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ΣΑΠΦΩ 
 

 

απ. 31, 44 LP = Voigt 

φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν 

ἔμμεν᾽ ὤνηρ, ὄττις ἐνάντιός τοι 

ἰσδάνει καὶ πλάσιον ἆδυ φωνεί- 

4 σας ὐπακούει 

καὶ γελαίσας ἰμέροεν, τό μ᾽ ἦ μὰν 

καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτόαισεν· 

ὠς γὰρ ἔς σ᾽ ἴδω βρόχε᾽, ὤς με φώναι- 

8 σ᾽ οὐδ᾽ ἒν ἔτ᾽ εἴκει, 

ἀλλ᾽ ἄκαν μὲν γλῶσσα †ἔαγε†, λέπτον 

δ᾽ αὔτικα χρῶι πῦρ ὐπαδεδρόμηκεν, 

ὀππάτεσσι δ᾽ οὐδ᾽ ἒν ὄρημμ᾽, ἐπιρρόμ- 

12 βεισι δ᾽ ἄκουαι, 

†έκαδε μ᾽ ἴδρως ψῦχρος κακχέεται†, τρόμος δὲ 

παῖσαν ἄγρει, χλωροτέρα δὲ ποίας 

ἔμμι, τεθνάκην δ᾽ ὀλίγω ᾽πιδεύης 

16 φαίνομ᾽ ἔμ᾽ αὔται· 

ἀλλὰ πὰν τόλματον ἐπεὶ †καὶ πένητα† 

 

απ. 16 Lobel-Page 

ο]ἰ μὲν ἰππήων στρότον, οἰ δὲ πέσδων, 

οἰ δὲ νάων φαῖσ᾽ ἐπ[ὶ] γᾶν μέλαι[ν]αν 

ἔ]μμεναι κάλλιστον, ἔγω δὲ κῆν᾽ ὄτ- 

4 τω τις ἔραται· 

πά]γχυ δ᾽ εὔμαρες σύνετον πόησαι 

π]άντι τ[ο]ῦ̣τ᾽, ἀ γὰρ πόλυ περσκέ̣θ̣οι̣σ̣̣α 

κ̣άλ̣λο̣ς̣ [ἀνθ]ρ̣ώπων Ἐλένα [τὸ]ν ἄνδρα 

8 τὸ̣ν̣ [πανάρ]ιστον 
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κ̣αλλ[ίποι]σ̣᾽ ἔβα ᾽ς Τροΐαν πλέοι[̣σα 

κωὐδ[ὲ πα]ῖδος οὐδὲ φίλων το[κ]ήων 

π̣ά[μπαν] ἐμνάσθη, ἀλλὰ παράγ̣α̣γ̣᾽ α̣ὔταν 

12 αὔτικ’ ἴδοι]σαν 

….. 

απ. 47 Lobel-Page 

Ἔρος δ᾽ ἐτίναξέ μοι  

φρένας, ὠς ἄνεμος κὰτ ὄρος δρύσιν ἐμπέτων. 
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ἦλθες, †καὶ† ἐπόησας, ἔγω δέ σ᾽ ἐμαιόμαν, 

ὂν δ᾽ ἔψυξας ἔμαν φρένα καιομέναν πόθωι. 

 

απ. 111 Voigt 

Χορικό απόσπασμα 

[Ανήκει στα επιθαλάμια, σύμφωνα με την αλεξανδρινή καταλογογράφηση.] 

 

ἴψοι δὴ τὸ μέλαθρον· 

ὐμήναον· 

ἀέρρετε τέκτονες ἄνδρες· 

ὐμήναον. 

5 γάμβρος †εἰσέρχεται ἴσος† Ἄρευι, 

ἄνδρος μεγάλω πόλυ μέζων. 
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απ. 115 Voigt 

τίωι σ᾽ ὦ φίλε γάμβρε κάλως ἐικάσδω; 

ὄρπακι βραδίνωι σε μάλιστ᾽ ἐικάσδω. 

 

απ. 1 Lobel-Page 

[Κείμενο και στις σελ. 116-117 από: Αμφιλόχιος Παπαθωμάς, Αρχαία και 

μεσαιωνικά κείμενα σε παπύρους, όστρακα, πινακίδες και πρώιμες 
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ποικιλόθρον᾽ ἀθανάτἈφρόδιτα, 

παῖ Δίος δολόπλοκε, λίσσομαί σε· 

μή μ᾽ ἄσαισι μηδ᾽ ὀνίαισι δάμνα, 

4 πότνια, θῦμον, 

ἀλλὰ τυίδ᾽ ἔλθ᾽, αἴ ποτα κἀτέρωτα 

τὰς ἔμας αὔδας ἀίοισα πήλοι 

ἔκλυες, πάτρος δὲ δόμον λίποισα 

8 χρύσιον ἦλθες 

ἄρμ᾽ ὐπασδεύξαισα· κάλοι δέ σ᾽ ἆγον 

ὤκεες στροῦθοι περὶ γᾶς μελαίνας 

πύκνα δίννεντες πτέρ᾽ ἀπ᾽ ὠράνωἴθε- 

12 ρος διὰ μέσσω· 

αἶψα δ᾽ ἐξίκοντο, σὺ δ᾽ ὦ μάκαιρα 

μειδιαίσαισ᾽ ἀθανάτωι προσώπωι 

ἤρε᾽ ὄττι δηὖτε πέπονθα κὤττι 

16 δηὖτε κάλημμι 

κὤττι μοι μάλιστα θέλω γένεσθαι 

μαινόλαι θύμωι· τίνα δηὖτε πείθω 

†. .σάγην† ἐς σὰν φιλότατα; τίς σ᾽ ὦ 

20 Ψάπφ᾽ ἀδικήει; 

καὶ γὰρ αἰ φεύγει, ταχέως διώξει, 

αἰ δὲ δῶρα μὴ δέκετ᾽, ἀλλὰ δώσει, 

αἰ δὲ μὴ φίλει, ταχέως φιλήσει 

24 κωὐκ ἐθέλοισα. 
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ἔλθε μοι καὶ νῦν, χαλέπαν δὲ λῦσον 

ἐκ μερίμναν, ὄσσα δέ μοι τέλεσσαι 

θῦμος ἰμέρρει, τέλεσον, σὺ δ᾽ αὔτα 

28 σύμμαχος ἔσσο. 
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