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ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (Θεωρητικής Κατεύθυνσης) 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ι. Ένταξη της λυρικής ποίησης στα τρία γένη της ποίησης 

Έπος Λυρική Ποίηση Δράμα 

 Αφηγείται σε τρίτο 
πρόσωπο μια 
ιστορία, την οποία 
δανείζεται από το 
μύθο. 

 
 Ως προς το 

μέγεθος είναι 
εκτεταμένο (έχει 
χιλιάδες στίχους). 

 
 Ως προς την 

εκφορά 
απαγγέλλεται και  
είναι συνθεμένο σε 
εξάμετρους 
στίχους. 

 Περιγράφει σε 
πρώτο πρόσωπο 
μια εικόνα ή μια 
κατάσταση 
αποφεύγοντας 
συνήθως το μύθο ή 
τον χρησιμοποιεί 
ελάχιστα για να 
παραδειγματίσει ή 
να φρονηματίσει. 

 
 Ως προς το 

μέγεθος το λυρικό 
ποίημα είναι 
σύντομο (μπορεί 
να έχει μόνο δύο 
στίχους). 

 
 Η λυρική ποίηση 

είναι αδόμενη 
(τραγουδιέται), 
έχει μεγάλη 
ποικιλία μέτρων 
και συνοδεύεται 
από μουσικό 
όργανο. 

 Παριστάνει επί 
σκηνής μια 
υπόθεση 
αντλημένη από το 
μύθο (ιδίως στην 
τραγωδία) σε 
δεύτερο πρόσωπο. 

 
 Έχει μεσαίο 

μέγεθος, περίπου 
1000 με 1600 
στίχους. 

 
 Αποτελείται από 

μεικτά μέτρα. 

Οι απαρχές και οι πηγές της λυρικής ποίησης 
Η βάση της λυρικής ποίησης είναι το τραγούδι, το οποίο ανέκαθεν και σε 
όλους τους λαούς συνόδευε τις θρησκευτικές τελετές και τις οικιακές ή  
αγροτικές εργασίες. Πρώτα γεννήθηκε το ανώνυμο ή δημώδες τραγούδι, 
που υπήρχε ήδη από την ελληνική προϊστορία, στην εποχή της ακμής του 
«προφορικού έπους». Ίχνη λυρικών τραγουδιών ανιχνεύονται και στα 
ομηρικά έπη, όπως λ.χ. στη ραψωδία Α 472 της Ιλιάδας ο «παιάνας» που 
άδεται για την εξιλέωση του οργισμένου Απόλλωνα, το τραγούδι του γάμου 
(υμέναιος), οι «θρήνοι» για τον Πάτροκλο και τον Έκτορα, το τραγούδι της 
Καλυψώς στην Οδύσσεια κ.ά. 
Ο αιώνας όμως της λυρικής ποίησης, με τα είδη, τα μέτρα, τις θεματικές 
προτιμήσεις και τις τεχνοτροπικές συμβάσεις που σώζεται μέχρι σήμερα, 
είναι ο 7ος .  
Οι τρεις πηγές της λυρικής ποίησης είναι: 
 Η δημώδης ποίηση: αν και διασώθηκαν ελάχιστα γνήσια δείγματά 
της, όπως το ροδιακό χελιδόνισμα (ήρθε ήρθε χελιδών) επηρέασε βαθιά 
τους λυρικούς ποιητές, όπως φαίνεται στα γαμήλια τραγούδια της Σαπφώς. 
 Η μουσική: αν και η μουσική της λυρικής ποίησης έχει χαθεί, όπως 
και η όρχηση, εν τούτοις η πλούσια μουσική ζωή του 7ου αιώνα μαρτυρείται 
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στην έμμεση παράδοση, κυρίως στο σχεδιασμό της λύρας και στην τέχνη της 
κιθαρωδίας. Μουσικοί ρυθμοί και όργανα της Ανατολής (από την Αίγυπτο, 
Βαβυλώνα και Παλαιστίνη) είχαν πλημμυρίσει την κυρίως Ελλάδα χάρη στις 
αποικίες, με ενδιάμεσους σταθμούς σπουδαία πολιτιστικά κέντρα, όπως η 
Λέσβος. 
 Το έπος: την καίρια επίδραση τη δέχτηκε η λυρική ποίηση από το 
αρχαϊκό έπος, το οποίο πρόσφερε πρότυπα μύθων από την ελληνική 
παράδοση με υψηλή τεχνική αρτιότητα και δελεαστικές ιδεολογικές 
προτάσεις. Η ποίηση στοχάζεται με πρώτη ύλη το μύθο, χωρίς να 
αναπαράγει απαράλλακτο το μύθο ή την κοινότερη εκδοχή του αλλά 
επιλέγοντας μία από τις πολλές παραλλαγές του, χειρίζεται κατάλληλα την 
πλοκή, αναπλάθει τους χαρακτήρες, του δίνει νέο νόημα και τον ερμηνεύει. 
Οι ποιητές και οι καλλιτέχνες αυτής της εποχής είναι και φιλόσοφοι. 
 

II. Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση 

Η στενότερη και η ευρύτερη έννοια 
Το επίθετο λυρικός παράγεται από το ουσιαστικό λύρα και χρησιμοποιήθηκε 
από τους αλεξανδρινούς γραμματικούς για να δηλώσει ποίηση που 
τραγουδιέται με τη συνοδεία της λύρας και, μετά, με οποιοδήποτε μουσικό 
όργανο.   
1. Ο όρος λυρικός πρωτομαρτυρείται στον Φιλόδημο, φιλόσοφο και 
επιγραμματοποιό του 1ου αι. π.Χ., ο οποίος στο Περί Ποιημάτων του 
διακρίνει τα ποιήματα σε τρεις κατηγορίες: κωμικά, τραγικά και λυρικά. 
2. Ήδη όμως από τον Αρχίλοχο (7ος αι. π.Χ.) για το τραγούδι χρησιμοποιείται 
το ουσιαστικό μέλος (ίσως κατ’ επέκταση από το «μέλος» του σώματος), από 
το οποίο παράγεται το μελικός (ενν. ποιητής). Ανάλογα και το ουσιαστικό 
μολπή, από το ομηρικό ρήμα μέλπεσθαι, συσχετίζεται ετυμολογικά από 
κάποιους μελετητές με το μέλος. Από τον 5ο αιώνα απαντά και το σύνθετο 
μελοποιός. Οι δύο όροι "λυρικός" και "μελικός" χρησιμοποιήθηκαν σε όλη τη 
μεταγενέστερη αρχαιότητα ισοδύναμα και εναλλακτικά για την κυρίως 
λυρική ποίηση, ενώ με το ίδιο κριτήριο του μουσικού οργάνου, διακρίθηκαν 
επίσης τα είδη: (α) η ελεγειακή ποίηση, που τραγουδιόταν με τη συνοδεία 
αυλού (όμποε) και (β) η μη αδόμενη ιαμβική ποίηση (η ιαμβογραφία), η 
οποία συνήθως χρησιμοποιούσε έγχορδα όργανα συνοδείας, όπως την 
ιαμβύκη και τον κλεψίαμβο. 
 
Διαίρεση της αρχαϊκής λυρικής ποίησης 
Α) Με βάση το μουσικό όργανο: 
 

Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση 
 

 
κυρίως λυρική ποίηση                                   ευρύτερη λυρική ποίηση 
         

           ελεγειακή ποίηση                     
 ιαμβογραφία 

μονωδική                            χορική 
(μονωδία)                             
                           ύμνος                                  διθύραμβος 

                                      προσόδιον 
 

                      παιάν 
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                                                      ιωνική 
 
                                                          
Β)  Με βάση τη διάλεκτο:                    αιολική 
                                                    
                                                    δωρική 
                                            
Συγκεκριμένα: από άποψη διαλέκτου η ελεγεία βρίσκεται πολύ κοντά  στην 
επική ποίηση, η οποία αποτελείται από ένα κράμα διαλέκτων με ισχυρότερη 
την ιωνική διάλεκτο, όπως και ο ίαμβος, αν και ακολουθεί σε μεγαλύτερη 
απόσταση. Αντίθετα, στη χορική ποίηση υπερέχει ένας δωρικός χρωματισμός 
και στη λεσβιακή μονωδία κυριαρχεί η καθομιλουμένη αιολική διάλεκτος.  
 
Η διαίρεση της κυρίως λυρικής ποίησης 

Διακρίνεται σε μονωδι(α)κή (μονωδία) και χορική λυρική ποίηση: η 
μονωδία είναι συνθεμένη στην αιολική διάλεκτο και είναι απλούστερη στη 
δομή· το χορικό άσμα είναι στη δωρική διάλεκτο, είναι δομικά συνθετότερο, 
είναι μεγαλύτερης κλίμακας και θεαματικότερου χαρακτήρα. Επιπλέον, το 
μονωδικό τραγούδι θεωρείται προσωπικότερο (ως έκφραση της 
προσωπικότητας του ατόμου και των μύχιων σκέψεων και αισθημάτων του), 
ενώ το χορικό αποτελεί έκφραση της συλλογικής συνείδησης.  

Τα επιμέρους είδη και υποείδη της χορικής λυρικής ποίησης που 
αναπτύχθηκαν σύμφωνα με τις διάφορες λειτουργικές ανάγκες στο πλαίσιο 
της λατρείας, της πόλης και της συντροφιάς είναι τα εξής: 

 Τραγούδια που προορίζονταν για τους θεούς: ο ύμνος (με υποείδος το 
παρθένιον, άσμα εκτελούμενο από χορό νεανίδων)· το προσόδιον (άσμα 
που συνόδευε πομπές προς τους βωμούς και τους ναούς των θεών)· ο 
διθύραμβος (ενθουσιαστικό άσμα προς τιμή του Διόνυσου)· ο παιάν 
(άσμα γαλήνιας επιβλητικότητας, συνήθως προς τιμή του Απόλλωνα, με 
λειτουργική υποδιαίρεση τον "συμποτικό παιάνα"). 

Στην κατηγορία των ύμνων υπάγεται και ο νόμος, άσμα προς τιμή του 
Απόλλωνα (άλλοτε, της Αθηνάς), που εκτελούνταν πότε μονωδικά και πότε 
χορικά. 

 Τραγούδια που προορίζονταν για επιφανείς θνητούς: το εγκώμιον (με 
υποείδη: το(ν) επινίκιον, άσμα προς τιμή των νικητών στους μεγάλους 
αθλητικούς αγώνες· το σκόλιον, τραγούδι σε συμποτικό περιβάλλον, 
αδόμενο κατά περίπτωση από ένα συμπότη ή από ολόκληρη τη συντροφιά· 
και το ερωτικόν)· ο υμέναιος και το επιθαλάμιον, τραγούδια του γάμου, 
και ο θρήνος (μοιρολόι), αρχικά τελετουργικό συστατικό της κηδείας και 
αργότερα αποσυνδεδεμένο από αυτήν. 

Η ελεγεία, εξάλλου, η οποία ανήκε στην ευρύτερη λυρική ποίηση, είναι 
ποίημα συνθεμένο σε ελεγειακά δίστιχα, και κατά το θέμα που 
πραγματεύεται κάθε φορά μπορεί να χαρακτηρίζεται ως πολεμική, πολιτική, 

ή συμποτική ελεγεία. Ετυμολογικά το ἒλεγος>ἐλεγεῖον συνδέεται με την 

αρμενική λέξη elegn "καλάμι", "σύριγγα", που μπορεί να ήταν φρυγικό 
γλωσσικό δάνειο· η υπόθεση είναι πιθανή, γιατί συμφωνεί και με την αρχαία 
παράδοση, κατά την οποία από τους Φρύγες παρέλαβαν οι Έλληνες τον 
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αυλό, το συνοδευτικό όργανο της ελεγείας· (Αντίθετα, η συχνά υποτιθέμενη 
σχέση της ελεγείας με Θρηνητική ποίηση δεν στηρίζεται σε επαρκή 
τεκμήρια.) 

Συγγενικό είδος προς την ελεγεία είναι το επίγραμμα, με αξιοθαύμαστη 
αντοχή στον χρόνο. Συνθεμένο κατεξοχήν σε ελεγειακά δίστιχα, λιγότερο 
συχνά σε δακτυλικούς εξάμετρους στίχους, σπάνια σε άλλα μέτρα. Χάρη 
στην απεριόριστη θεματική ελευθερία του, στο ευρύ φάσμα "λυρικών" 
διαθέσεων που άνετα φιλοξενεί και στην ευρηματική κατάληξη, το κριτήριο 
επιτυχίας του είδους, ο μικρός Πρωτέας της ελληνικής ποίησης, αφού 
επηρέασε τη ρωμαϊκή ποίηση, διέγραψε τροχιά μακροβιότερη από κάθε 
άλλο αρχαίο ποιητικό είδος: καλλιεργήθηκε σε όλο το Βυζάντιο και την 
Αναγέννηση, και εξακολουθεί ως σήμερα να αποτελεί το κατεξοχήν 
προσφιλές όχημα ποιητικής έκφρασης των λογίων και των ελληνιστών. 

Η παραγωγή της λυρικής ποίησης που συγκεντρώθηκε, 
αποκαταστάθηκε κριτικά και μελετήθηκε από τους αλεξανδρινούς 
γραμματικούς ήταν σημαντική (υπολογίζεται σε πάνω από 100.000 στίχους), 
σ' εμάς όμως έφτασαν ελάχιστα ακρωτηριασμένα λείψανα. Οι αλεξανδρινοί 
γραμματικοί συνέταξαν και τον κανόνα των εννέα σπουδαιότερων λυρικών 
ποιητών και κατέταξαν ειδολογικά το έργο τους.  

Τα κείμενα του αρχαϊκού λυρισμού είναι τέχνη σοφή. Όπως αναφέρει 
επιφανής φιλόλογος: "τα κείμενα αυτά έχουν έρθει στην επιφάνεια με τυχαίο 
και αποσπασματικό τρόπο και σε απελπιστικά μικρές ποσότητες. Και όσο κι 
αν από τα τέλη του 5ου αιώνα ως το τέλος της αρχαϊκής εποχής, περ. το 
450, το υλικό αυτό πληθαίνει, πελώρια είναι τα κενά που παραμένουν. Το 
εγχείρημα, λοιπόν, της μελέτης των μικροσκοπικών θραυσμάτων της 
λυρικής ποίησης θα ήταν καταδικασμένο, αν οι πρώιμοι αυτοί τεχνίτες δεν 
είχαν συνθέσει με τόση προσοχή στην κάθε λεπτομέρεια, ώστε ακόμη και τα 
ελάχιστα απομεινάρια τους να φέρουν μιαν αναγνωρίσιμη σφραγίδα. Ούτε 
ένας στίχος δεν είναι άσχετος ή χωρίς χαρακτήρα, και, συνεπώς, μπορείς να 
συναγάγεις τα ουσιώδη και από το μικροκοπικότερο σπάραγμα." Το είπε ο 
Ελύτης για τη Σαπφώ: "Στροφές ακρωτηριασμένες, μισοί στίχοι, σπασμένες 
λέξεις, ένα τίποτε· κι απ' αυτό το τίποτε, ένα θαύμα: μια ολοκληρωμένη 
προσωπικότητα, με τα ιδιαίτερα της χαρακτηριστικά, τον ατομικό της μύθο 
και ολόκληρο τον φυσικό και ανθρώπινο διάκοσμο του πολιτιστικού χώρου 
όπου αναπτύχθηκε" (Σαπφώ. Ανασύνθεση και απόδοση Οδυσσέας Ελύτης, 
Αθήνα: Ίκαρος 1984, σελ. 10-11).  
 

III. Διάγραμμα της εξέλιξης της Λυρικής Ποίησης 
Η Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση 650 - 450 π.Χ. 
Η λυρική ποίηση διέγραψε έναν πλήρη κύκλο μέσα σε διάστημα διακοσίων 
περίπου ετών, διαρκώς ετεροκαθοριζόμενη από το εκθαμβωτικό ομηρικό 
έπος, το οποίο ασκούσε ακαταμάχητη έλξη πάνω στον ελληνισμό και ποτέ 
δεν έπαψε να προκαλεί σε συγκρίσεις: 

 Στο αρχικό στάδιο, σκιώδεις για μας ποιητικές μορφές όπως ο 
Τέρπανδρος (ή αργότερα ο Στησίχορος) μοιάζει να ακολουθούν τον δρόμο 
του Ομήρου: απλά μελοποιούν μυθικές αφηγήσεις επικού τύπου. Αντίθετα, 
το ποιητικό πρόγραμμα του Αρχίλοχου στοχεύει στη χάραξη μιας νέας 
λυρικής πορείας με συνολική ανατροπή του έπους σε επίπεδο θεματικό, 
μετρικό-τεχνικό και ιδεολογικό: 
(α) σε επίπεδο θεματικό αποστρέφεται τον μύθο· (β) σε επίπεδο μέτρου και 
τεχνικής, αφενός στη θέση του κατά στίχον μονότονα επαναλαμβανόμενου 
δακτυλικού εξαμέτρου, εμφανίζει μεγάλη ευρηματικότητα σε μετρικά 
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σχήματα και στροφικές ενότητες, και αφετέρου εγκαινιάζει τις στρατηγικές 
και τον τρόπο του σύντομου άσματος· (γ) σε επίπεδο ιδεολογίας, απορρίπτει 
κατηγορηματικά τις αξίες του επικού κόσμου: στη θέση του κλέους ως 
κεντρικής αριστοκρατικής αξίας για τον άνδρα, προβάλλει τη συναίσθηση 
του πόσο εύθραυστη και εφήμερη είναι η ανθρώπινη ύπαρξη, και στη θέση 
της ανδρείας ως της κατεξοχήν ανδρικής συμπεριφοράς για την κατάκτηση 
του κλέους, αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο της ανθρώπινης αμηχανίας. 
 

 Αργότερα, και με τους τρεις εκπροσώπους της λεσβιακής μονωδίας, 
Αλκαίο, Σαπφώ και Ανακρέοντα, η ιδιότυπη τεχνική του αρχαϊκού 
λυρισμού φτάνει στην ωρίμανση της. Μόνον όμως μέσα από την ποίηση της 
Σαπφώς βρίσκει έκφραση η δεύτερη ανατροπή των παραδοσιακών 
κανόνων της παλαιάς ποίησης, με σημαντικές φιλοσοφικές προεκτάσεις: 
τώρα προβάλλεται το δόγμα που δίνει το προβάδισμα στην απολύτως 
προσωπική επιλογή του ατόμου έναντι των (επικής καταγωγής) σταθερών, 
κοινών και δεδομένων προτιμήσεων  και  αξιών   του  συλλογικού   
σώματος.   Με   τον   Αλκαίο   η οξύτητα των πολιτικών αγώνων 
μεταφράζεται σε γνήσια ποίηση, ενώ στον Ανακρέοντα τα πάθη του 
κρασιού και του έρωτα μετατρέπονται σε υψηλή τέχνη, δηλαδή σε τέχνη 
που τέρπει και συνάμα προκαλεί σε στοχασμό. 

 

 Στη χρυσή εποχή της λυρικής ποίησης, δεσπόζει η ερωτικά χρωματισμένη 
χορική ποίηση του Ίβυκου, η οποία διακρίνεται για την αφθονία των 
κοσμητικών επιθέτων, τη μεγαλοπρέπεια και την απομάκρυνση από το 
μύθο. Στην ωδή μάλιστα για τον Πολυκράτη, η ομορφιά του νέου θεωρείται 
σημαντικότερη από τα έργα της πολεμικής ανδρείας. Με τον Ίβυκο 
παρατηρείται επίσης απομάκρυνση από τη γραμμική ανάπτυξη του 
ποιήματος που βλέπουμε στον μολαταύτα θελκτικό Αλκμάνα. Το χορικό 
άσμα αναπτύσσεται σε πολλά επίπεδα χωρίς να χάνει την ενότητα και τη 
συνοχή του.  
Σύμφωνα με την κρίση των αρχαίων, μόνον με τον Πίνδαρο αγγίζουμε την 
κορυφή του αρχαιοελληνικού λυρισμού· το μοναδικό αυτό επίτευγμα 
μεστής αρχαϊκής τεχνικής διακρίνεται για τη ρωμαλέα εικονοποιία του, τα 
"πολυδαίδαλα ρήματα" και τη βαθιά θρησκευτική πνοή. Συνάμα 
επανέρχονται ανανεωμένα τα δικαιώματα του μύθου στο χώρο της λυρικής 
ποίησης με τη σύνθεση ενός νέου ουσιαστικά συνδυαστικού είδους 
"λυρικής αφήγησης". Με τον τεχνικά άρτιο Βακχυλίδη τόσο πολύ 
υπερτονίζεται η θεατρική δομή του χορικού άσματος, ώστε μπαίνουμε ήδη 
στη μεγάλη περιοχή του δράματος. Τέλος, τόσο η στοχαστική όσο και η 
θρηνητική ποίηση του πολυγραφότατου και σοφού Σιμωνίδη προτείνει 
μιαν εκδοχή του οικουμενικού ανθρωπισμού που συγκλονίζει τον σημερινό 
αναγνώστη. 

 

 -Ελεγεία και Ίαμβος. —Οι στοχαστικοί δρόμοι ήδη της πρώιμης ελεγείας την 
οδηγούν στην πραγμάτευση των σχέσεων ατόμου και πόλης: μετά από το 
σχετικώς απλούστερο (ως γλώσσα, δομή και περιεχόμενο) παραινετικό 
πολεμιστήριο άσμα του Καλλίνου και την συνθετότερη ιδεολογική 
επεξεργασία της πολεμικής παραίνεσης στα χέρια του Τυρταίου (πάντα σε 
εξάρτηση από τον Όμηρο), ο νομοθέτης-ποιητής Σόλων ανεβαίνει στο πιο 
ψηλό σκαλί: σε μεγαλόπρεπους στίχους εκφράζει μια βαθιά θεολογική 
πολιτική πρόταση, ως το θεωρητικό υπόβαθρο της νομοθετικής του πράξης 
για την πόλη της Αθήνας. Παρακολουθώντας, μάλιστα, έναν υπαινιγμό της 
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Οδύσσειας, επεξεργάζεται και την παραδοσιακή έννοια της μοίρας και το 
σύμπλεγμα "ενοχής και τιμωρίας" με τρόπο τόσο ευρηματικό και 
εντυπωσιακό, που άνοιξε διάπλατα τον δρόμο για την ανάπτυξη του 
κεντρικού προβληματισμού της αισχύλειας τραγωδίας. Καθυστερημένος 
πεζοπόρος    μοιάζει   πλάι    του    ο    γνωμολογικός    Θέογνης,     
μονίμως διαμαρτυρόμενος για την έκπτωση των αξιών της παλαιάς 
αριστοκρατίας —χωρίς την παραμικρή πολιτική πρόταση. 

 

 -Η παλαιά ιαμβογραφία —με τον πεζότερο μετρικό ρυθμό και τα ανάλογα 
θέματα της—, απομακρυνόμενη ολοένα και περισσότερο από την 

καταγωγική "αισχρολογία" και το προσωπικό σκώμμα (το ἰαμβίζειν), με τον 
Αρχίλοχο είχε περιοριστεί στην ποιητική επένδυση βίαιων και ανελέητων 
προσωπικών επιθέσεων. Τελικά ανεβαίνει και αυτή, με τον Σημωνίδη τον 
Αμοργίνο, στο ανώτερο επίπεδο μιας έμμεσης έστω έκφρασης κοινωνικής 
κριτικής. Ο πικρός και απαισιόδοξος Σημωνίδης και κάποιοι γλυκά 
μελαγχολικοί τόνοι του Μίμνερμου συμπληρώνουν την εικόνα της ιαμβικής 
ποίησης, με βάση πάντα τα ελάχιστα που γνωρίζουμε γι' αυτήν. Ο Όμηρος, 
όταν καν απηχείται, ακούγεται ως διακριτική υπόκρουση χαμένη στο 
βάθος. 

 
Οι 16 κυριότεροι εκπρόσωποι της Λυρικής Ποίησης κατά είδη: 

 

ΕΛΕΓΕΙΑΚΟΙ ΙΑΜΒΟΓΡΑΦΟΙ ΜΟΝΩΔΙΑ ΧΟΡΙΚΟ 
ΑΣΜΑ 

ΠΟΙΗΤΕΣ και 
ΕΛΕΓΕΙΑΚΟΙ 

  

Καλλίνος Αρχίλοχος Σαπφώ Αλκμάν 

Τυρταίος Σημωνίδης Αλκαίος Στησίχορος 

Μίμνερμος  Ανακρέων Τβυκος 

Σόλων   Σιμωνίδης 
Κείος 

Θέογνης   Πίνδαρος 
Βακχυλίδης 

 


