
 

 

 

Τµήµα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών 

 

 

 

 

 

… ’πού ∆ύσην στην Ανατολήν …’πού Ανατολήν στην ∆ύσην… 

Η µετρική ταυτότητα της κυπριακής ανώνυµης συλλογής (Ρίµες Αγάπης) 

 

 

 

 

 

 

Ολέσια Φέντινα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιατριβή η οποία υποβλήθηκε προς απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών  

στο Πανεπιστήµιο Κύπρου 

Σεπτέµβριος, 2010 

Ολ
έσ
ια 
Φέ
ντι
να



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Ολέσια Φέντινα 

Ολ
έσ
ια 
Φέ
ντι
να



 3 

ΣΕΛΙ∆Α ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 

 

Υποψήφια ∆ιδάκτορας: Ολέσια Φέντινα 

 

Τίτλος ∆ιατριβής: "… ’πού ∆ύσην στην Ανατολήν …’πού Ανατολήν στην ∆ύσην… 

Η µετρική ταυτότητα της κυπριακής ανώνυµης συλλογής (Ρίµες Αγάπης)" 

 

Η παρούσα ∆ιδακτορική ∆ιατριβή εκπονήθηκε στο πλαίσιο των σπουδών για απόκτηση 

∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος στο Τµήµα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών και εγκρίθηκε 

στις 28 Σεπτεµβρίου του 2010 από τα µέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. 

 

Εξεταστική επιτροπή: 

Ερευνητικός Σύµβουλος: Καθηγητής Μιχάλης Πιερής, Πανεπιστήµιο Κύπρου 

Άλλα Μέλη: Καθηγητής Παντελής Βουτουρής, Πανεπιστήµιο Κύπρου 

                     Επίκουρος Καθηγητής Αναστάσιος Καπλάνης, Πανεπιστήµιο Κύπρου  

                     Οµότιµος Καθηγητής Peter Mackridge, Πανεπιστήµιο Οξφόρδης 

                     Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Paola Maria Minucci, Πανεπιστήµιο  

                     La Sapienza Ρώµης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ολ
έσ
ια 
Φέ
ντι
να



 4 

Περίληψη 

Το αντικείµενο της παρούσας διατριβής είναι η µετρική της ανώνυµης κυπριακής συλλογής 

λυρικών ποιηµάτων του 16ου αιώνα, γνωστής ως "Ρίµες Αγάπης". Βασικός στόχος είναι η 

µελέτη των αµφίδροµων σχέσεων των δύο πολιτισµών, του ιταλικού και του ελληνικού, που 

καθορίζουν την ποιητική και, στη συγκεκριµένη περίπτωση, τη µετρική ταυτότητα της 

συλλογής. Η διατριβή αποτελείται από την εισαγωγή, πέντε κεφάλαια και τον επίλογο.  

Στην εισαγωγή συγκεντρώνονται οι βασικές πληροφορίες που αφορούν στην κυπριακή 

συλλογή, σηµειώνονται τα κύρια ζητήµατα που έχουν απασχολήσει τους µελετητές, όπως 

αυτό της πατρότητας και της χρονολόγησης, καθώς και το πρόβληµα των πηγών της 

συλλογής.  

Στο πρώτο κεφάλαιο καθορίζονται οι θεωρητικές αρχές, στο πλαίσιο των οποίων στη 

συνέχεια επιχειρείται η περιγραφή και η ανάλυση των στίχων. Γίνεται σύντοµη επισκόπηση 

µετρικολογικών µελετών και προτάσεων, οι οποίες πραγµατεύονται το ζήτηµα της 

περιγραφής των νεοελληνικών στίχων. Επίσης προτείνεται αναθεώρηση του καθιερωµένου 

στην ελληνική µετρικολογική επιστήµη µοντέλου διπλού συστήµατος µέτρησης και 

κατάταξης των νεοελληνικών στίχων ("έντεχνου" και "δηµοτικού"). Στη συνέχεια καθορίζεται 

η θέση της κυπριακής συλλογής ανάµεσα στα δύο µετρικά συστήµατα, στο πλαίσιο των 

οποίων δηµιουργείται, δηλαδή της νεοελληνικής και της ιταλικής στιχουργικής.  

Το δεύτερο κεφάλαιο έχει ως βασικό του θέµα τη µελέτη των µετρικο-ρυθµικών σχηµάτων 

των στίχων της συλλογής. Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας αναλύονται τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των στίχων, ιταλικής ή ελληνικής προέλευσης, όπως αυτοί παρουσιάζονται 

στη συλλογή. Επίσης επιχειρείται µία προσπάθεια αιτιολόγησης και περιγραφής του 

µηχανισµού δηµιουργίας από τον ποιητή νέων ειδών στίχων, του δωδεκασύλλαβου και του 

δεκατρισύλλαβου.  

Το τρίτο κεφάλαιο πραγµατεύεται τις φωνηεντικές συναντήσεις και τους τρόπους 

αντιµετώπισής τους από τον ποιητή (ή τους ποιητές) της συλλογής: συνίζηση, 

έκθλιψη/αφαίρεση και χασµωδία, όπου διαφαίνεται µία ισορροπηµένη χρήση αυτών των 

φαινοµένων, καθώς και ο λειτουργικός τους ρόλος στη ρυθµική οργάνωση του κειµένου.    

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στο φαινόµενο της οµοιοκαταληξίας, στον σύνθετο 

χαρακτήρα της ως µετρικού φαινοµένου και τις πολλαπλές λειτουργίες της στο κείµενο. 

Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της από τη µετρική, µορφολογική και σηµασιολογική 

σκοπιά. Σηµειώνεται ο παραδοσιακός (µε την έννοια της κοινής λογοτεχνικής παράδοσης) 

χαρακτήρας της. 
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Τέλος, στο πέµπτο κεφάλαιο περιγράφεται η εξωτερική (στροφική ρύθµιση των στίχων) και η 

εσωτερική (µετρικο-συντακτική δόµηση του ποιητικού λόγου) οργάνωση των στιχουργικών 

ειδών που περιλαµβάνει η κυπριακή συλλογή. ∆ιαπιστώνεται εδώ όχι µόνο η ικανότητα του 

κύπριου ποιητή (ή της οµάδας ποιητών) να χειρίζεται µε δεξιοτεχνία πολύπλοκα ιταλικά 

στιχουργικά είδη, όπως το σονέτο, η canzone, η ballata, κ.α., αλλά και να ενσωµατώνει στο 

πετραρχικό σύστηµα ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία και µορφές.  

Το κύριο µέρος της διατριβής ακολουθεί παράρτηµα, το οποίο αποτελείται από τρία µέρη: στο 

πρώτο περιέχονται πίνακες, στους οποίους καταγράφονται τα ρυθµικά σχήµατα των στίχων 

της συλλογής και η συχνότητα εµφάνισης τόνων στις µετρικές θέσεις των στίχων˙ το δεύτερο 

µέρος αποτελεί ο κατάλογος προτεινόµενων αλλαγών τονισµού σε ορισµένους στίχους της 

συλλογής˙ το τρίτο µέρος περιέχει το ριµάριο µε τις οµοιοκαταληξίες των ποιηµάτων της 

συλλογής.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ολ
έσ
ια 
Φέ
ντι
να



 6 

Abstract 

The object of study of this dissertation is the metrics of the sixteenth century anonymous 

collection of Cypriot lyrical poems known as "Rhymes of Love". The main goal is the study of 

the reciprocal relations between the Italian and the Greek cultures, which define the poetic and, 

in this particular case, the metric identity of the collection.  The dissertation is made up of the 

Introduction, five chapters and the Epilogue. 

In the Introduction there can be found the basic information concerning the Cypriot poems 

collection. Also here are noted the main areas of study taken up by the researchers, such as 

that of the authorship, the chronology as well as the problem of primary sources. 

The theoretical framework is defined in the first chapter, and it is within this framework that 

the description and analysis of the verses is attempted later on in the dissertation. A short 

outline of metricological research and propositions that deal with the subject of the description 

of the Modern Greek verses is also presented here. Also, a reconsideration of the standard 

model in Greek metricological science of the double system of counting and classifying the 

Modern Greek verses (as folk and art) is suggested here. The chapter continues by defining the 

position of the Cypriot collection within the two metric systems in the context of which it has 

been created, that is, between the Modern Greek and the Italian versification.    

The second chapter deals primarily with the study of the rhythmical patterns of the verses of 

the collection. In the context of this task, the specific characteristics of the verses of Italian or 

Greek origin are analyzed, as these are presented in the collection.  An attempt is also made of 

a description and a justification of the creative mechanism of new types of verses by the 

poet(s), namely, the twelve syllable and the thirteen syllable verses. 

The third chapter refers to the metrical status of the adjacent vowels and the ways with which 

the poet(s) of the collection deal(s) with the subject: synizesis, elision/aphesis and hiatus, 

wherever a balanced usage of these phenomena appears, as well as their functional role in the 

text's rhythmical organization. 

The fourth chapter concerns itself with the phenomenon of rhyme in its complex character as a 

metric phenomenon and its multiple functions in the text. Its characteristics are described from 

a metric a morphological and a semantic point of view. Its traditional (in the sense of the 

common literary tradition) character is noted. 

Finally, in the fifth chapter are described the outer (stanzaic regulation of the verses) and the 

inner (metric-syntactic construction of the poetic language) organization of the verse types that 

are included in the Cypriot collection. Here is ascertained not only the Cypriot poet(s)' s ability 
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to handle the complex Italian verse types, such as the sonnet, the canzone, the balata etc, but 

also the ability to incorporate Greek traditional elements and forms in the Petrarchan system. 

The main part of the dissertation is followed by an annex, which is made up of three parts:  in 

the first are included charts on which are noted the rhythmical patterns of the verses of the 

collection as well as the frequency with which the stress appears on the metric positions of the 

verses. The second is made up of the list of suggested changes in stress in certain verses of the 

collection. The third part contains the rimario with the rhymes of the poems in the collection. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο τίτλος της παρούσας διατριβής αποτελεί παράφραση του στίχου της υπό µελέτη συλλογής 

(64,3) «ήρτα ’πού την Ανατολήν στην ∆ύσην», η οποία έχει σκοπό την περιεκτική απόδοση της 

κεντρικής ιδέας της µελέτης, των αµφίδροµων δηλαδή σχέσεων των δύο πολιτισµών, του 

ιταλικού και του ελληνικού, που καθορίζουν την ποιητική και, στην προκειµένη περίπτωση, 

τη µετρική ταυτότητα της κυπριακής ποιητικής συλλογής. Η εν λόγω συλλογή, γνωστή ως 

«Ρίµες Αγάπης», τίτλος που δόθηκε σε αυτή από την εκδότριά της Θέµιδα Σιαπκαρά-

Πιτσιλλίδου, αντιπροσωπεύει την κυπριακή και, ευρύτερα, την ελληνική λυρική ποίηση της 

Αναγέννησης, ως ένα από τα ελάχιστα και, όπως είναι κοινώς αποδεχτό, πολύ αξιόλογο 

δείγµα. Οι ποιητικές συνθέσεις που συγκροτούν τη συλλογή εντάσσονται στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού πετραρχισµού. Μερικές από αυτές αποτελούν µεταφράσεις ιταλικών ποιηµάτων 

της εποχής. Παρόλο που δεν αποκλείεται η πιθανότητα ταύτισης και άλλων µεταφράσεων στη 

συλλογή, µερικά από τα ποιήµατά της µπορούν ανεπιφύλακτα να χαρακτηριστούν ως 

πρωτότυπα, καθώς αυτά αναφέρονται στην κυπριακή πραγµατικότητα (π.χ. τοπωνύµια, 

ιστορικά πρόσωπα). Πρόκειται για το µοναδικό διασωθέν αντίγραφο µιας συλλογής 

ποιηµάτων, το οποίο βρίσκεται στη Μαρκιανή βιβλιοθήκη στη Βενετία (κώδικας IX. 32) και 

συµπεριλαµβάνει 156 λυρικά ποιήµατα1. Το χειρόγραφο είναι άτιτλο, δεν παραδίδει το όνοµα 

του συγγραφέα ή του αντιγραφέα. Λείπει επίσης η χρονολογία 2 , γεγονός που επιφέρει 

προβλήµατα ως προς την ακριβή χρονολόγηση της περιόδου συγγραφής των ποιηµάτων, αλλά 

και της αντιγραφής τους. Στο παρόν στάδιο της έρευνας η συγγραφή των ποιηµάτων 

τοποθετείται κατά προσέγγιση στο τέλος του 15ου αιώνα έως και τα µέσα του 16ου αιώνα, ενώ 

για την αντιγραφή τους η Έλση Μαθιοπούλου-Τορναρίτου (1993, 357), βασιζόµενη στο 

γεγονός ότι το ποίηµα του Camillo Scroffa, τη µετάφραση του οποίου συµπεριλαµβάνει η 

κυπριακή συλλογή (ποίηµα αρ. 27), εκδόθηκε το 1550 και ο πρώτος κάτοχος του χειρογράφου 

Natale Conti απεβίωσε το 1582, προτείνει την τοποθέτησή της όχι νωρίτερα από το 1550 και 

                                                 
1 Η ταξινόµηση και αρίθµηση των ποιηµάτων ανήκει στη Θ. Σιπακαρά-Πιτσιλλίδου, στη (δεύτερη) έκδοση της 
οποίας (Siapkaras-Pitsillidès, 1975) βασίζοµαι. Το 1952 δηµοσιεύθηκε η πρώτη έκδοση της Σιαπκαρά-
Πιτσιλλίδου, το 1976 η έκδοση στην ελληνική γλώσσα.  Μέρος ποιηµάτων έχει δηµοσιευθεί επίσης από τους E. 
Legrand (1881), Α. Ιντιάνο (1936) και G. Pojaghi (1935, 1936). Το 1955 στις «Κυπριακές σπουδές» 
δηµοσιεύθηκε η έκδοση του Α. Ιντιάνου, η οποία συµπεριλαµβάνει όλα τα ποιήµατα του χειρογράφου, δεν είναι 
όµως εφοδιασµένη µε κριτικό υπόµνηµα. Για προγενέστερη βιβλιογραφία βλ. Siapkaras-Pitsillidès, 1975 και 
Μαθιοπούλου-Τορναρίτου, 1993.  
2 Από το χειρόγραφο απουσιάζουν τα πρώτα 271 φύλλα. Η φυλλαρίθµηση αρχίζει από το φύλλο 272 (ή από το 2 
σύµφωνα µε την αρίθµηση, η οποία προστέθηκε µετά την απόσπαση των υπόλοιπων φύλλων του κώδικα). 
Πιθανότατα στο χαµένο πρώτο (ή 271ο) φύλλο του βρίσκονται οι πληροφορίες που µας ενδιαφέρουν στην 
προκειµένη περίπτωση (βλ. Μαθιοπούλου -Τορναρίτου, 1993, 357).   
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όχι αργότερα από το 15823. Το πρόβληµα της χρονολόγησης του χειρογράφου και του χρόνου 

συγγραφής των ποιηµάτων δεν είναι, όµως, το µοναδικό σε σχέση µε τη συλλογή. Το ζήτηµα 

της πατρότητας των ποιηµάτων είναι εξίσου, αν όχι και περισσότερο δυσεπίλυτο. Οι απόψεις 

των ερευνητών ως προς το ζήτηµα  κατά πόσο η συλλογή αποτελεί έργο ενός ή περισσότερων 

ποιητών διίστανται. Από τη µία πλευρά η διαφορετική προέλευση και χρονολογία των 

ιταλικών πηγών της συλλογής (Pecoraro, 1976), αλλά και η διαφορά στην τεχνοτροπία, 

γλώσσα και ύφος που παρουσιάζουν τα ποιήµατα της συλλογής (Mathiopoulou-Tornaritou, 

1985-86, Μαθιοπούλου-Τορναρίτου, 1986, 1993) οδήγησαν τους µελετητές  στη διαπίστωση 

του πολυµορφικού χαρακτήρα της συλλογής, της έλλειψης συνοχής του συνόλου και, κατά 

συνέπεια, της ύπαρξης περισσότερων συγγραφέων. Από την άλλη πλευρά έχει διατυπωθεί η 

διαµετρικά αντίθετη άποψη για τη γλωσσική και υφολογική µορφή των ποιηµάτων της 

συλλογής µε δεσπόζουσα την οµοιογένειά τους (πλην µερικών  ποιηµάτων στο τέλος της, τα 

οποία αποτελούν τις πρώτες απόπειρες του ποιητή για σύνθεση ποιητικών κειµένων 

(Siapkaras-Pitsillidès, 1975,14) και προσάπτονται στον βασικό κορµό της συλλογής ως 

παράρτηµα (Carbonaro, 2003, 122), βάσει της οποίας η συγγραφή της συλλογής αποδίδεται 

σε έναν µόνο στιχουργό4.  

Στην πορεία της παρούσας διατριβής όντως έχουν εντοπιστεί αρκετά τυποποιηµένα λεκτικά 

σχήµατα, που χρησιµοποιούνται αναλλοίωτα στα όµοια µετρικά συµφραζόµενα ή µε 

παραλλαγές στην περίπτωση διαφορετικού µετρικού περιβάλλοντος σε όλο το εύρος της 

συλλογής (βλ. κεφ.V). Εντούτοις, θεωρώ ότι αυτό το γεγονός καθαυτό δεν αποδεικνύει τη µία 

ή την άλλη υπόθεση, καθώς η οµοιογένεια της γλώσσας και του ύφους µπορεί να οφείλεται 

στην ιδιοµορφία της λογοτεχνικής παραγωγής της εποχής, η οποία στηριζόταν στην παράδοση, 

στην αναζήτηση µοντέλων, στη µίµηση και «δανεισµό» στοιχείων που θεωρούνταν 

υποδειγµατικά. Ιδιαίτερα αυτό αφορά στο πετραρχικό ρεύµα, στο οποίο εντάσσεται και η 

κυπριακή συλλογή, όπου, όπως σηµειώνει η Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδου (1976, 37) όχι µόνο 

µεµονωµένες εκφράσεις, αλλά ολόκληροι στίχοι ταξίδευαν από ένα ποίηµα στο άλλο και από 

                                                 
3 Η Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδου (1975,6-7), για την οποία το πρότυπο του ποιήµατος αρ.27 ήταν άγνωστο, τοποθετεί 
το terminus post quem στο 1546, χρονολογία της δηµοσίευσης µιας terza rima του Ariosto, τη µετάφραση της 
οποίας περιέχει η κυπριακή συλλογή (αρ.102).  
4 Για την πατρότητα της συλλογής, όπως και τον ενιαίο ή, αντίθετα, πολυµερή χαρακτήρα της βλ. επίσης Λ. 
Πολίτης (1955), Γεωργιάδης (1992), Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδου (1996), Lassithiotakis (1998). Στην παρούσα 
διατριβή θα αναφέροµαι σε ποιητή της κυπριακής συλλογής χάριν συντοµίας, χωρίς να υποστηρίζω τη µία ή την 
άλλη άποψη αναφορικά µε το ζήτηµα του αριθµού των δηµιουργών της.  
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έναν ποιητή στον άλλον 5 . Το γεγονός ότι έχουµε στη διάθεσή µας µόνο ένα δείγµα 

αναγεννησιακής λυρικής ποίησης από την Κύπρο δεν αποκλείει το ενδεχόµενο ύπαρξης και 

άλλων γραπτών µαρτυριών κυπριακής λογοτεχνικής παραγωγής, που δηµιουργήθηκαν εντός ή 

εκτός Κύπρου6, όπου η ποιητική γλώσσα περνάει από ένα στάδιο διεργασίας, ώστε, τελικά, να 

δηµιουργηθεί µία ποιητική παράδοση, στην οποία στηρίζεται ο ποιητής ή οι ποιητές της 

συλλογής
7. Έτσι, δεν µπορεί να αποκλειστεί η υπόθεση της συγγραφής των ποιηµάτων από 

έναν ποιητή, αλλά ούτε η υπόθεση της συγγραφής τους από πολλούς. Εξίσου πιθανή από αυτή 

την άποψη είναι και η διατυπωµένη από τον Μ. Πιερή (2008, 39) υπόθεση ύπαρξης µίας 

ισχυρής ποιητικής προσωπικότητας,  ενός χαρισµατικού ποιητή και δασκάλου, γύρω από τον 

οποίο αναπτύσσεται µία οµάδα ελασσόνων ποιητών.  

Σχετικό µε το προηγούµενο είναι και το ζήτηµα των ιταλικών πηγών της συλλογής. Συνολικά 

µέχρι σήµερα έχουν ταυτιστεί 33 µεταφράσεις8. Πέραν αυτών των µεταφράσεων ο Pecoraro 

(1976) και η Carbonaro (1999) αναφέρονται σε µία σειρά από άλλα ποιήµατα, τα οποία, όπως 

θεωρούν, ο κύπριος ποιητής δεν µεταφράζει στην ολότητά τους, αλλά τα αναπτύσσει, 

διασκευάζει ή παραφράζει. Η Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδου (1976, 312), µε την οποία τείνω να 

συµφωνήσω, θεωρεί πως οφείλουµε να έχουµε τις επιφυλάξεις µας ως προς το ζήτηµα των 

παραφράσεων και διασκευών, καθώς «ήταν τέτοια η µόδα του Πετραρχισµού και γινόταν σε 

τέτοιο σηµείο αντιγραφή, ώστε χωρίς υπερβολή µπορεί κανείς να πη ότι για κάθε στίχο των 
                                                 
5 Για τον ιταλικό και ευρωπαϊκό πετραρχισµό υπάρχει αρκετά εκτενής βιβλιογραφία, βλ. ενδεικτικά Baldacci 
(1974), Bonora (1970), Elwert (1958), Forster (1969), Fedi (1990), Hempfer (1998), Meozzi (1934), Santangelo 
(1967), Vianey (1909), Wilkins (1950).  
6 Πάντως, η συγκεκριµένη περίοδος δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως «σκοτεινός αιώνας» στην ιστορία της 
Κύπρου.  Αρκετοί κύπριοι πήγαιναν στην Ιταλία για σπουδές (κυρίως στα πανεπιστήµια της Πάντοβας και της 
Ρώµης) και επέστρεφαν στην πατρίδα όχι µόνο µε τις ακαδηµαϊκές γνώσεις, αλλά και µυηµένοι στον ιταλικό 
πολιτισµό. Στο νησί υπήρχαν εργαστήρια, όπου εργάζονταν αντιγραφείς χειρογράφων, γίνονταν µεταφράσεις. 
Ορισµένοι κύπριοι λόγιοι της εποχής είχαν αξιοθαύµαστη καριέρα και στη ∆ύση, όπως λ.χ. ο Ιάσων ∆ενόρες 
(1510-1590), ο οποίος είχε έντονο συγγραφικό έργο σε θέµατα όπως η ρητορική, οι πολιτικοί θεσµοί, η 
φιλοσοφία, η γεωγραφία, η αστρονοµία και η θεωρία της λογοτεχνίας (Grivaud (1995), Holton (1992, 2000), 
Κωνσταντινίδης (1996)).  Ωστόσο για την ίδια τη συλλογή ως πιθανότερος τόπος δηµιουργίας της, 
λαµβανοµένου υπόψη του µεγάλου φάσµατος  ιταλικών πηγών της συλλογής, η πρόσβαση σε µερικές από τις 
οποίες δεν ήταν εύκολη, καθώς συµπεριλαµβάνονταν σε χειρόγραφα µε περιορισµένη κυκλοφορία ακόµα και 
στην Ιταλία (Carbonaro, 1999),  παραµένει η Ιταλία.  
7 Θα ήταν ενδιαφέρον να µελετηθεί η γλώσσα της κυπριακής συλλογής συγκριτικά µε άλλα διαλεκτικά κείµενα 
της περιόδου,  όχι µόνο από καθαρά γλωσσολογική πλευρά, αλλά και ως εργαλείο σύνθεσης ενός λογοτεχνικού 
κειµένου, ιδέα την οποία έχει διατυπώσει και ο Λ.Ιντιάνος (1936, 494).   
8 23 από αυτές αναφέρονται στην έκδοση της Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδου (1975): 10 ποιήµατα του Πετράρχη (αρ. 5, 
13, 15, 26, 90, 94, 106, 108, 131 και 136 της κυπριακής συλλογής), 5 του Sannazaro (αρ. 12, 88, 107, 111, 114), 
2 του Bembo (αρ. 8 και 14), και από ένα των Panfilo Sasso (αρ. 17), B. Castiglione (αρ. 79), B. Cappello (αρ. 84), 
Ariosto (αρ. 102), Tebaldeo (αρ. 104) και Serafino Aquilano (αρ. 19). Ακόµα οκτώ έχουν ταυτιστεί από τον 
Pecoraro (1976): 5 ποιήµατα του Serafino Aquilano (αρ. 4, 30, 40, 44, 60) , 2 του Nicolò Delfino (αρ. 7 και 110), 
ένα του Camillo Scroffa (αρ.27, ο «Παιδαγωγός»), µία µετάφραση από τον Boiardo (αρ. 89 της συλλογής) έχει 
ανακαλύψει η Carbonaro (1999), και ακόµα µία, του L.Valenziano (αρ. 82), έχει ταυτιστεί στη διαδικασία 
συγγραφής της παρούσας διατριβής. Τα ταυτισµένα ιταλικά πρότυπα παρατίθενται στη διατριβή από τις 
αντίστοιχες δηµοσιεύσεις της Σιαπκαρά, του Pecoraro και της Carbonaro.   
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ιταλικών ποιηµάτων της Αναγέννησης και του 16ου αιώνα είναι εύκολο να δοθή ένας πολύ 

µεγάλος αριθµός παραποµπών, όπου αυτός ο στίχος συναντάται ακριβώς ο ίδιος ή µε 

ασήµαντες παραλλαγές. Αφού, συνεπώς, αυτό ισχύει και για τα ποιήµατα της ελληνικής 

συλλογής, οι µεµονωµένοι στίχοι δεν µπορούν να χρησιµεύσουν για την ταύτιση του 

ελληνικού ποιήµατος που, χωρίς να είναι η ανάπτυξη αυτού του συγκεκριµένου στίχου ή να 

έχη εµπνευσθή από αυτόν, είναι ίσως η µετάφραση ενός άλλου ιταλικού ποιήµατος, του 

οποίου αυτός ο στίχος αποτελεί µέρος»9.  

∆εν εκπλήσσει το γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος της έρευνας περιστρέφεται πρωτίστως 

γύρω από τα ζητήµατα που αποτελούν «πρόκληση» για τους µελετητές λόγω της δυσκολίας 

που εµφανίζει η επίλυσή τους (εκδοτικά ζητήµατα, πρόβληµα της πατρότητας και της 

χρονολόγησης, όπως και των πηγών της συλλογής). Ταυτόχρονα, παρά την αδιαµφισβήτητη 

αξία της συλλογής ως ποιητικού συνόλου, η µελέτη της ποιητικής της είναι πολύ 

περιορισµένη, και ιδιαίτερα προς αυτή την κατεύθυνση η κυπριακή αναγεννησιακή συλλογή 

εξακολουθεί να συνιστά πρόσφορο έδαφος για τη διεξαγωγή εκτεταµένης και λεπτοµερούς 

µελέτης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του πρωτοποριακού της χαρακτήρα για την εποχή και τον 

λογοτεχνικό χώρο, στον οποίο ανήκει η συλλογή, παρουσιάζει η µετρική, η οποία και 

αποτελεί το αντικείµενο της διατριβής. Μολονότι πολύ σηµαντικές µελέτες µε θέµα τη 

µετρική της συλλογής έχουν γίνει από την εκδότρια της συλλογής Θ. Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδου 

στο εισαγωγικό µέρος των εκδόσεων, όπως επίσης από τη L. Marcheselli Loukas (1991a, 

1994) και τον M.Peri (1979, 1996), ωστόσο η έρευνα γύρω από το θέµα ουσιαστικά 

περιορίζεται σε αυτά τα λίγα άρθρα.          

Έτσι, σκοπός της διατριβής είναι να δοθεί η πλήρης εικόνα της µετρικής δοµής των 

κυπριακών ποιηµάτων µέσα από την εξέταση και την ανάλυση των συστατικών της, 

αποβλέποντας ταυτόχρονα στην ύπαρξη και τη λειτουργία τους στις  ενδοκειµενικές ή στις 

διακειµενικές σχέσεις. Ο παραπάνω σκοπός διέπει και τη µεθοδολογία της έρευνας. Ως 

                                                 
9 Το δυνατότερο ίσως έναυσµα για να συµµεριστώ την παραπάνω άποψη της Σιαπκαρά ήταν η ανακάλυψη του 
ιταλικού προτύπου (Luca Valenziano, Rime sparse 32) της ballata αρ. 82 (βλ. κεφ. V, H΄), την οποία η G. 
Carbonaro (1999, 536) θεωρεί παράφραση µίας από τις συνθέσεις του Boiardo: La ballata cipriota 82 riprende 
espressioni attestate nel Chorus Simplex Rithmo Interciso CLX, incluso nel III libro degli Amorum Libri, di cui 
rielabora il tema: il doloroso distacco del poeta dalla propria amata. I vv. 4-6, in particolare, della lirica di 
Boiardo: 
Come viver potrò da te lontano, 
gentil mio viso umano 
che solo eri cagion de la mia vita? 
trovano evidente riscontro nei vv. 1-3 del testo greco: 
Και πώς δίχα σου σέναν 
µπορώ να ζήσω αν πάγω ’πο ξαυτήσ σου,  
αν η ζωή µου στέκεται στο δεισ σου;  
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κατευθυντήρια µεθοδολογική γραµµή υιοθετείται η προσέγγιση του κειµένου ως συστήµατος, 

που προϋποθέτει την ολότητά του, την ύπαρξη δοµής και σχέσεων αλληλεξάρτησης και 

αλληλεπίδρασης µεταξύ των συστατικών του, όπως και ανάµεσα στο σύστηµα και το 

περιβάλλον του (ιστορική πραγµατικότητα, προγενέστερα και σύγχρονα κείµενα)10. Μέσα σε 

αυτό το γενικό πλαίσιο και κάθε φορά ανάλογα µε τον συγκεκριµένο στόχο που τίθεται, η 

έρευνα εξυπηρετείται από διάφορες µεθόδους (περιγραφική, συγκριτική, στατιστική), οι 

οποίες συµβάλλουν στην πληρέστερη και βαθύτερη πραγµάτευση του επιλεγµένου θέµατος. 

Η επιλογή της µετρικής των κυπριακών ποιηµάτων ως αντικειµένου της διατριβής οφείλεται 

εκτός του προσωπικού και στο συνεχώς αυξανόµενο γενικό ενδιαφέρον για αυτόν τον τοµέα 

της φιλολογικής γνώσης στη σύγχρονη ελληνική επιστήµη. Ως εκ τούτου µε την επίτευξη του 

γενικού σκοπού και των επιµέρους στόχων η διατριβή θα µπορούσε να συµβάλει στον 

εµπλουτισµό των ελληνικών µετρικολογικών σπουδών, προσφέροντας νέα δεδοµένα στο 

ιστορικό και το συγκριτολογικό πεδία της κριτικής της λογοτεχνίας.   

Η διατριβή συµπεριλαµβάνει, εκτός της εισαγωγής,  πέντε κεφάλαια, επίλογο και παράρτηµα.   

Στο πρώτο κεφάλαιο καθορίζονται οι θεωρητικές αρχές, στο πλαίσιο των οποίων στη 

συνέχεια επιχειρείται η περιγραφή και η ανάλυση των στίχων. Γίνεται  σύντοµη επισκόπηση 

µετρικολογικών µελετών και προτάσεων, οι οποίες πραγµατεύονται το ζήτηµα της 

περιγραφής των νεοελληνικών στίχων. Στη συνέχεια καθορίζεται η θέση της κυπριακής 

συλλογής ανάµεσα στα δύο µετρικά συστήµατα, στο πλαίσιο των οποίων δηµιουργείται, 

δηλαδή της νεοελληνικής και ιταλικής στιχουργικής. Το δεύτερο κεφάλαιο έχει ως βασικό του 

θέµα τη µελέτη των µετρικο-ρυθµικών σχηµάτων των στίχων της συλλογής. Στο πλαίσιο 

αυτής της εργασίας αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των στίχων, ιταλικής ή 

ελληνικής προέλευσης, όπως αυτοί παρουσιάζονται στη συλλογή. Επίσης επιχειρείται µία 

προσπάθεια αιτιολόγησης και περιγραφής του µηχανισµού δηµιουργίας από τον ποιητή νέων 

ειδών στίχων, του δωδεκασύλλαβου και του δεκατρισύλλαβου. Το τρίτο κεφάλαιο 

πραγµατεύεται τις φωνηεντικές συναντήσεις και τους τρόπους αντιµετώπισής τους από τον 

ποιητή (ή τους ποιητές) της συλλογής: συνίζηση, έκθλιψη/αφαίρεση και χασµωδία.  Το 

τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στο φαινόµενο της οµοιοκαταληξίας, στον σύνθετο χαρακτήρα 

της ως µετρικού φαινοµένου και τις πολλαπλές λειτουργίες της στο κείµενο. Περιγράφονται 

τα χαρακτηριστικά της από τη µετρική, µορφολογική και σηµασιολογική σκοπιά. Τέλος, το 

                                                 
10 Οι πιο πάνω βασικές µεθοδολογικές αρχές πηγάζουν από τις θεωρητικές διατυπώσεις των κορυφαίων 
εκπροσώπων του ρωσικού φορµαλισµού και δοµισµού, στα έργα των οποίων στηρίζοµαι (βλ. ενδεικτικά 
Jakobson (1987), Tomashevskij (2003), Tynjanov (2002), Zirmunskij (1975, 2009), Lotman (1970, 2001)).  
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πέµπτο κεφάλαιο περιγράφει την εξωτερική (στροφική ρύθµιση των στίχων) και την 

εσωτερική (µετρικο-συντακτική δόµηση του ποιητικού λόγου) οργάνωση των στιχουργικών 

ειδών που συµπεριλαµβάνει η κυπριακή συλλογή. Το κύριο µέρος της διατριβής ακολουθεί 

παράρτηµα, το οποίο αποτελείται από τρία µέρη: στο πρώτο περιέχονται πίνακες, στους 

οποίους καταγράφονται τα ρυθµικά σχήµατα των στίχων της συλλογής και η συχνότητα 

εµφάνισης τόνων στις µετρικές θέσεις των στίχων˙ το δεύτερο µέρος αποτελεί ο κατάλογος 

προτεινόµενων αλλαγών τονισµού σε ορισµένους στίχους της συλλογής˙ το τρίτο µέρος 

περιέχει το ριµάριο µε τις οµοιοκαταληξίες των ποιηµάτων της συλλογής.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΜΕΤΡΟ, ΡΥΘΜΟΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΙΧΩΝ ΚΑΙ 

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ. 

1.1. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΙΧΩΝ. 

Θα ξεκινήσω µε µία αυτονόητη και ίσως τετριµµένη, όµως απαραίτητη για µία µετρικολογική 

µελέτη διατύπωση: πριν επιχειρήσει κανείς την περιγραφή και την ανάλυση συγκεκριµένων 

στίχων, είναι απαραίτητο να αποδεχτεί και στη συνέχεια να εφαρµόσει στη µελέτη του 

ορισµένες θεωρητικές αρχές. Όπως είναι γνωστό, ο στίχος συνιστά µία ενότητα, οργανωµένη 

βάσει ορισµένων κριτηρίων, όπως η εναλλαγή άτονων και τονισµένων συλλαβών /  θέση των 

τόνων, ο αριθµός των τόνων ή των συλλαβών κ.α., την οποία διέπουν συγκεκριµένοι κανόνες. 

Ακόµα και οι αποκλίσεις, εάν αναγνωρίζονται ως τέτοιες, υποδηλώνουν την ύπαρξη των 

νόµων, των οποίων την αυστηρή δοµή έρχονται να διαταράξουν11. Η γενική συµβατότητα ή 

µη των στίχων µε ένα σύµπλεγµα ορισµένων κανόνων παρέχει τη δυνατότητα προσδιορισµού 

του χαρακτήρα τους και της ένταξής τους σε ένα συγκεκριµένο µετρικό σύστηµα. Στις 

µετρικολογικές µελέτες η νεοελληνική στιχουργία, η οποία µας απασχολεί στην προκειµένη 

περίπτωση, ορίζεται ως συλλαβοτονική, στην οποία ο στίχος οργανώνεται µε βάση τον αριθµό 

των συλλαβών και την κατανοµή των τόνων. Ο ορισµός και η ονοµασία  δίνονται στον στίχο 

ανάλογα µε το:  

1) πόσες µετρικές συλλαβές εµπεριέχει ένας στίχος, (π.χ. εφτασύλλαβος, οκτασύλλαβος κοκ.),  

2) πού βρίσκεται ο τελευταίος τόνος, στη λήγουσα, παραλήγουσα ή προπαραλήγουσα της 

τελευταίας φωνολογικής λέξης12, δηλαδή οξύτονος, παροξύτονος και προπαροξύτονος στίχος 

αντίστοιχα
13, 

3) σε ποιες συλλαβές τοποθετούνται οι υπόλοιποι τόνοι, οι οποίοι παρόλο που δεν 

ανταποκρίνονται πάντα σε αυστηρούς κανόνες, ακολουθούν ωστόσο µία τάση στη διανοµή 

                                                 
11 Εδώ αναφέροµαι στον στίχο µε την κλασική, παραδοσιακή έννοια, και όχι στον  ελεύθερο στίχο. 
12 Η οποία µπορεί να είναι συνδυασµός σε µία ενότητα λεξικών και λειτουργικών (κλιτικών) λέξεων. Π.χ.  η 
κυρά µου, όπου δεν υπολογίζεται ότι η τελευταία λέξη είναι άτονη και ο τόνος της προτελευταίας βρίσκεται στη 
λήγουσα, αλλά η ενότητα αυτή χαρακτηρίζεται από ενιαίο τονικό σχήµα, και ο τόνος της βρίσκεται στην 
παραλήγουσα. 
13 Εάν ο στίχος χωρίζεται σε δύο ηµιστίχια, στο καθένα από αυτά αντιστοιχεί και ένας µετρικός τόνος, ο οποίος 
πάντα βρίσκεται σε σταθερή θέση, δηλαδή αυτοί οι στίχοι έχουν δύο µετρικούς τόνους (Βουτιερίδης, 1929, 
σ.118), όπως π.χ. ο δεκαπεντασύλλαβος, ο οποίος πάντα έχει τονισµένη τη 14η συλλαβή και την 6η  

ή την 8η 
συλλαβή στο πρώτο ηµιστίχιο. Όµως το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει την ονοµασία του στίχου, όπου υπόψη 
λαµβάνεται µόνο η θέση του τελευταίου τόνου του στίχου και όχι του ηµιστιχίου.   
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τους, κατά προτίµηση στις ζυγές, µονές ή µία στις τρεις µετρικές συλλαβές, δηλαδή στίχοι 

ιαµβικού, τροχαϊκού, αναπαιστικού, αµφιβραχικού (µεσοτονικού) και δακτυλικού ρυθµού14.   

Συνεπώς, για να ονοµάσουµε δύο στίχους µετρικά όµοιους, οριστική σηµασία έχει η 

διαπίστωση εάν και οι δύο τους αποτελούνται από τον ίδιο αριθµό συλλαβών, ο τελευταίος 

τους τόνος κατέχει την ίδια θέση µέσα στην τελευταία φωνολογική λέξη και οι υπόλοιποι 

τόνοι διανέµονται µέσα στο πλαίσιο των προκαθορισµένων κανόνων (π.χ. προτίµηση στις 

ζυγές συλλαβές).   

Για παράδειγµα, οι δύο στίχοι της κυπριακής συλλογής (118,47-48) 

Ή τα µµάτια στέγνωσέ τα  

κι άφησ’ την καρδιάµ µου ν’ άψη, 

τα λαµπρά µου βλέπισέ τα 

’που νερόν µηδέν τα βλάψη…15   

είναι και οι τέσσερις οκτασύλλαβοι, παροξύτονοι, τροχαϊκοί,  

ενώ την παρακάτω στροφή από τον «Ύµνο εις την Ελευθερίαν» του Σολωµού 

Σε γνωρίζω από την κόψη 

του σπαθιού την τροµερή, 

σε γνωρίζω από την όψη 

που µε  βία µετράει τη γη… 

θεωρείται πως την αποτελούν, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, δύο παροξύτονοι τροχαϊκοί 

οκτασύλλαβοι (ο πρώτος και ο τρίτος) και δύο οξύτονοι τροχαϊκοί επτασύλλαβοι (ο δεύτερος 

και ο τέταρτος). 

Ανατροπή στη θεώρηση του καθιερωµένου συστήµατος µέτρησης και κατάταξης των 

νεοελληνικών στίχων16 ως ενιαίου επέφεραν οι πιο πρόσφατες µελέτες των M. Peri (1989, 

1990 β) και Ε. Γαραντούδη (1989, 1990 α, β) 17. Οι ερευνητές παρουσίασαν πειστικές 

                                                 
14 Για τον ορισµό και τα είδη των νεοελληνικών στίχων βλ. Βουτιερίδης (1929), Σαραλής (1991), Σπαταλάς 
(1997), Σταύρου (2004), Γαραντούδης (1998).  Όσον αφορά στην προ πολλού καθιερωµένη ορολογία, «ιαµβικός, 
τροχαϊκός κτλ. στίχος», αυτή, ασφαλώς, χρησιµοποιείται συµβατικά, κατ’ αναλογία προς τους αρχαίους όρους, 
χωρίς όµως να ταυτίζεται ως προς το περιεχόµενο µε αυτούς. Για τη χρήση αυτών των όρων εκτός των 
προαναφερθέντων µελετών βλ. και  τις πιο πρόσφατες απόψεις διατυπωµένες στα Mackridge (1990α), Peri (1989, 
1990), Γαραντούδης (1989, 1990), Παπάζογλου (1990).      
15 Λόγω τεχνικών δυσκολιών όλο το κείµενο της παρούσας µελέτης, συµπεριλαµβανοµένων και των ποητικών 
κειµένων, είναι σε µονοτονικό σύστηµα. 
16 Και όχι του µετρικού συστήµατος, δηλαδή της φύσης της νεοελληνικής στιχουργίας, η οποία, όπως 
επισηµαίνει και ο Ε. Γαραντούδης, (Γαραντούδης, 1989, 425), είναι ενιαία, συλλαβοτονική.   
17  Παρόµοιες θέσεις διατύπωσε πρόσφατα και η Α. Αθανασοπούλου (2007), προσθέτοντας την πρότασή της για 
την ονοµασία των στίχων που ανήκουν σε δύο διαφορετικά συστήµατα µέτρησης: για τους στίχους του έντεχνου 
συστήµατος η εισήγηση είναι να ονοµαστεί ως καταληκτικός ο στίχος στη βασική, παροξύτονη µορφή του, ως 
ακατάληκτος ο στίχος στην οξύτονη µορφή και ως υπερκατάληκτος ο στίχος στην προπαροξύτονη µορφή. Για 
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αποδείξεις ύπαρξης δύο συστηµάτων µέτρησης στη νεοελληνική στιχουργία.  Πρόκειται για 

τα λεγόµενα «έντεχνο» και «δηµοτικό» συστήµατα µέτρησης. Στην περίπτωση του 

«έντεχνου» συστήµατος το βασικό χαρακτηριστικό που προσδιορίζει τον στίχο αφορά στη 

θέση του τελευταίου µετρικού τόνου, η κύρια µορφή του στίχου θεωρείται η παροξύτονη. 

Έτσι, ο ενδεκασύλλαβος στίχος έχει τον κύριο µετρικό του τόνο στη δέκατη συλλαβή, την 

οποία συνήθως ακολουθεί ακόµη µία. Ως παραλλαγές του ίδιου στίχου παρουσιάζονται η 

προπαροξύτονη και η οξύτονη µορφές του. Με άλλα λόγια, τον ουσιαστικό για τη δοµή του 

στίχου ρόλο παίζει η θέση του τελευταίου τόνου, ενώ ο αριθµός των συλλαβών που τον 

ακολουθούν είναι αδιάφορος για τον προσδιορισµό του.  Αυτό το σύστηµα µέτρησης 

ουσιαστικά ταυτίζεται µε το ιταλικό και η ελληνική ποιητική παραγωγή που στηρίζεται στο 

«έντεχνο» σύστηµα ανήκει ως επί το πλείστον στην επτανησιακή σχολή, επηρεασµένη σε 

µεγάλο βαθµό από την ιταλική στιχουργία, η οποία όπως και η νεοελληνική έχει 

συλλαβοτονική φύση.  Για τους παραπάνω λόγους η εισαγωγή αυτού του συστήµατος στη 

νεοελληνική ποίηση αιτιολογείται µε την έντονη επίδραση της ιταλικής ποίησης στην 

ελληνική από τις απαρχές της (Γαραντούδης, 1990 β, 424). Σύµφωνα µε αυτό το σύστηµα οι 

στίχοι του Σολωµού που είδαµε πιο πάνω είναι µετρικά όµοιοι, και οι τέσσερις είναι τροχαϊκοί 

οχτασύλλαβοι, εφόσον και στους τέσσερις ο τελευταίος µετρικός τόνος κατέχει την έβδοµη 

θέση, ασχέτως του  αριθµού των συλλαβών που υπάρχουν (ή δεν υπάρχουν) µετά από αυτή.  

Το «δηµοτικό» σύστηµα18 µέτρησης αντίθετα το χαρακτηρίζει ο ίδιος αριθµός συλλαβών των 

στίχων και η εναλλαγή (χωρίς όµως κάποια τακτική επανεµφάνιση) της προπαροξύτονης και 

της οξύτονης µορφής τους, εξαιρουµένης της παροξύτονης. Τα δύο αυτά συστήµατα 

υπάρχουν στην ελληνική ποιητική παράδοση αυτόνοµα και κατά κανόνα δεν εµφανίζονται 

στο ίδιο κείµενο.   

 Αν και σε γενικές γραµµές η προταθείσα από τους M. Peri και Ε. Γαραντούδη αναγνώριση 

της λειτουργίας στη νεοελληνική ποίηση δύο συστηµάτων µέτρησης των στίχων δεν στερείται 

βάσεως, χρήζει ωστόσο λεπτοµερέστερης και ευρύτερης ως προς το υπό εξέταση υλικό 

µελέτης. Λόγω του ότι  µερικά ουσιώδη για το θέµα ερωτήµατα δεν έχουν βρει ακόµη την 

απάντησή τους19, η θεωρία αυτή αφήνει ορισµένα κενά. Για παράδειγµα, σε ποιο σύστηµα 

                                                                                                                                                         
τους στίχους που ανήκουν στο δηµοτικό σύστηµα προτείνεται να διατηρηθούν οι όροι «προπαροξύτονος» και 
«οξύτονος».   
18 Η παραπάνω ονοµασία δόθηκε λόγω της εµφάνισής του κυρίως στη δηµοτική ποίηση. 
19 Τα ερωτήµατα αυτά τίθενται από τον ίδιο τον M. Peri (1990, 16): «πότε και πώς διαµορφώνεται το ένα και το 
άλλο σύστηµα; Πώς εξελίσσονται; Πώς ενδεχοµένως αλληλοεπηρεάζονται;  Γιατί στο δηµοτικό σύστηµα 
εναλλάσσονται οξύτονες και προπαροξύτονες καταλήξεις µε αποκλεισµό των παροξύτονων; Γιατί στο έντεχνο 
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πρέπει να ενταχθεί ο παραδοσιακός δεκαπεντασύλλαβος, όπως δίκαια αναρωτιέται ο P.  

Mackridge (1990α), ή οποιοσδήποτε άλλος σύνθετος στίχος που αποτελείται από δύο 

ηµιστίχια, το ένα πάντα παροξύτονο και το άλλο µε εναλλαγή οξύτονης και προπαροξύτονης 

κατάληξης, όπως π.χ. ο δωδεκασύλλαβος µε σταθερή τοµή µετά από την έβδοµη συλλαβή20. 

Πέραν από τα παραπάνω: εάν υπάρχει το «έντεχνο» σύστηµα, τι εµποδίζει την 

«ενεργοποίησή» (M. Peri) του, δηλαδή τη ρητή του εκδήλωση στους αποκλειστικά 

παροξύτονους στίχους, οι οποίοι συγκροτούν ολόκληρα ποιήµατα και δεν συνδυάζονται µε 

κάποιο τρόπο µε στίχους που ανήκουν στο άλλο, «δηµοτικό» σύστηµα, όπως συµβαίνει και 

στην υπό εξέταση κυπριακή ποιητική συλλογή21;     

Μία προσπάθεια προς την κατεύθυνση της ενοποίησης των πιο πάνω προσεγγίσεων 

αναφορικά µε την κατάταξη των νεοελληνικών στίχων, δηλαδή της δηµιουργίας ενιαίου 

συστήµατος µέτρησης, επιχειρήθηκε από την ιταλίδα φιλόλογο Lucia Marcheselli Loukas 

(1991 β). Πολύ συνοπτικά, η πρότασή της συνίσταται στο εξής: τόσο οι «έντεχνοι» (µε την 

παραπάνω σηµασία) όσο και οι «δηµοτικοί» στίχοι τυποποιούνται µε βάση το ιταλικό µοντέλο, 

µε καθορισµό, δηλαδή, του τελευταίου κύριου µετρικού τόνου και την ενδεχόµενη ακολουθία 

δύο συλλαβών. Κανονικά στο «έντεχνο» σύστηµα, όπως έχω ήδη αναφέρει, οι συλλαβές µετά 

τον τελευταίο µετρικό τόνο δεν λογαριάζονται, σε αυτή την περίπτωση όµως αυτές οι 

συλλαβές δεν θεωρούνται αναγκαστικά εξωµετρικές. Με αυτό τον τρόπο, σύµφωνα µε την 

εισήγηση της Marcheselli Loukas (σ. 24), µπορεί να γίνει  το συνταίριασµα των δύο 

συστηµάτων µέτρησης των νεοελληνικών στίχων. Για παράδειγµα, τα αφηρηµένα µετρικά 

σχήµατα για τον προπαροξύτονο και τον οξύτονο ιαµβικό δωδεκασύλλαβο θα είναι τα εξής: 

προπαροξύτονος ιαµβικός δωδεκασύλλαβος 

Θ1 Θ2 Θ3 Θ4 Θ5 Θ6 Θ7 Θ8 Θ9 Θ10 [Θ11 [Θ12]]   

οξύτονος ιαµβικός δωδεκασύλλαβος  

Θ1 Θ2 Θ3 Θ4 Θ5 Θ6 Θ7 Θ8 Θ9 Θ10 Θ11 Θ12 [Θ13 [Θ14]] 

(όπου Θ= Θέση ή µετρική συλλαβή, σε τετράγωνες αγκύλες είναι οι ενδεχόµενες συλλαβές 

µετά τον τελευταίο µετρικό τόνο).   

                                                                                                                                                         
σύστηµα εκείνο που προσδιορίζει τη µετρικότητα είναι ο τελευταίος τόνος ανεξάρτητα από τις άτονες συλλαβές 
που ακολουθούν; Πώς µπορούν να δικαιολογηθούν θεωρητικά δύο τέτοιες διαφορετικές νόρµες;»  
20 Ο Peri εξηγεί την κατά τα άλλα αδύνατη συνύπαρξη δύο διαφορετικών συστηµάτων σε ένα στίχο µε τη µη 
ενεργοποίηση του έντεχνου συστήµατος του δεύτερου ηµιστίχιου του δεκαπεντασύλλαβου, µία απάντηση που 
δεν είναι πλήρως ικανοποιητική.    
21 Αναφέροµαι σε όλους τους στίχους της συλλογής (δηλαδή τους ενδεκασύλλαβους, δεκαπεντασύλλαβους, 
επτασύλλαβους, τροχαϊκούς οκτασύλλαβους, δεκαεξασύλλαβους, δεκατρισύλλαβους ) εκτός από µερικά 
ποιήµατα (σε δωδεκασύλλαβους και ιαµβικούς οκτασύλλαβους), όπου παρουσιάζεται «δηµοτικό» σύστηµα (βλ. 
Κεφ.ΙΙ).   
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1.2. ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΩΝ. ∆ΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ 

Η σύντοµη επισκόπηση που επιχειρήθηκε στο προηγούµενο υποκεφάλαιο αναφορικά  µε το 

ζήτηµα της περιγραφής των νεοελληνικών στίχων έχει άµεση σχέση µε το αντικείµενο της 

παρούσας έρευνας. Ο µεγαλύτερος αριθµός των στίχων που εµπεριέχονται στην κυπριακή 

ποιητική συλλογή  είναι ιταλικής προέλευσης και θεωρητικά υπακούουν στους κανόνες της 

ιταλικής στιχουργίας. Συνεπώς, πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο του «έντεχνου», σύµφωνα 

µε την ορολογία των Γαραντούδη – Peri, συστήµατος.  Όµως στην ίδια συλλογή συναντάµε 

και ισοσύλλαβους στίχους µε οξύτονη και προπαροξύτονη κατάληξη, οι οποίοι εντάσσονται 

στο «δηµοτικό» σύστηµα µέτρησης. Ας σηµειωθεί εδώ το διόλου τυχαίο γεγονός πως για την 

ανάπτυξη του προαναφερθέντος ενιαίου µοντέλου περιγραφής των νεοελληνικών στίχων η 

Marcheselli Loukas επιλέγει τους στίχους της κυπριακής συλλογής, συγκεκριµένα τους 

οξύτονους και προπαροξύτονους δωδεκασύλλαβους του ποιήµατος 97. Όπως αναφέρει η 

ερευνήτρια, «… στη συντριπτική πλειονότητα οι προπαροξύτονοι έχουν τονικά σχήµατα που 

αντιστοιχούν στα «κανονικά» των παροξύτονων ενδεκασύλλαβων «ιταλικής προέλευσης». Το 

µόνο πρόβληµα είναι ότι, µέσα στο στροφικό σύστηµα του τρίστιχου, είναι χωρίς αµφιβολία 

ισοσύλλαβοι µε τους οξύτονους δωδεκασυλλάβους <… >. Να λοιπόν που πρέπει να 

σκαρώσουµε µία περιγραφή των µετρικο-τονικών σχηµάτων που να είναι όσο γίνεται πιο 

ενιαία και εξυπηρετική» (1991 β, 23). Παραβλέποντας για την ώρα τη σχετική µε τα µετρικο-

ρυθµικά σχήµατα των δωδεκασυλλάβων διατύπωση, θα συµµεριστώ τη βασική ιδέα της πιο 

πάνω περικοπής, αναπτύσσοντάς την ως εξής: η ευρεία διεπίδραση µεταξύ των ιταλικών και 

των ελληνικών στοιχείων υπό την οποία διαµορφώνεται η ποιητική της συλλογής 

συµπεριλαµβανοµένων και των µετρικών επιλογών, µας φέρνει αντιµέτωπους µε το ζήτηµα, 

ποια µέθοδος περιγραφής και ανάλυσης της στιχουργίας της συλλογής είναι η ορθότερη. Η 

επίλυση του προβλήµατος όµως, κατά τη γνώµη µου, δεν έχει επιτευχθεί στην παραπάνω 

µελέτη. Θεωρώ προβληµατική την υιοθέτηση του συγκεκριµένου µοντέλου ενιαίας µετρικής 

ανάλυσης, τουλάχιστον όσον αφορά στις «Ρίµες Αγάπης». Η λύση, την οποία προτείνει η 

Marcheselli Loukas, αποσκοπώντας προφανώς σε  όλο το φάσµα του έµµετρου νεοελληνικού 

λόγου, δεν µπορεί να είναι εφαρµόσιµη στην κυπριακή συλλογή, λόγω του ότι η τελευταία 

αποτελεί ένα σύνολο και η συνολική σε αντίθεση µε τη µεµονωµένη ανάλυση δύναται να 

διαφοροποιήσει τα συµπεράσµατα. Όπως «ένας αποµονωµένος στίχος», σύµφωνα µε τον 

Zirmunskij (1975), «δεν έχει µέτρο» (σ.59), («κανένας αποµονωµένος στίχος έξω από το 
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περικείµενο δεν εµφανίζει τον µετρικό νόµο») έτσι και ένα αποµονωµένο ποίηµα δεν µας 

δίνει πληροφορίες για το µετρικό σύστηµα, τους µετρικούς κανόνες του συνόλου. 

Ταυτόχρονα, πιστεύω ότι θα ήταν πιο αποτελεσµατική η εξέταση της συλλογής µέσα από την 

ιστορική προοπτική – διαχρονική και συγχρονική. Ας δούµε λοιπόν το ζήτηµα που µας 

απασχολεί στην προκειµένη περίπτωση υπό το πρίσµα αυτών των δύο σηµείων. Στην 

κυπριακή συλλογή απαντούν στίχοι ενδεκασύλλαβοι (οι περισσότεροι), επτασύλλαβοι, 

οκτασύλλαβοι, δωδεκασύλλαβοι, δεκατρισύλλαβοι, δεκαπεντασύλλαβοι και δεκαεξασύλλαβοι. 

Στους πλείστους στίχους ο τόνος βρίσκεται στην παραλήγουσα της καταληκτικής τους λέξης. 

Όµως δεν λείπουν από τη συλλογή και ποιήµατα αποτελούµενα από εναλλασσόµενους 

στίχους του ίδιου µήκους, αλλά µε διαφορετικές καταλήξεις, οξύτονες και προπαροξύτονες 

συγκεκριµένα. Από την άλλη πλευρά, είναι αξιοπρόσεχτο ότι σε ολόκληρη τη συλλογή δεν 

υπάρχει ούτε ένας στίχος που να µην διατηρεί το χαρακτηριστικό για το κάθε είδος αριθµό 

συλλαβών, δηλαδή οι ενδεκασύλλαβοι πάντα έχουν έντεκα συλλαβές, οι δωδεκασύλλαβοι 

δώδεκα, οι οχτασύλλαβοι οχτώ κοκ.22 Σε κανένα σηµείο δεν ενεργοποιείται η ενδεχόµενη για 

το ιταλικό (και το λεγόµενο «έντεχνο» της ελληνικής στιχουργικής) σύστηµα δυνατότητα 

διαφοροποίησης του αριθµού των συλλαβών µετά τον τελευταίο µετρικό τόνο. Με άλλα λόγια 

το κύριο µετρικό γνώρισµα όλων των στίχων της συλλογής, µία από τις βασικές αρχές της 

οργάνωσής τους είναι η απαραίτητη ισοσυλλαβία τους µε στίχους του ίδιου είδους. ∆εν 

αποκλείεται, βέβαια, ο κανόνας της ενδεχόµενης εναλλαγής οξύτονων, παροξύτονων και 

προπαροξύτονων στίχων στη συλλογή να υπάρχει εν δυνάµει και η µη ενεργοποίησή του να 

οφείλεται στο σχετικά µικρό δείγµα (συνολικά 2926 ελληνικοί στίχοι 23) από τη µία πλευρά, 

και από την άλλη στο γεγονός πως η συλλογή αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριµένο είδος του 

ποιητικού λόγου, τη λυρική ποίηση. Όπως επισηµαίνει ο Beltrami (2002, 26-27), η χρήση των 

οξύτονων και προπαροξύτονων στίχων στη θέση του παροξύτονου χαρακτηρίζει πρωτίστως 

                                                 
22 Στη συλλογή υπάρχουν περιπτώσεις, όταν µαζί µε στίχους ίσου µήκους εµφανίζονται στίχοι που τους 
υπερβαίνουν ή αντίθετα τους υπολείπονται κατά µία ή δύο συλλαβές, όµως και αυτοί είναι πάντα παροξύτονοι, 
δηλαδή ο τελευταίος µετρικός τους τόνος παίρνει διαφορετική από τους υπόλοιπους στίχους θέση. Συνεπώς, οι 
στίχοι αυτοί  είναι υπέρµετροι ή ελλειπτικοί και ανήκουν σε άλλο είδος, δεν ταυτίζονται µε τους υπόλοιπους. Π.χ. 
ένας δωδεκασύλλαβος στη σειρά των ενδεκασύλλαβων έχει τον τελευταίο του τόνο στην 11η συλλαβή και όχι 
στη 10η, όπως στον ενδεκασύλλαβο. Επιπλέον µερικά από τα ποιήµατα της συλλογής οργανώνονται µε βάση τον 
συνδυασµό στίχων διαφορετικού µήκους, όπως π.χ. το ποίηµα 152, όπου απαντούν οι ενδεκασύλλαβοι, οι 
δεκατρισύλλαβοι και οι δεκαεξασύλλαβοι στίχοι.     
23 Η Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδου (Σιαπκαρά 1975, 41) αναφέρει µεγαλύτερο αριθµό στίχων – 2934, όπου 
συµπεριλαµβάνονται τέσσερις στίχοι στην ιταλική γλώσσα από το σονέτο CCXCI του Πετράρχη, οι οποίοι 
βρίσκονται στο ποίηµα αρ.15,  όπως και οι τέσσερις στίχοι  που λείπουν από το χειρόγραφο, οι οποίοι όµως 
αναπληρώνονται σύµφωνα µε τα στροφικά σχήµατα των ποιηµάτων : 92,18 / 117,7 / 117,8 / 118,9. 
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τη µη λυρική ποίηση είτε, διαφορετικά, ο κανόνας αυτός εφαρµόζεται σε συγκεκριµένα 

στροφικά σχήµατα, τα οποία προβλέπουν αυτού του τύπου εναλλαγές24.  

Όµως ακόµα και αν δεν περιοριστούµε στα στενά όρια µιας συλλογής και ανατρέξουµε στη 

λογοτεχνική έµµετρη παραγωγή της περιόδου, δηλαδή στα ελληνικά δηµώδη ποιητικά 

κείµενα της Βυζαντινής περιόδου και της Αναγέννησης, θα παρατηρήσουµε ότι και αυτά 

µαρτυρούν τον κανόνα της ισοσυλλαβίας των στίχων. Πρόκειται τόσο για τους παραδοσιακά 

ελληνικούς στίχους, που εξελίχθηκαν ως ιστορική συνέχεια των αρχαίων µέτρων, 

αντικαθιστώντας τα στον χώρο της ελληνικής στιχουργικής, όπως π.χ. ο δεκαπεντασύλλαβος 

ή ο οκτασύλλαβος στίχος, όσο και για τους στίχους που εισάγονται στην ελληνική στιχουργία 

µέσω της ιταλικής, όπως ο ενδεκασύλλαβος.  

Η εξήγηση αυτού του φαινοµένου πιστεύω ότι έγκειται στη διαφορετική πορεία ιστορικής 

εξέλιξης της ελληνικής και της ιταλικής στιχουργίας. Η µετάβαση από το ποσοτικό προς το 

τονικό µετρικό σύστηµα και στα δύο γλωσσικά περιβάλλοντα, το λατινικό και το ελληνικό, 

οδήγησε στη διαµόρφωση της αρχής της ισοσυλλαβίας των αντίστοιχων στίχων. Σε µία 

προσπάθεια προσοµοίωσης µε την αρχαία µετρική, όπου το κύριο µέληµα των στιχουργών 

ήταν η ίση ποσοτική διάρκεια των στίχων, µε την απώλεια της διάκρισης µεταξύ µακρών και 

βραχέων φωνηέντων και τη χρονική εξίσωση των συλλαβών, ως πρωταρχικός καθιερώθηκε ο 

κανόνας του ίσου αριθµού των συλλαβών στους στίχους (Gasparov, 2003, 82)25. Στη συνέχεια, 

µε τη δηµιουργία νεολατινικών γλωσσών, η λατινική ποίηση έπρεπε να προσαρµοστεί στα 

καινούργια γλωσσικά δεδοµένα. Στην περίπτωση της γαλλικής, λόγω των προσωδιακών 

χαρακτηριστικών της γλώσσας, ο λατινικός στίχος κατά τη µεταφορά του στα γαλλικά 

µετρικά συµφραζόµενα δεχόταν αλλαγές και στον τονισµό. Η προπαροξύτονη κατάληξη των 

                                                 
24 Ο Beltrami, όπως και ο Elwert (1973, 87-89) τονίζουν την τάση που επικρατούσε στην αναγεννησιακή ιταλική 
ποίηση «υψηλού ύφους» να αποφεύγονται οι οξύτονες και οι προπαροξύτονες καταλήξεις. Εντούτοις, οι δύο 
µελετητές αναφέρουν αρκετά παραδείγµατα της χρήσης, έστω και σποραδικής, αυτών των καταλήξεων εκτός του 
∆άντη και από τους Sannazzaro, Serafino Aquilano, Boiardo, Poliziano (ονόµατα που προφανώς δεν ήταν 
άγνωστα στον κύπριο ποιητή, εφόσον µεταφράζει τα έργα τους), όπως και από τον ίδιο τον Πετράρχη. Το 
µοναδικό παράδειγµα της χρήσης της οξύτονης κατάληξης απαντά στην barzeletta- frottola CV του Canzoniere. 
∆εν µπορούµε βέβαια να αγνοήσουµε και τη λαϊκότροπη χροιά που είχαν αυτές οι καταλήξεις στην ποιητική 
αντίληψη των Ιταλών και, συνεπώς, ήταν συνδεδεµένες πρωτίστως µε την κωµική ή τη βουκολική, όπως ήταν η 
Arcadia του Sannazzaro, ποίηση.     
25
Ο Η. Βουτιερίδης (1929, 12) παρατηρεί σχετικά µε τη διαφορά των ποσοτικών και των τονικών µέτρων: «Σ’ 

ένα στίχο «ιαµβικό τετράµετρο καταληχτικό» µπορεί οι συλλαβές να είναι 15, µα µπορεί να είναι και 12 και 17, 
ενώ στη νεότερη – την τονική στιχουργία ο αριθµός κάθε στίχου ορισµένου µέτρου είναι σταθερός. Ο 
παροξύτονος δεκαπεντασύλλαβος, που τόνε θέλουνε να είναι ο ίδιος ο αρχαίος «ιαµβικός τετράµετρος 
καταληχτικός» δεν µπορεί να έχει περισσότερες ή λιγότερες από 15 συλλαβές. Το ίδιο και ο παροξύτονος 
εφτασύλλαβος ή οχτασύλλαβος, η εντεκασύλλαβος ή οποιοδήποτε άλλος στίχος», η οποία σύµφωνα µε 
πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική µετρικολογία είναι εν µέρει παρωχηµένη, όµως πιστεύω συνεχίζει να 
αληθεύει τουλάχιστον για την πρώιµη νεοελληνική στιχουργία. Βλ. επίσης Σπαταλάς (1997γ) και (για την 
ισοσυλλαβία των ισοδύναµων στίχων στη βυζαντινή ποίηση) Lauxtermann (1999, 2007).  
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λατινικών στίχων είχε εξαφανιστεί λόγω της µετάθεσης του τόνου σύµφωνα µε τα γαλλικά 

γλωσσικά δεδοµένα στο τέλος της λέξης, ως κανονική έγινε αποδεχτή η οξύτονη κατάληξη, 

ενώ στην παροξύτονη η τελευταία συλλαβή θεωρούνταν ως εξωµετρική. Η αισθητή 

εξασθένηση κατά την εκφορά του τελευταίου άτονου φωνήεντος στη γαλλική γλώσσα 

συνέτεινε στην παραπάνω διαδικασία. Το ιταλικό σύστηµα µέτρησης, όπου ταυτίζονται δύο 

στίχοι διαφορετικού µήκους µε την προϋπόθεση η θέση του τελευταίου µετρικού τους τόνου 

µέσα στον στίχο να είναι η ίδια, πηγάζει από την έντονη επίδραση που άσκησε στην ιταλική 

στιχουργία η µεσαιωνική γαλλική ποίηση. Παρά τις φωνολογικές διαφορές της ιταλικής από 

τη γαλλική γλώσσα, ο ιταλικός στίχος, δεχόµενος τις εν λόγω επιδράσεις, ακολούθησε την 

ίδια αρχή, µε τη διαφορά όµως στον τύπο της κατάληξης. Για την ιταλική γλώσσα, όπου ο 

µεγαλύτερος αριθµός των λέξεων τονίζεται στην παραλήγουσα, ως βασικός θεωρείται ο 

παροξύτονος στίχος, ενώ στίχοι οξύτονοι και προπαροξύτονοι συνιστούν τις παραλλαγές του 

(Beltrami, 2002, 84-85, Gasparov, 2003, 102-103, 110-111). Η ελληνική στιχουργία, από την 

άλλη πλευρά, δεν υπέστη αυτού του είδους ριζικές αλλαγές λόγω του οµοιογενούς γλωσσικού 

περιβάλλοντος
26, στο οποίο αυτή αναπτυσσόταν. Η οµαλή εξέλιξη της δοµής της ελληνικής 

γλώσσας κατά τα µεσαιωνικά χρόνια και κυρίως ελάχιστες, συγκριτικά µε την περίοδο της 

ελληνιστικής κοινής, αλλαγές στο φωνητικό-φωνολογικό επίπεδο (Browning, 1988, 88-90, 

111-112) εξασφάλισαν τη διατήρηση της προσωδιακής βάσης της ελληνικής ποίησης σε 

αντίθεση µε τη γαλλική ή την ιταλική, όπου ουσιαστικά πρόκειται για µετασχηµατισµό του 

µετρικού συστήµατος. Συνεπώς, είχαν διατηρηθεί και η ποικιλία των καταλήξεων τριών 

τύπων (οξύτονη, παροξύτονη και προπαροξύτονη) και ο κανόνας της ισοσυλλαβίας, 

γνωρίσµατα που χαρακτηρίζουν την ελληνική ποίηση της περιόδου, συµπεριλαµβανοµένης 

και της κυπριακής.  

Υπό αυτό το πρίσµα, δηλαδή της διαχρονικής θεώρησης της στιχουργικής µπορούµε να 

υποστηρίξουµε πως η νεοελληνική ποίηση της περιόδου που εξετάζουµε, παρόλο που είχε 

δεχτεί επιδράσεις από την ιταλική (εισαγωγή της οµοιοκαταληξίας και αργότερα του 

ενδεκασύλλαβου), παρέµεινε στις βάσεις της απαράλλακτη ως προς την οργάνωση του 

στίχου
27 . Οι επιδράσεις αυτές είχαν µάλλον επιφανειακό χαρακτήρα, δεν είχαν ακόµη 

                                                 
26 Η αρχαΐζουσα λόγια και η λαϊκή-οµιλούµενη ελληνική των βυζαντινών χρόνων αποτελούσαν τις γλωσσικές 
ποικιλίες της ίδιας γλώσσας και όχι δύο διαφορετικές γλώσσες, όπως συµβαίνει στην περίπτωση της 
µεσαιωνικής λατινικής και της ιταλικής ή γαλλικής.    
27 Για τις ποιητικές µορφές οι οποίες παρουσιάζουν πρωτοφανή για την ελληνική στιχουργία ποικιλία θα γίνει 
λόγος στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 
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διεισδύσει στην ουσία του ελληνικού µετρικού συστήµατος επιφέροντας σηµαντικές αλλαγές, 

όπως συνέβη στις αρχές του 19ου αιώνα.  

Επανερχόµενη στο αρχικό ζήτηµα της περιγραφής και της ανάλυσης της στιχουργίας της 

κυπριακής συλλογής καταλήγω στο εξής συµπέρασµα: τα κυπριακά ποιήµατα, γραµµένα µεν 

σε στίχους διαφορετικής προέλευσης (ελληνικής και ιταλικής), έχουν δε ένα κοινό για όλους 

τους στίχους µετρικό γνώρισµα, την τήρηση από αυτούς του κανόνα της ισοσυλλαβίας. 

Συνεπώς, η διάκριση και η εφαρµογή των δύο συστηµάτων µέτρησης, στα οποία έχω 

αναφερθεί πιο πάνω, του «έντεχνου» και του «δηµοτικού» δηλαδή, είτε ξεχωριστά, ανάλογα 

µε το είδος του στίχου, είτε σε µία ενοποιηµένη µορφή, όπως έχει προτείνει η L. Marcheselli 

Loukas, στη δική µας περίπτωση δεν θα ωφελούσε. Ο κάθε στίχος της συλλογής µπορεί να 

τυποποιηθεί µε βάση τον ορισµένο και χαρακτηριστικό για το είδος του αριθµό συλλαβών, τη 

θέση του τελευταίου µετρικού τόνου και, συνεπώς, το είδος της κατάληξης, και τη θέση των 

υπόλοιπων του τόνων, όπως έχει ήδη διατυπωθεί στην αρχή του πρώτου υποκεφαλαίου. 

Θεωρώ πως στη συγκεκριµένη περίοδο στην ιστορία της νεοελληνικής στιχουργίας το ζήτηµα 

της ύπαρξης δύο διαφορετικών συστηµάτων µέτρησης δεν υφίστατο, εφόσον οι στίχοι 

µπορούσαν να έχουν την παροξύτονη κατάληξη ή να απαντούν ως συνδυασµός οξύτονων και 

προπαροξύτονων, και ταυτοχρόνως να διατηρούν ένα ορισµένο αριθµό συλλαβών.  

Επεκτείνοντας αυτήν τη σκέψη και στα µεταγενέστερα στάδια εξέλιξης της ελληνικής 

ποίησης, θα µπορούσαµε να διαπιστώσουµε την ύπαρξη δύο διαφορετικών από αυτά που 

επικρατούν στη σύγχρονη µετρικολογική αντίληψη συστηµάτων µέτρησης. Η σύγχρονη 

θεωρία περί του «έντεχνου» και του «δηµοτικού» συστήµατος, η οποία έπαψε να έχει 

υπόσταση µιας ερευνητικής πρότασης και έχει πλέον παγιωθεί28, θα µπορούσε ίσως µε µία 

διαφορετική οπτική γωνία να διατυπωθεί ως εξής: στη νεοελληνική µετρική υπάρχουν δύο 

συστήµατα µέτρησης των στίχων. Το ένα βασίζεται στην ισοσυλλαβία των ισοδύναµων 

στίχων, οι οποίοι µπορούν να είναι είτε παροξύτονοι, είτε οξύτονοι ή προπαροξύτονοι, ενώ το 

άλλο ως βασικό έχει τον παροξύτονο στίχο και δεν υπολογίζει την τελευταία συλλαβή του 

προπαροξύτονου στίχου και αναπληρώνει τη συλλαβή που λείπει στην περίπτωση του 

οξύτονου στίχου. Οι όροι που έχουν προταθεί από τον Ε. Γαραντούδη (δηµοτικό και έντεχνο), 

αντλούνται από την ανάλογη διατύπωση του Λ. Πολίτη (1972, 53-54). Ο Πολίτης όµως  

χρησιµοποιεί αυτούς τους όρους στο πλαίσιο της εξέτασης ενός συγκεκριµένου ποιήµατος µε 

σκοπό την ανάδειξη του πρωτοποριακού χαρακτήρα του έργου του Παλαµά και της ποικιλίας 

                                                 
28 Η θεωρία αυτή εκφράζεται σε λήµµατα ή άρθρα στα εγκυκλοπαιδικής φύσης έργα (βλ. Γαραντούδης, 1998, 
Σοφιανός Κ. 1997), γεγονός που σηµαίνει την αποδοχή της από τους περισσότερους ή τουλάχιστον από πολλούς. 
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των επί µέρους τεχνικών που αυτός µεταχειρίζεται, οι οποίες ανήκουν στη δηµοτική και τη µη 

δηµοτική (έντεχνη) ποίηση. Η εφαρµογή αυτών των όρων στο σύνολο της νεοελληνικής 

ποίησης επιφέρει εσφαλµένους συνειρµούς και σύγχυση29.  

Λαµβανοµένων υπόψη των ισχυρισµών που έχουν διατυπωθεί σε αυτό το κεφάλαιο 

αναφορικά µε τα δύο συστήµατα µέτρησης, προτείνω πιο ουδέτερους όρους -«παραδοσιακό» 

και «νεότερο», οι οποίοι βασίζονται στη σειρά της ιστορικής εµφάνισης των δύο συστηµάτων 

και δεν κάνουν διάκριση ανάµεσα στην ποίηση δηµοτικής προέλευσης και την προσωπική 

ποίηση, καθώς αυτή η διάκριση δεν υπάρχει. Σε κάποια ιστορική στιγµή στην ελληνική 

ποίηση και συγκεκριµένα στον χώρο της έντεχνης και όχι της δηµοτικής ποίησης (κάτι που 

είναι λογικό, καθώς οι αλλαγές πιο εύκολα γίνονται σε ατοµικό παρά σε συλλογικό επίπεδο) 

εισάγεται ένα διαφορετικό σύστηµα µέτρησης των στίχων, το οποίο από τη στιγµή της 

εµφάνισής του συνυπάρχει µε το παραδοσιακό.     

Εκτός αυτού, η προτεινόµενη θεώρηση της νεοελληνικής µετρικής αίρει τους 

προβληµατισµούς, οι οποίοι ανακύπτουν µε την εφαρµογή του «έντεχνου» και του 

«δηµοτικού» συστήµατος, όπως η συνύπαρξη στον ίδιο στίχο (τον δεκαπεντασύλλαβο, π.χ.) 

των ηµιστιχίων που ανήκουν σε δύο διαφορετικά συστήµατα, ή οι λόγοι της µη 

ενεργοποίησης του «έντεχνου» συστήµατος στα ποιήµατα γραµµένα αποκλειστικά σε 

παροξύτονους στίχους.   

Η παραπάνω πρόταση για αναθεώρηση των χαρακτηριστικών του νεοελληνικού µετρικού 

συστήµατος γίνεται, ασφαλώς, ως µία υπόθεση, η οποία χρήζει διεξοδικής µελέτης, κάτι που 

δεν συµβαδίζει µε τους σκοπούς της παρούσας διατριβής και πρέπει να γίνει σε άλλο χρόνο 

και τόπο. Σε κάθε περίπτωση η υπόθεση αυτή δύναται να αποτελέσει τροφή για σκέψη και 

διάλογο στην αναζήτηση της καλύτερης δυνατής θεωρητικής προσέγγισης της νεοελληνικής 

µετρικής.    

 

1.3. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΙΚΟ-

ΡΥΘΜΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ. 

Οι έννοιες του µέτρου και του ρυθµού έχουν µακραίωνη ιστορία στην επιστήµη. Η εξέλιξή 

τους στη φιλοσοφική και φιλολογική σκέψη και ο επόµενος συµφυρµός διάφορων 

                                                 
29 Ο Γαραντούδης (1990 

α, 26) αντιλαµβάνεται το πρόβληµα και αναγκάζεται να διευκρινίσει «ότι η διάκριση 
δηµοτικό / έντεχνο αποσκοπεί στο να προσδιορίσει, σε ιστορική βάση, τον κύριο ποιητικό χώρο όπου λειτουργεί 
το ένα και το άλλο σύστηµα και δεν σηµαίνει καθόλου ότι το δηµοτικό σύστηµα είναι της δηµοτικής ποίησης και 
το έντεχνο της έντεχνης, γιατί το δηµοτικό σύστηµα δεν ισχύει µόνο στη δηµοτική ποίηση, αλλά και στην 
έντεχνη και το έντεχνο ισχύει κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, στην έντεχνη ποίηση.» 
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αντιλήψεων περί του µέτρου και του ρυθµού επέφεραν την πολυσηµία των υφιστάµενων 

ορισµών, οι οποίοι σήµερα συµπεριλαµβάνουν ερµηνείες από τις πιο γενικές και συχνά 

ταυτόσηµες (π.χ., ως βάση της οργάνωσης του ποιητικού λόγου σε αντιδιαστολή προς τον 

πεζό λόγο ή ως κανονική εναλλαγή, ξαναγύρισµα τµηµάτων λόγου, σε οποιοδήποτε επίπεδο 

της δοµής ενός λογοτεχνικού κειµένου, από το φωνολογικό ως το συντακτικό30),  µέχρι τις πιο 

στενές, όπου προβάλλονται µία σαφής διάκριση µεταξύ του µέτρου και του ρυθµού και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 

 Στο παρόν κεφάλαιο θα αναφέροµαι στους ορισµούς, οι οποίοι σχετίζονται µε την οργάνωση 

του στίχου και διαχωρίζουν τις δύο παραπάνω έννοιες. Στο πλαίσιο αυτής της διάκρισης το 

µέτρο καθορίζεται ως αφηρηµένο σχήµα ή µοντέλο µε ορισµένα και σταθερά χαρακτηριστικά, 

σύµφωνα µε τα οποία τυποποιούνται οι στίχοι του ίδιου είδους. Από την άλλη πλευρά, ο κάθε 

στίχος ως γλωσσική πραγµατικότητα έχει τη δική του ρυθµική υπόσταση, τον δικό του ρυθµό, 

ο οποίος δηµιουργείται ως αποτέλεσµα της διεπίδρασης, της «διαλεκτικής σχέσης», µεταξύ 

του αφηρηµένου σχήµατος και των γλωσσικών επιλογών του ποιητή (Lotman, 2001, 59) 31. 

Σε αυτό το σηµείο είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι κάθε στιχουργικό σύστηµα ορίζει τη 

δική του δέσµη µετρικών κανόνων, οι οποίοι ανταποκρίνονται στα προσωδιακά 

χαρακτηριστικά µιας γλώσσας, όµως σε µεγάλο βαθµό εξαρτώνται και από την υπάρχουσα 

ποιητική παράδοση, δηλαδή από ένα σύνολο ντόπιων ή ξένων επιδράσεων, τις οποίες δέχεται 

η στιχουργία κατά την ιστορική εξέλιξή της. Εκτός αυτού, ακόµα και στο πλαίσιο ενός 

µετρικού συστήµατος η κάθε εθνική στιχουργία χαρακτηρίζεται από έναν ιδιαίτερο 

χαρακτήρα ως προς τη λειτουργία της. Έτσι, για την αγγλική, γερµανική και ρωσική 

στιχουργίες, οι οποίες, όπως και η νεοελληνική, είναι συλλαβοτονικές, εκτός από τον αριθµό 

των συλλαβών του στίχου, ουσιαστικό ρόλο παίζει και η σταθερή εναλλαγή τονισµένων και 

άτονων συλλαβών στο στίχο32. Με άλλα λόγια, το αφηρηµένο µετρικό µοντέλο καθορίζει 

ρητά την τονική ιδιότητα της κάθε µίας από τις συλλαβές-θέσεις του στίχου ως δυνατή (ictus), 

αυτή δηλαδή που δέχεται τον τονισµό, ή αδύνατη, ο τονισµός της οποίας αποφεύγεται. Από 

την άλλη πλευρά, στην ιταλική στιχουργική παράλληλα µε τους στίχους στους οποίους 

προκαθορίζονται οι δυνατές και αδύνατες θέσεις («ad accenti fisse») υπάρχουν και οι στίχοι 

                                                 
30 Από αυτή την οπτική γωνία και η ποίηση σε ελεύθερη µορφή µπορεί να θεωρηθεί «έµµετρη» (Beltrami, 2002, 
21). 
31 Πολύ περιεκτικός και εύστοχος είναι ο ορισµός του ρώσου ποιητή Andrey Bely (1966, 547): «το µέτρο είναι ο 
µηχανισµός, ενώ ο ρυθµός είναι ο οργανισµός του στίχου», όπου µεταξύ άλλων τονίζονται ο στατικός 
χαρακτήρας του µέτρου και ο δυναµικός του ρυθµού.   
32 Βλ. τον ορισµό του µέτρου του Zirmunskij (1975, 15): «το µέτρο είναι ο ιδανικός νόµος εναλλαγής των 
τονισµένων και άτονων συλλαβών στον στίχο». 
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(«ad accenti mobili»), το µετρικό µοντέλο των οποίων περιορίζεται σε ένα (στον τελευταίο) ή 

σε δύο υποχρεωτικούς τόνους. Οι υπόλοιποι τόνοι κατανέµονται πιο ελεύθερα και η θέση τους 

δεν ορίζεται αυστηρά από το µετρικό µοντέλο, όπως συµβαίνει στις πιο πάνω µετρικές 

παραδόσεις. Το πιο χαρακτηριστικό και  πλέον οικείο για τα ελληνικά στιχουργικά δεδοµένα 

παράδειγµα είναι ο ιταλικός ενδεκασύλλαβος. Έχοντας µία γενική τάση προς τον ιαµβικό 

ρυθµό µε τονισµό στις ζυγές συλλαβές ο στίχος αυτός δέχεται και το δακτυλικό (τονίζονται η 

1η, η 4η και η 7η συλλαβές), και το αναπαιστικό (τονίζονται η 3η και η 6η συλλαβές) ρυθµικό 

βάδισµα, χωρίς αυτό να θεωρείται παράβαση του αφηρηµένου µετρικού σχήµατος του στίχου, 

το οποίο απαιτεί µόνο τον τόνο στη 10η συλλαβή και ακόµα έναν στην 4η ή στην 6η. 

 Σε ό, τι αφορά την ελληνική στιχουργία, στις µετρικολογικές σπουδές παρατηρείται έλλειψη 

ενός ενιαίου πλαισίου αναφοράς ως προς την τυποποίηση, κατάταξη και περιγραφή των 

νεοελληνικών στίχων 33. Σύµφωνα µε τους Θ. Σταύρου (2004) και Γ. Σαραλή (1991) οι 

νεοελληνικοί στίχοι αποτελούνται από τους λεγόµενους πόδες ή µέτρα (ιαµβικά, τροχαϊκά, 

δακτυλικά, αναπαιστικά ή αµφιβραχικά), τα οποία, κατ’ αναλογία προς τους αρχαίους πόδες, 

σχηµατίζονται από δύο ή τρεις συλλαβές και συνιστούν την ελάχιστη µονάδα του στίχου. Η 

συγκεκριµένη θεώρηση του στίχου, η οποία ορίζει αυστηρά την ιδιότητα της κάθε συλλαβής 

ως προς τον τονισµό της και µε αυτό τον τρόπο επιβάλλει την τήρηση προκαθορισµένων 

µετρικών κανόνων, λειτουργεί συχνά εις βάρος των φυσικών χαρακτηριστικών της γλώσσας, 

στερώντας τις λέξεις, οι τονισµένες συλλαβές των οποίων βρίσκονται σε µετρικά αθέµιτες 

θέσεις, του τονισµού µε το φαινόµενο του χασοτονίσµατος, ανεξαρτήτως του σηµασιολογικού 

ή συντακτικού βάρους της λέξης που µε το χασοτόνισµα γίνεται προκλητική ή εγκλιτική. Ο 

Βουτιερίδης (1929) από την άλλη πλευρά, καθορίζει ως µετρικό µοντέλο του νεοελληνικού 

στίχου έναν συγκεκριµένο σταθερό αριθµό συλλαβών και τη θέση του τελευταίου τόνου στον 

στίχο. Ο τελευταίος τόνος του στίχου ονοµάζεται  µετρικός τόνος και διαχωρίζεται από τους 

ρυθµικούς τόνους, η εµφάνιση των οποίων είναι πιο ελεύθερη. Με αυτό τον τρόπο ο 

Βουτιερίδης µεταφέρει τα τονικά χαρακτηριστικά (την κατανοµή των υπόλοιπων τόνων) του 

στίχου από το αφηρηµένο επίπεδο του µετρικού σχήµατος στο επίπεδο της «πραγµάτωσής» 

του
34 . Με τον συγκεκριµένο ορισµό προτείνεται µία νέα θεωρητική προσέγγιση των 

                                                 
33 Η πρόταση του Γαραντούδη για σύνταξη νέου εγχειριδίου νεοελληνικής µετρικής, η οποία εκφωνήθηκε πριν 
από µία εικοσαετία περίπου, απ’ ό τι γνωρίζω, δεν έχει ακόµη υλοποιηθεί.  
34 Ο Βουτιερίδης αναφέρεται στην ιδιότητα του µέτρου να επιβάλλει περιοριστικούς κανόνες στις ρυθµικές 
ποικιλίες του στίχου, αφήνοντας έτσι να νοηθεί η ύπαρξη ορισµένων τονικών κανόνων του στίχου. Βλ. 
Βουτιερίδης (1929, 120): «Κάθε στίχος λοιπόν έχει τον ολότελα δικό του εσωτερικό ρυθµό, που βρίσκεται όµως 
και σε συµφωνία µε το µέτρο του στίχου»). Ο συγγραφέας όµως δεν προβαίνει σε ξεκάθαρο ορισµό, τι είδους 
συµφωνία µε το µέτρο ακολουθούν οι ρυθµικοί τόνοι.  
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νεοελληνικών στίχων, η οποία απαλλάσσεται από την παραδοσιακή θεώρηση του στίχου µέσα 

από το πρίσµα της αρχαίας ελληνικής στιχουργικής, και πρωτίστως απορρίπτει τη σύστασή 

του από τους πόδες ή µέτρα, καθορίζοντας ως ελάχιστη µονάδα του στίχου τη συλλαβή.  

Η διατύπωση για τη σύσταση του στίχου από συλλαβές και όχι από πόδες είναι αναµφίβολα 

ορθή. Πέραν της γενικώς (και όχι µόνο στον ελληνικό επιστηµονικό χώρο) αποδεχτής σχέσης 

της αναλογίας των νεότερων µέτρων ως προς τους αρχαίους και όχι της ταυτοσηµίας τους, είχε 

επανειληµµένα αµφισβητηθεί και η ύπαρξη του πόδα ως συστατικής µονάδας του στίχου έξω 

από το ποσοτικό µετρικό σύστηµα, δηλαδή στους στίχους τονικούς. Ο συλλαβικο-τονικός 

στίχος, ο οποίος µας ενδιαφέρει στην προκειµένη περίπτωση, αποτελείται από λέξεις και όχι 

από πόδες (Zirmunskij, 1975, 148) και, συνεπώς, οι ελάχιστες µονάδες του στίχου είναι οι 

συλλαβές (τονισµένες και άτονες) που σχηµατίζουν αυτές τις λέξεις και δηµιουργούν τον 

ρυθµό35. Αυτό δεν σηµαίνει όµως και καθολική απόρριψη του µέτρου ή αλλιώς του µετρικού 

µοντέλου ως θεµελίου για την τονικο-ρυθµική και όχι µόνο τη συλλαβική οργάνωση του 

στίχου. Είναι προφανές πως µέσα από το συνταίριασµα διαφορετικών λέξεων στους στίχους 

ενός ποιήµατος προκύπτουν ποικίλοι τονικοί συνδυασµοί, που δεν επαναλαµβάνονται 

απαραίτητα από στίχο σε στίχο, ωστόσο, ακόµα και οι µη τακτικές επαναλήψεις  των τόνων 

στις συγκεκριµένες θέσεις των στίχων δηµιουργούν τη µετρικο-ρυθµική συνέπεια ή τάση του 

συνόλου, µέσα από την οποία διαµορφώνεται το συνειρµικό έναυσµα για τον ακροατή ή τον 

αναγνώστη ως προς το ποιες θέσεις αναµένεται να είναι τονισµένες (µετρικά δυνατές) και 

ποιες άτονες (αδύνατες). Η παραπάνω ρυθµική τάση να τονίζονται ορισµένες θέσεις στον 

στίχο, δηλαδή οι πιο σταθεροί ρυθµικοί παλµοί, αποτελούν τη βάση του µετρικού κανόνα, του 

αφηρηµένου σχήµατος του στίχου αυτού (Zirmunskij, 2009, 274)36 . Η συγκεκριµένη 

προσέγγιση, η αναγνώριση ύπαρξης δηλαδή ενός µετρικού πρωτότυπου σχήµατος, θα µας 

επιτρέψει να σχηµατίσουµε µία πιο καθαρή εικόνα για τον τονικό κανόνα του µετρικού 

µοντέλου, µε αναφορά στον οποίο λειτουργούν οι ποικίλοι τονικοί συνδυασµοί των στίχων 

της συλλογής. Ταυτόχρονα µπορούµε να αυξήσουµε τον «βαθµό ελευθερίας» του 

προτεινόµενου θεωρητικού µοντέλου, επεκτείνοντας τους ορίζοντές του πέρα από τα στενά 

όρια µιας αυστηρής εφαρµογής των υπαρχόντων στην ελληνική µετρικολογική βιβλιογραφία 

                                                 
35 Ο Osip Brik (1927, № 4, σ.25), αναφερόµενος στον ρωσικό συλλαβοτονικό στίχο, παρατηρεί: «Από τη στιγµή 
που οι κορυφώσεις της ρυθµικής και της οµιλούµενης καµπύλης συµπίπτουν, η σηµασία του πόδα, δηλαδή του 
καθαρά ρυθµικού φαινοµένου, µειώνεται, ο πόδας δεν αποτελεί πλέον το βασικό χαρακτηριστικό του στίχου. Ο 
στίχος στηρίζεται στις οµιλούµενες, και όχι στις καθαρά ρυθµικές κορυφώσεις, για αυτό τον λόγο κάθε φορά που 
ο µελετητής προσεγγίζει τον στίχο µέσω της έννοιας του πόδα, η οποία δανείζεται από τελείως διαφορετικό 
µετρικό σύστηµα, αυτός δεν βρίσκει εκείνα τα χαρακτηριστικά, τα οποία θα έπρεπε να κατέχει ο πόδας.» 
36
Βλ. επίσης Menichetti, 1993,.374. 
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µέτρων, τα οποία στηρίζουν κάθε κατηγοριοποίηση και ανάλυση των µετρικών σχηµάτων 

στην έννοια του πόδα, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται δυσκίνητα µοντέλα στη βάση των 

οποίων δυσχεραίνεται η περιγραφή στίχων όπως είναι π.χ. ο ενδεκασύλλαβος37, η φύση του 

οποίου χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη τονική ελευθερία. Είναι απαραίτητο όµως να 

προσθέσουµε ότι η αποδοχή της µετρικής συλλαβής και όχι του πόδα ως ελάχιστης µονάδας 

του στίχου δεν συνεπάγεται αναγκαστικά την απόρριψη της ιστορικά διαµορφωµένης 

ορολογίας, σχετικής µε τα ρυθµικά χαρακτηριστικά του στίχου, η οποία, στην απουσία 

καλύτερης και εξίσου εξυπηρετικής, συνεχίζει να είναι εύχρηστη38.  

Η καταγραφή των µετρικο-ρυθµικών σχηµάτων των στίχων της συλλογής βασίστηκε κυρίως 

στην επαγωγική µέθοδο, σύµφωνα µε την οποία κατέληγα στο συµπέρασµα για το µετρικό 

µοντέλο µετά από µελέτη των ρυθµικών ποικιλιών του κάθε στίχου ξεχωριστά. Μολονότι ο 

ποιητής στη διαδικασία της ποιητικής δηµιουργίας  καθοδηγείται  από ορισµένους µετρικούς  

κανόνες ή αλλιώς από τη «γραµµατική της µετρικής» (Menichetti, 1993), στην ανάλυση του 

ποιητικού λόγου συχνά είναι προτιµότερο να κινούµαστε προς την αντίθετη κατεύθυνση, 

εξετάζοντας, όπως παρατηρεί ο Menichetti, το ρυθµικό βάδισµα των στίχων και το µοντέλο, 

το οποίο προκύπτει  από αυτό, για κάθε περίπτωση ξεχωριστά (Menichetti, 1993, 370, 375). Η 

διατύπωση αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία για την παρούσα µελέτη λόγω του ότι στον 

παράγοντα των προσωπικών επιλογών του ποιητή, που ενδέχεται να διαφοροποιήσουν τους  

κωδικοποιηµένους στη στιχουργική παράδοση µετρικούς κανόνες, προστίθεται και το γεγονός  

πως η εξεύρεση ενός σηµείου αναφοράς (δηλαδή ενός «έτοιµου» µοντέλου) για µερικούς από 

τους στίχους της συλλογής, οι οποίοι  µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα εµφανίζονται στη 

νεοελληνική στιχουργία για πρώτη φορά, θα είναι ένα δύσκολο έως ανέφικτο εγχείρηµα. 

Βέβαια, όσον αφορά πρωτίστως στον ενδεκασύλλαβο και τον επτασύλλαβο στίχους, αλλά 
                                                 
37 Βλ. την παρατήρηση του Peri (1990 β) για τον ενδεκασύλλαβο, τον οποίο ο Σταύρου (2004) χαρακτηρίζει ως 
ιαµβικό, χωρίς αυτό (τουλάχιστον για τον ιταλικό στίχο) να ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Για το ζήτηµα 
εάν είναι ιαµβικός ο νεοελληνικός ενδεκασύλλαβος βλ. το αµέσως επόµενο κεφάλαιο.  
38 Οι προτεινόµενοι π.χ. από τον Βουτιερίδη ρυθµικοί προσδιορισµοί των στίχων ως γοργόρυθµων και 
αργόρυθµων, οι οποίοι, όπως είναι εµφανές, απορρέουν  από την πρόθεσή του να αποφύγει την οποιαδήποτε 
συσχέτιση, έστω συµβατική, της νεοελληνικής µετρικής µε την αρχαία,  είναι σε µεγάλο βαθµό δυσλειτουργικοί. 
Οι ορισµοί αυτοί χρειάζονται  επιπρόσθετες εξακριβώσεις για το ποιους από τους «τυπικούς» ή µη ρυθµούς 
παρουσιάζει ο στίχος, ενώ οι καθιερωµένοι όροι «ιαµβικός, τροχαϊκός, δακτυλικός» κοκ. για τους ανάλογους 
ρυθµούς είναι πιο διαφανείς (λόγω της οικειότητάς τους) και συνεπώς πιο οικονοµικοί από αυτή την άποψη. Βλ. 
Mackridge (1990α, 8): «το ότι υπάρχει βασική διαφορά µεταξύ αρχαίων και νέων µέτρων δε σηµαίνει ότι πρέπει 
οπωσδήποτε να πετάξουµε στη θάλασσα την καθιερωµένη και πολύ χρήσιµη κλασική ορολογία («ιαµβικός», 
«τροχαϊκός», κτλ.), αρκεί να συνεννοηθούµε για το πραγµατικό της νόηµα προκειµένου για τη νεοελληνική 
µετρική – αρκεί δηλαδή να συµφωνήσουµε ότι «ιαµβικός στίχος» δε σηµαίνει «στίχος αποτελούµενος από 
ιαµβικούς πόδες, στον οποίο η πρώτη συλλαβή είναι βραχεία και η δεύτερη µακρά», ούτε «στον οποίο τονίζεται 
κάθε ζυγή συλλαβή», αλλά αντίθετα, «στίχος, όπου ο τελικός τόνος πρέπει να πέφτει σε ζυγή συλλαβή, και όπου 
οι άλλοι τόνοι έχουν την τάση να αποφεύγουν τις µονές συλλαβές». Παρόµoια θέση διατυπώνει ο Kholshevnikov 
για τον ρωσικό στίχο (2002, 32-33). 
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ίσως και σε µερικούς άλλους στίχους της συλλογής, δεν µπορούµε να αγνοήσουµε την 

επίδραση του σύγχρονου της συλλογής ιταλικού στιχουργικού µοντέλου, εφόσον αυτό 

αποτελούσε αφετηρία για τον ίδιο τον ποιητή της συλλογής. Η πιο πάνω παραδοχή όµως σε 

καµιά περίπτωση δεν πρέπει να µετατραπεί στην εκ των προτέρων ταύτιση του µετρικο-

ρυθµικού µοντέλου των ιταλικών και των ελληνικών στίχων39. Η γλώσσα, τα προσωδιακά της 

χαρακτηριστικά, όπως έχω ήδη επισηµάνει, αλλά και η υπάρχουσα ποιητική παράδοση µιας 

πολιτιστικής κοινότητας επιβάλλουν τους δικούς τους κανόνες, προσδίδοντας στη στιχουργία-

αποδέκτη ορισµένα χαρακτηριστικά, τα οποία στη στιχουργία-πρότυπο ενδεχοµένως δεν 

υπάρχουν
40. Από την άλλη πλευρά οι στίχοι µε µακρά παράδοση στον ελληνικό ποιητικό  

χώρο όπως είναι ο δεκαπεντασύλλαβος ή ο οκτασύλλαβος, λαµβανοµένης υπόψη της έντονης 

επίδρασης που άσκησε η ιταλική στιχουργία στον κύπριο ποιητή, ενδέχεται να παρουσιάζουν 

στη συλλογή κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.  

Η επιλογή της παραπάνω µεθόδου καταγραφής των µετρικο-ρυθµικών σχηµάτων µας 

υποχρεώνει να επιλέξουµε µε ιδιαίτερη προσοχή τα ακριβή κριτήρια τονισµού των λέξεων 

µέσα στον στίχο41.  

Στα νέα ελληνικά όλες οι µη λειτουργικές (ή λεξικές / πλήρεις) λέξεις έχουν τόνο και 

κανονικά τονίζονται και στον ποιητικό λόγο. Ως άτονες θεωρούνται οι λειτουργικές (ή 

γραµµατικές) λέξεις, οι οποίες  και στην οµιλία κατά κανόνα (όχι σε περιπτώσεις έγκλισης 

τόνου ή έµφασης) προφέρονται χωρίς τόνο, δηµιουργώντας µία φωνολογική ενότητα µε τη 

λέξη-στήριγµα που προηγείται ή έπεται. Πρόκειται για τις εξής λέξεις που εµφανίζονται στη 

                                                 
39 Για τις διαφορές που παρουσιάζουν αυτές οι δύο στιχουργίες και τα προβλήµατα που ανακύπτουν µε την 
εφαρµογή των ιταλικών µετρικών αρχών στην ανάλυση της νεοελληνικής ποίησης βλ. Mackridge (1993).    
40 Κάτι που µπορεί να διαπιστωθεί µέσα από τη σύγκριση της γερµανικής, αγγλικής και ρωσικής στιχουργίας. 
Παρά την οµοιοτυπία των αφηρηµένων µετρικών σχηµάτων, ρυθµικά οι παραπάνω στιχουργίες διαφέρουν 
σηµαντικά η µία από την άλλη. Οι διαφορές αυτές οφείλονται στις στενές σχέσεις που έχει ο ρυθµός µε τα 
προσωδιακά χαρακτηριστικά της γλώσσας. Όπως παρατηρεί ο Gasparov (2003, 161-167) σε σχέση µε το ρωσικό 
ιαµβικό στίχο, οι δυνατές σύµφωνα µε το µετρικό σχήµα θέσεις παραµένουν άτονες πολύ συχνότερα, απ’ ό, τι 
αυτό συµβαίνει στην αγγλική ή γερµανική ποίηση λόγω µεγαλύτερης έκτασης των ρωσικών λέξεων συγκριτικά 
µε τις γερµανικές ή αγγλικές, όπως και της απουσίας του δευτερεύοντος τόνου. Αυτή η γλωσσική ιδιαιτερότητα 
αναγκάζει τους ρώσους ποιητές να τηρούν πιο αυστηρά τον ιαµβικό ρυθµό, απαλείφοντας σχεδόν εξολοκλήρου 
την εµφάνιση του τόνου στις µετρικά αθέµιτες θέσεις. Η γερµανική και ακόµη περισσότερο η αγγλική ποίηση, 
στηριζόµενες σε πιο στερεά ιαµβικά θεµέλια λόγω της µικρότερης έκτασης των λέξεων και εποµένως του 
τονισµού σχεδόν όλων των ζυγών συλλαβών, επιτρέπουν µεγαλύτερη ελευθερία στους παρατονισµούς, χωρίς 
αυτό να κλονίζει τον ρυθµό. 
41 Η δυσκολία αυτού του εγχειρήµατος έγκειται στο γεγονός ότι το µοναδικό σωζόµενο χειρόγραφο της 
συλλογής δεν φέρει τόνους, και, συνεπώς, η αποκλειστική ευθύνη για την κατανοµή τους εναπόκειται στον 
µελετητή. Ουσιαστική και επίπονη εργασία, εκτός των άλλων και σε αυτόν τον τοµέα έχει κάνει η Θ. Σιαπκαρά – 
Πιτσιλλίδου στο πλαίσιο της ετοιµασίας της κριτικής έκδοσης των εν λόγω ποιηµάτων. Εντούτοις, κάποιες 
ασυνέπειες της έκδοσης, µερικές από τις οποίες έχουν επισηµάνει και ο Peri (1996) µε τη Marcheselli Loukas 
(1991α), δεν επιτρέπουν την πλήρη υιοθέτηση των προτεινόµενων από την εκδότρια επιλογών.  Στα επόµενα 
κεφάλαια ακολουθούν κάποιες προτάσεις που θεωρήθηκαν καταλληλότερες (βλ. επίσης το παράρτηµα).  
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συλλογή: α) τα οριστικά άρθρα˙ β) ο αδύνατος τύπος των προσωπικών αντωνυµιών και οι 

κτητικές αντωνυµίες˙ γ) οι προθέσεις: µε, εις, από, απού, σε, αξ(=εκ), προς, για, δια, αχ (=από), 

µετά (=µε),’πού (=από)˙ δ) οι σύνδεσµοι και, κι, πως, ότι, αιτιολογικοί  γιατί και διατί˙ ε) το 

αναφορικό µόριο που και το αναφορικό επίρρηµα οπού/ απού, τα προσδιοριστικά µόρια σαν, 

σγιαν, γοιον, ως˙ στ) τα ρηµατικά µόρια να, αν, ας. 

Ως τονισµένες θεωρήθηκαν οι εξής µονοσύλλαβες και δισύλλαβες λέξεις που απαντούν στη 

συλλογή: δεν, ουδέ, µηδέ, µην, πια, πιον, πώς, πού, ως όπου, ώ, µες (=µέσα), αµµέ (=αλλά), 

ώστι (συµπερασµατικός σύνδεσµος), παρά (συγκριτικό επίρρηµα), όπως (σύνδεσµος), 

ερωτηµατικές µονοσύλλαβες αντωνυµίες τι, τις.42 

Βέβαια τον ποιητικό λόγο τον ξεχωρίζει η οργάνωση του γλωσσικού υλικού σύµφωνα µε 

ορισµένους µετρικούς κανόνες. Σχετικά µε αυτό πρέπει να διευκρινίσω τη στάση που 

κράτησα στην παρούσα µελέτη ως προς τις περιπτώσεις εξασθένισης ή εξάλειψης του τόνου 

µιας κανονικά τονισµένης λέξης για µετρικούς λόγους (το λεγόµενο χασοτόνισµα). Την 

αντιµετώπιση του παραπάνω ζητήµατος, πιστεύω, πρέπει να διέπει η αρχή που έχει 

διατυπώσει ο P. Bertinetto (1978, 13):  «...κανένας στίχος δεν µπορεί να ειπωθεί χωρίς να 

γίνει αναφορά στη νοηµατική του υπόσταση». Το επίπεδο του µετρικού κανόνα ή σχήµατος 

χωρίς αµφιβολία διαθέτει κανονιστικό ρόλο, οργανώνοντας µε ένα συγκεκριµένο τρόπο το 

γλωσσικό υλικό.  Από την άλλη πλευρά όµως ο ποιητικός λόγος, όπως και κάθε λόγος, 

αποτελεί µετάδοση κάποιου µηνύµατος, συγκεκριµένων νοηµάτων, συνεπώς, οι λεξικο-

συντακτικές δοµές του ποιητικού κειµένου, οι οποίες και συνιστούν τον βασικό φορέα του 

νοήµατος, δεν µπορούν να αγνοηθούν χάριν του µέτρου.  Όπως έχω επισηµάνει και πιο πάνω, 

ο ρυθµός του στίχου είναι µία διαλεκτική  σχέση αλληλεπίδρασης ανάµεσα στον µετρικό 

κανόνα και στο γλωσσικό υλικό. Βέβαια, υπάρχουν όρια µέσα στα οποία το γλωσσικό υλικό 

µπορεί να επέµβει στην κανονιστική δράση του µέτρου. Ένα από τα όρια αυτά ή ως απόλυτος 

κανόνας για τον ελληνικό στίχο (ή το ηµιστίχιο) θεωρείται το τέλος του, δηλαδή η σταθερή 

θέση του τελευταίου τόνου, πιθανή αλλοίωση του οποίου θα οδηγούσε στην αποσύνθεση του 

στίχου ως µετρικού συνόλου. Οι άλλες µετρικές θέσεις όµως, παρόλο που τείνουν να 

διατηρήσουν µία µετρική ορθότητα, δεν αποκλείεται να παρουσιάσουν περισσότερη 

χαλαρότητα ως προς τη σύµπτωση των γλωσσικά και µετρικά δυνατών συλλαβών, 

προσδίδοντας  έτσι ποικιλία στον ρυθµό. Από αυτό συνεπάγεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις ο 

γλωσσικός τόνος µιας λέξης µπορεί να βρίσκεται σε µία µετρικά αδύνατη θέση, αν το απαιτεί 

                                                 
42 Ο κατάλογος των άτονων και τονισµένων λέξεων της συλλογής συγκροτήθηκε µε βάση τα δεδοµένα άτονων 
και τονισµένων λέξεων της νέας ελληνικής που παρουσιάζονται στο Ε. Πετρούνιας, 1984, σ.559-561. 
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το νόηµα. Κατά κύριο λόγο πρόκειται για περιπτώσεις συνάντησης δύο τονισµένων συλλαβών, 

η ύπαρξη της µιας από τις οποίες δεν µπορεί να δικαιολογηθεί από την άποψη του µέτρου. 

Σύµφωνα µε τον Σταύρου ο ένας από τους δύο τόνους απαλείφεται, και είναι αυτός που δεν 

συµπίπτει µε το µέτρο. Για παράδειγµα στους ακόλουθους στίχους της συλλογής: 

93,4 κι αφόν έναι γραφτόν µου 

108,7 Τότες θέλει  έχειν η πικριά µου τέλος 

106,19 πιστεύγω µεν εθρέφτην ποτέ’ς δάσος 

149,3 εχθροί  εις φίλου µορφήν απέξω απέξω 

δύο τονισµένες συλλαβές ακολουθούν η µία την άλλη, απαιτείται, συνεπώς, ο αποτονισµός  

του ενός τόνου υπό την πίεση ενός άλλου, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως πιο ισχυρός, καθώς 

αυτός βρίσκεται σε µετρικά δυνατή θέση. Όµως, εάν στους πρώτους δύο στίχους µπορούµε 

εύκολα να θεωρήσουµε τις λέξεις «έναι» και «θέλει», οι οποίες λειτουργούν ως βοηθητικό 

ρήµα και ενδεικτικό του µέλλοντα αντίστοιχα, κλιτικές, αποδυναµώνοντας τον τόνο τους, 

χωρίς αυτό να επηρεάσει την απόδοση του νοήµατος, στους δύο τελευταίους στίχους η 

αφαίρεση των τόνων στις λέξεις «ποτέ» και «φίλου», µολονότι εξοµαλύνει τη ρυθµική ροή 

του στίχου, διαταράσσει ωστόσο τη νοηµατική του δοµή και, συνεπώς, η αφαίρεση 

αποφεύγεται43. Με άλλα λόγια, θα συµφωνήσω και εδώ µε τον Bertinetto στο ότι «το ρυθµικό 

βάρος µιας λεξικής µονάδας είναι ευθέως ανάλογο του νοηµατικού της βάρους». 

Οι περιπτώσεις αφαίρεσης του τόνου ή αλλιώς χασοτονίσµατος στους στίχους της συλλογής 

υπολογίζονται στις 321, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι λέξεις που κανονικά τονίζονται 

µεν, όµως εύκολα χάνουν τον τόνο τους σε περίπτωση σύγκρουσης δύο τόνων. Συγκεκριµένα,  

από αυτές το ένα τρίτο ανήκει στα αρνητικά ρηµατικά µόρια δεν και µην (µεν) µπροστά από 

το ρήµα (129 και 18 περιπτώσεις αντίστοιχα). Επίσης ως άτονες θεωρήθηκαν οι λέξεις µετά 

από έκθλιψη ή αποκοπή: ουδ’  , ’δε (ουδέ), οσ’  (όσα / όσοι), κειν’  (κείνα), οτ’  (ότι), ειχ’  (είχα), 

διχ’  (δίχα), ’φον (αφόν). Εκτός αυτού η συνάντηση µε πιο δυνατό τόνο επιφέρει την 

εξασθένηση του τόνου των λέξεων παρά, αφόν, µιαν, δυο, πιον, ώ (επιφώνηµα), του ρήµατος 

θέλω (θεν / θελ’ ) πριν από άλλο ρήµα (ως βοηθητικό ρήµα στον περιφραστικό τύπο του 

µέλλοντα), ουκ, της ερωτηµατικής αντωνυµίας ποια / ποιος,  µετά (=µε), του ερωτηµατικού 

                                                 
43 Οι γλωσσολογικές µελέτες έχουν αποδείξει πως στην ελληνική γλώσσα γενικώς λειτουργεί ο νόµος της 
εξάλειψης του τόνου, όταν ο τόνος µιας από τις δύο τονισµένες γειτονικές συλλαβές είναι πιο αδύναµος από τον 
άλλο. Εντούτοις, αυτός ο νόµος δεν µπορεί να εφαρµοστεί, όταν σε γειτονικές θέσεις εµφανίζονται δύο συλλαβές 
µε ισοδύναµους τόνους. Σε αυτή την περίπτωση τονίζονται και οι δύο λέξεις και η εξάλειψη της σύγκρουσης 
µεταξύ τους έχει µία από τις ακόλουθες γλωσσικές εκδηλώσεις: α) την έκταση της τελευταίας συλλαβής της 
πρώτης λέξης που έχει εµπλακεί στη σύγκρουση, β) µία µικρή παύση ανάµεσα στις δύο λέξεις, γ) ένα άλµα στην 
οξύτητα του ήχου (Nespor, 1989, 174).     
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πού, του διαζευκτικού συνδέσµου ή  (γη), των διάφορων τύπων του συνδετικού ρήµατος είµαι 

(είναι, είν’, εν, ειν, ένι, ε, έναι, ήτο / ήτον), συνήθως στο τρίτο πρόσωπο και πολύ λιγότερο στο 

πρώτο ή δεύτερο πρόσωπο, αµµέ, αµµ’ , της ερωτηµατικής αντωνυµίας τί.  

Επίσης, σε µερικές περιπτώσεις µε στόχο κυρίως την αποφυγή συνάντησης δύο τονισµένων 

συλλαβών, αλλά και για τη γενική ευρυθµία, έχω υιοθετήσει λύσεις διαφορετικές από αυτές 

που προτείνει η έκδοση της Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδου ως προς τον τονισµό ορισµένων λέξεων. 

Αυτές οι αλλαγές µπορούν να δικαιολογηθούν γλωσσικά, καθώς πρόκειται για τις λέξεις που 

έχουν διπλούς τύπους µε τόνο στη µία ή στην άλλη συλλαβή, όπως: ανίσως – ανισώς, τωρά – 

τώρα, ουδέ – ούδε, αντάν – άνταν, µηδέν – µήδεν κ.α.44.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
44 Για τον κατάλογο µε προτεινόµενες αλλαγές στον τονισµό βλ. το παράρτηµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. ΜΕΤΡΙΚΟ – ΡΥΘΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΤΙΧΩΝ ΤΗΣ 

ΣΥΛΛΟΓΗΣ.  

2.1. Ο ΕΝ∆ΕΚΑΣΥΛΛΑΒΟΣ.  

Κινούµενος στο πλαίσιο του ρεύµατος του πετραρχισµού ως προς τη θεµατολογία, ο κύπριος 

ποιητής για πρώτη φορά µεταφέρει στην ελληνική λογοτεχνία και τη µορφή των ιταλικών 

ποιηµάτων. Ο ενδεκασύλλαβος, βασικός στίχος της ιταλικής ποίησης, είναι και ο βασικός 

στίχος της συλλογής. Ο αριθµός των ενδεκασύλλαβων στίχων ανέρχεται στους 1815 από το 

σύνολο των 2926 (62% περίπου), µερικοί από τους οποίους συνδυάζονται µε επτασύλλαβους 

στίχους στις σταθερές µορφές 45 . Ο ενδεκασύλλαβος είναι και ο στίχος που έτυχε της 

µεγαλύτερης προσοχής και µετρικής µελέτης. Συστηµατικά ασχολήθηκε µε τα µετρικά 

χαρακτηριστικά του ελληνικού ενδεκασύλλαβου η Lucia Marcheselli Lοukas, µία από τις 

µελέτες της οποίας (1991α) είναι αφιερωµένη στον κυπριακό ενδεκασύλλαβο στίχο46. Παρ’ 

όλες  τις σηµαντικές  παρατηρήσεις της συγκεκριµένης µελέτης ως προς τη δοµή του στίχου, 

η αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της µπορούσε να γίνει µόνο σε πολύ περιορισµένο βαθµό 

λόγω των διαφορετικών µεθοδολογικών βάσεων στις οποίες στηρίζονται η τυποποίηση και η 

                                                 
45 Σε αυτό τον αριθµό δεν έχουν συµπεριληφθεί οι εξής υπέρµετροι και ελλειπτικοί στίχοι: 
1.Στίχοι δώδεκα συλλαβών: 
60,4 συχνά την ζων του για την τιµήν παθιάζει 
66,8 γιατί δεν έναι και πάλε γοιον µιαν φόραν. (εδώ η αντικατάσταση του «έναι» µε το εξίσου συχνά 
χρησιµοποιηµένο στη συλλογή «εν» θα µπορούσε να µας δώσει ένα κανονικό ενδεκασύλλαβο στίχο). 
86,28 αν ειν’ και θάρος να µου δώσης αργήσης; 
138,3 τις την αγάπην και τις την τύχην βρίζει 
2. Στίχοι εννέα συλλαβών: 
90,9 που να µου πη: «τι θεν να ποίσης; 
100,34 Γιατί αν εγώ πόθον δεν βρίσκω 
101,8 τον πόθον, πίστην και λαµπρόν µου 
3. Στίχοι δέκα συλλαβών: 
104,33 Κλωθώ πιον δεν κλώθει την κλωστήν µου (ο στίχος θα µπορούσε να διορθωθεί µε αντικατάσταση του 
αρνητικού µορίου «δεν» µε «ουδέν», το οποίο χρησιµοποιείται επίσης στη συλλογή) 
Το χειρόγραφο εµπεριέχει µεγαλύτερο αριθµό ελαττωµατικών ενδεκασύλλαβων που κάποτε µε µεγαλύτερη και 
κάποτε µε µικρότερη πιθανότητα οφείλουνται σε λάθη του αντιγραφέα. Οι στίχοι αυτοί διορθώνονται από την 
εκδότρια της συλλογής και αναλύονται εδώ στη διορθωµένη τους µορφή. Είναι οι υπέρµετροι 13,4 / 18,17 / 29,8 
/ 53,8 / 71,7 / 71,8 / 76,14 / 86,39 / 86,40 / 87,4 / 94,82 / 99,17 / 103,10 / 106,9 / 108,35 / 111,5 / 111,11 / 138,16 
/ 149,6 
 και οι ελλειπτικοί: 81,16 / 90,39 / 93,66 / 98,1 / 101,31 / 108,13 /  131,4 / 136,3 / 155,6. 
Τον στίχο 104,9 τον θεώρησα κανονικό ενδεκασύλλαβο, παρόλο που στην αρχή υπάρχει µία προσθήκη, 
επιφώνηµα (ωχ!) µε την οποία ο στίχος απαριθµεί 12 συλλαβές. Το πρόβληµα όµως αναιρείται µε τη συνίζηση 
µεταξύ αυτού και του προηγούµενου στίχου  (βλ. και Peri, 1996). 
104,8 Για τούτον δεν σιγώ ν’ αναστενάζω. 
104,9 Ωχ! αλίµονον, σκλερέ, γιατί να γράψης,   
Παρόµοιες προσθήκες είναι χαρακτηριστικές για τα τραγούδια. 
46 Βλ. επίσης τις µελέτες της για τον κρητικό ενδεκασύλλαβο (1990β) και τον ενδεκασύλλαβο του Σολωµού 
(1994β). 
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ανάλυση του στίχου. Συνοπτικά, η θεωρητική προσέγγιση που έχει διατυπώσει ο Di Girolamo 

(1976) για τον ιταλικό στίχο  και εφαρµόζεται από τη Marcheselli Lοukas στα ελληνικά 

δεδοµένα αποδέχεται τον διαχωρισµό του µετρικού σχήµατος ως µιας δέσµης ελάχιστων 

προϋποθέσεων, αναγκαίων για την ταύτιση του στίχου (στην περίπτωση του ενδεκασύλλαβου 

είναι ο σταθερός τόνος στη δέκατη µετρική συλλαβή και ακόµα ένας στην τέταρτη ή στην 

έκτη) και των τονικών (ρυθµικών) σχηµάτων, η διαµόρφωση των οποίων διέπεται από τους 

φωνολογικούς κανόνες που χαρακτηρίζουν τον ρυθµικό λόγο (συµπεριλαµβανοµένου, βέβαια, 

και του έµµετρου): 1) ο κάθε τόνος χωρίζεται από τον πλησιέστερό του µε ελάχιστο µία και 

µέγιστο δύο άτονες συλλαβές, κατά συνέπεια 2) είναι αδύνατο να υπάρχουν δύο τονισµένες 

συλλαβές στη σειρά, εκτός αν τις χωρίζει µία παύση, και σε περίπτωση απόστασης µεταξύ 

των κύριων τόνων µεγαλύτερης των δύο συλλαβών εµφανίζεται ένας δευτερεύων (ρυθµικός) 

τόνος47. Τα επιλεγµένα µετρικό-ρυθµικά κριτήρια καθορίζουν πάγιες ρυθµικές µορφές του 

στίχου, όπου οι µετρικοί τόνοι υπερτερούν των λεξιλογικών, δηλαδή τα άτονα διαστήµατα 

περισσότερων από δύο συλλαβές συµπληρώνονται µε δευτερεύοντες τόνους, οι οποίοι στο 

γλωσσικό επίπεδο, στην κανονική οµιλία, δεν υπάρχουν 48.  Οι συναντήσεις δύο τόνων 

απορρίπτονται ως δυνατότητα και, συνεπώς, αυτές οι περιπτώσεις πάντα επιφέρουν είτε 

χασοτόνισµα µιας από τις δύο γλωσσικά τονισµένες συλλαβές, είτε µετατόπιση του κανονικού 

τόνου µιας λέξης στην άλλη µετρικά δυνατή θέση. Η µόνη θέση που επιτρέπει τη συνάντηση 

δύο τονισµένων συλλαβών είναι η θέση της τοµής ή µετρικής παύσης ανάµεσα στα δύο 

ηµιστίχια που τα χωρίζει.   

Για παράδειγµα, οι παρακάτω στίχοι µε εµφανές διαφορετικό ρυθµικό άκουσµα θα 

τυποποιούνται µε τον ίδιο τρόπο εάν ακολουθήσουµε το προκαθορισµένο µοντέλο (0 – άτονη 

συλλαβή, 1 – τονισµένη συλλαβή, / - µετρική τοµή): 

48,2 στο χιόνιν δίδει κρυότην, δίδει ασπράδαν               0101010/101  

42,1 Στο πράσινον του πόθου το λιβάδιν                        0101010/101   

51,3 γλυκιούς νιώθω τους πόνους και κακόν µου           0101010/101   

                                                 
47 Οι παραπάνω αρχές πηγάζουν από τη γενετική γλωσσολογία. Για τα ρυθµικά χαρακτηριστικά της 
νεοελληνικής γλώσσας υπό το ίδιο πρίσµα βλ. Nespor M., 1989, στη µελέτη της οποίας βασίζεται η Marcheselli 
Loukas. Η µεθοδολογία τυποποίησης των στίχων παρουσιάζεται στο Marcheselli Loukas  L., 1991 β. 
48 Εάν στην ιταλική γλώσσα θεωρείται ότι οι πολυσύλλαβες σύνθετες λέξεις διαθέτουν έναν δευτερεύοντα τόνο, 
στην ελληνική αυτό το φαινόµενο εκδηλώνεται σπανιότατα και µόνο στην περίπτωση έµφασης στο α΄ συνθετικό. 
Ένας δεύτερος τόνος κανονικά εµφανίζεται µόνο στη φωνολογική ενότητα (λέξη) σύµφωνα µε το νόµο της 
τρισυλλαβίας, όπου ο τόνος αυτός είναι πιο δυνατός σε σχέση µε τον πρωτεύοντα, µε τον λεξικολογικό δηλαδή 
τόνο της λέξης (Πετρούνιας, 1984 ). 
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Θεωρώ πως µε αυτό τον τρόπο όχι µόνο αποµακρύνουµε τον στίχο από την πραγµατική 

ρυθµική ροή του, σχεδόν προσεγγίζοντας το επίπεδο του συλλαβισµού49, αλλά στενεύουµε 

επιπλέον και τα περιθώρια για την απόδοση ή επισήµανση της πιθανής επιβράδυνσης ή 

επιτάχυνσης του ρυθµικού βαδίσµατος ή ενδεχοµένων υφολογικών αποχρώσεων που 

προκύπτουν από µία συγκεκριµένη διάταξη των λέξεων µέσα στον στίχο. Ακόµα και από την 

τεχνική άποψη τα προκαθορισµένα µοντέλα αδυνατούν να αντιµετωπίσουν έναν 

συγκεκριµένο αριθµό στίχων, οι οποίοι δεν αντιστοιχούν σε αυτά και, συνεπώς, πρέπει είτε να 

απορριφθούν, είτε να δεχτούν ορισµένες ρυθµικές αλλαγές. Αυτό όµως σηµαίνει ότι πιθανώς 

να θυσιαστούν εκείνα τα χαρακτηριστικά, τα οποία καθορίζουν το ιδιαίτερο στυλ ενός ποιητή, 

ενός ποιητικού ρεύµατος ή µιας εποχής50.  

Το συγκεκριµένο µοντέλο ανάλυσης ρυθµικών χαρακτηριστικών του ενδεκασύλλαβου στίχου 

δεν είναι βέβαια το µοναδικό στην ιταλική µετρικολογία51 και δεν εξυπηρετεί τον σκοπό 

αυτής της έρευνας η λεπτοµερής αναφορά στο εν λόγω θέµα. Το σηµαντικό είναι ότι σε 

γενικές  γραµµές όλοι συµφωνούν ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά του ιταλικού 

ενδεκασύλλαβου, τα οποία ορίζονται ως εξής: 

1) Είναι στίχος η τελευταία τονισµένη συλλαβή του οποίου είναι η δέκατη. Αυτή τη συλλαβή 

µπορεί να ακολουθεί ακόµα µία (συνήθως), δύο ή καµιά. ∆ηλαδή ο στίχος αποτελείται 

κανονικά από ένδεκα συλλαβές στο σύνολο, αλλά µπορεί να παρουσιάσει εναλλακτικές 

µορφές που περιέχουν δέκα ή δώδεκα συλλαβές, ανάλογα µε το πόσες συλλαβές έχει ο στίχος 

µετά τον σταθερό τόνο. 

                                                 
49 Το αναφέρει και η ίδια η Marcheselli Loukas: «..bisogna generalmente tenere conto del ritmo della 
“recitazione” del testo» (1994 α, 321). 
50 Ο ελληνικός ενδεκασύλλαβος στίχος έχει αναλυθεί και απο την A. Borisova (2002), η οποία εφαρµόζει τη 
διαδεδοµένη στη ρωσική µετρικολογία στατιστική µέθοδο ανάλυσης στίχων. Στο δείγµα της µελέτης της εκτός 
άλλων συµπεριλαµβάνονται και 600 ενδεκασύλλαβοι (20 σονέτα και 44 οκτάστιχες στροφές) της κυπριακής 
συλλογής. Το «προφίλ τονισµού» ή «ρυθµικό προφίλ» του στίχου υπολογίζεται µε βάση τον τονισµό των 
δυνατών θέσεων του στίχου, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο τόνος στις µετρικά αδύνατες θέσεις (λ.χ. µονές 
συλλαβές στον ιαµβικό στίχο). Ασφαλώς, η χρήση της παραπάνω µεθοδολογίας είναι δικαιολογηµένη για τα 
ρωσικά δεδοµένα, καθώς ο ρωσικός στίχος, όπως ειπώθηκε πιο πάνω (υποσηµ.40), χαρακτηρίζεται από ρυθµική 
κανονικότητα και σπάνια παρουσιάζει παρατονισµούς (αν και στην πρόσφατη ρωσική βιβλιογραφία η 
συγκεκριµένη µέθοδος δέχεται κριτική για τις περιορισµένες δυνατότητές της, όταν τύχει οι στίχοι ενός 
ποιήµατος να µην ανήκουν όλοι στο ίδιο είδος ή όταν σε έναν στίχο τονίζονται δύο συνεχόµενες συλλαβές 
(Grinbaum, 2002)). Θεωρώ όµως προβληµατική την εφαρµογή της µεθόδου στην ανάλυση των ελληνικών 
στίχων και ιδιαίτερα των ενδεκασύλλαβων, όπου ο τονισµός µιας µετρικά αδύνατης θέσης δεν αποτελεί τόσο 
σπάνιο φαινόµενο, όσο συµβαίνει να είναι στον ρωσικό στίχο. Για τη µέθοδο βλ. Tomashevskij (1929), 
Taranovskij (2000), Baevskij (2001).    
51 Για τις διάφορες προσεγγίσεις της τυπολογίας αυτού του στίχου και γενικώς της στιχουργίας βλ. την κριτική 
ανασκόπηση που κάνει ο Beltrami (2002, 46-51). 
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2) Εκτός από τον σταθερό τόνο στη δέκατη συλλαβή, ο οποίος είναι απαραίτητος για την 

αναγνώριση / ταύτιση του στίχου, αυτός (σε κανονική, νόµιµη µορφή) έχει ακόµα ένα 

υποχρεωτικό τόνο στην τέταρτη ή στην έκτη συλλαβή. 

3) Ανάλογα µε το πού βρίσκεται ο δεύτερος υποχρεωτικός τόνος ο στίχος παρουσιάζει δύο 

τύπους : a minore (αν ο βασικός τόνος είναι στην τέταρτη) και a maiore (αν ο βασικός τόνος 

είναι στην έκτη). Έτσι ο στίχος χωρίζεται µε τη βοήθεια της µετρικής παύσης ή τοµής σε δύο 

µέρη. Η τοµή αυτή δεν είναι σταθερή και µπορεί να αλλάζει την τοποθεσία της σύµφωνα µε 

ορισµένους κανόνες από στίχο σε στίχο.    

Περνώντας στην περιγραφή του ενδεκασύλλαβου στίχου στην ελληνική µετρικολογία, 

παρατηρούµε µία κάπως διαφορετική εικόνα. Κατ’ αρχήν ο ενδεκασύλλαβος θεωρείται στίχος 

ιαµβικός, όπως και τον χαρακτηρίζει µε αφορµή τους στίχους της συλλογής η Σιαπκαρά-

Πιτσιλλίδου (Σταύρου, 2004, Siapkaras-Pitsillidès, 1975)52. Εκτός από τον σταθερό τόνο στη 

δέκατη συλλαβή ο στίχος αυτός πρέπει να τονίζεται σε ακόµη µία τουλάχιστον ζυγή συλλαβή, 

και συνήθως είναι η έκτη. Εντούτοις, σε αντιδιαστολή προς το ιταλικό µοντέλο, στο οποίο 

συµφώνα µε τους κανόνες της ιταλικής στιχουργίας τονίζεται πάντοτε η τέταρτη ή η έκτη, εδώ 

αυτό δεν αποτελεί κανόνα αλλά συνήθη πρακτική. Συγκεκριµένα, ο δεύτερος τόνος µπορεί να 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ζυγή συλλαβή και το ρυθµικό σχήµα του τύπου 2 8 10, που 

θεωρείται ένας ακανόνιστος στίχος για την ιταλική µετρική θεωρία53, αναφέρεται από τον 

Σταύρου µαζί µε τους υπόλοιπους ενδεκασύλλαβους ως ένας κανονικός ενδεκασύλλαβος. 

Επίσης, στον ελληνικό ενδεκασύλλαβο δεν αναγνωρίζεται η ύπαρξη της τοµής ή µιας 

µετρικής παύσης που θα χώριζε τον στίχο σε δύο µέρη ή µετρικές ενότητες, κάτι που στην 

ιταλική µετρική είναι γενικώς αποδεκτό54. Όσον αφορά στους τονικούς συνδυασµούς, και οι 

δύο θεωρήσεις του στίχου (ιταλική και ελληνική) αποδέχονται ορισµένα σχήµατα µε τονισµό 

όχι µόνο των ζυγών αλλά και των µονών συλλαβών (της τρίτης ή της έβδοµης). Πρόκειται για 

µετρικό-ρυθµικά σχήµατα (1) 3 6 (8) 10, όπου εκτός από την τρίτη απαραίτητα τονίζεται και η 

                                                 
52 Ο συγκεκριµένος χαρακτηρισµός του ενδεκασύλλαβου προκάλεσε τις αντιρρήσεις του ιταλού νεοελληνιστή M. 
Peri (1990), καθώς στην ιταλική µετρικολογία ο ενδεκασύλλαβος δεν θεωρείται ιαµβικός στίχος.  Ωστόσο, 
υπάρχουν και µετρικολόγοι, οι οποίοι θεωρούν τον ιαµβικό ρυθµό  πρωταρχικό (βασικό) ρυθµό του 
ενδεκασύλλαβου (βλ. λ.χ. Menichetti, 1993). 
53 Αυτό, βέβαια, δεν σηµαίνει ότι στίχοι µε το συγκεκριµένο σχήµα δεν απαντούν στην πρακτική εφαρµογή, 
ιδιαίτερα στην πρώιµη ιταλική ποίηση, πριν από την κωδικοποίηση του cinquecento (Menichetti, 1993,  Beltrami, 
2002) 
54 Άποψη, η οποία είναι και η επικρατέστερη, όµως υπάρχουν και αντίθετες απόψεις  (βλ. Menichetti 1993, 466-
468). 
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έκτη συλλαβή και (1) (2) 4 7 10, το λεγόµενο dantesco, όπου µαζί µε την έβδοµη συλλαβή 

τονίζεται και η τέταρτη55.        

Ποια λοιπόν είναι τα µετρικο-ρυθµικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζει ο ενδεκασύλλαβος 

στίχος της κυπριακής συλλογής; Εφαρµόζονται σε αυτά καλύτερα περιγραφές που 

προσοµοιάζουν στην περιγραφή του ελληνικού ενδεκασύλλαβου ή µήπως βρίσκονται κάπου 

στο µεσοδιάστηµα ανάµεσα στον ιταλικό και τον ελληνικό ενδεκασύλλαβο; Για να 

µπορέσουµε να απαντήσουµε στα πιο πάνω ερωτήµατα οφείλουµε να ενδιατρίψουµε 

καταρχήν στα ζητήµατα που αφορούν στους τονικούς συνδυασµούς του κυπριακού 

ενδεκασύλλαβου. 

2.1.1. Ο ΤΟΝΙΣΜΟΣ. 

Ο ενδεκασύλλαβος στίχος της κυπριακής συλλογής είναι στίχος που αποτελείται, όπως έχω 

επισηµάνει στο πρώτο κεφάλαιο, πάντα από 11 συλλαβές (εξαιρουµένων των ελάχιστων 

περιπτώσεων των υπέρµετρων ή των ελλειπτικών στίχων) µε σταθερό τονισµό της δέκατης 

θέσης. Η κατανοµή των υπόλοιπων τόνων παρουσιάζεται στον Πίνακα 156. Όπως φαίνεται 

στον Πίνακα, η επικρατούσα ρυθµική τάση του κυπριακού ενδεκασύλλαβου είναι  χωρίς 

αµφιβολία η ιαµβική, ενώ ο αριθµός των στίχων µε τονισµό σε µονές συλλαβές, που τη 

διαταράσσουν, είναι µικρός57. Από το σύνολο των 1815 στίχων οι 1522 (δηλαδή σχεδόν 84%) 

µπορούν να χαρακτηριστούν ως οµαλοί ιαµβικοί στίχοι.  

Η µέτρηση της συχνότητας εµφάνισης του τόνου σε κάθε συλλαβή (Πίνακας 2) υποδεικνύει 

προτίµηση από τον στιχουργό των ζυγών συλλαβών, όπου και βρίσκεται η συντριπτική 

πλειοψηφία των τόνων. Ο αρκετά συχνός τονισµός της πρώτης συλλαβής, ο οποίος είναι 

σχεδόν ισόποσος µε τη συχνότητα τονισµού της δεύτερης συλλαβής, δεν εκπλήσσει. Το 

φαινόµενο αντικατάστασης της ιαµβικής µε την τροχαϊκή έναρξη του στίχου είναι 

συνηθισµένο και χρησιµοποιείται ευρέως σε στίχους ιαµβικού ρυθµού και όχι µόνο στην 

                                                 
55 Η αποδοχή αυτή όµως έχει διαφορετικά θεωρητικά θεµέλια στην ιταλική και την ελληνική µετρικολογία. Εάν 
για τον ιταλικό ενδεκασύλλαβο τα σχήµατα µε τονισµένη την τρίτη ή την έβδοµη συλλαβή εντάσσονται στις 
απολύτως κανονικές «ανεξάρτητες» υπάρχουσες µοφρές του στίχου, για τον Σταύρου (2004, 55) αυτά τα 
σχήµατα παραµένουν «ποικιλίες» του ιαµβικού κατά τα άλλα στίχου, δηλαδή ο τόνος στις µονές συλλαβές 
συνιστά «συντελεστές της ποικιλίας» του στίχου.  
56 Σε κάθε στήλη των πινάκων µε µετρικο-ρθυµικά σχήµατα καταγράφονται οι στίχοι που έχουν ανάλογο αριθµό 
τόνων µέσα, (π.χ. «2 τόνοι» σηµαίνει οι στίχοι, οι οποίοι έχουν δύο τόνους κοκ.). Αναφέρεται επίσης η θέση των 
τόνων (σε ποια συλλαβή του στίχου βρίσκονται). Μετά την παύλα ακολουθεί ο αριθµός των στίχων που έχουν το 
συγκεκριµένο τονικό σχήµα (στην παρένθεση δίνεται το ποσοστό αυτών των στίχων επί του συνόλου). 
Ξεχωριστά δίνεται το σύνολο των στίχων (σε ποσοστό) που έχουν τονικά σχήµατα χωρίς τη συνάντηση δύο 
τόνων και µε αυτή τη συνάντηση. Στο τέλος δίνεται το γενικό σύνολο στίχων µε ένα συγκεκριµένο αριθµό τόνων. 
57 Στα ίδια αποτελέσµατα έχει καταλήξει και η Marcheselli-Loukas (1991α).  
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ελληνική στιχουργία. Κατά συνέπεια, και τα τονικά σχήµατα µε τονισµένη την πρώτη 

συλλαβή µπορούν εύκολα να συµπεριληφθούν στα σχήµατα ιαµβικού ρυθµού. Όσον αφορά 

σε άλλες µονές συλλαβές, δηλαδή την τρίτη, την πέµπτη και την έβδοµη, ο πρώτος αριθµός 

στον Πίνακα 2 δείχνει τη συνολική εµφάνιση τόνων στις συγκεκριµένες συλλαβές, όπου  

συµπεριλαµβάνονται και οι περιπτώσεις, όταν η µονή συλλαβή γειτνιάζει µε µία επίσης 

τονισµένη ζυγή συλλαβή σε µία από τις δύο πλευρές. Αυτές οι τονισµένες ζυγές συλλαβές 

στηρίζουν τον ιαµβικό ρυθµό, καλύπτοντας εν µέρει την παρέµβαση των τόνων σε 

ανεπιθύµητες θέσεις. Οι περιπτώσεις όπου οι τόνοι στις µονές συλλαβές δεν περιβάλλονται 

από τους τόνους στις ζυγές είναι πολύ λιγότερες (ο αριθµός τους δίνεται στην παρένθεση).  

Αυτό αποδεικνύει, σαφώς, τη γενική τάση προς τη ρυθµική κανονικότητα του στίχου.  

Ωστόσο το καθεαυτό ιαµβικό µοντέλο µε τονισµένες όλες τις ζυγές συλλαβές (2 4 6 8 10) 

αντιπροσωπεύεται µε ένα µικρότερο ποσοστό (4,13%) σε σύγκριση µε τον Πετράρχη (7,66%) 

και ακόµα περισσότερο µε τον Bembo (11,7%)58. Γενικώς, είναι χαρακτηριστικό για τους 

στίχους του Πετράρχη και των πετραρχικών ποιητών να είναι τονισµένοι πυκνότερα από τους 

κυπριακούς.  Όπως φαίνεται από τα ποσοστά των σχηµάτων στον Πίνακα 1, ο αριθµός των 

τόνων ανά στίχο στην κυπριακή συλλογή κυµαίνεται από δύο (δύο περιπτώσεις) ως έξι (µία 

περίπτωση µόνο) τόνους µε ποσοτική κορυφή 3 µε 4 τόνους (33,6% και 55,6% των στίχων 

αντίστοιχα), πέντε τόνους έχει το 10,4% των στίχων. Ο µέσος όρος της τονικής πυκνότητας  

των κυπριακών στίχων είναι 3,7 τόνοι ανά στίχο. Ο αριθµός αυτός απέχει αρκετά από την 

πυκνότητα διανοµής των τόνων του Πετράρχη, η οποία ανέρχεται στους 4,25  τόνους ανά 

στίχο. Αντίθετα, είναι ενδιαφέρον, ότι ο αριθµός αυτός βρίσκεται σχεδόν στα ίδια επίπεδα µε 

τους δείκτες που έχουν υπολογιστεί για την πρώιµη ιταλική ποίηση, όπως για παράδειγµα του 

Cino, και ιδιαίτερα του ∆άντη (3,91 και 3,79 αντίστοιχα). Οι στίχοι µε σύσταση από 

πολυσύλλαβες λέξεις, που περιόριζαν την πυκνότητα του τονισµού τους και, συνεπώς, 

αύξαναν τα άτονα διαστήµατα (ιδιαίτερα στο τέλος του στίχου, δηλαδή από την έκτη ως τη 

δέκατη συλλαβή), στους οποίους έδειχναν προτίµηση αυτοί οι ποιητές, αποφεύγονταν 

συστηµατικά από τον Πετράρχη. Στο δικό του σύστηµα τα συγκεκριµένα ρυθµικά σχήµατα 

απέκτησαν µάλλον περιφερειακό χαρακτήρα, παραχωρώντας την πρωτεία στους πιο πυκνά 

τονισµένους στίχους µε χρήση µικρότερων λέξεων και αυξηµένου αριθµού συνιζήσεων, οι 

οποίες συντελούσαν στη σύντµηση των διαστηµάτων µεταξύ των τόνων. Τις ρυθµικές 

                                                 
58 Όλα τα στατιστικά δεδοµένα εδώ και παρακάτω, που αφορούν τον ιταλικό ενδεκασύλλαβο, προέρχονται από 
τις µελέτες του M. Praloran (Praloran, 2001 και  Praloran, 2003), µε τον οποίον χρησιµοποιήθηκε όµοιος τρόπος 
τυποποίησης των στίχων. Σε διαφορετική περίπτωση θα αναφέρεται άλλη πηγή.    
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επιλογές του ακολούθησαν και οι πετραρχικοί ποιητές, για τους οποίους η σύσταση του 

στίχου από πολυσύλλαβες λέξεις συνεπαγόταν την πενιχρή του µελωδικότητα (sonorità) και 

προσιδίαζε περισσότερο στον πεζό λόγο (Afribo, 2009, 22).  Όσον αφορά στα κυπριακά 

πετραρχικά ποιήµατα, δεν νοµίζω, ότι πρέπει να αναζητήσουµε την αιτία των ρυθµικών 

επιλογών τους στην επίδραση της προπετραρχικής ιταλικής ποίησης, δηλαδή τη συνειδητή 

ακολούθηση ή µίµηση των ρυθµικών της επιλογών, παρόλο που δεν λείπουν οµοιότητες στην 

προτίµηση ορισµένων µετρικο-ρυθµικών σχηµάτων. Η αιτία, ασφαλώς, έγκειται στη γλώσσα 

που επιλέγει ο ποιητής για τη δηµιουργία του. Η κυπριακή διάλεκτος, στην οποία γράφονται 

τα ποιήµατα, έχει αρκετά µεγάλο αριθµό πολυσύλλαβων λέξεων (µε περισσότερες από δύο 

συλλαβές), πολυάριθµες και συχνές στη χρήση κλιτικές λέξεις, οι οποίες δηµιουργούν 

φωνολογικές ενότητες µε άλλες λέξεις, αυξάνοντας έτσι τα άτονα διαστήµατα του στίχου. 

Επίσης συµβάλλει και  η χαρακτηριστική για την κυπριακή διάλεκτο ύπαρξη του τελικού «ν», 

η οποία αναιρεί την πιθανότητα συνίζησης για ορισµένες λέξεις που το διαθέτουν. Συνεπώς, 

µία καλή πρακτική που επιτρέπει να χωρέσουν περισσότερες λέξεις στον στίχο, συµπιέζοντας 

δύο ή ακόµα και τρεις γλωσσικές συλλαβές σε µία µετρική, εξ ορισµού θα έχει µία πιο 

περιορισµένη χρήση.  

Μέτρηση της έκτασης των φωνολογικών λέξεων σε µη έµµετρα κείµενα στην οµιλούµενη 

κυπριακή διάλεκτο της εποχής, όπου δεν υπάρχουν περιορισµοί του µέτρου και, συνεπώς, τα 

χαρακτηριστικά της γλώσσας εκδηλώνονται µε ένα πιο «φυσικό» τρόπο, δηλαδή αντιστοιχούν 

στα γενικά χαρακτηριστικά της γλώσσας, έχει φανερώσει πως ο µέσος όρος της έκτασης των 

λέξεων στη διάλεκτο της εποχής ανέρχεται στις 3,36 συλλαβές59. Το αποτέλεσµα που έχει 

                                                 
59 Μετρήθηκαν συνολικά 831 λέξεις ενός αποσπάσµατος του Χρονικού του Μαχαιρά, η διπλωµατική καταγραφή 
των χειρογράφων του οποίου βρίσκεται στο Πιερής – Νικολάου-Κονναρή, 2003, 191-197  (αντιστοιχεί στις 
παραγράφους §234 - §243 στην έκδοση του Dawkins, 1932) και 492 λέξεις του αποσπάσµατος από το 
διαλεκτικό κείµενο της ίδιας εποχής αλλά νουθετικού περιεχοµένου «Φιορ δε Βερτού» (κριτική έκδοση των Ε. 
Κακουλίδη-Πάνου, Κ. Πηδωνιά, 1994). Στον Μαχαιρά  πρόκειται για ένα από τα πιο «πικάντικα» επεισόδια της 
ιστορίας του βασιλιά Πέτρου, όπου υπάρχουν η συζυγική απιστία (και από τις δύο πλευρές), η αγάπη του 
βασιλιά προς τη βασίλισσα, ο θυµός και η απελπισία του, όταν µαθαίνει για την απιστία της, η ζήλια της 
Ελεονόρας προς την ερωµένη του Πέτρου, τα βάσανα στα οποία την καταδικάζει, δηλαδή θεµατικά, συνεπώς και 
από άποψη λεξιλογίου, προσεγγίζει τα κυπριακά ποιήµατα. Από τα τρία χειρόγραφα (Βενετίας, Οξφόρδης και 
Ραβένας) επιλέγηκε να χρησιµοποιηθεί για τους σκοπούς της µέτρησης η καταγραφή από το χειρόγραφο της 
Βενετίας, το οποίο είναι πιο επιµεληµένο γλωσσικά και δείχνει  «µία πρόθεση λογοτεχνικής διατύπωσης» 
(Πιερής – Νικολάου-Κονναρή, 2003, 25), που στην περίπτωσή µας δηµιουργεί ακόµα πιο ισχυρές βάσεις για 
αντιπαραβολή αυτών των κειµένων, καθώς εκτός από συγγένεια της θεµατολογίας (αν και βέβαια και χάρη σε 
αυτή) έχει να προσφέρει και αρκετή εγγύτητα του λεξιλογίου του αποσπάσµατος µε το λεξιλόγιο των ποιηµάτων 
της συλλογής (για παράδειγµα οι λέξεις περίτου, αγάπη, ορίζω, στεντιάζω, ρήγαινα, εννοιάζοµαι, γρικώ, πεθυµιά, 
καρδιά, αφεντιά, αναστενάζω, πλήξη, φαρµακερός, αγγρισµένος, αγκάλη και αρκετές άλλες). Στο «Φιορ δε 
Βερτού» αναλύθηκε το κεφάλαιο «Περί της τετάρτης αγάπης», δηλαδή του έρωτα (ό.π., 80-82). Η µέτρηση έγινε 
βάσει των προσωδιακών κανόνων που χρησιµοποιήθηκαν και για τα ποιήµατα, δηλαδή ως λέξη εννοείται µία 
φωνολογική λέξη που διαθέτει έναν τόνο. Σε περίπτωση που η λέξη είχε δύο τόνους λόγω έγκλισης, αυτή 
αναγκαστικά υπολογιζόταν σαν δύο παροξύτονες λέξεις για να αντιστοιχεί στα δεδοµένα των ποιητικών 
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δείξει η κυπριακή ποιητική συλλογή (3,7 τόνους σε 11 συλλαβές , δηλαδή 3,7 λέξεις, σηµαίνει 

≈ 2,97 συλλαβές ανά λέξη) πλησιάζει τον δείκτη του µη έµµετρου λόγου (3,36). Η µερική 

απόκλιση που παρουσιάζεται οφείλεται κυρίως στο γεγονός πως το φαινόµενο της γλωσσικής 

συνίζησης σπάνια απαντάται στον βενετικό κώδικα του Χρονικού (Νικολάου-Κονναρή, 1996, 

58-59), που χρησιµοποιήθηκε για αντιπαραβολή, και σχεδόν καθόλου στο συγκεκριµένο 

απόσπασµα. Αντίθετα, η συλλογή παρουσιάζει σταθερά τους συνιζηµένους τύπους λέξεων, 

όπως επίσης και τη χρήση της µετρικής συνίζησης (αν και σε πολύ µικρότερο βαθµό σε 

σύγκριση µε τα ιταλικά, και ακόµα και τα κρητικά αναγεννησιακά  ποιητικά έργα), κάτι που 

συνεπάγεται ένα µειωµένο κατά µέσο όρο συλλαβικό όγκο των λέξεων της συλλογής σε 

σχέση µε τα κείµενα του Μαχαιρά και «Φιορ δε Βερτού».  Αυξάνεται, συνεπώς, και η 

χωρητικότητα του στίχου. Ταυτόχρονα, υφίσταται και η αναπόφευκτη επεξεργασία του 

γλωσσικού υλικού υπό την πίεση του µέτρου. Με άλλα λόγια, η συγκεκριµένη πυκνότητα των 

τόνων στη συλλογή, έστω και αν για  ευνόητους λόγους δεν  αντιστοιχεί πλήρως  στην 

πυκνότητα των τόνων της ζωντανής γλώσσας 60 της εποχής, ωστόσο πηγάζει από αυτή. 

Συνεπώς, µία πιο µεγάλη πυκνότητα θα επέφερε την απώλεια σηµαντικού αριθµού 

πολυσύλλαβων λέξεων, που θα σήµαινε φτωχότερο λεξιλόγιο, άρα και απώλεια του 

εκφραστικού δυναµικού  για τον ποιητή.  

Επιστρέφοντας στον Πίνακα 1 διαπιστώνουµε ότι ιδιαίτερα αγαπητά στον κύπριο ποιητή είναι 

τα µετρικο-ρυθµικά σχήµατα, τα οποία έχουν άτονο διάστηµα ανάµεσα στην έκτη και τη 

δέκατη συλλαβή. Στα εν λόγω σχήµατα η βασική στήριξη βρίσκεται εκτός του τελευταίου 

σταθερού τόνου είτε στην έκτη συλλαβή, δηλαδή τα σχήµατα 2 6 10 / 1 6 10 (οι περισσότεροι 

στίχοι), είτε στην τέταρτη και την έκτη συλλαβή, σχήµατα 2 4 6 10 / 1 4 6 10 / 4 6 10, τα 

οποία στο σύνολό τους υπερέχουν στο απόλυτο των άλλων σχηµάτων του ενδεκασύλλαβου 

της συλλογής. Αυτά τα σχήµατα αποτελούσαν τα «φέροντα» σχήµατα και της ιταλικής 

προπετραρχικής ποίησης (Praloran, 2003, 142), όµως ήταν περιορισµένου αριθµού, όπως έχω 

ήδη αναφέρει, στα έργα του Πετράρχη, και ιδιαίτερα αυτά των τριών τόνων. Αντίθετα, τα 

πλέον διαδεδοµένα στον Πετράρχη και την επόµενη ποιητική παράδοση σχήµατα µε στήριξη 

                                                                                                                                                         
κειµένων, όπου ο µέσος όρος των λέξεων και των συλλαβών ανά λέξη µετρήθηκε βάσει του µέσου όρου των 
τόνων στον στίχο. Το υφιστάµενο πρόβληµα ανάγκης του καθορισµού των φωνολογικών ή και των µετρικών 
λέξεων, και ιδιαίτερα σε σχέση µε το φαινόµενο της έγκλισης και, συνεπώς, της εµφάνισης ενός δεύτερου τόνου 
σε µία λέξη γραµµατική το υπογραµµίζει και η ∆εληγιαννάκη (Deliyannaki, 1995, 41-42). Η συνίζηση µεταξύ 
των λέξεων στο πεζό κείµενο υπολογιζόταν µόνο σε περίπτωση του «και» µε ακόλουθη λέξη που αρχίζει από 
φωνήεν. Η ανάλυση παρουσίασε παρόµοια αποτελέσµατα και για τα δύο κείµενα: 3,43 συλλαβές στον Μαχαιρά 
και 3,29 στο «Φιορ δε Βερτού».   
60 Η γλώσσα στα προαναφερθέντα κείµενα, όπως υποστηρίζουν οι µελετητές, αποτελεί ζωντανή οµιλούµενη 
γλώσσα της εποχής.  
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στην τέταρτη και την όγδοη συλλαβή χρησιµοποιούνται από τον κύπριο ποιητή πιο σπάνια. 

Γενικώς, το δεύτερο µισό του στίχου προτιµάται να έχει στήριξη στην έκτη και όχι στην 

όγδοη συλλαβή61, ποσοτικά η έκτη θέση είναι η πιο συχνά τονισµένη, ενώ η όγδοη παίρνει το 

λιγότερο ποσοστό από όλες τις ζυγές συλλαβές (82,7% έναντι 31,9% αντίστοιχα για την 6η 

και την 8η συλλαβή). Αυτός ο άνισος καταµερισµός των τόνων µεταξύ της έκτης και της 

όγδοης µετρικών θέσεων οφείλεται, από τη µία πλευρά, στα γλωσσικά αίτια, και από την άλλη, 

στον τύπο της οµοιοκαταληξίας της συλλογής. Ο µέσος όρος της συλλαβικής έκτασης των 

(φωνολογικών) λέξεων στην κυπριακή συλλογή, όπως έχει αναφερθεί και προηγουµένως, 

είναι γύρω στις τρεις συλλαβές. Συνεπώς, σε ένα ενδεκασύλλαβο στίχο η τελευταία λέξη θα 

καταλαµβάνει την 11η, τη 10η, και την 9η µετρικές θέσεις. Αυτό συνεπάγεται ότι για να είναι 

τονισµένη και η όγδοη συλλαβή η λέξη που προηγείται της τελευταίας του στίχου πρέπει να 

είναι οξύτονη. Οι οξύτονες λέξεις όµως στην ελληνική γλώσσα (συνεπώς και στη διάλεκτο) 

είναι λιγότερο συχνές από τις παροξύτονες και προπαροξύτονες62. Βέβαια, ο ποιητής θα 

µπορούσε να επιλέγει για το καταληκτικό σηµείο του στίχου µόνο δισύλλαβες λέξεις, όµως το 

µεγαλύτερο µέρος των οµοιοκαταληξιών στη συλλογή είναι οι λεγόµενες γραµµατικές 

οµοιοκαταληξίες, τα σκέλη των οποίων αντιστοιχούν εκτός του ηχητικού και σε 

µορφολογικό-γραµµατικό επίπεδο, συνδυάζουν, δηλαδή, δύο λέξεις της ίδιας γραµµατικής 

κατηγορίας και µορφολογικού τύπου. Η πιο πρόσφορη από αυτή την άποψη (και η πιο συχνή 

στη συλλογή) γραµµατική κατηγορία είναι η κατηγορία των ρηµάτων (τα ρήµατα και οι 

µετοχές), όπου ο ίδιος τύπος των καταλήξεων διευκολύνει την ανεύρεση από τον ποιητή 

µεγαλύτερου αριθµού λέξεων ως οµοιοκαταληκτούντων στοιχείων. Τα ρήµατα (ιδιαίτερα 

όταν χρησιµοποιούνται στην υποτακτική, µε το µόριο «να» δηλαδή) και οι µετοχές είναι 

συνήθως λέξεις πολυσύλλαβες, τριών-τεσσάρων ή ακόµα και πέντε συλλαβών. Αυτό το 

γεγονός έχει επιπτώσεις και στη διανοµή των τόνων, συνεπώς, και στη ρυθµική οργάνωση 

των στίχων και δικαιολογεί τα άτονα διαστήµατα από την έκτη ως τη δέκατη συλλαβή.  

                                                 
61 Και εδώ τα δεδοµένα για την κυπριακή συλλογή επιβεβαιώνουν τη διατύπωση του Θ. Σταύρου (2004) για τον 
βασικό τόνο του ελληνικού ενδεκασύλλαβου στίχου στην έκτη συλλαβή, ενισχύει, δηλαδή, τον ορισµό ότι ειδικά 
για τον ελληνικό ενδεκασύλλαβο είναι χαρακτηριστικό να έχει τους βασικούς τόνους στη δέκατη και στην έκτη 
συλλαβή. Βλ. και Borisova (2002), όπου η συγκεκριµένη ιδιαιτερότητα του ελληνικού ενδεκασύλλαβου 
επιβεβαιώνεται στατιστικά.  
62 Βλ. λ.χ. τις συχνότητες των οξύτονων, παροξύτονων και προπαροξύτονων λέξεων στα πεζά κείµενα του 
Σολωµού (2404 φωνολογικές λέξεις συνολικά) και του Καρυωτάκη (2639 φωνολογικές λέξεις συνολικά), όπως 
αυτές προκύπτουν από τις µετρήσεις της Borisova (2002): οξύτονες – 21.55, παροξύτονες – 45.24, 
προπαροξύτονες – 33.2 (Σολωµός), οξύτονες – 16.91, παροξύτονες – 49.59, προπαροξύτονες – 29.71 
(Καρυωτάκης).  

Ολ
έσ
ια 
Φέ
ντι
να



 45 

Όσον αφορά στον τονισµό των µονών συλλαβών, έχω ήδη επισηµάνει την κανονικότητα για 

έναν ιαµβικό στίχο του τονισµού της πρώτης αντί της δεύτερης συλλαβής, κάτι που ο κύπριος 

ποιητής αξιοποιεί σε αρκετό βαθµό, δίνοντας περίπου ίσα ποσοστά σε αυτές τις δύο θέσεις.  

Αντιθέτως, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 2, ο τονισµός των υπόλοιπων µονών συλλαβών 

(της 3ης, 5ης, 7ης και 9ης) δεν είναι συχνός, και ανέρχεται σε 15,9 % συνολικά, αν 

συµπεριληφθούν στη µέτρηση και οι περιπτώσεις συνάντησης των τονισµένων µονών µε τις 

τονισµένες ζυγές, και σε 6,1 %, όπου οι µονές συλλαβές δεν στηρίζονται από τις ζυγές. 

Πρόκειται πρωτίστως για τα σχήµατα όπου ο ιαµβικός ρυθµός αντικαθίσταται µε τον 

αναπαιστικό ή τον δακτυλικό, δηλαδή (1) 3 6 (8) 10 και (1 / 2) 4 7 10, σχήµατα που 

καταλαµβάνουν µία σηµαντική θέση στην ιταλική παράδοση του ενδεκασύλλαβου.  

Το λεγόµενο dantesco, δηλαδή ο ενδεκασύλλαβος µε τονισµένη την τέταρτη και την έβδοµη 

συλλαβές, κάτι που υποδεικνύει και η ονοµασία του, χρησιµοποιούνταν αρκετά συχνά από 

τον ∆άντη.  Μετά τον ∆άντη όµως η χρήση αυτού του σχήµατος µειώνεται σηµαντικά ήδη 

στον Πετράρχη (5,17%) και παρουσιάζει ακόµη λιγότερες εµφανίσεις στην πετραρχική 

ποίηση που ακολουθεί, για παράδειγµα στον Bembo το ποσοστό του ανέρχεται σε  2,85%. 

Στην κυπριακή συλλογή αυτό το ρυθµικό σχήµα κατέχει ακόµα πιο ασήµαντη θέση και 

παίρνει µόλις 1,47% από το σύνολο των στίχων. Πρέπει επιπλέον να προστεθεί ότι οι 

περισσότεροι ενδεκασύλλαβοι της συλλογής αυτού του τύπου στιγµατίζονται από µία τάση να 

οµαλύνεται η έντονη παρέµβαση του δακτυλικού βαδίσµατος στον επικρατούντα ιαµβικό 

ρυθµό. Το συγκεκριµένο αποτέλεσµα επιτυγχάνεται κάποτε µε ορισµένη συντακτική διάταξη 

των λέξεων και διανοµή των ορίων µεταξύ τους. Έχει προ πολλού παρατηρηθεί ότι ο τρόπος 

τοποθέτησης των λέξεων και των ορίων µεταξύ τους µέσα στον στίχο συνιστά ένα 

επιπρόσθετο συντελεστή της ρυθµικής διάρθρωσης του στίχου63. Στίχοι µε τον ίδιο αριθµό  

και όµοια διανοµή τόνων, οι οποίοι όµως διαφέρουν ως προς τα µορφολογικά  

χαρακτηριστικά (δηλαδή ως προς τον αριθµό των συλλαβών) των λέξεων και τη συντακτική 

τους διάταξη θα έχουν διαφορετικό ρυθµικό άκουσµα. Αυτό οφείλεται στο διαφορετικό κάθε 

φορά σύστηµα παύσεων, επιβράδυνσης ή επιτονισµού, το οποίο καθορίζεται από τα όρια των 

λεκτικών ή και συντακτικών µονάδων. Με άλλα λόγια, η πρόσληψη του ρυθµού των στίχων 

θα διαφέρει, ακόµη και στην περίπτωση όταν αυτοί έχουν το ίδιο µετρικο-ρυθµικό σχήµα. 

Παραθέτω ως παράδειγµα τους εξής στίχους: 

                                                 
63 Zirmunskij, 1975, 149: «Στη συνείδηση του οµιλητή µιας συγκεκριµένης γλώσσας οι λέξεις ως νοηµατικές 
µονάδες ξεχωρίζουν η µία από την άλλη µε αρκετή ευκρίνεια, και µε αυτόν τον τρόπο η διανοµή των λεξικών 
ορίων αποτελεί παράγοντα της ρυθµικής διάρθρωσης». 
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94,54 κι ο πόθος νιώθει το βούλω να ποίσω 

99,5  µε τόσην τέχνην, µε τόσην γλυκάδαν 

90,31 τι λέγω, πού’ µαι και τις µε ζενιάζει 

και 

16,14 ξυπνώ κ’ ευρέθηκα µέστο καµίνι 

30,5 Αλήθεια κ’ έχω την µέστο κουφάριν     

35,3 κι όταν τα µµάτια µου θέλουν στεγνώσει 

Όλοι αυτοί οι στίχοι έχουν τονισµένη την έβδοµη θέση, κάτι που διαταράσσει τον ιαµβικό 

ρυθµό. Η δεύτερη τριάδα των στίχων όµως εντάσσεται στον ιαµβικό περίγυρο οµαλότερα.  Οι 

παράγοντες που συντελούν στη µερική µετρίαση αυτής της διαταραχής είναι οι ακόλουθοι: η 

τονισµένη λέξη είναι λειτουργική (το ρήµα «θέλουν» εδώ είναι ενδεικτικό του µέλλοντα) και 

δεν δίνεται σε αυτή ιδιαίτερο τονικό βάρος. Η τονισµένη έβδοµη συλλαβή αποτελεί την 

αρχική συλλαβή της λέξης, έτσι ο παρεκκλίνων τόνος αποκόπτεται µε το λεξικό όριο από τη 

συλλαβή που προηγείται (και ανήκει στην προηγούµενη λέξη) και, συνεπώς, δεν αντιτίθεται 

τόσο έντονα σε αυτή. Το πιο πάνω ισχύει ακόµη και στην περίπτωση που δεν υπάρχει µία 

δυνατή συντακτική παύση ανάµεσα στις δύο λέξεις64. Θα πρέπει όµως να διευκρινιστεί, πως 

όταν αναφέροµαι εδώ σε λέξεις, εννοώ τις φωνολογικές λέξεις. Σαφώς, το αποτέλεσµα δεν θα 

είναι το ίδιο, όταν ο τόνος θα βρίσκεται στην αρχή µιας κανονικής λέξης, στη φωνολογική 

λέξη όµως θα είναι σε κάποια από τις επόµενες συλλαβές, όπως για παράδειγµα στους στίχους 

της πρώτης τριάδας. Εκεί ο δακτυλικός ρυθµός είναι πιο ξεκάθαρος.   

 Ακόµα µία, και µάλιστα πολύ χαρακτηριστική για τον κύπριο ποιητή τεχνική εξοµάλυνσης 

του δακτυλικού ρυθµικού βαδίσµατος χρησιµοποιείται στη συλλογή. Πρόκειται για ένα  

συγκεκριµένο ρυθµικό σχήµα µε µία οµοιότυπη συντακτική δοµή στο κεντρικό τµήµα του 

στίχου που παρουσιάζεται σε µία σειρά των στίχων της συλλογής:  

31,5 αληθινόν και δεν έχει κανέναν 

 38,6 γιατί τον πόθον δεν θέλω ν’ αφήσω 

                                                 
64 Ο Gasparov, 2003, 164-166, περιγράφει συνολικά τέσσερις τύπους πιθανής απόκλισης από τον πρωταρχικό 
ρυθµό µε διαβάθµιση των δυνατοτήτων του κάθε ενός από αυτούς τους τύπους του παρατονισµού να κλονίσει 
τον ρυθµό. Η πιο οµαλή περίπτωση, όπου η ρυθµική διαταραχή περνάει σχεδόν απαρατήρητη, είναι όταν η λέξη 
είναι µονοσύλλαβη, και, συνεπώς, ο αθέµιτος τόνος αποσπάται µε τη βοήθεια των λεξικών ορίων από τις 
γειτονικές συλλαβές και από τις δύο πλευρές, έτσι η αντίθεσή του προς άλλες συλλαβές είναι ελάχιστη. Οι 
επόµενες δύο περιπτώσεις είναι όταν η λέξη δεν είναι µονοσύλλαβη και έχει τον τόνο είτε στην αρχική είτε στην 
τελευταία συλλαβή, έτσι ο τόνος θα αποσπάται τουλάχιστον από τη µία πλευρά. Η τελευταία περίπτωση, όταν ο 
αθέµιτος τόνος βρίσκεται στο µέσο της λέξης, και είναι η περίπτωση που ο ρυθµικός κλονισµός είναι και ο πιο 
αισθητός. Μια δυνατή συντακτική παύση συµβάλλει ουσιαστικά σε όλη τη διαδικασία, δηλαδή όσο πιο δυνατή 
θα είναι η παύση, τόσο πιο ανεπαίσθητη θα είναι η ρυθµική διαταραχή.  
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59,1 διατί ποτέ µου δεν είδα ’ξ αυτήσ σου 

109,21 και πλάσιν ψήφος δεν κάµνει  η κυρά µου65 

Όπως µπορούµε εύκολα να παρατηρήσουµε, επαναλαµβάνεται σταθερά ένα δισύλλαβο ρήµα 

µε τόνο στην έβδοµη συλλαβή, του οποίου προηγείται το µονοσύλλαβο αρνητικό µόριο «δεν». 

Μολονότι το µόριο αυτό υπό την επίδραση του ισχυρότερου τόνου στην αµέσως επόµενη 

θέση χάνει την τονική του δύναµη και περνάει στην κατηγορία των προκλητικών, ωστόσο η 

γενική του ιδιότητα ως λέξης κανονικά τονισµένης, αλλά και το ιαµβικό ρυθµικό περικείµενο 

και η τοποθεσία του σε µετρικά δυνατή θέση του προσδίδουν κάποιο τονικό βάρος. Αυτά 

επηρεάζουν τη γενική πρόσληψη της ρυθµικής ροής του στίχου προς την κατεύθυνση του 

ίαµβου και φέρνουν αυτούς τους στίχους πιο κοντά στα σχήµατα µε τονισµένες µαζί την 

εβδόµη και την έκτη συλλαβές66. Λαµβανοµένης υπόψη της σταθερής επανάληψης του ίδιου 

σχήµατος µπορούµε να υποθέσουµε ότι ο ποιητής το επιδίωκε, χρησιµοποιούσε, δηλαδή, µία 

δική του «συντακτικο-ρυθµική φόρµουλα», κάνοντας έτσι αναφορά στο αρκετά συχνά 

εµφανιζόµενο σχήµα 6/7, και δίνοντας έτσι ποικιλία στον ρυθµό χωρίς εµφανή κλονισµό του 

ιαµβικού βαδίσµατος των στίχων.  

Είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι αυτή την τεχνική του να κατευνάζει τον δακτυλικό ρυθµό µε ένα 

«υπαινιγµό» στον τόνο της έκτης συλλαβής είχε χρησιµοποιήσει και ο ίδιος ο Πετράρχης.  

                                                 
65 Άλλοι στίχοι αυτού του σταθερού σχήµατος είναι οι  20,8  40,5  55,7  70,13  75,48  76,11  84,1  86,18  99,2  
104,70  109,8. Ο M.Peri (1979, 122-123) προσθέτει σε αυτούς τους στίχους ακόµα δύο: 
98,16 Καλά κ’ εις µάχην δεν θεν να κοπιάζω 
104,69 Και διατί ξεύρω δεν ε στην τιµήσ σου 
Θεωρώ ότι εδώ το µόριο «δεν» στη µετρικά δυνατή θέση ελκύει τον τόνο των ήδη αρκετά αδύνατων 
µονοσύλλαβων συνδετικών ρηµάτων, τροποποιώντας τα σε εγκλιτικά. Συνεπώς, στην παρούσα µελέτη οι 
συγκεκριµένοι στίχοι έχουν τυποποιηθεί ως εξής: 2 4 6 10 (98,16) και 4 6 10 (104,69) 
Αµφίβολες περιπτώσεις αποτελούν οι στίχοι 4,3 µε λύπην πέτε πως άφτει καρδιά µου, όπου το «πως» µπορεί να 
εκληθφεί ως σύνδεση ή «πώς» ως επίρρηµα. Αν ισχύει το δεύτερο, το σχήµα θα είναι 2 4 6 10, όπως επίσης και 
οι 14,17 γι’ αυτόν ο χάρος, ο ποιος εν κοντά µου  94,41 άλλη µιαν φόρα και πιον δεν το βγάλλει, όπου οι λέξεις 
που βρίσκονται στην έκτη (όγδοη) και την έβδοµη θέσεις έχουν περίπου την ίδια δύναµη και θεωρητικά µπορεί 
να τονιστεί οποιαδήποτε από τις δύο, έτσι ο στίχος δέχεται και τη δακτυλική ερµηνεία µε τονισµένη την έβδοµη  
συλλαβή και την ιαµβική µε τονισµένη την έκτη.   
66 Πανοµοιότυπη περίπτωση συνδυασµού αρνητικού µορίου στη µετρικά δυνατή (έκτη) θέση και δισύλλαβου 
ρήµατος που το ακολουθεί βλέπουµε στο πρώτο ηµιστίχιο των πιο κάτω κυπριακών δηµοτικών 
δεκαπεντασύλλαβων (Σακελλάριος, 1991, τ. Β΄, 76-77): 
όποιος ακούση και εν κλάψη, έχει καργιαν πετρένην (25,4.) ή 
Το κρίµα του να µεν κόψη εις ούλον τον καιρόν του (25,16) 
Εδώ αναµφίβολα ο τόνος του ρήµατος στην έβδοµη συλλαβή χάνεται, υποχωρώντας µπροστά στο τονισµένο 
αρνητικό µόριο. Βέβαια, η αναλογία µε τους πιο πάνω ενδεκασύλλαβους της συλλογής µπορεί να είναι µόνο 
µερική, εφόσον πρόκειται για διαφορετικά µετρικά συµφραζόµενα. Στον δεκαπεντασύλλαβο στίχο η µεταφορά 
του βασικού τόνου από την έκτη στην έβδοµη συλλαβή θα σήµαινε τη διάλυση του στίχου ως µετρικού συνόλου, 
αντίθετα στον ενδεκασύλλαβο στίχο η τονισµένη έβδοµη συλλαβή είναι αποδεκτή και συνιστά µία από τις 
πιθανές εκδοχές του µετρικο-ρυθµικού του σχήµατος.   
Πέραν τούτου όµως, αυτές οι περιπτώσεις αποτελούν µία αρκετά πειστική απόδειξη της δυνατότητας του 
αρνητικού µορίου  υπό ορισµένες ευνοϊκές µετρικές συνθήκες να υπερνικήσει τον τόνο ακόµα και αρκετά 
δυνατής λέξης.    
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Επιπλέον, µέσω αυτού παρόµοιο ρυθµικο-συντακτικό σχήµα καθιερώθηκε και στην ποίηση 

του Cinquecento 67. Ακολουθεί άραγε ο κύπριος ποιητής την τεχνική των ιταλικών προτύπων; 

Σε κάθε περίπτωση, µία τόσο λεπτοµερής µίµηση του ρυθµού θα ήταν απόδειξη της πρόθεσής 

του να ακολουθήσει κατά γράµµα (ή «κατά τόνο») τον Πετράρχη. Από την άλλη πλευρά, είναι 

αξιοπερίεργο, ότι οι στίχοι µε ρυθµό καθαρά  δακτυλικό (όπως για παράδειγµα το 90,31 τι 

λέγω, πού’ µαι και τις µε ζενιάζει) εµφανίζονται σχεδόν αποκλειστικά (11 περιπτώσεις στις 16) 

στα ποιήµατα, τα οποία αποτελούν αποδεδειγµένα τις µεταφράσεις ιταλικών ποιηµάτων. 

Ταυτόχρονα, µόνο µία φορά ο κύπριος ποιητής µεταδίδει το ρυθµικό µοντέλο του αντίστοιχου 

ιταλικού στίχου 68, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις τα τονικά τους σχήµατα διαφέρουν. 

Σηµαίνει µήπως αυτό ότι στις περιπτώσεις των ταυτισµένων µεταφράσεων  ο κύπριος ποιητής 

επιδιώκει τη χρήση µιας αυθεντικής αντί της «ήπιας» µορφής dantesco µε σκοπό να 

προσδώσει στον ενδεκασύλλαβο πιο ποικίλο άκουσµα που αντιστοιχεί  στα ιταλικά πρότυπα; 

Βέβαια, αυτή η υπόθεση παραµένει απλώς υπόθεση, εφόσον, πρώτο, ο αριθµός αυτού του 

τύπου στίχων στο σύνολο είναι µικρός, και δεύτερο, δεν αποκλείεται τα σχήµατα του 

τροποποιηµένου dantesco να βρίσκονται και αυτά σε ποιήµατα µεταφρασµένα, τα πρότυπα 

των οποίων δεν έχουν ακόµα ταυτιστεί.  

Αν και οι παρατηρήσεις για το dantesco θα µπορούσαν να µας οδηγήσουν στο συµπέρασµα 

ότι ο κύπριος ποιητής βρίσκεται στο πνεύµα της πετραρχικής µετρικής βαδίζοντας στον ίδιο 

δρόµο µε αυτή και ακολουθώντας τις επιλογές της, η επόµενη παρατήρηση µας αναγκάζει να 

δούµε το θέµα µε µία πιο κριτική µατιά. Πρόκειται για στίχους µε τονισµένες την τρίτη και 

την έκτη συλλαβές που αποκτούν ένα αναπαιστικό ρυθµικό βάδισµα. Οι ιταλοί µετρικολόγοι 

επισηµαίνουν την ιδιαίτερη προτίµηση που έδειχνε ο Πετράρχης  στα ρυθµικά σχήµατα µε 

τονισµένη την τρίτη συλλαβή. Με κάποιες διακυµάνσεις από ποιητή προς ποιητή η τάση αυτή 

σε γενικές γραµµές διατηρείται και στη συνακόλουθη πετραρχική ποίηση 69 . Αντίθετα, 

βρίσκονται στα περιθώρια των επιλογών του δηµιουργού της κυπριακής συλλογής, καθώς η 

χρήση αυτού του είδους ρυθµικών σχηµάτων είναι πολύ περιορισµένη. Το 3,78% της 

συλλογής απέχει µακράν από τα 14,70% και 11,69% του Πετράρχη και του Bembo αντίστοιχα.  

                                                 
67 cagion sarà, ch’i miei brevi desiri (Bembo, Rime LIX,7)  
    le mie speranze, e i miei dolci sospiri (Petrarca, RVF, 171,14) , όπου όµως συναντιούνται η κτητική αντωνυµία 
και το επίθετο. (Praloran 2001, 415) 
68 14,7 γι’αυτόν ο χάρος, ο ποιος εν κοντά µου, και στον Bembo: Cagion sarà, ch’i miei brevi desiri. Kαι οι δύο 
σε αυτή την περίπτωση είναι τροποποιηµένοι δακτυλικοί στίχοι. Και εδώ όµως παρουσιάζεται µία 
αµφιταλάντευση ανάµεσα στον ιαµβικό και τον δακτυλικό ρυθµό, αν λάβουµε υπόψη τον τονισµό του «εν», 
παρόµοια και στον ιταλικό στίχο. 
69 Για παράδειγµα ο M. Praloran (2001) επισηµαίνει το σχετικά µικρό ποσοστό αυτών των στίχων στη λυρική 
ποίηση του Boiardo.  
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Μια ορισµένη σταθερότητα στις λεξικο-συντακτικές επιλογές παρατηρείται και εδώ. 

Καταρχήν, ένας µεγάλος αριθµός από αυτούς τους στίχους συνιστά είτε δευτερεύουσες 

προτάσεις, κυρίως αιτιολογικές, που εισάγονται µε τον άτονο σύνδεσµο γιατί / διατί,  είτε το 

δεύτερο σκέλος µιας σύνθετης παρατακτικής πρότασης, η οποία ξεκινάει µε τον σύνδεσµο και, 

που ακολουθείται από αρνητικό µόριο µε δισύλλαβο ρήµα. Η τονισµένη συλλαβή του 

ρήµατος, όπως και στην περίπτωση του dantesco, καταλαµβάνει τη µονή (τρίτη) συλλαβή, 

ενώ το αρνητικό µόριο βρίσκεται στη µετρικά δυνατή (δεύτερη) θέση, προσφέροντας µερική 

στήριξη στον κλονισµένο ρυθµό:  

2,20  γιατί θάρος δεν βλέπω αχ την κυράν µου 

3,8    γιατί ξεύρω δεν θέλει  τ’ αγνωρίσει 

66,4  γιατί παίρνουσιν άλλοι τον καρπόσ σας 

94,3  γιατί τόσον δεν ήθελα να ζήσω 

59,5  διατί δεν µε ψηφά στην δούλεψήσ σου 

17,14 και δεν νιώθουν πως ζουν αποθαµµένοι 

62,4  και δεν λείπω ποτέ’χ τον ορισµόν σου 

59,4  και δεν παύγουν ποτέ καιρόν κανέναν 

Πολύ µεγαλύτερη ποικιλία ως προς τη συντακτική δοµή και τις λεξικολογικές επιλογές 

παρουσιάζουν τα σχήµατα µε τονισµένη, εκτός από την τρίτη, την πρώτη συλλαβή. Εντούτοις, 

βρίσκουµε και εδώ αρκετά ίχνη τυποποιηµένης λεξικο-συντακτικής έκφρασης, που καµιά 

φορά µπορεί να επεκταθεί και σε ολόκληρο τον στίχο: 

90,10 δίκιον έναι τωρά  να τραγουδήσης 

94,21 ∆ίκιον έναι µιτά µου να θρηνίζης 

5,14 τόσον εν η φωνή µου λυπηµένη 

13,8 τόσον εν αχ τον πόθον νικηµένη 

6,1 όνταν τά’ µνοστα µµάτια να µε δούσιν 

26,5 τώρα τά’ µορφα µµάτια της κυράς µου 

99,21 κ’ ίτσου θέλει σιγήσει το λαµπρόν µου 

105,2 πάντα θέλει µ’ αξάφτειν το λαµπρόν µου 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στους πλείστους από αυτούς τους στίχους ο τόνος της πρώτης 

συλλαβής φέρει περισσότερο βάρος λόγω της γραµµατικής και νοηµατικής πληρότητας των 

λέξεων, οι οποίες  βρίσκονται στην αρχή του στίχου. Αντίθετα, οι λέξεις που βρίσκονται στην 

τρίτη µετρική θέση είναι συχνότατα «δευτερεύουσας σηµασίας», λειτουργικές, οπότε και ο 
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τονισµός της τρίτης συλλαβής αποτελεί µάλλον ένα είδος περάσµατος, ενός «σταθµού» στον 

µακρύ δρόµο από την πρώτη στην έκτη συλλαβή, διαθέτει δηλαδή ένα ρόλο βοηθητικό. 

Παραθέτω και άλλα παραδείγµατα: 

67,3 τώρα θεν να νικήσω γω το πνεύµα 

105,34 τότες έναι για µέναν όλα τ’ άστρα 

101,20 τότες µέλλει να σβήσουν τα λαµπρά µου 

31,8 ώραν πιον να πιντώση στο λαµπρόν µου 

104,1 δούλος δεν επεθύµησεν’ς κανέναν 

12,13 νά ’βρω ’φότις τελειώσω την ζωήν µου   

Είναι άκρως ενδιαφέρον ότι σε παρόµοιες τεχνικές ως προς τονισµό της τρίτης συλλαβής του 

στίχου συχνά προστρέχει, σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις της Ν. ∆εληγιαννάκη, και ο 

δηµιουργός του Ερωτόκριτου70.  Αυτό το γεγονός δίνει ακόµα ένα έναυσµα στο να εγερθεί το 

ερώτηµα, πόσο κοντά ήταν τελικά ο κύπριος ποιητής στον «ελληνικό τρόπο χειρισµού» του 

ιταλικού στίχου, χρησιµοποιούσε, δηλαδή, τεχνικές χαρακτηριστικές για το ελληνικό µετρικό 

περιβάλλον. Τυπικά βλέπουµε ένα τονικό σχήµα µε κύριους τόνους, εκτός από τη δέκατη, 

στην τρίτη και την έκτη συλλαβές, ένα σχήµα κανονικότατο για την ιταλική παράδοση του 

ενδεκασύλλαβου. Η απόδοση όµως στην κυπριακή συλλογή αυτού του σχήµατος τείνει να 

ταυτιστεί µε τη ρυθµική εκδοχή του ελληνικού δεκαπεντασύλλαβου µε τονισµένη την τρίτη 

συλλαβή, ακόµα και σε επίπεδο λεξικο-συντακτικών δοµών71.  

Ακόµα πιο ισχυρή ένδειξη της σύγκλισης του κυπριακού ενδεκασύλλαβου µε την ελληνική 

παράδοση είναι τα ρυθµικά σχήµατα, όπου τονίζεται η πέµπτη συλλαβή, και συγκεκριµένα µε 

τον παρακάτω τονικό συνδυασµό 2 5 8 10:  

62,7  κρατώντα την όσον καιρόν ν’ αργήσω 

                                                 
70 Συχνότατα, όπως αναφέρει η ∆εληγιαννάκη (1995, 33-34), στην τονισµένη τρίτη συλλαβή βρίσκεται µία λέξη 
«ασήµαντη» («insignificant»), επίσης, ο τόνος αυτός πέφτει συνήθως στην πρώτη συλλαβή της λέξης, κάτι που 
παρατηρείται και στην κυπριακή συλλογή.  
71 Οι µόνο τέσσερις δεκαπεντασύλλαβοι µε τόνο στην τρίτη συλλαβή της ίδιας συλλογής δεν µπορούν βέβαια να 
αποτελέσουν ένα αξιόπιστο δείγµα προς σύγκριση, όµως οι εµφανείς οµοιότητες ως προς την επιλογή των 
λεξικο-συντακτικών δοµών που συµµετέχουν στον σχηµατισµό του συγκεκριµένου ρυθµικού µοντέλου του 
ενδεκασύλλαβου και του δεκαπεντασύλλαβου είναι ενδεικτικές. 
132,3 διατί πάντα τα πάθη µου µ’ εσέν αποδιαβάζω 
150,22 νά’σαι πάντα φυλάµενος µε όπλα της αξίας 
132,13 τώρα δεν αξαννοίοµαι πιότερα να µιλήσω 
140,10 βάλλω πάλε στην δόλια µου καρδιάν κινούργιον βέλος  
Βλ. ενδεικτικά τον ενδεκασύλλαβο 21,8 νά’ ναι πάντα τα µµάτια µου κλαµένα, όπου εκτός από τη λεξική και 
ρυθµική σύµπτωση της αρχής του στίχου το πρώτο ηµιστίχιο είναι προπαροξύτονο και θα µπορούσε να άνηκε 
στον δεκαπεντασύλλαβο στίχο. 
Οι κρητικοί ενδεκασύλλαβοι µε τονισµένη την τρίτη συλλαβή είναι ακόµα λιγότεροι από τους κυπριακούς.  
Συνεπώς, ήταν δύσκολο να διαπιστώσουµε κατά πόσο συγκλίνουν ή αποκλίνουν.  
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84,13  το πάθος µου: τόσον πολλά λυπήθην 

23,5    αµµέ γιατί δεν ηµπορώ πώς άψα 

91,25  ’χ την όρεξην µια πεθυµιά δική µου 

92,58 και φτάνν’ εις σε τούτ’ η ζηµιά κ’ η πέννα! 

104,79 µηδέν είσαι τόσον σκλερός µιτά µου 

12,10 γοιον έδειξες τίτοιαν θωριάν στο δειµ µου 

2,21 οχράδες δεν στέκουν καλά σ’ αυτόν µου 

39,4 και τόπον δεν έχω πληγής ουδέναν 

70,2  αν εν και δεν θέλω ποτέ να πνάσω 

87,19  φταρκεί και δεν φτάννει τινάς µιτά µου 

110,19 στον κόσµον δεν είχεν κανένας πάθος 

Παρόµοιου τύπου σχήµατα δεν αναγνωρίζονται από την ιταλική µετρική ως νόµιµα, καθώς  ο 

στίχος δεν βρίσκει στήριξη σε µία από τις απαραίτητα τονιζόµενες θέσεις, την τέταρτη ή την 

έκτη. Το συγκεκριµένο ρυθµικό σχήµα σπανίζει ακόµα και στην πρώιµη ιταλική ποίηση, όπου 

το µετρικό σύστηµα δεν είχε ακόµα κωδικοποιηθεί και διάφορες «ακανόνιστες» ως προς την 

«υποδειγµατική» ποίηση του Πετράρχη ρυθµικές µορφές απαντούν σποραδικά. Όµως ήδη µε 

τον Bembo το σχήµα αυτό κατατάσσεται στην κατηγορία των «απαράδεχτων» στίχων 

(Menichetti, 1993, 411-412). Είναι αλήθεια ότι και στην κυπριακή συλλογή το σχήµα αυτό 

είναι από τα σπάνια ρυθµικά σχήµατα. Όµως είναι δύσκολο να παραδεχτεί κανείς πως εδώ 

πρόκειται για κάποιο λάθος του αντιγραφέα ή ότι πρέπει να το κατακρίνουµε ως ανεπιτήδειο 

χειρισµό του στίχου από τον ποιητή. Ποσοτικά αυτά τα σχήµατα υπερβαίνουν ακόµα και 

µερικά από τα κανονικά για τον ιταλικό ενδεκασύλλαβο ρυθµικά σχήµατα, όπως το 1 4  7 10 

ή το 1 3 6 8 10. Είναι, συνεπώς, µία συνειδητή επιλογή του ποιητή. Προφανώς, αυτός ο 

ρυθµός δεν ακουγόταν τόσο «ξένος» ή «λανθασµένος» στον ίδιο. Αν δούµε τη δοµή του 

στίχου, θα διαπιστώσουµε ότι ένα µέρος του θα µπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει το πρώτο 

ηµιστίχιο του δεκαπεντασύλλαβου, καθώς ο τόνος της όγδοης συλλαβής πάντα (µε εξαίρεση 

µόνο τον τελευταίο στίχο) βρίσκεται στην τελευταία συλλαβή µιας οξύτονης λέξης και ο 

συγκεκριµένος τονικός συνδυασµός, δηλαδή εκεί όπου τονίζεται η πέµπτη συλλαβή να 

τονίζεται και η δεύτερη και η όγδοη, αντιστοιχεί σε ένα από τα τονικά σχήµατα του 

δεκαπεντασύλλαβου. ∆ύο παραδείγµατα αυτής της ρυθµικής ποικιλίας του παραδοσιακού 

ελληνικού στίχου εµπεριέχονται και στη συλλογή µας: 

113,6 κ’ ελάλεµ µου «µεν σ’ αρνηθώ ποτές, τον άγγελόν µου» 

132,16 κ’ εκείνον το δεν πεθυµώ αννοίξουµ µου και µάθω 
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Αυτού του τύπου δεκαπεντασύλλαβος δεν είναι σπάνιος και στα κρητικά έργα. Όπως 

αναφέρει η ∆εληγιαννάκη (2000, 185), ο τόνος της πέµπτης συλλαβής συνήθως απαντά σε 

συνθήκες «µετρικής και νοηµατικής υποδιαίρεσης του πρώτου ηµιστιχίου του 

δεκαπεντασύλλαβου» 72 , δηλαδή µετά από µία αισθητή συντακτική παύση, η οποία 

σηµατοδοτεί την αρχή µιας συντακτικής ενότητας ή φράσης, κάτι που εξουδετερώνει τον 

έντονο παρατονισµό του ιαµβικού στίχου. Η «καθαρή» περίπτωση µιας δυνατής συντακτικής 

παύσης πριν από την πέµπτη συλλαβή παρουσιάζεται µόνο στον στίχο 84,13, όµως σε όλες τις 

άλλες περιπτώσεις ο ποιητής χρησιµοποιεί τις τεχνικές που έχω ήδη αναφέρει σχετικά µε τον 

τονισµό των άλλων µονών συλλαβών (έβδοµης και τρίτης), οι οποίες εµποδίζουν την ισχυρή 

διαταραχή του ιαµβικού ρυθµού. Πάντα ο συγκεκριµένος τόνος βρίσκεται στην πρώτη 

συλλαβή µιας λέξης, η οποία ακολουθεί είτε µία προπαροξύτονη (στις πλείστες περιπτώσεις), 

είτε το αρνητικό µόριο «δεν» στην τέταρτη µετρική θέση, το οποίο παρέχει ένα ελαφρύ 

στήριγµα. Κρίνοντας από τα παραδείγµατα που παραθέτει ο Menichetti, διαφορετική ρυθµικο-

συντακτική δοµή έχει ο πρώιµος ιταλικός ενδεκασύλλαβος µε τονισµένη την πέµπτη συλλαβή, 

όπου κατά κανόνα η πέµπτη µετρική συλλαβή δεν συµπίπτει µε την αρχική συλλαβή λέξης, 

συνεπώς, απέχοντας από το διαχωριστικό σηµείο ανάµεσα στις λέξεις, κλονίζει πιο αισθητά 

τον ιαµβικό ρυθµό, έχει διαφορετικό ρυθµικό άκουσµα από τους κυπριακούς στίχους µε το 

ίδιο µετρικο-ρυθµικό σχήµα73. Συνεπώς, µπορούµε εύλογα να υποθέσουµε πως ο κύπριος 

ποιητής, βασιζόµενος στην ελληνική στιχουργική του αίσθηση, αποδεχόταν τη συγκεκριµένη 

ρυθµική ποικιλία ως µία από τις πιθανές µορφές του ελληνικού ενδεκασύλλαβου στίχου.  

Οι στίχοι µε το ρυθµικό σχήµα 2 5 8 10 δεν είναι οι µοναδικοί που δεν εντάσσονται λόγω της 

απουσίας των βασικών µετρικών τόνων στην έκτη ή στην τέταρτη συλλαβή στη norma 

cinquecentesca. Σε αυτούς πρέπει να προστεθούν και τα σχήµατα 2 8 10 / 3 8 10 / 1 8 10 / 1 3 

8 10 / 2 5 10. Το σχήµα 2 8 10 αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό δείγµα από τα πιο πάνω 

σχήµατα, καθώς στη συλλογή βρίσκουµε ένδεκα περιπτώσεις αυτής της ρυθµικής ποικιλίας 

του ενδεκασύλλαβου. Η δηµιουργία ενός αρκετά µεγάλου άτονου διαστήµατος οφείλεται 

συχνά στο γεγονός ότι οι στίχοι αυτοί φιλοξενούν µία προπαροξύτονη ή παροξύτονη λέξη 

στην αρχή του στίχου, την οποία ακολουθεί µία πολυσύλλαβη οξύτονη λέξη, όπως για 

παράδειγµα: 
                                                 
72
Βλ. επίσης παρόµοιες διατυπώσεις για τον δεκαπεντασύλλαβο µε τονισµένη την πέµπτη συλλαβή στον 
Ερωτόκριτο (Deliyannaki 1995, 30-32). 
73 Abete bidande cusciˆamorose (Ritmo cassinese 63, Poeti del Duecento I 12) 
    celar né covrire ’l mortal dolore (Monte IV 2, Poeti del Duecento I 449) 
    però mi ristora la perda e ’l danno (Jacopo da Leona, Poeti giocosi del tempo di Dante 103,6) 
   Για αυτά και άλλα παραδείγµατα βλ. Menichetti 1993, 410-411.  
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107, 32 που µ’ έριψεν του χαλαζιού τ’ ανέµι 

86,12    η λύπη µε την οµορφιάν σ’ αυτόν σου 

104,50 την παίδαιναν οπού ποθείς να ποίση 

109,4 θωρώντα του καλοκαιριού την βράστην  

23,8 και τώρα για παρηγοριάν αξάψα 

101,25 εις δέντρον τον επιταφιόν µου  ας λέγη 

Παρόµοια δοµή έχει και ο µοναδικός στίχος µε ρυθµικό σχήµα 1 8 10: 

64,3 ήρτα ’πού την Ανατολήν στην ∆ύση  

Έχει όµως και στίχους όπου το άτονο διάστηµα το γεµίζουν οι λειτουργικές εγκλιτικές λέξεις:  

10,13 κ’ εκείνην απού σε µισά κηβεύγεις 

16,6 ν’ αφταίννω και να µε θωρή κυρά µου 

107,3 εκείνον απού µε κρατεί στην στράταν 

109,16 κ’ εχαίρετον το πως νικά το χιόνιν 

98,23 διχ’ άρµενα ’φον της αρέσκει κείνης 

Αν και ένα αρκετά µεγάλο διάστηµα πέντε συλλαβών χωρίς τόνο θεωρείται γενικώς αποδεκτό 

για τον ελληνικό στίχο74, ωστόσο είναι οριακό και ο κύπριος ποιητής φαίνεται να το είχε 

υπόψη ή να το διαισθανόταν και να το απέφευγε. Πιθανώς, η πολύ περιορισµένη χρήση του 

δεν οφειλόταν µόνο στους επιβληθέντες από την ιταλική θεωρία κανόνες, εξ άλλου, όπως 

είδαµε και πιο πάνω, ο κύπριος ποιητής δεν δίσταζε να πειραµατιστεί µε τον ιταλικό 

ενδεκασύλλαβο, προσθέτοντας σε αυτόν χαρακτηριστικά που ήταν έξω από την 

κωδικοποιηµένη του µορφή και την πετραρχική πρακτική. Όµως, παρόλο που τα τονικά 

σχήµατα τριών τόνων, τα οποία δεν χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη πυκνότητα, είναι 

συχνότατα στη συλλογή (για παράδειγµα, το σχήµα 2 6 10), ο συγκεκριµένος τονικός 

συνδυασµός, ο οποίος συγκεντρώνει τους τόνους και, συνεπώς, τους νοηµατικούς πυρήνες 

στα δύο άκρα του στίχου, εκκενώνοντας νοηµατικά το κεντρικό τµήµα του στίχου (και 

ιδιαίτερα στους στίχους µε πολλές λειτουργικές λέξεις στο κέντρο) δεν προτιµάται ακόµα και 

στους δεκαπεντασύλλαβους, δηλαδή στο πρώτο του ηµιστίχιο (9 στίχοι από τους 185), και 

τους οκτασύλλαβους (ένας στίχος από τους εβδοµήντα) της συλλογής. Είναι πάντως άξιο 

προσοχής και ενδεικτικό της κοινής πρακτικής χειρισµού των στίχων το γεγονός ότι στους 

ενδεκασύλλαβους µε ρυθµικό σχήµα 2 8 10 ο τόνος της όγδοης συλλαβής πέφτει στην 

                                                 
74 Βλ. Βουτιερίδης (1929, 128), ο οποίος ορίζει ως µεγαλύτερο δυνατό διάστηµα χωρίς τόνο τις πέντε συλλαβές: 
«Στο νεοελληνικό στίχο ατόνιστες συλλαβές, η µία κατόπι την άλλη, δεν πρέπει να υπάρχουνε περισσότερες από 
πέντε, για να µην γίνεται κακόηχος και πλαδαρός». 
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τελευταία συλλαβή οξύτονης λέξης (και εδώ, όπως και στην περίπτωση του σχήµατος 2 5 8, 

µε µία εξαίρεση), κάτι που µας παραπέµπει στον οξύτονο οκτασύλλαβο, ο οποίος αποτελεί 

και το πρώτο ηµιστίχιο του δεκαπεντασύλλαβου.   

Οι άλλοι ελαττωµατικοί σύµφωνα µε τον ιταλικό κανόνα στίχοι ανήκουν σε παραλλαγές του 

µετρικο-ρυθµικού σχήµατος µε τονισµένη την τρίτη συλλαβή, όπου όµως λείπει ο τονισµός 

της έκτης, συγκεκριµένα είναι τρεις στίχοι µε σχήµα 3 8 10: 

76,5 αµµ’ αφότις εις το λαµπρόν κολλήση 

99,6 και δεν νιώθω πως κινδυνώ δια σέναν 

155,3 φανερόν είναι κι απού σας διαβαίννει, 

και ένας στίχος µε σχήµα 1 3 8 10: 

107,7 ω ψευδείς και προσωρινοί µας χρόνοι  

Επίσης υπάρχει και ένας στίχος µε σχήµα 2 5 10: 

101,31 το χέριν του σήκωσεν την ζωήν του 

Μερικές αποκλίσεις από την ιταλική πρακτική παρουσιάζονται και στον χειρισµό των 

σχηµάτων µε δύο συνεχόµενους τόνους. Καταρχήν, πρέπει να ειπωθεί ότι το ποσοστό αυτού 

του τύπου σχηµάτων είναι πολύ χαµηλό σε σύγκριση µε την ιταλική ποίηση της περιόδου. 

Μόνο 10,6% από το σύνολο των ενδεκασύλλαβων στίχων της συλλογής χαρακτηρίζονται από 

συνάντηση δύο αλλεπάλληλων τόνων, ενώ στον Πετράρχη και τον Bembo το ποσοστό αυτό 

ανέρχεται στα 32,25% και 27,24%  αντίστοιχα. ∆ιαφορετικές είναι και οι θέσεις προτίµησης 

για την τοποθέτησή τους. Εάν η συνάντηση των τόνων στην έκτη και την έβδοµη συλλαβές, η 

οποία  έχει προνοµιακή θέση (ιδιαίτερα στην ιταλική στιχουργία) σε σύγκριση µε τις 

υπόλοιπες συναντήσεις, αποτελεί µία κοινή πρακτική για τον ιταλικό και τον κυπριακό 

ενδεκασύλλαβο, η κατανοµή των υπόλοιπων τόνων στην κυπριακή συλλογή δεν βρίσκεται σε 

συµφωνία µε τα πρότυπά της. Ενώ στην ιταλική ποίηση οι πιο δηµοφιλείς θέσεις µετά τις 6/7 

είναι οι 3/4 και 9/10, ο κύπριος ποιητής δείχνει προτίµηση στις θέσεις 2/3. Η πιο σπάνια για 

την ιταλική ποίηση της περιόδου συνάντηση των τόνων στην πρώτη και τη δεύτερη θέση για 

την κυπριακή συλλογή είναι η αµέσως επόµενη µετά από αυτή που γίνεται στις θέσεις 2/3.  

Πρέπει να προσθέσω όµως ότι οι θέσεις που έπονται, ποσοτικά κυµαίνονται στα ίδια περίπου 

όρια. Συγκεκριµένα, από 0,93% των συναντήσεων στις θέσεις 1/2 και 4/5, 0,77% στις 9/10 ως 

0,38% στις 3/4 και 5/6.         

Τα σχήµατα µε δύο συνεχόµενους τόνους στην έκτη και την έβδοµη συλλαβές αποτελούν ως 

επί το πλείστον παραλλαγές των δύο πιο διαδεδοµένων στη συλλογή ρυθµικών σχηµάτων, του 

2 6 10 κυρίως, αλλά και του 2 4 6 10. Μόνο πέντε στίχοι αντιστοιχούν στα σχήµατα µε 
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τονισµένη την τρίτη συλλαβή. Ακολουθείται, δηλαδή, και εδώ η βασική ρυθµική γραµµή του 

ενδεκασύλλαβου στίχου της συλλογής. Έτσι εξηγείται και η προτίµηση του συγκεκριµένου 

σχήµατος από τις συναντήσεις σε άλλες συλλαβές. Η έκτη θέση, χάρη στη λειτουργική 

ιδιότητά της ως κεντρικής θέσης, παρέχει τη δυνατότητα συνάντησης δύο συντακτικών 

ενοτήτων µέσα στον στίχο. Έτσι, αυτό το σηµείο συνάντησης δύο τόνων σηµατοδοτεί το 

τέλος της µιας ενότητας και την αρχή της άλλης. Οι πιο έκδηλες είναι οι περιπτώσεις όπου ο 

διαχωρισµός αυτός συνοδεύεται από µία συντακτική παύση, η οποία χωρίζει δύο προτάσεις ή 

την κύρια και τη δευτερεύουσα (συνήθως αναφορική) πρόταση: 

86,11 ∆όλιον µου ριζικόν! νά ’χεν µοιράσι 

131, 13 ρύσαι µε αχ τα δεσµά πού ’µαι χαµένος  

17,11 αµµ’ όλοι τ’ ακλουθούν όσους κορπώννει 

8,13 γοιον τ’ άστρη ώδε κ’ εκεί: τέχνη και φύση  

Επίσης, κάποιες φορές ο στίχος χωρίζεται σε δύο σηµασιολογικά συναρτηµένα σκέλη, όπου 

επαναλαµβάνεται µία όµοια σε νοηµατικό και συντακτικό επίπεδο δοµή. Έτσι, ο στίχος 

αποτελείται από δύο ισότιµα µέρη (ένα σχήµα χαρακτηριστικό και για τον Πετράρχη75): 

24,2 τόσον λυπητικά, τόσον καµένα 

63,7 λοιπόν θέλεις εδά, θέλει στα ξένα 

Εξίσου συχνά το συγκεκριµένο ρυθµικό σχήµα λειτουργεί εµφατικά, χρησιµοποιείται δηλαδή 

ως µέσο ανάδειξης κάποιας σηµαντικής για τον ποιητή έννοιας. Η παύση που δηµιουργείται 

µεταξύ των λέξεων χάρη σε δύο συνεχόµενους τόνους προσδίδει σε αυτές τις λέξεις 

περισσότερο βάρος. Για τους σκοπούς αυτούς ο ποιητής συχνά παραβιάζει τη σειρά των όρων 

(αναστροφή) τοποθετώντας, για παράδειγµα, το αντικείµενο στην αρχή του στίχου πριν από 

το ρήµα, από το οποίο το χωρίζει µία παύση στο σηµείο της σύγκρουσης των τόνων, και µε 

αυτό τον τρόπο επιτυγχάνει την εστίαση της προσοχής του αναγνώστη (ή του ακροατή) σε 

αυτό:  

56,5 αγάπην εµπιστήν είχεν να’λπίζη 

10,12 εµέν τον δουλευτήν θέν να µε κρίνης 

ή χρησιµοποιώντας την αντιµετάθεση των προσδιορισµών ενός συντακτικού όρου (υπερβατό): 

51,6 διατί κράζω γλυκύν πάσα µου πράµαν 

35,6 λαµπρόν θέλετε δειν κρυόν να χιονίζη 

10,1 αφόν του ξιφαριού µ’ έχεις σηµάδιν  

                                                 
75 Βλ. για παράδειγµα:  Piangan le rime anchor, piangano i versi (RVF 92,9) 
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Όµως η σύγκρουση των δύο τόνων σε αυτά τα σχήµατα δεν είναι πάντα αισθητή και περνάει 

σχεδόν απαρατήρητη στις περιπτώσεις, όπου στην έβδοµη συλλαβή τοποθετείται το 

µονοσύλλαβο αρνητικό µόριο: 

42,4 απού την προθυµιάν δεν τα βιγλούσιν 

5,5 φοβώντα’ χ το λαµπρόν µην ξηψυχήσω 

7,5 τες έννοιες, που ποτέ δεν πεθυµούσιν 

65, 3 δια σέναν τα λαµπρά δεν τα στιµιάζω 

70,8 όµως πλάσιν για σεν δεν απολπίζω 

 Η παύση εδώ ανάµεσα στις λέξεις µειώνεται σηµαντικά, γιατί το αρνητικό µόριο «δεν», 

τονικά δεν είναι τόσο ισχυρό όσο οι νοηµατικά πλήρεις λέξεις. Η ένδειξη της ύπαρξης δύο 

ξεχωριστών συντακτικών ενοτήτων σε αυτή την περίπτωση και για τον παραπάνω λόγο θα 

είναι διαφορετικής ποιότητας. Η παύση στην προκειµένη περίπτωση αντικαθίσταται µε 

ελάχιστη ύψωση και παράταση της φωνής στο κρίσιµο σηµείο, η οποία καλύπτει τη 

σύγκρουση των δύο τόνων και προσθέτει µελωδικότητα στον στίχο76. 

∆εδοµένου του ότι η συνίζηση στη συλλογή γενικώς χρησιµοποιείται σε πολύ µειωµένο 

βαθµό σε σύγκριση µε την ιταλική ποίηση, σπάνιες είναι και οι περιπτώσεις όπου η 

συνάντηση δύο τονισµένων συλλαβών συνιστούν αποτέλεσµα αυτού του φαινοµένου. Οι 

στίχοι µε τονισµένες τις 6/7 συλλαβές µε συνίζηση µεταξύ τους είναι µόνο πέντε, και στις 

πέντε περιπτώσεις πρόκειται για σηµείο συνάντησης, το οποίο σηµατοδοτεί την αρχή µιας 

δευτερεύουσας πρότασης, η οποία υπογραµµίζεται καλύτερα χάρη στην επιβράδυνση του 

στίχου στο σηµείο της συνίζησης: 

29,3 πρέπει µου και περίτου όσα παθθάννω 

17,8 γιατί παραπονούνται όσοι αγαπούσιν; 

63,3 αφήννω την καρδιάµ µου ώστι να στρέψω 

9,14 ζώντα κι αφόν ποθάνω είµαι δικός της 

70,21 πλάσιν ζωήν δεν έχω ό τι κι αν ποίσω 77  

Οι ίδιες συντακτικές δοµές επαναλαµβάνονται και στους στίχους µε σχήµα, στο οποίο 

τονίζονται αλλεπάλληλα η 4η και η 5η µετρικές θέσεις. Και εδώ το σηµείο συνάντησης δύο 
                                                 
76 Σε αντίθεση µε άλλες περιπτώσεις που έχω αναφέρει πιο πάνω, όπου ο τονισµός του «δεν» εξαφανίζεται υπό 
την πίεση του τόνου της επόµενης συλλαβής που αποτελεί την πρώτη συλλαβή του ρήµατος, µε το οποίο το 
«δεν» συνιστά έναν συντακτικό όρο, εδώ, παρόλο που η σύγκρουση των τόνων λαµβάνει χώρα, ωστόσο το «δεν» 
ανήκει στην άλλη συντακτική ενότητα και έτσι ξεχωρίζει από την προηγούµενη λέξη, δεν εξαρτάται από αυτή, 
συνεπώς, τονίζεται. 
77 Άλλες πέντε περιπτώσεις απαριθµούνται στα υπόλοιπα σχήµατα: και τίτοια είναι του χρουσαφιού η φύση (76,8) 
/ για ταύτου όντα στο τέλος µε βιγλίση (79,5) / και τόσα έχω τες έννοιες µου σ’ εσέναν (70,23) / γοιον τ’ άστρη ώδε 
κ’ εκεί: τέχνη και φύση (8,13) / και δεν βλάφτει έναν τ’ άλλον εις αυτόν µου (85,3). 
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τόνων αποτελεί και το σηµείο µιας συντακτικής παύσης, η οποία χωρίζει την κύρια πρόταση 

από τη δευτερεύουσα: 

5,13 για να µεν κλαιν όσοι γρικούν µιτά µου 

104,14 που σ’ αγαπά κι ό τι της πης πιστεύγει 

101,1 δεν αυταρκεί κ’ έδησέµ µε το δεισ σου 

100,40 Ω πράµαν νιον πού’ ναι τούτον το θάρος 

17,3 κι αν εν γλυκύς, πώς εν σκλερή καρδιά του 

75,42 για δυο φτερά πού’ χασες δεν µουλλώννεις 

 ή δύο συντακτικά και εννοιολογικά όµοια σκέλη: 

 81,15 τόσα γλυκύς, τόσα καλός ο χάρος 

110,36 τόσα θλιβές, τόσα κακές ηµέρες 

Και εδώ επίσης η σύγκρουση των τόνων, αλλά και η δηµιουργία παύσης οφείλεται στην 

αναστροφή των όρων της πρότασης ή το υπερβατό: 

44,8 και µε καιρόν ό τι αρκευτεί τελειώννει 

91,31 απού καιρόν άρκεψα να παθιάζω 

61,2 αντάφ φυσά δίχως νερόν αέριν 

Οι οµοιότητες ως προς τα συντακτικά χαρακτηριστικά των στίχων που έχουν τα τονικά 

σχήµατα 6/7 και 4/5 εξηγούνται εύκολα. Πρόκειται για δύο θέσεις, την τέταρτη και την έκτη, 

του ενδεκασύλλαβου στίχου, οι οποίες κατέχουν ουσιαστικό ρόλο στη συγκρότησή του και 

καθορίζουν τους δύο τύπους του ιταλικού ενδεκασύλλαβου – a-minore µε κύριο τόνο (εκτός 

από τη δέκατη) στην τέταρτη συλλαβή και a-maiore στην έκτη. Η τοµή που χωρίζει τον στίχο 

σε δύο ηµιστίχια κατά κανόνα τον χωρίζει όχι µόνο µετρικά αλλά και συντακτικά σε δύο 

ξεχωριστές ενότητες, κάτι που βλέπουµε και στους στίχους της συλλογής. Με άλλα λόγια, οι 

συγκεκριµένες συντακτικές δοµές και η οµοιότητά τους στα σχήµατα µε τονισµένες 6/7 και 

4/5 συλλαβές πηγάζει από αυτή την ιδιότητα του στίχου και τον συγκεκριµένο λειτουργικό 

ρόλο της τέταρτης και της έκτης θέσεων.  

Στα υπόλοιπα ρυθµικά σχήµατα µε διαδοχικά τονισµένες συλλαβές, δηλαδή 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 

και 9/10 η σύµπτωση των ρυθµικών και συντακτικών παύσεων εκδηλώνεται σε λιγότερο 

βαθµό και επικρατούν οι δοµές, στις οποίες οι τόνοι σε σύγκρουση ανήκουν σε αλληλένδετες 

λέξεις µιας συντακτικής ενότητας (ενός συντάγµατος), κάτι που δηµιουργεί µεγαλύτερη 

ρυθµική ένταση:  

70,5 τριπλόν πάθος σε τούτα που διαβάζω        (2 3 6 10) 

96,6 γιατί τόσον εµέναν – να πειράζεις;             (2 3 6 10) 
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106,14 και ποίσ’ άλλους η σκότη µας ξηφώτια  (2 3 6 10) 

70,23 και τόσα έχω τες έννοιες µου σ’  εσέναν   (2 3 6 10) 

19,7 εµέν κι άλλους που στέκουνται κοντά µου   (2 3 6 10) 

46,5 αµµ’ εγώ ξεύρω γιάντα ’ σαι χαέλλιν            (3 4 6 10) 

94,12 πόθε, σου νιώθεις, και µ’ εσέν θλιβούµαι   (1 3 4 8 10) 

70,14 αµµέ  ζω τέλεια χώρια ’ χ την ζωήν µου       (3 4 6 10) 

45,4 ανίσως κ’ εσού στέκεσαι χωσµένη                 (2 5 6 10) 

136,3 κι αν ήτον πικρόν ότοσον το στάµαν       (2 5 6 10) 

Ωστόσο, δεν λείπουν και εδώ δείγµατα σύγκρουσης τόνων, η οποία συνοδεύεται από αρκετά 

έντονο συντακτικό διαχωρισµό των ενοτήτων. Πρόκειται είτε για δευτερεύουσα πρόταση (η 

προϊούσα θέση της οποίας συχνά οφείλεται στον διασκελισµό), είτε διάφορα  

προαναφερθέντα σχήµατα λόγου, στα οποία εδώ µπορούµε να προσθέσουµε το ασύνδετο ή 

την έκκληση: 

26,13 αµµ’ εσού, Πλάστη, απού’ χεις εξουσίαν 

138,17 ποιος σοφός, ποιος γιατρός, ποιος άγιος φτάννει 

106,7 κ’ εγώ, ’φότις ν’ αρκέψουν τα ξηφώτια 

 67,6 (ποίσω στρέµµαν) ποτέ, θέλω να γράψω ν’αγρικάται 

51,3 γλυκιούς νιώθω τους πόνους και κακόν µου 

13,11 η ποια νιώθω στον άδην µε πεσώννει 

104,21 Ω! πόσες φορές πού ’βλεψα τον ήλιον78   

Φαίνεται πως ο κύπριος ποιητής δείχνει προτίµηση στην ανάδειξη της αρχής του στίχου, 

ξεκινώντας το µε συγκράτηση της ρυθµικής ροής και συσσωρεύοντας τους τόνους στο αρχικό 

σηµείο όπου η ρυθµική διαταραχή δεν είναι τόσο αισθητή, καθώς υπάρχει αρκετός χώρος για 

να ξαναβρεί  ο στίχος τον ρυθµό. Ίσως έτσι µπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι οι θέσεις 2/3 

και ιδιαίτερα το πλέον σπάνια  χρησιµοποιηµένο στην ιταλική ποίηση 1/2 παίρνουν ένα  

σεβαστό ποσοστό συγκριτικά µε τις άλλες θέσεις στην κυπριακή συλλογή (εξαιρουµένων 

όπως ειπώθηκε προηγουµένως των 6/7), παρόλο που η τέταρτη θέση τονίζεται πιο συχνά από 

τη δεύτερη και λογικά θα έπρεπε να εµπλέκεται πιο δυναµικά στη δηµιουργία των ρυθµικών 

ποικιλιών του στίχου.    

                                                 
78 Ο συγκεκριµένος στίχος είναι αµφίβολος. Ο τόνος της λέξης «φορές» µπορεί να βρίσκεται και στην πρώτη 
συλλαβή «φόρες» (βλ. υποσηµ. 66,8 Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδου 1975, 157). Σε αυτή την περίπτωση η σύγκρουση 
των τόνων παύει να υφίσταται και το ρυθµικό σχήµα διαµορφώνεται ως εξής: 2 4 6 10. Τη συγκεκριµένη εκδοχή 
(οµαλή) υιοθετεί η Marcheselli Loukas (1991α, 322). 
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Το ξεκίνηµα από τη σύγκρουση των πρώτων δύο συλλαβών απαιτεί, προφανώς, πολύ 

συγκεκριµένο γλωσσικό υλικό, δηλαδή µονοσύλλαβη λέξη στην αρχή, γεγονός που περιορίζει 

βέβαια τις επιλογές του ποιητή. Αυτό οδήγησε και στις τυποποιηµένες δοµές κατά τη 

συγκρότηση του συγκεκριµένου σχήµατος µε συνεχόµενους τόνους στην πρώτη συλλαβή, οι 

οποίες συνήθως ξεκινούν µε µία µονοσύλλαβη ερωτηµατική αντωνυµία ή επίρρηµα ή µε 

δισύλλαβο ρήµα στην προστακτική, το οποίο συνιζάνεται µε την επόµενη λέξη. Συνεπώς, οι 

στίχοι αυτοί συχνά αποτελούν ερώτηση ή προτροπή: 

90,1 ’Σ ποιον τόπον πιον το θάρος να γυρίσω; 

137,2 πώς κείν’ το σπλάχνος της φιλιάς αφήκα; 

104,10 τις σ’ έβιασεν, γιατί να µου µηνύσης: 

19,9 πώς άλλαξεν την φύσην την δικήν του! 

103,11 φέρε όσους καρτερίζεις – εις αυτόν µου 

137,10 βίγλα ίσια καταπρόσωπα της πόρτας  

96,18  ’δε πόσ’ αυκαρισιά στέκει σ’ αυτόν του 

18,7 πού πα µµα, γοιον τυφλόν που δεν γαγίζει 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση της συνάντησης των τόνων στην 9 και τη 10 

συλλαβές. Καταρχήν εδώ διακρίνεται πλήρης ταύτιση της τεχνικής µε τα ιταλικά πρότυπα 

(κάτι που δεν θα µπορούσε να θεωρηθεί ως βασικό χαρακτηριστικό της συλλογής), εφόσον σε 

επίπεδο σύνταξης η σύγκρουση των τόνων οφείλεται συνήθως στο σύµπλεγµα «επίθετο – 

ουσιαστικό», ένα σχήµα χαρακτηριστικό όσο για τον ∆άντη τόσο και για τον Πετράρχη 

(Beltrami, 2002):  

105,25 ώσπου να µε βιγλούν τα γλυκιά µµάτια 

105,11 αν εν και να µε δουν τα γλυκιά µµάτια 

105,28 κ’ εµέν δεν µε δροσίζει  ο γλαµπρός ήλιος 

106, 37 εγώ κάτω στο χώµαν ’ς ξερόν δάσος 

106,19 πιστεύγω µεν εθρέφτην ποτέ ’ς δάσος 

107,39 τόσο’ν αχ το ξουφάριν σκλεροί χρόνοι 

108,3 όχι βραστήν του ήλιου πολλούς χρόνους 

110,12 τελειώνω αυτές του πόθου σκλερές νύχτες 

110,10 τώρα’ ν καιρός κι αθ θέλετε σεις, άστρη 

81,11 αµµέ η χαρά του χάρου µου τόσ’ ένι 

94, 65 επήγαινν’ αµµ’ ο πόθος για µεν κλαίγει 

Ολ
έσ
ια 
Φέ
ντι
να



 60 

Επιπλέον, το φαινόµενο παρατηρείται σχεδόν αποκλειστικά στις εξάστιχες στροφές 

(σεξτίνες)79. Βέβαια, η συγκεκριµένη σταθερή µετρική µορφή απαιτεί την επανάληψη µιας 

ορισµένης δέσµης λέξεων ρίµας σε όλη την έκταση ενός ποιήµατος. Η καταναγκαστική ή 

επιβαλλόµενη µε αυτό τον τρόπο επιλογή του λεξιλογίου και της τοποθέτησης των λέξεων 

περιορίζει σε κάποιο βαθµό το πλαίσιο της πιθανής αλλαγής της σειράς των όρων προς 

αποφυγή της σύγκρουσης των τόνων, δεν είναι όµως κάτι ακατόρθωτο. Πιθανώς η χρήση 

αυτού του ρυθµικού σχήµατος να είναι αποτέλεσµα της µεταφραστικής τεχνικής που 

εφαρµόζεται στη συγκεκριµένη οµάδα ποιηµάτων. Η αντιπαραβολή των ποιηµάτων αρ. 106 – 

108 της συλλογής µε τα ιταλικά τους πρότυπα δείχνει την προσήλωση του ποιητή-

µεταφραστή τους στην όσο γίνεται ακριβέστερη µετάφραση. ∆εν µπορούµε να αποκλείσουµε 

ότι και τα υπόλοιπα ποιήµατα σε εξάστιχες στροφές αποτελούν µεταφράσεις, όπου 

χρησιµοποιείται η ίδια τεχνική. Αυτή η αφοσίωση µε τη σειρά της, δεδοµένων των 

διαφορετικών µορφο-φωνολογικών χαρακτηριστικών της ελληνικής και της ιταλικής 

γλωσσών, απέδιδε διαφορετικές από το πρότυπο ρυθµικές λύσεις, εφόσον το κύριο µέληµα 

ήταν οι λεξικο-νοηµατικές δοµές80. Όµως το σηµαντικό είναι ότι ο κύπριος ποιητής δεν 

απέφευγε τα ρυθµικά σχήµατα αυτού του τύπου, δεν έκανε κάποια προσπάθεια προς εξάλειψη 

της σύγκρουσης δύο τόνων στο τέλος του στίχου, δηλαδή τα θεωρούσε ως µία από τις πιθανές 

ποικιλίες του στίχου ακολουθώντας, βέβαια, την ιταλική στιχουργική πρακτική, κάτι που δεν 

συµβαίνει στην υπόλοιπη συλλογή. Αυτό το γεγονός µπορεί τελικά να είναι ένδειξη ύπαρξης 

περισσότερων ποιητών που συνέβαλαν στη συγκρότηση της συλλογής, εφόσον έχουµε να 

κάνουµε µε διαφορετικές ρυθµικές προτιµήσεις και, συνεπώς, µε µία διαφορετική στιχουργική 

τεχνική.  

 

 

                                                 
79 Υπάρχουν ωστόσο κάποιες εξαιρέσεις, 2 από τις 14 περιπτώσεις συνολικά, στίχοι 81,11 και 94,65. Ο τόνος της 
ένατης συλλαβής όµως και συνεπώς η σύγκρουση έχουν λιγότερη ένταση συγκριτικά µε τις σεξτίνες λόγω των 
πιο αδύναµων ως προς τον τόνο τους λέξεων στην ένατη θέση. 
80 Βλ. για παράδειγµα 
108,21 γοιον τούτα που µε λυούν ως σ’ ήλιον χιόνιν        2 6 8 10 
           Che mi struggon cosi come ’l sol neve (Petrarca)   3 6 7 9 10 
 
107,15 όλπιζα µε καλλύτερον ανέµιν                                 1 6 10 
        Io spererei ancor con miglior vento (Sannazaro)        1 4 6 9 10 
 
106,37 εγώ κάτω στο χώµαν ’ς ξερόν δάσος                2 3 6 9 10 
           Ma io sarò sotterra in secca selva  (Petrarca)     2 4 6 8 10 
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2.1.2. Η ΤΟΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΗΜΙΣΤΙΧΙΑ. 

Εκτός από τους τονικούς συνδυασµούς ο ιταλικός ενδεκασύλλαβος στίχος έχει ακόµα ένα 

γνώρισµα, σηµαντικό για τον προσδιορισµό των µετρικών, αλλά και των υφολογικών του 

χαρακτηριστικών. Πρόκειται για την κινητή τοµή (cesura mobile), η οποία χωρίζει τον στίχο 

σε δύο ανισοσύλλαβα ηµιστίχια, ανάλογα µε τη θέση του τόνου στην τέταρτη 

(ενδεκασύλλαβος a-minore) ή στην έκτη (ενδεκασύλλαβος a-maiore) µετρική συλλαβή. Η 

τοποθέτηση της τοµής, όπως ειπώθηκε πιο πάνω, δεν παγιοποιείται σε µία συγκεκριµένη θέση 

και καλύπτει διάστηµα από την τέταρτη ως την όγδοη συλλαβή81. Ένα τόσο ευρύ φάσµα της 

τοποθέτησης της τοµής ή, µε άλλα λόγια, η απουσία σταθερών χαρακτηριστικών της, όπως 

και η δυνατότητα (και σε συγκεκριµένες περιπτώσεις η επιβολή) συνίζησης ανάµεσα στα δύο 

ηµιστίχια, ξεχωρίζει την τοµή του ενδεκασύλλαβου από την κανονική µετρική τοµή (µε 

χαρακτηριστικά µιας σταθερής παύσης σε µία ορισµένη θέση), η οποία χωρίζει τον στίχο σε 

δύο αυτόνοµες ενότητες – ηµιστίχια. Αυτός ο χαρακτήρας της τοµής του ενδεκασύλλαβου 

έχει προκαλέσει θεωρητικές αντιθέσεις ως προς την αντιµετώπιση του εν λόγω φαινοµένου 

από τους ιταλούς µετρικολόγους. Ενώ, από τη µία πλευρά, η γενική τάση είναι η αποδοχή της 

τοµής ως ενός ουσιαστικού χαρακτηριστικού της δοµής του στίχου, το οποίο επηρεάζει την 

αντικειµενική µορφή του κειµένου, αλλά και το προσωπικό µετρικό λεξιλόγιο ενός ποιητή, 

υπάρχουν ωστόσο απόψεις, σύµφωνα µε τις οποίες αναγνωρίζεται µόνο µειωµένη έως καµιά 

µετρική αξία της κινητής τοµής του ενδεκασύλλαβου82. Στην ελληνική βιβλιογραφία η κινητή 

τοµή, προφανώς λόγω των προαναφερθέντων ιδιοτήτων, δεν αναγνωρίζεται, και µε βάση τα 

χαρακτηριστικά της σταθερής µετρικής τοµής ο (ελληνικός) ενδεκασύλλαβος περιγράφεται 

ως άτµητος 83, όπως δεν θίγεται και το θέµα της κινητής τοµής παρόµοιας µε την ιταλική. 

                                                 
81 A-minore θεωρούνται οι στίχοι µε βασικό τόνο στην τέταρτη συλλαβή µιας λέξης, η οποία έχει  
1) οξύτονη κατάληξη, ή 2) παροξύτονη κατάληξη, µε ή χωρίς συνίζηση ή 3) προπαροξύτονη κατάληξη, όπου 
όµως είναι απαραίτητη και η συνίζηση. Η τοµή, συνεπώς, θα είναι είτε µετά από την τέταρτη, είτε µετά από την 
πέµπτη συλλαβή. 
Το ίδιο ισχύει και για τους στίχους a-maiore µε διαφορά τη θέση του βασικού τόνου. Συνεπώς, η τοµή µπορεί να 
τοποθετηθεί είτε µετά από την έκτη, είτε µετά από την έβδοµη συλλαβή. Σε σπάνιες περιπτώσεις η 
προπαροξύτονη λέξη δεν συνιζάνεται απαραίτητα µε την επόµενη λέξη και η τοµή τότε καταλαµβάνει θέση µετά 
από την όγδοη συλλαβή (Beltrami 2002, 90-91). 
82 Menichetti, 1993, 466, 476. Βλ. Elwert, 1976: «… si è detto giustamente che la differenza tra endecasillabi a 
maiore e endecasillabi a minore non ha molta importanza (Leonetti, p. 14). In effetti questa differenza non 
riguarda alcunché di essenziale, essa serve solo a distinguere in gruppi i tipi più frequenti, che non sono poi gli 
unici » και «... la cesura nell’ endecasillabo è debole, e ciò risponde alla circostanza che essa è mobile e può 
persino mancare del tutto. La cesura quindi non è una caratteristica fondamentale dell’ endecasillabo» (σ. 53-54 
και 57 αντίστοιχα).   
83 Σταύρου, 2004, 57: «Ο ιαµβικός εντεκασύλλαβος είναι, στην κανονική του µορφή, άτµητος, δεν είναι δηλαδή 
υποχρεωτικό να τελειώνη λέξη σε ορισµένη θέση του». Βουτιερίδης, 1929, 224: «... ο κλασσικός 
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Γνωρίζοντας όµως ότι ο κυπριακός ενδεκασύλλαβος στίχος έχει ως άµεσο πρότυπο τον 

ιταλικό στίχο, δεν µπορούµε να αγνοήσουµε αυτή την πτυχή του στίχου και να µην δούµε 

κατά πόσο τηρούνται οι κανόνες της σύστασής του, η δυνατότητα δηλαδή να χωριστεί σε δύο 

ηµιστίχια σύµφωνα µε ορισµένους κανόνες και περιορισµούς ως προς την τοποθέτηση της 

τοµής, τους οποίους επιβάλλει η ιταλική µετρική παράδοση.84  

Η κινητή τοµή, λοιπόν, σύµφωνα µε τον Menichetti (1993), όπως και η σταθερή τοµή, είναι 

µεν συνδεδεµένη µε τη γλώσσα, όπου η σύνδεση αυτή εκφράζεται κανονικά ως σύµπτωση της 

λογικής (γλωσσικής) και της ρυθµικής διαίρεσης του στίχου, είναι όµως φαινόµενο µετρικό 

και δεν πρέπει να µεταφέρεται αποκλειστικά στο επίπεδο της γλωσσικής αντίληψης ή της 

συγκεκριµένης εκφοράς του στίχου. Αυτό σηµαίνει ότι η µετρική παύση, όταν πρόκειται τόσο 

για τη σταθερή όσο και για την κινητή τοµή, δεν συµπίπτει αναγκαστικά µε έκδηλη 

συντακτική παύση, χωρίζοντας δύο αυτόνοµες συντακτικές ενότητες (προτάσεις ή συντακτικά 

σύνολα). Ο µόνος περιορισµός που υπάρχει είναι η ακεραιότητα των λεκτικών µονάδων, η 

σύµπτωση δηλαδή της µετρικής παύσης µε το τέλος  λέξης85. Συνεπώς,  η µετρική παύση θα 

παραµείνει εκείνη που βρίσκεται σε µία από τις µετρικά προκαθορισµένες θέσεις (και για τον 

ενδεκασύλλαβο, όπως έχω ήδη αναφέρει, είναι το διάστηµα από την τέταρτη µέχρι και την 

όγδοη µετρική  συλλαβή), ακόµα κι αν υπάρχουν άλλες πιο δυνατές συντακτικές παύσεις, οι 

οποίες όµως βρίσκονται εκτός της επιτρεπόµενης ζώνης τοποθέτησης της τοµής µέσα στον 

στίχο (Menichetti,1993, 471-472).  

Σε γενικές γραµµές, λαµβάνοντας υπόψη αυτά που ειπώθηκαν πιο πάνω για την τοµή, οι  

πλείστοι ενδεκασύλλαβοι στίχοι της κυπριακής συλλογής ανταποκρίνονται στους κανόνες του 

ιταλικού στίχου και επιτρέπουν την τοποθέτηση της τοµής που θα τον χώριζε  σε δύο 

ηµιστίχια σύµφωνα µε τους κανόνες αυτούς. Έτσι, καθόλου σπάνια η µετρική παύση είναι και 

αρκετά δυνατή συντακτική παύση που σηµατοδοτεί τα όρια δύο κύριων προτάσεων ή ακόµα 

και δύο περιόδων, όπως, παραδείγµατος χάριν, στους ακόλουθους στίχους: 

                                                                                                                                                         
εντεκασύλλαβος δε χωρίζεται καθόλου. Ο στίχος αυτός µε το χώρισµα άµα βρεθή µέσα σ’ άλλους λογαριάζεται 
για άτεχνος και για µεγάλο στιχουργικό ψεγάδι». 
84 Μια µελέτη για τον εντοπισµό αντίστοιχης προς την ιταλική κινητής τοµής ή «δεύτερης µετρικής παύσης» 
στους ενδεκασύλλαβους της «Βοσκοπούλας» έγινε από τη Marcheselli Loukas (1990α). Η ίδια αναφέρεται στα 
προβλήµατα χωρισµού των ενδεκασύλλαβων της κυπριακής συλλογής σε ηµιστίχια στη µελέτη της «Ρίµες 
Αγάπης: modelli ritmici dell’ endecasillabo cipriota» (1991α).  
85 Βλ. και τον Βουτιερίδη (1929, 132): «Το χώρισµα το µετρικο ... δε γίνεται ποτέ στη µέση λέξης˙ κι’ αν 
χρειαστή να γίνη, επειδή το θέλει το µέτρο του στίχου, τότε θα ειπή, ότι ο στίχος δεν είναι τεχνικά φτιασµένος. 
∆ε γίνεται µήτε εµπρός από λέξη, που χάνει τον τόνο της, όταν βρίσκεται ύστερ’ από άλλη, δηλαδή από τις λέξες 
εκείνες, που στη γραµµατική έχουν την ονοµασία «εγκλιτικές». <...> Ακόµη δε µπορεί να γίνη χώρισµα ύστερ’ 
από ... τέτοιες λέξες, που είναι πάντα συνεδεµένες µε άλλες κατοπινές τους...». ∆ηλαδή, πιο σύντοµα, η τοµή 
πρέπει να συµπίπτει µε το τέλος όχι οποιασδήποτε λέξης, αλλά µιας φωνολογικής λέξης (µιας φωνολογικής 
ενότητας). 
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9,3 κει που νικούµουν πάντα, / κι α γλιτώσω 

16,7 τρέχει στον νουµ µου / και λαλώ µεσά µου: 

18,9 Ξεύρεις γιατί εν γυµνός; / Γιατί χοχλάζουν 

22,10 πάθος αγάπης, / βλέπε την καρδιάµ µου 

28,4 εις την καρδιάν / και νιώθω µέγαν βάρος. 

86,11 ∆όλιον µου ριζικόν! / νά’ χεν µοιράσι 

107,21 κάµνει στανιόν, / και πάγω µε στο δάσος 

108,31 Απέσσω µε λαµπρόν / κι απέξω χιόνιν, 

Ακόµη πιο συχνά η µετρική παύση χωρίζει τις ρυθµικές ενότητες, οι οποίες συµπίπτουν µε 

µία κύρια και µία δευτερεύουσα πρόταση: 

17,3 κι αν εν γλυκύς, / πώς εν σκλερή καρδιά του, 

19,8 κ’ εκείνη λίθιωσέν τον / πριν σιµώση. 

22,5 Μηδέ απορής, / αν εµπορώ, θεά µου, 

29,3 πρέπει µου και περίτου / όσα παθθάννω, 

93,68 γιατί ξεύρε αν µας δη / θέλει µας σκίσει. 

100,31 Νά’ ξευρα πιον / την σωτηριάν που νά ’βρα, 

100,36 κι αφόν δεν ζω / για τίντα πεθηνίσκω; 

109,11 δεν ήτον ούδε νιώθει ιντά ’ ν η βράστη 

Οι πιο διαδεδοµένες περιπτώσεις όµως (και είναι λογικό, λαµβανοµένου υπόψη του 

συλλαβικού µεγέθους του στίχου) είναι εκείνες όπου η µετρική παύση τοποθετείται µεταξύ 

δύο όρων ή συντακτικών συνόλων της ίδιας πρότασης, τα οποία ακολουθούν µία κανονική 

συντακτική σειρά. Εξίσου διαδεδοµένη είναι η τεχνική τοποθέτησης  των παύσεων µε αλλαγή 

της κανονικής σειράς των όρων. Λόγω της συντακτικής αποµόνωσης των συνόλων λέξεων, 

την οποία επιφέρει αυτή η αλλαγή, τονίζεται η µετρική παύση. Κατά συνέπεια, ο στίχος 

γίνεται συχνά αντιληπτός ως προς τη συντακτική του οργάνωση ως τριµερής παρά διµερής: 

23,9 Ο πόθος µε τα πάθη µου / παινάται 

42,4 απού την προθυµιάν / δεν τα βιγλούσιν. 

60,8 παρά λαµπρόν, ζηµιές, / πάθη σ’ εµέναν. 

82,7 Γιµές! το βλέµµαν τούτον / τις ν’ αφήση 

99,5 µε τόσην τέχνην, / µε τόσην γλυκάδαν 

101,24 και κλιόντα ας ποίση / τα µνηµόσυνά µου. 

104,23 για να κοντέψω / στην ηµέραν κείνην 

107,25 Φυσά ’που την καρδιάµ µου / κάποι’ ανέµι 
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Βέβαια, σε αρκετές περιπτώσεις η τριµερής συντακτική δοµή του στίχου δεν οφείλεται  στη 

µετατροπή της συντακτικής ακολουθίας των όρων, ή τουλάχιστον όχι αποκλειστικά σε αυτή. 

Η µετρική παύση µπαίνει σε άνιση αναµέτρηση µε µία πολύ ισχυρή συντακτική παύση, 

κυρίως στην αρχή του στίχου, αλλά και στο δεύτερο του µισό, η οποία ακολουθεί (η 

προηγείται, αν είναι στο τέλος) ένα επιφώνηµα (όπως στον στίχο 82,7 πιο πάνω), µία 

προσφώνηση ή το τέλος µιας πρότασης µετά από διασκελισµό (rejet): 

22, 5 Μηδέ απορής, / αν εµπορώ, | θεά µου, 

69,5-6 µε την τιµήν την λύπησην σ’ αυτής σου 

          ελπίζοντα, | γλυκιαίνει / το λαµπρόν µου. 

87,11 Ανίσως, | ω κυρά µου,  / κι όµορφή’ σαι 

52,2 Χάρε, | µηδέν ιστέκης / ν’ ασκοπίζης 

55,5-6 ήθελαν κλαιν δια µένα τα δικά σου 

           µµάτια, | γιατί µ’ εκάψαν / στο καµίνι, 

Από τις πιο σπάνιες για την κυπριακή συλλογή  περιπτώσεις είναι εκείνες όπου η τοµή διαιρεί 

ένα σύνολο λέξεων, αποχωρίζοντας µε αυτό τον τρόπο δύο πολύ στενά συνδεδεµένες λέξεις, 

όπως το ουσιαστικό και τον προσδιορισµό του ή το συνδετικό ρήµα και το κατηγορούµενο. 

Και εδώ, όπως και στην προηγούµενη κατηγορία, η µετρική παύση αποκτά πιο αισθητή 

υπόσταση χάρη στο υπερβατό, όπου οι λέξεις αυτές χωρίζονται µε την τοποθέτηση ανάµεσά 

τους ενός άλλου λεκτικού στοιχείου. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν οι λέξεις αυτές βρίσκονται 

σε άµεση εγγύτητα, η παύση δεν είναι αισθητή: 

2,4 κ’ εποίκεν τες ηµέρες µου / θλιµµένες. 

5,9 Ίτσου τους κόρπους / του θανάτου φεύγω 

18,2 και µε τα πλουµιστά / φτερά γυρίζει; 

16, 9 Κ’ ίτσου γοιον ήµουν / µεσοκοιµισµένος, 

45,4 ανίσως κ’ εσού στέκεσαι / χωσµένη 

26,8 κι ο ήλιος πα να σβήση / της υγειάς µου. 

53, 6 τότες του πόθου / νιώθουσιν το βάρος. 

98,2 αφήνν’ η θανατίσιµη / πληγή µου,  

107, 18 του πόθου να φοβούµουν / το ξουφάριν. 

Όλες οι πιο πάνω τεχνικές στο σύνολο δεν έρχονται σε αντίθεση µε τους θεωρητικούς κανόνες 

της ιταλικής µετρικής παράδοσης του ενδεκασύλλαβου και επαναλαµβάνουν την πρακτική 

των ιταλών ποιητών. Μια ευκρινής τάση προς συντακτική οργάνωση του στίχου, η οποία 
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αναδεικνύει ή, τουλάχιστον, δεν επισκιάζει τη µετρική παύση, επιτρέπει το χώρισµα του 

ενδεκασύλλαβου σε δύο ηµιστίχια, όπως αυτό προβλέπεται στον  ιταλικό στίχο. 

Εάν παραµερίζοντας τη σύνταξη ανατρέξουµε σε µορφικά χαρακτηριστικά του στίχου,  όλες 

τις αµφιβολίες µας αναφορικά µε την ύπαρξη της τοµής στον κυπριακό ενδεκασύλλαβο θα 

µπορούσαν να αναιρέσουν τέσσερα ποιήµατα της συλλογής (αρ. 95, 96, 103 και 111) µε 

εσωτερική οµοιοκαταληξία (rimalmezzo), χάρη στην οποία το τέλος του κάθε στίχου 

αντιστοιχεί ηχητικά στο πρώτο ηµιστίχιο του στίχου που τον ακολουθεί. Η εν λόγω τεχνική  

υποδεικνύει τη δυνατότητα του χωρισµού του ενδεκασύλλαβου σε δύο ηµιστίχια και, συνεπώς, 

της τοποθέτησης της τοµής86, όπως στο παρακάτω παράθεµα µε το σχήµα  A (a) B (b) C (c) D 

(d) E (e) F, όπου όλοι οι ενδεκασύλλαβοι, του πρώτου εξαιρουµένου, αποτελούνται από ένα 

επτασύλλαβο και ένα τετρασύλλαβο ηµιστίχια: 

111, 1-3 Γοιον το πουλλίν απού µισά τον ήλιον, 

               κρύβγοµαι µε στον σπήλιον – εις την σκότην, 

               ώσπου θωρώ την φώτην – εις το χώµαν˙ 

               και µε στης γης το στρώµαν – την εσπέραν 

              ως την κινούργιαν µέραν – δίχως ύπνον 

              δακρύζω γοιον το νήπιον – µε στα δάση.       

Ωστόσο, αυτή η βεβαιότητα παύει να είναι τόσο απόλυτη µετά από τη διαπίστωση ότι 3,6% 

των ενδεκασύλλαβων της συλλογής, ποσοστό καθόλου ασήµαντο, παρουσιάζουν κάποιου 

είδους προβλήµατα στην τοποθέτηση της τοµής. Οι ανορθόδοξες για τον ιταλικό 

ενδεκασύλλαβο λύσεις ως προς τον τονισµό αυτού του στίχου που περιγράφηκαν στο 

προηγούµενο υποκεφάλαιο αναπόφευκτα επηρεάζουν και την καθιερωµένη στην ιταλική 

θεωρία διµερή δοµή του, χωρισµό δηλαδή σε a-minore και a-maiore.  

Καταρχήν πρόκειται για ρυθµικά σχήµατα µε άτονες και τις δύο συλλαβές, την τέταρτη και 

την έκτη, η παρουσία τουλάχιστον µιας από τις οποίες είναι απαραίτητη για έναν τυπικό 

ενδεκασύλλαβο, όπως επίσης και για τον προσδιορισµό σε πια κατηγορία ανήκει ο στίχος – a-

minore ή a-maiore, ο οποίος στηρίζεται στον τόνο µιας από αυτές τις συλλαβές και έχει άµεση 

σχέση µε την τοποθέτηση της τοµής: 

62,7 κρατώντα την όσον καιρόν ν’ αργήσω  2 5 8 10 

84,13 το πάθος µου: τόσον πολλά λυπήθην  2 5 8 10 

                                                 
86 Ο Zirmunskij (1975, 129-130), απαριθµώντας τις πιθανές γλωσσικές εκφάνσεις του µετρικού φαινοµένου της 
τοµής µεταξύ άλλων αναφέρεται και στην οµοιοκαταληξία, η οποία µπορεί να παρουσιαστεί όχι µόνο στο 
καταληκτικό σηµείο του στίχου, αλλά και στο σηµείο της τοµής του, µεταξύ ηµιστιχίων.  
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99,6 και δεν νιώθω πως κινδυνώ δια σέναν  3 8 10 

87,19 φταρκεί και δεν φτάννει τινάς µιτά µου 2 5 8 10  

101.31 το χέριν του σήκωσεν την ζωήν του  2 5 10 

64,3 ήρτα ’πού την Ανατολήν στην ∆ύσην  1 8 10 

16,6 ν’ αφταίννω και να µε θωρή κυρά µου,  2 8 10 

107, 32 που µ’ έριψεν το χαλαζιού τ’ ανέµι  2 8 1087 

Οι παραπάνω στίχοι, όπου λόγω απουσίας των απαραίτητων τόνων και, κατά συνέπεια, 

έλλειψης της δυνατότητας κανονικής διαίρεσης του στίχου σε δύο ηµιστίχια, δεν θα 

µπορούσαν να ενταχτούν στην κωδικοποιηµένη πετραρχική παράδοση. Όµως αντίστοιχα 

τονικά σχήµατα απαντούν σποραδικά στην πρώιµη ιταλική ποίηση. ∆ιάφορες λύσεις αυτού 

του προβλήµατος ανάλογα µε την περίπτωση προτείνουν οι ιταλικές µετρικολογικές µελέτες, 

όπου υποστηρίζεται η µετρική φύση της κινητής τοµής του ενδεκασύλλαβου και όχι µόνο η 

συντακτική της υπόσταση. Όσον αφορά στα σχήµατα, όπου αντί της τέταρτης ή της έκτης 

τονίζεται αντίστοιχα η τρίτη ή η πέµπτη συλλαβή µιας παροξύτονης λέξης, είναι αποδεκτή η 

τοποθέτηση της µετρικής τοµής µετά από τις άτονες τέταρτη ή έκτη συλλαβές. Αυτό το είδος 

τοµής ονοµάζεται cesura lirica, η οποία προέρχεται από τον γαλλικό δεκασύλλαβο όπου η 

µουσική συνοδεία του στίχου παρείχε τη δυνατότητα µετακίνησης του τόνου της τρίτης (ή της 

πέµπτης) συλλαβής στην επόµενη συλλαβή. Σε κάποιο βαθµό αυτού του είδους στίχοι 

παρέµειναν και στην ιταλική ποίηση, για παράδειγµα στον ∆άντη (Beltrami, 2002, 90-91): 

con tre gole / caninamente latra (Inf. VI 14) 3 8 10 

vestito di novo / d’ un drappo nero (Rime, 25,9)  2 5 8 10 88  

Από την άλλη πλευρά, οι στίχοι µε αρκετά µεγάλο άτονο διάστηµα στο κεντρικό τµήµα τους 

(από τη 2η ως την 8η συλλαβή) θεραπεύονται µε τονική "αναβάθµιση" σε µία από τις µετρικά 

δυνατές θέσεις λειτουργικών λέξεων που σε διαφορετικό ρυθµικό συγκείµενο παραµένουν 

άτονες, όπως στους παρακάτω στίχους του ∆άντη (Di Girolamo 1976, 51): 

parea che di / quell bulicame uscisse (Inf. XII 117)  

O Tosco che / per la città del foco (Inf. X 22)89 

Στην ίδια λύση προστρέχουν και στις περιπτώσεις όπου η τέταρτη µετρική θέση είναι η 

τελευταία συλλαβή µιας προπαροξύτονης λέξης, και µε την εµφάνιση του δευτερεύοντα  

                                                 
87 Στο σύνολο η συλλογή απαριθµεί 30 παρόµοιους στίχους µε προβληµατική τοποθέτηση της τοµής.  
88.Στην κυπριακή συλλογή αντίστοιχη δοµή έχουν οι στίχοι 99,6 και 87,19 πιο πάνω.  
89
Βλ. επίσης Menichetti, 1993, 397. 
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µετρικού τόνου ή ηµιτόνου σε αυτή µπορεί να δικαιολογηθεί και η κανονική τοποθέτηση της 

µετρικής παύσης (Beltrami, 2002, 91, Di Girolamo, 1976, 51):  

e Cesare / per soggiogare Ilerda (Purg. XVIII 101)90 

Εντούτοις, η ύπαρξη των προβλεπόµενων τόνων της τέταρτης ή της έκτης συλλαβής δεν 

εξασφαλίζουν πάντα τη σύµφωνη µε τους κανόνες τοποθέτηση της τοµής. Η προαναφερθείσα 

κατηγορία των στίχων µε τον µη τυπικό για έναν κανονικό ενδεκασύλλαβο τονισµό δεν είναι 

η µοναδική, όπου η διαίρεση του στίχου σε δύο ηµιστίχια καθίσταται προβληµατική. Ας 

δούµε τους παρακάτω στίχους: 

40,3 κ’ εσείς, αναστενάµατά µου, δέτε  

60,2 την νύχταν µε το διάφορός του πνάζει 

61,3 επέσωσες την άχαρήν µου νιότην  

89, 5 αµµ’ άλλη κι οµορφύτερή µου γίνην 

107,27 και νοιάζοντα την δύσκολήν µου στράταν 

Η τοποθέτηση της τοµής µετά την έκτη συλλαβή  εδώ δεν είναι εφικτή. Αυτό συµβαίνει λόγω 

του ότι ο τόνος σε αυτή τη συλλαβή δεν είναι και ο τελευταίος τόνος της λέξης, η οποία εκτός 

από τον κύριο διαθέτει και ένα δευτερεύοντα τόνο στην όγδοη µετρική συλλαβή, η εµφάνιση 

του οποίου οφείλεται στην έγκλιση. Τίθεται, συνεπώς, σε αυτό το σηµείο το ζήτηµα της 

αποτελεσµατικότητας του χειρισµού των προβληµατικών στίχων της κυπριακής συλλογής 

όπως έχει περιγραφεί πιο πάνω. Εάν στους στίχους 60,2, 61,3 και 107,27, όπως και στους 

στίχους που έχω παραθέσει προηγουµένως, θεωρητικά θα µπορούσε να γίνει αποδεκτός ένας 

δευτερεύων τόνος91, οι στίχοι 40,3 και 89,5 δεν προσφέρουν ούτε καν αυτή τη δυνατότητα, 

εφόσον και η τέταρτη συλλαβή ανήκει στην ίδια πολυσύλλαβη λέξη. Συνεπώς, η τοποθέτηση 

της µετρικής παύσης σε οποιαδήποτε από τις επιτρεπόµενες θέσεις  θα αποχώριζε δύο 

τµήµατα µιας λεξικολογικής λέξης, δηµιουργώντας ακόµη εντονότερη  διαταραχή  σε 

σύγκριση µε τον διαχωρισµό µιας φωνολογικής λέξης.   

Σε κάθε περίπτωση, αυτό δεν είναι ζωτικής σηµασίας, εάν θεωρήσουµε τους συγκεκριµένους 

στίχους άτµητους, άποψη προς την οποία κλίνω, ή µε τοµή, αλλά και µε υπάρχουσα ανάµεσα 

στη µετρική και τη ρυθµικο-συντακτική δοµή ένταση. Ουσιώδους σηµασίας για την παρούσα 

µελέτη είναι η διαπίστωση ότι αυτές οι ιδιαιτερότητες του κυπριακού ενδεκασύλλαβου 

                                                 
90 Το ίδιο πρόβληµα είχε αντιµετωπίσει και η Marcheselli  Loukas (1990α, 504-505) κατά την περιγραφή των 
µετρικών παύσεων στους ελληνικούς ενδεκασύλλαβους στίχους της «Βοσκοπούλας»,  όπως «ανέγνωρος να µη 
φανώ στη χάρη;» (56), όπου προτείνεται η ίδια λύση, η ύπαρξη δηλαδή του µετρικού ηµιτόνου στην τέταρτη 
µετρική συλλαβή. 
91 Σε αυτή την περίπτωση όµως διαταράσσεται η ακεραιότητα της φωνολογικής λέξης. 
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βρίσκουν τα αντίστοιχά τους στην πρώιµη ιταλική ποίηση. Με άλλα λόγια, εδώ µιλάµε για µία 

σηµαντική απόκλιση από την πετραρχική νόρµα, όχι όµως και από την ιταλική ποίηση στο 

σύνολό της. Η υιοθέτηση από τον κύπριο ποιητή των στοιχείων της µετά- αλλά και της 

προπετραρχικής ποίησης δηλώνει τον προσανατολισµό του µάλλον στη ζωντανή ιταλική 

παράδοση σε όλο το φάσµα της, παρά στην εφαρµογή των θεωρητικών κανόνων του 

πετραρχικού ρεύµατος, όπως αυτοί ήταν διατυπωµένοι από τον Bembo.  

Υπάρχει όµως στη συλλογή και µία οµάδα στίχων, η οποία δεν βρίσκει στήριξη στην ιταλική 

ποιητική παράδοση. Σε αυτούς τους στίχους ο τόνος της τέταρτης συλλαβής ανήκει στην 

προπαροξύτονη λέξη, κάτι που για την ιταλική µετρική, για την οποία οριστική σηµασία έχει 

µόνο η θέση του τελευταίου τόνου και όχι ο απόλυτος αριθµός των συλλαβών, συνεπάγεται τη 

διαίρεση του στίχου σε δύο πεντασυλλάβους: 

12,1 το δεν ετόλµησα / ποτέ  οξυπνά µου 

16,14 ξυπνώ κ’ ευρέθηκα / µε στο καµίνι. 

52,7 κ’ εκείνους φαίνεται / γλυκύς ο χάρος 

91,32 αµµέ πολλ’ άργησα / να πω το νιώθω 

109,12 µηδέ τα πάθη µου / ψηφά ’δε πόθον 

Αν προστρέξουµε και πάλι στους κανόνες και τους περιορισµούς της τοποθέτησης της 

κινητής τοµής στον ιταλικό ενδεκασύλλαβο που έχω διατυπώσει πιο πάνω, θα θυµηθούµε ότι 

µία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η ανισοσυλλαβία των ηµιστιχίων. Για την ιταλική 

µετρική οι παραπάνω στίχοι αποτελούνται από δύο ισοδύναµα ηµιστίχια, τα οποία έχουν τον 

τελευταίο τους τόνο στην τέταρτη συλλαβή και συνεπώς είναι πεντασύλλαβα, επειδή η 

τελευταία συλλαβή του αρχικού ηµιστιχίου λογαριάζεται για εξωµετρική. ∆ηλαδή αυτοί οι 

στίχοι δεν είναι κανονικοί ενδεκασύλλαβοι, αλλά συνδυασµός δύο πεντασυλλάβων (doppio 

quinario). To συγκεκριµένο ρυθµικό σχήµα του ενδεκασύλλαβου για τα ιταλικά δεδοµένα 

θεωρείται ως µη τυπικό και εξαιρετικά σπάνιο στη χρήση.  Χαρακτηριστικά ο Di Girolamo 

αναφέρεται στη µοναδική για την ιταλική λυρική ποίηση περίπτωση αυτού του τύπου 

ενδεκασύλλαβου στον ∆άντη, ενώ ο Menichetti παραθέτει αρκετά παραδείγµατα, τα οποία 

όµως ανήκουν στον τοµέα της “poesia barbara”, της µίµησης δηλαδή των αρχαίων µορφών  

(Di Girolamo,1976, 52,  Menichetti, 1993, 390-391)92. Αντίθετα, οι 29 στίχοι της κυπριακής 

                                                 
92
Αυτού του τύπου στίχοι δεν εντοπίστηκαν στους κρητικούς ενδεκασύλλαβους του «Ροδολίνου», του «Ζήνωνα», 

της «Ερωφίλης» και της «Βοσκοπούλας». Υπάρχουν όµως στη µεταγενέστερη νεοελληνική παράδοση του 
ενδεκασύλλαβου. Ο Σταύρου (2004,  57-58) παραθέτει µερικά παραδείγµατα από τον Καβάφη, Σικελιανό, 
Πορφύρα και άλλους ποιητές. Ο ίδιος ο Σταύρου θεωρεί, στηριζόµενος ίσως στην ιταλική µετρική, αυτούς τους 
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συλλογής, καθόλου ασήµαντος αριθµός, επιδεικνύουν κάθε άλλο παρά απροσεξία του ποιητή. 

Πώς λοιπόν µπορούµε να ερµηνεύσουµε αυτό το φαινόµενο, ποιες είναι οι πιθανές αιτίες της 

εµφανούς παραµέλησης των κανόνων της ιταλικής µετρικής; Πιστεύω αυτό σχετίζεται µε τη 

διαφορετική από την ιταλική θεώρηση της ισοσυλλαβίας, όπου κατά τη µέτρηση του στίχου, 

όπως έχω ήδη αναφέρει93, λαµβάνεται υπόψη ο απόλυτος αριθµός των συλλαβών του. Σε 

αυτή την περίπτωση τηρείται ο κανόνας της υποχρεωτικής διαφοροποίησης των ηµιστιχίων 

ως προς τη συλλαβική τους έκταση, αφού µετρώντας όλες τις συλλαβές τους θα έχουµε ένα 

εξασύλλαβο ηµιστίχιο και ένα πεντασύλλαβο. Ο κύπριος ποιητής, λοιπόν, πιθανώς δεν θα 

εκλάµβανε αυτού του τύπου στίχο ως στίχο σύνθετο.   

Παρόµοιας µορφής στίχοι δεν έχουν εντοπιστεί στην προσωπική ποίηση της κρητικής 

Αναγέννησης, όµως, και είναι πολύ ενδιαφέρον, αυτός ο στίχος απαντά στα δηµοτικά 

τραγούδια, και µάλιστα συχνότερα, σύµφωνα µε τον Βουτιερίδη, από τον ενδεκασύλλαβο που 

έχει  ιταλική προέλευση και, συνεπώς, διαθέτει τα χαρακτηριστικά του ιταλικού στίχου: 

Μια κόρη ν’ όµορφη και χαϊδεµένη 

κι’ από τον κύρη της αποδιωγµένη94  

Όποια και να είναι η εξήγηση αυτού του φαινοµένου, η προκειµένη καταφανής αντίθεση προς 

τον ιταλικό ενδεκασύλλαβο, όπως και οι άλλες προαναφερθείσες ατέλειες σε αυτό τον τοµέα 

δηµιουργούν αµφιβολίες ως προς την ορθότητα να αποδίδουµε στον κύπριο ποιητή µία 

συνειδητή προσπάθεια διαίρεσης του στίχου σε ηµιστίχια και, συνεπώς, να θεωρούµε τον 

κυπριακό ενδεκασύλλαβο ως στίχο µε τοµή κατά το ιταλικό πρότυπο.     

2.2. Ο ΕΠΤΑΣΥΛΛΑΒΟΣ. 

Όπως στην ιταλική, έτσι και στην ελληνική παράδοση ο επτασύλλαβος (παροξύτονος για τα 

ελληνικά δεδοµένα) στίχος έχει τον βασικό τόνο, που καθορίζει το είδος του, στην έκτη 

συλλαβή. Ιστορικά και στις δύο στιχουργίες αυτός ο στίχος αναπτυσσόταν ως στίχος µε 

µεγάλη ποικιλία στον τονισµό. Περισσότερο στα πρώιµα στάδια της ανάπτυξής του, αλλά σε 

κάποιο βαθµό και αργότερα, ο τόνος εκτός από την έκτη µπορούσε να βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε άλλη συλλαβή, από την πρώτη ως την τέταρτη, δηλαδή να έχει ιαµβική έκβαση 

σε περίπτωση που τονίζονταν οι ζυγές συλλαβές, ή αναπαιστική, αν τονίζονταν η τρίτη και η 

                                                                                                                                                         
στίχους σύνθετους (ως δύο πεντασυλλάβους) και, συνεπώς, δεν αποδέχεται τη νόµιµη εµφάνισή τους στη σειρά 
των κανονικών ενδεκασύλλαβων.    
93 Αναφορικά µε τα ζητήµατα του ισοσυλλαβισµού και της µέτρησης των στίχων στην ελληνική και την ιταλική 
ποίηση βλ. το πρώτο κεφάλαιο της παρούσας µελέτης. 
94 Το παράδειγµα παρατίθεται από τον Βουτιερίδη (1929, 93). 
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έβδοµη. Βέβαια, αν δούµε όλη την  ποιητική παραγωγή σε επτασύλλαβους στο σύνολό της, ο 

τονισµός της τρίτης συλλαβής που εδραιώνει τον αναπαιστικό ρυθµό του στίχου δεν θα 

µπορούσε να οριστεί ως επικρατέστερος. Παρόλο που η τάση προς τον ιαµβικό ρυθµό 

υπερισχύει, όµως κάθε ποιητής στο πλαίσιο των προσωπικών του επιλογών χειριζόταν αυτό 

το θέµα µε τον δικό του τρόπο. Όπως, παραδείγµατος χάριν, είναι γνωστή η ιδιαίτερη 

προτίµηση που έδειχνε ο Πετράρχης στην τρίτη µετρική συλλαβή, ο τονισµός της οποίας 

απαντά αρκετά συχνά τόσο στον ενδεκασύλλαβο, όσο και στον επτασύλλαβο στίχο95. Οι 

κυπριακοί επτασύλλαβοι δείχνουν µία εικόνα παρόµοια µε τους ενδεκασύλλαβους στίχους της 

συλλογής. Ακολουθώντας, από τη µία πλευρά, την πετραρχική ποίηση96, ο κύπριος ποιητής, 

σε αντίθεση µε τον Πετράρχη, αφήνει σε µακρινά περιθώρια των επιλογών του την προτίµηση 

της  τρίτης µετρικής θέσης ως τονισµένης, και παρουσιάζει έντονη προτίµηση του ιαµβικού 

ρυθµού (Πίνακες 3, 4).   

Η τρίτη συλλαβή τονίζεται µόνο σε 22 στίχους από τους 239, από τους οποίους οι 14 (5,8%) 

δηµιουργούν ρυθµικά σχήµατα 3 6 και 1 3 6, ενώ στους υπόλοιπους οκτώ η τρίτη συλλαβή 

συνδυάζεται µε ακόµα µία γειτονική συλλαβή (δεύτερη ή τέταρτη), επίσης τονισµένη. Οι 

περισσότεροι στίχοι έχουν δύο τόνους, όµως αυτό συµβαίνει κυρίως χάρη στο σχήµα 2 6, το 

οποίο υπερέχει ποσοτικά. Τα υπόλοιπα σχήµατα µε δύο τόνους (1 6 / 4 6 / 3 6) έχουν 

σηµαντικά µικρότερο ποσοστό. Σηµειωτέον, ότι ο συγκεκριµένος συνδυασµός τονισµένων 

θέσεων συν ο βασικός µετρικός τόνος (2 6 10) είναι και το σχήµα που κατέχει την πλειοψηφία 

ως προς την προτίµησή του και µεταξύ των ενδεκασύλλαβων. Στη συλλογή ο επτασύλλαβος 

ποτέ δεν συγκροτεί ποιήµατα ανεξάρτητα, αλλά πάντα σε συνδυασµό µε τον ενδεκασύλλαβο 

στίχο 97 . Λόγω της µερικής σύµπτωσης των δοµών του ενδεκασύλλαβου και του 

επτασύλλαβου, όταν ο πρώτος ενσωµατώνει ένα επτασύλλαβο ηµιστίχιο στην αρχή ή στο 

τέλος του, θα ήταν λογικό ο επτασύλλαβος στο περικείµενο που βρίσκεται να αντανακλά και 

την προτίµηση των αντίστοιχων θέσεων του ενδεκασύλλαβου στίχου. Στην ίδια αιτία ανάγεται 

                                                 
95 Σύµφωνα µε τον S. Bozzola (2003) το ρυθµικό σχήµα 3 6 είναι το επικρατέστερο σχήµα των επτασύλλαβων 
στο RVF (20,2%). Στην κυπριακή συλλογή το σχήµα αυτό απαντά µόνο σε δύο στίχους, δηλαδή 0,8% από το 
σύνολο.   
96 Παρόλο που ο επτασύλλαβος στίχος είναι ένας από τους στίχους που είχε ήδη µακρόχρονη παράδοση στην 
ελληνική ποίηση πριν συγκροτηθεί η κυπριακή συλλογή, ο κυπριακός στίχος κατάγεται από τον ιταλικό, 
επαναλαµβάνοντας τον επτασύλλαβο των σταθερών ποιητικών µορφών, όπου αυτός ο στίχος συνδυάζεται µε τον 
ενδεκασύλλαβο. Όµως,  παρόλο που κατά τον Βουτιερίδη στην εποχή που εξετάζουµε «ο εφτασύλλαβος δεν 
ήτανε και τόσο συνηθισµένος» (1929, 82), δεν µπορούµε να αποκλείσουµε και πιθανή επίδραση της παλαιότερης 
ελληνικής παράδοσης. Ένα από τα διασωζόµενα κυπριακά χειρόγραφα, το οποίο χρονολογείται στα µέσα του 13-
ου αιώνα (Vatic. Palat. gr. 367) εµπεριέχει και ποίηµα σε επτασύλλαβους στίχους. (Banescu, 1913).     
97 Υπάρχουν και τέσσερις στίχοι, οι οποίοι συνδυάζονται µε οκτασύλλαβους στο ποίηµα αρ. 121 για τους 
οποίους θα γίνει λόγος στο αντίστοιχο υποκεφάλαιο.  
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και ο µικρός αριθµός των σχηµάτων µε τονισµένη την τρίτη συλλαβή, που δεν απαντά συχνά 

στον κυπριακό ενδεκασύλλαβο.   

∆εν εκπλήσσει και το γεγονός ότι το σχήµα 2 6 ακολουθούν ποσοτικά τα σχήµατα µε 

τονισµένες τη δεύτερη (ή την πρώτη) και την τέταρτη συλλαβή 2 4 6 / 1 4 6, τα οποία και 

στον ενδεκασύλλαβο είναι τα δεύτερα ως προς τη συχνότητα χρήσης. Εντούτοις, πρέπει να 

επισηµανθεί µία ουσιαστική διαφορά: ενώ στον ενδεκασύλλαβο τα σχήµατα 2 6 10 και  

2 (1) 4 6 10 κατέχουν σχεδόν ίσα ποσοστά (βλ. τον Πίνακα 1), στον επτασύλλαβο η ποσοτική 

διαφορά ανάµεσα στα σχήµατα 2 6 και 2 (1) 4 6 είναι κατά πολύ µεγαλύτερη. Αυτή η διαφορά 

οφείλεται στη διαφορετική συλλαβική έκταση των δύο στίχων, στον ενδεκασύλλαβο 

πρόκειται για διαστήµατα µεταξύ των τόνων στην αρχή του στίχου, ενώ στον επτασύλλαβο η 

έκτη θέση είναι η θέση του τελευταίου τόνου που φιλοξενεί την οµοιοκαταληξία. Το τµήµα 

της απόληξης του στίχου στον ενδεκασύλλαβο, όπως έχω επισηµάνει, είναι τονισµένο πιο 

αραιά από το αρχικό τµήµα (τον προτελευταίο και τον τελευταίο τόνους  χωρίζουν τρεις 

άτονες συλλαβές) λόγω της έκτασης των λέξεων στην οµοιοκαταληξία που καταλαµβάνουν 

αυτό το µέρος του στίχου (βλ. 2.1.1). Από αυτή την άποψη η ποσοτική διαφορά ανάµεσα στα 

σχήµατα του επτασύλλαβου µε τονισµένη ή τα σχήµατα µε την άτονη τέταρτη συλλαβή 

µπορεί να συγκριθεί µε τη διαφορά που παρουσιάζουν οι ενδεκασύλλαβοι µε τονισµένη την 

όγδοη συλλαβή, από τη µία πλευρά, και άτονη, από την άλλη, όπου τα σχήµατα µε τόνο στην 

όγδοη συλλαβή υπερισχύουν των άλλων.   

Πολύ ασήµαντος είναι ο αριθµός των στίχων µε δύο διαδοχικούς τόνους. Η πετραρχική τάση 

να συµπυκνώνει και να περιπλέκει τη ρυθµική ροή του επτασύλλαβου (Bozzola, 2003, 197) 

δεν άσκησε, φαίνεται, καµιά επίδραση στις ρυθµικές επιλογές του ποιητή της κυπριακής 

συλλογής. Ενώ στον Πετράρχη συναντάµε ένδεκα διαφορετικά σχήµατα µε συνεχόµενους 

τόνους, στη συλλογή είναι µόνο πέντε, αλλά και αυτά τα σχήµατα αντιπροσωπεύονται από 

πολύ µικρό αριθµό στίχων. Η συνολική εντύπωση της ρυθµικής οµοιοµορφίας του κυπριακού 

επτασύλλαβου σε συνδυασµό µε τον σχετικά αραιό τονισµό του καθιστούν πολύ µειωµένη τη 

δυνατότητα της ρυθµικής ανάδειξής του σε σχέση µε τον πιο ποικίλο ρυθµικά ενδεκασύλλαβο 

και υποδεικνύουν τον εξαρτηµένο ή υποβοηθητικό του χαρακτήρα στη συλλογή. Το 

φαινόµενο αυτό  ανταποκρίνεται στη διαπίστωση του ∆άντη, ο οποίος θεωρούσε ότι στον 

συνδυασµό των στίχων ο ενδεκασύλλαβος έχει υπεροχή (Dante, 2001, 304).     

Η στενή σχέση που έχουν αυτά τα δύο είδη στίχων διαφαίνεται και στην εξαιρετική οµοιότητα, 

την οποία παρουσιάζουν οι τεχνικές υλοποίησης των όµοιων µετρικών επιλογών σε 

συγκεκριµένες, κοινές και για τους δύο στίχους, λεξικο-συντακτικές δοµές. Έτσι, η γειτνίαση 
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του τελευταίου τόνου του στίχου µε τον τόνο στην αµέσως προηγούµενη πέµπτη συλλαβή στο 

λεξικο-συντακτικό επίπεδο πραγµατοποιείται ως συνδυασµός επιθετικού προσδιορισµού µε 

ουσιαστικό, που αντιστοιχεί στις δοµές του ενδεκασύλλαβου µε διαδοχικούς τόνους στην 

ένατη και τη δέκατη συλλαβές: 

81,10 εις τόσα γλυκύν τέλος (2 5 6) 

92,67 να σού’ χω διπλήν χάρην (2 5 6) 

94, 53 δίδει µου διπλόν βάρος (1 5 6)   

106, 37 εγώ κάτω στο χώµαν ’ς ξερόν δάσος (2 3 6 9 10) 

Παρόµοια κατάσταση επικρατεί και στα σχήµατα µε διαδοχικά τονισµένες τις 1/2, 2/3 και 3/4 

συλλαβές. 

88,2 ’σ ποιον δάσος αγριωµένον (1 2 6) 

90,1 ’Σ ποιον τόπον πιον το θάρος να γυρίσω; (1 2 4 6 10) 

ή  

92,51 εσού χάννεις, κυρά µου (2 3 6) 

75,7 εσού κλαίγεις τον άνδραδ δίχα πίστη (2 3 6 8 10) 

ή 

93,33 αν εν κι όσα κοπιάστην (2 3 6) 

17,7 αν εν κ’ είναι φτηνός εις τα καλά του (2 3 6 10) 

Ενώ ο παρακάτω επτασύλλαβος ουσιαστικά επαναλαµβάνει το πρώτο ηµιστίχιο του 

ενδεκασύλλαβου: 

83,1 Στα γλυκιά µµάτια κείνα (3 4 6) 

7,1 Τα γλυκιά µµάτια κείνα που µε ζιούσιν (3 4 6 10) 

Το γεγονός ότι ο επτασύλλαβος και ο ενδεκασύλλαβος µαρτυρούν την κλίση του ποιητή  προς 

την εφαρµογή όµοιων ρυθµικών λύσεων αναφορικά µε αυτούς τους στίχους καθιστά αναγκαία 

την εξέταση του µεγέθους της επίδρασης του ενδεκασύλλαβου στον επτασύλλαβο σε άµεση 

εγγύτητα. Το ερώτηµα είναι κατά πόσο πρόκειται για ένα φαινόµενο γενικό, που αφορά στο 

είδος, ή πιο συγκεκριµένο, επηρεάζει δηλαδή τους στίχους οι οποίοι έρχονται σε άµεση επαφή. 

Επίσης θα ήταν ενδιαφέρον να δούµε κατά πόσο ο ενδεκασύλλαβος καθορίζει το ρυθµικό 

βάδισµα του επτασύλλαβου στον συνδυασµό τους ως ο κυρίαρχος στίχος ή αν παίζει κάποιο 

ρόλο στη διαµόρφωση του ενδεκασύλλαβου και ο επτασύλλαβος.    
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2.3 ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΤΑΣΥΛΛΑΒΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝ∆ΕΚΑΣΥΛΛΑΒΟ. 

Όπως υποστηρίζει ο S. Bozzola (2003, 236), ο επτασύλλαβος του Πετράρχη έχει την τάση να 

ελκύει τους ενδεκασύλλαβους µε βασικό, ή τουλάχιστον παρόντα, τόνο στην έκτη συλλαβή. 

Ταυτόχρονα απωθεί  τους ενδεκασύλλαβους µε τονισµένες την έβδοµη ή την όγδοη συλλαβή. 

Αυτοί οι τελευταίοι, αν δούµε το σύνολο των ενδεκασύλλαβων του Πετράρχη υπερβαίνουν 

τους στίχους µε την όγδοη συλλαβή ελεύθερη από τον τόνο. Αναζητώντας τουλάχιστον µία 

κοινή τονισµένη θέση και για τους δύο στίχους ο ιταλός ποιητής προσπαθεί να εντάξει τα δύο 

είδη σε οµοιόµορφο ρυθµικό πλαίσιο, και αναδεικνύοντας τις οµοιότητες στις µετρικές δοµές 

τους να δηµιουργήσει ένα αρµονικό αποτέλεσµα χωρίς έντονες αντιθέσεις. 

∆ιαφορετική είναι η εικόνα στην κυπριακή συλλογή. Από τη µία πλευρά, όπως είδαµε και 

λίγο πιο πάνω, οι πλείστοι επτασύλλαβοι επαναλαµβάνουν το πιο συχνό ρυθµικό σχήµα του 

ενδεκασύλλαβου, όµως αυτό δεν σηµαίνει ότι ο ποιητής κάνει µία στοχευµένη επιλογή 

συγκεκριµένων ρυθµικών σχηµάτων του ενδεκασύλλαβου µε κριτήρια τη ρυθµική τους 

αντιστοιχία µε τον µικρότερο στίχο. Όπως έδειξαν οι µετρήσεις, από τους 320 

ενδεκασύλλαβους που εµφανίζονται στα ποιήµατα σε συνδυασµό µε τους επτασύλλαβους, οι 

πιο συνηθισµένοι είναι αυτοί που έχουν τον τόνο στην έκτη συλλαβή και άτονη την όγδοη, 

που είναι και πιο κατάλληλοι για συνδυασµό µε τον επτασύλλαβο. Όµως αυτό δεν είναι 

αποτέλεσµα επιλογής, αλλά αντικατοπτρισµός της γενικής ρυθµικής εικόνας των 

ενδεκασύλλαβων της συλλογής στο σύνολό τους. Έπονται κατά φθίνουσα σειρά τα σχήµατα 

µε τονισµένη την όγδοη συλλαβή (µε ή χωρίς την έκτη τονισµένη), τα σχήµατα που έχουν 

αναπαιστικό ρυθµό, δακτυλικό ρυθµό και, τέλος, τα σχήµατα µε δύο διαδοχικά τονισµένες 

συλλαβές. Με άλλα λόγια, οι ενδεκασύλλαβοι, οι οποίοι συνδυάζονται µε τους 

επτασύλλαβους, επαναλαµβάνουν µε εξαιρετική ακρίβεια την ποσοτική σειρά εµφάνισής τους 

στη συλλογή γενικώς, σε σηµείο που υπάρχει σχεδόν πλήρης αντιστοιχία ποσοστών: 2 6 10  - 

16,33% και 15,9%, 2 4 6 10 – 13,85% και 17,2%, 1 4 6 10 – 12,91% και 12,2%, 2 6 8 10 – 

6,4% και 7,8%, 2 4 6 8 10 – 4,13% και 4,7%, 2 4 8 10 – 5,4% και 4,4%, 1 4 8 10 – 4,13% και 

3,4%, 1 3 6 10 – 1,76% και 1,9%, 2 3 6 10 – 1,43% και 1,6% κτλ., όπου ο πρώτος αριθµός 

αναφέρεται στο γενικό σύνολο των ενδεκασύλλαβων στη συλλογή, ενώ ο δεύτερος στο 

σύνολο των ενδεκασύλλαβων που συνδυάζονται µε τον επτασύλλαβο.   

Είναι εµφανές, λοιπόν, ότι, όσον αφορά στον ενδεκασύλλαβο, σχεδόν µηδαµινές αλλαγές 

υπέστη αυτός ο στίχος σε σχέση µε τη γενικότερη εικόνα, ίσως µία  ελαφριά και όχι 

σηµαντική αύξηση (1-2%) των σχηµάτων µε άτονη την όγδοη συλλαβή και αντίστοιχη 
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µείωση σχηµάτων µε τονισµένη την όγδοη συλλαβή. Το γεγονός αυτό επαναεπιβεβαιώνει  την 

εξάρτηση του επτασύλλαβου από τον ενδεκασύλλαβο και, ταυτόχρονα, τη σχετικά 

ανεξάρτητη υπόσταση του ενδεκασύλλαβου στίχου από τον επτασύλλαβο.  

Όταν ένας ενδεκασύλλαβος και ένας επτασύλλαβος συνυπάρχουν σε άµεση εγγύτητα 

παρατηρείται µία ελαφριά τάση να συνδυάζονται στίχοι µε όµοια ρυθµικά σχήµατα, όπως στα 

παρακάτω παραθέµατα: 

90, 45-48 αντά νοιαστώ να λείψω αχ το λαµπρόν µου,  2 4 6 10  

                το δειν µου δεν σιγίζει                                     2 4 6 

               ’ς λογήν που µ’ εµποδίζει                                 2 6 

               και κάµνει µε να ζω µαρτυρηµένα,                   2 6 10 

95,1-3    Εθάρησα την έννοιαν                                       2 6 

               πού ’καµνε να θρηνίζω                                   1 6 

               κάποτες να µιλήσω – προς εκείνην                 1 6 10 

Όµως η δεσπόζουσα τακτική του ποιητή είναι ο συνδυασµός ελαφρώς αποκλινόντων 

σχηµάτων, στοιχείο απαραίτητο για την αποφυγή της µονοτονίας του ρυθµού:  

91, 15 – 20 Όνταν την ευγιενειάσ σου να βιγλίσω,       1 6 10 

                   χάννεται  ο λογισµός µου                          1 6 

                   σκοτίζεται  ο σκοπός µου                          2 6 

                   και δεν ηξεύρω πόθεν ν’ αρχινίσω             2 4 6 10 

                   ο δίκιος πόθος τάσσει µου το θάρος           2 4 6 10 

                   κι ο φόβος σου µε βάλλει ’ς µέγαβ βάρος.  2 6 8 10 

94,15 – 17  λαλώ κακόν µας, κι όσα µαρτυρούµαι       2 4 6 10 

                   πρέπει νά ’σαι µιτά µου                              1 3 6 

                   γιατί τόσο ’ν δικόσ σου γοιον δικόµ µου.   3 6 10 

Με αυτό τον τρόπο ο ποιητής επιδέξια διατηρεί την ισορροπία ανάµεσα στη ρυθµική ταύτιση 

και τη ρυθµική ποικιλία. Αφήνει ένα ή δύο κοινά σηµεία στους διαδοχικούς στίχους και 

προσθέτει πιο ήπιες αντιθέσεις, όταν πρόκειται για επιπρόσθετο ή ελλείποντα από το αρχικό 

µετρικό σχήµα τόνο, διατηρώντας τη βασική ρυθµική του γραµµή, ή, σπανιότερα, πιο έντονες 

αντιθέσεις, όταν πρόκειται για  αλλαγή του ρυθµικού βαδίσµατος από το ιαµβικό στο 

αναπαιστικό ή αντίστροφα. Ακόµα και στις περιπτώσεις όταν φαινοµενικά το µετρικο-

ρυθµικό σχήµα είναι το ίδιο, η διαφορά που υπάρχει στη δύναµη των τόνων, η διαφορετική 

συλλαβική έκταση των λέξεων και, συνεπώς, τα όρια και σύντοµες παύσεις µεταξύ τους, 
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δηµιουργούν µία διαφορετική ρυθµική πρόσληψη του κάθε στίχου. Έτσι, στο πρώτο 

παράδειγµα (90, 45-48), παρόλο που ο δεύτερος στίχος έχει το ίδιο σχήµα µε τον πρώτο, η 

ρυθµική τους πρόσληψη είναι διαφορετική λόγω του ασθενέστερου τονισµού του «δεν» σε 

σύγκριση µε τον τόνο του προηγούµενου στίχου, ο οποίος βρίσκεται στην ίδια θέση, ανήκει 

όµως σε ρήµα. Ο δεύτερος στίχος ρυθµικά πλησιάζει το σχήµα 2 6, το οποίο είναι και το 

ρυθµικό σχήµα του επόµενου στίχου. Έτσι δηµιουργείται µία οµαλή µετάβαση στον επόµενο 

στίχο.  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι, όπως φαίνεται και από τα παραδείγµατα, δεν υπάρχει κάποια 

εµφανής συσχέτιση µε το είδος του στίχου που ασκεί ρυθµική επίδραση στον επόµενο. 

Μπορεί να προηγείται και ο ενδεκασύλλαβος και ο επτασύλλαβος, δηλαδή και ο µικρότερος 

στίχος ασκεί ενός βαθµού επίδραση στον µεγαλύτερο, όµως  η ρυθµική λιτότητά του ως µία 

γενική εικόνα σε σχέση µε τη µεγαλύτερη ρυθµική ποικιλία του ενδεκασύλλαβου υποδεικνύει 

τον δευτερεύοντα ρόλο του επτασύλλαβου στον συνδυασµό τους. 

2.4 ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΤΑΣΥΛΛΑΒΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΚΤΑΣΥΛΛΑΒΟ. 

Εκτός από τον ενδεκασύλλαβο, ο επτασύλλαβος συνδυάζεται και µε τον οκτασύλλαβο στίχο. 

Πρόκειται για το µικρής έκτασης ποίηµα αρ.121. Είναι µία οκτάστιχη στροφή, που 

αποτελείται από τέσσερις επτασύλλαβους, δύο στην αρχή και δύο στο τέλος, και τέσσερις 

οκτασύλλαβους στίχους στο κεντρικό τµήµα του ποιήµατος: 

Το θάρος µ’ αγιτιάζει                 2 6  

κι ο τόπος καταλυεί µε˙            2 6 

τό ’ ναν ίσια καταλυεί µε            1 3 7 

τ’ άλλον εµ µ’ απολογιάζει.       1 3 7 

Το δεισ σου ×  ίσια µε κράζει      2 4 7 

τον πόθον για ν’ ακλουθήσω     2 7  

κι ο τόπος µεν τολµήσω            2 4 6 

απού µακρά φωνάζει.                4 6 

Στο ποίηµα εναλλάσσονται στίχοι όχι µόνο ανισοσύλλαβοι, αλλά και ανοµοιόρρυθµοι: οι 

τέσσερεις επτασύλλαβοι έχουν ιαµβικό ρυθµό, ενώ οι πρώτοι δύο οκτασύλλαβοι έχουν ρυθµό 

τροχαϊκό και οι αµέσως επόµενοι δύο στίχοι, έχοντας και αυτοί τον τελευταίο τόνο στην 

έβδοµη συλλαβή, τονίζονται και στις ζυγές συλλαβές (δεύτερη και τέταρτη), κάτι που κλονίζει 
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το τροχαϊκό τους βάδισµα98. Αντίστοιχη ρυθµική ποικιλία παρουσιάζουν και µερικά άλλα 

ποιήµατα της συλλογής σε οκτασύλλαβο στίχο, όπου γειτνιάζουν στίχοι καθαρά τροχαϊκοί µε 

στίχους που έχουν ιαµβική έναρξη, όπως παρακάτω:  

123, 1-4 Το δεισ σου µπορεί να ποίση     2 5 7 

               τον Απόλλον να πελλάνη           3 7 

               τον Έρωταν να ποθάνη              2 7 

               και τον Χάρον ν’ αγαπήση.        3 7 

Ο οκτασύλλαβος στίχος µε ελεύθερο τονισµό υπάρχει και στις δύο στιχουργικές παραδόσεις, 

εντούτοις, τόσο στην ελληνική, όσο και στην ιταλική η εµφάνισή του περιορίζεται κυρίως στα 

πρώιµα στάδια της ανάπτυξής τους και σπανίζει στις µεταγενέστερες φάσεις, παραχωρώντας 

τα πρωτεία στον οκτασύλλαβο µε σταθερό τροχαϊκό ρυθµό (Βουτιερίδης, 1976, 19, Beltrami, 

2002, 196-198, Lauxtermann, 1999).  Ακόµα µία ιδιαιτερότητα αυτού του ποιήµατος είναι και 

ο συνδυασµός του οκτασύλλαβου µε τον επτασύλλαβο. Όπως παρατηρεί ο Beltrami (2002, 30, 

υποσηµ.17), η χρήση του οκτασύλλαβου στίχου σε ανισοσύλλαβες µετρικές µορφές, σε 

συνδυασµό δηλαδή µε στίχους διαφορετικής συλλαβικής έκτασης και ρυθµού, ανήκει κυρίως 

στην ιταλική ποιητική παραγωγή του Duecento. Αν και στις πλείστες περιπτώσεις πρόκειται 

για στιχουργήµατα αποτελούµενα από οκτασύλλαβους και εννιασύλλαβους στίχους, στην 

πρώιµη ιταλική ποίηση απαντούν σποραδικά και συνθέσεις µε συνδυασµό εξασύλλαβων και 

επτασύλλαβων ή επτασύλλαβων και οκτασύλλαβων στίχων. Όµως µετά τον ∆άντη η τάση 

προς γλωσσική, υφολογική και µετρική κωδικοποίηση της ιταλικής ποίησης και η επιλογή πιο 

αυστηρών µετρικών και υφολογικών κριτηρίων περιόρισε όχι µόνο τους πιθανούς 

συνδυασµούς ανισοσύλλαβων στίχων στον ενδεκασύλλαβο και τον επτασύλλαβο, αλλά και τη 

γενική χρήση άλλων, εκτός των δύο προαναφερθέντων, ειδών στίχων. Ο οκτασύλλαβος 

παρέµεινε ωστόσο στις συνθέσεις της λαϊκότροπης ή της αυλικής στιχουργίας, οι οποίες 

προορίζονταν για µελοποίηση και εκτέλεση µε συνοδεία  µουσικής. Ανάµεσα στα τέλη του 

15-ου και τις αρχές του 16-ου αιώνα η ιταλική αυλική κουλτούρα, ποίηση και µουσική 

γνώρισε ιδιαίτερη άνθιση, καθώς τα καλλιτεχνικά δρώµενα δεν είχαν µόνο αισθητική 

                                                 
98 Η Σιαπκαρά – Πιτσιλλίδου (1975, 289, υποσηµ.), όπως και ο Κ. Χατζηϊωάννου (1936-37, σ.82) θεωρούν το 
στίχο 121,5 επτασύλλαβο, αποδεχόµενοι συνίζηση µεταξύ των λέξεων σου και ίσια. Μολονότι η οµοιοκαταληξία 
είναι πλεχτή (abba acca), η συντακτική (και η ρυθµική) οργάνωση είναι φανερά ανά δίστιχο, δηλαδή και οι δύο 
στίχοι σε κάθε ένα από τα τέσσερα δίστιχα έχουν τον ίδιο ρυθµό. Από αυτή την άποψη πιο ικανοποιητική θεωρώ 
τη λύση του Χατζηϊωάννου, ο οποίος οβελίζει το για µετατρέποντας και τον επόµενο στίχο (121,6) σε 
επτασύλλαβο. Εφόσον όµως δεν γνωρίζουµε αν πρόκειται για µία πρόσθεση, ξένη προς το πρωτότυπο κείµενο, 
προτιµώ να διατηρήσω το κείµενο του χειρογράφου και να παραδεχτώ αντί συνίζηση τη χασµωδία στο 
προαναφερθέν σηµείο, η οποία δεν είναι ένα φαινόµενο εξαιρετικά σπάνιο στη συλλογή. (βλ. το αντίστοιχο 
κεφάλαιο).  
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υπόσταση, αλλά υπηρετούσαν και τους σκοπούς της προώθησης και ανύψωσης του κάθε 

κράτους της ιταλικής χερσονήσου  (Filocamo, 2003 a, 84). Θα ήταν εύλογο να υποθέσουµε 

ότι και τα οκτασύλλαβα ποιήµατα της κυπριακής συλλογής (χωρίς να περιοριζόµαστε µόνο σε 

αυτά, καθώς και άλλες ποιητικές µορφές, τις οποίες περιλαµβάνει η κυπριακή συλλογή, όπως 

λ.χ. τα strambotti, ανήκουν στο είδος ποίησης που γινόταν τραγούδι (poesia per musica)), 

συµπεριλαµβανοµένου και του ποιήµατος αρ. 121, δηµιουργήθηκαν για να τραγουδιούνται99. 

Από αυτή την άποψη εύκολα εξηγούνται και οι ρυθµικές, αλλά και οι συλλαβικές διαφορές 

των στίχων του ποιήµατος, τους οποίους εξοµαλύνει η µουσική, όπου ένα «άδειο» από λόγια 

µέτρο στην αρχή όχι µόνο θα συµπλήρωνε την ελλείπουσα συλλαβή του επτασύλλαβου, αλλά 

θα ταύτιζε τους στίχους και ρυθµικά ως εξής: 

∧ ∪ - ∪ ∪ ∪ - ∪  (ιαµβικός επτασύλλαβος)     

  - ∪ - ∪ ∪ ∪ - ∪  (τροχαϊκός οκτασύλλαβος)  

Παρόµοιους συνδυασµούς επτασύλλαβων και οκτασύλλαβων γνωρίζει και η ελληνική 

στιχουργία. Ο οκτασύλλαβος και ο επτασύλλαβος στίχοι εντός ενός ποιήµατος απαντούν  στη 

βυζαντινή κοσµική και εκκλησιαστική ποίηση (Βουτιερίδης, 1929, ∆ετοράκης, 1993, 

Lauxtermann, 1999). Ακόµη ευρύτερης διάδοσης έτυχαν αυτοί οι στίχοι στο δηµοτικό 

τραγούδι, όπου ο συνδυασµός τους  εµφανίζεται σε διάφορες ρυθµικές ποικιλίες (δηλαδή 

στίχοι οµοιόρρυθµοι ή διαφορετικού ρυθµού). Γνωστό σε όλους παράδειγµα είναι τα κάλαντα, 

όπου σε µία στροφή συνδυάζονται ο ιαµβικός οκτασύλλαβος, ιαµβικός επτασύλλαβος και 

τροχαϊκός οκτασύλλαβος: 

Αρχή που βγήκε ο Χριστός, 

άγιος και πνευµατικός 

στη γη να περπατήσει 

και να µας καλοκαρδίσει100.       

Μολονότι η στροφική οκτάστιχη οργάνωση µε πλεχτή οµοιοκαταληξία του υπό εξέταση 

ποιήµατος της συλλογής υποδεικνύει εµφανώς την ιταλική έµπνευση του στιχουργού του,  

                                                 
99 Πολύ χρήσιµες από αυτή την άποψη πληροφορίες παραθέτει ο χρονογράφος και λόγιος της εποχής Etienne 
Lusignan στο έργο του Description de toute l' île de Chypre, σύµφωνα µε τον οποίο λίγοι από τους ευγενείς δεν 
κατείχαν την τέχνη του τραγουδιού και του λαγούτου, ενώ οι κυρίες έπαιζαν σπινέττο (Μαθιοπούλου-
Τορναρίτου, 1993, 376-377). Ακόµα και κατά την πολεµική περίοδο οι έµποροι µεταξύ άλλων εµπορευµάτων 
προσκόµιζαν στην Κύπρο µουσικά όργανα (Πιερής, 2008).     
100 'Οπως επισηµαίνει ο Σπαταλάς (1997δ, 176-177), ο σχηµατισµός αυτού του τύπου στροφών στα δηµοτικά 
τραγούδια απέβλεπε στην προσαρµογή τους σε ορισµένη µελωδία.  
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ασφαλώς δεν µπορεί να αποκλειστεί η επίδραση που άσκησε στον κύπριο ποιητή το ελληνικό 

δηµοτικό τραγούδι και ευρύτερα η ελληνική ποιητική παράδοση, τα λιγότερο ή περισσότερο 

εµφανή ίχνη της οποίας είναι  διάσπαρτα σε όλη τη συλλογή, όσο σε σχέση µε τα λεκτικά 

εκφραστικά µέσα (Fedina, 2003), τόσο και αναφορικά µε τη στιχουργία, εφόσον βλέπουµε 

στη συλλογή δείγµατα παραδοσιακών ελληνικών στίχων, όπως ο δεκαπεντασύλλαβος ή ο 

οκτασύλλαβος.   

2.5. Ο ΟΚΤΑΣΥΛΛΑΒΟΣ. 

Η κυπριακή συλλογή περιέχει δύο ειδών οκτασύλλαβο στίχο, έναν παροξύτονο µε εµφανή 

τροχαϊκό ρυθµό, αλλά και µερικές, αν και σπάνιες, αποκλίσεις ως προς τον τονισµό, και έναν 

οξύτονο ιαµβικό που εναλλάσσεται µε οµοιόρρυθµο ισοσύλλαβο προπαροξύτονο στίχο. Το 

γεγονός αυτό µας παραπέµπει, ασφαλώς, στην ελληνική στιχουργική παράδοση, για την οποία 

ο συνδυασµός οξύτονων και προπαροξύτονων ισοσύλλαβων στίχων αποτελεί ένα σύνηθες 

φαινόµενο, είναι όµως άγνωστο στην ιταλική στιχουργική τέχνη.   

Ο κύπριος ποιητής δείχνει προτίµηση στον παροξύτονο οκτασύλλαβο µε τροχαϊκό ρυθµό που 

απαντά και στην ιταλική στιχουργία. Στο σύνολο είναι 415 στίχοι. Όπως έχω ήδη αναφέρει 

στο προηγούµενο υποκεφάλαιο, αυτός ο στίχος κατά κανόνα τονίζεται στις µονές συλλαβές, 

όµως, και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την πρώιµη ποίηση (ιταλική και ελληνική), δέχεται και 

τονισµό σε ζυγές συλλαβές, κλονίζοντας το τροχαϊκό βάδισµα.   

Όπως φαίνεται στους Πίνακες 5 και 6, η πλειοψηφία των κυπριακών οκτασυλλάβων έχουν 

τροχαϊκό ρυθµό. Οι θέσεις προτίµησης, εκτός από την έβδοµη, είναι και η τρίτη συλλαβή, ο 

τονισµός της οποίας καλύπτει σχεδόν τα ¾ των στίχων. Την εξέχουσα θέση της τρίτης 

συλλαβής στο µετρικό προφίλ του στίχου επιβεβαιώνει και το γεγονός ότι οι τονισµένες ζυγές 

συλλαβές, όταν πρόκειται για δύο συνεχόµενους τόνους, έλκονται αποκλειστικά από την τρίτη 

συλλαβή, η δυναµική της οποίας της επιτρέπει να εξοµαλύνει τις παρεµβάσεις των δυσµενών 

για τη βασική ρυθµική γραµµή παραγόντων. Μολονότι το µετρικο-ρυθµικό σχήµα 3 7, το 

οποίο έχει ποσοτική υπεροχή σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα σχήµατα, µας παραπέµπει στο 

ιταλικό µοντέλο του στίχου101, ωστόσο η τρίτη συλλαβή δεν τονίζεται πάντα ή τονίζεται µαζί 

µε άλλες µονές συλλαβές, η συχνότητα εµφάνισης των οποίων παίρνει αρκετά µεγάλο 

                                                 
101 Για την ιταλική µετρική ο οκτασύλλαβος στίχος (ottonario) είναι στίχος µε σταθερό τονισµό (con accenti fissi) 
στην 3η και την 7η θέση. Ο τόνος της τρίτης συλλαβής λείπει από το συγκεκριµένο είδος στίχου σπανιότατα, ενώ 
ο τονισµός των άλλων µονών συλλαβών έχει προαιρετικό χαρακτήρα λόγω µη υποχρεωτικής σε αντίθεση µε την 
τρίτη και πιο σπάνιας εµφάνισης τόνων σε αυτές τις θέσεις. Βλ. Beltrami, 2002, 196-199, Menichetti, 1993, 365-
368.  
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ποσοστό. Με άλλα λόγια, αν και η τρίτη συλλαβή έχει κάποιο προβάδισµα συγκριτικά µε 

άλλες µονές συλλαβές, δεν αποτελεί όµως κάποιου είδους διακριτικό µετρικό χαρακτηριστικό, 

δεν διαθέτει παρόµοια µε την ιταλική «αποκλειστικότητα». Ο παροξύτονος οκτασύλλαβος 

στίχος της κυπριακής συλλογής µπορεί να τονιστεί σε οποιαδήποτε από τις µονές συλλαβές 

του, ενισχύοντας περισσότερο το τροχαϊκό βάδισµα απ' ό, τι αυτό συµβαίνει στον ιταλικό 

στίχο. Πάντως, είναι αξιοπρόσεχτο το γεγονός ότι ο τροχαϊκός οκτασύλλαβος της συλλογής 

έχει έντονα δυτικό «ένδυµα» όσον αφορά στη στροφική µορφή και το περιεχόµενο των 

ποιηµάτων, αποµακρύνεται όµως από τη βάση του, τον ιταλικό στίχο, και θεµελιώνεται στον 

στίχο που πηγάζει από την ελληνική παράδοση, καθώς έχει περισσότερα χαρακτηριστικά που 

τον συνδέουν µε το δηµοτικό τραγούδι παρά µε την ιταλική ποίηση102.   

Εκτός από τις µονές, ένα σηµαντικό αριθµό εµφάνισης παρουσιάζουν και οι τονισµένες ζυγές 

συλλαβές. Πρόκειται κυρίως για τη δεύτερη συλλαβή, η οποία είτε γειτνιάζει µε την επίσης 

τονισµένη τρίτη συλλαβή, που αποδυναµώνει µερικώς την ισχύ του πρώτου τόνου, είτε  χωρίς 

αυτή τη στήριξη (κάτι που εµφανίζεται ακόµη συχνότερα), δίνοντας στον στίχο ιαµβική 

έναρξη. Αντίθετα, ο τονισµός της τέταρτης συλλαβής στηρίζεται κυρίως στην αµέσως 

προηγούµενη συλλαβή, επίσης τονισµένη, και η εµφάνισή του σε άτονο περιβάλλον είναι 

πολύ περιορισµένη. Αυτό σηµαίνει ότι τη συγκεκριµένη περίοδο ο στίχος είχε ακόµα 

υπολείµµατα της αρχικής ρυθµικής ελευθερίας του. Ταυτόχρονα όµως οδηγούνταν προς την 

απόκτηση  µετρικο-ρυθµικής κανονικότητας, εφόσον ο περιορισµός της ελευθερίας αφορά 

πρωτίστως στο κεντρικό τµήµα του στίχου, όπου, σε αντίθεση µε την αρχή του, ο κλονισµός 

του ρυθµού είναι πιο αισθητός.  

Εάν στην περίπτωση του τροχαϊκού οκτασύλλαβου υπάρχει αµφιταλάντευση µεταξύ ιταλικής 

και ελληνικής επίδρασης στον στίχο της συλλογής, καθώς δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσο 

πρόκειται όντως για επίδραση ή για αναλογία µεταξύ τους, οι ιαµβικοί οκτασύλλαβοι 

ελληνικής καταγωγής αίρουν κάθε αµφιβολία ως προς την πρόθεση του κύπριου ποιητή για 

                                                 
102 Έχω κάνει µετρήσεις 276 τροχαϊκών οκτασύλλαβων στίχων από το ανθολόγιο της κυπριακής δηµοτικής 
ποίησης (Σακελλάριος, 1991 (№№ 45, 50, 52, 54, 55, 72. Σ. 150-2, 160-1, 163-6, 168-9, 203) και των 60 
οκτασύλλαβων στίχων (ottonari) της Canzona di Bacco του Lorenzo de’ Medici. Τα αποτελέσµατα αναδεικνύουν 
τη συσχέτιση ανάµεσα στην κυπριακή συλλογή και τα κυπριακά δηµοτικά τραγούδια: η τρίτη συλλαβή τονίζεται 
σε 70,6% και 72,5% των στίχων αντίστοιχα. Αντιθέτως, στο ιταλικό ποίηµα ο τονισµός της τρίτης συλλαβής 
παραλείπεται µόνο στους δύο από τους 60 στίχους, δηλαδή η εµφάνισή του καλύπτει το 96,7% των στίχων. 
Ακόµα ένα σηµείο σύγκλισης του δηµοτικού τραγουδιού και των στίχων της συλλογής είναι η προτίµηση της 
πρώτης συλλαβής µεταξύ αυτής και της πέµπτης για να είναι τονισµένη, ενώ στο ιταλικό ποίηµα, αντίθετα, ο 
τονισµός της πέµπτης συλλαβής είναι συχνότερος από την πρώτη. Κάτι που αντιτάσσει τον οκτασύλλαβο της 
συλλογής στις άλλες δύο οµάδες των στίχων είναι η µεγαλύτερη κανονικότητά τους, τοποθέτηση του τόνου στις 
µονές συλλαβές και αποφυγή των ζυγών. Ο κυπριακός στίχος είναι πιο χαλαρός αναφορικά µε αυτό το θέµα και 
χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη ελευθερία.   
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πρωτότυπους πειραµατισµούς µε το µετρικό υλικό, οι οποίοι παρουσιάζουν ένα κράµα 

δυτικών και ελληνικών στοιχείων. Ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι η 

πρόσθεση στη σειρά των οκτάστιχων ποιηµάτων µε στροφικά σχήµατα ιταλικής προέλευσης, 

αλλά και σε ανάλογο µε τον ιταλικό τροχαϊκό οκτασύλλαβο, ποιηµάτων πανοµοιότυπης 

µορφής, τα οποία όµως διαθέτουν πολύ πιο έντονο ελληνικό χαρακτήρα χάρη στην 

αντικατάσταση του τροχαϊκού µε τον ιαµβικό οξύτονο και προπαροξύτονο στίχο, άγνωστο  

στην ιταλική στιχουργία.   

Το µεγαλύτερο µέρος από τους ιαµβικούς οκτασύλλαβους της συλλογής ανήκει στους 

οξύτονους στίχους, οι οποίοι εναλλάσσονται ελεύθερα µε στίχους προπαροξύτονους (Πίνακες 

7, 8). Τονίζονται κυρίως ζυγές συλλαβές, αρκετά συχνά παρατηρείται η συνήθης για τους 

στίχους αντικατάσταση του τόνου της δεύτερης συλλαβής µε τον τόνο στην πρώτη. Ο 

τονισµός άλλων µονών συλλαβών (της τρίτης και της πέµπτης) γενικώς αποφεύγεται, και 

ακόµα και στην παρουσία του η ρυθµική διαταραχή στις πλείστες περιπτώσεις δεν είναι 

αισθητή. Η αποδυνάµωση του τόνου σε ανεπιθύµητες θέσεις ή η εξοµάλυνση των διαταραχών 

γίνεται µε τεχνικές, όπως η διαµεσολάβηση συντακτικής ή νοηµατικής παύσης, ο 

λειτουργικός χαρακτήρας της τονισµένης λέξης, η τοποθέτηση της λέξης µε τόνο στην αρχική 

συλλαβή µετά από µία προπαροξύτονη λέξη, αρκετά παραδείγµατα των οποίων είδαµε πιο 

πάνω αναφορικά µε τον ενδεκασύλλαβο στίχο (βλ. υποκεφ. 2.1):   

125,12 πουλιά, µεν κιλαδήσετε 

139,3 / 151,3 γιατί δεν ηµπορώ να πω103  

125,39 αλίµονον, τίντ’ αδικιά 

151,9 εµέν κείνη γλυκιά θωρεί  

151,12 να στέκεται πάντα µονό. 

125, 32 έλα, πάρ’ µε, δίχα ζηµιά.  

Χαρακτηριστικότατη για τη στιχουργία της κυπριακής συλλογής είναι και η τεχνική 

συνδυασµού του αρνητικού µορίου «δεν» στη µετρικά δυνατή θέση και ενός δισύλλαβου 

ρήµατος µε τονισµένη την αρχική συλλαβή: 

125,19 πλάσµαν, το δεν είχεν µοιαστόν 

 Αν και ο στίχος αυτός ανήκει στην ελληνική παράδοση και πηγάζει από αυτή, ασφαλώς τα 

γενικά ποιητικά συµφραζόµενα, δηλαδή ο έντεχνος χαρακτήρας της ποίησης στη συλλογή, η 

επιλογή θεµάτων και, συνεπώς, λεξιλογίου, άφησαν το στίγµα τους, δίνοντας λόγο ύπαρξης σε 

                                                 
103 Όλο το τετράστιχο του ποιήµατος αρ.139 και, συνεπώς, ο συγκεκριµένος στίχος, επαναλαµβάνεται χωρίς 
καµιά παραλλαγή στο ποίηµα 151.  
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κάποιες µεταβολές σε σχέση µε τη δηµοτική ποίηση. Έτσι, ο στίχος των δηµοτικών 

τραγουδιών είναι γενικώς πιο αραιά τονισµένος, ενώ στην κυπριακή συλλογή ή αναλογία 

µεταξύ των στίχων τριών τόνων και των στίχων δύο τόνων είναι 3 προς 1. Αντίστροφη 

αναλογία έχουµε στα δηµοτικά τραγούδια, όπου οι στίχοι µε δύο τόνους είναι δύο φορές 

περισσότεροι από εκείνους µε τρεις τόνους104. Μόνο σε ένα στίχο της συλλογής απαντά το 

σχήµα 2 8, συχνότατο στο δηµοτικό τραγούδι, λείπουν εντελώς τα σχήµατα 4 8 και 1 8, σε 

µειωµένο βαθµό σε σχέση µε το δηµοτικό τραγούδι εµφανίζεται το σχήµα 4 6. Αντίθετα, η 

µεγαλύτερη ρυθµική ποικιλία του οκτασύλλαβου της συλλογής, που υλοποιείται στα σχήµατα 

µε τέσσερις τονισµένες συλλαβές και οφείλεται κυρίως στη γειτνίαση δύο τονισµένων 

συλλαβών, απουσιάζει σχεδόν παντελώς από το δείγµα δηµοτικής ποίησης που έχει εξεταστεί 

και σχεδόν χωρίς ενδοιασµούς θα µπορούσαµε να γενικεύσουµε τη διατύπωση αναφορικά µε 

το σύνολο της κυπριακής δηµοτικής ποίησης. Αυτό συµβαίνει εξαιτίας της περισσότερης 

κανονικότητας και ρυθµικής τακτοποίησης της δηµοτικής ποίησης σε σχέση µε τον στίχο της 

συλλογής.  

Βέβαια, οφείλουµε να διατηρήσουµε κάποιες επιφυλάξεις, καθώς η εξαγωγή των 

συµπερασµάτων αυτών στηρίζεται σε αρκετά µικρό δείγµα στίχων, το οποίο είχαµε στη 

διάθεση µας (70 και 84 στίχοι). Παρόλα αυτά, η τάση είναι προφανής, κάτι που µπορεί να 

φανεί χρήσιµο κατά την εξαγωγή γενικότερων συµπερασµάτων. 

2.6. Ο ∆ΕΚΑΠΕΝΤΑΣΥΛΛΑΒΟΣ. 

Ο δεκαπεντασύλλαβος, ο πιο αντιπροσωπευτικός στίχος της έµµετρης παραγωγής της 

περιόδου, δεν µπορούσε, φυσικά, να λείπει από την ποιητική συλλογή, η οποία εντάσσεται 

στον ελληνικό λογοτεχνικό χώρο της εποχής, παρόλο που ήταν εµπνευσµένη από την ιταλική 

κουλτούρα. Κοινή πρακτική για την ελληνική λογοτεχνική παραγωγή της περιόδου 

αποτελούσε ο δανεισµός των δυτικής προέλευσης θεµάτων και µοτίβων, τα οποία έπαιρναν 

οικεία για τον ελληνόφωνο αναγνώστη (ή ακροατή) εξωτερική όψη. Παρόµοια τεχνική 

χρησιµοποιεί και ο κύπριος ποιητής σε µερικά σηµεία της εν λόγω συλλογής, όπου η δυτική 

σκέψη ενσαρκώνεται στην ελληνική µορφή. Πρόκειται πρωτίστως για τη µετάφραση ενός 

σονέτου του Sannazzaro (ποίηµα αρ.114 της συλλογής), όπως και τα άλλα ποιήµατα της 

σειράς (αρ.112-115), τα οποία µετέρχονται τα συνηθέστατα για την ιταλική αναγεννησιακή 

                                                 
104 Έγιναν µετρήσεις 84 οξύτονων και προπαροξύτονων οκτασύλλαβων στίχων από τον Σακελλάριο (1991), 
ποιήµατα № 43 και 53 (σελ. 149, 166-68),  αριθµός ανάλογος µε τους 70 στίχους της συλλογής.  
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ποίηση µοτίβα, γράφονται όµως σε δεκαπεντασύλλαβους στίχους. Αυτό το γεγονός δεν 

φαίνεται να επηρέασε µε κάποιον τρόπο τη δοµή του παραδοσιακού στίχου, τουλάχιστον όσον 

αφορά στις ρυθµικές του ποικιλίες, τις οποίες πραγµατευόµαστε τη δεδοµένη στιγµή. Είναι 

ένας κανονικός δεκαπεντασύλλαβος, ο οποίος χωρίζεται σε δύο ηµιστίχια, το πρώτο 

οκτασύλλαβο µε σταθερό τόνο στην έκτη ή στην όγδοη συλλαβή, και το δεύτερο 

επτασύλλαβο, το οποίο πάντα τονίζεται στην προτελευταία (14η) συλλαβή.  Ο στίχος της 

συλλογής παρουσιάζει αρκετή ποικιλία. Στο σύνολο 186105  δεκαπεντασύλλαβων έχουν 

εντοπιστεί 70 διαφορετικά ρυθµικά σχήµατα (Πίνακες 9, 10, 11).  

Ωστόσο ο βασικός ρυθµός του παραµένει ο ιαµβικός. Από τις µονές συλλαβές τονίζεται η 

τρίτη και η αντίστοιχή της στο δεύτερο ηµιστίχιο ενδέκατη (3,2% και 3,8%, δηλαδή 6 και 7 

στίχοι επί του συνόλου 186 στίχων). Ακόµα λιγότεροι είναι οι στίχοι µε τονισµένη την πέµπτη 

συλλαβή (3 ή 1,6%)106. Σε όλες τις περιπτώσεις ο τόνος σε αυτές τις θέσεις επιτρέπεται, όταν 

η τρίτη (ή η πέµπτη) συλλαβή αποτελεί και την πρώτη συλλαβή λέξης: 

140, 10 βάλλω πάλε στην δόλιαν µου καρδιάν κινούργιον βέλος.     

150,22 να’ σαι πάντα φυλάµενος µε όπλα της αξίας 

113,6 κ’ ελάλεµ µου «µεν σ’ αρνηθώ ποτές, τον άγγελόν µου».    

Μόνο σε µία περίπτωση ο τόνος αυτός ανήκει στη δεύτερη συλλαβή µιας λέξης, και αυτή 

είναι η περίπτωση συνάντησης δύο τόνων: 

150,15 ∆ιατί το ξερόν δέντρος µου φήµης καρπόν ουκ έχει 

Παρόµοιο τονισµό επισηµαίνει και η ∆εληγιαννάκη για τον Ερωτόκριτο ( Deliyannaki, 1995, 

32): 

                                                 
105 Για µερικά από τα ποιήµατα της συλλογής, το χαρακτηριστικό γνώρισµα των οποίων είναι η πολυµετρία 
(συνδυασµός στίχων διαφορετικής έκτασης ή και ρυθµού), καµιά φορά είναι δύσκολος ο καθορισµός του µήκους 
και, συνεπώς, του είδους του στίχου. Εξαρτάται δηλαδή από το εάν αποδεχόµαστε τη χασµωδία ή τη συνίζηση 
σε ορισµένα σηµεία του. ∆ιαφορετικά από την εκδότρια της συλλογής βλέπω τους στίχους 144,1 / 144,4 / 146,6, 
οι οποίοι αναφέρονται ως δεκατρισύλλαβοι (1975, 59).  
144,1 Ο άγγελος ο αιστητός, οπού ’βλεπεν την ζων µου 
144,4 ίνα µε ρύσης, Κύριε, εχ του πυρός το σκότον 
146,6 ώστι ο ήλιος σφαιρικά να στρέφετο στον Ταύρο   
Και στις τρεις περιπτώσεις θεωρώ ότι στα σηµεία συνάντησης φωνηέντων υπάρχει χασµωδία και όχι συνίζηση, 
διότι η συνίζηση τριών φωνηέντων, όπως και η συνίζηση µεταξύ του άρθρου και του ουσιαστικού (η επιθέτου) 
δεν συµβαδίζουν µε την πρακτική της συλλογής, στην πρώτη περίπτωση συνιζάνονται συνήθως µόνο τα πρώτα 
δύο φωνήεντα και στη δεύτερη πάντα έχουµε χασµωδία (βλ. το αντίστοιχο κεφάλαιο). Όσο για τη χασµωδία 
στην τοµή του δεκαπεντασύλλαβου, είναι ένα φαινόµενο καθόλου σπάνιο. Για το ζήτηµα, σε ποιο είδος ανήκουν 
αυτοί οι στίχοι βλ. επίσης M. Peri (1996).    
106 Είναι αξιοπερίεργο πως κατά την περιγραφή του δεκαπεντασύλλαβου στη βιβιλιογραφία γίνεται αναφορά στη 
δυνατότητα τονισµού της τρίτης συλλαβής, χωρίς να γίνεται µνεία στη δυνατότητα τονισµού και της πέµπτης 
συλλαβής. Πάντως, όπως έδειξαν οι µετρήσεις της ∆εληγιαννάκη, αυτό το φαινόµενο παρατηρείται σε όλα τα 
έργα της κρητικής Αναγέννησης που είχε εξετάσει, αλλά και στη δηµοτική ποίηση (Deliyannaki, 1995, 30-32 και 
∆εληγιαννάκη, 2000, 185).  
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Μακρά ’σαν, µακρά βρίσκετον ένας από τον άλλο (∆ 847) 

Αναµενόµενος είναι ο συχνός τονισµός της πρώτης και της ένατης (λίγο χαµηλότερο ποσοστό 

από την πρώτη) συλλαβών, ενώ, ταυτόχρονα, οι συλλαβές που προηγούνται (ή έπονται, όταν 

πρόκειται για πρώτο ηµιστίχιο) του βασικού (σταθερού) τόνου, δηλαδή η έβδοµη και η 

δέκατη τρίτη, δεν τονίζονται ποτέ.      

Στην υπόθεση ότι ο κύπριος ποιητής προσπαθεί να τηρήσει κανονική για τον ιαµβικό ρυθµό 

κατανοµή των τόνων συνηγορεί και η αποφυγή τονισµού των µονών συλλαβών και στα δύο 

ηµιστίχια. Στην περίπτωση τονισµού της τρίτης ή της πέµπτης συλλαβής του πρώτου 

ηµιστιχίου η ενδέκατη συλλαβή στο δεύτερο ηµιστίχιο πάντα παραµένει άτονη. Αυτή η 

παρατήρηση δεν ισχύει όµως για τις αρχικές συλλαβές των δύο ηµιστιχίων.   

Όσον αφορά στη µορφή του πρώτου ηµιστιχίου (οξύτονη ή προπαροξύτονη), ο 

δεκαπεντασύλλαβος της κυπριακής συλλογής παρουσιάζεται ως αρκετά ισορροπηµένος 

στίχος, χωρίς να υπάρχει δηλαδή κάποια καταφανής προτίµηση του ενός ή του άλλου, αν και 

εύλογα θα αναµέναµε, λαµβανοµένης υπόψη της γενικότερης  «ιταλικής» ατµόσφαιρας που 

επικρατεί στη συλλογή, να εκπροσωπείται σε αυτήν µε πιο σηµαντικό ποσοστό η 

προπαροξύτονη µορφή, η οποία θυµίζει τον ενδεκασύλλαβο a-maiore, και χρησιµοποιείται 

από τον ποιητή στους ενδεκασύλλαβους. Αντίθετα, υπάρχει µία ελαφριά τάση προτίµησης του 

οξύτονου πρώτου ηµιστιχίου, η διαφορά αυτή όµως είναι ασήµαντη (κατά 14 στίχους).   

Σε γενικές γραµµές ο δεκαπεντασύλλαβος είναι πλήρως ενταγµένος στο πλαίσιο της κοινής 

για την περίοδο στιχουργικής πρακτικής και δεν παρουσιάζει κάποιες σηµαντικές αποκλίσεις 

από τον κρητικό δεκαπεντασύλλαβο. Αντιπαραβάλλοντας τον στίχο της κυπριακής συλλογής 

µε τις µετρήσεις της Ν. ∆εληγιαννάκη107στα κρητικά έργα, µπορούµε να διαπιστώσουµε τον 

ίδιο περίπου µέσο όρο τονικής πυκνότητας του στίχου: σε όλα τα έργα προηγείται µε διαφορά 

ο στίχος µε πέντε τονισµένες συλλαβές, ακολουθούν µε φθίνουσα σειρά οι στίχοι µε τέσσερις, 

έξι και τρεις τόνους. Ωστόσο, υπάρχει διακύµανση από έργο σε έργο ως προς την ποσοτική 

τους έκφραση, συγκεκριµένα οι κυπριακοί δεκαπεντασύλλαβοι επιδεικνύουν υψηλότερο 

ποσοστό στίχων µε πέντε και τέσσερις τονισµένες συλλαβές (50,5% και 30,1% αντίστοιχα 

έναντι σε κατά µέσο όρο 40% και 27%) και χαµηλότερο ποσοστό στίχων µε έξι τόνους 

(17,7% έναντι 24,5% περίπου)108. Η ∆εληγιαννάκη περιλαµβάνει επίσης στίχους µε επτά και 

                                                 
107 Deliyannaki, 1995, 44 (συγκριτικός πίνακας αριθµού τόνων ανά στίχο στα ακόλουθα έργα:  Ερωτόκριτος, 
Θυσία του Αβραάµ, Ερωφίλη. Προστίθενται και δεδοµένα από ένα µικρό δείγµα δηµοτικών τραγουδιών), 45 και 
202 (Πίνακας µετρικο-ρυθµικών σχηµάτων των προαναφερθέντων έργων). 
108 Σύµφωνα µε τον Mackridge (1990β), στις πλείστες περιπτώσεις τα ηµιστίχια του δεκαπεντασύλλαβου της 
προφορικής παράδοσης αποτελούνται το καθένα από δύο "µετρικές λέξεις" (metrical words) ή, αλλιώς, έχουν 
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οκτώ τόνους, ενώ στη συλλογή δεν υπάρχουν ρυθµικές παραλλαγές αυτού του τύπου (για 

αυτή τη διαφορά ίσως να ευθύνεται η διαφορετική ερµηνεία κάποιων λειτουργικών λέξεων ως 

τονισµένων ή µη). Τα πρώτα δέκα ως προς τη συχνότητα εµφάνισης ρυθµικά σχήµατα 

αντιστοιχούν σε γενικές γραµµές στα δέκα επικρατέστερα σχήµατα των κρητικών 

δεκαπεντασύλλαβων. Είναι αξιοσηµείωτο ότι η µεγαλύτερη συσχέτιση, σε βαθµό σχεδόν 

απόλυτης αντιστοιχίας, παρατηρείται µεταξύ των κυπριακών ποιηµάτων και του Ερωτόκριτου, 

γεγονός που οφείλεται σε µεγαλύτερη συγγένεια του λυρικού και του επικού λογοτεχνικού 

γένους σε αντιδιαστολή προς το δραµατικό, και, συνεπώς, σε παρόµοιες λύσεις στα δύο 

πρώτα αναφορικά µε την επιλογή εκφραστικών µέσων και τη δόµηση του στίχου.    

2.7. Ο ∆ΕΚΑΕΞΑΣΥΛΛΑΒΟΣ. 

Λίγοι δεκαεξασύλλαβοι στίχοι απαντούν σε δύο ποιήµατα µικρής έκτασης της συλλογής: αρ. 

145, το οποίο συγκροτείται από οκτώ δεκαεξασύλλαβους, και αρ. 152, όπου δύο 

δεκαεξασύλλαβοι συνδυάζονται µε ενδεκασύλλαβους και δεκατρισύλλαβους στίχους. 

∆ιατηρώντας ορισµένες επιφυλάξεις ως προς τη δυνατότητα εξαγωγής γενικευµένων 

συµπερασµάτων για τα χαρακτηριστικά του δεκαεξασύλλαβου στίχου στη συλλογή λόγω του 

µικρού τους αριθµού (συνολικά υπάρχουν µόνο δέκα στίχοι), µπορούµε να συµπεράνουµε ότι 

ο δεκαεξασύλλαβος της συλλογής είναι ένας στίχος σύνθετος που αποτελείται από δύο 

παροξύτονα οκτασύλλαβα ηµιστίχια, και τα δύο τροχαϊκού ρυθµού, τα οποία χωρίζονται από 

µία σταθερή τοµή µετά από την όγδοη συλλαβή. Η ανεξάρτητη υπόσταση των δύο αυτών 

ηµιστιχίων αναδεικνύεται και από την επιτρεπόµενη σε όλα τα είδη σύνθετων στίχων 

χασµωδία µεταξύ αυτών: 

145,5 Όλες οι χαρές του κόσµου× / εδιαβήκασιν ’που µένα, 

Ελαφρώς διαφορετική τεχνική όσον αφορά στις ρυθµικές επιλογές ξεχωρίζει αυτό τον στίχο 

από τον παροξύτονο οκτασύλλαβο που εξετάσαµε στο προηγούµενο υποκεφάλαιο, παρόλο 

που τυπικά ο ίδιος στίχος µπορεί να θεωρηθεί ως τα δύο συστατικά µέρη του 

δεκαεξασύλλαβου. Στην προκειµένη περίπτωση δεν διαπιστώνονται  έντονες αποκλίσεις από 

τη βασική ρυθµική γραµµή. Οι τέσσερις περιπτώσεις τονισµού ζυγών συλλαβών πάντα 

εξοµαλύνονται µε παρέµβαση της τονισµένης µονής συλλαβής που προηγείται ή έπεται. Έτσι, 

ο τονισµός των ζυγών συλλαβών σε ένα άτονο περίγυρο, όπως συµβαίνει στην περίπτωση του 

                                                                                                                                                         
δύο τόνους (τέσσερις για όλο τον στίχο), δηλαδή ο δηµοτικός στίχος, γενικώς, είναι πιο αραιά τονισµένος. Η 
διαφορά αυτή, ασφαλώς, οφείλεται σε διαφορετικές λεξικο-συντακτικές δοµές, τις οποίες χρησιµοποιεί η 
δηµοτική και η προσωπική ποίηση.       
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οκτασύλλαβου αποφεύγεται. Επιπλέον, οι εν λόγω ρυθµικές αποκλίσεις συµβαίνουν  κυρίως 

στο αρχικό µέρος του στίχου (πρώτο ηµιστίχιο) και αποφεύγονται στο δεύτερο µισό του109. Τα 

σηµεία σύγκρουσης δύο τόνων βρίσκονται, όπως και στον οκτασύλλαβο στίχο, στην περιοχή 

της τρίτης συλλαβής και των δύο ηµιστιχίων (ενδέκατη συλλαβή αντίστοιχα για το δεύτερο 

ηµιστίχιο): 

145,3 οι πικρές έννοιες την θλίψην, τότ’ αξάφτει το λαµπρόµ µου 

145,6 αυτή τύχη µου µε σύρνει πάντα πάθη, πάντα πένα˙ 

152, 5 Όλες οι χαρές σ’ αυτόν µου προξενούν πλήξην και βάρος 

152,6 και τα δάκρυα  όσα να χύσω τάχα φέρνουµ µε στο θάρος.  

Συνολικά, τα µετρικο-ρυθµικά σχήµατα του δεκαεξασύλλαβου στίχου της συλλογής είναι τα 

εξής:  

από ένα στίχο έχουν τα σχήµατα 

1 5 7 / 11 13 15 

1 5 7 / 11 12 15    

1 5 7 / 11 15    

3 7 / 9 13 15  

3 7 / 11 13 15 

2 3 7 / 9 11 13 15 

από δύο στίχους έχουν τα σχήµατα 

3 5 7 / 11 15 

3 4 7 / 9 11 15  

 Σε σχέση µε τον δεκαεξασύλλαβο, το ερώτηµα που παρουσιάζει ίσως τις περισσότερες 

δυσκολίες, αφορά στην καταγωγή αυτού του στίχου. Από τη µία πλευρά, όπως υποστηρίζει η 

Σιαπκαρά - Πιτσιλλίδου (1975, 40), ο κυπριακός δεκαεξασύλλαβος αντιστοιχεί στο doppio 

ottonario, και, συνεπώς, θα ήταν πιθανή η ιταλική προέλευση του στίχου. Ωστόσο, σύµφωνα 

µε τους ιταλούς µετρικολόγους, στην ιταλική στιχουργική παράδοση ο στίχος αυτός είναι 

σχετικά σπάνιος. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Menichetti, δεν είναι εύκολο να βρεθούν 

άλλοι «διπλοί οκτασύλλαβοι» πέραν αυτών που είχε χρησιµοποιήσει ο Carducci (Menichetti, 

1993, 136). Παρόλο που ο στίχος του Carducci έχει ανάλογα προς τον κυπριακό 

δεκαεξασύλλαβο µετρικο-ρυθµικά χαρακτηριστικά, ακόµα και σε ό, τι αφορά τη στροφική 

                                                 
109 Παρόµοια εικόνα µπορούµε να παρατηρήσουµε και στον ιαµβικό δεκαπεντασύλλαβο, όπου οι περιπτώσεις 
τονισµού της τρίτης ή της πέµπτης συλλαβής υπερβαίνουν ποσοτικά τις περιπτώσεις τονισµού των αντίστοιχων 
θέσεων στο δεύτερο ηµιστίχιο.  
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του οργάνωση ανά δίστιχο µε ζευγαρωτή οµοιοκαταληξία, ωστόσο η µεταγενέστερη 

χρονολόγησή του, σαφώς, αποκλείει την πιθανή επίδρασή του στον κύπριο ποιητή. Στον 19ο 

αιώνα ανάγεται ο στίχος αυτός και στον χώρο της ελληνικής στιχουργίας. Σύµφωνα µε τον 

Βουτιερίδη (1929,108), ο πρώτος που µεταχειρίστηκε τον τροχαϊκό δεκαεξασύλλαβο ήταν ο 

Αλέξανδρος Σούτσος (κάτι που σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα δεν ευσταθεί πια). Η 

ύπαρξη αυτού του είδους στίχου στην ελληνική δηµοτική ποίηση απορρίπτεται από τον 

Βουτιερίδη κατηγορηµατικά. Κρίνοντας ότι ο µεγαλύτερος σε έκταση στίχος της δηµοτικής 

παράδοσης είναι ο δεκαπεντασύλλαβος, θεωρεί πως ο παροξύτονος δεκαεξασύλλαβος δεν 

είναι παρά δύο τροχαϊκοί οκτασύλλαβοι τοποθετηµένοι αυθαίρετα από τους εκδότες σε µία 

σειρά (σ. 241-242). Εάν ο Βουτιερίδης επικαλείται ως απόδειξη του πιο πάνω τη σποραδική 

εµφάνιση οµοιοκαταληξίας µεταξύ των ηµιστιχίων, το ίδιο επιχείρηµα µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε και εδώ αναφορικά µε τον δεκαεξασύλλαβο της συλλογής, αλλά µε το 

ακριβώς αντίθετο σκεπτικό: η απουσία της οµοιοκαταληξίας ανάµεσα στα ηµιστίχια συνιστά 

αρκετά αξιόπιστη ένδειξη πως πρόκειται για έναν στίχο, αν και αποτελούµενο από δύο ίσα 

µέρη, και όχι για δύο. Όλα τα ποιήµατα της συλλογής, συµπεριλαµβανοµένων και των 

γραµµένων σε οκτασύλλαβο, έχουν στροφική οργάνωση, η οποία προβλέπει οµοιοκαταληξία. 

Η δυνατότητα εµφάνισης στη συλλογή τετράστιχων στροφών της δηµοτικής ποίησης, όπου 

οµοιοκαταληκτούν µόνο ο δεύτερος και ο τέταρτος στίχος φαίνεται εξαιρετικά 

αποµακρυσµένη από την πραγµατικότητα (κάτι που θα συνέβαινε, αν αποδεχόµασταν τη 

διαίρεση του δεκαεξασύλλαβου σε δύο οκτασύλλαβους στίχους). Τη θέση του Βουτιερίδη 

υιοθετεί και ο Κ. Χρυσάνθης (1965) αναφορικά µε την κυπριακή δηµοτική ποίηση, σύµφωνα 

µε τον οποίο ο παροξύτονος τροχαϊκός δεκαεξασύλλαβος είναι ένας στίχος άγνωστος στη 

λαϊκή ποιητική παραγωγή της Κύπρου. Πάντως, ένα ποίηµα σε αυτού του είδους στίχο 

περιλαµβάνει ο Σακελλάριος (1991, 204-205, αρ. 76,1-2) στη συλλογή κυπριακών δηµοτικών 

ασµάτων. Παραθέτω τους πρώτους έξι στίχους:  

Όλυµπε όπου τα ύψη της γενναίας κορυφής σου, 

προ αιώνων τα σεµνύει ο λαµπρός φύλαξ της νήσου, 

ο σταυρός του ποιητού µας, ον η τρισµακαρισµένη, 

εφωτίστηκε να θέση η βασίλισσα Ελένη, 

θάµµατα πολλά µεάλα καθ’ εκάστην να θωρούµεν, 

και τ’ όνοµα του κυρίου ευλαβώς να προσκυνούµεν  

Όµως το παραπάνω «Άσµα Ιδαλέως τινός περί αποπείρας επαναστάσεως εν Κύπρω τω 1833» 

είναι, όπως διαφαίνεται και από τον τίτλο, πολύ µεταγενέστερο της ανώνυµης κυπριακής 
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συλλογής, επιπλέον δεν είναι σίγουρη η γνησιότητα της λαϊκής προέλευσης του µέτρου που 

χρησιµοποιείται, δεν µπορεί δηλαδή να αποκλειστεί και η πιθανότητα να οφείλεται η επιλογή 

του σε επίδραση  της έντεχνης ποίησης.  

Ως πιο πιθανή φαίνεται η αναγωγή του δεκαεξασύλλαβου στίχου της συλλογής στη λόγια 

παράδοση. Το ενδιαφέρον για την αρχαία κληρονοµιά, το οποίο εκδηλώνεται από καιρό σε 

καιρό κατά τη διάρκεια όλου του Μεσαίωνα, κορυφώνεται στην ιταλική Αναγέννηση. Σε αυτό 

το πλαίσιο λειτουργεί και η γνωστή όσο στο Βυζάντιο, τόσο και στον δυτικό πολιτισµό 

θεώρηση της σύγχρονης στιχουργίας µέσα από το πρίσµα της αρχαίας, η οποία σε πρακτικό 

επίπεδο εκφραζόταν µεταξύ άλλων και ως απόπειρες ανασύνθεσης των αρχαίων 

προσωδιακών µετρικών µορφών είτε εφαρµόζοντας τους κανόνες της αρχαίας προσωδίας στις 

νέες γλώσσες, είτε αντικαθιστώντας την προσωδιακή τους βάση µε βάση τονική, όπου οι 

µακρές συλλαβές αντιστοιχούσαν στις τονισµένες και οι βραχείς στις άτονες. Μπορούµε, 

λοιπόν, να υποθέσουµε ότι το γενικό κλίµα, µέσα στο οποίο έγινε η συγγραφή της συλλογής 

(στο πλαίσιο του οποίου µία από τις βασικές αρχές  επιτυχηµένης λογοτεχνικής 

δραστηριότητας ήταν το imitatio auctorum) ώθησε τον κύπριο ποιητή στην αναπαραγωγή 

αρχαίων ελληνικών µορφών, στην προκειµένη περίπτωση του αρχαίου ακατάληκτου 

τετράµετρου (δεν θεωρώ διόλου τυχαίο και το γεγονός ότι η επανεµφάνιση αυτού του στίχου 

τον 19ο αιώνα συνδέεται µε ποιητική παραγωγή προσανατολισµένη στην αναβίωση των 

αρχαίων µέτρων110.)  Η υπόθεση αυτή φαίνεται να είναι και η πιο πιθανή, λαµβανοµένου 

υπόψη του πολυσύνθετου χαρακτήρα της συλλογής, αρχίζοντας από την επιλογή θεµάτων ως 

και τη χρήση των µετρικών µορφών.  

2.8. Ο ∆Ω∆ΕΚΑΣΥΛΛΑΒΟΣ. 

Εξίσου ενδιαφέροντα, αλλά και δυσαπάντητα ερωτήµατα γεννά και ο δωδεκασύλλαβος στίχος 

της κυπριακής ποιητικής ανθολογίας. Το µοναδικό ποίηµα της συλλογής (αρ. 97), στο οποίο 

απαντά ο εν λόγω στίχος, εµπεριέχει συνολικά 52 δωδεκασύλλαβους στίχους, οι περισσότεροι 

από τους οποίους (44 στίχοι) έχουν προπαροξύτονη κατάληξη, ενώ οι υπόλοιποι οκτώ είναι 

οξύτονοι. Στον δωδεκασύλλαβο της συλλογής επικρατεί ιαµβικός ρυθµός (Πίνακας 12).  

Σχεδόν όλοι οι στίχοι τονίζονται στις ζυγές συλλαβές µε ένα µικρό αριθµό εξαιρέσεων, όπου 

µία ζυγή τονισµένη συλλαβή ακολουθεί µία, επίσης τονισµένη, µονή. Σε µία περίπτωση η 

                                                 
110 Την αναλυτική παρουσίαση των θέσεων της Αθηναϊκής σχολής όσον αφορά στην αρχαία και τη νεοελληνική 
στιχουργική βλ. Γαραντούδης, 1989. 
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τονισµένη 9η συλλαβή εµφανίζεται χωρίς να υπάρχει τόνος σε µία από τις γειτονικές ζυγές 

συλλαβές, όµως αυτή η συλλαβή είναι πρώτη συλλαβή λέξης, της οποίας προηγείται µία 

προπαροξύτονη λέξη, ένα ευνοϊκό περιβάλλον για εξοµάλυνση του κλονισµού του ρυθµού: 

97, 14 γιατί νερόν ευρίσκουσιν όπου να παν 

 Η πρώτη συλλαβή, η οποία συχνά τονίζεται σε στίχους ιαµβικού ρυθµού, και ο 

δωδεκασύλλαβος από αυτή την άποψη δεν αποτελεί εξαίρεση, δεν λαµβάνεται υπόψη ως ένας 

κλονίζων τον ρυθµό παράγοντας. Εξάλλου σε αρκετές περιπτώσεις (κάθε δεύτερη στροφή του 

ποιήµατος) η πρώτη τονισµένη συλλαβή ανήκει στη λέξη «τώρα», η οποία µπορεί να 

αντικατασταθεί µε τον διαλεκτικό τύπο «τωρά».   

Η κατανοµή των τόνων και η συχνότητα εµφάνισής τους καταγράφονται στον Πίνακα 13. 

Μολονότι η εναλλαγή ισοδύναµων προπαροξύτονων και οξύτονων δωδεκασύλλαβων 

αυτόµατα τοποθετεί τον στίχο µάλλον στο πεδίο της ελληνικής στιχουργίας παρά της ιταλικής, 

ωστόσο η ταύτιση αυτού του στίχου µε στίχο δηµοτικό είναι προβληµατική, καθώς ο 

δωδεκασύλλαβος της λαϊκής παράδοσης έχει σταθερή τοµή µετά από την έβδοµη συλλαβή: 

Κάτου ’ς την άσπρη πέτρα / και ’ς το κρυό νερό, 

εκεί κείτεται ο Γιάννος, /  τ’ Ανδρονίκου γιος, 

κοµµένος και σφαµένος / κι’ ανεγνώριστος.111   

Από την άλλη πλευρά, η στροφική οργάνωση του ποιήµατος σε τερτσίνες παραπέµπει στην 

ιταλική ποίηση. Το γεγονός αυτό ώθησε τη Marcheselli Loukas (1991b, 23) να αναφερθεί 

στην αντιστοιχία των τονικών σχηµάτων των πλείστων στίχων, οι οποίοι έχουν τον τελευταίο 

τους τόνο στη δέκατη συλλαβή, µε τον ιταλικής προέλευσης ενδεκασύλλαβο. Όντως, όµοια µε 

τον δωδεκασύλλαβο δοµή (συλλαβική έκταση, αλλά και ορισµένες ρυθµικές ποικιλίες) 

παρουσιάζουν και οι ενδεκασύλλαβοι µε προπαροξύτονη κατάληξη (endecasillabi sdruccioli). 

Εντούτοις, η σχέση αυτή είναι µάλλον φαινοµενική, καθώς τα ρυθµικά χαρακτηριστικά του 

δωδεκασύλλαβου, αν τα δούµε ως ένα σύνολο και όχι ως αποµονωµένα σχήµατα, 

διαφοροποιούνται από τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ενδεκασύλλαβου. Καταρχήν, ο 

συγκεκριµένος δωδεκασύλλαβος δεν διαθέτει τις τονικές ελευθερίες του ενδεκασύλλαβου. Ο 

σταθερός ιαµβικός ρυθµός τον ξεχωρίζει όχι µόνο από τον ιταλικό στίχο, αλλά ακόµη και από 

τον ενδεκασύλλαβο της συλλογής, ο οποίος, όπως διαφάνηκε, χαρακτηρίζεται από 

περισσότερη κανονικότητα ως προς τη διατήρηση της βασικής ιαµβικής γραµµής σε σχέση µε 

τον ιταλικό. Η αναπαιστική ή η δακτυλική έναρξη, η οποία θεωρείται απολύτως κανονική για 
                                                 
111 Πολίτης Ν., χχ, σ.108 ( Αρ. 71, 1-3) 
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τον ενδεκασύλλαβο στίχο, δεν παρατηρείται στον δωδεκασύλλαβο. Παρόλα αυτά, 

επιστρέφοντας στην παρατήρηση της Marcheselli Loukas, µία ορισµένη σχέση αναλογίας µε 

τον ιταλικό στίχο υπάρχει, όµως όχι τόσο ως προς τα κοινά µετρικά χαρακτηριστικά τους, όσο 

ως προς τον κοινό τους σκοπό και αιτιολογία ύπαρξης. Πρόκειται για τάση, που ήδη 

αναφέρθηκε στο προηγούµενο υποκεφάλαιο, η οποία σκόπευε στην εισαγωγή των αρχαίων 

µετρικών µορφών στην ιταλική στιχουργία και είχε εντονότερη παρουσία στην 

αναγεννησιακή ιταλική ποίηση τον 16ο αιώνα. Οι ποιητές επετύγχαναν την επιθυµητή 

αναλογία των ιταλικών µε τα αρχαία µέτρα µέσω διάφορων οδών, από επινοήσεις στίχων 

«άνευ προηγουµένου» στην ιταλική παράδοση µέχρι ποικίλου είδους προσαρµογές των 

στίχων, οι οποίοι ήδη είχαν µία κατοχυρωµένη θέση στην ιταλική στιχουργία. Μια από αυτές 

τις οδούς ήταν η απόδοση του αρχαίου ιαµβικού τρίµετρου µε προπαροξύτονο 

ενδεκασύλλαβο 112 . Όπως σηµειώνει ο Elwert (1976, 179-180), τη βάση αυτού του 

ενδεκασύλλαβου συνιστούσε το λατινικό ιαµβικό τρίµετρο στην πιο απλή (κανονική) του 

µορφή, χωρίς, δηλαδή, να λαµβάνεται υπόψη η δυνατότητα ανάλυσης των µακρών του 

συλλαβών
113. Η προπαροξύτονη κατάληξη δικαιολογούνταν µε την ιδιότητα της τελευταίας 

συλλαβής του ιαµβικού τρίµετρου να είναι αδιάφορος (elementum anceps), δηλαδή ή µακρά ή 

βραχεία. Αυτό το ληκτικό σηµείο ήταν και το κύριο γνώρισµα που συνέδεε αυτόν τον στίχο 

µε τον αρχαίο. Κατά τα άλλα (οι θέσεις δηλαδή των τόνων και της τοµής) αυτός ο 

προπαροξύτονος ενδεκασύλλαβος διατηρούσε τις αρχές της ιταλικής στιχουργικής και δεν 

διέφερε από τον κανονικό ενδεκασύλλαβο. Παρόµοια κίνητρα για µίµηση των αρχαίων 

προτύπων ως µιας από τις υποστάσεις του αναγεννησιακού πολιτισµού, η οποία διαδόθηκε, 

όπως και ο πετραρχισµός, εκτός των ιταλικών ορίων, ώθησαν, πιστεύω, τον κύπριο ποιητή 

στο να δοκιµάσει τις δυνάµεις του και στη σύνθεση καινούργιων µέτρων µε πρότυπο τα 

αρχαία. Κοινή για τον ιταλικό προπαροξύτονο ενδεκασύλλαβο και τον δωδεκασύλλαβο της 

συλλογής είναι και η «καταγωγή» τους από το αρχαίο ιαµβικό τρίµετρο, και η µέθοδος 

                                                 
112 Ο στίχος αυτός χρησιµοποιήθηκε κυρίως στα θεατρικά έργα από τον Ariosto, αλλά και από τους Sannazzaro, 
Serafino και Boiardo στις egloghe, αν και ο Elwert (1976, 180) απορρίπτοντας την πιθανότητα µίµησης από τους 
τελευταίους του αρχαίου µέτρου λόγω της χρήσης της ρίµας εξηγεί την εµφάνιση αυτού του είδους στίχων µε 
την πρόθεση των ποιητών για απόδοση της ιδιαίτερης ατµόσφαιρας της βουκολικής ποίησης. Εκτός από τον 
προπαροξύτονο ενδεκασύλλαβο από τον Alessandro Pazzi de’ Medici χρησιµοποιήθηκε σε αντικατάσταση του 
ιαµβικού τρίµετρου και ο δωδεκασύλλαβος στίχος, ο οποίος όµως ήταν παροξύτονος, δεν είχε σταθερό τονισµό 
και κάποια ορισµένη θέση της τοµής (Solerti, 1887, 32-34).  
113 Η αποδοχή της καταγωγής του ιταλικού ενδεκασύλλαβου από τον αρχαίο ιαµβικό τρίµετρο ήταν συνήθης. Ο 
Trissino στην «Ποιητική» του (1970, σ.49-51) περιγράφει τα trimetri jambici που αποτελούνται από τρία µέτρα 
(έξι πόδες) και χαρακτηρίζονταν από εναλλαγή τονισµένων και άτονων συλλαβών, αναφερόµενος, όπως 
προκύπτει από τα παραδείγµατά του από τους ∆άντη και Πετράρχη, στον ενδεκασύλλαβο στίχο.     
 114 Χαρακτηρισµός που έδωσε στον δεκατρισύλλαβο στίχο του ο Francesco Patrizi (Carducci, 1881).   
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σχηµατισµού τους σε τονική βάση. Όµως, παρά το γεγονός της χρήσης κυρίως των 

προπαροξύτονων δωδεκασυλλάβων, το οποίο µπορεί να εκληφθεί ως τεκµηρίωση της 

επίδρασης του ιταλικού προπαροξύτονου ενδεκασύλλαβου, τα µετρικά χαρακτηριστικά των 

δύο στίχων δεν έχουν πολλά κοινά σηµεία, καθώς ο δωδεκασύλλαβος στίχος της συλλογής, 

όπως έχω αναφέρει προηγουµένως, δεν επιδέχεται  ρυθµικές ελευθερίες παρόµοιες µε αυτές 

του ενδεκασύλλαβου, τονίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις ζυγές συλλαβές, ακολουθώντας 

έτσι πιο πιστά το βασικό σχήµα του τρίµετρου. Το ερώτηµα, όπως προκύπτει εδώ, έγκειται 

στο γιατί ο κύπριος ποιητής δεν εκµεταλλεύεται τις λύσεις που του προσφέρει η ιταλική 

ποίηση και επινοεί δικό του verso nuovo114; Προσεγγίζοντας αυτό το ερώτηµα πρέπει να 

έχουµε υπόψη την ιδιαίτερη θέση που κατείχε ο ενδεκασύλλαβος ή carmen superbius κατά 

τον ∆άντη στην ιταλική ποιητική παράδοση, ο οποίος συνδεόταν άµεσα µε τα αρχαία µέτρα. 

Ασφαλώς, διαφορετική ήταν η πρόσληψη του ενδεκασύλλαβου στίχου από τον έλληνα 

αναγνώστη, για τον οποίο αυτός συσχετιζόταν µε τη σύγχρονή του ιταλική ποίηση και, 

συνεπώς, στον ελληνικό λογοτεχνικό χώρο δεν υπήρχαν οι ίδιες δυνατότητες αναγνώρισης της 

«αρχαίας καταγωγής του». Έτσι, ο κύπριος ποιητής εφευρίσκει διαφορετικά εργαλεία για να 

επιτύχει την απόδοση των αρχαίων µέτρων που θα παρέπεµπε το ελληνόφωνο κοινό στην 

αρχαιότητα. Εδώ πρέπει να κάνουµε µία παρέµβαση, επισηµαίνοντας ακόµα µία ιδιαιτερότητα 

του κυπριακού δωδεκασύλλαβου. Όπως είναι γνωστό, το αρχαίο ιαµβικό τρίµετρο είχε τοµή, 

η οποία διαιρούσε τον στίχο είτε µετά από την πέµπτη συλλαβή (πενθηµιµερής τοµή), είτε 

µετά από την έβδοµη (εφθηµιµερής τοµή). Σε σπάνιες περιπτώσεις το ιαµβικό τρίµετρο 

µπορούσε να έχει µεσαία διαίρεση (τοµή), η οποία χώριζε τον στίχο σε δύο ίσα µέρη και 

βρισκόταν µεταξύ του τρίτου και του τέταρτου πόδα (Ξυπνητός 1983, 61). Στον κυπριακό 

δωδεκασύλλαβο οι κανόνες αυτοί τηρούνται σπάνια και η τοποθέτηση της τοµής από αυτή 

την άποψη είναι ακανόνιστη. Από τους 52 στίχους οι 19 θα µπορούσαν να καταταχτούν στην 

κατηγορία των στίχων µε πενθηµιµερή τοµή, οι 6 µε µεσαία τοµή και οι τρεις µε εφθηµιµερή. 

Οι υπόλοιποι 24 στίχοι δεν ανήκουν σε καµιά από αυτές τις κατηγορίες. Όµως όλοι οι στίχοι 

(µε εξαίρεση τρεις από αυτούς) παρουσιάζουν ένα κοινό γνώρισµα: η όγδοη συλλαβή πάντα 

συµπίπτει µε τέλος λέξης, ενώ αυτή η σταθερότητα δεν παρατηρείται σε σχέση µε τις 

υπόλοιπες συλλαβές115: 

97,7-12 Τώρα τα δέντρη  αχ τον αθθόν / µυρίζουσιν 

 κ’ εις τα κλωνιά τους τον καρπόν / φορτώννουνται 

                                                 
114 Χαρακτηρισµός που έδωσε στον δεκατρισύλλαβο στίχο του ο Francesco Patrizi (Carducci, 1881).   
115 Την τοποθέτηση της τοµής µετά την όγδοη συλλαβή επισηµαίνει και ο Peri (1996, 100). 
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 κ’ εµέν, πόθε, τα µµάτια µου /  θρηνίζουσιν˙ 

κι ως γοιον οι βρύσε στα βουνά / πιντώννουνται 

µε ταραχήν εις τους κρεµµούς / δίχα σταµόν, 

 ίτσου κ’ εµέν τα δάκρυα µου / χενώννουνται.  

Εξαίρεση αποτελούν οι τρεις παρακάτω στίχοι: 

97,6 κ’ εµέναν η καρδούλα µου/  εµπυρίζεται  

97,28 Όλα της γης αλλάσσουν / τα κινούµενα 

97,45 κ’ εκείνες έχει  ακόµη / στην αθθύµησην 

Όµως ακόµα και σε αυτές τις περιπτώσεις η τοποθέτηση της τοµής µετά την όγδοη συλλαβή 

θα αποχώριζε την κλιτική λέξη χωρίς να διαιρείται η λεξικολογική, κάτι που εξοµαλύνει σε 

κάποιο βαθµό την υπονόµευση της τοµής.  

Αυτή η χαρακτηριστική δοµή µε πρώτο ηµιστίχιο οκτασύλλαβο παραπέµπει ασφαλώς στον 

ελληνικό δεκαπεντασύλλαβο. Προς αυτό συνηγορούν και άλλα κοινά στοιχεία µεταξύ των 

δύο στίχων: η λέξη πριν από την τοµή είναι πάντα ή προπαροξύτονη, ή οξύτονη, δηλαδή και 

στους δύο στίχους εναλλάσσονται οξύτονα και προπαροξύτονα ηµιστίχια. Ο τόνος στην 

έβδοµη συλλαβή, περιοχή, όπου αναφορικά µε τον δεκαπεντασύλλαβο ο τονισµός δεν 

επιτρέπεται, ποτέ δεν παρουσιάζεται και στον δωδεκασύλλαβο, παρόµοια και µε την πάντα 

άτονη ενδέκατη συλλαβή. Επιπλέον µπορεί να εξηγηθεί και η εµφάνιση της ένατης συλλαβής 

σε άτονο περιβάλλον (βλ. πιο πάνω), η οποία αποτελεί την πρώτη συλλαβή του δεύτερου 

ηµιστιχίου και µπορεί, όπως και στον δεκαπεντασύλλαβο, να τονίζεται.  

∆εν είναι καθόλου περίεργο το γεγονός ότι ο δεκαπεντασύλλαβος αποτέλεσε τη βάση για τη 

δηµιουργία ενός νέου στίχου, αν λάβουµε υπόψη ότι ο βασικός στίχος της τότε ελληνικής 

ποιητικής παραγωγής, και ουσιαστικά ο µοναδικός στίχος απαιτούµενης έκτασης που 

µπορούσε να  χρησιµοποιηθεί ως µοντέλο αναφοράς, ήταν ο δεκαπεντασύλλαβος. Ο 

δωδεκασύλλαβος των βυζαντινών, ο οποίος συνιστούσε το τονικό αντίστοιχο του αρχαίου 

τρίµετρου, είχε ήδη πάψει να είναι σε χρήση (Βουτιερίδης, 1929). Ένα ισχυρό στήριγµα σε 

αυτό το εγχείρηµα του ποιητή προσέφερε και το κύρος, ανάλογο µε αυτό του ιταλικού 

ενδεκασύλλαβου, που προσέδιδε στον δεκαπεντασύλλαβο στίχο η συσχέτισή του στην 

ελληνική µεσαιωνική σκέψη µε το αρχαίο τετράµετρο116. Ακόµη ένα παράδειγµα της ίδιας 

                                                 
116 Όπως επισηµαίνει ο M. Jeffreys, συνηθέστατη για τη βυζαντινή λογοτεχνική κριτική πρακτική ήταν η 
αναγωγή όλων των τυπικών πτυχών της σύγχρονης γραφής σε µία πηγή που συσχετιζόταν µε έναν από τους 
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τακτικής θα δούµε αναφορικά µε τον επίσης άγνωστο µέχρι τότε στην ελληνική ποιητική 

παράδοση στίχο, τον δεκατρισύλλαβο.    

2.9. Ο ∆ΕΚΑΤΡΙΣΥΛΛΑΒΟΣ.   

Όπως και στην περίπτωση του δωδεκασύλλαβου, αναζητώντας την καταγωγή του 

δεκατρισύλλαβου στίχου πρέπει να αποκλείσουµε την πιθανή επίδραση της λαϊκής παράδοσης, 

καθώς ο ιαµβικός δεκατρισύλλαβος που απαντά στη δηµοτική ποίηση έχει πολύ διαφορετικά 

µορφολογικά χαρακτηριστικά. Αυτός ο στίχος έχει σταθερή τοµή µετά από την έβδοµη 

συλλαβή, η οποία συµπίπτει µε τέλος παροξύτονης λέξης, ενώ στο τέλος του στίχου 

εναλλάσσονται οξύτονες και προπαροξύτονες καταλήξεις, δηλαδή ο στίχος απαρτίζεται από 

δύο ηµιστίχια, το πρώτο παροξύτονο επτασύλλαβο και  το δεύτερο οξύτονο ή προπαροξύτονο 

εξασύλλαβο: 

Εις το γλυκύν λεµόνιν, εις το χειµωνικόν, 

’ς την Μύκονον εγίνην µεγάλον φονικόν!117  

Και σε αυτή την περίπτωση ο σχηµατισµός του υπό εξέταση στίχου πιθανότατα να οφείλεται 

στην προσπάθεια του κύπριου ποιητή να εισαγάγει στη σύγχρονή του ποίηση ένα νέο είδος 

στίχου, ο οποίος στηρίζεται στα αρχαία µέτρα. Σε αυτή την περίπτωση ο δεκατρισύλλαβος θα 

αντιστοιχούσε στο υπερκατάληκτο τρίµετρο, το οποίο αναφέρει και ο Trissino ως trimetro 

soprabondante118. Το 1558 στη Φεράρα δηµοσιεύεται ένα ποίηµα του Francesco Patrizi (L’ 

Eridano), γραµµένο σε δεκατρισύλλαβο στίχο, ή, όπως τον αποκαλεί ο ίδιος, “nuovo verso 

heroico”. Ο στίχος αυτός είχε ιαµβικό ρυθµό και τονιζόταν στην τέταρτη, την όγδοη και τη 

δωδεκάτη συλλαβή (Baxter, 1901, 29-31). Όµως, παρά τη σύµπτωση των τονισµένων θέσεων 

του ιταλικού και του κυπριακού δεκατρισύλλαβου, οι δοµές τους θεµελιώνονται σε 

διαφορετικές βάσεις. Ενώ για τον ιταλικό στίχο είχε διατυπωθεί η άποψη ότι ο 

ενδεκασύλλαβος αποτελούσε το σηµείο αναφοράς (ό.π.), ο κυπριακός δεκατρισύλλαβος 

αναµφίβολα στηρίζεται στον δεκαπεντασύλλαβο. Ακολουθείται, δηλαδή, η ίδια τεχνική που 

χρησιµοποιήθηκε από τον ποιητή και για τον σχηµατισµό του δωδεκασύλλαβου: ο  

δεκατρισύλλαβος χωρίζεται σε δύο ηµιστίχια µε σταθερή τοµή µετά από την όγδοη συλλαβή, 

                                                                                                                                                         
συγγραφείς της αρχαιότητας (Jeffreys E. M. - Jeffreys M. J., 1983, 146). Βλ. επίσης τον Βουτιερίδη (1929, 28), ο 
οποίος παραθέτει το σχετικό απόσπασµα από τον Πλανούδη.   
117 Παπαδόπουλος Θ., 1975, 68 (Α.20, 1-2). 
118 Trissino, 1970, 51: Ma se a l’ultima sua misura non manca nulla, anzi vi soprabonda una syllaba, si kiama 
trimetro soprabondante; Ωστόσο ο Trissino σηµειώνει ότι στην ιταλική ποίηση αυτός ο στίχος δεν 
χρησιµοποιείται.  
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το πρώτο οκτασύλλαβο εναλλάσσει την οξύτονη και την προπαροξύτονη µορφή, το δεύτερο 

πεντασύλλαβο έχει πάντα παροξύτονη κατάληξη ( Πίνακες 14, 15 και 16).  

Μόνο δύο στίχοι από τους 122119 έχουν ακανόνιστη τοµή µετά την έβδοµη συλλαβή:  

102,4 Ο Πόθος δεν µ’ αφήννει / να κακοκαρδίσω˙                  2 4 6 / 12 

102,18 ’που κάτι, δεν ηξεύρω / την δροσιάν, λαµπρόν µου.       2 4 6 / 10 12 

Και στους δύο στίχους στην περίπτωση τοποθέτησης της τοµής µετά από την όγδοη συλλαβή  

θα αποχωριζόταν η κλιτική λέξη, τεχνική παρόµοια µε αυτή που είδαµε στον δωδεκασύλλαβο. 

Πέραν αυτού ο δεκατρισύλλαβος παρουσιάζει ακόµη µεγαλύτερη σε σύγκριση µε τον 

δωδεκασύλλαβο οµοιότητα µε τον δεκαπεντασύλλαβο στίχο ως προς τη ρυθµική του 

οργάνωση. Η αντιπαραβολή των ρυθµικών ποικιλιών του πρώτου ηµιστιχίου, στο οποίο και 

εκδηλώνεται σε µέγιστο βαθµό η συγγένεια των τριών αυτών στίχων, επιδεικνύει την  πιο 

αυστηρή ρυθµική γραµµή του δωδεκασύλλαβου, όπου η διαταραχή του ιαµβικού βαδίσµατος 

είναι σχεδόν ανύπαρκτη, καθώς ο τονισµός των µονών συλλαβών γίνεται µόνο σε συνδυασµό 

µε τονισµένη τη ζυγή συλλαβή (ρυθµικά σχήµατα 2 3 6 / 2 3 6 8 / 2 3 8 ή 4 5 8 / 1 4 5 8). Ο 

δεκατρισύλλαβος, όπως και ο δεκαπεντασύλλαβος, είναι πιο επιρρεπής στις αποκλίσεις από τη 

βασική ιαµβική γραµµή. Η µονή τονισµένη συλλαβή δεν στηρίζεται απαραίτητα από κάποια 

γειτονική συλλαβή, έτσι δηµιουργούνται ρυθµικά σχήµατα, όπως 1 3 6 / 3 6 / 3 8 / 2 5 8. Πολύ 

κοντά βρίσκονται αυτοί οι δύο στίχοι ακόµα και όταν τους προσεγγίσουµε ποσοτικά: στην 

περίπτωση του δεκαπεντασύλλαβου το 3,78% των στίχων έχουν δύο συνεχόµενους τόνους και 

στο 5,94% ανέρχονται τα σχήµατα µε τονισµένη µονή συλλαβή (3η, 5η ή 11η), χωρίς όµως να 

είναι τονισµένη και η γειτονική ζυγή. Για τον δεκατρισύλλαβο στίχο τα αντίστοιχα ποσοστά 

είναι 4,8% και 6,4%.  Και στα δύο είδη στίχων, όταν τονίζεται µία µονή συλλαβή, πρόκειται 

για την αρχική (ή τη µοναδική) συλλαβή λέξης, δηλαδή για ένα ευνοϊκό µετρικό περιβάλλον, 

                                                 
119 Με επιφυλάξεις προσεγγίζονται µερικοί στίχοι που έχουν δεκατρείς συλλαβές και αντιστοιχούν στην 
κανονική δοµή του στίχου (µε πρώτο ηµιστίχιο προπαροξύτονο ή οξύτονο οκτασύλλαβο), εµφανίζονται όµως σε 
ποιήµατα αποτελούµενα από στίχους διαφορετικού µήκους (κυρίως µαζί µε τους ενδεκασύλλαβους) χωρίς 
κάποια εµφανή δοµική αιτιολόγηση ή συνοχή. Το πιο πιθανόν πρόκειται για σφάλµατα ή απροσεξίες του 
αντιγραφέα ή του ίδιου του ποιητή, τα οποία ανάγονται στη ρυθµική αντιστοιχία του δεκατρισύλλαβου και του 
ενδεκασύλλαβου. Ο Βουτιερίδης (1929, 101) παρατηρεί παρόµοιο φαινόµενο και στην κρητική «Βοσκοπούλα», 
όπου στο ποίηµα, το οποίο είναι γραµµένο σε ενδεκασύλλαβους στίχους εµφανίζονται σποραδικά και οι 
παροξύτονοι δεκατρισύλλαβοι. Ιδιαίτερα δύσκολο να δεχτούµε αυτού του είδους «νεοτερισµό» σε ποιήµατα  µε 
σταθερή στροφική οργάνωση, όπου συνηθίζεται να χρησιµοποιείται ένα µόνο είδος στίχων. Για τον παραπάνω 
λόγο προτίµησα να µην συµπεριλάβω στην ανάλυση τους στίχους 38,8 / 69,16 -17 / 100, 17. Υπάρχουν και 
µερικοί άλλοι στίχοι (69,16 / 108,35 /136,5), τους οποίους βάσει του χειρογράφου ο Peri προτείνει να 
θεωρήσουµε δεκατρισύλλαβους. Για το ζήτηµα, εάν οι δεκατρισύλλαβοι αυτοί είναι «υπέρµετροι» ή «κανονικοί» 
βλ. τη συζήτηση του M. Peri (1996) και της Θ. Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδου (1998).  ∆ιαφορετική είναι η περίπτωση 
των οργανωµένων ανα δίστιχο ποιηµάτων αρ.144,148,152 και 153, όπου ο συνδυασµός στίχων διαφορετικού 
µήκους (11σύλλαβοι, 13σύλλαβοι, 15σύλλαβοι ή 16σύλλαβοι) συνιστά δοµικό στοιχείο.     
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όπου µία έστω ελάχιστη παύση ανάµεσα στο τέλος µιας λέξης και την αρχή µιας άλλης 

εξοµαλύνει τη ρυθµική διαταραχή, την οποία επιφέρει ο τονισµός αυτής της συλλαβής:   

156,8 σφίγγει και  όλην την φρόνεσην τέλεια ν’ αφήσουν. 

153,16 κ’ οι δύναµες πού’ χεις τωρά τέλεια χαλούνται. 

Ο στίχος που αποτελεί τη µοναδική εξαίρεση έχει µία συγκεκριµένη συντακτική δοµή µε 

επανάληψη όµοιων λειτουργικά όρων, οι οποίοι διαιρούν τον στίχο σε τέσσερα ισότιµα 

νοηµατικά µέρη µε αρκετά δυνατές παύσεις µεταξύ τους. Ο τεµαχισµένος µε αυτό τον τρόπο 

στίχος σε κάθε περίπτωση, δηλαδή ανεξαρτήτως του τονισµού, χάνει την αβίαστη ρυθµική 

ροή του, η οποία ανακόπτεται σε κάθε παύση, έτσι, ο τονισµός της τρίτης συλλαβής στη µέση 

της λέξης περνά σχεδόν απαρατήρητος:   

143,4 για συνδρόµηση για φιλιάν ή βιον ή λόγια  

Ακόµα ένα σηµείο που ξεχωρίζει τον δωδεκασύλλαβο είναι ένα αρκετά χαµηλό σε σύγκριση 

µε τους άλλους δύο στίχους ποσοστό τονισµού της ένατης συλλαβής. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι οι προπαροξύτονοι δωδεκασύλλαβοι συνιστούν την απόλυτη πλειοψηφία µεταξύ 

όλων των δωδεκασύλλαβων στίχων και ο τονισµός δύο συνεχόµενων συλλαβών στο τέλος του 

στίχου είναι σπανιότατος για τη στιχουργική τεχνική που παρουσιάζεται στη συλλογή.  

 

Κλείνοντας το εκτενές αυτό κεφάλαιο, το οποίο οργανώνεται µεν γύρω από ένα συγκεκριµένο 

άξονα, ενώνει δε πολύ και ποικίλο υλικό, είναι απαραίτητο να επαναδιατυπώσω ορισµένα 

βασικά σηµεία του µε σκοπό την ανακεφαλαίωση και µετάδοση προς τον αναγνώστη µιας πιο 

ευκρινούς εικόνας ως προς τα µετρικο-ρυθµικά χαρακτηριστικά των στίχων που απαντούν 

στη συλλογή και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν στη διαδικασία της εξέτασής τους.  

Κατά την εξέταση των στίχων ως προς το µέτρο και τον ρυθµό τους διαφάνηκε ότι η συλλογή, 

η οποία εκ πρώτης όψεως χάρη στη θεµατολογία και ευρεία χρήση ιταλικών ποιητικών 

µορφών δίνει την εντύπωση πιστής µετάδοσης όχι µόνο του ιταλικού αναγεννησιακού 

πνεύµατος, αλλά και στιχουργικής τεχνικής, στα βαθύτερα στρώµατά της οφείλει αρκετά 

στοιχεία στην ελληνική παράδοση.  

Μολονότι ο βασικός στίχος της συλλογής είναι ο ιταλικός ενδεκασύλλαβος, ωστόσο το 

γεγονός της ένταξής του σε διαφορετικό σηµειωτικό σύστηµα οδηγεί στην προσαρµογή του 

ως ξένου σώµατος στα δικά του δεδοµένα. Χάρη στην ασκούµενη από τις υποδοµές αυτού 

του συστήµατος (γλωσσικός κώδικας, µετρικές και, ευρύτερα, λογοτεχνικές συµβάσεις) 

επίδραση ο ενδεκασύλλαβος χάνει αρκετή από την έµφυτη, όµως µη χαρακτηριστική για την 

ελληνική στιχουργία, ρυθµική ελευθερία του. Οι χαρακτηριστικές για τον ιταλικό στίχο 
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ρυθµικές επιλογές που διαταράσσουν τη βασική ιαµβική ροή του στίχου εµφανίζονται στη 

συλλογή µάλλον ως παραλλαγές του ιαµβικού ρυθµού παρά ως αυτοτελή ρυθµικά σχήµατα 

λόγω σπάνιας  εφαρµογής τους και ήπιου χαρακτήρα της ρυθµικής διαταραχής. Επιπλέον ο 

κύπριος ποιητής δεν διστάζει να χρησιµοποιήσει και ανορθόδοξες ως προς τον 

κωδικοποιηµένο ιταλικό στίχο ρυθµικές παραλλαγές (όπως τα σχήµατα 2 8 ή 2 5 8), οι οποίες 

πηγάζουν, ασφαλώς, από την ελληνική παράδοση, κάνοντας µε αυτό τον τρόπο τον ξένο στίχο 

οικείο στην ελληνική αντίληψη του ρυθµικού συνόλου.  

Παρόµοιας «απλούστευσης» τυγχάνει στη συλλογή και ο ποικιλόρρυθµος ιταλικός 

επτασύλλαβος, τη ρυθµική ταυτότητα του οποίου σε µεγάλο µέρος προκαθορίζει ο 

ενδεκασύλλαβος, µε τον οποίο αυτός συνδυάζεται.    

Σε ό, τι αφορά τον τροχαϊκό οκτασύλλαβο, στίχο που ανήκει στον χώρο και των δύο 

στιχουργιών, παρόλο που αυτός οργανώνεται σε στροφές ιταλικής προέλευσης, τείνει να έχει 

περισσότερη ροπή προς την ελληνική παράδοση του στίχου, οι ρυθµικές παραλλαγές του 

οποίου προτιµούνται από τον κύπριο ποιητή.  

Από την άλλη πλευρά, ο ιαµβικός οκτασύλλαβος και ο δεκαπεντασύλλαβος, στίχοι που 

υπάρχουν µόνο στην ελληνική παράδοση και δεν απαντούν στην ιταλική στιχουργία, δεν 

φαίνεται να είχαν δεχτεί οποιεσδήποτε επιδράσεις από την τελευταία, καθώς η τεχνική της 

σύνταξής τους αντιστοιχεί στην καθιερωµένη στην ελληνική στιχουργία τεχνική. Ταυτόχρονα 

πρέπει να επισηµάνω ότι αυτά τα είδη στίχων ακολουθούν µάλλον έντεχνη παρά λαϊκή 

παράδοση, όπως το υποδεικνύει η προτίµηση στα σχήµατα µε πιο πυκνό τονισµό σε αντίθεση 

µε τον πιο αραιά τονισµένο δηµοτικό στίχο, όπου η διαφορά ανάµεσά τους οφείλεται σε 

διαφορετικές λεξικο-συντακτικές δοµές της δηµοτικής και της προσωπικής ποίησης.          

Τέλος, οι στίχοι που εµφανίζονται στην κυπριακή συλλογή ως πρωτότυπες µορφές, καθώς δεν 

αντιστοιχούν σε κανένα από τα υπάρχοντα στην ιταλική ή ελληνική παράδοση είδη στίχων, 

τουλάχιστον απ’ όσο γνωρίζουµε σήµερα για την έµµετρη παραγωγή στον ελληνικό χώρο 

εκείνης της περιόδου. Το εξωτερικό κίνητρο για την επινόησή τους πιθανώς να αποτέλεσε η 

αναγεννησιακή ατµόσφαιρα εξύψωσης της σύγχρονης εθνικής στιχουργίας και απόπειρες 

τοποθέτησής της στο ίδιο επίπεδο µε την αρχαία µέσω δηµιουργίας διάφορων ειδών νέων 

στίχων µε αιτιολογία την αναλογία τους µε τα αρχαία µέτρα. Υποκινούµενος από τη συνήθη 

για την εποχή θεώρηση της σύγχρονης στιχουργίας υπό το πρίσµα της άµεσης καταγωγής της 

από την αρχαία και της αναλογίας µε αυτήν, ο κύπριος ποιητής στηρίζεται στους δύο 

βασικούς στίχους της ελληνικής παράδοσης (οκτασύλλαβο και δεκαπεντασύλλαβο, αλλιώς 

δίµετρο και τετράµετρο) για να πετύχει αυτόν τον σκοπό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. ΦΩΝΗΕΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ. 

Ο τρόπος µε τον οποίο χειρίζεται ένας ποιητής τις συναντήσεις φωνηέντων στον στίχο είναι 

µία λεπτοµέρεια, η οποία σε µία πρώτη ανάγνωση ίσως διαφύγει της προσοχής του 

αναγνώστη. Από την άλλη πλευρά, η συστηµατική µελέτη της επιλογής από τον ποιητή των 

«βοηθητικών τεχνικών µέσων» φανερώνει άλλες πτυχές του κειµένου  προσφέροντάς µας 

διαφορετική οπτική και συνεπώς καλύτερη κατανόηση του ποιητικού συνόλου.   

Στην περίπτωση της κυπριακής συλλογής η πρώτη εντύπωση που δηµιουργείται εξαιτίας της 

αναγεννησιακής πετραρχικής θεµατολογίας, αλλά και της µορφολογίας των περισσότερων 

ποιηµάτων, είναι η ευρεία επίδραση που άσκησε στον ποιητή η ιταλική ποίηση της περιόδου. 

Εµβαθύνοντας όµως στα διάφορα ζητήµατα, ένα από τα οποία είναι οι φωνηεντικές 

συναντήσεις στη συλλογή, θα παρατηρήσουµε µία κάπως διαφοροποιηµένη εικόνα. Βέβαια, 

δεν µπορεί να αµφισβητηθεί το γεγονός ότι ο κύπριος ποιητής είχε στενή σχέση µε την Ιταλία 

και τον ιταλικό πολιτισµό, από τον οποίο, συµπεριλαµβανοµένης και της ιταλικής 

στιχουργικής τέχνης, δέχεται επιδράσεις. Οι ξένες αυτές µορφές όµως καλλιεργούνται από τον 

ποιητή στο ελληνικό πολιτιστικό έδαφος, το οποίο, και πρωτίστως η γλώσσα, δηλαδή το υλικό 

που καλείται να επεξεργαστεί η στιχουργική τέχνη, τοποθετούν τα δικά τους όρια. Το ζήτηµα 

των συνιζήσεων είναι ένα κάλλιστο παράδειγµα προς αυτό.   

 Όπως είναι γνωστό, η ιταλική ποίηση βρίθει από συνιζήσεις. Η αιτία αυτού του φαινοµένου 

βρίσκεται στην ίδια τη φύση της ιταλικής γλώσσας, όπου το µεγαλύτερο ποσοστό των λέξεων 

καταλήγουν σε φωνήεν. Η συνίζηση στην Ιταλική σαν φαινόµενο δεν έχει µόνο µετρική 

υπόσταση, δεν είναι δηλαδή µόνο ένα τεχνικό µέσο που προσφέρει µεγαλύτερη χωρητικότητα 

στον στίχο. Η συχνή της χρήση, και ιδιαίτερα στη γρήγορη οµιλία, είναι χαρακτηριστική και 

για τη µη ποιητική γλώσσα120. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην ιταλική µετρική επιστήµη 

οι ειδικοί τη θεωρούν κανόνα, ο οποίος σε κάποιες πολύ συγκεκριµένες περιπτώσεις 

παραβιάζεται από δύο ειδών χωριστή προφορά των φωνηέντων - dieresi / dialefe, δηλαδή την 

εσωτερική και την εξωτερική χασµωδία. Η προσέγγιση αυτού του ζητήµατος στον ελληνικό 

λογοτεχνικό χώρο είναι αρκετά διαφορετική. Παρ’ όλη την αρνητική αντιµετώπιση  της 

χασµωδίας και αντίστροφα την προσήλωση στη συνίζηση από κάποιες λογοτεχνικές οµάδες 

και σε κάποιες ιστορικές περιόδους, γύρω από αυτό το θέµα υπήρχε και ακόµα υπάρχει 

                                                 
120 «Conforme alla natura della pronuncia italiana, che …non stacca le vocali contigue l’ una dall’ altra…, ma 
passa ininterrottamente dall’ una all’ altra, nel verso italiano due vocali contigue possono formare di regola, cioè 
secondo l’ effettiva pronuncia, un’ unica sillaba, rappresentando quindi un’ unità metrica » (Elwert 1976,  6-7).  
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συζήτηση και διαφωνίες121. Η ύπαρξη της συνίζησης στην ελληνική ποίηση σε αντίθεση µε 

την ιταλική δεν είναι δεδοµένη και η επιλογή του ποιητή εξαρτάται (και κάποτε περιορίζεται), 

εκτός από τον καθαρά µετρικό, και από άλλους παράγοντες - ιδεολογικό, υφολογικό ή και 

γλωσσικό. Τα ελληνικά µε λιγότερες λέξεις που εµπεριέχουν φωνήεντα στην αρχή ή στο τέλος 

γενικώς δεν ευνοούν τη συνίζηση τόσο όσο τα ιταλικά, κάτι που γίνεται πιο έντονο στην 

κυπριακή διάλεκτο, όπου η συχνή χρήση του τελικού ν εµποδίζει τη συµπροφορά των 

φωνηέντων (τελικού και αρχικού) δύο διαδοχικών λέξεων. Αυτό το γλωσσικό φαινόµενο 

περιορίζει σε κάποιο βαθµό τις δυνατότητες ύπαρξης συνιζήσεων στα κυπριακά διαλεκτικά 

κείµενα και η ανώνυµη κυπριακή συλλογή από αυτή την άποψη δεν αποτελεί εξαίρεση.  

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, χωρίς να ξεχνάµε ταυτόχρονα την εµφανή ιταλική 

επίδραση, θα περιµέναµε η συλλογή να περιέχει, αν και κάπως µειωµένο, ωστόσο αρκετά 

σηµαντικό αριθµό συνιζήσεων, κάτι που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τους έλληνες ποιητές που 

δηµιουργούν µε πρότυπο την ιταλική ποίηση. Παρόλα αυτά ο αριθµός των συνιζήσεων στη 

συλλογή µας είναι απροσδόκητα µικρός: µόλις 415 εσωτερικές και εξωτερικές συνιζήσεις σε 

382 στίχους επί του συνόλου των 2930, που αντιστοιχεί σε ποσοστό γύρω στα 13 %. Η 

διαφορά µε τα κρητικά έργα της ίδιας εποχής είναι ιδιαίτερα αισθητή. Σύµφωνα µε τις 

µετρήσεις της Ν. ∆εληγιαννάκη (1995, 50) ο «Ερωτόκριτος» έχει γύρω στα 43.5 % των 

στίχων όπου εµφανίζεται µία ή περισσότερες συνιζήσεις. Ο «Φορτουνάτος» και η «Ερωφίλη» 

παρουσιάζουν 42% και 33,5% αντίστοιχα122.  

Βέβαια, το τόσο χαµηλό ποσοστό συνιζήσεων στην κυπριακή συλλογή δεν µπορεί να 

αιτιολογηθεί επαρκώς µόνο µε την παρουσία του τελικού ν 123. Στις συναντήσεις των 

φωνηέντων δύο γειτονικών λέξεων συχνότατα η συνίζηση εκτοπίζεται από άλλες φωνηεντικές 

µεταβολές, όπως η έκθλιψη, η αφαίρεση και η αποβολή124, το σύνολο των οποίων υπερβαίνει 

σχεδόν κατά το τριπλάσιο τις συνιζήσεις. Συνεπώς εδώ έχουµε να κάνουµε όχι τόσο µε τη 

γλώσσα, όσο κυρίως µε συνειδητά επιλεγµένη τεχνοτροπία. Αξιοσηµείωτη και εκπληκτική 
                                                 
121 Η σύγχρονη τάση «απολογίας της χασµωδίας» στηρίζεται στην ανάδειξη των διάφορων διαβαθµίσεων του 
φαινοµένου και του λειτουργικού του ρόλου µέσα στο κείµενο. Βλ. Bakker, 1993, ∆εληγιαννάκη, 2005, Aldama, 
2005.   
122 Και εδώ και στη µελέτη της ∆εληγιαννάκη δεν συµπεριλαµβάνονται οι περιπτώσεις της συνίζησης του «και» 
ή «κι» µε την επόµενη λέξη, που θα µπορούσε να αυξήσει σηµαντικά τον αριθµό των συνιζήσεων στο σύνολό 
τους και στις δύο µελέτες. Συµµερίζοµαι την άποψη της ερευνήτριας ότι η συνίζηση αυτού του τύπου οφείλεται 
σε εξωµετρικούς παράγοντες και πρόκειται ουσιαστικά για ουράνωση του «κ».    
123 Η περίπτωση της δυνάµει συνίζησης, όταν µία λέξη µε τελικό ν προηγείται µιας άλλης µε αρχικό φωνήεν, 
παρουσιάζεται σε µέσο όρο µία φορά στους 10 στίχους. Ακόµα κι αν αυτό το γλωσσικό φαινόµενο δεν υπήρχε 
πουθενά, ο συνολικός αριθµός των συνιζήσεων θα ανερχόταν γύρω στις 700, που ποσοτικά (θα ήταν γύρω στα 
24%) και πάλι δεν θα έφτανε ακόµα και τα κρητικά αναγεννησιακά έργα, πόσο µάλλον τα ιταλικά.  
124 Περίπτωση συγκοπής για ορισµένες λέξεις, ώστε αυτές να λέγονται ή µε το αρχικό τους φωνήεν ή και χωρίς 
αυτό: π.χ. «εβδοµάδα / βδοµάδα», «ερωτώ / ρωτώ», «ηµέρα / µέρα». (∆ηµητρίου 1994, 172). 
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δείχνει η προσέγγιση αυτού του ζητήµατος από τον κύπριο ποιητή σε σύγκριση µε τους 

επερχόµενους ποιητές της Κρήτης και των Επτανήσων, οι οποίοι δέχονται στον ίδιο βαθµό 

την επίδραση της ιταλικής στιχουργίας. Εκεί που οι τελευταίοι ακολουθούν το υπόδειγµα 

«των συνηζιστικών κυµατισµών της ιταλικής στιχουργικής»125, ο κύπριος ποιητής στην 

αναζήτηση της τεχνικής του στρέφεται στο απαλλαγµένο από πολλές συνιζήσεις δηµοτικό 

τραγούδι
 126.  

Πρέπει να υπογραµµιστεί εδώ ότι οι παρατηρήσεις, ελλείψει αυτογράφου, βασίζονται στο 

µοναδικό σωζόµενο αντίγραφο, συνεπώς η εγκυρότητά τους αναφορικά µε το εάν οι επιλογές 

του αντιγραφέα ταυτίζονται µε αυτές του ποιητή δεν µπορεί να είναι απόλυτη. Πολύ συχνά τα 

αντίγραφα και οι εκδόσεις εκείνης της περιόδου δίνουν την εντύπωση πως ο εκάστοτε 

αντιγραφέας ή εκδότης «συναγωνίζεται» τον ποιητή µε αυθαίρετες, σύµφωνες µε τις 

προσωπικές τους προτιµήσεις, επεµβάσεις, µεταξύ των οποίων είναι και οι αντικαταστάσεις 

ενός από τα υπό εξέταση φαινόµενα µε άλλο, παραδείγµατος χάρη της συνίζησης µε έκθλιψη 

ή αντίστροφα (Menichetti, 1993, 324).   

Προχωρώντας στην απόπειρα να απαντήσουµε στο ερώτηµα αν υπάρχουν κάποια κριτήρια, 

σύµφωνα µε τα οποία ο ποιητής (ή στην τελική ο αντιγραφέας) εφαρµόζει αυτά τα 

αλληλοαντικαθιστάµενα από µετρική άποψη φαινόµενα (δηλαδή τη συνίζηση και την έκθλιψη 

/ αφαίρεση), θα πρέπει αρχικά να τα περιγράψουµε και να τα αναλύσουµε ξεχωριστά.   

 

3.1. ΣΥΝΙΖΗΣΗ. 

 

Από το σύνολο των συνιζήσεων που υπάρχουν στην κυπριακή συλλογή περίπου το ¼ συνιστά 

εσωτερικές συνιζήσεις. Τα φωνήεντα που συνεκφωνούνται είναι είτε και τα δύο άτονα είτε 

τονίζεται το δεύτερο. Υπάρχει µόνο µία περίπτωση µε τονισµένο το πρώτο φωνήεν (κλαίω). 

Πρόκειται για έναν στίχο όπου υπάρχουν δύο φωνηεντικές συναντήσεις, η µία στο εσωτερικό 

της λέξης και η άλλη µεταξύ δύο λέξεων: 

για τούτον κλαίω µετά σας κάθα ώραν (66,7) 

                                                 
125 Από την επιστολή του Κ. Παλαµά προς τη Μ. Γιαννοπούλου (Αθήνα, 30.VI.1929). (Μαρ. Γιαννοπούλου 1952, 
562). 
126 Σηµειωτέον είναι ότι ιδιαίτερα στην κυπριακή διαλεκτική ποίηση (είτε στην παραδοσιακή είτε στην έντεχνη) 
οι συνιζήσεις είναι πολύ σπάνιες και στην περίπτωση συνάντησης φωνηέντων αυτά συνήθως είτε εκθλίβονται 
είτε διαστέλλονται .  Βλ. και Κ. Χρυσάνθης 1953, 268-270. 
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Η µία συνάντηση φωνηέντων δηµιουργεί συνίζηση, η άλλη χασµωδία. Η δυσκολία στην 

κατανοµή αυτών των φαινοµένων έγκειται στο γεγονός ότι σε καµιά από τις δύο περιπτώσεις 

η συνίζηση δεν συνάδει µε τον συνήθη τρόπο, µε τον οποίο χειρίζεται ο ποιητής τις 

φωνηεντικές συναντήσεις στην υπόλοιπη συλλογή. Τα φωνήεντα στη λέξη κλαίω πάντα είτε 

βρίσκονται σε διαίρεση είτε ανάµεσά τους αναπτύσσεται ένα γ (κλαίγω). Όσο για το δεύτερο 

σύµπλεγµα, η συνίζηση στη συγκεκριµένη µετρική θέση (τελευταία τονισµένη συλλαβή) 

πάντα αποφεύγεται και αντικαθίσταται από την έκθλιψη (όπως π.χ. στο 126,10: κ’ έχω το 

κακόν καθ’ ώραν ) είτε τα φωνήεντα δεν συµπροφέρονται και διατηρούν µεταξύ τους 

χασµωδία (π.χ. 36,5 όνταν να δης ν’αφταίννη πάσα έραν), όπως, θεωρώ ότι συµβαίνει και εδώ.    

Τα φωνηεντικά συµπλέγµατα που παθαίνουν συνίζηση σχεδόν αποκλειστικά έχουν για πρώτο 

φωνήεν το πιο αδύνατο στην κλίµακα [ι] ή (στις δύο περιπτώσεις) το αµέσως επόµενο [ε], τα 

οποία ακολουθούν τα πιο δυνατά [α] [ο] [ου]. Αυτός ο συνδυασµός συνιζάνεται πολύ άνετα, 

γεγονός που στην καθοµιλουµένη γλώσσα ήδη από τον Μεσαίωνα (Browning, 1988,  112) 

οδήγησε στη συνίζηση µε τη γλωσσολογική έννοια και τη δηµιουργία των λεγόµενων 

καταχρηστικών διφθόγγων. Οι περισσότερες λέξεις της συλλογής που εµφανίζουν την 

εσωτερική µετρική συνίζηση τυπικά θα µπορούσαν να ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Το 

χειρόγραφο µας παρέχει σαφείς ενδείξεις µετάθεσης του τόνου από το [ι] στο επόµενο 

φωνήεν
127. Παρόλα αυτά η διαδικασία της αντικατάστασης δύο φωνηέντων από δίφθογγο σε 

ορισµένες περιπτώσεις δεν ολοκληρώνεται, και συγκεκριµένα όταν του φωνήεντος [ι] 

προηγούνται δύο ή περισσότερα σύµφωνα, το τελευταίο από τα οποία είναι το ρ. Η άρθρωση 

αυτού του συµπλέγµατος µε τη συνίζηση είναι δυσκολότατη, για αυτό τον λόγο και η 

γλωσσική συνίζηση σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι εφικτή.128 Στη συλλογή αυτού του 

είδους λέξεις δεν είναι πολλές και συνήθως αντιπροσωπεύονται από µικρές οµάδες οµόρριζων 

τύπων: κρυός, κρυόν, κρυά, κρυότερη, κρυότην, κρυάδα / δάκρυα, δάκρυο / γιατρειά / πικριά / 

χριός, χρειά, χρειάστου / αντρειάς / εχθριά /άγρια, άγριον, αγριωµένον / αύριον / πατριού.  

                                                 
127 Αυτό φαίνεται καθαρά στην οµοιοκαταληξία, π.χ. πικριάν µου – κυράν µου – χαράν µου (2, 18-20-22), όπου 
τονίζεται το α. 
128 Χ. Γ. Παντελίδης 1929, 9-11. Ο Ε. Πετρούνιας (1984, 389) εκφράζει διαφορετική γνώµη: «Αν υπάρξει ο 
συνδυασµός: [σύµφωνο -r-i-φωνήεν], π.χ. ‘γριά, Οβριά, χρειάζοµαι’, τότε παρατηρείται διαφορετική εναλλαγή: 
σε αργή οµιλία φωνήεν [i], σε γρήγορη οµιλία ηµίφωνο [y]. ∆ηλαδή η λέξη ‘γριά’ σε γρήγορη οµιλία µπορεί να 
είναι µονοσύλλαβη <άρα έχουµε δίφθογγο>, σε αργή δισύλλαβη. »  
Ο καλύτερος µάρτυρας είναι το χειρόγραφο, η φωνητική γραφή του οποίου πέρα από τις δυσκολίες στην 
κατανόηση και µεταγραφή του κειµένου µας παρέχει πολύτιµες πληροφορίες για τα ηχητικά χαρακτηριστικά  
των λέξεων και την πραγµατική τους προφορά, αποδίδει την ανάπτυξη του ηµιφώνου στη συνίζηση µε γι και 
µετά από ρ -  µεργια (µεριά), και µετά από µερικά άλλα σύµφωνα - καπγιον (κάποιον), φτγι (φτιεί), βγιαζουν 
(βιάζουν). Όταν όµως το ρ είναι µέρος ενός συµπλέγµατος συµφώνων, η χωριστή προφορά των επόµενων 
φωνηέντων αντικατοπτρίζεται και στη γραφή – πικρια, χρια κ.α.      
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Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι λέξεις, αν και έχουν όλες τις φωνητικές προϋποθέσεις, 

ωστόσο δεν προβαίνουν στη γλωσσική συνίζηση και συνιζάνονται µόνο για µετρικούς 

σκοπούς: 

περιπλιόντα
129, πολλυόµατος, θεός130, ιαµβικάτες, στερεοθεµελιώθου, πλούσιος131.  

 Ένας µικρός αριθµός εσωτερικών συνιζήσεων (εφτά συγκεκριµένα), οι οποίες δεν 

εντάσσονται στην κατηγορία  των συνιζήσεων µε αρχικό αδύναµο και άτονο φωνήεν [ι] [ε] 

που, απ’ ό, τι φαίνεται, προτιµούνται από τον ποιητή, αφορά µόνο στη λέξη «ζωή». Αυτού του 

τύπου συνίζηση, όπου συµπροφέρονται ένα δυνατότερο φωνήεν µε το ακόλουθο πιο αδύνατο 

αλλά ταυτόχρονα τονισµένο, γενικά θεωρείται τραχιά (Σταύρου, 2004, 35) και κατά κανόνα 

αποφεύγεται και στην κυπριακή συλλογή, όπου έναντι των 7 περιπτώσεων αυτής της λέξης µε 

συνίζηση έχουµε άλλες 38 µε χασµωδία, και µία φορά µε ανάπτυξη του ενδιάµεσου γ (ζωγή). 

Είναι δύσκολο να βρεθεί µία εξήγηση της επιλογής του συνιζηµένου τύπου, εφόσον σε άλλα 

σηµεία της συλλογής υπάρχει και ο µονοσύλλαβος τύπος «η ζω, την ζων» (π.χ. Πεθυµώ να 

βγω ’χ την ζων µου (124,9)) που θα έλυνε το πρόβληµα του µέτρου. Πιθανώς αυτή η 

ασυνέπεια µπορεί να αποδοθεί στο λάθος ή τη συνειδητή παρέµβαση του αντιγραφέα132.  

Βέβαια δεν αποκλείεται να είναι και η ηθεληµένη επιλογή του ίδιου του ποιητή.     

Οι εξωτερικές συνιζήσεις είναι πολύ περισσότερες (τα ¾ του συνόλου) και παρουσιάζουν 

µεγαλύτερη ποικιλία όσον αφορά στα φωνηεντικά συµπλέγµατα και στον τονισµό τους133. Τα 

                                                 
129 Κανονικά το ουρανικό [λ] που ακολουθείται από δίφθογγο στο χειρόγραφο αποδίδεται κατά τον ιταλικό 
τρόπο γλ, π.χ. µαγλια για «µαλιά», γλιοντα για «λιόντα», καγλιορα για «καληώρα» κ.α. Στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, όπως και στην επόµενη, το [γ] σαν ένδειξη της ουράνωσης λείπει (περιπλιοντα, πολλιοµατος), 
συνεπώς µπορούµε να υποθέσουµε ότι το [λ] προφερόταν υπερωϊκά και τα φωνήεντα δεν δηµιουργούσαν 
δίφθογγο.   
130 Στη συλλογή υπάρχει και ο γλωσσικά συνιζηµένος τύπος θιος και ο τύπος µε χασµωδία θε/ός. 
131 Στο ίδιο ποίηµα (αρ. 147) βρίσκουµε την ίδια λέξη µε χασµωδία: πλούσι/ον. 
132 Στα ποιήµατα της συλλογής αρ. 25,3 και 82,6 οι ατελείς οµοιοκαταληξίες (σταγνιο µου – ζοι µου /  ζοιν µου – 
σκοπον µου) υποδεικνύουν το λάθος του αντιγραφέα, το οποίο και διορθώνεται στην έκδοση (στανιόµ µου – η ζω 
µου / την ζων µου –  σκοπόν µου).  
133 Πριν προβούµε στην περιγραφή και την ανάλυση των εξωτερικών συνιζήσεων, πρέπει να αναφερθώ σε 
µερικά σηµεία που επηρέασαν τη µέτρηση των συνιζήσεων: 
α) Οι περιπτώσεις όπου την πρόθεση και / κι ακολουθεί µία λέξη µε αρχικό φωνήεν δεν θεωρήθηκαν µετρική 
συνίζηση, επειδή πρόκειται για την ουράνωση του κ, δηλαδή για την αλλαγή της ποιότητας του συµφώνου και 
όχι για τη συνεκφώνηση δύο διαδοχικών φωνηέντων. 
β) ∆υστυχώς η παράδοση του κειµένου, όπως έχω αναφέρει, βασίζεται σε ένα και µοναδικό αντίγραφο, από το 
οποίο δεν λείπουν και µερικά λάθη που οφείλονται στον αντιγραφέα. Γενικώς θεωρώ αξιόπιστες τις διορθωτικές 
παρεµβάσεις της εκδότριας, συµπεριλαµβανοµένων και των περιπτώσεων που αναφέρονται στο ζήτηµα του 
µέτρου και των σχετικών µε αυτό φωνηεντικών συναντήσεων. Σε ορισµένα σηµεία όµως προτιµώ να διατηρήσω 
κάποιες επιφυλάξεις µην υπολογίζοντας στις συνιζήσεις τις περιπτώσεις που είναι αποτέλεσµα προσθηκών ή 
αντικαταστάσεων της έκδοσης. Συγκεκριµένα αναφέροµαι στους εξής στίχους:  
1. που την αγάπαν πιον παρά οφθαλµόν του (14, 14), 
 όπου διορθώνεται η διττογραφία (ο αντιγραφέας στον στίχο 14 επαναλαµβάνει το τέλος του στίχου 11 – πγιαν 
παρα κανεναν). Το λάθος είναι έκδηλο και η διόρθωση της Πιτσιλλίδου είναι αρκετά πειστική (η λέξη 
«οφθαλµός» υπάρχει σε ένα άλλο σηµείο της συλλογής και η ίδια έκφραση υπάρχει και στο ιταλικό πρότυπο του 
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φωνήεντα µπορούν να είναι και τα δύο άτονα (76% επί του συνόλου των εξωτερικών 

συνιζήσεων), να είναι τονισµένο µόνο το πρώτο (5,6%) ή µόνο το δεύτερο (16%), τέλος, να 

φέρουν και τα δύο τόνο (2,4%).134  

 Η συµπροφορά δύο άτονων φωνηέντων, η οποία, όπως έχει γενικώς παρατηρηθεί, δηµιουργεί 

την πιο άνετη συνίζηση, ποσοτικά υπερισχύει κατά πολύ των άλλων περιπτώσεων. Παρόλο 

που τα συγκεκριµένα φωνηεντικά συµπλέγµατα καλύπτουν σχεδόν όλους τους πιθανούς 

συνδυασµούς, είναι έκδηλη η τάση να προηγείται ένα πιο αδύνατο φωνήεν, το οποίο 

ακολουθεί ένα ισχυρότερο, και µάλιστα όσο περισσότερο απέχει το ένα φωνήεν από το άλλο 

στην κλίµακα, τόσο συχνότερα τα βλέπουµε να συνιζάνονται. Έτσι, το σύµπλεγµα [ι - α] 

παρουσιάζει την πιο συχνή χρήση (44 περιπτώσεις), το οποίο ακολουθούν το [ε - α] (37  

περιπτώσεις), το [ου - α] (36 περιπτώσεις) και το [ο - α] (27 περιπτώσεις). Όταν το δεύτερο 

φωνήεν είναι το [ο], έχουµε την εξής κατανοµή: [ι - ο] (27 περιπτώσεις), [ε - ο] (12 

περιπτώσεις), [ου - ο] (7 περιπτώσεις) κοκ. Στην περίπτωση συνάντησης δύο όµοιων 

φωνηέντων, το πρώτο συνήθως εκθλίβεται. Έτσι, αυτού του τύπου συµπλέγµατα 

αντιπροσωπεύονται µόνο από λίγες περιπτώσεις ([ι-ι] - 15, [α-α] - 5, [ε-ε] - 1). Τα 

συµπλέγµατα µε τα πιο ισχυρά φωνήεντα [α] και το αµέσως επόµενο [ο] στην πρώτη θέση 

παίρνουν ασύγκριτα λιγότερα ποσοστά. 

Από τους συνδυασµούς στους οποίους τονίζεται ένα από τα δύο φωνήεντα φαίνεται να 

προτιµούνται εκείνοι όπου ο τόνος πέφτει στο δεύτερο (52 έναντι 19 περιπτώσεων).135 Το 

τονισµένο φωνήεν είναι συνήθως και το δυνατότερο στο σύµπλεγµα, γεγονός που συµβάλλει 

                                                                                                                                                         
ποιήµατος 14:  un, che l’ amò via più che gli occhi suoi). Παρόλα αυτά δεν µπορούµε να είµαστε απολύτως 
σίγουροι ότι αυτή ήταν και η αρχική εκδοχή του ποιητή και, συνεπώς, ότι σε αυτό το σηµείο υπήρχε συνίζηση. 
2. Το ίδιο ισχύει και για το  
µηδέ απορής, αν εµπορώ, θεά µου (22,5) 
 όπου ο αντιγραφέας επαναλαµβάνει στην αρχή του στίχου το επόµενο ρήµα (µiδεν πορiσ ανεν πορο θεαµου ).   
Αν και δεν βρήκα κάποιες επαρκείς αποδείξεις ούτε στη σύγχρονη ούτε στη µεσαιωνική κυπριακή διάλεκτο, ο 
τύπος του χειρογράφου πορiσ  θεωρητικά θα µπορούσε να είναι «απορείς» µε αφαίρεση του α παρόµοια µε τους 
διαλεκτικούς τύπους άλλων ρηµάτων (ακολουθώ > κλουθώ, απαντώ > παντώ, αθθίζω > αθιώ > θιω που 
υπάρχουν και στη συλλογή µας).   
134 Αυτές οι αναλογίες σε γενικές γραµµές αντιστοιχούν στα αποτελέσµατα της έρευνας της Ν. ∆εληγιαννάκη 
(Deliyannaki 1995, 51), όπου το µεγαλύτερο µέρος των συνιζήσεων απαρτίζεται από άτονα φωνήεντα, τα οποία 
(ποσοτικά) ακολουθούν µε φθίνουσα σειρά τα συµπλέγµατα µε το δεύτερο φωνήεν τονισµένο, µε το πρώτο 
φωνήεν τονισµένο και τα συµπλέγµατα όπου τονίζονται και τα δύο φωνήεντα. Κάποια διαφορά υπάρχει στους 
αριθµούς, ιδιαίτερα όσον αφορά στα συµπλέγµατα µε το πρώτο είτε και µε τα δύο φωνήεντα τονισµένα. Στα 
κρητικά έργα ο αριθµός αυτού του είδους συνιζήσεων είναι περίπου διπλάσιος συγκριτικά µε την κυπριακή 
συλλογή: 10,9%, 12%, 14,7% και 5,7%, 4.4%, 6,1% στους Ερωτόκριτο, Φορτουνάτο και Ερωφίλη αντίστοιχα.    
135 Η πρακτική εφαρµογή αυτού του κανόνα συµβαδίζει µε τη θεωρητική διατύπωση του Ν. Χιονίδη (1950, 613): 
«Γενικώς πρέπει να ξέρωµε, ότι «όταν τονίζεται το δεύτερον εκ των δύο φωνηέντων, τότε διευκολύνεται η 
συνένωσις και συνεκφορά των (: συνίζηση καλή). … Αντιθέτως «ο τόνος πίπτοντας επί του πρώτου εκ των 
φωνηέντων συντελεί εις τον διαχωρισµόν αυτών, ευνοώντας ούτω την Χ. <χασµωδία> και δυσχεραίνοντας την Σ. 
<συνίζηση>» (= συνίζηση µετρία)…»  
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στη δηµιουργία µιας αβίαστης συνεκφώνησης136. Οι αντίθετες περιπτώσεις είναι σχετικά λίγες 

και συχνά η τραχύτητά τους οµαλύνεται χάρη σε διάφορους µετρικούς ή συντακτικο-

νοηµατικούς συντελεστές, όπως π.χ. η σηµαντική αποδυνάµωση του τόνου, όταν το τονισµένο 

φωνήεν βρίσκεται στη µετρικά αδύνατη θέση και ακολουθεί µία συλλαβή που φέρει τον 

µετρικό τόνο: 

53,7 Κι απου ποθεί και δέν έ αγαπηµένος137                               

114,2 που µ’ έδησεν ο Έρωτας που δέν <έ ο>κνός για µένα;                                                           

70,23 και τόσα έχω τες έννοιες µου σ’ εσένα      

69,17 Ανίσως κ’ είµαι ζωντανός ή αποθαµµένος  κ.α.                                             

Σε µερικές περιπτώσεις όπου η συντακτική σχέση µεταξύ των λέξεων, τα φωνήεντα των 

οποίων συνιζάνονται, δεν είναι στενή και δηµιουργείται έστω και ελάχιστη νοηµατική παύση 

(µε ή χωρίς στίξη, ανάλογα µε την περίπτωση), η χρονική έκταση της παύσης επιφέρει 

επιβράδυνση στη συµπροφορά των φωνηέντων και έτσι µειώνεται η τραχύτητα της 

συνίζησης
138. 

9,14 ζώντα κι αφόν ποθάνω είµαι δικός της.                                    

126,19 δέν ηξεύρω ίντα γυρεύγω                 

21,4 και δέν µ’ αφήννει να χαρώ, αγιµένα    

138,22 και κάµε ωσάν Πανώρια, όχι Μεδέα139    κ.α. 

Στη µοναδική περίπτωση συνίζησης που θα µπορούσε να θεωρηθεί αρκετά τραχιά ο υπάρχων 

φωνητικός παράγοντας επιβαρύνεται µε τη συνύπαρξη δύο αρκετά δυνατών τόνων140, από 

τους οποίους αυτός που βρίσκεται στο συνιζηµένο φωνήεν είναι και ο µετρικός και συνεπώς 

δεν µπορεί να  εξασθενήσει: 

137,10 Βίγλα  ίσια καταπρόσωπα της πόρτας  

                                                 
136 Βουτιερίδης 1929, 145: «Άξαφνα άµα ο φτόγγος του τονισµένου φωνήεντου είναι πιο δυνατός από του 
ατόνιστου η συνίζηση γεννάει περισσότερη αρµονία».  
137 Ο τόνος στις µονοσύλλαβες λέξεις αναδεικνύει εδώ την πραγµατική προφορά και, κατά συνέπεια, τα ρυθµικά 
χαρακτηριστικά του στίχου. Τον ίδιο σκοπό έχει και η παράβλεψη τόνων σε δισύλλαβες λέξεις στη συνέχεια. 
138 Εδώ, βέβαια, δεν πρόκειται για τις ακραίες περιπτώσεις συνιζήσεων πάνω σε δυνατά σηµεία στίξης (άνω 
τελεία, τελεία, παύλα, ερωτηµατικό κτλ.) που επιφέρουν «αισθητή ρήξη στο µετρικο-νοηµατικό παραλληλισµό 
του κειµένου», όταν είτε η στίξη εξουδετερώνεται από τη συνίζηση, είτε το σηµείο στίξης τείνει να 
εξουδετερώσει τη συνίζηση (Γαραντούδης 1995, 119-123). 
139 Στην περίπτωση ύπαρξης στον ίδιο στίχο δύο ή περισσότερων συνιζήσεων σηµειώνω µόνο αυτές που µας 
ενδιαφέρουν τη συγκεκριµένη στιγµή. 
140 Σύµφωνα µε τον Καβάφη: «Η έκθλιψις ή η συνεκφώνησις ποτέ δεν πρέπει να γίνεται όταν το αποτέλεσµά της 
θα είναι δύο αλλεπάλληλοι τονισµέναι συλλαβαί, π.χ. «πνεύµ’ άδικον», (ή «πνεύµα άδικον») είναι ελεεινόν, 
αλλά «το σώµ’ ανδρείως» (ή «το σώµα ανδρείως») πάει.» (Καβάφης, 2003, 247)                                                 
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Σε αυτή την κατηγορία πιθανώς µπορούν να καταχωριστούν και οι εξής στίχοι: 

133,15 γινώσκει ο Θεός πως ακριβούς είχα όλους σαν το φως µου                                                       

80,4 Ήτο ήλιος και θωρώντα      

Όµως στην πρώτη περίπτωση η θέση µεταξύ δύο ισχυρών τόνων δεν αφήνει στο ρήµα είχα 

σχεδόν καµιά πιθανότητα να διατηρήσει τον δικό του τόνο (µόνο αν κατά την ανάγνωση για 

λόγους έµφασης παραβλέψουµε τη συντακτικο-νοηµατική δοµή της πρότασης και κάνουµε 

µεγάλη παύση στην τοµή), και στη δεύτερη το ίδιο ρήµα είµαι (εδώ παρατατικός ήτο) είναι 

από τις λέξεις που εύκολα χάνουν τον τόνο τους. 

Τα συµπλέγµατα µε τονισµένα και τα δύο φωνήεντα είναι λιγοστά (µόνο 8 περιπτώσεις). 

Παρόλο που ο συνδυασµός δύο τονισµένων φωνηέντων γενικώς θεωρείται η πλέον 

ανεπιθύµητη συνίζηση, στα παραδείγµατα που παραθέτω πιο κάτω η τραχύτητα µετριάζεται 

σε σηµαντικό βαθµό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα φωνήεντα αυτά είναι όµοια ([ί ί]) και 

το δεύτερο ανήκει στο ρήµα είµαι, που όντας συνδετικό στην περίπτωση γειτνίασης µε την 

τονισµένη συλλαβή της προηγούµενης λέξης εξασθενίζει ευκολότερα τον τόνο του141.   

2,27 ότις σου πή: «γιατί είσαι λυπηµένον;»  

153,22 γιατι αγκάδια σύ είµ’ εγώ στην συντροφιάς σου.  

Παρόµοιο (αν και όχι τόσο οµαλό όσο το προηγούµενο λόγω της διαφοράς στη δύναµη των 

φωνηέντων) ηχητικό αποτέλεσµα έχουµε και στους εξής στίχους: 

18,9 Ξεύρεις γιατί έν γυµνός; Γιατι χοχλάζουν  

48,3 λαµπρόν αχ το λαµπρόν να βγή έναι χρήση,  

51,1 Γλυκιά έν τα πάθη, πλήξες και λαµπρόν µου,  

Περισσότερη προσπάθεια θα χρειαστεί για την άρθρωση των παρακάτω συνδυασµών: 

75,44 Γιατί, άνταµ µε θωρείς, δεν ξανανιώννεις;  

68,1 Πώς εµπορούσιν δυό άστρα γλαµπρισµένα  

119,22 να ποθώ άλλην παρά σέναν    

                                                 
141 Ο Καβάφης γενικώς θεωρεί κακόηχη τη συνίζηση δύο τονισµένων φωνηέντων, αποδέχεται όµως τον 
συνδυασµό που συµπεριλαµβάνει το ρήµα είµαι: «Επίσης δεν δύναται να γίνη έκθλιψις ή συνεκφώνησις 
τονισµένου προ τονισµένου φωνήεντος – «χαρ’ άδικος» ή «χαρά άδικος». Εξαιρέσεις εις τον κανόνα είναι 
σύνδεσµοί τινες (π.χ. αλλά), προθέσεις τινες (π.χ. κατά, δια, από), και επιρρήµατά τινα (π.χ. άµα). ∆υνατόν να 
υπάρχουν και τινες άλλαι εξαιρέσεις (ως κάποτε το «είµαι», «είναι») αλλά είναι πολύ ολίγαι» (Καβάφης, 2003, 
247) 
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Η περίπτωση συνεκφώνησης τριών φωνηέντων, συνήθης για την ιταλική στιχουργική, αλλά 

γενικώς επικρινόµενη και αποφευκτέα για την ελληνική142, εµφανίζεται µόνο δύο φορές στη 

συλλογή: 

80,12 µηδέ τα δάκρυα ο ήλιος δέν στεγνώννει.  

152,6 και τα δάκρυα όσα να χύσω τάχα φέρνουµ µε στο θάρος  

Αυτές οι δύο περιπτώσεις δύσκολα εκλαµβάνονται σαν «γνήσια» συνεκφώνηση τριών 

φωνηέντων λόγω του ότι τα δύο πρώτα φωνήεντα δηµιουργούν µία εσωτερική συνίζηση, η 

οποία τείνει να ακουστεί ως δίφθογγος (βλ. πιο πάνω). Όταν συναντιούνται τρία φωνήεντα 

στη σειρά, ένα από αυτά συνήθως αποχωρίζεται από την οµάδα είτε µε χασµωδία, π.χ.   

66,6 ένι και λείπει ο✗ ήλιος µου αχ το σκιος σας, 

είτε µε έκθλιψη, π.χ. 

90,27 αµµ’ ο ουρανός τ’ ορίζει  

3.2. ΕΚΘΛΙΨΗ / ΑΦΑΙΡΕΣΗ.   

Εκτός από τη συνίζηση στην κυπριακή συλλογή υπάρχουν και άλλα µέσα που υποβοηθούν 

την αποφυγή της χασµωδίας, όπως η έκθλιψη και η αφαίρεση, τα οποία στο σύνολό τους, 

όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, είναι και τα επικρατέστερα ποσοτικά (γύρω στις 970 περιπτώσεις 

έναντι των 335 εξωτερικών συνιζήσεων). Και οι δύο πράξεις (της µετρικής συνίζησης και της 

έκθλιψης ή της αφαίρεσης ) εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Προκειµένου να δώσουµε µία 

απάντηση στο ερώτηµα κατά πόσον υπάρχουν ή όχι ορισµένα κριτήρια µε βάση τα οποία ο 

ποιητής επιλέγει µεταξύ της µιας ή της άλλης τεχνικής, θα ήταν χρήσιµο να εξεταστούν οι 

φθογγικές παθήσεις µε τη σειρά σε κάθε µέρος του λόγου. 143   

 

 

                                                 
142 Ο Ν. Καζαντζάκης, αναφερόµενος στη µετάφραση  της Ιλιάδας, οµολογεί: «Η τριπλή συνίζηση είναι το 
προπατορικό µου αµάρτηµα (το ίδιο έπαθα και στον Ντάντε)˙ γιατι µάχουµαι σ’ ένα στίχο να βάλω όλο το στίχο 
του πρωτότυπου˙όλες δε θα µπορέσουν να διορθοθούν, µα θα κάµουµε ό, τι µπορούµε˙» (Ν. Καζαντζάκης 1977, 
261) 
143 Το πιο διαδεδοµένο σύστηµα ταξινόµησης των εκθλίψεων / αφαιρέσεων ανάλογα µε το σε ποιο µέρος του 
λόγου ανήκει η λέξη είναι πιο οικονοµικό και πιο σαφές ως προς τις κατηγορίες που δηµιουργούνται σε 
σύγκριση µε την ταξινόµηση µε βάση τα φωνηεντικά συµπλέγµατα (Ανδριώτης 1976).  Αυτοί οι δύο παράγοντες 
(γραµµατικός και φωνητικός ) βέβαια δεν αναιρούν ο ένας τον άλλον και λειτουργούν ως σύνολο, για αυτό το 
λόγο εδώ θα επισηµαίνονται ταυτόχρονα και τα φωνητικά χαρακτηριστικά των φθόγγων.      
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 Α) Άρθρα. 

Στη συλλογή που µας ενδιαφέρει συνήθως εκθλίβονται τα τελικά φωνήεντα των άρθρων το, 

του, τα, όταν αυτά ακολουθούνται από λέξεις µε αρχικό φωνήεν όµοιο µε το φωνήεν του 

άρθρου ή ισχυρότερό του. Το αρχικό φωνήεν µπορεί να είναι άτονο ή τονισµένο: τ’ άρµατα, τ’ 

αναστενάµατα, τ’ όνοµα, τ’ άστρον, τ’ αδόνιν, τ’ όµορφον, τ’ αναστεναγµού. Όταν όµως το 

άρθρο τα, που έχει και το πιο δυνατό (ανοιχτό) φωνήεν, ακολουθείται από µία λέξη µε άλλο, 

ασθενέστερο του [α], τότε η λέξη αυτή παθαίνει αφαίρεση: τα’ νόµατα, τα’ µορφα, τα’ µνοστα. 

Σε τέσσερις περιπτώσεις (τα ώτα (27,1), το ους (141,11), το όπλον (146,1), του ήλιου (108,3)) 

τα γειτονικά φωνήεντα δεν συνεκφωνούνται. Όσον αφορά στις δύο πρώτες λέξεις, ο λόγος για 

την ύπαρξη της χασµωδίας (εκτός από τη φωνητικά δυσµενή για την έκθλιψη κατάσταση, 

αφού τα φωνήεντα των άρθρων είναι πιο δυνατά από αυτά των ουσιαστικών) πιστεύω 

βρίσκεται και στην αρχαΐζουσα µορφή τους, την επιβλητικότητα της οποίας (που άλλωστε 

επιδίωκε ο ποιητής) η έκθλιψη θα αναιρούσε. Γενικώς πρέπει να επισηµανθεί ότι τα ποιήµατα 

27, 141 και το 146 (όπως και µερικά άλλα, τα οποία συγκεντρώνονται στο τέλος της συλλογής) 

υφολογικά διαφέρουν από τα υπόλοιπα και η παρουσία της χασµωδίας είναι ένα από τα 

διακριτικά χαρακτηριστικά αυτού του ύφους. Ίσως για αυτόν τον λόγο υπάρχει και η 

χασµωδία στο 146,1, παρόλο που από την πλευρά των κανόνων της φωνητικής ο συνδυασµός 

(ο - ό) υπό κανονικές συνθήκες δέχεται έκθλιψη.  

Τα άρθρα ο, η, οι, συνήθως δεν συνεκφωνούνται µε την επόµενη λέξη (Καβάφης, 2003, 244-

245,  Χιονίδης 1950, 615,  Σταύρου 2004, 27) Υπάρχουν όµως και εδώ δύο εξαιρέσεις: ο 

ουρανός (90,27) και η οξυπνιά (100,8). 

 

Β) Προθέσεις. 

 

Οι προθέσεις µε για σε από (απού), όταν προηγούνται µιας λέξης µε αρχικό φωνήεν, κανονικά 

παθαίνουν έκθλιψη. Η πρόθεση δίχα απ’ ό, τι φαίνεται (δυστυχώς δεν υπάρχει πολύ και 

ποικίλο υλικό) εκθλίβει το τελικό της φωνήεν, αν το αρχικό φωνήεν της επόµενης λέξης είναι 

το [α], στην αντίθετη περίπτωση έχουµε συνίζηση: δίχ’ αµάντα, διχ’ άρµενα, διχ’ αντροπήν, 

αλλά δίχα αιτίαν. Το ίδιο ίσως θα µπορούσαµε να πούµε και για την πρόθεση παρά (παρ’ άντα, 

αλλά παρά οφθαλµόν). Το τελευταίο παράδειγµα όµως είναι αποτέλεσµα της εκδοτικής 

παρέµβασης, όπου αποκαθίσταται το κείµενο του χειρογράφου, και δεν µπορούµε να πούµε 
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µε βεβαιότητα τι θα επέλεγε ο ίδιος ο ποιητής – συνίζηση, έκθλιψη ή αφαίρεση, εάν, βέβαια, 

χρησιµοποιούσε αυτήν τη λέξη.  

Η σχετικά καθαρή εικόνα αλλάζει, όταν η πρόθεση µε φωνήεν στην αρχή (αχ, αξ, από, απού, 

εις) ακολουθεί µία λέξη µε τελικό φωνήεν. Πολύ συχνά το φωνήεν της πρόθεσης αφαιρείται, 

αλλά ο αριθµός των αφαιρέσεων δεν διαφέρει σηµαντικά από τον αριθµό των συνιζήσεων 

στην ίδια περίπτωση. ∆εν υπάρχει κάποια διάκριση στη χρήση της µιας ή της άλλης τεχνικής 

(π.χ. η ποιότητα των φωνηέντων ή σε πια µετρική θέση συνήθως συναντάµε το κάθε 

φαινόµενο ), ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις  απαντούν  διπλοί τύποι, π.χ. βγω ’χ /  

βγω αχ, ποτέ ’χ / ποτέ αχ.    

Γ) Σύνδεσµοι. 

Τα τελικά φωνήεντα όλων των συνδέσµων που δεν καταλήγουν στον φθόγγο [ι], δηλαδή αλλά, 

αµµέ, µµα, µηδέ, ουδέ, αφού, άντα (και αντά) κατά κανόνα εκθλίβονται µπροστά από το πιο 

δυνατό ή το ισότιµο φωνήεν (τονισµένο ή άτονο).  Οι εξαιρέσεις, όπου το δεύτερο φωνήεν 

είναι ασθενέστερο, είναι ελάχιστες (αµµ’ ίτσου, αλλ’ όµως) και έχουν να κάνουν µε τη 

συνάντηση δύο τόνων, περίπτωση που κάνει τη συνίζηση αρκετά τραχιά. Ο συνδυασµός ενός 

ισχυρότερου µε ένα πιο αδύνατο φωνήεν (συνήθως το δεύτερο φωνήεν είναι η ρηµατική 

αύξηση) έχει ως αποτέλεσµα την αφαίρεση: αντά ’δες, αντά ’ναι, αντά ’(ε)ζεν. Βέβαια, οι 

συνδυασµοί µµα ο, αµµέ η, αµµέ οι επιφέρουν τη συνίζηση λόγω του ότι δεν µπορεί να 

αφαιρεθεί το άρθρο.  

Αντίθετα, οι σύνδεσµοι που έχουν για τελικό φωνήεν το [ι] τις περισσότερες φορές 

συνιζάνονται, µε λίγες εξαιρέσεις όπου εκθλίβουν το [ι]  µπροστά στο ίδιο φωνήεν, π.χ. ότ’ 

είναι, ότ’ είπουν, γιατ’ οι, αν και εδώ επίσης έχουµε διπλούς τύπους: γιατ’ ίτσου / γιατι ίτσου, 

ότ’ η / ότι η. Τα φωνητικά χαρακτηριστικά του [ι] (το πιο κλειστό, συνεπώς το πιο αδύναµο 

φωνήεν) επιτρέπουν τη συνίζησή του µε οποιοδήποτε άλλο φωνήεν. Ταυτόχρονα όµως, αυτό 

το φωνήεν διαθέτει αρκετή ισχύ για να επηρεάσει τους γειτονικούς φθόγγους. Στην 

προκειµένη περίπτωση η έκθλιψη του [ι], το οποίο καθορίζει την ουράνωση του 

προηγούµενου συµφώνου, θα άλλαζε την κανονική προφορά της λέξης, και αυτή είναι η 

βασική αιτία για την προτίµηση εδώ της συνίζησης. 

Στις περιπτώσεις των συνδέσµων, οι οποίοι αρχίζουν από φωνήεν και ακολουθούν µία λέξη 

µε τελικό φωνήεν πάντα παθαίνει αφαίρεση ο σύνδεσµος ουδέ. Οι αφόν, αφότις και ανίσως, 

έχοντας για αρχικό το πιο δυνατό στην κλίµακα φωνήεν, συνήθως συνιζάνονται, εκτός κι αν 
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το τελευταίο φωνήεν της προηγούµενης λέξης είναι το ίδιο, δηλαδή [α], ή το αµέσως επόµενο 

στην κλίµακα [ο], το οποίο όµως πρέπει να έχει τόνο που προσθέτει ισχύ στο φωνήεν144.  Οι 

σύνδεσµοι αφήτις, αν, άνταν (αντάν), όντα, ώστι, ως, αµµέ στην υπό µελέτη συλλογή  ποτέ δεν 

παθαίνουν αφαίρεση. 

∆) Μόρια. 

Το ρηµατικό µόριο να πάντα εκθλίβεται µπροστά από το ρήµα που ξεκινάει µε α, όπως είναι 

και ο γενικός για τον προφορικό και τον γραπτό λόγο κανόνας145. Το µόριο παραµένει 

ακέραιο, όταν ακολουθείται από ρήµατα µε άλλο εκτός από το [α] αρχικό φωνήεν, το οποίο 

και αφαιρείται:  

να’ λπίζω, να’βρη, να’πες κ.α.  

Η περίπτωση συνίζησης των γειτονικών φωνηέντων του αρνητικού µορίου µηδέ και του 

ρήµατος (µηδέ απορής, 22,5) δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη, εφόσον είναι αποτέλεσµα κριτικής 

παρέµβασης και όχι το αυτούσιο κείµενο του χειρογράφου (µιδενπορις). 

Ε) Ρήµατα. 

 Όσον αφορά στα ρήµατα, η έκθλιψη του τελικού τους φωνήεντος γίνεται σχεδόν 

αποκλειστικά στην περίπτωση συνάντησης δύο όµοιων φωνηέντων, π.χ. κοντεύγ(ει)’ η, 

ορίζ(ει)’ εις, θέλ(ει)’ είσταιν, πιστεύγ(ω)’ ο, βλέπ(ω)’ ολοφάνερα, έλεγ(α)’ αντάν κ.α.146 

Ωστόσο, τα συγκεκριµένα φωνηεντικά συµπλέγµατα δεν επιφέρουν πάντα έκθλιψη. Μερικές 

φορές ο ποιητής σε αυτή την περίπτωση προβαίνει στη χρήση της συνίζησης: σύρνει η, 

πλάστηκα αχ,  ρίχνει εις κ.α. 

Παρόλα αυτά, κατά κανόνα το τελικό φωνήεν του ρήµατος συνιζάνεται µε το αρχικό της 

επόµενης λέξης ανεξάρτητα από την ισχύ των φωνηέντων στο σύµπλεγµα ή τον τονισµό τους, 

π.χ. έχει ο, λέγω η, σηκώννεται ο, είναι αλλού, θέλει έχειν, είµαι ότοιµος, είµαι αναπαµένος,  

είµαι άξιος κ.α. Αυτό σηµαίνει ότι στην περίπτωση των ρηµάτων, ενώ η έκθλιψη επιτρέπεται 

(και όχι επιβάλλεται) µόνο εκεί που συνδυάζονται τα ίδια φωνήεντα, κατά τα άλλα προτιµάται 

η συνίζηση, ώστε µε αυτό τον τρόπο να αποφεύγεται ενδεχόµενη νοηµατική ασάφεια. Η 

ελληνική είναι µία συνθετική γλώσσα, όπου η κατάληξη στα κλιτά µέρη του λόγου αποτελεί 

                                                 
144 Η µοναδική εξαίρεση: δεν φτιω ανίσως. 
145 Η µόνη περίπτωση όπου το µόριο αδικαιολόγητα συνιζάνεται είναι η παρόµοια µε τον στίχο 14,14  διόρθωση 
του κειµένου, όπου το «να σβήσουν» του χειρογράφου αντικαθίσταται µε το «να αθθίσουν» (114,10). 
146 Οι εξαιρέσεις είναι: ποίσ(ει)’ άλλους, είµ’ αδικεµένος, είµ’ απόµακρα, είµ’ αναπαµένος, πού’µ’ αχ. 
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φορέα διάφορων γραµµατικών και συντακτικών πληροφοριών. Για αυτό τον λόγο η απώλειά 

της από το ρήµα, το «συντακτικό πυρήνα µιας πρότασης» (Κλαιρής, Μπαµπινιώτης, 2005, σ. 

433) θα ήταν σηµαντική. 

Όταν το ρήµα ακολουθεί µία λέξη που λήγει σε φωνήεν έχουµε είτε συνίζηση είτε αφαίρεση. 

Οι πλείστες αφαιρέσεις είναι οι καθιερωµένοι στον προφορικό λόγο τύποι, όπου παύει να 

υπάρχει το αρχικό αδύνατο φωνήεν [ε] ή [ι]147 των ρηµάτων, που ακολουθούν 

1. τις προσωπικές αντωνυµίες: σε’δα (είδα), εσύ’σαι, σου’χω, το’πεψεν, εσού’βρες, µου’δωκεν, 

τα’χεις κ.α. 

2. το µόριο «να»: να’χες, να’βρα, να’ρτω κ.α. 

3. το ερωτηµατικό επίρρηµα «πού» και την αναφορική αντωνυµία «που» (απου): που’δα 

(είδα), πού’ βρες, που’ µαι, που’ χουσιν, που’ βλεψα κ.α. 

4. την ερωτηµατική αντωνυµία «τίντα»: τιντά’καµεν, για τίντα’ν, τιντά’πιασα. 

5. τον σύνδεσµο «αντά» («άντα»): αντά’δες, αντά’(ε)ζεν, αντά’ναι. 

Τα ρήµατα µπορούν να παθαίνουν αφαίρεση, ακολουθώντας και οποιοδήποτε άλλο µέρος του 

λόγου εκτός από τα προαναφερθέντα. Π.χ. αργά’ναι, τόσο’ν, οσά’πραξεν, χρειά’ναι, θελώ’χειν, 

πολλά’ναι, ψευδά’ν,  µορφύτερή’σαι, πρώτα’(η)τον κ.α. Ο µεγαλύτερος αριθµός αφαιρέσεων 

σε αυτές τις περιπτώσεις αφορά στο ρήµα είµαι, που είναι εξαιρετικά ευάλωτο σε διάφορες 

µορφές φθογγικών παθήσεων, συµπεριλαµβανοµένης και της αφαίρεσης. 

Στ) Μετοχές. 

Οι µετοχές, όπως και τα ρήµατα, συνήθως συνιζάνονται µε την επόµενη λέξη, 

παρουσιάζοντας διάφορα συµπλέγµατα φωνηέντων ([ ι]-[ α], [ α]-[ ο], [ α]-[ ου] κ.α.). Μόνο δύο 

φορές το τελικό φωνήεν της µετοχής εκθλίβεται, ενώ και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για 

τη συνάντηση δύο όµοιων φωνηέντων: πειρασµέν’ η, θωρώντ’ αγνιάκιν148.  

Ζ) Ουσιαστικά και επίθετα. 

Και στα ουσιαστικά, και στα επίθετα η έκθλιψη παρουσιάζεται στο σύµπλεγµα όµοιων 

φωνηέντων και συγκεκριµένα [α – α]. Π.χ. η θάλασσ’ ας, τραντάφυλλ’ ανοιµένα, 

                                                 
147 Αλλά όχι πάντα, το φωνήεν µπορεί να είναι και ισχυρότερο, π.χ. να ’(ο)λπίζω, απου ’(α)ξίζουν. 
148 Η απουσία ενός από τα δύο όµοια φωνηέντα εδώ όπως και σε άλλα σηµεία της συλλογής ίσως θα µπορούσε 
να αποδοθεί στη συνηθισµένη κατά την αντιγραφή πρακτική της απλογραφίας, την οποία εφαρµόζει και ο 
αντιγραφέας του µαρκιανού κώδικα, παραλείποντας συστηµατικά και ένα από τα δύο όµοια σύµφωνα που 
γειτονεύουν.  
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 η µέρ’ αφταίννει, γραµµατ’ αδελφέ, τα σκλερ’ άστρα, έγλαµπρ’ άστρα, ότοιµ(α)’ αντά κ.α.  Και 

εδώ υπάρχουν εξαιρέσεις: εχροί εις, ξουφάρια αχ, κρυότερη η. Όταν συναντιούνται 

διαφορετικά φωνήεντα είτε τονισµένα είτε όχι, τα φωνήεντα αυτά συνιζάνονται.  

Τα παραδείγµατα των αφαιρέσεων είναι λίγα και παρουσιάζονται ή µετά από άρθρο (βλ. πιο 

πάνω): τα’νόµατα, στά’(ο)ρη, τά’µορφα, τά’µνοστα, ή έχουν πια περάσει στην κατηγορία της 

αποβολής, όταν δηλαδή και οι δύο τύποι µιας λέξης (µε αρχικό φωνήεν ή χωρίς αυτό) 

υπάρχουν και χρησιµοποιούνται ανεξάρτητα, χωρίς να καθορίζονται από το φωνητικό τους 

περιβάλλον, π.χ. η ’γεια, έχω ’γειαν. 

Μια από τις περιπτώσεις αφαίρεσης – στά’ρη – εκτός από τον αρθρωτικό οφείλεται επίσης 

στον µετρικό παράγοντα,  και συγκεκριµένα συµβάλλει στην επίτευξη της πλήρους ηχητικής 

οµοιότητας στην οµοιοκαταληξία (στά’ρη – ζοχάριν – πάρη, 116, 14-16). Γενικά, σε κανένα 

σηµείο της κυπριακής συλλογής η συλλαβή που συµπεριλαµβάνει το τελευταίο τονισµένο 

φωνήεν (το οποίο ταυτόχρονα αποτελεί και την αρχή της οµοιοκαταληξίας), ποτέ δεν δέχεται 

εξωτερική συνίζηση.  

Η) Αριθµητικά.  

Σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν µόνο δύο περιπτώσεις, οι οποίες όµως συνιστούν ένα 

εξαιρετικό παράδειγµα αστάθειας στον χειρισµό των φωνηεντικών συναντήσεων που 

βλέπουµε και σε άλλα σηµεία της συλλογής:  

αν δεν µε δουν τα  δυ’ άστρα µε το θάρος (105,39) και  

Πώς εµπορούσιν δυο άστρα γλαµπρισµένα (68,1) 

Ο συνδυασµός των λέξεων, ακόµα και η µετρική τους θέση (η τονισµένη συλλαβή βρίσκεται 

στην έκτη θέση) είναι ακριβώς τα ίδια, και όµως στη µία περίπτωση επιλέγεται έκθλιψη ενώ 

στην άλλη συνίζηση. 

Θ)  Επιρρήµατα. 

Το τελευταίο φωνήεν των επιρρηµάτων συνήθως εκθλίβεται αν το ακόλουθο φωνήεν είναι το 

ίδιο (τότ’ έναι, τώρ’ αντρύναν, πολλ(ά)’ άργησα, ώδ(ε)’ έν) ή πιο δυνατό από αυτό (τότ’ 

αξάφτει, εξ’ αφ’ την δούλεψή σου). Ανάλογα αφαιρείται και το αρχικό φωνήεν του 

επιρρήµατος αν το προηγούµενο φωνήεν είναι δυνατότερο (βρίσκω ’(ου)δέποτε, 
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αφήννω ’(ε)δά, αµµέ ’(ύ)στερα κ.α.). 149 Στις άλλες περιπτώσεις, όταν δηλαδή το τελικό 

φωνήεν του επιρρήµατος είναι ισχυρότερο από αυτό που το ακολουθεί, συνήθως 

παρουσιάζεται η συνίζηση. 

Ι) Αντωνυµίες. 

Σε αυτή την περίπτωση το αν θα προκύψει έκθλιψη ή συνίζηση του τελικού φωνήεντος της 

αντωνυµίας µε το αρχικό της ακόλουθης λέξης εξαρτάται όχι τόσο από τον αρθρωτικό (η 

δύναµη των φωνηέντων), όσο από τον γραµµατικό (δηλαδή σε ποια κατηγορία ανήκει η 

συγκεκριµένη αντωνυµία), καθώς και τον συντακτικό παράγοντα.  Έτσι, το τελικό φωνήεν 

των προσωπικών αντωνυµιών (µε, σε, το, τα, µου, σου, του) εκθλίβεται όταν προηγείται 

ρήµατος, στο οποίο υπόκειται συντακτικά ως άµεσο ή έµµεσο αντικείµενο: µ’ έκαψεν, µ’ 

αγαπούν, σ’ ακλουθώ, σ’ αναγκάζει150, τ(α)’ αγνωρίση, τ(ο)’ αφήσω, να µ(ου)’ έρτη, µ(ου)’ 

έδωκεν, σ(ου)’ αθθυµίσω κ.α.   

Αντίθετα, όταν η αντωνυµία βρίσκεται αµέσως µετά το ρήµα, το τελικό της φωνήεν 

συνιζάνεται µε το αρχικό της επόµενης λέξης: εκράτησέµ µε η τύχη, δίδω το άνταν , αγαπώ σε 

αµµέ, πε µου αν µέλλεται, αρέσκει µου ό τι αρέσει της θεάς µου κ.α.  

Η συνάντηση της κτητικής αντωνυµίας µε το αρκτικό φωνήεν της επόµενης λέξης σχεδόν 

πάντα επιφέρει τη συνίζησή τους: όλες µου οι έννοιες, καρδιά µου αντάν της έρτη, φίλε µου 

ακριβέ, οι πλήξες σου εφυράναν, κ’ εις τες αγκάλες του ύστερα κοιµήθην κ.α. 

Οι εξαιρέσεις είναι λίγες: 

Ει τις τα ξένα µάχεται και τα δικά τ’ αφήννει (148,5) 

∆υο βρύσες τα δυο µ’ αµµάτια (118,5) 

να κρύβγης τους δυο µ’ αστέρες (127,6) 

µ’ έριψεν µεσανυχτικόν το σκλερόν µ’ άστρον (143,2) 

άλλον η πίστη µ’ από σέν δεν κάµνει. (100,45) 

ως γοιον εµένα που τα µέλη µ’ άψα (71,4) 

στις δύο από τις οποίες (143,2 και 71,4) η έκθλιψη οφείλεται στην οµοιοκαταληξία (µ’ άστρον 

– µάστρον / κάψα – µ’ άψα).  

                                                 
149 Έχουµε και εδώ εξαιρέσεις, όπου συνιζάνονται : τέλεια αρνήθη (συνάντηση δύο όµοιων φωνηέντων), ποτέ 
οξυπνά, ποτέ αχ, περίτου όσα, κάπου αναστενάζω, πάλε ανταµωθούµεν (προηγείται ασθενέστερο φωνήεν που 
κανονικά εκθλίβεται) κ.α. Στην περίπτωση του «ποτέ» ίσως είναι ο τόνος που εµποδίζει την έκθλιψη. 
150 Αλλά σε ορίζει (98,27) µε συνίζηση. 
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Όσον αφορά στις αντωνυµίες άλλου είδους (ερωτηµατικές, αναφορικές, δεικτικές) 

παρατηρείται κάποια ασυνέπεια στη χρήση εκθλίψεων και συνιζήσεων. Αξιοποιούνται και οι 

δύο πιθανές λύσεις, µεταξύ των οποίων δεν υπάρχει κάποιο διακριτό σηµείο αναφοράς που θα 

µας επέτρεπε να αιτιολογήσουµε τη µία ή την άλλη επιλογή.  

Π.χ. όσ(οι)’ αγαπούν / όσοι αγαπούσιν, κ’ εγ’ όλα / εγώ αγαπώ, τούτη η τόσ’ αποτορµιά κ.α.   

 

Συνοψίζοντας τα όσα ειπώθηκαν για τη συνίζηση και την έκθλιψη ή αφαίρεση µπορούµε να 

προβούµε στη διατύπωση ορισµένων πιο γενικών συµπερασµάτων αναφορικά µε τη χρήση 

τους στη συλλογή. Είναι προφανές ότι η έκθλιψη/αφαίρεση προτιµάται από τη µετρική 

συνίζηση, και στην περίπτωση συνάντησης φωνηέντων είναι ο βασικός τρόπος αποφυγής της 

χασµωδίας. Οι εκθλίψεις και οι αφαιρέσεις διέπονται από τους φωνητικούς νόµους που 

σχετίζονται µε τη δύναµη των φθόγγων: εάν στην πρώτη θέση του φωνηεντικού 

συµπλέγµατος βρίσκεται πιο αδύνατο από το επόµενο ή ισοδύναµό του φωνήεν, συνήθως το 

φωνήεν αυτό εκθλίβεται, και αντίστροφα αφαιρείται ένα ασθενέστερο φωνήεν, το οποίο 

ακολουθεί πιο δυνατό. Όµως µέσα στο πλαίσιο αυτού του γενικού κανόνα το τελικό 

αποτέλεσµα διαµορφώνεται µε την παρέµβαση και άλλων παραγόντων, όπως: 

1. του λεκτικο-µορφολογικού, ο οποίος επηρεάζει την επιλογή µεταξύ συνίζησης και 

έκθλιψης / αφαίρεσης ανάλογα µε το µέρος του λόγου που συµµετέχει και το πόσο σηµαντική 

είναι η σίγηση ενός φωνήεντος ως προς τη σηµασιολογική και τη γραµµατική λειτουργία της 

λέξης.  Π.χ. τα τελικά φωνήεντα των ρηµάτων (οι καταλήξεις) συνήθως συνιζάνονται, ενώ τα 

αρχικά ως χρονική αύξηση, ο λειτουργικός ρόλος της οποίας επαναλαµβάνεται από την 

κατάληξη, παθαίνουν αφαίρεση˙ τα άκλιτα µέρη του λόγου που έχουν µία αµετάβλητη µορφή 

και συνεπώς πάντα φέρουν σταθερές πληροφορίες (προθέσεις, σύνδεσµοι, επιρρήµατα) 

σχετικά εύκολα χάνουν το τελευταίο ή το αρχικό τους φωνήεν.   

2. του συντακτικού παράγοντα, ο οποίος έχει την ικανότητα να αλλάζει τα δεδοµένα ανάλογα 

µε τη θέση που παίρνει µία λέξη µέσα στην πρόταση. Π.χ. οι προσωπικές αντωνυµίες 

αδύνατου τύπου εκθλίβουν το τελικό τους φωνήεν όταν είναι προκλιτικές και συνιστούν µία 

αδιάρρηκτη ενότητα µε το ρήµα που έπεται, αλλά το συνιζάνουν µε το αρχικό φωνήεν της 

επόµενης λέξης (µε την οποία δεν υπάρχει τόσο στενή συντακτική σχέση), όταν βρίσκονται 

µετά το ρήµα. Τα φαινόµενα συναλοιφής (έκθλιψη, αφαίρεση, κράση) συνήθως 

παρουσιάζονται µεταξύ λέξεων που έχουν στενή συντακτική σχέση, για τον ίδιο λόγο οι 

κτητικές αντωνυµίες, που είναι εγκλιτικές και δηµιουργούν µία λεκτική ενότητα µε την 
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προηγούµενη λέξη, κανονικά δεν παθαίνουν έκθλιψη αλλά συνιζάνονται µε τις λέξεις που τις 

ακολουθούν.           

3. του µετρικού παράγοντα, ο οποίος συχνά καθορίζει την επιλογή της εξωτερικής συνίζησης 

ή της έκθλιψης/αφαίρεσης. Καταρχήν, από όλα τα είδη στίχων ξεχωρίζει ο ιταλικής 

προέλευσης ενδεκασύλλαβος, ο οποίος παρουσιάζει διπλάσιο αριθµό συνιζήσεων σε 

σύγκριση µε όλα τα άλλα είδη (77,4% επί του συνόλου των εξωτερικών συνιζήσεων και 

περίπου 16,4 % από το σύνολο των ενδεκασύλλαβων στίχων151). Σε άλλα είδη στίχων ο 

τελευταίος αριθµός κυµαίνεται στα όρια 5,4% - 8,6% από το αντίστοιχο σύνολο των στίχων. 

Σε ό, τι αφορά τις µετρικές θέσεις, στις οποίες εµφανίζονται οι συνιζήσεις, τα είδη στίχων µε 

πιο ποικίλα ρυθµικά σχήµατα (ο ενδεκασύλλαβος, ο επτασύλλαβος και ο τροχαϊκός 

οκτασύλλαβος) χαρακτηρίζονται και από περισσότερη ελευθερία ως προς την εµφάνιση της 

συνίζησης σε ορισµένη µετρική θέση. Ωστόσο και εδώ υπάρχουν προτιµήσεις και περιορισµοί. 

Έτσι, η συνίζηση που δυνητικά µπορεί να παρουσιαστεί σε οποιαδήποτε συλλαβή του στίχου, 

έχει µία τάση προς επιλογή µετρικά αδύνατων θέσεων, όπου δηλαδή είναι λιγότερο πιθανή η 

εµφάνιση του τόνου, και συστηµατικά αποφεύγεται στη συλλαβή που φέρει τον τελευταίο 

µετρικό τόνο και τις συλλαβές που την ακολουθούν.  Η µόνη συνίζηση που επιτρέπεται και 

κάποτε χρησιµοποιείται από τον ποιητή στην τελευταία τονισµένη συλλαβή του στίχου ή του 

ηµιστιχίου είναι η εσωτερική συνίζηση ενός συγκεκριµένου είδους που θα µπορούσε να 

συµπεριληφθεί στην κατηγορία των καταχρηστικών διφθόγγων (λέξεις τύπου εχθριά, πικριά) . 

Η συνάντηση φωνηέντων δύο διαδοχικών λέξεων στην παραπάνω µετρική θέση πάντα 

επιφέρει είτε χασµωδία είτε έκθλιψη, που σε αντίθεση µε τη συνίζηση εξασφαλίζουν την 

ηχητική διαφάνεια της οµοιοκαταληξίας και τη ρυθµική οµαλότητα του στίχου152. Αυτός ο 

κανόνας τηρείται σε όλα τα είδη στίχων, ενώ στην περίπτωση των σύνθετων στίχων που έχουν 

σταθερή µετρική τοµή ισχύει και για το πρώτο ηµιστίχιο. Ο ιαµβικός οκτασύλλαβος, 

δωδεκασύλλαβος, δεκατρισύλλαβος και δεκαπεντασύλλαβος παρουσιάζουν πιο αυστηρή 

οργάνωση όχι µόνο αναφορικά µε τον ρυθµό, αλλά και ως προς τη χρήση της συνίζησης, η 

οποία δεν εµφανίζεται σε όλες τις θέσεις, απαντά κυρίως στο µέσο τµήµα του στίχου ή του 

κάθε ηµιστιχίου (όπου µία εξέχουσα θέση µεταξύ των άλλων καταλαµβάνει η πέµπτη 
                                                 
151 Ο κατά προσέγγιση αριθµός οφείλεται στο ότι µερικοί στίχοι έχουν περισσότερες από µία συνιζήσεις.   
152 Ο Ruscelli (Menichetti, 1993, 322-323) στην εισαγωγή στο Rimario (πρώτη έκδοση 1559) µε τίτλο «Trattato 
del modo di comporre in versi nella lingua italiana» συνιστά να αποφεύγεται η συνίζηση και να εφαρµόζεται η 
έκθλιψη, όταν η συνάντηση δύο φωνηέντων γίνεται στη δέκατη συλλαβή, και αντίθετα η συµπροφορά (συνίζηση) 
δύο φωνηέντων στην ένατη θέση επιβάλλεται για να θεωρηθεί κανείς καλός στιχουργός. Ο ίδιος αναφέρεται και 
στην προτίµηση έκθλιψης και όχι συνίζησης, όταν πρόκειται για λέξεις στενά συνδεδεµένες, που δηµιουργούν 
ένα συντακτικό όρο («se il parlar sarà in corso e che quivi la pronunzia non prenda fiato»), κανόνας που σε 
γενικές γραµµές ακολουθείται και στην κυπριακή συλλογή.        
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συλλαβή) και αραιώνει µέχρι την πλήρη απουσία της προς τα άκρα του στίχου ή των 

ηµιστιχίων. Η ιδιαίτερη ικανότητα της πέµπτης συλλαβής του δεκαπεντασύλλαβου (ή µάλλον 

του οκτασύλλαβου, είτε αυτός έχει αυτόνοµη υπόσταση, είτε αποτελεί το πρώτο ηµιστίχιο 

ενός σύνθετου στίχου) να δέχεται συνίζηση έχει διαπιστωθεί και από άλλους µελετητές 

(Aldama, 2005). Η θέση της µέσα στον στίχο συχνότατα αποτελεί σηµείο συνάντησης δύο 

συντακτικών όρων (συνταγµάτων)153, οι οποίοι, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, προτιµάται να 

συνδέονται µε συνίζηση σε αντιδιαστολή µε τις άρρηκτα συνδεδεµένες λέξεις του ίδιου 

συντάγµατος, όπου συχνότερα εφαρµόζεται ένα από τα φαινόµενα συναλοιφής (έκθλιψη, 

αφαίρεση, κράση). Για τον ίδιο λόγο στον ενδεκασύλλαβο στίχο η συνίζηση φιλοξενείται πιο 

συχνά στην έβδοµη και στην πέµπτη συλλαβές, δηλαδή στις θέσεις όπου συχνά παρατηρείται 

διάφορων διαβαθµίσεων συντακτική διάτµηση (βλ. 2.1.2.).           

3.3. ΧΑΣΜΩ∆ΙΑ. 

Οι συναντήσεις γειτονικών φωνηέντων στη συλλογή δεν έχουν πάντα ως έκβασή τους τη 

συναλοιφή ή τη µετρική συνίζηση. Κάποτε αυτά τα φωνήεντα ανήκουν σε δύο χωριστές 

συλλαβές χωρίς να συγχωνεύονται µε κάποιο τρόπο. Σύµφωνα µε τη διατύπωση της Θ. 

Σιαπκαρά - Πιτσιλλίδου «στους 2934 στίχους <…> δεν υπάρχουν παρά δώδεκα περιπτώσεις 

όπου η συνάντηση φωνηέντων ανάµεσα σε δύο λέξεις να µπορή να χαρακτηρισθή ως 

χασµωδία και αυτές, οι ελάχιστες, βρίσκονται µετά από το ποίηµα 132». Οι περιπτώσεις όπου 

τα φωνήεντα βρίσκονται σε διαίρεση υπάρχουν και σε άλλα σηµεία της συλλογής, ωστόσο 

αυτές δεν λογαριάζονται για χασµωδίες, αφού: «α) οι δύο λέξεις χωρίζονται από την τοµή, β) 

ένα από τα φωνήεντα είναι του άρθρου, γ) τα δύο φωνήεντα προέρχονται από τρία φωνήεντα 

που το ένα είναι πάντα του άρθρου, είτε αυτό αναγράφεται είτε όχι» (Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδου 

1976, 59)154. Στην πραγµατικότητα οι περιπτώσεις «διαστολής»155 γειτονικών φωνηέντων που 

δεν ανήκουν σε καµιά από τις τρεις αναφερόµενες από την εκδότρια κατηγορίες και συνεπώς 

                                                 
153 Υπάρχουν εξάλλου σε όλη την παράδοση του δεκαπεντασύλλαβου αρκετά παραδείγµατα υποδιαίρεσης του 
πρώτου του ηµιστιχίου σε δύο ισοσύλλαβα µέρη (4+4) µε συντακτική παύση.    
154 Ο Κ. Κύρρης, ο οποίος στη µελέτη του (2002, 353-354) µεταξύ άλλων αναφέρεται και σε αυτό το ζήτηµα, 
διαφωνεί µε τη Θ. Σιαπκαρά – Πιτσιλλίδου, υποστηρίζοντας ότι «…υπάρχουν αρκετές χασµωδίες σε πολλά 
<ποιήµατα της συλλογής>, πάντως όχι πολύ ενοχλητικές». Ο ερευνητής υπολογίζει και τις χασµωδίες µεταξύ 
στίχων και στροφών, οι οποίες στην παρούσα µελέτη δεν θα λαµβάνονται υπόψη.      
155 Όρος του Καβάφη (2003, 249). 
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θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν από την ίδια ως χασµωδίες156 είναι πολύ περισσότερες και 

δεν βρίσκονται πάντα µετά το ποίηµα 132. 

Συνολικά στην κυπριακή συλλογή οι περιπτώσεις όπου τα γειτονικά φωνήεντα δεν 

συγχωνεύονται (είτε αυτά είναι τµήµα µιας λέξης είτε δύο διαδοχικών λέξεων) είναι 280, από 

τις οποίες 119 είναι εξωτερικές χασµωδίες και 161 εσωτερικές. Βέβαια, οι περισσότερες από 

αυτές είναι οι «νόµιµες» χασµωδίες, αυτές δηλαδή που διέπονται από ορισµένους κανόνες και 

βρίσκουν στήριξη στη χρήση αυτού του είδους χασµωδιών και από άλλους ποιητές. 

Συγκεκριµένα αναφέροµαι στις περιπτώσεις, όταν: 

1. η χασµωδία επιτρέπεται λόγω της µετρικής παύσης πάνω στη σταθερή τοµή του 

δεκατρισύλλαβου, του δεκαπεντασύλλαβου και του δεκαεξασύλλαβου (22 περιπτώσεις). 

Παρόλο που σε µερικούς από αυτούς τους στίχους η µετρική παύση δεν αντιστοιχεί στη 

συντακτική, συνεπώς η αυτοτέλεια των ηµιστιχίων διαταράσσεται και δυνητικά µπορεί να 

επέλθει συνεκφώνηση των οριακών φωνηέντων157, τα δύο ηµιστίχια ενός στίχου ποτέ δεν 

ενώνονται µε συνίζηση158˙ 

2. ένα από τα φωνήεντα στο σύµπλεγµα ανήκει στο άρθρο (57 περιπτώσεις). Εδώ πρέπει να 

προστεθούν και τέσσερις περιπτώσεις (129,3 / 129,6 / 129,24 / 66,2) όπου στην έκδοση 

διαφυλάσσεται η γραφή του χειρογράφου χωρίς άρθρο, το οποίο όµως υπάρχει, αλλά δεν 

αναγράφεται
159. ∆εκατρείς από τις παραπάνω 57 χασµωδίες160 παράγονται στις συναντήσεις 

τριών (µία φορά τεσσάρων161) φωνηέντων, δύο (ή τρία) από τα οποία συνιζάνονται (κατά 

κανόνα το τελικό του ρήµατος και το άρθρο) και το τελευταίο διαστέλλεται162. 

                                                 
156 Με την αρνητική σηµασία του όρου, ως ελάττωµα. Λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους της παρούσας µελέτης 
(περιγραφή και ανάλυση των δεδοµένων) προσπαθώ να αποφύγω την αξιολόγηση και χρησιµοποιώ εδώ τον όρο 
«χασµωδία» συµβατικά ως απλή µη συνεκφώνηση ή κατά τον Καβάφη «διαστολή» φωνηέντων. 
157 Βλ. Βουτιερίδης 1929, 145-146. Επίσης Γαραντούδης 1993, 211-212. Της ίδιας φύσης είναι και το φαινόµενο 
της συνίζησης πάνω στην τοµή του ιταλικού 11σύλλαβου που οφείλεται στην αλληλεξάρτηση των δύο 
ηµιστιχίων  (Elwert 1976, 56)  
158 Η Ν. ∆εληγιαννάκη (1995, 153-155) εντοπίζει στον Ερωτόκριτο 16 στίχους µε συνίζηση στην τοµή. 
Παρόµοιου τύπου είναι και ο δωδεκασύλλαβος στίχος της συλλογής αρ. 97,6: 
 κ’ εµέναν η καρδούλλα µου εµπυρίζεται 
 Όµως αυτή είναι η µοναδική περίπτωση.      
159 Όπως σηµειώνω και αλλού, ο αντιγραφέας συνήθως παραλείπει έναν από τους δύο διαδοχικούς φθόγγους 
όταν είναι όµοιοι, χωρίς να επισηµαίνει µε απόστροφο την έκθλιψη ή την αφαίρεσή του. Έτσι τη φωνητική 
γραφή του χειρογράφου γiατi αθiσασ / ορiζi αφεντiασου / θελi ορεξiµου σύµφωνα µε τους κανόνες της 
ελληνικής ορθογραφίας θα αποδίδαµε ως εξής: γιατ’ οι αθθοί σας / ορίζ’ η αφεντιά σου / θέλ’ η όρεξή µου (66,2 
/ 129, 6 και 129,24 αντίστοιχα), όπως άλλωστε και γίνεται στα υπόλοιπα παρόµοια σηµεία της έκδοσης.  
160 Στους στίχους 2,6 / 66,6 / 93,51 / 104,45 / 105,3 / 105,15 / 105,20 / 110,38 / 91,23 / 91,24 / 92,1 / 91,40 / 
92,30.   
161 Για τη µοναδική περίπτωση συνίζησης τεσσάρων φωνηέντων (80,12) βλ. πιο πάνω. 
162 Θ. Σταύρου 2004, 30 : «Κανονικά, όταν συναντιούνται τρία φωνήεντα […] γίνεται συνίζηση των δύο […] και 
το άλλο λογαριάζεται πως ανήκει σε άλλη συλλαβή […]. Με την πυκνότητα που δίνει στο λόγο αυτή η συνίζηση 
γίνεται κάλυψη και της γειτονικής χασµωδίας […] που έτσι παύει να είναι αισθητή». 
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Σε αυτές τις δύο κατηγορίες που αναφέρει και η Θ. Σιαπκαρά – Πιτσιλλίδου θα προσθέσουµε 

και τις ακόλουθες: 

3. η χασµωδία µπορεί να δηµιουργηθεί µεταξύ του συνδέσµου «και» ή του αναφορικού «που» 

και της επόµενης λέξης (2 και 1 περιπτώσεις αντίστοιχα). Αν και, όπως επισηµαίνει ο Θ. 

Σταύρου (2004, 27), είναι προτιµότερο να είναι τονισµένο το αρχικό φωνήεν της ακόλουθης 

λέξης, στη δική µας περίπτωση τα φωνήεντα µετά το «και» δεν φέρουν τόνο˙  

4. η ύπαρξη της χασµωδίας δικαιολογείται από τη µετρική θέση στην οποία αυτή βρίσκεται (6 

περιπτώσεις). Πρόκειται για τη µετρική συλλαβή όπου ενσωµατώνεται και η αρχή της 

οµοιοκαταληξίας, το πρώτο (τονισµένο) φωνήεν της οποίας αποφεύγεται να συνιζάνεται µε το 

προηγούµενο ή το ακόλουθο φωνήεν. Πρέπει να επισηµάνω ότι αυτό ισχύει και για τις 

περιπτώσεις όπου ένας στίχος οµοιοκαταληκτεί µε το πρώτο ηµιστίχιο του στίχου που τον 

ακολουθεί (rimalmezzo): 

σελήνη γλαµπρισµένη - την εσπέραν 

πού ’σαι µε πάσα✗ έραν – εσµιµένη   (103, 5-6)˙   

5. κάποτε η χασµωδία χωρίζει δύο φωνήεντα από τα οποία το πρώτο ή το δεύτερο είναι 

τονισµένο (6 και 5 περιπτώσεις αντίστοιχα). Όµως η χρήση της χασµωδίας σύµφωνα µε αυτό 

το κριτήριο είναι σποραδική και δεν ανάγεται σε κανόνα ούτε στην ιταλική (Elwert 1976, 27), 

ούτε στην ελληνική ποίηση, εφόσον, όπως είδαµε και πιο πάνω, ο συγκεκριµένος συνδυασµός 

φωνηέντων µπορεί να οδηγήσει και σε συνίζηση ˙  

6. η χασµωδία µπορεί να λειτουργήσει και ως εκφραστικό µέσο, ενισχύοντας τη συντακτική 

παύση, όπως στα παραδείγµατα που παραθέτω αµέσως παρακάτω: 

α) δέν εν θαύµα,✗ αν είσαι 

    αξ αύτου µου περίτου αγαπηµένη   (87,15-16)163  

β) νοιάστου✗ αν έν και θεν να ξηστρατίσω (70,19) 

γ) τα πάθη και κακόν µου -✗ αγιµέννα (95,36) 

δ) στο στήθος σου έν διαµάντι,✗ όχι χιόνιν. (109,36) 

Ασφαλώς, η συντακτική παύση δεν συνοδεύεται υποχρεωτικά από τη χασµωδία, η οποία 

µπορεί κάλλιστα να αντικατασταθεί από την «αντίπαλό» της, τη συνίζηση, ακόµα και στις 

ταυτόσηµες περιπτώσεις: 

κ’ εγώ αν θελήσω να το δώ, αγιµένα! (15,7) 

                                                 
163 Εδώ η συντακτική παύση ενισχύεται και από τον διασκελισµό. 
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και κάµε ωσάν Πανώρια, όχι Μεδέα (138,22)  

Νοιάστου, αν µε κριτηρεύγης (92,56) 

Οι υπόλοιπες χασµωδίες δεν κατατάσσονται σε καµιά από τις παραπάνω κατηγορίες και σε 

σχέση µε τον συνολικό αριθµό των χασµωδιών στη συλλογή είναι λίγες: 

1. τόµου και τόσα✗ υµν’άστρον που µαρτυρίζω (27,6) 

2. κ’ εγώ✗  απ’ όλη νύχτα µαρτυρίζω (78,23)  

3. γυµνή ✗ οσκιά γη ονύπνιο – µε στην σκότην (111,10) 

4. Το δεισ σου ✗ ίσια µε κράζει (121,5) 

5. Εσείς που µ’ εµισούσετε, τώρα ✗ αναπαυτήτε, (133,13) 

6. λείψετε ✗ αχ το κρίµαµ µου όπως µην κολαστήτε (133,14) 

7. κ’ εµέν του σκανταλοποιού να µε ✗  αθθυµηθήτε˙ (133,18) 

8.  όµως αν έχη ✗  απου σας κανέναν που πειράστην (133,19) 

9. Αφέντη, δώσ’ το τέλος µε✗ ειρήνην (136,2) 

10. τις γράφει ✗  ιαµβικάτες ελεείες (138,7) 

11. Αν είν’ κι αρκέψω να ✗  ειπώ αρχήν, µέσην και τέλος (140,9) 

12. – άδικη βουλή ✗  εδόθην – (142,3) 

13. πάντα ✗  ουρανός µε βίαν (147,16) 

14. Λέγεις πως είσαι ✗  αµαθής και δειλιάς να γράψης (150,3) 

15. γιατι ✗  αγκάδια σύ είµ’εγώ στην συντροφιάσ σου (153,22) 

Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε, εκτός από τους τέσσερις πρώτους στίχους, όλοι οι 

υπόλοιποι ανήκουν στα ποιήµατα που τοποθετούνται στο τέλος της συλλογής, πολλά από τα 

οποία διαφέρουν από τα προηγούµενα υφολογικά, ως προς την επιλογή του θέµατος, αλλά, 

όπως βλέπουµε, και ως προς τον χειρισµό των µετρικών ζητηµάτων. Επίσης ιδιάζουσα είναι 

και η περίπτωση του ποιήµατος αρ. 27164. 

Η εσωτερική χασµωδία παρουσιάζεται κυρίως µεταξύ φωνηέντων, ένα από τα οποία έχει τόνο. 

∆ύο άτονα φωνήεντα σε διαίρεση συναντούµε µόνο στις 11 περιπτώσεις (από τις 161), όπου 

πρόκειται για εξεζητηµένο λεξιλόγιο αρχαιοπρεπούς ή εκκλησιαστικού περιεχοµένου: π.χ. 
                                                 
164 Οι στίχοι 27,5-6 της συλλογής προκαλούν αρκετές δυσκολίες στην κατανόηση και χρήζουν περαιτέρω 
µελέτης για την ορθή καταγραφή τους. Αναφέροµαι σε αυτό το ποίηµα και στο παράρτηµα. Προβληµατισµούς 
γεννά και ο στίχος 138,7, όπου η λέξη «ιαµβικάτες», την οποία ο κωδικογράφος αποδίδει µε αρχικό ι και όχι γι 
κανονικά, σύµφωνα µε τη φωνητική γραφή του χειρογράφου, θα προφερόταν µε φωνήεν. ∆εν αποκλείεται όµως 
και η προφορά µε ηµίφωνο στην αρχή, γεγονός που αυτόµατα θα αναιρούσε τη χασµωδία.    
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µαρτύρι/ον, ποτήρι/ον, µετε/ωρίας, Κύρι/ε, νο/ητικόν, µετάνοι/αν κ.α. Αυτού του είδους λέξεις 

δεν λείπουν και από τις άλλες δύο οµάδες (µε πρώτο ή δεύτερο τονισµένο φωνήεν), όπως: 

Ε/ώ/ας, ελέ/ησον, θυσί/α, δυναστεί/αν, δέ/οµαι, πρα/ότερους, δειλι/άς.  

Οι περισσότερες λέξεις στις οποίες από τα δύο γειτονικά φωνήεντα τονίζεται το πρώτο είναι 

παροξύτονες και βρίσκονται στο τέλος του στίχου (ή ηµιστιχίου στον τροχαϊκό 

δεκαεξασύλλαβο), όπου εφαρµόζεται ο κανόνας απαγόρευσης της συνίζησης στη 

συγκεκριµένη µετρική θέση165. Οι ίδιες λέξεις στο µέσο του στίχου πάντα έχουν τα φωνήεντα 

αυτά συνιζηµένα (φιλιάς (47,7) – φιλίας (150,21) / χρειά (130,8) – χρεία (147,13)/ αλήθεια 

(84,1) – αληθείας (142,11) κ.α.). 

Συνίζηση δύο γειτονικών φωνηέντων µε τονισµένο το δεύτερο, ιδιαίτερα αν αυτό είναι πιο 

αδύναµο από το προηγούµενο, γενικώς θεωρείται τραχιά και αποφεύγεται (Σταύρου 2004, 35). 

Στην κυπριακή συλλογή αυτός ο συνδυασµός σχεδόν πάντα (εκτός από επτά εξαιρέσεις στη 

λέξη «ζωή», βλ. πιο πάνω) επιφέρει χασµωδία: ζω/ή, α/έρας, βο/ήθεια, πνο/ή, ακου/ήν. Στη 

λέξη βιβλι/όν (2,17) τα φωνήεντα, παρά την εφαρµογή της συνίζησης στην περίπτωση του 

συγκεκριµένου φωνηεντικού συνδυασµού, µένουν ασυνίζητα λόγω της οµοιοκαταληξίας 

(βιβλι/όν µου – λαµπρόν µου – σ’ αυτόν µου). 

Εκτός των προαναφερθέντων υπάρχει και µία µικρή οµάδα κυπριακών διαλεκτικών τύπων, 

όπου η χασµωδία είναι αποτέλεσµα της αποβολής του γ εντός λέξης (Παντελίδης, 1929, 31-

32): ρή/αινα, λλί/ους, αξαννοί/οµαι, ελε/είες, ξη/ούµαι, λα/όν. 

Στα παρακάτω παραδείγµατα, Θε/ός, θε/ά, θέ/ισσα, θε/ΐζω, θεί/ος, η χασµωδία ίσως 

εξυπηρετεί ανάγκες έµφασης που δίνει ο ποιητής στις συναισθηµατικά φορτισµένες λέξεις166.    

Τέλος, σποραδικά και κυρίως στο τέλος της συλλογής συναντούµε και χασµωδίες που δεν 

αναλαµβάνουν κάποιο άλλο λειτουργικό ρόλο εκτός της ρύθµισης των συλλαβών στον στίχο 

και θα µπορούσαν (για τους ένθερµους υποστηρικτές της συνίζησης θα έπρεπε) µε ευκολία να 

αποφευχθούν: δι/άφορων, κα/ηµένους (παράλληλος τύπος που υπάρχει σε άλλα σηµεία της 

συλλογής – καµένος), στερε/ώννουµαι ( αλλού στερεοθεµελιώθου και στεριώσουν), πλούσι/ον 

(στο ίδιο ποίηµα 4  στίχους πιο κάτω η ίδια λέξη έχει συνίζηση), πρώ/ηγ.  

Σχετικά µε το σηµαντικό, αλλά προς το παρόν χωρίς οριστική επίλυση ζήτηµα για το κατά 

πόσο η συλλογή γράφτηκε από έναν ή από περισσότερους ποιητές, η συγκριτική εξέταση της 

συνίζησης και της έκθλιψης / αφαίρεσης δεν µπορούσε να µας προσφέρει κάποια απάντηση. 

                                                 
165 «…οι λέξεις που έχουν γειτονικά φωνήεντα µε τόνο στο πρώτο απ’ αυτά, όπως πάω, αθώα […] κτλ., στο 
τέλος ηµιστίχιου ή στίχου λογαριάζονται ασυνίζητες.» (Σταύρου 2004, 37). 
166 Υπάρχει όµως και παράλληλος τύπος Θιος (140,14). 
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Η επιλογή από τον ποιητή του ενός ή του άλλου φαινοµένου συνήθως καθορίζεται από 

ισχύοντες σε όλη τη συλλογή κανόνες. Οι αποκλίσεις, που κάποτε µας φέρνουν αντιµέτωπους 

µε διπλούς τύπους των ίδιων λεκτικών ενοτήτων (µε έκθλιψη και µε συνίζηση ή µε συνίζηση 

και µε χασµωδία) και συνεπώς µε κάποια αστάθεια στον χειρισµό των φωνηεντικών 

συναντήσεων, δεν είναι συγκεντρωµένες σε κάποιο συγκεκριµένο σηµείο (ή σηµεία) της 

συλλογής και µπορούν να συνυπάρχουν µε µορφές υποκείµενες στους κανόνες ακόµα και σε 

γειτονικούς στίχους του ίδιου ποιήµατος167, γεγονός που δεν επιτρέπει να φτάσουµε στο 

συµπέρασµα ότι η χρήση διαφορετικών τεχνικών µέσων προέρχεται από διαφορετικούς 

ποιητές.  

Αναφορικά µε τις δίπλευρες σχέσεις χασµωδίας – συνίζησης έχω ήδη αναφέρει τη διατύπωση 

της εκδότριας για τη «µεγάλη οµοιογένεια» της συλλογής µε εξαίρεση λίγα ποιήµατα στο 

τέλος της, «των οποίων ο στίχος δεν έχει στερεή δοµή» (Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδου 1976, 23) 

(περιέχει χασµωδίες ή λέξεις που στο εσωτερικό τους συχνά βρίσκονται φωνήεντα σε 

διαίρεση). Οι χασµωδίες απαντούν σε όλη τη συλλογή, αν και αληθεύει ότι η πιο πυκνή χρήση 

των χασµωδιών σχετίζεται µε το τέλος της. Πιο διαφωτιστική φάνηκε η εξέταση όλου του 

όγκου των φωνηεντικών συναντήσεων. Συγκεκριµένα, αναδείχθηκε ότι η οµοιογένεια της 

συλλογής (εκτός του τέλους) δεν είναι τόσο απόλυτη. Με βάση τη µέτρηση του συνολικού 

αριθµού συναντήσεων φωνηέντων (συνίζηση και χασµωδία), όπως επίσης των περιπτώσεων 

της αποφυγής αυτών µε τη βοήθεια της έκθλιψης ή αφαίρεσης, παρατηρήθηκαν τα εξής:  

1. Οι οµάδες ποιηµάτων 1-68 µε εξαίρεση το 27 (και ιδιαίτερα τα strambotti 28-68), 112-128, 

όπως και µερικά ποιήµατα στο τέλος της συλλογής (134-136, 151, 155) φαίνεται να έχουν τον 

πιο προσεγµένο από άποψη φωνηεντικών συναντήσεων στίχο, ο οποίος είναι σχεδόν 

απαλλαγµένος από συνιζήσεις και χασµωδίες. Η αρµονική εναλλαγή συµφώνων και 

φωνηέντων επιτυγχάνεται µε τη σωστή επιλογή των λέξεων και, στην περίπτωση συνάντησης 

φωνηέντων, µε έκθλιψη, αφαίρεση ή αποβολή. 

2. Τα ποιήµατα 133, 138, 141,142, 144, 145,147, 150,153 παρουσιάζουν την πιο χαλαρή δοµή. 

Οι φωνηεντικές συναντήσεις φαίνεται να µην ενοχλούν τον ποιητή και ανάλογα µε τις 

µετρικές ανάγκες καταλήγουν σε συνίζηση ή χασµωδία. Παρόλο που οι υπερισχύουσες 

χασµωδίες ως επί το πλείστον είναι νόµιµες, δεν καταβάλλεται κάποια προσπάθεια, σε 

αντίθεση  µε  άλλα ποιήµατα, προς αποφυγή τους. 

                                                 
167 Την ρευστότητα των κανόνων που αφορούν τις φωνηεντικές συναντήσεις στην ποίηση γενικώς επισηµαίνει 
και ο Θ. Σταύρου (2004, 30). 
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3. Στα υπόλοιπα ποιήµατα της συλλογής παρατηρείται κάπως πιο αυξηµένος σε σχέση µε την 

πρώτη κατηγορία ποιηµάτων αριθµός φωνηεντικών συναντήσεων όπου εφαρµόζεται είτε 

συνίζηση είτε (σπανιότερα) χασµωδία, αν και η κύρια µέθοδος για τον χειρισµό της 

συνάντησης φωνηέντων παραµένει η έκθλιψη και η αφαίρεση.          

Αντικρίζοντας όµως τη συλλογή ως ένα σύνολο που αντιπροσωπεύει την αναγεννησιακή 

ποιητική παραγωγή της Κύπρου, πρέπει να επισηµάνω ότι γενικώς ο ποιητής ή οι ποιητές 

επιµελούµενοι τη γλώσσα των ποιηµάτων τους εµπνέονταν από την καθοµιλουµένη κυπριακή, 

από τη γλώσσα της προφορικής παράδοσης, στη φύση της οποίας ενέδωσαν, αποφεύγοντας 

όσο είναι δυνατόν την «επιτήδευση» στον χειρισµό των φωνηεντικών συναντήσεων και 

κάνοντας µε αυτό τον τρόπο τη ροή του λόγου τους όσο πιο αβίαστη και φυσική γίνεται. 

Αιώνες αργότερα ο Κ. Καβάφης (2003, 252-253) θα εκφράσει τη γνώµη, την οποία φαίνεται 

να συµµεριζόταν και ο κύπριος στιχουργός (ή στιχουργοί), ότι «οι ποιηταί πρέπει […] τας 

συνηθείας των αρχαίων µετρικών και της Ιταλικής περί φωνηέντων να δέχωνται µόνον καθ’ 

όσον τας επικυρώνει το αυτί των και το πνεύµα της νέας µας  γλώσσης και προφοράς». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ολ
έσ
ια 
Φέ
ντι
να



 120 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. ΟΜΟΙΟΚΑΤΑΛΗΞΙΑ 

Το φαινόµενο της οµοιοκαταληξίας, όπως έχει ήδη προ πολλού τονιστεί από ερευνητές, 

ξεπερνά τα όρια της απλής ηχητικής επανάληψης. Ο ουσιώδης της ρόλος στην ποιητική δοµή 

πηγάζει από τις πολλαπλές λειτουργίες που αυτή διαθέτει: (α) µετρική, η οποία οριοθετεί το 

τέλος του στίχου από τη µία πλευρά και καθορίζει τη στροφική οργάνωση του ποιήµατος από 

την άλλη, (β) ηχητική, η οποία οργανώνει την ηχητική πλευρά της ποιητικής σύνθεσης, και (γ) 

σηµασιολογική, η οποία χάρη στην ηχητική οµοιότητα των λέξεων – ριµών συσχετίζει δύο ή 

περισσότερους στίχους και νοηµατικά (Zirmunskij, 1975, 254)168. Είναι συνεπώς λογικό, 

παρά τον συνήθη ορισµό της οµοιοκαταληξίας ως πλήρους ηχητικής οµοιότητας, η µελέτη της 

να µην περιορίζεται µόνο στα ηχητικά της χαρακτηριστικά. Η εξακρίβωση αναφορικά µε το 

ποιες οµοιοκαταληξίες προτιµούνται (οξύτονες, παροξύτονες ή προπαροξύτονες), ποιος είναι 

ο συνδυασµός τους στη στροφή, ποιες είναι οι σηµασιολογικές σχέσεις µεταξύ των 

οµοιοκατάληκτων στίχων, πόσο προβλέψιµος ή απρόσµενος είναι ο συνδυασµός τους, παρέχει 

εξίσου σηµαντικές πληροφορίες σε σχέση µε τον καθορισµό των µετρικών και των 

υφολογικών χαρακτηριστικών του κάθε κειµένου, είτε ξεχωριστά είτε στο ευρύτερο πλαίσιο 

µίας ποιητικής παράδοσης.    

Πριν προχωρήσουµε στην ανάλυση, οφείλω να αναφέρω ότι η οµοιοκαταληξία της συλλογής 

θα εξεταστεί από ηχητική, µορφολογική και σηµασιολογική σκοπιά στο σύνολό της, χωρίς να 

γίνει διαχωρισµός σε µετρικές µορφές, στις οποίες εµφανίζεται. Θα θεωρείται, δηλαδή, ως 

υποδοµή ενός κειµένου, την ολική υπόσταση του οποίου εξασφαλίζει ένας συγκεκριµένος 

χρονοτόπος, που αντιπροσωπεύει µία συγκεκριµένη εποχή και χώρο στη λογοτεχνική εξέλιξη, 

ανεξαρτήτως του πολυµορφικού του χαρακτήρα. Τα στιχουργικά είδη και η στροφική τους 

οργάνωση θα εξεταστούν αναλυτικά στη συνέχεια στο οικείο υποκεφάλαιο.   

Για τους σκοπούς της παρούσας µελέτης έχει συνταχτεί ριµάριο, το οποίο µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί από τον αναγνώστη ως παραστατικός πίνακας σε σχέση µε τα σχόλια πάνω 

στην οµοιοκαταληξία (βλ. Παράρτηµα). Ως βάση για τη σύνταξη του ριµαρίου έχουν επιλεγεί 

τα ριµάρια της Ντ. Φιλιππίδου (1986 και 2001) για τη Θυσία του Αβραάµ και τον Ερωτόκριτο 

(το τελευταίο σε συνεργασία µε τον D. Holton). Για την κατηγοριοποίηση της 

οµοιοκαταληξίας χρησιµοποιήθηκε η φωνητική της καταγραφή. Έτσι, για παράδειγµα, όλοι οι 
                                                 
168 Ο Beltrami (2002, 56-60) σε γενικές γραµµές αναφέρεται στις ίδιες λειτουργίες της οµοιοκαταληξίας, αλλά µε 
διαφορετική ταξινόµηση: διαχωριστική (demarcativa) λειτουργία, επισήµανση δηλαδή του τέλους µίας µετρικής 
ενότητας, δοµική ή οργανωτική (strutturante) λειτουργία, η οποία οργανώνει τους στίχους ενός ποιήµατος σε 
στροφές, ρυθµική (ritmica) και σχετική µε αυτή συνειρµική (associativa) λειτουργία, οι οποίες έχουν να κάνουν 
µε την ηχητική επανάληψη των καταληκτικών σηµείων των στίχων συνταυτίζοντάς τα ρυθµικά και, ως συνέπεια, 
προεκτείνοντας αυτόν τον συσχετισµό των λέξεων-ριµών στο σηµασιολογικό επίπεδο.        
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πιθανοί συνδυασµοί για απόδοση του φθόγγου [ι] καταγράφονται ως Ι, του φθόγγου [e] ως Ε, 

τα ευ και αυ καταγράφονται ως ΕΒ και ΑΒ αντίστοιχα κ.ο.κ. Η κατάταξη των λέξεων που 

αποτελούν τα σκέλη της οµοιοκαταληξίας είναι σύµφωνη µε την αλφαβητική τους σειρά. Έτσι, 

το ριµάριο ξεκινά µε την κατηγορία Α-Α (τα δύο φωνήεντα της παροξύτονης 

οµοιοκαταληξίας), ή απλώς Α (στην περίπτωση της οξύτονης οµοιοκαταληξίας), όπου 

κατατάσσονται οι υποκατηγορίες µε πλήρη καταγραφή κάθε ηχητικού συνδυασµού: ΑΒΡΑ, 

Α∆ΑΝ, ΑΛΙΑ, ΑΜΑΝ κτλ. Επίσης αλφαβητική σειρά ακολουθούν και οι λέξεις στην κάθε 

υποκατηγορία, όπου αρχικά λαµβάνεται υπόψη η πρώτη λέξη από αυτές που 

οµοιοκαταληκτούν, µετά η δεύτερη, η τρίτη κ.ο.κ., π.χ. κάµαν – πράµαν – κλάµαν, κλάµαν – 

κάµαν, κλάµαν – πράµαν.   

Όσον αφορά στα µη φωνητικά ζητήµατα, ασφαλώς, το ριµάριο δεν µπορούσε να έχει την ίδια 

ακριβώς µορφή µε τα προαναφερθέντα, καθώς τα τελευταία έχουν συνταχτεί ειδικά για έργα 

σε ζευγαρωτό δεκαπεντασύλλαβο και χωρίς κάποια στροφική οργάνωση, ενώ η κυπριακή 

συλλογή εµπεριέχει εκτός από ποιήµατα µε ζευγαρωτή οµοιοκαταληξία πληθώρα άλλων 

µετρικών µορφών ιταλικής προέλευσης µε µεγάλη ποικιλία ως προς τον αριθµό των στίχων 

που οµοιοκαταληκτούν, τους συνδυασµούς τους, αλλά και την έκτασή τους. Έτσι, το ριµάριο 

χωρίζεται σε τρία µέρη µε βασικό κριτήριο τη θέση του τελευταίου τόνου στη λήγουσα, 

παραλήγουσα ή προπαραλήγουσα της καταληκτικής λέξης του στίχου, δηλαδή 

οµοιοκαταληξίες παροξύτονες (οι περισσότερες), τις οποίες ακολουθούν οι οξύτονες και οι 

προπαροξύτονες. Η οµοιοκαταληξία µπορεί να εµπλέκει δύο, τρεις, τέσσερεις ή περισσότερες 

λέξεις, όπως το υπαγορεύει το στροφικό σχήµα του κάθε ποιήµατος, π.χ. για σονέτο µε σχήµα 

ΑΒΒΑ ΑΒΒΑ CDC DCD στο ριµάριο υπάρχουν δύο τετράδες λέξεων και δύο τριάδες.  

Στη διπλανή στήλη αναγράφεται ο αριθµός του ποιήµατος και των αντίστοιχων στίχων µε τη 

σειρά εµφάνισής τους µέσα σε αυτό, όπως επίσης ποια µετρική µορφή αντιπροσωπεύει το 

συγκεκριµένο ποίηµα π.χ.: γράψα - κάψα - άψα – αξάψα (23, 1:4:5:8, son.). Στην περίπτωση 

που δύο ή περισσότερα οµοιοκατάληκτα ζεύγη (τριάδες κτλ.) ενός ποιήµατος αντιστοιχούν 

ηχητικά, αλλά ανήκουν σε διαφορετικές στροφές του, στο ριµάριο αυτά καταγράφονται 

ξεχωριστά.    

Εκτός από την οµοιοκαταληξία στο τέλος του στίχου στη συλλογή απαντούν ποιήµατα µε 

εσωτερική οµοιοκαταληξία (rimalmezzo), το ένα σκέλος της οποίας βρίσκεται στο τέλος ενός 

στίχου, και το άλλο σκέλος στο εσωτερικό του επόµενου στίχου στη σταθερή θέση, τέµνοντάς 
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τον σε δύο ηµιστίχια169. Το rimalmezzo επισηµαίνεται µε ένα κεφαλαίο γράµµα, το οποίο 

αντιστοιχεί στον στίχο µε οµοιοκαταληξία στο τέλος και ένα πεζό γράµµα σε παρένθεση για 

ένδειξη του στίχου µε οµοιοκαταληξία στο εσωτερικό: Α(α).        

Τέλος, η καταχώριση των προπαροξύτονων ριµών δεν ακολουθεί ακριβώς τις ίδιες 

προδιαγραφές µε αυτές που ισχύουν για τις παροξύτονες και οξύτονες οµοιοκαταληξίες λόγω 

του ότι αυτές συνιστούν µάλλον συνήχηση παρά οµοιοκαταληξία. Έτσι, η κατηγοριοποίηση 

γίνεται µε αναφορά µόνο στα φωνήεντα - το πρώτο τονισµένο και τα δύο που έπονται, π.χ.  

Α – Α – Α, Α – Ι – ΟΥ κ.ο.κ.      

 

Στην κυπριακή συλλογή υπάρχουν οµοιοκαταληξίες και των τριών ειδών που µπορεί να έχει η 

νεοελληνική ποίηση: οξύτονη, παροξύτονη και προπαροξύτονη. Από αυτά τα τρία είδη 

χρησιµοποιείται κυρίως η παροξύτονη – βασικός τύπος οµοιοκαταληξίας της ιταλικής 

ποίησης, αλλά και των ελληνικών ποιητικών συνθέσεων της περιόδου. Η οξύτονη και η 

προπαροξύτονη έχουν πολύ µειωµένη παρουσία, χρησιµοποιούνται µόνο σε τρία ποιήµατα 

(αρ. 97, 125, 151) και ένα απόσπασµα (αρ. 139). Στο πλαίσιο µιας σύνθεσης η παροξύτονη 

οµοιοκαταληξία έχει αποκλειστική χρήση, χωρίς ανάµειξη άλλων ειδών οµοιοκαταληξίας, 

ενώ η οξύτονη και η προπαροξύτονη πάντα συνυπάρχουν. Κανονικά, δεν ακολουθείται 

κάποιο σύστηµα κατανοµής των προπαροξύτονων και των οξύτονων στίχων, οι οποίοι 

εναλλάσσονται στα ποιήµατα µε ελεύθερη σειρά. Η µία στροφή µπορεί να περιέχει στίχους 

µόνο ενός είδους ή να συνδυάζει στίχους και των δύο ειδών, όπως, π.χ. στο 151, 17-24: 

Έτσι το σώµαν κ’ η ψυχή 

µεσόν τους πολεµίζουσιν  

έναν µε τ’ άλλον δυστυχεί  

και τοφ φονιάν τους κράζουσιν. 

Συµβεβηκός αδ δεν ερτή 

βουλή, βοήθεια ’ξ ουρανού 

φοβούµαι µεν συναφερτούν  

τα σωθικά µου κ’ ε φρανούν.   

                                                 
169 Στην ελληνική ορολογία δεν υπάρχει κάποιος δόκιµος όρος για τον αντίστοιχο ιταλικό όρο. Σύµφωνα µε τον 
ορισµό του Κοκόλη (1991, 61) «εσωτερική «οµοιοκαταληξία» έχουµε όταν µία λέξη στο εσωτερικό ενός στίχου 
οµοιοκαταληκτεί (α) µε τη λέξη ρίµας του ίδιου στίχου· ή (β) µε άλλη λέξη στο εσωτερικό του ίδιου στίχου· ή (γ) 
µε άλλη λέξη στο εσωτερικό άλλου στίχου· (δ) µε τη λέξη ρίµας άλλου στίχου», φαινόµενο που στην ιταλική 
ορολογία αποκαλείται rima interna. Το rimalmezzo είναι η µεµονωµένη περίπτωση της εσωτερικής 
οµοιοκαταληξίας και αναφέρεται στην ηχητική οµοιότητα των καταληκτικών σηµείων ενός στίχου και του 
πρώτου ηµιστιχίου του άλλου.      
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Ωστόσο ο κύπριος ποιητής δεν παραλείπει να αναδείξει τη δεξιοτεχνία του, εκµεταλλευόµενος 

τη διάκριση ανάµεσα σε αυτά τα δύο είδη οµοιοκαταληξίας (οξύτονη και προπαροξύτονη) ως 

ένα επιπρόσθετο µέσο στροφικής οργάνωσης. Πρόκειται για το ποίηµα αρ. 125, όπου υπάρχει 

ένα συγκεκριµένο σχήµα κατανοµής της οµοιοκαταληξίας όχι µόνο σύµφωνα µε τα ηχητικά 

της χαρακτηριστικά, αλλά και σύµφωνα µε τον τύπο της κατάληξης των σκελών της 

οµοιοκαταληξίας (βλ. Κεφ.V Α΄). Όσο για το είδος των στίχων που οµοιοκαταληκτούν µεταξύ 

τους, οι προπαροξύτονοι στίχοι πάντα οµοιοκαταληκτούν µε τους προπαροξύτονους και οι 

οξύτονοι µε τους οξύτονους. Η χαρακτηριστική για τη λαϊκή ποίηση δυνατότητα σύζευξης 

ενός προπαροξύτονου και ενός οξύτονου στίχου δεν συνιστά οικεία για την κυπριακή 

συλλογή τεχνική. Η µοναδική και αµφίβολη περίπτωση αυτού του τύπου οµοιοκαταληξίας 

απαντά στο δεύτερο τετράστιχο του ποιήµατος αρ.151, στο οποίο αναφέροµαι αναλυτικά πιο 

κάτω (βλ. Κεφ.V Ε΄).       

Εκτός από την οµοιοκαταληξία στο τέλος του στίχου σε µερικά ποιήµατα της συλλογής (αρ. 

95, 96, 103 και 111) υπάρχει και η εσωτερική οµοιοκαταληξία, η οποία χρησιµοποιείται στην 

κυπριακή συλλογή κατά τα ιταλικά πρότυπα στον ενδεκασύλλαβο στίχο. Εάν στην περίπτωση 

των δύο πρώτων ποιηµάτων η χρήση του rimalmezzo απαιτείται από το µετρικό σχήµα, στα 

ποιήµατα αρ. 103 και 111 ο ηχητικός εµπλουτισµός τους µε εσωτερική ρίµα αποτελεί 

πρωτοβουλία του ποιητή170. Το rimalmezzo στη συλλογή πάντα χωρίζει τον στίχο σε ένα 

επτασύλλαβο και ένα πεντασύλλαβο. Αυτή η οµοιογένεια (στην ιταλική ποίηση υπάρχει και 

άλλη δυνατότητα διαίρεσης του ενδεκασύλλαβου µε πεντασύλλαβο το πρώτο ηµιστίχιο και 

επτασύλλαβο το δεύτερο που παραπέµπει στους δύο τύπους του ιταλικού ενδεκασύλλαβου – 

a-maiore και a-minore), πιστεύω, υποδεικνύει την κάπως µηχανική υιοθέτηση της τεχνικής 

της εσωτερικής οµοιοκαταληξίας για διακοσµητικούς σκοπούς, ενεργοποιώντας, δηλαδή, τις 

δύο τελευταίες της λειτουργίες σύµφωνα µε την ταξινόµηση του Beltrami - ρυθµική (ritmica) 

/ συνειρµική (associativa), και όχι τη διαχωριστική (demarcativa), η οποία θα παρείχε 

δυνατότητα να µιλάµε για ύπαρξη τοµής και δύο ηµιστιχίων στον κυπριακό ενδεκασύλλαβο 

παρόµοια µε τον ιταλικό171.       

Επιστρέφοντας στον τύπο κατάληξης της ρίµας και, συγκεκριµένα, στην αισθητή ποσοτική 

υπεροχή της παροξύτονης οµοιοκαταληξίας και πολύ φτωχή σε σχέση µε αυτή παρουσία των 

οξύτονων και προπαροξύτονων οµοιοκαταληξιών, δεν µπορούµε να µην προσέξουµε και τη 

                                                 
170 Η sestina του Sannazaro, µετάφραση της οποίας αποτελεί το κυπριακό ποίηµα αρ. 111, δεν έχει rimalmezzo.  
Το πρότυπο της τερτσίνας αρ. 103 (αν υπάρχει) δεν έχει ταυτιστεί.  
171 Αναλυτικά το ζήτηµα της τοµής στον κυπριακό ενδεκασύλλαβο εξετάζεται στο κεφ. ΙΙ.  
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σχετική ποιοτική διαφορά ανάµεσα στις παροξύτονες και οξύτονες οµοιοκαταληξίες από τη 

µία πλευρά και τις προπαροξύτονες από την άλλη. Μόνο συµβατικά οι συνδυασµοί των 

προπαροξύτονων στίχων  µπορούν να ονοµαστούν οµοιοκατάληκτοι, καθώς στις πλείστες 

περιπτώσεις αυτή η οµοιοκαταληξία δεν ανταποκρίνεται στον ορισµό της πλήρους ηχητικής 

οµοιότητας των σκελών της. Από τα 25 ζεύγη (ή τριάδες / τετράδες) µόνο τα 9 παρουσιάζουν 

την απαιτούµενη ηχητική επανάληψη: πάθιασα (ουσιαστικοποιηµένο ρήµα) – πάθιασα (ρήµα) 

/ κλάψετε – πάψετε / ξαύτου µου – αύτου µου / έχουσιν – έχουσιν – τρέχουσιν / µορφίζεται – 

δροσίζεται – εµπυρίζεται / αθθίζουσιν – µυρίζουσιν – θρηνίζουσιν / φορτώννουνται – 

πιντώννουνται – χενώννουνται / χαρούµενα – κινούµενα – θαρούµενα / δωρούµενος – 

χαρούµενος – κλαµούµενος. Σε 10 περιπτώσεις επαναλαµβάνονται µόνο τα φωνήεντα 

(συνήχηση): διάβασα – τιντά’ πιασα / γράφτησα – εχάρησαν – φράγησα / πάθη µου – µοιάζει 

µου – παύγει µου / φαίνεται – ηξεύρετε – χαίρεται / πλέκουνται – φουλλεύγουνται – 

θρέφουνται / εποίκασιν – γινήκασιν – ελλείψασιν / σήµερον – καλλύτερον – σίδερο / σίγησην 

– αγρίκησην – αθθύµησην / γυρίζουσιν – ξαφήννουσιν – λείβγουσιν. Όµως και αυτός ο 

κανόνας δεν τηρείται αυστηρά και τα φωνήεντα δεν συµπίπτουν πάντα. Στην περίπτωση που 

τα φωνήεντα (συνήθως τα τονισµένα) στα σκέλη της οµοιοκαταληξίας διαφέρουν, η έλλειψη 

οµοηχίας αναπληρώνεται από την επανάληψη (πλήρη ή µερική) των συµφώνων (συνδυασµός 

συνήχησης και παρήχησης): εθάρησα – αγνώρισα / πρασινίζετε – δροσίζετε – ακούσετε – 

αγρικήσετε / γρικήσετε – κιλαδήσετε – χτυπήσετε – ακούσετε / πιντώννουνται – 

χωνεύγουνται / πολεµίζουσιν – κράζουσιν / µµάτια της – χάδια της – όλα της – πλάγη της / 

Έρωταν – διαφέρεται.  

Οι ατέλειες στον χειρισµό από τον κύπριο ποιητή της προπαροξύτονης οµοιοκαταληξίας 

ανάγονται, ασφαλώς, στην έλλειψη ποιητικής παράδοσης σε αυτό τον τοµέα. Από τους 

βυζαντινούς χρόνους ως κανονική θεωρούνταν η παροξύτονη κατάληξη του στίχου172, και µε 

την εισαγωγή στη νεοελληνική ποίηση της συστηµατικής χρήσης της οµοιοκαταληξίας αυτή 

τελειοποιήθηκε στην παροξύτονη µορφή της σύµφωνα µε τον τύπο της κατάληξης των 

ποιητικών συνθέσεων, στις οποίες χρησιµοποιούνταν. Ωστόσο στη δηµώδη µεσαιωνική 

γραµµατεία (κοσµική και ιδιαίτερα εκκλησιαστική) υπήρχαν και κείµενα, τα οποία 

συµπεριελάµβαναν στίχους οξύτονους και προπαροξύτονους173. Από αυτά φαίνεται να έτυχαν 

                                                 
172 Όπως σηµειώνει ο Βουτιερίδης (1929, 71) «<…> οι Βυζαντινοί <…> είχανε κανόνα, ότι ο κάθε στίχος για να 
είναι τέλειος, πρέπει να τονίζεται πάντα στην τελευταία παραλήγουσα <…>».  
173 Ένα τετράστιχο αποτελούµενο από οξύτονους και προπαροξύτονους οκτασύλλαβους στίχους, το οποίο 
ανάγεται στην εποχή του Αλέξιου Κοµνηνού, συµπεριλαµβάνει στην ανθολογία του ο Ν. Πολίτης (χ.χ., 271):  
Το Σάββατον της Τυρινής 
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περισσότερης διεργασίας ως προς τη χρήση της οµοιοκαταληξίας τα κείµενα σε οξύτονους 

στίχους 174 , γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την ανώτερη (σε σχέση µε την 

προπαροξύτονη) ηχητική ποιότητα της οξύτονης οµοιοκαταληξίας της συλλογής. Μόνο σε 

ελάχιστες περιπτώσεις (τέσσερις από τις είκοσι στο σύνολο) η οµοιοκαταληξία δεν είναι 

πλήρης, καθώς το µοναδικό στοιχείο που συνδέει τα σκέλη της είναι το τελευταίο τονισµένο 

φωνήεν τους (γελά – ερωτά / ουδεµιά – ευχαρισιά – µια – ζηµιά / αγαπώ – µοιαστόν175 / 

ουρανού – συναφερτούν – εφρανούν) 176. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις επαναλαµβάνονται 

πάντα και τα αµέσως προηγούµενα σύµφωνα, π.χ. φιλιά – δυσκολιά / σωθής – λυπηθής, ενώ 

πολύ συχνά η ηχητική αντιστοιχία προεκτείνεται σε ακόµα ένα ή και περισσότερους φθόγγους, 

κάνοντας την οµοιοκαταληξία ηχητικά πλούσια: θωρεί – µπορεί, ψυχή – δυστυχεί, τροφές – 

κορφές κ.α. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση της ρίµας  φανερόν – καιρόν – 

τρυφερόν – φαρµακερόν, όπου και τα τέσσερα σκέλη εµπλέκονται στην εκτεταµένη αυτή 

οµοηχία και µόνο οι τρεις από τους υπάρχοντες φθόγγους - [τ] [ι] [µ] - δεν βρίσκουν το 

ζευγάρι τους.       

Όσον αφορά στις συνθέσεις, οι οποίες συµπεριλαµβάνουν τους προπαροξύτονους στίχους, η 

ηχητική οµοιότητα των τελευταίων φαίνεται να µη χρησιµοποιήθηκε συστηµατικά και 

παρέµεινε µέχρι την κυπριακή συλλογή στη µορφή του οµοιοτέλευτου. Αν δούµε µερικά 

παραδείγµατα από τον Ρωµανό τον Μελωδό που παραθέτει ο Βουτιερίδης (1929, 184 - 185):  

 - Αλµυρά της θαλάσσης τα κύµατα 

   γλυκερά τη κοιλία τα βρώµατα 

- Ο Πέτρος µεν πρόθυµος 

  ως φίλος επίσηµος 

  ο πλάστης δε έτοιµος. 

- Ασωµάτων οι δήµοι δοξάζουσι 

εκ πυρίνων γλωσσών ανακράζουσι 

                                                                                                                                                         
χαρής Αλέξιε εννόησες το, 
και την ∆ευτέραν το πρωί  
ύπα καλώς, γεράκι µου!    
174 Βλ. για παράδειγµα το εγκωµιαστικό ποίηµα του Γεωργίου Αµοιρούτζη, χρονολογηµένο στο 1475 
(Βουτιερίδης, 1929, 187): 
Μούσα λέγε µου σεµνά, 
Μούσα λάλει µου τερπνά, 
µέλπε θείαν αοιδήν· 
τέρπε λιγυράν ωδήν.     
175 Για το τελικό ν στην οµοιοκαταληξία θα γίνει λόγος λίγο πιο κάτω. 
176 Θεωρείται ότι ειδικά για την οξύτονη οµοιοκαταληξία η οµοηχία µόνο των τονισµένων φωνηέντων δεν είναι 
αρκετή για να είναι ικανοποιητική, είναι προτιµότερο να συµπίπτουν και τα αµέσως προηγούµενα σύµφωνα των 
σκελών της (Κοκόλης, 1991, 42).   
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τρισαγίαις φωναίς αναµέλπουσι, 

θα διαπιστώσουµε ότι η σχετική µε την οµοηχία των καταλήξεων τεχνική του είναι 

πανοµοιότυπη µε αυτή του κύπριου ποιητή: µερικώς οµοιοκαταληξία, µερικώς συνήχηση ή 

παρήχηση. Υπάρχει όµως µία ουσιαστική διαφορά - το οµοιοτέλευτο δεν είχε την ίδια µετρική 

λειτουργία µε την οµοιοκαταληξία των κυπριακών ποιηµάτων. Ως συνήχηση των καταλήξεων 

των όµοιων µορφολογικά λέξεων στο τέλος δύο ή περισσότερων συντακτικών (στον πεζό 

λόγο) ή µετρικών τµηµάτων, το οµοιοτέλευτο αναλάµβανε τον ρόλο του ρητορικού σχήµατος, 

διακοσµητικού στοιχείου στην εξύψωση του ύφους, η παρουσία της στο κείµενο δεν ήταν 

συστηµατική ή και υποχρεωτική. Ο κύπριος ποιητής, αντλώντας τους εκφραστικούς του 

τρόπους από την ελληνική παράδοση, συστηµατοποιεί τη χρήση και αυτού του τύπου 

οµοιοκαταληξίας, χρησιµοποιώντας την σε δοµικά διευθετηµένες στροφές καθ’ όλη την 

έκταση του ποιήµατος.       

Μερικές ατέλειες παρουσιάζει και η παροξύτονη οµοιοκαταληξία177. Η αρκετά εκτεταµένη 

εµφάνιση αποκλίσεων (σχεδόν 12%) οφείλεται κυρίως στις ιδιαιτερότητες της «διαλέκτου του 

νυ», όπως χαρακτήρισε το κυπριακό ιδίωµα ο Κ. Χατζηιωάννου (1996, 13). Έτσι, στην πρώτη 

και µεγαλύτερη κατηγορία (σχεδόν τα δύο τρίτα επί του συνόλου των περιπτώσεων 

απόκλισης) εµπίπτει η οµοιοκαταληξία, το ένα σκέλος της οποίας έχει το τελικό ν, ενώ το 

άλλο δεν έχει. Εδώ διακρίνονται δύο περιπτώσεις, όταν το ν είναι ο τελευταίος φθόγγος της 

οµοιοκαταληξίας και όταν είναι ο τελευταίος φθόγγος της λέξης αλλά όχι και της 

οµοιοκαταληξίας (π.χ. καρδιάν µου). Στην πρώτη περίπτωση συνδυάζονται διάφοροι 

γραµµατικοί τύποι, όπως ουσιαστικό µε επίρρηµα (αµάνταν – πάντα), ουσιαστικό στον 

πληθυντικό, ουσιαστικό στον ενικό και ρήµα (βάρη – ζοχάριν – πάρη), ρήµα και ουσιαστικό 

(σβήση – ∆ύσην – σιγήση), ρήµα – αντωνυµία (φανερώση – τόσην) κ.α. Στη δεύτερη 

περίπτωση πρόκειται για συνδυασµό ουσιαστικών σε ονοµαστική (χωρίς το τελικό ν) και στην 

αιτιατική πτώση (µε το τελικό ν) που ακολουθούνται από την κτητική αντωνυµία µου, όπως 

π.χ. (την) αρωστιάν µου – (η) καρδιά µου, ζωήν µου – τέλειωσήν µου – ψυχήν µου – πνοή 

µου. Πρέπει να σηµειώσω ότι αυτή η κατηγορία είναι αρκετά προβληµατική από την άποψη 

κριτικής του κειµένου. Η παρουσία του τελικού ν στο χειρόγραφο είναι κάθε άλλο παρά 

συστηµατική. Τα ουδέτερα, η αιτιατική πτώση των αρσενικών και θηλυκών ουσιαστικών 

κάποτε γράφονται µε και κάποτε χωρίς το ν. ∆ιπλοί τύποι συνυπάρχουν ακόµη και στο ίδιο 

ποίηµα, όπως π.χ. ζοχάριν και ζοχάρι, ξουφάριν και ξουφάρι. Η αφοµοίωση του ν µπροστά 

                                                 
177 Στο ριµάριο οι ατελείς οµοιοκαταληξίες σηµειώνονται µε αστερίσκο.  
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από το µ και το σ µερικές φορές αποδίδεται στο χειρόγραφο (οσκιάµ µου, δεισ σου), άλλες όχι 

(µισεµάν µου, αρωστιάν µου). Οι παρατηρήσεις για τη ρίµα, που διατυπώνονται στη διατριβή, 

βασίζονται στην έκδοση της Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδου. Η συστηµατοποίηση από την εκδότρια 

της γραφής του τελικού ν διαφοροποιεί το κείµενο του χειρογράφου, το οποίο θα µας έδινε 

άλλα αποτελέσµατα για τη συγκεκριµένη κατηγορία της οµοιοκαταληξίας178.  

Οι υπόλοιπες περιπτώσεις ατελούς ρίµας αφορούν: 

1. στην αλλαγή ενός συµφώνου σε ένα από τα σκέλη της οµοιοκαταληξίας: ποτάµια – άδεια – 

χάδια / σάρτες – ναύτες / βουνάριν – χάδιν – βράδυν / επαραδάρτην – πειράστην / πνεύµα – 

βλέµµα
179 / παραδέρνη – σπέρνει – αφταίννει / εκαταστήθην – εκρύφτην / δήννει – δείχνει / 

πήξη – λείψη / σκότια – λόγια κ.α. Με ιδιαίτερη συχνότητα απαντά η συνήχηση µε εναλλαγή 

του άηχου σ και του ηχηρού ζ: θρηνίζης – θαρήσης / βιγλίζεις – γγίσης / χαριφίζω – ζήσω – 

οπίσω / θρηνίζω – µιλήσω κ.α. Όπως φαίνεται από τα παραδείγµατα, παρά τις ατέλειες οι 

συγκεκριµένοι συνδυασµοί δεν είναι ενοχλητικοί, καθώς ο ποιητής βρίσκει άλλους τρόπους 

ηχητικού εµπλουτισµού αυτού του είδους οµοιοκαταληξίας, είτε µε οµοηχία άλλων φθόγγων 

των εµπλεκόµενων λέξεων, είτε µε φωνητική εγγύτητα των συµφώνων που εναλλάσσονται. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από αυτή την άποψη παρουσιάζουν δύο οµοιοκαταληξίες του ποιήµατος 

αρ. 156 (3-4, 9-10): γένει – βέλη, Βένους – γένη. Και οι δύο ρίµες είναι ατελείς, στη δεύτερη 

η ατέλεια είναι ακόµα πιο εµφανής λόγω της αλλαγής του φωνήεντος. Όµως το γεγονός ότι οι 

οµοιοκαταληξίες παραπέµπουν ηχητικά (και σηµασιολογικά) η µία στην άλλη, εστιάζει την 

προσοχή σε αυτή την αντιστοιχία, εξοµαλύνοντας εν µέρει την ηχητική ανωµαλία.    

2. στην αλλαγή ενός φωνήεντος σε ένα από τα σκέλη της οµοιοκαταληξίας: καρδιάν του – 

ζωήν του – οσκιάν του / στέρξη – φρίξει / κερδέσης – ποίσης – σβήσης – αργήσης / 

εσκλαβώσα – ελαβώσαν – εβιγλίσα κ.α. Σε όλες τις περιπτώσεις πρόκειται για αλλαγή του 

τονισµένου φωνήεντος της οµοιοκαταληξίας, εκτός από τη µία (φιλοσοφίες – αθανασίας), 

όπου η αλλαγή αφορά στο δεύτερο άτονο φωνήεν και η ατέλεια δεν είναι τόσο αισθητή.  

3) στα διπλά σύµφωνα σε ένα από τα σκέλη της οµοιοκαταληξίας: κουρέλλια – τέλεια / 

αγιµέννα – ψηλωµένα / γεγραµµένα – πέννα / κόκκαλά µου – οσκιάµ µου / κρυµµένα – πέννα 

/ καµίνιν - σβήννει κ.α. 

                                                 
178 Για τον παραπάνω λόγο στο ριµάριο οι οµοιοκαταληξίες, το ένα µέρος των οποίων απαρτίζουν οι κτητικές 
αντωνυµίες µου και σου εµπεριέχουν και τύπους µε αφοµοίωση του ν (εκδοτική επέµβαση) και χωρίς αφοµοίωση, 
όπως αυτοί παραδίδονται από το χειρόγραφο. Στην κατηγοριοποίησή τους όµως ακολουθώ την έκδοση και τις 
ταξινοµώ σύµφωνα µε τον τύπο µε αφοµοίωση: ΑΜΜΟΥ και όχι ΑΝΜΟΥ, ΟΣΣΟΥ και όχι ΟΝΣΟΥ κτλ.    
179 Την ατέλεια αυτής της ρίµας φαίνεται να αντιλαµβανόταν και ο ίδιος ο ποιητής (ή ο αντιγραφέας), µία φορά 
το χειρόγραφο αποδίδει τον τύπο βλευµα, όπου φαίνεται µία απόπειρα να επιτευχθεί η ηχητική οµοιότητα των 
σκελών της οµοιοκαταληξίας (στην έκδοση της Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδου η λέξη διορθώνεται σε βλέµµα). 
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4) στην προσθήκη ενός συµφώνου (συνήθως του σ) στο εσωτερικό ή στο τέλος ενός από τα 

σκέλη της οµοιοκαταληξίας: καθάρισέ µε – έκλυσές µε / έναι – λυπηµένες / γυρεύγει – 

εγκλέγει / ποίσης – ζήση / φωτοδότης – ανθρωπότη κ.α.  

4) στην αλλαγή και του συµφώνου και του φωνήεντος. Αυτές οι ακραίες περιπτώσεις δεν είναι 

πολλές. Τη µία την ανέφερα λίγο πιο πάνω (Βένους - γένη), όπου εκτός από την αλλαγή 

φωνήεντος προστίθεται και ένα σύµφωνο. Επίσης, σε αυτή την κατηγορία εµπίπτει µία σειρά 

από οµοιοκαταληξίες µε ένα κοινό σκέλος: ύπνον – είµιον / ύπνον – νήπιο / ύπνον – ονύπνιο. 

Τέλος, µία οµοιοκαταληξία στην οποία η οµοηχία υπάρχει µόνο στη ρηµατική κατάληξη: 

βουλεύγουν – τελειώννουν.  

Τόσο υψηλό ποσοστό παρουσίας ατελούς οµοιοκαταληξίας (µόνο της παροξύτονης, χωρίς να 

λάβουµε υπόψη και τις προπαροξύτονες) δεν απαντά σε κανένα οµοιοκατάληκτο κείµενο της 

εποχής. Βέβαια, τη µερίδα του λέοντος, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, την κατέχει η 

οµοιοκαταληξία µε το τελικό ν. Εντούτοις, ακόµα και αν δεν υπολογίσουµε τη συγκεκριµένη, 

οι αποκλίνουσες από τον κανόνα οµοιοκαταληξίες θα ανέρχονται σε ποσοστό γύρω στα 5%, 

ενώ για τα κρητικά αναγεννησιακά έργα το ποσοστό αντιστοιχεί στο 1,3%-1,4%180.  

Όσο για τις προτιµήσεις του κύπριου ποιητή στην επιλογή συγκεκριµένων ηχητικών ή 

λεξικών  συνδυασµών, τη µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης κατέχουν οι οµοιοκαταληξίες σε 

ΑΜΟΥ/ ΑΜΜΟΥ, ΟΜΜΟΥ, ΙΣΟ, ΙΣΙ, ΕΝΟΣ, ΕΝΙ, ΕΝΑ, ΙΖΟ. Αυτές οι κατηγορίες είναι 

συχνότατες σε όλα τα οµοιοκατάληκτα κείµενα της περιόδου, από τα υστεροβυζαντινά ως και 

τα κρητικά αναγεννησιακά, και ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά τους ήχους ΙΣΟ, ΙΣΙ κτλ., όπου τα 

σκέλη της οµοιοκαταληξίας ενσωµατώνουν τις καταλήξεις των ρηµάτων και των µετοχών. Σε 

αυξηµένο βαθµό σε σχέση µε άλλα έργα απαντούν οι πρώτες δύο οµοιοκαταληξίες ΑΜΜΟΥ / 

ΟΜΜΟΥ. Αυτό το γεγονός οφείλεται σε δύο παράγοντες. Πρώτον, αυτές οι οµοιοκαταληξίες 

σχεδόν αποκλειστικά συνδυάζουν ουσιαστικά µε κτητική αντωνυµία στο πρώτο πρόσωπο, τα 

οποία ανήκουν στο σχετικό µε τη θεµατολογία της συλλογής σηµασιολογικό πεδίο: αγγέλλισά 

µου, καρδιά µου, ζηµιά µου, κυρά µου, καρδιά µου, κλάµατά µου, χαρά µου, πεθυµιά µου, 

λαµπρά µου, πικριά µου (στην κατηγορία ΑΜΜΟΥ επαναλαµβάνονται περίπου οι ίδιες λέξεις 

στην αιτιατική πτώση), αστρικόν µου, λαµπρόν µου, κακόν µου, θάνατόν µου, άγγελόν µου, 

ριζικόν µου, ζων µου κτλ. Και δεύτερον, η χρήση της κτητικής αντωνυµίας στο πρώτο 

πρόσωπο, ασφαλώς, σχετίζεται µε το λογοτεχνικό είδος, το οποίο αντιπροσωπεύει η συλλογή. 

                                                 
180 Ο πρώτος αριθµός αναφέρεται στον Ερωτόκριτο και ο δεύτερος στην Ερωφίλη (Deliyannaki, 1995, 101-102). 
Από την άλλη πλευρά τα προγενέστερα έργα παρουσιάζουν ποσοστό γύρω στο 7,7% (ό.π., 103), το οποίο 
πλησιάζει κάπως το ποσοστό που απαντά στην κυπριακή συλλογή.   
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Ένα από τα χαρακτηριστικά της λυρικής ποίησης, όπως είναι γνωστό, είναι η εστίαση στο 

λυρικό «εγώ», στις σκέψεις και τα συναισθήµατα του λυρικού υποκειµένου181, για τον ίδιο 

λόγο η αµέσως επόµενη κατηγορία οµοιοκαταληξιών είναι σε ΙΣΟ, τα σκέλη της οποίας 

ενσωµατώνουν ρήµατα στο πρώτο πρόσωπο.  

Γενικώς, η ρίµα στη συλλογή είναι πολύ παραδοσιακή όχι µόνο ως προς τα κοινά για όλα τα 

έργα µορφολογικά χαρακτηριστικά της, αλλά και από την άποψη επιλογής του λεξιλογίου. 

Εάν ανατρέξουµε σε άλλα έργα της εποχής, θα διαπιστώσουµε ότι οι λέξεις αλλά και ο 

συνδυασµός τους στη ρίµα ανήκουν στην κοινή παράδοση. Κυρά µου - καρδιά µου, µάθη - 

πάθη, θωρούσι - βιγλούσι, φύση - βρύση - κρίση - αγαπήση - ∆ύση, εκείνη - γίνη - καµίνι - 

καλοσύνη, ορίζει - γνωρίζει - ολπίζει, κλαίγω - λέγω, τέλος - µέλος - βέλος, εσένα - ξένα,  

λέξεις, τις οποίες όσοι έχουν ασχοληθεί µε την πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία θα 

αναγνωρίσουν αµέσως, καθώς αυτές και άλλες πολλές που εµπεριέχει το ριµάριο της 

συλλογής αποτελούσαν ένα κοινό corpus αναφοράς, από το οποίο επωφελούνταν (µε 

διαφορετική βέβαια συχνότητα, όµως σε έναν αισθητό βαθµό) όλοι οι έλληνες ποιητές της 

εποχής, συµπεριλαµβανοµένου και του δηµιουργού της κυπριακής συλλογής.  

Σχετικά µε αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παρατήρηση του Gorni (1993, 185): «το να 

ανήκει κανείς στο πετραρχικό ρεύµα, σήµαινε πρώτα από όλα την υιοθέτηση µίας  

συγκεκριµένης σειράς οµοιοκαταληξιών». Η παράβαση των κανόνων όσον αφορά στο 

λεξιλόγιο (και, συνεπώς, στην οµοιοκαταληξία ως λεξική µονάδα) δεν ήταν ανεκτή, σε 

αντίθεση µε τους υπόλοιπους τοµείς, όπως, λόγου χάρη, τα µετρικά σχήµατα. Η λεξική µορφή 

του κειµένου, για ευνόητους λόγους, είναι το ευκολότερα αντιληπτό στοιχείο της δοµής του, 

και η ύπαρξη ορισµένων λεκτικών τύπων ή σχηµάτων αµέσως παραπέµπουν τον αναγνώστη ή 

τον ακροατή σε µία συγκεκριµένη παράδοση. Ο κύπριος ποιητής µε αξιοθαύµαστη ισορροπία 

οικειοποιεί τα πετραρχικά στοιχεία παραµένοντας ταυτόχρονα στο πλαίσιο της ελληνικής 

παράδοσης και εξασφαλίζοντας µέσω των οικείων για το ελληνικό κοινό εκφραστικών 

τρόπων, συµπεριλαµβανοµένης και της οµοιοκαταληξίας, τη συµµετοχή του ελληνόφωνου 

αναγνώστη / ακροατή στο κείµενο.  

Αυτό φαίνεται καθαρά και από τις τακτικές που χρησιµοποιούνται στη µετάφραση. Σε γενικές 

γραµµές οι λέξεις ρίµες του ιταλικού προτύπου αντικαθίστανται από τον ποιητή παράλληλα 

µε τις αλλαγές στη σύνταξη ή και το λεξιλόγιο των ιταλικών στίχων. Βέβαια, είναι εξαιρετικά 

                                                 
181 Βλ. για παράδειγµα το ριµάριο των πρώιµων νεοελληνικών κειµένων (C. Pochert, 1991), όπου η ρίµα, η οποία 
συµπεριλαµβάνει την κτητική αντωνυµία µου, απαντά σε πολύ µειωµένο βαθµό λόγω του αφηγηµατικού τους 
χαρακτήρα. Ταυτόχρονα µπορούµε να παρατηρήσουµε την αύξηση της χρήσης της στα έργα, όπου υπάρχει 
προσωπική έκφραση των ηρώων, όπως στο δράµα ή στη µυθιστορία.   
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δύσκολη έως αδύνατη η πιστή απόδοση σε άλλη γλώσσα όχι µόνο των νοηµάτων αλλά και 

της µετρικής µορφής, και ιδιαίτερα η επανάληψη των λέξεων του προτύπου σε καθορισµένη 

από το µετρικό σχήµα θέση. Μερικές φορές ο κύπριος ποιητής το πετυχαίνει, είναι όµως 

αξιοσηµείωτος ο τρόπος µε τον οποίο το κάνει. Οι λέξεις αυτές συχνά δεν µεταφράζονται 

ακριβώς, αλλά «υποκαθίστανται» από την πλησιέστερη σηµασιολογικά λέξη από το σταθερό 

ρεπερτόριο ελληνικών οµοιοκαταληξιών. Έτσι, οι ιταλικές λέξεις speme και speranza (ελπίδα) 

στη θέση της οµοιοκαταληξίας αποδίδονται µε µία συχνή για τα ελληνικά ριµάρια λέξη θάρος: 

Lieto nel foco, e nel duol pien di speme (Petrarca, 364, 2) 

στην φώτην µε χαράν, στην πίκραν θάρος (131,2) 

Tu sai ben che ’n altrui non ò speranza (Petrarca) 

ξεύρεις καλά, δεν έχω αλλού τα θάρη (131, 14)  

Η λέξη tempesta (τρικυµία) αποδίδεται κατά προσέγγιση ως βάρος: 

Sí che, s’ io vissi in guerra et in tempesta (Petraraca) 

Αν έζησα στην µάχην κ’ εις το βάρος (136,1) 

Οι διαφορετικές λέξεις sospiri, tormenti, martiri, όπως επίσης και sdegni e l’ ire, που ωστόσο 

εύκολα ανάγονται σε ένα σηµασιολογικό πεδίο του ερωτικού πάθους, αποδίδονται από τον 

κύπριο ποιητή µε τη συχνότατη στη συλλογή λέξη ρίµας λαµπρόν µου / λαµπρά µου: 

Doglia mia acerba e voi sospiri ardenti (Serafino Aquilano) 

Άµετε, πλήξες, πάθη και λαµπρά µου (4,1) 

E se pur vol che i miei longi tormenti (Serafino Aquilano) 

Μµ’ ανίσως  και δεν θέλη τα λαµπρά µου (4, 5) 

Vi dimostrò pietosa a’ martir miei (B. Cappello) 

αντά ’δες κ’ ελυπήθης τα λαµπρά µου (84, 3) 

Cose, ond’ io le perdono i sdegni e l’ ire (Sannazzaro) 

κ’ εγώ την συχωρώ ’πε τα λαµπρά µου (12, 8) 

Άλλες φορές η λέξη sospiri αποδίδεται ως αναστενάµατά µου ή κλάµατά µου, επίσης οικείες 

για το ελληνικό ρεπερτόριο λέξεις: 

Queste lacrime mie, questi sospiri (B. Castiglione) 

Τα δάκρυα τούτα και τα κλάµατά µου (79,1) 

Non girian tutti al vento i miei  sospiri  (P. Bembo) 

έθελαν δειν τ’ αναστενάµατά µου (14, 3)  

Το πιο πάνω ποίηµα του Bembo αρχίζει µε τους στίχους: 

Se deste a la mia lingua tanta fede, 
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Madonna, quanta al cor doglia e martiri 

Ο κύπριος ποιητής προτιµά να τοποθετήσει την προσφώνηση (madonna) στο τέλος του στίχου,  

αποδίδοντάς την µε λέξη η οποία είναι µία από τις συχνότερες λέξεις ρίµας της συλλογής: 

Αν τόσην πίστην να διδή στο πειν µου 

εις όσον στην καρδιάν πλήξες, κυρά µου (14, 1-2) 

Την ίδια τακτική ακολουθεί ο ποιητής και στο ποίηµα αρ. 84: 

Donna, dir veramente i’ non saprei (B. Cappello) 

Να πω µ’ αλήθεια δεσ σώννω, κυρά µου (84,1) 

Υπάρχουν και άλλα παραδείγµατα, όπου η ιταλική λέξη ρίµας συµπίπτει µε ένα από τους 

συνηθισµένους για την ελληνική οµοιοκαταληξία τύπους (π.χ. ’l mio core – την καρδιάµ µου) 

ή προσαρµόζεται σε ένα από αυτούς (π.χ. ardo – (αξάφτω στο) καµίνιν). Όµως από τις πιο 

συχνές περιπτώσεις, όταν ο κύπριος ποιητής καταφέρνει να αποδώσει πιστά εκτός άλλων και 

τη λέξη ρίµας του ιταλικού προτύπου, είναι οι περιπτώσεις της χρήσης των ρηµάτων, π.χ. vedi 

- βιγλίζεις, crede - πιστεύγει, sospira - αναστενάζει, se affatica - δουλεύγη κ.α. Το γεγονός ότι 

τα ρήµατα συνιστούν την πιο πλούσια ποσοτικά κατηγορία οµοιοκαταληξίας σε όλα τα 

πρώιµα νεοελληνικά κείµενα, καθώς η συγκεκριµένη οµοιοκαταληξία είναι σχεδόν πάντα 

γραµµατική, συνεπάγεται ανεύρεση και των δύο (τριών κτλ.) σκελών της χωρίς ιδιαίτερο 

κόπο και συντείνει στην ακρίβεια της µετάφρασής της.   

Γενικώς, οι γραµµατικές οµοιοκαταληξίες, το «σηµάδι» της εποχής, απαρτίζουν το 

µεγαλύτερο µέρος του ριµαρίου της κυπριακής συλλογής, ανεξάρτητα από τον τύπο της 

οµοιοκαταληξίας (οξύτονη, παροξύτονη ή προπαροξύτονη), και ανέρχονται σε ποσοστό 

59,4%182. Κυρίως πρόκειται για ρήµατα (αναστενάζω – µοιάζω / γράψης – κλάψης / 

βαστάννω – παθθάννω – εφτάννω / γυρεύγει – φεύγει  / στενεύγης – κριτηρεύγης / αφταίννη – 

µπαίννη / ποµετέχη – βρέχει / βιγλίζει – αρµενίζει / µαρτυρίζω – θρηνίζω – βακρύζω / ζήσω – 

θελήσω / πληγώννει – πιντώννει / σωκιούµαι – παρηγορούµαι / ποθούσιν – ζούσιν κ.α.), 

ουσιαστικά µε ή χωρίς την κτητική αντωνυµία (γλυκάδαν – κοκκινάδαν / κλάµαν – πράµαν / 

βουνάριν – φεγγάριν / πάθος – βάθος / βάρος – χάρος – θάρος / κυρά µου – καρδιά µου / 

εµορφιάσ σου – θωριάσ σου – αφεντιάσ σου / εσπέραν – ηµέραν / τέλος – βέλος / φιλίας – 

αξίας / ήλιος – σπήλιος κ.α.) και µετοχές (αννοιµένα – κοιµισµένα – καµµυµένα / σιγισµένες – 
                                                 
182 Στη µέτρηση είχα υπόψη την ταξινόµηση της ∆εληγιαννάκη (1995), η οποία προτείνει διάφορες διαβαθµίσεις 
των γραµµατικών οµοιοκαταληξιών, προσθέτοντας τους όρους γραµµατικά πλούσιες και γραµµατικά 
ηµιπλούσιες οµοιοκαταληξίες. Για ευκολία διακρίνω εδώ µόνο τις οµοιοκαταληξίες µε πλήρη γραµµατική 
αντιστοιχία των σκελών (γραµµατικές οµοιοκαταληξίες) και τις οµοιοκαταληξίες που παρουσιάζουν κάποια 
γραµµατική διαφορά των σκελών, π.χ. ως προς το γένος (το) πράµαν – (η) φάµαν ή ως προς τον αριθµό (το) 
φεγγάρι – (τα) βάρη ή ως προς την έγκλιση βιγλίση – σκίσει  κ.ο.κ.   
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µαθηµένες – µουλλωµένες – λυπηµένες / µαθηµένη – λυπηµένη / αγριωµένον – σκλαβωµένον 

/ αγαπηµένος – γεννηµένος / κλαµόντα – θωρώντα κ.α.).  

Οι οµοιοκαταληξίες που δεν έχουν πλήρη γραµµατική αντιστοιχία ανέρχονται στο 40,6%183, 

οι περισσότερες από τις οποίες συνδυάζουν διαφορετικά µέρη του λόγου, ενώ τα σκέλη των 

άλλων διαφέρουν µόνο ως προς τον γραµµατικό τους τύπο.   

Αρκετές είναι οι οµοιοκαταληξίες που χαρακτηρίζονται από µία ορισµένη τεχνική σύνθεσης, 

όπως η οµοιοκαταληξία – µωσαϊκό, η οµοιοκαταληξία – ηχώ και η οµοιοκαταληξία µε 

προσθήκη. Η οµοιοκαταληξία – µωσαϊκό προϋποθέτει σύµφωνα µε τον ορισµό του Κοκόλη 

(1991, 50) τα δύο σκέλη της να ενσωµατώνουν περισσότερες από δύο ολόκληρες λέξεις. Στη 

συλλογή οι πιο ενδιαφέρουσες (κρίνοντας, βέβαια, ως σύγχρονος αναγνώστης) είναι οι 

οµοιοκαταληξίες, το ένα σκέλος των οποίων συµπεριλαµβάνει δύο λέξεις, αλλά µία 

φωνολογική ενότητα λόγω αφαίρεσης ή έκθλιψης: αύρα – να’ βρα – µαύρα / Αριστοφάνη – 

να’ νι / στα’ ρη [όρη] – ζοχάριν – πάρη / µελλά’ βρω – Ταύρο / εγλαµπρίζεις – γυρίζεις – 

ρίζεις – καρτερίζεις – αγνωρίζεις – ορίζ’ εις / καταλυείς το – είστον / διάβασα – τιντά’ πιασα 

(συνήχηση). ∆εν λείπουν όµως και οι οµοιοκαταληξίες που ουσιαστικά επαναλαµβάνουν την 

ίδια λέξη: αλλόµορφή’ σαι – είσαι / όµορφή’ σαι – µορφή’ σαι – είσαι – µορφύτερή’ σαι. 

Αρκετές είναι οι περιπτώσεις όπου το ένα σκέλος ενσωµατώνει κτητική αντωνυµία: κείµαι – 

πλανεί µε – καταλυεί µε /  σκότην – αροθυµώ την / κόσµου – σκοπός µου / φως µου – κόσµου 

/ καταλυείς το – είστον / θανάτου – άρµατά του / ανάµεσά τους – θανάτους, όπου η τελευταία 

επαναλαµβάνεται σε επτά διαφορετικές παραλλαγές (βουθά τους – θανάτους / διαφορά τους – 

θανάτους / θανάτους – µιτά τους / κλάµατά τους – θανάτους / κυρά τους – θανάτους / µαχητά 

τους – θανάτους – µιτά τους / µοναχά τους - θανάτους). Ακόµα µία οµάδα είναι οι 

πολυάριθµες οµοιοκαταληξίες που απαρτίζονται από ουσιαστικά ή ρήµατα, τα οποία 

ακολουθούνται από αντωνυµία: στέγνωσέ τα – βλέπισέ τα / πεθυµώ το – θωρώ το – ποθώ το / 

κλωστήν µου – ζωήν µου κτλ. Παρόλο που ο συγκεκριµένος τύπος της οµοιοκαταληξίας δεν 

έρχεται σε αντίθεση µε τον ορισµό που ανέφερα πιο πάνω, η πλήρης γραµµατική τους 

αντιστοιχία δεν επιτρέπει την κατάταξή τους στην οµοιοκαταληξία – µωσαϊκό.           

Η οµοιοκαταληξία καταλυείς το – είστον, που είδαµε πιο πάνω, είναι και η οµοιοκαταληξία - 

ηχώ, διότι ολόκληρο το δεύτερο της σκέλος αποτελεί ένα µέρος του πρώτου. Και σε αυτή την 

κατηγορία υπάρχουν αρκετές συνηθισµένες, εύκολες και συνεπώς πολλές φορές 

επαναλαµβανόµενες ρίµες, όπως κάψα – άψα / γράψα – κάψα – άψα – αξάψα / λαγκάδιν – 

                                                 
183 Για σύγκριση, στον Ερωτόκριτο αυτό το ποσοστό ισούται µε 45,8%, στην Ερωφίλη – 47,4%, στη Θυσία – 
40% (Deliyannaki, 1995, 83).  
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άδην / θάλλει – άλλην / βλάφτει – άφτει / λυπηµένα – µένα / ξένα – σένα / εσέναν – σέναν 

(και άλλοι συνδυασµοί µε λέξεις εµέναν, κανέναν, έναν) / εσπέραν – ηµέραν – έραν / κλαίγει 

– λέγει / κλαίγουν – λέγουν / κλαίγει – λέγη – νέγοι / γιαµµένοι – ένι / θλιµµένη – ένι / 

δυστυχία – στοιχεία / σπήλιον – ήλιον / αγαπώ – πω / ποµείνω – µείνω / ξαύτου µου – αύτου 

µου / Μανογήλη – ύλην / συγνώµη – νόµοι / αναφέρης – φέρης.   

Η αντίθετη µε την προηγούµενη περίπτωση, όταν δηλαδή το πρώτο σκέλος ενσωµατώνεται 

ολόκληρο στο δεύτερο σκέλος της οµοιοκαταληξίας, είναι η οµοιοκαταληξία µε προσθήκη184. 

Στην κυπριακή συλλογή αυτό το φαινόµενο συχνά αντιπροσωπεύουν οι ίδιοι (ακριβώς ή 

περίπου) συνδυασµοί λέξεων από την προηγούµενη κατηγορία, αλλά µε αντίστροφη σειρά: 

ήλιον – σπήλιον / άλλην – βαβάλλιν / άψη – βλάψη – πάψη / άψη – κλάψη / άψη – προσάψη / 

µένα – γραµµένα / έναι – τυφλωµένε / µένει – δεδηµένη / έχει – ποµετέχει / λέγουν – κλαίγουν 

/ κείνον – εκείνον / ώρα – ώραν – τώρα κ.α. Εντούτοις, η συγκεκριµένη κατηγορία 

χαρακτηρίζεται από περισσότερη ποικιλία από την προηγούµενη και εµπεριέχει ακόµα και 

οµοιοκαταληξίες µε αρχαΐζουσα χροιά: έαρ – φρέαρ / ους του – νους του / Άρης – 

γιουδικάρεις / µέσος – κουµέσος / ύπνον – δείπνον / ρίψω – συντρίψω/ παν (ρήµα) – φαν – 

θαραπάν / φανερόν – καιρόν – τρυφερόν – φαρµακερόν.   

Στο τελευταίο παράδειγµα ως ρίµα µε προσθήκη µπορεί να χαρακτηριστεί µόνο ο συνδυασµός 

των δύο από τα τέσσερα σκέλη (καιρόν - φαρµακερόν), και αυτό το παράδειγµα, ασφαλώς, 

δεν είναι το µοναδικό. Το γεγονός ότι η οµοιοκαταληξία στη συλλογή δεν είναι πάντα 

δισκελής έχει αµφίδροµες επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της. Από τη µία πλευρά 

αυτό µπορεί να αποτελέσει µειονέκτηµα. Όταν η ρίµα συµπεριλαµβάνει περισσότερα από δύο 

σκέλη (και στη συλλογή τα σκέλη µίας οµοιοκαταληξίας φτάνουν µέχρι και τα έξι), το 

παιχνίδι µε τον ήχο της χάνεται κάπως στη σειρά άλλων λέξεων, δεν γίνεται αντιληπτό 

επαρκώς. Εδώ πρέπει να προσθέσουµε και την απόσταση που συχνά χωρίζει τους 

οµοιοκατάληκτους στίχους µέσα στη στροφή. Από την άλλη πλευρά όµως, πολλά σκέλη 

παρέχουν περισσότερες δυνατότητες για εµφάνιση ποικίλων τρόπων ηχητικής οργάνωσης της 

ρίµας, όπως π.χ. στην οµοιοκαταληξία αύρα – να’ βρα – µαύρα, όπου ταυτόχρονα 

παρουσιάζονται η οµοιοκαταληξία – µωσαϊκό και η οµοιοκαταληξία µε προσθήκη.  

Η γραµµατική οµοιοµορφία της πρώτης ελληνικής ρίµας, η οποία για µας σήµερα αγγίζει τα 

όρια της µονοτονίας, αναπληρώνεται µερικώς µε ενός ή άλλου είδους φωνητικές αντιστοιχίες 

ή συνήχηση µεταξύ των σκελών της πέρα από την οµοιοκαταληξία καθαυτή, κάτι που 

                                                 
184 Ο όρος είναι του Κοκόλη (1991, 53). 
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διαπιστώνεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο από τις οµοιοκαταληξίες της συλλογής.  Παρόλο 

που η φωνητικά πλούσια οµοιοκαταληξία, όπου εκτός από το τελευταίο φωνήεν και ό, τι του 

έπεται επαναλαµβάνεται και το αµέσως προηγούµενο σύµφωνο185, συχνότατα σχετίζεται µε 

τη γραµµατική οµοιότητα των σκελών, όπως π.χ. σιγισµένες – µαθηµένες / βίγλισέ µε – 

λύτρωσέ µε / βαρεθής µε – λυπηθής µε, δεν είναι λίγες και οι περιπτώσεις όπου αυτή 

οφείλεται στην ευρηµατικότητα του ποιητή (ή των προγενέστερών του όταν πρόκειται για 

ρίµες –κλισέ): διδείτε – δήτε / µετράται – φυράται / σηµάδιν – οµάδιν / γνάζει – αναστενάζει / 

τρατιάζεις – στεντιάζεις / πετάση – φτάση / βράστην – πειράστην / βαστάννω – εφτάννω / 

βρίζει – γυρίζει / κλαίγει – λέγει / τρέξη – βρέξη / ωραίον – Εβραίων / θλίψην – λείψη (και 

αρκετές άλλες από τις ρίµες – ηχώ ή ρίµες µε προσθήκη, όταν η λέξη αρχίζει µε σύµφωνο) / 

νιώννει – στεγνώννει / αθρώπων – τρόπον / χρόνους – θρόνους. Μερικές φορές η ηχητική 

οµοιότητα εξαπλώνεται και σε άλλους φθόγγους, πέρα από το τελευταίο σύµφωνο πριν την 

κατάληξη: µετεωρίας – θεωρίας / αγνωρίζει – ξωµακρίζει / ασκοπίζης – ολπίζης / φταισµένα – 

φτιασµένα (ιδιαίτερα περίτεχνη οµοιοκαταληξία, όπου επαναλαµβάνονται όλοι οι φθόγγοι, 

αλλά µε αλλαγές στη σειρά εµφάνισης) / µεινίσκει – κρινίσκει / χειµώναν – λιµιώναν / 

εσκλαβώσα – ελαβώσαν.    

Στον ηχητικό εµπλουτισµό των λέξεων ρίµας συµβάλλουν και η συνήχηση / παρήχηση ακόµα 

και αν πριν από το τονισµένο φωνήεν δεν υπάρχει σύµπτωση του τελευταίου συµφώνου: 

γλυκάδαν – κρυάδαν – πικράδαν /  κλάµαν – κάµαν / φιλιάς σας – συντροφιάσ σας /  λυπάται – 

ξηγάται – ξηκολλάται – κοιµάται /   κοιτάζει – κοπιάζει / παθιάζεις – πειράζεις – κοπιάζης /  

αγάπην – αζάπην / Ερώας – Εώας / φυράσης – φτιάσης / πειράστην – Πλάστην / δροσάτον – 

εφυράτον / κυρά µου – καρδιά µου – λαµπρά µου / ανάµεσά τους – θανάτους / κοιµισµένα – 

καµµυµένα / θωρέται – σωκέται / κηβεύγει – κιντυνεύγη / πλικέψειν – πεζέψειν / αποθαµµένος 

– αναπαµένος – λαβωµένος / πικραµµένος – πειρασµένος / κρίσην – γρικήση – βρύση / 

κυµατίζω – κατινίζω / πεθυµώ το – θωρώ το – ποθώ το / κόσµου – σκοπός µου.  

Φωνητικά πλούσιοι µπορούν να θεωρηθούν και µερικοί συνδυασµοί της οξύτονης (βλ. πιο 

πάνω) και της προπαροξύτονης οµοιοκαταληξίας: µορφίζεται – δροσίζεται – εµπυρίζεται  / 

αθθίζουσιν – µυρίζουσιν – θρηνίζουσιν / χαρούµενα – θαρούµενα / δωρούµενος – χαρούµενος 

– κλαµούµενος.  

                                                 
185 Αναφορικά µε τη φωνητικά πλούσια οµοιοκαταληξία υιοθετώ τον ορισµό του Σταύρου (2004, 106): 
«…πλούσια λογαριάζεται η οµοιοκαταληξία, όταν το οµόηχο αρχίζει και πριν από τα τελευταία τονισµένα 
φωνήεντα». Από την άλλη πλευρά ο Κοκόλης την ορίζει ως «…εκείνη στην οποία η πλήρης ηχητική οµοιότητα, 
εκτός από το τελευταίο τονισµένο φωνήεν του στίχου (και ό, τι ακολουθεί), καλύπτει και, τουλάχιστον, το 
αµέσως προηγούµενο φωνήεν (και ό, τι µεσολαβεί)».    
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Ασφαλώς, η κυπριακή συλλογή δεν αποτελεί το µοναδικό παράδειγµα αυτής της τεχνοτροπίας. 

Παρόµοια φαινόµενα παρατηρούνται και σε άλλα έργα της περιόδου186, και όχι µόνο στα 

ελληνικά, και πηγάζουν από την αισθητική προσέγγιση των µετρικών και ευρύτερα των 

λογοτεχνικών ζητηµάτων, και την ιδιαίτερη σηµασία που δίδεται στην ηχητική πλευρά του 

κειµένου. Οι πιο αντιπροσωπευτικές από αυτή την πλευρά είναι οι διατυπωµένες στο Prose 

della volgar lingua απόψεις του Bembo περί µετρικής. Μεταξύ άλλων βασικών κατηγοριών 

της ποιητικής του θεωρίας, οι οποίες ουσιαστικά ταυτίζονται µε αυτές της αισθητικής, όπως 

gravità, piacevolezza, grazia, armonia, belleza κτλ. µία σηµαντική θέση κατέχει και η ηχητική 

του κειµένου (suono). Η επιλογή των λέξεων και στη συνέχεια η σωστή συντακτική τους 

ρύθµιση στον στίχο, µία από τις σηµαντικότερες για τον Bembo διαδικασίες στην ποιητική 

τέχνη, βασίζονται πρωτίστως στη φωνητική τους αξία µε στόχο αυτές να ηχούν καλύτερα 

(meglio suona). Έτσι η έννοια suono (ήχος) αποκτά διπλή σηµασία ως ορισµένα φωνητικά 

χαρακτηριστικά των φθόγγων, αλλά και ως αρµονία που δηµιουργείται µέσα στο κείµενο, 

όπου αυτές οι δύο σηµασίες εµφανίζονται άρρηκτα συνδεδεµένες (Kardanova, 2001, 121, 

124-126).     

Η σηµασία της ηχητικής οργάνωσης, βέβαια, δεν αφορούσε µόνο και αποκλειστικά στην 

οµοιοκαταληξία, αλλά στο ποιητικό σύνολο, όπου όλα τα στοιχεία µέσω της διάδρασής τους 

επέφεραν το επιθυµητό αποτέλεσµα. Ας δούµε µερικά αποσπάσµατα από τα ποιήµατα της 

κυπριακής συλλογής:  

36, 1-4   Όνταν ο ήλιος λάµψη την εσπέραν, 

              βοήθειαν θέλω δειν τότ’ αξ αυτόσ σου· 

             όνταν να λάµψουν τ’ άστρα την ηµέραν, 

             µε θάρος θέλω δειν το πρόσωπόσ σου·  

 

47, 1-4  Ο πόθος όσα ζουν στον κόσµο σώννει 

              και κάµνει την αγάπην να γνωρίζουν, 

              τ’ άγρια φαρµακερά χτηνά µερώννει 

              και κάµνει τα µ’ αγάπην να γυρίζουν.  

 

138, 5-6  Τις τ’ άρµατα ξηγάται της Ερώας 

               Τις τα γλυκιά ξηφώτια της Εώας 

                                                 
186 Βλ. π.χ. τις παρατηρήσεις της ∆εληγιαννάκη για τον Ερωτόκριτο (1995, 90-94).   
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Και στα τρία παραδείγµατα είναι εµφανής η επιδίωξη από τον ποιητή της ηχητικής 

πληρότητας, µουσικότητας των στίχων µε τη βοήθεια οργανωµένων µε ένα συγκεκριµένο 

τρόπο ηχητικών επαναλήψεων, και όχι µόνο στις οµοιοκαταληξίες. Στο ποίηµα αρ. 36 (πρώτο 

παράδειγµα) οι στίχοι 1 και 3 συνδέονται µε την οµοιοκαταληξία, αλλά εκτός αυτού η 

αντιστοιχία τους υπογραµµίζεται µέσω επανάληψης των φθόγγων [ο], [α], [λ] [µ], οι στίχοι 2 

και 4 που οµοιοκαταληκτούν µεταξύ τους συνδέονται και µε την επανάληψη των φθόγγων [ο], 

[α], [θ], [δ]. Παρόµοια εικόνα βλέπουµε και στο ποίηµα αρ. 47. Ο πρώτος στίχος δοµείται 

φωνητικά στην επανάληψη των συριστικών [σ] [ζ] και του φωνήεντος [ο], ενώ ο τρίτος, ο 

οποίος οµοιοκαταληκτεί µε τον πρώτο, δοµείται στην επανάληψη του υγρού [ρ] και του 

φωνήεντος [α] µειώνοντας µε αυτή την τεχνική την ηχητική ταυτοσηµία του δεύτερου και του 

τέταρτου στίχων. Σχεδόν πλήρης ηχητική οµοιότητα συνδέει και τους δύο στίχους του 

τελευταίου παραδείγµατος. Η ηχητική αντιστοιχία αυτού του τύπου θα φανεί για τη σηµερινή 

αισθητική αντίληψη υπερβολική, ίσως ενοχλητική, και όχι τόσο λόγω της καθολικότητάς της, 

όσο του προφανούς της ύπαρξης και της λειτουργίας της ως απόρροια αλλά και έρεισµα του 

µορφο – συντακτικού και του νοηµατικού παραλληλισµού. 

Της ίδιας αντιµετώπισης τυγχάνει σήµερα και το σηµαντικότερο µέρος αυτού του είδους 

δοµών – η οµοιοκαταληξία. Όπως το έχει διατυπώσει ο Averintsev (1997, 237-238) «έχουµε 

συνηθίσει το ότι υπάρχουν οµοιοκαταληξίες όχι µόνο γραµµατικά οµοιογενείς, αλλά και 

γραµµατικά ανοµοιογενείς, όπως και το ότι οι δεύτερες δεν είναι διόλου χειρότερες, και ίσως 

καλύτερες από τις πρώτες. Έχουµε συνηθίσει το ότι η ρητή, πρόδηλη νοηµατική σχέση 

(σύγκλιση ή αντιπαράθεση) των λέξεων που οµοιοκαταληκτούν δεν είναι µόνο περιττή, αλλά 

και σχεδόν κατακριτέα. Οι ρίµες όπως «χάρος» - «βάρος», «γλυκάδα» - «πικράδα», «λαµπρά 

µου» - «κυρά µου»187 θεωρούνται «κοινοί τόποι» και, ως εκ τούτου, φτωχές, ακριβώς διότι η 

λογική συνειρµική σχέση ανάµεσα στον θάνατο και το ψυχικό βάρος, στην ερωτική φλόγα και 

την αγαπηµένη, όπως και η λογική αντίθεση του γλυκού και πικρού είναι προφανείς σε όλους. 

Αυτές οι λέξεις έχουν εκ των προτέρων «παντρευτεί», αν  µπορούµε να το πούµε έτσι, από τη 

συλλογική ψυχολογία της γλώσσας και, κατά συνέπεια, δεν µπορούν να συναντηθούν στη 

ρίµα ξαφνικά και απροσδόκητα, σαν δύο ξένοι».  

Όµως κάθε εποχή και κάθε παράδοση έχει τους δικούς της κανόνες και τη δική της αισθητική. 

Τα µορφολογικά και ηχητικά χαρακτηριστικά της οµοιοκαταληξίας της συλλογής και η 

                                                 
187 Ο Averintsev, φυσικά, φέρνει παραδείγµατα από τη ρωσική ποίηση: radost’ – mladost’ (χαρά - νεότητα), 
stradania - rydania (βάσανα - λιγµοί), ljubov’ – krov’ (αγάπη - αίµα), vernyj - litsemernyj (πιστός – διπρόσωπος). 
Για σκοπούς καλύτερης κατανόησης της ιδέας έχω αλλάξει αυτές τις ρίµες σε ελληνικές, συνεπώς και η ερµηνεία 
τους διαφέρει από το πρότυπο.    
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γραµµατική της οµοιογένεια είναι αποτέλεσµα κανόνων και πρακτικών δόµησης των 

ποιητικών συνθέσεων, διαδεδοµένων εκείνη την εποχή και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της 

πετραρχικής ποίησης. Η ευρεία χρήση των παράλληλων σηµασιολογικά εννοιών (στη 

σύγκλιση ή την αντιπαράθεσή τους) χαρακτηριστική για την πετραρχική ποίηση, όπως 

πόλεµος – ειρήνη, θάνατος – ζωή, φως – σκοτάδι κτλ., συχνά γίνεται η αιτία της αντίστοιχης 

συντακτικής διαρρύθµισης του ποιήµατος, όπου ο ένας στίχος ενσωµατώνει µία έννοια και ο 

άλλος µία άλλη, παράλληλη προς την πρώτη.  

Ασφαλώς, οι φωνητικές και συντακτικές δοµές που είδαµε πιο πάνω δεν χαρακτηρίζουν όλα 

τα ποιήµατα της συλλογής. Ωστόσο ο ενός ή άλλου είδους παραλληλισµός είναι ένας από 

τους σηµαντικότερους τρόπους οργάνωσης των ποιητικών της κειµένων, γεγονός που επιφέρει 

και το µεγάλο ποσοστό της γραµµατικής οµοιοκαταληξίας, η οποία όχι µόνο συνεχίζει τον 

σηµασιολογικό και συντακτικό παραλληλισµό δύο οµοιοκατάληκτων στίχων, αλλά και τον 

αναδεικνύει διαµέσου της ηχητικής οµοιότητας των καταληκτικών τους σηµείων.  

Από την άλλη πλευρά, η προνοµιούχα θέση της ρίµας στο τέλος του στίχου ορίζει και τη 

λειτουργία της ως λέξη – κλειδί. Γεννηµένη αρχικά από τον παραλληλισµό η οµοιοκαταληξία 

µετατρέπεται σε βασικό συστατικό του ιδίου που τον στερεώνει, προβάλλει, αναδεικνύει, 

καθώς οι πιο σηµαντικές έννοιες τοποθετούνται στην πιο σηµαντική µετρικά θέση του στίχου. 

Πράγµατι, αν έχουµε στη διάθεσή µας για παράδειγµα µόνο τις λέξεις ρίµας ενός µικρής 

έκτασής ποιήµατος αρ. 54: κυρά µου – αφορµήσ σου – πικριά µου – δεισ σου – λαµπρά µου – 

δουλευτής σου – πάθος – βάθος, µπορούµε µε µία µεγάλη πιθανότητα επιτυχίας να 

αποκαταστήσουµε σε γενικές γραµµές το περιεχόµενο ολόκληρου του ποιήµατος, χωρίς να 

εννοώ την πλήρη ταύτιση σε λεξικολογικό επίπεδο, κάτι που όµως πιθανώς να ήταν εφικτό 

κατά την περίοδο της συγγραφής του ποιήµατος, ή πολύ περισσότερο για κάποιον, ο οποίος 

είναι γνώριµος µε τη συλλογή. Παραθέτω το ποίηµα: 

Ανίσως και να πίστευγες, κυρά µου, 

τα πάθη τα διαβάζω γι’ αφορµή σου, 

ως γοιον εγώ πιστεύγω και η πικριά µου 

έχει αφορµήν αχ το γλυκύν το δεισ σου, 

έλπιζα, πριν µε θάψουν τα λαµπρά µου, 

να γνώρισες πως είµαι δουλευτής σου 

αµµά ’φον πίστην δεν διδείς γοιον πάθος 

πάγω βουργά στου Χάρωνος το βάθος.           
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Σε τελική ανάλυση η βασική λειτουργία της οµοιοκαταληξίας ως της σηµαντικότερης λέξης 

του στίχου παρά τις µορφολογικές της µεταµορφώσεις δεν έχει αλλοιωθεί µε την πάροδο του 

χρόνου. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα λεγόµενα του κατεξοχήν νεωτεριστή της εποχής του 

και αντίµαχου του παραδοσιακού στη στιχουργία (της «αχρηστευµένης αισθητικής», όπως ο 

ίδιος αποκαλεί την παραδοσιακή στιχουργική) Mayakovsky (1959): «Ο στίχος χωρίς 

οµοιοκαταληξία διαλύεται. Η ρίµα σας επιστρέφει στον προηγούµενο στίχο, σας αναγκάζει να 

τον θυµηθείτε, υποχρεώνει όλους τους στίχους, οι οποίοι δηµιουργούν µία σκέψη, να 

κρατηθούν µαζί. <...>Πρώτη τις πλείστες φορές ανακαλύπτεται <κατά τη δηµιουργία µίας 

ποιητικής σύνθεσης> η πιο σηµαντική λέξη – λέξη-κλειδί που χαρακτηρίζει το νόηµα του 

στίχου ή υπόκειται σε οµοιοκαταληξία. Οι υπόλοιπες λέξεις έρχονται και τοποθετούνται 

αναλόγως της λέξης – κλειδί.» (σελ.100-105).  

Η παραδοσιακή ρίµα, από τη µία πλευρά, από την οποία απουσιάζει η ευρηµατικότητα και το 

απρόοπτο, η οποία γίνεται αντιληπτή ως «απαρχαιωµένη αισθητική» στη σύγχρονη εποχή, και 

η σύγχρονη ρίµα από την άλλη, αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος: ο λειτουργικός 

ρόλος της οµοιοκαταληξίας ως προς τη συνοχή των στίχων και την αντίληψή τους από τον 

αναγνώστη/ακροατή, ανεξαρτήτως της µορφής που αυτή παίρνει, είτε γραµµατική είτε άλλη, 

παραµένει ο ίδιος ακόµη και σε διαφορετικές εποχές και ποιητικές παραδόσεις.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΧΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙ∆Η.   

5.1. ΣΤΡΟΦΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ.  

Όπως έχει επισηµανθεί και από άλλους µελετητές, µε την κυπριακή συλλογή εισάγονται για 

πρώτη φορά στη νεοελληνική λογοτεχνία άγνωστα µέχρι τότε στιχουργικά είδη. Παρόλο που  

η συλλογή περιλαµβάνει ένα σηµαντικό αριθµό ποιηµάτων σε δίστιχη µορφή, διαδεδοµένη 

στα ελληνικά έµµετρα κείµενα, ωστόσο το µεγαλύτερο της µέρος καταλαµβάνουν συνθέσεις 

µε εντελώς πρωτότυπη για τα ελληνικά δεδοµένα στροφική οργάνωση, η οποία έχει ιταλική 

προέλευση. Εντυπωσιάζει όχι µόνο η µεγάλη ποικιλία νέων για τον ελληνικό λογοτεχνικό 

χώρο µετρικών µορφών, αλλά και ο αριστοτεχνικός χειρισµός τους στο διαφορετικό 

πολιτισµικό περιβάλλον χωρίς κάποια λογοτεχνική προεργασία στα προγενέστερα στάδια. 

Μέχρι στιγµής γνωρίζουµε µόνο δύο µαδριγάλια σε terza rima που είχαν γραφτεί από τον 

Κυριακό εξ Αγκώνος στα µέσα του 15ου αιώνα. Όµως, όπως αναφέρει η Σιαπκαρά-

Πιτσιλλίδου (1975, 45, 54-55), τα ποιήµατα αυτά δεν µπορούν να συγκριθούν µε τις 

αντίστοιχες συνθέσεις της κυπριακής συλλογής ούτε από την άποψη της γλώσσας, ούτε από 

την άποψη της στιχουργικής τέχνης.  

Η πρώτη ουσιαστική συµβολή στη µελέτη των µετρικών µορφών της κυπριακής ποιητικής 

ανθολογίας έγινε από την εκδότριά της, η οποία διενήργησε ένα επίπονο έργο σε σχέση µε τον 

διαχωρισµό του συνεχόµενου κειµένου του χειρογράφου και καθορισµό του είδους των 

ποιητικών του συνθέσεων188. Η περιγραφή των µετρικών µορφών της συλλογής από τη 

Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδου, µε αναφορές σε αντίστοιχες µορφές της ιταλικής ποίησης, είναι 

αρκετά κατατοπιστική. Παρόλα αυτά θεώρησα χρήσιµη την επανεξέταση των ζητηµάτων που 

αφορούν στη στροφική οργάνωση των ποιηµάτων της συλλογής µε σκοπό την αναθεώρηση 

µερικών ήδη διατυπωµένων απόψεων. Αναπόφευκτα αρκετές από τις πληροφορίες που 

παραθέτει η Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδου, απαραίτητες όµως για την κατανόηση της µορφολογίας 

του ενός ή του άλλου στιχουργικού είδους, οφείλω να τις επαναλάβω.    

Η συλλογή, λοιπόν, περιέχει 64 ποιήµατα σε οκτάστιχες στροφές, 25 σονέτα, 17 ποιήµατα σε 

ζευγαρωτή οµοιοκαταληξία, 11 canzoni, 9 ποιήµατα σε τετράστιχες στροφές, 7 terza rima, 7 

sestine, 6 ballate, 4 barzelette, 3 madrigali, 2 zingaresche και ένα ποίηµα σε εξάστιχες 

στροφές.    

 

                                                 
188 Στο εισαγωγικό µέρος των εκδόσεων εκτός των άλλων θεµάτων εξετάζεται και η µετρική της κυπριακής 
συλλογής.  
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A΄. Οκτάστιχες στροφές.   

Μία από τις µεγαλύτερες οµάδες ποιηµάτων ίδιας µετρικής µορφής, τα οποία έχουν 

χαρακτηριστεί και ως πιο αξιόλογα, (Mathiopoulou – Tornaritou, 1985-86, 111, και 1993, 

380-381) είναι τα ποιήµατα αρ. 28-68. Το καθένα από αυτά τα ποιήµατα (εκτός από το ποίηµα 

αρ.31) αποτελείται από οκτώ ενδεκασύλλαβους στίχους, οι έξι από τους οποίους έχουν πλεκτή 

οµοιοκαταληξία και οι δύο τελευταίοι ζευγαρωτή: ΑΒΑΒΑΒΓΓ. Αυτό το σχήµα χαρακτηρίζει 

την ottava toscana, όπως και ονοµάζει αυτά τα ποιήµατα η εκδότρια της συλλογής (ottava), 

εκφράζοντας διαφωνία µε τον Pecoraro ως προς τον ορισµό του αυτών των ποιηµάτων ως 

strambotti (Σιαπκαρά – Πιτσιλλίδου, 1976, 315 και 1996, 365). Το strambotto ή αλλιώς 

rispetto (δεν υπάρχει σαφής διαχωρισµός µεταξύ αυτών των δύο όρων, οι οποίοι συχνά 

χρησιµοποιούνταν εναλλακτικά), ποίηµα µικρής έκτασης αρχικά λαϊκής προέλευσης, το οποίο 

στη συνέχεια απέκτησε αναγνώριση ως είδος αυλικής ποίησης, όντως µετρικά αντιστοιχεί στο 

σχήµα της ottava toscana ή της ottava siciliana µε πλεκτή οµοιοκαταληξία ΑΒΑΒΑΒΑΒ, 

έχοντας όµως χαρακτήρα λυρικο-ερωτικό και όχι αφηγηµατικό ανήκει σε διαφορετικό από 

αυτή ποιητικό είδος. Συνεπώς, ο προσδιορισµός των ποιηµάτων αυτών ως ottava, αν και 

αντικατοπτρίζει τη µετρική τους υπόσταση, δεν αποδίδει τον χαρακτήρα τους ως ποιητικών 

συνθέσεων. Το strambotto (ή rispetto), ήταν ένα από τα ποιητικά είδη, µαζί µε τις frottole, 

barzelette και διάφορων τύπων canzonette, τα οποία συνοδεύονταν από µουσική. Ήταν 

δηµοφιλέστατο ως είδος αυλικής ποίησης στα τέλη του 14ου και ιδιαίτερα τον 15ο αιώνα189, 

δηµιουργούνταν για σκοπούς διασκέδασης και συχνά ερµηνεύονταν στο πλαίσιο µικρών 

θεατρικών παραστάσεων (Giustiniani, 1965, 103). Μεγάλη επιτυχία στη σύνθεση και 

ερµηνεία των strambotti γνώρισε ο Serafino Aquilano, ο οποίος κρατούσε αµείωτο το 

ενδιαφέρον του κοινού και ήταν πάντα επιθυµητός σε διάφορων ειδών αυλικές εορτές. 

Μερικά από τα ποιήµατα του Serafino συµπεριλαµβάνονται µεταφρασµένα στην εν λόγω 

οµάδα ποιηµάτων της κυπριακής συλλογής (αρ. 30, 40, 44, 60). Άλλα strambotti της συλλογής 

µε το ίδιο σχήµα της ottava toscana190 βρίσκονται στην αρχή της συλλογής και είναι οι αρ. 3 

                                                 
189 «… από τον καιρό του Leonardo Giustinian ως το τέλος του αιώνα και για το µεγαλύτερο µέρος του δέκατου 
πέµπτου αιώνα, οι strambotti ήταν µορφή της ποίησης για µουσική (poesia per musica), η οποία επιµελώς 
καλλιεργείται από τους Ιταλούς συγγραφείς ως µέσο απόδοσης/µεταφοράς των πιο παθιασµένων λυρικών 
συναισθηµάτων.» (Beltrami, 2002, σ. 119, υποσηµ. 105, παράθεµα από το N. Pirrotta, Li due Orfei. Da Poliziano 
a Monteverdi, Einaudi, 1975, σ. 25).  
190 Επιλέγοντας αυτό το σχήµα και όχι της ottava siciliana ο κύπριος ποιητής προφανώς ακολουθεί µία γενική 
τάση. Ο Beltrami (2002, 332) αναφέρει χαρακτηριστικά τον ανώνυµο κώδικα του όψιµου 15-ου αιώνα  Can. 
It.99 (Μποντλιανή Βιβλιοθήκη, Οξφόρδη), όπου µεταξύ 545 rispetti (strambotti) µόνο οι 19 είχαν το σχήµα της 
ottava siciliana, ενώ σχεδόν όλα τα υπόλοιπα ακολουθούσαν τη µορφή της ottava toscana.   
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και 4 (το τελευταίο είναι µετάφραση από τον Serafino Aquilano). Τη συγκεκριµένη µετρική 

µορφή (ΑΒΑΒΑΒΓΓ) χρησιµοποιούσαν οι ιταλοί ποιητές και για συνθέσεις που 

περιλαµβάνουν περισσότερες από µία στροφές συνδεδεµένες µεταξύ τους µε ένα κοινό θέµα 

(stanze per strambotti ή rispetti continuati). Στην κυπριακή συλλογή τα ποιήµατα αρ. 2, 69, 70 

και 75 είναι οι stanze per strambotti, από τα οποία τα αρ. 69 και 70 έχουν και τη 

χαρακτηριστική για το είδος λεξικο-συντακτική αντιστοιχία µεταξύ των στροφών – ο πρώτος 

στίχος της επόµενης στροφής επαναλαµβάνει µερικώς ή πλήρως τον στίχο της προηγούµενης: 

69, 7-9 κι αν τούτον µου λαλή να σ’ ακλουθήσω, 

            τ’ άλλον απού µακρά να µεν τολµήσω. 

             Αν τό’ να µου λαλή να µεν τολµήσω...  

Εκτός από strambotti σε ottava toscana η συλλογή περιλαµβάνει και ενδεκασύλλαβα 

οκτάστιχα σε άλλα σχήµατα: ένα οκτάστιχο µε σχήµα ΑΒΒΑΒΑΓΓ (αρ. 31), ένα οκτάστιχο 

µε σχήµα ABBAABBA ( αρ.155), και δύο ποιήµατα σε δύο στροφές µε σχήµατα ΑΒΒΑΓΑΑΓ  

(αρ.25) και ΑΒΒΑΑΓΓΑ (αρ.76). Όλα αυτά τα ποιήµατα είναι γραµµένα σε ενδεκασύλλαβο 

στίχο. Η τελευταία µετρική µορφή  ΑΒΒΑΑΓΓΑ χρησιµοποιείται από τον κύπριο ποιητή και 

για σύνθεση δύο αλληλένδετων ποιηµάτων (αρ.73 και 74) σε δεκατρισύλλαβο στίχο. Στο 

πρώτο από αυτά τα ποιήµατα ο δηµιουργός του απευθύνεται στην αγαπηµένη του µε την 

παράκληση να τον ελευθερώσει από τα βάσανα και να του πει το «ναι». Το δεύτερο ποίηµα 

είναι η απάντησή της, στην οποία τον προτρέπει να σεβαστεί τη δύσκολη της θέση και να 

υποµείνει προστατεύοντας την τιµή της. Μετρικά αυτά τα δύο ποιήµατα συνδέονται όχι µόνο 

χάρη στη χρήση ενός σπάνιου για τη συλλογή (και πρωτότυπου για την ελληνική ποίηση της 

περιόδου) είδους στίχου, αλλά και στην όµοια διάταξη των οµοιοκαταληξιών και την ηχητική 

τους αντιστοιχία: οι στίχοι 1, 4, 5 και 8 (Α στο σχήµα) και των δύο ποιηµάτων έχουν την 

οµοιοκαταληξία – ΕΝΙ, οι στίχοι 2, 3 και των δύο ποιηµάτων έχουν την οµοιοκαταληξία – 

ΟΥΣΙΝ. Μικρή διαφορά υπάρχει στους στίχους 6 και 7. Ενώ στο ποίηµα αρ. 73 η 

οµοιοκαταληξία είναι – ΙΣΙ, στο ποίηµα αρ. 74 είναι – ΙΣΙΣ. Στην ιταλική λογοτεχνία 

παρόµοιου τύπου διαλογικό ποιητικό είδος, όπου δύο ή τρεις ποιητές προβαίνουν στη 

συζήτηση πάνω σε ένα ορισµένο θέµα, ανταλλάσσοντας τα κείµενά τους, ονοµάζεται tenzone. 

Πολύ συχνά αυτά τα ποιήµατα µεταχειρίζονταν τις ίδιες ρίµες («risposta per le rime»), όπως 

συµβαίνει και στην περίπτωση των ποιηµάτων αρ.73 – 74 της κυπριακής συλλογής. Ωστόσο 

στην ιταλική ποίηση η συνήθης µετρική µορφή για αυτού του είδους συνθέσεις ήταν το 

σονέτο (σπανιότερα η canzone) και όχι το οκτάστιχο.  
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Την ίδια µετρική µορφή (ΑΒΒΑΑΓΓΑ) ο κύπριος ποιητής επιλέγει και για όλες τις 

οκτάστιχες στροφές σε οκτασύλλαβο στίχο, τροχαϊκό και ιαµβικό (ποιήµατα αρ. 1 (δύο 

στροφές), 120, 121191, 122, 123, 124 (δύο στροφές), 125 (πέντε στροφές), 126 (τέσσερις 

στροφές), 127 (τέσσερις στροφές), 128 (δύο στροφές), 129 (έξι στροφές) και 130 (δύο 

στροφές)).  

Πολύ ενδιαφέρουσα δοµή έχει το µοναδικό ιαµβικό οκτασύλλαβο ποίηµα αρ. 125, 

αποτελούµενο από πέντε οκτάστιχες στροφές. Ως δοµικό στοιχείο, εκτός από τη διάταξη των 

οµοιοκαταληξιών σε συγκεκριµένο σχήµα, ο στιχουργός αξιοποιεί και τη διαφορά στις 

καταλήξεις των στίχων του ποιήµατος, οι οποίες είναι δύο ειδών – προπαροξύτονες και 

οξύτονες. Έτσι, στην πρώτη στροφή όλοι οι στίχοι είναι προπαροξύτονοι εκτός από τον 

δεύτερο και τον τρίτο. Στη δεύτερη στροφή οξύτονοι είναι ο έβδοµος και ο έκτος στίχοι 

(δηλαδή ο δεύτερος και ο τρίτος από το τέλος). Η τρίτη και η τέταρτη στροφές έχουν όµοια 

δοµή, αλλά µε αντίθετη επιλογή του βασικού στίχου (αυτή τη φορά είναι οξύτονος) και 

αντίστροφη σειρά εµφάνισης του άλλου (προπαροξύτονου), δηλαδή στην τρίτη στροφή 

προπαροξύτονοι είναι ο έκτος και ο έβδοµος στίχοι, ενώ οι υπόλοιποι είναι οξύτονοι, και στην 

τέταρτη η αλλαγή της οξύτονης κατάληξης σε προπαροξύτονη γίνεται στη δεύτερη και την 

τρίτη γραµµές. Τέλος, η πέµπτη στροφή συνδυάζει τα δύο παραπάνω σχήµατα, 

διαφοροποιώντας αυτή τη φορά και τα δύο ζεύγη (στίχοι 2,3 και 6,7 της στροφής), τα οποία 

είναι οξύτονα, ενώ οι ακρινοί στίχοι είναι προπαροξύτονοι. Το σχήµα είναι το εξής, όπου ο – 

οξύτονος στίχος, π – προπαροξύτονος στίχος:  

Απ.Βο.Βο.Απ.Απ.Γπ.Γπ.Απ.  

Απ.Βπ.Βπ.Απ.Απ.Γο.Γο.Απ.  

 Αο.Βο.Βο.Αο.Αο.Γπ.Γπ.Αο.  

Αο.Βπ.Βπ.Αο.Αο.Γο.Γο.Αο.  

Απ.Βο.Βο.Απ.Απ.Γο.Γο.Απ.  

Β΄. Σονέτο.  

Το σονέτο, µία από τις λίγες σταθερές µετρικές µορφές της ιταλικής ποίησης που έχουν 

ευδοκιµήσει στον χώρο της ελληνικής λογοτεχνίας, κάνει την πρώτη εµφάνισή του στην 

κυπριακή συλλογή. Προσφιλές στιχουργικό είδος όχι µόνο στην ιταλική ποίηση, αλλά, µέσω 

αυτής, και σε άλλες ευρωπαϊκές λογοτεχνίες, το σονέτο έχει µία ξεχωριστή θέση και στην 

                                                 
191 Το ποίηµα αρ. 121 συνδυάζει οκτασύλλαβους και επτασύλλαβους στίχους. Βλ. Κεφ.ΙΙ (2.4.) 
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κυπριακή ανθολογία, καθώς εκπροσωπείται από 25 ποιήµατα, υστερώντας ποσοτικά µόνο των 

οκτάστιχων ποιηµάτων.  

Στην ιταλική ποίηση το σονέτο υπέστη πολλαπλές εξελίξεις και διαµορφώσεις ως προς το 

στροφικό του σχήµα. Στα βασικά του χαρακτηριστικά συµπεριλαµβάνονται οι δεκατέσσερις 

ενδεκασύλλαβοι στίχοι, οι οποίοι οργανώνονται σε δύο τετράστιχα (quartine / fronte) και δύο 

τρίστιχα (terzine / sirma)192. Η διάταξη των οµοιοκατάληκτων στίχων µπορεί να διαφέρει, 

κατά κανόνα όµως τα τετράστιχα πρέπει να έχουν όµοιο σχήµα. Το πιο συνηθισµένο για την 

ιταλική πρώιµη ποίηση σχήµα των τετράστιχων ήταν πλεκτό (ΑΒΑΒ  ΑΒΑΒ), το οποίο 

βαθµιαία αντικαταστάθηκε µε το σχήµα ΑΒΒΑ  ΑΒΒΑ. Οι παραλλαγές αυτών των σχηµάτων 

είναι δυνατές, όµως σπανιότατες στην πρακτική εφαρµογή. Ωστόσο ο ίδιος ο Πετράρχης δεν 

ακολουθεί τη συµµετρία ανάµεσα στα τετράστιχα χρησιµοποιώντας δύο φορές το σχήµα 

ΑΒΑΒ  ΒΑΒΑ (RVF. 260 και 279) και µία φορά το ΑΒΑΒ  ΒΑΑΒ (RVF. 295) (Beltrami, 

2002, 275). Πολύ µεγαλύτερη ποικιλία συνδυασµών µπορούν να παρουσιάσουν οι τερτσίνες 

του σονέτου. Μερικά από τα συχνότερα σχήµατά τους είναι: Γ∆Ε  Γ∆Ε, Γ∆Γ  ∆Γ∆, Γ∆Γ  Γ∆Γ, 

Γ∆∆  ∆ΓΓ κτλ. Η προτίµηση του ενός ή του άλλου σχήµατος δεν υπαγόταν µόνο στις 

προσωπικές επιλογές του ποιητή, αλλά συχνά συσχετιζόταν και µε µία ορισµένη περίοδο ή 

ποιητική σχολή. Έτσι, οι ζευγαρωτές οµοιοκαταληξίες της sirma του σονέτου ήταν 

χαρακτηριστικές για τον 14ο αιώνα. Μετά τον Πετράρχη η χρήση του συγκεκριµένου 

σχήµατος άρχισε να φθίνει και από το δεύτερο µισό του 15ου αιώνα το επικρατέστερο σχήµα 

ήταν σε πλεκτή οµοιοκαταληξία Γ∆Γ  ∆Γ∆ (Beltrami, 2002, 275-76).  

Η κυπριακή συλλογή από αυτή την άποψη ακολουθεί τις τάσεις της σύγχρονής της ιταλικής 

ποίησης. Όλα τα τετράστιχα (µε εξαίρεση µόνο ένα σονέτο αρ.131) έχουν το σχήµα ΑΒΒΑ 

ΑΒΒΑ, ενώ τα τρίστιχα ακολουθούν ως επί το πλείστον τα δύο βασικά στην ιταλική ποίηση 

σχήµατα Γ∆Γ  ∆Γ∆ µε δύο οµοιοκαταληξίες και Γ∆Ε   Γ∆Ε µε τρεις οµοιοκαταληξίες.  

Πιο συγκεκριµένα: 7 σονέτα της συλλογής (αρ. 6, 11, 17, 20, 21, 23, 26) έχουν το σχήµα 

ΑΒΒΑ  ΑΒΒΑ - Γ∆Γ  ∆Γ∆, 6 σονέτα (αρ. 5, 7, 10, 13, 15, 22) το σχήµα ABBA  ABBA –  

Γ∆Ε   Γ∆Ε, 4 σονέτα (αρ. 12, 14, 19, 27) το σχήµα ΑΒΒΑ  ΑΒΒΑ – Γ∆Ε  Ε∆Γ, 2 σονέτα (αρ. 

16, 149) το σχήµα ΑΒΒΑ  ΑΒΒΑ – Γ∆Ε  ∆ΓΕ, ένα σονέτο (αρ.8) το σχήµα ΑΒΒΑ  ΑΒΒΑ – 

Γ∆Ε  ΕΓ∆, και ένα σονέτο (αρ. 9) το σχήµα ΑΒΒΑ  ΑΒΒΑ – Γ∆Γ  ∆ΕΕ. Το σονέτο αρ. 131, 

ενώ έχει σε γενικές γραµµές µία κανονική διάταξη των οµοιοκαταληξιών (σταυρωτή 

οµοιοκαταληξία στα τετράστιχα και πλεκτή στα τρίστιχα), υφίσταται ωστόσο µεταβολές ως 

                                                 
192 Οι fronte και sirma ονοµάζονται δύο τετράστιχα και δύο τρίστιχα µαζί.   
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προς τους ηχητικούς συνδυασµούς, καθώς τα δύο τετράστιχα δεν έχουν τις ίδιες 

οµοιοκαταληξίες. Το σχήµα αυτού του ποιήµατος είναι  ΑΒΒΑ  Γ∆∆Γ – ΕΖΕ  ΖΕΖ.  

Εκτός από τα σονέτα στη βασική τους µορφή η συλλογή περιέχει επίσης ένα σονέτο µε ουρά 

(sonetto caudato) και ένα sonetto raddoppiato.  

Το σονέτο µε ουρά, η εµφάνιση του οποίου ανάγεται στον 14ο αιώνα, δεν καταλήγει σε δύο 

τρίστιχα όπως προβλέπει η κλασική µορφή του είδους, αλλά συνεχίζει µε ακόµη ένα (ή 

περισσότερα) τρίστιχο, στο οποίο ο πρώτος στίχος είναι επτασύλλαβος (οµοιοκαταληκτεί µε 

τον προηγούµενο στίχο, δηλαδή τον τελευταίο του κανονικού σονέτου) και οι δύο τελευταίοι 

είναι ενδεκασύλλαβοι σε ζευγαρωτή οµοιοκαταληξία. To sonetto caudato στην ιταλική ποίηση 

κανονικά έπαιρνε το σχήµα ΑΒΒΑ  ΑΒΒΑ – Γ∆Γ ∆Γ∆  δΕΕ (Beltrami, 2002, 286). Στις 

σπάνιες εξαιρέσεις από αυτό τον κανόνα συµπεριλαµβάνεται και το κυπριακό σονέτο µε ουρά 

αρ.18, το οποίο έχει το εξής σχήµα: ΑΒΒΑ  ΑΒΒΑ – Γ∆Ε  ∆ΕΓ γΖΖ.  

To sonetto raddoppiato193 είναι µία από τις παραλλαγές του σονέτου, στην οποία όσο τα 

τετράστιχα, τόσο και τα τρίστιχα επαναλαµβάνονται δύο φορές, αυξάνοντας µε αυτό τον 

τρόπο τους στίχους από δεκατέσσερις σε είκοσι οκτώ. Αυτή η παραλλαγή υπήρχε στο 

ευρύτερο πλαίσιο ποιητικών πειραµατισµών µε τη µορφή του σονέτου που έλαβε χώρα τον 

13ο αιώνα (Beltrami, 2002, 280-82). Οι πειραµατισµοί αυτοί σχετίζονται µε την αύξηση του 

πρώτου µέρους ή και των δύο µερών του κατά ένα ή περισσότερα δίστιχα. Στο κυπριακό 

σονέτο αρ. 137 διπλασιάζεται µόνο το πρώτο µέρος του, ενώ το δεύτερο (sirma) παραµένει 

άθικτο, χωρίς προσθήκες. Κάθε στροφή έχει διαφορετική οµοιοκαταληξία: ΑΒΒΑ Γ∆∆Γ 

ΕΖΖΕ ΗΘΘΗ ΙΙΚ ΛΛΚ. Εάν προσθέσουµε στις πιο πάνω παρατηρήσεις και την προτίµηση 

της ζευγαρωτής οµοιοκαταληξίας στη sirma, χαρακτηριστική για πρώιµα στάδια της ιταλικής 

σονετογραφίας, µπορούµε να υποθέσουµε ότι το συγκεκριµένο ποίηµα ανήκει στα παλαιότερα 

στρώµατα της συλλογής194.   

Τέλος, το ποίηµα αρ.136, το οποίο αποτελεί αρκετά ελεύθερη µετάφραση του τελευταίου 

εξάστιχου από το σονέτο του Petraraca (RVF. 365), περιέχει µόνο δύο τρίστιχα, δηλαδή µόνο 

τη sirma µε σχήµα  Γ∆Ε  ∆ΕΓ. 

 

                                                 
193 Αποφεύγω να ονοµάσω µαζί µε τη Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδου (1976, 47) αυτό το είδος σονέτου ως «διπλό 
σονέτο» για να µην γίνει σύγχυση µε το sonetto doppio, το οποίο ακολουθεί εντελώς διαφορετική τεχνική και 
χρησιµοποιεί εκτός από τους ενδεκασύλλαβους και τους επτασύλλαβους στίχους.  
194 Αντίθετα, η Μαθιοπούλου – Τορναρίτου (1985-86, 110-111 και 1993, 389) χρονολογεί αυτό το ποίηµα στη 
σειρά ακόµα µερικών (αρ. 132 – 141 και 150 – 153) στα µέσα και 3ο τέταρτο του 16ου αιώνα µε βάση τον τοπικό 
και επικαιρικό τους χαρακτήρα.   
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Γ΄. Ποιήµατα σε ζευγαρωτή οµοιοκαταληξία.  

Το δίστιχο ως ένας από τους τύπους στροφικής οργάνωσης ή βασική στροφική µονάδα, δεν 

έτυχε ευρείας διάδοσης στην ιταλική ποίηση, και ιδιαίτερα την περίοδο που µας ενδιαφέρει. 

Αντίθετα, στην πρώιµη νεοελληνική ποίηση η ζευγαρωτή οµοιοκαταληξία αποτελούσε τον 

µοναδικό τύπο οµοιοκαταληξίας και ο βασικός τρόπος δοµικής οργάνωσης ενός ποιήµατος 

χαρακτηριζόταν από µία αλυσίδα διαδοχικών δίστιχων. Τα περισσότερα ποιήµατα της 

συλλογής σε ζευγαρωτή οµοιοκαταληξία είναι γραµµένα σε δεκαπεντασύλλαβο στίχο. Η 

εµφάνιση ελληνικού παραδοσιακού µέτρου σε ένα πλήθος ιταλικών µορφών µιας συλλογής µε 

έκδηλη δυτική διάθεση και προσανατολισµό αποδεικνύει ακόµη µία φορά τον ουσιαστικό 

ρόλο που έπαιξε η ντόπια παράδοση στη διαµόρφωση της γενικής ποιητικής ταυτότητας 

αυτής της ανθολογίας. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της µετάφρασης ενός ιταλικού σονέτου 

(ποίηµα αρ. 114 στη συλλογή, µετάφραση του Sannazaro) µε έντονο πετραρχικό χαρακτήρα, 

µε την οποία ο κύπριος στιχουργός  προσεγγίζει την  παραδοσιακή ερωτική ποίηση, δίνοντας 

ελληνική χροιά στο ποίηµα µέσω της αξιοποίησης του δεκαπεντασύλλαβου σε δίστιχη µορφή. 

Βέβαια, παρόµοια τεχνική δεν είναι συνήθης για το σύνολο της κυπριακής συλλογής, καθώς 

κατά κανόνα στις ταυτισµένες µεταφράσεις η µετρική µορφή του προτύπου διατηρείται 

επακριβώς ή µε ελάχιστες παραλλαγές195. ∆εν αποτελεί όµως καινοτοµία στην τεχνική της 

µετάφρασης όταν αναφερόµαστε στο ευρύτερο πλαίσιο της ελληνικής ποίησης της περιόδου. 

∆εν αποκλείεται, συνεπώς, το ενδεχόµενο (αν ισχύει η υπόθεση για πολλαπλή πατρότητα της 

συλλογής) αυτό το ποίηµα µαζί µε άλλα τρία διαδοχικά ποιήµατα σε δεκαπεντασύλλαβο στίχο 

που συγκροτούν µία οµάδα στη συλλογή (αρ. 112, 113, 115) να ανήκει στη γραφίδα ενός 

ποιητή, το διακριτικό γνώρισµα του οποίου είναι ο χειρισµός των παραδοσιακών τεχνικών 

σύνθεσης ή απόδοσης ποιηµάτων. Το εν λόγω ποίηµα περιλαµβάνει δεκατέσσερις στίχους, 

όσους έχει το ιταλικό πρότυπο, και προβλέπει τη µετρική µορφή του σονέτου, µε διαφορετική 

όµως διάταξη της οµοιοκαταληξίας, η οποία στην κυπριακή εκδοχή είναι ζευγαρωτή. Άλλα 

ποιήµατα της συλλογής σε δεκαπεντασύλλαβους στίχους και µε ζευγαρωτή οµοιοκαταληξία 

είναι οι αρ. 115 (8 δίστιχα), 132 (9 δίστιχα), 133 (10 δίστιχα), 134 και 135 (3 δίστιχα το 

καθένα), 140 (7 δίστιχα), 141 (11 δίστιχα), 150 (13 δίστιχα).  

                                                 
195 Ειδικά για την εποχή της Αναγέννησης η αναπαραγωγή της εξωτερικής µορφής του προτύπου είναι 
πρωτεύουσας σηµασίας, ανεξάρτητα από τον βαθµό της ελευθερίας στην απόδοση του περιεχοµένου που 
σχετίζεται µε τη µία από τις βασικές αρχές µίµησης – emulatio  (αναµέτρηση µε τον δηµιουργό του προτύπου) 
(Evdokimova L., Mihailov A., 2002, 7)  
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Ως πρωτοτυπία του κύπριου στιχουργού µπορούν να θεωρηθούν οι ποιητικές συνθέσεις σε 

ζευγαρωτή οµοιοκαταληξία, όµως σε στίχους άλλους από τους δεκαπεντασύλλαβους, όπως 

επίσης και τα ποιήµατα όπου συνδυάζονται στίχοι διαφορετικού µεταξύ τους µήκους και 

ρυθµού. Έτσι η συλλογή περιλαµβάνει ποιήµατα σε ζευγαρωτή οµοιοκαταληξία και 

ενδεκασύλλαβους στίχους (αρ. 138, 12 δίστιχα), δεκατρισύλλαβους στίχους (αρ.156, 6 

δίστιχα), και τροχαϊκούς δεκαεξασύλλαβους (αρ. 145, 4 δίστιχα).  

Τα υπόλοιπα ποιήµατα σε ζευγαρωτή οµοιοκαταληξία παρουσιάζουν ένα συνδυασµό 

διάφορων ειδών στίχων µε τα ακόλουθα σχήµατα (ο αριθµός δίπλα στο γράµµα επιδεικνύει το 

είδος του στίχου, π.χ. Β13 Β15  σηµαίνει δεύτερο στη σειρά δίστιχο, στο οποίο ο πρώτος στίχος 

είναι δεκατρισύλλαβος και ο δεύτερος είναι δεκαπεντασύλλαβος): 

αρ. 144 - Α15Α15  Β13 Β15  Γ13Γ15  

αρ. 146 -  A13A13  B13B13  Γ13 Γ15  ∆13∆13   

αρ. 148 - Α11Α13  Β11Β11 Γ15Γ15  

αρ. 152 - Α13Α13   Β13Β13   Γ16Γ16  ∆13∆11  Ε11Ε13   Ζ13Ζ13  Η11Η11          

Τα ποιήµατα που περιλαµβάνουν στίχους διαφορετικής συλλαβικής έκτασης, όπως  φαίνεται 

στα πιο πάνω σχήµατα, δεν παρουσιάζουν κάποια τακτική επανάληψη στη διάταξη δίστιχων 

αποτελούµενων από στίχους ενός ή άλλου µήκους, ώστε να διακρίνεται ορισµένου είδους 

στροφική οργάνωση. Στα όρια ενός δίστιχου παρατηρείται µία τάση προς οµοιοµορφία των 

δύο σκελών: στους πλείστους από αυτούς και οι δύο στίχοι ανήκουν σε ένα είδος. Όταν όµως 

πρόκειται για συνδυασµό διαφορετικού είδους στίχων, αυτοί πρέπει να ακολουθούν την ίδια 

ρυθµική γραµµή (ιαµβική στη συγκεκριµένη περίπτωση) και η συλλαβική τους 

διαφοροποίηση να µην υπερβαίνει δύο συλλαβές, ώστε η αντίθεση ανάµεσά τους να είναι 

κάπως ισορροπηµένη. Έτσι, ο δεκαπεντασύλλαβος από τη µία πλευρά και ο ενδεκασύλλαβος 

από την άλλη µπορούν να συνδυάζονται ο καθένας τους ξεχωριστά µε τον δεκατρισύλλαβο 

στίχο, όµως ο συνδυασµός του δεκαπεντασύλλαβου µε τον  ενδεκασύλλαβο στίχο δεν γίνεται 

ποτέ.  

Η συλλαβική έκταση των στίχων δεν αποτελεί τον µοναδικό οργανωτικό παράγοντα που 

συµβάλλει στην αίσθηση αναλογίας αυτών στίχων στην περίπτωση του συνδυασµού τους. Ας 

δούµε µερικά παραδείγµατα: 

144, 3-4 Λοιπόν σ’ αυτόσ σου στρέφοµαι, / Πάτερ των φώτων, (13συλ.) 

              ίνα µε ρύσης, Κύριε, / εχ του πυρός το σκότον.            (15 συλ.) 

146, 5-6 έχασα τώρα και υµνώ / το δεν µελλά ’βρω                   (13 συλ.) 

              ώστι ο ήλιος σφαιρικά / να στρέφετο στον Ταύρο.       (15 συλ.) 
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152, 9-10 ας κλάψη το κοντύλιν µου / κι ας τρέξη                      (11 συλ.) 

                το δάκρυον αχ τα µµάτια µου, / ώστι να βρέξη            (13 συλ.) 

Το κοινό σηµείο, το οποίο ενώνει τους στίχους στο κάθε ένα από τα δίστιχα που παρατίθενται, 

είναι η πλήρης συλλαβική και ρυθµική (κατανοµή των τόνων) αντιστοιχία του αρχικού τους 

τµήµατος, το οποίο συνιστά (στην περίπτωση του δεκατρισύλλαβου και του 

δεκαπεντασύλλαβου) το πρώτο τους ηµιστίχιο ή (στην περίπτωση του ενδεκασύλλαβου) 

παραπέµπει σε αυτό. Η λειτουργία του πρώτου ηµιστιχίου ως συνδετικού κρίκου ανάµεσα σε 

δύο στίχους του δίστιχου, ασφαλώς, δεν είναι τυχαία, καθώς αυτό αποτέλεσε το κύριο δοµικό 

στοιχείο για τον σχηµατισµό του δεκατρισύλλαβου, αλλά είχε επηρεάσει και τα γενικά 

χαρακτηριστικά του ενδεκασύλλαβου στίχου στην κυπριακή του παραλλαγή.    

Η οµοιοτυπία του πρώτου ηµιστιχίου (ή τµήµατος) των στίχων µπορεί να διαπερνά ακόµα και 

ολόκληρο το ποίηµα, όπως π.χ. στο ποίηµα αρ. 148, όπου όλοι οι στίχοι (εκτός από τον 

πρώτο), ανεξαρτήτως της συλλαβικής τους έκτασης έχουν προπαροξύτονο οκτασύλλαβο στην 

αρχή: 

Ανάγνωσε, διαβάτη, αυτήν την ρίµην, 

µηδέ διαβής καµώννοντας / ελλίγην στίµη 

γιατί και άλλος τάχα άνθρωπος / εργάστην 

αµµέ ’στερα ολοφάνερα / ετζενιάστην. 

Ει τις τα ξένα µάχεται / και τα δικά τ’ αφήννει 

µε τον καιρόν της φάλλιας του / χολήν και δάκρυα πίννει.   

Ωστόσο η παραπάνω αντιστοιχία αποτελεί µάλλον τάση παρά κανόνα, καθώς δεν 

εφαρµόζεται πάντα στο εσωτερικό ενός δίστιχου και ακόµη λιγότερα έξω από αυτή τη βασική 

µονάδα: µεταξύ των διστίχων οποιοσδήποτε συνδυασµός είναι επιτρεπτός µε το πλέον 

χαρακτηριστικό παράδειγµα, το ποίηµα αρ. 152, όπου ένα δίστιχο σε δεκατρισύλλαβους 

ιαµβικούς στίχους ακολουθεί ένα άλλο δίστιχο σε δεκαεξασύλλαβους τροχαϊκούς στίχους.  

Μία ενδιαφέρουσα περίπτωση συνιστά το ποίηµα αρ. 153, όπου ο συνδυασµός στίχων δύο 

διαφορετικών ειδών (δεκατρισύλλαβου και δεκαπεντασύλλαβου) έχει ένα διαφορετικό 

µορφολογικό χαρακτήρα και ένα διαφορετικό, όπως πιστεύω, εκφραστικό σκοπό. Είναι ένα 

ποίηµα εκτενέστερο από τα ποιήµατα που είδαµε πιο πάνω, αποτελείται από 14 δίστιχα, τα 13 

από τα οποία είναι σε δεκατρισύλλαβο στίχο. Το τελευταίο δίστιχο που κλείνει το ποίηµα 

είναι σε δεκαπεντασύλλαβο, την ξεχωριστή υπόσταση στον οποίο δίνει όχι µόνο η µετρική 

του διαφοροποίηση από τα προηγούµενα, αλλά και η λεξικο-συντακτική / νοηµατική του 
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δοµή (το σχήµα του «αδύνατου»), η οποία προσεγγίζει την περιεκτικότητα ενός 

αποφθέγµατος.   

Στο συγκεκριµένο ποίηµα – επιστολή ο συγγραφέας απευθύνεται σε ένα φίλο του, ο οποίος 

τον έχει πληγώσει µε την εχθρική του συµπεριφορά. Νοηµατικά το ποίηµα ολοκληρώνεται µε 

την προτροπή του ποιητή στο τραγούδι του να βρει τον φίλο και να τον κάνει να µετανιώσει 

(153, 19-26):  

Τραγούδιν, άµε κ’ εύρε τον τον άρχον τούτον 

και κάµε του µετάνοιαν µε όλον τούτον. 

Μεν φοβηθής και δεν του πης το κάµωµάσ σου 

γιατί αγκάδια σύ είµ’ εγώ στην συντροφιάσ σου. 

Θέλω να πης τα δίκια σου µέχρι θανάτου, 

καθόλου µήδεν ζαλιστής αχ τ’ άρµατά του. 

Κι αν είν’ και φυλακίση σε ζήτα συγνώµη 

και ίτσου κρινίσκουν οι σοφοί και θείγοι νόµοι.  

Μέχρι αυτό το σηµείο όλο το ποίηµα είναι σε δεκατρισύλλαβους στίχους. Στη συνέχεια όµως 

ακολουθεί ακόµα ένα δίστιχο, σε δεκαπεντασύλλαβο στίχο αυτή τη φορά (153, 27-28):  

Πώς είν’ εµποριζάµενο, η σφά<κα> να γλυκάνη 

και η πικραµµένη µου πληγή δίχως γιατρειάν να γιάνη;  

Παρόλο που το συγκεκριµένο απόσπασµα δεν συνδέεται άµεσα µε το προηγούµενο, η λογική 

αλληλουχία µεταξύ τους είναι προφανής, καθώς το τελευταίο δίστιχο αποτελεί είδος 

ανακεφαλαίωσης των διατυπωµένων προηγουµένως σκέψεων και συναισθηµάτων. Πρόκειται 

ουσιαστικά για δοµή ανάλογη προς τη διάρθρωση του ρητορικού λόγου, το τελευταίο µέρος 

του οποίου (conclusio, peroratio) συµπεριλαµβάνει µεταξύ άλλων και την επίκληση των 

ευαισθησιών του ακροατή αξιοποιώντας διάφορα σχήµατα λόγου, ένα από τα οποία είναι το 

σχήµα του αδυνάτου που στηρίζεται στη συναισθηµατική φόρτιση, η οποία προκαλείται µε τη 

βοήθεια του στον ακροατή.   

Αυτού του είδους ανακεφαλαιωτική προσθήκη, χωρίς όµως τη διαφοροποίηση της µετρικής 

µορφής (όλο το ποίηµα συµπεριλαµβανοµένου και του τελευταίου δίστιχου είναι γραµµένο σε 

δεκαπεντασύλλαβο) υπάρχει και στο ποίηµα – επιστολή αρ. 150.  
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∆΄. Canzone.  

Η στροφή (stanza) της ιταλικής canzone κατά κανόνα χωρίζεται σε δύο µέρη – fronte και 

sirma, τα οποία µε τη σειρά τους µπορούν να διαιρούνται σε δύο ισότιµες οµάδες, όπου 

επαναλαµβάνονται οι ίδιες οµοιοκαταληξίες και οι στίχοι ακολουθούν την ίδια σειρά 

εµφάνισης σύµφωνα µε τη συλλαβική τους έκταση, π.χ. ΑβΓ ΒαΓ. Οι οµάδες αυτές 

ονοµάζονται piedi, όταν αναφερόµαστε στο πρώτο µέρος της στροφής (fronte) και volte, όταν 

πρόκειται για το δεύτερο µέρος της (sirma). Η δοµή της canzone µπορεί να έχει και αδιαίρετα 

αυτά τα µέρη, δηλαδή χωρίς µία συγκεκριµένη οργάνωση, ή να έχει αδιαίρετο µόνο το ένα 

από τα δύο µέρη της στροφής. Ο κλασικός τύπος της canzone και ο µοναδικός που 

χρησιµοποίησε ο Πετράρχης ήταν ο τύπος µε δύο piedi (µε διαίρεση, δηλαδή, του πρώτου 

µέρους) και αδιαίρετη sirma (Beltrami, 2002, 251-52), π.χ. ΑΒ ΒΑ (fronte) ΑγγΑ∆∆(sirma) 

(Petraraca, RVF.70 και canzoni αρ. 86, 90, 91 της συλλογής). Οι piedi της canzone συνήθως 

περιλαµβάνουν από δύο ως έξι στίχους ο καθένας. Η canzone µπορεί να κλείνει µε µία 

επιπρόσθετη στροφή, το σχήµα της οποίας συνήθως συµπίπτει µε τη sirma. Η στροφή αυτή 

λέγεται  congedo (ή commiato). Στη norma petrarchesca συµπεριλαµβάνεται και το σχήµα 

που ονοµάζεται concatenatio (σύνδεση). Πρόκειται για τη διατυπωµένη από τον ∆άντη (Dve, 

II, xiii) τεχνική σύνδεσης των δύο µερών της στροφής µε την οµοιοκαταληξία, όταν ο πρώτος 

στίχος (στίχος-κλειδί) της sirma οµοιοκαταληκτεί µε τον τελευταίο στίχο του πρώτου µέρους. 

Όσο για το τέλος της στροφής, ως καλύτερη διάταξη της οµοιοκαταληξίας από τον ∆άντη 

θεωρείται η περίπτωση, όταν οι τελευταίοι δύο στίχοι είναι σε ζευγαρωτή οµοιοκαταληξία 

(combinatio).  

Σχεδόν όλες οι canzoni της κυπριακής συλλογής βρίσκονται στο πλαίσιο της κλασικής 

(πετραρχικής) µορφής του στιχουργικού είδους και ακολουθούν τους πιο πάνω κανόνες 

σύνθεσης. Από τις έντεκα canzoni που περιέχει η κυπριακή συλλογή οι τρεις είναι 

µεταφράσεις (αρ. 88 από τον Sannazaro, αρ. 90 και 94 από τον Πετράρχη).  Στη µετάφραση 

των δύο τελευταίων ποιηµάτων ο κύπριος στιχουργός αποδίδει πιστά τη µετρική µορφή του 

πρωτοτύπου. Η canzone αρ. 90 έχει πέντε stanze χωρίς την τελευταία ανακεφαλαιωτική 

στροφή (congedo) που ακολουθούν το εξής σχήµα: ΑΒΒΑ ΑγγΑ∆∆196. Με το ίδιο σχήµα 

είναι διαµορφωµένες, όπως αναφέρθηκε λίγο πιο πάνω, και οι canzoni αρ. 86 και 91, οι οποίες 

όµως έχουν τέσσερεις στροφές. Σχήµα παρόµοιο, αλλά µε τροποποίηση ως προς το µήκος των 

                                                 
196 Απόκλιση από το σχήµα παρουσιάζει η τελευταία στροφή του κυπριακού ποιήµατος, όπου ο τέταρτος και ο 
πέµπτος στίχοι οµοιοκαταληκτούν µεταξύ τους µε διαφορετική οµοιοκαταληξία, δηλαδή το σχήµα είναι ΑΒΒΧ 
ΧγγΑ∆∆.   
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στίχων στη sirma, έχει και η canzone αρ. 87 σε δύο στροφές, όπου ο πρώτος στίχος είναι 

επτασύλλαβος και το επόµενο ζεύγος είναι ενδεκασύλλαβοι (ΑΒΒΑ αΓΓΑ∆∆). Η canzone αρ. 

94 αποτελείται, όπως και το πρότυπο, από επτά στροφές µε το ακόλουθο σχήµα ΑβΓΑβΓ 

γ∆δΕΕ  και έχει καταληκτικό congedo χΨψΩΩ, το οποίο επαναλαµβάνει τη sirma.   

Αντίθετα, στη µετάφραση του Sannazzaro υπάρχουν αρκετές αποκλίσεις από την πρωτότυπη 

µορφή. Καταρχήν, ο κύπριος ποιητής περιορίζεται µόνο σε µία στροφή (stanza isolata), ενώ 

το ιταλικό ποίηµα εµπεριέχει πέντε στροφές. Με τροποποιήσεις εµφανίζεται και το σχήµα της 

στροφής, καθώς το ιταλικό πρότυπο ΑΒΓ ΑΒΓ γ∆Εε∆ΖΖ στο κυπριακό ποίηµα αποκτά τη 

µορφή αβΓ αβΓ γδεε∆ζΖ µε όµοια διάταξη των οµοιοκατάληκτων στίχων, αλλά µε 

αντικατάσταση σχεδόν όλων των ενδεκασύλλαβων στίχων µε επτασύλλαβους, γεγονός που 

είχε άµεσες επιπτώσεις στην ανάπτυξη της σηµασιολογικής πλευράς, η οποία στο κυπριακό 

ποίηµα σε σχέση µε το ιταλικό εµφανίζεται απλουστευµένη.  

Εκτός από το ποίηµα αρ. 88 το ίδιο µετρικό σχήµα αβΓ αβΓ γδεε∆ζΖ ακολουθούν το ποίηµα 

αρ. 85, επίσης stanza isolata, και δύο canzoni αρ. 93 και 92, η κάθε µία από τις οποίες 

αποτελείται από πέντε στροφές και congedo ΨωΩ . Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι το 

συγκεκριµένο σχήµα έτυχε εξαιρετικής διάδοσης στην αναγεννησιακή ιταλική ποίηση197, 

συνεπώς η επιλογή του από τον κύπριο ποιητή – µεταφραστή δεν θα ήταν τυχαία.  

Από την άλλη πλευρά η συλλογή περιέχει µερικές συνθέσεις, οι οποίες απέχουν από τη norma 

petrarchesca. Στην κλασική µορφή της canzone η κάθε στροφή διατηρεί ένα συγκεκριµένο 

σχήµα, την ίδια διάταξη των οµοιοκατάληκτων στίχων, όµως η οµοιοκαταληξία ως ηχητική 

αντιστοιχία πρέπει κανονικά να διαφοροποιείται από στροφή σε στροφή. Αυτός ο κανόνας δεν 

τηρείται στην canzone αρ. 24 της κυπριακής συλλογής, όπου οι στίχοι 1,4,5 και 8 και των δύο 

στροφών του ποιήµατος έχουν την ίδια οµοιοκαταληξία (-ΑΤΕ). Ακόµη µία ιδιαιτερότητα, η 

οποία αποµακρύνει το συγκεκριµένο ποίηµα από την canzone petrarchesca, αποτελεί η 

επανάληψη της ίδιας δοµής στο πρώτο (fronte) και στο δεύτερο (sirma) µέρος της στροφής, 

αλλά και η δυνατότητα ανάλυσής τους σε piedi και volte (όπως έχω αναφέρει προηγουµένως, 

η sirma κανονικά πρέπει να είναι αδιαίρετη): ΑΒΒΑ  ΑΒΒΑ. Το κυπριακό ποίηµα έχει δύο 

στροφές αυτού του τύπου και κλείνει µε ένα οµοιοκατάληκτο δίστιχο ΩΩ. Παρόµοιου τύπου 

σχήµα Αββ(β)Α Αββ(β)Α Ψ(ψ)Ω έχει µία canzone του Bembo (Gli Asolani, II, 6), όµως οι 

στίχοι στο εσωτερικό και των δύο µερών είναι επτασύλλαβοι. Επίσης, όσο οι στροφές, τόσο 

                                                 
197 Οι canzoni µε αυτό το σχήµα αποτελούν ίσως τη µεγαλύτερη οµάδα στο ρεπερτόριο των ιταλικών canzoni 
από τις απαρχές της ιταλικής ποίησης ως τον 16ο αιώνα (Gorni, 2008).   
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και το congedo έχουν εσωτερική ρίµα (rimalmezzo), και οι οµοιοκαταληξίες στην κάθε 

στροφή είναι διαφορετικές.   

Ακόµα ένα ποίηµα της κυπριακής συλλογής που παρουσιάζει απόκλιση από την κλασική 

µορφή της canzone είναι το ποίηµα αρ. 83, το οποίο έχει το ακόλουθο σχήµα: αΒΓ∆εεΖ  

ζΗηΘΙΙ. Η συγκεκριµένη stanza αποτελείται από fronte (χωρίς όµως τη συνήθη για την 

κλασσική µορφή διαίρεση σε piedi) και sirma. H sirma δεν διαφέρει σε τίποτε από τον 

καθιερωµένο τύπο, καθώς έχει concatenatio, δηλαδή ο πρώτος της στίχος επαναλαµβάνει την 

κατάληξη του τελευταίου στίχου του πρώτου µέρους, και ζευγαρωτή οµοιοκαταληξία στο 

τέλος. Η διαφορά συνίσταται στην απουσία συµµετρικής οργάνωσης (και συνεπώς της 

δυνατότητας διαίρεσης σε δύο ισότιµες οµάδες στίχων) στο πρώτο µέρος της stanza. Αυτού 

του τύπου συνθέσεις υπάρχουν και στην ιταλική ποιητική παραγωγή της Αναγέννησης και 

αντιπροσωπεύουν µία τάση αναζήτησης ποικιλίας (variatio) σε σχέση µε την canzone 

petrarchesca (Beltrami, 2002, 260).     

Ε΄. Τετράστιχες στροφές. 

Η τετράστιχη στροφή (quartina) στην ιταλική ποίηση είχε σε γενικές γραµµές µία πιο 

περιορισµένη διάδοση σε σχέση µε την εξάστιχη ή οκτάστιχη στροφή (sesta και ottava rima) 

και συνήθως αποτελούσε µέρος µιας µεγαλύτερης στροφής, όπως αυτή του σονέτου. Σε 

διάφορες παραλλαγές ως προς τα είδη στίχων και τη διάταξη της οµοιοκαταληξίας η 

τετράστιχη στροφή χρησιµοποιήθηκε επίσης σε ποικίλων τύπων λαϊκότροπες συνθέσεις 

(Elwert, 1976, 147). Πιο ευνοϊκή τύχη είχε το τετράστιχο στο πλαίσιο των ποιητικών 

αναζητήσεων για την αναβίωση των αρχαίων µετρικών µορφών. Όπως σηµειώνει ο Beltrami, 

από τέσσερις στίχους αποτελούνταν σχεδόν όλες οι στροφές της «βάρβαρης µετρικής»198 

(metrica barbara) (Beltrami, 1993, 403).  

Παρόλο που η ουσιαστική αύξηση του ενδιαφέροντος για αρχαία µοντέλα είναι φαινόµενο 

µεταγενέστερο της περιόδου δηµιουργίας της κυπριακής συλλογής, οι πρώτες αξιοπρόσεκτες 

απόπειρες ποιητικής σύνθεσης µε πρότυπο την αρχαία µετρική, όπως έχω αναφέρει και αλλού 

(Κεφ.ΙΙ), ανάγονται στον 15-16ο αιώνα. Είναι, λοιπόν, αναµενόµενο µαζί µε άλλες τόσες 

µετρικές µορφές να οικειοποιείται ο κύπριος ποιητής και τη µορφή της canzone – ode, ενός 

τύπου canzone αρχαίας έµπνευσης που χρησιµοποίησαν µεταξύ άλλων ο Bembo και ο 

                                                 
198 Ο Carducci αποκαλούσε «βάρβαρη» την ιταλική ποίηση, η οποία απέβλεπε στην αναπαραγωγή των µετρικών 
µορφών της λατινικής ποίησης. Μια τέτοια απόπειρα, όπως σηµείωνε αυτός, θα ακουγόταν βάρβαρη στα αυτιά 
των Ρωµαίων και των αρχαίων Ελλήνων.  
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Trissino199. Πρόκειται για µία απλοποιηµένη µορφή της canzone µε στροφές αποτελούµενες 

από τέσσερις στίχους (προς µίµηση της τετράστιχης στροφής των ωδών του Ορατίου) µε 

σταυρωτή ή πλεχτή οµοιοκαταληξία ΑΒΒΑ ή ΑΒΑΒ.  

Στην κυπριακή συλλογή τη συγκεκριµένη µετρική µορφή έχει το ποίηµα αρ.104 (µετάφραση 

από τον Tebaldeo), το οποίο αποτελεί ένα από τα ελάχιστα παραδείγµατα χρήσης 

διαφορετικής από το πρότυπο µετρικής µορφής. Ο κύπριος στιχουργός, εφαρµόζοντας  την 

τεχνική της επέκτασης / ανάπτυξης ενός όρου (amplificatio) µετατρέπει την terzina του 

Tebaldeo σε τετράστιχη στροφή. Η διάταξη της οµοιοκαταληξίας στις στροφές ακολουθεί ένα 

από τους κανονικούς για την canzone-ode τύπους: ΑΒΒΑ.  

Σταυρωτή οµοιοκαταληξία έχουν και οι τετράστιχες στροφές άλλων τεσσάρων ποιηµάτων της 

κυπριακής συλλογής (αρ. 142, 143, 147 και 154).  Το ποίηµα αρ. 143 περιλαµβάνει τρεις 

στροφές σε δεκατρισύλλαβο στίχο. Το ποίηµα αρ. 154 µπορεί να ενταχτεί στην οµάδα 

ποιηµάτων, το χαρακτηριστικό γνώρισµα των οποίων είναι ο συνδυασµός στίχων 

διαφορετικής συλλαβικής έκτασης, καθώς οι πρώτες τρεις στροφές του εν λόγω ποιήµατος 

αποτελούνται από ενδεκασύλλαβους στίχους, ενώ στην τέταρτη (τελευταία) στροφή το πρώτο 

ζεύγος στίχων είναι δεκαπεντασύλλαβοι και το δεύτερο δεκατρισύλλαβοι.   

Τα δύο ποιήµατα αρ. 142 και 147 (5 και 4 στροφές αντίστοιχα) πιθανότατα ανήκουν στην 

παράδοση µελικής ποίησης (poesia musicale ή poesia per musica) λαϊκότροπου χαρακτήρα, 

γεγονός που µαρτυρεί ο συνηθισµένος για το είδος τροχαϊκός οκτασύλλαβος στίχος, αλλά και 

το γενικό ύφος (και ιδιαίτερα η ευτράπελη διάθεση του αρ.147) των συγκεκριµένων 

κυπριακών ποιηµάτων. Η ιταλική ποίηση γνώριζε ποικίλες µετρικές µορφές αυτού του είδους 

ποίησης, µία από τις οποίες ήταν οι τετράστιχες στροφές σε ενδεκασύλλαβους ή 

οκτασύλλαβους στίχους, όπως, παραδείγµατος χάριν, η προσφιλής στη Βενετία villota 

(Beltrami, 2002, 137).  

Η κυπριακή συλλογή συµπεριλαµβάνει και δύο ποιήµατα σε ιαµβικό οκτασύλλαβο (αρ. 139 

και 151) µε σχήµα ΑΒΑΒ. Το ποίηµα 139 δεν είναι ολοκληρωµένο και αποτελείται από µία 

στροφή και δύο πρώτους στίχους της δεύτερης στροφής. Η πρώτη στροφή αυτού του 

αποσπάσµατος επαναλαµβάνεται και στην αρχή του ποιήµατος αρ.151, το οποίο αποτελείται 

από έξι στροφές συνολικά. Αν και γενικώς σε όλες τις στροφές τηρείται ένα σχήµα, η δεύτερη 

του στροφή (151, 5-8) λόγω της ιδιαιτερότητας της οµοιοκαταληξίας, είναι αµφιλεγόµενη: 

Κ’ η Βένους µε τον Έρωταν 

                                                 
199 Ο τελευταίος στην «Ποιητική» του καθορίζει αυτό το είδος ως serventese (Beltrami, 2002, 352-53). 
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οµπρός της παίζει και γελά 

κ’ εµέν το πνεύµ’ αν ερωτά  

πότε χαρά διαφέρεται  

Σύµφωνα µε το σχήµα των υπόλοιπων στροφών (ΑΒΑΒ), εδώ θα αναµέναµε να 

οµοιοκαταληκτούν οι στίχοι 5-7 και 6-8. Σε αυτή την περίπτωση όµως παρουσιάζονται δύο 

ανωµαλίες ως προς τα χαρακτηριστικά της οµοιοκαταληξίας της συλλογής· στο πρώτο ζεύγος 

θα συνδυάζονται ένας προπαροξύτονος και ένας οξύτονος στίχοι (Έρωταν – ερωτά), ένα 

φαινόµενο συχνό στην ελληνική (ιδίως δηµοτική) ποίηση, µοναδική όµως περίπτωση για τα 

δεδοµένα της κυπριακής συλλογής, και οι λέξεις του δεύτερου ζεύγους (γελά - διαφέρεται) θα 

παραµείνουν ανοµοιοκατάληκτες, επίσης µία µοναδική για τη συλλογή περίπτωση. Ένας 

διαφορετικός συνδυασµός (Έρωταν – διαφέρεται / γελά - ερωτά) συµβαδίζει µε τον τρόπο 

χειρισµού της οµοιοκαταληξίας στη συλλογή (η συνήχηση / παρήχηση είναι συχνότατη στη 

συλλογή όταν πρόκειται για προπαροξύτονους στίχους στα δύο σκέλη της οµοιοκαταληξίας),  

όµως σε αυτή την περίπτωση η στροφική κατανοµή των στίχων θα αποκλίνει από το στροφικό 

σχήµα των υπόλοιπων στροφών. Στο ριµάριο προτίµησα να καταγράψω τον δεύτερο 

συνδυασµό, επιλέγοντας τη συνέπεια στους ηχητικούς συνδυασµούς της ρίµας εις βάρος της 

ορθής στροφικής διάταξης των στίχων 200 . Πάντως, παρά τις τεχνικές αδυναµίες που 

παρουσιάζει το συγκεκριµένο απόσπασµα, οι εναλλακτικές επιλογές που προσφέρονται από 

τον ποιητή (ηθεληµένα ή τυχαία) το καθιστούν µάλλον χαριτωµένο παρά ενοχλητικό.   

Τέλος, δύο ποιήµατα της συλλογής (αρ. 112 και 113) παρουσιάζουν ένα συνδυασµό σχετικά 

σπάνιο για την ιταλική ποίηση – µονόριµες τετράστιχες στροφές (ΑΑΑΑ, ΒΒΒΒ κ.ο.κ.).  Και 

τα δύο ποιήµατα αποτελούνται από 4 στροφές το καθένα και είναι γραµµένα σε 

δεκαπεντασύλλαβο στίχο. Οι ιταλικές quartine monorime, συνθέσεις γαλλικής προέλευσης, 

είχαν διάδοση κυρίως στην πρώιµη ποίηση (Beltrami, 2002, 306). Ο διδακτικός χαρακτήρας 

αυτών των συνθέσεων περιορίζει σηµαντικά τις πιθανότητες για άµεση αναγωγή της µορφής 

των κυπριακών ποιηµάτων σε αυτές. Ωστόσο µία ενδιαφέρουσα λεπτοµέρεια της 

µορφολογίας τους µας επιτρέπει να εικάσουµε µία έµµεση επίδραση που ίσως συνέβαλε στη 

διαµόρφωση αυτού του τύπου κυπριακών στροφών. Ο στίχος που χρησιµοποιείται στη 

quartina monorima είναι ο ιταλικός αλεξανδρινός (doppio settenario). Αποτελούµενος από 

δύο επτασύλλαβα ηµιστίχια µε σταθερή τοµή µεταξύ τους, ο στίχος αυτός δεν είχε πάντα τον 

ίδιο αριθµό συλλαβών (14 κανονικά), καθώς η ανεξάρτητη υπόσταση των ηµιστιχίων 

                                                 
200 Αντίθετη θέση έχει η Σιαπκαρά – Πιτσιλλίδου  (1975, 41).  
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επέτρεπε τις αλλαγές στην κατάληξη όσο στο δεύτερο (τέλος στίχου), τόσο και στο πρώτο 

ηµιστίχιο. Έτσι το πρώτο ηµιστίχιο µπορούσε να έχει (και συχνά είχε) προπαροξύτονη 

κατάληξη. Ο συνδυασµός, λοιπόν, του προπαροξύτονου πρώτου ηµιστιχίου (προπαροξύτονος 

οκτασύλλαβος για τα ελληνικά δεδοµένα) και του παροξύτονου δεύτερου αντιστοιχεί πλήρως 

στον ελληνικό δεκαπεντασύλλαβο µε τονισµένη την έκτη συλλαβή του πρώτου ηµιστιχίου. 

Ίσως αυτό, λοιπόν, ενέπνευσε τον κύπριο ποιητή στη δηµιουργία της στροφής µε το 

συγκεκριµένο σχήµα και στη χρήση αυτού του είδους στίχου.   

ΣΤ΄. Terza rima.    

Η terza rima είναι µία µετρική µορφή που χρησιµοποιήθηκε από τον ∆άντη στη «Θεία 

κωµωδία» και θεωρείται ότι επινοήθηκε από τον ίδιο. Στην terza rima κανονικά 

χρησιµοποιούνται µόνο ενδεκασύλλαβοι στίχοι, οι οποίοι οργανώνονται σε τρίστιχα που 

συνδέονται µεταξύ τους µε έναν ορισµένο τρόπο διάταξης της οµοιοκαταληξίας, όπου η 

εσωτερική ρίµα του κάθε τρίστιχου επαναλαµβάνεται  στην αρχή και στο τέλος του επόµενου. 

Τη σειρά των τρίστιχων συνήθως κλείνει ένας αποµονωµένος στίχος, ο οποίος 

οµοιοκαταληκτεί µε τον µεσαίο στίχο του τελευταίου τρίστιχου: ΑΒΑ ΒΓΒ Γ∆Γ … ΨΩΨ  Ω. 

Μία ολοκληρωµένη σύνθεση αποτελούµενη από σειρά τρίστιχων ονοµάζεται συνήθως 

capitolo ternario ή απλώς capitolo.   

Η terza rima έτυχε ευρείας διάδοσης σε διάφορων ειδών ποιητικές συνθέσεις ηθικο-

διδακτικού, ιστορικού και επικού χαρακτήρα. Χρησιµοποιήθηκε και ως κύρια µετρική µορφή 

της ελεγειακής (capitolo elegiaco) και της βουκολικής (egloga) ποίησης. Βουκολικής 

έµπνευσης µπορεί να θεωρηθεί και το capitolo αρ. 97 της συλλογής, καθώς η ερωτική 

ενδοσκόπηση του λυρικού υποκειµένου εκτυλίσσεται σε ένα ειδυλλιακό τοπίο (και 

αντιπαραβάλλεται προς αυτό). Το ποίηµα αποτελείται από 17 τρίστιχα και τον τελικό στίχο µε 

κανονική για την terza rima διάταξη της οµοιοκαταληξίας, όµως όχι σε ενδεκασύλλαβους 

αλλά σε δωδεκασύλλαβους στίχους. Πιθανώς µία από τις ιταλικές συνθέσεις αυτού του είδους 

αποτέλεσε έναυσµα για επινόηση του δωδεκασύλλαβου στίχου του συγκεκριµένου ποιήµατος. 

Χαρακτηριστική για την ιταλική αναγεννησιακή egloga ήταν η χρήση του προπαροξύτονου 

ενδεκασύλλαβου (π.χ. στην Arcadia του Sannazaro), την υπόθεση για τη σχέση του οποίου µε 

τον κυπριακό δωδεκασύλλαβο έχω διατυπώσει πιο πάνω (Κεφ. ΙΙ). Πάντως, είναι άξιο 

αναφοράς το γεγονός ότι λίγα ποιήµατα παρακάτω στη συλλογή εµφανίζεται µία µετάφραση 

από την Arcadia (αρ. 111 της κυπριακής συλλογής).     
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∆ιαφορετικός από τον ενδεκασύλλαβο στίχος, αυτή τη φορά ο δεκατρισύλλαβος, 

χρησιµοποιείται και στο ποίηµα αρ. 102, µεταφρασµένο από το Capitolo XXII του Ariosto. 

Άλλου είδους στίχος (δεκατρισύλλαβος αντί του ενδεκασύλλαβου του προτύπου) αποτελεί τη 

µοναδική διαφοροποίηση της κυπριακής µετάφρασης από το ιταλικό πρότυπο, ο αριθµός των 

τρίστιχων στροφών (7 συνολικά) παραµένει ίδιος και στα δύο ποιήµατα.  

Μία ιδιαιτερότητα παρουσιάζει και το capitolo αρ. 103. Το ήδη περίπλοκο σχήµα 

οµοιοκαταληξίας που χαρακτηρίζει αυτό το µετρικό είδος εµπλουτίζεται από τον κύπριο 

ποιητή µε εσωτερική ρίµα (rimalmezzo):  Α(α)Β(β)Α  (α)Β(β)Γ(γ)Β  …. (κ)Λ(λ)Μ(µ)Λ  Λ (11 

τρίστιχα).  

Επίσης σε terza rima είναι τα ποιήµατα αρ. 98 (10 τρίστιχα), 99 (7 τρίστιχα), 100 (16 τρίστιχα) 

και 101 (13 τρίστιχα).  

Z΄. Sestina.  

Η εµφάνιση της sestina lirica στην ιταλική ποίηση οφείλεται στον ∆άντη και τον Πετράρχη. 

Είναι µία σύνθεση σε ενδεκασύλλαβους στίχους που αποτελείται από έξι εξάστιχες στροφές, 

οι οποίες συνδέονται µεταξύ τους µε τις ίδιες λέξεις – ρίµες. Στο εσωτερικό της κάθε στροφής 

οι λέξεις δεν οµοιοκαταληκτούν µεταξύ τους, όµως οι ίδιες λέξεις επαναλαµβάνονται σε όλες 

τις στροφές, ακολουθώντας µία ορισµένη σειρά εµφάνισης: οι δύο ακρινές λέξεις-ρίµες της 

στροφής (ξεκινώντας πάντα από το τέλος) παίρνουν τις δύο πρώτες θέσεις στην επόµενη 

στροφή, δηλαδή η λέξη-ρίµα του έκτου στίχου εµφανίζεται ως λέξη-ρίµα του έβδοµου στίχου 

(πρώτου της επόµενης στροφής), η λέξη-ρίµα του πρώτου στίχου εµφανίζεται ως λέξη-ρίµα 

του όγδοου στίχου (δεύτερου της επόµενης στροφής). Στη συνέχεια η ίδια διαδικασία 

επαναλαµβάνεται µε τις υπόλοιπες λέξεις - ρίµες (η προτελευταία της προηγούµενης στροφής 

παίρνει την τρίτη θέση στην επόµενη στροφή και η δεύτερη λέξη-ρίµα της προηγούµενης 

στροφής τοποθετείται τέταρτη στη στροφή που ακολουθεί, κ.ο.κ.): ΑΒΓ∆ΕΖ (1 στροφή) 

ΖΑΕΒ∆Γ (2 στροφή) ΓΖ∆ΑΒΕ (3 στροφή) µέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος (6 στροφές στο 

σύνολο). Στην περίπτωση της sestina doppia ο κύκλος των έξι βασικών στροφών 

επαναλαµβάνεται δύο φορές. Το ποίηµα κλείνει µε ένα τρίστιχο όπου εµπεριέχονται όλες οι 

λέξεις-ρίµες (τρεις στο τέλος και τρεις στο εσωτερικό των στίχων) µε µία ελεύθερη σειρά.  

Στην κυπριακή συλλογή απαντούν επτά sestine (αρ. 105 - 111), από τις οποίες οι τέσσερις 

είναι µεταφράσεις (αρ. 106 και 108 από τον Πετράρχη, αρ. 107 και 111 από τον Sannazzaro). 

Κανένα από τα εν λόγω ποιήµατα δεν διαφέρει από τη µορφή της ιταλικής sestina που έχει 
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περιγραφεί προηγουµένως. Στη διάταξη των λέξεων-ριµών του τελευταίου τρίστιχου ο 

κύπριος ποιητής δείχνει προτίµηση στη σειρά εµφάνισης όµοια µε την πρώτη στροφή, δηλαδή 

(α)Β(γ)∆(ε)Ζ, όπου τα πεζά γράµµατα στην παρένθεση αναφέρονται στις λέξεις-ρίµες στο 

εσωτερικό του στίχου. Αυτή τη διάταξη έχουν τα ποιήµατα αρ. 105, 107, 109, 110. Στα 

ποιήµατα αρ. 106 και 108 ακολουθείται η διάταξη του ιταλικού προτύπου: (α)Ε(γ)∆(ζ)Β και 

(α)Β(δ)Ε(γ)Ζ αντίστοιχα. Μόνο µία sestina διαφέρει από το πρότυπό της (αρ. 111), όπου 

εφαρµόζεται παρόµοια τεχνική µε αυτή που χρησιµοποιήθηκε στο capitolo ternario αρ. 103: 

στον καθιερωµένο για τη sestina τρόπο στροφικής οργάνωσης ως ενισχυτικό οργανωτικό 

στοιχείο προστίθεται η εσωτερική ρίµα, η οποία συνδέει τους στίχους της κάθε στροφής 

(εκτός από το τελευταίο τρίστιχο) µε το πρώτο ηµιστίχιο του επόµενου στίχου: 

Α(α)Β(β)Γ(γ)∆(δ)Ε(ε)Ζ  

Ζ(ζ)Α(α)Ε(ε)Β(β)∆(δ)Γ  

Γ(γ)Ζ(ζ)∆(δ)Α(α)Β(β)Ε  

Ε(ε)Γ(γ)Β(β)Ζ(ζ)Α(α)∆  

∆(δ)Ε(ε)Α(α)Γ(γ)Ζ(ζ)Β  

Β(β)∆(δ)Ζ(ζ)Ε(ε)Γ(γ)Α  

∆ΒΕ  

Μία µικρή διαφορά υπάρχει και στη διάταξη των λέξεων ριµών του τελευταίου τρίστιχου του 

ιταλικού ποιήµατος και της κυπριακής µετάφρασης: ((δ)Α(γ)Β(ζ)Ε στο πρώτο και 

(α)∆(γ)Β(ζ)Ε στη δεύτερη. Όσον αφορά στις ίδιες λέξεις-ρίµες, ο Ruscelli διατυπώνει τον 

ακόλουθο κανόνα ως προς τα µορφολογικά τους χαρακτηριστικά: η λέξη-ρίµα στη sestina 

πρέπει να είναι πάντα δισύλλαβη και ποτέ ρήµα201. Αν και σε γενικές γραµµές αυτός ο 

κανόνας εφαρµόζεται στην πράξη, ωστόσο δεν λείπουν εξαιρέσεις ακόµα και στον Πετράρχη 

(Rvf, 30, ποίηµα που µεταφράζεται και από τον κύπριο ποιητή, αρ.108 της συλλογής), όπου η 

λέξη riva σε µία από τις στροφές ενσωµατώνεται στη  λέξη ś arriva, η οποία είναι και 

τρισύλλαβη και ρήµα (Beltrami, 2002, 266)202. Στη συλλογή αυτός ο κανόνας δεν τηρείται, 

καθώς υπάρχουν αρκετές τρισύλλαβες (ηµέρα, ξηφώτια, λαµπρόν µου κτλ.), ακόµα και 

τετρασύλλαβη (πρασινίζει) λέξεις-ρίµες. Αυτό, ασφαλώς, οφείλεται στις δυσκολίες της 

µετάφρασης. Η πιστή απόδοση του περίπλοκου µετρικού σχήµατος, αλλά και των λεξικο-

                                                 
201 «Le leggi sue sono, che primieramente nel fine d’ ogni verso non si mettano voci, che sieno se non di due 
sillabe, e che non si metta in tai fini alcun verbo» (Ruscelli, 1815, 85). 
202 Ο Ruscelli (1815, 86) το αποδίδει στο σφάλµα του εκδότη. 
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συντακτικών δοµών των προτύπων στις κυπριακές sestine αναπόφευκτα λειτουργούσε εις 

βάρος της λεπτοµέρειας.   

Η. Ballata. 

Στα βασικά δοµικά στοιχεία της ιταλικής ballata συγκαταλέγονται η αρχική ripresa, µία 

στροφή, η οποία βρίσκεται στην αρχή του ποιήµατος και στη µουσική εκτέλεση, αν το ποίηµα 

αποτελείται από περισσότερες από µία στροφές, επαναλαµβάνεται ύστερα από κάθε στροφή, 

και µία ή περισσότερες stanze (στροφές). Στην κυπριακή συλλογή όλες οι ballate, εκτός από 

µία (αρ. 77) αποτελούνται από µία µόνο στροφή203. Όσον αφορά στη stanza (στροφή) της 

ballata, αυτή διαιρείται, παρόµοια µε την canzone, σε δύο mutazioni (ή piedi), ισότιµες ως 

προς τον αριθµό και τη διάταξη των στίχων, και µία volta, η οποία κανονικά έχει το ίδιο 

σχήµα µε τη ripresa. Ο πρώτος στίχος της volta κατά κανόνα οµοιοκαταληκτεί µε αυτόν που 

του προηγείται (ο τελευταίος της δεύτερης mutazione) και ο τελευταίος της στίχος 

επαναλαµβάνει την κατάληξη του τελευταίου (ή, σπανιότερα, ενός άλλου) στίχου της ripresa. 

∆ιακρίνουν µερικούς τύπους της ballata σύµφωνα µε το µέγεθος της ripresa, η οποία συνήθως 

αποτελείται από έναν έως τέσσερις στίχους. Η κυπριακή συλλογή έχει δύο ballate grande (αρ. 

79 και 84) µε ripresa σε τέσσερις στίχους και τρεις ballate mezzane (αρ. 80, 81, 82) µε ripresa 

σε τρεις στίχους. Τα σχήµατά τους είναι τα ακόλουθα: ΨΩωΨ  ΑΒΓΒΑΓ  Γ∆δΨ  (αρ. 79), 

ΨωΩΨ  ΑΒΓΒΑΓ  Γδ∆Ψ (αρ. 84) - ballate grande˙  ψψΩ  αΒΑβΑΒ  ΓγΩ (αρ. 80),  

ψΩΩ αΑΒγγδδΒεE  ΩΨΨ (αρ.81) και  ψΩΩ  ΑβΓΒαΓ  γ∆∆ (αρ. 82) - ballate mezzane. 

Η ballata αρ. 77 δεν έχει ripresa στην αρχή του ποιήµατος, η οποία ενσωµατώνεται στο 

δεύτερο µέρος της στροφής και επαναλαµβάνεται σε κάθε µία από τις τέσσερις στροφές που 

περιέχει το ποίηµα. Το σχήµα είναι ΑΒΑΒ ΒΩ ΩΩ, όπου η ripresa είναι οι δύο τελευταίοι 

στίχοι σε ζευγαρωτή οµοιοκαταληξία. Αυτός ο τύπος της ballata µε µόνο δύο στίχους στη 

ripresa λέγεται ballata minore.  

Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε, µόνο οι ballate grande (αρ. 79 και 84) τηρούν πλήρως 

όλους τους κανόνες σύνθεσης αυτού του είδους: υπάρχει ripresa, η στροφή διαιρείται σε δύο 

ισότιµες mutazioni, η volta αντιστοιχεί µετρικά στη ripresa, ο πρώτος και ο τελευταίος της 

στίχοι οµοιοκαταληκτούν µε τους τελευταίους στίχους των mutazioni και της ripresa 

                                                 
203 Ο Gorni (1993, 232) επισηµαίνει τη σχεδόν αποκλειστική χρήση του µονοστροφικού τύπου της ballata, 
ξεκινώντας από τον Πετράρχη και στο εξής, και από αυτή την άποψη η κυπριακή συλλογή δεν αποτελεί 
εξαίρεση.  
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αντίστοιχα. Και τα δύο αυτά ποιήµατα είναι µεταφράσεις ιταλικών προτύπων, τα µετρικά 

σχήµατα των οποίων ακολουθεί ο κύπριος ποιητής.  

Αντίθετα, και οι τρεις ballate mezzane (αρ. 80, 81, 82) παρουσιάζουν αποκλίσεις από την 

καθιερωµένη µορφή της ballata. Ο πρώτος στίχος της volta του ποιήµατος αρ. 80 δεν 

οµοιοκαταληκτεί µε τον τελευταίο στίχο της δεύτερης mutazione, και διαφέρει επίσης ως προς 

το µήκος από τον αντίστοιχο στίχο της ripresa (είναι ενδεκασύλλαβος και όχι επτασύλλαβος), 

διαταράσσοντας έτσι την πλήρη µετρική ταύτιση της volta µε τη ripresa.   

Η ballata αρ. 81 έχει ασυνήθιστη δοµή όσο στο πρώτο (mutazioni), τόσο και στο δεύτερο 

(volta) µέρος της στροφής, παρόλο που από το σχήµα της (ψΩΩ αΑΒγγδδΒεE  ΩΨΨ) δεν 

λείπει κάποιου είδους συµµετρία. Η Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδου (1975, 52) διαιρεί τη 

συγκεκριµένη stanza σε ripresa ψΩΩ, δύο δυσανάλογες ως προς το µέγεθος των στίχων 

mutazioni αΑΒ γγδ, και µία µακροσκελή volta δΒεΕΩΨΨ, σχήµα, όπως αναφέρει η ίδια, 

εξαιρετικά σπάνιο για την ιταλική ποιητική παραγωγή. Η µορφολογική µη κανονικότητα της 

συγκεκριµένης ballata είναι, φυσικά, πασίδηλη, θα διαφωνήσω ωστόσο µε την προτεινόµενη 

από την Πιτσιλλίδου διαίρεση, η οποία είναι αντίθετη προς τη συντακτική δοµή του κειµένου. 

Παραθέτω το ποίηµα αρ. 81: 

Τόσα’ ν γλυκύς ο χάρος 

τον βλέπω ’που τα µµάτια σου, κυρά µου, 

κ’ έθελα νά ’τον πάντα του µιτά µου. 

Γιατί άντασ σε βιγλίσω  

κι άνταν πως είδες κ’ είδα σε σκοπίσω, 

βουργά καρδιά µου αχ την χαράν ποθαίνει. 

Η γλώσσα µου βωβώννει, 

το πνεύµα µου µουλλώννει. 

σιγά πάσα µου µέλος 

εις τόσα γλυκύν τέλος. 

Αµµέ η χαρά του χάρου µου τόσ’ ένι 

και φεύγει ’πο ξαυτόν µου 

η πλήξη στον γλυκύν τον θάνατόν µου. 

Λοιπόν αν είν’ αξ αύτου σου, κυρά µου, 

τόσα γλυκύς, τόσα καλός ο χάρος 

τιν<τα> θέλ’ είσταιν της ζωής το θάρος!  
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Εάν λάβουµε υπόψη το ίδιο το κείµενο, το µετρικό του σχήµα θα έχει την ακόλουθη διαίρεση: 

ψΩΩ (ripresa) αΑΒ γγ δδ ΒεE (mutazioni)  ΩΨΨ (volta), όπου κάθε τµήµα της στροφής 

αντιστοιχεί σε µία συντακτική περίοδο. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα περίτεχνο 

πειραµατισµό µε τη µορφή της ballata. Η συµµετρία υπάρχει, αλλά είναι «αντίστροφη»: η 

volta επαναλαµβάνει τη ripresa, και η δεύτερη mutazione επαναλαµβάνει την πρώτη 

mutazione, µεταβάλλοντας όµως τη διάταξη των στίχων ως προς το είδος ή την 

οµοιοκαταληξία τους (ψ ΩΩ → Ω ΨΨ / αΑ Β → Β εΕ). Στο µεσαίο τµήµα της ballata υπάρχει 

µία επιπλέον οµάδα στίχων (δύο δίστιχα γγ δδ), η οποία, πιστεύω, είναι µία µάλλον 

«διακοσµητικού» τύπου προσθήκη. Τα δύο αυτά δίστιχα, τα οποία ενσωµατώνονται µεν 

οργανικά στον κύριο κορµό του ποιήµατος, δεν διαθέτουν ωστόσο κάποιο ουσιαστικό δοµικό 

ρόλο ούτε από την άποψη του µετρικού σχήµατος, ούτε από την άποψη της νοηµατικής 

συνοχής του κειµένου. Με άλλα λόγια, η αφαίρεσή τους δεν θα επέφερε τη διάλυση ή έστω 

κάποια διαταραχή της δοµής του ποιήµατος. Ο ρόλος τους συνίσταται στην αναφορά στους 

κλασικούς, καθώς οι τέσσερις αυτοί στίχοι παραφράζουν το µοτίβο της «ερωτικής 

παθολογίας», των συµπτωµάτων δηλαδή που υποδηλώνουν την κατάσταση ενός ερωτευµένου, 

από το διάσηµο απόσπασµα 31 της Σαπφώς (ή και τη λατινική του παράφραση από τον 

Κάτουλλο204).    

Τέλος, η ballata αρ. 82 µε σχήµα ψΩΩ ΑβΓΒαΓ γ∆∆ παρουσιάζει απόκλιση από την 

καθιερωµένη µορφή λόγω διαφορετικής οµοιοκαταληξίας στο τέλος της volta και τη ripresa. 

Το ποίηµα αυτό αποτελεί, όπως φαίνεται, µετάφραση µιας από τις συνθέσεις του Luca 

Valenziano205: 

 

                                                 
204 Το ίδιο µοτίβο, συχνότατο άλλωστε στην αναγεννησιακή λογοτεχνία, χρησιµοποιείται στην canzone αρ. 91 
της συλλογής (91, 15-18): 
Όνταν την ευγιενειάσ σου να βιγλίσω, 
χάννεται ο λογισµός µου 
σκοτίζεται ο σκοπός µου 
και δεν ηξεύρω πόθεν ν’ αρχινίσω 
205 Valenziano, 1532, 68. ∆υστυχώς δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στην πιο πρόσφατη έκδοση των ποιηµάτων 
του: Luca Valenziano, Opere volgari. Edizione critica a cura di M.P. Mussini Sacchi. Introduzione di U. Rozzo, 
Tortona, Centro Studio Matteo Bandello e la cultura rinascimentale, 1984. 
Απόδοση του ιταλικού κειµένου στη νεοελληνική γλώσσα: 
Πώς χωρίς αυτήν                                                              Οϊµέ, βλέµµα ευγενικό που µε έχει τυφλώσει, 
µπορώ να ζήσω, αυτήν που είναι το λαµπερό το φως,    Οϊµέ, αυτά τα χρυσαφιά µαλλιά 
αυτό που µου δίνει τη ζωή.                                              Οϊµέ, αφήνω αυτή την άπειρη οµορφιά. 
Ας ήταν πριν φύγω το τέλος µου να βρω                         Ω σκληρή αναχώρηση,  
αλλά πώς µπορώ να πεθάνω                                            θα φύγω σαν τυφλός για εκεί που δεν υπάρχει φως 
µε αυτά τα µάτια µπροστά µου που είναι η ζωή µου.      Κυρά µου, και τα πάθη µου θα είναι ο οδηγός µου.    
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Οι ελευθερίες στην ερµηνεία και απόδοση του ιταλικού κειµένου, πάντα όµως στο πλαίσιο της 

γενικής νοηµατικής γραµµής του πρωτοτύπου, έχουν αντίκτυπο και στις µετρικές µεταβολές 

του υποδειγµατικού για την ιταλική ballata µετρικού σχήµατος του ιταλού Valenziano, στις 

οποίες προβαίνει ο κύπριος στιχουργός. H µονόστροφη ballata µε το ακόλουθο σχήµα ψΩΩ  

ΑβΓΒαΓ γΩΩ στην κυπριακή της παραλλαγή, όπως έχω αναφέρει, έχει διαφορετική 

οµοιοκαταληξία στο τελευταίο δίστιχο (∆∆ αντί ΩΩ).  Εντούτοις, δεν πρέπει, πιστεύω, να 

αποδίδουµε βιαστικά τις αποκλίσεις που παρουσιάζουν τα τρία ποιήµατα, στα οποία έγινε 

αναφορά προηγουµένως, στην έλλειψη ικανοτήτων του κύπριου ποιητή να χειρίζεται το 

συγκεκριµένο ποιητικό είδος. Για την «ήπια αναρχία» στον χειρισµό της ballata, στην οποία 

µετέχουν ακόµη και οι πιο αυστηροί οπαδοί και διάδοχοι του Πετράρχη, κάνουν λόγο και 

ιταλοί µετρικολόγοι. Κατά την άποψη του Gorni (1993, 248) η αρχική αιτία ανάγεται στην 

απουσία της θεωρητικοποίησης από τον ∆άντη του συγκεκριµένου είδους, παρόµοιας µε αυτή 

που επιχειρήθηκε στο De vulgari eloquentia αναφορικά µε την canzone. Επίσης, το µειωµένο 

ενδιαφέρον του Πετράρχη για το είδος και, συνεπώς, η έλλειψη σε µεγάλο βαθµό του δικού 

του υποδείγµατος από τη µία πλευρά, αλλά και η εκµετάλλευση της ballata στο λαϊκότροπο 

ρεπερτόριο, οδηγούσαν  στη δοµική και υφολογική άδεια.    

 
 
 
 
 

Και πώς δίχα σου σέναν 

µπορώ να ζήσω αν πάγω ’πο ξαυτήσ σου, 

αν η ζωή µου στέκεται στο δεισ σου; 

Να’ ρτεν ο χάρος πριν το µισεµάµ µου 

αµµέ ’ντα να µου ποίηση 

οµπρό στα µµάτια που διδούν την ζων µου; 

Γιµές! το βλέµµαν τούτον τις ν’ αφήση 

που βλέπω την υγειάν µου; 

Γιµµές! που πάγω δίχα τον σκοπόν µου; 

Ω µίσεµαν δικόν µου! 

∆ίχα καρδιάν και δίχα νουν πηγαίννω 

κι απού τον πόθον όλος αξαφταίννω.    

  

Come senza costei                                    

Viver potro? che questa chiara luce           

E pur quella che’ n me vita produce.       

Vorrei anzi al partir fosse il mio fine,       

Ma come morir posso                                

Dinanzi a gli occhi suoi che son mia vita?  

Oime il sguardo gentil che m’ha percosso,  

Oime quello aureo crine,                              

Oime ch’ i lascio la belta infinita.               

Ahi dura dipartita,                                     

Qual cieco me n’andro dove non luce,    

Madonna, e il mio martir mi sara duce.     
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Θ΄. Barzelletta.  

Η µορφή της barzelletta αντιστοιχεί στην ballata grande (έχει τέσσερις στίχους στη ripresa). Η 

διαφοροποίηση στη µορφή αυτών των δύο στιχουργικών ειδών σχετίζεται προπαντός µε το 

είδος των στίχων που χρησιµοποιούνται. Εάν για την ballata είναι καθιερωµένη η χρήση του  

ενδεκασύλλαβου και του επτασύλλαβου, ο στίχος της barzelletta είναι ο οκτασύλλαβος. Η 

barzelletta, όπως και η ballata, διαιρείται σε ripresa, mutazioni και volta, όµως, σε αντίθεση µε 

την τελευταία, πάντα έχει περισσότερες από µία στροφές. Τα δύο βασικά της σχήµατα στην 

ιταλική ποίηση είναι ΨΩΩΨ ΑΒΑΒΒΓΓΨ και ΨΩΩΨ ΑΒΑΒΒΩΩΨ, όπου οι τελευταίοι τρεις 

στίχοι της volta επαναλαµβάνουν τις οµοιοκαταληξίες ή τους αυτούσιους στίχους της ripresa 

(Beltrami, 2002, 297).  

Ελάχιστες διαφορές σε σχέση µε τα πιο πάνω ιταλικά σχήµατα παρουσιάζουν οι barzellette 

της κυπριακής συλλογής. ∆ύο ποιήµατα (αρ. 117 και 118) έχουν το σχήµα ΨΩΩΨ  

ΑΒΑΒΒΨΨ. Στην περίπτωση της barzelletta αρ. 117 στη volta επαναλαµβάνονται αυτούσιοι 

ο τέταρτος και ο πρώτος στίχοι της ripresa. Στο ποίηµα αρ. 118 µόνο ο τελευταίος στίχος της 

volta συµπίπτει πλήρως µε τον πρώτο στίχο της ripresa, ενώ στον προτελευταίο στίχο της 

volta ο ποιητής περιορίζεται στην επανάληψη της οµοιοκαταληξίας του τέταρτου στίχου της 

ripresa. Παρόµοια δοµή έχει και η barzelletta αρ. 119: στη volta επαναλαµβάνονται ένας 

ολόκληρος στίχος (πρώτος) και η οµοιοκαταληξία ενός άλλου της ripresa, µόνο που σε αυτή 

την περίπτωση του τρίτου και όχι του τέταρτου στίχου της, καθώς η ripresa έχει πλεκτή 

οµοιοκαταληξία (ΑΒΑΒ) και όχι σταυρωτή, όπως στις δύο προηγούµενες περιπτώσεις.   

Μία µη τυπική για την barzelleta µορφή έχει το ποίηµα αρ. 116, του οποίου λείπει η ripresa. 

∆ύο καταληκτικοί στίχοι της volta επαναλαµβάνονται στην κάθε στροφή και πάντα 

συνδέονται µε οµοιοκαταληξία µε τον στίχο που τους προηγείται. Το ποίηµα έχει το 

ακόλουθο σχήµα: ΑΒΑΒΒΩΩΩ, το οποίο συµπίπτει, όπως παρατηρεί και η Σιαπκαρά-

Πιτσιλλίδου (1975, 52) µε το σχήµα της ballata minore αρ. 77. 

Ι΄. Madrigale. 

Στην ιταλική µετρικολογία διακρίνουν τα madrigale antico (trecentesco) και madrigale 

cinquecentesco. Το madrigale antico αποτελείται από δύο ως πέντε τρίστιχα (terzine) και το 

τελικό δίστιχο, το οποίο µπορούν να αντικαταστήσουν είτε ένας αποµονωµένος στίχος είτε 

δύο δίστιχα. Το madrigale antico παρουσίαζε ποικιλία στους συνδυασµούς οµοιοκατάληκτων 

στίχων, επιπλέον η οµοιοκαταληξία δεν απαντούσε απαραίτητα σε όλο το ποίηµα και µερικοί 
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από τους στίχους µπορούσαν να παραµείνουν ανοµοιοκατάληκτοι. Ένα παράδειγµα είναι το 

ακόλουθο σχήµα: ΑΒΑ CBC DE DE (δύο τερτσίνες και δύο καταληκτικοί δίστιχοι), όπου 

χρησιµοποιείται µόνο ο ενδεκασύλλαβος στίχος, όµως µία πιθανή εκδοχή είναι και ο 

συνδυασµός του ενδεκασύλλαβου µε τον επτασύλλαβο.   

Το madrigale cinquecentesco, τύπος στον οποίο ανήκουν και τα madrigali της κυπριακής 

συλλογής, πάντα συνδυάζει τον ενδεκασύλλαβο στίχο µε τον επτασύλλαβο. Έχει πιο ελεύθερη 

σε σχέση µε το madrigale antico στροφική οργάνωση και µεγαλύτερες δυνατότητες εµφάνισης 

ανοµοιοκατάληκτων στίχων στο ποίηµα. Ένας από τους ελάχιστους κανόνες που 

εφαρµόζονται στη συγκεκριµένη µετρική µορφή αφορά στην έκταση του madrigale, η οποία 

δεν πρέπει να υπερβαίνει 11-12 στίχους, όµως και αυτός ο κανόνας δεν τηρείται πάντα 

(Beltrami, 2002, 371).   

Οι madrigale της συλλογής (αρ. 71, 72 και 89) έχουν τα ακόλουθα σχήµατα: ΑΒΓΓβ∆ΕΕ (αρ. 

71), αβΒαΓα∆∆206 (αρ. 72), ΑΒΑΒΓγ∆εΖΖ (αρ. 89). 

Η Giovanna Carbonaro (1999) σχετικά πρόσφατα έχει εντοπίσει το ιταλικό πρότυπο του 

ποιήµατος 89. Πρόκειται για µία ballata, την οποία εµπεριέχει ο κώδικας  Egerton 1999 

(χρονολογηµένος στο 1477) της Βιβλιοθήκης του Βρετανικού Μουσείου στο Λονδίνο. 

Παρόλο που στον κώδικα συναθροίζονται τα έργα του Boiardo, η πατρότητα της 

συγκεκριµένης ballata δεν είναι επιβεβαιωµένη207.  

Η κυπριακή µετάφραση, αρκετά πιστή σε γενικές γραµµές, στο τέλος της αποδίδει το ιταλικό 

πρότυπο σε µία συντετµηµένη µορφή. Αυτή η σύντµηση συνεπάγεται και τη µείωση του 

αριθµού των στίχων στο κυπριακό ποίηµα και, συνεπώς, τη µετατροπή του µετρικού 

σχήµατος. Το ιταλικό κείµενο έχει το ακόλουθο σχήµα: ΑΒΒΑΓγ∆Ε(ε7)Ζηθη5
208, ενώ το 

κυπριακό ΑΒΑΒΓγ∆εΖΖ, όπου διατηρούνται µόνο µερικά από τα στοιχεία του σχήµατος-

προτύπου. Παραθέτω το ιταλικό και το κυπριακό κείµενα: 

    

                                                 
206 Η οµοιοκαταληξία στο τελευταίο δίστιχο συµπίπτει ηχητικά µε την οµοιοκαταληξία των στίχων 1,4 και 6 
(σηµειώνεται στο σχήµα µε «α»): βιγλίζω – ζήσω / κατινίζω – βιγλίζω – µαρτυρίζω. Το να χρησιµοποιούνται 
όµοιοι ηχητικοί συνδυασµοί, ακόµα και ίδιες λέξεις σε διάφορα σηµεία του ίδιου ποιήµατος χωρίς να το 
προβλέπει το σχήµα απαντά και αλλού στη συλλογή. Εδώ η συγκεκριµένη µορφή του madrigale παραπέµπει στο 
madrigale antico, αποτελούµενο από τερτσίνες και καταληκτικό δίστχο, όπως για παράδειγµα συµβαίνει σε ένα 
madrigale του Tasso (Beltrami 2002, 372), το στροφικό σχήµα του οποίου – αβΒαΓΓδ∆  - παρουσιάζει πολλές 
οµοιότητες µε το κυπριακό ποίηµα.  
207 Όπως πληροφορεί η συγγραφέας του άρθρου (σ. 540), η ballata προστέθηκε στο χειρόγραφο από άλλο χέρι, 
µεταγενέστερο από αυτό του κύριου γραφέα.    
208 (ε7) – rimalmezzo που µετατρέπει το πρώτο ηµιστίχιο σε επτασύλλαβο. Ο τελευταίος στίχος είναι 
πεντασύλλαβος και δηµιουργεί µε τον προηγούµενο έναν ενδεκασύλλαβο. La "goffa" ballata, δηλαδή «αδέξια», 
χαρακτηρίζει αυτή τη σύνθεση, όπως σηµειώνει η Carbonaro, ο εκδότης της, εννοώντας προφανώς τη µετρική 
της µη κανονικότητα (σ. 538-539).  
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ΙΑ΄. Zingaresca. 

H zingaresca είναι στιχουργικό είδος αυλικής ποίησης που εµφανίζεται στο προσκήνιο από το 

δεύτερο µισό του 15ου αιώνα. Αρχικά αυτού του τύπου συνθέσεις ονοµάζονταν ή frottole, µε 

την οποία είχαν κοινά στοιχεία, ή canzonette, δηλαδή ποιήµατα, τα οποία προορίζονταν για 

µελοποίηση και τραγούδι. Στη συνέχεια καθιερώθηκε η ονοµασία zingaresca λόγω του ότι 

από τα τέλη του 16ου αιώνα συχνά χρησιµοποιούνταν ως είδος δραµατικής ποίησης, η 

κεντρική ηρωίδα της οποίας ήταν µία τσιγγάνα (zingara) (Beltrami, 2002, 122)209. Η µετρική 

µορφή της zingaresca από τη µία πλευρά ανάγεται στη frottola ή στο serventese caudato µε 

σταθερό σχήµα, οι τετράστιχες στροφές του οποίου είχαν τους πρώτους τρεις στίχους 

επτασύλλαβους και τον τελευταίο µικρότερης έκτασης, πεντασύλλαβο ή τετρασύλλαβο (το 

σχήµα της στροφής είναι ΑΑΑβ). Η διάταξη της οµοιοκαταληξίας όµως δανείζεται από το 

capitolo quadernario σε ενδεκασύλλαβους και επτασύλλαβους στίχους µε το ακόλουθο σχήµα: 

ΑΒβΓ Γ∆δΕ κ.ο.κ.  Η zingaresca ουσιαστικά επαναλαµβάνει το capitolo quadernario, αλλά σε 

µικρότερους στίχους: Α7Β7Β7Γ4-5, όπου ο τρίτος και ο τέταρτος στίχοι διαµορφώνουν µαζί 

έναν ενδεκασύλλαβο, το πρώτο µέρος του οποίου (ο τρίτος στίχος) έχει εσωτερική ρίµα µε 

                                                 
209 Εδώ τα δύο ποιήµατα της συλλογής που ανήκουν σε αυτό το στιχουργικό είδος (αρ. 95, 96) ονοµάζονται 
zingaresca µάλλον καταχρηστικά, καθώς τον καιρό της συγγραφής τους αυτή η ονοµασία ακόµα δεν υπήρχε. 
Όµως λόγω του ότι στην ιταλική µετρικολογία αυτός ο όρος για τη συγκεκριµένη µορφή είναι καθιερωµένος, τον 
υιοθετώ και στην παρούσα µελέτη. Η Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδου ταυτίζει αυτά τα δύο ποιήµατα µε serventese, που 
δεν αντιστοιχεί πλήρως µε την πραγµατικότητα. Η zingaresca όντως είχε τυπολογικές σχέσεις µε το serventese, 
θεωρούνταν ωστόσο ένα ξεχωριστό στιχουργικό είδος.  

Volando un giorno la fenice altera 

S’ incontrò a caso a lei che in terra adoro, 

E, viste più be’ penne e più bello oro, 

Smarrita disse: - Oimé non son qual era; 

Chè io vedo altra fenice, altra bellezza! –  

Poie cum umile dolcezza 

Sì disse: - Assai più degnia sete voi 

Chè ognor trovate il vostro candor prio 

Senza morir; et io ardo mi stessa 

A farmi quel che fui, 

E voi sempre una sète 

Ardendo altrui.  

Γοιον η φενίτζε πέταν µιαν ηµέραν 

έµπλασεν κείνης που στην γην θεΐζω  

και ’δόντα τ’όµορφον της δειν κι αέραν 

είπεν: δεν είµαι µόνη, γοιον βιγλιζω, 

αµµ’ άλλη κι οµορφύτερή µου γίνην· 

και µε ταπεινοσύνην 

λέγει της: «γοιον θωρώ µορφύτερή’ σαι 

µε δίχα να ποθάνης· 

δεν κάβγιεσαι πατίµ µηδέ µπυρίζεις 

ως γοιον εµέν, αµµ’ άλλους εφλογίζεις».   
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τον προηγούµενο (δεύτερο) στίχο: αβ(β)Γ γδ(δ)Ε  εζ(ζ)Η ηθ(θ)Ι κ.ο.κ. Στη συλλογή αυτό το 

σχήµα έχουν τα ποιήµατα αρ. 95 και 96. Το πρώτο αποτελείται από 14 στροφές και κλείνει µε 

έναν ενδεκασύλλαβο που οµοιοκαταληκτεί µε τον τελευταίο στίχο της τελευταίας στροφής. 

Το ποίηµα αρ. 96, αποτελούµενο από 6 στροφές, σε αντίθεση µε το προηγούµενο δεν 

καταλήγει σε ένα αποµονωµένο στίχο. Η τελευταία του στροφή έχει διαφορετική δοµή, δεν 

έχει rimalmezzo και ο τελευταίος στίχος της στροφής οµοιοκαταληκτεί µε τον προηγούµενο.  

ΙΒ΄. Sesta rima.  

Το ποίηµα αρ. 78 είναι το µοναδικό ποίηµα της συλλογής, το οποίο αποτελείται από εξάστιχες 

στροφές (πέντε συνολικά) µε σχήµα ΑΒΑΒΓΓ. Η sesta rima σε αντίθεση µε την ottava rima 

δεν έτυχε µεγάλης διάδοσης στην ιταλική ποίηση, έτσι πιθανώς εξηγείται η φτωχή της 

παρουσία και στην κυπριακή συλλογή. Όλες οι στροφές του ποιήµατος αρ. 78 τηρούν την 

ορθή διάταξη της οµοιοκαταληξίας, όµως η ίδια ρίµα συχνά χρησιµοποιείται σε περισσότερες 

από µία στροφές.    

5.2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ.  

Είναι γνωστό ότι το κύριο χαρακτηριστικό του ποιητικού λόγου σε αντίθεση µε τον πεζό είναι 

η υποχρεωτική διαίρεσή του σε αυτοτελή τµήµατα. Οι παραδειγµατικές σχέσεις αναλογίας ή 

αντιστοιχίας επικαλύπτουν και τον συνταγµατικό άξονα της γλώσσας, έτσι ο στίχος ως 

ρυθµικο-συντακτική µονάδα τείνει να είναι µία ολοκληρωµένη ενότητα, εκτός από την 

καθαρά µετρική, και από τη γλωσσική άποψη. Η αρχή της ισοµετρίας, ο λακωνικός ορισµός 

της οποίας – «εις στίχος εν νόηµα» – δόθηκε από τον Κυριακίδη (1990, 219), ιστορικά 

αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των ποιητικών κειµένων, την οποία στο ακέραιο 

µπορούµε να δούµε σήµερα στη λαϊκή ποίηση. Η ίδια αρχή διέπει και µεγαλύτερα τµήµατα 

ενός στιχουργήµατος: µέρη στροφών, στροφές, και, εν τέλει, ολόκληρο ποίηµα, τα οποία κατά 

κανόνα περικλείουν µία νοηµατικά και συντακτικά ολοκληρωµένη ενότητα. Από την άλλη 

πλευρά, η εκµετάλλευση της ιδιότητας του φυσικού λόγου να εκτυλίσσεται γραµµικά, χωρίς 

να τέµνεται σε οµοιόµορφα τµήµατα, επιφέρει το ασύµπτωτο των µετρικών και των 

συντακτικών ενοτήτων. Ασφαλώς, όσο η σύµπτωση, τόσο και η µη σύµπτωση της ρυθµικής 

και της συντακτικής δοµής στο ποιητικό κείµενο δεν έχουν τυχαία εµφάνιση, αλλά 

εξαρτώνται από τις  δεσπόζουσες ποιητικές πρακτικές της εκάστοτε εποχής, από το είδος της 

ποιητικής σύνθεσης και τις προσωπικές επιλογές του ποιητή. Έτσι, το κάθε ένα από τα 
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ποιήµατα που ανήκουν σε ορισµένο στιχουργικό είδος και διατηρούν όµοιο µε άλλα ποιήµατα 

του είδους εξωτερικό στροφικό σχήµα, µπορεί να χαρακτηρίζεται από διαφορετική εσωτερική 

οργάνωση.    

Ως εσωτερική οργάνωση εδώ εννοείται ο τρόπος, µε τον οποίο ο ποιητικός λόγος είναι 

οργανωµένος σε σχέση µε τους µετρικούς παράγοντες, δηλαδή το στροφικό του σχήµα, το 

οποίο συνεπάγεται τη διαίρεση του κειµένου σε µικρότερης ή µεγαλύτερης έκτασης τµήµατα. 

Η προσαρµογή (ή απόκλιση) της συντακτικής δοµής αναφορικά µε τις ιδιαιτερότητες της 

µετρικής οργάνωσης προϋποθέτει ορισµένες τεχνικές δόµησης και σύνδεσης προτάσεων και 

φραστικών συνόλων, µελετώντας τις οποίες µπορούµε να προσεγγίσουµε τα χαρακτηριστικά 

της εσωτερικής οργάνωσης των ποιηµάτων της συλλογής. Το πιο «απτό» από αυτή την άποψη 

φαινόµενο, το οποίο δηµιουργεί αµέσως αντιληπτή από τον αναγνώστη ή ακροατή 

«δυσαρµονία» µεταξύ των δύο επιπέδων (συντακτικού και µετρικού) ενός κειµένου, είναι ο 

διασκελισµός.   

Όπως είναι γνωστό, η αναγεννησιακή ποίηση χρησιµοποιούσε την τεχνική του διασκελισµού 

σε αρκετά ευρεία κλίµακα. Ωστόσο, µιλώντας για τη χρήση του στο πλαίσιο µίας σύνθεσης, 

το φαινόµενο αυτό δεν εξαπλωνόταν σε όλη την έκταση του ποιήµατος, αλλά βρισκόταν σε 

άµεση συνάρτηση µε τη στροφική του οργάνωση. Όσο στο επίπεδο της θεωρητικής του 

ερµηνείας στις µετρικο-υφολογικές πραγµατείες, τόσο και στο επίπεδο της πρακτικής 

εφαρµογής ο διασκελισµός επικροτείται για τη µεγαλοπρέπεια και τη γλαφυρότητα που αυτός 

προσδίδει στον ποιητικό λόγο. Όµως η θετική αντιµετώπιση του διασκελισµού περιορίζεται 

αυστηρά στο πλαίσιο των εσωτερικών τµηµάτων της µετρικής µορφής ενός ποιήµατος. Έξω 

από αυτά τα όρια ο διασκελισµός δεν θεωρούνταν αποδεκτός (Menichetti, 1993, 499). Έτσι, 

λόγου χάρη, στο σονέτο, το οποίο οργανώνεται ως δύο τετράστιχα και δύο τρίστιχα, ο 

διασκελισµός έχει δικαίωµα ύπαρξης στο εσωτερικό των παραπάνω στροφικών τµηµάτων, 

αλλά ανάµεσά τους δεν είναι επιτρεπτός. Ασφαλώς, αυτός ο κανόνας, όπως άλλωστε και κάθε 

άλλος, δεν τηρείται πάντα αυστηρά. Στα σονέτα του Πετράρχη η µετάβαση από ένα τµήµα 

στο άλλο στο 8,33% όλων των περιπτώσεων συνοδεύεται από διασκελισµό. Το 1,6% είναι οι 

περιπτώσεις διασκελισµού ανάµεσα στα τετράστιχα και τα τρίστιχα (Soldani, 2003, 494-495), 

ο οποίος, σύµφωνα µε τον Ruscelli (Menichetti, 1993, 499-500), δεν πρέπει να εφαρµόζεται 

«µε κανέναν τρόπο».     

Σηµαντικό ρόλο στον χειρισµό αυτού του φαινοµένου έπαιζαν και οι προσωπικές επιλογές του 

εκάστοτε ποιητή. Ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγµατα στην ιταλική ποίηση της εποχής 

είναι οι οκτάβες του Tasso από τη µία πλευρά και του Ariosto από την άλλη. Η ροή του λόγου 
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στο έργο του πρώτου χάρη στην πυκνή εµφάνιση των διασκελισµών και, ως συνέπεια, στη 

«συγχώνευση» των στίχων στην ενότητα της stanza διαφέρει από τις πιο αυστηρά 

οργανωµένες οκτάβες του Ariosto, ο οποίος συνηθίζει να χωρίζει τους στίχους ή τις οµάδες 

των στίχων µε µεγάλη σαφήνεια (Fubini, 1972, 421-422).  

Ωστόσο, ο διασκελισµός, και ιδιαίτερα µετά τον Πετράρχη, παρόλο που υπήρχαν αρκετά 

έντονες εκδοχές του, σε γενικές γραµµές προτιµάται να έχει πιο ήπιες µορφές, όπως για 

παράδειγµα ο συχνός στον Πετράρχη, αλλά και γενικώς στην ποίηση της περιόδου, 

διασκελισµός, τα µέρη του οποίου καλύπτουν έναν ολόκληρο (ενδεκασύλλαβο) στίχο και το 

µισό του άλλου φτάνοντας ως το σηµείο της κινητής τοµής. Ο διασκελισµός δεν ήταν µόνο 

(και όχι πάντα) φορέας νοηµάτων, ο οποίος χάρη στη ρυθµική παύση έδινε ιδιαίτερη έµφαση 

σε κάποια έννοια. Με τη χρήση του, όπως άλλωστε και άλλων τεχνικών σε οποιοδήποτε 

επίπεδο της ποιητικής δοµής, οι ποιητές αποσκοπούσαν πρωτίστως στο γενικό αρµονικό 

αποτέλεσµα της ποιητικής σύνθεσης.  

Με παρόµοιο τρόπο µεταχειρίζεται αυτό το φαινόµενο και ο κύπριος ποιητής. Οι 

διασκελισµοί σε όλη τη συλλογή ανέρχονται σε ένα ποσοστό περίπου 10 % µε διακυµάνσεις 

ως προς τη συχνότητα εµφάνισής τους σε διαφορετικά είδη στίχων και διαφορετικές µετρικές 

µορφές. Ανάµεσα στους διασκελισµούς υπερτερούν αυτοί που έχουν ήπια µορφή, ενώ οι 

πραγµατικά έντονοι διασκελισµοί δεν είναι συχνοί.        

 Βέβαια, είναι δύσκολο να καθοριστεί η ακριβής τυπολογία των διασκελισµών, άποψη στην 

οποία συγκλίνουν όσοι µελετητές το έχουν επιχειρήσει. Το κατά πόσο στενή είναι η συνάφεια 

ανάµεσα στους συντακτικούς όρους ως µοναδικό κριτήριο για να οριστεί ο διασκελισµός ως 

έντονος ή µη δεν λειτουργεί πάντα. Ας δούµε ένα παράδειγµα:     

12, 3-4 είδα κοιµώντας, δίχως τ’ αστρικόν µου 

            να ξεύρη· κ’ ήτον τίτοια η πεθυµιά µου  

8, 9-11 στο µέτωπόσ σου ηθέλησεν να ποίση 

            ο Πόθος το θρονίν του και ν’ απλώση 

Και στα δύο πιο πάνω αποσπάσµατα το υποκείµενο χωρίζεται από το ρήµα,  όµως το ρυθµικό 

αποτέλεσµα των δύο αυτών διασκελισµών είναι διαφορετικό σε αυτές τις δύο περιπτώσεις. Ο 

διασκελισµός στο πρώτο παράδειγµα γίνεται πιο έντονα αισθητός από τον δεύτερο λόγω του 

ότι αυτός ενδυναµώνεται από τις δύο συντακτικές παύσεις στην αρχή και στο τέλος της 

εµπλεκόµενης στον διασκελισµό φράσης. Η παύση που υπάρχει στο δεύτερο παράδειγµα 

(πριν από το και) είναι λιγότερο ισχυρή από τις παύσεις του πρώτου αποσπάσµατος. Κατά 

συνέπεια, σηµαντική θέση στον καθορισµό του διασκελισµού κατέχει η ύπαρξη της 
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συντακτικής παύσης, η οποία διασπά τον στίχο. Επίσης, όσο πιο ισχυρή είναι η συντακτική 

παύση στο µέσο του στίχου σε σχέση µε τη συντακτική διακοπή στα όριά του, τόσο πιο 

αισθητός γίνεται ο διασκελισµός (Zirmunskij, 1975, 154-55). Ασφαλώς, η ύπαρξη 

συντακτικής παύσης δεν συνιστά πάντα ένδειξη έντασης του διασκελισµού, όπως για 

παράδειγµα στην περίπτωση που ένας στίχος καλύπτεται από µία σειρά όµοιων συντακτικών 

όρων ή έναν ανεπτυγµένο συντακτικό όρο. Στο παρακάτω απόσπασµα, λόγου χάρη, ο πρώτος 

στίχος αποτελεί έναν ανεπτυγµένο προσδιορισµό της λέξης βιβιλιόν:   

2, 25-26 Με της καρδιάς µου την οχρά ντυµένον 

              άγωµε, βιβιλιόν, και µεν µουλλώσης 

Ωστόσο, οι παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν την ένταση του διασκελισµού δεν 

εξαντλούνται εδώ. Σηµαντικό ρόλο παίζει και η έκταση του µετασκελισµού (µέρους της 

συντακτικής ενότητας που µεταφέρεται στον δεύτερο στίχο) ή του προσκελισµού (µέρους της 

συντακτικής ενότητας που παραµένει στον πρώτο στίχο)210: όσο πιο σύντοµοι είναι, τόσο πιο 

έντονος είναι ο διασκελισµός.  Έτσι, στα παρακάτω παραδείγµατα, ενώ χωρίζονται δύο όµοιοι 

συντακτικοί όροι (ρήµα και αντικείµενο και στις δύο περιπτώσεις) και η παύση στον στίχο 

µετά τον διασκελισµό έχει περίπου την ίδια ισχύ (ίσως στο πρώτο απόσπασµα είναι και 

ισχυρότερη), ο πρώτος διασκελισµός γίνεται λιγότερο αισθητός από τον δεύτερο λόγω του ότι 

ο µετασκελισµός του είναι µεγαλύτερης έκτασης:  

18, 13-14 Γιατί πληγώννει ’που µακρά το δειν του 

                τους αγαπούν και κάµνει τους και βάζουν. 

59, 1-2    ∆ιατί ποτέ µου δεν είδα ’ξ αυτήσ σου 

               θάρος να λείψουν τα λαµπρά ’που µένα       

Στα παραπάνω ο Menichetti (1993, 487) προσθέτει και άλλους παράγοντες, όπως η έκταση 

όχι µόνο του µετασκελισµού ή (και) προσκελισµού, αλλά και των λεξικών µονάδων που 

εµπλέκονται άµεσα στον διασκελισµό, η σύµπτωση του προσκελισµού ή του µετασκελισµού 

µε τοµή (εκεί που υπάρχει), η συµµετοχή στον διασκελισµό του υπερβατού ή της αναστροφής 

της σειράς όρων, το µέγεθος των στίχων (ο επτασύλλαβος για παράδειγµα συχνότατα 

διασκελίζεται πάνω στον ενδεκασύλλαβο που ακολουθεί, κάτι που παρατηρείται και στην 

κυπριακή συλλογή).     

                                                 
210 Οι όροι «προσκελισµός» και «µετασκελισµός» είναι η ελληνική απόδοση των γαλλικών contre-rejet και rejet 
αντίστοιχα (Ν. ∆εληγιαννάκη, 1991, 122).  Στο απόσπασµα που παρατίθεται πιο πάνω (12,3-4) ο προσκελισµός 
είναι - δίχως τ’ αστρικόν µου και ο µετασκελισµός είναι - να ξεύρη. 
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Ο τύπος του διασκελισµού που υπερτερεί µε διαφορά στη συλλογή είναι αυτός που έχει µόνο 

τον µετασκελισµό, δηλαδή η συντακτική παύση υπάρχει µόνο στον δεύτερο στίχο, όπως 

παρακάτω: 

13, 5-6 κι όσα της παραγγέλλω ν’ αναµένη 

            για το καλόν της, δεν θεν ν’ αγρικήση  

Ακολουθούν οι διασκελισµοί που έχουν τη συντακτική παύση στον πρώτο στίχο και αυτοί 

που συνδυάζουν τον προσκελισµό µε τον µετασκελισµό: 

 34, 5-6 κι αν θέλη να σιγήση, µεν τ’ αφήσω 

             ποτέ του µουλλωτόν να πάρη αέραν 

77, 5-6 και µετά σέναν, βρύση, αν ηµπορήσω 

            να δροσιστώ πριχού µε καταλύση 

 Ασφαλώς, η συντακτική παύση δεν έχει πάντα την ίδια ισχύ και δεν συνοδεύεται πάντα από 

σηµείο στίξης, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση του συνδέσµου και ή του αναφορικού 

που (οπού), ή, όπως στον πιο πάνω στίχο, πριχού, οι οποίοι εισάγουν µία καινούργια (κύρια ή 

δευτερεύουσα) πρόταση.  

∆εν είναι σπάνιες και οι περιπτώσεις, στις οποίες οι συντακτικοί όροι µιας πρότασης 

κατανέµονται σε δύο στίχους, συνεπώς δεν υπάρχει κάποια ισχυρή συντακτική παύση. Ο 

διασκελισµός σε αυτές τις περιπτώσεις έχει πολύ µικρή ένταση και γίνεται αισθητός µόνο 

λόγω της άµεσης εγγύτητας (στο τέλος και στην αρχή των δύο στίχων) των όρων που έχουν 

στενή συντακτική συνάφεια, όπως, για παράδειγµα, το υποκείµενο και το ρήµα: 

86, 1-2 Εις όσον κάλλος κ’ εµορφιάν η φύση 

             εµπόρεν εις τον κόσµον να µας δείξη  

Όσο ο µετασκελισµός, τόσο και ο προσκελισµός µπορούν να έχουν µικρότερη ή µεγαλύτερη 

έκταση, από την οποία εξαρτάται η ένταση του διασκελισµού. Οι διασκελισµοί µε πολύ 

σύντοµο µετασκελισµό ή προσκελισµό, όπου η διάσπαση της συντακτικής συνοχής είναι πιο 

αισθητή, όπως στα  παρακάτω παράδειγµα, δεν είναι πολλοί:   

55, 5-6      ήθελαν κλαιν δια µένα τα δικά σου 

                 µµάτια, γιατί µ’ εκάψαν στο καµίνι 

92, 51-52  εσού χάνεις, κυρά µου, 

                 καιρόν κ’ εµέν φυρούµ µε τα λαµπρά µου 

67, 5-6     κι ανίσως κ’ εις εµέναν ποίσω στρέµµαν 

               ποτέ, θέλω να γράψω ν’ αγρικάται 

40, 5-6   αφόν η γλώσσα δεν σώννει πιον, πέτε 

Ολ
έσ
ια 
Φέ
ντι
να



 169 

              εσείς τες οµορφιές της και τα χάδια 

Αν και σε γενικές γραµµές ο διασκελισµός δεν εξυπηρετεί πάντα εκφραστικούς σκοπούς211, 

στις παραπάνω περιπτώσεις του σύντοµου µετασκελισµού, και ίσως χάρη στη συντοµία του, 

οι εµπλεκόµενες λέξεις αποκτούν µία ιδιαίτερη εκφραστική ισχύ, υπόσταση του νοηµατικού 

κέντρου των δύο στίχων. Ακόµη µερικά παραδείγµατα: εκείνη διάβην κι άψεν το λαµπρόν µου 

/ διπλά και τώρα την καρδιάν µου κάψες (104,27-28),  Το δεν ετόλµησα ποτέ οξυπνά µου / να 

δω, ’δε να νοιαστώ στον εµαυτόν µου (12, 1-2). Αναφορικά µε το τελευταίο απόσπασµα, είναι 

ενδιαφέρον ότι στο συγκεκριµένο ποίηµα αναπτύσσεται το θέµα του οράµατος µε 

επανειληµµένη χρήση σχετικού λεξιλογίου: είδα,  θωριά, δειµ µου, βιγλώ.     

Οι περισσότεροι διασκελισµοί όµως είναι πιο ήπιοι. Στην κυπριακή συλλογή συχνά ο 

µετασκελισµός ή ο προσκελισµός καλύπτει από τέσσερις ως επτά συλλαβές, συµπίπτει 

δηλαδή µε το ηµιστίχιο του ενδεκασύλλαβου (τη συγκεκριµένη µορφή του διασκελισµού 

προτιµούσε και ο Πετράρχης): 

110, 28-29 έλπιζα να σιγήσασιν τες νύχτες 

                  τα δάκρυα µου κ’ οι πόνοι να’ χαν τέλος 

22, 3-4       όµως αφήννω ’δα στον ορισµόν σου 

                  όλον τον εµαυτόν µου, αγγέλισσά µου 

18, 9-10    Ξεύρεις γιατί εν γυµνός; Γιατί χοχλάζουν 

                 µε στο κουφάριν όλοι που ποθούσιν  

∆ραστικό ρόλο στην ενδυνάµωση του διασκελισµού διαδραµατίζει το υπερβατό και γενικώς η 

πολύπλοκη σύνταξη µε αλλαγή της σειράς των όρων. Το γεγονός ότι οι όροι ενός συντακτικού 

συνόλου χωρίζονται από µία ή περισσότερες ένθετες λέξεις δηµιουργεί επιπρόσθετες παύσεις 

στην εκφορά του λόγου. Αυτό, κατά συνέπεια, αυξάνει την ένταση του διασκελισµού ακόµα 

και εκεί όπου δεν υπάρχει  κανονική συντακτική παύση:  

 104, 1-2 ∆ούλος δεν επεθύµησεν ’ς κανέναν 

               τόπον την λευτεριάν, ’δε τον χειµώναν 

95, 10-11 δάκρυα το πρόσωπόν της 

                του πόθου να το νίψη 

                                                 
211 Menichetti (1993, 502): “… sarebbe però ingenuo credere che ciò equivalga ad affermare che ogni inarcatura 
riveste uno specifico, verbalizzabile valore stilistico o, peggio, che risponde a un preciso disegno espressivo al 
servizio del senso del messaggio…” 
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Ακόµη ένας τύπος διασκελισµού που χρησιµοποιείται ευρέως στην ιταλική ποίηση και, µέσω 

αυτής, στην κυπριακή ανθολογία, είναι ο διασκελισµός που εµπλέκει µία προσφώνηση στην 

αρχή του στίχου:  

52, 1-2   Αν µέλλεται ποτέ να µε σηκώσης,  

              Χάρε, µηδέν ιστέκης ν’ ασκοπίζης  

Η ιδιαιτερότητά του έγκειται στο γεγονός ότι, από τη µία πλευρά, η προσφώνηση 

αποχωρίζεται από την πρόταση που της προηγείται µε κόµµα, και τυπικά η πρόταση αυτή 

(συνεπώς και ο πρώτος στίχος, τον οποίο αυτή καλύπτει) αποτελεί µία ολοκληρωµένη 

ρυθµικο-συντακτική ενότητα και δεν διασπάται. Από την άλλη πλευρά όµως, η νοηµατική 

σχέση της προσφώνησης µε την πρόταση, η οποία βρίσκεται στον πρώτο στίχο, είναι τόσο 

στενή που ο διασκελισµός γίνεται σαφώς αισθητός.    

Μερικά άλλα παραδείγµατα αυτού του τύπου:  

136, 1-2   Αν έζησα στην µάχην κ’ εις το βάρος, 

                Αφέντη, δωσ’ το τέλος µε ειρήνην 

77, 13-14 λυπήθου µε κ’ εσού µε λεµοσύνην, 

                βρύση µου, κι ότις άλλος αγρικήση 

Και στον δεκατρισύλλαβο: 

27,10-11  το πως ουδέν εντέχοµαι, ουδέν αξιά µου, 

                δυσέρωτε, και εντρέποµαι και ερυθριάω  

Η συχνή εµφάνιση αυτού του είδους διασκελισµού, αλλά και το γεγονός ότι αυτός 

χρησιµοποιείται σε όµοια µετρικά και συντακτικο-νοηµατικά συµφραζόµενα, υποδεικνύει τη 

λειτουργία του ως ενός τυποποιηµένου ρυθµικο-συντακτικού σχήµατος212. 

Ας δούµε ακόµη µερικά παραδείγµατα:   

3, 5-6 ότις γι’ αγάπην δεν εν πληγωµένος 

          εις την καρδιάν κι ακόµη µαρτυρίζει, 

28, 3-4 µε µια χρυσήν σαγίτταν µ’ ελαβώσαν 

            εις την καρδιάν και νιώθω µέγαν βάρος  

34, 5-6 κι αν θέλη να σιγήση, µεν τ’ αφήσω 

            ποτέ του µουλλωτόν να πάρη αέραν 

                                                 
212 Osip Brik (1927, αρ.5, 33): «Είναι ενδιαφέρον ότι το φαινόµενο του διασκελισµού, που θα υπολογίζαµε να 
χαρακτηρίζεται από το τυχαίο και το απρόοπτο της εµφάνισής του, έχει δικά του τυποποιηµένα σχήµατα, δηλαδή 
οι νόµοι που κυβερνούν τη µη αντιστοιχία <του συντακτικού και του µετρικού επιπέδων> δεν είναι λιγότερο 
αυστηροί από τους νόµους που κυβερνούν την αντιστοιχία».  
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31, 3-4 διατί δεν είχεν ζωντανόν ουδέναν 

            ποτέ µε τόσα πάθη µηδ’ εγίνην 

23, 1-2 Ίτσου να µπόρουν εις χαρτίν να γράψα 

            τα πάθη µου γοιον έναι ν’ αγρικούντα 

55, 1-2 Αν είν’ και να’χεν πλήξην η καρδιά σου 

            στα πάθη µου, του ξένου λεµοσύνην 

110, 28-29  έλπιζα να σιγήσασιν τες νύχτες 

                   τα δάκρυα µου κ’ οι πόνοι να’χαν τέλος   

Όπως βλέπουµε στα παραδείγµατα, αυτοί οι διασκελισµοί (ή, ακριβέστερα, οι µετασκελισµοί) 

λειτουργούν ως φόρµουλες, οι οποίες επαναλαµβάνονται αναλλοίωτες ή, αν υιοθετήσουµε τον 

όρο του Σηφάκη (1998, 88-93), ως χνάρια, δηλαδή δοµικά σχήµατα που εµφανίζουν σχέσεις 

αναλογίας σε ένα ή περισσότερα επίπεδα της ποιητικής δοµής και χρησιµοποιούνται σε 

ορισµένα µετρικο-συντακτικά συµφραζόµενα.   

Παρενθετικά πρέπει να προσθέσω ότι το σύστηµα τυποποιηµένων ρυθµικο-συντακτικών και 

λεκτικών σχηµάτων στη συλλογή είναι πολύ ανεπτυγµένο213, γεγονός, το οποίο καθαυτό ίσως 

                                                 
213 Με µια «γρήγορη µατιά», καθώς η µελέτη δεν έχει σκοπό την αναλυτική περιγραφή αυτού του φαινοµένου, 
µε ευκολία δηµιουργείται ένας αρκετά εκτενής κατάλογος τυποποιηµένων σχηµάτων (φράσεων ή ακόµα και 
ολόκληρων προτάσεων), τα οποία έχουν µία συγκεκριµένη ρυθµική λειτουργία και όµοια ρυθµικο-συντακτική 
(πολλές φορές και λεκτική) δοµή:  
45,1 Στάθου, κυρά µου, στα να σε βιγλίσω   
45, 5 Ξεύρεις, κυρά µου, πριν να σ’ αθθυµίσω 
50, 8 αντάν την ευγιενειάσ σου να βιγλίσω. 
69, 3 κι αντάν την ευγιενειάν και την τιµήσ σου 
50, 5 γλυκιά και δροσινά ’ναι τα λαµπρά µου 
51, 1 γλυκιά εν τα πάθη, πλήξες και λαµπρόν µου,  
22, 1-2 Κοντεύγ’ η ώρα κι ο καιρός, κυρά µου, 
            που µέλλει να µισέψω από ξαυτός σου 
62,1-2 Κοντεύγ’ η ώρα κι ο καιρός, κυρά µου, 
            που µέλλει να µισέψω ’πό ξαυτόσ σου 
21, 14 και µόνος να τα λείψω, αγγέλισσά µου 
22, 4 όλον τον εµαυτόν µου, αγγέλισσά µου 
59, 7 αµµ’ έξευρε όπου πάγω, αγγέλισσά µου  
22, 7 µισεύγω αµµ’ όπου πάγω, γοιον δικός σου 
63,6 την έννοιαν µου αχ το δειν των αµµατιώσ σου 
70,20 την έννοιαν µου αχ το δειν των αµµατιώσ σου 
33, 2 το δεισ σου, γοιον θωρώ, µε θανατώννει 
75,12 θρηνίζω, γοιον θωρείς, τα κλάµατά µου 
75, 46 να λάλουν, γοιον λαλείς κι αποφουσκώννεις 
73, 4 Γοιον το κερίν εις το λαµπρόν πάντα θλιµµένη 
61, 1 Γοιον το κερίν που βρίσκεται στη φώτην 
18,7 πού πα µµα, γοιον τυφλόν που δεν γαγίζει, 
5,7 µισεύγω, κι ως τυφλόν που δεν γαγίζει 
101,15 οι πόνοι, πλήξες, πάθος και το κλάµαν   
33, 8 ζωή, το τέλος, πλήξη και χαρά µου 
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δεν είναι τόσο σπουδαίο, καθώς αποτελεί ένα κοινό γνώρισµα όχι µόνο της δηµοτικής 

ποίησης, αλλά και της έντεχνης ή προσωπικής ποίησης σε όλες τις ευρωπαϊκές λογοτεχνίες 

της εποχής. Οι ποιητικοί κοινοί τόποι ως «σύµφυση της ρυθµικής, συντακτικής και 

σηµασιολογικής πλευράς του ποιητικού λόγου» (Brik, 1927, αρ. 6, σ. 36) δεν ήταν 

χαρακτηριστικοί µόνο για τους µιµητές του Πετράρχη, αλλά και για τον ίδιο τον Πετράρχη ή 

τον ∆άντη214. Τα τυποποιηµένα σχήµατα τη συγκεκριµένη εποχή, όποια και αν ήταν η φύση ή 

το µέγεθός τους, αποτελούσαν τη βασική φωνή του κειµένου, στο φόντο της οποίας ηχούσαν 

όλες οι υπόλοιπες φωνές. Ως σύµβολα, αυτά συνιστούσαν τη βάση, στην οποία κτιζόταν η 

συµµετοχή όσο του συγγραφέα, τόσο και των αναγνωστών / ακροατών του στο κείµενο, 

παραπέµποντάς τους πέρα των ορίων του ίδιου του κειµένου σε συγκεκριµένα σύνολα / 

παραδόσεις (Zumthor, 2003, 93-94). Όµως από το γεγονός ότι στην κυπριακή συλλογή 

υπάρχει πλήθος τυποποιηµένων σχηµάτων ανακύπτει ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα, και 

συγκεκριµένα, σε ποια παράδοση στηρίζεται η κυπριακή ανθολογία. ∆ηλαδή, ή πρέπει να 

παραδεχτούµε ότι η ανθολογία είναι έργο ενός ποιητή µε την προσωπική του ποιητική 

γλώσσα, ή, εάν τελικά οι συγγραφείς της είναι περισσότεροι από έναν, η κυπριακή 

Αναγέννηση δεν περιορίζεται σε αυτή τη µοναδική συλλογή λυρικής ποίησης. Σε αυτή την 

περίπτωση µπορούµε να υποθέσουµε την ύπαρξη σχετικής ποιητικής παραγωγής, οι γραπτές 

µαρτυρίες της οποίας δεν έχουν ακόµη ανακαλυφθεί. 

Κλείνοντας αυτή την παρένθεση και επιστρέφοντας στον διασκελισµό διαπιστώνουµε τα 

ακόλουθα: ως προς τα µέρη του λόγου που χωρίζονται από τον διασκελισµό ο πιο συχνός 

συνδυασµός είναι ρήµα / αντικείµενο και αντίστροφα. Όµως η ποσοτική του υπεροχή δεν 

είναι µεγάλη και δεν ξεπερνά παρά µε 9 περιπτώσεις τον επόµενο πιο συχνό συνδυασµό ρήµα 

/ υποκείµενο. Οι επόµενες µεγάλες οµάδες είναι ρήµα / εµπρόθετος προσδιορισµός (χρονικός, 

τοπικός, τροπικός κτλ.) και ρήµα / διάφορων ειδών ονοµατικές ή επιρρηµατικές 

δευτερεύουσες προτάσεις. Περίεργα µικρός είναι ο αριθµός διασκελισµών ανάµεσα στα 

ονοµατικά σύνολα (ουσιαστικό/επίθετο, ουσιαστικό/αντωνυµία, ουσιαστικό/ουσιαστικό στη 

γενική) – κατηγορίες, και ιδιαίτερα η πρώτη, οι οποίες στην ιταλική ποίηση της περιόδου 

                                                                                                                                                         
81,15 τόσα γλυκύς, τόσα καλός ο χάρος 
110,36 τόσα θλιβές, τόσα κακές ηµέρες 
106,7 Κ’εγώ, ’φότις ν’ αρκέψουν τα ξηφώτια 
109,20 κ’εγώ ’φότις εβίγλισα ’χ τον Πόθον  
Για περισσότερους στίχους βλ. κεφ.2.1.1.  Αυτός ο κατάλογος, σε περίπτωση στοχευµένης και εξαντλητικής 
διερεύνησης των στίχων µε σκοπό τη διαπίστωση όλων των παρόµοιων σχηµάτων, αναµφίβολα θα αυξηθεί.   
214 Για τυποποιηµένα σχήµατα στον ∆άντη βλ. Beccaria,1972.  
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σύµφωνα µε τον Menichetti (1993, 489) είναι συχνότατες215. Παρόλα αυτά στην κυπριακή 

συλλογή η χρήση τους είναι πολύ περιορισµένη. Ασφαλώς, η γραµµατική οµοιότητα δεν 

εγγυάται την οµοιότητα ως προς την ένταση του διασκελισµού, καθώς, όπως είδαµε πιο πάνω, 

αυτή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.  

Τα ίδια χαρακτηριστικά έχουν και οι διασκελισµοί στους στίχους διαφορετικής από τον 

ενδεκασύλλαβο έκτασης, µε µόνη διαφορά ότι είναι λιγότερο συχνοί. Βέβαια, στους στίχους 

µικρού µεγέθους, όπως ο επτασύλλαβος και ο οκτασύλλαβος, οι διασκελισµοί είναι σχεδόν 

αναπόφευκτοι. Από την άλλη πλευρά, οι συγκεκριµένοι στίχοι έχουν ένα ικανοποιητικό 

µέγεθος για να µπορέσουν να φιλοξενήσουν ένα συντακτικό σύνολο (ρηµατικό ή ονοµατικό). 

Έτσι ο διασκελισµός δεν γίνεται αισθητός, όπως, λόγου χάρη, στο 126, 25-32: 

Μ’ άνεµον κατάδικόν µου 

και µε βάρκα τσακκισµένη 

εις θάλασσαν θυµωµένη 

αρµενίζει τ’ αστρικόν µου· 

την όρεξην κυβερνόν µου 

και την πεθυµιάµ µου σάρτες, 

έχω και τες έννοιες ναύτες 

για να πάγω στο καλόν µου.  

Οι διασκελισµοί στον οκτασύλλαβο στίχο ανέρχονται µόνο σε 2,2%, τυπολογικά όµως δεν 

διαφέρουν από αυτούς του ενδεκασύλλαβου: 

1,9-10     Η καρδιά µου µε τον λιόντα 

                τούτουν εµπορεί να µοιάση  (ουσιαστικό/αντωνυµία) 

128, 3-4  κ’ επεθύµουν αχ τον νουµ µου 

               να ποβγώ να µεν γνωρίζω       (µεταβατικό ρήµα/βουλητική πρόταση που επέχει  

                                                                θέση αντικειµένου) 

129, 1-2 Αφόν θέλεις να καµµύσω 

              τα µµατάκια µου, κυρά µου   (ρήµα/αντικείµενο) 

Πολύ µεγαλύτερο αριθµό διασκελισµών παρουσιάζει ο επτασύλλαβος (10,8%). Στις πλείστες 

περιπτώσεις όµως πρόκειται για διασκελισµό του επτασύλλαβου στον ενδεκασύλλαβο ή 

αντίστροφα, µία πρακτική συνηθισµένη και για την ιταλική ποίηση.   

84, 12-14  πλάσιν δεν αθθυµήθην 
                                                 
215 Γενικώς, το επίθετο δεν συµµετέχει ενεργά στην οµοιοκαταληξία και είναι από τα λιγότερο συχνά 
χρησιµοποιηµένα µέρη του λόγου στη γλώσσα της συλλογής.  
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                 το πάθος µου: τόσον πολλά λυπήθην 

86, 5-6     αµµέ ποτέ δεν άφηκεν να ρίση 

                σ’ αυτόν σου λεµοσύνην 

87, 5-6     αµµέ τον εµαυτόν µου 

                αφότις, ω κυρά µου, δεν γνωρίζεις 

91, 25-26 ’χ την όρεξην µια πεθυµιά δική µου 

                 γεννάται µε το θάρος 

83, 10-11 που το φυγόν µου πνεύµα 

                κάµνει στρέµµασ σ’ εµέν και φεύγει ο χάρος 

Στο τελευταίο παράδειγµα παρατηρούµε και τον περίτεχνο συνδυασµό δύο στίχων µέσω της 

εσωτερικής ρίµας πνεύµα – στρέµµα (αυτός ο συνδυασµός δεν είναι σπάνιος και ως κανονική 

οµοιοκαταληξία στο τέλος του στίχου, βλ. Ριµάριο). Αν και κανονικά ο µετασκελισµός 

καλύπτει και τις επόµενες δύο συλλαβές (κάµνει στρέµµασ σ’ εµέν), η εσωτερική 

οµοιοκαταληξία σαφώς τις αποµονώνει, προσδίδοντας αµφικλινή υπόσταση στο δίστιχο, στο 

οποίο συνδυάζεται ο επτασύλλαβος µε τον ενδεκασύλλαβο ή, αντίστροφα, ο ενδεκασύλλαβος 

µε τον επτασύλλαβο (που το φυγόν µου πνεύµα κάµνει στρέµµασ / σ’ εµέν και φεύγει ο χάρος) 

µε ταυτόχρονη ανάδειξη της φραστικής ενότητας σ’ εµέν χάρη στις παύσεις που την 

περιβάλλουν. Η τεχνική του συνδυασµού δύο στίχων, ο οποίος αποβαίνει στη δηµιουργία 

στίχου-«σκιάς» (όρος του Menichetti) και προσδίδει «ρυθµική ρευστότητα » στον λόγο, δεν 

αφορά αποκλειστικά στον συνδυασµό του επτασύλλαβου µε τον ενδεκασύλλαβο στίχο, αλλά 

και στον συνδυασµό δύο ενδεκασύλλαβων. Εντούτοις, η εφαρµογή της παραπάνω τεχνικής 

δεν είναι υποχρεωτική και, τουλάχιστον στον Πετράρχη, δεν είναι συνηθισµένη (Menichetti, 

1993, 494). Στην κυπριακή συλλογή υπάρχουν ακόµα τρεις παρόµοιες  περιπτώσεις χωρίς 

εσωτερική ρίµα, οι δύο από τις οποίες, όµως, παρουσιάζουν προβλήµατα τονισµού (πρώτη και 

τρίτη): πληγή µου, κι αφόν στέκεται σ’ αυτόν της /  η ’γειά σου, µεν βαριέσαι να σωπάνης (98, 

29-30),  Άφηκεσ σε, πουλλίν, και την φουλιάσ σου/ ήρτες να χτίσης ώδε στο κελλίµ µου (75, 

1-2), ο θάνατός µου, δεν θέλω να µάθη / τινάς τα βάρη, τα λαµπρά και πάθη (104, 70-71).  

Η ίδια τεχνική, αλλά πλέον σε συστηµατική βάση και ανεξάρτητα από τον διασκελισµό, 

χρησιµοποιείται σε ποιητικές συνθέσεις µε rimalmezzo, όπου το τελευταίο και το πρώτο 

ηµιστίχια των αλλεπάλληλων στίχων χάρη στη διαχωριστική λειτουργία της οµοιοκαταληξίας 

εκλαµβάνονται ως ακόµη ένας αυτοτελής στίχος: 
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111, 10-12  γυµνή οσκιά γη ονύπνιο – µε στην σκότην 

                   θωρώ κι αροθυµώ την – κι όλην σπέραν 

                   δεν πέφτω αχ την φοβέραν – εις το χώµαν   

Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις διασκελισµού στους στίχους µεγαλύτερους από τον 

ενδεκασύλλαβο: δύο διασκελισµοί υπάρχουν ανάµεσα στους 97 συνολικά δωδεκασύλλαβους, 

δύο στους 10 δεκαεξασύλλαβους, πέντε στους δεκαπεντασύλλαβους, οι οποίοι ανέρχονται 

στους 186 στίχους συνολικά. Πιο αυξηµένο αριθµό διασκελισµών (δεκαπέντε επί του 

συνόλου των 122 στίχων, δηλαδή γύρω στα 12%) παρουσιάζει ο δεκατρισύλλαβος.    

Η ύπαρξη σταθερής τοµής στα παραπάνω είδη στίχων επηρεάζει τα µορφολογικά 

χαρακτηριστικά των διασκελισµών, έλκοντας το τέλος της συντακτικής ενότητας προς το 

σηµείο ολοκλήρωσης του µετρικού τµήµατος (ηµιστιχίου): στις πλείστες περιπτώσεις ο 

µετασκελισµός συµπίπτει µε ηµιστίχιο, η µετρική παύση συγχωνεύει τη συντακτική και ο 

διασκελισµός δεν γίνεται έντονα αισθητός, π.χ.:  

 27, 2-3 ανέρπαστος την γλώτταµ µου πως κυµατίζω 

             µετά δακρύων πληξικών / και κατινίζω 

154, 13-14 Καληώρα κείνου του θνητού, απού το διάβαν βρίσκει  

                ’ς τούτον τον άγριον ποταµόν /  οπού ζωήν τον λέγουν  

Ο µετασκελισµός µικρότερος από οκτώ συλλαβές καταλαµβάνει το ένα τρίτο των 

διασκελισµών σε στίχους µε σταθερή τοµή, όµως σε µερικές περιπτώσεις η ένταση που 

δηµιουργείται ανάµεσα στη µετρική και τη συντακτική παύση εξοµαλύνεται µε άλλων ειδών 

συµµετρία, όπως λ.χ. µε τριµερή δοµή του δεύτερου στίχου µε όµοια ρυθµικά και εν µέρει 

συντακτικά τµήµατα:    

156, 1-2 Ο Χάρος µε τον Έρωταν είχαν πλικέψειν 

               εις µιαν µονήν / κ’ ήτον βραδύν / κ’είχαν πεζέψειν, 

ή µε τριµερή δοµή του δίστιχου µε ενσωµάτωση στίχου-σκιάς (τεχνική που είδαµε πιο πάνω 

σχετικά µε τον ενδεκασύλλαβο και τον επτασύλλαβο στίχους), όπως π.χ. παρακάτω, όπου µε 

τον διασκελισµό δύο δωδεκασύλλαβοι στίχοι τέµνονται σε τρεις ισόµετρους οκτασύλλαβους 

(οξύτονους και προπαροξύτονους):  

97, 35-36 όλους τους ράσσω απού µακρά/ και φαίνεται 

                αχ το λαµπρόν / απού ποτέ δεν παύγει µου216 

                                                 
216 Παρόµοια εντύπωση «ρευστότητας του λόγου» δηµιουργούν και οι αλλεπάλληλοι διασκελισµοί, όπου η 
συντακτική ενότητα που διασκελίζει καλύπτει το τελευταίο ηµιστίχιο του πρώτου στίχου και το πρώτο ηµιστίχιο 
του δεύτερου, συµπίπτει δηλαδή µε την τοµή: 
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Αυτό όµως δεν συµβαίνει πάντα και οι σύντοµοι µετασκελισµοί συχνά όχι µόνο γίνονται 

σαφώς αισθητοί, αλλά επισκιάζουν και τη µετρική παύση στην τοµή: 

152,1-2 Αν εν κ’ εγώ καµιάν φοράν να τραγουδήσω 

             εβάλθηκα, / το πάθος µου  τάχα να σβήσω 

153, 4-5 και χώρις της δεν σώννεται, είπεν σ’ αυτής µας, 

             κανείς, / αν είν’ και φανερός  µέγας προφήτης, 

156, 7-8 και ο Χάρος τους γέροντες για ν’ αγαπήσουν 

             σφίγγει /  και όλην την φρόνεσην τέλεια ν’ αφήσουν 

Παράλληλα (όχι όµως από κοινού) µε τον διασκελισµό, και µάλιστα πιο συχνά από τον 

τελευταίο (12 φορές στον δεκατρισύλλαβο και 13 φορές στον δεκαπεντασύλλαβο), οι 

σύνθετοι στίχοι παρουσιάζουν απόκλιση από την ισοµετρία ανάµεσα στα ηµιστίχιά τους. 

Ασφαλώς, ο δεκαπεντασύλλαβος στίχος µε αυτό τον τρόπο αποµακρύνεται από την 

παραδοσιακή µορφή του, ωστόσο αυτός παραµένει στο πλαίσιο της ελληνικής παράδοσης, 

αλλά στην έντεχνη υπόστασή της. Οι περισσότεροι εσωτερικοί διασκελισµοί που χωρίζουν 

µία φραστική ενότητα (ή σύνταγµα) αντιστοιχούν µορφολογικά στους διασκελισµούς που 

αποτελούν τη µεγαλύτερη οµάδα και στον Ερωτόκριτο (Deliyannaki, 1995, 150-151):    

115, 6 γιανίσκει και παρηγορά / καµπόσον και βουθά τους 

140, 2 και πόσον το ταλαίπωρον / κοντύλιν θέλει γράψειν 

133, 6 είµαι ότοιµος να ξοδιαστώ / όλος για την τιµήσ σας  

148, 6 µε τον καιρόν της φάλλιας του / χολήν και δάκρυα πίννει 

Και στον Ερωτόκριτο: 

∆ 276: και τω γονέω µαχαιριάν / αγιάτρευτη να δώση  

Γ 1249: Τα µάτια σου που χαίρουνται / πολλά κι αναγαλλιούσαν 

∆ 759: γιατί κουρφά της παντρειάς / τη δυσκολιά εκρατούσα 

Η ίδια τεχνική ακολουθείται και στον δεκατρισύλλαβο στίχο και στη µοναδική περίπτωση 

στον δεκαεξασύλλαβο: 

73,1 Περίτου δύσκολη ζωγή / καµιά δεν ένι  

                                                                                                                                                         
 143, 6-8  ’ς τόσον οπού βουλήθηκα, / Χριστέ, να ρίψω 
                 την άγκυραν στην θάλασσαν, /  πριν να συντρίψω  
                 την πικραµµένην βάρκαµ µου / που κόµη ολπίζει 
 ή 
145, 1-3 Όλην την ηµέραν κλαίω / και την νύχταν, όνταµ παίρνου 
              την ανάπαψην οι ζώντες,/ τότες εις αυτόν µου φέρνου 
              οι πικρές έννοιες την θλίψην,/ τότ’ αξάφτει το λαµπρόµ µου 
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27,5 Αν δήτε την εξαίρετον / µορφήν που’ δάτε217   

144,5 Εγνώρισα την φάλλιαµ µου / τώρα και κλαίγω 

102,2 αφ’ ώδε τίποτ’ έµεινε / πιον να θελήσω 

152,5 Όλες οι χαρές σ’ αυτόν µου / προξενούν πλήξην και βάρος 

Πολύ πιο έντονες διαταραχές µέχρι την υπονόµευση της τοµής παρουσιάζουν οι ακόλουθοι 

στίχοι (δεκατρισύλλαβοι 102,4 / 102,18 και δωδεκασύλλαβοι 97,28 / 97,45):  

102,4 Ο Πόθος δεν µ’ αφήννει να / κακοκαρδίσω 

97,28 Όλα της γης αλλάσουν τα / κινούµενα 

97, 45 κ’ εκείνες έχει ακόµη στην / αθθύµησην 

Και η µοναδική περίπτωση, όταν η υπονόµευση της τοµής συνοδεύεται από τον διασκελισµό 

ανάµεσα στους στίχους:  

102, 17-18  και δίχως πάθος κάµνει µε / κι όλος παθιάζω 

                   ’που κάτι, δεν ηξεύρω την / δροσιάν, λαµπρόν µου 

Σε όλες τις περιπτώσεις είναι εµφανής η ρυθµικο-συντακτική διαταραχή που παρουσιάζουν οι 

στίχοι στο σηµείο της τοµής. Η κανονική εκφορά του λόγου απαιτεί τη µετακίνησή της µία 

συλλαβή πίσω, σε διαφορετική περίπτωση διαιρείται η φωνολογική λέξη (το άρθρο και το 

µόριο αποχωρίζονται από τα ουσιαστικά και το ρήµα αντίστοιχα). Είναι δύσκολο να βρεθεί η 

ακριβής αιτία της συγκεκριµένης µεταχείρισης της τοµής. Από τη µία πλευρά, µπορούµε να 

υποθέσουµε την άµεση επίδραση του ενδεκασύλλαβου στίχου στη δοµή των µη 

επεξεργασµένων (µη “φιλτραρισµένων” στην υπάρχουσα παράδοση) καινούργιων ειδών 

στίχων, και ιδιαίτερα αυτού µε τονισµένη την έκτη συλλαβή (ιταλικός a-maiore), ο οποίος 

άλλωστε είναι και ο συχνότερος τύπος ενδεκασύλλαβου στην κυπριακή συλλογή.  

Από την άλλη πλευρά, ακόµα και ο δεκαπεντασύλλαβος, όπως αναφέρει η ∆εληγιαννάκη 

(1995,150) µπορούσε να δεχτεί αυτού του τύπου τοποθέτηση της τοµής218. Τέλος, σε έναν 

στίχο σε µία αµφιλεγόµενη υπόσταση οδηγεί την τοµή η συνίζηση, η οποία ενώνει το πρώτο 

και το δεύτερο ηµιστίχια. Παρόµοιου είδους στίχοι µε συνίζηση στην τοµή επίσης υπάρχουν 

στον Ερωτόκριτο:     

 97, 6 κ’ εµέναν η καρδούλλα µου / εµπυρίζεται 

                                                 
217 Όµως ο στίχος αυτός, όπως και ο επόµενος του ίδιου ποιήµατος, είναι αµφίβολος (βλ. Παράρτηµα).  
 
218 Στον Ερωτόκριτο, σύµφωνα µε την ερευνήτρια, εντοπίζεται µόνο µία περίπτωση (Α 947): Αν ήθελα γνωρίσει 
πως / στα πάθη κατακρούγω. Η ίδια αναφέρει την ύπαρξη παρόµοιων περιπτώσεων και σε άλλα κρητικά έργα, 
δυστυχώς όµως χωρίς να διευκρινίζει πόσες είναι ή χωρίς να τις παραθέτει, για να µπορέσουµε να τις 
αντιπαραβάλουµε µε τους στίχους της κυπριακής συλλογής.    
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Ερωτ. Ε1352: και να γλυτώσω ουδ’ όλπιζα / ουδ’εθάρρουν το ποτέ µου 

           Ε 250: γιατί ζωή και λευτεριά / από λόγου σου γνωρίζω219  

Όσο για τον δωδεκασύλλαβο στίχο, η τοµή του, εκτός από τις τρεις περιπτώσεις που έχω 

αναφέρει πιο πάνω, δεν παραβιάζεται, που άλλωστε θα ήταν δύσκολο να γίνει λόγω της 

ιδιάζουσας µετρικο-ρυθµικής δοµής του στίχου. Η δυσανάλογα µικρή έκταση του δεύτερου 

ηµιστιχίου (τέσσερις συλλαβές έναντι των οκτώ του πρώτου ηµιστιχίου), αλλά και ο 

συνδυασµός των προπαροξύτονων και των οξύτονων καταλήξεων επιτρέπουν χρήση µόνο 

ενός ή δύο απλών συντακτικών όρων. Συνήθως είναι ρήµα µε µόριο ή χωρίς και ουσιαστικό 

µε άρθρο ή πρόθεση. Μολονότι στο σηµείο συνάντησης δύο ηµιστιχίων γειτνιάζουν δύο 

λέξεις που αποτελούν ένα συντακτικό σύνολο (π.χ. υποκείµενο / ρήµα, ρήµα / αντικείµενο), 

ωστόσο η συστηµατική εµφάνιση όµοιας µετρικο-συντακτικής οργάνωσης απλώς ακυρώνει 

τον διασκελισµό, ο οποίος παύει να είναι αντιληπτός.   

Η µορφολογική ποικιλία και η µεγάλη συχνότητα εµφάνισης των διασκελισµών φθίνει 

σηµαντικά αν περάσουµε σε µεγαλύτερα τµήµατα των ποιητικών συνθέσεων – στα µέρη 

στροφών και στις στροφές. Όπως ειπώθηκε στην αρχή του υποκεφαλαίου, εάν ο διασκελισµός 

χρησιµοποιούνταν σε ευρεία κλίµακα στο εσωτερικό των µικρότερων τµηµάτων µιας 

σταθερής µετρικής µορφής, όπως είναι, για παράδειγµα, το τετράστιχο του σονέτου, οι piedi ή 

η sirma της canzone, οι mutazioni ή η volta της ballata κτλ., έξω από αυτά τα τµήµατα, στη 

µετάβαση δηλαδή από το ένα τµήµα στο άλλο, και ακόµη περισσότερο ανάµεσα στις στροφές 

ο διασκελισµός θεωρητικά δεν ήταν αποδεκτός (υπήρχαν, φυσικά, διάφορες αποκλίσεις από 

αυτόν τον κανόνα).  

Στην κυπριακή συλλογή η συντακτική αυτοτέλεια της στροφής δεν παραβιάζεται ποτέ στις 

ποιητικές µορφές, όπου η στροφή έχει αρκετά µεγάλη έκταση και πολύπλοκα στροφικά 

σχήµατα, όπως είναι οι canzone, ballata και barzelletta. Η κάθε στροφή πάντα αποτελεί µία 

συντακτική περίοδο. Στο εσωτερικό των στροφών µόνο σε µία περίπτωση (canzone αρ. 90, 

21-30, τρίτη στροφή) υπάρχει ένας πολύ ήπιος διασκελισµός µεταξύ του πρώτου (fronte) και 

του δεύτερου (sirma) µέρους: 

Έννοια γλυκιά, που τόσ’ αγαλιασµένη 

εποίκες και µετέχτηκα µιτά της, 

θωρείς πως έναι δυνατή καρδιά της 

                                                 
219 Η Ν. ∆εληγιαννάκη παραθέτει επίσης πιο «τολµηρές περιπτώσεις συνίζησης στην τοµή» στον Φορτουνάτο, το 
συνολικό ποσοστό των οποίων σε αυτό το έργο ανέρχεται σε 1,28% (1995,155):  
∆ 13 Μα ίντα τραβάγια γίνεται επά µέσα; Ποιος φωνιάζει;  
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τόσον να πης ότ’ είναι διαµαντένη 

’ς λογήν ότ’ η δική µου ’ναι θλιµµένη 

γιατί δεν µε ψηφίζει· 

Το  κείµενο του Πετράρχη, µετάφραση του οποίου αποτελεί το ποίηµα αρ. 90, έχει τελεία στο 

σηµείο που µας ενδιαφέρει (όπως και στα παρόµοια σηµεία συνάντησης των δύο µερών σε 

όλες τις υπόλοιπες στροφές), µε την οποία ολοκληρώνεται η πρόταση στο πρώτο µέρος της 

στροφής: 

Vaghi pensier, che cosi passo passo 

Scorto m’ avete a ragionar tant’ alto, 

Vedete che Madonna à ’l cor di smalto 

Sí forte, ch’io per me dentro no ’l passo.   

Είναι ενδιαφέρον, ότι ακριβώς ο ίδιος τύπος ενδοστροφικού διασκελισµού χρησιµοποιείται 

στο σονέτο αρ. 12 (µετάφραση του Sannazaro), µέσω του οποίου το πρώτο τετράστιχο 

ενώνεται µε το δεύτερο:  

Το δεν ετόλµησα ποτέ οξυπνά µου 

να δω, δε’ να νοιαστώ στον εµαυτόν µου, 

είδα κοιµώντας, δίχως τ’ αστρικόν µου 

να ξεύρη· κ’ ήτον τίτοια η πεθυµιά µου, 

’ς λογήν κι όπου να δη τωρά η θωριά µου, 

βιγλώ την θέισσάµ µου στο πλευρόν µου… 

Και εδώ στο ιταλικό κείµενο η συντακτική περίοδος ολοκληρώνεται µε την ολοκλήρωση του 

πρώτου µέρους (του τετράστιχου):  

Quel, che vegghiando mai non ebbi ardire 

Sol di pensare, o finger fra me stesso, 

Contra mia stella il sonno or m’ ha concesso, 

Per contentare in parte il mio desire. 

Tal ch’ ovunque adivien ch’ io gli occhi gire… 

Ωστόσο, σε γενικές γραµµές στις ποιητικές συνθέσεις µε στροφές που διαιρούνται σε τµήµατα, 

όπως είναι τα σονέτα, canzoni, ballate, barzellette, η µετρική τους µορφή και η συντακτική 

τους οργάνωση είναι αλληλένδετες. Ασφαλώς, όσο µεγαλύτερη  είναι η έκταση ενός τµήµατος 

της στροφής, τόσο περισσότερη συντακτική αυτοτέλεια αυτό θα έχει. Έτσι, από τα είκοσι 

πέντε σονέτα της συλλογής τα εννέα απαντούν στον τύπο 4 + 4 + 3 + 3, όπου το κάθε ένα από 
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τα τµήµατά του (δύο τετράστιχα και δύο τρίστιχα ξεχωριστά το καθένα) αποτελεί µία 

ολοκληρωµένη συντακτική περίοδο. Σε έντεκα σονέτα τα δύο πρώτα τετράστιχα τµήµατα ή τα 

δύο τελευταία τρίστιχα συνδέονται συντακτικά το ένα µε το άλλο, όµως η συντακτική 

ακεραιότητα των δύο µεγαλύτερων τµηµάτων παραµένει άθικτη. Οι συντακτικές διαιρέσεις 

είναι οι ακόλουθες: 8 + 3 + 3 (τέσσερις φορές), 4 + 4 + 6 (τέσσερις φορές), 8 + 6 (µία φορά), 

8 + 4 + 4 + 6 (σονέτο raddoppiato µε τέσσερα τετράστιχα, αρ. 137) και δύο τρίστιχα που 

αποτελούν µία συντακτική περίοδο (αρ. 136).  

Όµως ακόµα και σε αυτές τις περιπτώσεις η συντακτική σύνδεση δεν είναι πολύ στενή, καθώς 

είναι σχεδόν πάντα παρατακτική και όχι υποτακτική 220 . Μόνο ένα σονέτο δεν έχει 

υποδιαιρέσεις και η περίοδος καλύπτει όλους τους στίχους του (αρ.7) – τα δύο τετράστιχα 

ουσιαστικά αποτελούν ένα ανεπτυγµένο αντικείµενο του ρήµατος, το οποίο βρίσκεται στο 

πρώτο τρίστιχο. Άλλα δύο σονέτα έχουν την εξής συντακτική δοµή: 6  + 8 (αρ.8) και 4 + 7 + 3 

(αρ.131)221.  

Με παρόµοιο τρόπο ο κύπριος ποιητής οργανώνει τις στροφές των canzoni. Οι fronte και 

sirma είτε αποτελούν δύο ξεχωριστές περιόδους, είτε συνδέονται µε κυρίως παρατακτική 

σύνδεση (µε συµπλεκτικούς, αντιθετικούς συνδέσµους ή ασύνδετο σχήµα), όπως π.χ. στο 

ποίηµα αρ. 86 (πρώτη στροφή): 

Εις όσον κάλλος κ’ εµορφιάν η φύση 

εµπόρεν εις τον κόσµον να µας δείξη 

όλην αντάµα βάρτηκεν να σµίξη 

κ’ είπεν να µετά κείνην σε στολίση· 

αµµέ ποτέ δεν άφηκεν να ρίση 

σ’ αυτόν σου λεµοσύνην 

για ν’ άφτη το καµίνιν 
                                                 
220 Μόνο µία φορά η µετάβαση από ένα τρίστιχο στο άλλο διενεργείται µε έναν ήπιο διασκελισµό (137, 17-22):  
Παρηγοριάν, παρηγοριάν, γιατρέ µου, 
µεν λυπηθής δυο γράµµατ’ αδελφέ µου. 
Ώδ’ εν κ’ εσέν κ’ εµέν τα’ νόµατά µας 

γραµµένα µε φιγούραν και µε χράδιν, 
µµα ο Ζαχαριάς και ο Μπουστρούς οµάδιν 
δεν ηµπορούν να νώσουν τα κρυφά µας.   
Αλλά και η περίπτωση διασκελισµού ανάµεσα σε δύο τετράστιχα, στην οποία έχω αναφερθεί λίγο πιο πάνω. 
221 Την ίδια δοµή έχουν και τα ιταλικά πρότυπα αυτών των ποιηµάτων. Γενικώς είναι εµφανής η προσπάθεια του 
κύπριου στιχουργού µεταφράζοντας να ακολουθήσει πιστά όχι µόνο τη µετρική, αλλά και τη συντακτική δοµή 
του προτύπου. Σε γενικές γραµµές, διαπιστώνεται ότι η εσωτερική οργάνωση των κυπριακών σονέτων δεν απέχει 
πολύ από την ιταλική νόρµα. Βλ. για παράδειγµα τα δεδοµένα του Soldani (2003,498) για τον Πετράρχη: 
4+4+3+3 (58,04%), 8+3+3 (13,88%), 4+4+6 (11,67%), 8+6 (4,10%), 4+7+3 (4,73%), αδιαίρετη στροφή (1,26%).    
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ότις ως γοιον εµέν να σε βιγλίση· 

γι’ αυτόν για να’χης την καρδιάν γοιον χιόνιν 

κάµνει µ’ ο πόθος σίδερον στ’ αµόνιν.  

Μόνο µία φορά η πρόταση που ξεκινάει στο πρώτο µέρος της στροφής περνάει µε 

διασκελισµό στο δεύτερο µέρος (αρ. 90, τρίτη στροφή). Επίσης, στο ακόλουθο παράδειγµα 

(αρ. 87, δεύτερη στροφή) οι fronte και sirma είναι πιο στενά συνδεδεµένες, καθώς έχουν 

υποτακτική σύνδεση: 

Ανίσως, ω κυρά µου, κι όµορφή’ σαι 

τόσον οπού τινάς ’δε να µπορήση 

τα κάλλη σου ποτέ να τα µετρήση 

µηδέ να πη µπορεί πόσα’ µορφή ’σαι,  

δεν εν θαύµα, αν είσαι 

αξ αυτού µου περίτου αγαπηµένη…       

Παρόµοιες περιπτώσεις αποτελούν η πρώτη και η τρίτη στροφή του αρ. 93, η πρώτη και η 

έβδοµη στροφή του αρ.94.  

Καθώς όµως προχωράµε σε µικρότερα τµήµατα – piedi, που συνιστούν τις υποδιαιρέσεις του 

πρώτου µέρους της στροφής, αυξάνεται ο αριθµός περιπτώσεων της υποτακτικής σύνδεσης, 

αλλά και των διασκελισµών µεταξύ τους. Οι περισσότεροι διασκελισµοί όµως εντοπίζονται 

στο εσωτερικό αυτής της µετρικής µονάδας ανάµεσα σε στίχους που την αποτελούν. Η sirma, 

η οποία µετρικά είναι αδιαίρετη, παρουσιάζει ποικίλους συντακτικούς συνδυασµούς και ο 

διασκελισµός µπορεί να υπάρχει σε οποιαδήποτε θέση (συνήθως αυτό συµβαίνει, όπως είδαµε, 

στον επτασύλλαβο στίχο λόγω της µικρής του έκτασης). Υπάρχει όµως µία έκδηλη τάση προς 

συντακτική ανάδειξη του τελευταίου δίστιχου της sirma, καθώς συχνότατα αυτό συνιστά µία 

ολοκληρωµένη περίοδο ή ηµιπερίοδο. Ασφαλώς, και αυτό το φαινόµενο οφείλεται στη 

µετρική οργάνωση και συµβαδίζει µε αυτή: οι τελευταίοι δύο στίχοι, εκτός του ότι βρίσκονται 

στο καταληκτικό σηµείο της στροφής, έχουν και ζευγαρωτή οµοιοκαταληξία, η οποία τους 

ενώνει και καθορίζει τη λειτουργία τους ως νοηµατική ανακεφαλαίωση του ποιήµατος (Βλ. 

λ.χ. την πρώτη στροφή της canzone αρ. 86, την οποία παραθέτω πιο πάνω).  

Την ίδια τακτική ως προς τη µετρικο-συντακτική συνοχή των κειµένων ο κύπριος στιχουργός 

ακολουθεί λιγότερο ή περισσότερο πιστά και σε άλλες σταθερές µετρικές µορφές. Έτσι, 

σχεδόν σε όλες τις  ballate, κάθε στροφικό τµήµα (ripresa, mutazioni, volta) αντιστοιχεί σε µία 

συντακτική περίοδο. Στις barzellette, οι οποίες έχουν ίδια µε την ballata µετρική δοµή, 
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χρησιµοποιούν όµως οκτασύλλαβο στίχο, αρκετά συχνά οι mutazioni συνενώνονται µε τη 

volta συντακτικά. Ωστόσο, σε καµιά περίπτωση (εκτός από τις δύο που είδαµε παραπάνω) η 

µετρική αυτοτέλεια των µεγαλύτερων τµηµάτων της στροφής δεν «παραβιάζεται» µε τόσο 

έντονο τρόπο, όπως είναι ο διασκελισµός. Με άλλα λόγια, κατά κανόνα η παρουσία του 

διασκελισµού έχει ως προϋπόθεση την απουσία στο συγκεκριµένο σηµείο µετρικού 

διαχωρισµού ανάµεσα στα στροφικά τµήµατα ή µεταξύ των στροφών. Για τον παραπάνω 

λόγο οι διασκελισµοί που καλύπτουν τρεις ή περισσότερους στίχους είναι σπάνιοι, καθώς δεν 

είναι πολλά τα µετρικά περιβάλλοντα, στα οποία αυτοί µπορούν να εµφανιστούν, όπου 

δηλαδή το µικρότερο στροφικό τµήµα περιλαµβάνει περισσότερους από δύο – τρεις στίχους. 

Ένα παράδειγµα είναι η sestina, η στροφή της οποίας οργανώνεται µόνο µε εξωτερικούς 

παράγοντες, σε σχέση δηλαδή µε τις άλλες στροφές, χωρίς να υπάρχει υποδιαίρεση στο 

εσωτερικό της:  

107,19-21 Αµµέ γιµές! Το δυνατόν ξουφάριν  

                 που ρίβγει ’που τα µµάτια µου ψιχάδιν 

                 κάµνει στανιόν, και πάγω µε στο δάσος 

109,20-22 κ’ εγώ ’φότις εβίγλισα ’χ τον Πόθον 

                 και πλάσιν ψήφος δεν κάµνει η κυρά µου, 

                 έχασά το κι αξάψα γοιον καµίνιν 

Συνήθως στον διασκελισµό εµπλέκονται δύο γειτονικοί στίχοι. Προφανώς, σε περίπτωση 

υπέρβασης του στίχου είναι αναµενόµενο το υπόλοιπο της συντακτικής ενότητας να περάσει 

στον επόµενο στίχο, και όχι στον µεθεπόµενο κ.ο.κ. Όµως εδώ πρόκειται όχι απλώς για δύο 

γειτονικούς στίχους, αλλά για δίστιχο ως µετρική µονάδα. Οι περισσότερες µετρικές µορφές 

της συλλογής, ανεξαρτήτως της στροφικής τους οργάνωσης, µπορούν να αναλυθούν 

εξολοκλήρου ή ένα τµήµα τους σε δίστιχα. Ο διασκελισµός, λοιπόν, κατά κανόνα 

εφαρµόζεται µεταξύ των στίχων που ανήκουν σε ένα τέτοιο δίστιχο. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα είναι τα strambotti της συλλογής. Το στροφικό τους σχήµα είναι ΑΒΑΒΑΒΓΓ, το 

οποίο µε ευκολία αναλύεται σε τέσσερα δίστιχα: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 στίχοι. Ο διασκελισµός 

εµφανίζεται σχεδόν αποκλειστικά222 στη µετάβαση από τον πρώτο στον δεύτερο, ή από τον 

τρίτο στον τέταρτο κ.ο.κ. στίχο. Αυτό δεν αφορά, φυσικά, µόνο στα strambotti. Το ποίηµα αρ. 

                                                 
222 Η µοναδική εξαίρεση είναι το ποίηµα αρ.39 µε τον ήπιο διασκελισµό που δηµιουργεί η προσφώνηση: 
Χόρτασε κι ακανεί να µε πληγώσης 
και τόσα δεν επλήγωσες κανέναν, 
Πόθε, φταρκεί σε πιον να µε λαβώσης...  
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25 σε οκτάστιχες στροφές (σχήµα ΑΒΒΑΓΑΑΓ) έχει τέσσερις αλλεπάλληλους διασκελισµούς, 

ο καθένας από τους οποίους βρίσκεται στο εσωτερικό του δίστιχου:  

5-6  Φεύγω τους µ’ αγαπούν και την εχθρήµ µου 

        τρέχω, σαν το µωρόν σ’ αυτήν δοµένος· 

7-8  κράζω την λευτεριάν, πεθυµηµένος 

        να’ µουν δηµµένος όλην τη ζωήν µου. 

9-10 ∆ια στρατηλάτης εν το θέληµάµ µου 

         του νου µου κι όπου να διαβή κλουθά του· 

11-12 άνεµον αγκαλίζω και µιτά του 

          στο χιόνιν ζωγγραφίζω την υγειάµ µου. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των διασκελισµών στα τετράστιχα των σονέτων (ΑΒΒΑ ΑΒΒΑ) 

δεν παραβιάζουν την ακεραιότητα του δίστιχου, όπως π.χ. στο σονέτο αρ. 14: 

1-2 Αν τόσην πίστην να διδή στο πειν µου 

      εις όσον στην καρδιάν πλήξες, κυρά µου, 

3-4 έθελαν δειν τ’ αναστενάµατά µου 

      εις τέλος, πριν τελειώσουν την ζωήν µου. 

5-6 Αµµέ διατί βιγλίζεις την πνοήν µου 

      να γνάζη, δεν πιστεύγεις τα λαµπρά µου, 

7-8 γι’ αυτό ο χάρος, ο ποιος εν κοντά µου, 

     θέλει σφαλίσειν απού µιας το δειν µου.  

Τα πιο πάνω παραδείγµατα από τη συλλογή είναι απλώς ενδεικτικά και θα µπορούσαν εύκολα 

να πολλαπλασιαστούν. Σηµαντικό ρόλο στην εµφάνιση αυτού του φαινοµένου κατέχει η 

ευρεία χρήση στην κυπριακή συλλογή (και, φυσικά, στην ιταλική λυρική ποίηση της περιόδου) 

της τεχνικής του παραλληλισµού. Συχνότατα η στροφή οργανώνεται ως σειρά παράλληλων 

ως προς το περιεχόµενο δίστιχων, τα οποία αντιπαραβάλλονται σηµασιολογικά ως συγκλίσεις 

ή αντιθέσεις.      

∆ίδει την βράστην στο λαµπρόν η φύση, 

στο χιόνιν δίδει κρυότην, δίδει ασπράδαν· 

λαµπρόν αχ το λαµπρόν να βγη έναι χρήση, 

το χιόνιν πάλε βγάλλει µαργωµάδαν. 

Μπορεί το χιόνιν το λαµπρόν να σβήση, 

καλά κι αν διώχνη το λαµπρόν την κρυάδα· 

κ’ εµέναν το λαµπρόν µου δε µπυρίζει: 
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βγιαίννει ’που µιαν η ποια πάντα χιονίζει.  (αρ. 48) 

Πρωτίστως αυτό αφορά στο στιχουργικό είδος των strambotti, τα οποία δοµούνται συνήθως 

ως τρία νοηµατικά (αλλά συχνά και συντακτικά, ρυθµικά και φωνολογικά) παράλληλα 

δίστιχα και ακόµη ένα καταληκτικό που συνοψίζει συµπερασµατικά τα προηγούµενα, τη 

διαφορετική υπόσταση του οποίου αναδεικνύει και η διαφορετική από τους προηγούµενους 

στίχους ζευγαρωτή οµοιοκαταληξία. Ωστόσο, οι strambotti δεν είναι το µοναδικό είδος 

ποιητικής σύνθεσης, όπου χρησιµοποιείται παραλληλισµός. Η ίδια τεχνική ακολουθείται µε 

λιγότερη ή µεγαλύτερη συχνότητα σε όλα τα στιχουργικά είδη που απαντούν στη συλλογή. 

Παραθέτω µερικά παραδείγµατα:  

Ballata αρ.77 

Γιατί κυρά µου φεύγει απού ξαυτόν µου 

ήλθα, πουλλιά, µ’ εσάς να καταντήσω· 

γιατί κυρά µου ξάψεν το λαµπρόν µου 

ήλθα στο σκιός σας, δέντρη, να καθίσω… 

Σονέτο αρ. 8 

Τούτα ’ν τα γλυκιά µµάτια που βιγλώντα 

όλως έχασα γω τον εµαυτόν µου; 

Τούτα ’ν τα φρύδια π’ άφτουν το λαµπρόν µου 

και λύπην πάγω δωριανά ζητώντα… 

Sestina αρ.105 

Ώσπου στην δάφνη φύλλον πρασινίζει 

πάντα θέλει µ’ αξάφτειν το λαµπρόν µου· 

ως όπου ηµέρα να γλαµπρίση ο ήλιος, 

τα δάκρυα δεν µου λείβγουν αχ τα µµάτια… 

Terza rima αρ. 97 

Τώρα που ντύθηκε η γη τα δασινά 

και µε τα χόρτα τα χλωρά µορφίζεται, 

εµέν ο πόθος µ’ έντυσεν τα σκοτεινά. 

Η γη τώρα ’χ τα κρυά νερά δροσίζεται 

και κάµνει τα χορτάρια της ν’ αθθίζουσιν 

κ’ εµέναν η καρδούλλα µου εµπυρίζεται… 
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Παρά τον ίδιο αριθµό στίχων, διαφορετική δοµή σε σχέση µε τα strambotti παρουσιάζουν τα 

ποιήµατα σε οκτάστιχες στροφές και οκτασύλλαβο στίχο. Τα ποιήµατα αυτά τείνουν να 

οργανώνουν το συντακτικό υλικό σε τετράστιχα παρά δίστιχα, γεγονός που υποδεικνύεται και 

µέσω της δυνατότητας εµφάνισης διασκελισµών και ανάµεσα στα δίστιχα:    

125,17-20  Σ’ αυτόν σας έναι φανερόν, 

                  εξέρετε πως αγαπώ 

                  πλάσµαν, το δεν είχεν µοιαστόν 

                  ο κόσµος ’που πολλύν καιρόν.  

129, 17-19 Αφότις κ’ η δούλεψή µου 

                  µέλλει να’ ναι πλερωµένη 

                  µε τον χάρον, Χρυσταλλένη 

Αυτό άλλωστε υπαγορεύει και το στροφικό σχήµα αυτών των ποιηµάτων – ΑΒΒΑΑΓΓΑ. 

Ενδιαφέρουσα από αυτή την άποψη είναι η περίπτωση του ποιήµατος αρ. 130, το οποίο 

αποτελείται από δύο οκτάστιχες στροφές. Είναι το µοναδικό ποίηµα αυτού του είδους, όπου η 

στροφή δεν συµπίπτει µε τη συντακτική περίοδο, η οποία αρχίζει από το δεύτερο τετράστιχο 

της πρώτης στροφής και ολοκληρώνεται στο πρώτο τετράστιχο της επόµενης στροφής, 

δηµιουργώντας µε αυτόν τον τρόπο συντακτικο-µετρική διαίρεση του ποιήµατος σε τέσσερα 

τετράστιχα, και όχι δύο οκτάστιχα σύµφωνα µε το σχήµα.    

Μία χαλαρότητα της δοµής παρουσιάζουν και τα ποιήµατα σε τετράστιχες στροφές. Και εδώ, 

όπως στο προηγούµενο παράδειγµα η ολοκλήρωση της µετρικής ενότητας δεν συµπίπτει µε το 

τέλος της συντακτικής, όπως, για παράδειγµα, συµβαίνει µεταξύ της δεύτερης και της τρίτης 

στροφής του ποιήµατος αρ. 143, 5-12:  

Ανεµοζάλη δυνατή µε φοβερίζει  

’ς τόσον οπού βουλήθηκα, Χριστέ, να ρίψω 

την άγκουραν στην θάλασσαν, πριν να συντρίψω  

την πικραµµένην βάρκαµ µου που κόµη ολπίζει, 

ως να’ρτη απού την χάρησ σου ελεµοσύνη 

να λειψ’ η έχθρα κ’ η σκλεριά και βρω λιµιώναν: 

το σώµαν τώρα την ζωήν κ’ εις τον αιώναν 

το πνεύµαµ µου το ταπεινόν µ’ εσέν να µείνη.  

Ακόµα µία περίπτωση είναι το εκτεταµένο ποίηµα αρ. 104, αποτελούµενο από είκοσι 

τετράστιχες στροφές. Το συγκεκριµένο ποίηµα είναι µετάφραση ενός από τα ποιήµατα του 
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Tebaldeo, το ιταλικό πρότυπο όµως είναι σε terza rima. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι ο κύπριος 

στιχουργός, µολονότι µεταβάλλει τη µετρική δοµή του ιταλικού κειµένου αναπτύσσοντας το 

κάθε τρίστιχο σε τετράστιχο, καταφέρνει ωστόσο να διατηρήσει τις ιδιαιτερότητες της 

σύνταξης του προτύπου. Έτσι, στην πρώτη στροφή µεταδίδεται ο διασκελισµός και το 

πέρασµα στην επόµενη στροφή χωρίς παύση:  

104, 1-8 ∆ούλος δεν επεθύµησεν ’ς κανέναν 

              τόπον την λευτεριάν, ’δε τον χειµώναν 

              ξυλάριν επεθύµησεν λιµιώναν 

              ωσάν εγώ το στρέψιµόν σου σέναν, 

             θαρώντα να ’βρω βούθεια στα διαβάζω 

              να σβήσω µερτικόν αχ το λαµπρόν µου· 

              κ’ εσού ’κόµη δεν ήρτες εις αυτόν µου 

              για τούτον δεν σιγώ ν’ αναστενάζω. 

Και οι αντίστοιχες στροφές του Tebaldeo: 

              Non espetto giamai con tel desio 

              Servo la liberta, ne nave porto, 

              Con qual ho il tuo ritorno espettato io 

              Sperando a tanti mal trovar conforto, 

              Passato è il tempo e non ti veggio anchora 

              Dovresti pur venire se non sei morto  

Όπως έχω αναφέρει πιο πάνω, όσο πιο µεγάλη είναι η έκταση της µετρικής ενότητας, τόσο 

περισσότερη συντακτική αυτοτέλεια αυτή θα έχει, και το αντίστροφο. Έτσι, στις τερτσίνες το 

να συνεχίζει η συντακτική περίοδος στο επόµενο τρίστιχο δεν αποτελεί ένα φαινόµενο hapax. 

Ωστόσο, οι πραγµατικοί διασκελισµοί από ένα τρίστιχο στο άλλο δεν συµβαίνουν και το 

τρίστιχο λειτουργεί ως βασική µονάδα δόµησης του κειµένου όσο από τη µετρική, τόσο και 

από τη συντακτική άποψη. Οι διασκελισµοί στο εσωτερικό του τρίστιχου παρατηρούνται 

αρκετά συχνά, όµως η εµφάνισή τους εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη γενική οργάνωση 

του λόγου. Έτσι, τα ποιήµατα αρ. 97-99, τα περισσότερα τρίστιχα των οποίων οργανώνονται 

µε την τεχνική του παραλληλισµού, έχουν µειωµένο αριθµό διασκελισµών σε σχέση µε τα 

υπόλοιπα ποιήµατα. Κατά κανόνα οι διασκελισµοί αυτοί εµφανίζονται στην πρώτη και στην 

τελευταία στροφές, οι οποίες λειτουργούν ως εισαγωγή και επίλογος του κεντρικού µέρους 

της σύνθεσης και έχουν διαφορετική συντακτική οργάνωση (χωρίς παραλληλισµό). 
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Παραθέτω ως παράδειγµα δύο τρίστιχα του κεντρικού µέρους και το καταληκτικό τρίστιχο 

(98, 10-15, 28-30): 

Αν είν’ και ζω µε δίχα της καρδιάς µου 

όµως γιατί κυρά µου µε κηβεύγει 

αρέσκει µου ό τι αρέσει της θεάς µου. 

Η νιότη µου στα πάθη αν κιντυνεύγη 

γιατί κυρά µου θέλει να παθιάζω 

γλυκιά µου φαίνονται όσα µου δουλεύγει.  

Αχ την κυράµ µου µέλλεται να γιάνης 

πληγή µου, κι’ αφόν στέκεται σ’ αυτόν της 

η ’γειά σου, µεν βαριέσαι να σωπάνης 

Ασφαλώς, όταν δεν υπάρχει παραλληλισµός, ο διασκελισµός εµφανίζεται πιο συχνά και 

µπορεί να βρίσκεται στο εσωτερικό οποιουδήποτε από τα τρίστιχα του ποιήµατος, προτιµάται 

όµως ο διασκελισµός ανάµεσα στον πρώτο και τον δεύτερο στίχο του τρίστιχου παρά µεταξύ 

του δεύτερου και του τρίτου223.  

Τέλος, τα ποιήµατα σε ζευγαρωτή οµοιοκαταληξία, τα οποία δεν έχουν κάποια σταθερή 

στροφική οργάνωση, καθώς αποτελούνται από µία σειρά αδιάφορου αριθµού «στιχουργικών 

στοιχείων» (Σταύρου, 2004, 120) – δίστιχων, επιτρέπουν διασκελισµούς όσο στο εσωτερικό 

του δίστιχου, τόσο και ανάµεσα στα δίστιχα (για τους διασκελισµούς βλ. πιο πάνω), και η 

εµφάνιση ή όχι του διασκελισµού εναπόκειται στον ποιητή, ο οποίος «απελευθερώνεται» από 

τους περιορισµούς της µετρικής δοµής που επιβάλλονται από τα άλλα µετρικά σχήµατα. Από 

αυτή την άποψη είναι ενδιαφέρον να δούµε πώς αξιοποιείται αυτή η επιλογή στο ποίηµα σε 

ζευγαρωτούς δεκαπεντασύλλαβους αρ.114, το οποίο είναι µετάφραση ενός από τα σονέτα του 

Sannazaro:   

Τούτα ’ν εκείνα τα µαλλιά ξανθά τα χρουσαφένα 

που µ’ έδησεν ο Έρωτας που δεν <ε ο>κνός για µένα; 

Τούτα ’ν τα µµάτια τα γλυκιά στα ποια κρατεί το βλέµµα 

που πήρεν αντάµ µε’δασιν τέλεια που µεν το πνεύµα; 

Τούτο ’ν το χιόνον τ’ άσπρον κρυόν και καθαρόν ρουπίνιν 

απού µ’ εβάλεν στο λαµπρόν κι αξάφτω στο καµίνιν; 
                                                 
223 Ο Beltrami (2002, 64) αναφέρει ότι στην τερτσίνα του ∆άντη κατά κανόνα συνδυάζονται µέσω διασκελισµού 
ο πρώτος και ο δεύτερος στίχος, και  λιγότερο συχνά ο δεύτερος και ο τρίτος.   
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Τούτα ’ν τα χέρια τα’µορφα που σύραν του ξουφάριν 

που στην καρδιάµ µου βάφτηκεν κ’ είναι µε τόσην χάρην; 

Τούτα ’ν τα πόδια της τιµής απ’ όπου να πατήσουν 

έχουν συνήθιν µυρωδιάς τραντάφυλλον να αθθίσουν; 

Τούτα ’ν τα λόγια τα γλυκιά τ’ αγγελοµετρηµένα 

απού ’ν σµιµένα µε τιµήν και πράµατ’ αγιασµένα; 

Τις είχεν χάρες ότοσες σ’ αιώνας των αιώνων, 

έλεγ’ αντάν εξύπνησα, κ’ είδα τον ήλιον µόνον.  

Το ιταλικό πρότυπο: 

Son questi i bei crin d’oro, onde m’avvinse 

Amor, che nel mio mal non fu mai tardo? 

Son questi gli occhi, ond’uscì ’l caro sguardo, 

Ch’entro ’l mio petto ogni vil voglia estinse? 

È questo il bianco avorio, che sospinse  

La mente inferma al foco, ove tutt’ardo? 

Mani, e voi m’avventaste il crudel dardo, 

Che nel mio sangue allor troppo si tinse? 

Son queste le mie belle amate piante, 

Che riveston di rose, e di viole 

Ovunque ferman l’orme oneste e sante? 

Son queste l’alte angeliche parole? 

Chi ebbe, dicev’ io, mai glorie tante? 

Quando apersi, oimè, gli occhi, e vidi il Sole.  

Οι µεταφράσεις της κυπριακής συλλογής συνήθως αποδίδουν αρκετά πιστά όχι µόνο το 

περιεχόµενο, αλλά και τα δοµικά χαρακτηριστικά του πρωτότυπου ποιήµατος. Κατά κανόνα 

µεταφέρεται η µετρική µορφή του προτύπου, αλλά, όπως είδαµε και από άλλα παραδείγµατα 

σε αυτό το κεφάλαιο, καταβάλλονται προσπάθειες για τήρηση και της συντακτικής δοµής του, 

κάτι που παρατηρείται ακόµα και όταν η µετρική µορφή µεταβάλλεται (όπως στο ποίηµα αρ. 

104). Στην προκειµένη περίπτωση στο ιταλικό κείµενο, αν και σε όλη την έκτασή του 

χρησιµοποιείται η τεχνική του παραλληλισµού, υπάρχει αρκετά περίπλοκη σύνταξη µε 

διασκελισµούς, ένθετες προτάσεις, αλλαγή σειράς όρων κτλ. Στο επίπεδο διατύπωσης ο 

σηµασιολογικός παραλληλισµός των δίστιχων δεν επιφέρει τον συντακτικό τους 
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παραλληλισµό και στηρίζεται αποκλειστικά στο ρητορικό σχήµα αναφοράς: Son questi / È 

questo /Son queste και στην αναφορική πρόταση, η οποία όµως δεν επαναλαµβάνεται σε κάθε 

δίστιχο. Στην κυπριακή εκδοχή του ποιήµατος επιλέγεται µία πιο συµµετρική οργάνωση, το 

κυρίαρχο στοιχείο της οποίας είναι η ισοµετρία. Το ποίηµα δεν έχει διασκελισµούς, και 

σχεδόν πάντα τηρείται η συντακτική αυτοτέλεια και των ηµιστιχίων. Η σύνταξη είναι πιο λιτή, 

πιο «φυσική» (γραµµική) και προσοµοιάζει µε αυτή που συνηθίζεται στο δηµοτικό τραγούδι. 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η απλή σύνδεση των προτάσεων µε το συµπλεκτικό και  και 

το αναφορικό που/ απού. Από την άλλη πλευρά, και σε αυτό το ποίηµα εµφανίζεται το τυπικό 

«πετραρχικό» λεξιλόγιο στην κυπριακή εκδοχή του. Σε σχέση µε αυτό είναι ενδιαφέρον ότι 

αρκετά από τα σταθερά ρυθµικο-συντακτικά και λεκτικά σχήµατα που απαντούν στη συλλογή 

σε διαφορετικά µετρικά περιβάλλοντα µεταφέρονται και εδώ. Για παράδειγµα, το σχήµα «τα 

γλυκιά µµάτια κείνα» (7,1) στα µετρικά συµφραζόµενα του δεκαπεντασύλλαβου αποκτά τη 

µορφή «Τούτα ’ν τα µµάτια τα γλυκιά» (114, 3). Σχεδόν αναλλοίωτο µεταφέρεται το σχήµα 

«και τα ξανθά µαλλιά τα χρουσαφένα» (7,2)  - «Τούτα ’ν εκείνα τα µαλλιά ξανθά τα 

χρουσαφένα» (114,1). Υπάρχει, τέλος, και ένας απόηχος του δίστιχου «και τα συνήθια, 

πού’χουν φυτρωµένα / µε στην καρδιάµ µου δροσινά κι αθιούσιν» (7,7-8), ο οποίος 

µετατρέπεται σε «Τούτα ’ν τα πόδια της τιµής απ’ όπου να πατήσου / έχουν συνήθιν µυρωδιάς 

τραντάφυλλον να αθθίσουν» (114,9-10), οπού κανένα από αυτά τα δύο δεν αποδίδει ακριβώς 

το ιταλικό πρότυπο. Οι παραπάνω αλλαγές οφείλονται εν µέρει στο γεγονός πως η 

µεγαλύτερη έκταση του δεκαπεντασύλλαβου από τον ενδεκασύλλαβο, ασφαλώς, απαιτούσε 

την ανάπτυξη του περιεχοµένου. Ταυτόχρονα, είναι ενδιαφέρον ότι από τη µία πλευρά ο 

ποιητής εντάσσει το ποίηµα στο πετραρχικό σύστηµα, προσθέτοντας στον στίχο, για 

παράδειγµα, τη φράση καθαρόν ρουπίνιν – τυπική πετραρχική µεταφορά για τα χείλη. Από 

την άλλη πλευρά, µεταφράζοντας την ιταλική φράση angeliche parole της δίνει µία τυπική 

µορφή ενός σύνθετου που καλύπτει το δεύτερο ηµιστίχιο – αγγελοµετρηµένα, το οποίο 

αποτελεί γνώριµο στοιχείο του δηµοτικού τραγουδιού. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι ο στιχουργός 

του συγκεκριµένου ποιήµατος πειραµατίζεται, αποσκοπώντας στον υφολογικό συµφυρµό των 

δύο συστηµάτων και στη δηµιουργία ενός καινούργιου συστήµατος, το οποίο διαθέτει τη δίκη 

του αυτόνοµη αισθητική λειτουργία.   

Η στενή σχέση µεταξύ της µετρικής µορφής και της σηµασιολογικής πλευράς του κειµένου 

αντικατοπτρίζει τη βαθιά κατανόηση από τον ποιητή των µετρικών κανόνων και των δύο 

παραδόσεων, κάτι που υποδεικνύει την αφοµοίωση εκ µέρους του και των δύο µετρικών 

συστηµάτων, του ιταλικού και του ελληνικού. Πρόκειται, µε άλλα λόγια, για ποιητή (ή 
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ποιητική σχολή στην περίπτωση που ο δηµιουργός δεν είναι ένας), ο οποίος έχει αναπτυχθεί 

ως δηµιουργός στο πλαίσιο και των δύο παραδόσεων εσωτερικεύοντας τους µετρικούς τους 

κανόνες και τον «µηχανισµό» λειτουργίας τους, και αναπτύσσοντας µε τη σειρά του ένα 

καινούριο, δικό του ποιητικό κράµα στο πλαίσιό τους.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ολ
έσ
ια 
Φέ
ντι
να



 191 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Στο καταληκτικό σηµείο της διατριβής επανερχόµαστε στο ερώτηµα που έχει τεθεί στον τίτλο 

- ποιά είναι η µετρική ταυτότητα της συλλογής; Για να απαντηθεί το ερώτηµα είναι χρήσιµο 

να γίνει µία ανακεφαλαίωση των βασικών µετρικών χαρακτηριστικών της και των 

συµπερασµάτων που έχουν προκύψει από την έρευνα:   

1. Η συλλογή περιλαµβάνει µεγάλη ποικιλία µέτρων. Τα περισσότερα ποιήµατα είναι 

γραµµένα σε ενδεκασύλλαβο στίχο, ο οποίος µεταφέρεται στον ελληνικό ποιητικό χώρο από 

τον ιταλικό. Η εµφάνισή του στη συλλογή αποτελεί και την πρώτη, από όσο γνωρίζουµε, 

απόπειρα χρήσης του στίχου αυτού στην ελληνική λογοτεχνική παραγωγή. Μολονότι σε 

γενικές γραµµές ο ποιητής (ή ποιητές) της συλλογής χειρίζεται άρτια το συγκεκριµένο είδος 

στίχου, ωστόσο οι διαφορές µε την ιταλική πρακτική είναι εµφανείς. Στον κυπριακό 

ενδεκασύλλαβο, όπως αυτός εµφανίζεται στη συλλογή, υπάρχει µία έκδηλη τάση προς τον 

ιαµβικό ρυθµό. Συγκεκριµένα, οι στίχοι στους οποίους τονίζεται η τρίτη (έντονα προτιµητέα 

από τον Πετράρχη) ή έβδοµη συλλαβή είναι πολύ λίγοι. Παρατηρείται, δηλαδή, περισσότερο 

µία γενική τάση προς αποφυγή του τονισµού των µονών συλλαβών και διατήρηση του 

ιαµβικού βαδίσµατος του στίχου, παρά µία προσπάθεια απόλυτης µίµησης των ιταλικών 

µετρικών προτύπων. Εκτός αυτού, ο δηµιουργός (ή οι δηµιουργοί) της κυπριακής συλλογής 

προσφεύγει σε ανορθόδοξες για την ιταλική µετρική παράδοση της εποχής επιλογές ως προς 

τον τονισµό του στίχου. Ενώ στον ιταλικό ενδεκασύλλαβο ο τονισµός της 4ης ή της 6ης 

συλλαβής αποτελεί κανόνα, ο τόνος σε αυτές τις συλλαβές σε ορισµένους στίχους της 

κυπριακής συλλογής απουσιάζει. Αυτό το γεγονός οδηγεί σε υπονόµευση της 

χαρακτηριστικής διαίρεσης του ιταλικού ενδεκασύλλαβου σε a-maiore και a-minore. Με άλλα 

λόγια, το µετρικο-ρυθµικό προφίλ των ενδεκασύλλαβων στίχων της συλλογής, παρόλο που ο 

στίχος προέρχεται από την ιταλική ποιητική παράδοση, δεν καθορίζεται αποκλειστικά από την 

παράδοση αυτή, αλλά και από τις απαιτήσεις του νέου γλωσσικού και πολιτισµικού 

περιβάλλοντος, στο οποίο µεταφέρεται ο ενδεκασύλλαβος224. 

Ο ιταλικής προέλευσης ενδεκασύλλαβος της κυπριακής ανθολογίας συνυπάρχει και µε 

στίχους, οι οποίοι ανήκουν αποκλειστικά στην ελληνική στιχουργική παράδοση, όπως ο 

                                                 
224 Όπως επισηµαίνει ο Jiří Levý (1974, 125) αναφορικά µε τη µεταφορά µετρικών σχηµάτων κατά τη 
µετάφραση, «ο ποιητικός ρυθµός βασίζεται γενικά στα προσωδιακά χαρακτηριστικά του γλωσσικού υλικού 
<...> ,σκοπός της µετάφρασης είναι η απόδοση των προσωδιακών (ηχητικών) χαρακτηριστικών του στίχου σε 
µία άλλη γλώσσα, και όχι η αντιγραφή του µετρικού σχήµατος του προτύπου <...>, πάντα είναι προτιµότερο να 
διατηρηθεί και να µεταδοθεί η αισθητική ποιότητα παρά να αντιγραφεί µηχανικά το µέτρο», να διατηρηθεί 
δηλαδή το ίδιο αισθητικό αποτέλεσµα κατά την πρόσληψη στη γλώσσα - πηγή και στη γλώσσα – στόχο. 
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δεκαπεντασύλλαβος και ο ιαµβικός οκτασύλλαβος. Οι επιλογές του δηµιουργού / των 

δηµιουργών της συλλογής συµπληρώνονται από µία οµάδα πρωτότυπων στίχων προσωπικής 

έµπνευσης, η επινόηση των οποίων πιθανώς να οφείλεται στις προσπάθειες του ποιητή να 

ακολουθήσει µία από τις εκφάνσεις της αναγεννησιακής στιχουργικής πρακτικής, η οποία 

αποσκοπούσε στη δηµιουργία νέων ειδών στίχων. Έτσι, στη βάση των παραδοσιακών 

ελληνικών στίχων (δεκαπεντασύλλαβου και οκτασύλλαβου) σχηµατίζονται ο 

δωδεκασύλλαβος, ο δεκατρισύλλαβος και ο δεκαεξασύλλαβος (ως συνδυασµός δύο 

τροχαϊκών οκτασύλλαβων) στίχοι. Ο ποιητής της συλλογής, λοιπόν, όχι απλώς χειρίζεται 

δεξιοτεχνικά τους ήδη υπάρχοντες στην εποχή του στίχους, αλλά εµφανίζεται και ως 

προλάτης στους µετρικούς «πειραµατισµούς» και αναζητήσεις για πρωτότυπα είδη στίχων 

που παρατηρούνται στον ελληνικό λογοτεχνικό χώρο πολύ µεταγενέστερα από αυτόν. 

2. Παρουσιάζει ενδιαφέρον και ο χειρισµός µετρικών φαινοµένων, όπως η συνίζηση, η οποία 

χρησιµοποιείται µε φειδώ, χωρίς να παραβιάζεται το γλωσσικό αίσθηµα του αναγνώστη ή 

ακροατή. Η συνίζηση στη συλλογή απαντά ως επί το πλείστον στο µέσο τµήµα του στίχου (ή 

του ηµιστιχίου όταν πρόκειται για στίχους µε σταθερή τοµή) στο σηµείο συνάντησης δύο 

συντακτικών συνόλων, δηµιουργώντας µία µελωδική µετάβαση από το ένα στο άλλο. Με 

αυτή την τεχνική, η οποία χρησιµοποιούνταν και από τους ιταλούς σύγχρονους του κύπριου 

δηµιουργού ποιητές, ο στίχος αποκτά µία ιδιαίτερη µουσικότητα.  

3. Όπως είναι γνωστό, στην εποχή κατά την οποία συγγράφονται τα ποιήµατα της συλλογής η 

οµοιοκαταληξία, η οποία σήµερα ίσως µας φανεί «φτωχή» λόγω του ότι στο µεγαλύτερο 

ποσοστό της είναι γραµµατική, κατέχει ιδιαίτερο ρόλο στην ηχητική και νοηµατική οργάνωση 

των ποιητικών κειµένων. Η συλλογή δεν αποτελεί εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα, καθώς οι 

οµοιοκαταληξίες εδώ συχνά εµφανίζονται ως λέξεις – κλειδί, οι οποίες αντικατοπτρίζουν το 

βασικό νόηµα του ποιήµατος. Αξιοπρόσεκτη είναι και σε αυτήν την περίπτωση η ικανότητα 

του κύπριου ποιητή να ισορροπεί µεταξύ του πετραρχικού πνεύµατος και της παραδοσιακής 

στιχουργίας, στα όρια της οποίας αυτός παραµένει αντλώντας για οµοιοκαταληξίες τους 

λεξικούς τύπους από το κοινό για τα ελληνικά έργα της εποχής «απόθεµα».   

4. Για πρώτη φορά στην ελληνική ποίηση εισάγονται διάφορα ιταλικά στιχουργικά είδη, τα 

οποία ο κύπριος ποιητής χειρίζεται µε δεξιοτεχνία, όσο στην εξωτερική τους ρύθµιση, τόσο 

και στην εσωτερική µετρικο-συντακτική οργάνωσή τους, επιδεικνύοντας την ικανότητά του 

να συνταιριάζει τη µετρική µορφή µε τη σηµασιολογική πορεία του κειµένου. Στις 

µεταφράσεις διακρίνεται προσπάθεια να αποδοθούν πιστά όλες οι αποχρώσεις του ιταλικού 

προτύπου, ακόµη και όταν πρόκειται για διασκελισµούς σε αντίστοιχα µε το ιταλικό πρότυπο 
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σηµεία. Ταυτόχρονα, ο κύπριος ποιητής δεν διστάζει να πειραµατιστεί µε τις καθιερωµένες 

ιταλικές µορφές.  

 

Παρατηρώντας το σύνολο των µετρικών χαρακτηριστικών της κυπριακής συλλογής 

συµπεραίνω ότι η τελευταία αποτελεί ένα ζωντανό διάλογο ανάµεσα στις δύο παραδόσεις, την 

ιταλική και την ελληνική. Η εξέλιξη της λογοτεχνίας είναι µία διαδικασία, η οποία διέρχεται 

από διάφορα στάδια. Ιδιαίτερα στις περιόδους µετάβασης από το ένα στάδιο στο άλλο είναι 

σύνηθες φαινόµενο οι ποιητές να δέχονται επιδράσεις ντόπιας ή ξένης προέλευσης και 

προσθέτοντας το προσωπικό τους στίγµα να δηµιουργούν ένα καινούργιο ποιητικό σύστηµα, 

δίνοντας έτσι νέα ώθηση στην πρόοδο της λογοτεχνίας. Παρόµοια και ο κύπριος ποιητής (ή 

ποιητική σχολή), µεταφράζοντας και χρησιµοποιώντας τεχνικές της σύγχρονής του ιταλικής 

ποίησης, στοχεύει στην ανάπτυξη της τοπικής λογοτεχνίας. Αυτό αποδεικνύεται και από ένα 

ευρύ φάσµα στιχουργικών ειδών που συµπεριλαµβάνονται στη συλλογή: ποιήµατα καθαρά 

πετραρχικής διάθεσης, µελικές συνθέσεις αυλικού χαρακτήρα, ποιήµατα ψευδο-λαϊκού ύφους, 

ακόµη και δηµιουργίες σατιρικού (αντιπετραρχικού) χαρακτήρα (όπως το ποίηµα αρ. 27 

«Παιδαγωγός»).  Όλες αυτές οι συνθέσεις που ανθολογούνται στη συλλογή δεν δοµούνται σε 

κενό χώρο, αλλά στα θεµέλια της ελληνικής παράδοσης. Το στιχουργικό αποτέλεσµα αυτής 

της σύνθεσης διαφορετικών στοιχείων διαθέτει δικά του χαρακτηριστικά και δική του 

αισθητική λειτουργία. Πρόκειται, λοιπόν, για αδιαµφισβήτητα προικισµένο ποιητή (ή ποιητές 

µιας σχολής), ο οποίος εισάγει καινούργια είδη στίχων, νέους τρόπους χρήσης 

οµοιοκαταληξίας, άγνωστες στον ελληνικό λογοτεχνικό χώρο της εποχής του µετρικές µορφές, 

πλάθοντας το προσωπικό του στυλ µέσα στο πλαίσιο ενός ευρέως διαδεδοµένου στον 

ευρωπαϊκό λογοτεχνικό χώρο ρεύµατος.  

Η όσµωση αυτή των δύο πολιτισµών, η συνάντηση της ελληνικής ανατολής µε την ιταλική 

δύση στη στιχουργία της συλλογής παριστάνεται ευκρινώς στον στίχο, παράφραση του 

οποίου αποτελεί και ο τίτλος της διατριβής. Ο στίχος «ήρτα ’πού την Ανατολήν στην ∆ύσην» 

του strambotto αρ. 64 ενσωµατώνει ένα διαδεδοµένο στην προφορική και γραπτή ελληνική 

παράδοση τυποποιηµένο σχήµα, το οποίο απαντά στα µετρικά συµφραζόµενα του 

δεκαπεντασύλλαβου σε δύο βασικές ρυθµικο-συντακτικές µορφές: είτε αυτό καλύπτει το 

δεύτερο ηµιστίχιο εξολοκλήρου (όπως, λόγου χάρη, στα δηµοτικά τραγούδια: «Κι οι κλώνοι 

του ν’ απλώνονται σ’ Ανατολή και ∆ύση», «Κάπου πόλεµος γίνεται ’σ Ανατολή και ∆ύση» ή 

στον Ερωτόκριτο (Α1234): «Μίσεψε κι άµε γύρισε σ’ Ανατολή και ∆ύση»), είτε οι δύο έννοιες 

τοποθετούνται ξεχωριστά σε δύο ηµιστίχια (όπως, λόγου χάρη, στο παραδοσιακό: «Τ’ αηδόνια 
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της Ανατολής και τα πουλιά της ∆ύσης»). Στην κυπριακή συλλογή ο στίχος «ήρτα ’πού την 

Ανατολήν στην ∆ύσην» είναι ενδεκασύλλαβος και συνεπώς αυτά τα δύο ρυθµικο-συντακτικά 

σχήµατα δεν µπορούσαν να αξιοποιηθούν στη δεδοµένη τους µορφή. Η ενσωµάτωση όµως 

του σχήµατος από τον κύπριο ποιητή είναι τέτοια που θα µπορούσε να αντιστοιχήσει και στις 

δύο του µορφές, δηλαδή ως πρώτο ηµιστίχιο του δεκαπεντασύλλαβου, δηλαδή ως οξύτονος 

οκτασύλλαβος (Ήρτα ’πού την Ανατολήν... =  Τ’ αηδόνια της Ανατολής...) ή ως δεύτερο 

ηµιστίχιο, δηλαδή ως παροξύτονος επτασύλλαβος (...Ανατολήν στην ∆ύσην = ...’σ Ανατολήν 

και ∆ύσην). Ταυτόχρονα, ενώ χρησιµοποιείται ο ενδεκασύλλαβος, το τονικό σχήµα που 

επιλέγεται δεν είναι κανονικό για τα ιταλικά δεδοµένα,  καθώς τονίζονται οι 1 8 10 συλλαβές 

του στίχου, το οποίο όµως αποτελεί ένα από τα συνηθισµένα τονικά σχήµατα του 

παραδοσιακού δεκαπεντασύλλαβου (ενός µέρους του).   

Ο στιχουργός του συγκεκριµένου ποιήµατος της συλλογής µεταφέρει, λοιπόν, το 

παραδοσιακό αυτό σχήµα από τον δεκαπεντασύλλαβο στον ενδεκασύλλαβο µεταβάλλοντας 

αναπόφευκτα τον ιταλικό στίχο, δηµιουργώντας  µία νέα εκδοχή του. Στον στίχο αυτό 

συµπυκνώνεται και το βασικό χαρακτηριστικό της µετρικής ταυτότητας της συλλογής, η 

όσµωση δηλαδή της ελληνικής παράδοσης µε την ιταλική αναγεννησιακή στιχουργία.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α'  

Πίνακας 1. Ενδεκασύλλαβος. Μετρικο-ρυθµικά σχήµατα.  

Γεν. σύν.: 0,1 %         Γεν. σύν.: 33,55 %            Γεν. σύν.: 55,68%           Γεν. σύν.: 10,45%                    Γεν.σύν.: 0,05 % 

 

 

2 τόνοι 3 τόνοι  4 τόνοι 5 τόνοι 6 τόνοι 

6 10 - 1(0,05%) 

4 10 - 1(0,05%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συν.: 0,1 % 

2 6 10 - 296 (16,33%) 

4 6 10 - 137 (7,62%) 

1 6 10 - 62 (3,42%) 

4 8 10 - 49 (2,7%) 

3 6 10 - 19 (0,99%) 

2 8 10 - 11 (0,6%) 

2 4 10 - 7 (0,38%) 

1 4 10 - 7 (0,38%) 

4 7 10 - 5 (0,27%) 

6 8 10 - 4 (0,22%) 

3 8 10 - 3 (0,16%) 

1 8 10 - 1 (0,05%) 

2 5 10 - 1 (0,05%) 

Συν.: 33,22% 

2 4 6 10 - 250 (13,85%) 

1 4 6 10 - 234 (12,91%) 

2 6 8 10 - 116 (6,4%) 

2 4 8 10 - 98 (5,4%) 

1 4 8 10 - 75 (4,13%) 

4 6 8 10 - 38 (2,09%) 

1 3 6 10 - 32 (1,76%) 

1 6 8 10 - 18 (0,99%) 

2 4 7 10 - 17 (0,93%) 

2 5 8 10 - 12 (0,66%) 

1 4 7 10 - 5 (0,27%) 

3 6 8 10 - 3(0,16%) 

1 3 8 10 - 1(0,05%) 

Συν.: 49,6% 

2 4 6 8 10 - 75 (4,13%) 

1 4 6 8 10 - 39 (2,15%) 

1 3 6 8 10 - 11 (0,6%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συν.: 6,88% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ----------- 

4 5 10 - 2 (0,11%) 

6 7 10 - 4 (0,22%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συν.: 0,33% 

1 2 6 10 - 9 (0,49%) 

2 3 6 10 - 26 (1,43%) 

2 3 8 10 - 1 (0,05%) 

3 4 6 10 - 5 (0,27%) 

4 5 8 10 - 6 (0,33%) 

2 4 5 10 - 2 (0,05%) 

2 5 6 10 - 4 (0,22%) 

1 5 6 10 - 2 (0,11%) 

2 6 7 10 - 38 (2,09%) 

1 6 7 10 - 6 (0,33%) 

3 6 7 10 - 4 (0,22%) 

4 6 7 10 - 2 (0,11%) 

2 6 9 10 - 4 (0,22%) 

1 6 9 10 - 2 (0,11%) 

4 6 9 10 - 1 (0,05%) 

 

 

 

Συν.: 6,08% 

1 2 4 6 10 - 3 (0,16%) 

1 2 4 8 10 - 2 (0,11%) 

1 2 6 8 10 - 2 (0,11%) 

2 3 6 8 10 - 10 (0,49%) 

1 3 4 8 10 - 1 (0,05%) 

2 4 5 8 10 - 3 (0,16%) 

1 4 5 8 10 - 2 (0,11%) 

2 4 5 7 10 - 1(0,05%) 

1 4 5 7 10 – 1 (0,05%) 

2 4 6 7 10 - 19 (1,04%) 

1 4 6 7 10 - 10 (0,55%) 

1 3 6 7 10 - 1 (0,05%) 

1 4 6 9 10 - 3 (0,16%) 

2 4 6 9 10 - 2 (0,11%) 

2 3 6 7 10 - 3 (0,16%) 

1 2 6 7 10 - 1 (0,05%) 

2 3 6 9 10 - 2 (0,11%) 

2 4 5 6 10 - 1 (0,05%) 

Συν.: 3,57% 

1 3 4 6 8 10 -1 

(0,05%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συν.: 0,05% 
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Πίνακας 2. Ενδεκασύλλαβος. Συχνότητα εµφάνισης τόνων. 
 
Συλλαβή I  II III IV V VI VII VIII IX       X 

Συχνότητα 

εµφάνισης 

29,3%(

28,3%) 

49% 6,7% 

(4%) 

60,9% 2% 

(0,7%) 

82,7% 6,5% 

(1,5%) 

31,9% 0,7%     100% 

 

Πίνακας 3. Επτασύλλαβος. Μετρικο-ρυθµικά σχήµατα. 
1 τόνος 2 τόνοι 3 τόνοι 

6 – 5 (2,1%) 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο: 2,1 % 

2 6 – 109 (45,6%) 

1 6 – 17 (7,1%) 

4 6 – 14 (5,9%) 

3 6 – 2 (0,8%) 

 

 

 

 

Σύνολο: 59,4% 

2 4 6 – 38 (15,9%) 

1 4 6 – 30 (12,6%) 

1 3 6 – 12 (5%) 

2 3 6 – 7  (2,9%) 

2 5 6 – 2  (0,8%) 

1 2 6 – 1  (0,4%) 

1 5 6 – 1  (0,4%) 

3 4 6 – 1  (0,4%) 

Σύνολο: 38,4% 

 

Πίνακας 4. Επτασύλλαβος. Συχνότητα εµφάνισης τόνων. 
 

Συλλαβή I   II  III  IV  V VI  

Συχνότητα 

εµφάνισης 

25,5% 

(0,4%) 

65,7% 9,3% 

(5,8%) 

34,7% 1,2% 

 

100% 
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Πίνακας 5. Τροχαϊκός οκτασύλλαβος. Μετρικο-ρυθµικά σχήµατα. 
 

 

Πίνακας 6. Τροχαϊκός οκτασύλλαβος. Συχνότητα εµφάνισης τόνων. 
 
 
Συλλαβή Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V VI VII 

Συχνότητα 

εµφάνισης  

42,17% 12,28% 

(8,2%) 

70,6% 6,26% 

(1,68%) 

37,1% 0% 100% 

Πίνακας 7. Ιαµβικός οκτασύλλαβος. Μετρικο-ρυθµικά σχήµατα. 
 
2 τόνοι 3 τόνοι 4 τόνοι 

Προπαροξύτονοι Οξύτονοι Προπαροξύτονοι Οξύτονοι Προπαροξύτονοι Οξύτονοι 

2 6 - 11 (15,7%) 

1 6 - 2 (2,9%) 

4 6 - 2 (2,9%) 

 

 

 

Σύνολο: 21,5% 

2 8 - 1 (1,4%) 

 

 

 

 

 

Σύνολο: 1,4% 

2 4 6 - 7 (10%) 

1 4 6 - 5 (7,1%) 

2 3 6 - 1 (1,4%) 

 

 

 

Σύνολο: 18,5% 

2 4 8 - 16 (22,9%) 

1 4 8 - 10 (14,3%) 

4 6 8 - 3 (4,3%) 

3 6 8 - 2 (2,9%) 

2 5 8 - 2 (2,9%) 

2 6 8 - 1 (1,4%) 

Σύνολο: 48,6% 

1 2 4 6 - 1 (1,4%) 

 

 

 

 

 

Σύνολο: 1,4% 

1 4 6 8 - 2 (2,9%) 

2 4 6 8 - 1 (1,4%) 

2 3 6 8 - 1 (1,4%) 

1 4 5 8 - 1 (1,4%) 

1 3 5 8 - 1 (1,4%) 

 

Σύνολο: 8,6% 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 τόνοι 3 τόνοι 4 τόνοι 

3 7 – 113 (27,22%) 

1 7 – 22 (5,30%) 

2 7 – 15 (3,61%) 

5 7 – 9   (2,16%) 

 

 

 

 

Σύνολο: 38,31%  

1 3 7 – 69 (16,62%) 

3 5 7 – 55 (13,25%) 

1 5 7 – 52 (12,53%) 

2 5 7 – 17 (4,09%) 

2 3 7 – 16 (3,86%) 

3 4 7 – 12 (2,89%) 

1 4 7 – 5 (1,20%) 

2 4 7 – 2 (0,48%) 

Σύνολο: 55,18% 

1 3 5 7 – 20 (4,82%) 

1 3 4 7 – 7 (1,69%) 

2 3 5 7 – 1 (0,24%) 

 

 

 

 

 

Σύνολο: 6,75% 
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Πίνακας 8. Ιαµβικός οκτασύλλαβος. Συχνότητα εµφάνισης τόνων. 
 
Συλλαβή Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V VI VII VII Ι 

Συχνότητα 

εµφάνισης 

31,4% 

(30%) 

60% 

 

7,1% 

(4,3%) 

68,6% 

 

5,7% 

(4,3%) 

55,7% 0% 58,6% 

Πίνακας 9. ∆εκαπεντασύλλαβος µε προπαροξύτονο το πρώτο ηµιστίχιο. Μετρικο-
ρυθµικά σχήµατα. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 τόνοι 4 τόνοι 5 τόνοι 6 τόνοι 

4 6 / 14 - 1 (0,5%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο: 0,5% 

 

2 6 / 10 14 - 12 (6,5%) 

4 6 / 10 14 - 5 (2,7%) 

2 6 / 9 14 - 4 (2,2%) 

1 6 / 10 14 - 3 (1,6%) 

2 6 / 12 14 - 2 (1,1%) 

4 6 /12 14 - 2 (1,1%) 

6 / 10 12 14 - 1 (0,5%) 

1 6 / 9 14 - 1 (0,5%) 

3 6 / 10 14 - 1 (0,5%) 

1 4 6 / 14 - 1 (0,5%) 

2 4 6 / 14 - 1 (0,5%) 

 

 

 

 

 

Σύνολο: 17,7% 

1 4 6 / 10 14 - 9 (4,8%) 

1 4 6  / 9 14 - 4 (2,2%) 

2 4 6 / 10 14 - 4 (2,2%) 

1 6 / 9 11 14 - 2 (1,1%) 

2 6 / 10 12 14 - 2 (1,1%) 

4 6 / 9 12 14 - 2 (1,1%) 

1 4 6 / 12 14 - 2 (1,1%) 

2 4 6 / 12 14 - 2 (1,1%) 

1 6 / 10 12 14 - 1 (0,5%) 

2 6 / 9 11 14 - 1 (0,5%) 

2 6 / 10 11 14 - 1 (0,5%) 

4 6 / 10 12 14 - 1 (0,5%) 

5 6 / 9 12 14 - 1 (0,5%) 

1 3 6 / 9 14 - 1 (0,5%) 

1 3 6 / 10 14 - 1 (0,5%) 

2 4 6 / 9 14 - 1 (0,5%) 

Σύνολο: 18,7% 

 

2 4 6 / 10 12 14 - 4(2,2%) 

2 4 6 / 9 12 14 - 4(2,2%) 

1 4 6 /10 12 14 - 3 (1,6%) 

1 4 6 / 10 11 14 - 1 (0,5%) 

1 2 4 6 / 10 14 - 1 (0,5%) 

1 3 6  / 10 12 14 - 1 (0,5%) 

2 3 6 / 9 12 14 - 1 (0,5%) 

1 4 6 / 9 12 14 - 1 (0,5%) 

1 4 6 / 9 11 14 - 1 (0,5%) 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο: 9% 
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Πίνακας 10. ∆εκαπεντασύλλαβος µε οξύτονο το πρώτο ηµιστίχιο. Μετρικο-ρυθµικά 
σχήµατα. 
  
3 τόνοι 4 τόνοι 5 τόνοι 6 τόνοι 

2 8 / 14 - 1 (0,5%) 

4 8 / 14 - 1 (0,5%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο: 1% 

4 8 / 10 14 - 7 (3,8%) 

2 8 / 10 14 - 6 (3,2%) 

4 8 / 12 14 - 5 (2,7%) 

2 8 / 9 14 - 1 (0,5%) 

4 8 / 9 14 - 1 (0,5%) 

1 4 8 / 14 - 1 (0,5%) 

1 6 8 / 14 - 1 (0,5%) 

4 6 8 / 14 - 1 (0,5%) 

 

 

 

 

Σύνολο: 12,2% 

2 4 8 / 10 14 - 16 (8,6%) 

1 4 8 / 10 14 - 15 (8,1%) 

2 4 8 / 12 14 - 8 (4,3%) 

1 4 8 / 9 14 - 4 (2,2%) 

1 4 8 / 12 14 - 4 (2,2%) 

2 4 8 / 9 14 - 4 (2,2%) 

4 8 / 9 12 14 - 3 (1,6%) 

2 6 8 / 10 14 - 2 (1,1%) 

2 8 / 10 12 14 - 1 (0,5%) 

2 5 8 / 10 14 - 1 (0,5%) 

2 4 6 8 /14 - 1 (0,5%) 

 

Σύνολο: 31,8% 

 

2 4 8 / 9 12 14 - 4 (2,2%) 

1 4 8 / 10 12 14 - 2 (1,1%) 

2 4 8 / 10 12 14 - 2 (1,1%) 

1 4 8 / 9 12 14 - 1 (0,5%)  

2 4 8 / 10 11 14 - 1 (0,5%) 

2 5 8 / 10 12 14 - 1 (0,5%) 

2 3 8 / 10 12 14 - 1 (0,5%) 

1 4 6 8 / 12 14 - 1 (0,5%) 

1 4 6 8 / 10 14 - 1 (0,5%) 

2 6 8 / 10 12 14 - 1 (0,5%) 

2 4 6 8 / 10 14 - 1 (0,5%) 

 

Σύνολο: 8,4% 

 

Πίνακας 11. ∆εκαπεντασύλλαβος. Συχνότητα εµφάνισης τόνων. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 12. ∆ωδεκασύλλαβος. Μετρικο-ρυθµικά σχήµατα. 
 

Συλλαβή I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 

Συχνότητα 

εµφάνισης 

 

33,9% 

  

49,4% 

 

3,2% 

 

72% 

 

1,6% 

 

51% 

 

0% 

 

53,8% 

 

21% 

 

58,6% 

 

3,8% 

 

34,4% 

 

0% 

 

100% 

3 τόνοι 4 τόνοι 5 τόνοι 

οξύτονοι προπαροξύτονοι οξύτονοι προπαροξύτονοι οξύτονοι προπαροξύτονοι 

2 6 12 – 1 (1,9%) 
 
 
 
 
 
 
Σύνολο: 1,9% 

4 8 10 – 9 (17,3%) 
2 8 10 – 3 (5,8%) 
2 6 10 – 3 (5,8%) 
4 6 10 – 1 (1,9%) 
 
 
 
Σύνολο: 30,8% 
  

2 4 6 12 – 2 (3,8%) 
1 4 8 12 – 1 (1,9%) 
4 8 9 12 – 1 (1,9%) 
4 6 9 12 – 1 (1,9%)  
  
 
 
Σύνολο: 9,5% 

2 4 6 10 – 8 (15,5%) 
2 4 8 10 – 6 (11,5%) 
1 4 8 10 – 5 (9,6%) 
1 4 6 10 – 4 (7,7%) 
2 3 6 10 – 1 (1,9%) 
2 3 8 10 – 1 (1,9%) 
4 5 8 10 – 1 (1,9%) 
Σύνολο: 50% 

1 4 6 8 12 – 1 (1,9%) 
1 4 8 10 12 – 1 (1,9%) 
 
 
 
 
 
Σύνολο: 3,8% 

1 4 5 8 10 – 1 (1,9%) 
2 3 6 8 10 – 1 (1,9%) 
 
 
 
 
 
Σύνολο: 3,8% 
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Πίνακας 13. ∆ωδεκασύλλαβος. Συχνότητα εµφάνισης τόνων. 
 

Πίνακας 14. ∆εκατρισύλλαβος µε προπαροξύτονο το πρώτο ηµιστίχιο. Μετρικο-ρυθµικά 
σχήµατα.  
 

 

Πίνακας 15. ∆εκατρισύλλαβος µε οξύτονο το πρώτο ηµιστίχιο. Μετρικο-ρυθµικά 
σχήµατα.  
 
3 τόνοι 

 
4 τόνοι 5 τόνοι 6 τόνοι 

4 8 / 12 - 2 (1,6%) 

2 8 / 12 - 1 (0,8%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο: 2,4% 

 

2 8 /10 12 - 4 (3,3%) 

2 4 8 / 12 - 3 (2,5%) 

1 4 8 / 12 - 3 (2,5%) 

4 8 / 9 12 - 3 (2,5%) 

4 8 /10 12 - 2 (1,6%) 

2 8 / 9 12 - 1 (0,8%) 

4 6 8 / 12 - 1 (0,8%) 

3 8 /10 12 - 1 (0,8%) 

1 8 / 11 12 - 1 (0,8%) 

2 5 8 / 12 - 1 (0,8%) 

 

Σύνολο: 16,4%  

 

1 4 8 / 10 12 - 5 (4,1%) 

2 4 8 / 10 12 - 5 (4,1%) 

2 4 8 / 9 12 - 5 (4,1%) 

1 4 6 8 / 12 - 3 (2,5%) 

1 4 8 / 9 12 - 1 (0,8%) 

2 6 8 / 10 12 - 1 (0,8%) 

2 6 8 / 9 12 - 1 (0,8%) 

4 6 8 / 9 12 - 1 (0,8%) 

2 4 6 8 / 12 - 1 (0,8%) 

2 5 8 / 9 12 - 1 (0,8%) 

4 5 8 / 9 12 - 1 (0,8%) 

Σύνολο: 20,4% 

2 4 5 8 / 9 12 - 2 (1,6%) 

1 3 4 8 / 9 12 - 1 (0,8%) 

1 4 6 8 / 10 12 - 1 (0,8%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο: 3,2% 

Πίνακας 16. ∆εκατρισύλλαβος. Συχνότητα εµφάνισης τόνων. 
 
Συλλαβή I II III  IV  V VI  VII  VIII  IX  X XI XII  
Συχνότητα 

εµφάνισης 
18,9% 59,9% 4,1% 64% 4,1% 63,1% 0 % 42,6% 35,2% 34,4% 1,6% 100% 

Συλλαβή I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Συχνότητα 

εµφάνισης 

25% 50% 5,7% 80,7% 3,8% 44,2% 0 % 59,6% 3,8% 86,5% 0 % 15,4% 

3 τόνοι 4 τόνοι 5 τόνοι 6 τόνοι 

2 6 /12 - 6 (4,9%) 

4 6 / 12 - 2 (1,6%)  

3 6 /12 - 1 (0,8%) 

 

 

 

 

Σύνολο: 7,3% 

 

2 6 /9 12 - 13 (10,7%) 

2 6 /10 12 - 6 (4,9%) 

4 6 /10 12 - 7 (5,7%) 

2 4 6 / 12 - 7 (5,7%) 

4 6 / 9 12 - 3 (2,5%) 

1 4 6 / 12 - 2 (1,6%) 

1 6 / 10 12 - 2 (1,6%) 

Σύνολο: 32,7% 

2 4 6 /10 12 - 7 (5,7%) 

2 4 6 /9 12 - 7 (5,7%) 

1 4 6 /9 12 - 2 (1,6%) 

13 6 /9 12 - 1 (0,8%) 

13 6/10 12 - 1 (0,8%) 

2 4 6 /11 12 - 1 (0,8%) 

 

Σύνολο: 15,4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο: 0% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β'   

Ι.  Κατάλογος αλλαγών του τονισµού στους στίχους της έκδοσης.  
Ανίσως – ανισώς  

Στην  έκδοση υιοθετείται ο τύπος «ανίσως» που σε γενικές γραµµές είναι αποδεκτός και δεν 

δηµιουργεί προβλήµατα ρυθµού. Μια φορά µόνο χρησιµοποιείται ο τύπος «’νισώς» µετά από 

αποβολή του αρχικού φωνήεντος. Από την άλλη πλευρά, ο τύπος «ανισώς» απαντά 

συστηµατικά στην κυπριακή γραµµατεία της περιόδου (Το Χρονικό του Μαχαιρά, Φιορ δε 

Βερτού) και θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και στη συλλογή στις περιπτώσεις, όταν το 

απαιτεί το µετρικό συγκείµενο. Έτσι, στα ποιήµατα 142 και 147, γραµµένα σε οµαλούς 

τροχαϊκούς οκτασύλλαβους χωρίς εµφανείς ρυθµικές διαταραχές του τροχαϊκού βαδίσµατος 

(όπως, για παράδειγµα, συµβαίνει στα οκτασύλλαβα ποιήµατα της σειράς 116-120, 122-124, 

126-130) θεώρησα πιο κατάλληλο τον τύπο «ανισώς».    

142,17 ανισώς κι ο φωτοδότης  (αντί: ανίσως ο φωτοδότης) 

147,1 ανισώς και µε λυτρώση (αντί: ανίσως και µε λυτρώση) 

Επίσης, έγινε αλλαγή στον στίχο 87,18, όπου η συνίζηση µεταξύ των λέξεων φτιώ και ανίσως 

επιφέρει σύγκρουση δύο τόνων, η οποία αναιρείται µε την αντικατάσταση του τύπου 

«ανίσως» µε τον τύπο «ανισώς»: 

87,18 δεν φτιώ^ανισώς κ’ εσού µορφύτερή’ σαι  

(αντί: δεν φτιώ^ανίσως κ’ εσού µορφύτερή’ σαι)  

 

Τώρα – τωρά. 

Και οι δύο τύποι χρησιµοποιούνται εναλλακτικά στην έκδοση. Στον στίχο 90,10 αλλάζω τον 

τύπο «τώρα» σε «τωρά», καθώς ο τόνος του πρώτου βρίσκεται στην πέµπτη µετρική συλλαβή 

και σε συνδυασµό µε την τρίτη δηµιουργεί πολύ ισχυρή ρυθµική διαταραχή.  

90,10 ∆ίκιον έναι τωρά να τραγουδήσης (αντί: ∆ίκιον έναι τώρα να τραγουδήσης) 

 

Αντάν – άνταν.  

Παρόλο που η εκδότρια επιλέγει τη συστηµατική χρήση του τύπου «αντάν», τις πλείστες 

φορές ο τύπος αυτός καθίσταται προβληµατικός, καθώς επιφέρει σύγκρουση δύο τόνων. Για 

τον πιο πάνω λόγο είναι προτιµότερη η αντικατάσταση του τύπου αυτού µε τον τύπο «άνταν», 

ο οποίος χρησιµοποιείται επίσης στον Μαχαιρά και στο κυπριακό δηµοτικό τραγούδι: 

52,8 που δίδει τέλος άνταν νά’ χουβ βάρος (αντί: που δίδει τέλος αντάν νά’ χουβ βάρος)    
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53,2 γοιον άνταν δουν και λείψη τους το θάρος (αντί: γοιον αντάν δουν και λείψη τους το 

θάρος) 

75,44 γιατί,^άνταµ µε θωρείς, δεν ξανανιώννεις; (αντί: γιατί,^αντάµ µε θωρείς, δεν 

ξανανιώννεις;) 

86,32 κι οµπρός οπίσω δίδω το^άνταν ρίσης (αντί: κι οµπρός οπίσω δίδω το^αντάν ρίσης ) 

86,34 γιατί^άνταθ θέλης θέλω να το δώσω (αντί: γιατί^αντάθ θέλης θέλω να το δώσω )  

100,29 παρ’ άντα σφίξη την καρδιάµ µου αύρα (αντί: παρ’ αντά σφίξη την καρδιάµ µου αύρα)  

114,4 που πήρεν άνταµ µέ ’δασιν τέλεια ’που µεν το πνεύµα; (αντί: που πήρεν αντάµ µέ ’δασιν 

τέλεια ’που µεν το πνεύµα;) 

116,3 άνταν είδα^ο πικραµµένος  (αντί: αντάν είδα^ο πικραµµένος) 

116,29 άνταλ λέγ’ η Χρυσταλλένη (αντί: αντάλ λέγ’ η Χρυσταλλένη) 

116,35 <άνταν> καί ’δεν και γρικώ της (αντί: <αντάν> καί ’δεν και γρικώ της) 

117,23 ’δε να λέγης άνταβ βάζω (αντί: ’δε να λέγης αντάβ βάζω) 

129,22 ’δε πού’ν ότοιµ’ άνταρ ρίσης (αντί: ’δε πού’ν ότοιµ’ αντάρ ρίσης) 

147,13 µ’ άνταν είν’ φτωχός εις χρεία (αντί: µ’ αντάν είν’ φτωχός εις χρεία) 

 

Έδωκεν – εδώκεν, έκλαψα – εκλάψα. 

Η χρήση και των δύο από τους διπλούς ρηµατικούς τύπους όπως οι πιο πάνω (αλλά και 

έκαψεν – εκάψεν, έκλαψα – εκλάψα, έγραψα – εγράψα, έχασα – εχάσα, άξαψα – αξάψα, δίδεις 

– διδείς) είναι δυνατή225. Εντούτοις, εκεί που η συγκεκριµένη επιλογή της έκδοσης καθιστά 

προβληµατική τη ρυθµική µορφή του στίχου, προβαίνω σε αλλαγές. Αναφέροµαι 

συγκεκριµένα στους στίχους 71,2 και 90, 12. 

71,2 όσον εδώκεν στην κυράµ µου η φύση (αντί: όσον έδωκεν στην κυράµ µου η φύση)226 

90,12 γιατί τόσον εκλάψα κι απού τώρα (αντί: γιατί τόσον έκλαψα κι απού τώρα)227 

 

Κάλλιον – καλλιόν  

Ο τύπος καλλιόν, ο οποίος επίσης χρησιµοποιείται στον Μαχαιρά και στα κυπριακά «Άνθη 

Χαρίτων», καθιστά πιο οµαλό το ρυθµικό βάδισµα στους παρακάτω στίχους:  

104,24: την ήθελα καλλιόν παρά βασίλειον (αντί: την ήθελα κάλλιον παρά βασίλειον)  

88,12: Καλλιόν εν ποθαµµένος (αντί: Κάλλιον εν ποθαµµένος)  

                                                 
225 Το πρόβληµα αυτό εξετάζεται και από τη Marcheselli Loukas  (1991α, 323-324).  
226 Βλ. επίσης Λ. Πολίτης (1955, 180). 
227 Η Σιαπκαρά- Πιτσιλλίδου στο Lexique (1975) δεν αναφέρει αυτόν τον τύπο, όµως ο συγκεκριµένος τύπος 
υπάρχει στον Ερωτόκριτο (Γ841).  
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Ουδέ – ούδε / µηδέ(ν) – µήδε(ν) 

Στους παρακάτω στίχους η αλλαγή αποσκοπεί στην αποφυγή σύγκρουσης δύο τόνων: 

20,6 που µέραν ούδε νύχταν δεν σιγίζει 

109,11δεν ήτον ούδε νιώθει ί̂ντα ’ν η βράστη 

119,29 κι ούδε θέλω την φιλιάσ σου. 

71,3 ουδέ ’ς κανέναν πάθος µήδε κάψα 

79,13 φοβώντα µήδεν ένι 

93, 67 να µήδεν σε βιγλίση   

94,74 Λοιπόν παρακαλώ σε µήδεν πάψης  

95,12 και πιον να µήδεν κρύψη – από ξαυτόν µου, 

101,40 ζηµιές και πλήξες, πάθη µήδε ζίνες. 

120,8 µήδεν πης πως την µακκώννω. 

124,11 και φοβώντα µήδεν πούσι  

130,6 µήδε θέλω να φυλάξω 

133,7 ωστόσον µήδεν λείψετε να µεν παρακαλήτε 

141,2 και µήδεν δης του µελανιού ο του χαρτιού την ύλην, 

153,24 καθόλου µήδεν ζαλιστής αχ τ’ άρµατά του.228 

 

Θεά – θέα. 

Ο κανονικός τονισµός της λέξης θεά στον δεκατρισύλλαβο στίχο 102,13 µετακινήθηκε στην 

πρώτη συλλαβή (θέα) για µετρικούς λόγους. Αυτή την επιλογή προτείνουν επίσης ο Λ. 

Πολίτης (1955, 180) και ο Peri (1996, 94). Ο ίδιος τύπος «θέα» υπάρχει και στον στίχο 138,21 

(τα σπλάχνα το λοιπόν άννοιξε, θέα)  

Αν αγαπώ την θέαµ µου κ’ εκείνη µέναν (αντί: αν αγαπώ την θεάµ µου κ’ εκείνη µέναν) 

Βλ. επίσης δηµοτικό στίχο µε τον ίδιο τονισµό: 

ένε όµορφη κη ωραία 

’σαν την Αφροδίτην θέαν229  

 

                                                 
228 Στον τελευταίο στίχο (153,24) δεν πρόκειται για σύγκρουση δύο τόνων, όµως ο τόνος σύµφωνα µε την 
έκδοση βρίσκεται στην πέµπτη συλλαβή ενώ µε τη µετακίνησή του θα βρίσκεται στην τέταρτη, πιο κανονική για 
τον ιαµβικό ρυθµό.   
229 Σακελλάριος, 1991, 151 (αρ 45. «Εικόνος περιγραφή»).   
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ΙΙ.  Άλυτο παραµένει το πρόβληµα ερµηνείας, καταγραφής και, στην προκειµένη περίπτωση, 

µετρικής ανάλυσης ορισµένων στίχων του ποιήµατος αρ. 27 («Παιδαγωγός»). Η ανεύρεση 

του ιταλικού του προτύπου (Camillo Scroffa, εισαγωγικό σονέτο Cantici di Fidenzio 

Glottochrysio Ludimagistro)230 οδηγεί σε µερικές διαφοροποιήσεις του κυπριακού κειµένου, 

όπως αυτό καταγράφεται από τη Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδου. Στην παρούσα µελέτη υιοθετώ τις 

προτάσεις του Pecoraro (ο πρώτος στίχος µετά από τον Legrand) για τους εξής στίχους: 

27,9 Οϊµοί πολυόµµατος, θωρώ εις όσον σώννω 

Ω! είµι πολυόµµατος, θωρώ εις όσον σώννω (Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδου) 

Hei mihi! io veggio bene apertamente (ιταλικό κείµενο) 

ωι µι πολλιοµατοσ θορο εισοσον σοννο (χειρόγραφο)        

27,12 µε δυναστείαν ότοσην κ’ η πεθυµιά µου  

µε δυναστείαν ότοσ’ ειν’ κ’ η πεθυµιά µου (Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδου)  

con tal violentia, che continuamente (ιταλικό κείµενο) 

µεδιναστιαν οτοσιν κιπειθιµιαµου (χειρόγραφο)  

Παραµένει άλυτο το αίνιγµα των στίχων 27,5-6: 

Αν δήτε την εξαίρετον µορφήν πεδάντε 

τόµου και τόσα υµν’ άστρον που µαρτυρίζω (Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδου) 

Στη συγκεκριµένη µορφή το κείµενο δεν είναι ικανοποιητικό ούτε από την άποψη του 

νοήµατος, ούτε από την άποψη του µέτρου. Ο τόνος στην έβδοµη συλλαβή, µη κανονικός για 

αυτό το είδος στίχου, δεν έχει παρατηρηθεί σε κανένα άλλο δεκατρισύλλαβο. 

Το ιταλικό κείµενο: 

Se vedeste l’eximia alta beltate 

dell’ acerbo lanista del mio core 

Το χειρόγραφο: 

Αν διτε τιν εξερετον µορφιν που δατε 

τοµου και τοσα υ(;)µναστρο(;)ν που µαρτιριζο 

  

                                                 
230 Pecoraro, 1976, 105-106.  
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Τα περισσότερα ερωτήµατα προκαλεί η λέξη  υ(;)µναστρο(;)ν στο 27,6. ∆εν είναι κατανοητό 

για πιο από τα [ι] πρόκειται, όπως και αν όντως το χειρόγραφο αποδίδει ρον στο τέλος της 

λέξης ή ίσως ρου (σε άλλα σηµεία του χειρογράφου ο συνδυασµός ον γράφεται κανονικά µε 

δύο ψηφία, βλ. στον πρώτο στίχο τη λέξη εξερετον). Επιπλέον, το µέτρο υπαγορεύει να είναι 

µία λέξη µε τόνο ή στην πρώτη της συλλαβή (έκτη θέση στον στίχο), δηλαδή στον φθόγγο [ι], 

ή στην τελευταία (όγδοη θέση). Για τους παραπάνω λόγους ο συγκεκριµένος στίχος δεν 

λαµβάνεται υπόψη κατά την ανάλυση του δεκατρισύλλαβου.    

Ακολουθώντας τον Pecoraro (1976, 110-111, υποσ. 18) στο ποίηµα αρ. 4,2 αλλάζω τη γραφή 

«κλύση» σε «κλείση», η οποία συµφωνεί µε το ιταλικό πρότυπο: 

Άµετε, πλήξες, πάθη και λαµπρά µου, 

σ’ εκείνην απού βάλθην να µε κλείση 

Το ιταλικό  

Doglia mia acerba e voi sospiri ardenti, 

Andate a quell ache in pregion mi serra. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ'   

ΡΙΜΑΡΙΟ.  
 
Συντοµογραφίες:  
bal. – ballata  
barz. – barzeletta 
canz. – canzone  
dist. – ποίηµα σε ζευγαρωτή οµοιοκαταληξία  
madr. – madrigale 
ottav. – ποίηµα σε οκτάστιχες στροφές (διαφορετικές από το strambotto)  
zing. – zingaresca  
sest. – sestina  
sest. rima – ποίηµα σε εξάστιχες στροφές 
son. – σονέτο   
stramb. - strambotto ή stanze per strambotti  
terz. – terza rima  
tetr. – ποίηµα σε τετράστιχες στροφές 
 
 
ΠΑΡΟΞΥΤΟΝΕΣ ΟΜΟΙΟΚΑΤΑΛΗΞΙΕΣ 
 
Α – Α 
ΑΒΡΑ   
αύρα – να’ βρα – µαύρα  100, 29:31:33, terz.  
  
Α∆ΑΝ   
ασπράδαν – µαργωµάδαν – κρυάδαν231  48, 2:4:6, stramb.  
γλυκάδαν – κοκκινάδαν  84, 5:9, bal. 
γλυκάδαν – κρυάδαν – πικράδαν  99, 5:7:9, terz.  
  
ΑΛΛΙΑ  
φάλλια – µάλια*  150, 9:10, dist. 
  
ΑΜΑΝ   
κάµαν – πράµαν – κλάµαν  101, 11:13:15, terz.  
κλάµαν – κάµαν  77, 25:27, bal.  
κλάµαν – πράµαν  129, 30:31, ottav. 
κλάµαν – τράµαν – πράµαν  51, 2:4:6, stramb.  
πράµαν – κλάµαν  152, 3:4, dist. 
πράµαν – φάµαν  92, 9:10, canz. 
στάµαν – κλάµαν  136, 3:5, son.  
  
ΑΜΑΣ  
µιτά µας – γρικά µας – λαµπρά µας  80, 5:7:9, bal. 

                                                 
231 Η έκδοση δίνει τον τύπο κρυάδα, στο χειρόγραφο (292, 22) αρχικά γράφει κρυάδα και πάνω από τη λέξη 
προστίθεται το τελικό ν.   
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’νόµατά µας – κρυφά µας  137, 19:22, son. 
  
ΑΜΙΑ  
ποτάµια – άδεια – χάδια * 40, 2:4:6, stramb. 
  
ΑΝΤΑ   
πάντα – αµάντα  93, 27:30, canz. 
πάντα (επίρ.) – πάντα (ουσ.)  141, 9:10, dist. 
  
ΑΝΤΑΝ   
αµάνταν – πάντα* 138, 13:14, dist. 
 149, 11:14, son. 
  
ΑΡΙΑ   
βουνάρια – χορτάρια  95, 29:30, zing. A(a)  
  
ΑΣΣΑΣ  
φιλιάς σας – συντροφιάσ σας  133, 9:10, dist. 
  
ΑΤΙΑ   
αµµάτια – µονοπάτια  118, 5:7, barz.  
  
ΑΨΑ  
γράψα – κάψα (ουσ.) – άψα – αξάψα  23, 1:4:5:8, son. 
κάψα (ουσ.) - άψα  71, 3:4, madr. 
 
A – E  
 
ΑΡΤΕΣ   
σάρτες – ναύτες*  126, 30:31, ottav.  
  
ΑΣΕ   
έκραζά σε – πολησµόνησά σε  119, 26:28, barz. 
ξηγάσαι – θλιβάσαι – παραπονάσαι  75, 9:11:13, stramb. 
  
ΑΣΤΕ   
συντροφιάστε – γρικάστε – θλιβάστε – παρηγοράστε  155, 1:4:5:8, ottav. 
  
ΑΤΕ   
αποβγάτε – τιµάται  4, 7:8, stramb.  
θλιβάται – παραπονάται – µετράται – φυράται  24, 1:4:5:8, canz. 
καυκάται – λυπάται – αγρικάται  67, 2:4:6, stramb. 
λυπάται – ξηγάται – ξηκολλάται – κοιµάται  24, 9:12:13:16, canz. 
παινάται – ξηγάται – λυπάται  23, 9:11:13, son. 
ψηφάται – βιγλάται  45, 7:8, stramb. 
  
ΑΨΕΣ   
γράψες – κάψες  104, 25:28, tetr. 
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Α – Ι  
 
Α∆ΙΝ   
άδην – χράδι*  8, 11:12, son. 
λαγκάδιν – άδην - ….232  118, 6:8:9, barz. 
λιβάδιν – οµάδιν – πηγάδιν  42, 1:3:5, stramb.  
σηµάδιν – οµάδιν - βράδυν – πηγάδιν 10, 1:4:5:8, son. 
χράδιν – οµάδιν  137, 20:21, son. 
  
ΑΖΙ   
αγιτιάζει – απολογιάζει – κράζει – φωνάζει  121, 1:4:5:8, ottav. 
αναγκάζει – παθιάζη – κράζει – βιάζει  128, 9:12:13:16, ottav. 
απολογιάζει – χοχλάζει – φυράζει  100, 23:25:27, terz. 
γνάζει – αναστενάζει – παθιάζει  94, 69:72:73, canz.  
ζενιάζει – συνεργάζει – σκοτεινιάζει – πειράζει  90, 31:34:35:38, canz. 
κοιτάζει – κοπιάζει  78, 19:21, sest. rima 
λογαριάζη – αγκατιάζη  9, 10:12, son. 
ξιάζει – αναγκάζει  86, 22:23, canz. 
παθιάζει – αναστενάζει – πνάζει  75, 17:19:21, stramb. 
πνάζει – παθιάζει – στεντιάζει  60, 2:4:6, stramb. 
φυράζει – αγιτιάση*   118, 33:35, barz. 
χοχλάζη – πειράζη  104, 49:52, tetr. 
  
ΑΖΙΣ  
παθιάζεις – πειράζεις – κοπιάζης  38, 1:3:5, stramb. 
πειράζης – βιάζεις  96, 6:7, zing. 
πειράζης – κουριάζης – γελάσης*  117, 13:15:16, barz.  
τρατιάζεις – στεντιάζεις  153, 1:2, dist. 
  
ΑΘΙ   
µάθη – πάθη (ουσ.)  104, 70:71, tetr. 
πάθη (ουσ.) – µάθη  95, 20:21, zing. A(a)   
  
ΑΘΙΝ  
µάθειν – πάθειν  92, 48:49, canz. 
  
ΑΘΙΣ  
πάθης – µάθης  141, 5:6, dist. 
  
ΑΛΛΙ  
βγάλλει – κάλλη 94, 41:42, canz. 
θάλλει – άλλην* 72, 2:3, madr. 
  
ΑΛΛΙΝ  
άλλην – βαβάλλιν  55, 7:8, stramb. 
  
ΑΜΙΣ  

                                                 
232 Υπάρχει κενό σε αυτό το σηµείο του χειρογράφου. 
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κάµης – δράµης  134, 5:6, dist. 
  
ΑΜΝΙ   
κάµνει – λάµνει – κάµνει  100, 41:43:45, terz.  
ΑΝΙ  
Αριστοφάνη – να’ νι  141, 17:18, dist. 
γλυκάνη – γιάνη  153, 27:28, dist. 
  
ΑΝΝΙ   
φτάννει – καταλαµβάννη  138, 17:18, dist. 
  
ΑΝΙΣ   
ποθάνης – γιάνης – σωπάνης  98, 26:28:30, terz. 
  
ΑΠΙΝ   
αγάπην – αζάπην  147, 10:11, tetr. 
  
ΑΡΙ  
βάρη – ζοχάριν – πάρη* 116, 38:39:40, barz. 
βάρη – χάρην – θάρη* 131, 10:12:14, son. 
ξουφάρι – ζοχάρι – παρη 116, 46:47:48, barz. 
πάρη – χάρην*  28, 7:8, stramb. 
στα’ ρη – ζοχάριν – πάρη* 116, 14:15:16, barz. 
φεγγάρι – βάρη 104, 45:48, tetr. 
χάροι – ζοχάριν – πάρη* 116, 22:23:24, barz. 
  
ΑΡΙΝ  
βουνάριν – ζοχάριν – πάρη*  116, 30:31:32, barz. 
βουνάριν – φεγγάριν  88, 1:4, canz.  
βουνάριν – χάδιν – βράδυν*  116, 2:4:5, barz. 
ξουφάριν – χάρην  114, 7:8, dist. 
ξουφάριν – χάρην – κουφάριν  30, 1:3:5, stramb. 
νικάρην – χάρην  146, 1:2, dist. 
χάρην – ζοχάριν – πάρη*  116, 6:7:8, barz. 
χάρην – κουφάριν  92, 67:68, canz. 
χνάριν – λιθάριν  41, 7:8, stramb. 
  
ΑΡΙΣ  
Άρης – γιουδικάρεις  153, 11:12, dist. 
  
ΑΡΤΙΝ  
επαραδάρτην – πειράστην*  93, 15:18, canz. 
  
ΑΣΙ  
δάση – αγιδιάση  88, 9:10, canz. 
 111, 29:30, sest. A(a) 
δάση – πνάση  111, 22:23, sest. A(a) 
δάση – φτάση  111, 7:8, sest. A(a) 
 111, 14:15, sest. A(a) 
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 137, 5:8, son. 
δάση – φυράση – πνάση  101, 17:19:21, terz. 
δάση – φωλιάση  95, 30:31, zing. 
δάση – χορτάση  111, 33:34, sest. A(a) 
µοιάση – πιάση  1, 10:11, ottav. 
µοιράσι – συγκεράσει – αγκατιάσει – χάσει  86, 11:14:15:18, canz. 
πετάση – φτάση 1, 14:15, ottav. 
πιάση – γελάση 115, 1:2, dist. 
πνάση – µοιάση – αγιτιάση  20, 10:12:14, son. 
  
ΑΣΙΣ  
διαβάσης – φτιάσης  104, 73:76, tetr. 
πιάσης – φτάσης  104, 42:43, tetr. 
πιάσης – χάσης  92, 38:39, canz.  
φυράσης – φτιάσης  86, 26:27, canz. 
  
ΑΣΚΙ  
χάσκει – πάσκει  1, 6:7, ottav. 
  
ΑΣΤΙΝ  
βράστην – πειράστην  19,10:13, son. 
επλάστην – πειράστην - κοπιάστην  93, 29:32:33, canz. 
εργάστην – ετζενιάστην  148, 3:4, dist. 
πειράστην – Πλάστην  133, 19:20, dist. 
  
ΑΤΙΣ  
µιτά της – καρδιά της 90, 22:23, canz. 
  
ΑΝΤΙΣ  
εµορφιάν της – αφεντιάν της – λαλιάν της  116, 18:20:21, barz. 
θωριάν της – φιλιάν της  154, 1:4, tetr. 
οµορφιάν της – µισεµάν της  94, 56:59, canz. 
  
ΑΦΤΙ  
βλάφτει – άφτει  92, 25:26, canz. 
  
ΑΨΙ  
άψη –  βλάψη – πάψη  118, 48:50:51, barz. 
άψη –  κλάψη  95, 8:9, zing. A(a) 
άψη –  προσάψη  150, 25:26, dist. 
πάψη – κάψη  152, 11:12, dist. 
  
ΑΨΙΝ  
κλάψειν – γράψειν  140, 1:2, dist. 
  
ΑΨΙΣ  
γράψης – κλάψης  104, 9:12, tetr. 
 150, 3:4, dist. 
πάψης – γράψης  94, 74:75, canz. 
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 Α – Ο 
ΑΒΡΟ  
µελλά’βρω –  Ταύρο  146, 5:6, dist. 
  
ΑΖΟ  
αναστενάζω – µοιάζω  122, 6:7, ottav. 
αναστενάζω – παθιάζω  117, 33:35, barz. 
αποδιαβάζω – διαβάζω  132, 3:4, dist. 
διαβάζω – αναστενάζω  93, 60:63, canz. 
 104, 5:8, tetr. 
διαβάζω – παθιάζω – στεντιάζω  57, 1:3:5, stramb. 
διαβάζω – στιµιάζω – αναστενάζω  65, 1:3:5, stramb. 
παθιάζω –  γουριάζω – βάζω  117, 20:22:23, barz. 
παθιάζω – διαβάζω – κοπιάζω – πνάζω – γουριάζω – κράζω  103, 14:15:16:17:18:19, terz. 

A(a)A(a)A(a) 
παθιάζω – διαβάζω – πουγνάζω – διστάζω  91, 31:34:35:38, canz. 
παθιάζω – κοπιάζω – διαβάζω   70, 1:3:5, stramb. 
παθιάζω – κοπιάζω – πειράζω  98, 14:16:18, terz. 
παθιάζω – παραδιαβάζω – απεικάζω  102, 17:19:21, terz. 
παθιάζω – πεικάζω  126, 22:23, ottav. 
πειράζω – διαβάζω – αναστενάζω  21, 9:11:13, son. 
πνάζω – αναστενάζω  78, 29:30, sest. rima 
φτιάζω – ξανακράζω  94, 30:31, canz. 
  
ΑΘΟ  
πάθω – µάθω  132, 15:16, dist.  
  
ΑΘΟΣ  
πάθος – βάθος  54, 7:8, stramb. 
  
ΑΛΛΟΣ  
κάλλος – άλλος  94, 46:49, canz. 
  
ΑΝΝΟ  
βαστάννω – παθθάννω – εφτάννω  29, 1:3:5, stramb. 
  
ΑΞΟ  
 φυλάξω – κράξω  130, 6:7, ottav. 
  
ΑΟ  
ερυθριάω – γεννάω  27, 11:12, son.  
  
ΑΡΟΣ   
βάρος – θάρος  92, 2:5, canz. 
 95, 21:22, zing. 
 132, 5:6, dist. 
  136, 1:6, son. 

Ολ
έσ
ια 
Φέ
ντι
να



 212 

  152, 5:6, dist. 
βάρος – θάρος – Χάρος  100, 38:40:42, terz. 
βάρος – χάρος – θάρος  33, 1:3:5, stramb. 
θάρος – βάρος  75, 47:48, stramb. 
  91, 19:20, canz. 
  94, 52:53, canz. 
  138, 11:12, dist. 
θάρος – βάρος – χάρος  28, 2:4:6, stramb. 
θάρος – χάρος  12, 9:14, son. 
 91, 26:27, canz. 
  94, 32:33, canz. 
  99, 20:22, terz. 
  101, 1:3, terz.  
  131, 2:3, son.  
θάρος - χάρος – βάρος  53, 2:4:6, stramb. 
  69, 10:12:14, stramb. 
χάρος – βάρος  52, 7:8, stramb.   
χάρος – βάρος – θάρος  32, 1:3:5, stramb. 
χάρος – χάρος – θάρος  81, 1:15:16, bal.  
  
ΑΣΟ   
γελάσω – αγαλιάσω – πατιάσω – πατιάσω  90, 11:14:15:18, canz. 
κοιτάσω – πλάσων*  135, 1:2, dist. 
πιάσω – εφτάσω  94, 2:5, canz. 
πιάσω – πειράσω  132, 1:2, dist. 
πνάσω – χάσω – παθιάσω  70, 2:4:6, stramb. 
σκιάσω – φτιάσω  7, 11:14, son. 
  
ΑΣΤΡΟΝ  
άστρον – κάστρον  1, 2:3, ottav. 
άστρον – µάστρον  143, 2:3, dist. 
  
ΑΤΟΝ  
δροσάτον – εφυράτον  85, 8:11, canz.  
χιονάτον – θωράτον  127, 2:3, ottav. 
µαντάτον – κάτω*  137, 14:15, son.    
  
ΑΨΟ  
γράψω – πάψω  7, 9:12, son. 
κλάψω – πάψω  128, 14:15, ottav. 
 
 
Α-ΟΥ 
ΑΖΟΥΝ  
χοχλάζουν – βάζουν – φτιάζουν  18, 9:14:15, son. 
  
ΑΜΟΥ   
αγγέλλισά µου – καρδιά µου  59, 7:8, stramb. 
αγγέλισσά µου – κυρά µου – λαµπρά µου  100, 8:10:12, terz. 
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αξιά µου – πεθυµιά µου  27, 10:13, son. 
αρκέµατά µου – ζηµιά µου – ταξίµατά µου – κλάµατά µου  126, 1:4:5:8, ottav. 
δικά µου – λαµπρά µου - κυρά µου – µεσά µου 16, 2:3:6:7, son. 
δροσιά µου – λαµπρά µου  92, 54:57, canz. 
ζηµιά µου – λαµπρά µου – κριτηρεύγοντά µου  100, 35:37:39, terz. 
ζηµιά µου – µιτά µου  94, 13:16, canz. 
θέισσά µου – µιτά µου  95, 42:43, zing. 
κακά µου – κακά µου  93, 47:50, canz. 
καρδιά µου – αποτορµιά µου  91, 29:30, canz. 
καρδιά µου – κυρά µου  119, 5:7, barz. 
καρδιά µου – κυρά µου – βουθά µου  102, 8:10:12, terz. 
κλάµατά µου – λαµπρά µου – χαρά µου  79, 1:4:14, bal. 
κόκκαλά µου – µιτά µου  104, 78:79, tetr. 
κόκκαλά µου – οσκιάµ µου*  129, 38:39, ottav.     
κοντά µου – κλάµατά µου  104, 34:35, tetr. 
κοντά µου – µιτά µου – κοντά µου – κλάµατά µου – κακά 
µου – λαµπρά µου  

103, 20:21:22:23:24:25, terz. 
A(a)A(a)A(a) 

κυρά µου – αγγέλλισσά µου - θεά µου – πνεύµατά µου 22, 1:4:5:8, son. 
κυρά µου – αναστενάµατά µου - λαµπρά µου – κοντά µου 14, 2:3:6:7, son. 
κυρά µου – θέισσά µου  92, 34:37, canz. 
κυρά µου – καρδιά µου 37, 7:8, stramb. 
 86, 16:17, canz. 
  116, 9:11, barz. 
κυρά µου – καρδιά µου – λαµπρά µου  50, 1:3:5, stramb. 
κυρά µου – κλάµατά µου – αγγέλλισσά µου  21, 10:12:14, son. 
κυρά µου – λαµπρά µου  2, 31:32, stramb. 
  92, 51:52, canz. 
κυρά µου – λαµπρά µου – κακά µου  58, 1:3:5, stramb. 
κυρά µου – λαµπρά µου – καρδιά µου  84, 1:4:14, bal. 
 76, 10:11, ottav. 
κυρά µου – µισεµάν µου*  80, 1:2, bal. 
κυρά µου – µιτά µου – καρδιά µου  62, 1:3:5, stramb. 
κυρά µου – µιτά µου – κυρά µου  81, 2:3:14, bal. 
κυρά µου – οπνά µου  129, 2:3, ottav. 
κυρά µου – οσκιά µου – ρήαινά µου  101, 2:4:6, terz.  
κυρά µου – πικριά µου – λαµπρά µου  54, 1:3:5, stramb. 
κυρά µου – φιλιά µου  117, 26:28, barz. 
κυρά µου – χαρά µου  33, 7:8, stramb.   
λαµπρά µου – καρδιά µου – λαµπρά µου  4, 1:3:5, stramb. 
λαµπρά µου – κυρά µου  92, 21:24, canz. 
λαµπρά µου – κυρά µου – κακά µου  2, 1:3:5, stramb. 
λαµπρά µου – ψαλµουδιά µου – µνηµόσυνά µου  101, 20:22:24, terz. 
µιτά µου – δικά µου  87, 19:20, canz. 
µιτά µου – κακά µου – κλάµατά µου  77, 26:28:29, bal. 
µιτά µου – κλάµατά µου – αγκώµατά µου  75, 10:12:14, stramb. 
µιτά µου – κυρά µου  117, 19:21, barz. 
οξυπνιά µου – πεθυµιά µου - θωριά µου – λαµπρά µου 12, 1:4:5:8, son. 
πεθυµιά µου – κλάµατά µου  90, 32:33, canz. 
πεθυµιά µου – κλάµατά µου – λαµπρά µου  118, 20:22:23, barz. 
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πεθυµιά µου – µιτά µου  5, 10:13, son. 
συντυχιά µου – κυράµ µου*  95, 6:7, zing. 
  
ΑΜΜΟΥ  
αρωστιάν µου – καρδιά µου*  93, 54:57, canz.  
θέληµάµ µου – υγειάµ µου - καρδιά µου – πεθυµιά µου* 25, 9:12:14:15, ottav. 
καρδιάν µου – κυράµ µου 98, 1:3, terz.  
καρδιάµ µου – κυράν µου – υγειάν µου  30, 2:4:6, stramb.  
καρδιάµ µου – µεριάµ µου 22, 10:13, son.  
καρδιάµ µου – υγειάν µου – κυράν µου – καµατιάµ µου 11, 2:3:6:7, son.  
λευτεριάµ µου – καρδιάν µου – εξουσιάµ µου – χρειάµ µου 130, 1:4:5:8, ottav. 
µισεµάµ µου – υγειάν µου 82, 4:8, bal. 
πικριάµ µου – καρδιάµ µου 94, 1:4, canz. 
πικριάν µου – κυράν µου – χαράν µου 2, 18:20:22, stramb. 
φιλιάν µου – καρδιάµ µου – πικριάµ µου 75, 41:43:45, stramb. 
χαράµ µου – κυράν µου 90, 19:20, canz. 
  
ΑΣΜΟΥ  
κυράς µου – υγειάς µου 32, 7:8, stramb. 
χαράς µου – χαράς µου - κυράς µου – υγειάς µου 26, 1:4:5:8, son. 
καρδιάς µου – υγειάς µου  79, 6:8, bal. 
κυράς µου – καρδιάς µου  95, 18:19, zing. 
κυράς µου – καρδιάς µου – θεάς µου  98, 8:10:12, terz. 
πεθυµιάς µου – υγειάς µου – καρδιάς µου – αντρειάς µου  149, 1:4:5:8, son. 
  
ΑΣΟΥ  
αφεντιά σου – δουλεύγοντά σου  129, 6:7, ottav. 
καρδιά σου – δικά σου – δικά σου  55, 1:3:5, stramb. 
καρδιά σου – κοντά σου – σιµά σου – γεια σου  113, 13:14:15:16, tetr. 
µορφιά σου – αφεντιά σου  92, 27:30, canz. 
  
ΑΣΣΟΥ  
αφεντιάσ σου – οµορφιά σου*  91, 22:23, canz. 
αφεντιάς σου – παράδωκά σου* 130, 2:3, ottav. 
εµορφιάσ σου – θωριάσ σου – αφεντιάσ σου 56, 2:4:6, stramb. 
θωριάσ σου – φιλιάσ σου – φιλιάς σου 119, 27:29:30, barz. 
κάµωµάσ σου – συντροφιάσ σου 153, 21:22, dist. 
οµορφιάσ σου – καρδιάσ σου 87, 2:3, canz. 
φιλιάσ σου – σκλαβιάσ σου – συντροφιάσ σου 119, 13:15:16, barz. 
φουλιάσ σου – συντροφιάσ σου – καρδιάσ σου 75, 1:3:5, stramb. 
  
ΑΝΤΟΥ  
δουλειάν του – ’γειάν του 78, 2:4, sest. rima 
καρδιάν του – ζωήν του – οσκιάν του* 101, 29:31:33, terz. 
  
ΑΤΟΥ  
δικά του – καρδιά του - µιτά του – καλά του 17, 2:3:6:7, son. 
θανάτου – αρµατά του  153, 23:24, dist. 
κλουθά του – µιτά του  25, 10:11, ottav. 
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λαµπρά του – κυρά µου - µιτά µου – κοντά µου* 19, 2:3:6:7, son. 
  
ΑΤΟΥΣ  
ανάµεσά τους – θανάτους  118, 31:32, barz. 
βουθά τους – βουθά τους  115, 5:6, dist. 
βουθά τους – θανάτους  118, 10:11, barz. 
διαφορά τους – θανάτους  118, 38:39, barz. 
θανάτους – µιτά τους  118, 1:4, barz. 
κλάµατά τους – θανάτους  118, 17:18, barz. 
κυρά τους – θανάτους  118, 24:25, barz. 
µάχητά τους – θανάτους – µιτά τους  118, 52:53, barz. 
µοναχά τους – θανάτους  118, 45:46, barz. 
 
Ε – Α  
 
ΕΑ  
θέα – Μεδέα  138, 21:22, dist. 
  
ΕΑΡ  
έαρ – φρέαρ  150, 1:2, dist. 
  
ΕΒΜΑ  
πνεύµα – βλέµµα*  129, 42:43, ottav. 
  
ΕΜΜΑ  
στρέµµα  -πνεύµα*  15, 10:13, son.  
βλέµµαν – πνεύµα – στρέµµαν*  67, 1:3:5, stramb. 
βλέµµαν – πνεύµα*  83, 9:10, canz. 
βλέµµα – πνεύµα*  114, 3:4, dist. 
  
ΕΛΙΑ  
τέλεια – µέλια  152, 13:14, dist. 
  
ΕΛΛΙΑ  
κουρέλλια – τέλεια*  68, 7:8, stramb. 
  
ΕΝΑ  
αγγελοµετρηµένα – αγιασµένα  114, 11:12, dist. 
αγιµέννα  -ψηλωµένα  95, 36:37, zing. 
αννοιµένα – κοιµισµένα – καµµυµένα  11, 10:12:14, son. 
γεγραµµένα – πέννα*  140, 3:4, dist. 
γλαµπρισµένα – αννοιµένα – αγιµέννα*  68, 1:3:5, stramb. 
γλαµπρισµένα – εµένα – εσέναν – αγιµένα* 15, 2:3:6:7, son.  
εµένα – κανένα – σένα  100, 11:13:15, terz. 
ζαχαρένα – κουρελλένα  116, 25:27, barz. 
καµένα – εµέναν – νοιασµένα – λυπηµένα*  24, 2:3:6:7, son. 
κουρελλένα – χωσµένα – βλεπηµένα  41, 1:3:5, stramb. 
κρυµµένα – πέννα*  149, 9:13, son. 
λυπηµένα – µένα  2, 23:24, stramb. 
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µένα – γραµµένα  153, 9:10, dist. 
µένα – κανέναν – ξένα (ουσ.)*  59, 2:4:6, stramb. 
µένα – πένα  145, 5:6, dist. 
ξένα (ουσ.) – σένα  63, 7:8, stramb. 
πυκνοβλαστηµένα – χρυσταλλένα – σιγισµένα – εµένα  112, 5:6:7:8, tetr. 
σένα – εµέναν*  60, 7:8, stramb. 
  93, 34:37, canz. 
φταισµένα – φτιασµένα  90, 36:37, canz. 
χρουσαφένα – αγιµένα  127, 10:11, ottav. 
χρουσαφένα – µένα  114, 1:2, dist. 
χρουσαφένα – µετρηµένα - φτιασµένα – φυτρωµένα 7, 2:3:6:7, son.   
  
ΕΝΑΝ  
εµέναν – αγιµένα* 116, 41:43, barz. 
εµέναν – εσέναν 91, 9:10, canz. 
εµέναν – µέναν – κανέναν – σέναν 127, 25:28:29:32, ottav. 
εµέναν  – σέναν 124, 14:15, ottav. 
εµέναν – σέναν – κανέναν 70, 25:27:29, stramb. 
εσέναν – εµέναν 70, 23:24, stramb. 
εσέναν – µένα* 104, 57:60, tetr. 
εσέναν – πένναν*  138, 19:20, dist. 
εσέναν – σέναν 22, 9:12, son. 
εσέναν – ουδέναν – κανέναν 31, 2:3:5, stramb. 
κανέναν – εµέναν 96, 5:6, zing. A(a) 
κανέναν – µέναν – σέναν 99, 2:4:6, terz. 
κανέναν – µέναν – έναν 102, 11:13:15, terz. 
κανέναν – πέννα – µέναν* 92, 55:58:59, canz. 
κανέναν – σέναν 14, 11:12, son. 
 104, 1:4, tetr. 
κανέναν – ουδέναν – µέναν 39, 2:4:6, stramb. 
µέναν – πνιµένα* 137, 1:4, son. 
µέναν – σέναν 75, 15:16, stramb. 
µέναν – σέναν – έναν 119, 20:22:23, barz. 
σέναν – αγιµένα - µένα – κλαµένα* 21, 1:4:5:8, son. 
σέναν – έναν 118, 2:3, barz. 
 118, 54:55, barz. 
σέναν – µέναν   2, 15:16, stramb. 
 87, 9:10, canz. 
  
ΕΝΑΣ  
κανένας – ουδένας – κανένας  49, 1:3:5, stramb. 
  
ΕΡΑΝ  
εσπέραν – αέραν  111, 25:26, sest. A(a)  
εσπέραν – έραν – αέραν – ηµέραν – εσπέραν – αναφέρα*  103, 5:6:7:8:9:10, terz. 

A(a)A(a)A(a)  
εσπέραν – ηµέραν 78, 5:6, sest. rima 
 111, 15:16, sest. A(a) 
εσπέραν – ηµέραν – έραν 36, 1:3:5, stramb. 
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εσπέραν – µέραν 111, 4:5, sest. A(a) 
ηµέραν – αέραν 89, 1:3, madr. 
ηµέραν – εσπέραν 78, 7:9, sest. rima  
µέραν – σπέραν – αέραν  34, 2:4:6, stramb. 
περιστέραν – ξυφτέρα* 142, 14:15, tetr. 
σπέραν – αέραν 111, 32:33, sest. A(a) 
σπέραν – φοβέραν 111, 11:12, sest. A(a) 
  
ΕΤΑ  
στέγνωσέ τα – βλέπισέ τα  118, 47:49, barz. 
 
 
Ε – Ε  
ΕΜΕ  
βίγλισέ µε – λύτρωσέ µε  57, 7:8, stramb. 
καθάρισέ µε – έκλυσές µε*  117, 2:3, barz. 
  
ΕΝΕ  
έναι – λυπηµένες*  94, 81:82, canz. 
έναι – τυφλωµένε  94, 19:20, canz. 
  
ΕΝΕΣ  
βαµµένες – θλιµµένες – γραµµένες  2, 2:4:6, stramb. 
σιγισµένες – µαθηµένες – µουλλωµένες – λυπηµένες  112, 1:2:3:4, tetr. 
  
ΕΡΕΣ  
αστέρες – ηµέρες  127, 6:7, ottav. 
  
ΕΣΜΕ  
ένωσές µε – εµπόδισές µε – ετζένιασές µε – φλόγισές µε  127, 17:20:21:24, ottav. 
επλάνεσές µε – έπιασές µε  115, 13:14, dist. 
  
ΕΤΕ  
αµέτε – δέτε – πέτε  40, 1:3:5, stramb. 
θωρέται – σωκέται  56, 7:8, stramb. 
 
 
Ε – Ι  
ΕΒΓΙ  
γυρεύγει – εγκλέγει*  42, 7:8, stramb. 
γυρεύγει – φεύγει   92, 41:44, canz. 
δουλεύγη – ριζικεύγη – κιντυνεύγη  60, 1:3:5, stramb. 
κηβεύγει – κιντυνεύγη – δουλεύγει  98, 11:13:15, terz. 
πιστεύγει – κιντυνεύγει  104, 14:15, tetr. 
φεύγει – κυνήγιν* 92, 47:50, canz.  
φυτεύγει – δοξεύγη – κηβεύγει  41, 2:4:6, stramb. 
  
ΕΒΓΙΣ  
παιδεύγεις – κηβεύγεις  10, 10:13, son. 
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δοξεύγης – παιδεύξης – γυρεύγεις  46, 2:4:6, stramb. 
στενεύγης – κριτηρεύγης  92, 53:56, canz. 
  
ΕΓΙ  
κλαίγει – λέγει  94, 65:66, canz. 
κλαίγει – λέγη – νέγοι  101, 23:25:27, terz. 
  
ΕΛΛΙ  
παραγγέλλει – µέλλει 93, 2:5, canz. 
  
ΕΛΛΙΝ  
πιντέλλιν – κοπέλλιν – χαέλλιν  46, 1:3:5, stramb. 
  
  
ΕΝΙ  
αγαλιασµένη – διαµαντένη – θλιµµένη – κακιωµένη  90, 21:24:25:28, canz. 
αγαπηµένη – Χρυσταλλένη  87, 16:17, canz. 
γένει – βέλη*  156, 3:4, dist.  
γιαµµένοι – ένι  79, 12:13, bal. 
δουλεµένη – πεθυµηµένη – θλιµµένη – Χρυσταλλένη  129, 9:12:13:16, ottav. 
ένι – ένι – χαµένη – συγκερασµένη  74, 1:4:5:8, ottav. 
ένι – θλιµµένη – καταντηµένη – καµένη  73, 1:4:5:8, ottav. 
ευλογηµένη – χαριτωµένη – Χρυσταλλένη  116, 26:28:29, barz. 
θλιµµένη – ένι  104, 18:19, tetr. 
κακιωµένοι – σµιµένη – αποθαµµένοι  17, 10:12:14, son. 
κρυµµένη – χωσµένη – γραµµένη  45, 2:4:6, stramb. 
µαθηµένη – λυπηµένη  5, 11:14, son. 
µένει – δεδηµένη  133, 2:3, dist. 
µετανωµένη – δοµένη – ένι  119, 6:8:9, barz. 
µετρηµένη – νοµατισµένη – ζενιασµένη – γλαµπρισµένη – 
εσµιµένη – κακιωµένη  

103, 2:3:4:5:6:7, terz. 
A(a)A(a)A(a) 

µπιστεµένοι – µυρισµένοι – θλιµµένη – χαµένοι  112, 9:10:11:12, dist. 
µποδισµένη – λευτερωµένη - αναµένη – νικηµένη 13, 1:4:5:8, son. 
πεθυµηµένη – εννοισµένη – καµένη  102, 5:7:9, terz. 
πλερωµένη – Χρυσταλλένη  129, 18:19, ottav. 
ποθαµµένη – ποδωµένη  104, 29:32, tetr. 
ποθαίνει – ένι  81, 6:11, bal. 
τσακισµένη – θυµωµένη  126, 26:27, ottav. 
Χρυσταλλένη – διαµαντένη  92, 12:13, canz. 
Χρυσταλλένη – σµιµένη – διαµαντένη  100, 14:16:18, terz. 
χωσµένη – θλιµµένη  92, 28:31, canz. 
ωραιοστολισµένη – χαριτωµένη  150, 23:24, dist. 
  
ΕΝΙΝ  
θλιµµένην – ποθαµµένη*  94, 67:70, canz.  
  
ΕΝΝΙ  
αφταίννει – διαβαίννει – εµπαίννει – εβγιαίννει 155, 2:3:6:7, ottav. 
αφταίννη – µπαίννη 156, 11:12, dist.  
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ΕΝΤΙΝ  
τέλειωσέν την – ’κλυσέν την  96, 15:16, zing. 
  
ΕΞΙ  
τρέξη – βρέξη  152, 9:10, dist. 
  
ΕΠΙ  
πρέπει – ηµπλέπει  96, 12:13, zing.  
  
ΕΡΙΝ  
αέριν – καλοκαίριν – µεσοµέριν  61, 2:4:6, stramb. 
  
ΕΡΙΣ  
αναφέρης – φέρης  141, 15:16, dist. 
  
ΕΡΝΙ  
παραδέρνη – σπέρνει – αφταίννει*  20, 9:11:13, son. 
  
ΕΡΞΙ  
στέρξη – φρίξει*  142, 18:19, tetr. 
  
ΕΣΙΣ  
κερδέσης – ποίσης – σβήσης – αργήσης*  86, 21:23:25:28, canz. 
κερδέσης – σβήσης – βιγλίσης*  37, 2:4:6, stramb. 
  
ΕΧΕΙ  
έχει – έχη  147, 9:12, tetr. 
ποµετέχη – βρέχει  147, 14:15, tetr. 
έχει – ποµετέχει  150, 15:16, dist.  
  
ΕΨΙ  
πέψει – µισέψει  104, 62:63, tetr. 
  
ΕΨΙΝ  
πλικέψειν – πεζέψειν 156, 1:2, dist. 
  
ΕΨΙΣ  
σκαλέψης – γιατρέψης  149, 10:12, son. 
 
Ε – Ο  
ΕΒΓΟ  
φεύγω – κηβεύγω  5, 9:12, son. 
δουλεύγω – κιντυνεύγω  92, 14:17, canz. 
δουλεύγω – κιντυνεύγω – γυρεύγω  98, 20:22:24, terz. 
σκαλεύγω – γυρεύγω  126, 18:19, ottav. 
  
ΕΓΟ  
κλαίγω – λέγω  95, 27:28, zing. 
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 144, 5:6, dist. 
  
ΕΛΟΣ  
µέλος – τέλος  81, 9:10, bal. 
τέλος – βέλος  140, 9:10, dist. 
  
ΕΝΟ  
κοιµισµένο – ευλογηµένον* 12, 11:12, son. 
  
ΕΝΟΝ   
αγριωµένον – σκλαβωµένον  88, 2:5, canz. 
ζωγραφισµένον – χαµένον  18, 16:17, son. 
καφουρένον – σµιµένον – ξένον – συχρωµένον  127, 1:4:5:8, ottav. 
κλαµένον – δηµµένον  117, 12:14, barz. 
ντυµένον – λυπηµένον – µουλλωµένον  2, 25:27:29, stramb. 
ξένον – σιδερωµένον  92, 64:65, canz. 
παραδαρµένον – θλιµµένον – ξένον  2, 9:11:13, stramb. 
ποσταµένον – θλιµµένο*  104, 58:59, tetr. 
ταπεινωµένον – ξένον  132, 17:18, dist. 
τυφλωµένον – φουµισµένον  13, 10:13, son. 
φουµισµένον – τιµηµένον  146, 3:4, dist. 
χωσµένον – γεµωσµένον – δουλωµένον – τακένον  124, 1:4:5:8, ottav. 
  
ΕΝΝΟ  
αφταίννω – διαβαίννω 122, 2:3, ottav. 
πηγαίννω – αξαφταίννω 82, 11:12, bal. 
  
ΕΝΟΣ   
αγαπηµένος – γεννηµένος  53, 7:8, stramb. 
αναπαµένος – πεθυµηµένος  102, 1:3, terz. 
απλικεµένος – δουλεµένος  96, 11:12, zing. A(a) 
αποθαµµένος – αναπαµένος – λαβωµένος  69, 17:19:21, stramb. 
γιαµµένος – θανατωµένος  115, 7:8, dist. 
δοµένος – αποθαµµένος  38, 7:8, stramb. 
εννοισµένος – πικραµµένος  116, 1:3, barz. 
θλιµµένος – καµένος – αναπαµένος  99, 8:10:12, terz. 
θλιµµένος – καµένος – ξένος  117, 34:36:37, barz. 
θλιµµένος – µαρτυρηµένος – κλαµένος  93, 42:45:46, canz. 
θλιµµένος – σκουλλισµένος  93, 12:13, canz. 
κινηµένος – µετανωµένος  150, 13:14, dist. 
κλαµένος – χαµένος  83, 5:6, canz. 
κολασµένος - …. 233– θλιµµένος  117, 6:8:9, barz. 
κολασµένος – καµένος – νοιασµένος  65, 2:4:6, stramb. 
µεσοκοιµισµένος – τρεµουσιασµένος  16, 9:13, son. 
µετανωµένος – αναπαµένος  119, 12:14, barz. 
µουλλωµένος – καµένος – αποθαµµένος  23, 10:12:14, son. 
ναγγρισµένος – µισισµένος – καµένος – µουλλωµένος  112, 13:14:15:16, tetr. 

                                                 
233 Υπάρχει κενό σε αυτό το σηµείο του χειρογράφου. 
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ντυµένος – πικραµµένος  154, 6:7, tetr. 
ξένος – δοµένος – ντυµένος  100, 17:19:21, terz. 
ξένος – θλιµµένος – γένος – αδικεµένος – κοµπωµένος – 
τυφλωµένος  

103, 23:24:25:26:27:28, terz. 
A(a)A(a)A(a) 

ξένος – πληξηµένος  115, 3:4, dist. 
ξηριζωµένος – ντυµένος  154, 9:12, tetr. 
πειρασµένος – καµένος – πληγωµένος  3, 1:3:5, stramb. 
πεσωµένος – ποθαµµένος – δοµένος – πεθυµηµένος  25, 1:4:6:7, ottav. 
πετρένος – αναπαµένος  19, 11:12, son. 
πικραµµένος – κριτηρεµένος – χαµένος  131, 9:11:13, son. 
πικραµµένος – πειρασµένος - ναπαµένος – θλιµµένος 20, 1:4:5:8, son. 
πλασµένος – σιδερένος  71, 7:8, madr. 
ποθαµµένος – αγγρισµένος  88, 12:13, canz. 
φοβουµένος – αποθαµµένος  (69, 15:16) 
φτερωµένος – σιγισµένος - τυφλωµένος – πελλιασµένος 18, 1:4:5:8, son. 
  
ΕΞΟ  
γκλέξω – απέξω - τρέξω – φέξω 149, 2:3:6:7, son. 
  
ΕΟΝ  
ωραίον – Εβραίων  142, 1:4, tetr. 
  
ΕΟΣ  
γραφέως – σπουδαίος  141, 3:4, dist. 
  
ΕΣΟΣ  
µέσος – κουµέσος  153, 7:8, dist. 
  
ΕΨΟ  
µισέψω – στρέψω – σκαλέψω  63, 1:3:5, stramb. 
πιστέψω – µισέψω  147, 6:7, tetr. 
   
 
Ε-ΟΥ 
ΕΒΓΟΥΝ  
βουλεύγουν – τελειώννουν*  93, 25:26, canz. 
  
ΕΓΟΥΝ  
κλαίγουν – λέγουν  95, 38:39, zing. A(a) 
λέγουν – κλαίγουν  154, 14:15, tetr. 
  
ΕΛΟΥΝ  
επληµµέλουν – θέλουν  95, 15:16, zing. 
  
ΕΜΟΥ  
γιατρέ µου – αδελφέ µου  137,17:18, dist. 
  
ΕΝΝΟΥΝ  
µπαίννουν – βγιαίννουν – παίρνουν*  26, 10:12:14, son. 
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ΕΝΟΥΣ  
Βένους – γένη*  156, 9:10, dist. 
καηµένους – πικραµµένους  140, 7:8, dist. 
  
ΕΡΝΟΥ  
παίρνου – φέρνου  145, 1:2, dist. 
  
ΕΣΣΟΥ  
οµορφιές σου – τιµές σου – οµορφιές σου  70, 26:28:30, stramb. 
 
 
Ι-Α 
ΙΑ  
δυστυχία – στοιχεία  145, 7:8, dist. 
χρεία – βίαν* 147, 13:16, tetr. 
  
ΙΑΝ  
αφεντίαν – αιτίαν – εξουσίαν  26, 9:11:13, son. 
ευτυχίαν – οµοία*  154, 10:11, tetr. 
  
ΙΑΣ  
µετεωρίας – θεωρίας  141, 7:8, dist. 
µίας – αληθείας  142, 10:11, tetr. 
φιλίας – αξίας  150, 21:22, dist. 
  
ΙΚΑ  
γινήκα – αγνωριστήκαν*  90, 42:43, canz. 
αξαφήκα – αγρίκα  119, 2:4, barz. 
αξαφήκα – αγρίκα  119, 33:35, barz. 
αφήκα – κατεβήκαν*  137, 2:3, son. 
  
ΙΜΑΝ  
κρίµαν – γδύµα*  94, 68:71, canz. 
νήµαν – ρίµα*  115, 15:16, dist. 
  
ΙΝΑΝ  
επαλιύναν – αντρύναν  75, 39:40, stramb. 
  
ΙΣΜΑΣ  
λυτρωτής µας – αυτής µας  153, 3:4, dist. 
  
ΙΣΣΑΣ  
δουλεψής σας – τιµήσ σας  133, 5:6, dist. 
 
 
Ι-Ε 
ΙΕΣ  
ελεείες – τραγουδίες  138, 7:8, dist. 
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φιλοσοφίες – αθανασίας*  138, 9:10, dist. 
  
ΙΚΕΝ  
ποίκεν – αφήκεν  95, 14:15, zing. A(a) 
  
ΙΜΕ  
κείµαι – πλανεί µε – καταλυεί µε  100, 20:22:24, terz. 
καταλυεί µε – καταλυεί µε  121, 2:3, ottav. 
  
ΙΝΕΣ  
αχτίνες – ζίνες  101, 38:40, terz. 
ζίνες – µήνες  126, 6:7, ottav. 
  
ΙΣΕ  
αλλόµορφή’ σαι – είσαι  76, 14:15, ottav. 
όµορφή’ σαι – ’µορφή’ σαι – είσαι – µορφύτερή’ σαι  87, 11:14:15:18, canz. 
  
ΙΣΜΕ  
βαρεθής µε – λυπηθής µε  91, 12:13, canz. 
  
ΙΤΕ  
αναπαυτήτε – κολαστήτε  133, 13:14, dist. 
διδείτε – δήτε – θωρήτε  11, 9:11:13, son. 
λυπηθήτε–δήτε–θλιβήτε–αναγκαστήτε–σκαλευτήτε–
σωρευτήτε 

103, 17:18:19:20:21:22, terz. 
A(a)A(a)A(a) 

λυπηθήτε – µαραθθήτε  77, 9:11, bal. 
παρακαλήτε – λεµονήται  133, 7:8, dist. 
παρηγορηθήτε – αθθυµηθήτε  133, 17:18, dist. 
 
Ι – Ι  
ΙΖΙ  
βιγλίζη – αγνωρίζη – χαχανίζει  49, 2:4:6, stramb. 
βιγλίζει – αρµενίζει  92, 40:43, canz. 
βιγλίζει – δροσίζει  85, 12:13, canz. 
βιγλίζει – εµποδίζει  90, 46:47, canz. 
βιγλίζει – µαρτυρίζει  93, 38:39, canz. 
βρίζει – γυρίζει  138, 3:4, dist. 
γλαµπρίζει – γγίζει - αρχίζει – γαγίζει 5, 2:3:6:7, son. 
γνωρίζει – φλογίζη – µαρτυρίζει  3, 2:4:6, stramb. 
γυρίζει – σιγίζει - βιγλίζει – γαγίζει 18, 2:3:6:7, son. 
εµπυρίζει – φλογίζει – σκίζει  64, 2:4:6, stramb. 
θρηνίζει – αγνωρίζει – ξωµακρίζει – αθθυµίζει  24, 10:11:14:15, canz. 
µαρτυρίζει – εµπυρίζει - σιγίζει – ολπίζει 20, 2:3:6:7, son. 
µπυρίζει – χιονίζει  48, 7:8, stramb. 
ορίζει – κατινίζει – µαρτυρίζει  98, 5:7:9, terz. 
πρασινίζει – εµπυρίζει – χιονίζη  35, 2:4:6, stramb. 
φοβερίζει – ολπίζει  143, 5:8, tetr. 
χωρίζει – βιγλίζει – εµποδίζει – σκοπίζει  129, 41:44:45:48, ottav. 
χωρίζει – ορίζει – γυρίζει  43, 2:4:6, stramb. 
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ψηφίζει – ορίζει  90, 26:27, canz. 
  
ΙΖΙΝ  
ολπίζειν – µπυρίζη*  127, 22:23, ottav. 
  
ΙΖΙΣ  
ασκοπίζης – ολπίζης – βιγλίζεις  52, 2:4:6, stramb. 
βιγλίζεις – γγίσης*  94, 23:26, canz. 
βιγλίζεις – κογγύζει – ’λπίζη*  56, 1:3:5, stramb. 
γνωρίζεις – βιγλίζεις  87, 6:7, canz. 
γυρίζεις – θρηνίζης – βιγλίζεις  75, 33:35:37, stramb. 
εγγίζεις – ορίζεις  10, 11:14, son. 
εγλαµπρίζεις – γυρίζεις – ρίζεις – καρτερίζεις – αγνωρίζης – 
ορίζ’εις  

103, 8:9:10:11:12:13, terz. 
A(a)A(a)A(a) 

θρηνίζης – θαρήσης*  94, 21:22, canz. 
µακροµερίζης – λυρίζεις  92, 35:36, canz. 
µπυρίζεις – εφλογίζεις  89, 9:10, madr. 
ξηστρατίζεις – ορίζεις  96, 2:3, zing. A(a) 
ολπίζεις – µαρτυρίζης  93, 21:24, canz. 
ορίζεις – µουρµουρίζης – γνωρίζης  117, 27:29:30, barz. 
  
ΙΘΙΝ  
αθθυµήθην – λυπήθην  84,12:13, bal. 
ελυπήθην – κοιµήθην  138, 23:24, dist. 
εκαταστήθην – εκρύφτην*  94, 34:37, canz. 
  
ΙΛΙ  
Μανογήλη – ύλην*  141, 1:2, dist. 
  
ΙΜΙΝ  
ρίµην – στίµη*  148, 1:2, dist. 
φήµην – στίµην  150, 5:6, dist. 
  
ΙΝΙ  
ελεµοσύνη – µείνη  143, 9:12, tetr. 
µείνη – ειρήνη  133, 1:2, dist. 
  
ΙΝΙΝ   
γίνην – ταπεινοσύνην  89, 5:6, madr. 
δουλοσύνην – λεµοσύνην – σκλεροσύνην  92, 3:6:7, canz. 
εγίνην – ειρήνη  142, 6:7, tetr. 
ειρήνην – γαλήνην  136, 2:4, son. 
εκείνην – καµίνιν  104, 13:16, tetr. 
εφροσύνην – καµίνι*  16, 11:14, son. 
εκείνην – λεµοσύνην  95, 3:4, zing. 
καµίνιν – γίνη – σκλεροσύνην*  118, 27:29:30, barz. 
καµίνιν – εγίνην – δουλοσύνην  31, 1:4:6, stramb. 
καµίνιν – καλοσύνην – κείνην  50, 2:4:6, stramb. 
καµίνιν – λεµοσύνην  95, 24:25, zing. 
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καµίνιν – λεµοσύνην – εκείνην  103, 32:33:34, terz. A(a)A 
καµίνιν – σβήννει*  85, 2:5, canz. 
καµίνιν – σκλεροσύνην – λεµοσύνην  100, 2:4:6, terz. 
καµίνιν – σπουδοσύνην  118, 12:14, barz. 
κείνην – ευγενοσύνην  94, 24:27, canz. 
κείνην – λεµοσύνην  93, 28:31, canz. 
λεµοσύνην – καλοσύνην  65, 7:8, stramb. 
λεµοσύνην – καµίνιν  86, 6:7, canz. 
λεµοσύνην – κείνην – καµίνι*  55, 2:4:6, stramb. 
πιστιοσύνην – λεµοσύνην  29, 7:8, stramb. 
ρουπίνιν – καµίνιν  114, 5:6, dist.  
σκλεροσύνην – εκείνην – λεµοσύνην  37, 1:3:5, stramb. 
σκλεροσύνην – κακοσύνην – λεµοσύνην  77, 10:12:13, bal. 
σπουδοσύνην – κείνην  104, 22:23, tetr. 
σπουδοσύνην – λεµοσύνην  100, 47:49, terz. 
  
ΙΝΙΣ  
εγίνης – κρίνης  10, 9:12, son. 
κείνης – εγίνης – ποµείνης  98, 23:25:27, terz. 
ποµείνης – κακοκαρδίσης – θρηνίσης - καλοκαρδίσης*  129, 25:28:29:32, ottav. 
   
ΙΝΝΙ  
αφήννει – πίννει 148, 5:6, dist. 
δήννει – δείχνει* 126, 30:31, ottav. 
  
ΙΝΤΙΣ  
δείν της – µαντίν της  94, 35:38, canz. 
ζωήν της – αφορµήν της  94, 57:60, canz. 
  
ΙΞΙ  
δείξη – σµίξη  86, 2:3, canz. 
πήξη – λείψη*  35, 7:8, stramb. 
  
ΙΣΙ  
αγαπήση – λησµονήσει – ξωµακρίση – συµπαθήσει  113, 9:10:11:12, tetr. 
αγνωρίσει – ζήσειν – αργήση*  94, 25:28:29, canz. 
αγρικήση – βουθήση  34, 7:8, stramb. 
αγρικήση – γρικήση – βρύση  77, 14:15:16, bal. 
αθθίση – ποίση  134, 3:4, dist. 
ακλουθήση – χρήση - αγρικήση – στήση 13, 2:3:6:7, son. 
βιγλίση – αγαπήση  22, 11:14, son. 
βιγλίση – αγρικήση – ζήση  75, 18:20:22, stramb. 
βιγλίση – ζητήση  79, 5:9, bal. 
βιγλίση – καταντήση  104, 65:68, tetr. 
βιγλίση – ποίση – κολλήση – φύση  76, 1:4:5:8, ottav.  
βιγλίση – σκίσει  93, 67:68, canz. 
βιγλίση – φύση – φόρηση  94, 36:39:40, canz. 
γγίση – γρικήση – βρύση  77, 22:23:24, bal. 
καταλύση – γρικήση – βρύση  77, 6:7:8, bal. 
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καταλύση – ποίση  95, 5:6, zing. A(a) 
κλείση

234 – συχωρήση – σβήση  4, 2:4:6, stramb. 
µηνύση – αργήση  73, 6:7, ottav. 
µπορήση – κρίση  93, 53:56, canz. 
µπορήση – µετρήση  87, 12:13, canz. 
µπορήσει – τιµήσει  135, 5:6, dist. 
ξηψυχήση – αγρικήση – µιλήση  116, 42:44:45, barz. 
ποίση – αφήση  82, 5:7, bal. 
ποίση – γιωργήση  78, 1:3, sest. rima  
ποίση – θελήση  104, 50:51, tetr. 
ποίση – φύση  8, 9:13, son. 
σβήση – ∆ύσην – σιγήση*  64, 1:3:5, stramb. 
σβήση – θαρήση  80, 10:11, bal. 
σβήση – λύση  132, 9:10, dist. 
τανύση – αγνωρίσει  3, 7:8, stramb. 
τεκνοποιγήσει – ποιγήσειν*  142, 13:16, tetr. 
φύση – µετρήση  71, 2:5, madr. 
φύση – στολίση – ρίση – βιγλίση  86, 1:4:5:8, canz. 
φύση – χρήση – σβήση  48, 1:3:5, stramb. 
χρήση – γρικήση  90, 2:3, canz.  
χρήση – τσακκίση  104, 17:20, tetr. 
  
ΙΣΙΝ  
κρίσην – γρικήση – βρύση*  77, 30:31:32, bal. 
ποίσειν – συµπαθήσειν  93, 35:36, canz. 
  
ΙΣΙΣ  
αγαπήσης – αφήσης – θαρήσης  119, 31:32:34, barz. 
αργήσης – ποίσης  74, 6:7, ottav. 
αφήσης – αφήσης  119, 10:11, barz. 
αφήσης – θαρήσης  119, 1:3, barz. 
βιγλίσης – αναστήσης  58, 7:8, stramb. 
βιγλίσης – πογυρίσης  118, 19:21, barz. 
ευκαριστήσης – ψηφίσης  150, 19:20, dist. 
κακοκαρδίσης – αφήσης  119, 24:25, barz. 
καταντήσης – µακαρίσης  104, 77:80, tetr. 
µηνύσης – θρηνίσης  104, 10:11, tetr. 
ποίσης – αφήσης  119, 17:18, barz. 
ποίσης – ζήση*  130, 10:11, ottav. 
ποίσης – τραγουδήσης  90, 9:10, canz. 
ρίσης – ζητήσης  86, 32:33, canz. 
ρίσης – θελήσης  129, 22:23, ottav. 
σβήσης – αγαπήσης  83, 12:13, canz. 
φύσης – ποίσης  47, 7:8, stramb. 
  
ΙΣΚΙ  
βρίσκει – µεινίσκει  154, 13:16, tetr. 

                                                 
234 ∆ιόρθωση της λέξης «κλύση» της έκδοσης σύµφωνα µε το ιταλικό πρότυπο.  
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µεινίσκει – κρινίσκει  76, 2:3, ottav. 
  
ΙΣΚΙΣ  
γερανίσκεις – ευβρίσκεις  92, 61:62, canz. 
  
ΙΣΤΙ  
πίστη – αγγρίστη  75, 7:8, stramb. 
τσακκίστη – σβήστην*  146, 7:8, dist. 
  
ΙΤΙΣ  
προφήτης – οπλίτης  153, 5:6, dist. 
  
ΙΨΙ  
νίψη – κρύψη  95, 11:12, zing. A(a) 
ύψη – θλίψην*  154, 5:8, tetr. 
  
ΙΨΙΝ  
θλίψην – λείψη*  147, 2:3, tetr. 
 
Ι-Ο 
 
ΙΒΓΟ  
συντρίβγω – λείβγω 132, 11:12, dist. 
  
ΙΖΟ  
αγρυπνίζω – σιγίζω  78, 11:12, sest. rima 
απολπίζω – διαλογίζω – γνωρίζω  70, 9:11:13, stramb. 
βακρύζω – λουβίζω  95, 23:24, zing. A(a) 
βιγλίζω – ζήσω* 72, 7:8, madr. 
γνωρίζω – ολπίζω  131, 5:8, son. 
θεϊζω – βιγλίζω  89, 2:4, madr. 
θρηνίζω – βακρύζω – µαρτυρίζω  75, 34:36:38, stramb. 
θρηνίζω – βρίζω  78, 17:18, sest. rima 
θρηνίζω – µιλήσω*  95, 2:3, zing. A(a) 
κατινίζω – βιγλίζω - µαρτυρίζω  72, 1:4:6, madr. 
κογγύζω – γνωρίζω – φουµίζω – λυρίζω  128, 1:4:5:8, ottav. 
κυµατίζω – κατινίζω - µαρτυρίζω – ολπίζω 27, 2:3:6:7, son. 
µαρτυρίζω – βιγλίζω – δροσίζω  92, 16:19:20, canz. 
µαρτυρίζω – θρηνίζω – βακρύζω  29, 2:4:6, stramb. 
µαρτυρίζω – θρηνίζω – χιονίζω  99, 14:16:18, terz. 
µαρτυρίζω – σκουλλίζου*  78, 23:24, sest. rima 
ξωµακρίζω – βακρύζω  64, 7:8, stramb. 
ολπίζω – απολπίζω  70, 7:8, stramb. 
ολπίζω – θερίζω  36, 7:8, stramb. 
χαριφίζω – ζήσω – οπίσω*  116, 10:12:13, barz. 
χιονίζω – βιγλίζω – ψιχαδίζω – ολπίζω  122, 1:4:5:8, ottav 
  
ΙΛΙΟΝ  
ήλιον – βασίλειον  104, 21:24, tetr. 
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  111, 23:24, sest. A(a) 
ήλιον – σπήλιον  111, 1:2, sest. A(a) 
 111, 8:9, sest. A(a) 
  111, 16-17, sest. A(a) 
 111, 27:28, sest. A(a) 
σπήλιον – ήλιον  61, 7:8, stramb. 
 78, 20:22, sest. rima 
  
ΙΛΙΟΣ  
ήλιος – σπήλιος  93, 51:52, canz. 
  
ΙΛΟΝ  
φίλον – µύλον  154, 2:3, tetr. 
  
ΙΝΟ  
ποµείνω – µείνω 16, 10:12, son. 
  
ΙΝΟΝ  
κείνον – εκείνον  14, 10:13, son. 
  
ΙΞΟ  
δείξω – φρίξω  141, 21:22, dist. 
πλήξω – φρίξω  128, 10:11, ottav. 
  
ΙΠΝΟΝ  
ύπνον – δείπνον  111, 19-20, sest. A(a) 
ύπνον – είµιον*  111, 26:27, sest. A(a) 
ύπνον – νήπιο*  111, 34:35, sest. A(a) 
ύπνον – νήπιον*  111, 5:6, sest. A(a) 
ύπνον – ονύπνιο*  111, 9:10, sest. A(a) 
  
ΙΣΟ  
αγαπήσω – µιλήσω  91, 2:3, canz. 
ακλουθήσω – αγαπήσω – αφήσω  38, 2:4:6, stramb. 
ακλουθήσω – µιλήσω – µηνύσω  101, 5:7:9, terz. 
ακλουθήσω – ξηψυχήσω – καµµύσω  101, 35:37:39, terz. 
ακλουθήσω – τολµήσω  69, 7:8, stramb. 
  121, 6:7, ottav. 
αργήσω – αγαπήσω  62, 7:8, stramb. 
αργήσω – ζήσω  70, 15:16, stramb. 
βιγλίσω – αφήσω - αργήσω – ξυπνήσω 16, 1:4:5:8, son. 
βιγλίσω – ζήσω - αργήσω – ξηψυχήσω 11, 1:4:5:8, son. 
βιγλίσω – σκοπίσω  81, 4:5, bal. 
βιγλίσω – φουµίσω – αθθυµίσω  45, 1:3:5, stramb. 
γυρίσω – ζήσω - ξηψυχήσω – πατήσω 5, 1:4:5:8, son. 
γυρίσω – βακρύζω – ηµπορίσω – ποίσω*  90, 1:5:8, canz. 
θελήσω – κακοκαρδίσω – µιλήσω  102, 2:4:6, terz. 
ζήσω – αφήσω – βιγλίσω  94, 3:6:7, canz. 
ζήσω – θελήσω  25, 13:16, ottav. 
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ζήσω – ξηστρατίσω – ποίσω  70, 17:19:21, stramb. 
ζωγραφίσω – µπορίσω  7, 10:13, son.  
καµµύσω – ποίσω – πεθυµήσω  79, 7:10:11, bal. 
καµµύσω – ξηψυχήσω – ποίσω – ξαφήσω  129, 1:4:5:8), ottav. 
καταντήσω – καθίσω – ηµπορίσω  77, 2:4:5, bal. 
καταντήσω – ποίσω – αφήσω  34, 1:3:5, stramb. 
κρατήσω – γγίσω  13, 9:12, son. 
µιλήσω – αγρικήσω  96, 3:4, zing. 
µιλήσω – βαροµεθύσω  132, 13:14, dist. 
µιλήσω – βιγλίσω – µηνύσω  77, 18:20:21, bal. 
µιλήσω – ξηψυχήσω  102, 20:22, terz. 
µιλήσω – ποίσω – βιγλίσω – αρχινίσω  91, 11:14:15:18, canz. 
µπορήσω – µιλήσω  95, 17:18, zing. A(a) 
ξαφήσω – αγαπήσω - ποίσω – σβήσω – βιγλίσω  103, 29:30:31:32:33, terz. 

A(a)A(a)A 
ξηψυχήσω – βιγλίσω  50, 7:8, stramb. 
  91, 36:37, canz. 
  127, 30:31, ottav. 
πεθυµήσω – αγρικήσω  104, 38:39, tetr. 
ποίσω – βιγλίσω  94, 54:55, canz. 
ποίσω – ξηψυχήσω  129, 10:11, ottav. 
ποίσω – σκορπίσω  147, 5:8, tetr. 
ποίσω – τραγουδήσω  90, 16:17, canz. 
ποίσω – φιλήσω  86, 39:40, canz. 
σιγήσω – ζήσω – πεθυµήσω  98, 17:19:21, terz. 
τραγουδήσω – σβήσω  152, 1:2, dist. 
τολµήσω – γυρίσω – ξηψυχήσω  69, 9:11:13, stramb. 
  
ΙΣΤΟ  
καταλυείς το – είστον*  130, 14:15, ottav. 
  
ΙΨΟ  
ρίψω – συντρίψω  143, 6:7, tetr. 
 
Ι-ΟΥ  
ΙΖΟΥΝ  
γνωρίζουν – γυρίζουν – χιονίζουν  47, 2:4:6, stramb. 
ξίζουν – φανίζουν  94, 43:44, canz. 
πικρίζουν – ζαλίζουν  126, 2:3, ottav. 
φλογίζουν – µυρίζουν – µαρτυρίζουν  68, 2:4:6, stramb. 
φουµίζουν – ‘λπίζουν  153, 13:14, dist. 
  
ΙΜΟΥ  
αφορµή µου – όρεξή µου – δική µου – πνοή µου  91, 21:24:25:28, canz. 
δούλεψη µου – ζωή µου – ψυχή µου – όρεξη µου  129, 17:20:21:24, ottav. 
πληγή µου – ζωήν µου – όρεξήν µου*  98, 2:4:6, terz. 
πνοή µου – ζωή µου  85, 9:10, canz. 
  
ΙΜΜΟΥ  

Ολ
έσ
ια 
Φέ
ντι
να



 230 

γραφήµ µου – βουλήν µου – πείν µου – ψυχήν µου  91, 1:4:5:8, canz. 
δειµ µου – ζωήν µου  12, 10:13, son. 
δικήν µου – ζωήν µου – ψυχήν µου – πνοήν µου  113, 1:2:3:4, tetr. 
δούλεψήν µου – ζωήν µου  96, 14:15, zing. A(a) 
εχθρήµ µου – ζωήν µου  79, 2:3, bal. 
ζωήν µου – τέλειωσήν µου – ψυχήν µου – πνοή µου*  129, 33:36:37:40, ottav. 
κελλίµ µου – πουλλίµ µου – δικήµ µου  75, 2:4:6, stramb. 
κήβεψήµ µου – πνοήν µου – ζωήν µου  70, 10:12:14, stramb. 
κλωστήν µου – ζωήν µου  104, 33:36, tetr. 
πειν µου – ζωήν µου – πνοήν µου – δείν µου 14, 1:4:5:8, son. 
ψυχήµ µου – δούλεψήµ µου – πνοήν µου – ζωήν µου – 
εχθρήν µου – πληγήν µου  

103, 26:27:28:29:30:31, terz. 
A(a)A(a)A(a) 

  
ΙΝΤΟΥ  
αυλήν του – οργήν του  115, 11:12, dist. 
αφορµήν του – οργήν του  93, 61:62, canz. 
βοσκήν του – ζωήν του  78, 25:27, sest. rima 
δικήν του – ποθητήν του  19, 9:14, son. 
δούλεψήν του – αφορµήν του  93, 22:23, canz. 
δούλεψήν του – δειν του  18, 11:12, son. 
δούλεψήν του – ζωήν του  93, 40:43, canz. 
ζωήν του – κελλίν του  78, 14:16, sest. rima 
τιµήν του – ζωήν του  78, 8:10, sest. rima 
  
ΙΣΜΟΥ  
αυτής µου – ζωής µου  94, 45:48, canz. 
ποθητής µου – αυτής µου  51, 7:8, stramb. 
  
ΙΣΣΟΥ  
αυτήν σου – αφορµήσ σου - δείσ σου  58, 2:4:6, stramb. 
αυτήσ σου – δεισ σου  124, 6:7, ottav. 
αυτήσ σου – δείσ σου – δούλεψησ σου  59, 1:3:5, stramb. 
αυτήσ σου – δούλεψησ σου  134, 1:2, dist. 
αφορµήσ σου – δείσ σου – δουλευτής σου  54, 2:4:6, stramb. 
αφορµήσ σου – τιµήσ σου  104, 37:40, tetr. 
αφορµήσ σου – τιµήσ σου  120, 6:7, ottav. 
βουλήσ σου – δουλευτήσ σου  153, 17:18, dist. 
δεισ σου – αυτήσ σου  43, 7:8, stramb. 
δεισ σου – αυτήσ σου  99, 1:3, terz. 
δεισ σου – αφορµήσ σου  100, 1:3, terz. 
δείσ σου – µοιαστήσ σου – µαντίσ σου – εµαυτήσ σου  76, 9:12:13:16, ottav. 
δείσ σου – τιµήσ σου – αυτήσ σου  69, 1:3:5, stramb. 
ξαυτήσ σου – δεισ σου  82, 2:3, bal. 
τιµήσ σου – αφορµήσ σου  104, 69:72, tetr. 
  
ΙΣΟΥΝ  
αγαπήσουν – αφήσουν  156, 7:8, dist. 
βιγλίσουν – αφήσουν 84, 6:8, bal. 
κρεµµίσουν – χιονίσουν – ποίσου*  100, 44:46:48, terz. 
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πατήσουν – αθθίσουν  114, 9:10, dist. 
 
 
Ο – Α  
ΟΑΣ  
Ερώας – Εώας  138, 5:6, dist. 
  
ΟΜΑ  
χώµα – στρώµαν*  111, 28:29, sest. A(a) 
  
ΟΜΑΝ  
χώµαν – διώµα*  111, 35:36, sest. A(a) 
χώµαν – στρώµαν  111, 3:4, sest. A(a) 
χώµαν – σώµαν  111, 13:14, sest. A(a) 
 111, 20:21, sest. A(a) 
  
ΟΝΑΝ  
λιµιώναν – αιώναν  143, 10:11, tetr.   
χειµώναν – λιµιώναν  104, 2:3, tetr. 
  
ΟΡΑ  
aurora – τώρα - ora – ώραν* 15, 1:4:5:8, son. 
τώρα – φόρα  90, 12:13, canz. 
ώρα – ώραν – τώρα*  92, 29:32:33, canz. 
  
ΟΡΑΝ  
ώραν – φόρα*  126, 10:11, ottav. 
ώραν – φόραν  66, 7:8, stramb. 
ώραν – ώραν  86, 29:30, canz. 
  
ΟΝΤΑ  
αγαπώντα – καµµόντα  46, 7:8, stramb. 
βιγλώντα – εστόντα  83, 7:8, canz. 
βιγλώντα – ζητώντα - περιπλιόντα – ξηχωριστόντα 8, 1:4:5:8, son.  
γδεχόντα – κλαµόντα – ζητώντα – πεθυµώντα  126, 9:12:13:16, ottav. 
γελώντα – τραγουδώντα – νοιαστόντα  94, 47:50:51, canz. 
γρικώντα – θωρώντα – βιγλώντα  75, 25:27:29, stramb. 
θωρώντα – βιγλώντα  90, 49:50, canz. 
θωρώντα – κλαµόντα – θαρώντα  80, 4:6:8, bal.  
κιλαδώντα – κλαµόντα  95, 33:34, zing. 
κλαµόντα – θωρώντα  49, 7:8, stramb.  
κλιόντα – γελώντα – µαρτυρώντα  93, 3:6:7, canz. 
κλιόντα – διδόντα  131, 6:7, son. 
κλιόντα – φοβώντα  93, 48:49, canz. 
λιόντα – θωρώντα - βιγλώντα – στεκόντα 1, 1:4:5:8, ottav. 
λιόντα – πηδώντα - πεθυµώντα – κλαµόντα 1, 9:12:13:16, ottav. 
µαρτυρώντα – πολεµώντα – πεθυµώντα  6, 10:12:14, son. 
πετώντα – τραγουδώντα – κρογελώντα  116, 34:36:37, barz. 
ταπισόντα – λυπώντα – θωρώντα  84, 7:10:11, bal. 
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τραγουδώντα – αγαπώντα  104, 66:67, terz. 
φοβώντα – ζώντα  70, 31:32, stramb. 
  
ΟΡΤΑΣ  
πόρτας – σόρτας  137, 10:11, son. 
  
ΟΣΑ  
καµπόσα – τόσα  67, 7:8, stramb. 
  
ΟΣΑΝ  
εσκλαβώσα – ελαβώσαν – εβιγλίσα*  28, 1:3:5, stramb. 
  
ΟΣΣΑΣ  
αυτόν σας – καρπόσ σας – σκιός σας  66, 2:4:6, stramb. 
  
ΟΤΙΑ  
σκότια – λόγια*  143, 1:4, tetr. 
 
Ο – Ε  
ΟΣΕ  
παρακαλώ σε – προσκυνώ σε  2, 10:12:14, stramb. 
 
Ο – Ι  
ΟΘΙΝ  
επαραδόθην – εδόθην  142, 2:3, tetr. 
εσηκώθην – πιντώθη*  94, 10:11, canz. 
ξηλώθην – δόθην  119, 19:21, barz. 
πλερώθην – επληγώθην  93, 41:44, canz. 
  
ΟΜΙ  
συγνώµη – νόµοι  153, 25:26, dist. 
  
ΟΝΙ  
µόνη – πόνοι  129, 14:15, ottav. 
χρόνοι – πόνοι  93, 9:10, canz. 
  
ΟΝΙΝ  
χιόνιν – αµόνιν  86, 9:10, canz. 
  
ΟΝΝΙ  
βωβώννει – µουλλώννει  81, 7:8, bal. 
θανατώννει – γλιτώννει – σώννει  33, 2:4:6, stramb. 
θυµώννει – σιµώννη – µετανώννει  92, 42:45:46, canz. 
µερώννει – τελειώννει  44, 7:8, stramb. 
νιώννει – στεγνώννει  85, 1:4, canz. 
πεσώννει – τελειώννει  13, 11:14, son. 
πληγώννη – κορπώννει – αποσώννει  17, 9:11:13, son. 
πληγώννει – πιντώννει  138, 15:16, dist. 
στεγνώννει – κοµπώννει  137, 6:7, son. 
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στεγνώννει – πιντώννει – πιντώννει  118, 34:36:37, barz. 
σώννει – µερώννει – ξορτώννει  47, 1:3:5, stramb. 
σώννει – πεσώννει  88, 8:11, canz. 
σώννει – φανερώννει  91, 39:40, canz. 
τελειώννει – στεγνώννει  129, 46:47, ottav. 
τυπώννει – στεγνώννει  80, 3:12, bal. 
  
ΟΝΝΙΣ  
µουλλώννεις – ξανανιώννεις – αποφουσκώννεις  75, 42:44:46, stramb. 
στεγνώννης – πληγώννης – ποσώννεις – χώννεις  127, 9:12:13:16, ottav. 
  
ΟΝΤΙΣ  
αυτόν της – εµµατιών της  98, 29:31, terz. 
αυτόν της – ξαυτόν της  15, 11:14, son. 
αυτόν της – πρόσωπόν της  94, 76:77, canz. 
αυτόν της – φακόν της  30, 7:8, stramb. 
ξαυτόν της – πρόσωπόν της  90, 39:40, canz. 
ξαυτόν της – πρόσωπόν της – αυτόν της  57, 2:4:6, stramb. 
λαµπρόν της – πρόσωπόν της  95, 9:10, zing. 
ταπισόν της – πρόσωπόν της  94, 63:64, canz. 
  
ΟΣΙ  
απλώση – γνώση  8, 10:14, son. 
ξηµερώση – νώση  78, 26:28, sest. rima  
λαβώση – δώση  156, 5:6, dist. 
λυτρώση – µόσει  147, 1:4, tetr. 
λυώση – δώση – γλιτώση  32, 2:4:6, stramb. 
νώση – δώση - ξαµώση – σιµώση 19, 1:4:5:8, son. 
τελειώσει – στεγνώσειν – νώση*  35, 1:3:5, stramb. 
φανερώσει – τόσην*  140, 5:6, dist. 
  
ΟΣΙΝ  
τόσην – δώση*  140, 13:14, dist. 
τόσην – θανατώσειν – πιντώσειν  118, 13:15:16, barz. 
τόσην – ψηλώση – σκλαβώση*  44, 1:3:5, stramb. 
  
ΟΣΙΣ  
αναγνώσης – δώσης  104, 74:75, tetr. 
πληγώσης – λαβώσης – δώσης  39, 1:3:5, stramb. 
δώσης – πληγώσης - καρφώσης – πληγώσης 10, 2:3:6:7, son. 
δώσης – πληγώσης – λαβώσης  69, 18:20:22, stramb. 
δώσης – τελειώσης  9, 9:11, son. 
δώσης – χαµηλώσης – δώσης  44, 2:4:6, stramb. 
καταγνώσης – δώσης  91, 6:7, canz. 
λευτερώσης – σηκώσης  127, 14:15, ottav. 
µουλλώσης – χώσης – σώσης  2, 26:28:30, stramb. 
σηκώσης – σώσης – λυτρώσης  52, 1:3:5, stramb. 
τελειώσης – σηκώσης  118, 40:42, barz. 
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ΟΣΤΙΣ  
λογισµός της – δικός της  9, 13:14, son. 
  
ΟΤΙ  
σκότη – πρώτοις*  142, 9:12, tetr. 
φώτη – σκότη – πρώτη – νιότη  103, 1:2:3:4, terz. A(a)A(a) 
  
ΟΤΙΝ  
σκότην – αροθυµώ την  111, 10:11, sest. A(a) 
σκότην – νιότην  111, 21:22, sest. A(a) 
  111, 31:32, sest. A(a) 
σκότην – φώτην  111, 2:3, sest. A(a) 
  111, 17:18, sest. A(a) 
φώτην – νιότην – σκότη*  61, 1:3:5, stramb. 
φώτην – πρώτην  76, 6:7, ottav. 
  
ΟΤΙΣ  
ακλουθώ της – γρικώ της  116, 33:35, barz. 
φωτοδότης – ανθρωπότη*  142, 17:20, tetr. 
 
Ο – Ο 
ΟΘΟ  
νιώθω – πόθον*  91, 32:33, canz. 
  
ΟΝΟΝ  
αιώνων – µόνον  114, 13:14, dist. 
πόνον – µόνον  95, 39:40, zing. 
                          120, 2:3, ottav. 
  
ΟΝΝΟ  
µουλλώννω – χώννω – φανερώννω – µακκώννω  120, 1:4:5:8, ottav. 
σώννω – ξορτώννω  27, 9:14, son. 
τελειώννω – χώννω  95, 26:27, zing. A(a) 
  
ΟΠΟΝ  
αθρώπων – τρόπον  141, 19:20, dist. 
τόπον – κόπον  150, 17:18, dist. 
                          138, 1:2, dist. 
   
ΟΣΟ  
δώσω – γλιτώσω - σιµώσω – παραδώσω 9, 2:3:6:7, son. 
µουλλώσω – παραδώσω  90, 6:7, canz. 
                                         93, 64:65, canz. 
µουλλώσω – φανερώσω  96, 8:9, zing. A(a) 
πλερώσω – δώσω – παραδώσω – πεσώσω  86, 31:34:35:38, canz. 
  
ΟΤΟ  
πεθυµώ το – θωρώ το – ποθώ το  99, 11:13:15, terz. 
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ΟΤΟΝ  
φώτων – σκότον  144, 3:4, dist. 
 
Ο – ΟΥ  
 
ΟΘΟΥ  
Πόθου – νιώθουν – θυµώθου*  93, 16:19:20, canz. 
στερεοθεµελιώθου – Πόθου  141, 13:14, dist. 
  
ΟMΜΟΥ   
αµµατιών µου – αυτόν µου  118, 26:28, barz. 
αυτόν µου – αστρικόν µου – λαµπρόν µου – καµόν µου – 
καιρόν µου – καµόν µου  

(103, 11:12:13:14:15:16, terz. 
A(a)A(a)A(a) 

αυτόν µου – θάνατόν µου  104, 30:31, tetr. 
αυτόν µου – κακόν µου  84, 2:3, bal.  
                                        95, 35:36, zing.A(a) 
αυτόν µου – κακόν µου – λαµπρόν µου  85, 3:6:7, canz. 
αυτόν µου – λαµπρόν µου  24, 17:18, canz. 
                                            31, 7:8, stramb. 
                                            90, 44:45, canz. 
                                           95, 41:42, zing.A(a) 
 99, 17:21, terz. 
                                             104, 26:27, tetr. 
αυτόν µου – λαµπρόν µου – ριζικόν µου  100, 5:7:9, terz. 
αυτόν µου – µυαλόν µου - λαµπρόν µου – θάνατόν µου 6, 2:3:6:7, son. 
αυτόν µου – µεριτόν µου  150, 7:8, dist.   
αυτόν µου – όξοδόν µου  2, 7:8, stramb. 
βιβλιόν µου – λαµπρόν µου – αυτόν µου  2, 17:19:21, stramb. 
εδικόν µου – άγγελόν µου – κακόν µου – αυτόν µου  113, 5:6:7:8, tetr. 
εµαυτόν µου – αστρικόν µου - πλευρόν µου – καλόν µου 12, 2:3:6:7, son. 
εµαυτόν µου – λαµπρόν µου - αυτόν µου – λογισµόν µου 8, 2:3:6:7, son. 
ζων µου – θάνατόν µου – κακόν µου – ριζικόν µου  124, 9:12:13:16, ottav. 
ζων µου – ξαυτόν µου – θάνατόν µου  118, 41:43:44, barz. 
ζων µου – οδόν µου  144, 1:2, dist. 
ζων µου – σκοπόν µου – δικόν µου  82, 6:9:10, bal. 
θάνατόν µου – αυτόν µου – εµαυτόν µου  101, 32:34:36, terz. 
θάνατόν µου – ζων µου  129, 34:35, ottav. 
θάνατόν µου – κακόν µου  129, 26:27, ottav. 
κακόν µου – αυτόν µου  104, 53:56, tetr. 
κακόν µου – δικόµ µου – λαµπρόν µου  94, 14:17:18, canz. 
κακόν µου – λαµπρόν µου  127, 26:27, ottav. 
κακόν µου – ξαυτόν µου  92, 22:23, canz. 
κατάδικόν µου – αστρικόν µου – κυβερνόν µου – καλόν µου  126, 25:28:29:32, ottav. 
λαµπρόν µου – αυτόν µου  96, 9:10, zing. 
                                            104, 6:7, tetr. 
λαµπρόν µου – αυτόν µου – εµαυτόν µου – ζων µου  87, 1:4:5:8, canz. 
λαµπρόν µου – κακόν µου – εδικόν µου  51, 1:3:5, stramb. 
λαµπρόν µου – λαµπρόν µου  77, 17:19, bal. 
λαµπρόν µου – ριζικόν µου – θάνατόν µου  101, 8:10:12, terz. 
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λαµπρόµ µου – σύζυγόν µου  145, 3:4, dist. 
µεσόν µου – ξαυτόν µου – λαµπρόν µου  69, 2:4:6, stramb. 
νοητικόν µου – παθητικόν µου  150, 11:12, dist. 
ξαυτόν µου – θάνατόν µου  81, 12:13, bal. 
ξαυτόν µου – κακόν µου  95, 12:13, zing. 
ξαυτόν µου – λαµπρόν µου  77, 1:3, bal. 
ορισµόν µου – µεσόν µου – λαµπρόν µου  102, 14:16:18, terz. 
πιον µου – χρονών µου  93, 14:17, canz. 
ριζικόν µου – αυτόν µου - θάνατόν µου – εµαυτόν µου 9, 1:4:5:8, son. 
ριζικόν µου – αυτόν µου - αστρικόν µου – γραφτόν µου                                          21, 2:3:6:7, son. 
ριζικόν µου – γραφτόν µου  93, 1:4, canz. 
στανιόµ µου – ζω µου*  25, 2:3, ottav. 
  
ΟΝΝΟΥΝ  
πληγώννουν – ποφουσκώννουν  152, 7:8, dist. 
  
ΟΝΟΥΣ  
χρόνους – θρόνους  104, 41:44, tetr. 
χρόνους – πόνους  131, 1:4, son. 
  
ΟΝΤΟΥ  
ορισµόν του – οφθαλµόν του  14, 9:14, son. 
λαµπρόν του – αυτόν του  96, 17:18, zing. 
  
ΟΣΜΟΥ  
δωσ’ µου – φως µου  137, 13:16, son. 
κόσµου – σκοπός µου  128, 6:7, ottav. 
λογισµός µου – σκοπός µου  91, 16:17, canz. 
φως µου – κόσµου  133, 15:16, dist. 
φως µου – οµπρός µου  127, 18:19, ottav. 
  
ΟΣΣΟΥ  
αυτόν σου – αµµατιώσ σου – δικόσ σου  70, 18:20:22, stramb. 
αυτόν σου – δικός σου  135, 3:4, dist. 
αυτόν σου – δικόσ σου – µοιαστόν σου  100, 26:28:30, terz. 
αυτόν σου – εδικόσ σου – χορόσ σου  88, 3:5:6, canz. 
αυτόν σου – πρόσωπόσ σου  86, 12:13, canz. 
αυτόσ σου – πρόσωπόν σου  92, 8:11, canz. 
αυτόσ σου – πρόσωπόσ σου – σκοπόσ σου  36, 2:4:6, stramb. 
αυτόν σου – φανός σου  104, 61:64, tetr. 
διάφορός σου – αυτόν σου  104, 46:47, tetr. 
καλόν σου – φτιω σου*  104, 54:55, tetr. 
καιρόν σου – αµµατιών σου  92, 60:63, canz. 
ξαυτόν σου – δικόσ σου – αµµατιώσ σου  63, 2:4:6, stramb. 
ξαυτόσ σου – ορισµόν σου - αυτόν σου – δικός σου 22, 2:3:6:7, son. 
ξαυτόν σου – ορισµόν σου – σκοπός σου  62, 2:4:6, stramb. 
ξαυτόν σου – πρόσωπόν σου  124, 2:3, ottav. 
ορισµόν σου – ποθητός σου – δικόσ σου – ποταχτικός σου  130, 9:12:13:16, ottav. 
πρόσωπόσ σου – αυτόν σου  86, 19:20, canz. 
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σκοπόσ σου – εχθρόν σου  137, 9:12, son.   
  
ΟΣΟΥΝ  
τελειώσουν – λευτερώσουν  93, 8:11, canz. 
τελειώσουν – χώσουν – παραδώσουν  101, 14:16:18, terz. 
 
 
ΟΥ – Α 
ΟΥΝΤΑ  
αγρικούντα – ελυπούντα - αθθυµούντα – σωκιούντα 23, 2:3:6:7, son. 
 
ΟΥ – Ε  
ΟΥΜΕ  
θλιβούµαι – µαρτυρούµαι  94, 12:15, canz. 
θλιβούµαι – παραπονούµαι  117, 1:4, barz. 
κιούµαι – θλιβούµαι – ξηούµαι  93, 55:58:59, canz. 
λυπούµαι – θλιβούµαι – µαρτυρούµαι  66, 1:3:5, stramb. 
παραπονούµαι – θλιβούµαι  117, 10:11, barz. 
                            117, 17:18, barz. 
  117, 24:25, barz. 
  117, 31:32, barz. 
  117, 38:39, barz. 
πετούµαι – κοιµούµαι – καταλυούµαι – αγρικούµαι  126, 17:20:21:24, ottav. 
σωκιούµαι – παρηγορούµαι  140, 11:12, dist. 
  
ΟΥΜΜΕ  
θωρούµ µε – βιγλούν µε – καταλυούµ µε  6, 9:11:13, son. 
  
ΟΥΜΕΝ  
ανταµωθούµεν – πιούµεν  133, 11:12, dist. 
  
ΟΥΝΤΕ  
θλιβούνται – παρηγορούνται  75, 23:24, stramb. 
καταλυούνται – χαλούνται  153, 15:16,  
ποθούνται – φοβούνται – βιγλούνται  43, 1:3:5, stramb. 
φυρούνται – γεννούνται  75, 31:32, stramb. 
  
ΟΥΤΕ  
ακούτε – ψηφάτε -’ δάτε (?)235 – λυπάται *   27, 1:4:5:8, son. 
 
ΟΥ – Ι  
ΟΥΣΙ  
ακούση – λαλούσιν*  95, 32:33, zing. A(a) 
  
ΟΥΣΙΝ  
βαρούσιν – πούσιν  74, 2:3, ottav. 
γελούσιν – ποθούσιν - ζούσιν – θωρούσιν 26, 2:3:6:7, son. 

                                                 
235 Στην έκδοση «πεδάντε». 
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δούσιν – θωρούσιν - χαλούσιν – κρατούσιν 6, 1:4:5:8, son. 
ζιούσιν – εβγούσιν - πεθυµούσιν – αθιούσιν 7, 1:4:5:8, son. 
θωρούσιν – βιγλούσιν – µυριστούσιν  42, 2:4:6, stramb. 
κιλαδούσιν – πούσιν  115, 9:10, dist. 
κλιούσιν – ρωτούσιν – καταλυούσιν  101, 26:28:30, terz. 
λαλούσιν – ποθούσιν - θωρούσιν – αγαπούσιν 17, 1:4:5:8, son. 
λυωθούσιν – πούσι  124, 10:11, ottav. 
ποθούσιν – ’θιούσιν  132, 7:8, dist. 
πεθυµούσιν – κατινούσιν  73, 2:3, ottav. 
ποθούσιν – ζούσιν  39, 7:8, stramb. 
ποθούσιν – λαλούσιν  18, 10:12, son. 
ποθούσιν – πιντωθούσιν – κλιούσιν  53, 1:3:5, stramb. 
τορµούσιν – ακούση*  40, 7:8, stramb. 
τραγουδούσιν – κλιούσιν  94, 79:80, canz. 
φτιούσιν – κωλυούσιν – σφαλίση*  94, 58:61:62, canz. 
   
ΟΥΡΙ  
duri – scuri  15, 9:12, son. 
 
ΟΥ – ΟΥ  
ΟΥΜΜΟΥ  
φτιουµ µου – νουµ µου  128, 2:3, ottav. 
  
ΟΥΣΤΟΥ  
ους του – νους του  141, 11:12, dist. 
 
 
ΟΞΥΤΟΝΕΣ ΟΜΟΙΟΚΑΤΑΛΗΞΙΕΣ 
 
Α 
Α  
γελά – ερωτά*  151, 6:7, tetr. 
γλυκιά – αδικιά  125, 38:39, ottav. 
δασινά – σκοτεινά  97, 1:3, terz. 
νερά – τρυφερά  125, 2:3, ottav. 
ξωµακρά – τσακρά  151, 14:16, tetr. 
ουδεµιά – ευχαρισιά – µια – ζηµιά*  125, 25:28:29:32, ottav. 
σιµά – τιµά  151, 13:15, tetr. 
φιλιά – δυσκολιά  125, 34:35, ottav. 
  
ΑΝ  
παν (ρήµα) – φαν – θαραπάν  97, 14:16:18, terz. 
 
 
Ε 
ΕΣ   
τροφές – κορφές 125, 14:15, ottav. 
 
Ι 

Ολ
έσ
ια 
Φέ
ντι
να



 239 

Ι   
θωρεί – µπορεί 151, 9:11, tetr. 
ψυχή – δυστυχεί  151, 17:19, tetr. 
  
ΙΣ  
σωθής – λυπηθής 125, 30:31, ottav. 
 
  
Ο 
Ο  
αγαπώ – µοιαστόν*  125, 18:19, ottav. 
αγαπώ (ουσ.) – πω  139, 1:3, tetr. 
  151, 1:3, tetr. 
πονώ – µονό  151, 10:12, tetr. 
  
ΟΝ  
σταµόν – ποταµόν – καµόν  97, 11:13:15, terz. 
φανερόν – καιρόν – τρυφερόν – φαρµακερόν  125, 17:20:21:24, ottav. 
 
 
ΟΥ 
ΟΥ  
ουρανού – συναφερτούν – εφρανούν*                                                                            151, 22:23:24, tetr. 
 
 
 
ΠΡΟΠΑΡΟΞΥΤΟΝΕΣ ΟΜΟΙΟΚΑΤΑΛΗΞΙΕΣ 
 
Α-Α-Α  
διάβασα – τιντά’ πιασα                 125, 6:7, ottav. 
πάθιασα (ουσ.) – πάθιασα              125, 26:27, ottav. 
  
Α-Α-Ι  
µµάτια της – χάδια της – όλα της – πλάγη της*     125, 33:36:37:40, ottav. 
  
Α-Ε-Ε  
κλάψετε – πάψετε                       125, 10:11, ottav. 
  
Α-Ι-Α  
γράφτησα – εχάρησαν – φράγησα    97, 44:46:48, terz. 
εθάρησα – αγνώρισα *            125, 22:23, ottav. 
  
Α-Ι-ΟΥ  
πάθη µου – µοιάζει µου – παύγει µου    97, 32:34:36, terz. 
  
Α-ΟΥ-ΟΥ  
ξαύτου µου – αύτου µου         97, 50:52, terz. 
  
Ε-Ε-Ε  
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φαίνεται – ηξεύρετε – χαίρεται     97, 35:37:39, terz.                             
  
Ε-Ο-Α  
Έρωταν – διαφέρεται*  151, 5:8, tetr. 
  
  
Ε-ΟΥ-Ε  
πλέκουνται – φουλλεύγουνται – θρέφουνται          97, 23:25:27, terz. 
  
Ε-ΟΥ-Ι  
έχουσιν – έχουσιν – τρέχουσιν       97, 38:40:42, terz. 
  
Ι-Α-Ι  
εποίκασιν – γινήκασιν – ελλείψασιν  97, 47:49:51, terz. 
  
Ι-Ε-Ε  
µορφίζεται – δροσίζεται – εµπυρίζεται   97, 2:4:6, terz. 
πρασινίζετε – δροσίζετε – ακούσετε – αγρικήσετε*  125, 1:4:5:8, ottav. 
γρικήσετε – κιλαδήσετε – χτυπήσετε – ακούσετε*  125, 9:12:13:16, ottav. 
  
  
Ι-Ε-Ο  
σήµερον – καλλύτερον – σίδερο  97, 29:31:33, terz. 
  
Ι-Ι-Ι  
σίγησην – αγρίκησην – αθθύµησην     97, 20:22:24, terz. 
  
Ι-ΟΥ-Ι  
γυρίζουσιν – ξαφήννουσιν – λείβγουσιν        97, 20:22:24, terz. 
αθθίζουσιν – µυρίζουσιν – θρηνίζουσιν  97, 5:7:9, terz. 
πολεµίζουσιν – κράζουσιν*  151, 18:20, tetr. 
  
Ο-ΟΥ-Ε  
φορτώννουνται – πιντώννουνται – χενώννουνται  97, 8:10:12, terz. 
πιντώννουνται – χωνεύγουνται  139, 2:4, tetr. 
                                                      151, 2:4, tetr. 
  
ΟΥ-Ε-Α  
χαρούµενα – κινούµενα – θαρούµενα  97, 26:28:30, terz. 
  
ΟΥ-Ε-Ο  
δωρούµενος – χαρούµενος – κλαµούµενος  97, 17:19:21, terz. 
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ΛΕΞΕΙΣ-ΡΙΜΕΣ ΤΗΣ SESTINA: 

Sestina αρ. 105: πρασινίζει - 1:8:16:23:27:36 / λαµπρόν µου - 2:10:17:21:30:31:37 / ήλιος -

3:12:13:20:28:35 / µµάτια - 4:11:15:24:25:32:38 / άστρα - 5:9:18:19:26:34 / θάρος - 

6:7:14:22:29:33:39.  

Sestina αρ. 106: χώµαν - 1:8:16:23(χώµα):27:36 / ήλιον - 2:10:17:21:30:31:39 / ηµέραν - 

3:12:13:20(µέραν):28:35 / άστρα - 4:11:15:24:25:32:38 / δάσος - 5:9:18:19:26:34:37 / 

ξηφώτια - 6:7:14:22:29:33.  

Sestina αρ. 107: στράταν - 1:8:16:23:27:36 / δάσος - 2:10:17:21:30:31:37 / ψιχάδιν - 

3:12:13:20:28:35 / ανέµιν - 4:11(ανέµι):15:24(ανέµι):25(ανέµι):32(ανέµι):38 / ξουφάριν - 

5:9:18:19:26:34 / χρόνοι - 6:7:14:22:29:33:39.  

Sestina αρ. 108: δάφνης - 1:8:16:23:27:36 / χιόνιν - 2:10:17:21:30:31:37 / χρόνους - 

3:12:13:20:28:35 / κεφάλιν - 4:11:15:24:25:32 / µµάτια - 5:9:18:19:26:34:38 / τέλος - 

6:7:14:22:29:33:39.  

Sestina αρ. 109: χιόνιν - 1:8:16:23:27:36 / κυρά µου - 2:10:17:21:30:31:37 / πόθον - 

3:12:13:20:28:35 / βράστην - 4:11(βράστη):15:24:25:32(βράστη):38 / θάρος - 5:9:18:19:26:34 

/ καµίνιν - 6:7:14:22:29:33:39. 

Sestina αρ. 110: ηµέρες - 1:8(µέρες):16(µέρες):23(µέρες):27:36 / άστρη - 2:10:17:21:30:31:37 

/ νύχτες - 3:12:13:20:28:35 / ήλιον -  4:11:15:24:25:32:38(ήλιος) / πάθος - 5:9:18:19:26:34 / 

τέλος - 6:7:14:22:29:33:39.  

Sestina αρ. 111: ήλιον - 1:8:16:23:27:36 / σκότην - 2:10:17:21:30:31:38 / χώµαν - 

3:12:13:20:28(χώµα):35 / εσπέραν - 4:11(σπέραν):15:24:25:32(σπέραν):37 / ύπνον - 

5:9:18:19:26:34:39 / δάση - 6:7:14:22:29:33.  

 

ΣΤΙΧΟΙ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΟΜΟΙΚΑΤΑΛΗΚΤΟΥΝ (RIME IRRELATE)   

 

Μερικές από τις σταθερές µετρικές µορφές προβλέπουν την πιθανότητα εµφάνισης λέξεων  

χωρίς οµοιοκαταληξία (rime irrelate). Στην κυπριακή συλλογή οι στίχοι αυτοί είναι: 

94,78 (canzone): Στίχοι, λειπάτε πάντα 

(πρώτος στίχος του καταληκτικού πεντάστιχου – congedo)   

93,66 (canzone): Τύχη <µου>, ποίσε, χώννεσαι ’ξ αυτόν του 

(πρώτος στίχος του καταληκτικού τρίστιχου – congedo)  

92,66 (canzone): Κι ας εν βουργά το µέλλεται να ποίσης 

(πρώτος στίχος του καταληκτικού τρίστιχου – congedo) 
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Μονόστροφη canzone 83:  

83,1: Στα γλυκιά µµάτια κείνα 

83,2: πού’ δα τον πόθον κ’ έκαµέµ µε δούλον 

83,3: για να βιγλίσω τόσα ψηλωµένα, 

 83,4: κι ούδε τορµώ να πω πόσον παθιάζω, 

83,11: κάµνει στρέµµασ σ’ εµέν και φεύγει ο χάρος.  

  

82,1 (ballata): Και πώς δίχα σου σέναν 

 

madrigale 71:  

71,1: Ποτέ ’δειξεν στον κόσµον τόσον κάλλος,  

71,6: έδωκεν όσον είχεν κ’ εις τους δυο µας. 

 

72,5 (madrigale): αθ θεν ν’ αλλάξης τόσην σκλεροσύνην 

 

madrigale 89: 

 89,7: λέγει της: «γοιον θωρώ µορφύτερή ’σαι 

89,8: µε δίχα να ποθάνης· 

 

95,1 (zingaresca) Εθάρησα την έννοιαν 

96,1 (zingaresca) Πλήξη µου, πού µε παίρνεις; 

Το δεύτερο τετράστιχο του ποιήµατος αρ. 139 δεν είναι ολοκληρωµένο: 

139,5 Κ’ εν η αρχή του πόνου µου 

139,6 γιατί το πνεύµα δεν θαρεί.   

Στη θέση των στίχων, µε τους οποίους πρέπει να οµοιοκαταληκτούν οι ακόλουθοι στίχοι, το 

χειρόγραφο παρουσιάζει κενό: 

92,15 (canzone) µπιστά µε δίχα τράµαν 

117,5 (barzelletta) Ήµουν εις την δούλεψήσ σου 

Τέλος, ο στίχος 99,19, ο οποίος, παρόλο που σύµφωνα µε τους κανόνες της terza rima πρέπει 

να οµοιοκαταληκτεί µε τους στίχους 17 και 21 που λήγουν σε σ’ αυτόν µου και λαµπρόν µου 

αντίστοιχα, παραµένει ανοµοιοκατάληκτος:   

99, 19 (terza rima) Αδ δε ’ναι κ’ έχης λύπην στα διαβάζω  
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