1209 Ay. Ã xa¤ret' Œ Lãkvnew: afisxrã g' §pãyomen 

 

3. θυµός 

ÑÑÑÑOOOOmmmmÆÆÆÆrrrroooouuuu, ÉÉÉÉIIIIlllliiiiååååwwww 
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Α 149 � moi énaide¤hn §pieim°ne kerdaleÒfron  

∆ 370 � moi Tud°ow ufl¢ da˝fronow flppodãmoio  

Η 96 � moi épeilht∞rew ÉAxai˝dew oÈk°t' ÉAxaio¤ 

Π 49 � moi diogen¢w PatrÒkleew oÂon ¶eipew 

 

BBBBããããttttrrrraaaaxxxxooooiiii 

269 � paËe, paËe, parabaloË t∆ kvp¤v 

 

4. έκκληση 
ÑÑÑÑEEEEkkkkkkkkllllhhhhssssiiiiããããzzzzoooouuuussssaaaaiiii 

160 Ã nØ tÚn ÉApÒllv.    PR. paËe to¤nun, …w §g∆  

970 efirhm°n' §st¤n. sÁ d° moi, f¤ltaton, Ã flketeÊv  

 

LLLLuuuussssiiiissssttttrrrrããããtttthhhh 

1269 Ã deËr' ‡yi, deËr' Œ 

1304 Ã e‰a koËfa pãllvn  

 

 

»»»»ÆÆÆÆ 

 

Χρησιµοποιείται για να προσελκύσει την προσοχή σε κάτι. 
EEEEÈÈÈÈmmmmeeeennnn¤¤¤¤ddddeeeewwww 

94 eÏdoit' ên, »Æ, ka‹ kayeudous«n t¤ de›;  

 

ÑÑÑÑHHHHrrrraaaakkkkllll∞∞∞∞wwww 

1106 »Æ, t¤w §ggÁw µ prÒsv f¤lvn §m«n  

 

ÖÖÖÖIIIIvvvvnnnn 

907 »Æ, tÚn LatoËw aÈd«/ ˜st' Ùmfån klhro›w  

 

ÑÑÑÑEEEEllll°°°°nnnnhhhh 

435 »Æ·  t¤w ín pulvrÚw §k dÒmvn mÒloi  

1180 »Æ, xalçte klªyra·  lÊey' flppikåw  

 

FFFFoooo¤¤¤¤nnnniiiissssssssaaaaiiii 

269 »Æ, t¤w o\tow; µ ktÊpon foboÊmeya;  

1067 »Æ, t¤w §n pÊlaisi dvmãtvn kure›;  
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1069 »Ø mãl' aÔyiw·  diå makroË m°n, éll' ˜mvw  

 

KKKKÊÊÊÊkkkkllllvvvvcccc 

51 »Æ, =¤cv p°tron tãxa sou  

66 »Æ, =¤cv p°tron tãxa sou  

 

 

����imoiimoiimoiimoi 

 

1. θλίψη 

Θέογνης Ελεγείες 

1318 �imoi §g∆ deilÒw·  ka‹ dØ katãxarma m¢n §xyro›w 

 

 

����imimimim(eeee) 

 

1. θλίψη 

Σαπφώ απ. 94 

4 �im' »w de›na pep[Òny]amen 

 

 

����mmmmooooiiii 

 

1. θλίψη 
PPPP°°°°rrrrssssaaaaiiii 

253 �moi, kakÚn m¢n pr«ton égg°llein kakã 

 

ÑÑÑÑEEEEppppttttåååå §§§§pppp‹‹‹‹ YYYYÆÆÆÆbbbbaaaawwww 

655 �moi, patrÚw dØ nËn éra‹ telesfÒroi 

 

ÉÉÉÉAAAAggggaaaammmm°°°°mmmmnnnnvvvvnnnn 

1045 �moi te doÊloiw pãnta ka‹ parå stãymhn 

1343  �moi, p°plhgmai kair¤an plhgØn ¶sv 

1344  �moi mãl' aÔyiw, deut°ran peplhgm°now 

1494 �moi moi, ko¤tan tãnd' éneleÊyeron  

1518 �moi moi, ko¤tan tãnd' éneleÊyeron  
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AAAA‡‡‡‡aaaawwww 

227 �moi foboËmai tÚ pros°rpon 

233 �moi·  ke›yen ke›yen êr' ≤m›n  

340 �moi tãlain'·  EÈrÊsakew, émf‹ so‹ boò 

900 �moi  §m«n nÒstvn 

901 �moi, kat°pefnew, ênaj  

909 �moi §mçw êtaw, o‰ow êr' aflmãxyhw 

946 �moi, énalgÆtvn  

980 �moi bare¤aw îra t∞w §m∞w tÊxhw 

1205 §r≈tvn d' §r≈tvn én°pausen �moi 

 

ÉÉÉÉHHHHllll°°°°kkkkttttrrrraaaa (Σοφοκλής) 

1414 �moi p°plhgmai. / HL. Pa›son, efi sy°neiw, dipl∞n 

1415 �moi mãl' aÔyiw. / HL. Efi går Afig¤syƒ y' ımoË 

 

ÉÉÉÉAAAAnnnnttttiiiiggggÒÒÒÒnnnnhhhh 

1265 �moi §m«n ênolba bouleumãtvn 

1317 �moi moi, tãd' oÈk §p' êllon brot«n  

1341 s° t' aÔ tãnd', �moi m°leow, oÈd' ¶xv  

 
FFFFiiiillllooookkkkttttÆÆÆÆtttthhhhwwww 

796 �moi moi. / âV Yãnate Yãnate, p«w ée‹ kaloÊmenow  

934 �moi tãlaw. ÉAll' oÈd¢ prosfvne› m' ¶ti  

1086 �moi mo¤ moi. / âV plhr°staton aÎlion /lÊpaw tçw ép' §moË tãlan 

1229 TÚn po›on; �moi·  m«n ti bouleÊ˙ n°on;  

1265 �moi·  kakÚn tÚ xr∞ma. M«n t¤ moi m°ga 

 

OOOOfifififidddd¤¤¤¤ppppoooouuuuwwww §§§§pppp‹‹‹‹ KKKKoooollllvvvvnnnn““““ 

202 �moi dÊsfronow êtaw  

213 T°knon, �moi, t¤ geg≈nv;  

216 �moi §g≈, t¤ pãyv, t°knon §mÒn;  

518 �moi. / XO.  St°rjon, flketeÊv 

                       1713 �moi, gçw §p‹ j°-/ naw yane›n ¶xr˙zew 

 

MMMMÆÆÆÆddddeeeeiiiiaaaa 

1399 �moi, fil¤ou xrπzv stÒmatow  
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ÑÑÑÑIIIIppppppppÒÒÒÒlllluuuuttttoooowwww 

817 �moi §g∆ pÒnvn·  ¶payon, Œ tãlaw  

 

ÉÉÉÉAAAAnnnnddddrrrroooommmmããããxxxxhhhh 

513 �moi moi, t¤ pãyv; tãlaw  

535 �moi moi, t¤ d' §g∆ kak«n  

1070 �moi moi·  / o·aw ı tlÆmvn éggel«n ¥kv tÊxaw  

1173 �moi §g≈, kakÚn oÂon ır« tÒde  

1206 [�moi moi, tala¤pvron §m¢] 

 

ÑÑÑÑEEEEkkkkããããbbbbhhhh 

158 tçw oÈ fertçw; �moi moi./ t¤w émÊnei moi; po¤a geneã, / po¤a d¢ pÒliw; 

476 �moi pat°rvn xyonÒw y' / ì kapn«i katere¤petai  

1035 (¶ndoyen) �moi,  

          tufloËmai f°ggow Ùmmãtvn tãlaw 

1037 �moi mãl' aÔyiw, t°kna, dustÆnou sfag∞w  

1056 �moi §g≈, pò b«, pò st«, pò k°lsv 

1098 �moi §mçw l≈baw. / po› trãpvmai, po› poreuy«; 

1124 �moi, t¤ l°jeiw; ∑ går §ggÊw §st¤ pou;  

 
ÑÑÑÑHHHHrrrraaaakkkkllll∞∞∞∞wwww 

1066 Xo.  t°knvn ˆleyron    Am. �moi 

 

ÖÖÖÖIIIIvvvvnnnn 

763 �moi, yãnoimi. / Pr. yÊgater. Kr. Œ tãlain' / §g∆ sumforçw, 

¶labon ¶payon êxow   

984 �moi, kak¤z ·̇  f°re, sÁ nËn boÊleu° ti 

1473 �moi·  nÒyon me pary°neum' ¶tikte sÒn;  

 
TTTTrrrrƒƒƒƒããããddddeeeewwww 

138 �moi, yãkouw o·ouw yãssv, / skhna›w §f°drouw ÉAgamemnon¤aiw 

                       251 ∑ tçi Lakedaimon¤ai nÊmfai / doÊlan; �moi moi 

 

ÑÑÑÑEEEEllll°°°°nnnnhhhh 

540 �moi, pÒy' ¥jeiw; …w poyeinÚw ín mÒloiw.]  

676 �moi §m«n dein«n, loutr«n ka‹ krhnçn 
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688 �moi·  yugatrÚw d' ÑErmiÒnhw ¶stin lÒgow;  

 

FFFFoooo¤¤¤¤nnnniiiissssssssaaaaiiii 

1550 <Œ> pãter, �moi. / Oi. �moi §g∆ pay°vn·  pãra går stenãxein tãd' 

éute›n 

1551 �moi §m«n pay°vn·  pãra går stenãxein tãd', éute›n 

1559 Œ pãter, �moi. / Oi. afia›. An. t¤ tÒde katast°neiw; 

 
ÉÉÉÉOOOOrrrr°°°°sssstttthhhhwwww 

1381 ÖIlion ÖIlion, �moi moi / FrÊgion êstu ka‹ kall¤bvlon ÖI-/ daw ˆrow flerÒn 

 

ÑÑÑÑRRRR∞∞∞∞ssssoooowwww 

902 �moi §g∆ s°yen, Œ fil¤a  

903 fil¤a kefalã, t°knon, �moi. / Xo. ˜son prosÆkei mØ g°nouw koinvn¤an  

 

YYYYeeeessssmmmmooooffffoooorrrriiiiããããzzzzoooouuuussssaaaaiiii 

222 �moi.  EU.  T¤ k°kragaw; ÉEmbal« soi pãttalon 

 

2. σωµατικός πόνος 

KKKKÊÊÊÊkkkkllllvvvvcccc 

663 �moi, kathnyrak≈mey' ÙfyalmoË s°law 

665 �moi mãl', …w Íbr¤smey', …w Ùl≈lamen 

 

 

3. ειρωνεία 
TTTTrrrrƒƒƒƒããããddddeeeewwww 

265 �moi §g≈·  tãfƒ prÒspolon §tekÒman 

 

KKKKÊÊÊÊkkkkllllvvvvcccc 

228 �moi, pur°ssv sugkekomm°now tãlaw 

 

4. χαρά 
NNNNeeeeffff°°°°llllaaaaiiii 

925  AD.   �moi sof¤aw-   DI. �moi man¤aw-  

1462 �moi, ponhrã g', Œ Nef°lai, d¤kaia d° 

 

 



 295 

ÃÃÃÃ ppppÒÒÒÒppppooooiiii 

 

1. θυµός 

ÑÑÑÑOOOOmmmmÆÆÆÆrrrroooouuuu, ÉÉÉÉIIIIlllliiiiååååwwww 

Β 157 Ã pÒpoi afigiÒxoio DiÚw t°kow ÉAtrut≈nh 

Η 455 Ã pÒpoi §nnos¤gai' eÈrusyen°w, oÂon ¶eipew 

Θ 201 Ã pÒpoi §nnos¤gai' eÈrusyen°w, oÈd° nu so¤ per  

Ο 185 Ã pÒpoi ∑ =' égayÒw per §∆n Íp°roplon ¶eipen  

Ρ 171 Ã pÒpoi ∑ t' §fãmhn s¢ per‹ fr°naw ¶mmenai êllvn  

Φ 54 Ã pÒpoi ∑ m°ga yaËma tÒd' Ùfyalmo›sin ır«mai 

Φ 420 Ã pÒpoi afigiÒxoio DiÚw t°kow ÉAtrut≈nh  

 

ÑÑÑÑOOOOmmmmÆÆÆÆrrrroooouuuu, ÉÉÉÉOOOOddddÊÊÊÊsssssssseeeeiiiiaaaa 

δ 663 Ã pÒpoi, ∑ m°ga ¶rgon Íperfiãlvw §tel°syh  

ε 286 Ã pÒpoi, ∑ mãla dØ meteboÊleusan yeo‹ êllvw  

ρ 248 Ã pÒpoi, oÂon ¶eipe kÊvn Ùlof≈Ûa efid≈w 

σ 26 Ã pÒpoi, …w ı molobrÚw §pitroxãdhn égoreÊei  

 

2. αγανάκτηση 

ÑÑÑÑOOOOmmmmÆÆÆÆrrrroooouuuu, ÉÉÉÉIIIIlllliiiiååååwwww 

Α 254 Œ pÒpoi ∑ m°ga p°nyow ÉAxai˝da ga›an flkãnei 

Η 124 Ã pÒpoi ∑ m°ga p°nyow ÉAxai˝da ga›an flkãnei 

Φ 229 Ã pÒpoi érgurÒtoje DiÚw t°kow oÈ sÊ ge boulåw  

Ψ 782 Ã pÒpoi ∑ m' ¶blace yeå pÒdaw, ∂ tÚ pãrow per  

 

ÑÑÑÑOOOOmmmmÆÆÆÆrrrroooouuuu, ÉÉÉÉOOOOddddÊÊÊÊsssssssseeeeiiiiaaaa 

α 253 Ã pÒpoi, ∑ dØ pollÚn époixom°nou ÉOdus∞ow  

δ 333 Ã pÒpoi, ∑ mãla dØ kraterÒfronow éndrÚw §n eÈnª  

ν 383 Ã pÒpoi, ∑ mãla dØ ÉAgam°mnonow ÉAtre˝dao  

φ 249 Ã pÒpoi, ∑ moi êxow per¤ t' aÈtoË ka‹ per‹ pãntvn 

 

3. έκπληξη 

ÑÑÑÑOOOOmmmmÆÆÆÆrrrroooouuuu, ÉÉÉÉIIIIlllliiiiååååwwww 

Ε 714 Ã pÒpoi afigiÒxoio DiÚw t°kow ÉAtrut≈nh 

Θ 352 Ã pÒpoi afigiÒxoio DiÚw t°kow oÈk°ti n«Û  
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Θ 427 Ã pÒpoi afigiÒxoio DiÚw t°kow, oÈk°t' ¶gvge  

Ν 99 Ã pÒpoi ∑ m°ga yaËma tÒd' Ùfyalmo›sin ır«mai  

Ο 286 Ã pÒpoi ∑ m°ga yaËma tÒd' Ùfyalmo›sin ır«mai 

Ο 467 Ã pÒpoi ∑ dØ pãgxu mãxhw §p‹ mÆdea ke¤rei  

Χ 373 Ã pÒpoi, ∑ mãla dØ malak≈terow émfafãasyai  

 

ÑÑÑÑOOOOmmmmÆÆÆÆrrrroooouuuu, ÉÉÉÉOOOOddddÊÊÊÊsssssssseeeeiiiiaaaa 

δ 169 Ã pÒpoi, ∑ mãla dØ f¤lou én°row uflÚw §mÚn d«  

ι 507 Ã pÒpoi, ∑ mãla dÆ me pala¤fata y°sfay' flkãnei  

ν 140 Ã pÒpoi, §nnos¤gai' eÈrusyen°w, oÂon ¶eipew 

ν 172 Ã pÒpoi, ∑ mãla dÆ me pala¤fata y°sfay' flkãnei  

 

ÑÑÑÑOOOOmmmmhhhhrrrriiiikkkkoooo‹‹‹‹ ÑÑÑÑÄÄÄÄUUUUmmmmnnnnooooiiii 

 

EEEEfifififiwwww ÑÑÑÑEEEErrrrmmmm∞∞∞∞nnnn 

219 � pÒpoi ∑ m°ga yaËma tÒd' Ùfyalmo›sin ır«mai 

 

4. λύπη 

ÑÑÑÑOOOOmmmmÆÆÆÆrrrroooouuuu, ÉÉÉÉIIIIlllliiiiååååwwww 

Ξ 49 Ã pÒpoi ∑ =a ka‹ êlloi §#knÆmidew ÉAxaio‹  

Ρ 629 Ã pÒpoi ≥dh m°n ke ka‹ ˘w mãla nÆpiÒw §sti  

Σ 324 Ã pÒpoi ∑ =' ëlion ¶pow ¶kbalon ≥mati ke¤nƒ  

Υ 293  Ã pÒpoi ∑ moi êxow megalÆtorow Afine¤ao 

Υ 344 Ã pÒpoi ∑ m°ga yaËma tÒd' Ùfyalmo›sin ır«mai  

Χ 168 Ã pÒpoi ∑ f¤lon êndra divkÒmenon per‹ te›xow  

Χ 297 Ã pÒpoi ∑ mãla dÆ me yeo‹ yãnaton d¢ kãlessan 

Ψ 103 Ã pÒpoi ∑ =ã t¤w §sti ka‹ efin ÉA˝dao dÒmoisi  

 

ÑÑÑÑOOOOmmmmÆÆÆÆrrrroooouuuu, ÉÉÉÉOOOOddddÊÊÊÊsssssssseeeeiiiiaaaa 

λ 436 Ã pÒpoi, ∑ mãla dØ gÒnon ÉAtr°ow eÈrÊopa ZeÁw  

ν 209 Ã pÒpoi, oÈk êra pãnta noÆmonew oÈd¢ d¤kaioi  

φ 102 Ã pÒpoi, ∑ mãla me ZeÁw êfrona y∞ke Kron¤vn 

 

5. επίπληξη 

ÑÑÑÑOOOOmmmmÆÆÆÆrrrroooouuuu, ÉÉÉÉOOOOddddÊÊÊÊsssssssseeeeiiiiaaaa 

ν 140 Ã pÒpoi, §nnos¤gai' eÈrusyen°w, oÂon ¶eipew 
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ρ 124 Ã pÒpoi, ∑ mãla dØ kraterÒfronow éndrÚw §n eÈnª  

 

6. διαµαρτυρία 

ÑÑÑÑOOOOmmmmÆÆÆÆrrrroooouuuu, ÉÉÉÉOOOOddddÊÊÊÊsssssssseeeeiiiiaaaa 

α 32 Ã pÒpoi, oÂon dÆ nu yeoÁw broto‹ afitiÒvntai 

 

7. ειρωνεία 

ÑÑÑÑOOOOmmmmÆÆÆÆrrrroooouuuu, ÉÉÉÉIIIIlllliiiiååååwwww 

Β 272 Ã pÒpoi ∑ dØ mur¤' ÉOdusseÁw §sylå ¶orge  

Π 745 Ã pÒpoi ∑ mãl' §lafrÚw énÆr, …w =e›a kubistò 

 

ÑÑÑÑOOOOmmmmhhhhrrrriiiikkkkoooo‹‹‹‹ ÑÑÑÑÄÄÄÄUUUUmmmmnnnnooooiiii 

 

EEEEfifififiwwww ÑÑÑÑEEEErrrrmmmm∞∞∞∞nnnn 

309 Œ pÒpoi e‡y' épÒloito bo«n g°now·  oÈ går §g≈ ge  

 

8. πόνος 

PPPP°°°°rrrrssssaaaaiiii 

731 Œ pÒpoi kedn∞w érvg∞w képikour¤aw stratoË 

852 Œ pÒpoi ∑ megãlaw égayçw te po 

 

EEEEÈÈÈÈmmmmeeeennnn¤¤¤¤ddddeeeewwww 

145 §pãyomen pãyow dusak°w, Œ pÒpoi 

 

OOOOfifififidddd¤¤¤¤ppppoooouuuuwwww TTTTÊÊÊÊrrrraaaannnnnnnnoooowwww 

168âV pÒpoi,énãriyma går f°rv   

           

TTTTrrrraaaaxxxx¤¤¤¤nnnniiiiaaaaiiii 

852 k°xutai nÒsow, Œ pÒpoi, oÂon  

 

 

ÃÃÃÃ fifififiooooÁÁÁÁ fifififiooooÊÊÊÊ 

 

1. αποτροπιασµός 
OOOOfifififidddd¤¤¤¤ppppoooouuuuwwww §§§§pppp‹‹‹‹ KKKKoooollllvvvvnnnn““““ 

220 OI.  La˝ou ‡ste tin' ¶kgonon;   XO. � fioÁ fioÊ 



 298 

 

ÃÃÃÃ feË feË feË feË feË feË feË feË    

 

1. χαρά 
ÉÉÉÉÄÄÄÄOOOOrrrrnnnniiiiyyyyeeeewwww 

1723 Ã feË feË t∞w Àraw toË kãllouw 

 

 

»»»»ÒÒÒÒpppp 

 

1. παράγγελµα για να αρχίσει η κωπηλασία (ηχοµιµητικό). 
BBBBããããttttrrrraaaaxxxxooooiiii 

180 Xvr«men §p‹ tÚ plo›on.  

      XARVN  »Òp, parabaloË 

208 Œ opÒp Œ opÒp 

 

2. µε την έννοια της προστακτικής «σταµάτα» 
ÉÉÉÉÄÄÄÄOOOOrrrrnnnniiiiyyyyeeeewwww 

1395 »Òp./ KI. tÚn éladrÒmon élãmenow / ëm' én°mvn pnoa›si ba¤hn 

 

 

ÃÃÃÃ ���� 

 

 

1. θλίψη 
OOOOfifififidddd¤¤¤¤ppppoooouuuuwwww §§§§pppp‹‹‹‹ KKKKoooollllvvvvnnnn““““ 

224 ÉI≈, Ã �.   OI. DÊsmorow.    XO. Ã � 

    

EEEEfifififirrrrÆÆÆÆnnnnhhhh 

693 Ã �,  

      oÂã m' §k°leusen énapuy°syai sou 

 

 

ÃÃÃÃ ÃÃÃÃ ���� 

1. θλίψη 
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PPPP°°°°rrrrssssaaaaiiii 

985 ¶lipew ¶lipew; Ã Ã <Ã> dñvn 

 

 

 

 

 

 

Ηχοµιµητικά από «φωνές» ζώων. 

    

Ηχοµιµητικά του κελαηδήµατος των πουλιών. 
    

ÉÉÉÉÄÄÄÄOOOOrrrrnnnniiiiyyyyeeeewwww 

59 §popo›. PoÆseiw to¤ me kÒptein aÔyiw aÔ 

    §popo› 

58 OÈk ént‹ toË paidÒw <s'> §xr∞n §popo› kale›n;   

227 §popo› popopopopopopo›,  

      fi∆ fi∆ fit∆ fit∆ fit∆ fit≈,  

 ‡tv tiw œde t«n §m«n ımopt°rvn 

237 tiÚ tiÚ tiÚ tiÚ tiÚ tiÚ tiÚ tiÒ./ ˜sa y' Ím«n katå kÆpouw §p‹ kissoË  

260 torotorotorotorot¤j,  

      kikkabaË kikkabaË,  

      torotorotorotorolilil¤j 

267 torot¤j torot¤j. / PI. âVgãy', éll' <oÔn> oÍtos‹ ka‹ dÆ tiw ˆrniw ¶rxetai 

738 tiÚ tiÚ tiÚ tiÚ tiÚ tiÚ tiot¤gj, / poik¤lh, mey' ∏w §g∆  

741 tiÚ tiÚ tiÚ tiot¤gj,/ •zÒmenow mel¤aw ¶pi fullokÒmou 

743 tiÚ tiÚ tiÚ tiot¤gj,/  

di' §m∞w g°nuow jouy∞w mel°vn /Pan‹ nÒmouw fleroÁw énafa¤nv   

747 tototototototototot¤gj, 

 ¶nyen …spere‹ m°litta /FrÊnixow émbros¤vn mel°vn 

751 tiÚ tiÚ tiÚ tiot¤gj,/ Efi met' Ùrn¤yvn tiw Ím«n, Œ yeata¤, boÊletai  

770 tiÚ tiÚ tiÚ tiÚ tiÚ tiÚ tiot¤gj, 

 summig∞ boØn ımoË /ptero›si kr°kontew ‡akxon ÉApÒllv 

773 tiÚ tiÚ tiÚ tiot¤gj,/ ˆxyƒ §fezÒmenoi par' ÜEbron potamÒn 

775 tiÚ tiÚ tiÚ tiot¤gj,/ diå d' afiy°rion n°fow ∑lye boã 

779 tototototototototot¤gj,/ pçw d' §pektÊphs' ÖOlumpow 
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784 tiÚ tiÚ tiÚ tiot¤gj,/ OÈd°n §st' êmeinon oÈd' ¥dion µ fËsai pterã 

    

    

Ηχοµιµητικά του κοάσµατος των βατράχων. 
    

BBBBããããttttrrrraaaaxxxxooooiiii 

222 tÚn ˆrron, Œ koåj koãj 

226 ÉAll' §jÒloisy' aÈt“ koãj·  

      oÈd¢n gãr §st' éll' µ koãj 

251 brekekek¢j koåj koãj 

261 brekekek¢j koåj koãj 

266 <brekekek¢j koåj koãj> 

      ßvw ín Ím«n §pikratÆsv t“ koãj,  

      brekekek¢j koåj koãj 

      ÖEmellon êra paÊsein poy' Ímçw toË koãj 

209 brekekek¢j koåj koãj,  

      brekekek¢j koåj koãj 

214 koåj koãj 

220 brekekek¢j koåj koãj 

225 brekekek¢j koåj koãj 

235 brekekek¢j koåj koãj 

239 brekekek¢j koåj koãj 

256 brekekek¢j koåj koãj 

 

 

Ηχοµιµητικό του γαβγίσµατος του σκύλου. 

 
SSSSffff∞∞∞∞kkkkeeeewwww 

903 aÔ aÔ 

 

Ηχοµιµητικά της γλώσσας των βρεφών. 
 

NNNNeeeeffff°°°°llllaaaaiiii 

1382 efi m°n ge brËn e‡poiw, §g∆ gnoÁw ín pie›n §p°sxon·   

      mammçn d' ín afitÆsantow, ∏kÒn soi f°rvn ín êrton 

 

 


