
Ἡ γῆ μέλαινα πίνει, 

πίνει δένδρεα δ' αὖ γῆν 
πίνει θάλασσ' ἀναύρους, 
ὁ δ' ἥλιος θάλασσαν,   
τὸν δ' ἥλιον σελήνη· 

τί μοι μάχεσθ', ἑταῖροι, 
καὐτῶι θέλοντι πίνειν; 

τὸ κα' παροίνιον μέλος τοῦ Ἀνακρέοντος

ὑπὸ Ῥογήρου τοῦ γραμματικοῦ* ἑλληνιστὶ ἐξηγηθέν

ἁπλοῖς λόγοις ἅμα καὶ εἰκόσιν. 

*πρὸς τὴν γραμματικὴν παραβάλετε ὅτι λέγει Smyth περὶ τῶν ἐγκλιτικῶν [*] 187. b



ἆρα αὕτη ἐστὶν ἡ γῆ;

οὐδαμῶς, αὕτη οὐκ ἔστιν ἡ

γῆ, ἀλλὰ πῦρ ἐστιν.

ἆρα αὕτη ἐστὶν ἡ γῆ;

οὐδαμῶς, αὕτη οὐκ ἔστιν ἡ

γῆ, ἀλλὰ ὕδωρ ἐστίν.

τί οὖν ἐστιν ἡ γῆ;

αὕτη μέν ἐστιν ἡ γῆ. αὕτη δὲ καί ἐστιν ἡ γῆ. 



ποία δέ ἐστιν ἡ γῆ; 

τὸ τετράγωνον ἐρυθρόν ἐστιν. 

ἆρα ἡ γῆ ἐρυθρά ἐστιν; 

οὐδαμῶς, ἡ γῆ οὐκ ἔστιν ἐρυθρά.  

τὸ τετράγωνον ξανθόν ἐστιν. 

ἆρα ἡ γῆ ξανθή ἐστιν; 

οὐδαμῶς, ἡ γῆ οὐκ ἔστιν ξανθή.  

τὸ τετράγωνον μέλαν ἐστίν. 

ποία οὖν ἐστιν ἡ γῆ; ἆρα ἡ γῆ

ἐρυθρά ἐστιν; 

ναί, ἡ γῆ μέλαινά ἐστιν. 



τί δὲ ποιεῖ ἡ γῆ; 

ὁ μὲν ἀνὴρ καθεύδει.

ἆρα ἡ γῆ καθεύδει; 

οὐδαμῶς, ἡ γῆ οὐ καθεύδει.  

ἡ δὲ γυνὴ ἐσθίει.

ἆρα ἡ γῆ ἐσθίει;  

οὐδαμῶς, ἡ γῆ οὐκ ἐσθίει. 

τί οὖν ποιεῖ ἡ γῆ;

ἡ γῆ πίνει.  



τί μέν ἐστι τοῦτο;

τοῦτο δένδρον ἐστίν. 

τίνα δέ ἐστι ταῦτα;

ταῦτα δένδρεά ἐστιν. 

ἓν οὖν δένδρον.  

ἀλλὰ δύο δένδρεα, 

ἢ τρία δένδρεα, 

ἢ τέσσαρα δένδρεα. 



τί ποιεῖ τὰ δένδρεα;

ἦ τὰ δένδρεα καθεύδει; 

ὁ γὰρ ἀνὴρ καθεύδει. 

οὐδαμῶς, τὰ δένδρεα οὐ

καθεύδει.

ἦ...; = ἆρα...;

ἡ γὰρ γυνὴ ἐσθίει. 

οὐδαμῶς, τὰ δένδρεα οὐκ

ἐσθίει.

ἦ τὰ δένδρεα ἐσθίει; 

τί οὖν ποιεῖ τὰ δένδρεα;

τὰ δένδρεα πίνει. 

τί δὲ πίνει τὰ δένδρεα;



τί μέν ἐστι τοῦτο; ἆρα

αὕτη ἡ γῆ ἐστιν;

οὐ δῆτα, αὕτη οὐκ ἔστι

ἡ γῆ. 

οὐ δῆτα = οὐδαμῶς ἆρα τοῦτο πῦρ ἐστιν;

οὐ δῆτα, τοῦτο οὐκ ἔστι πῦρ.

τί οὖν ἐστι τοῦτο; 

αὕτη ἡ θάλασσά ἐστιν.  

ἆρα ἡ θάλασσα καθεύδει;

οὐδαμῶς, ἡ θάλασσα οὐ

καθεύδει. 

ἆρα ἡ θάλασσα ἐσθίει;

οὐδαμῶς, ἡ θάλασσα οὐκ ἐσθίει. 

τί οὖν ποιεῖ ἡ θάλασσα;  ἡ θάλασσα πίνει. 

τί δὲ πίνει ἡ θάλασσα; 

πότερον γάλα ἢ οἶνον;

οὐδέτερα τούτων, οὔτε γὰρ γάλα οὔτε οἶνον πίνει.   



ἡ γὰρ θάλασσα πίνει ἀναύρους.

τί δὲ δὴ ἄναυρός ἐστιν; 

ἄναυρος ποταμός τίς ἐστιν ἐν τῇ

Θεσσαλίᾳ.  

ἀλλὰ ὁ Ἀνακρέων καλεῖ κατὰ

συνεκδοχὴν ἅπαντας τοὺς

ποταμοὺς ἀναύρους. ἄναυρος

ἄναυρος ἄναυρος



τί μέν ἐστι τοῦτο; ἦ αὕτη ἡ γῆ ἐστιν;

οὐδαμῶς, αὕτη οὐκ ἔστιν ἡ γῆ.

ἦ τοῦτο δένδρον ἐστίν; 

οὐδαμῶς, τοῦτο οὐκ ἔστι δένδρον. 

τί οὖν ἐστι τοῦτο;

οὗτος ὁ ἥλιός ἐστιν. 

τί δὲ ποιεῖ ὁ ἥλιος;

καὶ ὁ ἥλιος πίνει. 

ἦ γάλα, ἦ οἶνον 

ἦ γῆν πίνει; 

οὐ δῆτα, οὐδὲν τούτων πίνει.

τί δ’οὖν πίνει ὁ ἥλιος; 

ὁ ἥλιος πίνει θάλασσαν.  



τί μέν ἐστι τοῦτο; ἆρα οὗτος ὁ ἥλιός ἐστιν;

οὐ δῆτα, οὗτος οὐκ ἔστιν ὁ ἥλιος. 

ἆρα αὕτη ἡ γῆ ἐστιν;

οὐ δῆτα, αὕτη οὐκ ἔστιν ἡ γῆ. 

ἆρα τοῦτο δένδρον ἐστίν;

οὐ δῆτα, τοῦτο οὐκ ἔστι δένδρον. 

τί οὖν ἐστι τοῦτο; 

αὕτη ἡ σελήνη ἐστίν; 

τί δὲ ποιεῖ ἡ σελήνη;

καὶ ἡ σελήνη πίνει. 

 ἆρα γάλα πίνει; ἆρα οἶνον πίνει; ἆρα τὴν γῆν πίνει; 

οὐδαμῶς, οὐδὲν τούτων πίνει. 

τί δ’οὖν πίνει ἡ σελήνη; ἡ σελήνη πίνει τὸν ἥλιον.  



οὗτος μέν ἐστιν

 ὁ Περσεύς.

οὗτος δὲ 

ὁ Μινώταυρος.

τί οὖν ποιεῖ ὁ Περσεύς; ὁ Περσεὺς μάχεται τῷ

Μινωταύρῳ

οὗτοι μὲν ἑταῖροί εἰσιν. 

οἱ δὲ ἑταῖροι ἄλλοις μάχονται πολεμίοις.



ὁ δὲ Ἀνακρέων οὐ θέλει ἐσθίειν,

ἀλλὰ πίνειν. 

οὗτος μὲν ὁ ἄρκτος θέλει ἐσθίεν. 

ὁ οὖν Ἀνακρέων θέλων πίνειν ἐρωτᾷ τοὺς ἑταίρους· 

τί μοι μάχεσθ', ἑταῖροι, 
καὐτῶι θέλοντι πίνειν; 


