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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

«Ο πολύτροπος δεκαπεντασύλλαβος του Παλαμά (1886 – 1930): μια 

μετρικολογική ανάλυση» 

 

     Αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτελεί ο παλαμικός 

δεκαπεντασύλλαβος καθώς επίσης και τα διάφορα εξελικτικά του στάδια. Η 

ενδελεχής ανάλυση συγκεκριμένων στατιστικών δεδομένων και αποτελεσμάτων 

που πραγματοποιείται στη συγκεκριμένη μελέτη επιβεβαιώνει με εξαντλητικές 

αποδείξεις και αριθμούς τη μεγάλη προσφορά του ποιητή στην ανανέωση του 

εθνικού μας στίχου. Επιπλέον, μελετώνται και αναλύονται τα ποικίλα μετρικά και 

ρυθμικά μέσα στο σύνολό τους τα οποία χρησιμοποιεί ο ποιητής στην προσπάθειά 

του να διασκεδάσει την προϋπάρχουσα ρυθμική μονοτονία του στίχου.  

     Η διατριβή αποτελείται από δύο βασικά μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει 

μια σύντομη επισκόπηση μετρικολογικών μελετών και προτάσεων οι οποίες 

σχετίζονται άμεσα με την περιγραφή τριών βασικών ιστορικών σταθμών του 

δεκαπεντασύλλαβου: των δημοτικών τραγουδιών, της κρητικής ακμής καθώς και 

της ποίησης του Σολωμού. Μέσω αυτής της ιστορικής αναδρομής συνοψίζονται 

τόσο οι ποικίλες μορφές του στίχου όσο και τα στάδια εξέλιξής του πριν από την 

ανανέωση που επιφέρει σε αυτόν ο Παλαμάς. 

     Το δεύτερο μέρος της διατριβής αναφέρεται αποκλειστικά στον παλαμικό 

δεκαπεντασύλλαβο. Αρχίζει με μια συνοπτική παρουσίαση της μετρικής θεωρίας 

του ποιητή, έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα διάφορα δοκίμια που 

γράφει καθ’ όλη τη διάρκεια της ενασχόλησής του με τον στίχο, και συνεχίζει με 

την εξονυχιστική μετρική ανάλυση επτά έργων του, γραμμένων σε ιαμβικό 

δεκαπεντασύλλαβο. Η μετρική ανάλυση περιλαμβάνει ποικίλα μετρικά φαινόμενα 

τα οποία εμφανίζονται στα συγκεκριμένα έργα, όπως για παράδειγμα είναι η 

έντονη παρουσία του φαινομένου της συνίζησης σε συνδυασμό με τα μειωμένα 

ποσοστά χασμωδίας, οι πυκνοί και έντονοι διασκελισμοί, η υπονόμευση και 

κατάργηση της μεσαίας τομής του στίχου, τα αναπαιστικά βαδίσματα, οι 

παρατονισμοί και η έντονη στίξη, καθώς επίσης και κάποιοι μετρικοί νεωτερισμοί, 

όπως είναι ο «τριμερής» και «σπασμένος» στίχος, τους οποίους χρησιμοποιώντας 

ο ποιητής ανανεώνει τον στίχο.  
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     Η μετρικολογική ανάλυση διεξάγεται ανά μετρικό φαινόμενο από έργο σε έργο 

με χρονολογική σειρά. Η σειρά εξέτασης και παρουσίασης του κάθε φαινομένου 

σχετίζεται με τον βαθμό σημασίας και βαρύτητας που έχει για τον στίχο. Τα δύο 

κύρια μέρη της διατριβής ακολουθεί Παράρτημα πινάκων, στους οποίους 

καταγράφονται τόσο τα ρυθμικά σχήματα, όσο και τα μετρικά φαινόμενα που 

εμφανίζονται στους παλαμικούς στίχους, καθώς επίσης και η συχνότητα 

εμφάνισής τους. 

          Η μελέτη αυτή αποδεικνύει ξεκάθαρα την οριακή επεξεργασία την οποία 

υφίσταται ο δεκαπεντασύλλαβος από τον Παλαμά, ο οποίος εκμεταλλεύεται σωστά 

τόσο την εγχώρια ποιητική παράδοση, όσο και την ξένη στιχουργία.  Ο στίχος στο 

απόγειό του χαρακτηρίζεται από μια σειρά καινοτομιών, δοκιμασμένων τεχνικών 

και τολμηρών στιχουργικών αναχρονισμών, που υπερβαίνουν τόσο τα ρυθμικά 

πρότυπα της παράδοσης, όσο και εκείνα της ποίησης της εποχής του Παλαμά. Ο 

ποιητής, μέσα από μιαν αδιάκοπη δουλειά μιας ολόκληρης ζωής, δημιουργεί έναν 

εντελώς ξεχωριστό και προσωπικό δεκαπεντασύλλαβο. Η μοναδικότητα του 

στίχου αυτού αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη συστηματική και εντατική χρήση 

των διαφόρων μετρικών και ρυθμικών μέσων, τα οποία αποδεικνύουν περίτρανα 

τη μεγάλη στιχουργική ικανότητα του ποιητή.   
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ABSTRACT 

“The ‘πολύτροπος’ fifteen-syllable verse of Palamas (1886-1930): 

a metrical analysis” 

 

Aim of the present thesis is the fifteen-syllable verse of Palamas, as well as, its 

various evolutionary stages. The thorough analysis of certain statistical data and 

results realized in the present study confirms, with a great number of pieces of 

evidence and numbers, the great offer of the poet to the renewal of our national 

verse. In addition, all the various metrical and rhythmical means, which the poet 

uses in his effort to change the previous rhythmical monotony of the verse, are 

studied and analyzed.  

The thesis consists of two basic parts. The first part includes a short review of the 

metrical studies and proposals, which are directly related to the description of 

three basic historical landmarks of the fifteen-syllable verse: the folk songs, the 

literature of Cretan Renaissance, and the poetry of Solomos. Through this 

historical retrospection, the various forms of the verse, as well as, the stages of its 

evolution prior the renewal that had been brought about by Palamas, are 

summarized.    

The second part of the thesis refers, exclusively, to the fifteen-syllable verse of 

Palamas. It starts with a short presentation of the metrical theory of the poet, the 

way it is formed through the various essays he writes while he was occupied with 

the verse and it continues with a detailed metrical analysis of seven of his works, 

written in iambic fifteen-syllable verse. The metrical analysis includes various 

metrical phenomena, which appear in these works, like the strong presence of the 

phenomenon of synizesis combined with the reduced percentage of hiatus, the 

frequent and intensive enjambments, the undermining and abolishing of the mid-

line caesura, the anapaestic feet, the wrenched accents and the intense 

punctuation, as well as, some metrical innovations, like the tripartite lines and the 

broken verse, which the poet uses to renew the verse.   

The metrical analysis is conducted for each metrical phenomenon in all the works 

under study, in a chronological order. The order, by which, each phenomenon is 
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examined and presented is related to the degree of importance and weightiness it 

has in the verse. The two main parts of the thesis follows an appendix with tables, 

in which the rhythmical forms and the metrical phenomena, which appear in the 

verses of Palamas, are presented, as well as, the frequency by which they appear. 

This study, clearly proves the thorough analysis, which the fifteen-syllable verse 

has undergone by Palamas, who takes advantage, in the right way, the local 

poetic tradition, as well as, the foreign versification. The verse, at its peak, is 

marked by a series of innovations, tested techniques and bold verse 

anachronisms, which exceed the rhythmical standards of the tradition, as well as, 

those of the poetry during Palamas’s era. The poet, through a continuous lifetime 

work, creates an entirely exceptional and personal fifteen-syllable verse. The 

uniqueness of this verse is attributed, to a high degree, to the systematic and 

intensive use of the various metrical and rhythmical means, which prove beyond 

any doubt, the great versifying ability of the poet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Π
ΑΡ
ΙΔΗ

Σ



vii 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την επιβλέπουσα καθηγήτριά μου Αλεξάνδρα 

Σαμουήλ για την ανεκτίμητη βοήθεια της σε όλη τη διάρκεια της εργασίας μου. Η 

ολοκλήρωση της διατριβής αυτής θα ήταν αδύνατη χωρίς την αμέριστη 

συμπαράστασή της. Άλλωστε, η πρώτη μου επαφή με τον παλαμικό 

δεκαπεντασύλλαβο έγινε στα πλαίσια ενός προπτυχιακού σεμιναρίου του οποίου 

διδάσκουσα ήταν η ίδια, γεγονός που συνέβαλε σημαντικά στην επιλογή του 

θέματος της διατριβής. Ανάλογες ευχαριστίες οφείλω και στους καθηγητές Μιχάλη 

Πιερή και Παντελή Βουτουρή, μέλη της τριμελούς εποπτικής επιτροπής για τις 

ουσιαστικές παρατηρήσεις τους. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά την 

επίκουρο καθηγήτρια Αφροδίτη Αθανασοπούλου για τις πολύ σημαντικές και 

χρήσιμες διορθώσεις και συμβουλές της στα αρχικά στάδια της εργασίας μου. 

Ευχαριστώ ακόμη τον πολύ καλό μου φίλο και συνάδελφο δρα Χαράλαμπο 

Χριστοδούλου που με εφοδίαζε με την απαραίτητη για τη διατριβή μου 

βιβλιογραφία, όταν δεν είχα δυνατότητες να μεταβώ εγώ ο ίδιος στην Ελλάδα. 

Τέλος, ευχαριστώ την οικογένειά μου, χωρίς την κατανόηση και συμπαράσταση 

της οποίας η παρούσα διατριβή δεν θα είχε ολοκληρωθεί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Π
ΑΡ
ΙΔΗ

Σ



viii 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ………………………………………………………………...…………….1 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ …………………………………………………………………...……………6 

Προβλήματα περιγραφής νεοελληνικών στίχων …………………………………….19 

Ο δεκαπεντασύλλαβος στο δημοτικό τραγούδι ……………………………………...24 

Ο δεκαπεντασύλλαβος της κρητικής λογοτεχνίας της ακμής ………………………39 

Ο δεκαπεντασύλλαβος του Σολωμού……………………………………....…………55 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ……………………………………………………………………………......63 

Η μετρική θεωρία του Παλαμά…………………………………………………………72 

Τα ποιητικά κείμενα του Παλαμά………………………………………………………84 

Συνιζήσεις……………………………………………………………………………….101 

Χασμωδίες………………………………………………………………………………136 

Διασκελισμοί………………………………………………………………………....…150 

Πλήρης κατάργηση της μεσαίας τομής………………………………………………184 

Στίξη (εσωτερική και εξωτερική)…………………………………………………...…191 

Τριμερής στίχος…………………………………………………………………..........207 

Σπασμένοι στίχοι……………………………………………………………………….214 

Αναπαιστικοί βηματισμοί……………………………………………………………...220 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ……………………………………………….…....230 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ……………………………………………………………….……......237 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ……………………………………………………………………….255 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Π
ΑΡ
ΙΔΗ

Σ



1 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

     Η ιστορία του δεκαπεντασύλλαβου είναι μακραίωνη. Πολύ συνοπτικά, θα 

λέγαμε ότι πρωτοεμφανίζεται κατά τη βυζαντινή εποχή, αξιοποιείται από το 

ελληνικό δημοτικό τραγούδι και αποτελεί τον στίχο μεγάλου μέρους της κρητικής 

λογοτεχνίας της ακμής. Ακολούθως, ο στίχος χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του 

18ου και 19ου αιώνα,1 ενώ μετά την Ελληνική Επανάσταση περνά στα χέρια 

ποιητών, όπως είναι ο Σολωμός, ο Παλαμάς, ο Σικελιανός, ο Βάρναλης, ο 

Καρυωτάκης, ο Σεφέρης και ο Ρίτσος, για να μείνουμε σε ορισμένους μόνο από 

τους μείζονες. Σημαντική εξέλιξη στην πορεία του δεκαπεντασύλλαβου αποτελεί, 

σύμφωνα με την κριτική, ο στίχος του Παλαμά. Παρότι αρκετές μελέτες και άρθρα 

ασχολούνται με τον δεκαπεντασύλλαβο στους ποικίλους του σταθμούς και 

εκφάνσεις, εντούτοις καμμία από αυτές δεν έχει επικεντρωθεί σε μια εξελικτική 

μετρικολογική ανάλυση του παλαμικού δεκαπεντασύλλαβου. Καμμία μελέτη, εξ’ 

όσων γνωρίζουμε, δεν αναφέρεται αποκλειστικά στον παλαμικό 

δεκαπεντασύλλαβο από την αρχή της εμφάνισής του (1886), μέχρι και τα τελευταία 

δεκαπεντασυλλαβικά έργα του ποιητή (1930). Στην πιο πάνω διαπίστωση 

καταλήξαμε από τα αρχικά κιόλας στάδια της εντατικότερης ενασχόλησής μας με 

αυτόν τον στίχο γενικά, και ειδικότερα με εκείνον του Παλαμά, σε ένα σεμινάριο της 

Αλεξάνδρας Σαμουήλ, με τίτλο «Ζητήματα μετρικής» που παρακολουθήσαμε κατά 

το τρίτο έτος των προπτυχιακών μας σπουδών. Η έλλειψη μιας σχετικής μελέτης 

αποτέλεσε το σημαντικότερο έναυσμα για την εκπόνηση αυτής της εργασίας.      

     Η πρώτη και σημαντική μελέτη που γράφτηκε για τη στιχουργική τέχνη του 

Παλαμά το 1943 είναι τα Μετρικά2 του Λίνου Πολίτη. Το χρησιμότατο αυτό 

μελέτημα, αν και έθεσε τις βάσεις για τη μετρική ανάγνωση της παλαμικής 

στιχουργίας και προσέφερε μιαν αξιόπιστη περιγραφή των στιχουργικών επιλογών 

του ποιητή, δεν προχώρησε σχεδόν καθόλου στην εξέταση της μετρική του 

θεωρίας,3 αλλά ούτε και σε μια λεπτομερή μετρικολογική ανάλυση των 

δεκαπεντασυλλαβικών έργων του ποιητή. Στο μελέτημά του αυτό, ο Πολίτης 

προσπάθησε να δώσει μια γενική, περισσότερο, ιδέα της ποικιλίας των ρυθμών 

και των διαφόρων τύπων στίχων που χρησιμοποίησε ο Παλαμάς, παρά να 

                                                           
1 Παράδειγμα αποτελούν οι ποιητές: Θωμάς Βελάστης, Πέτρος Κατσαΐτης, Καισάριος Δαπόντες και Δημήτριος 
Γουζέλης. 
2 Λ. Πολίτης, Μετρικά. Η μετρική του Παλαμά. Νεοελληνικά Σονέτα. Ο δεκαπεντασύλλαβος τους «Ερωτικού 
λόγου», Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κωνσταντινίδη, [1943]. 
3 Ευριπίδης Γαραντούδης, Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά: Όψεις της ποίησης του και της σύγχρονης 
πρόσληψής της, Καστανιώτης, Αθήνα 2005, σ. 21. 
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μελετήσει τον ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο και την εξέλιξή του στο έργο του ποιητή 

ή, τουλάχιστον, σε ένα μέρος του.  

     Ακολούθως, η Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού σε ένα μικρό μέρος της 

διδακτορικής της διατριβής που υποστηρίζει το 1976, με τίτλο Ο Κωστής Παλαμάς 

και ο γαλλικός παρνασσισμός,4 ασχολείται με την προσπάθεια του Παλαμά για 

ανανέωση του δεκαπεντασύλλαβου. Συγκεκριμένα, αναφέρεται σε έναν από τους 

βασικότερους μετρικούς νεωτερισμούς του Παλαμά, την κατάργηση της μεσαίας 

τομής, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο μετρικό φαινόμενο αποτελεί ένα μέσο 

το οποίο είχε άμεσες επιδράσεις από τους παρνασσιστές ποιητές.  

     Το 1991, ο Ευριπίδης Γαραντούδης δημοσιεύει μια εργασία για την παλαμική 

μετρική5 και ειδικότερα για τη μετρική θεωρία του Παλαμά, ζήτημα μεγάλου 

ενδιαφέροντος, με το οποίο δεν είχε ασχοληθεί κανείς μέχρι τότε. Σκοπός της 

συγκεκριμένης μελέτης είναι να παρουσιάσει και να σχολιάσει τις γενικές αρχές 

που συνιστούν την παλαμική άποψη για τη φύση και τη λειτουργία των μετρικών 

όρων της ποίησης. Η πιο πάνω μελέτη εντάσσεται, σε μια πιο βελτιωμένη μορφή, 

στο βιβλίο του Γαραντούδη που κυκλοφορεί το 2005 με τίτλο Ο Παλαμάς από τη 

σημερινή σκοπιά,6 αποτελώντας το πρώτο από τα πέντε κεφάλαιά του. Επιπλέον, 

στο ίδιο βιβλίο, και σε ένα άλλο κεφάλαιό του, ο μελετητής μετατοπίζεται από τη 

μετρική θεωρία του Παλαμά στη στιχουργική του πράξη, έχοντας ως στόχο την 

παρουσίαση, σε συνοπτική μορφή, των πορισμάτων μιας νέας, συμπληρωματικής, 

εκείνης του Πολίτη (1943) εξέτασης της παλαμικής μετρικής. Το μέρος αυτό της 

μελέτης του Γαραντούδη, όπως και τα υπόλοιπα, αναφέρεται γενικά στην 

παλαμική στιχουργική, χωρίς να δίνει ιδιαίτερη προσοχή και βαρύτητα σε κάποιο 

συγκεκριμένο είδος στίχου∙ άλλωστε δεν είναι αυτός ο σκοπός του.  

     Το 2007, η Αλεξάνδρα Σαμουήλ εκδίδει ένα βιβλίο της, που αφορά σχεδόν 

αποκλειστικά τον παλαμικό στίχο με τίτλο Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου.7 Ο 

Παλαμάς από τα νεανικά του κιόλας χρόνια, όπως αναφέρει η Σαμουήλ, 

αισθάνεται ότι ο ελληνικός στίχος βρίσκεται σε κρίση και ότι καθήκον του ποιητή 

της εποχής του είναι να την υπερβεί. Μέρος του συγκεκριμένου βιβλίου λοιπόν, 

μελετά κυρίως τις πλευρές εκείνες της ποίησης του Παλαμά που αφορούν την 

προσπάθειά του να υπερβεί αυτή την κρίση και να ανανεώσει την ελληνική 

                                                           
4 E. Πολίτου - Μαρμαρινού, Ο Κωστής Παλαμάς και ο γαλλικός παρνασσισμός ( Συγκριτική φιλολογική μελέτη, 
διδακτορική διατριβή), Αθήνα 1976 
5 Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η μετρική θεωρία του Παλαμά», στο: Νεοελληνικά Μετρικά, επιμ. Νάσος Βαγενάς, 

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2001, σ. 157 – 197. 
6 Ευριπίδης Γαραντούδης, Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π. 
7 Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, Νεφέλη, Αθήνα 2007. 
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ποιητική προσωδία με την πραγματοποίηση μιας πολύτροπης αρμονίας ανάλογης 

της καλβικής. Έτσι η Σαμουήλ εξετάζει μεταξύ άλλων την όψη της 

δεκαπεντασυλλαβικής παλαμικής στιχουργίας που συνδέεται στενά με τον γαλλικό 

ρομαντικό στίχο, και ιδιαίτερα με τον στίχο του Βίκτωρος Ουγκώ. Ειδικότερα, 

μελετά τις διάφορες τεχνικές που υιοθετεί ο Παλαμάς στον δεκαπεντασύλλαβο 

επηρεαζόμενος από τον ρομαντικό ποιητή, στην προσπάθεια του να ανανεώσει 

τον δικό του στίχο και κατ’ επέκταση τον ελληνικό στίχο, διασκεδάζοντας τη δομική 

του μονοτονία και καθιστώντας τον «πολύτροπο».  

     Επιπλέον, η Σαμουήλ στη μελέτη της παραβάλλει τον παλαμικό 

δεκαπεντασύλλαβο με εκείνον ποιητών που ακολουθούν, από τον Σικελιανό ως 

τον Σεφέρη, ο Ερωτικός λόγος του οποίου θεωρείται «η τελευταία μεγάλη 

πραγμάτωση» του εθνικού μας στίχου.8 Συγκρίνοντας λοιπόν τους 

δεκαπεντασύλλαβους τριών ποιητών, του Σεφέρη, του Σικελιανού και του 

Καρυωτάκη, με τους παλαμικούς, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι 

δεκαπεντασυλλαβικές απόπειρες των τριών αυτών ποιητών δεν κατόρθωσαν να 

υπερβούν τις αντίστοιχες πραγματώσεις του Παλαμά, αφού ο Παλαμάς είχε φτάσει 

σε ένα όριο στιχουργικών διαταράξεων, πέρα από το οποίο ο δεκαπεντασύλλαβος 

δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει ως στίχος. 

     Τέλος, μια πρόσφατη μελέτη που ασχολείται αποκλειστικά με τον παλαμικό 

δεκαπεντασύλλαβο και μάλιστα με εκείνον της Φλογέρας του Βασιλιά, είναι η 

μελέτη της Ναταλίας Δεληγιαννάκη.9 Η Δεληγιαννάκη μελετά τον στίχο της 

Φλογέρας, υπό το πρίσμα των μετρικών και ρυθμικών μέσων και καινοτομιών που 

χρησιμοποιεί ο ποιητής στο έργο αυτό. Ο δειγματοληπτικός χαρακτήρας της 

μελέτης αυτής (αφού αφορά ένα πολύ μικρό μέρος της Φλογέρας, συνήθως δύο 

«Λόγους» της από τους δώδεκα) θα μπορούσε να δημιουργήσει το ερώτημα κατά 

πόσο τα αποτελέσματα της μετρικολογικής ανάλυσης είναι αντιπροσωπευτικά των 

πραγματικών ποσοστών εμφάνισης και συχνότητας κάθε μετρικού φαινομένου 

που εμφανίζεται στο συγκεκριμένο παλαμικό έργο.  

        Ο ποιητής δίνοντας τεράστια βαρύτητα στον δεκαπεντασύλλαβο (αφού 

αρχικά έχει πειραματιστεί με τον δεκατρισύλλαβο)10 κάνει πράξη τις μετρικές του 

θεωρίες με αποτέλεσμα ο στίχος να ξεπεράσει κάθε προσδοκία παραμένοντας 

μέχρι και σήμερα ξεχωριστός και πρωτοποριακός. 
                                                           
8 Βλ. Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 55 και Λίνος Πολίτης, Μετρικά, ό. π., σ. 
152. 
9 Ναταλία Δεληγιαννάκη, «Οι δεκαπεντασύλλαβοι της Φλογέρας του Βασιλιά», στο: Κωστής Παλαμάς. Ο 
ποιητής και ο κριτικός, επιμ.: Παντελής Βουτουρής, Μεσόγειος, Αθήνα 2007, σ. 335 – 355. 
10 Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 45 – 53. 
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     Η έλλειψη επομένως μιας μελέτης που να αφορά εξολοκλήρου στον 

δεκαπεντασύλλαβο του Παλαμά και τα διάφορα εξελικτικά στάδια του σε ολόκληρο 

το φάσμα του παλαμικού έργου αποτέλεσε το έναυσμα, όπως είπαμε ήδη, για τη 

συγγραφή της παρούσας διατριβής. Στόχος της μελέτης αυτής είναι η παρουσίαση 

και η ανάλυση συγκεκριμένων στατιστικών δεδομένων και αποτελεσμάτων που να 

επιβεβαιώνει με εξαντλητικές αποδείξεις και αριθμούς πλέον τη μεγάλη προσφορά 

του Παλαμά στην ανανέωση του παραδοσιακού δεκαπεντασύλλαβου. Κανένας 

μελετητής δεν προχώρησε σε μια ενδελεχή μετρική ανάλυση των παλαμικών 

δεκαπεντασυλλαβικών έργων για να μπορέσει να παρακολουθήσει την πορεία 

που είχε ο στίχος στα χέρια του ποιητή και να εντοπίσει τα διάφορα στάδια 

εξέλιξής του. Κανένας μελετητής δεν ανέλυσε και δεν μελέτησε τα διάφορα μετρικά 

και ρυθμικά μέσα στο σύνολό τους που χρησιμοποιεί ο Παλαμάς στην 

προσπάθειά του να διασκεδάσει τη δομική μονοτονία του παραδοσιακού 

δεκαπεντασύλλαβου. Αυτήν ακριβώς την ανάγκη προσπαθεί η παρούσα μελέτη να 

καλύψει.  

     Η ανά χείρας διατριβή περιλαμβάνει δύο βασικά μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται 

σύντομη επισκόπηση μετρικολογικών μελετών και προτάσεων σχετικών με την 

περιγραφή τριών βασικών ιστορικών σταθμών του δεκαπεντασύλλαβου: των 

δημοτικών τραγουδιών, της κρητικής ακμής και της ποίησης του Σολωμού. Στο 

μέρος αυτό, χωρισμένο σε τρία βασικά κεφάλαια, επιχειρείται μια συνοπτική 

περιγραφή και εξέταση της διαχρονικής πορείας του στίχου στο πέρασμα των 

αιώνων. Μέσω της ιστορικής αυτής αναδρομής, επιχειρούμε να συνοψίσουμε τις 

ποικίλες μορφές του στίχου, καθώς και να παρουσιάσουμε την εξέλιξή του πριν 

την ανανέωση που επέφερε ο Παλαμάς. Παράλληλα, στο πλαίσιο αυτού του 

πρώτου μέρους επιχειρείται η ανάλυση των ιδιαίτερων γνωρισμάτων του 

δεκαπεντασύλλαβου. Με τον τρόπο αυτό οι διάφορες μορφές του γίνονται πιο 

εύκολα αντιληπτές. Το συγκεκριμένο μέρος της διατριβής να σημειωθεί ότι 

διαδραματίζει επίσης και ρόλο εισαγωγής. 

     Το δεύτερο μέρος ασχολείται αποκλειστικά με τον παλαμικό 

δεκαπεντασύλλαβο. Ξεκινώντας με μια συνοπτική παρουσίαση της μετρικής 

θεωρίας του ποιητή, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα διάφορα δοκίμια που 

γράφει καθ’ όλη τη διάρκεια της ενασχόλησής του με τον στίχο, το δεύτερο μέρος 

της μελέτης προχωρά με την εξονυχιστική μετρική ανάλυση επτά έργων του, 

γραμμένων σε ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο. Η μετρική ανάλυση περιλαμβάνει 

ποικίλα μετρικά φαινόμενα που εμφανίζονται στα συγκεκριμένα έργα, όπως είναι η 
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έντονη παρουσία του φαινομένου της συνίζησης σε συνδυασμό με τα μειωμένα 

ποσοστά χασμωδίας, οι πυκνοί και έντονοι διασκελισμοί, η υπονόμευση και 

κατάργηση της μεσαίας τομής του στίχου, τα αναπαιστικά βαδίσματα, οι 

παρατονισμοί και η έντονη στίξη, καθώς επίσης και κάποιους μετρικούς 

νεωτερισμούς με τους οποίους ο ποιητής ανανέωσε τον στίχο, όπως είναι ο 

«τριμερής» και «σπασμένος» στίχος. Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι η 

μετρικολογική ανάλυση θα διεξαχθεί ανά μετρικό φαινόμενο και από έργο σε έργο 

με χρονολογική σειρά, έχοντας πάντοτε ως στόχο την ανάδειξη, όσο γίνεται 

ευκρινέστερα, της εξελικτικής πορείας του στίχου στο παλαμικό έργο. Η σειρά 

εξέτασης και παρουσίασης του κάθε μετρικού φαινομένου έχει να κάνει με τον 

βαθμό σημασίας και βαρύτητας που έχει για τον στίχο. Μετά τα δύο κύρια μέρη της 

διατριβής ακολουθεί Παράρτημα που αποτελείται από πίνακες, στους οποίους 

καταγράφονται τόσο τα ρυθμικά σχήματα, όσο και τα μετρικά φαινόμενα που 

εμφανίζονται στους στίχους των παλαμικών έργων, καθώς και η συχνότητα 

εμφάνισής τους. 
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Μέρος Α΄ 

Εισαγωγή 

     Ο δεκαπεντασύλλαβος αποτελεί τον κυρίαρχο στίχο της νεοελληνικής ποίησης, 

αλλά και της κοσμικής Βυζαντινής, με αποτέλεσμα δίκαια, να λάβει το όνομα του 

“εθνικού στίχου”. Όπως γράφει η Ναταλία Δεληγιαννάκη «το μήκος του στίχου 

προσφέρει δυνατότητες μεγάλης ποικιλίας στην κατανομή του τόνου. Και οι εφτά 

ζυγές συλλαβές ενός ιαμβικού δεκαπεντασύλλαβου μπορούν να τονιστούν».1 

Ωστόσο, στίχοι στους οποίους εναλλάσσεται σταθερά μια άτονη συλλαβή με μια 

τονισμένη σπάνια συναντιούνται,2 εξαιτίας, κυρίως, «της διαφοράς του μήκους των 

ελληνικών λέξεων, αλλά και της μονοτονίας που θα προκαλούσε μια τέτοια 

διαδοχή».3 Στην πράξη, η ρυθμική ευελιξία και ελαστικότητα του στίχου 

αποδεικνύεται μεγάλη∙ μπορεί και αντέχει, όπως αναφέρει ο Χρίστος Παπάζογλου, 

«όχι μόνο στις πιέσεις που ασκούν οι ποικίλες ζυγοτόνιστες παραλλαγές του 

(πράγμα που είναι φυσικό), αλλά ακόμη και σε παρατονισμούς που ανακόπτουν 

την ομαλή απαγγελία του». Ο ρυθμός, όπως αναφέρει ο ίδιος στη συνέχεια, 

μπορεί πολύ εύκολα να διασαλευτεί, αλλά εξίσου εύκολα μπορεί και να ξαναβρεί 

το βάδισμά του.4 Ο Θρασύβουλος Σταύρου, θέλοντας να συμπεριλάβει όλες τις 

ρυθμικές δυνατότητες του δεκαπεντασύλλαβου μέσα στη γενική περιγραφή του, 

γράφει: «Ιαμβικός είναι ο στίχος που στηρίζει το ρυθμό του στον τόνο των ζυγών 

συλλαβών του∙ που μπορεί να τονιστή σε όλες τις ζυγές, που, αν δε γίνη αυτό, 

είναι απαραίτητο να έχη τόνο σε μερικές τουλάχιστο απ’ αυτές, και που τόνος στις 

μονές συλλαβές του δεν είναι καθόλου αναγκαίος, μολονότι μπορεί να υπάρξη».5 

     Αρχίζοντας το μέρος αυτό με μια συνοπτική ιστορική αναδρομή, είναι σημαντικό 

να επισημάνουμε ότι ακόμη και σήμερα παραμένει αδιευκρίνιστη η βυζαντινή 

καταγωγή του ονόματος «πολιτικός». Η μόνη από τις εκδοχές, όπως αναφέρει ο 

Roderick Beaton, που μπορεί να απορριφθεί εντελώς είναι εκείνη που συσχετίζει 

τον πολιτικό στίχο με την πολιτική.6 Το επίθετο «πολιτικός», κατά τον 12ο αιώνα 

φαίνεται να έχει τη σημασία του «προσγειωμένου» και του «καθημερινού». Από τη 

                                                           
1 Ναταλία Δεληγιαννάκη, On the Versification of Erotokritos. ανέκδ. διδ. διατριβή, University of Cambridge 
1995, σ. 14 
2 Τέτοιους στίχους θα μπορούσε κανείς να συναντήσει, πολύ σπάνια φυσικά, σε δημοτικά τραγούδια, όπου 
εκεί ο ιαμβικός ρυθμός στον δεκαπεντασύλλαβο ακολουθείται σχεδόν ευλαβικά, χωρίς σημαντικούς 
παρατονισμούς. Βλ. υποκεφάλαιο: «Ο δεκαπεντασύλλαβος στο δημοτικό τραγούδι». 
3 Ναταλία Δεληγιαννάκη, On the Versification of Erotokritos, ό. π., σ. 14.  
4 Χρίστος Παπάζογλου, Παρατονισμένη μουσική: μελέτη για τον Καρυωτάκη, Κέδρος, Αθήνα 1988, σ. 138. 
5 Θρασύβουλος Σταύρου, Νεοελληνική Μετρική, Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1992

2
, σ. 17.  

6 Roderick Beaton , Η ερωτική μυθιστορία του ελληνικού μεσαίωνα, Καρδαμίτσας, Αθήνα 1996, σ. 133. 
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δεύτερη σημασία πιθανώς να προκύπτει και η τρίτη σημασία του, «πεζός».7 

Παράλληλα, η λέξη, όπως αναφέρει ο Beaton, φαίνεται να αναφέρεται και να 

παραπέμπει στην ιδιωτική ζωή του πολίτη και πιο συγκεκριμένα στη ζωή του 

κατοίκου της Κωνσταντινούπολης, κοινώς γνωστή, βέβαια, και ως «Πόλη».8 Το 

πρόβλημα όμως της καταγωγής της ονομασίας του στίχου θα μας απασχολήσει 

εκτενεστέρα και στη συνέχεια. 

     Ξεκινώντας από τις ερμηνείες που μας παρέχουν οι βυζαντινοί λόγιοι και 

θεωρητικοί, να αναφέρουμε ότι ο όρος «πολιτικός» απαντάται ήδη από τον 11ο 

αιώνα, ως terminus technicus, για τον δεκαπεντασύλλαβο στην παράφραση του 

Άσματος Ασμάτων από τον Μιχαήλ Ψελλό (1050), χωρίς όμως κάποια περαιτέρω 

επεξήγηση και πληροφορία για τον όρο:9 «Πολιτικοῖς ἐφράσαμεν, ὡς δυνατόν, ἐν 

στίχοις, τὴν τῶν ἀσμάτων δύναμιν, ἐξήγησιν καὶ γνῶσιν».10 

     Εκτός από τον Μιχαήλ Ψελλό, ο συγκεκριμένος όρος απαντάται τον ίδιο αιώνα 

στην εισαγωγή που συνοδεύει το έργο του Ιωάννη Τζέτζη με τίτλο Βιβλίον 

Ιστορικής Της Δια Στίχων Πολιτικών Άλφα δε Καλουμένης, γνωστό και ως Χιλιάδες, 

η οποία είναι γραμμένη σε πολιτικούς στίχους.11 Ωστόσο, ο ίδιος ο συγγραφέας 

δεν δίνει περαιτέρω πληροφορίες και στοιχεία που να αφορούν τόσο την 

καταγωγή, όσο και την ονομασία του στίχου.  

      Οι δύο μαρτυρίες Βυζαντινών που μας παρέχουν κάποια επιπλέον στοιχεία για 

τον πολιτικό στίχο προέρχονται από τον Ευστάθιο Θεσσαλονίκης (12ος αιώνας) και 

τον Μάξιμο Πλανούδη (13ος – 14ος αιώνας).12 Ο Ευστάθιος στον πρώτο τόμο του 

έργου του  Παρεκβολαί εις την Ομήρου Ιλιάδα, γράφοντας για τις συνιζήσεις στον 

ηρωικό εξάμετρο, και φέρνοντας για παράδειγμα τις συνιζήσεις που γίνονται στον 

τονικό δεκαπεντασύλλαβο, τον «πολιτικό», όπως ο ίδιος τον αναφέρει, λέει 

συγκεκριμένα: «Καὶ δηλοῦσι τοῦτο [δηλαδή τη γνώμη του για τη συνίζηση] 

                                                           
7 Roderick Beaton, The Medieval Greek Romance, Cambridge University Press 1989, σ. 94.   
8 Roderick Beaton , Η ερωτική μυθιστορία του ελληνικού μεσαίωνα, ό. π., σ. 133∙ βλ. επίσης στο Κ. Μητσάκης, 
Βυζαντινή Υμνογραφία. Από την εποχή της Καινής Διαθήκης έως την Εικονομαχία, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 
1986, σ. 326. 
9 Κ. Μητσάκης, Βυζαντινή Υμνογραφία. Από την εποχή της Καινής Διαθήκης έως την Εικονομαχία, ό. π., σ. 
326∙ βλ. επίσης Ηλίας Βουτιερίδης, Νεοελληνική στιχουργική, Ιωάννης Δ. Κολλάρος και Σία, Αθήναι 1929, σ. 

47 – 48. 
10 Το παράθεμα το αντλώ από τους Μητσάκη (Βυζαντινή Υμνογραφία. Από την εποχή της Καινής Διαθήκης 
έως την Εικονομαχία, ό. π., σ. 326) και Βουτιερίδη (Νεοελληνική στιχουργική, ό. π., σ. 47 – 48). Μάλιστα ο 
δεύτερος εικάζει ότι σε αυτό το έργο εμφανίζεται για πρώτη φορά ο δεκαπεντασύλλαβος. 
11 Χαράλαμπος Π. Συμεωνίδης, «Η ερμηνεία της ονομασίας “πολιτικός στίχος”», Μελέτες για την ελληνική 
γλώσσα. Πρακτικά της 2

ης ετήσιας Συνάντησης του Τμήματος Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη 1981, σ. 237. 
12 Πολλοί μελετητές αναφέρονται στις μαρτυρίες των δύο Βυζαντινών. Βλ. πρόχειρα: Χαράλαμπος Π. 
Συμεωνίδης, «Η ερμηνεία της ονομασίας “πολιτικός στίχος”», ό. π., σ. 237∙ Ηλίας Βουτιερίδης, Νεοελληνική 
στιχουργική, ό. π., σ. 48 και Σπαταλάς Γεράσιμος, «Ο τονικός δεκαπεντασύλλαβος στίχος αρχαίος ελληνικός», 
Η Στιχουργική Τέχνη. Μελέτες για τη Νεοελληνική Μετρική, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 
1997, σ. 187 – 188. 
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φανερῶς καὶ οἱ δημοτικοὶ στίχοι οἱ τὸ παλαιὸν μὲν τροχαϊκῶς ποδιζόμενοι, καθὰ 

καὶ Αἰσχύλος ἐν Πέρσαις δηλοῖ, ἄρτι δὲ πολιτικοὶ ὀνομαζόμενοι∙ μέτρον μὲν γὰρ 

αὐτοῖς πεντεκαίδεκα συλλαβαί».13 

     Ο Ευστάθιος δηλαδή, στο πιο πάνω χωρίο, αναφέρει ξεκάθαρα πως ο τονικός 

δεκαπεντασύλλαβος σχηματίστηκε από τους τροχαϊκούς τετράμετρους, που όμως 

έχασαν την προσωδία. Έτσι, ο στίχος διατήρησε μόνο τον αριθμό των συλλαβών, 

την τομή και μεταβλήθηκε σε τονικό. Όσον αφορά στην ονομασία, ο ίδιος 

υποστηρίζει ότι «πολιτικός» και «δημοτικός» είναι δύο χαρακτηρισμοί που 

αναφέρονται στον ίδιο στίχο. Ενώ παλαιότερα ονομαζόταν «δημοτικός», τώρα, στη 

δική του εποχή, ο ίδιος στίχος παίρνει την ονομασία «πολιτικός»: «Και δηλούσι 

τούτο φανερώς και οι δημοτικοί στίχοι [...] άρτι δε πολιτικοί ονομαζόμενοι [...]». 

     Από την άλλη, ο Μάξιμος Πλανούδης στο έργο του Περί γραμματικής διάλογος, 

«κάνοντας πολεμική της τονικής στιχουργίας»,14 αναφέρει: «Πολιτικούς τινας 

αὑτοῖς καλουμένους στίχους ποιοῦσι, μέτρον μὲν ἅπαν ἐν τοῖσδε λῆρον ἡγούμενοι, 

τόνους δὲ δύο περί που τὰ μέσα καὶ τὸ τέλος τηροῦντες, καλῶς ἔχειν σφισὶ τὸν 

στίχον φασί. Τόνους, ὦ Γῆ καὶ Ἥλιε, πρὸ τῶν στοιχείων, ἐξ ὧν τὰ μακρὰ καὶ 

βραχέα∙ τῶν δ’ αὖθις τὸ μέτρον τιθέντες, ὥσπερ εἰ τόνοις ἐγγράφομεν, καὶ μὴ 

γράμμασι. [...] Τοῖς εἰς τὸ πολιτικὸν ἄρτι μεταναστάσιν ὄνομα στίχοις, και Τραγικοὶ 

πάντες καὶ ὁ Κωμικὸς ἔστιν οὗ χρησάμενοι φαίνονται∙ οὐκ ἀμέτρως μέντοι, ἀλλ’ οἱ 

μὲν τροχαίοις ποιήσαντες, ὁ Κωμικὸς δὲ καὶ ἰάμβοις∙ ἑκάτεροι μέντοι τετράμετρον 

καταληκτικὸν αὐτοῖς ὅρον ἐστήσαντο. [...] Τινὲς δὲ δόξαν τὴν τοιάνδε τῶν στίχων 

ζηλῶσαι πλοκήν, τάχα μὲν ἐν προοιμίοις καὶ τὸ μέτρον περιέπειν οὐδενὸς 

δεύτερον ἐδοκίμαζον∙ ἠρέμα δὲ καὶ κατολίγον ὕστερον – πρὸς γὰρ τὰ χείρω καὶ 

εὐχερῆ πάντες εὐολισθότεροι – καὶ τὸ μέτρον ὠς ποῤῥωτάτω ἐξετόξευσαν, ὡς 

μήδ’ ἴχνος αὐτοῦ παρὰ τοῖς στίχοις ἐμφαίνεσθαι, μόνου δὲ τοῦ εἱρμοῦ τῶν τόνων 

ἀντεποιήσαντο».15 

      Ο Μάξιμος Πλανούδης δηλώνει δηλαδή πως «ο τονικός δεκαπεντασύλλαβος 

σχηματίστηκε από τον αριθμό των συλλαβών, την τομή και την τονική σύνθεση 

ορισμένων τροχαϊκών και ιαμβικών τετράμετρων»,16 που χρησιμοποιούσαν, 

αρχικά, διάφοροι αρχαίοι τραγικοί και κωμικοί. Παράλληλα, όπως και ο Ευστάθιος, 

μας αναφέρει ότι ο στίχος πήρε την ονομασία «πολιτικός» πρόσφατα: «Τοῖς εἰς τὸ 

                                                           
13 Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, Παρεκβολαί εις την Ομήρου Ιλιάδα, τόμ. 1

ος, G. Stallbaum, Λειψία 1827, σ. 11. Το 
παράθεμα αυτό επισημαίνεται και από τον Γεράσιμο Σπαταλά στο «Ο τονικός δεκαπεντασύλλαβος στίχος 
αρχαίος ελληνικός», ό. π., σ. 187. 
14 Γεράσιμος Σπαταλάς, «Ο τονικός δεκαπεντασύλλαβος στίχος αρχαίος ελληνικός», ό. π., σ. 187. 
15 Μάξιμος Πλανούδης, «Περί γραμματικής διάλογος», Anecdota Graeca, τόμ. 2ος, Ludovicus Bachmannus, 
Λειψία 1828, σ. 98 – 100. 
16 Γεράσιμος Σπαταλάς, «Ο τονικός δεκαπεντασύλλαβος στίχος αρχαίος ελληνικός», ό. π., σ. 188. 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Π
ΑΡ
ΙΔΗ

Σ



9 

 

πολιτικὸν ἄρτι μεταναστάσιν ὄνομα στίχοις» (Τους στίχους, που τώρα τελευταία 

τους λέμε πολιτικούς).17  

     Τόσο, λοιπόν, ο Ευστάθιος, όσο και ο Μάξιμος Πλανούδης αναφέρουν ότι το 

όνομα «πολιτικός στίχος» χρησιμοποιούνταν από τους Βυζαντινούς, για να 

δηλώσει τον τονικό δεκαπεντασύλλαβο, καθώς επίσης και ότι ο στίχος απέκτησε 

τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό ανάμεσα στον 11ο και 13ο αιώνα περίπου.    

     Οι μεταγενέστερες ερμηνείες που δίνονται στο επίθετο «πολιτικός» σε γενικές 

γραμμές, μπορούν να ενταχθούν, όπως αναφέρει ο Συμεωνίδης στη μελέτη του,18 

σε δύο βασικές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία μελετητών, που είναι και η 

μεγαλύτερη, υποστηρίζει ότι το επίθετο «πολιτικός» μεταφράζεται ως αστικός, 

κοινός. Ήδη ο R. J. F. Henrichsen από το 1839, όπως αναφέρει ο Συμεωνίδης, 

υποστηρίζει ότι η λέξη «πολιτικός» σημαίνει «αστικός», «κοινός», «καθημερινός» 

και «δημοφιλής», σε αντίθεση με το «έντεχνος» και «ποιητικός». Όπως αναφέρει ο 

ίδιος ο Henrichsen, οι τονικοί στίχοι ονομάστηκαν «πολιτικοί» (quasi civiles et 

populares), γιατί είχαν περισσότερη ομοιότητα με τον πεζό λόγο.19 Στη συνέχεια, ο 

Karl Krumbacher αναφέρεται στον συγκεκριμένο όρο, λέγοντας ότι «στίχος 

πολιτικός σημαίνει ο κοινός, υπό πάντων εννοούμενος, στίχος, εν αντιθέσει προς 

την εις τους λογίους μόνον προσιτής προσωδιακήν ποίησιν».20 Παρόμοια άποψη 

φαίνεται να εκφράζουν τόσο ο W. Christ, ο οποίος ονομάζει τον πολιτικό στίχο ως 

«στίχο της λαϊκής ποίησης»,21 όσο και ο G. Bernhardy, που τον χαρακτηρίζει 

«μέτρο όλου του κόσμου». Τελευταίος ξένος μελετητής που μπορεί να ενταχθεί σε 

αυτή την κατηγορία είναι ο H. G. Beck, ο οποίος πιστεύει ότι «πολιτικός» σημαίνει 

«συνήθης, καθημερινός, πολύ κοινός», προσθέτοντας μάλιστα την πληροφορία ότι 

αρκετοί συγγραφείς ζητούσαν συγγνώμη, επειδή μεταχειρίζονταν τον πολιτικό 

                                                           
17 Βλ. επίσης: Γεράσιμος Σπαταλάς, «Ο Τονικός Δεκαπεντασύλλαβος Στίχος Αρχαίος Ελληνικός», ό. π., σ. 
190. 
18 Χαράλαμπος Π. Συμεωνίδης, «Η ερμηνεία της ονομασίας “πολιτικός στίχος”» ό. π., σ. 232 – 234. Επιπλέον, 
συγκεντρωμένα ιστορικά δεδομένα για τον δεκαπεντασύλλαβο υπάρχουν και σε κείμενα πολλών άλλων 
μελετητών, όπως για παράδειγμα: Ηλίας Βουτιερίδης, Νεοελληνική στιχουργική, ό. π., Κ. Μητσάκης, Βυζαντινή 
Υμνογραφία. Από την εποχή της Καινής Διαθήκης έως την Εικονομαχία, ό. π., Roderick Beaton, «Σημασία και 
εξέλιξη του “πολιτικού” στίχου», The medieval Greek Romance, ό.π.. Βλ. ελληνική μτφρ. Νίκης Τσιρώνη, Η 
ερωτική μυθιστορία του ελληνικού μεσαίωνα, ό. π., σ. 133 – 136, Ε και M. Jeffreys, «The Nature and Origins of 
the Political Verse», Popular Literature in Late Byzantium, Variorum Reprints, London 1983, σ. 142 – 195, Λ. 
Πολίτης, «Νεώτερες απόψεις για τη γέννηση και τη δομή του δεκαπεντασύλλαβου», ό. π., σ. 221 – 228 κ.α. 
Τέλος, εκτός από τα παραπάνω άρθρα, μια πολύ χρήσιμη μελέτη, που χρησιμοποιείται πολύ στη 
βιβλιογραφία και που συγκεντρώνει αρκετές απόψεις – θεωρίες, ξένων και Ελλήνων μελετητών, που 
ειπώθηκαν, κατά διαστήματα, για τον δεκαπεντασύλλαβο είναι εκείνο των Μ. Αλεξίου και D Holton: «The 
origins and development of “politicos stichos”», Μαντατοφόρος, τχ. 9, Νοέμβρης 1976, σ. 22 – 34. 
19 Χαράλαμπος Π. Συμεωνίδης, «Η ερμηνεία της ονομασίας “πολιτικός στίχος”», ό. π., σ. 233. 
20 Karl Krumbacher, Ιστορία της Βυζαντινής λογοτεχνίας, τόμ. 2

ος, Γρηγοριάδης, Αθήνα 1974, σ. 491. 
21 Το συγκεκριμένο παράθεμα, όπως και το επόμενο, αντλείται από το άρθρο του Χαράλαμπου Π. Συμεωνίδη, 
βλ. ό. π., σ. 233. 
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στίχο.22 Παράλληλα, ο Ηλίας Βουτιερίδης στη Νεοελληνική Στιχουργική, εικάζει ότι 

το επίθετο «πολιτικός», που το ερμηνεύει και ο ίδιος ως «λαϊκός και κοινός», το 

χρησιμοποιούσαν οι Βυζαντινοί για να αποτρέψουν τη χρήση του, υπέρ άλλων 

τονικών μέτρων.23 Παράλληλα, ο Βουτιερίδης αναφερόμενος στις γνώμες άλλων 

μελετητών για την ονομασία «πολιτικός», γράφει: «Το μόνο σωστό φαίνεται, ότι οι 

Βυζαντινοί λόγιοι είπανε τον τονικό στίχο πολιτικό, επειδή δεν τόνε θαρρούσανε 

ποιητικό».24 Η άποψη όμως αυτή, όπως αναφέρει ο Σπαταλάς, μάλλον δεν 

ευσταθεί, καθώς οι Βυζαντινοί όσο κι αν θεωρούσαν τον συγκεκριμένο στίχο απλό 

και κοινό, δεν τον θεωρούσαν και αντιποιητικό, «γιατί διαφορετικά δε θα τον 

χρησιμοποιούσαν στα ποιήματά τους οι αξιολογότεροι ποιητές της υμνογραφίας 

και της κοσμικής ποίησεως».25  

     Η δεύτερη κατηγορία μελετητών υποστηρίζει ότι η λέξη «πολιτικός» είναι το 

νεοελληνικό «πολίτικος», δηλαδή της Κωνσταντινούπολης. Την άποψη αυτή 

διατυπώνει αρχικά ο Έλληνας λόγιος του 17ου – 18ου αιώνα Αναστάσιος Μιχαήλ ο 

Μακεδών με ένα γράμμα του στον Γερμανό φιλόλογο Μ. Lange. Την εξήγηση αυτή 

ενστερνίζονται και άλλοι Έλληνες λόγιοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γ. Τερτσέτης.26 

Τέλος, η άποψη αυτή υιοθετείται και από σύγχρονους Έλληνες μελετητές, όπως 

είναι ο Ι. Ν. Ηλιούδης.27 Την θεωρία αυτή υποστηρίζουν και ξένοι μελετητές όπως 

είναι και ο J. Goar, ο οποίος αναφέρει ότι οι πολιτικοί στίχοι ονομάζονται έτσι, γιατί 

έχουν ως πατρίδα τους την Πόλη. Tην ίδια άποψη υιοθετεί και ο H. Gregoire, ο 

οποίος πιστεύει εξίσου ότι το όνομα «πολίτικος» αναφέρεται στην Πόλη, 

συμπληρώνοντας ότι ο όρος «πολιτικός» δήλωνε τον στίχο που δεν ανήκε ούτε 

στη λόγια λογοτεχνία, αλλά ούτε και στην εκκλησία.28  

     Η πιο πάνω άποψη, όπως αναφέρει ο Σπαταλάς, μάλλον αυθαίρετη μπορεί να 

χαρακτηριστεί, μιας και ούτε από Κωνσταντινουπολίτες στιχουργούς 

δημιουργήθηκε ο δεκαπεντασύλλαβος, ούτε και κυρίως από Κωνσταντινουπολίτες 

χρησιμοποιήθηκε.29 Γιατί ο συγκεκριμένος στίχος, ενώ υπάρχουν υποψίες, όπως 

θα δούμε αμέσως μετά, ότι εμφανίζεται τουλάχιστον από τον 6ο αιώνα μ. Χ. και 

ονομάζεται «δημοτικός», σύμφωνα με τους δύο Βυζαντινούς λόγιους, τον 

                                                           
22 Χαράλαμπος Π. Συμεωνίδης, ό. π., σ. 233 - 234. 
23 Ηλίας Βουτιερίδης, Νεοελληνική στιχουργική, ό. π., σ. 47 – 64, 79 – 82. 
24 Ό. π., σ. 38. 
25 Σπαταλάς Γεράσιμος, «Ο τονικός δεκαπεντασύλλαβος στίχος αρχαίος ελληνικός», ό. π., σ. 191. 
26 Ηλίας Βουτιερίδης, Νεοελληνική Στιχουργική, ό. π., σ. 49.    
27 Ι. Ν. Ηλιούδης, «Ο πολιτικός στίχος και η προέλευσίς του», Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τχ. 
48, 1990–1993, σ. 397 – 404. 
28 Χαράλαμπος Π. Συμεωνίδης, «Η ερμηνεία της ονομασίας “πολιτικός στίχος”», ό. π., σ. 233 – 234, καθώς 
επίσης και Κ. Μητσάκης, Βυζαντινή Υμνογραφία. Από την εποχή της Καινής Διαθήκης έως την Εικονομαχία, ό. 
π., σ. 325.    
29 Γεράσιμος Σπαταλάς, «Ο τονικός δεκαπεντασύλλαβος στίχος αρχαίος ελληνικός», ό. π., σ. 190. 
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Ευστάθιο και τον Μάξιμο Πλανούδη, την ονομασία «πολιτικός» την λαμβάνει 

περίπου κατά τον 11ο – 13ον αιώνα μ. Χ.  

      Εκτός από τις δύο κατηγορίες, ο Συμεωνίδης αναφέρει και τον H. Stevenson, ο 

οποίος σε ένα άρθρο του το 1876, διατυπώνει μια δική του, ανεξάρτητη από τις 

προηγούμενες, άποψη για τον όρο «πολιτικός». Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι 

οποιοσδήποτε στίχος είναι γραμμένος σε τονικά μέτρα ονομάζεται «πολιτικός».30 

Τέλος, η ερμηνεία που δίνει ο ίδιος ο Συμεωνίδης για τον όρο «πολιτικός» είναι 

αυτή του «πεζολογικού». 

     Τελειώνοντας με το ζήτημα της ονομασίας του όρου, θα ήθελα να αναφερθώ σε 

δύο πιο πρόσφατες απόψεις που διατυπώθηκαν, εκείνη του Marc D. Lauxtermann 

(1999) και εκείνη του Γ. Μ. Σηφάκη (2005). Αρχικά ο Lauxtermann στη μονογραφία 

του για τον πολιτικό στίχο ερμηνεύει το «πολιτικός» ως ο «μη προσωδιακός».31 

Από την άλλη, ο Σηφάκης αναφέρει ότι η ονομασία «πολιτικός» οφείλεται σε 

«μεταποιητικές αναφορές που κάνουν στα έργα τους λόγιοι στιχουργοί του 

ενδέκατου και του δωδέκατου αιώνα, όπως ο Μιχαήλ ψελλός, ο Ιωάννης Τζέτζης, 

ο Κωνσταντίνος Μανασσής, ο Θεόδωρος Πρόδρομος (ή Πρόδρομοι) κα., που 

αποζούσαν από το παλάτι γράφοντας και προσφέροντας σε μέλη της βασιλικής 

οικογένειας διδακτικά και άλλα στιχουργήματα, είτε κατά παραγγελίαν είτε 

προσδοκώντας ανταμοιβή».32 Ο Σηφάκης τελειώνει τη σύντομή του αναφορά στο 

επίθετο «πολιτικός», αναφέροντας ότι η ονομασία αυτή αφορά τόσο στη γλώσσα 

(απλή, καθομιλουμένη) όσο και στη μορφή των στίχων («άμετροι», δηλαδή 

άσχετοι με τα αρχαία μέτρα, όχι προσωδιακοί).33      

     Ένα ακόμη τεράστιο θέμα προς διερεύνηση για τη νεοελληνική μετρική 

αποτελεί και η απροσδιόριστη, έως σήμερα, ιστορία, καταγωγή και δομή του 

στίχου. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι πενιχρά, αφού τα τεκμήρια που 

κατέχουν οι μελετητές στα χέρια τους είναι λιγοστά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι 

θεωρίες και οι γνώμες επί του θέματος να είναι πάρα πολλές. Ωστόσο, κανένας 

μελετητής του ζητήματος αυτού δεν φαίνεται να είναι σίγουρος για κάτι, ή 

τουλάχιστον να συμφωνεί με κανέναν άλλο.34 Στόχος της παρούσας μελέτης δεν 

είναι η επίλυση του συγκεκριμένου, «πολυβασανισμένου», όπως το χαρακτηρίζει ο 

                                                           
30 Χαράλαμπος Π. Συμεωνίδης, «Η ερμηνεία της ονομασίας “πολιτικός στίχος”», ό. π., σ. 234. 
31 Marc D. Lauxtermann, Οι απαρχές του ρυθμού. Ένα δοκίμιο για τον πολιτικό στίχο και άλλα βυζαντινά 
μέτρα, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 56. 
32 Γ. Μ. Σηφάκης, «Σκέψεις για τη γέννηση και τη δομή του δεκαπεντασύλλαβου», Ο λόγος της παρουσίας. 
Τιμητικός τόμος για τον Παν. Μουλλά, επιμ. Μαίρη Μικέ, Μίλτος Πεχλιβάνος, Λίζυ Τσιριμώκου, Εκδόσεις 

Σοκόλη, Αθήνα 2005, σ. 292. 
33 Ό. π., σ. 292. 
34 Ό. π., σ. 291. 
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Σηφάκης, ζητήματος, ούτε και η οποιαδήποτε κριτική θεώρηση της νεότερης 

βιβλιογραφίας. Το μόνο που θα επιχειρηθεί είναι μια πολύ σύντομη και 

επιγραμματική επισκόπηση.   

     Αρχικά, όπως επισημάνθηκε, οι Βυζαντινοί μετρικοί θεωρητικοί του 12ου και 

13ου αιώνα, υποστήριζαν ότι ο πολιτικός στίχος προέρχεται από την τονική 

σύνθεση τροχαϊκών και ιαμβικών τετράμετρων, που χρησιμοποιούσαν, αρχικά, οι 

αρχαίοι τραγικοί και ο Αριστοφάνης.35 Το ζήτημα αυτό επανέρχεται στο προσκήνιο 

τον 19ο αιώνα.36  

     Το 1839, ο Δανός φιλόλογος Henrichsen δημοσιεύει μιαν πολυσέλιδη 

πραγματεία για τον πολιτικό στίχο, στην οποία υποστηρίζει ότι ο ιαμβικός 

τετράμετρος είναι η ρίζα του πολιτικού στίχου.37   

     Σύμφωνα με άλλους μελετητές όπως είναι ο Σπαταλάς, ο Κωνσταντόπουλος 

και ο Χατζηφώτης,38 τα πρώτα δείγματα του δεκαπεντασύλλαβου, ίσως, να 

εντοπίζονται στον Ρωμανό τον Μελωδό (5ος - 6ος αιώνας μ. Χ.), και στο κοντάκιό 

του «Εις τα Άγια Φώτα».39 Εκεί, σύμφωνα με τους ίδιους, βρίσκονται 18 κανονικοί 

δεκαπεντασύλλαβοι, ένας στην αρχή κάθε στροφής, το πρώτο γράμμα των 

οποίων σχηματίζει την ακροστιχίδα «Του ταπεινού Ρωμανού».40  

                                                           
35 Βλ. προχειρα: M. Alexiou, D. Holton, «The origins and development of “politicos stichos”», ό. π., σ. 22. 
36 Ό. π., σ. 22. 
37 Ό. π., σ. 22 και 25. Βλ. επίσης: Λίνος Πολίτης, «Νεώτερες απόψεις για τη γέννηση και τη δομή του 
δεκαπεντασύλλαβου», ό. π., σ. 211 – 228 και Βασίλειος Λέτσιος, «The Life and Afterlife of Political Verse», 
Journal of Modern Greek Studies, τχ. 23, 2005, σ. 282. 
38 Γεράσιμος Σπαταλάς, «Ο τονικός δεκαπεντασύλλαβος στίχος αρχαίος ελληνικός», ό. π., σ. 185 – 196 και 
του ιδίου, Η στιχουργία των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, Δίφρος, Αθήνα 1960, σ. 16, Ν. Κ. 
Κωνσταντόπουλος, Η αρχαία ελληνική μετρική εν τη βυζαντινή λειτουργική υμνογραφία, Αθήναι 1954, σ. 43 – 
44, υποσημείωση 2 και Ι. Μ. Χατζηφώτης, Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, τόμ. VI, 
λήμμα «δεκαπεντασύλλαβος», σ. 155 – 156. Βλ. επίσης: Κ. Μητσάκης, Βυζαντινή Υμνογραφία. Από την εποχή 
της Καινής Διαθήκης έως την Εικονομαχία, ό. π., σ. 324. 
39 Γράφει ο Μητσάκης (ό. π., σ. 323): «Πρώτος, απ’ όσο ξέρουμε, ο Παρανίκας υποστήριξε την άποψη ότι το 
κοντάκιο του Ρωμανού στα Θεοφάνεια (αρ. 5) είναι γραμμένο σε ιαμβικό καταληκτικό τετράμετρο, δηλαδή σε 
δεκαπεντασύλλαβο, που όμως εμφανίζεται κανονικός μόνο στον πρώτο στίχο του κάθε οίκου, […] ενώ στους 
άλλους στίχους πότε είναι κολοβός και πότε υπέρμετρος». Κριτική της άποψης αυτής του Παρανίκα, όπως 
μας πληροφορεί στη συνέχεια ο Μητσάκης, άσκησε τόσο ο Krumbacher, όσο και ο Kirsch, οι οποίοι 
υποστήριξαν ότι είναι πέρα για περά λανθασμένη. Ο τελευταίος μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αν κανείς 
έθετε το ερώτημα κατά πόσο ο Ρωμανός αναγνώριζε το στίχο αυτό ως δεκαπεντασύλλαβο και κατά πόσο 
επιδίωκε συνειδητά τη χρήση του, η απάντηση θα ήταν το δίχως άλλο αρνητική». Αντλούμε το παράθεμα αυτό 
του Kirsch από τον Μητσάκη: Βυζαντινή Υμνογραφία. Από την εποχή της Καινής Διαθήκης έως την 
Εικονομαχία, ό. π., σ. 323 – 324. Ο Μητσάκης, υιοθετώντας τις πιο πάνω απόψεις του Κρουμπαχερ και του 
Kirsch, γράφει σε άλλο σημείο της μελέτης του (ό. π., σ. 325): «Η αποδοχή της άποψης ότι στα κοντάκια 
έχουμε ένα από τα πιο πρώιμα φανερώματα του δεκαπεντασύλλαβου αντίκειται άλλωστε και σε όσα γενικά 
γνωρίζουμε και παραδεχόμαστε για την προέλευση και την εξέλιξη του στίχου αυτού». Παρόλα αυτά, όπως 
ειπώθηκε πιο πάνω, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι το κοντάκιο του Ρωμανού είναι γραμμένο σε 
δεκαπεντασύλλαβο και νεότεροι ερευνητές του Παρανίκα, όπως ο Κωνσταντόπουλος, ο Σπαταλάς και ο 
Χατζηφώτης.

   

40 Οι 18 δεκαπεντασύλλαβοι του κοντακίου είναι οι εξής: 
1.Τῆ Γαλιλαία τῶν εθνῶν τῆ τοῦ Ζαβουλὼν χώρα. 
2. Οὐχ ὑπερεῖδεν ὁ Θεὸς τὸν δοῦλον συληθέντα. 
3. Ὑπὸ τῶν σπλάγχνων τῶν ἐμῶν ἐκάμφθην ὡς οἰκτίρμων 
4. Τον εν ερήμω ποταμον και δρόσον εν καμίνω 
5. Α επιτάσσεις μοι Σωτήε εάν επιτελεσω 
6. Παραχωρήσαι σοι ζητώ την του Βαπτιστού τάξιν 
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     Μια διαφορετική άποψη διατυπώνει ο Κρούμπαχερ, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι 

πρώτοι δεκαπεντασύλλαβοι βρίσκονται σε λαϊκές παροιμίες εγκατεσπαρμένες στο 

έργο του Ιωάννη της Κλίμακος (7ος αιώνας μ. Χ.).41     

     Το 1970, ο Ihor Sevcenko δημοσιεύει μια εργασία, η οποία αποτελεί σημαντικό 

και πολύτιμο υλικό για τη διερεύνηση της γένεσης του πολιτικού στίχου.42 Σε 

χειρόγραφο του Ιωάννη Σκυλίτση, που βρίσκεται στη Μαδρίτη, ο άγνωστος 

βιβλιογράφος, όπως μας πληροφορεί ο Πολίτης, προσθέτει σε ορισμένα μέρη στο 

περιθώριο έντεκα ποιήματα, που αναφέρονται σε γεγονότα των ετών 912 – 989. 

Τα πρώτα τέσσερα, τα οποία είναι αυτά που δημοσιεύει ο Sevcenko στη μελέτη 

του, αποτελούν θρήνους για τον θάνατο του αυτοκράτορα Λέοντος ΣΤ’ του Σοφού 

και του γιου του Κωνσταντίνου Ζ’ του Πορφυρογέννητου, όλα γραμμένα σε 

δεκαπεντασύλλαβο.43 Ο εκδότης, με πειστικά επιχειρήματα, τα θεωρεί σύγχρονα 

με τα γεγονότα, δηλαδή του 912 τα τρία, και του 959 το τελευταίο. Το άρθρο αυτό, 

όπως επισημαίνει ο Πολίτης, θεωρείται πολύ σημαντικό, αφού γίνεται αναφορά 

στην πρώτη σαφώς μαρτυρημένη και ακριβώς χρονολογημένη εμφάνιση του 

δεκαπεντασύλλαβου. Παράλληλα, γίνεται σαφές, όπως τονίζει ο εκδότης, ότι στις 

αρχές ήδη του 10ου αιώνα οι κανόνες του δεκαπεντασύλλαβου είχαν πια 

διαμορφωθεί πλήρως, και ότι την εποχή αυτή χρησιμοποιούσαν αυτόν τον στίχο 

για σημαντικά γεγονότα της αυλής, πράγμα που αποδεικνύει ότι ο άλλοτε 

βυζαντινός πολιτικός στίχος είχε πλέον φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο κοινωνικής 

αποδοχής.44   

     Ένα χρόνο πριν, το 1969, ο J. Koder, εκδίδει τον πρώτο τόμο των ύμνων του 

Συμεών Νέου Θεολόγου.45 Ήταν η πρώτη φορά που προσφερόταν σε κριτική 

έκδοση το έργο του βυζαντινού μυστικού των αρχών του 11ου αιώνα, αφού ο 

Συμεών είχε γράψει κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους ύμνους του στον πολιτικό 

                                                                                                                                                                                
7. Επέστης ρειθροις, διατί ; τι θελων αποπλύναι ; 
8. Ιδων ο παντα προορών, τον φόβον του Προδρόμου 
9. Νυν επτοήθης. Βαπτιστά , και εφριξας το δράμα 
10. Ουκ απαιτώ σοι, Βαπτιστά, τους όρους υπερβήναι 
11. Υπέρθου τουτο ο λαλείς και δράσον ο ακουεις 
12. Ρητων αρρητων καιι φρικτων ακουσας ο εκ στειρας 
13. Ω Βαπτιστα και Εραστά μη προς αντιλογιαν 
14. Μετά δε ταυτα τα φρικτα ο γονος Ζαχαριου 
15. Αλλα τα θαύματα ορών ο εκ του ιερεως 
16. Νωθρον μεν οντα ως βροτον, αυτος ως θεος παντων 
17. Ουκ ετι λεγω ως το πριν, ου λυω τον ιμαντα 
18. Υπερ επειρε δε τον νουν τη θεια διαταξει. 
Τους στίχους αυτούς αντλούμε από τη Νεοελληνική στιχουργική, του Βουτιερίδη, ό. π., σ. 51.   
41 Βλ. Λ. Πολίτης, «Νεώτερες απόψεις για τη γέννηση και τη δομή του δεκαπεντασύλλαβου», ό. π., σ. 213. 
42 Ό. π., σ. 216.  
43 Ό. π., σ. 216. 
44 Ό. π., σ. 216 - 217. 
45 Χαράλαμπος Π. Συμεωνίδης, «Η ερμηνεία της ονομασίας “πολιτικός στίχος”»., ό. π., σ. 232 και M. Alexiou 
και D. Holton., «The origins and development of “politicos stichos”», ό. π., σ. 30.   
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στίχο. Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι στην πρόσφατή του μελέτη ο 

Lauxtermann υποστηρίζει πως ο Συμεών είναι πρόσωπο αμφιλεγόμενο. 

Συγκεκριμένα, αναφέρει πως δεν είναι σίγουρο το πότε ακριβώς αρχίζει ο Συμεών 

να γράφει τους Έρωτες των Θείων Ύμνων. Είναι όμως λογικό να γίνει η υπόθεση 

ότι τουλάχιστον κάποια από τα ποιήματά του γράφτηκαν πριν από το έτος 1000. Ο 

λόγος για αυτήν την αμφιβολία του  Lauxtermann είναι ο κάπως ιδιόρρυθμος 

χαρακτήρας της ποίησης του Συμεών. «Καταρχήν», όπως γράφει ο ίδιος στη 

μελέτη του, «εφόσον είναι γνωστό ότι ο πρώτος εκδότης του, ο Νικήτας Στηθάτος, 

επενέβη στους στίχους του Συμεών και άλλαξε το κείμενο σε αρκετές περιπτώσεις, 

πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι διαβάζουμε στίχους του ίδιου του Συμεών 

και όχι ελεύθερη διασκευή τους από τον Νικήτα;»46 Επιπλέον, ένας δεύτερος 

λόγος που οδηγεί τον μελετητή στην συγκεκριμένη αμφιβολία είναι το γεγονός ότι 

«η ποίηση του Συμεών έχει έναν ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό από ατελείς στίχους, 

μη κανονικές τομές, πεζολογικούς διασκελισμούς κ.ο.κ.».47  

     Ένα κρίσιμο ερώτημα που βασανίζει τους μελετητές που ασχολούνται με το 

συγκεκριμένο ζήτημα είναι το κατά πόσο ο πολιτικός στίχος προέκυψε από τον 

προφορικό λαϊκό λόγο ή ήταν εφεύρεση ορισμένων λογίων. Όπως αναφέρει ο 

Roderick Beaton, στη λαϊκή του καταγωγή συνηγορεί το γεγονός ότι ο 

δεκαπεντασύλλαβος, χωρίς τη μορφή ομοιοκατάληκτων διστίχων, αποτελεί τον 

κυρίαρχο στίχο της ελληνικής προφορικής δημοτικής ποίησης, όπως καταγράφεται 

τον 19ο και 20ο αιώνα.48 Επιπλέον, μαρτυρίες της δημοτικής ποίησης μας οδηγούν 

πίσω στα μέσα του 14ου αιώνα και πολύ πιθανόν στα τέλη του 12ου αιώνα.49 Από 

την άλλη, έρευνες σε πρωιμότερα κείμενα που εμφανίζεται ο συγκεκριμένος 

στίχος, έδειξαν, όπως είδαμε, ότι ο δεκαπεντασύλλαβος είχε μια εξίσου σημαντική 

ιστορία στη λόγια ποίηση, πριν από τον 12ο αιώνα.       

     Η πολύ συνοπτική και εύστοχη παρουσίαση των δύο βασικών σχολών σκέψης 

που επικράτησαν σχετικά με την καταγωγή του δεκαπεντασύλλαβου από τους 

Margaret Alexiou και David Holton είναι άκρως διαφωτιστική.50 Από τη μια, η 

πρώτη σχολή, στην οποία εντάσσονται, ανάμεσα σε άλλους οι Baud-Bovy, Λίνος 

Πολίτης, Koder και Κυριακίδης, υποστηρίζει ότι ο πολιτικός στίχος είναι ένας στίχος 

                                                           
46 Marc D. Lauxtermann, Οι απαρχές του ρυθμού. Ένα δοκίμιο για τον πολιτικό στίχο και άλλα βυζαντινά 
μέτρα, ό. π., σ. 25. 
47 Ό. π., σ. 25. 
48 Beaton Roderick, Η ερωτική μυθιστορία του ελληνικού μεσαίωνα, ό. π., σ. 134. 
49 Beaton Roderick, ό. π., σ. 134∙ του ίδιου, Folk Poetry of Modern Greece, Cambridge University Press 1980, 
σ. 75 – 78. Βλ. Επίσης στο άρθρο των Ε. και M. Jeffreys: «The Nature and Origins of the Political Verse», 
Popular Literature in Late Byzantium, Variorum Reprints, London 1983, σ. 159 – 160. 
50 M.Alexiou, D. Holton, «The origins and development of “politicos stichos”», ό. π., σ. 22 – 34.  
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που σχηματίστηκε από έναν οκτασύλλαβο και έναν επτασύλλαβο. Από την άλλη, η 

δεύτερη σχολή, την οποία αποτελούν μελετητές όπως ο Gregoire, και Jeffreys, 

αναπτύσσει μιαν αντίθετη θεωρία, σύμφωνα με την οποία ο πολιτικός στίχος, 

προερχόμενος από λαϊκά στρώματα, ανιχνεύεται σε λατινικές ρίζες και 

συγκεκριμένα ότι προέρχεται από τον λατινικό τροχαϊκό τετράμετρο «versus 

quadratus», έναν πολύ δημοφιλή στίχο, που χρησιμοποιούνταν στα διθυραμβικά-

θριαμβευτικά τραγούδια της δημοκρατίας της Ρώμης.  

     Οι συγκεκριμένες θεωρίες αναφέρονται και σχολιάζονται στο πρόσφατο, 

εξαιρετικό άρθρο του Σηφάκη.51 Σύμφωνα, λοιπόν, με τον μελετητή, υπάρχουν δύο 

επιλογές: «ή [θα] πρέπει […] να υποθέσουμε ότι ο πολιτικός στίχος επινοήθηκε 

από κάποιον ποιητή του ένατου ή του δέκατου αιώνα -αν και δεν έχομε ιδέα ποιος 

μπορεί να ήταν αυτός-, ή ότι [ο συγκεκριμένος στίχος] πέρασε από την προφορική 

παράδοση του δημοτικού τραγουδιού στην προσωπική ποίηση». Από την μια, η 

πρώτη άποψη, όπως αναφέρει ο Σηφάκης, έχει με το μέρος της την απουσία 

τεκμηρίων πριν από το 900 περίπου, και τη σημαντική επικράτηση του πολιτικού 

στίχου μετά τον δέκατο αιώνα, τη χρήση του σε επίσημες αυτοκρατορικές τελετές, 

και την εξάπλωση του στην εκκλησιαστική, τη διδακτική, και την μυθοπλαστική 

ποίηση. Έχει όμως και τη δυσκολία να εξηγήσει το πώς πέρασε ο στίχος από το 

περιβάλλον της αυλής του παλατιού της Κωνσταντινούπολης στον κόσμο του 

δημοτικού τραγουδιού, και το πώς εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Βυζαντινή 

αυτοκρατορία και σε όλες τις διαλέκτους της ελληνικής.52  

     Από την άλλη, οι υποστηρικτές της δεύτερης άποψης, έχοντας με το μέρος τους 

το εύρος της προφορικής παράδοσης, θεωρούν ότι ανάγεται στην αρχαιότητα. 

Ακόμα ένα άλλο στοιχείο στο οποίο στηρίζονται οι υποστηρικτές της άποψης 

αυτής είναι το γεγονός ότι οι παλαιότεροι πολιτικοί στίχοι που σώζονται, αν και δεν 

είναι οι ίδιοι δημοτικοί, συνδέονται ξεκάθαρα με την προφορική παράδοση. 

Πρόκειται για το τραγούδι υποδοχής της άνοιξης που παραθέτει ο Κωνσταντίνος 

Ζ΄ ο Πορφυρογέννητος στο έργο του De cerimoniis.53  

     Ο Λίνος Πολίτης, προσπαθώντας να συνδυάσει όλα τα πιο πάνω στοιχεία, 

αναφέρει στην ομιλία του για τη γέννηση και τη δομή του δεκαπεντασύλλαβου: «Η 

βάση, ο γενετικός πυρήνας [του δεκαπεντασύλλαβου] είναι λαϊκός, ο εύκολος και 

εύκαμπτος οκτασύλλαβος∙ αλλά η διεύρυνσή του σε εκφραστικό μέσο άξιο να 

επιτελέσει ανώτερες και πιο σύνθετες λειτουργίες, αυτή προϋποθέτει κάποιο 

                                                           
51 Γ. Μ. Σηφάκης, «Σκέψεις για τη γέννηση και τη δομή του δεκαπεντασύλλαβου», ό. π., σ. 291 – 311. 
52 Ό. π., σ. 293 - 294. 
53 Ό. π., σ. 294. 
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κέντρο, κάποια κοινότητα, κάποιους κοινούς δεσμούς κοινωνικούς και 

ιδεολογικούς. Κάπως έτσι θα τροποποιούσα και θα διόρθωνα σήμερα ό,τι είχα πει 

για τη μη λαϊκή προέλευση του στίχου. Οι ρίζες, η καταγωγή, ναι, αυτή είναι λαϊκή, 

στην κρίσιμη όμως στιγμή ήρθαν συνεπίκουροι και άλλοι συνθετότεροι 

παράγοντες, και η τελική δημιουργία υπήρξε απόρροια μιας βούλησης 

καλλιτεχνικής».54 

     Με άλλα λόγια δηλαδή, όπως αναφέρει συνοψίζοντας ο Beaton, ο πολιτικός 

στίχος αποτελεί στη σύλληψή του «σημείο συνάντησης, ένα συμβιβασμό ανάμεσα 

στη λόγια λογοτεχνία και την λαϊκή προφορική παράδοση».55 

     Ωστόσο, ο M. Jeffreys φαίνεται να έχει τις αμφιβολίες του για τις πιο πάνω 

απόψεις του Πολίτη, καθώς ο δεύτερος δεν δίνει σαφείς απαντήσεις σε ερωτήματα 

που προκύπτουν. «Η τελική δημιουργία υπήρξε απόρροια μιας βούλησης 

καλλιτεχνικής», αναφέρει πιο πάνω ο Πολίτης. Βούληση όμως τίνος, πότε και που, 

αναρωτιέται ο Σηφάκης. Ο Πολίτης, όπως αναφέρει ο Σηφάκης, δεν επιχειρεί ποτέ 

να απαντήσει σε ερωτήματα που θέτει ο Michael Jeffreys, ήδη, από το 1974.56 

Συγκεκριμένα γράφει ο Jeffreys: «Πρέπει όμως να ομολογήσω ότι το βρίσκω 

δύσκολο να αποδεχτώ τέτοιου είδους μετρική καινοτομία, χωρίς κάποια ξεκάθαρη 

υπόδειξη της ταυτότητας του εισηγητή και χωρίς κάποιο ίχνος ποιημάτων μέσα 

στα οποία έγινε η καινοτομία».57          

      Προχωρώντας, μπορούμε να ξεχωρίσουμε -εκτός βέβαια από τον πρώιμο 

βυζαντινό δεκαπεντασύλλαβο ο οποίος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και 

επιτυχημένος, αφού οι στιχουργοί του αποδείχτηκε ότι δεν ήξεραν να διατηρήσουν 

και να εμπλουτίσουν τα μουσικά του στοιχεία, αλλά τον άφησαν να προχωρά 

«ξερός, αλύγιστος και αντιποιητικός»-58 τρεις σημαντικούς και βασικότατους 

σταθμούς του,  η γνώση των οποίων απετέλεσαν τόσο για τον Παλαμά, όσο και 

για μας σήμερα, βασικές προϋποθέσεις για την περαιτέρω μελέτη του 

δεκαπεντασύλλαβου. Πρώτο σταθμό αποτελούν, βεβαίως, τα δημοτικά τραγούδια∙ 

ακολουθεί ο δεκαπεντασύλλαβος στα έργα της Κρητικής λογοτεχνίας του 16ου και 

17ου αιώνα και τέλος, ο στίχος του Σολωμού. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του 

δεκαπεντασύλλαβου μέσα στους αιώνες μπορεί κανείς να διακρίνει τα διάφορα 

                                                           
54 Λίνος Πολίτης, «Νεώτερες απόψεις για τη γέννηση και τη δομή του δεκαπεντασύλλαβου», ό. π., σ. 226. 
55 Beaton Roderick, Η ερωτική μυθιστορία του ελληνικού μεσαίωνα, ό. π., σ. 136.  
56 Γ. Μ. Σηφάκης, «Σκέψεις για τη γέννηση και τη δομή του δεκαπεντασύλλαβου», ό. π., σ. 291 - 292. 
57 Ε και M. Jeffreys, «The Nature and Origins of the Political Verse», ό. π., σ. 173: «But I must confess that I 
will find it difficult to accept this model of metrical innovation without clear demonstration of the identity of the 
innovator and some trace of the poems in which the innovation was made». Βλ. επίσης: Γ. Μ. Σηφάκης, 
«Σκέψεις για τη γέννηση και τη δομή του δεκαπεντασύλλαβου», ό. π., σ. 292. 
58 Λίνος Πολίτης, Μετρικά. Η μετρική του Παλαμά. Νεοελληνικά Σονέτα. Ο δεκαπεντασύλλαβος τους “Ερωτικού 
λόγου”, Εκδόσεις Κωνσταντινίδη, Θεσσαλονίκη 1972, σ. 31. 
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στάδια εξέλιξης που περνά ο στίχος για να φτάσει τελικά στο έργο του Παλαμά. 

Ξεκινώντας από το δημοτικό τραγούδι, έναν στίχο απλό, χωρίς ιδιαίτερους 

παρατονισμούς και αποκλίσεις από τον ιαμβικό του ρυθμό ο δεκαπεντασύλλαβος 

προχωρά στην κρητική λογοτεχνία της Ακμής. Ο στίχος των κρητικών έργων, χάρη 

στη συνίζηση γίνεται πιο μελωδικός και μαλακός, ενώ με τη μεγάλη ποικιλία των 

τονισμών αποκτά αρμονία και μουσικότητα. Από τη συνιζησιακή παρακαταθήκη 

του κρητικού στίχου αντλεί, στη συνέχεια, και ο Σολωμός για τον δικό του 

δεκαπεντασύλλαβο. Όπως αναφέρει ο Πολίτης, είναι φανερό πως ο Σολωμός έχει 

γοητευτεί από τον δεκαπεντασύλλαβο των κρητικών ποιημάτων∙59 συγκρινόμενος, 

ωστόσο με τον κρητικό στίχο, ο στίχος του Σολωμού είναι πιο καλλιεργημένος και 

ώριμος. Στόχος του Ζακύνθιου ποιητή δεν ήταν να δώσει μια διαφορετική μορφή 

στον στίχο, αλλά μέσα από το ίδιο πλαίσιο, να αναδείξει «αρμονίες πλουσιότερες 

σε χρώμα και σε ένταση».60 Ο Σολωμός, στην τελευταία φάση της ποίησής του 

εγκαταλείπει την ομοιοκαταληξία και τη συνίζηση, στην προσπάθειά του να 

δημιουργήσει μια στιχουργία πιο αφηγηματική και ρωμαλέα, αφήνοντας πίσω τον 

λυρικό κυματισμό που κυριαρχούσε ως τότε στον στίχο του,61 ακολουθώντας την 

έντεχνη πλοκή συμφώνων και φωνηέντων του δημοτικού τραγουδιού.    

      Οι μαθητές και οι συνεχιστές του Σολωμού στα Επτάνησα (για παράδειγμα: Α. 

Μάτεσης, Ι. Πολυλάς, Λ. Μαβίλης, Ι. Τυπάλδος και κυρίως ο Γ. Μαρκοράς) δεν 

καταφέρνουν, να συνεχίσουν την προσπάθεια που ξεκίνησε ο Σολωμός, για 

εσωτερική καλλιέργεια του στίχου, αφήνοντας την κληρονομιά του ανεκμετάλλευτη. 

Μοναδικό παράδειγμα, κατά κάποιον τρόπο, εντατικής καλλιέργειας της αρμονίας 

του δεκαπεντασύλλαβου, μετά τον Σολωμό, μπορεί να θεωρηθεί ο Μαρκοράς, του 

οποίου οι στίχοι εκθειάζονται από τον ίδιο τον Παλαμά σε άρθρο του μετά τον 

θάνατο του Επτανήσιου ποιητή.62   

     Από την άλλη μεριά, η ποίηση της Αθηναϊκής Σχολής αγνοεί εντελώς την 

προσπάθεια αυτή του Σολωμού και ακολουθεί τον δεκαπεντασύλλαβο της 

φαναριώτικης παράδοσης, έναν στίχο εντελώς μονότονο και άμουσο, για το 

σημερινό τουλάχιστον αυτί. Έτσι πιθανόν να εξηγούνται και οι δεκαπεντασύλλαβοι 

του Παλαμά της πρώτης του ποιητικής συλλογής, Τα Τραγούδια της Πατρίδος μου, 

η οποία, όπως θα δούμε βρίθει από χασμωδίες, μετρικό φαινόμενο 

χαρακτηριστικό της Αθηναϊκής Σχολής. Οι δεκαπεντασύλλαβοι της συλλογής 

                                                           
59 Λίνος Πολίτης, Μετρικά, ό. π., σ. 33. 
60 Ό. π., σ. 33. 
61 Γεράσιμος Σπαταλάς, «Η Στιχουργική Τέχνη του Δ. Σολωμού Αρχαία Ελληνική», Η Στιχουργική Τέχνη. 
Μελέτες για τη Νεοελληνική Μετρική, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1997, σ. 243 – 244. 
62 Κωστής Παλαμάς , «Γεράσιμος Μαρκοράς», Άπαντα, τόμ. 2

ος
, Μπίρης, Αθήνα 1972, σ. 60 – 80. 
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αντλούν από την ίδια πηγή, όπως αναφέρει ο Πολίτης, και δεν διαφέρουν πολύ 

από τους δεκαπεντασύλλαβους του Αχιλλέα Παράσχου, όπου η χασμωδία 

κυριαρχεί και αποτελεί απαράβατο κανόνα.63 Η εξέλιξη του δεκαπεντασυλλάβου 

στο έργο του Παλαμά εξετάζεται σε επόμενο κεφάλαιο, ξεκινώντας από τις πρώτες 

του ποιητικές συλλογές και φτάνοντας μέχρι τα τελευταία του έργα, όπως είναι η 

Φλογέρα του Βασιλιά, κατά κύριο λόγο, οι Βωμοί και η Ξανατονισμένη Μουσική.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 Λίνος Πολίτης, Μετρικά, ό. π., σ. 36. Σύμφωνα με τον Γαραντούδη (Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η μετρική της 
ποίησης του Κωστή Παλαμά: Παρατηρήσεις και διαπιστώσεις», Θέματα Λογοτεχνίας, τχ. 24, Σεπτέμβριος – 
Δεκέμβριος 2003, σ. 101.) η άποψη αυτή του Λίνου Πολίτη ότι οι μετρικές καταβολές της πρώτης παλαμικής 
συλλογής είναι εξολοκλήρου αθηναϊκές πρέπει να επανεξεταστεί, αφού το μοναδικό επιχείρημα του Πολίτη 
είναι η ευρεία παρουσία της χασμωδίας στη συλλογή. Στο θέμα αυτό όμως, θα αναφερθούμε διεξοδικά στο 
δεύτερο μέρος.     
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Προβλήματα περιγραφής νεοελληνικών στίχων 

     Ξεκινώντας το πρώτο μέρος της διατριβής θα ήταν καλό να γίνει αναφορά σε 

μια αυτονόητη, πλην όμως πολύ βασική και απαραίτητη για μια μετρικολογική 

μελέτη, παρατήρηση. Όπως είναι γνωστό, στην έμμετρη νεοελληνική ποίηση, η 

συστατική μονάδα του στίχου δεν αποτελεί πλέον ο «μετρικός πόδας» αλλά η 

συλλαβή και ο μετρικός τόνος. Αυτό συνεπάγεται πως ο μετρικός χαρακτηρισμός 

των νεοελληνικών στίχων μπορεί να καθοριστεί όχι μόνο με τους συνηθισμένους 

όρους της αρχαίας ελληνικής μετρικής («ιαμβικοί», «τροχαϊκοί», «αναπαιστικοί», 

«δακτυλικοί τρίμετροι») αλλά και με τους όρους «5σύλλαβοι», «11σύλλαβοι», 

«15σύλλαβοι» / «οξύτονοι», «παροξύτονοι», «προπαροξύτονοι». Παράλληλα, ο 

ρυθμός του νεοελληνικού στίχου παράγεται, σε μεγάλο βαθμό, όχι όμως 

αποκλειστικά, από την εναλλαγή τονισμένων και άτονων συλλαβών.1  

     Η φύση του νεοελληνικού στίχου δεν είναι πλέον προσωδιακή, αλλά συλλαβικο-

τονική ή τονικο-συλλαβική. Συνεπώς, δύο στίχοι είναι μετρικά όμοιοι μεταξύ τους, 

αν πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες είναι: ο ίδιος αριθμός συλλαβών, 

η ίδια θέση του τελευταίου τους τόνου και οι υπόλοιποι τόνοι να διανέμονται 

λιγότερο ή περισσότερο μέσα στο πλαίσιο των προκαθορισμένων κανόνων (για 

παράδειγμα, προτίμηση στις ζυγές συλλαβές).2  

     Ωστόσο στην παρούσα μελέτη, ο στίχος ο οποίος θα μελετηθεί αποτελεί έναν 

από τους πλέον παραδοσιακούς ελληνικούς στίχους. Η παραδοσιακή, επομένως 

ορολογία που υιοθετείται στην παρούσα μελέτη, «ιαμβικό μέτρο» και «ιαμβικός 

δεκαπεντασύλλαβος», στην περίπτωσή μας, είναι, πιστεύω, η κατάλληλη για να 

περιγράψει τον παλαμικό στίχο και τις ιδιαιτερότητές του, καθώς επίσης και τις 

διάφορες μορφές του στις υπόλοιπες περιόδους της ιστορικής του πορείας. 

Άλλωστε, όπως αναφέρει και ο P. Mackridge, «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”, κλπ.), 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 

                                                           
1 Αναφέρουμε σε μεγάλο βαθμό και όχι αποκλειστικά, αφού, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, ο ρυθμός στον 
Παλαμά, όπως και σε κάθε ποιητή, δημιουργείται σε σημαντικό βαθμό από τα διάφορα μετρικά μέσα που 
χρησιμοποιεί, όπως είναι ο διασκελισμός, η έντονη στίξη, η συνίζηση κ.ά. 
2 Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση του δεκαπεντασύλλαβου, εκτός από τις παραπάνω προϋποθέσεις θα 
πρέπει να προστεθεί και ο υποχρεωτικός τόνος στην 6

η ή 8
η συλλαβή πλην του τελικού στην 14

η.   
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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”».3 O Παπάζογλου αναφερόμενος στο 

συγκεκριμένο θέμα, λέει ότι «δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι όροι της αρχαίας 

προσωδίας δεν είναι οι πλέον κατάλληλοι για να περιγράψουν φαινόμενα τονικο-

συλλαβικής στιχουργίας. Αν όμως συμφωνήσουμε στον πιο πάνω ελάχιστο 

μετρικό ορισμό, τότε δεν βλέπω ποιοι είναι οι λόγοι που αντιτίθενται, προκειμένου 

για έμμετρες μορφές στίχων, στο να χρησιμοποιούμε, ελλείψει προσφοροτέρας, 

συμβατικά και κατ’ αναλογίαν, την παραδεδομένη και οικεία ορολογία».4 Δεν 

βλέπουμε λοιπόν την ανάγκη για υιοθέτηση μιας οποιασδήποτε άλλης νεότερης 

μετρικής ορολογίας για την περιγραφή και την ανάλυση του παλαμικού 

δεκαπεντασύλλαβου, που ίσως θα μας οδηγούσε σε μια περαιτέρω σύγχυση και 

εσφαλμένους συνειρμούς, μιας και ο ίδιος ο Παλαμάς, στα διάφορα άρθρα του 

περί μετρικής χρησιμοποιεί την παραδοσιακή ορολογία για να περιγράψει και να 

εξηγήσει την όλη του προσπάθεια στη στιχουργική τέχνη.  

     Αναφορικά με τον τρόπο μέτρησης και κατάταξης των νεοελληνικών στίχων 

αξίζει να σημειωθεί ότι οι μελέτες των Massimo Peri5 και Ευριπίδη Γαραντούδη,6 

επέφεραν μιαν πραγματική ανατροπή στα καθιερωμένα συστήματα μέτρησης. Οι 

δύο μελετητές πρότειναν, παρουσιάζοντας πειστικές αποδείξεις, την ύπαρξη δύο 

συστημάτων μέτρησης στη νεοελληνική στιχουργία∙ από τη μια το λεγόμενο 

«δημοτικό» σύστημα και από την άλλη το «έντεχνο». Στην περίπτωση του 

«δημοτικού συστήματος» [ΔΣ] οι στίχοι παρουσιάζουν ίδιο αριθμό συλλαβών, ενώ 

ο τελικός μετρικός τόνος κυμαινόμενος πέφτει είτε στη λήγουσα, είτε στην 

προπαραλήγουσα. Ποτέ όμως δεν παρουσιάζει τόνο η παραλήγουσα. Από την 

άλλη, στην περίπτωση του «έντεχνου συστήματος» [ΕΣ] αυτό που προσδιορίζει 

τον στίχο είναι η θέση του τελευταίου μετρικού τόνου, ενώ η κύρια μορφή του 

στίχου θεωρείται η παροξύτονη.7 Έτσι, ο ενδεκασύλλαβος, για παράδειγμα,8 στο 

                                                           
3 Βλ. «Περί Μετρικής και Μετρικολογίας. Ένα γράμμα προς τον Massimo Peri», ό. π., σ. 8. 
4 Χ. Παπάζογλου, «Βιβλιοκρισία: Ε. Γαραντούδη, Αρχαία και νέα ελληνική μετρική. Ιστορικό διάγραμμα μιας 
παρεξήγησης. Εισαγωγή M. Peri. Universita di Padova 1989, (Studi Bizantini e Neogreci fondati Filippo Maria. 
Quaderni 21)», Ελληνικά, τόμ. 41, Θεσσαλονίκη 1990, σ. 463. 
5 Massimo Peri, «Απάντηση στον Peter Mackridge», Μαντατοφόρος, τχ. 32, Δεκ. 1990, σ. 13 - 21. 
6 Ευριπίδης Γαραντούδης, «Στο μεταίχμιο ανάμεσα στα δύο συστήματα μέτρησης των νεοελληνικών στίχων», 
Μαντατοφόρος, τχ. 32, Δεκ. 1990, σ. 26 – 34∙ «Προβλήματα ορολογίας και μεθόδου της νεοελληνικής 
μετρικής», Μνήμη Σταμάτη Καρατζά. Ερμηνευτικά προβλήματα νεοελληνικής φιλολογίας και γλωσσολογίας, 
Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1990, σ. 417 - 436, καθώς επίσης και στο 
Αρχαία και Νέα Ελληνική Μετρική: Ιστορικό διάγραμμα μιας παρεξήγησης, εισαγωγή Massimo Peri, Universita 
di Padova/Studi Bizantini e Neogreci fondati da F. M. Pontani (σειρά «Quaderni», αρ. 21), Padova 1989. 
7 Οι όροι «δημοτικό» και «έντεχνο» που έχουν προταθεί από τον Ε. Γαραντούδη, έχουν χρησιμοποιηθεί και 
αναφερθεί, χρόνια πριν, από τον Λ. Πολίτη. Ο Πολίτης όμως χρησιμοποιεί αυτούς τους όρους «στο πλαίσιο 
της εξέτασης ενός συγκεκριμένου ποιήματος με σκοπό την ανάδειξη του πρωτοποριακού χαρακτήρα του 
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ΕΣ έχει τον βασικό του μετρικό τόνο στη δέκατη συλλαβή, την οποία ακολουθεί, 

συνήθως, ακόμη μία. Ως παραλλαγές του ιδίου στίχου παρουσιάζονται η 

προπαροξύτονη και η οξύτονη μορφή του. Στο ΕΣ λοιπόν, τον πρωταγωνιστικό 

ρόλο για τη δομή του στίχου διαδραματίζει η θέση του τελευταίου μετρικού τόνου, 

ενώ ο αριθμός των συλλαβών που τον ακολουθούν είναι αδιάφορος για τον 

προσδιορισμό του.9 Το ΕΣ αποτελεί βασικά ένα μετρικό σύστημα «ανάλογο ή 

παρόμοιο με το ιταλικό»10, το οποίο πέρασε στη νεοελληνική έντεχνη ποίηση μέσω 

της ιταλικής κουλτούρας στον ελληνικό χώρο, δηλαδή των βενετοκρατούμενων 

περιοχών της Κρήτης και των Επτανήσων, μεταξύ του 15ου και πρώτου μισού του 

19ου αιώνα.11 Τα δύο αυτά συστήματα υπάρχουν στην ελληνική ποιητική 

παράδοση αυτόνομα και κατά κανόνα δεν εμφανίζονται στο ίδιο κείμενο.  

     Παρά το γεγονός ότι, σε γενικές γραμμές, η πρόταση των δύο μελετητών, M. 

Peri και Ε. Γαραντούδη, για τη λειτουργία στη νεοελληνική ποίηση δύο 

συστημάτων μέτρησης των στίχων δεν στερείται βάσης, εντούτοις χρειάζεται 

λεπτομερέστερη και ευρύτερη μελέτη. Η συγκεκριμένη άποψη αφήνει ορισμένα 

κενά, καθώς μερικά ουσιώδη για το θέμα ερωτήματα δεν έχουν ακόμη βρει την 

απάντησή τους. Παράδειγμα τέτοιου αναπάντητου ερωτήματος είναι το σύστημα 

που θα πρέπει να ενταχθεί ο παραδοσιακός δεκαπεντασύλλαβος, ή οποιοσδήποτε 

άλλος σύνθετος στίχος, όπως είναι και ο δωδεκασύλλαβος με σταθερή τομή μετά 

από την έβδομη συλλαβή, που αποτελείται από δύο ημιστίχια, το ένα πάντα 

παροξύτονο και το άλλο με εναλλαγή οξύτονης και προπαροξύτονης κατάληξης.12 

     Αλλά και ο ίδιος ο Peri θέτει ορισμένα επιπλέον ερωτήματα που προκύπτουν 

από τη δική του πρόταση, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Θα έπρεπε βέβαια τώρα 

να αναρωτηθούμε: πότε και πώς διαμορφώνεται το ένα και το άλλο σύστημα; Πώς 

εξελίσσονται; Πως ενδεχομένως αλληλοεπηρεάζονται; Και ακόμα: γιατί στο 

                                                                                                                                                                                
έργου του Παλαμά και της ποικιλίας των επιμέρους τεχνικών που αυτός μεταχειρίζεται, οι οποίες ανήκουν στη 
δημοτική και τη μη δημοτική (έντεχνη) ποίηση». Βλ. Ολέσια Φέντινα, …’που τη Δύσην στην Ανατολή …’που 
Ανατολήν στην Δύσην… Η μετρική ταυτότητα της κυπριακής ανώνυμης συλλογής (Ρίμες Αγάπης), ανέκδοτη 

διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία Σεπτέμβριος 2010, σ. 26 – 27. Για τον Πολίτη βλ. Λ. 
Πολίτης, Μετρικά, ό. π., σ. 53 – 54: «Και σύμφωνα με την τεχνική του δημοτικού στίχου, όπου ο 
πρoπαροξύτονος στίχος είναι ισοδύναμος με τον οξύτονο, ο τέτοιος εννιασύλλαβος πια προπαροξύτονος 
γίνεται οξύτονος εννιασύλλαβος, το ίδιο όπως και ο οξύτονος εφτασύλλαβος γίνεται προπαροξύτονος [...] 
ακολουθώντας τώρα την τεχνική της έντεχνης ποίησης, ο οξύτονος αυτός εννιασύλλαβος μπορεί πολύ εύκολα 
να πάρη μια ή δυο συλλαβές ακόμα και να γίνη παροξύτονος (δεκασύλλαβος) ή προπαροξύτονος 
(εντεκασύλλαβος)». 
8 Το παράδειγμα αντλούμε από τη διδακτορική διατριβή της Ολέσια Φέντινα, …’που τη Δύσην στην Ανατολή 
…’που Ανατολήν στην Δύσην… Η μετρική ταυτότητα της κυπριακής ανώνυμης συλλογής (Ρίμες Αγάπης), ό. 
π., σ. 20. 
9 Ε. Γαραντούδης, «Προβλήματα ορολογίας και μεθόδου της νεοελληνικής μετρικής», ό. π., σ. 424. 
10 Ό. π., σ. 424. 
11 Ό. π., σ. 424 και Α. Αθανασοπούλου, «Μια λύση στο πρόβλημα της ονομασίας των νεοελληνικών στίχων», 
Μικροφιλολογικά, τχ. 21, Λευκωσία Άνοιξη 2007, σ. 5. 
12 Την απορία αυτή θέτει εύλογα ο P. Mackridge στο άρθρο του: «Περί Μετρικής και Μετρικολογίας. Ένα 
γράμμα προς τον Massimo Peri», ό. π., σ. 6 - 12. 
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δημοτικό σύστημα εναλλάσσονται οξύτονες και παροξύτονες καταλήξεις με 

αποκλεισμό των παροξύτονων; Γιατί στο έντεχνο 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; Τα ζητήματα αυτά εμένα μου φαίνονται ενδιαφέροντα 

και επείγοντα. Μόνο αν δώσουμε απάντηση σε τέτοια ερωτήματα μπορούμε να 

αντιμετωπίσουμε ορθά το πρόβλημα της ορολογίας, μόνο έτσι μπορεί να γραφτεί 

μια ιστορία ή τουλάχιστον ένα χρηστικό [μετρικό] εγχειρίδιο».13 

     Μια προσπάθεια ενοποίησης των δύο πιο πάνω προσεγγίσεων αναφορικά με 

την κατάταξη των νεοελληνικών στίχων, δηλαδή της δημιουργίας ενός ενιαίου 

συστήματος μέτρησης, επιχειρήθηκε από την Ιταλίδα φιλόλογο Lucia Marcheselli 

Loukas.14   

        Σύμφωνα λοιπόν με την ίδια, τόσο οι «έντεχνοι», 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. 

Στο ΕΣ, όπως προαναφέραμε, οι συλλαβές μετά τον τελευταίο μετρικό τόνο δεν 

υπολογίζονται. Στην περίπτωση όμως αυτή, οι συγκεκριμένες συλλαβές δε 

θεωρούνται αναγκαστικά εξωμετρικές. Με αυτό τον τρόπο, όπως εισηγείται η ίδια, 

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:15 

α) Προπαροξύτονος ιαμβικός δωδεκασύλλαβος:  

| Θ1 Θ2 Θ3 Θ4 Θ5 Θ6 Θ7 Θ8 Θ9 Θ10 (σ(σ)) | 

β)  Οξύτονος ιαμβικός δωδεκασύλλαβος: 

| Θ1 Θ2 Θ3 Θ4 Θ5 Θ6 Θ7 Θ8 Θ9 Θ10 Θ11 Θ12 (σ(σ)) | 

(όπου Θ = μετρική συλλαβή, | = κύρια μετρική παύση, (σ(σ)) = ενδεχόμενες 

συλλαβές μετά τον τελευταίο μετρικό τόνο). 

     Η προσαρμογή που προτείνει παραδέχεται ότι στη νεοελληνική στιχουργία οι 

(σ(σ)) δεν είναι αναγκαστικά εξωμετρικές, οπότε θα πρέπει να λογαριαστούν, έστω 

και με ένδειξη της διάκρισης ανάμεσα στη μετρική συλλαβή που φέρει τον 

τελευταίο μετρικό τόνο, και τις παραπέρα μετρικές συλλαβές: 

α) | Θ1 Θ2 Θ3 Θ4 Θ5 Θ6 Θ7 Θ8 Θ9 Θ10 [Θ11 [Θ12]] | 
                                                           
13 Massimo Peri, «Απάντηση στον Peter Mackridge», ό. π., σ. 16. 
14 L. Marcheselli Loukas, «Ισοσυλλαβισμός και περιγραφή των νεοελληνικών στίχων», Νεοελληνικά Μετρικά, 
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2004, σ. 11 – 34. Βλ. επίσης 
τη διδακτορική διατριβή της Ολέσια Φέντινα, (ό. π., σ. 21). 
15 Βλ. επίσης τη διδακτορική διατριβή της Ολέσια Φέντινα, (ό. π., σ. 21). 
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β) | Θ1 Θ2 Θ3 Θ4 Θ5 Θ6 Θ7 Θ8 Θ9 Θ10 Θ11 Θ12 [Θ13 [Θ14]] | 

     Φυσικά, η πρόταση της Marcheselli είναι ακόμη μια υπόθεση, η οποία, προτού 

υιοθετηθεί, χρειάζεται περαιτέρω ενδελεχή μελέτη, πράγμα το οποίο δεν εμπίπτει 

στο επιστημονικό πεδίο της συγκεκριμένης μελέτης. Η συγκεκριμένη πρόταση δεν 

είναι σίγουρο κατά πόσο μπορεί να υπάρξει τόσο εξυπηρετική και ενιαία όσο 

φαίνεται, ούτως  ώστε να εφαρμοστεί σε ολόκληρο το φάσμα της νεοελληνικής 

ποίησης. Επομένως, θα περιοριστούμε στην απλή αναφορά της, χωρίς 

οποιανδήποτε επιπλέον ανάλυσή της. 
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Ο δεκαπεντασύλλαβος στο δημοτικό τραγούδι 

     Πρώτο σταθμό του δεκαπεντασύλλαβου αποτελούν τα δημοτικά τραγούδια, 

των οποίων, αναμφισβήτητα, είναι και ο επικρατέστερος στίχος. «Ακολουθούν από 

άποψη συχνότητας», όπως αναφέρει ο Ερατοσθένης Καψωμένος, «ο ιαμβικός 

οκτασύλλαβος και ο τροχαϊκός οκτασύλλαβος και κατά δεύτερο λόγο ο ιαμβικός 

δωδεκασύλλαβος και ο τροχαϊκός δωδεκασύλλαβος».1  

     Το μεγαλύτερο μέρος των στίχων του δημοτικού τραγουδιού είναι 

ανομοιοκατάληκτο και δεν σχηματίζει στροφικά συμπλέγματα.2 Αυτό ισχύει, όπως 

επισημαίνει ο Καψωμένος, «κυρίως για τα ηρωικά τραγούδια (ακριτικά, ιστορικά, 

κλέφτικα), όπου αποτελεί τον κανόνα, λιγότερο για τις παραλογές και ακόμη 

λιγότερο για τις υπόλοιπες κατηγορίες».3 Οι σύνθετοι στίχοι, όπως είναι ο 

δεκαπεντασύλλαβος και ο δωδεκασύλλαβος, γενικά δεν σχηματίζουν 

ομοιοκαταληξία και στροφές, ενώ οι απλοί, από οκτασύλλαβους και κάτω, που 

αντιστοιχούν σε κοινωνικά, οικογενειακά, λατρευτικά ή παιδικά τραγούδια και 

ρυθμούς έντονους ή χορευτικούς, οργανώνονται πιο συχνά σε δίστιχες και 

τετράστιχες στροφές με ομοιοκαταληξία. 

     Το δημοτικό τραγούδι, από άποψη τεχνοτροπίας, είναι μια τέχνη στερεοτυπική. 

Και αυτό γιατί βασίζεται σε μια σειρά από συμβάσεις και κοινούς τόπους, σχεδόν 

υποχρεωτικούς, όπως είναι για παράδειγμα «τα τυπικά και ισότιμα μοτίβα, οι 

εισαγωγικοί ή μεταβατικοί στίχοι-κλισέ, οι φόρμες παραστατικής έντασης, οι τύποι 

αφηγηματικής και αρχιτεκτονικής διάρθρωσης, το σχηματολογικό και συμβολικό 

σύστημα, η παραδοσιακή στιχουργία και μουσική».4 Όλη αυτή η ποικιλία των 

εκφραστικών μέσων «ορίζει τον ομοιογενή χαρακτήρα και την αυστηρή τεχνική 

στην οποία υπόκειται η δημιουργία του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού».5  

     Όπως θα δούμε και στη συνέχεια, ειδικά στον τομέα της στιχουργικής το 

δημοτικό τραγούδι βασίζεται σε μια τέτοια σειρά συμβάσεων, αφού ακολουθεί με 

θρησκευτική ευλάβεια, θα μπορούσαμε να πούμε, στερεότυπους κανόνες και 

τύπους του ιαμβικού δεκαπεντασύλλαβου. Φαινόμενα όπως εκείνα του 

διασκελισμού και της υπονόμευσης της μεσαίας τομής μετά την όγδοη συλλαβή 

είναι άγνωστα. Αυτή όμως η αυστηρή και στερεοτυπική μορφή των δημοτικών 

τραγουδιών θα οδηγήσει τον Παλαμά στο να χαρακτηρίσει ορισμένες φορές τον 

                                                           
1 Ερατοσθένης Καψωμένος, Δημοτικό τραγούδι: μια διαφορετική προσέγγιση, Πατάκης, Αθήνα 2008, σ. 56. 
2 Ό. π., σ. 61. 
3 Ό. π. 
4 Ό. π., σ. 56. 
5 Ό. π. 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Π
ΑΡ
ΙΔΗ

Σ



25 

 

δημοτικό στίχο μονότονο και άτονο, χωρίς ιδιαίτερη μελωδικότητα, μουσικότητα και 

αρμονία, αφού, σε άρθρο του το 1893, θα εξάρει το γεγονός ότι οι 

δεκαπεντασύλλαβοι του Πάλλη στην Ιλιάδα απέχουν πολύ από τη δημοτική 

ποίηση, καθώς το συγκεκριμένο έργο, όπως σημειώνει, είναι γραμμένο σε στίχους 

που δεν ακολουθούν σε καμμία περίπτωση την αυστηρή μονοτονία των δημοτικών 

τραγουδιών.6 Παράλληλα, στο άρθρο του «Μετρικά», ο Παλαμάς θα αναπτύξει το 

θέμα της απλότητας του πολιτικού στίχου της δημοτικής ποίησης και θα εκφράσει 

ανοικτά την πρόθεσή του να παρεκκλίνει από αυτήν αναφέροντας: «Τα δημοτικά 

μας τραγούδια μας δίνουν την ιδέα του φυσικού ρυθμού στην άκρα εντέλεια. Μα ο 

ρυθμός αυτός όσο κι αν είναι τέλειος, είναι φυσικός, άπλαστος δηλαδή και 

πρωτάρικος, για να παραστήση αρμονικά τον πολυσύνθετο κόσμο του νου».7  

     Πράγματι όμως, οι προαναφερθείσες, ή και ανάλογες με αυτές απόψεις ισχύουν 

ή μήπως οι συγκεκριμένοι μελετητές των δημοτικών τραγουδιών αγνοώντας 

βασικά στοιχεία, υπερέβαλαν; Θα μας δοθεί η ευκαιρία να εξετάσουμε το 

συγκεκριμένο ζήτημα αναλυτικότερα στη συνέχεια.   

     Ξεκινώντας με τα μετρικά μέσα που έχει στη διάθεσή του και μπορεί ένας 

ποιητής να χρησιμοποιήσει, θα αναφερθώ, αρχικά, στο φαινόμενο του 

διασκελισμού, που, όπως επισημαίνει και ο Κυριακίδης, στη γνήσια δημοτική 

ποίηση είναι άγνωστο, χωρίς καμιά εξαίρεση. Η απουσία του χαρακτηριστικού 

αυτού μετρικού γνωρίσματος στα δημοτικά τραγούδια είναι τόσο σταθερή και 

ανεξαίρετη, ώστε να μπορεί  κανείς να πει ότι έχει τον τύπο ενός φυσικού νόμου. Η 

απουσία διασκελισμών προέρχεται, όπως είναι γνωστό, από μια γενικότερη αρχή 

που επικρατεί στα δημοτικά τραγούδια, την αρχή της ισότητας, ή της «ισομετρίας» 

μεταξύ μορφής και περιεχομένου. Η αρχή αυτή διατυπώνεται με μια μόνο απλή 

πρόταση: ένας στίχος ένα νόημα. Κάθε στίχος, δηλαδή εμπεριέχει ένα αυτοτελές 

νόημα. Αυτή η αντιστοιχία ανάμεσα στο νόημα και στη μετρική μορφή εκφράζει 

απόλυτα το αίσθημα της αυστηρής ισορροπίας που διέπει το δημοτικό τραγούδι. 

Όπου τυχόν εμφανίζονται κάποια παραδείγματα μορφής διασκελισμού, όπως 

αναφέρει ο Κυριακίδης, θα πρέπει να θεωρούνται “ύποπτα” και ότι οφείλονται 

πιθανώς «εις την επέμβασιν διασκευαστού».8 Παρόμοια άποψη εκφράζει, πολλά 

χρόνια πριν από τον Κυριακίδη, και ο Fauriel, ο οποίος αναφέρει πως «δεν γίνεται 

ποτέ διασκελισμός από το ένα ημιστίχιο ενός ελληνικού στίχου στο άλλο, δηλαδή 

                                                           
6 Κωστής Παλαμάς, «Ο Πάλλης και η μετάφρασις της Ιλιάδος», Άπαντα, τόμ. 2

ος
, ό. π., σ. 128. 

7 Κωστής Παλαμάς, «Μετρικά», Άπαντα, τόμ. 6
ος

, ό. π., σ. 149. Παρόμοια άποψη για τα δημοτικά τραγούδια 
εκφράζεται και στο «Η μετάφρασις της “Υπατίας”», Άπαντα, τόμ. 15ος

, ό. π., σ. 288.  
8 Σ. Π. Κυριακίδης, Το δημοτικό τραγούδι: συναγωγή μελετών, Αθήνα 1978, σ. 252. 
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το ένα τελειώνει πάντα με μια λέξη διαφορετική από τη λέξη που αρχίζει το 

επόμενο», καθώς και ότι ο διασκελισμός ανάμεσα σε δύο στίχους είναι σπάνιος, 

έως ανύπαρκτος στην ελληνική δημοτική ποίηση.9 Ο Κυριακίδης σχολιάζοντας τις 

«περιπτώσεις-εξαιρέσεις» κατά τον Fauriel, που μπορεί κανείς να εντοπίσει στους 

δημοτικούς στίχους, και που μπορούν να χαρακτηριστούν ως δείγματα 

διασκελισμών, τις διακρίνει σε τέσσερις κατηγορίες:10  

     α) η κατηγορία όπου το υποκείμενο εμφανίζεται στον προηγούμενο στίχο με 

αποτέλεσμα να χωρίζεται από την πρόταση στην οποία ανήκει, καταλαμβάνοντας 

όμως ολόκληρο στίχο. 

     β) στις περιπτώσεις όπου το αντικείμενο χωρίζεται από το ρήμα και το 

υποκείμενο του στίχου. Παράλληλα, υπάρχουν περιπτώσεις στην κατηγορία αυτή, 

όπου το αντικείμενο της πρότασης μπορεί να καταλαμβάνει πέραν του ενός 

στίχου, χωρίς το ρήμα να επαναλαμβάνεται ξανά και στον επόμενο στίχο. 

     γ) στην τρίτη κατηγορία είναι οι περιπτώσεις, όπου μια παράθεση ή επεξήγηση 

ξεχωρίζει από την πρόταση στην οποία ανήκει και επεκτείνεται καταλαμβάνοντας 

και πάλι έναν ολόκληρο στίχο. 

     δ) στην τελευταία κατηγορία έναν ξεχωριστό στίχο καταλαμβάνουν οι διάφοροι 

προσδιορισμοί (χρονικοί, τοπικοί, τροπικοί) της πρότασης. 

     Μελετώντας τις, εκ πρώτης όψεως, εξαιρέσεις διασκελισμού, που συναντάμε 

στη δημοτική ποίηση, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι όχι μόνο δεν παρουσιάζουν 

οποιαδήποτε ένταση, αλλά και ότι δεν αποτελούν πραγματικούς διασκελισμούς. 

Όπως αναφέρει ο Κυριακίδης, το χωριζόμενο τμήμα της πρότασης, είτε αυτό 

λειτουργεί ως υποκείμενο, είτε ως αντικείμενο ή προσδιορισμός αναπτύσσεται σε 

ολόκληρο τον στίχο, με αποτέλεσμα να αποκτά ένα αυτοτελές νόημα. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να ισοδυναμεί από μόνο του με μια πρόταση, άσχετα αν στερείται 

ρήματος. Το αποκομμένο τμήμα της πρότασης αναπτύσσεται με διάφορες 

προσθήκες σε ένα πλήρη στίχο, αποκτώντας έτσι μια άρτια έννοια δευτερεύουσας 

πρότασης.11 

     Με άλλα λόγια, στις περιπτώσεις αυτές, «η αυτόνομη ανάπτυξη του μέλους 

είναι τέτοια που δημιουργείται ένας στίχος με σχετική νοηματική ανεξαρτησία, 

χωρίς από την άλλη να διασπάται η ενότητα της φράσης, που τώρα 

ολοκληρώνεται στα ευρύτερα πλαίσια του δίστιχου, της δεύτερης δηλ., ύστερα από 

                                                           
9 Claude Fauriel, Ελληνικά δημοτικά τραγούδια: Η έκδοση του 1824-1825, τόμ. 1

ος
, Αλέξης Πολίτης (εκδ.), 

Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2000, σ. 73. 
10 Σ. Π. Κυριακίδης, Το δημοτικό τραγούδι: συναγωγή μελετών, ό. π., σ. 252 – 261. 
11 Ό. π., σ. 256 – 257. 
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το στίχο, αυστηρά οργανωμένης μετρικής μονάδας».12 Ο φαινομενικός 

διασκελισμός, που δημιουργείται υπηρετεί, όπως μπορεί εύκολα να διαπιστώσει 

κανείς, πάντοτε ένα συγκεκριμένο αισθητικό στόχο: «την απομόνωση και προβολή 

ενός σημαντικού στοιχείου από το νόημα της φράσης».13 

     Κατά συνέπεια, «ο διασκελισμός του νοήματος από τον ένα στίχο στον άλλο 

(μετρικός διασκελισμός) είναι αδιανόητος για το λαϊκό αισθητήριο».14 Το 

συγκεκριμένο, επομένως, φαινόμενο είναι άγνωστο στη δημοτική ποίηση και οι 

περιπτώσεις, όπου εμφανίζεται μια υποτυπώδης μορφή του, δεν αποτελούν παρά 

μόνο εμβρυακού τύπου διασκελισμό, που θα χρειαστεί αρκετά χρόνια ακόμη για 

να πάρει τη μορφή ενός πραγματικού διασκελισμού. 

     Ο νόμος της ισομετρίας φαίνεται να εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο 

ανάμεσα στους στίχους, αλλά και στο εσωτερικό του στίχου, ανάμεσα δηλαδή, στα 

ημιστίχια, από τα οποία το καθένα έχει μια σχετική αυτονομία νοήματος.15
 

     Η κατανομή του νοήματος μέσα στον στίχο σχετίζεται, όπως αναφέρει και ο 

Καψωμένος, «άμεσα με τη μορφολογία του, δηλ. με το χώρισμα σε ημιστίχια, με τη 

σχέση και με την έκταση των ημιστιχίων»,16 με αποτέλεσμα το νοηματικό βάρος 

της φράσης να πέφτει κατά κανόνα στο α΄ ημιστίχιο. Το β΄ ημιστίχιο είτε 

συμπληρώνει, είτε αναπτύσσει είτε ενισχύει με ποικίλους τρόπους το νόημα του α΄ 

ημιστιχίου.17 

     Το πιο πάνω φαινόμενο δεν είναι άλλο από αυτό που ο Κυριακίδης αποκαλεί 

«ισομετρικό παραλληλισμό», και του οποίου μάλιστα «τα παραδείγματα […] εις 

την δημώδη ποίησιν είναι αφθονώτατα».18 Πρόκειται, ουσιαστικά, για τη 

«σημασιολογική σχέση μεταξύ των ημιστιχίων, που είναι η επανάληψη ή 

ακριβέστερα ο παραλληλισμός του νοήματος».19 Το φαινόμενο αυτό μπορεί να 

θεωρηθεί ως «ένα τέχνασμα που ανακόπτει την αφήγηση και την εξέλιξη των 

                                                           
12 Ερατοσθένης Καψωμένος, Δημοτικό τραγούδι: μια διαφορετική προσέγγιση, ό. π., σ. 66 - 67. 
13 Ό. π., σ. 67. 
14 Ό. π., σ. 65. 
15 Παράδειγμα αποτελεί ο στίχος: Βγαίνουν μπροστά στον βασιλιά, / μπροστά και στον βεζύρη  (Passow 8, VII, 
4) 
16 Ό. π., σ. 66. 
17 Οι τρόποι αυτοί σύμφωνα με τον Καψωμένο (ό. π., σ. 66 – 67) είναι οι ακόλουθοι: α) με παράθεση ή 
επεξήγηση σε όρο του α΄ ημιστιχίου, β) με προσδιορισμούς ή δευτερεύουσες προτάσεις, που κάνουν το νόημα 
πληρέστερο και ακριβέστερο, γ) με χωριστή πρόταση, που προεκτείνεται ή αναπτύσσει το νόημα του α΄ 
ημιστιχίου, δ) με συνώνυμες εκφράσεις, που επαναλαμβάνουν το ίδιο νόημα και ε) με αντιθέσεις συμβατικές, 
που φωτίζουν και προβάλλουν το νόημα του α΄ ημιστιχίου.  
18 Σ. Π. Κυριακίδης, Το δημοτικό τραγούδι: συναγωγή μελετών, ό. π., σ. 269. 
19 Γ. Μ. Σηφάκης, Για μια ποιητική του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 
Ηράκλειο 1998, σ. 149. 
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νοημάτων, για να δώσει στον τραγουδιστή καιρό να σκεφτεί πως θα προχωρήσει 

παρακάτω».20  

     Ένα είδος παραλληλισμού του νοήματος των ημιστιχίων είναι το φαινόμενο της 

«ισομετρικής ταλάντευσης»21, ένα φαινόμενο εξίσου συχνό στη δημοτική ποίηση. 

Η επανάληψη μιας συγκεκριμένης έννοιας ή ο παραλληλισμός του νοήματος, που 

συμβαίνει στον «ισομετρικό παραλληλισμό», επιτυγχάνεται, αυτή τη φορά, με τον 

συνδυασμό αντίθετων εννοιών στα δύο ημιστίχια. 22
 

     Η εκφραστική δύναμη του δημοτικού τραγουδιού στηρίζεται, όπως αναφέρει ο 

Καψωμένος, «σε ορισμένες απλές, αλλά εξαιρετικά παραστατικές δομές, που 

χρησιμεύουν για να τραβήξουν την προσοχή, να κερδίσουν τη συμμετοχή του 

ακροατή, ενώ ταυτόχρονα να διευκολύνουν την απομνημόνευση του 

τραγουδιού».23 Δύο από τις δομές αυτές σχετίζονται άμεσα με το θέμα μας: η 

«παράταξη ομοειδών όρων» και η «πλεοναστική επανάληψη». Πρόκειται για 

φαινόμενα πρωτογενή, αναφέρει ο Καψωμένος συνεχίζοντας, «που σχετίζονται με 

βασικές νοητικές και ψυχολογικές κατηγορίες, που στη γενικότητά τους αφορούν 

όχι μόνο τη λογοτεχνία, αλλά κάθε μορφή τέχνης και, παραπέρα, την ίδια τη 

ζωή».24 Η αξιοποίησή τους στη δημοτική, κυρίως, ποίηση είναι αποτέλεσμα 

ακριβώς αυτού τους του χαρακτήρα. Τα συγκεκριμένα φαινόμενα – δομές 

απαντώνται πολύ συχνά τόσο στα πλαίσια των μετρικών ενοτήτων, όσο και σε 

ευρύτερες νοηματικές ενότητες.25  

     Ξεκινώντας με το πρώτο είδος παραστατικής δομής, την «παράταξη ομοειδών 

όρων», να σημειώσουμε ότι ισχύει, όπως αναφέρει ο Καψωμένος, «για όλα τα 

αυτόνομα, από συντακτική άποψη στοιχεία, αλλά κυρίως για τους βασικούς φορείς 

                                                           
20 Ό. π., σ. 157. 
21 Ο Σηφάκης (ό. π., σ. 147 - 188) αναφερόμενος στα δύο αυτά φαινόμενα του «ισομετρικού παραλληλισμού» 
και της «ισομετρικής ταλάντευσης» τα περιλαμβάνει στα «χνάρια» (δηλαδή, «σχήματα οργάνωσης του λόγου, 
που περιορίζονται ως προς την έκταση και το συνδυασμό των λέξεων από το μήκος του στίχου, τη διαίρεση 
του σε ημιστίχια, και το ρυθμό του»∙ βλ. ό. π., σ. 147). Και αυτό γιατί, όπως μας εξηγεί, «ο χαρακτηρισμός 
“ισομετρικός” σημαίνει πως τα δύο μέρη του σχήματος περιορίζονται στα δύο ημιστίχια αντίστοιχα, ενώ ο 
παραλληλισμός εδώ ως όρος αναφέρεται στο νόημα». Όπως αναφέρει και ο Σηφάκης στη μελέτη του (ό. π., σ. 
142 - 143) ο Κυριακίδης είναι αυτός που εισάγει τους όρους «ισομετρικός παραλληλισμός» και «ισομετρική 
ταλάντευση», ενώ δε χρησιμοποιεί πουθενά τον όρο «χνάρι».    
22 Όπως αναφέρει ο Κυριακίδης (Το δημοτικό τραγούδι: συναγωγή μελετών, ό. π., σ. 275) «Τα δε αντίθετα 
ταύτα όχι μόνον δεν χωρίζουν τα νοήματα των ημιστιχίων, αλλά τουναντίον δια της συζυγίας των ενώνουν 
αυτά εις μίαν πολύ ευρυτέραν και πληρεστέραν εικόνα [...] η έννοια του όλου στίχου όχι μόνον δεν διχάζεται, 
αλλά πολύ μάλλον ενούται εις μίαν πολύ ευρυτέραν συνολικήν εικόνα». Παράδειγμα στίχου που εντοπίζεται το 
φαινόμενο της «ισομετρικης ταλάντεσυσης» είναι το ακόλουθο: Απόκορφης επίασεν κι απόρριζα εχπάγεν 
(Passow 321, CCCCXL, 40). 
   
23 Ερατοσθένης Καψωμένος, Δημοτικό τραγούδι: μια διαφορετική προσέγγιση, ό. π., σ. 73. 
24 Ό. π., σ. 73. 
25 Για επιπλέον στοιχεία για τις υπόλοιπες «βασικές δομές επιφάνειας», όπως τις αποκαλεί ο Καψωμένος βλ. 
Ερατοσθένης Καψωμένος, Δημοτικό τραγούδι: μια διαφορετική προσέγγιση, ό. π., σ. 73 - 92. 
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του νοήματος, ουσιαστικό και ρήμα»26. Ένα μεγάλο μέρος των παρατακτικών 

σχημάτων του δημοτικού τραγουδιού αφορά έννοιες συνώνυμες ή συγγενικές. 

Όπως σημειώσαμε, η παράταξη δεν επιβάλλεται από καμιά νοηματική ανάγκη, 

αλλά «έχει καθαρά ψυχολογικό και αισθητικό ρόλο».27 Αποσκοπεί στη δημιουργία 

έντασης στο λόγο, που μέσα από αυτή θα επιτευχθεί η προβολή και η ανάδειξη 

συγκεκριμένων όρων. Ο ενδεικτικός ρυθμός που ακολουθείται στην παράταξη 

ομοειδών όρων είναι «η κλιμάκωση των εννοιών, νοηματική ή ποιοτική, σε μια 

γραμμή ανιούσα από δύο ή τρεις συνήθως βαθμίδες, που οδηγούν σταδιακά στην 

κορύφωση».28        

     Οι περιπτώσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και που σχετίζονται 

άμεσα με το θέμα της παρούσας εργασίας, είναι οι στίχοι στους οποίους 

εμφανίζεται η ανιούσα γραμμή των τριών βαθμίδων. Οι στίχοι αυτοί εισάγουν μια 

τυπική δομή των δημοτικών τραγουδιών, βασιζόμενη στον αποκαλούμενο «νόμο 

των τριών».29 Ο δεκαπεντασύλλαβος χωρίζεται σε τρία μέρη, που συνήθως 

εμφανίζουν μιαν αυξανόμενη έκταση των συλλαβών τους (τουλάχιστον το τρίτο 

μέρος από αυτά), και των οποίων το νόημα βαθμιαία γίνεται πιο εμφατικό. Το 

συγκεκριμένο φαινόμενο εκτείνεται είτε σε ένα είτε σε δύο στίχους. Στο πλαίσιο 

ενός δεκαπεντασύλλαβου, τα δύο από τα τρία μέρη του στίχου κατέχουν το πρώτο 

ημιστίχιο, ενώ το τρίτο τμήμα καταλαμβάνει πάντοτε ολόκληρο το δεύτερο 

ημιστίχιο.30 Ο στίχος έτσι χωρίζεται σε τρία ευδιάκριτα συντακτικά τμήματα, αφού 

εκτός από την υποχρεωτική τομή μετά την όγδοη συλλαβή, νοηματικά και 

                                                           
26 Ό. π., σ. 73. 
27 Ό. π., σ. 74. 
28 Ό. π., σ. 74 
29 Ο «νόμος των τριών», όπως αναφέρει ο Σηφάκης (Για μια ποιητική του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού, ό. 
π., σ. 201) έχει συσχετιστεί με το λεγόμενο “τρίκωλο χνάρι” Το τριμερές ή τρίκωλο σχήμα «υπάγεται σε μια 
γενικότερη αρχή οργάνωσης του λόγου, που είναι γνωστή, κατά τη διατύπωση του O. Behaghel, ως “νόμος 
των αυξανομένων μελών”» (σ. 201). Εκτός όμως του νόμου των αυξανόμενων μελών, σε πολλές 
περιπτώσεις, όπως επισημαίνει ο Σηφάκης (ό. π., σ. 205) «λειτουργεί παράλληλα, σε πολλές περιπτώσεις, και 
ένας από τους “επικούς νόμους της λαϊκής αφήγησης”», τους οποίους διατύπωσε ο Δανός λαογράφος Axel 
Orlik. Πρόκειται για τον «νόμο του αριθμού τρία», σύμφωνα με τον οποίο «τρεις είναι ο μεγαλύτερος αριθμός 
ανθρώπων και αντικειμένων που απαντούν στην παραδοσιακή αφήγηση»∙ (το παράθεμα του Axel Orlik αντλώ 
από τον Σηφάκη, ό. π., σ. 205). Το συγκεκριμένο φαινόμενο σύμφωνα πάντα με τον Σηφάκη, παρουσιάζεται 
και στον Όμηρο, αν και δεν είναι συχνό εκτός από μια μορφή εξαμέτρου που αποτελείται από τρία ονόματα, το 
τελευταίο από τα οποία συνοδεύεται από ένα επίθετο, π.χ.: Χαλκίδα τ᾽ Εἰρέτριάν τε πολυστάφυλόν θ᾽ Ἱστίαιαν 
(Ιλιάδα, Β537) και Ἴσανδρόν τε καὶ Ἱππόλοχον καὶ Λαοδάμειαν (Ιλιάδα, Ζ197). Συχνότερα χρησιμοποιείται 
στον Αριστοφάνη. Για περισσότερα όμως βλ. στον Σηφάκης, Για μια ποιητική του ελληνικού δημοτικού 
τραγουδιού, ό. π., σ. 201 – 208. Η μορφή του τρίκωλου σχήματος απασχόλησε τον Baud-Bovy στο βιβλίο του 
για τα δωδεκανησιακά τραγούδια (βλ. Τραγούδια των Δωδεκανήσων, 2 τόμοι, Εκδόσεις Μουσικού 
Λαογραφικού Αρχείου, Αθήνα 1935 – 1938), καθώς και τον Κυριακίδη στη μελέτη του για τη γένεση του 
διστίχου και την αρχή της ισομετρίας: Το δημοτικό τραγούδι: συναγωγή μελετών, ό. π., σ. 209 - 280. Τέλος, οι 
δίστιχες και οι μονόστιχες μορφές των τριμερών σχημάτων μελετήθηκαν και από τον Κ. Ρωμαίο: Ο “νόμος των 
τριών” στο δημοτικό τραγούδι, Αθήνα 1963. Ο Ρωμαίος, ωστόσο, δεν καθορίζει πουθενά, όπως αναφέρει ο 
Σηφάκης (ό. π., σ. 144) με σαφήνεια «το αντικείμενο της έρευνάς του, γιατί ούτε κανένα “νόμο των τριών” 
διατυπώνει, ούτε ξεκαθαρίζει ποιες είναι οι τριάδες που μελετά. Ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται από έμμεσες 
αναφορές και από τα πλάγια στοιχεία, με τα οποία τυπώνονται τα μέλη των τριαδικών σχημάτων στη μεγάλη 
πλειοψηφία των παραδειγμάτων, ότι οι τριάδες που εξετάζει ο Ρωμαίος είναι, κυρίως, τριάδες ουσιαστικών». 
30 Γ. Μ. Σηφάκης, Για μια ποιητική του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού, ό. π., σ. 165. 
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συντακτικά, εμφανίζεται, συνήθως, και ένα χώρισμα (μια δευτερεύουσα δηλαδή 

τομή) μετά την τέταρτη ή την τρίτη συλλαβή, αναλόγως.31 

     Από τα τρία όμοια, από γραμματικής και συντακτικής άποψης, τμήματα, που 

σχηματίζονται, τα δύο καταλαμβάνουν το πρώτο ημιστίχιο, και το τρίτο το δεύτερο 

ημιστίχιο. Τα τρία αυτά μέρη των στίχων, όπως αναφέρει ο Σηφάκης, «ανήκουν σε 

ποικίλες γραμματικές κατηγορίες (είναι δηλαδή ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα, ή 

συνδυασμοί τους) και επιτελούν κατά περίπτωση διάφορες συντακτικές λειτουργίες 

(είναι δηλαδή υποκείμενα, κατηγορούμενα, […] προσδιορισμοί)».32 Παράλληλα, τα 

τρία αυτά κομμάτια είναι «σημασιολογικά συναρτημένα σε μια σειρά συνωνύμων ή 

συγγενικών όρων, που κλιμακώνονται αυξητικά από το λιγότερο στο περισσότερο 

δυνατό, εμφατικό ή σπουδαίο».33 Τέλος, όσο αφορά στην κλιμάκωση που 

παρατηρείται, ο Σηφάκης επισημαίνει ότι αυτή γίνεται τόσο στο σημαινόμενο όσο 

και στο σημαίνον, αφού το τρίτο κομμάτι του σχήματος έχει περισσότερες 

συλλαβές από τα δύο προηγούμενα, ενώ το δεύτερο, αρκετά συχνά, περισσότερες 

συλλαβές από το πρώτο.34 Να σημειωθεί ότι η δευτερεύουσα τομή δεν είναι τόσο 

ισχυρή, ώστε να εξασθενεί η κεντρική τομή. Σε όλα τα πιο πάνω παραδείγματα η 

δευτερεύουσα τομή γίνεται ευδιάκριτη. Πολλές φορές, τα δύο μέρη του πρώτου 

ημιστιχίου συνδέονται μεταξύ τους με ένα και/κι, οπότε η δευτερεύουσα τομή 

εξαφανίζεται.35
 

     Μια άλλη κατηγορία του τριμερούς χναριού μονόστιχων παραδειγμάτων είναι τα 

σχήματα, των οποίων καθένα από τα τρία μέλη τους αποτελείται από δύο στοιχεία, 

το πρώτο από τα οποία επαναλαμβάνεται αυτούσιο και στα τρία τμήματα του 

στίχου. Βασική λειτουργία αυτής της επανάληψης36 είναι η κλιμάκωση τόσο της 

έντασης όσο και του νοήματος. 37  

     Το φαινόμενο της νοηματικής κλιμάκωσης, όπως εξηγεί ο Καψωμένος, 

λειτουργεί με ποικίλους τρόπους. Αρχικά στρέφει την προσοχή του ακροατή από 

τα επιμέρους στο κύριο και σημαντικό, κερδίζοντας την ψυχική του συμμετοχή. 

Παράλληλα, «ζωγραφίζει την κίνηση, την ενέργεια ή το γεγονός στην εξέλιξή τους, 

ζωντανεύοντας παραστατικά τη χρονική στιγμή της δράσης». Επιπλέον, 

                                                           
31 Παραδείγματα στίχων είναι τα ακόλουθα, τα οποία αντλούμε από τη μελέτη του Σηφάκη (ό. π., σ. 165): α) 
Ένας βοσκός, γεροβοσκός, και παλιοκουραδάρης και β) βαρκούλες, καραβάκια μου, χρυσά μου περγαντίνια. 
32 Ό. π., σ. 167. 
33 Ό. π. 
34 Ό. π. 
35 Π.χ.: Ο δυόσμος κι ο βασιλικός και τ’ άσπρο καρυοφύλλι (Fauriel 208, ΙΑ΄, 18) 
36 Η επανάληψη αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό στοιχείο της τεχνικής του δημοτικού τραγουδιού και 
παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία τόσο από άποψη μορφολογίας, όσο και από άποψη λειτουργίας. Βλ. 
περισσότερα στο Ερατοσθένης Καψωμένος, Δημοτικό τραγούδι: μια διαφορετική προσέγγιση, ό. π., σ. 76.   
37 Βλ. περισσότερα: Ερατοσθένης Καψωμένος, Δημοτικό τραγούδι: μια διαφορετική προσέγγιση, ό. π., σ. 73 - 
99 και Γ. Μ. Σηφάκης, Για μια ποιητική του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού, ό. π., σ. 168 - 173. 
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προβάλλει εμφατικά μια εικόνα ή μια σημαντική, για τον ποιητή έννοια με την 

παράταξη συνωνύμων που το ένα είναι ισχυρότερο από το άλλο και, τέλος 

μεταδίδει στον ακροατή μια ψυχική ταλάντωση με διαδοχικά ερεθίσματα 

κυριεύοντάς τον, αφού η ένταση βρίσκεται στο ζενίθ της.38  

     Τέλος, μια πιο σύνθετη μορφή του «τρίκωλου χναριού» είναι οι περιπτώσεις, 

όπου τα τρία τμήματα εμφανίζονται και εντείνονται όχι πια σε ένα, αλλά σε δύο 

ολόκληρους στίχους. Τα δύο από τα τρία τμήματα καταλαμβάνουν από ένα 

ημιστίχιο του πρώτου στίχου, ενώ το τρίτο τμήμα καταλαμβάνει ολόκληρο το 

δεύτερο στίχο.39 

     Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι σε καμμία περίπτωση δεν παρατηρείται το 

φαινόμενο του διασκελισμού. Το νόημα πάντοτε των τριών αυτών τμημάτων, είτε 

του ημιστιχίου του στίχου είτε του διστίχου, ολοκληρώνεται κανονικά μέσα στο 

στίχο ή το ημιστίχιο, χωρίς να δημιουργείται κανένα πρόβλημα. Καμμία επίσης 

φορά δεν σημειώνεται υπονόμευση της μεσαίας τομής ή πολύ περισσότερο 

κατάργησή της. Η μεσαία τομή μετά την όγδοη συλλαβή διατηρείται πάντοτε. Το 

νόημα και ο ρυθμός του στίχου διαφοροποιείται από στίχους που δεν εμφανίζουν 

το συγκεκριμένο φαινόμενο, χωρίς όμως να επηρεάζεται μετρικά ο ίδιος ο στίχος. 

Αντίθετα, οι στερεοτυπικοί κανόνες του δεκαπεντασύλλαβου με τα δύο ημιστίχια 

των οχτώ και επτά συλλαβών και την ισχυρή κεντρική τομή ακολουθούνται.  

     Παρόμοια χαρακτηριστικά διέπουν και τα τετραμερή χνάρια προοδευτικής 

κλιμάκωσης. Η συγκεκριμένη δομή, αν και δεν εμφανίζεται με τη συχνότητα των 

τριμερών χναριών, εντούτοις η παρουσία της είναι αρκετά έντονη στην δημοτική 

ποίηση.40  

     Προχωρώντας με την περιγραφή και παρουσίαση του δεκαπεντασύλλαβου στη 

δημοτική ποίηση, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε και στο φαινόμενο της 

συνίζησης. Πρόκειται βέβαια, για ένα φαινόμενο σχεδόν άγνωστο στον δημοτικό 

στίχο, αφού συνδέεται με την επαφή των ποιητών με την ιταλική, κυρίως, 

κουλτούρα. Κατά κύριο, λοιπόν, λόγο, η συνίζηση συναντάται αρχικά στους 

Κρητικούς ποιητές και αργότερα στους Επτανήσιους, ενώ δεν σημειώνεται στην 

ποίηση των Φαναριωτών και εν συνεχεία σε εκείνη των ποιητών της πρώτης 

αθηναϊκής σχολής. Οι τελευταίοι μάλιστα, επικρίνουν έντονα τη συνίζηση από 

αισθητική πλευρά ως κακοφωνία και από ιδεολογική πλευρά ως ξενισμό και 

                                                           
38 Ερατοσθένης Καψωμένος, Δημοτικό τραγούδι: μια διαφορετική προσέγγιση, ό. π., σ. 74. 
39 Π.χ.: Ο Κωνσταντίνος ο μικρός κι ο Αλέξης ο αντρειωμένος / και το μικρό Βλαχόπουλο, ο καστροπολεμίτης  
(Fauriel 278, ΚΒ’, 10). Για περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα στίχων βλ. τη μελέτη του Σηφάκη, Για 
μια ποιητική του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού, ό. π., σ. 169 – 174. 
40 Περισσότερα για το τετραμερές χνάρι βλ. Σηφάκης, ό. π., σ. 174 – 176. 
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συγκεκριμένα ιταλισμό,41 καθώς ιδρυτικός προσωδιακός κανόνας της 

καθαρεύουσας, στην οποία γράφουν, αποτελεί η χασμωδία. Παράλληλα, στη 

δημοτική ποίηση, η απουσία της συνίζησης συνδέεται άμεσα και με την αυστηρή 

εναλλαγή συμφώνων και φωνηέντων.42 Η αποφυγή συνεκφώνησης των 

φωνηέντων επιτυγχάνεται πολλές φορές με τη χρήση των γραμματικών 

φαινομένων της έκθλιψης και της αφαίρεσης, όπως για παράδειγμα στους πιο 

κάτω στίχους: 

 
Διαβάτη, σαν μ’ ερώτησες, να σε το μολογήσω 

                                (Fauriel 242, Β΄, 10) 

 

 

Το ’θρεψα, το ανάθρεψα, το ’καμα δύο χρόνων 

                                (Fauriel 242, Β΄, 12) 

 

     Στα πιο πάνω παραδείγματα, διακρίνεται η προσπάθεια που γίνεται για να 

αποφευχθεί η συνίζηση. Η συνάντηση γειτονικών φωνηέντων επιτρέπεται μόνο 

όταν είναι σίγουρο ότι δεν προκύπτει θέμα συνίζησης, όπως στο δεύτερο 

παράδειγμα (το ανάθρεψα). Στο σημείο αυτό είναι ξεκάθαρη η μη συνεκφώνηση 

των δύο γειτονικών φωνηέντων και συνεπώς η χασμωδία. Το φαινόμενο αυτό 

δεσπόζει στους δημοτικούς στίχους. Συνήθης τρόπος επίσης για την αποφυγή 

συνάντησης φωνηέντων αποτελεί και το τελικό -ν-. 

     Επιπλέον, ένα σπάνιο για τη δημοτική ποίηση φαινόμενο είναι αυτό των 

παρατονισμών, δηλαδή τονισμών σε μονές συλλαβές, ιδιαίτερα στην 3η: 

 
Τ’ έχεις, κόρη μ’, και θλίβεσαι, τ’ έχεις, κόρη μ’, και κλαίγεις; 

                                και 
Σώπα, σώπα, μαρ’ Αρετή, να μην του διφτιρώσεις

43
 

 

     Ο τόνος στην τρίτη συλλαβή είναι ισχυρός στους συγκεκριμένους στίχους. Η 

δεύτερη συλλαβή δεν τονίζεται, αλλά τονίζεται και στις δύο περιπτώσεις η πρώτη 

                                                           
41 Ευριπίδης Γαραντούδης, Πολύτροπος αρμονία. Μετρική και Ποιητική του Κάλβου, Πανεπιστημιακές 
εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1995, σ. 111. 
42 Ναταλία Δεληγιαννάκη, «Ζητήματα χρήσης ή μη της συνίζησης σε παλαιότερα έμμετρα κείμενα», 
Neograeca Medii Aevi V. Αναδρομικά και Προδρομικά. Approaches to Texts in Early Modern Greek, επιμ. 
Elizabeth Jeffreys και Michael Jeffreys, Οξφόρδη 2005, σ. 169. 
43 Και τα δύο παραδείγματα είναι παρμένα από το Γιώργος Ιωάννου (επιμ.), Το δημοτικό τραγούδι: 
Παραλογές, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2006, σ. 55 και 125.   
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συλλαβή. Ο ιαμβικός ρυθμός στις περιπτώσεις αυτές διαταράσσεται σημαντικά. 

Παράλληλα, η παρουσία τόνου και στην πρώτη συλλαβή, όταν υπάρχει ισχυρός 

τόνος στην τρίτη συλλαβή είναι απαραίτητος και αποτελεί κανόνα.44 Σε καμία 

περίπτωση δεν εμφανίζεται ισχυρός τόνος μόνο στην τρίτη συλλαβή για να 

μπορούμε να μιλάμε για αναπαιστικό ξεκίνημα του στίχου, πράγμα που θα 

συναντήσουμε στη συνέχεια.   

     Αναφορικά με τον τόνο στην πρώτη συλλαβή, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι 

είναι πολύ συχνό φαινόμενο στην ποίηση, και όχι μόνο την ελληνική, όπου η 

πρώτη συλλαβή ενός ιαμβικού στίχου ή ημιστίχιου δέχεται τόνο.45 Στην περίπτωση 

του δεκαπεντασύλλαβου, το ίδιο συμβαίνει τόσο στην πρώτη συλλαβή του πρώτου 

ημιστιχίου, όσο και του δεύτερου ημιστιχίου, δηλαδή στην ένατη συλλαβή του 

στίχου.46
 

     Το συγκεκριμένο φαινόμενο αποτελεί έναν βασικό τρόπο διαφοροποίησης και 

παραλλαγής του ιαμβικού ρυθμού στον στίχο. Ο τόνος στην πρώτη και ένατη 

συλλαβή θεωρείται, πλέον, θεμιτός και νόμιμός, μιας και είναι πολύ συνηθισμένος 

και φυσικός σε ολόκληρη την ιαμβική ποίηση.  

     Και στο σημείο αυτό επανέρχομαι στο θέμα για το οποίο έγινε λόγος στην αρχή 

του κεφαλαίου. Αυτή ακριβώς η απουσία ορισμένων μετρικών φαινομένων και 

συγκεκριμένα της συνίζησης, του διασκελισμού, των παρατονισμών και της 

κατάργησης της μεσαίας τομής στον δημοτικό στίχο είναι που θα έδινε πολύ 

αργότερα στον Παλαμά τη δυνατότητα να χαρακτηρίσει τον δημοτικό στίχο 

«άπλαστο», «μονότονο» και «πρωτοκάμωτο», αντιδιαστέλλοντας μαχητικά την 

«πολύτροπο αρμονία» στον αποδεκτό, αλλά μονότροπο, δηλαδή μονότονο, στίχο 

του δημοτικού τραγουδιού. Σύμφωνα με την άποψη του, το δημοτικό  τραγούδι 

αποτελούσε έκφραση μιας πηγαίας, πλην όμως απλής και ακατέργαστης, 

ποιητικής σύλληψης.47  

     Όσον αφορά τα μετρικά φαινόμενα όπως αυτά του διασκελισμού, της 

κατάργησης ή και υπονόμευσης της μεσαίας τομής και της συνίζησης, στοιχεία 

                                                           
44 Λίνος Πολίτης, Μετρικά, ό. π., σ. 32 και Θρασύβουλος Σταύρου, Νεοελληνική Μετρική, ό. π., σ. 68. Όπως 
αναφέρει ο Σηφάκης (Για μια ποιητική του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού, ό. π., σ. 77), «ο τονισμός της 
τρίτης συλλαβής του δεκαπεντασύλλαβου, που ο Λίνος Πολίτης ονομάζει αναπαιστικό τονισμό ή παρατονισμό, 
είναι σπάνιος στα δημοτικά τραγούδια, αλλά συχνός στο δεκαπεντασύλλαβο των βυζαντινών λογίων και στην 
παραλλαγή του έπους του Διγενή που παραδίδει το χειρόγραφο της Grottaferrata. Κατά τον Πολίτη πρόκειται 
για “δείγμα αρχαιότητας” και τεκμήριο μιας πρώιμης φάσης στην εξέλιξη του πολιτικού στίχου (και ίσως 
τεκμήριο λόγιας καταγωγής του)». Βλ. επίσης Λ. Πολίτης, «Νεώτερες απόψεις για τη γέννηση και τη δομή του 
δεκαπεντασύλλαβου», ό. π., σ. 215 – 220. 
45 Βλ. πρόχειρα: Θρασύβουλος Σταύρου, Νεοελληνική Μετρική, ό. π., σ. 41 και John Lennard, The poetry 
handbook: a guide to reading poetry for pleasure and practical criticism, Oxford: Oxford University Press 2005. 
46 Π.χ.: Τώρα μαϊά, τώρα δροσιά, τώρα το καλοκαίρι (Fauriel 255, 1) 
47 Κωστής Παλαμάς, «Η μετάφραση της “Υπατίας”», Άπαντα, τόμ. 15

ος
, Μπίρης, Αθήνα 1972, σ. 288. 
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καθοριστικά για τη δημιουργία ρυθμού, η προσωδία των δημοτικών τραγουδιών 

φαίνεται να είναι μονότροπος. Πράγματι, όμως, η αρμονία και η μουσικότητα ενός 

στίχου έγκειται μονάχα στην παρουσία των συγκεκριμένων και παρόμοιων 

μετρικών φαινομένων; 

     Στην περίπτωση των δημοτικών τραγουδιών μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. 

Αρχικά, να σημειώσουμε ότι «το μέλος, η μουσική φράση, υλικά δεν ταυτίζεται με 

τα λεκτικά όρια του στίχου».48 Όπως σημειώνει ο Μ. Πιερής σε άρθρο του, ενώ 

«στον τυπωμένο στίχο ενός δημοτικού τραγουδιού γραμμένο στον παραδοσιακό 

δεκαπεντασύλλαβο μπορούμε να μετρήσουμε μόνο δεκαπέντε συλλαβές, στην 

προφορική μουσική εκφορά του ακούμε μέχρι και τριάντα συλλαβές, καθώς ο 

εκτελεστής του μπορεί να κάνει ορισμένες επαναλήψεις». Οι επαναλήψεις αυτές, 

σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είναι μηχανικές, αλλά υπακούουν «σε μια σιωπηρή 

συλλογική συμφωνία που στην πραγματικότητα ελέγχει, αν δεν απαγορεύει την 

“ιδιωτική” εκτέλεση, με την έννοια ότι όσο προσωπική και αν είναι αυτή, δεν μπορεί 

να παραβιάσει κάποιους κώδικες που έχουν σταθεροποιηθεί και κατοχυρωθεί με 

το πέρασμα του χρόνου […] oι κώδικες αυτοί έχουν σχέση με τον ρυθμό και το 

μέτρο του κάθε στίχου». 49 

     Κάτι ανάλογο αναφέρει και ο Στίλπων Κυριακίδης αρκετά χρόνια πριν, ο οποίος 

κάνει λόγο για διάφορα επιφωνήματα στην αρχή ή το τέλος ενός δημοτικού στίχου, 

τα λεγόμενα «τσακίσματα» ή «γυρίσματα». «Ταύτα», όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει, «παίζουν σπουδαιότατον πρόσωπον εις την μελωδίαν των ασμάτων, 

αποτελούν πολλάκις απαραίτητον αυτής στοιχείον».50 Είναι γνωστό, όπως γράφει 

ο ίδιος, ότι σπάνια μπορεί να ακούσει κανείς ένα ελληνικό δημοτικό τραγούδι, στη 

μελωδία του οποίου να μην παρεμβάλλονται διάφορα μελωδικά επιφωνήματα. Τα 

επιφωνήματα αυτά είναι άλλοτε απλά, με τα οποία ο τραγουδιστής συμπληρώνει 

τη μελωδία του (π.χ. «α», «αχ», ωχ» κτλ), άλλοτε κάποιο όνομα του ήρωα του 

τραγουδιού και άλλοτε ολόκληρη φράση. Οι φράσεις αυτές, όπως παρατηρεί, 

τοποθετούνται είτε στο τέλος του στίχου, είτε στο τέλος του ημιστιχίου για την 

εξυπηρέτηση ρυθμικών και μελωδικών, κυρίως, αναγκών.51 Τα τεχνάσματα αυτά 

του τραγουδιστή δημοτικών τραγουδιών «ανήκουν μάλλον εις την μουσικήν παρά 

                                                           
48 Μιχάλης Πιερής, «Σπουδή στις μουσικές “φωνές” της κυπριακής δημοτικής ποίησης», αδημοσίευτη 
ανακοίνωση σε Συνέδριο αφιερωμένο στον Samuel Baud-Bovy (Πανεπιστήμιο της Γενεύης, 24-25 Νοεμβρίου 
2006), σ. 1. 
49 Ό. π., σ. 1. 
50 Σ. Π. Κυριακίδης, «Τα παιδιά του δεκαπεντασυλλάβου», Το δημοτικό τραγούδι: συναγωγή μελετών, Ερμής, 
Αθήνα 1990, σ. 115. 
51 Ό. π., σ. 115. 
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εις την ποίησιν»,52 διαπίστωση την οποία, όπως είδαμε πιο πάνω, κάνει και ο 

Πιερής στη δική του μελέτη.  

     Από την άλλη, ο Baud-Bovy στη μελέτη του για τα τραγούδια των 

Δωδεκανήσων κάνει λόγο για τους διάφορους «λαρυγγισμούς», τα «παιξίματα» 

της φωνής των τραγουδιστών, θεωρώντας τα ως τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία 

της μελωδίας του δημοτικού τραγουδιού.53 

     Οι μελετητές, ωστόσο, και κυρίως οι εκδότες μέσα από έναν φιλολογικό 

αυτοματισμό, οδηγούνται σε μιαν ολοκληρωτική εξομάλυνση του τραγουδιού, 

παραγκωνίζοντας και αγνοώντας εντελώς αυτές τις επαναλήψεις και τα διάφορα 

τραβήγματα του στίχου.54 Οι επαναλήψεις γραμμάτων, συλλαβών, φράσεων και 

ημιστιχίων, που επιφέρει ο λαϊκός τραγουδιστής κατά την μουσική εκτέλεση, στην 

πραγματικότητα δεν αποτυπώνονται.55 Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο 

δημοτικός στίχος στη γραπτή του μορφή να μεταπλάθεται και ουσιαστικά να 

αλλοιώνεται εντελώς, μετατρεπόμενος σε στίχο που μοιάζει με αυτόν, αλλά απέχει 

κατά πολύ από αυτόν. Φυσικό επακόλουθο αυτού είναι, αναντίρρητα, η μερική, ή 

και πολύ συχνά, η ολική απώλεια του μουσικού και μελωδικού στοιχείου από τον 

στίχο.      

     Για να καταστεί καλύτερα αντιληπτό, παραθέτω το πιο κάτω παράδειγμα, ενός 

γνωστού ερωτικού διστίχου, (από τα λεγόμενα «τσιαττίσματα» ή «τσιαττιστά»), του 

οποίου η συνήθης εκδοτική μορφή έχει ως εξής: 

 

Ενύχτωσε τζιαι σήμερα πάει τζιαι τούτ’ η μέρα 

τζι εν είδα την αγάπη μου που θώρουν καθημέρα.
56

  

     Όπως αναφέρει ο Πιερής, από τις διάφορες εκδόσεις και δημοσιεύσεις του 

συγκεκριμένου διστίχου, μόνο σε μιαν, το δίστιχο εκδίδεται με την ένδειξη (δις) στο 

                                                           
52 Ό. π., σ. 122. Αναφερόμενος στην επίδραση των «εξωτερικών» αυτών στοιχείων, όπως τα αποκαλεί ο 
Κυριακίδης (βλ., ό. π.), στον στίχο γράφει: «Δεδομένου δε ότι τα τσακίσματα είναι κάτι τι εξωτερικόν, κάτι 
παρέμβλητον εις το κείμενο του άσματος, δεν έχομεν ακόμη καταφανή την εκ τούτων επίδρασιν εις την μετρική 
κατασκευήν της λέξεως του κειμένου του άσματος, εις την ποιητικήν δηλαδή μετρικήν». 
53 S. Baud-Bovy, Τραγούδια των Δωδεκανήσων, τόμ. 1

ος
, Εκδόσεις Μουσικού Λαογραφικού Αρχείου, 

Βιβλιοπωλείο Ι. Ν. Σιδέρη, Αθήνα 1935, σ. κ΄ - κα΄. 
54 Μιχάλης Πιερής, «Σπουδή στις μουσικές “φωνές” της κυπριακής δημοτικής ποίησης», ό. π., σ. 2. 
55 Όπως αναφέρει ο γλωσσολόγος Geoffrey Nunberg (The Linguistics of Punctuation, Center for the Study of 
Language and Information, USA 1990, σ. 77) μια φωνολογική μεταγραφή οδηγεί συνήθως στη διευκόλυνση 
και απλοποίηση της προφοράς της γλώσσας ή ακόμη και στη μεταφορά της συλλαβικής δομής της 
προφορικής ομιλίας σε μια κανονιστική φόρμα που διέπεται από τους κανόνες του γραπτού λόγου. Επιπλέον, 
ο Jean Jaffre (Le vers et le poème, Nathan, Paris 1984, σ. 116 – 117), μιλώντας για τη στίξη συγκεκριμένα, 
αναφέρει ότι αποτελεί γεγονός ότι και σήμερα ακόμη αρκετοί εκδότες, αν όχι και όλοι, «διορθώνουν σιωπηρώς 
τη στίξη», είτε γιατί πιστεύουν ότι με το να εφαρμόσουν τους γνωστούς κανόνες αποσαφηνίζουν καλύτερα το 
νόημα, είτε γιατί δεν έχουν την αίσθηση ότι επεμβαίνουν σε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Για το σχόλιο του Jean 
Jaffre βλ. επίσης τη μελέτη της Πολίτου-Μαρμαρινού για τη στίξη στις Ωδές του Ανδρέα Κάλβου: Eλένη 
Πολίτου-Μαρμαρινού, Η στίξη των Ωδών του Κάλβου. Ο Ωκεανός, Καρδαμίτσας, Αθήνα 2000, σ. 20 – 21. 
56 Το παράδειγμα αυτό, όπως και το επόμενο, αντλείται από τη μελέτη του Μ. Πιερή, ό. π., σ. 2-3. 
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τέλος κάθε στίχου, ούτως ώστε να προειδοποιηθεί ο αναγνώστης ότι κατά την 

φωνητική εκφορά του διστίχου, το δεύτερο ημιστίχιο τραγουδιέται δύο φορές: 

 

Ενύχτωσε τζιαι σήμμερα, πάει τζιαι τούτ’ η μέρα, (δις)  

τζι εν είδα την αγάπη μου που θώρουν καθημέρα. (δις) 

 

     Η ακρόαση του διστίχου όμως, δείχνει ότι η επανάληψη αφορά μόνο στον 

επτασύλλαβο που ακολουθεί την μετρική τομή, δηλαδή στο δεύτερο ημιστίχιο του 

δεκαπεντασύλλαβου. Μια αναλυτική έκδοση επομένως του διστίχου, με βάση το 

υλικό σώμα της τραγουδιστικής εκφοράς του θα είχε ως εξής: 

 

Ενύχτωσε τζιαι σήμμερα, πάει τζιαι τούτ’ η μέρα, 

                                       -πάει τζιαι τούτ’ η μέρα, 

τζι εν είδα την αγάπη μου που θώρουν καθημέρα 

                                        -που θώρουν καθημέρα. 

 

     Στην έκδοση επομένως του τραγουδιού παραλείπεται μια εσωτερική 

επανάληψη, η οποία, ωστόσο, μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε μια 

στιχουργική και μουσικολογική μελέτη του κειμένου.  

     Ένα άλλο παρόμοιο πρόβλημα που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην 

μελωδία και μουσικότητα του δημοτικού στίχου είναι «ο τρόπος που 

αντιμετωπίζεται το προανάκρουσμα ή και η εσωτερική ουρά η οποία γίνεται 

προανάκρουσμα για τη φάση του δεύτερου ημιστιχίου».57 Πρόκειται για το 

λεγόμενο «τράβηγμα», για το οποίo κάνει εκτενή λόγο ο Samuel Baud-Bovy, που, 

σύμφωνα με τον ίδιο, «μπορεί να είναι και κυματιστό, ορισμένων συλλαβών, 

προπάντων στο τέλος της κάθε μουσικής φράσης».58 Όπως υποστηρίζει ο Πιερής, 

σε όλες τις δημοσιεύσεις ή εκδόσεις δεν αποτυπώνεται αυτό το προανάκρουσμα 

και αυτό μοιάζει να είναι μια φυσιολογική εκδοτική αδυναμία, που, χωρίς 

αμφιβολία, επηρεάζει και αποκρύπτει τη μελωδικότητα του στίχου, αδικώντας, για 

ακόμη μια φορά, το δημοτικό τραγούδι.59   

     Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις όπου «στο προανάκρουσμα εμπεριέχονται 

κάποια ηχητικά ποικίλματα με τα οποία είναι σαφές ότι ο λαϊκός τραγουδιστής 

                                                           
57 Ό. π., σ. 4. 
58 S. Baud-Bovy, «Η επικράτηση του δεκαπεντασύλλαβου στο ελληνικό δημοτικό τραγούδι», Ελληνικά, τχ. 26, 
1973, σ. 301.   
59 Μιχάλης Πιερής, «Σπουδή στις μουσικές “φωνές” της κυπριακής δημοτικής ποίησης», ό. π., σ. 4.  
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θέλει να σημαδέψει κάτι».60 Αυτού του τύπου, όμως, οι επεμβάσεις του λαϊκού 

εκτελεστή δεν αποδίδονται ποτέ στις εκδόσεις ή δημοσιεύσεις των κειμένων, και με 

αυτόν τον τρόπο, και πάλι, ο δημοτικός στίχος χάνει αυτόματα την πραγματική του 

μελωδία. Ένα παράδειγμα για την πιο πάνω παρατήρηση είναι αυτό που δίνει ο Μ. 

Πιερής στην μελέτη του: 

 

Α. (συνήθης εκδοτική μορφή) 

Μαυρομματού, μαυροβρυού, 

τζι ό,τι φορήσεις πάν’ σου 

τζι έκαμες μες τζι επέλλανα  

 

Β. (καταγραφή από μουσική εκτέλεση) 

Τραγούδι: Νικόλας Βιολάρη Βλόκκος 

Αϊιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι... 

Μαυρομματού, 

ουουου, ιου, ιου, 

μαυροβρυού, 

ω!, τζι ό,τι φορήσεις πάν’ σου 

τζι έκαμες μες τζι επέλλανα  

 

Γ. (καταγραφή από άλλη μουσική εκτέλεση) 

Τραγούδι: Μιχάλης Τερλικκάς 
Αϊιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι... 

Μαυρομματού, 

-ουου,ουου, ουου... 

-μαυροβρυού, 

ω!, τζι ό,τι φορήσεις πάν’ σου 

τζι έκαμες μες τζι επέλλανα  

 

     Στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχουμε το ίδιο τραγούδι σε τρεις όμως 

διαφορετικές μορφές-εκδοχές. Το Α είναι μια συνηθισμένη εκδοτική μορφή, όπου ο 

εκδότης απλοποιεί και εξομαλύνει πλήρως την πραγματική μορφή του τραγουδιού, 

αφαιρώντας τις διάφορες επαναλήψεις, προανακρούσματα (για παράδειγμα: 

Αϊιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι...) και τραβήγματα (για παράδειγμα: Μαυροματού, ουου, 

                                                           
60 Ό. π. 
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ουου, ουου), ενώ το Β και Γ η πραγματική μορφή του τραγουδιού. Η διαφορά τους 

είναι εμφανής. Μπορεί το νοηματικό και ερμηνευτικό πλαίσιο να είναι το ίδιο και 

στις τρεις μορφές του τραγουδιού, το στοιχείο όμως της μουσικότητας και 

μελωδικότητας, αναμφίβολα, μεταβάλλεται άρδην.  

     Αυτό είναι το σημείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Τα διάφορα μετρικά και 

ρυθμικά μέσα που αναζητεί ο Παλαμάς, και με τα οποία πειραματίζεται σε όλη του 

τη ζωή είναι στο σύνολό τους άγνωστα στον δημοτικό στίχο. Το γεγονός αυτό 

οδηγεί τόσο τον ίδιο, όσο και άλλους μελετητές να χαρακτηρίσουν το δημοτικό 

τραγούδι ως μονότονο και μουσικά ανεπαρκές. Παραβλέπουν όμως (ή και 

αγνοούν;), όπως φαίνεται, ένα βασικό στοιχείο: ότι η μουσικότητα, η μελωδικότητα 

και η αρμονία στα δημοτικά τραγούδια δεν δημιουργείται από τα διάφορα μετρικά 

φαινόμενα, αλλά από τα τραγουδιστικά μέσα, όπως είναι οι επαναλήψεις, τα 

προανακρούσματα, τα τραβήγματα και οι κυματισμοί της φωνής. Και αυτό γιατί 

πάνω από όλα είναι τραγούδια που τραγουδιούνται από τον λαό και μετά έντυπα, 

γραπτά, έμμετρα ποιήματα, μορφή με την οποία σώθηκαν σε μας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Π
ΑΡ
ΙΔΗ

Σ



39 

 

Ο δεκαπεντασύλλαβος της κρητικής λογοτεχνίας της ακμής 

     Επόμενο σημαντικό σταθμό στην ιστορική πορεία του δεκαπεντασύλλαβου 

αποτελούν τα ώριμα έργα της κρητικής λογοτεχνίας,1 τα οποία «αντικατοπτρίζουν 

την ακτινοβολία της εποχής τους, τον “χρυσούν αιώνα”, όταν η Κρήτη ευημερούσε 

υπό την βενετική διοίκηση και πριν οι Τούρκοι καταλάβουν το νησί».2 Όλα τα έργα, 

«προϊόντα μιας ανεπτυγμένης αστικής κοινωνίας, ανάλογης με τις κοινωνίες της 

δυτικής Ευρώπης στην ίδια εποχή, και βαθύτατα διαποτισμένης από τα 

πνευματικά ρεύματα της ιταλικής Αναγέννησης»,3 είναι γραμμένα στο κρητικό 

ιδίωμα και σε ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο (εκτός από τον Πιστικό Βοσκό και τη 

Βοσκοπούλα), που οργανώνεται σε ομοιοκατάληκτα δίστιχα.4  

     Η μετρική μορφή των ώριμων έργων της κρητικής λογοτεχνίας αποκτά έναν 

έντεχνο, πλέον, χαρακτήρα και η διαφοροποίηση της στιχουργικής οργάνωσης 

των κειμένων από τη μετρική του δημοτικού τραγουδιού είναι, αναμφισβήτητα, 

αισθητή. Μετρικά φαινόμενα, όπως είναι οι συνιζήσεις ανάμεσα σε τονισμένα 

φωνήεντα, η υπονόμευση της μεσαίας τομής, η στίξη μέσα στον στίχο και οι 

διασκελισμοί, που κατέγραψαν μελετητές των ποιητικών έργων της εποχής5 

αποτελούν «αδιάσειστα πειστήρια της έντεχνης μετρικής και μορφολογικής 

ωρίμανσης των έργων της ακμής».6 Με τα παραπάνω γνωρίσματα, για πρώτη 

φορά στη νεοελληνική ποίηση, όπως αναφέρει ο Γαραντούδης, σημειώνεται μια 

αξιόλογη και συστηματική απόκλιση ανάμεσα στο μετρικό και νοηματικό σύστημα, 

ξεφεύγοντας από την ισομετρία των δημοτικών τραγουδιών.7 Εύστοχα, αναφέρει ο 

Αλεξίου για τους διασκελισμούς στην Ερωφίλη ότι «είναι το βασικό στοιχείο για μια 

εντελώς νέα οργάνωση του δεκαπεντασυλλάβου. Δεν υπάρχει πια τίποτε σχεδόν 

από το παλιό δημοτικό τραγούδι. Η ισομετρία, η αυτοτέλεια των στίχων και των 

διστίχων, η ισορροπία ανάμεσα στα δύο ημιστίχια κλονίζονται. Οι έννοιες δεν 

                                                           
1 Τα δραματικά έργα Πανώρια, Ερωφίλη, Κατζούρμπος, Στάθης, Πιστικός Βοσκός, Θυσία του Αβραάμ, 
Βασιλεύς Ροδολίνος, Ζήνων Φορτουνάτος, το ποιμενικό ειδύλλιο Βοσκοπούλα και το έμμετρο μυθιστόρημα 
Ερωτόκριτος. 
2 Ντία Φιλιππίδου, «Ο δεκαπεντασύλλαβος στην κρητική Αναγέννηση: τα έργα της ακμής (1570-1669)», 
Μαντατοφόρος, τχ. 32, Δεκ. 1990, σ. 52.  
3 Σ. Αλεξίου, Η κρητική λογοτεχνία και η εποχής της. Μελέτη φιλολογική και ιστορική, Στιγμή, Αθήνα 1985, σ. 9 
4 Ντία Φιλιππίδου, «Ο δεκαπεντασύλλαβος στην κρητική Αναγέννηση: τα έργα της ακμής (1570-1669)», ό. π., 
σ. 52. 
5 Βλ. πρόχειρα: Σ. Αλεξίου, Η κρητική λογοτεχνία και η εποχής της. Μελέτη φιλολογική και ιστορική, ό.π.∙ του 
ίδιου «Εισαγωγή» στο Β. Κορνάρος, Ερωτόκριτος, Ερμής, Αθήνα 1992∙ Βιτζέντζου Κορνάρου, Ερωτόκριτος: 
έκδοσις κριτική, γενόμενη επί τη βάσει των πρώτων πηγών, μετ’ εισαγωγής, σημειώσεων και γλωσσαρίου υπό 
Στεφάνου Α. Ξανθουδίδου, Τυπογραφείο Στυλ. Μ. Αλεξίου, Ηράκλειο 1915∙ Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η 
μετρική ταυτότητα του Ερωτόκριτου», Ζητήματα ποιητικής στον Ερωτόκριτο, επιμ. Στέφανος Κακλαμάνης, 
Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2006, σ. 439 – 460 και Ναταλία Δεληγιαννάκη, On the Versification of 
Erotokritos, ό.π. κτλ.. 
6 Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η μετρική ταυτότητα του Ερωτόκριτου», Ζητήματα ποιητικής στον Ερωτόκριτο, ό. 
π., σ. 442. 
7 Ό. π., σ. 443. 
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προχωρούν από το πρώτο στο δεύτερο ημιστίχιο, αλλά από το δεύτερο στο 

πρώτο του επόμενου στίχου».8    

     Όπως αναφέρει ο Γαραντούδης, «η καθιέρωση του δεκαπεντασύλλαβου ως 

βασικού στίχου των κρητικών έργων και η σχεδόν αποκλειστική χρήση του» δεν 

σήμανε καθόλου «την επιβολή ενός καθεστώτος ρυθμικής μονοτονίας», την οποία 

θα διαπιστώσει διακόσια τριάντα σχεδόν χρόνια αργότερα, ο ιταλοθρεμμένος 

Ανδρέας Κάλβος, προτείνοντας στη μετρική «Επισημείωσιν» της Λύρας (1824) 

τους λεγόμενους «ηροικούς» στίχους του ως τον μοναδικό τρόπο για να 

αποφευχθεί το «μονότονον των κρητικών επών».9 Αντίθετα, η χρήση του 

δεκαπεντασύλλαβου θα επιβάλει, συνεχίζει ο Γαραντούδης, την ανάγκη 

αναζήτησης και υιοθέτησης ορισμένων ρυθμικών και μετρικών επινοήσεων, που 

έπρεπε να επιτευχθούν μέσα σε ένα δεδομένο πλαίσιο.10 Οι δυτικές λογοτεχνίες, 

και ιδιαίτερα η ιταλική, θα αποτελέσουν το προσφορότερο έδαφος για την 

αναζήτηση αυτή.      

     Παρόμοια είναι και η διαπίστωση του Στέφανου Ξανθουδίδη αρκετά χρόνια 

πριν από τους Αλεξίου, Δεληγιαννάκη και Γαραντούδη, σχετικά με την παρουσία, 

στην έντεχνη ποίηση, των φαινομένων της αποδυνάμωσης της τομής και του 

διασκελισμού (μάλιστα και των δύο τύπων διασκελισμού), σε αντιδιαστολή με το 

φαινόμενο της ισομετρίας μορφής και περιεχομένου, που συναντάμε στη δημοτική 

ποίηση.11 Γράφει, στην εισαγωγή του της έκδοσης του Ερωτόκριτου (1915): «Ο 

πολιτικός στίχος εν τη γνησία λαϊκή στιχουργία έχει το ιδιάζον χαρακτηριστικόν ότι 

είναι απηρτισμένος κατά την έννοιαν, ήτοι περιέχει εν εαυτώ την διάνοιαν πάσαν ή 

τουλάχιστον αποτελεί τελείαν φράσιν. Τούτο όμως δεν συμβαίνει εν τη τεχνητή 

ποιήσει, εν η ο λόγιος στιχουργός παραβλέπει τούτο και κάμνει πολλάκις τον 

λεγόμενον διασκελισμόν (enjambement), ήτοι δεν τελειώνει πάντοτε την έννοιαν ή 

την φράσιν με το τέλος του στίχου, αλλά και προ του τέλους ή μετά το τέλος κατά 

την αρχήν ή το μέσον του ακολούθου στίχου».12   

                                                           
8 Σ. Αλεξίου Μ Αποσκίτη (επιμ), Ερωφίλη: τραγωδία Γεωργίου Χορτάτση, Στιγμή, Αθήνα 1988, σ. 54∙ βλ. 
επίσης: Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η μετρική ταυτότητα του Ερωτόκριτου», Ζητήματα ποιητικής στον 
Ερωτόκριτο, ό. π., σ. 443. 
9 Ανδρέας Κάλβος, «Επισημείωσις», Ωδαί, Κριτική έκδοση Γιάννης Δάλλας, Ωκεανίδα, Αθήνα 1997, σ. 180. 
Βλ. επίσης για τη σχετική επισήμανση στο Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η μετρική ταυτότητα του Ερωτόκριτου», 
Ζητήματα ποιητικής στον Ερωτόκριτο, ό. π., σ. 444. 
10 Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η μετρική ταυτότητα του Ερωτόκριτου», Ζητήματα ποιητικής στον Ερωτόκριτο, ό. 
π., σ. 444. 
11 Ναταλία Δεληγιαννάκη, «Ο διασκελισμός στον Ερωτόκριτο», Νεοελληνικά Μετρικά, Ινστιτούτο Μεσογειακών 

Σπουδών, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2004, σ. 117. 
12 Βιτζέντζου Κορνάρου, Ερωτόκριτος, ό. π., σ. CLXXIX – CLXXX. Το συγκεκριμένο παράθεμα επισημάνεται 
και από την Δεληγιαννάκη στο «Ο διασκελισμός στον Ερωτόκριτο», ό. π., σ. 117. 
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     Ανεξάρτητα από το έργο, αυτό που έχει σημασία είναι το γεγονός ότι ρυθμικά 

και μετρικά μέσα στον ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο, που σε παλαιότερα κείμενα 

ήταν αδιόρατα και ανύπαρκτα, στα έργα της κρητικής λογοτεχνίας γίνονται έκδηλα. 

     Δεν πρέπει ωστόσο, γοητευμένοι από τα καινούρια αυτά μέσα, που 

παρουσιάζει ο κρητικός δεκαπεντασύλλαβος, σε σχέση με εκείνον του δημοτικού 

τραγουδιού να οδηγηθούμε σε αβάσιμα και αυθαίρετα συμπεράσματα, όπως για 

παράδειγμα, ότι ο συγκεκριμένος στίχος απέχει μακράν από τον δημοτικό στίχο. 

Αντίθετα∙ στιχουργικά χαρακτηριστικά και δομές της δημοτικής ποίησης, όπως 

σημειώνει και η Ναταλία Δεληγιαννάκη, κατέχουν σημαντική θέση στα κρητικά 

έργα. Ο στίχος των κρητικών ποιητών είναι σε μεγάλο ποσοστό ο παραδοσιακός 

ισόμετρος13 δεκαπεντασύλλαβος, συχνά μάλιστα εμπλουτισμένος με τα χνάρια του 

δημοτικού τραγουδιού. Ο ισόμετρος δεκαπεντασύλλαβος, «πανίσχυρος στην 

μακρά του προφορική και γραπτή χρήση, αποτελεί τη ρυθμική βάση» των 

περισσότερων κρητικών έργων, «πάνω στην οποία διάφορες παρεκκλίσεις 

ενεργοποιούνται αποτελεσματικά».14     

     Σχετικά με τον εξωτερικό διασκελισμό,15 θα πρέπει να επισημάνουμε ότι παρά 

τη συχνή του εμφάνιση στα έργα της κρητικής ακμής, στην παρούσα μελέτη δεν θα 

γίνει διεξοδική αναφορά στην πυκνότητά του από έργο σε έργο, η οποία σχετίζεται 

με το είδος (αφηγηματικό, δραματικό) που καλλιεργούν οι Κρητικοί ποιητές. 

Ωστόσο, τα ποσοστά διασκελισμών σε ορισμένα από τα έργα της κρητικής ακμής 

τα δίνει η Ναταλία Δεληγιαννάκη στη διδακτορική διατριβή της.16 

     Σύμφωνα λοιπόν με τη Δεληγιαννάκη, στα έργα της κρητικής αναγέννησης 

εμφανίζονται διάφοροι τύποι διασκελισμού.17 Καταρχάς, οι διασκελισμοί 

εμφανίζονται πολύ συχνά μέσα στο δίστιχο.18 Η ένταση του διασκελισμού 

                                                           
13 Αν και ο όρος δεν χρησιμοποιείται από τον Κυριακίδη, όταν αναφέρεται στην αρχή της ισομετρίας, εντούτοις 
είναι ο πιο κατάλληλος, όπως πιστεύει η Δεληγιαννάκη, για «την δήλωση της μετρικής ενότητας που διέπεται 
από την αρχή της ισομετρίας»∙ βλ. Ναταλία Δεληγιαννάκη, «Ο διασκελισμός στον Ερωτόκριτο», ό. π., σ. 135. 
14 Ό. π., σ. 118. Η πιο πάνω άποψη διατυπώνεται από τη Δεληγιαννάκη για τον Ερωτόκριτο. Θα μπορούσε 
όμως να ειπωθεί για τα περισσότερα κρητικά έργα της εποχής. 
15 Για πρακτικούς λόγους, στη συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιούνται οι όροι «εσωτερικός» και «εξωτερικός» 
διασκελισμός. Οι διασκελισμοί, δηλαδή, χωρίζονται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς. Με τον όρο «εξωτερικοί 
διασκελισμοί» εννοούμε τους διασκελισμούς που γίνονται ανάμεσα σε δύο στίχους ή δύο δίστιχα. Από την 
άλλη, με τον όρο «εσωτερικοί διασκελισμοί» εννοούμε αυτούς που γίνονται ανάμεσα στα δύο ημιστίχια του 
ίδιου στίχου. Προϋπόθεση της ύπαρξης εσωτερικού διασκελισμού είναι η αποδυνάμωση ή η κατάργηση της 
μεσαίας τομής. Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνεται λόγος για εσωτερικό διασκελισμό, χωρίς το 
συγκεκριμένο φαινόμενο, αφού τότε δεν θα υφίσταται καμιά διατάραξη η ισομετρία των ημιστιχίων. 
16 Συγκεκριμένα, τα ποσοστά εμφάνισης του διασκελισμού είναι: Ερωτόκριτος: 5,6%, Ερωφίλη: 22,7% και 
Θυσία του Αβραάμ: 4%, βλ. Ναταλία Δεληγιαννιάκη, «Ο διασκελισμός στον Ερωτόκριτο», ό. π., σ. 189 – 190. 
17 Ό. π., σ. 117 – 136 και της ιδίας, On the Versification of Erotokritos, ό.π.. 
18 Π.χ. α) Στην περικεφαλαία του ήτο σγουραφισμένο / αμάξι κ’ εκωλόσυρνε τον Έρωτα δεμένο (Β 511– 512) 
και β) γιατί ποτέ ο Ρωτόκριτος δε θε να τραγουδήση / στο φανερό, να τονε δη κιανείς, να τον γνωρίση (Α 479 
– 480). Οι συγκεκριμένοι στίχοι-παραδείγματα είναι παρμένοι από τον Ερωτόκριτο: Β. Κορνάρος, 
Ερωτόκριτος, επιμ. Στυλιανός Αλεξίου, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 1995. 
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εξαρτάται, εν μέρει,19 από το μήκος του προσκελισμού και μετασκελισμού20. Για 

την ακρίβεια, «είναι αντιστρόφως ανάλογη του μήκους του».21 Όσο πιο μικρό είναι 

το μήκος του μετασκελισμού, τόσο μεγαλύτερη είναι η ένταση του διασκελισμού. 

Στα παραδείγματα που παρατίθενται (υποσημείωση 18) μπορεί κανείς να 

εντοπίσει αμέσως την ισχύ του υπάρχοντος διασκελισμού και αυτό γιατί ο 

μετασκελισμός καταλαμβάνει μονάχα τρεις ή τέσσερις συλλαβές (αμάξι και στο 

φανερό, αντιστοίχως). Ο βαθμός δραστικότητας του μετασκελισμού εξαρτάται, 

παράλληλα, και από την λειτουργία της τομής που ακολουθεί. Το βάδισμα του 

στίχου, επομένως, διαφοροποιείται έντονα όταν ο διασκελισμός συνδυάζεται με 

μια διαταραγμένη τομή, φαινόμενο που θα δούμε στη συνέχεια. Το δεύτερο 

παράδειγμα μπορεί να μας βοηθήσει καλύτερα να αντιληφθούμε τα 

προαναφερθέντα, καθώς ο μετασκελισμός (στο φανερό) συνοδεύεται αμέσως από 

μια σύντομη κεντρική πρόταση (να τονε δη κιανείς), που υπονομεύει, λόγω του 

εσωτερικού διασκελισμού, την κεντρική τομή, μετά την όγδοη συλλαβή. Ο ρυθμός, 

όπως είναι φυσικό, ανατρέπεται ακόμη περισσότερο.   

     Ισχυρότερη μορφή διασκελισμού είναι εκείνη που γίνεται ανάμεσα σε δίστιχα.22 

Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, το νόημα του πρώτου διστίχου ολοκληρώνεται 

λίγο μετά την αρχή του επόμενου διστίχου, κατά συνέπεια ο διασκελισμός με αυτό 

τον τρόπο επηρεάζει και τα δύο δίστιχα. Στο σημείο αυτό διαμορφώνεται μια 

νοηματική-συντακτική περίοδος, διαφορετική, κυρίως ως προς την προσδοκώμενη 

                                                           
19 Το μετρικό φαινόμενο του διασκελισμού, καθώς και οι  παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ένταση 
του θα αναλυθούν περαιτέρω στο δεύτερο μέρος, στο κεφάλαιο «Διασκελισμοί». Στο παρόν σημείο 
αναφέρεται ενδεικτικά μόνο ένας παράγοντας, το μήκος του διασκελιζόμενου κομματιού, παράγοντα τον οποίο 
αναφέρει η Δεληγιαννάκη στη μελέτη της. 
20 Όπως σημειώνει η Δεληγιαννάκη («Ο διασκελισμός στον Ερωτόκριτο», ό. π., σ. 122), από την οποία 
αντλούμε τους όρους αυτούς, «η γαλλική μετρική χρησιμοποιεί τους όρους rejet και contre-rejet για να 
δηλώσει τα τμήματα του στίχου πριν και μετά το σημείο του διασκελισμού». Ο πρώτος, σύμφωνα με τον 
Richard D. Cureton  (Rhythmic Phrasing in English Verse, Longman, London and New York 1992, σ. 9) που 
εφαρμόζει τους δύο αυτούς όρους είναι ο Maurice Grammont (Petit traite de versification française, Armand 
Colin, Παρίσι 1961, σ. 24 - 25). Ενδεικτική γαλλική βιβλιογραφία για τους δύο όρους: J. Jaffre, Le vers et le 
poème, Nathan, Paris1984, σ. 41 – 43, Jean-Louis Backès, Le vers et les formes poetiques dans la poesie 
francaise, Hachette, Paris 1997, σ. 91 – 92, Frédéric Deloffre, Le Vers français, Sedes, Paris 1969, σ. 38, 
Jean Molino, Joelle Gardes-Tamine, Introduction a l'analyse de la poesie,  Presses Universitaires de France, 
Paris 1992, σ. 25 – 26 και Jean Mazaleyrat, Eléments de métrique française, Armand Colin, Paris 2013, σ.  
125 – 130. Οι όροι αυτοί απαντώνται και σε άλλες μετρικές όπως είναι η αγγλική και η ρωσική. Βλ. πρόχειρα 
για περισσότερες πληροφορίες: Richard D. Cureton, Rhythmic Phrasing in English Verse, ό. π., σ. 8 – 11 και 
V. Zirmunskij, Introduction to Metrics: The Theory of Verse, μετάφραση: C. F. Brown, Mouton, London-The 
Hague-Paris 1966 σ. 161. Στο δίστιχο, για παράδειγμα, κι ο λογισμός της Αρετής ολίγο τον αφήνει / να 
κοιμηθή, γιατί αγρυπνά σ’ τσ’ αγάπης την οδύνη (Ερωτόκριτος, Δ1009 – 10)  το τον αφήνει αποτελεί το contre-
rejet, ενώ το να κοιμηθή το rejet του διασκελισμού. Οι χρήσιμοι αυτοί όροι θα αποδοθούν στην παρούσα 
εργασία ως προσκελισμός και μετασκελισμός αντιστοίχως, τους οποίους και δανειζόμαστε από τη 
Δεληγιαννάκη. 
21 Ναταλία Δεληγιαννάκη, «Ο διασκελισμός στον Ερωτόκριτο», ό. π., σ. 124. 
22 Και θέλω την απόφαση την ώρα που γροικήσης / το δίκιο μου, κι ό,τι ’βαλα στο νου μου, να μ’ αφήσης / 
να κάμω με τη χέρα μου σήμερον του εχθρού μου / και ν’ αντιμέψω τ’ άδικο, που ’καμε του Κυρού μου. (Β 789 
– 792). Το συγκεκριμένο παράδειγμα αντλείται από τη διδακτορική διατριβή της Δεληγιαννάκη (On the 
Versification of Erotokritos, ό.π.). Τόσο η διατριβή της Δεληγιαννάκη, όσο και το άρθρο της στα Νεοελληνικά 
Μετρικά, υπήρξαν σημαντικά βοηθήματα για την παρουσίαση του φαινομένου του διασκελισμού στην κρητική 
λογοτεχνία, καθώς αποτελεί τη μοναδική ερευνήτρια που ασχολήθηκε ενδελεχώς με το συγκεκριμένο θέμα. 
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μετρική παύση στο τέλος του πρώτου δίστιχου. Τα δύο δίστιχα αυτόματα 

ενώνονται. Είναι φανερό ότι η ένωση αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα 

εκφραστικό στιχουργικό μέσο,23 «δίνοντας έμφαση σε κάτι που αξίζει να τονιστεί ή 

ακολουθώντας παραστατικά μια βίαιη κίνηση» ή ένα έντονο συναίσθημα.24 Αν και 

ο διασκελισμός του νοήματος έχει σημαντικές επιπτώσεις στο ρυθμικό βάδισμα 

του ποιήματος, η μετρική τάξη του δεκαπεντασυλλάβου αποκαθίσταται αμέσως, με 

την παρουσία της κεντρική τομής, που ακολουθεί.  

     Στο συγκεκριμένο παράδειγμα (υποσημείωση 22) είναι εμφανές επίσης το 

φαινόμενο του διπλού διασκελισμού ή φαινόμενο των «αλλεπάλληλων» 

διασκελισμών, όπως το χαρακτηρίζει η Δεληγιαννάκη.25 Όταν οι διασκελισμοί είναι 

συνεχόμενοι η αναστάτωση που προκαλείται στον βηματισμό του στίχου γίνεται 

εντονότερα αισθητή.  

     Επίσης στο ίδιο παράδειγμα διαπιστώνουμε την παρουσία ενός ακόμη 

φαινομένου, εκείνου της υπονόμευσης της μεσαίας τομής. Ο μετασκελισμός στον 

δεύτερο στίχο (το δίκιο μου) συνοδεύεται από μια σύντομη κεντρική πρόταση που 

υπονομεύει τη τομή. Η πρόταση αυτή δημιουργεί εσωτερικό διασκελισμό ανάμεσα 

στα δύο ημιστίχια, με αποτέλεσμα η τομή μετά την όγδοη συλλαβή να εξασθενεί.  

     Η αποδυνάμωση της μεσαίας τομής, μετρικό φαινόμενο επίσης άγνωστο στον 

δημοτικό στίχο, κάνει την εμφάνισή της στα έργα της κρητικής ακμής. 

Χαρακτηριστικό της δομής του δημοτικού δεκαπεντασύλλαβου είναι, όπως 

προαναφέραμε, η συντακτική αυτοτέλεια τόσο του στίχου, όσο και του ημιστιχίου. 

Αυτή την αυτοτέλεια η κρητική ποίηση την παραβιάζει με αποτέλεσμα η ισχυρή 

κεντρική τομή να διαταράσσεται. Στον πιο κάτω στίχο, για παράδειγμα, τον οποίο 

αντλούμε από τη μελέτη της Δεληγιαννάκη26 

 
λίγο νερό ποτέ φωτιά μεγάλη δεν εσβήνει. 

                                              (Α 116) 

 

η κεντρική τομή αποδυναμώνεται, καθώς η τομή πέφτει μεταξύ ουσιαστικού και 

επιθέτου. Το παράδειγμα αυτό αποτελεί μια συχνή μορφή υπονόμευσης της 

μεσαίας τομής, όπου η τελευταία λέξη του πρώτου ημιστιχίου υπάγεται σε μια 

φράση ή σε μια σύντομη πρόταση που γεφυρώνει τα δύο ημιστίχια (εσωτερικός 

                                                           
23 Ναταλία Δεληγιαννάκη, «Ο διασκελισμός στον Ερωτόκριτο», ό. π., σ. 132. 
24 Ό. π., σ. 131. 
25 Ό. π., σ. 130 – 134. 
26 Ό. π., σ. 119. 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Π
ΑΡ
ΙΔΗ

Σ



44 

 

διασκελισμός). Ακόμη, η πρόταση αυτή που εκτείνεται από το α’ στο β’ ημιστίχιο 

δημιουργεί μέσα στο πρώτο ημιστίχιο μια πρόσθετη νοηματική, η οποία, σε 

συνδυασμό με τη μη συντακτική ολοκλήρωση του ημιστιχίου στην όγδοη συλλαβή, 

αποκτά πρόσθετο βάρος. Φυσικά, ο εσωτερικός διασκελισμός εννοείται ότι 

δημιουργεί και στο δεύτερο ημιστίχιο μιαν επιπλέον νοηματική τομή.  

     Ακόμη, η αποδυνάμωση της μεσαίας τομής, αρκετές φορές, συνδέεται άμεσα 

και με το φαινόμενο του εξωτερικού διασκελισμού (Δ 1009 – 1010): 

 
κι ο λογισμός της Αρετής ολίγο τον αφήνει 

να κοιμηθή, γιατ ί αγρυπνά  τσ’ αγάπης την οδύνη.27  

 

     Στο πιο πάνω παράδειγμα, ο διασκελισμός επηρεάζει την αυτοτέλεια των 

ημιστιχίων του δεύτερου στίχου. Το νόημα του πρώτου στίχου τελειώνει στη μέση 

του πρώτου ημιστιχίου του δεύτερου στίχου, με αποτέλεσμα το ημιστίχιο να 

χωρίζεται αναγκαστικά στη μέση με ένα κόμμα. Το κόμμα δημιουργεί μια αρκετά 

ισχυρή τομή μετά την τέταρτη συλλαβή ενώ η κεντρική τομή, η οποία πέφτει στο 

μέσο μιας άλλης πρότασης, μεταξύ του ρήματος και του αντικειμένου της, 

αποδυναμώνεται σημαντικά.  

     Ο Σηφάκης μελετώντας τα έργα της κρητικής ακμής και συγκεκριμένα τον 

Ερωτόκριτο, διαπίστωσε ότι διέπεται από ένα μεγάλο αριθμό λογοτύπων, 

στιχουργικών χναριών τριμερών ή και τετραμερών και παραλληλισμών της 

σημασίας των δύο ημιστιχίων, χαρακτηριστικών της δημοτικής ποίησης.28  

     Οι μονόστιχες και δίστιχες πραγματώσεις της τριμερούς δομής, που 

εμφανίζονται στα κρητικά έργα, ακολουθούν και αυτές το γενικό σχήμα της 

κλιμάκωσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιπτώσεις στίχων, όπου ο 

συνδυασμός δύο μετρικών φαινομένων διαταράσσει τον αναμενόμενο ιαμβικό 

ρυθμό, ελκύοντας την προσοχή του αναγνώστη. Παράδειγμα, οι στίχοι Α 2031 – 

2032 που ακολουθούν, όπου η τριμερής δομή συνδυάζεται με έναν έντονο 

μετασκελισμό: 

 

Εις τα γροικώ κ’ εις τα θωρώ κ’ εις ό,τι μ’ αρμηνεύγει 

ο Έρωτας, η Αρετή να βλάψη δε γυρεύγει   

                                                           
27 Το παράδειγμα αντλείται από τη Δεληγιαννάκη («Ο διασκελισμός στον Ερωτόκριτο», ό. π., σ. 123). 
28 Γ. Μ. Σηφάκης, «Ο Ερωτόκριτος και τα στιχουργικά χνάρια του λαϊκού δεκαπεντασύλλαβου», Ζητήματα 
ποιητικής στον Ερωτόκριτο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2006, σ. 429 - 438 και  Σηφάκης Γ. Μ., 
«Ο Ερωτόκριτος και το δημοτικό τραγούδι», Η Καθημερινή: Επτά Ημέρες, 11 Ιουνίου 2000, Αφιέρωμα: 
«Ερωτόκριτος», σ. 19 – 21. 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Π
ΑΡ
ΙΔΗ

Σ



45 

 

     Στο συγκεκριμένο παράδειγμα αναφύεται και συνδυάζεται αρμονικά η μετρική 

σφραγίδα δύο εποχών. Στο τρίκωλο χνάρι, χαρακτηριστική δομή του δημοτικού 

τραγουδιού, ενσωματώνεται, με ιδιαίτερη μαεστρία, ένα καινούργιο μετρικό 

φαινόμενο, ο διασκελισμός. Ο μετασκελισμός που γίνεται απομακρύνει κατά πολύ 

το συγκεκριμένο παράδειγμα από τον ορισμό της τριμερούς δομής των δημοτικών 

τραγουδιών, ο οποίος θα μπορούσε να συνοψιστεί ως εξής: «σχήματα οργάνωσης 

του λόγου που περιορίζονται ως προς την έκταση και το συνδυασμό των λέξεων 

από το μήκος του στίχου, τη διαίρεσή του σε ημιστίχια, και το ρυθμό του».29 

     Εκτός από τα τριμερή χνάρια στους κρητικούς στίχους απαντώνται και τα 

τετραμερή χνάρια, των οποίων η εμφάνισή τους δεν είναι τόσο συχνή, όσο των 

τριμερών: 

 
νεό, καβαλάρην, όμορφο, αιτό σγουραφισμένο 

(Β 522) 

 

     Τα τετραμερή χνάρια εκτείνονται, επίσης και σε ολόκληρο το δίστιχο, φαινόμενο 

επίσης όχι τόσο συχνό, όσο τα τριμερή: 

 
Μαύρο φαρί, μαύρ’ άρματα και μαύρο το κοντάρι, 

Μάυρη ήτονε κ’ η φορεσιά τουνού του καβαλάρη. 

(Β 585 - 586) 

 

     Τα τετραμερή χνάρια, όπως και τα τριμερή, χαρακτηρίζονται από μια κλιμακωτή 

αύξηση του νοήματος, ίσως όμως λιγότερο έντονη. Εμφανίζονται συνήθως, σε 

περιπτώσεις, όπου ο δημιουργός επιθυμεί να χαρακτηρίσει ή να περιγράψει 

κάποιον άνθρωπο ή αντικείμενο. Η τετραμερής δομή παρέχει την ευκαιρία να 

παραταχθούν διάφορα στοιχεία, χαρακτηρισμοί και επίθετα δίνοντας, όσο το 

δυνατόν καλύτερα, μιαν πιο ολοκληρωμένη εικόνα αυτού που περιγράφεται.30 Κάτι 

ανάλογο γίνεται και στα παραπάνω παραδείγματα, όπου ο ποιητής επιδιώκει να 

μεταφέρει και να δημιουργήσει στην φαντασία του αναγνώστη μιαν πλήρη και 

ολοκληρωμένη εικόνα του Ερωτόκριτου. 

    Επιπλέον, η κρητική λογοτεχνία υιοθετεί ακόμα δύο βασικές και πολύ συχνές 

δομές των δημοτικών τραγουδιών, τον «ισομετρικό παραλληλισμό» και την 

                                                           
29 Γ. Μ Σηφάκης, Για μια ποιητική του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού, ό. π., σ. 147. 
30 Βλ. προηγούμενο κεφάλαιο και Γ. Μ. Σηφάκης, Για μια ποιητική του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού, ό.π. 
και Ερατοσθένης Καψωμένος, Δημοτικό τραγούδι: μια διαφορετική προσέγγιση, ό.π. 
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«ισομετρική ταλάντευση». Τα συγκεκριμένα φαινόμενα διμερούς ισομετρικής 

μορφής του στίχου εμφανίζονται συχνότατα στα κρητικά έργα, αναδεικνύοντας ένα 

βασικό στοιχείο ύφους του δημοτικού τραγουδιού και αποδεικνύοντας την άμεσή 

τους επίδραση από αυτό.31 

   Τέλος, να αναφερθούμε στην παρουσία των ποιητικών εκείνων σημείων, 

χαρακτηριστικών του δημοτικού τραγουδιού, που ονομάζονται λογότυποι ή 

φόρμουλες. Η φόρμουλα, γνωστή ήδη από τον Όμηρο, «μπορεί να θεωρηθεί ως 

σημείο, του οποίου το σημαινόμενο είναι η “βασική ιδέα” και το σημαίνον η “ομάδα 

λέξεων” που την εκφράζει».32 Μια φόρμουλα, όπως αναφέρει ο Σηφάκης, μπορεί 

άλλοτε να έχει νοηματική αυτοτέλεια και άλλοτε όχι. Παράλληλα μια φόρμουλα 

μπορεί να καταλάβει είτε ένα ημιστίχιο, είτε, αρκετές φορές, έναν ολόκληρο στίχο. 

Συνήθως οι δεύτερες, αυτές που κατέχουν ένα στίχο ολόκληρο, έχουν νοηματική 

αυτοτέλεια.33 Βασικότερο χαρακτηριστικό μιας φόρμουλας είναι η 

επαναληπτικότητα και αυτό γιατί η επιδίωξη της πρωτοτυπίας, όπως αναφέρει ο Ε. 

Καψωμένος, δεν ισχύει στο δημοτικό τραγούδι στο βαθμό που συναντάται στην 

προσωπική ποίηση, «επειδή ακριβώς συνδέεται με τη συνείδηση του ατομικού 

δημιουργού, η οποία δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένη στους φορείς της λαϊκής 

τέχνης».34 Η εφαρμογή της αρχής αυτής δημιουργεί τους κοινούς τόπους του 

δημοτικού τραγουδιού που είναι «διατυπώσεις καίριες και αισθητικά άρτιες για το 

κριτήριο της κοινότητας, τις οποίες οι λαϊκοί ποιητές χρησιμοποιούν ελεύθερα κάθε 

φορά που έχουν να εκφράσουν ένα ανάλογο νόημα».35 Έτσι εξηγούνται και οι 

συνεχείς και αλλεπάλληλες επαναλήψεις ολόκληρων στίχων σε ένα τραγούδι. Με 

αυτό τον τρόπο η έκφραση τυποποιείται σε σημαντικό βαθμό. Ο λαϊκός, δηλαδή 

δημιουργός, όπως αναφέρει ο Καψωμένος, «δουλεύει σε μεγάλο βαθμό με υλικό 

έτοιμο, το οποίο προσαρμόζει κατά περίπτωση και συμπληρώνει με την 

προσωπική του έμπνευση». Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, κάθε δημοτικό τραγούδι να 

είναι ένα κράμα από παλιό και καινούργιο, πρωτότυπο υλικό.36 Τέλος να 

σημειωθεί ότι η φόρμουλα δεν εμπίπτει στα στιχουργικά-μετρικά φαινόμενα, αλλά 

                                                           
31 Γ. Μ. Σηφάκης, «Προφορικότητα και Εγγραμματοσύνη. Δημιουργική συνέργεια ή εξοντωτική 
αντιπαλότητα;», ό. π., σ. 12 – 17. Ο Σηφάκης, επιπλέον, μελετά τα στιχουργικά χνάρια στην κρητική 
λογοτεχνία και συγκεκριμένα στον Ερωτόκριτο σε ακόμη δύο του άρθρα: «Ο Ερωτόκριτος και το δημοτικό 
τραγούδι», Η Καθημερινή: Επτά Ημέρες, 11 Ιουνίου 2000, Αφιέρωμα: «Ερωτόκριτος», σ. 19 – 21 και «Ο 
Ερωτόκριτος και τα στιχουργικά χνάρια του λαϊκού δεκαπεντασύλλαβου», Ζητήματα ποιητικής στον 
Ερωτόκριτο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2006, σ. 429 – 438. 
32 Γ. Μ. Σηφάκης, Για μια ποιητική του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού, ό. π., σ. 95. 
33 Ό. π., σ. 95.  
34 Ερατοσθένης Καψωμένος, Δημοτικό τραγούδι: μια διαφορετική προσέγγιση, ό. π., σ. 93. 
35 Ό. π., σ. 93.  
36 Ό. π., σ. 98. 
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αποτελεί ένα «στοιχείο του ποιητικού συστήματος ή γλώσσας».37 Η αναφορά σ’ 

αυτήν επομένως, δεν εμπίπτει στο πλαίσιο αυτό καθεαυτό της παρούσας μελέτης. 

Ωστόσο, η αναφορά γίνεται ώστε να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των 

στοιχείων της δημοτικής ποίησης, που απαντώνται στην κρητική λογοτεχνία. 

Παραδείγματα τέτοιων λογοτυπικών εκφράσεων που αποτελούν μικρά μοτίβα με 

σημαινόμενο πολύ χαρακτηριστικό υπάρχουν διάσπαρτα σε ολόκληρο τον 

Ερωτόκριτο. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Σηφάκης, δεν είναι και τόσα πολλά, «και 

κάπως χάνονται μέσα στη θάλασσα των δέκα χιλιάδων στίχων του έργου».38 

Έστω και αν είναι όμως ευάριθμα, παραπέμπουν στον κόσμο του δημοτικού 

τραγουδιού.39  

     Τα τεχνοτροπικά στοιχεία του δημοτικού τραγουδιού που εντοπίζονται στα έργα 

της κρητικής ακμής έχουν απασχολήσει, εκτός από τον Σηφάκη, και τους David 

Holton και Γαραντούδη.40 Ο Holton αναγνωρίζοντας υπολείμματα προφορικότητας 

στον Ερωτόκριτο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «ο Κορνάρος έχει πλήρη 

συνείδηση της αμοιβαίας σχέσης και αλληλεξάρτησης μεταξύ γραπτού κειμένου 

και προφορικής εκφοράς και την λαμβάνει επαρκώς υπόψη του».41 Ο Άγγλος 

μελετητής, μέσα από το άρθρο του, διακρίνει και υποστηρίζει την άρρηκτη σχέση 

δημοτικού τραγουδιού και Ερωτόκριτου. Σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει, όπως 

σημειώνει, να ξεχωρίζουμε την δημοτική παράδοση από την κρητική λογοτεχνία, 

αφού σε αυτήν διακρίνεται η αδιάσπαστη συνέχεια τόσο του δεκαπεντασύλλαβου, 

όσο και της προφορικής παράδοσης.42  

     Ένα βήμα παραπέρα φαίνεται να προχωρεί ο Σηφάκης43 με το άρθρο του «Ο 

Ερωτόκριτος και τα στιχουργικά χνάρια του λαϊκού δεκαπεντασύλλαβου», στο 

οποίο υποστηρίζει ότι τα σημεία του Ερωτόκριτου στα οποία εντοπίζονται μετρικά 

και σημασιακά σχήματα του δημοτικού τραγουδιού δεν αναδεικνύουν απλώς τα 

υπολείμματα της προφορικότητας, που χαρακτηρίζει το δημοτικό τραγούδι, αλλά 

                                                           
37 Γ. Μ. Σηφάκης, Για μια ποιητική του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού, ό. π., σ. 96. 
38 Σηφάκης Γ. Μ., «Ο Ερωτόκριτος και τα στιχουργικά χνάρια του λαϊκού δεκαπεντασύλλαβου», ό. π., σ. 430 - 
431.  
39 Για παραδείγματα στίχων βλ. πρόχειρα το άρθρο του Σηφάκη, «Ο Ερωτόκριτος και τα στιχουργικά χνάρια 
του λαϊκού δεκαπεντασύλλαβου», ό. π., σ. 431. 
40 Βλ. πρόχειρα: Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η μετρική ταυτότητα του Ερωτόκριτου», ό. π., σ. 439 – 460, Γ. Μ. 
Σηφάκης, «Ο Ερωτόκριτος και τα στιχουργικά χνάρια του λαϊκού δεκαπεντασύλλαβου», ό. π., σ. 429 – 438, 
του ιδίου, «Ο Ερωτόκριτος και το δημοτικό τραγούδι», ό. π., σ. 19 – 21, του ιδίου, «Προφορικότητα και 
Εγγραμματοσύνη. Δημιουργική συνέργεια ή εξοντωτική αντιπαλότητα;», ό. π., σ. 1 – 20 και David Holton, «Η 
προφορικότητα στην Κρητική αφηγηματική ποίηση», Μελέτες για τον Ερωτόκριτο και άλλα νεοελληνικά 
κείμενα, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2001, σ. 103 – 121. 
41 David Holton, «Η προφορικότητα στην Κρητική αφηγηματική ποίηση», ό. π., σ 117. Βλ. επίσης την αναφορά 
που κάνει ο Γαραντούδης στο «Η μετρική ταυτότητα του Ερωτόκριτου», ό. π., σ. 445. 
42 David Holton, «Η προφορικότητα στην Κρητική αφηγηματική ποίηση», ό. π., σ. 119. 
43 Σε αυτή την διαπίστωση καταλήγει ο Γαραντούδης στη μελέτη του «Η μετρική ταυτότητα του Ερωτόκριτου», 
ό. π., σ. 445. 
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υπογραμμίζουν τη σκόπιμη χρήση και αξιοποίηση αυτών των σχημάτων από τον 

Κορνάρο.44 Γράφει συγκεκριμένα ο Σηφάκης: «Ρυθμός, ρίμα, χνάρια είναι όλα 

μέσα οργάνωσης του ποιητικού λόγου οικεία στον ακροατή ή τον αναγνώστη, που 

τα περιμένει και, το κυριότερο, ξέρει να τα εκτιμήσει και γι’ αυτό να τα χαρεί. Γι’ 

αυτό δεν πρέπει να θεωρούνται σαν κατάλοιπα προφορικότητας που απλώς 

επιζούν στην προσωπική ποίηση, αλλά ως τρόποι οργάνωσης της σημασίας που 

χρησιμοποιούνται ενσυνείδητα από λόγιους ποιητές σαν τον Κορνάρο».45  

     Σε μια πιο πρόσφατη μελέτη του ο Σηφάκης καλούμενος να απαντήσει στο 

ερώτημα πώς και γιατί ο Ερωτόκριτος έχει γίνει λαϊκό ανάγνωσμα «που δεν 

έπαψε, από τότε που πρωτοεκδόθηκε […] να ανατυπώνεται, να διαβάζεται, να 

αποστηθίζεται και να τραγουδιέται από εγγράμματους και αγράμματους αστούς κι 

χωρικούς εξίσου», αναφέρεται και πάλι στο συγκεκριμένο θέμα κάνοντας λόγο για 

«το δευτερογενές ποιητικό σύστημα του δημοτικού τραγουδιού», το οποίο έχει 

καλλιεργηθεί επί αιώνες και διαμορφωθεί από και για τον δεκαπεντασύλλαβο, και 

που ο ποιητής του Ερωτόκριτου έχει υιοθετήσει.46 

     Το ποιητικό σύστημα του δημοτικού τραγουδιού, που υιοθέτησε ο Κορνάρος, 

αποτελείται από το μέτρο, τους παραδοσιακούς λογότυπους, που αποτελούν 

μικρά χαρακτηριστικά μοτίβα, καθώς επίσης και από τα στιχουργικά χνάρια του 

παραλληλισμού της σημασίας των δύο ημιστιχίων και του τριμερούς (ενίοτε 

τετραμερούς) αυξητικού σχήματος των τριών κώλων που απλώνεται σε έναν η δύο 

στίχους.47 Τα συγκεκριμένα στιχουργικά φαινόμενα, τα οποία παρουσιάστηκαν 

αναλυτικότερα πιο πάνω, αποτελούν, αναμφισβήτητα τον κυρίαρχο δείκτη ύφους 

του δημοτικού τραγουδιού. Τα ίδια όμως αυτά μέσα, γίνονται τώρα, όπως 

αναφέρει ο Σηφάκης, «μαζί με το μέτρο και τη στιχουργική μονάδα του 

ομοιοκατάληκτου δίστιχου, έκδηλος δείκτης ύφους και του Ερωτόκριτου».48 

     Ωστόσο, τα διάφορα υπολείμματα προφορικότητας του δημοτικού τραγουδιού 

τα οποία εντοπίζονται στον Ερωτόκριτο και γενικά στα κρητικά αναγεννησιακά 

έργα, «δεν αναιρούν την αφομοίωση δυτικών στιχουργικών και τεχνοτροπικών 

προτύπων».49 Αυτός ίσως να είναι και ένας βασικός λόγος που τα έργα της 

περιόδου αυτής να κατέχουν μιαν εξέχουσα θέση στη νεοελληνική λογοτεχνία. 

                                                           
44 Γ. Μ. Σηφάκης, «Ο Ερωτόκριτος και τα στιχουργικά χνάρια του λαϊκού δεκαπεντασύλλαβου», ό.π. Βλ. 
επίσης, Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η μετρική ταυτότητα του Ερωτόκριτου», ό. π., σ. 445. 
45 Γ. Μ. Σηφάκης, «Ο Ερωτόκριτος και τα στιχουργικά χνάρια του λαϊκού δεκαπεντασύλλαβου», ό. π., σ. 435. 
46 Γ. Μ. Σηφάκης, «Προφορικότητα και Εγγραμματοσύνη. Δημιουργική συνέργεια ή εξοντωτική 
αντιπαλότητα;», ό. π., σ. 11 - 17. 
47 Ό. π., σ. 13. 
48 Ό. π., σ. 14. 
49 Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η μετρική ταυτότητα του Ερωτόκριτου», ό. π., σ. 445. 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Π
ΑΡ
ΙΔΗ

Σ



49 

 

Όπως σημειώνει ο Γαραντούδης για τον Ερωτόκριτο, «αν σε τελική ανάλυση, το 

δημοτικό τραγούδι στηρίζεται στον δημιουργικό αυτοσχεδιασμό, ο Κορνάρος 

προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, επειδή έφτασε στο επίπεδο των δημιουργικών 

επιλογών, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγεται βέβαια και το δημοτικό 

τραγούδι».50 Το σχόλιο αυτό του Γαραντούδη θα μπορούσε να αφορά όλη την 

κρητική λογοτεχνία της περιόδου.  

     Συγκεκριμένα, μετρικά φαινόμενα όπως είναι η συστηματική χρήση της 

συνίζησης51 διαφοροποιούν τον στίχο της κρητικής λογοτεχνίας από τον δημοτικό. 

Σύμφωνα με τον Αλεξίου,52 η μεγάλη συχνότητα συνιζήσεων, οι οποίες κάποτε 

γίνονται ανάμεσα σε δύο τονισμένα φωνήεντα,53 θεωρείται ως μια βασική διαφορά 

της στιχουργίας του Ερωτόκριτου από τη στιχουργία του δημοτικού τραγουδιού.54 

Το φαινόμενο της συνίζησης στα κρητικά ποιήματα συνδυάζεται άμεσα με την 

αποφυγή χασμωδίας. Η χασμωδία αποφεύγεται όχι μόνο μέσα στα ημιστίχια, αλλά 

συχνά και ανάμεσα σε αυτά,55 ακόμα και ανάμεσα στους στίχους. Έτσι οι στίχοι 

αρχίζουν συνήθως με σύμφωνο, όταν οι προηγούμενοι στίχοι τελειώνουν με 

φωνήεν. Υπάρχουν φυσικά και οι εξαιρέσεις, κυρίως όταν προηγείται τελεία.56 

Συνιζήσεις και επιτρεπτές χασμωδίες συλλειτουργούν σε μια ευφωνική αίσθηση 

που πιθανόν να εδράζεται στην ευφωνική αίσθηση δυτικών ποιητικών κειμένων.57 

     Σχετικά με το φαινόμενο της χασμωδίας και την παρουσία του στα έργα της 

κρητικής ακμής, ο Wim Bakker πιστεύει ότι η επικρατούσα άποψη περί αποφυγής 

της χασμωδίας στην κρητική λογοτεχνία δεν επιβεβαιώνεται και δεν ισχύει. 

Αντίθετα, ο ίδιος πιστεύει ότι σε ορισμένα κείμενα και περιπτώσεις η χασμωδία όχι 

μόνο δεν αποφεύγεται, ή γίνεται αναγκαστικά αποδεκτή, αλλά διαδραματίζει και 

έναν ρόλο λειτουργικό, ανήκοντας πλέον στα εκφραστικά μέσα των ποιητών. 

Ορισμένες από τις λειτουργίες της χασμωδίας, όπως σημειώνει ο Bakker, είναι η 

υπογράμμιση μιας συντακτικής παύσης, καθώς και ο τονισμός μιας συγκεκριμένης 

                                                           
50 Ό. π., σ. 445. 
51 Σύμφωνα με τη Δεληγιαννάκη (On the Versification of Erotokritos, ό. π., σ. 51), τα ποσοστά εμφάνισης της 
συνίζησης, σε κάποια έργα της Κρητικής Αναγέννησης είναι: Ερωτόκριτος: 43,5%, Φορτουνάτος: 42%, 
Ερωφίλη: 33,5%. 
52 Β. Κορνάρος, Ερωτόκριτος, ό. π., σ. 29 – 30. 
53 Σύμφωνα με τη Δεληγιαννάκη (On the Versification of Erotokritos, ό. π., σ. 51), τα ποσοστά εμφάνισης της 
συνίζησης ανάμεσα σε δύο τονισμένα φωνήεντα είναι: Ερωτόκριτος: 5,7%, Φορτουνάτος: 4,4%, Ερωφίλη: 
6,1%. 
54 Β. Κορνάρος, Ερωτόκριτος, ό. π., σ. 29. 
55 Τα ποσοστά του φαινομένου σε τρία έργα, σύμφωνα με τη Δεληγιαννάκη (On the Versification of 
Erotokritos, ό. π., σ. 70) είναι τα εξής: Ερωτόκριτος: 9,5%, Φορτουνάτος: 8,4% και Ερωφίλη: 1,3%.  
56 Σ. Αλεξίου και Μ. Αποσκίτη (επιμ.), Ερωφίλη: τραγωδία Γεωργίου Χορτάτση, Στιγμή, Αθήνα 1988, σ. 55. 
57 Ό. π., σ. 55. 
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λέξης, στην οποία ο δημιουργός θέλει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση.58 Εδώ μάλλον ο 

Bakker αναφέρεται στις χασμωδίες που θεωρούνται απολύτως νόμιμες και 

αποδεκτές, στις οποίες αναφέρονται και άλλοι μελετητές της περιόδου. Όπως είναι 

γνωστό, οι ποιητές προχωρούν συχνά στην ηθελημένη υιοθέτηση της χασμωδίας, 

για λόγους καθαρά ηχητικής παραστατικότητας ή ηχητικής έμφασης και 

επιτονισμού σημαντικών και βασικών λέξεων στον στίχο. Με τη χρήση της 

χασμωδίας οι ποιητές επιτυγχάνουν να απομονώσουν λέξεις, έτσι ώστε να δοθεί 

περαιτέρω έμφαση και νοηματική βαρύτητα σε αυτές. Ανάλογη επομένως χρήση 

της χασμωδίας κάνει και ο κρητικός ποιητής, η οποία μπορεί να θεωρηθεί όχι μόνο 

απολύτως αποδεκτή, αλλά, όπως αναφέρει ο Bakker, απολύτως λειτουργική.   

     Αναφορικά με τη θέση του τόνου, θα πρέπει να αναφερθεί ότι, όπως και στα 

δημοτικά τραγούδια, ο τόνος στην πρώτη συλλαβή των δυο ημιστιχίων είναι ένα 

πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Συγκεκριμένα, η Δεληγιαννάκη αναφέρει ότι 

περισσότεροι από το 52% των στίχων του Ερωτόκριτου τονίζονται είτε στην πρώτη 

συλλαβή (22,5%), είτε στην ένατη συλλαβή (19,5%), είτε και στις δύο (10%). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το φαινόμενο του τονισμού της τρίτης συλλαβής, τόσο 

του πρώτου, όσο και του δεύτερου ημιστιχίου. Η Δεληγιαννάκη υπολόγισε ότι 

περίπου το 4% των στίχων του Ερωτόκριτου παρουσιάζουν τόνο στην τρίτη 

συλλαβή, ενώ γύρω στο 3% στην ενδέκατη συλλαβή.59 Και οι δύο περιπτώσεις 

τόνου εμφανίζονται κάτω από κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τις οποίες 

έχουμε ήδη εντοπίσει στον δημοτικό στίχο.  

     Τελειώνοντας με τον κρητικό δεκαπεντασύλλαβο, δεν θα μπορούσαμε να μην 

αναφερθούμε στο μετρικό φαινόμενο της ομοιοκαταληξίας που αποτελεί ένα από 

τα κεντρικότερα χαρακτηριστικά των κρητικών έργων, και από «τα ενδεικτικότερα 

της τέχνης και της τεχνικής των ποιητών τους».60 Η παρούσα προσέγγιση φυσικά, 

δεν θα ρίξει ιδιαίτερο βάρος στον τεράστιο όγκο δεδομένων, σε μετρήσεις και 

στατιστικές που σχετίζονται με τη μορφολογία της ρίμας, «στην ευρύτερη 

λειτουργία που έχουν οι λέξεις ρίμας μέσα στο πλαίσιο του στίχου και του 

νοήματος του χωρίου, όπως και στη σχέση που αναπτύσσουν μεταξύ τους».61 

Αντίθετα, στόχος είναι η απλή αναφορά και παρουσίαση του μετρικού αυτού 

φαινομένου ως ενός επιπλέον μέσου που χρησιμοποιεί ο κρητικός ποιητής στους 

                                                           
58 Bakker Wim, «Η χασμωδία σε κρητικά κείμενα της ακμής», Αρχές της νεοελληνικής λογοτεχνίας: πρακτικά 
του δεύτερου διεθνούς συνεδρίου “Neograeca Meddi Aevi” (Βενετία, 7-10 Νοεμβρίου 1991), τόμ. 1

ος
, επιμ. 

Νικόλαος Μ. Παναγιωτάκης, Ελληνικόν Ινστιτούτον Βενετίας, Βενετία 1993, σ. 228 – 247.   
59 Ναταλία Δεληγιαννάκη, On the Versification of Erotokritos, ό. π., σ. 33. 
60 Αναστασία Μαρκομιχελάκη, «Η τέχνη και η τεχνική της ομοιοκαταληξίας στις κωμωδίες του κρητικού 
θεάτρου», Παλίμψηστον, τχ. 13, Ηράκλειο 1993, σ. 182. 
61 Ό. π., σ. 182. 
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δεκαπεντασύλλαβούς του. Παράλληλα, επιδίωξη μας είναι να δοθεί μια γενική 

εικόνα του τρόπου με τον οποίο ο κρητικός ποιητής ανταποκρίνεται στον αρκετά 

περιοριστικό κανόνα της ομοιοκαταληξίας, και τον χρησιμοποιεί προς όφελος του 

έργου του, χωρίς να δεσμεύεται αρνητικά από αυτόν.62 

     Σύμφωνα με τους μελετητές, η ομοιοκαταληξία διακρίνεται σε διάφορες 

κατηγορίες, κάποιες από τις οποίες συναντούμε και στην κρητική λογοτεχνία.63 

Συγκεκριμένα, το πρώτο είδος ομοιοκαταληξίας, ένα είδος αρκετά συχνό στα 

κρητικά έργα, είναι η πλούσια ομοιοκαταληξία, η οποία, σύμφωνα με τον Κοκόλη, 

είναι «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)»:64  

 
ωσά δεν αναντράνισε να δη κιανένα ετούτη 

ολόσβηστα επομείνασι της ομορφιάς τα πλούτη. 

     (Ερωτόκριτος: Β2221 – 2222)65 

 

     Οι ομοιοκαταληξίες με ηχώ αποτελούν την δεύτερη κατηγορία. Εδώ, η 

«ομοιοκαταληξία στο πρώτο σκέλος της ενσωματώνει τμήμα μιας λέξης και στο 

δεύτερο μιαν ολόκληρη λέξη»:66 

 
και το λαγούτο εσκόρπισεν εις εκατό κομμάτια,  

να μην τονέ γνωρίσουνε κείνα τα ξένα μάτια. 

     (Ερωτόκριτος: Α527 – 528) 
                                                           
62 Ό. π., σ. 183. 
63 Με το φαινόμενο της ομοιοκαταληξίας στην κρητική λογοτεχνία ασχολήθηκαν εκτός από τη Δεληγιαννάκη, 
μελετητές όπως οι Ξ. Α. Κοκόλης: «Η ομοιοκαταληξία», Νεοελληνικά Μετρικά, Πανεπιστημιακές εκδόσεις 
Κρήτης, Ηράκλειο 2004, σ. 35 – 104 και Η ομοιοκαταληξία. Τύποι και λειτουργικές διαστάσεις, ό.π.∙ Αναστασία 
Μαρκομιχελάκη: «Η τέχνη και η τεχνική της ομοιοκαταληξίας στις κωμωδίες του κρητικού θεάτρου», ό. π., σ. 
181 – 212 και Ντία Φιλιππίδου: «Rhyming Patterns in the Erotokritos and the Sacrifice of Abraham: A 
Preliminary Investigation», Cretan Studies, 1, 1988, σ. 205 – 216. 
64 Ξ. Α. Κοκόλης, Η ομοιοκαταληξία. Τύποι και λειτουργικές διαστάσεις, ό. π., σ. 33. Εκτός από τον ορισμό που 
δίνει ο Κοκόλης, ο Σταύρου (Νεοελληνική Μετρική, ό. π., σ. 104 – 108) αναφέρει για την πλούσια 
ομοιοκαταληξία: «η ομοιοκαταληξία λογαριάζεται τόσο πιο πλούσια, όσο πιο διαφορετικές αναμεταξύ τους 
είναι οι λέξεις όπου αυτή βρίσκεται∙ διαφορετικές ετυμολογικά, σημασιολογικά, μορφολογικά». Για 
παράδειγμα: περνώ – μιλώ – βουνό και μπορείς – λαλείς – ξανθής. Συνεχίζοντας ο ίδιος αναφέρει: «Από μιαν 
άλλη άποψη πλούσια λογαριάζεται η ομοιοκαταληξία, όταν το ομόηχο αρχίζη και πριν από τα τελευταία 
τονισμένα φωνήεντα». Για παράδειγμα: μικροί – μπορεί.   
65 Τα παραδείγματα που παρατίθενται είναι παρμένα από διάφορα έργα της κρητικής λογοτεχνίας, όπως: 
Χορτάτσης Γεώργιος, Κατζούρμπος, κωμωδία, κριτική έκδοση, σημειώσεις, γλωσσάριο Λ. Πολίτη, Εταιρεία 
Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ηράκλειο 1964 (Κατζούρμπος), Σ. Αλεξίου και M. Αποσκίτη (εκδ.), Ερωφίλη: 
τραγωδία Γεωργίου Χορτάτση, Στιγμή, Αθήνα 1988 (Ερωφίλη), Β. Κορνάρος, Ερωτόκριτος, Επιμέλεια: 
Στυλιανός Αλεξίου, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα 1995 (Ερωτόκριτος), Στάθης, κρητική κωμωδία, 
κριτική έκδοση Lidia Martini, Θεσσαλονίκη 1976 (Στάθης), Μάρκος Αντώνιος Φόσκολος, Φορτουνάτος, κριτική 

έκδοση, σημειώσεις, γλωσσάριο Alfred Vincent, Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ηράκλειο 1980 
(Φορτουνάτος).  
66 Ξ. Α. Κοκόλης, Η ομοιοκαταληξία. Τύποι και λειτουργικές διαστάσεις, ό. π., σ. 51. 
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Ρίφι ψημένο δε θωρώ γη όρνιθες γη καπόνους  

γη κριάς παχύ μεγερευτό και να μην έχω πόνους. 

     (Κατζούρμπος: Α55 – 56) 

 

     Την τρίτη κατηγορία απαρτίζουν οι λεγόμενες ομοιοκαταληξίες με προσθήκη, 

όπου στις συγκεκριμένες ομοιοκαταληξίες κάτι αφαιρείται, όπως στο παράδειγμα: 

τραπέζι – παίζει ή βλέμμα – αίμα. «Ένα τμήμα της πρώτης λέξης φεύγει, και έτσι 

προκύπτει η δεύτερη, που ολόκληρη αποτελεί το δεύτερο σκέλος της ρίμας». 

Επίσης συμβαίνει και το αντίστροφο, όπου «στην πρώτη λέξη της ρίμας, που 

ολόκληρη σχηματίζει το πρώτο σκέλος της ομοιοκαταληξίας, προστίθεται κάτι, και 

έτσι προκύπτει η δεύτερη λέξη: γυρεύγει – μαγειρεύγει και ίσια – μεθύσια».67 

Παραδείγματα στίχων, που παρουσιάζεται αυτό το είδος ομοιοκαταληξίας είναι τα 

εξής: 

 

μα πιάστηκα, εμπερδεύτηκα, ξεμπερδεμό δεν έχω,   

μ’ όλο που βλέπω το κακό, το βλάψιμο κατέχω. 

     (Ερωτόκριτος: Α255 – 256) 

 

πως ζω σε τόση παιδομή. Τούτη τη νύχτα είχα,  

περίσσια αδέξια και κακή∙ δεν έλειψε μια τρίχα 

     (Κατζούρμπος: Α265 – 266) 

 

 

     Μια άλλη κατηγορία ομοιοκαταληξιών που συναντάμε σπάνια όμως στα 

κρητικά έργα είναι αυτές των ομωνύμων, λέξεων δηλαδή με την ίδια προφορά, 

αλλά με διαφορετικό νόημα68:  

 
να μάθω αν ξετελειώνουσι του Χρύσιππου τον άλλο,  

σαν ο Ντοτόρες μου ’ταξε να κάμη χωρίς άλλο. 

     (Στάθης: Α221 – 222) 

 
Και τα κοπέλια εμαύλιζε κι εις το κακό τα κίνα, 

                                                           
67 Ό. π., σ. 55. 
68 Ό. π., σ. 43. 
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γρικώντας του τ’ αδιάντροπα, κι άσκημα λόγια κείνα. 

     (Κατζούρμπος: Ε285 – 286) 

 

     Τέλος, μπορεί να διακριθεί ακόμη ένας τύπος ομοιοκαταληξίας, το 

ομοιοτέλευτο69, το οποίο, «ως ένα βαθμό, αποτελεί τον “πρόγονο” της 

ομοιοκαταληξίας»:70   
και δίχως να τονέ θωρή, με τα τραγούδια εκείνα  

σ’ αγάπην εμπερδεύγετο κ’ εις πεθυμιάν εκίνα. 

     (Ερωτόκριτος: Α441 – 442) 

 
θέλω σμιχτή παντοτινά στη ζήση τη δική μου  

και απάνω ’ς τούτο δίδω σου τη χέρα τη δική μου. 

     (Φορτουνάτος: Γ479 – 480) 

 

     Εκτός από την άποψη που κυριαρχεί στις διάφορες νεοελληνικές μετρικές, ότι 

δηλαδή η ομοιοκαταληξία είναι ένα ευχάριστο στολίδι του ποιητικού λόγου, δεν θα 

πρέπει να παραλείψουμε και την οργανωτική της λειτουργία. Όπως αναφέρει ο 

Κοκόλης, «η ομοιοκαταληξία είναι, πράγματι, αυτή καθαυτήν, ωραία. Ο ρόλος της, 

όμως, […] είναι κάτι παραπάνω από καλλωπιστικός».71 

     Καταρχάς η ομοιοκαταληξία, με μόνη την εμφάνισή της, κάνει σαφές ότι το 

κείμενο που προσλαμβάνουμε αποτελεί έντεχνο λόγο,72 ότι δεν αποτελεί έναν 

απλό, φυσικό, καθημερινό λόγο. Τουναντίον∙ εντάσσεται σε προδιαγραφές και σε 

προσδοκίες. Επιπλέον, «κατακερματίζει το “φυσικό” λόγο σε μονάδες, που τις 

ορίζουν όχι λογικά, αλλά ηχητικά και ρυθμικά μέτρα και σταθμά». Μια ισχυρή 

ομοιοκαταληξία επισύρει, επίσης, την προσοχή μας, δίνοντας έμφαση σε ορισμένα 

σημεία που επιθυμεί ο ποιητής, ενώ συγχρόνως «λειτουργεί ενοποιητικά». Όσο 

μεγαλύτερη είναι η απόσταση των νοημάτων, «τόσο πιο ενοποιητικά λειτουργεί και 

μια ακόμη κι αδιάφορη ηχητικά ομοιοκαταληξία». Όσο πιο μικρή η απόσταση, 

τόσο πιο ενδιαφέρουσα, πιο τεχνική οφείλει να είναι.73   

                                                           
69 «Το ομοιοτέλευτο λέξεων, σχήμα λόγου είναι αρκετά συχνό σε πεζά, ρητορικά κυρίως, κείμενα της 
ελληνικής και της λατινικής αρχαιότητας [...] Από τον Ερωτόκριτο έως και τον Σεφέρη, το ομοιοτέλευτο λέξεων 
σφετερίζεται πότε-πότε τη θέση της ομοιοκαταληξίας», βλ. Ξ. Α. Κοκόλης, Η ομοιοκαταληξία. Τύποι και 
λειτουργικές διαστάσεις, ό. π., σ. 40.  
70 Ξ. Α. Κοκόλης, «Η ομοιοκαταληξία», Νεοελληνικά Μετρικά, ό. π., σ. 45. 
71 Ό. π., σ. 99. 
72 Ό. π., σ. 99. 
73 Ό. π., σ. 99 - 100. 
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     Ένας ποιητής που αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ομοιοκαταληξία στο έργο του 

«έχει οπωσδήποτε επίγνωση της δύναμης που δίνει η θέση της ρίμας στις λέξεις 

που την απαρτίζουν».74 Το θέμα που τίθεται στις περιπτώσεις αυτές, όπως 

σημειώνει η Μαρκομιχελάκη, είναι «σε τι βαθμό είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί τη 

δύναμη αυτή και με ποιους τρόπους το κάνει».75  

     Στα έργα της κρητικής ακμής εντοπίζονται πολλοί τέτοιοι τρόποι χρήσης της 

ρίμας. Στην περίπτωση, για παράδειγμα, θεατρικών έργων και συγκεκριμένα 

κωμωδιών, ο ποιητής τοποθετεί ονόματα γελοίων χαρακτήρων σε θέση 

ομοιοκαταληξίας «με σκοπό να συμβάλουν στη σάτιρα και τον χλευασμό του 

αντίστοιχου ήρωα».76 Επιπλέον, μέσα στην ίδια ρίμα, η μια λέξη (συνήθως η 

δεύτερη) παρωδεί, γελοιοποιεί την άλλη, όπως επίσης και ολόκληρες σοβαρές 

ρίμες παρωδούνται από αντίστοιχες γελοίες. Επίσης, μια άλλη χαρακτηριστική 

τεχνική των κρητικών ποιητών είναι αυτή της δημιουργίας του απροσδόκητου. 

Συγκεκριμένα, ο ποιητής «θέτει ως δεύτερη λέξη ρίμας κάποια τελείως 

διαφορετικού ύφους απ’ ό,τι θα περιμέναμε σύμφωνα με την πρώτη λέξη. Και 

βέβαια, εφόσον μιλάμε για απροσδόκητο στον χώρο της κωμωδίας, περιμένουμε 

ότι η πρώτη λέξη θα είναι μια λέξη με ουδέτερο ή σοβαρότερο χρωματισμό, ενώ η 

δεύτερη μια λέξη γελοία, υβριστική ή πάντως περιεχομένου “χαμηλότερου” από 

της πρώτης».77 

        Η χρήση της ομοιοκαταληξίας σε έργα τόσο εκτενή όσο αυτά της κρητικής 

λογοτεχνίας είναι αναμφίβολα, όπως αναφέρει η Μαρκομιχελάκη, ένα έργο 

δύσκολο, το οποίο στα χέρια ποιητών με περιορισμένο ταλέντο και δυνατότητες 

εύκολα θα μπορούσε να καταλήξει σε αποτυχία. Οι ρίμες πολύ εύκολα μπορούν 

να γίνουν κουραστικές και χωρίς ιδιαίτερο χρώμα για το υπόλοιπο κείμενο.78 

Ωστόσο, οι κρητικοί ποιητές αποδείχτηκαν ικανοί να αποφύγουν «τον σκόπελο της 

μονοτονίας και να ξεπεράσουν τον περιορισμό της ζευγαρωτής ομοιοκαταληξίας, 

χωρίς να παραβούν τον κανόνας της». Βοηθός τους υπήρξε η ποικιλία που 

έδωσαν στη μορφή και το περιεχόμενο των λέξεων ρίμας. «Ποικιλία που 

εκφράστηκε με μια σειρά από τεχνικές, στις οποίες αποδείχτηκαν ιδιαίτερα 

επαρκείς, αν και σε διαφορετικό βαθμό ο καθένας».79   

 
                                                           
74 Αναστασία Μαρκομιχελάκη, «Η τέχνη και η τεχνική της ομοιοκαταληξίας στις κωμωδίες του κρητικού 
θεάτρου», ό. π., σ. 196. 
75 Ό. π., σ. 196. 
76 Ό. π., σ. 205. 
77 Ό. π., σ. 204.  
78 Ό. π., σ. 207. 
79 Ό. π., σ. 207. 
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Ο δεκαπεντασύλλαβος του Σολωμού 

Τον δεκαπεντασύλλαβο των δημοτικών τραγουδιών και της κρητικής λογοτεχνίας 

ακολουθεί ο στίχος του Σολωμού, αποτελώντας και τον τελευταίο σταθμό του 

δεκαπεντασύλλαβου πριν από εκείνον του Παλαμά. Ο Διονύσιος Σολωμός, όπως 

αναφέρει ο Πολίτης, ανακαλύπτει σχετικά αργά τον δεκαπεντασύλλαβο, αφού 

αρχικά δοκιμάζει ποικίλα μέτρα της ιταλικής στιχουργίας,1 όπως είναι, για 

παράδειγμα, ο τροχαϊκός οκτασύλλαβος στον Ύμνο εις την Ελευθερίαν, ο 

αναπαιστικός δεκασύλλαβος στη Φαρμακωμένη και ο ενδεκασύλλαβος στον 

Λάμπρο. Αφού, όμως, υιοθετεί τον δεκαπεντασύλλαβο, τον δουλεύει εντατικά 

μέχρι και το τέλος του έργου του.2 Η συστηματική επεξεργασία του 

δεκαπεντασύλλαβου στα ώριμα συνθέματα της κερκυραϊκής περιόδου σημαίνει, 

όπως αναφέρει ο Γαραντούδης, την κορύφωση της δημιουργικής εξέλιξης της 

σολωμικής μετρικής.3 Γράφει συγκεκριμένα ο ίδιος: «Η ιδέα της μετρικής προόδου 

συνδυάστηκε με τη σολωμική κατεργασία του δεκαπεντασύλλαβου,4 η οποία 

αναγνωρίζεται ως στοιχείο αναγωγής του Σολωμού σε εθνικό ποιητή».5  

     Η μετρική πορεία και εξέλιξη του Σολωμού διακρίνεται σε δύο μεγάλες 

περιόδους, την ιταλική και την ελληνική.6 Με την ιταλική περίοδο, κατά την οποία ο 

Σολωμός χρησιμοποιεί το ιταλικό μετρικό σύστημα, δεν θα ασχοληθούμε εκτενώς, 

αφού δεν σχετίζεται άμεσα με το θέμα της συγκεκριμένης μελέτης. Το μόνο που θα 

μπορούσε να αναφερθεί είναι η στιχουργική θεωρία που υιοθετεί ο ποιητής κατά τη 

διάρκεια της πρώτης περιόδου, κατά την οποία ο Σολωμός, ακολουθώντας την 

ιταλική στιχουργική αντίληψη, «τάσσεται θερμά υπέρ της συνιζησιακής 

                                                           
1 Όπως αναφέρει ο Γαραντούδης («Η μετρική του Σολωμού: Ρυθμός μιχτός, αλλά νόμιμος;», Πόρφυρας, τχ. 
95 – 96, Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2002, σ. 340), ανάμεσα στα νεανικά έργα του Σολωμού της περιόδου 1818 – 
1822 περιλαμβάνονται «ευάριθμα κλασικιστικά και βουκολικά σχεδιάσματα σε δεκαπεντασύλλαβο», τα οποία 
αποτελούν εξαιρέσεις: Ο Θάνατος του βοσκού (στίχοι: 22), Ο θάνατος της Ορφανής (στίχοι: 26), Η Ευρυκόμη 
(στίχοι: 8), Εις κόρην η οποία αναθρέφετο μέσα εις μοναστήρι (στίχοι: 8) και Ανθούλα (στίχοι: 10). Τα 
συγκεκριμένα ποιήματα, στιχουργημένα σε δεκαπεντασυλλαβικά δίστιχα, φανερώνουν «πέρα από την έκδηλη 
αφέλεια του διάχυτου συναισθηματισμού και των βουκολικών θεμάτων τους, μια πρωτογενή και 
ακαταστάλαχτη ακόμη ρυθμική σχέση με τον ελληνικό στίχο. Το χαρακτηριστικότερο γνώρισμα της σχέσης 
αυτής είναι η αστάθεια στο χειρισμό των φωνηεντικών συναντήσεων». Στο σύνολο των 74 
δεκαπεντασύλλαβων των πέντε αυτών ποιημάτων «υπάρχουν 55 εξωτερικές συνιζήσεις και 24 χασμωδίες». 
2 Λίνος Πολίτης, Μετρικά, ό. π., σ. 32 - 33. Σύμφωνα με τον ίδιο μελετητή, υπάρχουν μόνο ορισμένες 

εξαιρέσεις την περίοδο των ώριμων συνθεμάτων του Σολωμού που δεν γράφονται σε ιαμβικό 
δεκαπεντασύλλαβο, όπως: Εις το θάνατος κυρίας Αγγλίδας, Εις το θάνατο της ανεψιάς μου και δυο 
παραλλαγές στο Γ Σχεδίασμα των Ελεύθερων Πολιορκημένων.   
3 Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η μετρική του Σολωμού: Ρυθμός μιχτός, αλλά νόμιμος;», ό. π., σ. 326. 
4 Αναφέρει συγκεκριμένα για τον Σολωμό ο Γεώργιος Θ. Ζώρας («Διονύσιος Σολωμός. Ο εθνικός ποιητής της 
νεωτέρας Ελλάδος (1798–1857)», Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, τόμ. 8

ος, 1957-1958, σ. 29): «Εκαλλιέργησε τον ελληνικόν δεκαπεντασύλλαβο και προσέδωκεν εις 
αυτόν ζωηρότητα και ευλυγισίαν, οποίαν δεν είχε γνωρίσει μέχρι της στιγμής εκείνης, παρά την υπερχιλιετή 
ευρείαν χρησιμοποίησίν του». Βλ. επίσης, Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η μετρική του Σολωμού: Ρυθμός μιχτός, 
αλλά νόμιμος;», ό. π., σ. 327. 
5 Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η μετρική του Σολωμού: Ρυθμός μιχτός, αλλά νόμιμος;», ό. π., σ. 327. 
6 Ό. π., σ. 331. 
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στιχουργίας».7 Μάλιστα, η συνίζηση υποστηρίζεται από τον ίδιο ως συστατικό της 

ποιητικής αρμονίας.8 

     Μετά το 1829, η εντατική σολωμική χρήση ιταλικών μορφολογικών τρόπων 

διακόπτεται. Μετά από μερικά χρόνια στιχουργικής απραξίας, το 1833 ξεκινά η 

συστηματική από τότε και στο εξής επεξεργασία του δεκαπεντασύλλαβου.9 Η 

ελληνική μετρική περίοδος για τον Σολωμό μόλις αρχίζει.10 

     Κοινή πεποίθηση των περισσοτέρων μελετητών του Σολωμού αποτελεί το 

γεγονός ότι η ρυθμική αίσθηση που μεταδίδουν τα δεκαπεντασυλλαβικά ποιήματα 

της σολωμικής ωριμότητας, μετά το 1833, «ανακαλεί τη ρυθμικότητα του 

παραδοσιακού ελληνικού δεκαπεντασύλλαβου»,11 εννοώντας βέβαια τον 

δεκαπεντασύλλαβο του δημοτικού τραγουδιού και της κρητικής λογοτεχνίας της 

ακμής. Την άποψη αυτή ενστερνίζονται, μεταξύ άλλων, οι Βάρναλης,12 Δημαράς,13 

Λίνος Πολίτης14 και Σπύρος Αλ. Καββαδίας15. Τέλος, ο Peter Mackridge, 

αναφερόμενος στη δομή του δεκαπεντασύλλαβου, υποστήριξε, επίσης, ότι ο 

Σολωμός ακολουθεί γενικά τους κανόνες του δημοτικού δεκαπεντασύλλαβου, 

επιδιώκοντας και επιτυγχάνοντας να τον υπερβεί τόσο με τη νοηματική πυκνότητα 

των στίχων του, σε αντίθεση με τη νοηματική χαλαρότητα των δημοτικών 

                                                           
7 Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η μετρική του Σολωμού: Ρυθμός μιχτός, αλλά νόμιμος;», ό. π., σ. 333. Για το θέμα 
της συνίζησης στο Σολωμό βλ. επίσης πρόχειρα: Γεράσιμος Σπαταλάς, «Η Στιχουργική Τέχνη του Δ. 
Σολωμού», Η Στιχουργική Τέχνη. Μελέτες για τη Νεοελληνική Μετρική, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 
Ηράκλειο 1997, σ. 217 – 249. 
8 Γράφει σχετικά ο Σολωμός (Διονυσίου Σολωμού Άπαντα, ό. π., σ. 99): «Το φωνήεν, με το οποίον τελειώνει η 

λέξη, χάνεται εις το φωνήεν, με το οποίον η ακόλουθη αρχινά∙ όμως το προφέρω, επειδή έτσι με συμβουλεύει 
η τέχνη της αληθινής αρμονίας∙ το ια (βία), το εει (ρέει), το αϊ (Μάϊ) και τα εξής, όταν δεν είναι εις το τέλος του 
στίχου, δεν κάνουν παρά μία συλλαβή [...] Πίστευσέ μου, Διδάσκαλε, η αρμονία του στίχου δεν είναι πράγμα 
όλο μηχανικό, αλλά είναι ξεχείλισμα της ψυχής». Το παράθεμα αυτό επισημαίνεται από τον Γαραντούδη στο 
«Η μετρική του Σολωμού: Ρυθμός μιχτός, αλλά νόμιμος;», ό. π., σ. 332 - 333. 
9 Ό. π., σ. 339 – 340. 
10 Περισσότερες πληροφορίες για τις διάφορες ενστάσεις και αντιρρήσεις για το πότε ξεκινά η κάθε περίοδος 
(ιταλική και ελληνική), βλ. πρόχειρα το άρθρο του Γαραντούδη, ό. π. 
11 Ευριπίδης Γαραντούδης, ό. π., σ. 341. 
12 Κώστας Βάρναλης, Σολωμικά, Κέδρος, Αθήνα 1987, σ. 28: «[…] η συγγένεια του σολωμικού 
δεκαπεντασύλλαβου με τον όμοιο στίχο της λαϊκής προφορικής λογοτεχνίας είναι στενή. Κι ακόμα πιο στενή 
είναι με το δεκαπεντασύλλαβο της γραφτής – κρητικής – λογοτεχνίας και κυρίως με του Ερωτόκριτου […]».  
13 Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Γνώση, Αθήνα 2000

9
, σ. 311: «Η μελωδία που 

πηγάζει τώρα από τα μέτρα αυτά είναι αντίλαλος μιας ζωής που αντικρίζει το ιδανικό, που λαχταράει να φτάσει 
στο απόλυτο. Μένοντας αυστηρά μέσα στην κρητική στιχουργική παράδοση, την εξαϋλώνει».  
14 Λίνος Πολίτης, «Μορφές του νεοελληνικού λυρισμού», Θέματα της λογοτεχνίας μας, Εκδόσεις 
Κωνσταντινίδη, Θεσσαλονίκη 1976, σ. 47 – 91. Σε αρκετά σημεία της μελέτης του ο Πολίτης παραλληλίζει τον 
στίχο του Σολωμού με αυτόν των δημοτικών τραγουδιών και των έργων της κρητικής αναγέννησης και 
ειδικότερα με αυτόν του Ερωτόκριτου. 
15 Σπύρος Αλ. Καββαδίας, «Η παιδεία του Διον. Σολωμού και ο νεοελληνικός δεκαπεντασύλλαβος», 
Πόρφυρας, (Αφιέρωμα στον Διονύσιο Σολωμό), τχ. 95 – 96, Ιούλιος – Σεπτέμβρης 2000, σ. 310 – 324. 
Συγκεκριμένα επισημαίνει ότι «ο Σολωμός κατάκτησε το δημοτικό τραγούδι, απέφυγε την αντιγραφή και 
ανύψωσε τον δεκαπεντασύλλαβο και στη μορφή και την ουσία […] τον εμπλούτισε με το πηγαίο επτανησιακό 
ταλέντο του».   
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τραγουδιών, όσο και με την έντονη χρήση της συνίζησης, στοιχείο που 

αποφεύγεται στα δημοτικά τραγούδια.16   

     Εκτός από την παραπάνω διαπίστωση, η κριτική έχει επισημάνει κατά καιρούς 

και άλλες διαφορές που υφίστανται ανάμεσα στη σολωμική στιχουργία και το 

δημοτικό τραγούδι. Παράδειγμα αποτελεί η παρατήρηση του Σπαταλά, σύμφωνα 

με τον οποίο οι δεκαπεντασύλλαβοι του Κρητικού, «διαφέρουν πολύ ακουστικά 

από κείνους της ζακυνθινής του εποχής κι από κείνους των άλλων Ελλήνων 

ποιητών και των δημοτικών τραγουδιών μας».17 Η διαφορά αυτή, σημειώνει ο 

Σπαταλάς, οφείλεται «στον τεχνικό και καλά μελετημένο τρόπο που μεταχειρίζεται 

[ο Σολωμός] τη συνίζηση και την έκθλιψη».18 Η παρατήρηση αυτή μπορεί να 

επιβεβαιωθεί, αφού οι σολωμικοί δεκαπεντασύλλαβοι, όπως μπορεί κανείς να 

διαπιστώσει με μιαν απλή ανάγνωση του έργου, δεν ελκύουν την προσοχή του 

αναγνώστη με τη χρήση εξεζητημένων μετρικών φαινομένων, όπως είναι οι 

έντονοι και συχνοί διασκελισμοί, η κατάργηση της μεσαίας τομής, τα αναπαιστικά 

βαδίσματα στην αρχή των ημιστιχίων κτλ. Αντίθετα, η ιδιαιτερότητα των 

σολωμικών δεκαπεντασύλλαβων έγκειται σε κάποια άλλα χαρακτηριστικά τους 

που αφορούν στον τρόπο που ο ποιητής χρησιμοποιεί τα φωνήεντα στους στίχους 

του. Που οφείλεται όμως ο ιδιαίτερος αυτός τρόπος χρήσης των φωνηέντων; 

Σύμφωνα με το Σπαταλά, αυτό πηγάζει από το γεγονός ότι ο Σολωμός φτάνει στο 

βασικό συμπέρασμα «πως όλα τα φωνήεντα δεν είναι ισοδύναμα ακουστικά, μα 

άλλα είναι πιο ισχυρά, όπως το “α”, το “ο”, το “ω” κι οι δίφθογγοι “ου” και “αυ”, κι 

άλλα πιο αδύνατα, όπως όλοι οι φθόγγοι με τον ήχο “ι” και “ε”».19 Με βάση λοιπόν 

την δυναμικότητα τους αυτή, ο ποιητής καθορίζει και την αντοχή τους στην 

κατασκευή των στίχων.20    

     Λαμβάνοντας υπόψη την παρατήρηση του Σπαταλά, η δεύτερη φάση της 

στιχουργίας του Σολωμού διακρίνεται σε δύο άλλες περιόδους: κατά την πρώτη 

περίοδο ο Σολωμός γεμίζει τους στίχους του με φωνήεντα, χρησιμοποιεί 

                                                           
16 Peter Mackridge, «The Metrical Structure of the Oral Decapentasyllable», Byzantine and Modern Greek 
Studies, τχ. 14, 1990, σ. 210 – 211. Τόσο η συγκεκριμένη άποψη, όσο και αυτές των υπόλοιπων μελετητών 
βρίσκονται συγκεντρωμένες στη μελέτη του Γαραντούδη: «Η μετρική του Σολωμού: Ρυθμός μιχτός, αλλά 
νόμιμος;», ό.π. 
17 Γεράσιμος Σπαταλάς, «Η Στιχουργική Τέχνη του Δ. Σολωμού», ό. π., σ. 227. 
18 Ό. π., σ. 227. 
19 Πρόκειται για τα φωνήεντα η, υ και τους φθόγγους οι, ει, για το “ι” και για τον φθόγγο αι για το “ε”.  
20 Γεράσιμος Σπαταλάς, «Η Στιχουργική Τέχνη του Δ. Σολωμού», ό. π., σ. 227. Η παρατήρηση αυτή για τον 
διαχωρισμό των φωνηέντων από τον Σολωμό σε ισχυρά και ασθενή επισημάνεται και από άλλους μελετητές, 
όπως είναι για παράδειγμα ο Σπύρος Καββαδίας στο άρθρο του: «Η παιδεία του Διον. Σολωμού και ο 
νεοελληνικός δεκαπεντασύλλαβος», ό. π., σ. 314. 
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συστηματικά τη συνίζηση,21 αλλά και την ομοιοκαταληξία προσπαθώντας να δώσει 

στην ποίησή του έναν απαλό και μελωδικό χαρακτήρα, ανάλογα με το συναίσθημα 

που εκφράζει. Από την άλλη, κατά τη δεύτερη περίοδο, ο ποιητής προχωρεί στη 

συστηματική αφαίρεση των φωνηέντων, στη μείωση του φαινομένου της 

συνίζησης και την αφαίρεση της ομοιοκαταληξίας. Και αυτό γιατί ο ίδιος επιχειρεί 

να δώσει στην ποίησή του έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα, ένα χαρακτήρα 

πιο επικό και δραματικό, με στίχους ρωμαλέους και αρρενωπούς.22 Αυτό δηλαδή 

που προσπαθεί να επιτύχει ο Σολωμός, σύμφωνα με τον Σπαταλά, είναι η 

στιχουργία να υπηρετεί το νόημα της ποίησής του, η μορφή το περιεχόμενό της.  

     Στον διαχωρισμό αυτό δεν προβαίνει μόνο ο Σπαταλάς αλλά και άλλοι 

μελετητές, όπως για παράδειγμα ο Πολίτης και ο Γαραντούδης.23 Ο Πολίτης 

μάλιστα, χωρίς να αναφέρει τον πιο πάνω διαχωρισμό, που κάνει ο Σπαταλάς, 

αλλά υπονοώντας τον, γράφει χαρακτηριστικά για τη δεύτερη φάση του σολωμικού 

δεκαπεντασύλλαβου: «Στους δεκαπεντασύλλαβους των τελευταίων ποιημάτων ο 

Σολωμός, ζητώντας  διαρκώς το πιο τέλειο, γύρεψε να ελευθερωθή από τη θηλυκή 

γοητεία της ομοιοκαταληξίας και της συνίζησης, κι έδωσε στον δεκαπεντασύλλαβο 

μια καινούρια ολότελα αρμονία, απαλλαγμένη από κάθε εξωτερικό στολίδι, και γι’ 

αυτό πιο βαθιά και πιο άδολη».24  

     Πράγματι, κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου του σολωμικού 

δεκαπεντασυλλάβου, οι στίχοι του ποιητή είναι γεμάτοι φωνήεντα, αλλά και 

συνιζήσεις. Ενδεικτικά, να αναφέρουμε ότι τα ποσοστά των εξωτερικών 

συνιζήσεων, όπως αυτά παρουσιάζονται από τον Γαραντούδη, φτάνουν μέχρι και 

το 84,4% στον Κρητικό, το 82,6% στην Τρίχα και το 56,9% στο Σχεδίασμα Β’. 

Αντίθετα, τα ποσοστά εξωτερικής χασμωδίας στα ίδια ποιήματα είναι μηδαμινά: 

12,8% στον Κρητικό, 11,5% στην Τρίχα και 7% στο Σχεδίασμα Β΄.25  

Από τα ποσοστά αυτά μπορούμε να αντιληφθούμε καλύτερα τη μεθοδική χρήση 

των συγκεκριμένων μετρικών φαινομένων.  

     Σύμφωνα με τον Σπαταλά, οι συνιζήσεις και οι εκθλίψεις στις οποίες προβαίνει 

ο Σολωμός μπορούν να καταταχθούν σε εννέα κατηγορίες. Από τις εννέα όμως 

κατηγορίες, σύμφωνα με τον Γαραντούδη, μόνο τρεις έχουν την ισχύ κανόνα, 

                                                           
21 Την περίοδο αυτή, όπως αναφέρει ο Σπαταλάς (ό. π., σ. 234), ο Σολωμός μεταχειρίζεται και την έκθλιψη σε 
ορισμένες μόνο περιπτώσεις, όχι για να λιγοστέψει τα φωνήεντα, αλλά για να αποφύγει τις τραχιές και 
κακόηχες συνιζήσεις.  
22 Ό. π., σ. 227 – 249. 
23 Λίνος Πολίτης, Μετρικά, ό. π., σ. 32 – 35 και Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η μετρική του Σολωμού: Ρυθμός 

μιχτός, αλλά νόμιμος;», ό. π., σ. 339 – 340 
24 Λίνος Πολίτης, Μετρικά, ό. π., σ. 35. 
25 Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η μετρική του Σολωμού: Ρυθμός μιχτός, αλλά νόμιμος;», ό. π., σ. 343. 
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αφού σε όλες τις άλλες κατηγορίες ο μελετητής διαπιστώνει εξαιρέσεις ή ότι άλλοτε 

γίνεται συνίζηση και άλλοτε όχι.26 Η διαπίστωση του Σπαταλά συνοψίζεται ως 

εξής: «Ο Σολωμός [...] θεωρεί υποχρεωτική τη συνίζηση [...] όταν βρίσκονται 

κοντά δύο αδύνατα φωνήεντα κι είναι άτονα και τα δύο, ή όταν βρίσκονται κοντά 

δύο φωνήεντα, ένα ισχυρό κι ένα αδύνατο και το αδύνατο είναι άτονο. Σ’ όλες τις 

άλλες περιπτώσεις ο ποιητής άλλοτες κάνει κι άλλοτες δεν κάνει συνίζηση, 

ανάλογα με το ακουστικό αποτέλεσμα που ζητάει. Επίσης [...] όταν είναι κοντά δύο 

τονισμένα ισχυρά φωνήεντα, δεν κάνει συνίζηση μα συχνά καταφεύγει στην 

έκθλιψη, κι όταν είναι δύο φωνήεντα στην ίδια λέξη, που τονίζεται το δεύτερο, δεν 

κάνει ποτέ συνίζηση. [...] Ο Σολωμός σ’ αυτή την εποχή ζητάει να ’ναι οι στίχοι του 

γεμάτοι φωνήεντα. Και βέβαια σ’ ορισμένες περιπτώσεις μεταχειρίζεται την 

έκθλιψη [...] για να αποφύγει τις τραχειές και κακόηχες συνιζήσεις».27 

     Η χρήση των φωνηέντων σε συνδυασμό με τη ζευγαρωτή ομοιοκαταληξία 

δημιουργεί «μια γενική μελωδικότητα, που παρακολουθεί σαν υπόκρουση τη 

διαδοχή των εικόνων και των νοημάτων, πρωτάκουστη μέσα στη νεοελληνική 

ποίηση».28  

     Εκτός από τις φωνηεντικές συναντήσεις και την ομοιοκαταληξία, στους 

συγκεκριμένους στίχους, κάνουν την εμφάνισή τους και φαινόμενα όπως είναι ο 

διασκελισμός και η υπονόμευση της μεσαίας τομής, αν και δεν κατέχουν σημαντική 

θέση. Οι περιπτώσεις διασκελισμού μεταξύ δύο δεκαπεντασυλλάβων όχι μόνο 

σπανίζουν, αλλά και δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερη ένταση.29
 

     Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι στους συγκεκριμένους στίχους 

παρουσιάζονται περιπτώσεις, όπου υπονομεύεται η κεντρική τομή μετά την όγδοη 

συλλαβή:30 

 

Κι’ έχασα   αυτό το θε ϊκό | πρόσωπο για πολλή   ώρα  

(Κρητικός, 21, στ. 22) 

  όηθα,  ε ά, το τρυφερό | κλωνάρι μόνο νάχω∙  

(Κρητικός, 21, στ. 37) 

                                                           
26 Ό. π., σ. 342. 
27 Γεράσιμος Σπαταλάς, «Η Στιχουργική Τέχνη του Δ. Σολωμού», ό. π.,  σ. 233 – 234. Ωστόσο, ακόμη και σε 
αυτούς τους κανόνες εντοπίζονται, σύμφωνα με τον Γαραντούδη, ορισμένες εξαιρέσεις. Βλ. «Η μετρική του 
Σολωμού: Ρυθμός μιχτός, αλλά νόμιμος;», ό. π., σ. 342 – 343. 
28 Γεράσιμος Σπαταλάς, «Η Στιχουργική Τέχνη του Δ. Σολωμού», ό. π.,  σ. 234. 
29 Π.χ. Εχάθη, αλιά μου! αλλ’ άκουσα του δάκρυου της ραντίδα / στο χέρι πούχα μόλις σηκωτό μόλις εγώ την 
είδα. (Κρητικός, 22, στ. 3-4)  
30 Για την υπονόμευση της κεντρικής τομής βλ. πρόχειρα: Σπ. Καββαδίας, «Η παιδεία του Διον. Σολωμού και ο 
νεοελληνικός δεκαπεντασύλλαβος», ό. π., σ. 316, όπου μεταξύ άλλων γράφει χαρακτηριστικά: «Ο Σολωμός 
[…] δεν υιοθέτησε τα περιττά [στοιχεία του δημοτικού τραγουδιού] και δεν υποτάχθηκε στην τομή της όγδοης 
συλλαβής, αλλά τον εμπλούτισε με το πηγαίο επτανησιακό ταλέντο του» (σ. 322). 
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     Στους πιο πάνω στίχους η κεντρική τομή αποδυναμώνεται αισθητά, καθώς 

εμφανίζεται μεταξύ επιθέτου (θεϊκό και τρυφερό) και ουσιαστικού του (πρόσωπο 

και κλωνάρι). Παρόμοιο φαινόμενο συναντήσαμε και στην κρητική λογοτεχνία.  

     Προχωρώντας στη δεύτερη περίοδο του σολωμικού δεκαπεντασύλλαβου, ο 

ποιητής, όπως προαναφέρθηκε, αφαιρεί εντελώς από τους στίχους του την 

ομοιοκαταληξία, περιορίζει «δραστικά», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

Γαραντούδης, τη συνίζηση31 και χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό την έκθλιψη, 

ούτως ώστε να αποφύγει την κακόηχη χασμωδία. Ξεκινώντας με την 

ομοιοκαταληξία, να σημειώσουμε ότι για τον Σολωμό «η εγκατάλειψη της 

ομοιοκαταληξίας σήμανε τη μετάθεση από τη μετρικονοηματική μονάδα του 

διστίχου στη μετρικονοηματική μονάδα του στίχου». Στο συμπέρασμα αυτό, όπως 

επισημαίνει ο Γαραντούδης, μας οδηγεί η υπόδειξη του ίδιου του ποιητή, προς τον 

εαυτό του, διατυπωμένη με αφορμή τη σύνθεση της Τρίχας: «Είναι ανάγκη να 

χωρίζης τα δίστιχα σύμφωνα με το νόημα∙ έτσι δε θα φανή το μάκρος»,32 υπόδειξη 

που μας παραπέμπει βέβαια στη σημασιοσυντακτική οργάνωση του 

ομοιοκατάληκτου διστίχου της κρητικής λογοτεχνίας.33 Προχωρώντας στο 

φαινόμενο της συνίζησης, ενδεικτικά, να αναφέρουμε ότι το ποσοστό της στο 

Σχεδίασμα Γ΄ είναι μόλις 6,3%, ενώ στον Πόρφυρα 4%.34 Αντιλαμβανόμαστε 

λοιπόν ότι ο Σολωμός «φτάνει στο όριο μιας εργαστηριακής στιχουργικής». Από 

την άλλη, η εξάλειψη των συνιζήσεων αποτελεί έναν τρόπο για την αποφυγή της 

έντασης που δημιουργείται μεταξύ μετρικού και νοηματικού συστήματος. Ως προς 

τα ποσοστά έκθλιψης είναι αντιστρόφως ανάλογα από εκείνα της συνίζησης.35 

     Την ίδια στιγμή, πολλά είναι και τα παραδείγματα στίχων, όπου το φαινόμενο 

της αφαίρεσης είναι πολύ συχνό και έντονο.36 Το ζήτημα αυτό μάλιστα πήρε τόσο 

μεγάλες διαστάσεις που ανάγκασε τον πιο πρόσφατο σολωμικό εκδότη, Στυλιανό 

Αλεξίου, να παρατηρήσει: «Μας προβλημάτισε το θέμα των εκθλίψεων και 

αφαιρέσεων, που από μιαν εποχή και πέρα παρατηρούνται στη σολωμική 

παραγωγή. Τύποι όπως τ’ ελληνικού, εξ’ αναβρύζει, τι χάρ’ έχουν δεν συμφωνούν 

με τους κανόνες της γλώσσας, τηρήθηκαν όμως γιατί αποτελούν πάγια τακτική του 

                                                           
31 Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η μετρική του Σολωμού: Ρυθμός μιχτός, αλλά νόμιμος;», ό. π., σ. 346. 
32 Λ. Πολίτης (εκδ.), Διονυσίου Σολωμού Άπαντα, τόμ. 2

ος (Πεζά και Ιταλικά), Ίκαρος, Αθήνα 1986, σ. 283. 
33 Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η μετρική του Σολωμού: Ρυθμός μιχτός, αλλά νόμιμος;», ό. π., σ. 342. 
34 Ό. π., σ. 346. 
35 Ό. π., σ. 346. 
36 Για παράδειγμα: Που μέρη τόσα φαίνονται και μέρη ’ναι κρυμμένα. (1.9) Αθάνατη ’σαι, που ποτέ, βροντή, 
δεν ησυχάζεις; (2.11) Αλλά στης λίμνης το νερό, π’ ακίνητο ’ναι κι’ άσπρο. (6.11) Όπου ’δε σκιάς παράδεισο 
και τηνέ χαιρετάει. (11.1). 
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Σολωμού στα αυτόγραφα και συνδέονται με την τάση του για αποφυγή των 

συνιζήσεων στη φάση της ωριμότητάς του».37  

     Παράλληλα, στη δεύτερη αυτή περίοδο ο Σολωμός, όπως και στην πρώτη, δεν 

δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε φαινόμενα, όπως είναι ο διασκελισμός,38 η κατάργηση 

της μεσαίας τομής, οι έντονοι παρατονισμοί κτλ.  

     Με τον συνήθη σε όλη τη γραμμένη σε ίαμβο ποίηση παρατονισμό στην πρώτη 

συλλαβή, ο Σολωμός καταφέρνει να σπάσει τον κανονικό ιαμβικό ρυθμό και να 

μεταβάλει απότομα την τυχόν ρυθμική μονοτονία των προηγούμενων στίχων. Όλοι 

οι στίχοι που εμφανίζουν το τόνο αυτό στην πρώτη συλλαβή, εμφανίζουν 

παράλληλα και τόνο στην τέταρτη συλλαβή, όπως και στα παραδείγματά μας. Το 

φαινόμενο των αναπαιστικών βαδισμάτων που συναντάμε αργότερα στον Παλαμά 

δεν παρουσιάζεται στο Σολωμό. 

     Τέλος, να σημειώσουμε ενδεικτικά, ότι ο Σολωμός σε αυτή την περίοδο, εκτός 

από τα καθαρά στιχουργικά φαινόμενα, που είδαμε, χρησιμοποιεί και άλλα 

βοηθητικά μέσα για να επιτύχει το ρυθμό στους στίχους του, όπως είναι οι 

επαναλήψεις στροφών, λέξεων ή τμημάτων λέξεων, οι παρηχήσεις, οι εσωτερικές 

ρίμες, το χιαστό σχήμα και άλλα.39  

     Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι ο Σολωμός αποτελεί τον τελευταίο σημαντικό 

σταθμό του δεκαπεντασύλλαβου πριν από εκείνον του Παλαμά, 

επανενεργοποιώντας τον έπειτα από τους ποιητές της κρητικής Αναγέννησης. 

Στους στίχους του δεν είναι ιδιαίτερα αισθητή η απόκλιση μεταξύ του γλωσσικού 

και μετρικού συστήματος, δηλαδή η ποικιλία των μετρικοτονικών σχημάτων, όπως 

είναι οι πυκνοί και έντονοι διασκελισμοί, η κατάργηση της μεσαίας τομής ή οι 

ακραίοι παρατονισμοί. Αντίθετα, προσπαθεί να δοκιμάσει συνειδητά τα όρια της 

ευφωνίας του νεοελληνικού ποιητικού λόγου: αυτό το επιτυγχάνει με τη χρήση της 

συνίζησης και την αποφυγή της χασμωδίας, καθώς και με τη χρήση της έκθλιψης 

και της αφαίρεσης.40 Με άλλα λόγια, ο Σολωμός προβαίνει σε ένα συνεχή 

πειραματισμό γύρω από την συμπροφορά ή μη φωνηέντων και συμφώνων της 

ελληνικής γλώσσας και τη συμβολή τους στην ευφωνία των έργων του. Η 

διαδικασία αυτή συντελέστηκε διαδοχικά και πολλαπλά: στην αρχή απέφυγε 

                                                           
37 Σ. Αλεξίου (επιμ), Διονυσίου Σολωμού: Ποιήματα και πεζά, Στιγμή, Αθήνα 1994, σ. 21. Βλ. επίσης: 

Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η μετρική του Σολωμού: Ρυθμός μιχτός, αλλά νόμιμος;», ό. π., σ. 346. 
38 Για τον διασκελισμό στον Σολωμό, με κάποια παραδείγματα στίχων, στα οποία εμφανίζεται το φαινόμενο 
αυτό βλ. πρόχειρα: Σπύρος Αλ. Καββαδίας, «Η παιδεία του Διον. Σολωμού και ο νεοελληνικός 
δεκαπεντασύλλαβος», ό. π., σ. 317 - 318. 
39 Βλ. περισσότερα: Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η μετρική του Σολωμού: Ρυθμός μιχτός, αλλά νόμιμος;», ό. π., 
σ. 347 – 348. 
40 Ό. π., σ. 348 - 349. 
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συνειδητά τη χασμωδία με την χρήση της συνίζησης, στη συνέχεια εφάρμοσε 

καθολικά τη συνίζηση χωρίς να διστάσει μπροστά στην πολύ πιεστική για τη 

γλώσσα και το νόημα χρήση της, στη συνέχεια επανήλθε στη γενικευμένη αλλά 

πιο ήπια χρήση της και στο τέλος την περιόρισε αυστηρά, χρησιμοποιώντας την 

έκθλιψη και την αφαίρεση.41 Παράλληλα, «επεξεργάζεται την ομοιοκαταληξία ως 

στοιχείο που συμβάλει στην αρμονία του στίχου», αποφεύγοντας όμως κάθε 

εξεζητημένη χρήση της, «για να φτάσει στο τέλος στην οριστική άρνησή της».42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Ό. π., σ. 349. 
42 Ό. π., σ. 349 - 350. 
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Μέρος Β΄ 

Εισαγωγή 

     Στο δεύτερο μέρος της διατριβής μελετάται αποκλειστικά ο δεκαπεντασύλλαβος 

του Παλαμά. Στόχο του κεφαλαίου αυτού αποτελεί αρχικά η λεπτομερής και 

ακριβής αποδελτίωση των ποικίλων προσωδιακών μέσων που χρησιμοποιεί ο 

Παλαμάς στο πλαίσιο της ανανεωτικής ρυθμικής του προσπάθειας, ώστε να γίνει 

πιο εύκολη η παρακολούθηση των διάφορων εξελικτικών σταδίων του παλαμικού 

δεκαπεντασυλλάβου. Όπως αναφέρει ο Γαραντούδης, τα μέσα αυτά, «μετά από 

μια πρώτη περίοδο μορφολογικών αναζητήσεων, που φτάνει έως περίπου το 

1890», είναι συγκεκριμένα και σταθερά και εφαρμόζονται σε ολόκληρο το έπειτα 

από το 1890 ποιητικό έργο του Παλαμά.1 Το σημαντικότερο όμως ζητούμενο που 

προκύπτει από αυτή τη διαπίστωση είναι η συχνότητα και ο τρόπος με τον οποίο ο 

ποιητής χρησιμοποιεί τα μέσα αυτά σε κάθε του έργο, ώστε να μας επιτρέπει να 

κάνουμε λόγο για μιαν πραγματική ανανεωτική ρυθμική προσπάθεια και για μιαν 

άξια λόγου εξελικτική πορεία του ίδιου του ποιητή χρησιμοποιώντας τον ίδιο στίχο.  

     Παράλληλα με την καταγραφή των μετρικών μέσων που απαντώνται στους 

παλαμικούς στίχους, θα γίνει προσπάθεια μιας συνοπτικής αναφοράς2 των 

«ποικίλων καταβολών» της παλαμικής μετρικής, που αποτελούν προϊόν ενός 

συστηματικού και ανελλιπούς διαλόγου «που ο ποιητής ανέπτυξε με το έργο 

πολλών Ελλήνων και ξένων ποιητών»,3 πράγμα το οποίο έχει αποδειχθεί από την 

κριτική.4 Άλλωστε, όπως αναφέρει ο Γαραντούδης, «η ποίηση του Παλαμά 

παρουσιάζει τον υψηλότερο ίσως βαθμό ρυθμικής διακειμενικότητας σε σύγκριση 

με το έργο οποιουδήποτε άλλου νεοέλληνα ποιητή».5 Υστεροβυζαντινά δημώδη 

κείμενα, εκκλησιαστικά κείμενα, δημοτικό τραγούδι, κρητική αναγεννησιακή 

λογοτεχνία6, η ποίηση του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, του Διονύσιου Σολωμού, του 

                                                           
1 Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η μορφολατρία του Παλαμά», Νέα Εστία, τόμ. 156

ος
, τχ. 1771, Οκτώβριος 2004, 

σ. 496 (= Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. 112). 
2 Γίνεται λόγος για «συνοπτική αναφορά», αφού οι καταβολές της παλαμικής μετρικής αποτελούν ένα τεράστιο 
ζήτημα για τον κλάδο της συγκριτικής μετρικής, που αποτελεί από μόνο του ένα ανεξάρτητο πεδίο έρευνας για 
πολλές εξειδικευμένες μελέτες αποκλειστικά στο θέμα αυτό.    
3 Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η μορφολατρία του Παλαμά», ό. π., σ. 496 (= Ο Παλαμάς από τη σημερινή 
σκοπιά, ό. π., σ. 95). 
4 Βλ. Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π.∙  E. Πολίτου-Μαρμαρινού, Ο Κωστής 
Παλαμάς και ο γαλλικός Παρνασσισμός, ό. π.∙ Ευριπίδης Γαραντούδης, Πολύτροπος αρμονία. Μετρική και 
Ποιητική του Κάλβου, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1995 και του ίδιου Ο Παλαμάς από τη 
σημερινή σκοπιά, ό. π., κτλ. 
5 Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η μετρική της ποίησης του Κωστή Παλαμά: Παρατηρήσεις και διαπιστώσεις», 
Θέματα Λογοτεχνίας, τχ. 24, Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2003, σ. 101 (= Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, 
ό. π., σ. 12 και 95). 
6 Αναφέρει συγκεκριμένα ο Γαραντούδης (Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. 93): «Ο Παλαμάς 
πρόσεξε ακόμη ότι κάθε έργο της κρητικής λογοτεχνίας της ακμής έχει διακεκριμένο ρυθμικό χαρακτήρα […], 
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Γεράσιμου Μαρκορά και βεβαίως του Ανδρέα Κάλβου αποτέλεσαν μερικά από τα 

ρυθμικά πρότυπα του Παλαμά. Οι ρυθμικές όμως αναζητήσεις του Παλαμά δεν 

σταματούν εδώ, καθώς επεκτείνονται και στην ξένη και ειδικότερα γαλλική ποίηση. 

Μελέτες, όπως εκείνες της Α. Σαμουήλ και Ε. Πολίτου - Μαρμαρινού έδειξαν ότι οι 

πηγές του διαλόγου αυτού μπορούν να εντοπιστούν τόσο στην ποίηση του Ουγκώ 

(και ειδικότερα στον αλεξανδρινό του Γάλλου ποιητή), όσο και στους 

παρνασσικούς και συμβολιστές ποιητές.7 Το ενδιαφέρον που προκύπτει από τον 

ρυθμικό αυτό διάλογο του Παλαμά με άλλους ποιητές είναι ότι ο ποιητής 

προχωράει σε μια δημιουργική αφομοίωση των μετρικών μέσων που αυτοί 

χρησιμοποιούν. Όπως αναφέρει σχετικά ο Γαραντούδης, «η διαλογική σχέση του 

Παλαμά με τα ρυθμικά πρότυπά του, στο βαθμό που πρόκειται για μια 

αφομοιωτική και επινοητική σχέση, οδηγεί προϊόντος του χρόνου στη δημιουργική 

υπέρβαση των ρυθμικών του προτύπων».8  

     Ο Παλαμάς από την αρχή της ποιητικής του διαδρομής επιδίδεται σε μια 

«αδιάκοπή πάλη με το υλικό του», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Λ. Πολίτης.9 

Η «ουσία της ποιητικής τέχνης του Παλαμά», η «αξία της καλλιτεχνικής του 

προσφοράς» και η «άδολη πεμπτουσία της ποίησής του» αποτελούν σημαντικά 

θέματα που απασχόλησαν αρκετούς μελετητές.10 Το ότι ο Παλαμάς υπήρξε η 

ποιητική προσωπικότητα που εξέφρασε σε σημαντικό, θα μπορούσε να πει κανείς, 

βαθμό την Ελλάδα από το 1880 ως το 1943, καθώς και το ότι η συμβολή του στη 

νεοελληνική μετρική ήταν καθοριστική, θεωρούμε ότι κανείς δεν μπορεί να το 

αμφισβητήσει.11  

                                                                                                                                                                                
όπως επίσης πρόσεξε την ώσμωση των δύο ποιητικών-στιχουργικών παραδόσεων που διαμόρφωσαν τον 
ρυθμικό χαρακτήρα των έργων, παραδόσεων που μπορούμε να επιγράψουμε σχηματικά ως ελληνογενή και 
δυτικογενή παράδοση». 
7 Για τη διαπίστωση αυτή βλ. Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 13 – 54, E. 
Πολίτου-Μαρμαρινού, Ο Κωστής Παλαμάς και ο γαλλικός Παρνασσισμός, ό. π. και Ευριπίδης Γαραντούδης, 
«Η μορφολατρία του Παλαμά», ό. π., σ. 495 – 496, του ίδιου, «Η μετρική της ποίησης του Κωστή Παλαμά: 
Παρατηρήσεις και διαπιστώσεις», ό. π., σ. 101 – 102 (= Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. 96 – 
97). Οι σχέσεις παλαμικής μετρικής με τη δημοτική παράδοση επισημαίνονται σε διάφορα σημεία της μελέτης 
των Λ. Πολίτη (Μετρικά: Η μετρική του Παλαμά. Νεοελληνικά Σονέτα. Ο δεκαπεντασύλλαβος τους «Ερωτικού 
λόγου», Εκδόσεις Κωνσταντινίδη, Θεσσαλονίκη 1972) και Κ. Θ. Δημαρά (Ιστορία της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας. Από τις πρώτες ρίζες ως την εποχή μας, Εκδόσεις «Γνώση», Αθήνα 2000, σ. 504 - 535). 
8 Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η μορφολατρία του Παλαμά», ό. π., σ. 496 (= Ο Παλαμάς από τη σημερινή 
σκοπιά, ό. π., σ. 97). 
9 Λ. Πολίτης, Μετρικα, ό. π., σ. 11. 
10 Ό. π., σ. 11 – 12.   
11 Σχετικές αναφορές για την αδιαμφισβήτητη προσφορά του Παλαμά στα ελληνικά γράμματα μπορεί κανείς 
να συναντήσει αμέτρητες. Βλ. πρόχειρα: Ε. Γαραντούδης (Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. 11): 

«Ο Κωστής Παλαμάς κυριάρχησε στην ελληνική πνευματική ζωή επί σχεδόν πενήντα χρόνια […] αναδείχθηκε 
στον αντιπροσωπευτικότερο εκφραστή και τον βασικό μοχλό των ριζικών αλλαγών που έφερε στα ελληνικά 
γράμματα η γενιά του 1880», Λ. Πολίτης (Μετρικά, ό. π., σ. 12): «ο Παλαμάς ήταν η μοναδική προσωπικότητα 
που εξέφρασε απόλυτα και ολοκληρωτικά την Ελλάδα, […] αυτό νομίζω δεν μπορεί σοβαρά ν’ αμφισβητηθεί», 
του ίδιου (Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2002, σ. 192): 
«Ο Κωστής Παλαμάς […] ήταν αναμφισβήτητα […] εκείνος που του έμελλε να γίνει ο πιο αντιπροσωπευτικός 
της γενιάς του και ασφαλώς ένας από τους κορυφαίους της νέας ελληνικής ποίησης […] ξεπερνά γρήγορα τη 
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     Ο στίχος για τον Παλαμά είχε πρωταρχική σημασία. Είναι «το πρώτο στοιχείο 

της τέχνης του, το υλικό, το μέσο που με αυτό θα εκφραστή και θα προσφέρη ό,τι 

έχει να προσφέρει».12 Το ίδιο το έργο του Έλληνα ποιητή είναι ένα «αδιάκοπο 

δούλεμα του στίχου»∙ σε όλη του τη ζωή προσπαθούσε να δημιουργήσει νέους 

στιχουργικούς συνδυασμούς, να παραγάγει καινότροπες αρμονίες, να σμιλέψει 

νέους ρυθμούς, επηρεαζόμενος από Έλληνες και ξένους τεχνίτες.13 Όλη αυτή η 

στιχουργική του προσπάθεια και οι σχετικές του απόψεις περιγράφονται και 

καταγράφονται πολύ συχνά από τον ίδιο τον Παλαμά.14 Προλογίζοντας, για 

παράδειγμα, τη δεύτερη έκδοση των Δεκατετράστιχων, το 1931, αναφέρει 

χαρακτηριστικά: «Συχνότατα στον ποιητή ό,τι πρώτ’ απ’ όλα τον υποδουλώνει και 

τον κάνει να γνοιάζεται, είναι τούτο: περισσότερο από την ιδέα προέχει ο στίχος∙ 

δηλαδή η μορφή με την οποίαν εκείνη υλοποιημένη θ’ αρχίση να υπάρχη. Το 

δούλεμα του στίχου αχώριστο από το ύψος του στίχου. Ο ποιητής γιατί να μην 

πιστέψη πως είναι προφήτης! Και μπορεί και το αξίζει. Ας του αποδόσωμεν όλας 

τας τιμάς. Αλλ’ ας μη λησμονή πως είναι και (μπορούσε να λείπη το και) πως είναι 

τεχνίτης. Τεχνίτης με τη θετικώτερη και δημοκρατικώτερη σημασία: εργάτης∙ κ’ έτσι 

υποχρεωμένος να δουλεύη συνειδητά, υπομονετικά, σε όλα τα τερτίπια της 

τεχνικής του, αξεχώριστ’ από τη μυστηριακή εμπνοή».15       

     Παρόμοιες ιδέες που υποδηλώνουν και την έννοια της «πολυτρόπου αρμονίας» 

εκφράζει για τον στίχο και αλλού, όπως στον πρόλογο που κάνει για τους Δειλούς 

και σκληρούς στίχους, όπου αναφέρει: «Στο διάστημα σαράντα χρόνων αδιάκοπης 

παραγωγής, εμπνευσμένης από τη λατρεία του Στίχου που είναι ο ανθρώπινος 

Λόγος “εν τάξει και μεγέθει” και που είναι, στο μικροσκοπικό του ρυθμικό 

περπάτημα, το σύμβολο του ρυθμού που κυβερνά το Σύμπαν».16 Με άλλα λόγια, η 

αρμονία και η τάξη που κυβερνούν το Σύμπαν, σύμφωνα με μια αντίληψη που 

σταμάτησε για τον κόσμο τουλάχιστον ως τον 16ο αιώνα, αντιστοιχούν και 

αντικατοπτρίζονται στο ποιητικό σύμπαν διά του στίχου και του ρυθμού του. 

Ακόμη περισσότερο, ο στίχος δεν αντιστοιχεί μόνο στο έργο του Θεού, στο 

                                                                                                                                                                                
μέση στάθμη της εποχής και μένει για πενήντα ως εξήντα χρόνια η κεντρική φυσιογνωμία της πνευματικής 
ζωής», Κ. Θ. Δημαράς (Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ό. π., σ. 504): «και οι δύο [Παλαμάς και 
Σολωμός] εσφράγισαν βαθιά το πεπρωμένο της λογοτεχνίας μας» κ.ο.κ. 
12 Λ. Πολίτης, Μετρικά, ό. π.,σ. 13.  
13 Ό. π., σ. 13. 
14 Αναφέρει σχετικά ο Γαραντούδης («Η μορφολατρία του Παλαμά», ό. π., σ. 494): «οι πρόλογοι που έγραψε 
[ο Παλαμάς] στα ποιητικά βιβλία του και τα μετρικά μελετήματά του προσφέρουν την πληρέστερη περιγραφή 
και την πιο ενδιαφέρουσα αποτίμηση της μορφολογίας των ποιημάτων του». 
15 Κωστής Παλαμάς, «Ένας πρόλογος από την αφορμή του Σονέτου», Άπαντα, τόμ. 7

ος
, ό. π., σ. 314. Βλ. 

επίσης: Λ. Πολίτης, Μετρικά, ό. π., σ. 13.  
16 Κωστής Παλαμάς, «Δειλοί και Σκληροί στίχοι. Αφιέρωμα», Άπαντα, τόμ. 9

ος
, ό. π., σ. 9. Βλ. επίσης: Λ. 

Πολίτης, Μετρικά, ό. π., σ. 14.  
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Σύμπαν, αλλά αποτελεί στον μικρόκοσμο μια αντανάκλαση του θεϊκού Λόγου, ο 

οποίος διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά με τα οποία κατασκευάστηκε το 

Σύμπαν, δηλαδή την τάξη, το μέτρο, την αρμονία. 

     Από την άλλη, «η άποψη του Παλαμά», αναφέρει πολύ ορθά ο Γαραντούδης, 

«για την έννοια του στίχου απορρέει από την αντίληψή του για τη σχέση της 

μετρικής με την ποιητική».17 Το 1925, ήδη, ο ίδιος ο Παλαμάς δηλώνει ξεκάθαρα 

κάτι που συχνά επαναλάμβανε με διάφορους τρόπους: «την ποίηση αδυνατώ να 

τη συλλάβω έξω από το στίχο. Και με την αντίληψη αυτήν, τα ζητήματα της 

μετρικής τέχνης είναι στην προοπτική μου ισομέγεθα και ισοδύναμα με τα 

προβλήματα της ποιητικής πνοής, είναι ομοούσια ή ομοιοούσια».18
 

     Η ακλόνητη πίστη του Παλαμά στην αξία και τη σημασία που έχει η στιχουργία 

για την ποίηση εκφράζεται πολλές φορές, όπως έδειξε η Πολίτου-Μαρμαρινού, στα 

κριτικά κείμενα που γράφει ο ίδιος ο ποιητής.19 Ωστόσο, εκτός από τις δεκάδες 

αναφορές αλλά και τα τόσα άλλα άρθρα20 που έχει αφιερώσει στον στίχο, ο 

Παλαμάς θα δώσει σε διάφορες συλλογές του ονόματα δανεισμένα από τη 

στιχουργική: Ίαμβοι και ανάπαιστοι, Πεντασύλλαβοι, Δεκατετράστιχα και Κύκλος 

των τετράστιχων κ.α. Τα ποικίλα αποσπάσματα ποιημάτων που περιέχουν 

σημαντικές κρίσεις του ποιητή για τον νεοελληνικό στίχο είναι ακόμη μια απόδειξη 

της αφοσίωσής του σε αυτόν.21 Τέλος, ο Γαραντούδης προβάλλει ως απόδειξη της 

πίστης του ποιητή στην αξία της μορφής τις διάφορες επινοήσεις και καινοτομίες 

που εκδηλώνονται ήδη από την πρώτη του ποιητική συλλογή, Τα Τραγούδια της 

Πατρίδος μου, ιδιαίτερα «ρηξικέλευθες για την εποχή, αλλά και τη νεαρή του 

ηλικία».22  

                                                           
17 Ευριπίδης Γαραντούδης, Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π.,σ. 51. 
18 Κωστής Παλαμάς, «Πως θυμούμαι του Ίαμβους και Ανάπαιστους», Άπαντα, τόμ. 1

ος
, ό. π., σ. 327. Βλ. 

επίσης: Ευριπίδης Γαραντούδης, Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. 51. 
19 Eλένη Πολίτου-Μαρμαρινού, «Ο Κ. Παλαμάς θεωρητικός της ποίησης», Σύγκριση, τχ. 4, Ιούνιος 1992, σ. 34 
– 35. Βλ. επίσης: Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η μετρική της ποίησης του Κωστή Παλαμά: Παρατηρήσεις και 
διαπιστώσεις», ό. π., σ. 100 (= Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. 90 – 91). 
20 Τα άρθρα του Παλαμά στα οποία γίνεται λόγος τόσο για τον στίχο γενικά, όσο και για τον 
δεκαπεντασύλλαβο ειδικότερα, βρίσκονται συγκεντρωμένα στα βιβλία του Ε. Γαραντούδη: Ο Παλαμάς από τη 
σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. 73 – 87 και Βιβλιογραφία Νεοελληνικής Μετρικής, Πανεπιστημιακές εκδόσεις 

Κρήτης, Ηράκλειο 2000, σ. 209 – 221.  
21 Για περισσότερα βλ. Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η μετρική της ποίησης του Κωστή Παλαμά: Παρατηρήσεις 
και διαπιστώσεις», ό. π., σ. 100. 
22 Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η μετρική της ποίησης του Κωστή Παλαμά: Παρατηρήσεις και διαπιστώσεις», ό. 
π., σ. 100 (= Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. 93). Αναφέρουμε, ενδεικτικά, μερικές καινοτομίες 

που επισημαίνει ο Γαραντούδης: α) τη χρήση του δεκατρισύλλαβου σε δύο ποιήματα της πρώτης του 
συλλογής, τα οποία γράφονται τον Σεπτέμβρη του 1881 («Τ’ ολόχρυσο ποτάμι», Άπαντα, τόμ. 1

ος
, σ. 86) και 

τον Ιούνιο του 1882 («Εις το νησί της Κλείσοβας», Άπαντα, τόμ. 1
ος

, σ. 83 - 85), αρκετά δηλαδή χρόνια «πριν 
από τη συστηματική χρήση του στίχου από τον Πολυλά στη μετάφραση του σαιξπηρικού Αμλέτου το 1889», β) 

τη γραφή σονέτου, όπου επιτρέπεται η «παρείσφρηση στίχων διαφορετικού συλλαβικού μήκους» και γ) τη 
δημιουργία ενός δεκαπεντασύλλαβου που αποτελείται από τρεις ιαμβικούς πεντασύλλαβους στη σειρά. Η 
τελευταία καινοτομία εντοπίζεται σε ένα μόνο ποίημα της συλλογής, στον «Χορό των νέων», που αποτελεί 
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     Όπως αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, εξετάζοντας τον στίχο του Παλαμά, δεν 

εξετάζουμε κάποια ασήμαντη πτυχή του έργου του. Δίκαια επομένως ο Πολίτης 

σημειώνει ότι, «όπως ο Παλαμάς εξέφρασε ολοκληρωτικά την εποχή του, έτσι κι ο 

στίχος εξέφρασε πέρα για πέρα τον Παλαμά».23 Η εξέλιξη, από τα πρώτα 

ποιήματα που συγκεντρώνονται στην πρώτη ποιητική του συλλογή, Τα Τραγούδια 

της Πατρίδος μου, ως τις μεγάλες συνθέσεις της Φλογέρας του Βασιλιά24 και των 

Βωμών, βαδίζει παράλληλα «με το πλούτεμα και το βάθεμα του στίχου».25 Η 

επεξεργασία του στίχου, καθώς περνούν τα χρόνια, είναι απόλυτα αισθητή. Αρκεί 

μια απλή ανάγνωση για να εντοπίσει και να καταλάβει κανείς τον «εργαστηριακό 

χαρακτήρα» της στιχουργικής τέχνης του ποιητή, «την κατασκευαστική [δηλαδή] 

δεξιότητα του Παλαμά […] να συνθέτει εκατοντάδες ή και χιλιάδες στίχους [στην 

περίπτωση, για παράδειγμα της Φλογέρας του Βασιλιά] χωρίς να προκαλεί την 

αίσθηση της ρυθμικής μονοτονίας ή επανάληψης».26   

     Στην πρώτη ποιητική του συλλογή, Τα Τραγούδια της Πατρίδος μου, ο 

δεκαπεντασύλλαβος είναι οργανωμένος τις περισσότερες φορές σε 

ομοιοκατάληκτα δίστιχα. Αν και γίνεται λόγος πιο πάνω για στιχουργικές 

καινοτομίες που αφορούν γενικά τον παλαμικό στίχο ήδη από την πρώτη του 

κιόλας ποιητική συλλογή, εντούτοις, όσον αφορά αποκλειστικά στον 

δεκαπεντασύλλαβο, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ακόμη κάπως 

«ακαλλιέργητος» και «πρωτόγονος»27, χωρίς να παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο και 

άξιο λόγου ίχνος μελωδικότητας και αρμονίας. Ο ρυθμός που παράγεται είναι για 

το αυτί του αναγνώστη αρκετά μονότονος∙ ο Παλαμάς επηρεαζόμενος την περίοδο 

αυτή και από τη στιχουργία της Αθηναϊκής Σχολής,28 αποφεύγει κατά κανόνα τη 

συνίζηση και γεμίζει τον στίχο του με χασμωδίες, στοιχείο που συμβάλλει επίσης 

στη ρυθμική μονοτονία του στίχου. Παράλληλα, ο δεκαπεντασύλλαβος της 

συλλογής φαίνεται να επηρεάζεται άμεσα και από τον στίχο του Βαλαωρίτη αφού, 

                                                                                                                                                                                
μέρος του ποιήματος «Πολεμικοί χοροί» (Άπαντα, τόμ. 1

ος
, σ. 157 – 158). Η παρατήρηση αυτή επισημαίνεται, 

αρκετά χρόνια πριν, από τον Πολίτη (Μετρικά, ό. π., σ. 23 – 24).    
23 Λ. Πολίτης, Μετρικά, ό. π., σ. 15. 
24 Ο ίδιος ο Παλαμάς («Η Ποιητική μου», Άπαντα, τόμ. 10

ος
, σ. 462) παραδέχεται ότι «στη Φλογέρα του 

Βασιλιά έσπρωξε τον κανονικό δεκαπεντασύλλαβον ως την άκρη με το μεταχείρισμα που του κάνει». 
25 Λ. Πολίτης, Μετρικά, ό. π., σ. 15. 
26 Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η μορφολατρία του Παλαμά», ό. π., σ. 499 (= Ο Παλαμάς από τη σημερινή 
σκοπιά, ό. π., σ. 138). 
27 Λ. Πολίτης, Μετρικά, ό. π., σ. 17. 
28 Η άμεση επίδραση που έχει η Αθηναϊκή σχολή στην ποίηση του Παλαμά στα αρχικά της στάδια σημειώνεται 
από διάφορους μελετητές, όπως είναι ο Πολίτης (Μετρικά, ό. π., σ. 17) και ο Δημαράς (Ιστορία της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ό. π., σ. 509). Ο ίδιος, άλλωστε, ο Παλαμάς στον «Πρόλογο» που κάνει για Τα 
τραγούδια της πατρίδος μου (Άπαντα, τόμ. 1

ος
, σ. 24), αναφερόμενος σε ένα ποίημά του αφιερωμένο στον 

Σολωμό παραδέχεται την άμεση επίδραση που έχουν σε αυτόν οι παρακαταθήκες της Αθηναϊκής Σχολής: 
«Πρώτη φορά σε βιβλίο του 1886 τυπωμένο στην Αθήνα από ποιητή εκεί εγκατεστημένο και θρεμμένο με την 
αθηναϊκή παράδοση που κυριαρχούσε στα φιλολογικά χρονικά της εποχής, ο Σολωμός του Ύμνου 
παραμερίζεται μπροστά σ’ έναν άλλο Σολωμό σαν πρωτάκουστο». 
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όπως αναφέρει ο Δημαράς: «από κείνον [τον Βαλαωρίτη] προέρχονται οι 

παλαιότεροι δεκαπεντασύλλαβοι του Παλαμά, με την ηχηρή τομή τους, με τα 

δρασκελίσματα, με την παρεμβολή επτασύλλαβων – δηλαδή δεύτερων ημιστίχιων- 

μέσα στη ροή του δεκαπεντασύλλαβου».29  

     Στους δεκαπεντασύλλαβους του δεύτερου κατά σειρά έργου, στον Ύμνο της 

Αθηνάς, διακρίνονται πλέον «διαφορετικοί προσανατολισμοί».30 Από τη μια η 

ουσιαστική επαφή του Παλαμά με τον Σολωμό, την Επτανησιακή σχολή 

(Μαρκοράς, Βαλαωρίτης) και τον Κάλβο γίνεται στενότερη και από την άλλη η 

καλλιέργεια και η εξέλιξη του παλαμικού προσωπικού στοιχείου στον 

δεκαπεντασύλλαβο γίνεται πλέον πιο ξεκάθαρη. Το έντονο, για παράδειγμα, 

φαινόμενο της χασμωδίας υποχωρεί με τη χρήση του τελικού -ν και της έκθλιψης, 

ενώ ταυτόχρονα τα ποσοστά των συνιζήσεων αυξάνονται ολοένα και περισσότερο. 

Από τον Ύμνο της Αθηνάς (1887) ο αγώνας για την κατάκτηση και ανάπλαση του 

δεκαπεντασύλλαβου φαίνεται ότι ξεκινά∙ με τη βοήθεια της μετρικολογικής 

ανάλυσης, θα τον παρακολουθήσουμε βήμα προς βήμα, ποίημα προς ποίημα, 

«ώσπου να βρη η προσωπικότητά του [Παλαμά] τη σύμμετρη έκφρασή της».31 

     Την «ανιούσα» αυτή πορεία, όπως την χαρακτηρίζει ο Πολίτης,32 θέλησε να 

παρουσιάσει η παρούσα διατριβή. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο η συγκεκριμένη 

μελέτη επικεντρώνεται μονάχα στον δεκαπεντασύλλαβο και την εξέλιξή του μέσα 

στο έργο του Παλαμά, «όχι μόνο γιατί ο εθνικός στίχος είναι εκείνος που 

περισσότερο από κάθε άλλον χρησιμοποίησε ο Παλαμάς», αλλά προπάντων γιατί 

ο συγκεκριμένος στίχος είναι αυτός που του δημιούργησε ένα «ιδιαίτερο 

πρόβλημα», και γύρω από αυτό το πρόβλημα με τις άμεσες και έμμεσες λύσεις 

που του έδωσε, συγκεντρώνεται «το σπουδαιότερο μέρος της στιχουργικής του 

πράξης».33  

     Ποιο είναι όμως αυτό το μεγάλο πρόβλημα που οδήγησε τον Παλαμά σε μιαν 

ατέρμονη προσωδιακή αναζήτηση και σε ένα «αδιάκοπο δούλεμα» του στίχου; 

Την απάντηση στο κρίσιμο αυτό ερώτημα δίνει η Σαμουήλ στη μελέτη της για τον 

                                                           
29 Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ό. π., σ. 508 – 509. Επίσης για την επίδραση του 
Βαλαωρίτη στον Παλαμά αναφέρεται και ο Λ. Πολίτης στα Μετρικά (ό. π., σ. 18): «ένα χαρακτηριστικό στοιχείο 
της τεχνικής του Βαλαωρίτη το συναντάμε κι εδώ [στα Τραγούδια της Πατρίδος μου]: την ισχυρή τομή στη 

μέση του στίχου, και το μετρικό διασκέλισμα που συνδέει το δεύτερο ημιστίχιο με τον επόμενο στίχο». Τέλος, η 
επίδραση του Βαλαωρίτη στον παλαμικό στίχο υπογραμμίζεται και από τον Γαραντούδη (Ο Παλαμάς από τη 
σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. 96). 
30 Λ. Πολίτης, Μετρικά, ό. π., σ. 29. 
31 Ό. π., σ. 15. 
32 Ό. π., σ. 15. 
33 Ό. π., σ. 15. 
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παλαμικό στίχο.34 Ο Παλαμάς, όπως αναφέρει η ίδια, ήδη από τα νεανικά του 

χρόνια αισθάνεται πως ο δεκαπεντασύλλαβος «με την υπερβολική ποσοτικά 

χρήση του από τους ποιητές και την πιστή αναπαραγωγή των παγιωμένων 

χαρακτηριστικών του είχε οδηγηθεί σε μια στιχουργική συμβατικότητα που είχε τα 

χαρακτηριστικά μιας κρίσης».35 Η κρίση όμως αυτή που διέρχεται ο εθνικός στίχος, 

για τον Παλαμά ανάγεται σε μια γενικότερη κρίση του ελληνικού στίχου.36 Από 

αυτήν ακριβώς την κρίση προσπαθεί χρόνια ολόκληρα ο Παλαμάς να βγάλει τον 

δεκαπεντασύλλαβο, αλλά και τον ελληνικό στίχο γενικότερα. Γι’ αυτόν ακριβώς τον 

λόγο ο Παλαμάς αναζητεί νέα προσωδιακά μέσα∙ γιατί γνώριζε ότι μόνο με τη 

βοήθεια και τη χρήση αυτών των μέσων θα ανανεωνόταν και θα αναπλαθόταν ο 

ελληνικός στίχος. Από αυτή την άποψη, όπως αναφέρει η Σαμουήλ, η όλη 

«προσπάθεια του Παλαμά για έξοδο από την κρίση, με το επίτευγμα της, αποτελεί 

ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία του νεοελληνικού δεκαπεντασύλλαβου» και 

γενικά του ελληνικού στίχου. 37 

     Η ανά χείρας λοιπόν μελέτη εστιάζει στα επτά έργα του Παλαμά: α) Τα 

Τραγούδια της Πατρίδος μου, β) τον Ύμνο της Αθηνάς, γ) Τα Μάτια της Ψυχής 

μου, δ) την Ασάλευτη Ζωή, ε) τη Φλογέρα του Βασιλιά στ) τους Βωμούς και ζ) την 

Ξανατονισμένη Μουσική. Τα έργα αυτά επιλέχτηκαν με μόνο κριτήριο τη χρήση του 

δεκαπεντασύλλαβου. Αρχικά να αναφερθεί ότι, όσον αφορά την πρώτη ποιητική 

συλλογή, θα μας απασχολήσουν μονάχα δεκαοχτώ ποιήματα, τα οποία είναι 

γραμμένα κυρίως σε δεκαπεντασύλλαβο. Σε ελάχιστες περιπτώσεις στα δεκαοχτώ 

αυτά ποιήματα παρεμβάλλονται ανάμεσα στους δεκαπεντασύλλαβους και 

μικρότεροι στίχοι, για τους οποίους δεν θα γίνει κανένας λόγος. Άλλωστε, η 

μετρικολογική ανάλυση που γίνεται εξετάζει μονάχα τους δεκαπεντασύλλαβους 

των ποιημάτων, δηλαδή, συγκεκριμένα 1437 στίχους, από την πρώτη του 

συλλογή.  

     Με ανάλογο τρόπο έχει μελετηθεί τόσο το τρίτο και τέταρτο κατά σειρά 

παλαμικό έργο (Τα Μάτια της Ψυχής μου και Ασάλευτη Ζωή), όσο και η 

Ξανατονισμένη Μουσική και οι Βωμοί. Στα Μάτια της Ψυχής μου, η μετρικολογική 

ανάλυση αφορά εννιά ποιήματα τα οποία αριθμούν 820 ιαμβικούς 

δεκαπεντασύλλαβους, ενώ στην Ασάλευτη Ζωή μόνο τρία ποιήματα και 509 

στίχους. Ακολούθως, στην Ξανατονισμένη Μουσική η ανάλυση περιστρέφεται 

                                                           
34 Βλ. το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της Σαμουήλ (Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π.). 
35 Ό. π., σ. 78. 
36 Ό. π. 
37 Ό. π. 
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γύρω από τριάντα τέσσερα ποιήματα, που απαριθμούν 729 δεκαπεντασύλλαβους. 

Ο λόγος για τον οποίο εξετάζονται και συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη οι 

δεκαπεντασύλλαβοι της Ξανατονισμένης Μουσικής είναι για να εντοπιστεί κατά 

πόσο ο Παλαμάς επεκτείνει τη μετρική του ανανέωση και σε έργα που αποτελούν 

δημιουργικές μεταφράσεις ξένων ποιημάτων. Τέλος, όσον αφορά τους Βωμούς, η 

μετρικολογική ανάλυση στηρίζεται σε δέκα επτά ποιήματα και σε 2809 

δεκαπεντασύλλαβους. 

     Σχετικά με τον Ύμνο της Αθηνάς, εξετάζεται ολόκληρο το έργο που αποτελείται 

από 591 δεκαπεντασύλλαβους. Το πέμπτο κατά σειρά έργο το οποίο εξετάζεται 

είναι η Φλογέρα του Βασιλιά, η οποία αποτελείται από δύο προλογικά μέρη και 

δώδεκα «Λόγους». Συνολικά το έργο έχει 4218 στίχους. Από αυτούς μόνο 48 δεν 

είναι δεκαπεντασύλλαβοι. Οι βραχύτεροι αυτοί στίχοι χρησιμοποιούνται είτε ως 

«τσάκισμα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Κασίνης, είτε για κάποιους άλλους 

λόγους που στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει λόγος να αναφερθούν.38    

          Τα μετρικά φαινόμενα παρουσιάζονται με σειρά σημαντικότητας. Συνεπώς, 

η μελέτη αρχίζει με το φαινόμενο της συνίζησης και της χασμωδίας∙ δυο φαινόμενα 

καθοριστικά για την αρμονία του στίχου. Ακολουθεί το φαινόμενο του διασκελισμού 

και της πλήρους κατάργησης της μεσαίας τομής. Πέμπτο κατά σειρά μετρικό μέσο 

που εξετάζεται είναι η έντονη παρουσία εσωτερικής στίξης στον στίχο. Τα τρία 

τελευταία φαινόμενα αποτελούν τα κύρια συστατικά των δύο φαινομένων που 

έπονται, του «τριμερούς» στίχου και του «σπασμένου» στίχου. Τέλος, τη 

μετρικολογική ανάλυση των παλαμικών έργων κλείνει το φαινόμενο των 

αναπαιστικών βηματισμών. 

     Σχετικά με τις συνιζήσεις και τις χασμωδίες, καταμετρήθηκαν και εξετάστηκαν 

όλοι οι δεκαπεντασύλλαβοι των παλαμικών έργων, για να εξαχθούν τα 

συγκεκριμένα στατιστικά αποτελέσματα. Οι συνιζήσεις και οι χασμωδίες που 

εντοπίστηκαν σε κάθε έργο διακρίθηκαν σε εσωτερικές και εξωτερικές. Στη 

συνέχεια υπολογίστηκε η εκατοστιαία αναλογία κάθε είδους συνίζησης και 

χασμωδίας επί του συνολικού αριθμού των συνιζήσεων και των χασμωδιών του 

κειμένου, ενώ για το κάθε φαινόμενο ξεχωριστά υπολογίστηκε η εκατοστιαία 

αναλογία του επί τον συνολικό αριθμό των φωνηεντικών συναντήσεων. Με αυτό 

τον τρόπο οδηγηθήκαμε σε όλα τα στατιστικά αποτελέσματα, τα οποία 

καταγράφονται στη μελέτη. Με την ίδια ακριβώς μέθοδο συνεχίστηκε η έρευνά μας 

                                                           
38 Βλ. την εισαγωγή του Κ. Γ. Κασίνη στο Κωστής Παλαμάς, Η Φλογέρα του Βασιλιά, Ίδρυμα Κωστή Παλαμά, 
Αθήνα 1989, σ. 19. 
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και για τα υπόλοιπα μετρικά φαινόμενα, όπου αυτό φυσικά ήταν δυνατό. Σε 

φαινόμενα, όπως ο «τριμερής» και «σπασμένος» στίχος, για παράδειγμα, 

αποφύγαμε την εξαγωγή ποσοστών, προτιμώντας την παρουσίαση του ακριβούς 

αριθμού όλων των περιπτώσεων. 
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Η μετρική θεωρία του Παλαμά
1
 

     Το γεγονός ότι ο Παλαμάς δεν διατύπωσε πουθενά με τρόπο συστηματικό τις 

μετρικές του απόψεις επιβεβαιώνει την άποψη ότι ο ίδιος δεν είχε προθέσεις 

θεωρητικού της μετρικής.2 Εξάλλου, οι θέσεις του, έτσι όπως αυτές μπορούν να 

συνοψιστούν μέσα από τη συναγωγή τους, «εμφανίζουν με το πέρασμα του 

χρόνου σαφείς, αλλά και αναμενόμενες διαφοροποιήσεις, με δεδομένη την άμεση 

σχέση του μετρικού προβληματισμού του με την εξέλιξη του δημιουργικού του 

έργου».3 Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Γαραντούδης, «μια βαθύτερη θεώρηση των 

μετρικών απόψεων του Παλαμά φανερώνει ότι ανάμεσά τους υπάρχει ένας 

πυρήνας σταθερών και αποκρυσταλλωμένων θέσεων που μπορούν να 

ανασυγκροτηθούν μέσω της εξέτασης των κριτικών κειμένων του».4 Οι μετρικές 

θέσεις του Παλαμά παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφενός επειδή ο ίδιος 

εκδηλώνει «τη σταθερότερη και συστηματικότερη [από τους ποιητές της εποχής 

του] προσοχή στη μετρική», και αφετέρου επειδή οι απόψεις του «απηχούν 

γενικότερα τον προβληματισμό της εποχής και της γενιάς του για τα διάφορα 

στιχουργικά ζητήματα».5 Παρόμοια άποψη εκφράζει, αρκετά χρόνια πριν από τον 

Γαραντούδη και ο Χουρμούζιος, ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι τα μετρικά 

κείμενα του Παλαμά «θα μπορούσαν ν’ αποτελέσουν ένα πολυτιμότατο εγκόλπιο 

μετρικής».6 

     Βασικά σημεία της παλαμικής μετρικής θεωρίας, τα οποία εντοπίζονται στα 

διάφορα άρθρα του ποιητή είναι τα εξής: α) η καθοριστικής σημασίας έννοια της 

«πολυτρόπου αρμονίας», β) οι όροι που προκύπτουν από την «πολύτροπο 

αρμονία» (π.χ. ο «πολύτροπος» στίχος σε αντιδιαστολή με τον «μονότροπο»), γ) 

οι απαράβατοι κανόνες του στίχου, η μετρική ελευθερία που, έχοντας επίγνωση 

των ορίων της, ποτέ δεν γίνεται «αναρχία», δ) το δίλημμα του Παλαμά ανάμεσα 

στην παράδοση και την πρωτοτυπία και ε) οι δύο πόλοι της παλαμικής μετρικής 

                                                           
1 Σημαντικότατα και βασικότερα βοηθήματα για τη συγγραφή του κεφαλαίου αυτού στάθηκαν οι μελέτες των 
Ευριπίδη Γαραντούδη (Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π., «Η Μετρική Θεωρία του Παλαμά», ό. π., σ. 
157 – 197, «Η μετρική της ποίησης του Κωστή Παλαμά: Παρατηρήσεις και διαπιστώσεις», Θέματα 
Λογοτεχνίας, τχ. 24, Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2003, σ. 99 – 110 και «Ο καλβικός στίχος στην ποίηση του 
Παλαμά», Η λέξη, τχ. 114, Μαρ. - Απρ. 1993, Αφιέρωμα στον Παλαμά, σ. 195 – 207) και Αλεξάνδρας Σαμουήλ 
(Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, Νεφέλη, Αθήνα 2007). Να σημειωθεί ότι στόχος του υποκεφαλαίου αυτού 
δεν είναι η παράθεση και παρουσίαση καινούργιων στοιχείων για τη μετρική θεωρία του Παλαμά. Πρόθεση 
μας είναι η παρουσίαση των στιχουργικών αρχών του ποιητή, όπως αυτές διατυπώνονται πολύ καλά στις δύο 
μελέτες που αναφέρθηκαν, έτσι ώστε η ανά χείρας διατριβή να είναι πιο ολοκληρωμένη.   
2 Ευριπίδης Γαραντούδης, Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. 21. 
3 Ό. π., σ. 22. 
4 Ό. π., σ. 22. 
5 Ό. π., σ. 22 – 23. 
6 Αιμίλιος Χουρμούζιος, Ο Παλαμάς και η εποχή του, ό. π., σ. 338. Βλ. επίσης στο Ευριπίδης Γαραντούδης, Ο 
Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. 22. 
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θεωρίας: από τη μια ο παλαμικός νεοκλασικισμός και από την άλλη οι μετρικές 

επιδράσεις του γαλλικού συμβολισμού.7 

     Ολόκληρη η παλαμική ποίηση, ανεξάρτητα από τα διάφορα εξελικτικά 

μορφολογικά στάδιά της, χαρακτηρίζεται ως μια ανανεωτική ρυθμική προσπάθεια.8 

Στόχος του Παλαμά, ως προς τον δεκαπεντασύλλαβο, ήταν η ριζική ανανέωσή 

του, αφού πίστευε, όπως γράφει και ο ίδιος το 1894, ότι «ο δεκαπεντασύλλαβος 

μένει σχεδόν αδούλευτο χωράφι αρμονιών».9 Σύμφωνα με την κριτική, ο Παλαμάς 

οφείλει τη διαμόρφωση των μετρικών του απόψεων των σχετικών με την 

πολύτροπο αρμονία τόσο στον Ανδρέα Κάλβο όσο και στον Βίκτωρα Ουγκώ. Οι 

δύο αυτοί ποιητές αποτελούν τους βασικότερους πυλώνες της μετρικής θεωρίας 

του Παλαμά.  

     Σχετικά με τον Κάλβο, «αν η ανακάλυψη και η προβολή των καλβικών ωδών 

στο αθηναϊκό κοινό οφείλονται στον Παλαμά», αναφέρει χαρακτηριστικά ο 

Γαραντούδης, «ο τελευταίος οφείλει στις καλβικές ωδές το κύριο έναυσμα για τη 

διευκρίνηση και τη διαμόρφωση των μετρικών απόψεων του».10 Η στενή αυτή 

σχέση της μετρικής θεωρίας του Παλαμά με εκείνη του Κάλβου επισημαίνεται και 

από τον Massimo Peri, ο οποίος διαπιστώνει ότι «ο νεοκλασικός ορισμός της 

“πολυτρόπου αρμονίας” έρχεται να προσφέρει, διαμέσου του Κάλβου, ένα 

στήριγμα στον μετρικό πειραματισμό του Παλαμά».11 Ο ίδιος άλλωστε ο Παλαμάς 

αναγνωρίζει από πολύ νωρίς τη σημαντική προσφορά του Κάλβου στη δική του 

στιχουργία και υπερασπίζεται τις μετρικές επιλογές της καλβικής ποίησης. Γράφει 

λοιπόν το 1889 στη μελέτη του με τίτλο «Κάλβος ο Ζακύνθιος»: «οι ρυθμοί του 

Κάλβου εξεγείρουσι βαθέως την σκέψιν και μοι παρέχουσιν αισθητικήν απόλαυσιν 

εκ των σπανιωτέρων», και αλλού «[οι καλβικοί στίχοι] ποικίλλουσιν εν τω ρυθμώ, 

φέρουσιν αμυδρώς την ανάμνησιν των μεγάλων μουσικών συνθέσεων, αίτινες δεν 

κανονίζονται προς χορούς και προς ασμάτια, και εν τη φαινομενική των 

ασυμμετρία είναι διεσκευασμένοι σοφώς».12  

     Από την άλλη, ο Βίκτωρ Ουγκώ, σύμφωνα με την Αλεξάνδρα Σαμουήλ, 

διαδραμάτισε έναν εξίσου σημαντικό ρόλο στη διάπλαση της παλαμικής μετρικής 

                                                           
7 Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Ευριπίδης Γαραντούδης, Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. 
24 – 25. 
8 Ό. π., σ. 112. 
9 Κωστής Παλαμάς, «Η Μετάφρασις της “Υπατίας”», Άπαντα, τόμ. 15

ος
, ό. π., σ. 289. 

10 Ευριπίδης Γαραντούδης, Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. 24 – 25. 
11 Massimo Peri, «Ο “τραγικός” και ο “ηροικός” στίχος του Κάλβου», Παρνασσός, τόμ. 30

ος
, 1988, σ. 456 – 

457. 
12 Κωστής Παλαμάς, «Κάλβος ο Ζακύνθιος», Άπαντα, τόμ. 2

ος
, ό. π., σ. 46, 48. Για την επαινετική αναφορά 

του Παλαμά προς τον Κάλβο, βλ. επίσης στο Ευριπίδης Γαραντούδης, Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. 
π., σ. 24 – 26.  
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θεωρίας. Ήδη από το 1894, ο Παλαμάς στο άρθρο του «Η μετάφρασις της 

“Υπατίας”», αναφερόμενος στον δεκαπεντασύλλαβο, μιλά επαινετικά και με 

θαυμασμό για την «καινότροπη στιχουργία του Ουγκώ».13 Γράφει συγκεκριμένα: 

«το τολμηρότατο και μουσικώτατο ξεδίπλωμα του ρωμαντικού στίχου το 

κατόρθωσεν ο Βίκτωρ Ουγκώ, όπως και στην ποίησι όπως και στη γλώσσα. Κι αν 

έλειπαν όλοι οι παραπάνου, [ενν. ποιητές στους οποίους αναφέρθηκε 

προηγουμένως, όπως είναι ο Πιέρ ντε Ρονσάρ και ο Αντρέ Σενιέ] φτάνει μόνος ο 

Ουγκώ για να μας δώση ψηλαφητήν ιδέα του τι θα ειπή ρυθμός στη γαλλική ποίησι 

και σε κάθε ποίησι. Οι αλεξανδρινοί του δεν ξεχειλίζουν μόνον με υπερβατά∙ 

κλείνουν μέσα τους κάθε δυνατό καταμερισμό του δωδεκασύλλαβου και κάθε 

ακανόνιστη τομή των μπροστινών ποιητών, πολύ συχνότερα, ποικιλώτερα και 

ρυθμικώτερα».14 Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη από τη μια τις παρατηρήσεις της 

κριτικής και από την άλλη τα γραφόμενα του ίδιου του Παλαμά, οδηγούμαστε στο 

συμπέρασμα ότι από πολύ νωρίς υπήρχε ένας συνεχής και παράλληλος 

στιχουργικός διάλογος τόσο με τον Κάλβο, όσο και με τον Ουγκώ. 

     Ωστόσο, η εγκωμιαστική αναφορά του Παλαμά, το 1889, στη μετρική του 

Κάλβου δεν μας προσφέρει την ακριβή σημασία του νέου όρου που προκύπτει και 

που θα διαδραματίσει έναν καθοριστικό ρόλο στη δική του μετρική θεωρία, του 

όρου της «πολυτρόπου αρμονίας». Ο Παλαμάς στο συγκεκριμένο άρθρο διακρίνει 

απλώς «την καινότροπη φύση της μετρικής απόπειρας του Κάλβου» και 

υποστηρίζει το γεγονός ότι «αντί της σταθεράς και μονοτρόπου αρμονίας της εκ 

των ομοειδών και των ομοιοκατάληκτων στίχων των εν χρήσει παρ’ ημίν, ο 

Κάλβος καθιεροί την εναλάττουσαν και πολύτροπον αρμονίαν των περιοδικών 

καυχώμενος ότι ούτω προσεγγίζει τους αρχαίους».15 Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο 

Παλαμάς από νωρίς ανακαλύπτει την ιδιαιτερότητα της καλβικής στιχουργικής, 

εμπνέεται από αυτή και την ακολουθεί στην προσπάθεια του να ανανεώσει τον 

δικό του στίχο. Στη στιχουργική αυτή διαδρομή θα συναντήσει λίγα χρόνια 

αργότερα και τον Ουγκώ, τα βασικά χαρακτηριστικά της στιχουργικής του 

ανανέωσης του οποίου θα προσφέρουν ένα σημαντικό στήριγμα στον μετρικό 

πειραματισμό και την ανανεωτική προσπάθεια του Παλαμά. 

     Το 1894, στο άρθρο του, «Η μετάφρασις της ‘‘Υπατίας’’» αποσαφηνίζεται 

καλύτερα η φύση της «πολυτρόπου αρμονίας». Ο Παλαμάς, σημειώνει ο 

                                                           
13 Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 14. 
14 Κωστής Παλαμάς, «Η μετάφραση της “Υπατίας”», ό. π., σ. 292. Βλ. επίσης Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ο 
Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 15. 
15 Κωστής Παλαμάς, «Κάλβος ο Ζακύνθιος», ό. π., σ. 45 – 46. Βλ. επίσης στο Ευριπίδης Γαραντούδης, Ο 
Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. 25. 
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Γαραντούδης, αν και δεν αναφέρεται ρητά στην «πολύτροπο αρμονία», την 

υπαινίσσεται σε τρία σημεία του άρθρου του, όπου κάνει λόγο για την «εν τη 

ενότητι ποικιλία» των αρχαίων, μεταφερμένη στη νέα ποίηση.16 Στην κυριότερη 

από αυτές τις αναφορές στην αρχαία αρμονία, ο ποιητής την ταυτίζει με το 

«αίσθημα του ρυθμού»: «το αίσθημα του ρυθμού, της “εν τη ενότητι ποικιλίας” [...] 

ή της “εν τοις ομοειδέσι ποικιλίας”, και των “μεταβολών της αρμονίας” των 

αρχαίων».17  

     Αυτό το «αίσθημα του ρυθμού» δημιουργείται στη νέα ποίηση με διάφορα 

μετρικά μέσα τα οποία θα παρουσιάσουμε και θα εξετάσουμε στη συνέχεια της 

εργασίας μας. Πρόκειται για τη χρήση των μετρικών μορφών που στηρίζεται σε μια 

συνεχή εξισορρόπηση αντιθέσεων, οι οποίες επιτυγχάνουν το αποτέλεσμα που ο 

Παλαμάς περιγράφει με ενθουσιασμό, όταν αναφέρεται στον στίχο του Ουγκώ: «Τι 

γοργά τρεχάματα μέσα στο ίδιο το στίχο και τι αργά περπατήματα, τι χαμηλώματα 

και τι πετάγματα, τι παρατονίες καμωμένες για να δείχνουν ωραιότερο τον 

κανονικό τονισμό που ακολουθεί, τι πολυτονίες, τι αντιθέσεις φράσεως και 

προσωδίας, άλλο δρόμο να τραβάη αυτή κι άλλον εκείνη, όπως μέσα στο 

μελόδραμα η ορχήστρα και το τραγούδι, τι τομή αεικίνητη, τι στίχος άξιος της 

λύρας, που έχει φτερά, και δεν είναι μετρημένος με το διαβήτη».18 Αυτή η 

δημιουργία αντιθέσεων χαρακτηρίζει απόλυτα, όπως αναφέρει η Σαμουήλ, τη 

ρυθμική κίνηση της στιχουργίας του Ουγκώ: οι αντιθέσεις αυτές παράγονται τόσο 

από την εναλλαγή της ταχύτητας του αλεξανδρινού, λόγω του διαφορετικού 

μήκους των μετρικών μονάδων που τον απαρτίζουν κάθε φορά,19 όσο και από τη 

διαδοχική χρήση στίχων με τρεις ή τέσσερεις μετρικές μονάδες, δηλαδή από την 

εναλλαγή τρίμετρων και τετράμετρων, δηλαδή ορθόδοξων αλεξανδρινών στίχων. 

Η πρωτοτυπία της στιχουργίας του Ουγκώ που γίνεται αντιληπτή από τον Παλαμά, 

«έγκειται στη σύνθετη ρυθμικότητά της, που προκύπτει από την απόκλιση ή ακόμη 

και την αντίθεση του μετρικού από το νοηματικό σύστημα».20 Το ιδιαίτερο αυτό 

ρυθμικό στοιχείο του αλεξανδρινού στίχου, που σύμφωνα με τη Σαμουήλ, «θυμίζει, 

ως ένα βαθμό, την αρχαία ελληνική προσωδία που επιμηκύνει ή βραχύνει τη 

διάρκεια των συλλαβών, θα πρέπει να ήταν ένας από τους λόγους που έκαναν τον 

Παλαμά […] να ενδιαφερθεί έντονα γι’ αυτόν τον στίχο και να χρησιμοποιήσει την 

                                                           
16 Ευριπίδης Γαραντούδης, Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. 26 
17 Κωστής Παλαμάς, «Η Μετάφρασις της “Υπατίας”», ό. π., σ. 293. 
18 Ό. π., σ. 292. 
19 Για περισσότερα βλ. στο Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 16 - 20. 
20 Ό. π., σ. 16. 
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έννοια της ποικιλίας μέσα στην ενότητα που θαύμαζε στην αρμονία των αρχαίων 

μέτρων».21  

     Από την άλλη, ο Παλαμάς στο ωριμότερο μετρικό μελέτημα του, «Ο στίχος», 

περιγράφει ως ιδανικό στίχο, τον αρχαίο, και τα «συστήματα» από τα οποία 

συντίθεται. Ένα είδος αυτών των συστημάτων είναι και τα «συστήματα εξ 

ανομοίων»: «“Συστήματα εξ ανομοίων” [είναι οι στίχοι] που διαφέρουν αναμεταξύ 

τους, που ανάλογοι δείχνονται προς το ρυθμό των συναισθημάτων που 

εκφράζουν, μα που όλοι συνενώνονται σ’ ένα ρυθμικό σύνολο, επαναλαμβάνονται, 

γυρίζουν, στέκονται, ξαναγυρίζουν, πάντα προγραμματικά, συγκροτημένα, 

συστηματικά. Πάντα Συστήματα. Είναι η “πολύτροπος αρμονία” που θαυμάζοντας 

μας τη μνημονεύει [...] ο Ανδρέας Κάλβος».22  

     Η παραπάνω προσέγγιση της «πολυτρόπου αρμονίας» του Κάλβου, 

προσδιορίζει τη μετρική στάση του Παλαμά ως μια διαρκή και επίμονη 

προσπάθεια να επανενεργοποιήσει «την εκφραστική δύναμη της αρχαίας 

ελληνικής ποίησης», τη ρυθμική αίσθηση και ποικιλία που δημιουργούσαν τα 

αρχαία μέτρα.23 Ο Παλαμάς αντιλαμβάνεται και χρησιμοποιεί την «πολύτροπο 

αρμονία» ως μέσο για τον εμπλουτισμό και την ανανέωση του καταδικασμένου 

από τον Κάλβο δεκαπεντασύλλαβου.  

     Παρόμοια αντίληψη για τον πολύτροπο στίχο και τη δύναμή του εκφράζει ο 

Παλαμάς και σε ένα από τα «Σημειώματα στο περιθώριο» (το υπ’ αριθμόν 93) το 

1911:24 «Η ποίηση στην εντέλεια δε βρίσκεται παρά μέσα στο στίχο που είναι στην 

εντέλεια καμωμένος, είτε παρουσιάζεται κανονικά και ξαναγυρίζει ο ίδιος μέσα στα 

μέτρα και στις ρίμες, είτ’ ελεύθερος,25 ακανόνιστος, ανυπότακτος, πολύτροπος. Μα 

πρέπει ο στίχος να είναι στίχος».26 

                                                           
21 Ό. π., σ. 18. 
22 Κωστής Παλαμάς, «Ο στίχος», Άπαντα, τόμ. 13

ος
, ό. π., σ. 123. Βλ. επίσης στο Ευριπίδης Γαραντούδης, Ο 

Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. 26. 
23 Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί στο σημείο αυτό ότι ο Παλαμάς ουδέποτε δεν ισχυρίστηκε ότι θα ξαναφέρει 
στη ζωή τα αρχαία μέτρα, αλλά, αντίθετα, «καταφεύγει στην αρχαία αρμονία γιατί αυτή θα του υποδείξει τις 
γενικές αρχές που πρέπει να ακολουθεί η νέα στιχουργία». Βλ. περισσότερα: Ευριπίδης Γαραντούδης, Ο 
Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. 27 - 28.   
24 Για τη συγκεκριμένη επισήμανση βλ. επίσης: Ευριπίδης Γαραντούδης, Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, 
ό. π., σ. 53. 
25 Στο σημείο αυτό να διευκρινιστεί ότι η έννοια του όρου «ελεύθερος στίχος», που χρησιμοποιεί ο Παλαμάς 
δεν συμπίπτει με τη σημερινή έννοια που έχει ο όρος αλλά με την έννοια του πολύτροπου, του καινότροπου ή 
και του ελευθερωμένου στίχου. Αντίθετα, ο ελεύθερος στίχος που χαρακτηρίζει τη νεοελληνική ποίηση από τη 
δεκαετία του 1930 και μετά αποτελεί έναν στίχο μη έμμετρο, «που όμως για να εξακολουθεί να είναι στίχος, για 
να μην απωλέσει δηλαδή την έννοια της τάξης που ο όρος εμπεριέχει και σηματοδοτεί, συγκροτείται κατ’ 
ανάγκην στη βάση μιας κανονικότητας» ελάχιστης τουλάχιστον, έμμετρης η μη έμμετρης, βλ. Δημήτρης 
Αγγελάτος, Η άλφα βήτα του Νεοελληνιστή, Gutenberg, Αθήνα 2011, σ. 141 – 143. Επίσης σχετική ενδεικτική 
βιβλιογραφία για τον ελεύθερο στίχο: Peter Mackridge, «Ο Σεφέρης μετά τη Στέρνα: Μεταξύ ελευθερωμένου 
και ελεύθερου στίχου», Η ελευθέρωση των μορφών. Η ελληνική ποίηση από τον έμμετρο στον ελεύθερο στίχο 
(1880 – 1940), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1996, σ. 259 – 273, Δημήτρης Αγγελάτος, 
«Ειδολογικά προβλήματα του verset και ζητήματα ρυθμικής οργάνωσης», Η ελευθέρωση των μορφών, ό. π., 
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     Για να επιτύχει, ωστόσο, κάποιος την «πολύτροπον αρμονία» στη νεότερη 

ελληνική ποίηση έπρεπε να ανακαλύψει αρχικά την πρόθεση του Ζακύνθιου 

ποιητή να ξαναφέρει στο φως, μέσω του ιταλικού νεοκλασικισμού, την αρμονία 

των αρχαίων ελληνικών μέτρων. Ταυτόχρονα, ο ίδιος έπρεπε να γνωρίζει πολύ 

καλά τα νεοελληνικά μέτρα.27 Αυτός ακριβώς ο συνδυασμός των δύο 

συγκεκριμένων στοιχείων απαντάται στον Παλαμά. Η μετρική ευαισθησία που 

χαρακτήριζε τον Παλαμά τον οδήγησε να αντιληφθεί, όπως αναφέραμε, από πολύ 

νωρίς το επίτευγμα του Κάλβου. Επιπλέον πλεονέκτημα υπήρξε και η πολύ καλή 

γνώση από τον Παλαμά του γαλλικού αλεξανδρινού, και ιδιαίτερα εκείνου του 

Ουγκώ, πράγμα το οποίο θα τον βοηθούσε αργότερα σε μια εμπλουτισμένη και 

από τη γαλλική στιχουργία εφαρμογή της «πολυτρόπου αρμονίας» για την 

ανανέωση του δικού του δεκαπεντασύλλαβου. 

     Ωστόσο, ο ίδιος ο Κάλβος δεν εφάρμοσε την έννοια της «πολυτρόπου 

αρμονίας» παρά σε ιταλικούς στίχους (πεντασύλλαβος, επτασύλλαβος, διπλός 

πεντασύλλαβος και ενδεκασύλλαβος), καθώς, όπως αναφέραμε, στρέφεται 

εναντίον του (κρητικού) δεκαπεντασύλλαβου, χαρακτηρίζοντάς τον μονότονο.28 

Αυτό είναι και το σημείο όπου ο Παλαμάς αρχίζει να χειραφετείται από τον Κάλβο 

και συγκεκριμένα από το πεδίο εφαρμογής της καλβικής «πολυτρόπου αρμονίας». 

Ο Παλαμάς αντιλαμβάνεται πλέον την «πολύτροπον αρμονία» ως μέσο και για τον 

πλουτισμό του δεκαπεντασύλλαβου (φυσικά την εφαρμόζει και σε άλλους 

βραχύτερους στίχους) ανάγοντας την σε ρυθμολογικό δείκτη των δικών του 

αναζητήσεων. Ο Παλαμάς «ιδιοποιείται, προεκτείνει και εφαρμόζει την έννοια της 

“πολυτρόπου αρμονίας” σε μια στιχουργική περιοχή πέραν από εκείνη του 

                                                                                                                                                                                
σ. 71 – 81, Αλέξ. Αργυρίου, «Από την έμμετρη στην ελευθερόστιχη ποίηση», Η ελευθέρωση των μορφών, ό. 
π., σ. 1 – 14, Ηλίας Βουτιερίδης, Ο Ρυθμικός λόγος στη νεοελληνική λογοτεχνία, Εκδόσεις Διεθνούς 
Επικαιρότητας, Αθήνα 1971 και Βαρβάρα Ρούσσου, Ο ελεύθερος στίχος υπό το πρίσμα της σύγχρονης 
μετρικολογίας: τα πρώτα ελληνικά ελευθερόστιχα ποιήματα (1920 – 1940), ανέκδ. διδακτορική διατριβή, 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2007. Για τη διαφορά στην ορολογία του Παλαμά για τον «ελεύθερο» στίχο βλ. 
επίσης Ευριπίδης Γαραντούδης, Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. 43 – 45.  Από την άλλη, πολύ 
συνοπτικά να αναφέρουμε ότι «πολύτροπος» ή ελευθερωμένος στίχος για τον Παλαμά σήμαινε, όπως 
αναφέρει ο Γαραντούδης (ό. π., σ. 36) τον «πολυμέθοδο και εκφραστικά ποικίλο στίχο». Σύμφωνα επίσης με 
την Κατσιγιάννη («Μορφικές μεταρρυθμίσεις στην ελληνική ποίηση του τέλους του 19

ου και των αρχών του 
20ού αιώνα», Παλίμψηστον, τχ. 5, Δεκ. 1987, σ. 163), χαρακτηριστικά του πολύτροπου στίχου αποτελούν, 
ανάμεσα σε άλλα, και τα εξής: α) «ο αριθμός των συλλαβών και επομένως το μήκος των στίχων μπορεί να 
ποικίλλει», β) «οι στίχοι μπορούν να είναι ετερόμετροι», γ) «η τομή μετακινείται ή και συχνά παραλείπεται 
εντελώς». Τα γνωρίσματα αυτά αποτελούν τα βασικότερα χαρακτηριστικά του λεγόμενου, όπως αναφέρει ο 
Γαραντούδης (Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. 40 – 41), «ελευθερωμένου στίχου», ο οποίος 

ουσιαστικά «ταυτίζεται με τον παλαμικό “πολύτροπο” στίχο». Για τον ελευθερωμένο στίχο βλ. επίσης: 
Δημήτρης Αγγελάτος, Η άλφα βήτα του Νεοελληνιστή, ό. π., σ. 133 – 137. 
26 Κωστής Παλαμάς, «Σημειώματα στο περιθώριο» Άπαντα, τόμ. 10

ος
, ό. π., σ. 99. 

27 Ευριπίδης Γαραντούδης, Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. 28 – 29. 
28 Ό. π., σ. 29. Αναφέρει ο Κάλβος στην «Επισημείωση»: «... τα οποία μεταχειρισθέντα με κρίσιν 
συμπλάττουσι την γνωστήν εις τους παλαιούς μόνον πολύτροπον αρμονίαν. Αποφεύγοντες ούτω το 
μονότονον των κρητικών επών, μιμούμεθα τα κινήματα της ψυχής...». 
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Κάλβου».29 Την αντιλαμβάνεται ως μια «ποιητική μέθοδο που θα ανατρέψει τη 

μετρική καθυστέρηση και θα συντελέσει στη στιχουργική πρόοδο».30 Σε αυτήν 

προστίθεται η ρυθμική ανανεωτική προσπάθεια του Ουγκώ στον αλεξανδρινό, 

αφού ο Παλαμάς, όπως είπαμε, επηρεαζόμενος από αυτόν, προσπαθεί να 

εφαρμόσει ανάλογες μεθόδους για να επιτύχει την «πολυτροπία» και στον δικό του 

στίχο. 

      Όπως σημειώνει ο Γαραντούδης, «το παλαμικό αίτημα για άμεση και εντατική 

εφαρμογή της “πολυτρόπου αρμονίας” στη νεότερη ελληνική στιχουργία ερχόταν 

να ανταποκριθεί σε ορισμένα καίρια ποιητικά αιτήματα του τέλους του 19ου αιώνα». 

Για τον ίδιο, η «πολύτροπος αρμονία» έγινε το όργανο «για να προσδιορίσει και 

από μετρική σκοπιά τις σχέσεις του με τους παλαιότερους Έλληνες ποιητές, η 

μέθοδος με την οποία αποτίμησε τη συνεισφορά τους στην ποίηση και ο τρόπος 

με τον οποίο αναζήτησε ανάμεσά τους τα ίχνη της αρμονίας και επομένως τους 

ποιητικούς του προγόνους». «Μέσα από αυτό το πρίσμα θεώρησης της σχέσης 

του με την ποιητική παράδοση», αναφέρει συνεχίζοντας ο Γαραντούδης, «ο 

Παλαμάς αντιτείνει ξεκάθαρα την “πολύτροπο αρμονία” στη “μονότροπο 

μονοτονία”, δηλαδή την ξύλινη στιχουργία της αθηναϊκής σχολής».31 Ο ίδιος, 

παράλληλα, ο Παλαμάς «αναθέτει στον εαυτό του και στους ποιητές της γενιάς του 

το έργο της μετρικής προόδου»∙ μιας προόδου που θα μπορούσε «να συντελεστεί 

μόνο αν αποδεσμευόταν η νεότερη ελληνική ποίηση από τη στιχουργική των 

“Αθηναίων και των Φαναριωτών ποιητών του λογιωτατισμού”»32 αποκαλώντας την 

το 1902, «μηχανική και άψυχη».33 

     Τέλος, να σημειωθεί ότι εκτός από τη συμβολή της προσωδίας του Κάλβου και 

του Ουγκώ στη διαμόρφωση της καινότροπης μετρικής θεωρίας και ποιητικής 

πράξης του Παλαμά, η κριτική έχει επισημάνει, επιπλέον, την παρνασσική και 

συμβολιστική καταγωγή μερικών νεωτερικών μετρικών απόψεων και στιχουργικών 

επιλογών του ποιητή,34 απόψεις και επιλογές τις οποίες θα εξετάσουμε στη 

συνέχεια, και οι οποίες εμπλουτίζουν και αυτές την παλαμική στιχουργική 

πολυτροπία.   

                                                           
29 Ευριπίδης Γαραντούδης, Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. 28 – 30. 
30 Ό. π., σ. 32. 
31 Ό. π., σ. 31 – 32. 
32 Ό. π., σ. 32. 
33 Άπαντα, τόμ. 6

ος
, σ. 419. Και αλλού («Μετρικά», Άπαντα, τόμ. 6

ος
, σ. 149): «Οι καθαρολόγοι ποιητάδες μας 

όπως την κατάντησαν την ποιητική γλώσσα μπαλσαμωμένη μούμια, έτσι και τη στιχουργία μας την έσφιξαν 
ακίνητη μέσα σ’ ενός είδους αλύγιστο δεκαπεντασύλλαβο, σα σπασμένο χέρι σε γύψινο καλούπι».  
34 Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, Ο Κωστής Παλαμάς και ο γαλλικός παρνασσισμός, ό. π., σ. 346 – 353. 
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     Το ερώτημα που θέτει η Σαμουήλ στο σημείο αυτό είναι γιατί, ενώ ο Παλαμάς, 

ήδη από το 1889 και 1894, μελετά, γνωρίζει και επαινεί τις ανανεωτικές 

προσπάθειες των δύο ποιητών, Κάλβου και Ουγκώ, δεν προχωρεί στη ριζική 

ανανέωση του δεκαπεντασύλλαβου που τόσο πολύ επιθυμούσε και περιμένει 

μέχρι το 1900, έτος κατά το οποίο πιθανώς ο Παλαμάς να αρχίζει να ασχολείται 

πιο εντατικά και συστηματικά με τη σύνθεση της Φλογέρας του Βασιλιά;35 Γιατί 

καθυστερεί τόσο πολύ να εφαρμόσει τις μετρικές καινοτομίες των δύο ποιητών 

που τόσο θαύμαζε στον δικό του στίχο και περιμένει μέχρι τις αρχές του 20ου 

αιώνα; 

     Όπως αναφέρει, η ίδια η Σαμουήλ στη μελέτη της για τον παλαμικό στίχο, ο 

Παλαμάς από το 1894 έως το 1900 πιθανώς να δοκιμάζει τους διάφορους 

μετρικούς πειραματισμούς «σε ένα στίχο προσωδιακά πλησιέστερο προς τον 

γαλλικό αλεξανδρινό, απ’ ό,τι ο δεκαπεντασύλλαβος»,36 τον δεκατρισύλλαβο, τον 

οποίο εισάγει ουσιαστικά στην ελληνική στιχουργία ο Πολυλάς το 1889. Ο 

Παλαμάς στον συγκεκριμένο στίχο από το 1895 ως το 1900 γράφει πολλά από τα 

σονέτα των «Πατρίδων» (1895-1897), τα ποιήματα του «Γυρισμού» (1897), τη 

«Φοινικιά» (1900), καθώς και αρκετά ποιήματα που περιέχονται στην Ασάλευτη 

Ζωή.37 Αντίθετα, κατά την περίοδο 1894 – 1900, ο Παλαμάς δεν γράφει σε 

δεκαπεντασύλλαβο στίχο, παρά ορισμένα ποιήματα της Ασάλευτης Ζωής, όπου 

και εκεί «ο δεκαπεντασύλλαβος», όπως επισημαίνει ο Πολίτης, «έρχεται σε 

δεύτερη μοίρα».38  

     Η πιο πάνω αναφορά στηρίζεται στις διάφορες προσωδιακές ομοιότητες που 

παρουσιάζονται ανάμεσα στον ελληνικό παλαμικό δεκατρισύλλαβο και τον γαλλικό 

αλεξανδρινό του Ουγκώ. Όπως επισημαίνει η Σαμουήλ, η μετακινούμενη τομή σε 

διάφορα σημεία του στίχου, η εμφάνιση τριμερών στίχων, η συχνή χρήση του 

διασκελισμού και οι αναπαιστικοί βηματισμοί είναι βασικά στοιχεία που 

                                                           
35 Αιμίλιος Χουρμούζιος, Ο Παλαμάς και η εποχή του, τόμ. 2

ος
, Διόνυσος, Αθήνα 1959: «η χρονολογική 

εξέταση του τραγουδιού δε δικαιολογεί καμμιάν απολύτως υπόνοια ότι η Φλογέρα του Βασιλιά, σαν 
αποκρυσταλλωμένη μορφή τραγουδιού, απασχόλησε τον Ποιητή πριν από το 1900». Βλ επίσης: Αλεξάνδρα 
Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 45. Αναφέρουμε το 1900 ως πιθανόν έτος εντατικότερης 
ενασχόλησης του Παλαμά με τη Φλογέρα, παρότι, όπως έχει επισημανθεί από τον Κασίνη (βλ.  την εισαγωγή 
του Κασίνη στο Κωστής Παλαμάς, Η Φλογέρα του Βασιλιά, ό. π., σ. 7), ο Παλαμάς αρχίζει να γράφει τη 
Φλογέρα ήδη από το 1886, έτος κατά το οποίο δημοσιεύεται και η προδρομική μορφή του Γιου της Χήρας με 
τίτλο Βασίλειος ο Μακεδών. Φυσικά η αρχική μορφή του κειμένου αυτή δεν έχει καμμία σχέση με την τελική 
του διατύπωση. Αρκετά χρόνια μετά, το 1905, θα δημοσιευτεί και πάλι μια εκδοχή του προλόγου της 
Φλογέρας, κάπως βελτιωμένη από την πρώτη. Και πάλι όμως η διαφορά με το τελικό κείμενο ήταν εμφανής. Η 
ιστορική αυτή αναδρομή επομένως μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο Παλαμάς τουλάχιστον πριν το 1900 δεν 
είχε εφαρμόσει τις μετρικές καινοτομίες των δύο ποιητών στη Φλογέρα και πιο συγκεκριμένα στον 
δεκαπεντασύλλαβο.  
36 Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 47. 
37 Ό. π., σ. 46 – 47.  
38 Ό. π., σ. 46. 
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χαρακτηρίζουν τον παλαμικό δεκατρισύλλαβο των ποιημάτων που γράφονται κατά 

βάση ανάμεσα στην περίοδο 1894 – 1900∙39 στοιχεία βέβαια τα οποία 

παρουσιάζονται στον αλεξανδρινό του Ουγκώ και τα οποία θα εμφανιστούν 

αργότερα μεταπλασμένα και στον δεκαπεντασύλλαβο. Και πράγματι, αν ανατρέξει 

κανείς στα τελικά αποτελέσματα της μετρικολογικής ανάλυσης που γίνεται στα 

επτά παλαμικά έργα γραμμένα σε δεκαπεντασύλλαβο, θα παρατηρήσει ότι 

φαινόμενα όπως είναι ο τριμερής στίχος, η μετακινούμενη τομή και οι αναπαιστικοί 

βηματισμοί εμφανίζονται στον δεκαπεντασύλλαβο μετά την Ασάλευτη Ζωή 

(1904).40 

     Εκτός από την έννοια της «πολυτρόπου αρμονίας», θα ήταν καλό να 

αναφερθούν, έστω συνοπτικά, δύο επιπλέον πολύ σημαντικές θέσεις της 

παλαμικής μετρικής θεωρίας, οι οποίες συνοψίζονται στις παρακάτω προτάσεις 

του ίδιου του ποιητή: «Η ποίηση είναι λόγος που πάει να γίνη τραγούδι»41 και «η 

ποίηση είναι στίχος, και ο στίχος, ποίηση».42 

     Η πρώτη άποψη συγκλίνει με την επικρατούσα άποψη της εποχής του Παλαμά, 

σύμφωνα με την οποία ο ποιητικός λόγος ταυτίζεται με τη ρυθμικότητα και το 

μέτρο.43 Ο ρυθμός ως «τακτική εναλλαγή»44 ή καλύτερα, περιοδική επανάληψη 

είναι για τον στίχο ο διαμορφωτής της αρμονίας του. Ο ποιητικός λόγος, όπως 

αναφέρει η Μαρμαρινού, συγκριτικά με τον πεζό, διαθέτει μια πολύ πυκνότερη 

ηχητική οργάνωση που δημιουργεί «ευχάριστες ακουστικές εντυπώσεις μέσω του 

ρυθμού».45 Η σύνδεση αυτή της ποίησης και της μουσικής, τέχνη που στηρίζεται 

εξίσου στην περιοδική επανάληψη, οδηγεί στην παγίωση της θέσης ότι η ποίηση 

                                                           
39 Ό. π., σ. 49 – 50. 
40 Δεν αναφέρεται η πλήρης κατάργηση της μεσαίας τομής, για την οποία κάνει λόγο η Σαμουήλ (ό. π., σ. 50), 
αφού η εμφάνισή της στον δεκαπεντασύλλαβο, όπως δείχνει η μετρικολογική ανάλυση, αρχίζει ήδη από το 
1886 με τα Τραγούδια της Πατρίδος μου. Βέβαια, το φαινόμενο εδραιώνεται κάνοντας την εμφάνισή του με 
μεγαλύτερη συχνότητα από την Ασάλευτη Ζωή και έπειτα.  
41 Κωστής Παλαμάς, «Η ποιητική μου», Άπαντα, τόμ. 10

ος
, ό. π., σ. 565. 

42 Κωστής Παλαμάς, «Οι Νέοι», Άπαντα, τόμ. 13, ό. π., σ. 23. Οι συγκεκριμένες θέσεις της παλαμικής μετρικής 
θεωρίας επισημαίνονται από διάφορους μελετητές, όπως είναι η Κατσιγιάννη («Ο Παλαμάς και η πεζόμορφη 
ποίηση», Η ελευθέρωση των μορφών. Η ελληνική ποίηση από τον έμμετρο στον ελεύθερο στίχο (1880 – 1940), 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1996, σ. 111 – 123), ο Γαραντούδης («Η Μετρική Θεωρία του 
Παλαμά», ό. π., σ. 178 – 184 = Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. 50 - 62) και η Ρούσσου -στη 
διδακτορική της διατριβή- (Ο ελεύθερος στίχος υπό το πρίσμα της σύγχρονης μετρικολογίας: τα πρώτα 
ελληνικά ελευθερόστιχα ποιήματα (1920 – 1940), ό. π., σ. 176). 
43 Ό. π., σ. 176. Ο ίδιος ο Παλαμάς («Οι Νέοι», ό. π., σ. 23) ταυτίζει τον στίχο με τον ρυθμό και τον ρυθμό με 
το μέτρο: «[Ο στίχος] δεν υπακούει παρά σε κανόνες ρυθμού. Και ο ρυθμός θα ειπή μέτρο, κάτι που 
μαθηματικά ορίζεται, φεύγει και ξαναγυρίζει». 
44 Όσιπ Μπρικ, «Ρυθμός και σύνταξη» στο Τοντόροφ Τσβέταν, Θεωρία Λογοτεχνίας: κείμενα των Ρώσων 
φορμαλιστών, Οδυσσέας, Αθήνα 1995, σ. 159. Η τακτική εναλλαγή μπορεί να αφορά τονισμένες-άτονες 
συλλαβές, μακρές-βραχείες συλλαβές, επανάληψη ισόστιχων και ισοσύλλαβων στροφών κτλ.  
45 Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, «Ο μουσικός Παλαμάς», Διαβάζω, τχ. 446, Δεκέμβριος 2003, σ. 117. 
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είναι τραγούδι, ή τουλάχιστον, έμμετρος λόγος που τείνει να γίνει τραγούδι.46 

Όπως εξηγεί ο Παλαμάς τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε ποίηση και τραγούδι, 

ένα ποίημα δεν είναι μόνο μεταφορικά ένα τραγούδι, αλλά κυριολεκτικά ένα είδος 

τραγουδιού. Ένας γνήσιος στίχος, σύμφωνα με τον ίδιο, μπορεί να φτάσει τη 

μουσική ομορφιά, έχοντας μέσα του έμφυτη τη μουσικότητα και τη μελωδικότητα: 

«Μη λησμονούμε πως το ποίημα δεν είναι μονάχα μεταφορικά και καταχρηστικά 

καθώς το συνηθίζουμε από τη γλώσσα μας, τραγούδι. Είναι κυριολεκτικώτατα, 

είδος τραγουδιού. Γα τούτο και το διάβασμά του, στέκεται πάντα σαν 

αναποφάσιστο ανάμεσα φωνής πεζού λόγου και ψαλμού […] και μόνο με το 

ποίημα […] με μόνη τη μουσική που έχει από το φυσικό του ο γνήσιος ο στίχος, 

μπορεί κανείς να συγκοινωνήση ακέρια με την ποιητικήν ομορφιά».47 Ο ίδιος, 

επιπλέον, ο ποιητής σε άλλο του άρθρο αναφέρει ότι η ποίηση διαθέτει δύο φτερά. 

Το ένα φτερό της είναι ο λόγος και το άλλο «το στοιχείο της το μουσικό», που 

«δουλεύοντας μαζί και αχώριστα» μπορούν να υψώσουν την ποιητική τέχνη στον 

«έβδομο ουρανό».48 Ωστόσο, το 1925, ο Παλαμάς υπερασπίζεται την αυτονομία 

της ποίησης απέναντι στη μουσική, αναφέροντας ότι «δεν είναι ορθό να 

λησμονούμε πως άλλο στίχος και άλλο ήχος, πως ο ποιητής δεν εκφράζεται 

μονάχα σα μουσικός, πως όσοι θέλουνε ν’ ακούσουν σωστή μουσική πηγαίνουνε 

στα Ωδεία και όχι στα βιβλία των ποιητών».49 Άλλωστε και η δήλωσή του, «η 

ποίηση είναι λόγος που πάει να γίνη τραγούδι», αυτό υποστηρίζει∙ ότι η ποίηση 

δεν είναι τραγούδι, αλλά αποτελεί μια τάση προς το τραγούδι και μάλιστα προς το 

αρχαίο ελληνικό τραγούδι, στο οποίο λόγος, μουσική και χορός ήταν αξεχώριστα,50 

που όμως «με τον καιρό Ποίηση, Μουσική, Χορός, Τριάδ’ αγία τράβηξε η καθεμιά 

παράσταση χωριστό δρόμο».51 Η ποίηση λοιπόν, όπως αναφέρει ο Γαραντούδης, 

ως αίτημα τραγουδιού δεν είναι τίποτε άλλο για τον Παλαμά, «παρά η νοσταλγία 

της αρχαίας ποίησης».52 Έτσι, καταλήγουμε και πάλι στην έννοια της 

«πολυτρόπου αρμονίας», και τις σχέσεις της με την αρχαία ελληνική ποίηση. 

                                                           
46 Βαρβάρα Ρούσσου, Ο ελεύθερος στίχος υπό το πρίσμα της σύγχρονης μετρικολογίας: τα πρώτα ελληνικά 
ελευθερόστιχα ποιήματα (1920 – 1940), ό. π., σ. 176 και Ευριπίδης Γαραντούδης, Ο Παλαμάς από τη 
σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. 50 – 54. 
47 Κωστής Παλαμάς, «Θεώνη Δρακοπούλου. “Ελληνικά ποιήματα κατάλληλα γι’ απαγγελία”», Άπαντα, τόμ. 
14ος

, ό. π., σ. 460. Βλ. επίσης Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, «Ο μουσικός Παλαμάς», ό. π., σ. 120. 
48 Κωστής Παλαμάς, «Μουσική και Λογική», Άπαντα, τόμ. 12

ος
, ό. π., σ. 464. Για τη συγκεκριμένη 

παρατήρηση, όπως και για την επόμενη βλ. επίσης Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, «Ο μουσικός Παλαμάς», ό. 
π., σ. 119 – 120. 
49 Κωστής Παλαμάς, «Μουσική και Λογική», ό. π., σ. 468. 
50 Για περισσότερα βλ. Ευριπίδης Γαραντούδης, Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. 51 – 53. 
51 Κωστής Παλαμάς, «Η ποιητική μου», Άπαντα, τόμ. 10

ος
, ό. π., σ. 566. 

52 Ευριπίδης Γαραντούδης, Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. 53. 
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     Από την άλλη, η άποψη ότι «η ποίηση είναι στίχος, και ο στίχος, ποίηση» μας 

οδηγεί στο να κατανοήσουμε καλύτερα τον λόγο για τον οποίο το δούλεμα του 

στίχου είχε πρωταρχική σημασία για τον Παλαμά. Η εμμονή του Παλαμά για τον 

στίχο δεν ήταν καθόλου τυχαία, καθώς «ο στίχος δεν συνιστά εξωτερικό γνώρισμα 

του ποιήματος που μπορεί και να παραλειφθεί, αλλά εσωτερικό στοιχείο της 

ποιητικής δημιουργίας».53 Η πιθανή κατάργησή του οδηγεί στην ακύρωση της 

ουσίας της ποίησης, αφού, κατά την γνώμη του, δεν μπορεί να υπάρξει ποίηση 

έξω από τα μορφικά πλαίσια του έμμετρου στίχου. Ας θυμηθούμε τα λόγια του 

ίδιου του Παλαμά: «την ποίηση αδυνατώ να τη συλλάβω έξω από το στίχο. Και με 

την αντίληψη αυτήν, τα ζητήματα της μετρικής τέχνης είναι στην προοπτική μου 

ισομέγεθα και ισοδύναμα με τα προβλήματα της ποιητικής πνοής, είναι ομοούσια ή 

ομοιούσια».54 Η εξιδανίκευση του στίχου επομένως «απορρέει από την αντίληψή 

του για τη σχέση της μετρικής με την ποιητική».55 Ας μην ξεχνάμε επίσης την 

άποψη του για τον στίχο που διατυπώνεται σε ένα από τα σημειώματά του, την 

οποία αναφέραμε ήδη πιο πάνω, ότι δηλαδή «η ποίηση στην εντέλεια δε βρίσκεται 

παρά μέσα στο στίχο που είναι στην εντέλεια καμωμένος», όπως επίσης  και το ότι 

«πρέπει ο στίχος να είναι στίχος».56  

     Ποια είναι όμως, διερωτάται ο Γαραντούδης, τα ειδικότερα χαρακτηριστικά που 

πρέπει να διακρίνουν τον στίχο έτσι ώστε να μπορεί μέσα του να βρίσκεται «η 

ποίηση στην εντέλεια»;57 Την απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνει ο ίδιος ο Παλαμάς 

το 1919 όταν αναφέρει: «ο ακέριος ποιητής […] δύσκολο να νοηθή χωρίς να 

κατέχη στην εντέλεια την πλαστική δύναμη και χωρίς η πλαστική αυτή δύναμη να 

δείχνεται, πρώτ’ απ’ όλα, με το στίχο και με την υπομονή της πειθαρχίας που 

υπερνικά τις δυσκολίες και που υπακούει στους απαράβατους κανόνες του».58 Ο 

ιδανικός λοιπόν στίχος, σύμφωνα με τον Παλαμά, είναι αυτός που υπακούει σε 

πειθαρχία και ελέγχεται από απαράβατους κανόνες. Οι κανόνες αυτοί φυσικά δεν 

είναι άλλοι από τους κανόνες ρυθμού και μορφής, όπως αναφέρει ο ίδιος.59 

Άλλωστε, οι στιχουργικές αυτές αντιλήψεις είναι που θα τον κάνουν να σταματήσει 

                                                           
53 Βαρβάρα Ρούσσου, Ο ελεύθερος στίχος υπό το πρίσμα της σύγχρονης μετρικολογίας: τα πρώτα ελληνικά 
ελευθερόστιχα ποιήματα (1920 – 1940), ό. π., σ. 177. 
54 Κωστής Παλαμάς, «Πως θυμούμαι τους Ίαμβους και Ανάπαιστους», ό. π., σ. 327. Βλ. επίσης στην 

«εισαγωγή» του δεύτερου μέρους. 
55 Ευριπίδης Γαραντούδης, Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. 51. 
56 Κωστής Παλαμάς, «Σημειώματα στο περιθώριο», ό. π., σ. 99. 
57 Ευριπίδης Γαραντούδης, Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. 53. 
58 Κωστής Παλαμάς, «Ο ποιητής», Άπαντα, τόμ. 10

ος
, ό. π., σ. 419. Επίσης για το συγκεκριμένο παράθεμα βλ. 

Ευριπίδης Γαραντούδης, Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. 53 – 54. 
59 Βλ. υποσημείωση 43. 
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τους μετρικούς πειραματισμούς, όταν πια θα θεωρεί ότι ο πολύτροπος στίχος έχει 

φτάσει πλέον στα όριά του.     
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Τα ποιητικά κείμενα του Παλαμά 

     Προτού παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της μετρικολογικής ανάλυσης θα 

ήταν καλό να προτάξουμε μια συνοπτική παρουσίαση των παλαμικών έργων τα 

οποία μελετά και εξετάζει η ανά χείρας διατριβή, χωρίς βέβαια να προβαίνουμε σε 

ενδελεχή ερμηνευτική προσέγγιση. Η παρουσίαση αυτή θα τηρήσει τη 

χρονολογική σειρά έκδοσης των έργων, ξεκινώντας από Τα Τραγούδια της 

Πατρίδος μου (1886) και φτάνοντας ως την Ξανατονισμένη Μουσική (1930).  

 

Τα Τραγούδια της Πατρίδος μου (1886) 

     Αποτελούν την πρώτη ποιητική συλλογή του Παλαμά, η οποία απαρτίζεται από 

πενήντα δύο ποιήματα. Η συλλογή αυτή, παρά τις προφανείς γλωσσικές και 

τεχνικές της «αδεξιότητες»1, συγκεντρώνει βασικά στοιχεία που θα χαρακτήριζαν 

τη «νέα ποιητική σχολή»,2 όπως είναι η δημοτική γλώσσα,3 η ρεαλιστική 

προσέγγιση και επαφή με τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, η αξιοποίηση 

της πλούσιας λαϊκής ελληνικής παράδοσης,4 καθώς επίσης και η εξύμνηση του 

ηρωικού παρελθόντος και του έρωτα,5 χωρίς την υπερβολή, τον στόμφο και τους 

διάφορους ρητορισμούς που χαρακτήριζαν την ως τότε ποίηση της Αθηναϊκής 

σχολής. Ωστόσο, δεν λείπουν από τη συγκεκριμένη συλλογή και χαρακτηριστικά 

της Αθηναϊκής σχολής, όπως είναι τα άτεχνα παραγεμίσματα και το φαινόμενο της 

χασμωδίας,6 φαινόμενο το οποίο ο ίδιος ο ποιητής λίγο αργότερα καταδικάζει 

πολύ αυστηρά. Από την άλλη, μπορεί κανείς με μια πρώτη ματιά να παρατηρήσει 

τη φροντίδα του ποιητή για τα μετρικά ζητήματα, όπως είναι η «μεγάλη ποικιλία 

μέτρων», η «επιδίωξη ποικιλίας στα στροφικά συμπλέγματα» και οι «προσωπικοί 

πειραματισμοί»,7 δείγμα των οποίων αναφέρθηκε στην εισαγωγή του δεύτερου 

αυτού μέρους. Παρόλα αυτά διαβάζοντας προσεχτικά τα ποιήματα της πρώτης 

ποιητικής συλλογής του Παλαμά, θα μπορούσε να συμφωνήσει κανείς με τη 

διαπίστωση του Πολίτη ότι δηλαδή «δεν υπάρχει τίποτα που να προοιωνίζη την 

                                                           
1 Ο χαρακτηρισμός ανήκει στον Δημαρά (βλ. Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ό. π., σ. 509). 
2 Λίνος Πολίτης, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ό. π., σ. 193. 
3 Όπως αναφέρει ο Δημαράς (Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ό. π., σ. 509) αν και η συλλογή είναι 
γραμμένη αποκλειστικά στη δημοτική, ο τρόπος με τον οποίο ο Παλαμάς χειρίζεται τη γλώσσα φανερώνει την 
καθαρευουσιάνικη προέλευσή της. 
4 Αναφέρει σχετικά ο Δημαράς (Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ό. π., σ. 510) για την επίδραση που 
έχουν τα δημοτικά τραγούδια στον Παλαμά: «ο Παλαμάς χρησιμοποιεί και τα τσακίσματα του δημοτικού 
τραγουδιού, και τα μέτρα του μοιρολογιού, καθώς επίσης χρησιμοποιεί και τον δημοτικό δωδεκασύλλαβο». 
5 Χρήστος Οικονόμου, Κωστής Παλαμάς. Νέα κριτική και ερμηνευτική προσέγγιση του έργου του, Εκδόσεις 

Γρηγόρη, Αθήνα 2004, σ. 32. 
6 Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ό. π., σ. 509. 
7 Ό. π., σ. 509 
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υστερώτερη εντέλεια της τεχνικής του».8 Πράγματι, η μετρικολογική ανάλυση που 

γίνεται στο έργο αυτό αποδεικνύει και επιβεβαιώνει την παραπάνω θέση, αφού 

μετρικά μέσα και τεχνικές κάνουν την εμφάνισή τους πολύ αργότερα στον 

παλαμικό στίχο. Τα ποσοστά των περιορισμένων μετρικών φαινομένων που 

εμφανίζονται (βλ. διασκελισμός) είναι και αυτά αρκετά χαμηλά.      

     Στόχος του Παλαμά στη συλλογή αυτή, όπως αναφέρει η κριτική, ήταν να 

συμπεριλάβει ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής ποιητικής παράδοσης μέσα σε ένα 

έργο, αρχίζοντας από το δημοτικό τραγούδι. Δεν στέκεται όμως μόνο στο δημοτικό 

τραγούδι αλλά «προχωρεί […] βαθύτερα μέσα στα χρόνια», κάνοντας εμφανές το 

ενδιαφέρον του για το Βυζάντιο, χρησιμοποιώντας λέξεις και θέματα βυζαντινά. 

Ασχολείται, παράλληλα με θέματα από τη σύγχρονη λαογραφία, τις παραδόσεις 

και την ιστορία του ελληνικού Γένους. Τολμά να συνδυάσει, ως προς τη 

θεματολογία και τη στιχουργία του, χαρακτηριστικά δύο σχολών, της αθηναϊκής και 

της επτανησιακής. Με λίγα λόγια δηλαδή, από την πρώτη κιόλας ποιητική του 

συλλογή κάνει φανερό τον «πόθο του για μια ενότητα που θα έκλεινε μέσα της όλα 

τα στοιχεία της ελληνικής παράδοσης, αρχαιότητα, Βυζάντιο, νεότερα χρόνια». 

Όλα αυτά φανερώνουν έναν ποιητή ο οποίος τείνει προς μια σύνθεση.9 Ο πόθος 

του αυτός βεβαίως θα πάρει σάρκα και οστά αρκετά χρόνια αργότερα με τη 

σύνθεση της Φλογέρα του Βασιλιά.   

     Τα πρώτα ποιήματα της συλλογής περιλαμβάνουν ποικίλα θέματα, από 

πατριωτικά και ηρωικά μέχρι τοπικά - λαογραφικά. Η δεύτερη ενότητα της 

συλλογής, με τίτλο «Τραγούδια της Λίμνης», περιέχει επτά ποιήματα τα οποία 

διαδραματίζονται στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Η τρίτη και μεγαλύτερη 

ενότητα περιλαμβάνει κυρίως ερωτικά, καθώς και ορισμένα ποικίλου περιεχομένου 

ποιήματα. Η τελευταία ενότητα αποτελείται από τέσσερα μόνο ποιήματα και φέρει 

τον τίτλο «Πολεμικά Τραγούδια». Στην κατηγορία αυτή μπορεί κανείς να διακρίνει 

μερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ποιητή, που εκδηλώνονται καλύτερα σε 

μεταγενέστερο στάδιο της ποίησής του, όπως είναι η ενασχόλησή του με τη 

βυζαντινή θεματολογία10, η περιγραφική του ικανότητα, η έκφραση των ενδόμυχων 

σκέψεων των ηρώων του και η πολύ καλή γνώση ιστορικών λεπτομερειών γύρω 

από τα ζητήματα που πραγματευόταν.11    

                                                           
8 Λ. Πολίτης, Μετρικά, ό. π., σ. 29. 
9 Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ό. π., σ. 511 - 512. 
10 Γράφει σχετικά ο Χουρμούζιος (Ο Παλαμάς και η εποχή του, ό. π., σ. 205): «Η στροφή του Κωστή Παλαμά 
προς τη Βυζαντινή Ιστορία σημαδεύεται από τα Τραγούδια της Πατρίδος μου». 
11 Χρήστος Οικονόμου, Κωστής Παλαμάς. Νέα κριτική και ερμηνευτική προσέγγιση του έργου του, ό. π., σ. 37. 
Η πολύ καλή γνώση ιστορικών λεπτομερειών αναφέρεται ως χαρακτηριστικό του Παλαμά από πολλούς 
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Ο Ύμνος της Αθηνάς (1887) 

     Το 1887 ο Παλαμάς παντρεύεται τη Μαρία Αποστόλου Βάλβη, στην οποία 

αφιερώνει τον Ύμνο της Αθηνάς, το πρώτο του έργο μετά τον γάμο τους.12 Το 

1889 το πολύστιχο αυτό ποίημα βραβεύεται στον Φιλαδέλφειο ποιητικό 

διαγωνισμό με εισηγητή τον Νικόλαο Γ. Πολίτη και λίγο αργότερα εκδίδεται από το 

Βιβλιοπωλείον της «Εστίας».13  

     Ο Ύμνος της Αθηνάς αποτελεί την πρώτη προσπάθεια του Παλαμά να 

προβάλει και να αξιοποιήσει γόνιμα τα πιο σημαντικά στοιχεία του αρχαίου 

ελληνικού πολιτισμού. Ο Παλαμάς επιθυμεί και οραματίζεται την αναγέννηση της 

Ελλάδας.14 Βασική όμως προϋπόθεση για την επίτευξη του υψηλού αυτού στόχου 

ήταν η στερεά θεμελίωση μέσα στην ψυχή του ελληνικού λαού, η πεποίθηση της 

ιστορικής διάρκειας και αδιάσπαστης ενότητας και συνέχειας του ελληνισμού. 

Πρώτη ιστορική περίοδος σύμφωνα με την από τον 19ο αιώνα επικρατούσα 

αντίληψη της ελληνικής ιστορίας αποτελεί ο αρχαίος ελληνικός κόσμος, ακολουθεί 

το Βυζάντιο και τέλος οι νεότεροι χρόνοι που κλείνουν τον αδιάσπαστο κύκλο της 

ελληνικής ιστορίας, τουλάχιστον κατά το τριμερές σχήμα που εγκαινίασε ο 

Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος.15 Η γραμμή αυτή για τον Παλαμά έπρεπε να 

αποκατασταθεί, ώστε να φανεί η πορεία του Ελληνισμού από το πιο μακρινό 

παρελθόν έως το πρόσφατο παρόν. Γράφει σχετικά ο Χουρμούζιος για την 

προσπάθεια αυτή του ποιητή: «Ο Παλαμάς αγωνίζεται ν’ αναστήση στην ποίηση 

την παράδοση τούτη που διαρρέει τη λαϊκή συνείδηση και προσπαθεί, 

στηριγμένος στα πορίσματα της έρευνας, ν’ ανασυνδέση τους διάφορους 

σταθμούς της εθνικής διαδρομής, χρησιμοποιώντας τα προέχοντα χαρακτηριστικά 

της δραστικής ενέργειας του Ελληνισμού».16 

     Εκτός από τη θεά Αθηνά, ο Παλαμάς εξυμνεί και την Αθήνα, πρωτεύουσα του 

νεοσύστατου ελληνικού κράτους αλλά και μείζον πολιτιστικό κέντρο του ευρύτερου 

                                                                                                                                                                                
μελετητές του, όπως είναι ο Χουρμούζιος (ό. π., σ. 213) ο οποίος υπογραμμίζει ότι ο Παλαμάς αγωνιζόταν να 
αναστήσει στην ποίησή του την παράδοση και την εθνική συνείδηση στηριγμένος στα πορίσματα της δικής του 
έρευνας για την ελληνική ιστορία.  
12 Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού (επιμ.), Κωστής Παλαμάς: 60 χρόνια από τον θάνατό του, Εθνικό Κέντρο 
Βιβλίου, Αθήνα 2003, σ. 7. 
13 Λίνος Πολίτης, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2002, 
σ. 193. 
14 Όπως αναφέρει ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος (Τα πρόσωπα και τα κείμενα. Κωστής Παλαμάς, τόμ. 3

ος
, Οι 

Εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα 1993, σ. 46), «ο ποιητής [στον Ύμνο της Αθηνάς] φαίνεται ολοκάθαρα, πως έχει 
στο αναμεταξύ ευρύτερα και ουσιαστικότερα επικοινωνήσει με το κλασσικό κείμενο», αρχίζοντας «να ξεχωρίζει 
την ενότητα που αδιάσπαστα δένει αναμεταξύ τους τους καιρούς της ελληνικής ιστορίας». Βλ. επίσης Χρήστος 
Οικονόμου, Κωστής Παλαμάς. Νέα κριτική και ερμηνευτική προσέγγιση του έργου του, ό. π., σ. 41. 
15 Βλ. Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, Ιστορία του ελληνικού έθνους, τόμ. 16

ος
, Κάκτος, Αθήνα 1993. 

16 Αιμίλιος Χουρμούζιος, Ο Παλαμάς και η εποχή του, ό. π., σ. 213. 
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αρχαίου ελληνισμού.17 Όπως αναφέρει ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, «στο πρώτο 

βιβλίο [Τραγούδια της Πατρίδος μου] είταν το Μεσολόγγι που κυριαρχούσε […] στο 

δεύτερο είναι η Αθήνα».18 Έτσι, στο έργο γίνεται μια περιγραφή του αττικού 

τοπίου, με τα φυσικά του στοιχεία, τα βουνά, τον κάμπο και τη θάλασσα. Από την 

άλλη, ο Παλαμάς αφηγείται τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωή της Αθηνάς, μέσα 

από τα οποία προβάλλονται οι βασικότερες αρετές και αξίες που εκείνη 

αντιπροσώπευε, όπως είναι η παρθενία, η εργασία, η σοφία, η πολεμική αλκή, η 

ευρωστία, ο καθάριος νους και η αισιοδοξία.19 Ο ύμνος στην Αθηνά τελειώνει με 

την παρουσίαση των πιο χαρακτηριστικών στοιχείων της εξωτερικής της 

εμφάνισης.  

     Τέλος, όσον αφορά τη στιχουργία, ο Παλαμάς στο έργο αυτό δοκιμάζει να 

ξεπεράσει την κλασική μορφή του δεκαπεντασύλλαβου. Ο ανομοιοκατάληκτος 

στίχος του παρουσιάζει μια «αξιόλογη τεχνική τελειοποίηση, με το γερό του δέσιμο 

και την άνετη ροή του. Νιώθουμε», αναφέρει ο Δημαράς «πως πάει πια να 

κυριαρχήσει επάνω στον εθνικό μας στίχο».20 Όπως φαίνεται από τη 

μετρικολογική έρευνα, τα ποσοστά της χασμωδίας μειώνονται σημαντικά, ενώ από 

την άλλη διπλασιάζονται σχεδόν τα ποσοστά της συνίζησης. Από το δεύτερο 

κιόλας έργο του ο Παλαμάς μας δείχνει ξεκάθαρα την προτίμηση του στη 

συνίζηση. Η σημαντική μείωση των ποσοστών της χασμωδίας αποτελεί ένας είδος 

απόδειξης της σταδιακής χειραφέτησης του Παλαμά από την Αθηναϊκή σχολή και 

κατ’ επέκταση από την “ξύλινη” στιχουργία της. Είναι η περίοδος, όπου ο ποιητής 

θα αρχίζει να γνωρίζει την επτανησιακή μετρική και να γοητεύεται από αυτήν. 

Άλλωστε η υπεράσπιση, λίγα χρόνια μετά, της στιχουργίας του Σολωμού απέναντι 

στις αποδοκιμασίες που έχει δεχτεί ο Ζακύνθιος21 φανερώνει «ότι ο μετρικός 

χώρος όπου ο Παλαμάς εύρισκε ό,τι θα ονομάζαμε προμηνύματα, αλλά και 

υλοποιήσεις της “πολυτρόπου αρμονίας” ήταν η επτανησιακή σχολή».22 Έντονη 

επίσης κάνει την παρουσία του και το φαινόμενο του εξωτερικού διασκελισμού, 

φαινόμενο σχεδόν ανύπαρκτο στα Τραγούδια της Πατρίδος μου. Ενδιαφέρον, 

τέλος, προκαλεί το γεγονός ότι εντοπίζονται δύο δεκαπεντασύλλαβοι στη συλλογή 

στους οποίους ο ποιητής καταργεί εντελώς τη μεσαία τομή. 
                                                           
17 Χρήστος Οικονόμου, Κωστής Παλαμάς. Νέα κριτική και ερμηνευτική προσέγγιση του έργου του, ό. π., σ. 41. 
Αναφέρει σχετικά ο Παναγιωτόπουλος (Τα πρόσωπα και τα κείμενα. Κωστής Παλαμάς, ό. π.,σ. 47): «η Αθήνα 

με την Αθηνά της είναι το κέντρισμα για κάποια ψηλώματ’ ασυννέφιαστα, η μακάρια μεταρσίωση του σοφού, 
το ανέβασμα προς την άτρεμη των ανθρώπινων θεώρηση». 
18 Ό. π., σ. 47. 
19 Ό. π., σ. 51. 
20 Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ό. π., σ. 512. 
21 Κωστής Παλαμάς, «Ο ποιητής Σολωμός», Άπαντα, τόμ. 2

ος
, ό .π., σ. 493. 

22 Ευριπίδης Γαραντούδης, Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. 34. 
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Τα Μάτια της Ψυχής μου (1892) 

     Ανοικτά πάντα κι άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου: Ο συγκεκριμένος στίχος του 

Σολωμού, ως γνωστό, στάθηκε η αφορμή για τον τίτλο της δεύτερης ποιητικής 

συλλογής του Παλαμά, Τα Μάτια της Ψυχής μου,23 η οποία παρουσιάζει αρκετές 

διαφορές από την πρώτη σε όλους τους τομείς.  

     Ο Παλαμάς στην ποιητική αυτή συλλογή μην ξεφεύγοντας από τα συνηθισμένα 

θέματα της πρώτης του συλλογής, προσπαθεί να τους αποδώσει, αυτή τη φορά, 

έναν πιο πνευματικό χαρακτήρα.24 Παράδειγμα αποτελεί η μορφή της γυναίκας, η 

οποία πλησιάζει τον «γυναικείο τύπο της ώριμης ποίησης του Παλαμά – ιδανική 

μαζί και αισθησιακή».25  

     Ως προς την έκφραση, είναι αισθητή η επίδραση που δέχεται η ποίηση του 

Παλαμά από τον νεόφερτο τότε στον ελληνικό χώρο συμβολισμό,26 ο οποίος, 

όπως αναφέρει η Έλλη Φιλοκύπρου, θα αποτελέσει το μέσο και το εργαλείο εκείνο 

που θα προσφέρει στον Παλαμά τους τρόπους έκφρασης της ψυχής του καθώς 

επίσης και μιας πτυχής της προσωπικότητάς του. Ο συμβολισμός θα εξασφαλίσει 

στον ποιητή «τη δυνατότητα να μιλήσει για τον απρόσιτο κόσμο από τον οποίο 

αισθάνεται αποκλεισμένος και για την Ποίηση-Ιδέα, μορφοποιώντας την σε 

νεράιδα, τσιγγάνα, δέντρο».27 Ο παρνασσισμός, ο οποίος έχει εξέχουσα θέση στα 

Τραγούδια της Πατρίδος μου, παραγκωνίζεται σημαντικά στα Μάτια της Ψυχής 

μου. Η αλληγορία όμως και η χρήση συμβόλων στα ποιήματα της συλλογής είχε 

ως αποτέλεσμα να κατηγορηθεί από μερίδα κριτικών ότι η ποίηση του είναι 

δυσπρόσιτη και ασαφής στο ευρύ αναγνωστικό κοινό. Την απάντηση στις 

κατηγορίες αυτές δίνει ο ίδιος ο Παλαμάς ο οποίος γράφει, μεταξύ άλλων: «Ο 

Ποιητής είναι το πλάσμα των πολλών; Είναι το όνειρον των ολίγων; Είναι το 

εναρμόνιον όργανον ολόκληρού του λαού; Είναι κάποιων αριστοκρατικών 

πνευμάτων μόνον η πλέον υψηλή έκφρασις; […] Το ουσιώδες είνε τούτο: ο 

Ποιητής δεν εργάζεται ούτε διά τους πολλούς, ούτε διά τους ολίγους∙ εργάζεται διά 

την Ποίησιν […] δεν φροντίζει δι’ οιονδήποτε κοινόν, ούτε διά το λεγόμενον πολύ, 

ούτε για το τιτλοφορούμενον εκλεκτόν, καθώς ο ιερεύς, όταν λειτουργή, προς τα 

άνω προσέχει, και δεν φροντίζει να λάβη οδηγίας από τους εκκλησιαζομένους, 

                                                           
23 Παντελής Βουτουρής, Αγαπημένε μου Ζαρατούστρα. Παλαμάς - Νίτσε, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2006, 

σ. 63. 
24 Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ό. π., σ. 513. 
25 Ό. π. 
26 Στον συμβολισμό μπορούμε να αποδώσουμε και την παρουσία του ελευθερωμένου στίχου μέσα στη νέα 
συλλογή του ποιητή. Βλ. Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ό. π., σ. 513.  
27 Έλλη Φιλοκύπρου, Παλαμάς, Καρυωτάκης, Σεφέρης, Ελύτης. Η διαρκής ανεπάρκεια της ποίησης, 
Μεσόγειος, Αθήνα 2006, σ. 78. 
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ούτε εξετάζει τα γούστα των».28 Πιστός λοιπόν, όπως αναφέρει ο 

Παναγιωτόπουλος, στον λόγο του Arthur Schopenhauer, που δέχεται τον ποιητή 

«καθολικό άνθρωπο», ο Παλαμάς συνθέτει από την αρχή της ποιητικής του 

πορείας τόσο την εικόνα του εαυτού του, όσο και του ιδεατού της ποίησης του, η 

οποία είναι «πολύμορφη, συνθετική, πλούσια σε προοπτικές και σ’ επίπεδα, 

σχεδόν χωρίς πλαίσια, γιατί και στην δική του ακαταπόνητη δίψα της έκφρασης 

σύνορα δε χωρούν».29 Άλλωστε τα στοιχεία αυτά είναι που θα δώσουν στην 

ποίησή του ένα πιο προσωπικό ύφος και ταυτότητα, η οποία θα ξεχωρίσει από 

εκείνη των υπολοίπων ποιητών. Από την άλλη, οι πιο πάνω απόψεις του Παλαμά 

φανερώνουν την αριστοκρατική αντίληψη που είχε ο ίδιος για την ποίηση. Όπως 

αναφέρει συγκεκριμένα ο Παντελής Βουτουρής, η αριστοκρατική αυτή αντίληψη ότι 

«η υψηλή τέχνη αποτελεί προνόμιο των φωτισμένων εκλεκτών και όχι του 

απαίδευτου πλήθους» είναι διάχυτη σε ολόκληρο τον πρόλογο της συλλογής.30 Ο 

Παλαμάς στο κείμενο αυτό τονίζει τον «ολιγαρχικό» χαρακτήρα της νεότερης 

ποίησης, «η οποία όλο και περισσότερο αποσύρεται “προς αιθέρια ύψη”», με 

αποτέλεσμα τόσο η ίδια, όσο και ο ποιητής να εξυψώνονται σε μια σφαίρα 

απρόσιτη στους κοινούς θνητούς.31 Ο αριστοκρατισμός αυτός του Παλαμά, 

σύμφωνα με τον ίδιο μελετητή, απορρέει από τον γαλλικό Παρνασσισμό,32 αλλά 

κυρίως από τον γερμανικό ιδεαλισμό και συγκεκριμένα από το έργο του Χέγκελ και 

του Σίλλερ.33   

     Όσον αφορά τη στιχουργική, η συλλογή παρουσιάζει ποικιλία μέτρων και 

ρυθμών. Συγκεκριμένα, ο δεκαπεντασύλλαβος, που μας αφορά, είναι μεστός και 

πλουσιότερος από εκείνον της προηγούμενης ποιητικής συλλογής. Ο ίδιος ο 

Παλαμάς επισημαίνει πως από αυτό το έργο ξεκινά ο δεκαπεντασύλλαβος την 

«πολύτροπή» του πορεία: «Μέσ’ από τα Μάτια της Ψυχής μου αρχίζουν και 

ξεκαθαρίζονται κάποιοι μετρικοί νεωτερισμοί. Εκεί βλέπουμε νέες τομές, νέους 

τρόπους, τα περπατήματα του δεκαπεντασύλλαβου, που ίσα με τότε μονότροπα 
                                                           
28 Άπαντα, τόμ. 1

ος
, σ. 207 – 208. Σύμφωνα με τον Βουτουρή (ό. π., σ. 62) οι συγκεκριμένες αισθητικές 

παλαμικές αντιλήψεις ενδέχεται να κατάγονται από την ιδεαλιστική θεωρία του Σίλλερ. 
29 I. M. Παναγιωτόπουλος, Τα πρόσωπα και τα κείμενα. Κωστής Παλαμάς, ό. π., σ. 55 – 56. 
30 Παντελής Βουτουρής, Αγαπημένε μου Ζαρατούστρα. Παλαμάς - Νίτσε, ό. π., σ. 52 – 53. 
31 Ό. π. 
32 Ας μην ξεχνάμε το βασικό δόγμα του Παρνασσισμού, «η τέχνη για την τέχνη», καθώς και το γεγονός ότι το 
συγκεκριμένο λογοτεχνικό ρεύμα υπήρξε ιδιαίτερα καυστικό απέναντι στον όχλο. Βλ. περισσότερα: Παντελής 
Βουτουρής, Αγαπημένε μου Ζαρατούστρα. Παλαμάς – Νίτσε, ό. π., σ. 52 – 53 και Ελένη Πολίτου – 
Μαρμαρινού, Ο Κωστής Παλαμάς και ο γαλλικός παρνασσισμός, ό. π. 
33 Ό. π., σ. 53. Όπως υποστηρίζει μάλιστα ο Βουτουρής (ό. π., σ. 63) σε άλλο σημείο της μελέτης του: «θα 
μπορούσε […] εύλογα να υποθέσει κανείς ότι η ενασχόληση του [Παλαμά] με τον Σολωμό ήταν αυτή που του 
κέντρισε το ενδιαφέρον για τον γερμανικό ιδεαλισμό, καθώς, ως αναγνώστης και κριτικός του σολωμικού 
έργου, είχε διακρίνει σε αυτό πολλές φορές τα ίχνη του Σίλλερ και του Χέγκελ και είχε καταλήξει μάλιστα στο 
συμπέρασμα ότι ο βασικός αρμός ανάμεσα στον “γερμανόπνευστον” έλληνα ποιητή και τον γερμανικό 
ιδεαλισμό είναι ο αριστοκρατισμός». 
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γράφονταν, να ξεμυτίζουν».34 Ωστόσο, η μετρικολογική ανάλυση δείχνει πως τα 

ποσοστά των διάφορων μετρικών φαινομένων δεν διαφέρουν και πολύ από αυτά 

του Ύμνου της Αθηνάς∙ αισθητή διαφορά αποτελεσμάτων υπάρχει όμως 

συγκριτικά με την πρώτη συλλογή. Τα ποσοστά της χασμωδίας εμφανίζονται 

ακόμη πιο μειωμένα απ’ ό,τι στα δύο πρώτα έργα, ενώ από την άλλη η παρουσία 

της συνίζησης ενισχύεται σημαντικά. Το ίδιο συμβαίνει και με το φαινόμενο των 

εξωτερικών διασκελισμών.   

 

Η Ασάλευτη Ζωή (1904) 

Η ποιητική αυτή συλλογή εκδίδεται τον Δεκέμβριο του 1904 από το τυπογραφείο 

«Εστία». Αποτελούμενη από ενενήντα εννιά ποιήματα, είναι η μεγαλύτερη σε 

έκταση παλαμική ποιητική συλλογή. Συγκεντρώνει ποιήματα περίπου μιας 

δεκαπενταετίας (1890 – 1904) διαθέτοντας μια πλούσια ποικιλία θεμάτων, μέτρων 

και ρυθμών.35 Οι έξι πρώτες ενότητες από τις συνολικά εννιά «οργανώνονται στη 

βάση του ίδιου στίχου ή και μετρικού σχήματος ή και ποιήματος σταθερής 

μορφής»: πρώτη ενότητα: «Πατρίδες» = σονέτα, δεύτερη ενότητα: «Ο γυρισμός» = 

δεκατρισύλλαβος στίχος, τρίτη ενότητα: «Κομμάτια από το τραγούδι του ήλιου» = 

ελευθερωμένος στίχος, τέταρτη ενότητα: «Στίχοι σε γνωστό στίχο» = 

δεκαπεντασύλλαβος στίχος, πέμπτη ενότητα: «Φοινικιά» = οκτάβες σε 

δεκατρισύλλαβους στίχους, έκτη ενότητα: «Εκατό Φωνές» = οκτάστιχα ποιήματα, 

τα περισσότερα σε ελευθερωμένο στίχο. Όπως αναφέρει ο Γαραντούδης, η πιο 

πάνω οργάνωση φανερώνει ότι «η μετρική και γενικότερη ποιητική έμπνευση του 

Παλαμά συντονίζεται με την αναζήτηση των ρυθμικών δυνατοτήτων 

συγκεκριμένων μορφών», όπως είναι ο δεκαπεντασύλλαβος, ο δεκατρισύλλαβος 

και το σονέτο.36 

     Σύμφωνα με την κριτική η Ασάλευτη Ζωή αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο 

στην ποιητική πορεία του Παλαμά. Η πρώτη περίοδος της παλαμικής δημιουργίας 

κλείνει και αρχίζει η δεύτερη.37 Τα αιτήματα που διαμορφώνονται πλέον στο 

παλαμικό έργο είναι διαφορετικά από εκείνα της δεκαετίας του 1890, όπως επίσης 

διαφορετικά θα είναι και εκείνα μετά το 1920.38 Οι διαφορές αυτές της παλαμικής 

δημιουργικότητας δεν αφορούν απλώς ζητήματα ύφους, αλλά «μια εσωτερική 

                                                           
34 Κωστής Παλαμάς, «Η Ποιητική μου», Άπαντα, τόμ. 10

ος
, ό. π., σ. 460 – 461. 

35 Λ. Πολίτης, Μετρικά, ό. π., σ. 49. 
36 Ευριπίδης Γαραντούδης, Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. 94. 
37 Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ό. π., σ. 517. 
38 Βλ. την εισαγωγή του Βρασίδα Καραλή στο Κωστής Παλαμάς, Η Ασάλευτη Ζωή, Ιδεόγραμμα, Αθήνα 2004, 
ια΄.  
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επέκταση της ποιητικής του γλώσσας, μια συνεχή διερεύνηση του χώρου της 

λογοτεχνίας και των συμβόλων που την συναποτελούν».39 Επιπλέον, η συλλογή 

αυτή περικλείει «ένα θαυμαστά ποικίλο πλούτο εμπνεύσεων». Από την ατομική 

ευαισθησία40 και την τρυφερότητα ως τον υψηλό φιλοσοφικό στοχασμό, «από το 

πάθος ως την ασκητική γαλήνη». Οτιδήποτε «αποτελεί την ιδιοτυπία του Παλαμά 

βρίσκεται μέσα σε αυτή την συλλογή».41 

     Ως προς τη στιχουργική, ο βασικός στίχος της συλλογής φαίνεται να είναι ο 

ελευθερωμένος στίχος, ο οποίος εμφανίζεται πλέον «τεχνικότερα 

διαμορφωμένος».42 Από την άλλη, ο δεκαπεντασύλλαβος της συλλογής 

εναλλάσσεται αρκετά συχνά με διάφορους άλλους στίχους, όπως είναι ο 

πεντασύλλαβος, ο εξασύλλαβος και ο δεκατρισύλλαβος, πράγμα το οποίο του 

αφαιρεί αυτόματα τον πρωταγωνιστικό ρόλο, βάζοντάς τον σε δεύτερη μοίρα. Το 

συνταίριασμα του δεκαπεντασύλλαβου με άλλους μικρότερούς του είναι κάτι που 

συναντήσαμε, όπως αναφέρει και ο Πολίτης, και σε προηγούμενα έργα (Τα 

Τραγούδια της Πατρίδος μου και Τα Μάτια της Ψυχής μου).43 Στην Ασάλευτη Ζωή 

όμως η εναλλαγή αυτή του στίχου με μικρότερους φαίνεται να γίνεται με 

περισσότερη ελευθερία και μεγαλύτερη συχνότητα.   

       

Η Φλογέρα του Βασιλιά (1910)      

     Η Φλογέρα του Βασιλιά αποτελεί την τελευταία μεγάλη παλαμική σύνθεση. Το 

ποίημα, δημοσιευμένο το 1910, παρά τις υπέρμετρες φιλοδοξίες του Παλαμά, έχει 

απαξιωθεί από μεγάλη μερίδα της κριτικής, από τις πρώτες του εμφανίσεις έως και 

σήμερα, κυρίως για τον μεγαλοϊδεατισμό44 του αλλά και την αφρόντιστη γλώσσα 

του, μένοντας, για αρκετό χρονικό διάστημα, μακριά από το αναγνωστικό κοινό.45 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Χουρμούζιος: «η Φλογέρα είναι από τα λίγα 

έργα του Παλαμά που κατακρίθηκαν από την κριτική του καιρού κ’ έδωσε την 

αφορμή να γίνει πλατύς λόγος για τα “ελαττώματα” του ποιητή».46 Ωστόσο, ο ίδιος 

ο ποιητής, τόσο σε προσωπικές του συνεντεύξεις, όσο και σε επιστολές του, 

                                                           
39 Ό. π., ια΄ - ιβ΄.  
40 Στοιχείο το οποίο αποτελεί απότοκο του Βαλαωρίτη, όπως ισχυρίζεται ο Καραλής (ό. π., ιδ΄).  
41 Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ό. π., σ. 517. 
42 Λ. Πολίτης, Μετρικά, ό. π., σ. 49. 
43 Ό. π., σ. 48 – 49.  
44 Στον μεγαλοϊδεατισμό της Φλογέρας, μεταξύ άλλων μελετητών, αναφέρεται και ο Βουτουρής (ό. π., σ. 146), 
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «οι μεγαλοϊδεατικές σκοπεύσεις του ποιήματος –ύστερα από την ταπείνωση του 
1897, τον μακεδονικό αγώνα εναντίον των Βουλγάρων και εν όψει των βαλκανικών πολέμων- είναι 
πρόδηλες».  
45 Αιμίλιος Χουρμούζιος, Ο Παλαμάς και η εποχή του, ό. π., σ. 215 και Κ. Γ. Κασίνης, Η Ελληνική Λογοτεχνική 
Παράδοση στη «Φλογέρα του Βασιλιά», ό. π., σ. 19 – 20. 
46 Αιμίλιος Χουρμούζιος, Ο Παλαμάς και η εποχή του, ό. π., σ. 215. 
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εκδηλώνει ξεκάθαρα την προτίμηση και την αγάπη του για το ποίημα αυτό,47 που 

το ξεχωρίζει ως το ωριμότερο δημιούργημά του.48 Ο ίδιος μάλιστα ο Παλαμάς 

υποστηρίζει πως «ο Δωδεκάλογος του Γύφτου [αποτελεί] τα προπύλαια που μας 

μπάζουν στη Φλογέρα του Βασιλιά».49  

     Η Φλογέρα του Βασιλιά  γράφεται και ολοκληρώνεται μέσα σε είκοσι πέντε 

ολόκληρα χρόνια. Το 1886 δημοσιεύεται η προδρομική μορφή του Γιου της Χήρας 

με τίτλο Βασίλειος ο Μακεδών.50 Η μορφή αυτή σε σχέση με την τελική του 

διατύπωση παρουσιάζει «όλες τις αδεξιότητες του πρωτολείου». Το υλικό στην 

πρώτη δημοσίευση είναι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Κασίνης, «αχώνευτο, ο 

δεκαπεντασύλλαβος εμβρυώδης και η γλώσσα άσχημη». Τίποτα δεν προοιωνίζει 

την κατοπινή του μορφή.51 Στα 1905 έχουμε μια νέα εκδοχή του προλογικού 

μέρους με τίτλο Το παιδί της χήρας, το οποίο παρουσιάζει ελάχιστες αποκλίσεις 

από το τελικό κείμενο. Το κύριο σώμα του ποιήματος, την περίοδο εκείνη, 

βρισκόταν στην εντατική φάση της προετοιμασίας. Το Παιδί της χήρας είχε κιόλας 

πάρει τη θέση καθώς και τον ρόλο του στο έργο.52 Ο Πρόλογος της Φλογέρας 

χρονολογείται στις «30 Οκτωβρίου 1902».53 Το μέρος αυτό έχοντας μια 

αξιοπρόσεχτη αυτοτέλεια, κινείται αρκετά υπαινικτικά γύρω από μια εθνική 

καταστροφή, θέλοντας ταυτόχρονα να αφυπνίσει τη συνείδηση του ελληνικού 

έθνους και να του ξυπνήσει την ιστορική του μνήμη.54 Αυτό δείχνει, όπως αναφέρει 

ο Κασίνης και άλλοι μελετητές, την επιθυμία του Παλαμά να διαδραματίσει έναν 

καταλυτικό ρόλο η Φλογέρα, ανάμεσα στην ταπείνωση του 1897 και την καθόλου 

ευκαταφρόνητη έξαρση του 1912 – 1913.55 Όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει 

ο Ε. Π. Παπανούτσος: «η Φλογέρα του Βασιλιά συλλαμβάνεται, γράφεται, 

δημοσιεύεται στα χρόνια που μεσολαβούν ανάμεσα σε δύο πολύ σημαντικά […] 

                                                           
47 Ο ίδιος ο Παλαμάς σε αρκετά σημεία προτιμά ξεκάθαρα τη Φλογέρα του Βασιλιά από τα άλλα του έργα. 
Απαντώντας σε μια συνέντευξη, το 1922, τι βιβλία θα έπαιρνε μαζί του σε ένα ερημόνησο, λεει πως από τα 
δικά του θα έπαιρνε «το βιβλίο που βρίσκεται το τραγούδι μου οργανωμένο σε όλη την ένταση: Τη Φλογέρα 
του Βασιλιά» (Άπαντα, τόμ. 14ος

, σ. 117). Το 1923, σε γράμμα του στη Ραχήλ γράφει: «και στη δική μου 
συνείδηση είναι γραμμένο άσβυστα πως η Φλογέρα είναι το δυνατότερο, το υπέροχο τραγούδι μου που φτάνει 
μόνο αυτό για να μου δώση μια τιμητικώτατη θέση». (Άπαντα, τόμ. 14

ος
, σ. 148). Το 1933, γράφει ο ίδιος: «αν 

επρόκειτο να τα κάψω όλα για να κρατήσω ένα, νομίζω ότι εκείνο που με περικλείει περισσότερο, είναι η 
Φλογέρα του Βασιλία» (Χαλά, Αλληλογραφία, σ. 17). Βλ. και άλλα σχετικά: Άπαντα, τόμ. 7

ος
, σ. 439 – 440, 

τόμ. 14
ος, σ. 336, 425 και Αλληλογραφία, σ. 187. Οι αναφορές αυτές, όπως και αρκετές άλλες, είναι 

συγκεντρωμένες στην παραπομπή 4 της «Εισαγωγής» της διατριβής του Κ. Γ. Κασίνη (Η Ελληνική 
Λογοτεχνική Παράδοση στη «Φλογέρα του Βασιλιά», ό. π., σ. 19 – 20).  
48 Αιμίλιος Χουρμούζιος, ό. π., σ. 215. 

49 Κωστής Παλαμάς, «Προλεγόμενα», Άπαντα, τόμ. 10
ος

, ό. π., σ. 15. 
50 Κωστής Παλαμάς, «Βασίλειος ο Μακεδών», Εστία, 21 (1886), 203 – 205. Βλ. επίσης την εισαγωγή του Κ. Γ. 
Κασίνη στο Κωστής Παλαμάς, Η Φλογέρα του Βασιλιά, ό. π.,σ. 7. 
51 Ό. π., σ. 7. 
52 Ό. π., σ. 8. 
53 Ό. π., σ. 9. 
54 Ό. π., σ. 9 και Ε. Π. Παπανούτσος, Παλαμάς – Καβάφης – Σικελιανός, Ίκαρος, Αθήνα 1955, σ. 102.  
55 Βλ την εισαγωγή του Κασίνη, ό. π., σ. 9. 
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γεγονότα [για τη νεώτερη μας ιστορία]: στην ήττα του 1897 και στην εξόρμηση του 

1912».56  

     Το 1906 ο Παλαμάς δημοσιεύει πάλι στον Νουμά αποσπάσματα από τη 

Φλογέρα του Βασιλιά. Το 1907 φαίνεται να είναι έτοιμο το μέρος του «Δ΄ Λόγου» 

για τους Ακρίτες, ενώ το 1910 ολόκληρο το έργο είναι πλέον έτοιμο και 

δημοσιεύεται.57 Σύμφωνα με τον Κασίνη μπορούν να διακριθούν τρεις 

διαφορετικές εποχές της μακράς κυοφορίας της Φλογέρας του Βασιλιά, με βάση τα 

διαδοχικά στάδια επεξεργασίας και τους ιδεολογικούς και εθνικούς 

προσανατολισμούς του:58α) 1886 – 1896: αποτελεί την περίοδο της προετοιμασίας 

αλλά και της συγκέντρωσης του υλικού για το έργο με διάφορα επεισόδια από τη 

βυζαντινή εποποιία της Μακεδονικής δυναστείας, με διαφορετική όμως πρόθεση 

από την τελική, β) 1897 – 1902: ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 και η εθνική 

συμφορά δίνει το έναυσμα στον Παλαμά να ασχοληθεί ξανά με το έργο 

αποσκοπώντας τώρα στην αναζωπύρωση της ελληνικής συνείδησης στη ψυχή 

του ελληνικού έθνους και γ) 1904 – 1910: η κορύφωση του Μακεδονικού αγώνα 

(1904 – 1908) διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο για την εντατικοποίηση της 

προετοιμασίας του ποιήματος. 

     Όπως μπορούμε λοιπόν να διαπιστώσουμε, η συγγραφή του έργου 

γονιμοποιείται και από τις φάσεις της σύγχρονης με τον Παλαμά ιστορίας. Έργο 

και ζωή του ποιητή συμβαδίζουν παράλληλα.      

     Στη Φλογέρα του Βασιλιά εικονογραφείται η αποθέωση της ελληνικής φύσης 

και της ελληνικής ιστορίας. Το έργο, σύμφωνα με το ιστοριογραφικό σχήμα του 

Παπαρρηγόπουλου, απλώνεται σε τρεις διαφορετικές εποχές του ελληνισμού, 

ξεκινώντας από την αρχαία εποχή, η οποία εκπροσωπείται με την παρουσία του 

Παρθενώνα και φτάνοντας μέχρι τον νεότερο ελληνισμό, περνώντας πρώτα μέσα 

από την βυζαντινή περίοδο. Ανάμεσα στους αρχαίους και τους σύγχρονους 

Έλληνες υπάρχει ο βυζαντινός κόσμος. Η γραμμή αυτή, σύμφωνα με τον Παλαμά 

έπρεπε να αποκατασταθεί, ώστε να φανεί η πορεία και η αδιάσπαστη συνέχεια 

του Ελληνισμού από το πιο μακρινό παρελθόν έως το πρόσφατο παρόν. Ακριβώς 

αυτό τον σκοπό έρχονται να εξυπηρετήσουν τα τρία μεγάλα έργα που «είναι 

ομόλογα κατά το ιδεολογικό περιεχόμενο, τις προθέσεις και τα αποτελέσματα 

του»: Η Ιστορία του Ελληνικού Έθνους του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου, οι 

Παραδόσεις του Ελληνικού Λαού του Νικόλαου Πολίτη και η Φλογέρα του Βασιλιά 
                                                           
56 Ε. Π. Παπανούτσος, Παλαμάς – Καβάφης – Σικελιανός, ό. π., σ. 102 – 103. 
57 Ό. π. 
58 Εισαγωγή Κασίνη, ό. π.,σ. 10 – 11. 
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του Κωστή Παλαμά. Και τα τρία βγαίνουν από τον ίδιο πόνο και πόθο, να 

ξυπνήσουν στη ψυχή του Έθνους την ιστορική του μνήμη.59 

     Εκτός από τη «μυθοποίηση της διαχρονικής ιδέας του ελληνισμού», ο Παλαμάς 

στη Φλογέρα σκοπεύει στην ανάδειξη ενός υπεράνθρωπου – ήρωα, «ικανού να 

διεγείρει τις ναρκωμένες συνειδήσεις και να εμπνεύσει την επικείμενη εθνική 

εξόρμηση».60 Ο ήρωας αυτός φυσικά δεν είναι άλλος από τον βυζαντινό 

αυτοκράτορα Βασίλειο Β΄ τον Βουλγαροκτόνο, του οποίου τη νικηφόρο πορεία 

παρακολουθεί το ποίημα βήμα προς βήμα. Όπως αναφέρει ο Βουτουρής στη 

μελέτη του, ο Βουλγαροκτόνος «φαντάζει περισσότερο σαν ένας μυθικός ήρωας, 

με καταβολές στους θρύλους του ελληνικού λαού (Μαρμαρωμένος βασιλιάς) και 

στον ακριτικό κύκλο (Διγενής)∙ ένας, με άλλα λόγια, προικισμένος με υπερφυσικές 

δυνάμεις άνθρωπος, ζυμωμένος στον πόλεμο, φύλακας της Ρωμιοσύνης».61 Ο 

τρόπος παρουσίασης του Βουλγαροκτόνου μέσα στο ποίημα παραπέμπει 

ξεκάθαρα στη γνωστή νιτσεϊκή θεωρία του υπεράνθρωπου, η οποία αναπτύσσεται 

στο έργο του Νίτσε, Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα.62 Ο ίδιος άλλωστε ο Παλαμάς, 

όπως αναφέρει ο Βουτουρής, «συνοψίζοντας κατά κάποιον τρόπο τις νιτσεϊκές 

οφειλές του» γράφει για τον Βουλγαροκτόνο: «Ο Βασιλιάς είδος Υπερανθρώπου, 

ήρωα της δύναμης που γίνεται, κατά την περίσταση, ο ίδιος νόμος στον εαυτό 

του».63  

     Το πλέον όμως ενδιαφέρον που παρατηρείται στη Φλογέρα είναι το γεγονός ότι 

η αδιάσπαστη συνέχεια του Ελληνισμού, στην οποία πιστεύει ο Παλαμάς, 

εικονογραφείται με μια νέα γλώσσα, διαφορετική από εκείνη του 

Παπαρρηγόπουλου, τη δημοτική, και μάλιστα μια λίγο ως πολύ ψυχαρική εκδοχή 

της. Ο Παλαμάς δηλαδή στη Φλογέρα προβάλλει τις απόψεις του για την ιστορία 

του ελληνικού έθνους συγχρόνως με τις απόψεις του για τη γλώσσα. Ήταν τότε 

δεδομένο ότι, όπως αναφέρει ο Ψυχάρης: «ένα έθνος, για να γίνη έθνος, θέλει δύο 

πράματα∙ να μεγαλώσουνε τα σύνορά του και να κάμη φιλολογία δική του».64 

«Κεντρική σημασία για αυτή τη διπλή αποκατάσταση ενός έθνους», υποστηρίζει ο 

                                                           
59 Ε. Π. Παπανούτσος, Παλαμάς – Καβάφης – Σικελιανός, ό. π., σ. 102. 
60 Παντελής Βουτουρής, Αγαπημένε μου Ζαρατούστρα. Παλαμάς – Νίτσε, ό. π., σ. 146. 
61 Ό. π. 
62 Για περισσότερα βλ. Παντελής Βουτουρής, Αγαπημένε μου Ζαρατούστρα. Παλαμάς – Νίτσε, ό. π., σ. 121 – 
148 και  Ε. Π. Παπανούτσος, Παλαμάς – Καβάφης – Σικελιανός, ό. π., σ. 110 – 114.  
63 Παντελής Βουτουρής, Αγαπημένε μου Ζαρατούστρα. Παλαμάς – Νίτσε, ό. π., σ. 148 και Κωστής Παλαμάς, 
Άπαντα, τόμ. 5

ος
, σ. 523. 

64 Γιάννης Ψυχάρης, Το ταξίδι μου, Βιβλιοπωλείο της «Εστίας», Αθήνα 1905, σ. 23. Ο Παλαμάς υποστηρικτής 

της δημοτικής, υποδέχεται με ευνοϊκή στάση το έργο του Ψυχάρη και ενστερνίζεται αρκετές απόψεις του. 
Μάλιστα αφού το διαβάζει, γράφει το άρθρο «Το επαναστατικόν βιβλίον του κ. Ψυχάρη» (Άπαντα, τόμ. 16

ος
, σ. 

501 – 502) εκφράζοντας ενθουσιώδεις κρίσεις. 
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Beaton, «ήταν η επική ποίηση».65 Ο Παλαμάς, επομένως, υποστηρικτής της 

δημοτικής, από τη μια και θιασώτης του τριμερούς ιστοριογραφικού σχήματος του 

Παπαρρηγόπουλου, από την άλλη, επιδιώκει με τη Φλογέρα (με ένα επικολυρικό 

ποίημα) να προβάλει τις εθνικοπολιτικές του απόψεις με μια γλώσσα διαφορετική 

αυτή τη φορά από εκείνη του Παπαρρηγόπουλου, με μια γλώσσα που 

αντιπροσώπευε πραγματικά τον ελληνικό λαό, με μια γλώσσα φυσική και 

κατανοητή στον λαό∙ τη δημοτική. Άλλωστε, ο αγώνας που έδινε ο Παλαμάς με τη 

Φλογέρα για το ελληνικό έθνος ταυτιζόταν με εκείνον που έδινε για τη δημοτική 

γλώσσα ως δημοτικιστής, αφού, όπως αναφέρει ο Ψυχάρης: «γλώσσα και 

πατρίδα είναι το ίδιο. Να πολεμά κανείς για την πατρίδα του ή για την εθνική τη 

γλώσσα, ένας είναι ο αγώνας».66     

     Εκτός των εθνικών και ιστορικών σκοπιμοτήτων του Παλαμά στη Φλογέρα του 

Βασιλιά, διακρίνεται έντονα και μιαν άλλη πτυχή του ποιητή∙ το μεγάλο του πάθος 

για τον στίχο, τον οποίο και δουλεύει εντατικά.67 Ο τόσο καλά προσεγμένος στίχος 

μάς δίνει το δικαίωμα να θεωρούμε ότι το ποίημα αποτελεί, ανεπιφύλακτα, «το 

θρίαμβο του παλαμικού δεκαπεντασυλλάβου, ένα ξανάνιωμα του στίχου που 

ξεσκέπασε […] όλη τη λυγεράδα και την ποικιλία του».68 Ο δεκαπεντασύλλαβος, 

στο έργο αυτό, όπως θα δούμε στη συνέχεια της μελέτης αυτής, αναμφισβήτητα, 

αγγίζει ένα όριο «μετρικής νεωτερικότητας»,69 αφού αποτελεί «την πρώτη 

ολοκληρωμένη απόπειρα του Παλαμά να αναμορφώσει τον βασικό μας στίχο»,70 

χρησιμοποιώντας ένα σημαντικό αριθμό ρυθμικών και μετρικών μέσων.71 Η 

ανανέωση της μετρικής ύλης της Φλογέρας του Βασιλιά, αναφέρει η Σαμουήλ, 

φτάνει σε ένα σημείο, «το οποίο δεν μπόρεσαν να υπερβούν οι 

δεκαπεντασυλλαβικές προσπάθειες ποιητών που ακολούθησαν, από τον 

Σικελιανό ως τον Σεφέρη, ο “Ερωτικός λόγος” του οποίου θεωρείται η τελευταία 

μεγάλη πραγμάτωση του δεκαπεντασύλλαβου».72  

 

 

                                                           
65 Roderick Beaton, «“Το έπος των νεωτέρων Ελλήνων” και ο Παλαμάς», Κωστής Παλαμάς. Ο ποιητής και ο 
κριτικός, Μεσόγειος, Αθήνα 2007, σ. 192. 
66 Γιάννης Ψυχάρης, Το ταξίδι μου, ό. π.,σ. 23. 
67 Κωστής Παλαμάς, «Ο Παλαμάς χωρίς... ποίησι», Άπαντα, τόμ. 14

ος
, ό. π., σ. 406 

68 I. M. Παναγιωτόπουλος, Τα πρόσωπα και τα κείμενα. Κωστής Παλαμάς, ό. π.,σ. 132. 
69 Ο όρος αυτός αναφέρεται για τη Φλογέρα από την Α. Σαμουήλ στο: «Παλαμάς και Ουγκώ. Στιχουργικές 
παρατηρήσεις», Νέα Εστία, τόμ. 156, τχ. 1771, Οκτώβριος 2004, Αφιέρωμα στον Κωστή Παλαμά, σ. 536 (= Ο 
Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 21). 
70 Α. Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 30. 
71 Για παράδειγμα: «τριμερείς» στίχοι, αποδυνάμωση και πολλές φορές κατάργηση της μεσαίας τομής μετά 
την 8

η συλλαβή, «σπασμένοι» στίχοι, συχνοί και πυκνοί διασκελισμοί κτλ. 
72 Α. Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 55 και Λίνος Πολίτης, Μετρικά, ό. π., σ. 149 – 164. 
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Βωμοί (1915) 

     Ποιητική συλλογή του 1915 οι Βωμοί, οι οποίοι χωρίζονται σε επτά βιβλία, δεν 

είναι παρά «η εσωτερική τοπιογραφία του ποιητή μέσα στο ξανάσαμα που 

μεσολαβεί ανάμεσα στο τέλος των βαλκανικών πολέμων και στο φούντωμα το 

πρώτου παγκοσμίου πολέμου».73 Μαζί με τη Φλογέρα του Βασιλιά, οι Βωμοί 

ανήκουν στην ομάδα εκείνη των ώριμων έργων που χαρακτηρίζουν πληρέστερα 

τον Παλαμά. Την αίσθηση της ωριμότητας και της πληρότητας που υπάρχει στους 

Βωμούς την υπογραμμίζει και ο ίδιος ο Παλαμάς: «Οι Βωμοί συνεχίζουν και 

συμπληρώνουν την Ασάλευτη Ζωή σε τόνο παθητικώτερο, πιο συγκρατητό, στη 

σκέψη δραματικώτεροι, στο στίχο δουλεμένοι στην εντέλεια. Τα πρόσωπα μονάχα 

που περνούν από τις σελίδες του βιβλίου τούτου είν’ ένας κόσμος».74 

     Ως προς το περιεχόμενο, εκείνο που χαρακτηρίζει τη συλλογή αυτή είναι η 

ηρωολατρική, εξομολογητική και αυτοβιογραφική διάθεση που «μας ξεσκεπάζει, σ’ 

έντονο φως, σημάδια του λυρικού και, γενικότερα, του ανθρώπινου βίου του 

ποιητή».75 Ο ίδιος ο Παλαμάς σχολιάζοντας τα ποιήματα των Βωμών αναφέρει 

χαρακτηριστικά: «τριπλή διάθεση φαίνεται πως δούλεψε για τον ερχομό των 

ποιημάτων αυτών, όλων επάνω κάτω και στα χαραχτηριστικώτερα μέρη τους. 

Πρώτο μια διάθεση περισσότερο επική για να κάμη πλάσματα της τέχνης κάποια 

διαλεχτά φαντάσματα της σκέψης μου, ήρωες για μένα φημισμένους ή 

αφήμιστους, ωνομασμένους ή ανώνυμους, της πράξης ή του λογισμού μέσ’ από 

την παράδοσην ή από την ιστορία. Και ύστερα μια διάθεση καθαρώτερα λυρική για 

να συγκεντρώση στο στίχο και να εξομολογηθή, αισθήματα και περιστατικά 

ιδιαίτερα, που είναι πιο πολύ για να σιωπηθούν. Κ’ ύστερα πάλι μια διάθεση επική 

και λυρική για να ταιριάση τη συγκίνηση του υποκειμένου προς τα τρομακτικά 

πράγματα των τωρινών καιρών που συμπλέκουν σε πόλεμο μικρούς και 

μεγάλους, έθνη και φύλα, πατρίδες και πολιτείες, ή που κρατούν από πάνω τους 

το ατίναχτο αστροπελέκι του κινδύνου και του ολέθρου».76 Όντας αρκετά 

διαφωτιστικός, ο Παλαμάς με τα πιο πάνω λόγια προσπαθεί να εξηγήσει τα 

ψυχολογικά κίνητρα που τον οδήγησαν στη σύνθεση των ποιημάτων αυτών, που, 

σύμφωνα με τον Χουρμούζιο, δεν είναι άλλα από το πατριδολατρικό ιδεώδες, την 

εξομολογητική του διάθεση με τα εντελώς προσωπικά του αισθήματα και την 

                                                           
73 I. M. Παναγιωτόπουλος, Τα πρόσωπα και τα κείμενα. Κωστής Παλαμάς, ό. π., σ. 211. 
74 Κωστής Παλαμάς, «Η ποιητική μου», Άπαντα, τόμ. 10

ος
, ό. π., σ. 542. Βλ. επίσης: Αιμίλιος Χουρμούζιος, Ο 

Παλαμάς και η εποχή του, ό. π., σ. 99. 
75 I. M. Παναγιωτόπουλος, Τα πρόσωπα και τα κείμενα. Κωστής Παλαμάς, ό. π., σ. 211. 
76 Κωστής Παλαμάς, «Η ποιητική μου»,  ό. π., σ. 531. Βλ. επίσης: Αιμίλιος Χουρμούζιος, Ο Παλαμάς και η 
εποχή του, ό. π., σ. 102 – 103. 
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προσπάθεια προσαρμογής και συμφιλίωσης του εγώ του ποιητή με τον έξω 

κόσμο.77 

     Αρκετά ποιήματα της συλλογής είναι γραμμένα σε δεκαπεντασύλλαβο, τον 

οποίον «πλάθει και τον ξαναπλάθει και τον λυγάει και τον απλώνει με απανωτές 

συνιζήσεις και τον στεριώνει και του δίνει το βαρύ περπάτημα του κουρασμένου 

στρατοκόπου και το αλαφροκυμάτισμα του ανάερου κλώνου».78 Πράγματι, από 

τους πρώτους κιόλας δεκαπεντασύλλαβους, μπορεί κανείς να αντιληφθεί την 

εργαστηριακή επεξεργασία που υπέστησαν οι στίχοι αυτοί, καθώς και την 

στιχουργική πλέον ωριμότητα του ποιητή. Ο αριθμός των συνιζήσεων συνεχίζει, 

όπως και στη Φλογέρα του Βασιλιά, να εμφανίζεται σε πολύ υψηλά ποσοστά. 

Όσες από αυτές θεωρούνται τραχιές και κακόηχες αποφεύγονται σε μεγάλο βαθμό 

με το φαινόμενο της έκθλιψης, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει στη Φλογέρα. Οι 

χασμωδίες από την άλλη, περιορίζονται στο ελάχιστο, ενώ όσες παρουσιάζονται 

θεωρούνται νόμιμες στην πλειονότητά τους. Παράλληλα, οι στίχοι στους οποίους 

καταργείται η μεσαία τομή είναι πάρα πολύ συχνοί. Όσον αφορά τέλος το 

φαινόμενο του διασκελισμού, η μετρικολογική ανάλυση φανερώνει τον 

πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραματίζει στους στίχους των Βωμών.   

 

Ξανατονισμένη Μουσική (1930) 

     Η ποιητική αυτή συλλογή περιλαμβάνει τις «μεταφραστικές δοκιμές» του 

Παλαμά, από την αρχή της ποιητικής του ζωής, στα 1884, έως τα 1929.79 Το θέμα 

της μεταφραστικής ικανότητας του Παλαμά βρίσκεται έξω από τα ενδιαφέροντα της 

μελέτης αυτής. Ενδιαφέρει όμως η συλλογή για τη στιχουργία της και συγκεκριμένα 

για το κατά πόσο ο ποιητής εφαρμόζει τα ίδια μετρικά και ρυθμικά μέσα των δικών 

του συλλογών, στα ποιήματα που μεταφράζει.    

     Στο προλογικό σημείωμα της συλλογής ο ίδιος ο Παλαμάς ομολογεί πως 

προσπάθειά του είναι να αναπλάσει το ξένο ποίημα που μεταφράζει, δίνοντάς του 

κάθε φορά τη δική του προσωπική σφραγίδα και ατομική ποιητική έκφραση:80 «το 

διάβασμα λίγων στίχων μου έφερνε την όρεξη να τους κάμω δικούς μου. Κ’ έτσι 

γεννήθηκαν, χωρίς κανένα υπολογισμό, χωρίς καλά – καλά να το καταλάβω, τα 

λιγοστά και τα ασύνδετα μεταφρασμέν’ αυτά. Υποθέτω πως πολύ πιο λίγο οι 

                                                           
77 Ό. π., σ. 103. 
78 I. M. Παναγιωτόπουλος, Τα πρόσωπα και τα κείμενα. Κωστής Παλαμάς, ό. π., σ. 213. 
79 Αιμίλιος Χουρμούζιος, Ο Παλαμάς και η εποχή του, ό. π., σ. 363. 
80 Ό. π., σ. 363. 
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ποιητές των θα ξαναπαρουσιάζωνται μέσα σ’ αυτά∙ πιο πολύ εγώ θα ξεμυτίζω 

μέσα σ’ εκείνους».81  

     Οι ποιητικές συμπάθειες του Παλαμά, όπως μαρτυρείται από τους ποιητές που 

μεταφράζει, είναι «περιχαραγμένες από την ατομική, ποιητική του 

ιδιοσυγκρασία».82 Ο ίδιος άλλωστε αναφέρει ότι: «δε δίνει το βιβλίο τούτο μια 

εικόνα, όποια, κάποιας κίνησης που ακολουθεί μια ποίηση έξω από τα εδάφη μας∙ 

θέλει να δώση μόνο κάποια εικόνα του ίδιου μου εαυτού, κ’ εκείνη στιγμιότυπα 

παρμένη από κομμάτια της ζωής μου. Έπειτα οι αγάπες  μου οι εγκάρδιες προς τη 

γαλατική Μούσα δεν πηγαίνουν, δεν μπορεί να πηγαίνουν παραπέρα από τους 

Ουγκώ και τους Λαμαρτίνους, τους Σουλλύ Πρυντώμ και τους Λεκόντ Δελίλ, τους 

Ρενιέ και τις Νουάγιε. Και μ’ αρέσουν τα βιολιά που κατά τη φράση ενός ποιητή της 

τελευταίας ώρας παίζουν “νέους ήχους απάνου στα παλιά τραγούδια”».83 Και αυτό 

γίνεται, όπως σημειώνει ο Χουρμούζιος, όχι επειδή αγνοεί τους νέους της εποχής 

του ποιητές. Αντίθετα, τους γνωρίζει και τους τιμά.84 Γνωρίζει πολύ καλά τους Paul 

Valéry, Paul  Claudel, Francis Jammes και τους υπόλοιπους ποιητές αυτής της 

γενιάς. Οι συμπάθειες του όμως είναι άλλες. Τις βρίσκει στους ποιητές εκείνους, 

όπου μπορεί ο ίδιος «να βρη ένα κομμάτι του λυρικού εαυτού του». Αυτούς 

μεταφράζει ή καλύτερα, όπως πολύ ωραία αναφέρει ο Χουρμούζιος, αυτούς 

«εκπαλαμίζει».85 

     Από τους ποιητές αυτούς δεν θα έλειπε φυσικά ο Ουγκώ, ο οποίος προεξάρχει 

στη συλλογή με έντεκα μεγάλα και μικρά ποιήματα, όπως είναι «Το 

Ελληνόπουλο», το «Κάποτε στο Βιργίλιο», το «Οι στίχοι μου» και το 

«Αγρύπνησα». Αν και ο ίδιος ο Παλαμάς μιλά με ενθουσιασμό για τον Ουγκώ, 

παραδέχεται ότι ο Γάλλος ποιητής δεν αντιπροσωπεύεται ικανοποιητικά στη 

συλλογή του. Και σε αυτή την περίπτωση, ο Παλαμάς μέσα από τα ποιήματα που 

μεταφράζει φανερώνει απλώς ένα δείγμα της λυρικής του ταυτότητας: «δείχνω 

μόνο και σ’ αυτά κάτι σαν απόκομμα του λυρικού εαυτού μου […] ούτε ο Ουγκώ 

                                                           
81 Κωστής Παλαμάς, «Προλογικά Σημειώματα», Άπαντα, τόμ. 11

ος
, ό. π., σ. 199. 

82 Αιμίλιος Χουρμούζιος, Ο Παλαμάς και η εποχή του, ό. π., σ. 367. 
83 Κωστής Παλαμάς, «Προλογικά Σημειώματα», ό. π., σ. 215. 
84 Ο ίδιος ο Παλαμάς στα «Προλογικά Σημειώματα» του (ό. π., σ. 211 – 214) μιλώντας για το έργο των 
συγκεκριμένων γάλλων ποιητών αναφέρει μεταξύ άλλων: για τον Claudel: «ο θαυμασμός μου για κείνον είναι 
πλουμισμένος με χάσματα μιας αντιπάθειας∙ για τούτο και οι απέραντοι τριακοντοσύλλαβοι στίχοι […] και 
μολαταύτα ο Κλωντέλ έγραψεν αφάνταστα κάπου ωραίους τους πατροπαράδοτους της χώρας του 
αλεξαντρινούς», για τον Valéry: «περισσότερο με τράβηξε ο Paul Valéry. Η ποιητική ομορφιά πολύτροπη και 
πολυπρόσωπη […] ένα μυαλό από τα δυνατώτερα και ο Βαλερύ» και για τον Francis Jammes: «Ο Francis 
Jammes παίζει μια φλογέρα πολύ διαφορετική. Χρειάζεται κόπος και καιρός για να συνηθίση κανείς το 
ατημέλητο φαινομενικά, μα ουσιαστικά δουλεμένο κ’ εκείνο τραγούδι του, σαν ένα σοννέτο του Ερεντιά».  
85 Αιμίλιος Χουρμούζιος, Ο Παλαμάς και η εποχή του, ό. π., σ. 367 - 368. 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Π
ΑΡ
ΙΔΗ

Σ



99 

 

αντιπροσωπεύεται ικανοποιητικά με κομμάτια σαν εκείνο της “Σκεπασμένης”, όσο 

κι αν αφειδώς μέσα του προχύνει τη λυρική του μεγαλειότητα…».86 

     Ο Sully Prudhomme είναι ακόμη ένας ποιητής, ο οποίος προσεγγίζεται από τον 

Παλαμά με συμπάθεια και θαυμασμό, παρά το γεγονός ότι «κι αυτού ακόμα 

λείπουν δείγματα που εξαιρετικά τον χαρακτηρίζουν».87 Ο συγκεκριμένος ποιητής 

αντιπροσωπεύεται στην παλαμική συλλογή με τριάντα ποιήματα, τα περισσότερα 

σονέτα. Μάλιστα, ο Παλαμάς αφιερώνει πέντε ολόκληρες σελίδες του προλόγου 

του γραμμένες με πάθος, «για να τον υπερασπίση από την […] καταφρόνια των 

νεωτέρων», κάνοντας μας να θεωρήσουμε ότι υπερασπίζεται κομμάτι του ίδιου του 

του εαυτού.88 Και αυτό γιατί, όπως αναφέρει ο Παλαμάς, ο Prudhomme όντας ο 

«μεγαλύτερος φιλόσοφος ποιητής της γαλλικής λογοτεχνίας που αξιοθαύμαστα 

συνταιριάζει στο έργο του τις γενικές ιδέες με τα αισθήματα […] δεν εζωγράφισε 

μόνο τις λεπτότατες αποχρώσεις του αισθηματος∙ μας έκανε να την αισθανθούμε 

τη μελαγχολική ευωδία των πραγμάτων που φέρνουν την ονειροπόληση».89 

Αρκετά από τα ποιήματα του Prudhomme είναι μάλιστα γραμμένα σε 

δεκαπεντασύλλαβο, τα οποία και συγκαταλέγονται στη μετρικολογική ανάλυση της 

διατριβής, όπως είναι: «Ένας ανθρωπάκος», «Ο άπιστος», «Η τέχνη λυτρωμός», 

«Η ζωή από μακρυά», «Ο δολοφονημένος έρωτας», «Στους ποιητές που 

θάρθουν», «Η φιλοσοφία», «Έρωτες της γης» κτλ. 

     Άλλοι μεγάλοι ποιητές, οι οποίοι μεταφράζονται στη συλλογή είναι ο Leconte de 

Lisle, ο Βέλγος Charles Van Lerberghe και ο Verlaine. Ο Παλαμάς επιλέγει πέντε 

ποιήματα από τον καθένα. 

     Εκτός από τους πιο πάνω, στην Ξανατονισμένη Μουσική υπάρχουν και αρκετοί 

άλλοι ποιητές, που εκπροσωπούνται με λιγότερα, συνήθως με ένα – δύο, 

ποιήματα, όπως είναι ο Charles Baudelaire, ο Frederic Mistral, ο Jean Moreas, ο 

Emile Verhaeren, ο Arturo Graf και άλλοι. Από τα ποιήματα των συγκεκριμένων 

ποιητών ελάχιστα συμπεριλήφθηκαν στην μετρικολογική ανάλυση, αφού τα 

περισσότερα μεταφράστηκαν σε στίχους μικρότερους από τον δεκαπεντασύλλαβο.  

    Όσον αφορά τον δεκαπεντασύλλαβο της συλλογής, τα ποσοστά της συνίζησης 

είναι περίπου τα ίδια με αυτά της Φλογέρας, όπως επίσης και τα ποσοστά της 

χασμωδίας. Οι χασμωδίες μειώνονται στο ελάχιστο σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα 

έργα, ενώ και αυτές που γίνονται είναι απολύτως νόμιμες. Διαφορά υπάρχει στον 

                                                           
86 Κωστής Παλαμάς, «Προλογικά Σημειώματα», ό. π., σ. 202. 
87 Ό. π.,σ. 205. 
88 Αιμίλιος Χουρμούζιος, Ο Παλαμάς και η εποχή του, ό. π., σ. 369. 
89 Κωστής Παλαμάς, «Προλογικά Σημειώματα», ό. π., σ. 205 – 208. 
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αριθμό των εξωτερικών διασκελισμών ο οποίος μειώνεται σε σχέση με αυτόν της 

Φλογέρας. Από την άλλη, κάνουν εντονότερη την παρουσία τους οι στίχοι στους 

οποίους καταργείται η μεσαία τομή. Ωστόσο, ο δεκαπεντασύλλαβος των 

ποιημάτων της συλλογής που είναι μεταφρασμένα τουλάχιστον μετά το 1910 δεν 

καταφέρνει να ξεπεράσει αυτόν της Φλογέρας, αφού κινείται πλέον σε γνωστά 

μονοπάτια. 
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ΣΥΝΙΖΗΣΕΙΣ  
     Η μετρικολογική ανάλυση αρχίζει εξετάζοντας πρώτο το φαινόμενο της 

συνίζησης, εσωτερικής και εξωτερικής∙ φαινόμενο το οποίο αποτελεί το 

σημαντικότερο ίσως συστατικό για τη δημιουργία ευφωνίας και αρμονίας στον 

στίχο. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει ένας ποιητής τις συναντήσεις 

φωνηέντων στον στίχο είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Από την άλλη, μια συστηματική 

μελέτη του συγκεκριμένου μετρικού φαινομένου μπορεί να φανερώσει σημαντικές 

πτυχές του κειμένου,1 όπως είναι το λογοτεχνικό του είδος, αλλά και η πηγή των 

επιδράσεων που μπορεί να δέχτηκε.  

     Με τον όρο «συνίζηση» εννοούμε τη συνεκφώνηση σε μία συλλαβή  δύο (ή και 

τριών) γειτονικών φωνηέντων.2 «Είναι το ξεστόμισμα δύο φωνηέντων», όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Βουτιερίδης, «που βρίσκονται κοντά-κοντά, σαν ένα, 

δίχως να κάνουμε δίφτογγο. Δηλαδή δύο συλλαβές, που η μια έχει στο τέλος κ’ η 

άλλη στην αρχή φωνήεντο, λογαριάζονται για μία».3 Η συνίζηση 

πρωτοεμφανίζεται, σύμφωνα με τον Βουτιερίδη, ως πηγή ευφωνίας ήδη στην 

αρχαία ελληνική ποίηση. Οι αρχαίοι μετρικοί, όπως και μετέπειτα οι Βυζαντινοί, 

παροτρύνουν τους ποιητές της εποχής τους να χρησιμοποιούν όσο το δυνατό 

περισσότερο το συγκεκριμένο μέσο, ώστε να επιτύχουν καλύτερα ρυθμικά 

αποτελέσματα.4 Από την άλλη, στη νεοελληνική ποίηση το φαινόμενο της 

συνίζησης θα αποτελέσει ένα σημαντικό μετρικό ζήτημα που θα λάβει τεράστιες 

διαστάσεις, οδηγώντας μερίδα ποιητών στη χρήση της και άλλους πάλι στην 

αποφυγή της.   

     Το φαινόμενο της συνίζησης είναι γνωστό και στις ξένες μετρικές με τον όρο 

«synaloepha ή synalepha».5 Έχοντας τις ρίζες του πίσω στην λατινική ποίηση,6 

                                                           
1 Ολέσια Φέντινα, ’πού Δύσην στην Ανατολήν…’πού Ανατολήν στην Δύσην… Η μετρική ταυτότητα της 
κυπριακής ανώνυμης συλλογής (Ρίμες Αγάπης), ό. π., σ. 96. 
2 Θρασύβουλος Σταύρου, Νεοελληνική Μετρική, ό. π., σ. 27, Alex Preminger κ.α. (εκδ.), The New Princeton 
Encyclopedia of Poetry and Poetics, Princeton University Press, Princeton 1993, σ. 1260 και αλλού. 
3 Ηλίας Βουτιερίδης, Νεοελληνική στιχουργική, ό. π., σ. 144. Όπως αναφέρει και η Marina Nespor 
(Φωνολογία, μετάφραση: Αγγελική Ράλλη, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 1999, σ. 274), απαραίτητη προϋπόθεση 
του φαινομένου είναι η πρώτη από τις δύο συλλαβές να λήγει σε φωνήεν και η δεύτερη να αρχίζει από 
φωνήεν.  
4 Ηλίας Βουτιερίδης, Νεοελληνική στιχουργική, ό. π., σ. 141 - 143. 
5 Συγκεκριμένα ο όρος αυτός αναφέρεται στην εξωτερική συνίζηση. Όπως αναφέρει ο Aurelio M. Espinosa 
(«Synalepha and Syneresis in Modern Spanish», Hispania, τόμ. 7

ος
, τ.χ. 5 (Νοέμβριος 1924), σ. 301 – 302) με 

τον όρο αυτό εννοούμε τη συνένωση/συμπροφορά δύο ή και περισσοτέρων φωνηέντων που ανήκουν σε 
ξεχωριστές λέξεις. Τις περισσότερες φορές, όπως αναφέρει, συνεχίζοντας ο ίδιος μελετητής, έχουμε να 
κάνουμε με δύο μόνο φωνήεντα, το τελευταίο της πρώτης λέξης και το πρώτο της δεύτερης λέξης.  
6 Nigel Fabb and Morris Halle, Meter in poetry. A new theory, Cambridge University Press 2008, σ. 96, Alex 
Preminger κ.α. (εκδ.), The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, Princeton University Press 
1993, σ. 1260, Jean-Michel Gouvard, La versification, Presses Universitaires de France, Paris 1999, σ. 18, 
Edgar H. Sturtevant και Roland G. Kent, «Elision and Hiatus in Latin Prose and Verse», Transactions and 
Proceedings of the American Philological Association, τόμ. 46ος (1915), σ. 129 - 155 και Αναστάσιος Χ. 
Μέγας, Λατινική Μετρική, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 88. 
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είναι ευρέως διαδεδομένο κυρίως στις λατινογενείς στιχουργίες, όπως είναι η 

ιταλική, η πορτογαλική και η ισπανική.7 Στην αγγλική ποίηση αποτελούσε, σε 

αντίθεση με σήμερα, βασικό εργαλείο των ποιητών κατά τη διάρκεια του 17ου και 

18ου αιώνα, ενώ, αντίθετα, στη γαλλική στιχουργία το συγκεκριμένο φαινόμενο δεν 

συναντάται αφού ισχύουν άλλοι κανόνες, όπως για παράδειγμα το άφωνο -e στο 

τέλος λέξης, όταν ακολουθείται από άλλο φωνήεντο, συνήθως εκθλίβεται.8 Από 

την άλλη, στη γαλλική στιχουργία ονομάζουμε «συναίρεση» την εσωτερική 

συνίζηση, η οποία απαντάται συχνότατα, και διέπεται από πλήθος κανόνων. Κοινό 

τόπο πάντως στις σύγχρονες ξένες μετρικές αποτελεί η άποψη, όπως και στις 

νεοελληνικές, ότι η συνετή χρήση της συνίζησης μπορεί να είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματική τόσο στη μουσικότητα και τη μελωδικότητα του στίχου, όσο και 

στην πυκνότητα του περιεχομένου του.9   

     Ωστόσο «οι Έλληνες μετρικοί», όπως επισημαίνει ο Γαραντούδης, «δεν 

μελέτησαν ποτέ συστηματικά […] τη συνίζηση», παρά το γεγονός ότι η στιχουργική 

αυτή μορφή διαδραμάτισε «σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας 

της νεοελληνικής ποίησης».10 Αν και πολύ δύσκολο να γνωρίζουμε με ακρίβεια και 

σε βάθος την ιστορία των χρήσεων και της συχνότητας που παρουσιάζει η 

συνίζηση στα νεοελληνικά ποιητικά κείμενα, όπως αναφέρει ο ίδιος μελετητής 

συνεχίζοντας, εντούτοις σήμερα ξέρουμε πολύ καλά ότι «η διαφορετική 

στιχουργική αισθητική λογοτεχνικών περιόδων και σχολών πριμοδότησε και 

καθιέρωσε άλλοτε τη χασμωδία και άλλοτε τη συνίζηση ως όρο ρυθμικής 

ποιότητας». Για τον λόγο αυτό, ένας σύγχρονος αναγνώστης της νεοελληνικής 

ποίησης μπορεί εύκολα να διακρίνει ότι «το corpus των κειμένων της μοιράζεται σε 

δύο μεγάλες κατηγορίες, με διαφοροποιητικό κριτήριο τη λιγότερο ή περισσότερο 

σταθερή χρήση της συνίζησης ή της χασμωδίας».11    

     Η επιλογή της συνίζησης ή της χασμωδίας αποτελούσε, κατά τον 19ο αιώνα, 

ένα ζήτημα τόσο αισθητικό όσο και ιδεολογικό. «Ο παράγοντας από τον οποίον 

εξαρτήθηκε η επιλογή της συνίζησης ή της χασμωδίας ήταν ο βαθμός […] 

                                                           
7 Nigel Fabb and Morris Halle, Meter in poetry. A new theory, Cambridge University Press 2008, σ. 95 – 96, 
Aurelio M. Espinosa, «Synalepha and Syneresis in Modern Spanish», ό. π., σ. 307, Stefano Garzonio, «Italian 
and Russian Verse: Two Cultures and Two Mentalities», Studi Slavistici, τόμ. 3ος (2006), σ. 187 – 198 κ.α. 
8 Alex Preminger κ.α. (εκδ.), The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, ό. π., σ. 1260, Jean-
Louis Backes, Le Vers et Les Formes Poétiques dans la poésie française, Hachette, Paris 1997, σ. 57, Alain 
Frontier, La Poésie, Belin, Paris 1992, σ. 165 και Jean-Michel Gouvard, La versification, ό. π., σ. 20 – 22. Η 
συνίζηση αποφεύγεται τόσο στη μοντέρνα γαλλική ποίηση, όσο και στην αρχαία. Στην αρχαία μάλιστα το 
φαινόμενο, όπως αναφέρει ο Frédéric Deloffre (Le Vers français, Sedes, Paris 1969, σ. 110) εμφανιζόταν 
πολύ σπάνια, σε αντίθεση με τη χασμωδία. 
9 David Holton, Erotokritos, ό. π., σ. 35. 
10 Ευριπίδης Γαραντούδης, Πολύτροπος Αρμονία, ό. π., σ. 110. 
11 Ό. π., σ. 110 – 111.  
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προφορικότητας της ποιητικής γλώσσας», το κατά πόσο δηλαδή αυτή θα 

προσέγγιζε ή θα απομακρυνόταν από την καθομιλουμένη ελληνική γλώσσα.12 

Έχοντας λοιπόν ως γνώμονα αυτό το στοιχείο, δημιουργήθηκε ομάδα ποιητών 

που υποστήριζε ένθερμα τη συνίζηση και η αντίθετη ομάδα στων οποίων τα 

κείμενα δέσποζε το μετρικό φαινόμενο της χασμωδίας. Συγκεκριμένα, «τα ποιητικά 

έργα που εντάσσονται στη δημοτικιστική παράδοση διακρίνονται για τη 

συστηματική χρήση της συνίζησης», αφού αυτή χρησιμοποιείται και στην 

καθομιλουμένη γλώσσα. Αντίθετα, στη σε καθαρεύουσα λογοτεχνία εφαρμόζεται 

πιστά η χασμωδία.13 

     Η πρώτη αθηναϊκή σχολή, ακολουθώντας τα βήματα των Φαναριωτών, 

προχώρησε σε συστηματική χρήση της χασμωδίας, ασκώντας παράλληλα 

αυστηρή κριτική στην επτανησιακή σχολή για τη χρήση της συνίζησης. «Η 

συνίζηση επικρίθηκε από αισθητική πλευρά ως κακοφωνία κι από ιδεολογική 

πλευρά ως ξενισμός, συγκεκριμένα ιταλισμός».14 Η συνίζηση εξακολουθούσε να 

                                                           
12 Ό. π., σ. 111. 
13 Ό. π., σ. 111. 
14 Ό. π., σ. 111. «Η ιταλική ποίηση», όπως επισημαίνει η Ολέσια στη διατριβή της (ό. π., σ. 96) «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» ή αρχίζουν με φωνήεν, ένα μεγάλο ποσοστό τους. 
(βλ. επίσης για το θέμα αυτό: Stefano Garzonio, «Italian and Russian Verse: Two Cultures and Two 
Mentalities», Studi Slavistici, τχ. 3, (2006), σ. 191)  «Η συνίζηση στην Ιταλική», αναφέρει η ίδια συνεχίζοντας, 
«σαν φαινόμενο δεν έχει μόνο μετρική υπόσταση, δεν είναι δηλαδή μόνο ένα τεχνικό μέσο που προσφέρει 
μεγαλύτερη χωρητικότητα στον στίχο. Η συχνή χρήση της, και ιδιαίτερα στη γρήγορη ομιλία, είναι 
χαρακτηριστική και για τη μη ποιητική γλώσσα». Εξάλλου, δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός «ότι στην 
ιταλική μετρική 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». Ωστόσο, στον ελληνικό λογοτεχνικό χώρο, η προσέγγιση του θέματος αυτού, όπως 
επισημάναμε πιο πάνω, είναι αρκετά διαφορετική με ποικίλες συζητήσεις και διαφωνίες για τον ρόλο των δύο 
μετρικών μέσων της συνίζησης και της χασμωδίας, ακόμα και σήμερα. Για παράδειγμα, εκτός από την 
αρνητική εικόνα που επικρατεί για τη χασμωδία, υπάρχει και η σύγχρονη θετική τάση που προσπαθεί να την 
απενοχοποιήσει αναδεικνύοντας τον λειτουργικό της ρόλο μέσα στον στίχο. Βλ. πρόχειρα: Ναταλία 
Δεληγιαννάκη, «Ζητήματα χρήσης ή μη της συνίζησης σε παλαιότερα έμμετρα κείμενα», Neograeca Medii 
Aevi V. Αναδρομικά και Προδρομικά. Approaches to Texts in Early Modern Greek, επιμ. Elizabeth Jeffreys και 
Michael Jeffreys, Οξφόρδη 2005, σ. 169 – 178∙ Wim Bakker, «Η χασμωδία σε κρητικά κείμενα της ακμής», 
Αρχές της νεοελληνικής λογοτεχνίας: πρακτικά του δεύτερου διεθνούς συνεδρίου “Neograeca Meddi Aevi” 
(Βενετία, 7-10 Νοεμβρίου 1991), τόμ. 1

ος
, επιμ. Νικόλαος Μ. Παναγιωτάκης, Ελληνικόν Ινστιτούτον Βενετίας, 

Βενετία 1993∙ και J. A. Aldama, «Συναλοιφή, αφαίρεση, κράση, έκθλιψη και διαλοιφή στα δημώδη βυζαντινά 
κείμενα: οι διασκευές Τ και Α του Διγενή Ακρίτα», Neograeca Medii Aevi V. Αναδρομικά και Προδρομικά. 
Approaches to Texts in Early Modern Greek, ό. π., σ. 153 – 168. «Η ύπαρξη της συνίζησης στην ελληνική 
ποίηση», επισημαίνει η Ολέσια (ό. π., σ. 97) «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». Ακόμη και ο Καβάφης (Κ. Π. Καβάφης, «Η συνάντησις των 
φωνηέντων εν  τη προσωδία», Τα Πεζά (1882–1931), επιμ. Μ. Πιερής, Ίκαρος, Αθήνα 2003, σ. 252), ένθερμος 
υποστηρικτής της συνίζησης γράφει για τη συνίζηση και την ιταλική γλώσσα: «Ας παρατηρήσω εδώ περί 
Ιταλικής προσωδίας ότι δεν είμαι της ιδέας να βασισθώμεν πάρα πολύ επ’ αυτής και να την εφαρμόσωμεν εις 
την γλώσσαν μας. Η γλώσσα μας έχει ικανάς διαφοράς από την Ιταλικήν. Εις την δημώδη ο αριθμός των 
λέξεων των ληγουσών και αρχιζουσών με φωνήεν είναι μικρότερος παρά εις την Ιταλικήν ώστε μέτρα προς 
αποφυγήν της συχνής χασμωδίας επιβάλλονται εις τους Ιταλούς περισσότερον παρά εις ημάς. Αι λέξεις αι 
τονιζόμεναι εις την λήγουσαν και αι λέξεις αι αρχίζουσαι με τονισμένον φωνήεν είναι περισσότεραι εις ημάς 
παρά εις τους Ιταλούς, όθεν συχνότερον συμβαίνει να συναντώνται εις τους στίχους μας δύο τονισμένα 
φωνήεντα, περίστασις εις την οποίαν η έκθλιψις ή η συνεκφώνησις είναι πολύ δυσάρεστος». Για τις απόψεις 
που διατυπώνει ο Καβάφης στα θέματα των φωνηεντικών συναντήσεων βλ. επίσης στο Μιχάλης Πιερής, 
«Περί της στιχουργίας του Καβάφη», Η ελευθέρωση των μορφών. Η ελληνική ποίηση από τον έμμετρο στον 
ελεύθερο στίχο (1880 – 1940), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1996, σ. 125 – 153. 
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επικρίνεται ως ξενόφερτη κακοφωνία ως και τα τέλη του 19ου αιώνα.15 Από την 

άλλη πλευρά, οι ποιητές της Επτανησιακής Σχολής, «έντονα επηρεασμένοι από 

την ιταλική στιχουργία, υπερασπίστηκαν σθεναρά με την ποιητική πράξη αλλά και 

τη θεωρία τους το δικαίωμά τους να καλλιεργούν τη συνίζηση ως καίριο μέσο για 

την επίτευξη μιας διαφορετικά νοούμενης ποιητικής αρμονίας».16 Η γενιά του 

1880, και ειδικά ο Παλαμάς, ακολουθώντας τα βήματα της επτανησιακής 

στιχουργίας, θεωρητικοποίησε τη συνίζηση «ως αναγκαίο όρο της ποιητικής 

ευφωνίας και καταδίκασαν τη χασμωδία ως δείγμα απαράδεκτης στιχουργικής 

αδεξιότητας».17    

     Τα ποικίλα μετρικά εγχειρίδια που γράφτηκαν στη συνέχεια υπό το πνεύμα της 

δημοτικιστικής ποίησης «αντιμετώπισαν τη χασμωδία όχι με ιστορική οπτική ως 

υπαρκτή στιχουργική μορφή της νεοελληνικής ποίησης ή οποία αξίζει να μελετηθεί 

και να περιγραφεί, αλλά με δογματικό και κανονιστικό τρόπο, ως μετρική ατέλεια ή 

ρυθμικό ατόπημα που ο καλός ποιητής οφείλει να αποφεύγει».18 Η τελική 

εδραίωση της άποψης και η σύμφωνη γνώμη, τόσο ποιητών, όσο και μελετητών 

ότι η συνίζηση συνιστά βασικό προτέρημα του στίχου, ενώ η χασμωδία 

μειονέκτημα του ποιητικού λόγου, υπαγόρευσαν στο παρελθόν και επηρεάζουν 

ακόμη και σήμερα την ανάγνωση ενός μέρους τουλάχιστον της παραδοσιακής μας 

ποίησης. Ελάχιστοι ήταν εκείνοι που αμφισβήτησαν στην σύγχρονη εποχή την 

κυρίαρχη αντίληψη για την υποχρεωτική παρουσία της συνίζησης στην ακουστική 

της ποίησης.19     

      Ο Παλαμάς λοιπόν, υπέρμαχος της ποιητικής αρμονίας, βασικό συστατικό της 

οποίας, κατά τη γνώμη του είναι και η συνίζηση, με το πέρασμα του χρόνου 

μειώνει στο ελάχιστο τις χασμωδίες σε ολόκληρό του το έργο. Ο μελετητής των 

                                                           
15 Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο αντλώ από τη μελέτη του Γαραντούδη (Πολύτροπος Αρμονία, ό. π., 
σ. 111) η αρνητική κρίση του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή, για τη μετρική του Σολωμού, ο οποίος γράφει: «εις 
διάλεκτον μιξοιταλίζουσαν και εις στιχουργίαν, διά τε το ατελές των ομοικαταληξιών και διά των φωνηέντων 
τας συνιζήσεις, Ιταλικόν έχοντα χαρακτήρα, ηναγκάσθη να γράψη, όταν Ιταλιστί δεν έγραφεν, ο Ζακύνθιος 
Διονύσιος Σολωμός». 
16 Ευριπίδης Γαραντούδης, Πολύτροπος αρμονία, ό. π., σ. 112. 
17 Ό. π., σ. 112.  
18 Ό. π., σ. 112. Ενδεικτικά να αναφερθούμε σε τρεις βασικές νεοελληνικές μετρικές, οι οποίες συμφωνούν στο 
ότι η συνίζηση αποτελεί θετικό στοιχείο για τον στίχο: Θ. Σταύρου: «γενικά, η συνίζηση είναι πηγή αρμονίας∙ 
δίνει στο στίχο ένα λύγισμα, ένα κυμάτισμα, μια θηλυκή χάρη∙ ενώ ο χωρίς συνάντηση φωνηέντων στίχος είναι 
πιο αυστηρός, πιο αρρενωπός, πιο δωρικός» (σ. 37)∙ Ηλίας Βουτιερίδης: «γενικά η συνίζηση στο νεοελληνικό 
στίχο είναι ένα από τα σημαντικώτερα γνωρίσματα της καλής τεχνικής του και της αρμονικότητάς του. Για 
τούτο κ’ η χρησιμοποίησή της στηρίζεται επάνω σε νόμους, που μόνο η καλαισθησία του στιχουργού μπορεί 
να τους ξεχωρίζη σε όλα τα καθέκαστά τους. […] Η χρησιμοποίηση της συνίζησης [...] είναι ένα από τα 
βαθύτερα και σημαντικώτερα μυστικά της καλής στιχουργίας» (σ. 145) και Γ. Σαραλής(Νεοελληνική μετρική, 
Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα 1991

2
, σ. 19 – 22), ο όποίος ισχυρίζεται ότι για να διαβαστεί ένας στίχος 

σωστά χωρίς να χάσει τη μουσικότητα και το ρυθμό του πρέπει να γίνει η χρήση της συνίζησης. Βλ. επίσης 
τον επόμενο κεφάλαιο για τις αντίθετες απόψεις που επικρατούν όσον αφορά το φαινόμενο της χασμωδίας.  
19 Ένας από αυτούς είναι και ο Κώστας Βάρναλης του οποίου την άποψη παραθέτει ο Γαραντούδης (ό. π., σ. 
112) ως χαρακτηριστικό παράδειγμα. 
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φωνηεντικών συναντήσεων στο έργο του Παλαμά δεν θα πρέπει να αγνοεί τα 

παραπάνω ιστορικά δεδομένα, αφού τα παλαμικά έργα που εξετάζονται γράφονται 

μετά από μια περίοδο έντονης πολεμικής, μεταξύ των δύο αντίπαλων οχυρών, της 

χασμωδίας (Αθηναϊκή σχολή) και της συνίζησης (Επτανησιακή σχολή), που 

οδήγησε τελικά στη “νίκη” της συνίζησης με τη δημοτικιστική ποίηση της γενιάς του 

1880. 

     Δεν είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια η αποτελεσματικότητα που έχει 

η συνίζηση μέσα στον στίχο, αλλά και η διαφορά που κάνει το συγκεκριμένο 

φαινόμενο ανάμεσα σε ένα στίχο που υπάρχει και σε ένα άλλο που δεν 

παρουσιάζεται καθόλου. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η κατάργηση των ορίων των 

λέξεων, δηλαδή η εξωτερική συνίζηση, επηρεάζει άμεσα και καθοριστικά τον 

ρυθμό ενός στίχου. Το στοιχείο αυτό αποτελεί το σημαντικότερο αποτέλεσμα που 

επιφέρει η συνίζηση στον στίχο∙20 στοιχείο το οποίο δεν μπορεί να εξασφαλιστεί 

ούτε με την έκθλιψη, αλλά ούτε και με την αφαίρεση. Για να γίνει αντιληπτό το πιο 

πάνω αντιπαραβάλλονται οι εξής στίχοι: 

 
Μαζή ξεσχίζουν την καρδιά και τήνε βαλσαμώνουν,            (Τ.Π, σ. 78) 

Δεχτήτε το λαχταριστό κι ακούστε το με πόνο                      (Υ.Α, σ. 181) 

 

ή οποιονδήποτε άλλο στίχο που δεν παρουσιάζει το φαινόμενο της συνίζησης και 

δεν επηρεάζεται καθόλου από αυτό, με στίχους, όπως: 

 
Μην τρέμετε ∙ είμαι   η ταπεινή, κ’ εγώ   είμαι   όλου του κόσμου         (Φ.Β, σ. 32) 
να   είναι το φέγγος του   άσβυστο κ’ εσύ   ουρανός του να   είσαι        (Φ.Β, σ. 96) 

μόνο   οι πολλοί   αγωνίζονται, μα   οι διαλεχτοί   αγναντεύουν          (Φ.Β, σ. 120) 

 

     Στα πιο πάνω παραδείγματα, όπου πρωταγωνιστεί η συνίζηση, διαπιστώνεται 

ξεκάθαρα ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο επηρεάζει άμεσα τα όρια των λέξεων του 

στίχου, καθώς επίσης και τη ρυθμική ροή ολόκληρου του στίχου.21  

     Εκτός αυτού, ένα άλλο βασικό στοιχείο που πρέπει να σημειωθεί ως 

αποτέλεσμα της συσσώρευσης δύο ή και τριών φωνηέντων σε μία μόνο μετρική 

συλλαβή είναι η ευφωνία του στίχου και η μελωδική του απαλότητα. Η συνίζηση 

αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για τον έλεγχο της ηχητικής δομής του στίχου.22 Η 

                                                           
20 Ναταλία Δεληγιαννάκη, On the Versification of Erotokritos, ό. π., σ. 74. 
21 Ό. π., σ. 74. 
22 Ό. π., σ. 74. 
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σωστή επομένως και επιδέξια διαχείριση των γειτονικών φωνηέντων δημιουργεί 

συνήθως23 ένα ευχάριστο ηχητικό αποτέλεσμα στα αυτιά του σημερινού 

αναγνώστη. Αυτή ακριβώς η ευφωνική λειτουργία μπορεί να εντοπιστεί πολύ 

συχνά στους στίχους όπου εμφανίζονται συνιζήσεις, ξεχωρίζοντάς τους από 

αυτούς που δεν παρουσιάζουν το φαινόμενο. Τέλος, ο αριθμός των λέξεων σε ένα 

στίχο μπορεί να αυξηθεί με τη χρήση της συνίζησης, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό 

για το νόημα του στίχου μιας γλώσσας, που είναι όπως η νεοελληνική 

πολυσυλλαβική.  

     Ο Παλαμάς οδηγήθηκε στη χρήση της συνίζησης από πολύ νωρίς με έναν 

ιδιαίτερα έντεχνο τρόπο, πράγμα που διαπιστώνεται τόσο από τα αυξημένα 

ποσοστά εμφάνισής της, σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά άλλων ομότεχνων 

του,24 όσο και από τις επιτηδευμένες, και μερικές φορές εξεζητημένες, χρήσεις της.  

     Πριν προχωρήσουμε σε ποσοστά, θα πρέπει να γίνει σαφής η διαφορά που 

υπάρχει ανάμεσα στη γραμματική συνίζηση και τη μετρική συνίζηση. Στη 

γραμματική, η συνίζηση έχει μιαν εντελώς διαφορετική σημασία. Όπως αναφέρει ο 

Σταύρου, η γραμματική αναφέρει ότι στις λέξεις, για παράδειγμα, συκιά, ραβδιά, 

μηλιά, χωριά, χεριά, αχλαδιά γειτονιά, εκκλησιά κτλ γίνεται συνίζηση με 

αποτέλεσμα η καθεμιά λέξη να «έχει μια συλλαβή λιγότερη από όσες είχε 

παλαιότερα. Αυτό για τη μετρική είναι αδιάφορο∙ το τι έπαθαν οι λέξεις είναι ζήτημα 

της ιστορίας τους». Στον στίχο μετριούνται «τόσες συλλαβές όσες είναι σήμερα, 

και λόγος για γραμματική συνίζηση δε γίνεται». «Μετρική συνίζηση», όπως 

επισημαίνει ο Σταύρου, «είναι να λες βία (όχι βιά) και να το λογαριάζης 

μονοσύλλαβο, σοφία και να το λογαριάζης δισύλλαβο […] στην απαγγελία των 

στίχων ακούγονται και τα δύο φωνήεντα που παθαίνουν συνίζηση, δεν 

παραλείπεται κανένα, προφέρονται όμως πολύ γρήγορα, σε ένα χρόνο και έτσι 

κρατιέται ο ρυθμός».25 Ο προσωδιακός κανόνας δηλαδή του συγκεκριμένου 

φαινομένου έχει την ιδιότητα να μειώνει τον αριθμό των συλλαβών ενός στίχου 

συμπροφέροντας κάποια φωνήεντα χωρίς αυτά να χάνουν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους.26 

     Αρχίζοντας από τον πίνακα των συνιζήσεων και τη σταδιακή αύξησή τους, 

παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα:  
                                                           
23 Συνήθως, αφού ορισμένες φορές, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, ο ποιητής προσφεύγει και σε τραχιές 
συνιζήσεις εσκεμμένα για λόγους εμφατικούς κτλ. 
24 Παράδειγμα αποτελεί ο Κρητικός του Σολωμού με 47,7%, οι δεκαπεντασύλλαβοι του Καρυωτάκη που δεν 
ξεπερνούν το 66,66% και το Μήτηρ Θεού του Σικελιανού του οποίου οι συνιζήσεις ανέρχονται στο 75,17%. Για 

περισσότερα βλ. παρακάτω σελίδες. 
25 Θρασύβουλος Σταύρου, Νεοελληνική Μετρική, ό. π., σ. 28. 
26 Marina Nespor, Φωνολογία, ό. π., σ. 273 – 274. 
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Τα τραγούδια 
της πατρίδος 

μου 
(1437 

15σύλλαβοι) 

Ο Ύμνος της 
Αθηνάς 

(591 
15σύλλαβοι) 

Τα μάτια της 
ψυχής μου 

(820 
15σύλλαβοι) 

Η Ασάλευτη 
Ζωή 
(509 

15σύλλαβοι) 

Η φλογέρα 
του βασιλιά 

(4170 
15σύλλαβοι) 

Βωμοί 
(2809 

15σύλλαβοι)  

Ξανατονισμένη 
Μουσική 

(729 
15σύλλαβοι) 

Φωνηεντικές 
Συναντήσεις 
(συνιζήσεις 

και 
χασμωδίες) 

1179 532 825 632 4086 2787 846 

Συνιζήσεις 
(εσωτερικές 

και 
εξωτερικές) 

406 
34,4% 

341 
64% 

560 
67,8% 

485 
76,74% 

3492 
85,5% 

2397 
86,04% 

731 
86,4% 

      

     Μελετώντας λοιπόν τον πίνακα παρατηρούμε, αρχίζοντας από την πρώτη 

ποιητική συλλογή, Τα Τραγούδια της Πατρίδος μου, ότι εντοπίζονται 406 

συνιζήσεις μέσα σε σύνολο 1437 στίχων27, δηλαδή ποσοστό 34,4% των 

συνολικών φωνηεντικών συναντήσεων της συλλογής. Ο Ύμνος της Αθηνάς 

παρουσιάζει, από την άλλη, ένα αυξημένο κατά πολύ ποσοστό συνιζήσεων, 

σχεδόν το διπλάσιο, φτάνοντας το 64%. Προχωρώντας στο τρίτο παλαμικό έργο 

που εξετάζεται, Τα Μάτια της Ψυχής μου, το ποσοστό εμφάνισης της συνίζησης 

αγγίζει το 67,8%, ενώ στο τέταρτο (Ασάλευτη Ζωή) το ποσοστό αυξάνεται κατά 

10% περίπου, φτάνοντας το 76,74%. Έκπληξη προκαλεί, παράλληλα, το ποσοστό 

των συνιζήσεων στη Φλογέρα του Βασιλιά, το οποίο φτάνει στο εντυπωσιακό 

ποσοστό του 85,5% σε σύνολο 4170 στίχων. Τέλος, καταλήγοντας στους Βωμούς 

και την Ξανατονισμένη Μουσική οι συνιζήσεις εμφανίζονται στα ίδια περίπου 

ποσοστά με ελάχιστη άνοδο να σημειώνεται τόσο στο πρώτο έργο, 86,04%, όσο 

και στο δεύτερο, 86,4%. Από μια πρώτη ματιά των συγκεκριμένων ποσοστών, 

μπορεί εύκολα κανείς να διαπιστώσει τη συνεχή «εργαστηριοποίηση» του 

παλαμικού δεκαπεντασύλλαβου, που παρατηρείται από τη μια με την αυξανόμενη 

προτίμηση του ποιητή προς τη συνίζηση, και από την άλλη με την φθίνουσα 

πορεία που παίρνουν τα ποσοστά εμφάνισης της χασμωδίας. 

     Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σταθούμε λίγο στα ποσοστά εμφάνισης της 

συνίζησης στα τρία τελευταία παλαμικά έργα που εξετάζονται, στη Φλογέρα του 

Βασιλιά, στους Βωμούς και στην Ξανατονισμένη Μουσική. Τα ποσοστά 

συνιζήσεων των τριών αυτών έργων, όπως παρουσιάστηκαν πιο πάνω «δεν 

αποκτούν την πλήρη τους σημασία παρά μόνο αν συσχετιστούν με τα διαφορετικά 

                                                           
27 Ο υπολογισμός της συνίζησης έγινε μόνο στους δεκαπεντασύλλαβους στίχους, τόσο στα Τραγούδια της 
Πατρίδος μου, όσο και στα υπόλοιπα παλαμικά έργα που εξετάζονται. Δεν συνυπολογίσαμε στις μετρήσεις 
μας στίχους μικρότερους που περιέχονται στα έργα. Παράλληλα, να αναφέρουμε ότι σε κανένα έργο δεν 
υπολογίζεται η «ασθενική μορφή» (για τον όρο βλ. Α. Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 
61) συνίζησης με τον τύπο «κι» του συμπλεκτικού συνδέσμου, καθώς επίσης και τη χρήση του ολόγραφου 
«και» πριν από φωνήεν. 
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ποιητικά είδη»,28 τα οποία καλλιεργεί ο Παλαμάς στα τρία αυτά έργα. Είναι γνωστό 

ότι ο ίδιος ο Παλαμάς έχει χαρακτηρίσει τη Φλογέρα του Βασιλιά «επικό Ύμνο»29, 

χαρακτηρισμός ο οποίος παραπέμπει, όπως αναφέρει η Σαμουήλ, τουλάχιστον, 

ως προς το πρώτο συνθετικό του, «σε μια στιχουργία ρωμαλέα και αρρενωπή, την 

οποία απαιτεί η ηρωική ποίηση».30 Εντούτοις, το ποσοστό των συνιζήσεων στο 

συγκεκριμένο έργο είναι πάρα πολύ υψηλό. Και αυτό γιατί, «η επική διάθεση, που 

θα έπρεπε, σύμφωνα με την ποιητική πρόθεση, να χαρακτηρίζει τη σύνθεση, 

απωθείται συχνά σε δεύτερο πλάνο, προβάλλοντας ως επικρατέστερο το λυρικό 

στοιχείο, με αποτέλεσμα το έργο αυτό του Παλαμά να παρουσιάζει την ιδιότυπη 

μορφή του επικολυρικού ύμνου».31 Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στους Βωμούς, 

όπου ο Παλαμάς,32 όπως είδαμε, στον «Πρόλογό» του επιχειρεί να εξηγήσει την 

«τριπλή διάθεση» που διακατέχει τα ποιήματα της συλλογής αυτής. Και λέγοντας 

τριπλή διάθεση εννοούσε, όπως ο ίδιος σημειώνει, αρχικά «μια διάθεση 

περισσότερο επική για να κάμη πλάσματα της τέχνης κάποια διαλεχτά 

φαντάσματα της σκέψης [του], […] μια διάθεση καθαρώτερα λυρική για να 

συγκεντρώση στο στίχο και να τα εξομολογηθή, αισθήματα και περιστατικά 

ιδιαίτερα» και τέλος «μια διάθεση μαζί επική και λυρική για να ταιριάση τη 

συγκίνηση του υποκειμένου προς τα τρομακτικά πρμάγματα των τωρινών καιρών 

που συμπλέκουν σε πόλεμο μικρούς και μεγάλους, έθνη και φύλα, πατρίδες και 

πολιτείες».33 Ωστόσο, τα υψηλά ποσοστά συνίζησης σε όλα τα ποιήματα της 

συλλογής μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι για ακόμη μια φορά η επική διάθεση 

που θα έπρεπε να διαπνέει το έργο έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Από την άλλη, ο 

ίδιος ο Παλαμάς έχει επισημάνει τον λυρικό χαρακτήρα των μεταφρασμένων 

ποιημάτων της Ξανατονισμένης Μουσικής σε αρκετά σημεία στα προλογικά του 

σημειώματα.34 Το γεγονός αυτό δίνει μια λογική εξήγηση για τον μεγάλο αριθμό 

συνιζήσεων στους στίχους της συλλογής. Η «λυρική μεγαλειότητα»35 που 

διακατέχει τα ποιήματα της Ξανατονισμένης Μουσικής και ο συνακόλουθος 

περιορισμός της περιγραφής γεγονότων, που χαρακτηρίζουν τη συλλογή, δεν 

                                                           
28 Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 61.  
29 Βλ. Άπαντα, τόμ. 5

ος
, σ. 524: «Στο σύνολό του το ποίημα, επικολυρικό ή, καθαρώτερα, επικός Ύμνος».  

30 Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 62. 
31 Ό. π., σ. 62∙ βλ. επίσης Αιμίλιος Χουρμούζιος, Ο Παλαμάς και η εποχή του, ό. π., σ. 322: «Η Φλογέρα του 
Βασιλιά είναι μάλλον ένας επικολυρικός ύμνος με πρόσβαρο το λυρικό στοιχείο, τόσο που σε ορισμένα σημεία 

του συνθέματος η επική διάθεση φαίνεται μάλλον επικουρική και κάποτε μάλιστα ολότελα αμελημένη».  
32 Παλαμάς  Κωστής, «Η ποιητική μου», Άπαντα, τόμ. 10

ος
, ό. π., σ. 415 – 573. 

33 Παλαμάς  Κωστής, «Πως ζη ο ποιητής με το έργο του», Άπαντα, τόμ. 10
ος

, ό. π., σ. 531. 
34 Βλ. «Προλογικά Σημειώματα» στο Άπαντα, τόμ. 11

ος
, σ. 199 – 215: «δείχνω μόνο και σ’ αυτά κάτι σαν 

απόκομμα του λυρικού μου εαυτού […], όσο κι αν αφειδώς μέσα του προχύνει τη λυρική του μεγαλειότητα […] 
[Τα μεταφρασμένα ποιήματα] είναι μέσα στη λυρική τους αποθέωση».  
35 Χαρακτηρισμός του ίδιου του Παλαμά. Βλ. «Προλογικά Σημειώματα» στο Άπαντα, τόμ. 11

ος
, σ. 202. 
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μπορούσαν να επιτευχθούν παρά με την ευφωνική λειτουργία πυκνών 

συνιζήσεων.  

     Προχωρώντας στο θέμα της συχνότητας των φωνηεντικών συναντήσεων στους 

στίχους των παλαμικών έργων που εξετάζονται διαπιστώνουμε ότι στη Φλογέρα 

του Βασιλιά και στους Βωμούς εντοπίζονται στίχοι όπου συσσωρεύονται έως και 

πέντε συνιζήσεις, και ορισμένες φορές σε σημεία έντονης νοηματικής παύσης. Στα 

υπόλοιπα έργα το φαινόμενο αυτό είναι ανύπαρκτο. Παρά το γεγονός ότι στην 

Ξανατονισμένη Μουσική, τα ποσοστά συχνότητας των συνιζήσεων είναι ελαφρώς 

υψηλότερα από εκείνα της Φλογέρας, δεν εμφανίζεται κανένας στίχος με πέντε 

συνιζήσεις. Ο πίνακας που ακολουθεί αναδεικνύει μια σφαιρική και πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα του φαινομένου: 

 

Αριθμός 
συνιζήσεων 

σε κάθε στίχο 

Τα τραγούδια της 
πατρίδος μου 

(1437  
15σύλλαβοι ) 

Ο Ύμνος της 
Αθηνάς 

(591 
15σύλλαβοι) 

Τα μάτια της 
ψυχής μου 

(820 
15σύλλαβοι) 

Η 
Ασάλευτη 

Ζωή 
(509 

15σύλλαβ
οι) 

Η φλογέρα 
του βασιλιά 

(4170 
15σύλλαβοι) 

Βωμοί 
(2809 

15σύλλαβ
οι) 

Ξανατονισμένη 
Μουσική 

(729 
15σύλλαβοι) 

0΄ 
1056 

73,4% 
337 
57% 

390 
47,5 

200 
38,6% 

1784 
42,8% 

1160 
41,3% 

287 
39,4% 

1΄ 
331 
23% 

187 
31,6% 

304 
37% 

189 
36,4% 

1548 
37,1% 

1064 
37,9% 

218 
29,8% 

2΄ 
44 
3% 

56 
9,4% 

107 
13% 

97 
18,7% 

673 
16,1% 

453 
16,1% 

169 
23,2% 

3΄ 
6 

0,4% 
10 

1,6% 
17 
2% 

26 
5% 

140 
3.3% 

98 
3,5% 

45 
6,2% 

4΄ 
0 

0% 
1 

0,16% 
2 

0,24% 
6 

1,2% 
21 

0,5% 
32 

1,1% 
10 

1,4% 

5΄ 
0 

0% 
0 

0% 
0 

0% 
0 

0% 
4 

0,09% 
1 

0,03% 
0 

0% 

6΄ 
0 

0% 
0 

0% 
0 

0% 
0 

0% 
0 

0% 
1 

0,03% 
0 

0% 
 

     Όπως παρατηρούμε, οι στίχοι όπου απουσιάζει η συνίζηση προφανώς είναι οι 

περισσότεροι  σε όλα τα έργα, εκτός από την Ξανατονισμένη Μουσική, όπου 

υπερνικούν οι στίχοι με μία συνίζηση. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι όσο 

περνούν τα χρόνια, οι στίχοι χωρίς έστω και μία συνίζηση μειώνονται αισθητά. 

Ξεκινώντας από τα Τραγούδια της Πατρίδος μου, όπου επτά στους δέκα στίχους 

σχεδόν δεν έχουν συνίζηση, φτάνουμε στην Ξανατονισμένη Μουσική, όπου 

συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο∙ επτά στους δέκα στίχους εμφανίζουν συνίζηση. 

Παράλληλα, παρατηρούμε ότι οι στίχοι χωρίς συνίζηση στην Ασάλευτη Ζωή είναι 

λιγότεροι από εκείνους στη Φλογέρα του Βασιλιά και στους Βωμούς. Ακολούθως, 

ως προς τους στίχους που παρουσιάζουν το συγκεκριμένο φαινόμενο, οι στίχοι με 

μία συνίζηση είναι οι περισσότεροι σε όλα τα έργα. Ακολουθούν οι στίχοι με δύο 

συνιζήσεις, που κυμαίνονται από το 3% των στίχων μέχρι και το 22,8%. Στίχοι με 

περισσότερες από δύο συνιζήσεις είναι σαφώς λιγότεροι και σπανιότεροι. Ακόμα 
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πιο σπάνιες είναι οι περιπτώσεις στίχων με πέντε συνιζήσεις, οι οποίες απαντούν 

μόνο σε δύο έργα. Τέλος, στους Βωμούς εντοπίζεται ο μοναδικός στίχος σε όλα τα 

έργα με έξι συνιζήσεις (βλ. παράδειγμα 5). Παραθέτω ορισμένους 

δεκαπεντασύλλαβους από τη Φλογέρα του Βασιλιά και τους Βωμούς οι οποίοι 

αποτελούν τις σπανιότερες, πλην όμως πολύ ενδιαφέρουσες, περιπτώσεις με τις 

περισσότερες συνιζήσεις: 

 

 ι βράχοι , οι βράχοι , οι βράχοι σου, στης γης σου   ολόθροι το   έμπα, 

 (Φ.Β., σ.71) 

Και   οι Μέδουσες που   αψήφησες, κ’ η   Ελένη , αμάλαγο   άνθος 

 ( ωμοί., σ.34) 

 λα   είν’ αφροί και   ονείρατα,  ιατί   ο  ε ός που   υπάρχει 

 (Φ.Β., σ.77) 
να   η θάλασσα, να   η θάλασσα, να   η θάλασσα , η μαυλίστρα  

                                                                                                                  ( ωμοί., σ.19) 

Αγάπη   ακέρια , αγάπη   ακέρια , αγάπη , αγάπη,   αγάπη! 

 ( ωμοί., σ.111) 
 ατρεί ας που   είν’ όλη   από χαρά, ζω ής που   είν’ όλη   απ’ άνθια.  

 (Φ.Β., σ.91) 
Της νέ ας λατρεί ας τ’ ασκητικά και τ’ ά υλα , εσείς οι   αρχαίοι 

 (Φ.Β., σ.94) 

 

     Η ύπαρξη πολλών συνιζήσεων σε ένα στίχο είναι ένα γενικό χαρακτηριστικό 

γνώρισμα του παλαμικού στίχου. Αποτελώντας δείγμα απόλυτου λυρικού 

στοιχείου, αρμονίας και μελωδικότητας ελκύει την προσοχή του κάθε αναγνώστη 

και αποκρυσταλλώνει τη στιχουργική θεωρία του Παλαμά, σύμφωνα με την οποία: 

«[η συνίζηση] είναι νόμος γλωσσικός και ρυθμικός, στοιχείο του στίχου, πηγή 

αρμονίας. [...] Με αυτή πλανάται η κοίτη του ρυθμικού ποταμού και το ρέμα της 

αρμονίας χύνεται πιο περίσσιο. [...] Χωρίς εκείνη μέτρο ποιητικό δεν υπάρχει, μα 

σφυροκόπημα, τυμπανοχτύπημα, βούισμα, κουδούνισμα, και τικ τακ ωρολογιού. 

[...] με αυτήν ο χρόνος, ή ο τόνος, δεν αλλάζει, μόνον ο ήχος αλλάζει, 

στρογγυλαίνει, γίνετ’ ομορφώτερος, η συλλαβή δυναμώνει, από άσαρκη που ήταν 

και ξερή, μεστώνει, ξεχειλίζει από χυμό, σαν καρπός μέσα στην ώρα του».36 Οι 

παραπάνω στίχοι αποτελούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου η κατάργηση 

των ορίων των λέξεων είναι απολύτως αισθητή με αποτέλεσμα να επηρεάζει 

                                                           
36 Κωστής Παλαμάς, «Μετρικά», Άπαντα, τόμ. 6

ος
, ό. π., σ. 147 – 148. 
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άμεσα, όπως φαίνεται ξεκάθαρα, τον ρυθμό  τους. Ο στίχος γίνεται απαλότερος 

και πιο ευχάριστος στο αυτί, καθώς η μία λέξη ξεχύνεται αδιάκριτα μέσα στην 

άλλη.37 Επιπλέον η έντονη εμφάνιση της συνίζησης έχει ως αποτέλεσμα ο ρυθμός 

να γίνεται ταχύτερος στους συγκεκριμένους στίχους.  Η εναλλαγή αυτή της 

ταχύτητας που παρατηρείται οδηγεί στην παραγωγή αντιθέσεων στον ρυθμό των 

στίχων. Η μονοτονία του ιαμβικού ρυθμού διακόπτεται και ο στίχος διακατέχεται 

από το «αίσθημα του ρυθμού» με το οποίο ταυτίζεται η «πολύτροπος αρμονία».    

     Επιστρέφοντας στα ποσοστά συνιζήσεων είναι χρήσιμο, εκτός από την 

παρουσία τους στα έργα του ίδιου του Παλαμά, για να αντιληφθούμε καλύτερα τη 

συστηματική και πρωτοφανή εφαρμογή της συνίζησης σε αυτά, να τα 

αντιπαραβάλουμε με τα ποσοστά εμφάνισης της συνίζησης38 σε άλλα έργα, τόσο 

παλαιότερα όσο και μεταγενέστερα από εκείνα του ποιητή. Παρακολουθούμε 

λοιπόν μια σταδιακή αύξηση των στίχων με συνίζηση από τα επίπεδα του 33,5 – 

43,5% της κρητικής λογοτεχνίας της ακμής,39 στο 47,7% του Κρητικού (που 

αποτελεί, κατά την Δεληγιαννάκη, και το υψηλότερο ποσοστό στους 

δεκαπεντασύλλαβους του Σολωμού),40 για να φτάσουμε στο εντυπωσιακό 77,2% 

της Φλογέρας του Βασιλιά, το 74,4% των Βωμών και το 75,6% της 

Ξανατονισμένης Μουσικής.41 Ακόμα και στίχοι μεταγενέστεροι δεν μπόρεσαν να 

υπερβούν τα ποσοστά των συνιζήσεων των στίχων του Παλαμά, όπως για 

παράδειγμα οι δεκαπεντασύλλαβοι του Καρυωτάκη, που δεν ξεπερνούν το 

66,66% όπως και εκείνοι του σικελιανικού Μήτηρ Θεού, του οποίου οι συνιζήσεις 

ανέρχονται σε ποσοστό 75,17%.42  

                                                           
37 Οι Ρώσοι θεωρητικοί, όπως αναφέρει ο Zirmunskij (Introduction to Metrics, ό. π., σ. 156), υποστήριξαν από 
πολύ νωρίς ότι η κατάργηση των λεκτικών ορίων συμβάλλει άμεσα στη ρυθμική ευφωνία του στίχου. Αντίθετα, 
η διατήρηση τους οδηγεί στη ρυθμική μονοτονία.  
38 Τα ποσοστά που αναφέρουμε εδώ αφορούν μόνο τις εξωτερικές συνιζήσεις. Αυτό ισχύει για όλα τα έργα 
που γίνεται η σύγκριση.  
39 Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Δεληγιαννάκη (βλ. On the Versification of Erotokritos, ό. π., σ. 51 όπως και 
στο «Οι δεκαπεντασύλλαβοι της Φλογέρας του Βασιλιά», ό. π., σ. 342) στον Ερωτόκριτο, το ποσοστό των 
στίχων με συνίζηση ανέρχεται στα 43,5%. Στον Φορτουνάτο και την Ερωφίλη το ποσοστό μειώνεται σε 42% 
και 33,5% αντίστοιχα. 
40 Ναταλία Δεληγιαννάκη, «Οι δεκαπεντασύλλαβοι της Φλογέρας του Βασιλιά», ό. π., σ. 342. Σύμφωνα με τη 
Σαμουήλ (Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 61.), η παρουσία των συνιζήσεων στον Κρητικό (στους 
στίχους του κυρίως κειμένου και των παραλλαγών), «στον οποίο παρατηρείται η πυκνότερη χρήση της 
συνίζησης σε σχέση με τα υπόλοιπα, ώριμα δεκαπεντασυλλαβικά συνθέματα του Σολωμού, δεν ξεπερνά το 
44,95%». Η διαφορά αυτή έγκειται στο γεγονός ότι η Δεληγιαννάκη μετράει και το «κι», πράγμα που δεν κάνει 
η Σαμουήλ στη δική της μελέτη.  
41 Η μετρικολογική ανάλυση στην Ασάλευτη Ζωή έδειξε ότι το ποσοστό των εξωτερικών συνιζήσεων φτάνει το 
80,6%. Το ποσοστό αυτό όμως αφορά μόνο τρία ποιήματα της συλλογής των οποίων οι στίχοι είναι κυρίως 
δεκαπεντασύλλαβοι. Ουσιαστικά το 80,6% αφορά μόνο 509 στίχους ανάμεσα στους χιλιάδες, αφού η 
συγκεκριμένη συλλογή αποτελεί τη μεγαλύτερη παλαμική συλλογή. Επομένως, κατά τη γνώμη μας, δεν 
μπορεί να είναι αρκετά αντιπροσωπευτικό για να μπορεί να σταθεί δίπλα στο 77,2% της Φλογέρα του Βασιλιά, 
όπου το ποσοστό αφορά ολόκληρο το έργο (4170 δεκαπεντασύλλαβοι). 
42 Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 60 – 61. 
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     Ως προς τη διάκριση εσωτερικών και εξωτερικών συνιζήσεων, ας δούμε τον 

παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα: 

 

 
 

Τα 
τραγούδια 

της πατρίδος 
μου 

(1437 
15σύλλαβοι) 

Ο Ύμνος της 
Αθηνάς 

(591 
15σύλλαβοι) 

Τα μάτια της 
ψυχής μου 

(820 
15σύλλαβοι) 

Η Ασάλευτη 
Ζωή 
(509 

15σύλλαβοι) 

Η φλογέρα 
του βασιλιά 

(4170 
15σύλλαβοι) 

Βωμοί 
(2809 

15σύλλαβοι) 

Ξανατονισμένη 
Μουσική 

(729 
15σύλλαβοι) 

Εσωτερικές 
Συνιζήσεις 

110 
27% 

69 
20,2% 

129 
23% 

94 
19,4% 

796 
22,7% 

611 
25,5% 

179 
24,5% 

Εξωτερικές 
Συνιζήσεις 

296 
72,9% 

272 
79,7% 

431 
76,9% 

391 
80,6% 

2696 
77,2%

43
 

1786 
74,4% 

552 
75,5% 

 

     Οι εσωτερικές συνιζήσεις λοιπόν, ξεκινώντας με ένα ποσοστό της τάξης του 

27% στα Τραγούδια της Πατρίδος μου, φτάνουν στο σχεδόν παρόμοιο ποσοστό, 

24,3%, με την Ξανατονισμένη Μουσική. Από την άλλη, παρόμοια μεταξύ τους 

ποσοστά σημειώνονται και στις εξωτερικές συνιζήσεις, οι οποίες κυμαίνονται από 

το 72,9% μέχρι το 80,6%. Η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στον αριθμό των 

εσωτερικών και των εξωτερικών συνιζήσεων είναι αισθητή, αφού σε όλα τα έργα οι 

δεύτερες έχουν σχεδόν τον τριπλάσιο αριθμό, με εξαίρεση την Ασάλευτη Ζωή, 

όπου οι εξωτερικές συνιζήσεις είναι τετραπλάσιες στον αριθμό από τις εσωτερικές. 

Το γεγονός ότι τα ποσοστά των εξωτερικών συνιζήσεων είναι σε κάθε περίπτωση 

μεγαλύτερα από αυτά των εσωτερικών είναι πολύ σημαντικό, αφού, ας μην 

ξεχνάμε, ότι οι σημαντικότερες για την αρμονία του στίχου συνιζήσεις είναι οι 

εξωτερικές. 

     Η αρμονία και η μελωδικότητα στους παλαμικούς στίχους μέσω της χρήσης της 

συνίζησης επιτυγχάνεται με ποικίλους τρόπους, όπως είναι για παράδειγμα ο 

μεγάλος αριθμός εξωτερικών συνιζήσεων ανάμεσα σε δύο άτονα φωνήεντα. Από 

την άλλη, αποφεύγονται οι συνιζήσεις στις οποίες τονίζονται και τα δύο γειτονικά 

φωνήεντα με δυνατούς τόνους. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η σχέση της συνίζησης 

με τον τόνο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη ρύθμιση της ομαλότητας ή της 

τραχύτητάς της.  

     Συγκεκριμένα, ξεκινώντας από τις εξωτερικές συνιζήσεις, οι οποίες είναι 

σημαντικότερες για την ευφωνία του στίχου,44 η συνίζηση είναι περισσότερο 

                                                           
43 Η Σαμουήλ (Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 60) καταγράφει ένα διαφορετικό, κάπως 
χαμηλότερο (73,41%) ποσοστό εξωτερικών συνιζήσεων για τη Φλογέρα του Βασιλιά. Αυτό ίσως να οφείλεται, 

κατά τη γνώμη μας, στο ότι συμπεριλάβαμε ορισμένες συνιζήσεις πιο ασθενικής μορφής, τις οποίες η ίδια 
παραλείπει, όπως για παράδειγμα συνιζήσεις ανάμεσα σε /ι/-/α/, /ι/-/ο/ (διάπλατη, μακριά κτλ). 
44 Βλ. Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 60. 
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«άνετη», «απαλή» και απολύτως αποδεκτή, όταν και τα δυο γειτονικά φωνήεντα 

είναι άτονα:45  

 

Μα κάπου   αλλού, χαρούμενα και γιορτερά, προς κάποιο 

θρησκευτικό προσκύνημα 

 (Φ.Β., σ. 80) 

 υρίζω  από τ’ αγύριστο ταξίδι,  από τους τόπους 

 (Α.Ζ., σ. 203) 

Τι θέλει   αυτά τα τρίμματα, τι κρύβουνε, τι νάνε 

 (Τ.Π., σ. 47) 

Τον κήπο μου,   από άνθινα λογιών πετράδια στρώμα 

 (Τ.Π., σ. 114) 

Ζευγαρωμένοι   ακούγονται μεσ’ στο γοργό σου διάβα. 

 (Υ.Α., σ. 190) 

Ξέρω μεριές που   εκεί οι καρποί χλωρότεροι φυτρώνουν 

 (Υ.Α., σ. 197) 

Έτσι   απ’ τα ύψη τουρανού με στοχασμού γοργάδα 

 (Μ.Ψ., σ. 223) 

Με λόγια   απλά ο σοφός αυτός μας έδειχνε πως είταν 

 (Ξ.Μ., σ. 269) 

 

     Σε αυτό τον τύπο συνιζήσεων, μπορεί να υπάρξει οποιοσδήποτε συνδυασμός 

φωνηέντων, μιας και δεν υπάρχει η πίεση του τόνου. Όπως παρατηρεί η Φέντινα 

για τα ερωτικά κυπριακά ποιήματα του 16ου αιώνα, «παρόλο που τα συγκεκριμένα 

φωνηεντικά συμπλέγματα καλύπτουν σχεδόν όλους τους πιθανούς συνδυασμούς, 

είναι έκδηλη η τάση να προηγείται ένα πιο αδύνατο φωνήεν,46 το οποίο ακολουθεί 

ένα ισχυρότερο, και μάλιστα όσο περισσότερο απέχει το ένα φωνήεν από το άλλο 

στην κλίμακα, τόσο συχνότερα τα βλέπουμε να συνιζάνονται».47 Από την άλλη, 

στις περιπτώσεις δύο ομοίων φωνηέντων, το πρώτο συνήθως εκθλίβεται. Έτσι 

αυτού του τύπου συμπλέγματα (/ι/-/ι/, /α/-/α/, /ε/-/ε/) αντιπροσωπεύονται μόνο από 

λίγες περιπτώσεις. Ο πιο κάτω πίνακας παραθέτει τα ποσοστά εξωτερικών 

                                                           
45 Θρασύβουλος Σταύρου, Νεοελληνική Μετρική, ό. π., σ. 28 

46 Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, όλα τα φωνήεντα δεν είναι ισοδύναμα ακουστικά. Άλλα 
είναι πιο ισχυρά, όπως είναι το /α/, το /ο/, το /ω/ και οι δίφθογγοι /ου/ και /αυ/, και άλλα πιο αδύνατα, όπως 
όλοι οι φθόγγοι με τον ήχο /ι/ και /ε/. Σύμφωνα με τη δυναμικότητα τους αυτή καθορίζεται και η ομαλότητα ή η 
τραχύτητα μιας συνίζησης. 
47 Ολέσια Φέντινα, ό. π., σ. 101. 
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συνιζήσεων, όπως αυτά εμφανίζονται στις τρεις κατηγορίες στις οποίες 

χωρίστηκαν:  

 

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΙΖΗΣΕΙΣ 

 

Τα 
τραγούδια 

της πατρίδος 
μου 
(296 

συνιζήσεις) 

Ο Ύμνος της 
Αθηνάς 

(272 συνιζήσεις) 

Τα μάτια της 
ψυχής μου 

(431 
συνιζήσεις) 

Η 
Ασάλευτη 

Ζωή 
(391 

συνιζήσεις) 

Η φλογέρα 
του βασιλιά 

(2696 
συνιζήσεις) 

Βωμοί 
(1786 

συνιζήσεις) 

Ξανατονισμένη 
Μουσική 

(552 συνιζήσεις) 

2 άτονα 
φωνήεντα 

253 
85,4% 

216 
79,4% 

317 
73,5% 

275 
70,3% 

1896 
70,3% 

1278 
71,5% 

368 
67% 

Το 1 από τα 
2 τονισμένο 

38 
12,8% 

48 
17,6% 

98 
22,7% 

107 
27,4% 

723 
26,8% 

470 
26,3% 

157 
28% 

2 τονισμένα 
φωνήεντα 

5 
1,6% 

4 
1,4% 

16 
3,7% 

9 
2,3% 

 

77 
2,8% 

38 
2,1% 

27 
5% 

      

     Όπως διαπιστώνουμε η συνίζηση ανάμεσα σε δύο άτονα φωνήεντα προτιμάται 

σε όλα τα έργα χωρίς εξαίρεση. Ωστόσο, η συμπροφορά ενός άτονου και ενός 

τονισμένου φωνήεντος, και το αντίθετο, δημιουργεί επίσης μια άνετη και εύηχη 

συνίζηση. Στους στίχους που εξετάστηκαν οι περιπτώσεις των συνιζήσεων αυτών 

αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα σε όλα τα έργα με ποσοστά να 

κυμαίνονται από το 12,8% μέχρι το 28%. Όταν το δεύτερο φωνήεντο είναι 

τονισμένο, η συνίζηση μπορεί ελεύθερα να περικλείει οποιονδήποτε φωνηεντικό 

συνδυασμό: 

 

Σε κράζω μάρτυρα, ουρανέ μεγάλε,   είμουν παιδάκι 

 (Ξ.Μ., σ. 287) 

Δική σου τώρα   είν’ η ζωή σου, και γι’ αυτό λυπάσαι 

(Ξ.Μ., σ. 300) 

Σκορπά τα ολόγλυκα   όνειρα στης χαραυγής την ώρα 

(Μ.Ψ., σ. 232) 

Μου φάνηκεν ένα    νειρο στα δυνατά φτερά του 

(Μ.Ψ., σ. 229) 

Κι όνειρ’ αν έχουν, δε θωρούν εσένα στα   όνειρά τους 

(Μ.Ψ., σ. 279) 

 

     Το ίδιο ισχύει εξίσου και όταν το πρώτο από τα δύο φωνήεντα είναι το 

τονισμένο: 

 
Που και ποτέ   οι στενόμυαλοι δε λαχταρούν για σένα 
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(Μ.Ψ., σ. 279) 

Της ομορφιάς βασίλισσα η γελαστή    φροδίτη 

(Υ.Α., σ. 182) 

Τη θεϊκή της παρθενιά πιο δυνατή   από κείνον 

(Υ.Α., σ. 183) 

Ας είν’ καλά   οι Κομάνοι μου∙ καθένας και ξεφτέρι 

(Τ.Π., σ. 166) 

 μως ακόμ’ ανίκητη, παντοτεινή   Ελληνίδα! 

(Τ.Π., σ. 164) 

Τρομάρα και σπαρτάρισμα κάθε φωνή   από κάτου 

(Α.Ζ., σ. 171) 

 

     Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι η συνίζηση γίνεται ακόμη πιο μελωδική και 

εύηχη όταν το φωνήεν που τονίζεται είναι και το πιο δυνατό από τα δύο. Όπως 

αναφέρει σχετικά ο Βουτιερίδης, «άμα ο φτόγγος του τονισμένου φωνηέντου είναι 

πιο δυνατός από του ατόνιστου η συνίζηση γεννάει περισσότερη αρμονία».48 Σε 

ορισμένες επίσης περιπτώσεις όπου η συντακτική σχέση μεταξύ των λέξεων που 

συνδέονται με συνίζηση δεν είναι στενή και δημιουργείται έστω και η ελάχιστη 

νοηματική παύση, η χρονική έκταση της παύσης αυτής επιβραδύνει τη 

συμπροφορά των φωνηέντων με αποτέλεσμα να μειώνεται η ελάχιστη έστω 

τραχύτητα της συνίζησης (όταν είναι τονισμένο ένα πιο αδύνατο φωνήεν) και να 

γίνεται πιο μελωδική και αρμονική:49 

 
Μα πιο πολύ,   αναπάντεχα, γοργά, καλοτεχνίτης 

(Φ.Β., σ. 109) 

 ιατ’ έτσι ψεύτρα,   είν’ άγγελος, κ’ έτσι άβυσσο,   είναι βρέφος 

(Φ.Β., σ. 125) 

Δεσποτικά, φορέματα, ράσα, σκεπάσματα,   όλα 

(Φ.Β., σ. 130) 

 

     Τέλος, όταν το μετρικό αυτό φαινόμενο εμφανίζεται ανάμεσα σε δύο τονισμένα 

φωνήεντα παρουσιάζει ιδιαίτερη τραχύτητα και δυσκολία στην προφορά. Η 

                                                           
48 Ηλίας Βουτιερίδης, Νεοελληνική Στιχουργική, ό. π., σ. 145. 
49 Ολέσια Φέντινα, ό. π., σ. 102. Να σημειωθεί ότι το φαινόμενο αυτό δεν αφορά τις συνιζήσεις που γίνονται 
πάνω σε δυνατά σημεία στίξης (άνω τελεία, τελεία, παύλα κτλ.), το οποίο επιφέρει, όπως αναφέρει ο 
Γαραντούδης (Πολύτροπος Αρμονία, ό. π., σ. 119) «αισθητή ρήξη στο μετρικό-νοηματικό παραλληλισμό του 
κειμένου». Η ρήξη αυτή γίνεται είτε όταν η στίξη αποδυναμώνεται αισθητά από τη συνίζηση, είτε όταν το 
σημείο στίξης εξουδετερώνεται από τη συνίζηση. Όσο δηλαδή «ισχυροποιείται το σημείο στίξης […] τόσο 
περισσότερο αγεφύρωτο μένει το χάσμα ανάμεσα στο μέτρο και τη σημασία». Το ίδιο συμβαίνει και στην 
περίπτωση ισχυροποίησης της συνίζησης και κατ’ επέκταση αποδυνάμωσης του σημείου στίξης.  
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τραχύτητα όμως αυτή παρουσιάζεται μόνο αν το πρώτο φωνήεντο δεν είναι το πιο 

δυνατό, αφού αν συμβαίνει αυτό τότε εύκολα μπορεί να τραβήξει σε συνεκφώνηση 

το δεύτερο.50 Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο ότι τα δύο τονισμένα φωνήεντα 

συναντούνται συχνά σε διάζευξη. Στη κατηγορία αυτή εμπίπτουν ελάχιστες 

περιπτώσεις συνιζήσεων: 

 
Πάντοτε νοιώθουν μέσα τους, άλλος πολύ , άλλος λίγο, 

(Μ.Ψ., σ. 241) 

Τον κοντυλένιο της λαιμό   αίμα ρόδινο χρυσώνει 

(Ξ.Μ., σ. 261) 

 

     Η συνίζηση όντας δυσκολοπρόφερτη -αφού δύο δυνατοί τόνοι στριμώχνονται 

σε έναν μετρικό τόνο- οδηγεί στην υπογράμμιση του νοήματος του στίχου. Παρόλο 

που ο συγκεκριμένος συνδυασμός θεωρείται η πλέον ανεπιθύμητη συνίζηση η 

τραχύτητα σχεδόν εξαλείφεται όταν τα δύο αυτά τονισμένα φωνήεντα είναι ομόηχα: 

 
Μα ή ρωμιογέννητοι, ή ρωμιο ί, ή τουρκόσποροι, μια πίστη 

(Φ.Β., σ. 61) 

Κι’ αν ίσκιος πέση αλλόκοτος κάτου σε γή   ή σε τοίχο 

(Τ.Π., σ. 67) 

 

     Στην πιο πάνω κατηγορία, με τα δύο ομόηχα φωνήεντα, εμπίπτει ένα πολύ 

μικρό ποσοστό των έτσι κι αλλιώς λίγων συνιζήσεων που γίνονται ανάμεσα σε δύο 

τονισμένα φωνήεντα.51 Έτσι, ο ιαμβικός ρυθμός αποκαθίσταται πλήρως και η 

συνίζηση γίνεται απαλή. Παράλληλα, όπως ήδη είπαμε, η τραχύτητα μιας 

συνίζησης που πραγματοποιείται ανάμεσα σε δύο τονισμένα φωνήεντα μειώνεται 

σημαντικά όταν το 1ο από τα φωνήεντα είναι πιο δυνατό από το 2ο:  

 
 λα τα ωραία και τ’ αγαθά, δειχτά   ή κρυφτά, της Πλάσης 

(Φ.Β., σ. 126) 

 ια τους καιρούς τους άρρωστους που αργά   ή γοργά πλακώνουν 

(Φ.Β., σ. 121) 

 

                                                           
50 Θρασύβουλος Σταύρου, Νεοελληνική Μετρική, ό. π., σ. 29.  
51 Σύμφωνα με τον Καβάφη («Η συνάντησις των φωνηέντων εν τη προσωδία», ό. π., σ. 246), η συνίζηση που 
γίνεται ανάμεσα σε δύο ομόηχα τονισμένα φωνήεντα «δεν ηχεί κακώς». Βλ. επίσης Μιχάλης Πιερής, «Περί της 
στιχουργίας του Καβάφη», ό. π., σ. 125 – 153. 
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     Οι περιπτώσεις συνεκφώνησης τριών φωνηέντων είναι ελάχιστες σε όλα τα 

έργα που εξετάστηκαν.52 Το φαινόμενο αυτό γενικά στην ελληνική στιχουργική 

αποφεύγεται. Η ιδιάζουσα αυτή περίπτωση συνίζησης εμφανίζεται κυρίως στη 

Φλογέρα του Βασιλιά, σε 25 περιπτώσεις: 

 

 

Τα 
τραγούδια 

της 
πατρίδος 

μου 
(1437 

15σύλλαβοι) 

Ο Ύμνος 
της 

Αθηνάς 
(591 

15σύλλαβοι) 

Τα μάτια 
της ψυχής 

μου 
(820 

15σύλλαβοι) 

Η Ασάλευτη 
Ζωή 
(509 

15σύλλαβοι) 

Η φλογέρα 
του βασιλιά 

(4170 
15σύλλαβοι) 

Βωμοί 
(2809 

15σύλλαβοι) 

 
 

Ξανατονισμένη 
Μουσική 

(729 
15σύλλαβοι) 

Συνιζήσεις 
τριών 

φωνηέντων 
0 1 0 1 25 6 5 

 

 
Και στη δυσκολοσίμωτη και στην παράξενη   άουλα 

(Φ.Β., σ. 49) 

Και οι Μαρδαίτες, πυρολάτρες άθεοι , αποδιωγμένοι 

(Φ.Β., σ. 66) 

 

Μεσ’ στον βαθύν ωκεανό τέτοια φουρτούνα  οι  νέμοι 

(Ξ.Μ., σ. 248) 

 

     Γενικά, όταν συναντιούνται τρία φωνήεντα στη σειρά, ένα από αυτά συνήθως 

αποχωρίζεται από την ομάδα είτε με χασμωδία, είτε με έκθλιψη:      

 
Είκοσι χρόνους λιώνανε στ’ άχαρα ξένα, κ’ οι άντρες 

(Φ.Β., σ. 15) 

Αυτή με βλέπ’ ηδονικά, και παγωμένα  η   άλλη 

                                                           
52 Ο Νίκος Καζαντζάκης («84 γράμματα του Καζαντζάκη στον Κακριδή - Επιστολή 9 (Αίγινα 23 Αυγούστου 

1942)», Νέα Εστία, τόμ. 102ος, τχ. 1211 (αφιέρωμα Καζαντζάκη), 1977, σ. 261.), σε μια του επιστολή προς τον 

Κακριδή το 1942, μιλώντας για τη μετάφραση της Ιλιάδας, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η τριπλή συνίζηση είναι 

το προπατορικό μου αμάρτημα (το ίδιο έπαθα και στον Ντάντε)∙ γιατί μάχουμαι σ’ ένα στίχο να βάλω όλο το 

στίχο του πρωτότυπου∙ όλες δε θα μπορέσουν να διορθωθούν, μα θα κάμουμε ό,τι μπορούμε». Για την 

επισήμανση αυτή βλ. επίσης τη διατριβή της Φέντινα (ό. π., σ. 104). Επιπλέον, ο Βουτιερίδης (Νεοελληνική 

Στιχουργική, ό. π., σ. 145) αναφέρει σχετικά με το φαινόμενο: «Η συνίζηση σε τρία φωνήεντα κοντά-κοντά 

είναι συχνά δύσκολη∙ και για τούτο τις περισσότερες φορές στην περίσταση αυτή πολλοί στιχουργοί δεν 

μπορούνε να ξεφύγουν τη χασμωδία». Παρόμοια άποψη εκφράζει και ο Καβάφης («Η συνάντησις των 

φωνηέντων εν  τη προσωδία», ό. π., σ. 250) λέγοντας ότι είναι καλό να αποφεύγεται η συγχώνευση τριών 

φωνηέντων σε μία συλλαβή: «οι ποιηταί οφείλουν να αποφεύγουν την συνάντησιν τριών ασυγχωνέυτων 

φωνηέντων. Όταν συναντώνται τρία φωνήεντα καλόν είναι να τοποθετούνται ούτω ώστε να μετρώνται ως δύο 

συλλαβαί».  
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(Τ.Π., σ. 115) 

Της νιότης τα ονείρατα, του κόσμου   οι   ιστορίες 

(Τ.Π., σ. 117) 

κάτου απ’ τον ίσκιο του   ιερού δέντρου στην  ρτύγια∙ 

(Α.Ζ., σ. 34) 

Εκέρωσε η μονάκριβη μικρούλα  η   ασπροφόρα 

(Τ.Π., σ. 124) 

Στα χώματά σου τα    ιερά, θεοχτισμένη Αθήνα 

(Υ.Α., σ. 181) 

 

     Στη Φλογέρα του Βασιλιά, ωστόσο, όπως επισημαίνει η Σαμουήλ,53 ο ποιητής 

δεν διστάζει να συνεκφωνήσει τρία φωνήεντα ακόμα και σε σημείο νοηματικής 

παύσης σε καθαρεύουσα γλώσσα, στην οποία, ως γνωστό, η συνίζηση 

αποφεύγεται: 

 
Δόξα   εν Υψίστοις  εώ , επί γης ειρήνη κ’ εν ανθρώποις. 

 (Φ.Β., σ. 32) 

 

     Από την άλλη, στους Βωμούς, ο ποιητής αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι 

ξεπέρασε το στάδιο του πειραματισμού που είναι έντονο στη Φλογέρα, καθώς 

εμφανίζεται αρκετά προσεχτικός με το φαινόμενο. Μελετώντας κανείς ενδελεχώς 

τις συνιζήσεις των Βωμών εντοπίζει αρκετά παραδείγματα στίχων, όπως είναι το 

παρακάτω, όπου επιβεβαιώνει ξεκάθαρα ότι ο ποιητής αποφεύγει τη 

συνεκφώνηση τριών φωνηέντων: 

 

κι αν όπου στέκω   είναι καρδιά και φαντασιά   ό,τι γγίζω, 

της φαντασ ίας είν’ η καρδιά, κ’ η φαντασ ία, της τέχνης. 

και φαντασ ία μου και καρδιά μιας τέχνης τα κανίσκια.           ( ωμοί, σ. 86) 

      

     Στους συγκεκριμένους στίχους η λέξη φαντασία απαντάται τέσσερις φορές. Στις 

τρεις από αυτές ο τόνος πέφτει κανονικά στη συλλαβή -σί-, δεχόμενη εσωτερική 

συνίζηση, φαντασ ία. Αντίθετα στον πρώτο στίχο, ο ποιητής σκόπιμα κατεβάζει τον 

τόνο στο -σιά-, ώστε να μην υπάρξει η εσωτερική συνίζηση, όπως συμβαίνει στις 

υπόλοιπες περιπτώσεις. Και αυτό γιατί, όπως μπορεί κανείς να παρατηρήσει, τη 

                                                           
53 Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 64. Ο στίχος που παρατίθεται ως 
παράδειγμα αντλείται από την ίδια μελέτη. 
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λέξη φαντασιά ακολουθεί μια άλλη λέξη που αρχίζει από φωνήεν, ό,τι. 

Προκειμένου λοιπόν να αποφύγει τη συνεκφώνηση τριών φωνηέντων, ο Παλαμάς 

αλλάζει τον τονισμό της ίδιας λέξης που εμφανίζεται στους αμέσως δύο επόμενους 

στίχους. Η πράξη αυτή του ποιητή δεν μπορεί παρά να αποδεικνύει την ωριμότητα 

και την μεθοδικότητα με την οποία χειρίζεται τον στίχο. Πολύ συχνά στους 

Βωμούς, ο Παλαμάς θέλοντας να αποφύγει τη συνάντηση τριών φωνηέντων, 

χρησιμοποιεί και την έκθλιψη: 

 
Κι αν είναι μόσκος όλ’ οι   ανθοί κι όλα τα φρούτα μέλι          

                                                                                               ( ωμοί, σ. 18) 

 

     Μια πολύ ενδιαφέρουσα τεχνική είναι και η ιδιάζουσα μορφή συνίζησης πάνω 

στη τομή54 του δεκαπεντασύλλαβου.55 Ο συγκεκριμένος τύπος συνίζησης, αν και 

σπάνιο φαινόμενο στη νεοελληνική στιχουργία, κάνει την εμφάνισή του πολύ νωρίς 

στην παλαμική ποίηση. Απαντάται για πρώτη φορά το 1883 στο ποίημα «Τα νιάτα 

της γιαγιάς», στα Τραγούδια της πατρίδος μου και ενώ απουσιάζει στα έργα που 

ακολουθούν, επανεμφανίζεται στην Ασάλευτη Ζωή. Στη Φλογέρα του Βασιλιά και 

στην Ξανατονισμένη Μουσική, απαντάται 21 και 11 φορές αντίστοιχα.56 Αντίθετα, 

στους Βωμούς εντοπίζεται μόνο ένας στίχος με συνίζηση στην τομή: 

 
Πάντα σε βλέπω απείραχτη    αποπάνω μου. Κατέβα. 

( ωμοί, σ. 114) 

 

 

                                                           
54 Η συγκεκριμένη μορφή συνίζησης οδηγεί στη διασάλευση της μεσαίας τομής. 
55 Σύμφωνα με τον Βουτιερίδη (Νεοελληνική στιχουργική, ό. π., σ. 146) η συνίζηση επάνω στην τομή του 

στίχου θεωρείται πολύ τεχνική, καθώς ο στίχος χάνοντας το τυπικό του μέτρο παίρνει μιαν άλλη μουσικότητα, 
πιο βαθιά και πιο εσωτερική, με το να διαβάζεται μονοκόμματος και χωρίς σταμάτημα της φωνής επάνω στο 
χώρισμα. Το συγκεκριμένο φαινόμενο παρατηρείται και σε άλλους ποιητές, όπως είναι ο Καβάφης (Peter 
Mackridge, «Μετρική και Νόημα στον Καβάφη», Παλίμψηστον, τχ. 13 1993, σ. 110), ο Σικελιανός (Ευριπίδης 
Γαραντούδης, «Οι δεκαπεντασύλλαβοι στο Μήτηρ Θεού του Άγγελου Σικελιανού», Σημείο, τχ. 3, 1995, σ. 165 
– 166) και ο Κορνάρος στον Ερωτόκριτο (Ναταλία Δεληγιαννάκη, On the Versification of Erotokritos, ό. π., σ. 
155 – 157). 
56 Σύμφωνα με τον Γαραντούδη (Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. 113 - 116), η συνίζηση στην 
τομή του δεκαπεντασύλλαβου της Φλογέρας του Βασιλιά εμφανίζεται εξήντα δύο φορές. Ο αυξημένος αριθμός 
των συγκεκριμένων συνιζήσεων δικαιολογείται αφού στον αριθμό αυτό συνυπολογίζονται όχι μόνο οι στίχοι 
στους οποίους η συνίζηση γίνεται στην κανονική τομή του στίχου στην όγδοη συλλαβή, αλλά και οι στίχοι 
στους οποίους η συνίζηση γίνεται σε μετακινούμενη τομή σε επόμενες συλλαβές, όπως την ένατη και δέκατη. 
Επίσης ορισμένες περιπτώσεις που παρατίθενται, παρατηρούμε ότι όχι μόνο δεν παρουσιάζουν συνίζηση 
στην τομή αλλά δε διασαλεύεται καθόλου η κεντρική τομή. Παραδείγματα τέτοιων στίχων είναι τα εξής: ένας 
γρανίτης, και η φυλή | του ευγενικιά, και δείχνει (Φ.Β., «Λόγος» 7

ος
, στ. 371), παράξενα του λογισμού | του η 

σκοτεινιά σαν κρίμα, (Φ.Β., «Λόγος» 8
ος

, στ. 259). Στους στίχους αυτούς το μόνο που συμβαίνει είναι η 
υπονόμευση της μεσαίας τομής (εσωτερικός διασκελισμός), αφού η τομή πέφτει ανάμεσα στο ουσιαστικό 
(φυλή, λογισμού) και την κτητική αντωνυμία (του). Αυξημένο κατά τρία, δηλαδή είκοσι τέσσερις φορές, 
εμφανίζεται το φαινόμενο της συνίζησης στην τομή του δεκαπεντασύλλαβου στη μελέτη της Δεληγιαννάκη 
(«Οι δεκαπεντασύλλαβοι της Φλογέρας του Βασιλιά», ό. π., σ. 353). 
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Τα 
τραγούδια 

της πατρίδος 
μου 

(στ. 1437) 

Ο Ύμνος 
της Αθηνάς 

(στ. 591) 

Τα μάτια 
της ψυχής 

μου 
(στ. 820) 

Η 
Ασάλευτη 

Ζωή 
(στ. 509) 

Η φλογέρα 
του βασιλιά 
(στ. 4170) 

Βωμοί 
(στ. 

2809) 

 
Ξανατονισμένη 

Μουσική 
(στ. 729) 

Πλήρης 
Κατάργηση 

Μ.Τ. 
1 2 2 9 79 62 54 

Συνίζηση 
στην τομή 

157 0 0 458 2659 160 1161 

      

     Παρακάτω, καταγράφονται ορισμένοι δεκαπεντασύλλαβοι με συνίζηση στην 

τομή από τη Φλογέρα του Βασιλιά και την Ξανατονισμένη Μουσική: 

 

Μα ή ρωμιογέννητοι, ή ρωμιοί,    ή  τουρκόσποροι, μια πίστη 

(Φ.Β., σ. 61) 

Πρόσωπα χίλια φανταχτά    αζωγράφιστα  μπορούνε 

(Φ.Β., σ. 71) 

Και μεγιστάνα του η Μαντώ    η προφήτισσα, οι  Σειρήνες 

(Φ.Β., σ. 73) 

Και τη ζωή του λεύτερου    ίσα  κει την ανεβάσαν 

(Φ.Β., σ. 80) 

Κι απ’ τον πανώριο της ναό    η  φυλάχτρα σου η παρθένα 

(Φ.Β., σ. 96) 

Ξανά αγναντεύει και ξανά    ανταριάζεται  και μ’ όλα 

(Φ.Β., σ. 98) 

Δεν ηύρα στο νησί σου ορθό,     φροδίτη, ή  μια κρεμάλα 

(Ξ.Μ., σ. 251) 

Τον κοντυλένιο της λαιμό    αίμα  ρόδινο χρυσώνει 

(Ξ.Μ., σ. 261) 

Δυσκολοξάνοιχτα δεσμά    αναρίθμητα, και βγαίνουν 

(Ξ.Μ., σ. 297) 

Χαμόγελο τα μάτια μου    αλυσόδεσε, ό,τι αδράχνει  

(Ξ.Μ., σ. 297) 

 

     Το ποσοστό των στίχων με συνίζηση ανάμεσα στα δύο ημιστίχια είναι, όπως 

δείχνουν τα αποτελέσματα, πάρα πολύ μικρό, της τάξεως του 0,4%.62 Και αυτό 

                                                           
57 σ. 53. 
58 σ. 106, 107, 208(2). 
59 Ορισμένες από τις περιπτώσεις βρίσκονται στις σελίδες: 19, 55, 59, 61, 69, 71, 73, 77(2), 79, 80(2), 85, 
96(2), 98, 103, 105, 116, 119, 146. 
60 σ. 114. 
61 σ. 243, 251, 258, 261(2), 283, 285, 292, 293, 297(2).  
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γιατί «ο Παλαμάς φροντίζει επιμελώς, μετερχόμενος διάφορα μέσα [π.χ. τη χρήση 

του συμπλεκτικού και/κι στην αρχή του δεύτερου ημιστιχίου, έκθλιψη] να  

αποφεύγει τη συνάντηση φωνηέντων στο τέλος του πρώτου και στην αρχή του 

δεύτερου ημιστιχίου». Στις ελάχιστες περιπτώσεις, όπου συμβαίνει, «η συνάντηση 

των δύο φωνηέντων επιφέρει, κατά βάση, τη συνεκφώνησή τους».63  

     Σε κάθε περίπτωση, το μεμονωμένο αυτό φαινόμενο δείχνει τη δημιουργική 

υπέρβαση των ρυθμικών προτύπων της παράδοσης, γιατί, παρότι η συνίζηση 

στην τομή του δεκαπεντασύλλαβου εμφανίζεται ήδη στον Διγενή Ακρίτη του 

Escorial64 και δεν παύει να χρησιμοποιείται ως την πτώση της Κρήτης στα 1669,65 

κατά τους επόμενους αιώνες μοιάζει να ξεχνιέται ή πάντως να ατονεί σε μεγάλο 

βαθμό. Η συνίζηση στην τομή επανεμφανίζεται διστακτικά, όπως αναφέρει η 

Δεληγιαννάκη, με κάποια επιφύλαξη φυσικά, γύρω στα 190066, σε ποιήματα τόσο 

του Παλαμά όσο και άλλων ποιητών, όπως είναι ο Χατζόπουλος.67 Πάντως, με 

βάση τη μετρικολογική ανάλυση που έγινε, μπορούμε να πούμε με μεγαλύτερη 

βεβαιότητα ότι η χρήση της στο παλαμικό έργο και ειδικά στη Φλογέρα του Βασιλιά 

επαναφέρει ξανά την ιδιαίτερη αυτή θέση της συνίζησης στο προσκήνιο και «στην 

ποιητική συνείδηση των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα».68 Επιπλέον, αυτό 

που έχει σημασία είναι ότι αυτό το μετρικό τέχνασμα οδηγεί, αναμφισβήτητα στη 

διασάλευση της μεσαίας τομής και στην υπονόμευση της ισομετρίας των 

ημιστιχίων του στίχου. Και αυτό συμβαίνει γιατί η συνίζηση αναγκαστικά μετακινεί 

τη τομή μετά την 8η συλλαβή.  

     Σε ορισμένες περιπτώσεις με συνίζηση στη μεσαία τομή, η εξάρθρωση 

ολόκληρου του στίχου είναι μεγαλύτερη από τη διατάραξη των ορίων των δύο 

ημιστιχίων. Αυτό οφείλεται στον ταυτόχρονο συνδυασμό και άλλων μετρικών 

φαινομένων όπως είναι ο διασκελισμός:  

                                                                                                                                                                                
62 Η Δεληγιαννάκη («Οι δεκαπεντασύλλαβοι της Φλογέρας του Βασιλιά», ό. π., σ. 353), μιλώντας για το 
ποσοστό των δεκαπεντασύλλαβων της Φλογέρας με συνίζηση στην τομή (0,6%), αναφέρει ότι τέτοια ποσοστά 
εμφάνισης του φαινομένου είναι συνηθισμένα. Παράδειγμα τα κρητικά έργα: 0,2% στον Ερωτόκριτο, 0,8% στη 
Θυσία του Αβραάμ, 1,3% στον Φορτουνάτο. 
63 Ευριπίδης Γαραντούδης, Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. 118. 
64 Ευριπίδης Γαραντούδης, «Προβλήματα περιγραφής και ανάλυσης των πρωτονεοελληνικών 
δεκαπεντασύλλαβων: Η μετρική αποκατάσταση των δημωδών κειμένων (Το παράδειγμα του Διγενή 
Escorial)», ό. π., σ. 188 – 227. Στο συγκεκριμένο άρθρο γίνεται λόγος και για την παρουσία του φαινομένου 
στη Φλογέρα του Βασιλιά. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, «αποδελτιώνονται αδιακρίτως οι στίχοι 
με συνίζηση στην κανονική τομή και οι στίχοι στους οποίους η λέξη που καταργεί την τομή συνδέεται με την 
επόμενη με συνίζηση στην ένατη ή δέκατη συλλαβή» (σε αυτή τη διαπίστωση καταλήγει η Δεληγιαννάκη στο 
άρθρο της «Οι δεκαπεντασύλλαβοι της Φλογέρας του Βασιλιά», ό. π., σ. 353). Παράλληλα, ορισμένες 
περιπτώσεις που παρατίθενται δεν παρουσιάζουν καν το φαινόμενο της κατάργησης της τομής. 
65 Ναταλία Δεληγιαννάκη, «Οι δεκαπεντασύλλαβοι της Φλογέρας του Βασιλιά», ό. π., σ. 353 - 354.  
66 Στο παλαμικό έργο η εμφάνιση της συνίζησης στην τομή ξεκινάει το 1883 με την πρώτη του ποιητική 
συλλογή Τα τραγούδια της πατρίδος μου. 
67 Ναταλία Δεληγιαννάκη, «Οι δεκαπεντασύλλαβοι της Φλογέρας του Βασιλιά», ό. π., σ. 354. 
68 Ό.π. 
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Με του πολέμου τη βροντή    η  φωτιά μας. Της ιδέας 

πλάστες κ’ εμείς με τ’ άρματα. 

(Φ.Β., σ. 80)
69

 

Και τη ζωή του λεύτερου    ίσα  κει την ανεβάσαν 

για μια καινούρια ανάσταση 

(Φ.Β., σ. 80) 

 

     Το ίδιο συμβαίνει φυσικά και όταν η συνίζηση μεταξύ ημιστιχίων συνδυάζεται με 

εσωτερικό διασκελισμό:70 

 

Πρόσωπα χίλια φανταχτά    αζωγράφιστα  μπορούνε 

κι αγνάντια στην αγριάδα τους κι ομπρός στην ομορφιά τους 

να παραβγουν. 

 (Φ.Β., σ. 71) 

Ξανά αγναντεύει και ξανά    ανταριάζεται  και μ’ όλα 

τα χίλια μύρια στόματα ξεσπά 

(Φ.Β., σ. 98) 

μεσ’ τα φελόνια τους χρυσοί    επισκόποι και παππάδες 

(Φ.Β., σ. 69) 

Η τρουλλωτή εκκλησιά, κι αυτή    υψωμένη χρόνια  τώρα 

(Φ.Β., σ. 105) 

Ξεχωριστά, και πιο πολύ    από  τ’ άλλα, απάνου απ’ όλα, 

το ευγενικώτατο αγαθό. 

(Φ.Β., σ. 55) 

 

     Πρόκειται για τους συνηθισμένους εσωτερικούς διασκελισμούς, που θα 

μελετήσουμε σε επόμενο κεφάλαιο, οι οποίοι σε συνδυασμό με τη συνίζηση πάνω 

στην τομή διασαλεύουν την πανίσχυρη παραδοσιακή τομή του 

δεκαπεντασύλλαβου. Η χρήση της συνίζησης πάνω στην τομή αποτελεί μια 

αυστηρά συνειδητή επιλογή του ποιητή, η οποία αποβλέπει στην ευφωνία του 

στίχου, αλλά και συνιστά «ένα ακόμη εφεύρημα, ανάμεσα στα τόσα, για τη μετρική 

ποικιλία, τη ρυθμική ανανέωση και τη ρήξη με την κανονικότητα των παλιότερων 

δεκαπεντασύλλαβων».71    

                                                           
69 Το παράδειγμα αυτό αντλώ από τη μελέτη της Δεληγιαννάκη, ό. π., σ. 354. 
70 Ό.π. 
71 Ευριπίδης Γαραντούδης, Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. 118. 
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     Τέλος, για να εκτιμήσουμε καλύτερα πόσο συστηματικά χρησιμοποιείται η 

συνίζηση στα παλαμικά έργα, θα εξεταστεί η σχέση της με τη στίξη στο εσωτερικό 

των στίχων.72 Η συνίζηση στη στίξη, όπως αναφέρει η Δεληγιαννάκη, «είναι όχι 

απλώς θεμιτή, όχι απλώς επιβεβαιωμένη από νεότερα ποιητικά έργα, αλλά και 

εμπράκτως καταξιωμένη».73 Οι περιπτώσεις αυτές αν και ελάχιστες στο σύνολο 

των συνιζήσεων έχουν μεγάλη σημασία,74 καθώς, όπως αναφέρει ο Γαραντούδης, 

«φανερώνουν το είδος των σχέσεων ανάμεσα στο μετρικό και το γλωσσικο-

νοηματικό σύστημα, βάσει των οποίων οργανώνεται κάθε έμμετρο ποιητικό 

κείμενο». Τα συγκεκριμένα σημεία «δημιουργούν αισθητή δυσαρμονία ή και 

διάσταση ανάμεσα στα δύο συστήματα».75  Και αυτό γιατί «αν τηρήσουμε τους 

στιχουργικούς όρους ανάγνωσης […], διατηρείται μεν το μετρικό γράμμα του 

στίχου, αλλά, λιγότερο ή περισσότερο, κατά περίπτωση, υπονομεύεται η σημασία 

του, καθώς παραβλέπουμε τις συντακτικο-γραμματικές σχέσεις του κειμένου. 

Αντιστρόφως αν διαβάσουμε το στίχο σύμφωνα με το νόημά του και επομένως 

αθετήσουμε τη συνίζηση, τότε τον εξαρθρώνουμε μετρικά». «Σε αυτές τις 

περιπτώσεις», όπως επισημαίνει ο ίδιος συνεχίζοντας, «η κρίση στη σχέση των 

δύο συστημάτων υπερβαίνεται με μια θεωρητικά συμβιβαστική ανάγνωση: 

προσπαθούμε να διαβάσουμε έτσι ώστε και να γίνεται ελαφρώς η συνίζηση και να 

διατηρείται κάπως η παύση της στίξης». Με αυτό τον τρόπο όμως, η συνηθισμένη 

ρυθμικότητα του παραδοσιακού δεκαπεντασύλλαβου ανατρέπεται. «Όταν πάλι η 

ρήξη μεταξύ του μέτρου και της σημασίας είναι τόσο μεγάλη που δεν γεφυρώνεται 

με μια συμβιβαστική ανάγνωση, υπερισχύει […] η ανάγνωση που αναδεικνύει τη 

σημασία».76 

     Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι θα παραλείψουμε την καταγραφή και τον 

σχολιασμό των στίχων με συνίζηση πάνω στο λιγότερο ισχυρό σημείο στίξης, το 

κόμμα, επειδή «στην πλειονότητά τους το κόμμα μάλλον λειτουργεί ως 

γραφηματικός δείκτης, οπότε η σύμφωνη με το μέτρο (δηλαδή τη συνίζηση) 

ανάγνωση σχεδόν το παραβλέπει».77 Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον 

αριθμό των συνιζήσεων που γίνονται σε κύρια σημεία στίξης στο κάθε έργο: 

     
                                                           
72 Ανάλογη μετρική ανάλυση σχετική με συνίζηση και στίξη γίνεται από τον Γαραντούδη (Πολύτροπος 
Αρμονία, ό. π., σ. 118 – 124) για τις Ωδές του Κάλβου, απ’ όπου και αντλούμε την ιδέα αυτή. 
73 Ναταλία Δεληγιαννάκη, «Ζητήματα χρήσης ή μη της συνίζησης σε παλαιότερα έμμετρα κείμενα», ό. π., σ. 
176. 
74 Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν συνιζήσεις που γίνονται πάνω στα εξής σημεία στίξης: ερωτηματικό(;), 
θαυμαστικό(!), άνω κάτω τελεία(:), άνω τελεία(∙), τελεία(.), αποσιωπητικά(…) και παύλα(-). 
75 Ευριπίδης Γαραντούδης, Πολύτροπος Αρμονίας, ό. π., σ. 118. 
76 Ό. π., σ. 118 – 119. 
77 Ό. π., σ. 119. 
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 ΣΥΝΙΖΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ 

 

Τα τραγούδια 
της πατρίδος 

μου 
 

Ο Ύμνος της 
Αθηνάς 

 

Τα μάτια της 
ψυχής μου 

 

Η 
Ασάλευτη 

Ζωή 

Η φλογέρα 
του βασιλιά 

 
Βωμοί 

Ξανατονισμένη 
Μουσική 

 

Αριθμός 
περιπτώσεων 

4 0 6 6 41 33 12 

 

     Ας παραθέσουμε τους στίχους με συνίζηση σε άνω τελεία. Συγκεκριμένα στα 

παλαμικά έργα που εξετάζονται εντοπίζονται 30 τέτοιες περιπτώσεις: 1 στα 

Τραγούδια της πατρίδος μου, 3 στην Ασάλευτη Ζωή, 19 στη Φλογέρα του Βασιλιά, 

4 στους Βωμούς και 3 στη Ξανατονισμένη Μουσική. Ορισμένα παραδείγματα είναι 

τα εξής: 

 

Δίνει πατρίδα    ανάθεμα στο σκλαβωτή, στον Κρούμο! 

(Φ.Β., σ. 15) 

Μπροστά σε φέρνω στου βωμούς μου   ανύσταχτα τους χτίζω 

( ωμοί, σ. 20) 

Να ξεδιψάσουν. Τίποτε δεν καταφρόνεσα   είναι 

(Φ.Β., σ. 78) 

Μην τρέμης, μη ρωτάς και μη σταυροκοπιέσαι   υπάρχει 

( ωμοί, σ. 69) 

Κι απάνου απ’ όλα, πιο πολύ και απ’ όλα, εγώ   από μένα 

(Φ.Β., σ. 117) 

     Τόσο στους παραπάνω στίχους, όσο και στις υπόλοιπες περιπτώσεις η 

συνίζηση επιφέρει αισθητή ρήξη στο μετρικο-νοηματικό παραλληλισμό του 

κειμένου. Αυτό που γίνεται εμφανές είναι ότι «όσο ισχυροποιείται το σημείο στίξης, 

δηλαδή όσο περισσότερο διακρίνονται συντακτικο-νοηματικά οι λέξεις μεταξύ των 

οποίων γίνεται η συνίζηση, τόσο περισσότερο αγεφύρωτο παραμένει το χάσμα 

ανάμεσα στο μέτρο και τη σημασία».78 Αυτό ακριβώς συμβαίνει στις περιπτώσεις 

όπου γίνεται συνίζηση πάνω σε τελεία. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 23 τέτοιες 

περιπτώσεις: 2 στα Τραγούδια της πατρίδος μου, 1 στην Ασάλευτη Ζωή, 8 στη 

Φλογέρα του Βασιλιά, 8 στους Βωμούς και 4 στην Ξανατονισμένη Μουσική. Μέσα 

από τους παρακάτω στίχους μπορεί να γίνει καλύτερα αντιληπτό το συγκεκριμένο 

φαινόμενο: 

 

                                                            Καημό ’χω 

κι εγώ, κισσός, να σφίξω τον, σεισμός, να τον τραντάξω, 

                                                           
78 Ό. π., σ. 119. 
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τον ήρωα το μισόκοπο, τον άσκημο του κόσμου∙ 

μα μου τον πλάθει η φαντασία σαν κέδρο μέσ’ στου Ταύρου 

τους πάγκαλους κι αρίφνητους κεδρώνες, που είν’ απάνου 

κι από τα έλατα, κι απάνω από τους πεύκους,     έλα!  

Ήρθα     Φωκάς. Έξω από σε στα πάντα Νικηφόρος 

Κυρά μου ερωτοδέσποινα ποθοκρατόρισσά μου, 

Κρατάς εσύ τους έρωτες και δόσε εμέ τον πόθο.                      (Φ.Β., σ. 44) 

 

     Οι πιο πάνω στίχοι προέρχονται από τον «Δεύτερο Λόγο», όπου δεσπόζουσα 

μορφή αποτελεί η Θεοφανώ, η μητέρα του Βουλγαροκτόνου. Όπως αναφέρει ο 

Χουρμούζιος, ο ποιητής βλέπει στη βυζαντινή αυτοκρατόρισσα «το σύμβολο της 

ιδεατής γυναίκας, που είναι μαζί λυτρωμός και καταστροφή». Στα πόδια της 

έπεσαν τρεις αυτοκράτορες, ο Ρωμανός Β’, πατέρας του Βουλγαροκτόνου, ο 

Νικηφόρος Φωκάς και ο Τσιμισκής. Και τους τρεις, όπως μας αναφέρει, «τους 

δάμασε η ομορφιά της, τους μέθυσε η σάρκα της, τους γήτεψε η θωριά της». Ο 

Παλαμάς σε ένα δραματικό διάλογο της Θεοφανώς με τα τρία της θύματα, βρίσκει 

τον τρόπο να υψώσει το σύμβολό του, να φωτίσει τη μορφή της ηρωίδας του.79 Η 

Θεοφανώ μιλά και με τους τρεις βασιλικούς συζύγους. Ο τρίτος και τελευταίος που 

μιλά μαζί της είναι ο Νικηφόρος. Από τον διάλογο αυτό του Νικηφόρου και της 

Θεοφανώς είναι οι πιο πάνω στίχοι. Αφού προηγείται μια επίκληση προς τον 

Φωκά, τον λόγο παίρνει και ο ίδιος. Ο διάλογος ανάμεσα στα δύο πρόσωπα 

διακρίνεται για την υψηλή δραματική έντασή του, παρουσιάζοντας γραμματικο-

συντακτικά χαρακτηριστικά που συνήθως συναντούμε σε διαλόγους θεατρικών 

κειμένων (πληθώρα σημείων στίξης, επιφωνήματα, κλητικές προσφωνήσεις, 

ρήματα σε προστακτική). Η Θεοφανώ απευθύνεται στον Νικηφόρο καλώντας τον 

να έρθει κοντά της, ενώ ο Φωκάς με τη σειρά του με το ρήμα «ήρθα» και το ισχυρό 

σημείο στίξης που ακολουθεί κάνει έντονη την παρουσία του. Η παύση, παρά τη 

συνίζηση που γίνεται στο συγκεκριμένο σημείο, παραμένει ισχυρή, για να 

υπηρετήσει ακριβώς το δραματικό και διαλογικό τόνο της περιόδου. 

     Ο ποιητής στο τέλος του «Δεύτερου Λόγου» παραμερίζοντας «τ’ ανθρώπινα και 

τα πρόσκαιρα και τα πάθη και τους έρωτες και τα μίση και θαμπωμένος από τη 

δύναμη την πλεγμένη με ομορφιά και με νου και με γοητεία και με φέγγος»,80 

                                                           
79 Αιμίλιος Χουρμούζιος, Ο Παλαμάς και η εποχή του, ό. π., σ. 241 – 242.  
80 Ό. π., σ. 244 – 245. 
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συνεχίζει να υμνεί και να δοξολογεί την «κενταύρισσα» βασίλισσα μητέρα, που 

γέννησε τον κένταυρο τον ρήγα:  

 

Φλογέρα εγώ προφητική κ’ εγώ επική φλογέρα, 

ναό σου υψώνω, ανάφτω σου λαμπάδα, υμνολογώντας 

μέσ’ στον καπνό του λιβανιού το κόνισμά σου      δόξα, 

δόξα σ’ εσέ, κενταύρισσα βασίλισσα, μητέρα  

που γέννησες τον κένταυρο το ρήγα… 

(Φ.Β., σ. 47) 

 

     Στον συγκεκριμένο στίχο, η ένταση της συνίζησης είναι αρκετά αισθητή μιας και 

η νοηματική παύση που δηλώνεται με την τελεία δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Αυτό 

συμβαίνει γιατί «οι φράσεις πριν και μετά την τελεία υπάγονται στην ίδια νοηματική 

ενότητα».81 

     Ένα τελευταίο παράδειγμα για το φαινόμενο αυτό αντλείται από το τέλος του 

«Τρίτου Λόγου». Ο ποιητής στο σημείο αυτό προβαίνει σε έναν χαιρετισμό προς 

τον Παρθενώνα που λειτουργεί σαν προανάκρουσμα του ύμνου του ναού που 

ακολουθεί στον Έβδομο Λόγο.82 Λίγοι στίχοι στο τέλος του «Τρίτου Λόγου» 

αρκούν στον ποιητή για να εξυψώσει τον ναό σε αιώνιο σύμβολο ομορφιάς, «που 

μπορεί αδιάφθορο από τις επιδρομές των καιρών να δρασκελίζει τους αιώνες».83 

Η πρώτη φράση του πιο κάτω στίχου συνδέεται νοηματικά με μια παρομοίωση 

που προηγείται: 

 

Έτσι κ’ εσύ    ύτε δύνοσουν αλλού, ναέ, να ζήσης 

παρά όπου πρωτοφύτρωσες. Ανθός, κ’ η Αθήνα γάστρα. 

Εδώ του αθανάτου η πηγή, της ερμιάς τώρα η κλάψα. 

(Φ.Β., σ. 55) 

   

     Η φράση έτσι κ’ εσύ τονίζει εμφατικά ότι αυτό που ειπώθηκε λίγο πιο πριν 

ισχύει ακριβώς και για τον Παρθενώνα. Προφανώς έχουμε να κάνουμε με μια 

πλατιά παρομοίωση αποτελούμενη όπως γνωρίζουμε από δύο μέρη: το 

αναφορικό και το δεικτικό. Το μέρος που μας ενδιαφέρει είναι το δεύτερο, το 

δεικτικό. Μετά την τελεία, η φράση που ακολουθεί αιτιολογεί το δεύτερο σκέλος της 

                                                           
81 Ευριπίδης Γαραντούδης, Πολύτροπος Αρμονίας, ό. π., σ. 120. 
82 Αιμίλιος Χουρμούζιος, Ο Παλαμάς και η εποχή του, ό. π., σ. 249. 
83 Ό. π., σ. 249. 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Π
ΑΡ
ΙΔΗ

Σ



127 

 

παρομοίωσης. Καθώς η αιτιολογία έπεται της εμφατικής πρόταση, αποκτά 

νοηματικό βάρος. «Αυτό το βάρος υπογραμμίζει η τελεία, αντιτιθέμενη στη 

συνίζηση που επιβάλλεται από τη συλλαβική κανονικότητα του στίχου».84  

     Επιπλέον, υπάρχουν επτά στίχοι (δύο από τη Φλογέρα του Βασιλιά, ένας από 

την Ξανατονισμένη Μουσική και τέσσερεις από του Βωμούς) όπου η συνίζηση 

γίνεται πάνω σε σημείο στίξης ισχυρότερο και από την τελεία, την παύλα.85 Η 

χρήση της παύλας στις πρώτες τρεις περιπτώσεις δηλώνει την αρχή διαλόγου, 

ενώ οι αντίστοιχες περιπτώσεις που περιέχονται στους Βωμούς λειτουργούν ως 

παρενθέσεις.  

     Όσον αφορά τις τρεις πρώτες, η ευρύτερη νοηματική ενότητα συνεχίζει και στην 

υπόλοιπη περίοδο, μετατρεπόμενη τώρα από πλάγιο σε ευθύ λόγο. Επομένως «η 

νοηματική παύση που επιφέρει [η παύλα] δεν αφορά μόνο στο σημείο όπου 

βρίσκεται η παύλα, αλλά έχει μακροσκοπικό χαρακτήρα».86 Επίσης, να 

σημειώσουμε ότι και στις τρεις αυτές περιπτώσεις πρόκειται για ένα είδος διαλόγου 

ανάμεσα σε πρόσωπα. Πιο κάτω μπορούμε να δούμε αναλυτικά το τι συμβαίνει σε 

δύο από αυτές τις περιπτώσεις:   

 

Μόνος αυτός δε γονατά, μόνος αυτός δε σκύβει. 

Κι ο βασιλιάς ξαφνίζεται, ρωτά: - Ποιος είν’ εκείνος 

που δε με προσκυνά, ποιος είναι   - Είναι, της χήρας είναι 

ο γιος, μονόκλωνος βλαστός.- για φέρτε τον μπροστά μου.- 

(Φ.Β., σ. 17) 

      

     Στους στίχους αυτούς παρουσιάζεται ο βασιλιάς Κρούταγος ξαφνιασμένος από 

το θράσος ενός νεαρού που δεν τον προσκυνά και ζητά να του τον φέρουν 

μπροστά του. Αναπτύσσεται ένας διάλογος όπου ο βασιλιάς αρχικά ρωτά την 

ταυτότητά του για να πάρει την απάντηση ότι πρόκειται για τον γιο της Χήρας. Η 

αρχική φράση αποτελεί ένα ερώτημα, που περικλείει έντονη απορία και 

ξάφνιασμα. Ακολουθεί το ερωτηματικό και ακολούθως η παύλα για να εξελιχθεί ο 

διάλογος. Η παύση του ερωτηματικού και της παύλας παραμένει ισχυρή, παρά την 

ύπαρξη συνίζησης, υπογραμμίζοντας έτσι τον διαλογικό τόνο της περιόδου. 

                                                           
84 Ευριπίδης Γαραντούδης, Πολύτροπος Αρμονίας, ό. π., σ. 120. 
85 Όλες οι περιπτώσεις των συνιζήσεων αυτών γίνονται σε συνδυασμό και με ένα άλλο σημείο στίξης εκτός 
από την παύλα: να σε γλυτώσει   - ένας κλαϋμός, κ’ έκλαιγε για σε, Μελένια! Μοναδικές περιπτώσεις όπου η 
συνίζηση γίνεται καθαρά μόνο πάνω στην παύλα αποτελούν οι δύο στίχοι των Βωμών: α) Κ’ εσείς, τραγούδια, 
η χάρη σας δεν έγινε  – όχι  – ακόμα∙ β) στα Ηλύσια εκείνη  – ας σμίξουν πια τα δυο τ’ αστροπελέκια. 
86 Ευριπίδης Γαραντούδης, Πολύτροπος Αρμονίας, ό. π., σ. 121. 
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Παράλληλα, ενδιαφέρον προκαλεί η τετραπλή επανάληψη του είναι, που ενισχύει, 

με την πολλαπλή του εμφάνιση, την ακύρωση της συνίζησης. Για ακόμα μια φορά 

μέτρο και νόημα έρχονται σε σύγκρουση. Από την άλλη, οι επαναλήψεις δίνουν μια 

ρυθμικότητα στον διάλογο, οι οποίες σε συνδυασμό με τη συνίζηση θα έτειναν να 

ακυρώσουν την παύση της παύλας. Ωστόσο, οι δύο τόνοι πλάι – πλάι στην 8η και 

στην 9η συλλαβή και η κατάργηση της τομής ταρακουνούν ρυθμικά τον στίχο 

(ποιος είναι   - Είναι), τονίζοντας την προσωπικότητα του νεαρού. Το μόνο στοιχείο 

το οποίο γεφυρώνει κατά κάποιο τρόπο το χάσμα που δημιουργείται είναι τα δύο 

φωνήεντα που συνιζάνονται. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στη δεύτερη περίπτωση 

στον «Πέμπτο Λόγο», όπου αναπτύσσεται ένας διάλογος ανάμεσα στον Ποιητή-

Παρνασσό και τους επισκέπτες στρατιώτες του Βουλγαροκτόνου. Ο Παρνασσός 

ρωτά τους ξένους από πού έρχονται και εκείνοι του απαντούν: 

 

Πούθ’ έρχεστε  -  π’ τον Έλυμπο.-Στο θείο τους πανηγύρι 

μήνα σας είχαν οι θεοί οι μακάριοι καλεσμένους 

να σας ποτίσουν το κρασί το ουρανικό εκεί όπου 

σ’ αέρα μέσα ολόφωτο και το κορμί φως είναι;  

(Φ.Β., σ. 80) 

 

          Όσον αφορά τις αντίστοιχες περιπτώσεις των Βωμών, η παύλα 

διαδραματίζει έναν παρενθετικό ρόλο. Συγκεκριμένα, στις δύο πρώτες 

περιπτώσεις η παύλα παρουσιάζεται διπλή:  

 

Κ’ εσείς, τραγούδια, η χάρη σας δεν έγινε  –όχι - ακόμα 

του ζαχαρένιου στίχου η χάρη και του μαρμαρένιου  

( ωμοί, σ. 30) 

στα Ηλύσια εκείνη  –ας σμίξουν πια τα δυο τ’ αστροπελέκια- 

γραφτό γυναίκα να σταθή του μυρμιδόνειου ρήγα  

( ωμοί, σ. 35) 

 

     Στις περιπτώσεις αυτές η διπλή παύλα είναι σημείο περισσότερο σχολιαστικό, 

παρά ένδειξη παύλας. Με την παρεμβολή της στη ροή του στίχου «ανακόπτει 

προσωρινά το ρυθμό και τον τόνο του λόγου […], ενώ ταυτόχρονα σχολιάζει». Ο 

ποιητής με τη βοήθεια της διπλής παύλας απομονώνει, μέσα στη ροή του στίχου, 

ένα τμήμα του λόγου του, που είναι προσωπικό του σχόλιο, παρακινώντας έτσι 
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τον αναγνώστη να το διαβάσει με διαφορετικό τόνο, να του δώσει μεγαλύτερη 

προσοχή και ιδιαίτερη σημασία.87 Και στις δύο αυτές περιπτώσεις η συνίζηση 

αποδεικνύεται ισχυρότερη του σημείου στίξης, λόγω του σχολιαστικού χαρακτήρα 

της παύλας.  Η τρίτη περίπτωση αφορά συνδυασμό κόμματος και μονής παύλας, 

η οποία παρουσιάζεται στο τελευταίο τμήμα της περιόδου, μάλλον για να ενισχύσει 

την παύση του κόμματος που προηγείται: 

 

Μόνο έν’ αγόρι ανήμπορο να σ’ αγκαλιάση, ανάξιο 

να σε γλυτώση,  - ένας κλαϋμός, κ’ έκλαιε για σε, Μελένια!  

( ωμοί, σ. 104) 

 

     Μέσα από όλες τις περιπτώσεις που συναντήσαμε στα έργα που εξετάστηκαν 

διαπιστώνουμε ότι ο Παλαμάς σε καμμία περίπτωση δεν διστάζει «να 

χρησιμοποιήσει τη συνίζηση, ακόμη κι όταν αυτή υπονομεύει τη νοηματική 

υπόσταση των ποιημάτων του».88 Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις 

εξωτερικές συνιζήσεις, μπορεί κανείς εύκολα να διαπιστώσει ότι ο Παλαμάς 

προσπαθεί να δημιουργήσει με έντεχνο τρόπο ένα ρυθμικό και εύηχο αποτέλεσμα 

για τον κάθε στίχο, τόσο με τη χρήση απολύτως «νόμιμων» και μη νόμιμων 

συνιζήσεων, όσο και με τη μείωση στο ελάχιστο των περιπτώσεων που μπορεί με 

την εξωτερική συνίζηση ο στίχος να γίνεται τραχύς.   

     Όσον αφορά τώρα τις εσωτερικές συνιζήσεις89 τα ποσοστά που συναντούμε 

στα παλαμικά έργα που εξετάζονται είναι αρκετά πιο μικρά συγκριτικά με εκείνα 

των εξωτερικών συνιζήσεων. Ο πιο κάτω συγκεντρωτικός πίνακας παραθέτει τον 

αριθμό εσωτερικών συνιζήσεων, καθώς και το ποσοστό που αναλογεί στο σύνολο 

των συνιζήσεων για το κάθε έργο ξεχωριστά: 

 

 
 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΙΖΗΣΕΙΣ 

 

Τα τραγούδια 
της πατρίδος 

μου 
 

Ο Ύμνος της 
Αθηνάς 

 

Τα μάτια της 
ψυχής μου 

 

Η 
Ασάλευτη 

Ζωή 

Η φλογέρα 
του βασιλιά 

 
Βωμοί 

Ξανατονισμένη 
Μουσική 

 

                                                           
87 Φάνης Καλαϊτζάκης, Το κόμμα και τα άλλα σημεία στίξης στη νεοελληνική γλώσσα, ό. π., σ. 122. 
88 Κάτι ανάλογο συμβαίνει, όπως αναφέρει ο Γαραντούδης (ό. π., σ. 123) και στην περίπτωση του Κάλβου. 
89 Το συγκεκριμένο φαινόμενο απαντάται και στις ξένες μετρικές (ισπανική, ιταλική, γαλλική κτλ) με τον όρο 
synairesis/syneresis. Πρόκειται για το φαινόμενο όπου δύο γειτονικά φωνήεντα που βρίσκονται στην ίδια λέξη 
συμπροφέρονται. Βλ. ενδεικτικά για τον όρο: Aurelio M. Espinosa, «Synalepha and Syneresis in Modern 
Spanish», ό. π., σ. 305∙ J. Jaffre, Le vers et le poème, ό. π., σ. 33, Derek Attridge, The Rhythms of English 
Poetry, ό. π., σ. 239 – 248∙ του ίδιου, Poetic Rhythm. An Introduction, ό. π., σ. 126 – 130∙ Frédéric Deloffre, 
Le Vers français, ό. π., σ. 143∙ Jean Mazaleyrat, Éléments de métrique française, ό. π., σ. 44 – 45 και Jean-
Michel Gouvard, La versification, ό. π., σ. 50 – 70. 
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Αριθμός 
εσωτερικών 
συνιζήσεων 

117 69 129 94 796 611 179 

 
Ποσοστό 

 
27% 20,2% 23% 19,4% 22,7% 25,5% 24,5% 

 

     Τα ποσοστά των εσωτερικών συνιζήσεων κυμαίνονται περίπου στα ίδια 

επίπεδα σε όλα τα έργα, ξεκινώντας από το χαμηλότερο, 20,2% στον Ύμνο της 

Αθηνάς και φτάνοντας στο υψηλότερο, 27% στα Τραγούδια της Πατρίδος μου.   

     Οι συγκεκριμένες συνιζήσεις μπορούν να καταταγούν σε τρεις ομάδες: α) στην 

πρώτη ομάδα όπου και τα δύο φωνήεντα είναι άτονα, β) στη δεύτερη ομάδα όπου 

το 1ο μόνο φωνήεντο είναι τονισμένο και γ) στην τρίτη ομάδα στην οποία το 2ο 

φωνήεντο μόνο είναι τονισμένο. Στον παρακάτω πίνακα παραβάλλονται τα 

ποσοστά εμφάνισης της κάθε περίπτωσης στα επτά παλαμικά έργα: 

 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΙΖΗΣΕΙΣ 

 

Τα τραγούδια 
της πατρίδος 

μου 
(117 

συνιζήσεις) 

Ο Ύμνος της 
Αθηνάς 

(69 συνιζήσεις) 

Τα μάτια της 
ψυχής μου 

(129 
συνιζήσεις) 

Η 
Ασάλευτη 

Ζωή 
(94 

συνιζήσεις) 

Η φλογέρα 
του βασιλιά 

(796 
συνιζήσεις) 

Βωμοί 
(611 

συνιζήσεις) 

Ξανατονισμένη 
Μουσική 

(179 συνιζήσεις) 

2 άτονα 
φωνήεντα 

68 
58,1% 

34 
49,3% 

58 
45% 

33 
35,1% 

425 
53,3% 

257 
42% 

61 
34% 

1
ο
 φωνήεν 

τονισμένο 

30 
25,6% 

28 
40,6% 

64 
49,6% 

55 
58,5% 

287 
36% 

306 
50% 

76 
42,4% 

2
ο
 φωνήεν 

τονισμένο 

19 
16,2% 

7 
10,1% 

7 
5,4% 

6 
6,38% 

84 
10,5% 

48 
7,8% 

42 
23,5% 

 

     Τα πιο πάνω μετρικολογικά στοιχεία φανερώνουν ακόμη μια φορά τη 

μεθοδευμένη χρήση της συνίζησης στο παλαμικό έργο. Τα ποσοστά εμφάνισης 

της συνίζησης ανάμεσα σε δύο άτονα φωνήεντα είναι αρκετά υψηλά. Η συνίζηση 

που δημιουργείται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η πιο ομαλή και 

ευκολοπρόφερτη. Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα, στα τρία από τα επτά έργα οι 

συνιζήσεις ανάμεσα σε δύο άτονα φωνήεντα αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία. 

Σε υψηλά επίσης ποσοστά παρουσιάζεται και η δεύτερη κατηγορία, όπου η 

συνίζηση γίνεται ανάμεσα σε ένα τονισμένο (το πρώτο) και σε ένα άτονο 

φωνήεντο. Τέλος ακολουθεί η τρίτη κατηγορία, όπου τονισμένο φωνήεντο είναι το 

δεύτερο. Η κατηγορία αυτή, σύμφωνα με τις μετρήσεις, αποτελεί τη μικρότερη σε 

όλα τα έργα. 

     Στην πρώτη κατηγορία η συνίζηση, όπως αναφέραμε είναι αρκετά ομαλή και 

αρμονική: 
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Κυκλογυρίσματα έβλεπες, άκο υες τραγούδια, και είταν 

(Φ.Β., σ. 29) 

Μπροστά σου τ’ άστρα, φωτ οαχνοί, δεν είν’ ακόμ’ αστέρια  

      (Α.Ζ., σ. 214) 

 

     Πολύ άνετη και συχνή γίνεται η συνίζηση και όταν από τα δύο γειτονικά 

φωνήεντα τονίζεται μόνο το πρώτο (ομάδα β), για παράδειγμα: 

 

Την πρωτινή τη δόξα κλει της Ρωμαν ίας, κ’ η δόξα 

(Φ.Β., σ. 28) 

Το θ έατρο τ’ άθλιου του θνητού, που φτείρεται και ρεύει 

( ωμοί, σ. 45) 

Π άει, πάλιωσε, και πέρασε, κι αν ξαναδώση, και όσο 

(Φ.Β., σ. 28) 

  είες ομορφιές, δεν είστε σεις, δεν είστε∙ είν’ ένα χέρι 

(Μ.Ψ., σ. 259) 

τόχουν η μια για να βοηθ άη κ’ η άλλη για να δίνη∙ 

(Μ.Ψ., σ. 259) 

 

     Ενδιαφέρον προκαλούν τα παραδείγματα 3 και 4, όπου η συνίζηση γίνεται σε 

μονοσύλλαβη τονισμένη λέξη, που αποτελεί μάλιστα και την πρώτη συλλαβή του 

στίχου (Π άει και Θ είες αντίστοιχα). Αυτό έχει φυσικά ως αποτέλεσμα η συνίζηση 

να είναι ιδιαίτερα αισθητή τονίζοντας έτσι το νόημα της λέξης. Επίσης στο δεύτερο 

και τρίτο παράδειγμα παρατηρείται το εκφραστικό μέσο της παρήχησης. 

Συγκεκριμένα στο πρώτο ημιστίχιο του δεύτερου στίχου επαναλαμβάνεται το 

γράμμα –θ-, θέλοντας να τονίσει τη λέξη θέατρο, ενώ στο δεύτερο ημιστίχιο 

υπάρχει επανάληψη του –ρ-. Αντίστοιχα στο πρώτο ημιστίχιο του τρίτου στίχου το 

γράμμα που επαναλαμβάνεται τρεις φορές είναι το -π-.  

     Από την άλλη, σπανιότερη και πιο τραχιά και σκληρή είναι η εσωτερική 

συνίζηση που γίνεται σε γειτονικά φωνήεντα στα οποία ο τόνος πέφτει στο δεύτερο 

απ’ αυτά (κατηγορία γ). Ωστόσο, όπως είναι γνωστό, υπάρχει μια διαβάθμιση στην 

τραχύτητα των συνιζήσεων αυτής της κατηγορίας.90 Ο βαθμός τραχύτητας 

εξαρτάται από τη σχέση που έχουν μεταξύ τους, ως προς τη δύναμη, τα φωνήεντα 

που συναντιούνται. Επομένως, όταν «το δεύτερο από δύο γειτονικά φωνήεντα, το 

τονισμένο, είναι δυνατότερο, μπορεί, σχετικά εύκολα, να τραβήξη σε συνεκφώνηση 

                                                           
90 Θρασύβουλος Σταύρου, Νεοελληνική Μετρική, ό. π., σ. 35. 
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το αδυνατότερο προηγούμενο, και έτσι η συνίζηση δεν είναι τότε πολύ τραχιά».91 

Στα έργα που εξετάζονται οι περιπτώσεις όπου ακολουθείται ο πιο πάνω κανόνας 

αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό. Συγκεκριμένα 15 από τις 19 περιπτώσεις στα 

Τραγούδια της πατρίδος μου, 27 από τις 33 στον Ύμνο της Αθηνάς, 4 στις 7 

περιπτώσεις στα Μάτια της Ψυχής μου, 4 από τις 6 στην Ασάλευτη Ζωή, 65 από 

το σύνολο των 84 συνιζήσεων στη Φλογέρα του Βασιλιά, 32 από τις 48 στους 

Βωμούς και τέλος 28 από τις 42 στην Ξανατονισμένη Μουσική. Σε όλες αυτές τις 

περιπτώσεις το δεύτερο από τα δύο γειτονικά φωνήεντα, το τονισμένο, είναι πιο 

δυνατό από το πρώτο φωνήεν, και έτσι η συνίζηση δεν είναι τραχιά, όπως για 

παράδειγμα:  

 

Κι απ’ όλα τα έθνη δοξαστό στων α ιώνων τους αιώνες 

(Ξ.Μ., σ. 249) 

Εγώ είμαι αλλαδερφή της Κλ ειώς και γλώσσα της Καλλιόπης 

(Φ.Β., σ. 32) 

Κ’ εσύ του σημαδεύεις, θ εά, το κάθε χτύπημά του 

(Υ.Α., σ. 200) 

 

     Ενδιαφέρον στις πιο πάνω περιπτώσεις προκαλεί, παράλληλα, ο πρώτος 

στίχος, με τον οποίο, για ακόμη μια φορά, προβάλλεται η πρωτοφανής δεξιοτεχνία 

του Παλαμά στη στιχουργία. Και αυτό γιατί ο ποιητής στην περίπτωση αυτή δεν 

διστάζει να τοποθετήσει στον ίδιο στίχο δύο συνεχόμενες λέξεις που πρέπει να 

διαβαστούν την πρώτη φορά με συνίζηση και τη δεύτερη με χασμωδία (στων 

α ιώνων τους αιᵪώνες). Παράλληλα, στο δεύτερο παράδειγμα, το γεγονός ότι 

επαναλαμβάνεται το ίδιο σύμπλεγμα γραμμάτων «-λειώ» και «-λλιό» κάνει σαφώς 

τον στίχο ευφωνικότερο και τη συνίζηση αρμονικότερη.  

     Πιο τραχιά συνίζηση γίνεται όταν συμβαίνει το αντίθετο, όταν δηλαδή το 

δεύτερο, το τονισμένο, είναι πιο αδύνατο από το πρώτο. Όταν μάλιστα το 

φαινόμενο αυτό γίνεται στην 14η συλλαβή (παραδείγματα 1, 2 και 3) τότε η 

τραχύτητα της συνίζησης παρουσιάζεται ακόμη πιο αισθητή, αφού γίνεται πάνω 

στον κυριότερο τόνο του στίχου, εκείνον που στηρίζει τον δεκαπεντασύλλαβο: 

 

Χάρος εσύ, και πάγωνες τον τρομασμένο λ αό σου 

(Φ.Β., σ. 33)  

                                                           
91 Ό. π., σ. 35. 
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Που στέκεται η στοχαστική Σοφία κοσμον οήτρα. 

(Φ.Β., σ. 96) 

 ια μια ώρα ν’ αγαπάς τη ζω ή, πρέπει, μπορεί, για μια ώρα 

(Ξ.Μ., σ. 293) 

 ταν κλεφτάτα πνέ ει μια πνο ή μέσ’ στα ξανθά μαλλιά της 

(Ξ.Μ., σ. 261) 

 

     Ωστόσο, η επανάληψη του -σ- τέσσερεις φορές, στον δεύτερο στίχο, τείνει να 

ομαλοποιήσει την τραχύτητα. Στον τρίτο στίχο παρατηρείται η ίδια συνίζηση στη 2η 

και 14η συλλαβή στη λέξη «ώρα», που περικλείει την τραχιά συνίζηση της λέξης 

«ζωής». Η ζωή γίνεται σύντομη με τη συνίζησή της, όπως και οι ώρες που την 

περικλείουν. Άλλωστε, η παρήχηση του -ρ- στον ίδιο στίχο δείχνει επίσης το 

πέρασμα του χρόνου. Όσον αφορά τον πρώτο στίχο, θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι η συντομία εκφοράς της λέξης (λ αό) με τη βοήθεια της συνίζησης συνειρμικά 

τονίζει τον τρόμο του λαού, ένα αναπάντεχο τρόμαγμα. Τέλος, στον τέταρτο στίχο, 

η συντομία της πνοής που εμφανίζεται δύο φορές στον στίχο, στην 6η και 8η 

συλλαβή, υποδηλώνεται και με την τραχύτητα της συνίζησης. 

     Στις περισσότερες περιπτώσεις των στίχων που παρουσιάζουν το φαινόμενο 

της τραχιάς αυτής συνίζησης, ο ποιητής μάλλον σκόπιμα την επιλέγει. 

Ερμηνεύοντας τον κάθε στίχο ξεχωριστά μπορούμε να καταλάβουμε ότι οι λέξεις 

στις οποίες γίνεται η συνίζηση διαθέτουν μιαν ιδιαίτερη βαρύτητα. Παράδειγμα ο 

στίχος 3, όπου ο ποιητής, μιλώντας σε ολόκληρο το ποίημα για τη ζωή και την αξία 

της, με την τοποθέτηση της δυσκολοπρόφερτης συνίζησης στη λέξη ζωή ελκύει 

την προσοχή του αναγνώστη και καταφέρνει να επικεντρώσει την προσοχή του 

στη βασικότερη λέξη του ποιήματος. Επιπλέον, η συνίζηση που γίνεται στη δέκατη 

τέταρτη συλλαβή (παραδείγματα 1 και 2:  λαό  και κοσμον οήτρα) είναι μεν 

επιτρεπτή, αλλά όχι συχνή. Ο Παλαμάς επιλέγει τη συγκεκριμένη συνίζηση μάλλον 

για σκοπούς εμφατικούς.         

     Ένα ακόμη είδος συνίζησης το οποίο δεν συναντούμε παρά πολύ σπάνια 

στους παλαμικούς στίχους είναι η συνίζηση στην τελευταία συλλαβή του 

δεκαπεντασύλλαβου, φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται σπάνια και σε παλαιότερα 

κείμενα. Ίσως και σε αυτή την περίπτωση να πρόκειται, όπως επισημαίνει η 

Δεληγιαννάκη, για ένα «σκόπιμο και σύνθετο μετρικό “αναχρονισμό”».92 Ωστόσο, 

στις περισσότερες περιπτώσεις το πιθανότερο είναι να μην έχουμε να κάνουμε με 

                                                           
92 Ναταλία Δεληγιαννάκη, «Οι δεκαπεντασύλλαβοι της Φλογέρας του Βασιλιά», ό. π., σ. 344. 
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πραγματικές συνιζήσεις, «αν η φωνολογία του δημοτικισμού έχει μετατρέψει σε 

ημιφθόγγους τα ι που εμφανίζονται συνήθως στη θέση αυτή πριν από το τελευταίο 

φωνήεν του στίχου».93 Όπως και να έχει όμως αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία 

είναι το γεγονός ότι η συγκεκριμένη συνίζηση υπογραμμίζει και δίνει έμφαση στο 

νόημα της λέξης στην οποία εμφανίζεται. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν οι πιο 

κάτω στίχοι: 
-Ω Στρατηλάτισσα Κυρά, σ’ Εσέ τα νικητήρια 

 αοί τον ύμνο πλέκουνε, σαν το στεφανοπλόκο, 

Με χίλια βάγια δοξασμού, κρίνα λαχτάρας μύρια, 

Στη χάρη Σου,  εοτόκο! 

(Φ.Β., σ. 69) 

 

 λαττιά με τ’ άλλα τα μουντά βαμμένα επιβαλτάρια 

(Φ.Β., σ. 68) 

Η εμορφιά της αστραπή και φως πολεμιστήριο, 

κ’ εκδίκησι των λόγων της τ’ ολόγλυκο μυστήριο 

 (Τ.Π., σ. 43) 

Αυτοί που δε γεννήθηκαν κι αυτοί που θάρθουν αύριο 

 (Ξ.Μ., σ. 279) 

Διψώντας από χαμηλά τους θόλους τους αιώνιους 

 (Ξ.Μ., σ. 287) 

Ρίζας βλαστός ευγενικής. Φλωριά και φέουδα. Πλούσιος. 

 (Φ.Β., σ. 108) 
     Στον πιο κάτω πίνακα παραθέτουμε τον συνολικό αριθμό των “συνιζήσεων” 

στην 15η συλλαβή μαζί με τα ποσοστά τους:  

 

 Περιπτώσεις συνιζήσεων στην 15η συλλαβή 

 

Τα 
τραγούδια 

της 
πατρίδος 

μου 
(1437 

15σύλλαβοι) 

Ο Ύμνος 
της 

Αθηνάς 
(591 

15σύλλαβοι) 

Τα μάτια 
της ψυχής 

μου 
(820 

15σύλλαβοι) 

Η Ασάλευτη 
Ζωή 
(509 

15σύλλαβοι) 

Η φλογέρα 
του 

βασιλιά 
(4170 

15σύλλαβοι) 

Βωμοί 
(2809 

15σύλλαβοι) 

Ξανατονισμένη 
Μουσική 

(729 
15σύλλαβοι) 

Αριθμός 
περιπτώσεων  

3 1 5 0 33 14 7 

Ποσοστό 
συνιζήσεων 

στην 15η 
συλλαβή 

0,73% 0,29% 0,89% 0% 0,65% 0,58% 0,95% 

     

                                                           
93 Ό. π., σ. 345. 
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      Όπως φαίνεται και από τον πίνακα το φαινόμενο αυτό, με εξαίρεση την 

Ασάλευτη Ζωή, εμφανίζεται σε όλα τα άλλα παλαμικά έργα, με το μεγαλύτερο 

ποσοστό εμφάνισής του να το κατέχει η Ξανατονισμένη Μουσική. Εκτός από τις 

περιπτώσεις όπου η συνίζηση γίνεται ανάμεσα στον δίφθογγο /-ια/ (-ια, -οια, -εια, -

υα) ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξής στίχοι:  

 
Πράος, υπομονετικός, και γαληνός και υπάκου ος 

 (Φ.Β., σ. 108) 

 βυσσο, υψώνεται η φωνή μου ως η φωνή σου. Πέλ αο, 

 (Ξ.Μ., σ. 232) 

Σκάψε το ακόμα πιο βαθιά και φράξε το πιο στέρ εα 

   ( ωμοί, σ. 28) 

Ακόμα, ασύγκριτα ψηλά, καταχτητής των πέλα ων 

 ( ωμοί, σ. 72) 

 

     Το φαινόμενο φαίνεται εντονότερο και πιο ξεκάθαρο στους πιο πάνω στίχους, 

υπάκουος, πέλαο, στέρεα και πέλαων όπου η συνίζηση ξεφεύγει από τον 

καθιερωμένο και αμφιβόλου ποιότητας, όσο αφορά τη συνίζηση δίφθογγο /-ια/, /-

ιο- κ.τ.λ. εμφανιζόμενη μάλιστα ανάμεσα σε δύο ισχυρά άτονα φωνήεντα 

(παραδείγματα α, β και δ). Στην πρώτη περίπτωση, -ουος, ισχυρότερο είναι το 

δεύτερο, ενώ στη δεύτερη, -αος και –αων το πρώτο φωνήεν. Και στις δύο 

περιπτώσεις η συνίζηση είναι αρκετά ομαλή και εύηχη. Ωστόσο υπονομεύει τον 

βηματισμό του στίχου καθώς η συνίζηση μετά τον τελευταίο κύριο τόνο, δεν 

μπορεί παρά να τον διαταράσσει. Τα τέσσερα αυτά παραδείγματα συνίζησης στην 

τελευταία συλλαβή του στίχου, έπειτα από τον μετρικό τόνο υπογραμμίζουν και 

αποδεικνύουν περίτρανα, για ακόμη μια φορά, τον συστηματικό πειραματισμό του 

Παλαμά σχετικά με την ευφωνία του στίχου, καθώς και την στιχουργική του 

δεξιοτεχνία.  
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ΧΑΣΜΩΔΙΕΣ 

     Οι συναντήσεις γειτονικών φωνηέντων, είτε στο εσωτερικό της λέξης, είτε 

μεταξύ δύο διαδοχικών λέξεων στα παλαμικά έργα δεν έχουν πάντοτε ως έκβασή 

τους τη μετρική συνίζηση. Φωνήεντα που βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο 

αρκετές φορές δεν μπορούν να συνεκφωνηθούν με αποτέλεσμα να λογαριάζονται 

ως ξεχωριστές μετρικές συλλαβές. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται χασμωδία. Η 

χασμωδία μπορεί να γίνει είτε μέσα στην ίδια λέξη (π.χ. λαᵪός) είτε ανάμεσα σε 

δύο διαδοχικές λέξεις, όπου η πρώτη τελειώνει με φωνήεντο και η δεύτερη αρχίζει 

με φωνήεντο (π.χ. πρωτογέννητηᵪ ελιά). Το στόμα σε αυτές τις περιπτώσεις 

αναγκάζεται να παραμείνει ανοιχτό (αυτό άλλωστε σημαίνει και η λατινική λέξη 

hiat1 = «χάσκει» > hiatus) αρκετό χρόνο από τη μία λέξη στην άλλη.2  

     Το φαινόμενο της χασμωδίας γενικά για τους Έλληνες μετρικούς αποτελεί 

σοβαρό στιχουργικό ολίσθημα. Όπως αναφέρει ο Βουτιερίδης, «στο νεοελληνικό 

στίχο η χασμωδία λογιέται ψεγάδι σπουδαίο», η οποία καλό είναι να αποφεύγεται 

από τους ποιητές.3 Παρόμοια γνώμη εκφράζει και ο Σταύρου, όταν λέει ότι «η 

χασμωδία είναι, γενικά, στιχουργικό ελάττωμα, επειδή κάνει το στίχο χαλαρό, 

πλαδαρό [και] ανούσιο».4 Τέλος ο Σαραλής, συμφωνώντας με τους δύο 

προηγούμενους μελετητές, περιγράφει το συγκεκριμένο φαινόμενο ως ένα 

«δυσάρεστο συναίστημα».5 Ο ίδιος υποστηρίζει πως η χασμωδία αποτελεί ένα 

φαινόμενο «ανυπόφορο στ’ αυτί μας και η γλώσσα μας περισσότερο από κάθε 

άλλη, δεν το δέχεται».6 Οι πιο πάνω απόψεις για την χασμωδία φαίνεται ότι 

συμπίπτουν με εκείνες των ξένων μετρικών. Ο Pierre Guiraud, για παράδειγμα, 

θεωρεί τη χασμωδία ως μια κακοφωνία μέσα στον στίχο,7 ενώ ο Jean-Louis 

Backès υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο όχι μόνο δεν ηχεί καθόλου 

καλά στο αυτί του αναγνώστη, αλλά και το σοκάρει με την τραχύτητα του ήχου που 

παράγει.8 Γενικά η μοντέρνα γαλλική ποίηση, αναφέρει ο Frédéric Deloffre, έχει 

απορρίψει το φαινόμενο της χασμωδίας θεωρώντας το ως ένα δύσκολο και 

κακόηχο στιλιστικό και υφολογικό μέσο της στιχουργίας,9 που κάνει τη γλώσσα 

                                                           
1 γ’ πρόσωπο ενικού του ρήματος hio (= ανοίγω, χασμουριέμαι). 
2 Αναστάσιος Χ. Μέγας, Λατινική Μετρική, ό. π.,σ. 96, Jean-Michel Gouvard, La versification, ό. π.,σ. 4, Alain 
Frontier, La Poésie, ό. π.,σ. 164 και Frédéric Deloffre, Le Vers français, ό. π.,σ. 109. 
3 Ηλίας Βουτιερίδης, Νεοελληνική στιχουργική, ό. π.,σ. 141. 
4 Θρασύβουλος Σταύρου, Νεοελληνική Μετρική, ό. π.,σ. 26. 
5 Γιάννης Σαραλής, Νεοελληνική μετρική, ό. π., σ. 122. 
6 Ό.π. 
7 Pierre Guiraud, La versification, Presses Universitaires de France, Paris 1970, σ. 92. 
8 Jean-Louis Backès, Le Vers et Les Formes Poétiques dans la poésie française, ό. π.,σ. 56. 
9 Frédéric Deloffre, Le Vers français, ό. π.,σ. 114. 
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τραχιά.10 Κακόηχες θεωρεί τις χασμωδίες και ο André Spire, αφού μετατρέπουν 

τους στίχους σε ανέκφραστες προτάσεις.11 Παράλληλα, εκτός από το στοιχείο της 

κακοφωνίας, οι Robert Beum και Karl Shapiro επισημαίνουν ότι η χασμωδία 

επιβραδύνει αισθητά τον ρυθμό του στίχου.12   

     Ιστορικά, η χασμωδία παρά το γεγονός ότι εμφανίζεται σε στίχους της αρχαίας 

ελληνικής ποίησης, εντούτοις οι αρχαίοι Έλληνες μετρικοί συνιστούσαν στους 

ποιητές να την αποφεύγουν.13 Μάλιστα υποστήριζαν ότι η ρυθμική του στίχου για 

να είναι σωστή θα έπρεπε να υπάρχει το «αχασμώδητον».14 Παρόμοια τακτική 

ακολούθησαν και οι Βυζαντινοί μετρικοί. Αν και υπάρχουν αρκετοί βυζαντινοί 

στίχοι με χασμωδία, οι στίχοι με συνίζηση είναι περισσότεροι.15 Στη νεοελληνική 

ποίηση, η χασμωδία απαντάται περισσότερο στους καθαρευουσιάνους ποιητές 

του 19ου αιώνα,16 όπου εκεί το συγκεκριμένο φαινόμενο φαίνεται να είναι μάλλον 

απαραίτητο στοιχείο του στίχου.17 Με το τέλος του 19ου αιώνα η χασμωδία 

αποφεύγεται ολοένα και περισσότερο στη νεοελληνική ποίηση.  

     Όσον αφορά τα γαλλικά δεδομένα, όπου η χασμωδία έχει μια μακραίωνη και 

πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, το φαινόμενο φαίνεται να εφαρμόζεται συστηματικά 

τόσο στην αρχαία γαλλική ποίηση,18 όσο και στα δημοτικά τραγούδια (chansons 

populaires).19 Γενικά το φαινόμενο αυτό είναι ανεκτό και επιτρεπτό μέχρι και τον 

14ον αιώνα.20 Τον 16ον αιώνα, ο Pierre de Ronsard προσπαθώντας να 

ωραιοποιήσει τη γαλλική στιχουργία και μιμούμενος τη λατινική, καταργεί τη 

χασμωδία στην ποίησή του. Τον 17ο αιώνα ο  François de Malherbe και ο Pierre 

de Deimier θα καταδικάσουν τη χασμωδία.21 Όπως αναφέρει ο Clive Scott, οι 

κλασικιστές μετρικοί θεωρητικοί και ποιητές (π.χ. François de Malherbe και Nicolas 

Boileau) έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αποτρέψουν το φαινόμενο της χασμωδίας, 

αφού, όπως υποστήριζαν, «αποτελεί ένα έγκλημα, μια βιαιοπραγία κατά της 

                                                           
10 Jean-Michel Gouvard, La versification, ό. π.,σ. 42. 
11 André Spire, Plaisir poétique et plaisir musculaire: essai sur l'évolution des techniques poétiques, José 
Corti, Paris 1986, σ. 340 – 341. 
12 Robert Beum and Karl Shapiro, The Prosody Handbook. A Guide to Poetic Form, Dover Publications, New 
York 2006, σ. 85. 
13 Αναστάσιος Χ. Μέγας, Λατινική Μετρική, ό. π.,σ. 96 και Ηλίας Βουτιερίδης, Νεοελληνική στιχουργική, ό. 
π.,σ. 64 και 142. 
14 Ηλίας Βουτιερίδης, Νεοελληνική στιχουργική, ό. π.,σ. 64. 
15 Ό.π. Η πιο πάνω διαπίστωση του Βουτιερίδη υιοθετείται με κάθε επιφύλαξη.  
16 Για περισσότερα βλ. την ιστορική αναδρομή στο κεφάλαιο «Συνιζήσεις». 
17 Ηλίας Βουτιερίδης, Νεοελληνική στιχουργική, ό. π.,σ. 142. 
18 Maurice Grammont, Petit traite de versification française, A. Colin, Paris 1967, σ. 28. 
19 Frédéric Deloffre, Le Vers français, ό. π.,σ. 110. 
20 Alex Preminger κ.α. (εκδ.), The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, Princeton University 
Press, Princeton 1993, σ. 527. 
21 Frédéric Deloffre, Le Vers français, ό. π.,σ. 112. 
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ευφωνίας».22 Η χασμωδία θα παραμείνει στο περιθώριο καταδικασμένη καθ’ όλη 

τη διάρκεια του 17ου αιώνα, θεωρούμενη ως κακοφωνία και πηγή δυσαρμονίας.23 

Ωστόσο, το συγκεκριμένο φαινόμενο εξακολουθεί να κάνει την εμφάνισή του στη 

δραματική ποίηση και ειδικά στην τραγωδία. Το δεύτερο μισό του αιώνα όμως ο 

Jean Racine θα καταδικάσει και θα απαγορεύσει την εμφάνισή του και στην 

τραγωδία. Η αποφυγή της χασμωδίας στη γαλλική ποίηση θα συνεχιστεί μέχρι και 

τον 20ο αιώνα.24 Μοναδική εξαίρεση θα αποτελέσουν οι συμβολιστές ποιητές του 

19ου αιώνα, οι οποίοι υποστήριζαν ότι η χασμωδία μπορεί να αποτελέσει πηγή 

αρμονίας στον στίχο. Τέλος, να αναφερθεί ότι τόσο στην ιταλική, όσο και στην 

ισπανική μετρική το φαινόμενο της χασμωδίας αποφεύγεται συστηματικά σε όλες 

τις λογοτεχνικές τους περιόδους, ενώ η αγγλική στιχουργία δείχνει μια προτίμηση 

προς την έκθλιψη των γειτονικών φωνηέντων.25    

     Επιστρέφοντας στα παλαμικά δεδομένα, ο αριθμός των χασμωδιών στα έργα 

που εξετάζονται είναι αντιστρόφως ανάλογος με τον αριθμό των συνιζήσεων. 

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η πρώτη ποιητική συλλογή Τα Τραγούδια της 

Πατρίδος μου, όπου εκεί οι χασμωδίες (742 περιπτώσεις) είναι περισσότερες από 

τις συνιζήσεις (406 περιπτώσεις). Η αύξηση του αριθμού  των συνιζήσεων στο 

κάθε έργο, είναι αντιστρόφως ανάλογη με τη μείωση του αριθμού των χασμωδιών. 

Ο Παλαμάς προσπαθώντας να επιτύχει τη ρυθμική ποικιλία και να φέρει ξανά στη 

ζωή, αυτό που υπήρξε κάποτε, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο ίδιος, «η 

μελωδία των Ελληνολατίνων πολύτροπη, πολύφωνη, κυλισμένη και τρικυμισμένη 

μέσα στα κύματα μιας σοφής, του απεριόριστου κυνηγήτρας αρμονίας»,26 

καταφεύγει, όπως προαναφέραμε, σε διάφορα μέσα. Ένα από αυτά είναι και η 

ολοένα συστηματικότερη και τολμηρότερη χρήση της συνίζησης, με παράλληλα 

την «ολοένα και πιο αυστηρή αποφυγή της χασμωδίας».27  

     Τα αποτελέσματα της μετρικολογικής ανάλυσης των επτά έργων μάς οδηγούν 

σε ξεκάθαρα συμπεράσματα αναφορικά με το φαινόμενο. Ξεκινώντας από τα 

Τραγούδια της Πατρίδος μου, η χασμωδία παρουσιάζεται 742 φορές, με ποσοστό 

62,9%. Προχωρώντας στο δεύτερο κατά χρονολογική σειρά παλαμικό έργο, Ο 

Ύμνος της Αθηνάς το φαινόμενο εμφανίζεται 192 φορές ανερχόμενο σε ποσοστό 

36%. Στα ίδια περίπου ποσοστά κυμαίνεται η χασμωδία και στα Μάτια της Ψυχής 

                                                           
22 Clive Scott, Vers Libre: The Emergence of Free Verse in France 1886 – 1914, ό. π.,σ. 307. 
23 Jean-Michel Gouvard, La versification, ό. π.,σ. 44. 
24 Ό. π.,σ. 46 – 48.  
25 Alex Preminger κ.α. (εκδ.), The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, ό. π.,σ. 527. 
26 Κωστής Παλαμάς, «Το τελευταίο για τον Οδυσσέα», Άπαντα, τόμ. 12

ος
, ό. π., σ. 354 

27 Ευριπίδης Γαραντούδης, Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. σ. 112. 
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μου, με ποσοστό 32,1% (265 περιπτώσεις). Από την άλλη, στην Ασάλευτη Ζωή το 

ποσοστό των χασμωδιών μειώνεται κατά 10% περίπου, αγγίζοντας το 23,3% και 

τις 147 περιπτώσεις. Η μείωση αυτή συνεχίζεται με τους ίδιους ρυθμούς και στη 

Φλογέρα του Βασιλιά με το ποσοστό των χασμωδιών να ανέρχεται στο μισό 

περίπου του προηγούμενου έργου, κατέχοντας μόνο το 14,5% με 594 

περιπτώσεις μέσα στους 4170 στίχους. Σε ανάλογα ποσοστά παρουσιάζεται και 

στα δύο τελευταία έργα. Συγκεκριμένα, στους Βωμούς η χασμωδία απαντάται 389 

φορές, με ποσοστό 13,9%, ενώ στην Ξανατονισμένη Μουσική μειώνεται ελάχιστα 

στο 13,7%.  

     Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά τα ποσοστά του φαινομένου για 

κάθε έργο καθώς και την αναλογία ανάμεσα σε εξωτερικές και εσωτερικές 

χασμωδίες:  

 

 

Τα τραγούδια 
της πατρίδος 

μου 
(1437 

15σύλλαβοι) 

Ο Ύμνος της 
Αθηνάς 

(591 
15σύλλαβοι) 

Τα μάτια της 
ψυχής μου 

(820 
15σύλλαβοι) 

Η Ασάλευτη 
Ζωή 
( 509 

15σύλλαβοι) 

Η φλογέρα 
του βασιλιά 

(4218 
15σύλλαβοι) 

Βωμοί 
(2809 

15σύλλαβοι) 

Ξανατονισμένη 
Μουσική 

(729 
15σύλλαβοι) 

Εξωτερικές 
Χασμωδίες 

481 
64,8% 

70 
36,4% 

64 
24,1% 

56 
38% 

150 
25,2% 

106 
27,2% 

42 
36.2% 

Εσωτερικές 
Χασμωδίες 

261 
35,1% 

122 
63,5% 

201 
75,8% 

91 
62% 

444 
74,7% 

283 
72,7% 

74 
63.8% 

 

     Ξεκινώντας από τις εξωτερικές χασμωδίες, παρατηρούμε ότι οι περισσότερες 

είναι θεμιτές και «νόμιμες»∙ διέπονται δηλαδή από ορισμένους κανόνες και 

εντοπίζονται και στο έργο προγενέστερων ποιητών. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε 

στις εξής περιπτώσεις:28  

     α) η χασμωδία θεωρείται επιτρεπτή όταν γίνεται πάνω στη σταθερή τομή του 

στίχου,29 τονίζοντας έτσι τη μετρική παύση που υπάρχει ανάμεσα στα δύο 

ημιστίχια, και ιδιαίτερα όταν τα δύο φωνήεντα ή ένα από αυτά φέρουν τόνο. Σε όλα 

τα παλαμικά έργα που εξετάστηκαν η κατηγορία αυτή αποτελεί μια μικρή ομάδα. 

Συγκεκριμένα: Τα Τραγούδια της Πατρίδος μου: 77 περιπτώσεις - 15,9%, Ο Ύμνος 

της Αθηνάς: 12 περιπτώσεις – 17,1%, Τα Μάτια της Ψυχής μου: 11 περιπτώσεις - 

17,1%, Η Ασάλευτη Ζωή: 6 περιπτώσεις – 10,7%, Η Φλογέρα του Βασιλιά: 20 
                                                           
28 Οι κατηγορίες των νόμιμων χασμωδιών βρίσκονται συγκεντρωμένες τόσο στη μελέτη της Ναταλίας 
Δεληγιαννάκη («Ζητήματα χρήσης ή μη της συνίζησης σε παλαιότερα έμμετρα κείμενα», Neograeca Medii 
Aevi V. Αναδρομικά και Προδρομικά. Approaches to Texts in Early Modern Greek, επιμ. Elizabeth Jeffreys και 

Michael Jeffreys, Οξφόρδη 2005, σ. 172 - 173), όσο και στη διδακτορική διατριβή της Ολέσια Φέντινα (ό. π., 
σ. 114 – 117).  
29 Σύμφωνα με τον Σαραλή (Νεοελληνική μετρική, ό. π., σ. 123) η χασμωδία που γίνεται στη μέση του στίχου, 
πάνω στη τομή, είναι υποφερτή, αφού «καθώς σταματούμε, ο στίχος σκολνάει και το δεύτερο μισόστιχο 
φαίνεται σαν καινούργιος στίχος». Η συγκεκριμένη χασμωδία στην τομή του στίχου θεωρείται νόμιμη και 
καθ’όλα επιτρεπτή ήδη από τη λατινική ποίηση. Βλ. περισσότερες πληροφορίες στο Edgar H. Sturtevant και 
Roland G. Kent, «Elision and Hiatus in Latin Prose and Verse», ό. π.,σ 132. 
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περιπτώσεις – 14%30, Βωμοί: 4 περιπτώσεις – 3,7% και τέλος Η Ξανατονισμένη 

Μουσική: 9 περιπτώσεις – 21,4%. Αυτό που παρατηρούμε είναι πως το φαινόμενο 

αυτό αποφεύγεται συστηματικά σε όλα τα έργα, με το υψηλότερο ποσοστό να 

φτάνει το 21,4% στην Ξανατονισμένη Μουσική. Στίχοι από τα έργα που 

παρουσιάζουν το συγκεκριμένο φαινόμενο είναι οι εξής: 

 
το λογισμό του καρφωτό,  έτσι ένας από ξένη                

(Φ.Β, σ. 58) 

αν έσβυσε, αν ξανάζησε,  ή αν ηύρε μια για πάντα                

(Φ.Β, σ. 97) 

Φτάνει ένας νους, ένα όνειρο,   ένα όνομα, όλα τ’ άλλα,               

( ωμοί, σ. 58) 

Που είταν καπνοί και ονείρατα   εκεί που ολόγυρά μου                

(Φ.Β, σ. 121) 

είν’ η γυναίκα η άβυσσο,  όχι γιατ’ είν’ εκείνη                

(Φ.Β, σ. 125) 

Κ’ η θάλασσα, η νεράϊδα του,  η αγαπητική του                

(Τ.Π, σ. 48) 

 πίσω και παράμερα  από τη ζωγραφιά της                

(Τ.Π, σ. 69) 

 σβυστη, αγνή, πρωτάκουστη  αγάπη της πατρίδας∙                

(Υ.Α, σ. 197) 

Φύτρωσε η πρωτογέννητη  ελιά, δικό σου δέντρο.                

(Υ.Α, σ. 201) 
 

     β)  ένα από δύο γειτονικά φωνήεντα τους συμπλέγματος ανήκει σε άρθρο. Η 

κατηγορία αυτή αποτελεί σε όλα τα έργα ανεξαιρέτως την πολυπληθέστερη. Ο 

Καβάφης στο δοκίμιο του για τη συνάντηση των φωνηέντων υποστηρίζει 

ανεπιφύλακτα και προτείνει το συγκεκριμένο είδος χασμωδίας: «Παρετήρησα εις 

διαφόρους εκ των συγχρόνων ποιητών οι οποίοι είναι φίλοι των συνεκφωνήσεων 

ότι τα άρθρα ο, οι, η, τα, του τα μετρούν συχνά ως αποτελούντα μίαν συλλαβήν 

χωριστήν από το ακολουθούν φωνήεν και τούτο εις μέρη του στίχου όπου η 

                                                           
30

Ο Ευριπίδης Γαραντούδης («Προβλήματα περιγραφής και ανάλυσης των πρωτονεοελληνικών 
δεκαπεντασύλλαβων», ό. π., σ. 225 – 226 και Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. 116 – 118) 
παραθέτει δεκαέξι στίχους με χασμωδία στην τομή στη Φλογέρα του Βασιλιά, ενώ η Αλεξάνδρα Σαμουήλ (Ο 
Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 65) προσθέτει ακόμα έναν στίχο από τον «Πρόλογο». Στους 

δεκαεπτά αυτούς στίχους με χασμωδία στην τομή θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και οι ακόλουθοι: α) 
Από τον Παντοκράτορα ως τους αγίους μαρτύρους (Φ.Β, σ. 105), β) Της οικουμένης τ’ άργανα: Ευρώπη, 
Ευρώπη, Ευρώπη! (Φ.Β, σ. 138).
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συνεκφώνησις ηδύνατο να γίνη∙ φρονώ δε ότι ορθώς κάμνουν την εξαίρεσιν αυτήν 

από τον κανόνα των διότι η προφορά διαστέλλει καθαρώς τα άρθρα, προ πάντων 

το “ο”».31 Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει αυτό τον αριθμό των χασμωδιών 

μεταξύ άρθρου και ουσιαστικού, που εμφανίζονται στο κάθε ένα από τα έργα: 

 

   

Τα τραγούδια 
της πατρίδος 

μου 
(1437 

15σύλλαβοι) 

Ο Ύμνος της 
Αθηνάς 

(591 
15σύλλαβοι) 

Τα μάτια της 
ψυχής μου 

(820 
15σύλλαβοι) 

Η Ασάλευτη 
Ζωή 
(509 

15σύλλαβοι) 

Η φλογέρα 
του βασιλιά 

(4218 
15σύλλαβοι) 

Βωμοί 
(2809 

15σύλλαβοι) 

Ξανατονισμένη 
Μουσική 

(743 
15σύλλαβοι) 

Χασμωδίες 
132 

27,4% 
50 

71,4% 
30 

46,8% 
26 

46,4% 
78 

53,7% 
57 

53,7% 
17 

40,4% 

 

     Ορισμένα παραδείγματα αυτού του τύπου χασμωδίας αποτελούν οι ακόλουθοι 

στίχοι: 

 

Η πρωτογέννητ’ η ελιά γοργά γοργά ξαπλώνει                

(Υ.Α, σ. 201)      

Κι άγγιχτη κι ακατάλυτη, που ανάβει σου το αίμα                

( ωμοί, σ. 225)           

Φαίνεται χρυσοκεντιστός ο ουρανός με τάστρα                

(Υ.Α, σ. 203) 

Ταμύριστ’ άνθ’, οι άφτερες ακόμα περιστέρες                

(Τ.Π, σ. 122) 

ρουμπίνι ρέει το αίμα σου και κοκκινίζει ο λάκκος               

( ωμοί, σ. 99) 

Πάντα θεοί θα είναι της γης η  μορφιά η αιώνια                

(Μ.Ψ, σ. 230) 

  ίδιος πάντα για υψωθή για κατεβή με τ’ άτι,                

(Φ.Β, σ. 99) 

 

     Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω περιπτώσεις είναι φανερό ότι αρκετά 

συχνά γίνεται «ηθελημένη χρήση της χασμωδίας, για λόγους ηχητικής 

παραστατικότητας […] ή ηχητικής έμφασης και επιτονισμού “σημαντικών” 

σημασιών»32 και βασικών λέξεων στον στίχο (ο ουρανός [παράδειγμα 3], η 

ομορφιά [παράδειγμα 6]).33 Ορισμένες φορές επίσης, η χασμωδία γίνεται για 

λόγους έμφασης όταν υπάρχει επιφώνημα («ω», «α» «αι» κτλ): 
                                                           
31 Κ. Π. Καβάφης, «Η συνάντησις των φωνηέντων εν τη προσωδία», Τα Πεζά (1882–1931), ό. π., σ. 244∙ βλ 
επίσης για το σχόλιο του Καβάφη στο Ευριπίδης Γαραντούδης, Πολύτροπος αρμονία, ό. π.,σ. 117. 
32 Ευριπίδης Γαραντούδης, Πολύτροπος αρμονία, ό. π.,σ. 116. 
33 Wim Bakker, «Η χασμωδία σε κρητικά κείμενα της ακμής», ό. π.,σ. 232. 
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    οι  ενίτσαροι χυμούν ’ς το Κάστρο λυσσασμένοι 

(Τ.Π, σ. 41) 

 ι   ό,τι δεν κατάφερε κανείς, ούτ’ ο μεγάλος 

(Τ.Π, σ. 166) 

    η   αγκαλιά που σας κρατάει, ν’ αγκομαχάη δεν παύει  

      (Α.Ζ., σ. 163) 

     όχι, δεν απόμεινα με χέρια σταυρωμένα 

(Τ.Π, σ. 50) 

βάλθηκες.      οι ασάλευτες ονειροφαντασίες σου!                 

( ωμοί, σ. 71) 

 

     Η χασμωδία στην οποία εμπλέκεται κάποιο επιφώνημα είναι απολύτως νόμιμη. 

Αυτό υποστηρίζει και ο Βουτιερίδης, ο οποίος ψέγει τη συνίζηση που γίνεται 

ανάμεσα σε γειτονικά φωνήεντα τα οποία περιέχονται σε άρθρα ή επιφωνήματα. 

Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο: «δεν πρέπει να γίνεται […] συνίζηση, όταν το 

φωνήεντο στο τέλος του πρώτου μισόστιχου ή στην αρχή του δεύτερου είναι 

άρθρο (ο, η, οι) ή κι’ οποιαδήποτε άλλη λέξη μονοσύλλαβη, που η συλλαβή της 

είναι ένα μονάχα φωνήεντο, καθώς τα επιφωνήματα: ω! α! κτλ. […] εξ αιτίας της 

συντομίας της μονοσύλλαβης λέξης δε δίνεται καιρός στη φωνή να ξεσυρτή λίγο, 

όπως γίνεται όταν η λέξη είναι δισύλλαβη η πολυσυλλαβώτερη, και έτσι να μην 

γεννιέται αναγκαστικό σταμάτημα φωνής επάνω στο άρθρο ή στην οποιανδήποτε 

μονοσύλλαβη λέξη, που δε μπορεί να ξεχωριστή, ας είναι και πολύ αλαφρά, από 

την κατοπινή της λέξη».34 Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη το πιο πάνω σχόλιο οι 

χασμωδίες είναι αποδεκτές και επιβαλλόμενες.   

     γ) την τρίτη κατηγορία επιτρεπτών χασμωδιών αποτελούν οι χασμωδίες που 

μπορούν να δημιουργηθούν μεταξύ του συνδέσμου «και» ή του αναφορικού 

«που» και της επόμενης λέξης. Όπως επισημαίνει ο Σταύρου, το αρχικό φωνήεντο 

της ακόλουθης λέξης είναι προτιμότερο να είναι τονισμένο.35 Σε όλα τα παλαμικά 

έργα τα περισσότερα φωνήεντα μετά το «και» φέρουν τόνο (και ίσκιος). 

Επομένως, μπορούμε να θεωρήσουμε και αυτή την είδους χασμωδία ανεκτή, 

ομαλή και καθόλου ενοχλητική. Στις δύο αυτές κατηγορίες ανήκουν ελάχιστες 

σποραδικές περιπτώσεις, κατέχοντας ένα πολύ μικρό ποσοστό του συνόλου:  

 

                                                           
34 Ηλίας Βουτιερίδης, Νεοελληνική στιχουργική, ό. π.,σ.146. 
35 Θρασύβουλος Σταύρου, Νεοελληνική Μετρική, ό. π.,σ. 27. 
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Τα τραγούδια 
της πατρίδος 

μου 
(1437 

15σύλλαβοι) 

Ο Ύμνος της 
Αθηνάς 

(591 
15σύλλαβοι) 

Τα μάτια της 
ψυχής μου 

(820 
15σύλλαβοι) 

Η 
Ασάλευτη 

Ζωή 
(509 

15σύλλαβ
οι) 

Η φλογέρα 
του βασιλιά 

(4218 
15σύλλαβοι) 

Βωμοί 
(2809 

15σύλλαβοι) 

Ξανατονισμένη 
Μουσική 

(743  
15σύλλαβοι) 

Χασμωδίες 
«και» 

31 
6,4% 

0 
0% 

1 
1,4% 

0 
0% 

5 
3,4% 

2 
1,8% 

1 
2,3% 

Χασμωδίες 
«που» 

25 
5,1% 

0 
0% 

2 
3,1% 

0 
0% 

2 
1,3% 

0 
0% 

1 
2,3% 

 

Και  οι τσαούσηδες, π’ ορμούν με βούνευρα και δέρνουν 

(Τ.Π, σ. 38) 

Και  άλλοι από ξερόκλαδα και πίσσα και κατράμι 

(Τ.Π, σ. 38)
 36

 

     δ) ανήκουν οι χασμωδίες οι οποίες γίνονται ανάμεσα σε δύο φωνήεντα από τα 

οποία το πρώτο ή το δεύτερο είναι τονισμένο. Αυτού του τύπου χασμωδία επίσης 

δεν απαντάται συχνά και «δεν ανάγεται σε κάποιον κανόνα ούτε στην ιταλική, ούτε 

στην ελληνική ποίηση»,37 εφόσον, όπως είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο 

συγκεκριμένος συνδυασμός φωνηέντων μπορεί να οδηγήσει πολύ εύκολα και σε 

συνίζηση. 

 

Και σκύβει  ένας δράκοντας ’ς αυτό και το σκεπάζει 

(Τ.Π, σ. 37) 

Φορεί  ασπίδα και σπαθί και περικεφαλαία 

(Τ.Π, σ. 42) 

Κ’ έχει τον άντρα  ίσκιο της και τα παιδιά της δόξα 

(Μ.Ψ, σ. 248) 

 

     ε) στην πέμπτη και τελευταία κατηγορία νόμιμων χασμωδιών ανήκουν εκείνες 

οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν και ως εκφραστικό μέσο,38 αφού ενισχύουν 

τη συντακτική παύση,39 όπως στα παραδείγματα που παρατίθενται πιο κάτω:  

                                                           
36 Επιπλέον παραδείγματα: Και σέρνει άντρες ’πίσω της καιᵪ αρματώνει νιάτα (Τ.Π, σ. 41), Μα τόρα ύπνο, 
σιωπή, καιᵪ όνειρα δεν κρύβει, (Τ.Π, σ. 43), Καιᵪ η τιμή και η ζωή με όλα των τα κάλλη (Τ.Π, σ. 50), Πουᵪ όλα 
τ’ άλλα γράμματα μεριάζανε ’μπροστά του:(Τ.Π, σ. 51), Πουᵪ έπεφταν ’ς το μέτωπο στριφτά, ’σα’ δαχτυλίδια 
(Τ.Π, σ. 122), Απ’ τη φθορά κι’ απ’ τη σφαγή πουᵪ άτρομα σκορπάνε∙ (Τ.Π, σ. 172). 
37 Ολέσια Φέντινα, ό. π., σ. 115.  
38 Όπως αναφέρει ο André Spire (Plaisir poétique et plaisir musculaire: essai sur l'évolution des techniques 
poétiques, ό. π., σ. 340 – 341), η χασμωδία μπορεί να είναι επιτρεπτή αν αποτελέσει ένα είδος έκφρασης για 
τον δισταγμό, την ανία, τον θυμό, τον λόξυγκα κτλ. Για την εκφραστικότητα της χασμωδίας σε ορισμένες 
περιπτώσεις (π.χ. χασμουρητό, δισταγμός, παύση) κάνει λόγο και ο Maurice Grammont (Petit traite de 
versification française, ό. π., σ. 108). Παρόμοια άποψη απαντάται και στην ισπανική μετρική, όπου η 
χασμωδία επιτρέπεται όταν πρόκειται για λόγους έμφασης, επιτονισμού ή και προβολή αντίθεσης. Βλ. Aurelio 
M. Espinosa, «Synalepha and Syneresis in Modern Spanish», ό. π., σ. 302. 
39 Wim Bakker, «Η χασμωδία σε κρητικά κείμενα της ακμής», ό. π., σ. 231 και Κ. Π. Καβάφης, «Η Συνάντησις 
των Φωνηέντων εν τη Προσωδία», ό. π., σ. 254. Βλ. επίσης Μιχάλης Πιερής, «Περί της στιχουργίας του 
Καβάφη», ό. π., σ. 125 – 153. «Το νόημα επιτρέπη», όπως αναφέρει και ο Σταύρου (Νεοελληνική Μετρική, ό. 
π., σ. 27) «να σταματήσουμε ανάμεσα στις λέξεις όπου γίνεται η χασμωδία». Επίσης, ο Σαραλής (Νεοελληνική 
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ούτε οι βωμοί,  ούτε ταγνά, κεφάλια των παρθένων 

(Υ.Α, σ. 193) 

Εσύ δε σβύνεις τη ζωή,  εσύ ζωές χαρίζεις 

(Υ.Α, σ. 194) 

Αλέξανδρε,  ω βασιλιά τρανέ των Μακεδόνων 

(Τ.Π, σ. 164) 

Το όνομά μου αθάνατο θα ζη   Ελληνοκτόνος 

(Τ.Π, σ. 168) 

Τον ουρανό σας δε’ φωτούν δυό άστρα:  η πατρίδα 

(Τ.Π, σ. 174) 

Τους ξέρουν όλα του νησιού τα παρακλάδια    ι ίσκιοι 

(Φ.Β, σ. 38) 

Τι εξόριστη την ξάνοιξε στην ξενητιά,   εκεί όπου 

( ωμοί, σ. 74) 

 

     Στο σημείο αυτό να ληφθεί υπόψη ότι «η χασμωδία αποδυναμώνεται ή και 

εξαλείφεται όταν ανάμεσα στα δύο φωνήεντά της υπάρχει παύση που 

δημιουργείται από σημείο στίξης, είτε ισχυρό, όπως είναι τα αποσιωπητικά […], το 

ερωτηματικό […] και η τελεία […], είτε αδύνατο, όπως η άνω τελεία […] και το 

κόμμα».40  

     Οι υπόλοιπες χασμωδίες δεν κατατάσσονται σε καμμία από τις πιο πάνω 

κατηγορίες. Σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των χασμωδιών που εμφανίζονται 

στα έργα που εξετάζονται είναι ελάχιστες, καταλαμβάνοντας ένα πολύ μικρό 

ποσοστό: 

 

 

Τα τραγούδια 
της πατρίδος 

μου 
(1437 

15σύλλαβοι) 

Ο Ύμνος της 
Αθηνάς 

(591 
15σύλλαβοι) 

Τα μάτια της 
ψυχής μου 

(820 
15σύλλαβοι) 

Η Ασάλευτη 
Ζωή 
(509 

15σύλλαβοι) 

Η φλογέρα 
του βασιλιά 

(4218 
15σύλλαβοι) 

Βωμοί 
(2809 

15σύλλαβ
οι) 

Ξανατονισμένη 
Μουσική 

(743 
15σύλλαβοι) 

Χασμωδίες 
79 

16,4% 
3 

4,2% 
5 

7,8% 
1 

1,8% 
17 

11,7% 
7 

6,6% 
6 

14,2% 

 

 Παραδείγματα τέτοιων χασμωδιών αποτελούν οι ακόλουθοι στίχοι: 

 
Και τι ρουχάκια  είχανε, και τι λογάκια ελέγαν 

(Τ.Π, σ. 46) 

                                                                                                                                                                                
μετρική, ό. π., σ. 123) αναφέρει ότι η χασμωδία που γίνεται σε μέρος του στίχου που χρειάζεται να 
σταματήσουμε για το νόημα είναι λιγότερο «χτυπητή» στο αυτί. 
40 Ευριπίδης Γαραντούδης, Πολύτροπος αρμονία, ό. π., σ. 116. 
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 υναίκες με  ανήμπορα παιδιά και γηρατεία 

(Τ.Π, σ. 48) 

Εμένα  ο πατέρας μου μ’ εκράτησε κοντά του 

(Τ.Π, σ. 48) 

Έξαφνα… τόσο  ελαφρά ποια μάν’ ανασηκώνει  

(Τ.Π, σ. 53) 

 

     Προχωρώντας στις εσωτερικές χασμωδίες41 να αναφέρουμε ότι εντοπίστηκαν 

1476 εσωτερικές χασμωδίες σε σύνολο 10887 φωνηεντικών συναντήσεων, 

καταλαμβάνοντας μόλις το 13,5%.42 Συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζονται οι 

αριθμοί στον αρχικό πίνακα των χασμωδιών: Τα Τραγούδια της Πατρίδος μου, 261 

χασμωδίες, 35,1%, Ο Ύμνος της Αθηνάς, 122 χασμωδίες με ποσοστό 63,5%, Τα 

Μάτια της Ψυχής μου 201 χασμωδίες, 75,8%, Η Ασάλευτη Ζωή 91 χασμωδίες, 

62%, Η Φλογέρα του Βασιλιά 444 χασμωδίες με ποσοστό 75,3%, Βωμοί 283 

χασμωδίες με ποσοστό 72,7% και τέλος Ξανατονισμένη Μουσική 74 χασμωδίες 

και ποσοστό 63,8%. Τα ποσοστά των εσωτερικών χασμωδιών είναι πάντοτε 

μεγαλύτερα από αυτά των εξωτερικών με μοναδική εξαίρεση Τα Τραγούδια της 

Πατρίδος μου.  

     Οι εσωτερικές χασμωδίες μπορούν να διακριθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

στην πρώτη κατηγορία κατά την οποία η χασμωδία γίνεται ανάμεσα σε δύο άτονα 

γειτονικά φωνήεντα, στη δεύτερη κατηγορία κατά την οποία το πρώτο από τα δύο 

φωνήεντα είναι τονισμένο και, τέλος, στην τρίτη κατηγορία  στην οποία από τα δύο 

φωνήεντα τονισμένο είναι το δεύτερο. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει 

αναλυτικά τον αριθμό των χασμωδιών που εμπίπτει σε καθεμιά από τις τρεις 

κατηγορίες:   

 

                                                           
41 Οι εσωτερικές χασμωδίες (μη συνεκφώνηση γειτονικών φωνηέντων μέσα στην ίδια λέξη) απαντώνται και σε 
ξένες μετρικές (για παράδειγμα στην αγγλική, γαλλική, ισπανική, ιταλική και ρωσική) με τον όρο 
«diairesis/dieresis». Για περισσότερα βλ. ενδεικτικά: Pierre Guiraud, La versification, ό. π., σ. 92 – 93, Jean-
Michel Gouvard, La versification, ό. π., σ. 50 – 70, Robert Beum and Karl Shapiro, The Prosody Handbook. A 
Guide to Poetic Form, ό. π.,σ. 75 – 76, 84, J. Jaffre, Le vers et le poeme, ό. π.,σ. 33, Dorothy Clotelle Clarke, 
«Notes on Villasandino's Versification», Hispanic Review, τόμ. 13ος, τ.χ. 3 (Ιούλιος 1945), σ. 185 – 196, 
Gareth Walters, The Cambridge Introduction to Spanish Poetry, Cambridge University Press, Cambridge 
2003, σ. 17, Stefano Garzonio, «Italian and Russian Verse: Two Cultures and Two Mentalities», ό. π.,σ. 187 – 
198. κ.α. Από την άλλη, οι εξωτερικές χασμωδίες απαντώνται με τον όρο «hiatus». Ενδεικτική ξένη 
βιβλιογραφία:  Theodore de Banville, Petit traite de poésie française, ό. π.,σ. 86 – 110, Jean-Michel Gouvard, 
La versification, ό. π., σ. 41 – 49, Maurice Grammont, Petit traite de versification française, ό. π.,σ. 28 - 31, 
Pierre Guiraud, La versification, ό. π., σ. 92 - 93, André Spire, Plaisir poétique et plaisir musculaire: essai sur 
l'évolution des techniques poétiques, ό. π.,σ. 240 – 250, Jean-Louis Backès, Le Vers et Les Formes 
Poetiques dans la poesie francaise, ό. π., σ. 56 - 57, Alex Preminger κ.α. (εκδ.), The New Princeton 
Encyclopedia of Poetry and Poetics, ό. π., σ. 527, Aurelio M. Espinosa, «Synalepha and Syneresis in Modern 
Spanish», ό. π., σ. 299 – 309 κ.α. 
42 Οι εξωτερικές χασμωδίες καταλαμβάνουν το 8,8% των φωνηεντικών συναντήσεων. 
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Τα τραγούδια 
της πατρίδος 

μου 
(1437 

15σύλλαβοι) 

Ο Ύμνος της 
Αθηνάς 

(591 
15σύλλαβοι) 

Τα μάτια της 
ψυχής μου 

(820 
15σύλλαβοι) 

Η Ασάλευτη 
Ζωή 
(509 

15σύλλαβοι) 

Η φλογέρα 
του βασιλιά 

(4218 
15σύλλαβοι) 

Βωμοί 
(2809 

15σύλλαβοι) 

Ξανατονισμένη 
Μουσική 

(729 
15σύλλαβοι) 

Συνολικός 
αριθμός  

εσωτερικών 
χασμωδιών 

261 
35,1% 

122 
63,5% 

201 
75,8% 

91 
62% 

444 
75,3% 

283 
72,7% 

74 
64% 

2 άτονα 
39 

14,9% 
20 

16,3% 
42 

20,8% 
17 

18,7% 
72 

16,2% 
45 

15,9% 
16 

21,6% 

1
ο
 τονισμένο 

132 
50,5% 

31 
25,4% 

64 
31,8% 

41 
45% 

142 
31,9% 

104 
36,7% 

30 
40,5% 

2
ο
 τονισμένο 

90 
34,4% 

71 
58,1% 

95 
47,2% 

33 
36,3% 

230 
51,8% 

134 
47,3% 

28 
37,8% 

 

     Η πρώτη κατηγορία, με τα δύο άτονα φωνήεντα, αποτελεί τη μειονότητα σε όλα 

τα έργα, ξεκινώντας από το 14,9% και φτάνοντας μέχρι το 21,6%. Στην πρώτη 

αυτή κατηγορία η χασμωδία είναι αρκετά τραχιά και σκληρή: 

 

Ζωντάνεψε σαν έννοιωσε το Τίμιο το Ξύλο 

(Τ.Π, σ. 50) 

τ’ άγιο σου λείψανο, ήρωα της γνώμης και της πίστης 

( ωμοί, σ. 42) 

Στο διαμαντένιο δίχτυ του τη θεϊκή θωριά του  

(Υ.Α, σ. 194) 

Στα φύλλα της τα ιερά δε ’γγίζουν παρά μόνο 

(Υ.Α, σ. 199) 

 

     Στη δεύτερη κατηγορία, με το πρώτο από τα δύο φωνήεντα να είναι τονισμένο, 

η χασμωδία είναι ανεκτή και αρκετά ομαλή: 

 

Και σμίγει παρακαλεστά τα χέρια του και λέει 

(Μ.Ψ, σ. 221) 

αδιάφοροι, ολογάληνοι και ατάραχοι και κρύοι 

( ωμοί, σ. 45) 

Δείχνονται σαν φαντάσματα που νόημα δεν έχουν 

(Μ.Ψ, σ. 222) 

Σαν τάστρο του Ωρίωνα, πρώτο σταστέρια τάλλα 

(Υ.Α, σ. 203) 

Με το βραβείο το χρυσό να με βραβεύη εμένα 

(Τ.Π, σ. 124) 
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     Τέλος, η τρίτη κατηγορία, με το δεύτερο από τα δύο φωνήεντα τονισμένο 

περιλαμβάνει χασμωδίες οι οποίες μπορεί να είναι ανεκτές στο αυτί του 

αναγνώστη και σχετικά καθόλου κακόηχες. Υπάρχει, όμως στις περιπτώσεις αυτές 

μια διαβάθμιση στην ομαλότητα, αναλόγως, αν το δεύτερο φωνήεν είναι πιο 

δυνατό από το πρώτο, και πόσο. Έτσι λοιπόν, η χασμωδία στις λέξεις θεός, 

γρηάς, και αιώνες43 είναι λιγότερο ομαλή από τις υπόλοιπες, γιατί το δεύτερο και 

τονισμένο φωνήεν -ο-, και -α- είναι δυνατότερο από το πρώτο  και εύκολα θα 

μπορούσε να συνεκφωνηθεί με το προηγούμενο πιο αδύνατο -ε- και -η-. Ενώ 

αντίθετα στις λέξεις, για παράδειγμα ναούς, πνοή και,44 η χασμωδία είναι 

περισσότερο ομαλή, γιατί ακριβώς το δεύτερο φωνήεν, το τονισμένο είναι πιο 

αδύνατο από το πρώτο και έτσι δεν μπορεί εύκολα να συνεκφωνηθεί με το 

προηγούμενο δυνατό φωνήεν. 

     Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά το γεγονός ότι ο Παλαμάς αποφεύγει συνήθως 

όσο το δυνατό περισσότερο τη χασμωδία, υπάρχουν μερικές περιπτώσεις, είτε 

μέσα στον ίδιο τον στίχο, είτε στους αμέσως επόμενους, που παραθέτει τις ίδιες 

λέξεις, άλλοτε με συνίζηση άλλοτε με χασμωδία. Αυτό γίνεται για λόγους έμφασης 

και τονισμού συγκεκριμένων λέξεων στις οποίες ο ποιητής επιθυμεί να εστιάσει την 

προσοχή του ο αναγνώστης, αλλά και για λόγους ρυθμικής εναλλαγής και 

ποικιλίας:  

 
                            Το   αίμα διψούσε και ήθελε, το  αίμα το χυμένο 

στης Αλαμάνας τα βαθιά, το  αίμα το περίσσιο
45

 

(Φ.Β, σ. 74) 

Της διπλοπρόσωπης πομπής προς τη θε ά από δώθε 

πόχει η  εψίνα, προς τη θε ά πόχει από κείθ’ η Αθηνά. 

(Φ.Β, σ. 92) 

 λώσσα άλλη, πολεμόχαρε. Σε μάντεψα∙ ήρθες, ο    ρης. 

    ρης είσαι κ’ έρχεσαι και κλεις μέσ’ στην καρδιά σου 

(Φ.Β, σ. 100) 

δύσης και νότου και βοριά. Στα  Έθνη πάντα στα   Έθνη! 

(Φ.Β, σ. 137) 

Διαβάτρες είναι οι μέρες  μου,   εέ! δεν τις λογαριάζω, 

                                                           
43 Από την ώρα που ο Θεός με κάλεσε στο θρόνο (Φ.Β., σ.30), ’Σ τα παραμύθια της γρηάς, ’ς τα χωρατά, ’ς τις 
παίνιες (Τ.Π., σ.51) και φλογέρα εγώ τον ύμνο σου στυλώνω στους αιώνες! (Φ.Β., σ.35). 
44 Απ’ όσα στα παλάτια σου κι απ’ όσα στους ναούς σου (Φ.Β., σ.34), απ’ την πνοή μου είναι πνοή και φως 
από το φως μου∙ (Υ.Α., σ. 199). 
45 Το συγκεκριμένο παράδειγμα, όπως και τα παραδείγματα 3 και 4 παρατίθενται από τη Σαμουήλ (Ο 
Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 66). 
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[…] 

Παντού,  ε έ μου! Απλώνεται τετράφωτος ο ήλιος, 

(Ξ.Μ, σ. 231) 

 

     Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι ορισμένες φορές το φαινόμενο της 

χασμωδίας επιδιώκεται έτσι ώστε «να επιτευχθεί ο συντονισμός των ρυθμικών 

σημαινόντων με τα νοηματικά σημαίνοντα».46 Ένα παράδειγμα που παραθέτει η 

Σαμουήλ αναφερόμενη στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το σημείο όπου ο 

Παλαμάς θέλοντας «να προβάλει τη μορφή του Βουλγαροκτόνου, 

αντιδιαστέλλοντάς την από τον στρατό του που πλησιάζει τον ιερό βράχο της 

Αθήνας, υιοθετεί τη χασμωδία σε δύο συνεχόμενους στίχους»,47 φαινόμενο όχι και 

τόσο συνηθισμένο στη Φλογέρα του Βασιλιά: 

 
 δηγητής του αλύγιστος γίγαντας καβαλλάρης, 

και ξεχωρίζει ανάμεσα σε  όλους, και κοστίζει, 

ένας για  όλους.  Πέστε μου, γύρω ουρανοί και κόσμοι 

(Φ.Β, σ. 98) 

 

     Ο «Τρίτος Λόγος» παρουσιάζει μια παρόμοια ενδιαφέρουσα περίπτωση που 

αποδεικνύει για ακόμη μια φορά την επιτηδευμένη χρήση της χασμωδίας στο 

παλαμικό έργο. Συγκεκριμένα, ο ποιητής στο τέλος του λόγου αυτού προβαίνει σε 

ένα θαυμάσιο χαιρετισμό προς τον Παρθενώνα. Από την άλλη, ο ίδιος ο Παλαμάς 

χαρακτηρίζει το τέλος του «Τρίτου Λόγου» της Φλογέρας του Βασιλιά ως «λυρική 

αποθέωση του Παρθενώνα»,48 πράγμα το οποίο και ισχύει. Ακριβώς σε αυτό το 

σημείο βρίσκεται και το αξιοπρόσεχτο. Μέσα σε όλη αυτή τη λυρική διάθεση η 

αναφορά του Παλαμά στον Παρθενώνα συνοδεύεται πάντοτε με χασμωδία. 

Συγκεκριμένα, η λέξη ναός επαναλαμβάνεται στο τελευταίο μέρος του «Λόγου» έξι 

φορές. Και στις έξι αυτές φορές η συγκεκριμένη λέξη εμφανίζεται με το φαινόμενο 

της χασμωδίας: 

     

 ράχε, που το να ό κρατάς, κορώνα της κορώνας; 

Να έ, και ποιος να σ’ έχτισε, μέσ’ στους ωραίους ωραίο, 

Έτσι κ’ εσύ.  ύτε δύνοσουν αλλού, να έ, να ζήσης 

                                                           
46 Ό. π., σ. 66. 
47 Ό. π., σ. 67. 
48 Κωστής Παλαμάς, «Σημείωμα», Άπαντα, τόμ. 5

ος
, ό. π., σ. 521. 
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Να έ, τα θέμελά σου εσέ δεν είναι ριζωμένα 

Και ο δαμαστής σου, μάρμαρο, να έ, και ο πλαστουργός σου, 

Της καλλονής σου την ψυχή, να έ, και της ψυχής σου 

(Φ.Β, σ. 55-56) 

 

     Έτσι, με την πολύ συχνή επανάληψη της λέξης, αλλά και με την επανειλημμένη 

χρήση της χασμωδίας ο ποιητής καταφέρνει πολύ εύκολα να τονίσει τη λέξη, μιας 

και η ίδια η περιγραφή είναι αφιερωμένη πλήρως στον ναό, καθώς και να τραβήξει 

την προσοχή του αναγνώστη. Παράλληλα, με την επανειλημμένη χρήση της 

χασμωδίας στη συγκεκριμένη λέξη καταφέρνει να επιβραδύνει τον ρυθμό49 και να 

κάνει τον αναγνώστη να σταθεί για λίγο στο συγκεκριμένο σημείο.  

     Η συνειδητή αποφυγή της χασμωδίας από την μια και η χρήση νόμιμων μόνο 

χασμωδιών από την άλλη οδηγεί σε έναν στίχο πιο ευλύγιστο και μελωδικό. Αυτό 

γίνεται ακόμη πιο εμφανές όταν ταυτόχρονα τα ποσοστά της συνίζησης 

αυξάνονται κατακόρυφα. Ο Παλαμάς, στα τρία κυρίως τελευταία έργα, με τον 

συνδυασμό των δύο αυτών φαινομένων και την σωστή αναλογία τους στον στίχο 

επιτυγχάνει τη απόλυτη αρμονία και μουσικότητα που επιβάλλει η καλβική 

πολυτροπία. Ο στίχος ξεφεύγει από τον μονότονο και ξύλινο ρυθμό που 

δημιουργεί η χρήση της χασμωδίας.50 Χωρίς όμως να αποβάλλει εντελώς το 

φαινόμενο από τον στίχο του, ο Παλαμάς με τη σωστή και προσεχτική χρήση του 

καταφέρνει άριστα εκφραστικά αποτελέσματα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Robert Beum and Karl Shapiro, The Prosody Handbook. A Guide to Poetic Form, ό. π.,σ. 84 – 85. 
50 Όπως αναφέρει ο Alain Frontier (La Poésie, ό. π.,σ. 168), οι χασμωδίες ηχούν δυσάρεστα στο αυτί, 
θεωρούνται κακοφωνία και μπορούν πολύ εύκολα να διαταράξουν δυσάρεστα την τακτικότητα της εναλλαγής 
του ρυθμού. 
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ΔΙΑΣΚΕΛΙΣΜΟΙ 

     Ο διασκελισμός είναι ένα σημαντικό μετρικό εργαλείο, το οποίο, με τη σωστή 

χρήση του, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά τόσο στην πολυτροπία του 

δεκαπεντασύλλαβου, όσο και στη ρυθμική του ποικιλία. Όπως αναφέρει 

συγκεκριμένα ο V. Zirmunskij για την επίδραση του διασκελισμού στον ρυθμό του 

ποιήματος: «ο διασκελισμός αποτελεί αν όχι το μοναδικό, ένα από τα πιο 

τρανταχτά παραδείγματα μετρικού μέσου που ασκεί μεγάλη επιρροή επάνω στον 

ρυθμό».1 Παράλληλα, ο διασκελισμός αποτελεί για τον Παλαμά ένα από τα 

βασικότερα συστατικά για τη δημιουργία άλλων φαινομένων, όπως είναι ο 

«τριμερής» και «σπασμένος» στίχος,2 τα οποία εξετάζονται και αναλύονται σε 

επόμενες υποενότητες του κεφαλαίου.  

     Ο διασκελισμός αποτελεί ένα μετρικό μέσο ευρέως διαδεδομένο τόσο στην 

ελληνική ποίηση όσο και στην ξένη. Μπορεί κανείς να συναντήσει 

διασκελιζόμενους στίχους από τα έργα του Ομήρου, του Βιργιλίου, του Πινδάρου 

και του Αριστοφάνη3 μέχρι τα ποιητικά κείμενα της μεσαιωνικής γερμανικής 

ποίησης, και από τους στίχους των εβραϊκών βιβλικών κειμένων μέχρι και τους 

στίχους της κλασικής αραβικής ποίησης.4 Στην αγγλική μετρική, ο διασκελισμός 

φαίνεται να πρωτοχρησιμοποιείται από τον Ουίλιαμ Σαίξπηρ τον 16ον αιώνα. Ο 

διασκελισμός ακολούθως χρησιμοποιείται συστηματικά από τους ελισαβετιανούς 

ποιητές του 16ου αιώνα για τις ανάγκες του δραματικού και αφηγηματικού στίχου, 

ενώ στην συνέχεια παραγκωνίζεται από τους κλασικιστές. Ο Τζον Μίλτον 

επαναφέρει τον διασκελισμό στην αγγλική ποίηση. Η έντονη χρήση του 

φαινομένου, στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα προκαλεί την 

εντύπωση ότι ο διασκελισμός είναι περισσότερο κανόνας πλέον στην αγγλική 

ποίηση, παρά εξαίρεση.5   

        Όσον αφορά τη γαλλική μετρική, οι πρώτοι διασκελισμοί φαίνεται να 

εμφανίζονται τον 12ον αιώνα στην ποίηση του Chrétien de Troyes. Μέχρι τον 15ο 

και 16ο αιώνα ο διασκελισμός στη γαλλική στιχουργία είναι ευρέως διαδεδομένος. 

Τον 17ο αιώνα οι γάλλοι νεοκλασικιστές καταπολεμούν και περιορίζουν στο 

ελάχιστο τη χρήση του διασκελισμού. Το φαινόμενο επανέρχεται με τους 

ρομαντικούς ποιητές και κυρίως με τον Ουγκώ. Τον 19ον αιώνα ο διασκελισμός θα 

                                                           
1 V. Zirmunskij, Introduction to Metrics, ό. π., σ. 158. 
2 Βλ. Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 13 – 54. 
3 Theodore de Banville, Petit traité de poésie françaisé, Editeur Alphonse Lemerre, Παρίσι 1881, σ. 93. 
4 Alex Preminger κ.α. (εκδ.), Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, Princeton 1993, σ. 435. 
5 Ό. π., σ. 435 – 436. 
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αποτελέσει ένα από τα βασικότερα συστατικά του ελευθερωμένου και αργότερα 

ελεύθερου στίχου. Η χρήση του μετρικού αυτού μέσου στη γαλλική ποίηση 

συνεχίζει να είναι έντονη μέχρι και τις μέρες μας.6 

     Μιλώντας για διασκελισμό εννοούμε το φαινόμενο κατά το οποίο το νόημα δεν 

ολοκληρώνεται στο πλαίσιο ενός στίχου, αλλά συνεχίζεται και στον επόμενο. Το 

φαινόμενο αυτό, όπως αναφέρει ο Σταύρου, χρησιμοποιείται από τον ποιητή «για 

να χρωματίση εντονώτερα μια λέξη βάζοντας τη σε θέση ξεχωριστή […] ή για να 

ρίξη σκιά σε λέξεις που θέλει να τους λιγοστέψη τη δύναμη».7 Εκτός από τη γενικά 

θετική στάση που υπάρχει απέναντι στο φαινόμενο, υπάρχουν και μελετητές οι 

οποίοι θέλουν τον διασκελισμό να αποτελεί ψεγάδι για τον στίχο (ειδικά αυτός που 

γίνεται ανάμεσα σε στροφές).8 Σύμφωνα με την άποψη αυτή, όταν το νόημα της 

φράσης στον στίχο τελειώνει στην αρχή του επόμενου στίχου «κόβη το μέτρο, δεν 

ικανοποιεί το αυτί και δίνει κάποια δυσάρεστη αίσθηση».9  

     Αντίθετη άποψη φαίνεται να έχουν οι ξένοι μελετητές οι οποίοι αναφέρουν ότι ο 

διασκελισμός αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια του ποιητή το 

οποίο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον ρυθμό και την ένταση του στίχου.10 Με 

το μετρικό αυτό μέσο σύνταξη και νόημα αποκτούν «ισχυρότερη φωνή» από το 

μέτρο,11 με αποτέλεσμα το δεύτερο να διασαλεύεται, σπάζοντας την ενδεχόμενη 

μονοτονία. Παρόμοια άποψη διατυπώνει και μερίδα της νεοελληνικής κριτικής: 

«Καθώς το νόημα της πρότασης», σημειώνει η Μαρμαρινού, «δεν ολοκληρώνεται 

με το τέλος του στίχου υποχρεωνόμαστε να αναθεωρήσουμε το διάβασμά μας, 

κυρίως ως προς τη θέση των παύσεων, τοποθετώντας τις όχι στα σημεία που 

απαιτεί η μετρική αλλά στα σημεία που επιβάλλει το νόημα και η γλώσσα».12 Η 

αλλαγή που υφίσταται ο ιαμβικός ρυθμός του στίχου είναι απολύτως αισθητή, 

                                                           
6 Ό.π. Ενδεικτική βιβλιογραφία για τον διασκελισμό στη γαλλική ποίηση: Frédéric Deloffre, Le Vers français, ό. 
π., σ. 38, Jean-Louis Backes, Le Vers et Les Formes Poetiques dans la poesie francaise, ό. π., σ. 91 – 92, J. 
Jaffre, Le vers et le poeme, ό. π., σ. 41 – 43. Jean Molino και Joelle Gardes-Tamine, Introduction a l'analyse 
de la poesie, ό. π., σ. 25 – 26 και Jean Mazaleyrat, Eléments de métrique française, ό. π., σ. 125 – 130. 
7 Ό. π., σ. 19 – 20. 
8 Γιάννης Σαραλής, Νεοελληνική μετρική, ό. π., σ. 127 – 128 και Ηλίας Βουτιερίδης, Νεοελληνική στιχουργική, 
ό. π., σ. 157. 
9 Ηλίας Βουτιερίδης, Νεοελληνική στιχουργική, ό.π. Στη συνέχεια όμως της μελέτης του ο Βουτιερίδης (ό. π., 
σ. 159) αναφέρει ότι ο διασκελισμός δεν αποτελεί ψεγάδι του στίχου μόνο όταν βοηθάει «να δείχνεται 
περισσότερο η ιδέα που κλείεται μέσα στη λέξη ή στη φράση του δεύτερου στίχου ή κάνει πιο χτυπητή και πιο 
παραστατική τη φράση ή τη λέξη». 
10 Derek Attridge, The Rhythms of English Poetry, Longman, London and New York 1992, σ. 132 – 133, 
Richard D. Cureton, Rhythmic Phrasing in English Verse, Longman, London and New York 1992, σ. 8 – 9 και 
William Baer, Writing Metrical Poetry, ό. π., σ. 58. 
11 Derek Attridge, The Rhythms of English Poetry, ό. π., σ. 133. 
12 Ελένη Πολίτου – Μαρμαρινού, «Η ποίηση και η πεζογραφία στα πλαίσια μιας συγκριτικής ποιητικής: η 
έννοια του ρυθμού», Πρακτικά Όγδοου Συμποσίου Ποίησης. Ποίηση και Πεζογραφία (επιμ.: Σωκρ. Λ. 
Σκαρτσής), Αχαϊκές Εκδόσεις, Πάτρα 1990, σ. 129. 
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αφού σε τέτοιες περιπτώσεις «ο ρυθμός της γλώσσας-πρότασης επικαλύπτει 

τελικά και “καμουφλάρει” το ρυθμό του στίχου-μέτρου».13         

     Όσον αφορά τα ποσοστά εμφάνισης του φαινομένου στα τέσσερα πρώτα 

παλαμικά έργα που εξετάζονται,14 παρουσιάζουν μιαν αυξητική τάση, 

αποδεικνύοντας την επεξεργασία, στην οποία υπόκειται ο δεκαπεντασύλλαβος του 

Παλαμά με την πάροδο του χρόνου. Συγκεκριμένα, στην πρώτη ποιητική συλλογή 

Τα Τραγούδια της Πατρίδος μου, εντοπίζονται μόνο 12 περιπτώσεις εξωτερικού 

διασκελισμού σε ένα σύνολο 1437 στίχων, ποσοστό δηλαδή που φτάνει μόλις το 

0,8%. Προχωρώντας στον Ύμνο της Αθηνάς το φαινόμενο απαντάται 75 φορές και 

ανέρχεται στο ποσοστό του 12,6%. Στο τρίτο, σε σειρά χρονολογική, παλαμικό 

έργο, Τα Μάτια της Ψυχής μου, το ποσοστό εμφάνισης του φαινομένου 

παρουσιάζει μια μικρή άνοδο∙ στους 820 στίχους εμφανίζεται 120 φορές, 

φτάνοντας το 14,6%. Τέλος, η εμφάνιση του στη Φλογέρα του Βασιλιά 

παρουσιάζει μια ραγδαία αύξηση, αφού το ποσοστό διπλασιάζεται, αγγίζοντας το 

28,2% (1190 φορές). Από την άλλη, στους Βωμούς, έργο το οποίο εκδίδεται πέντε 

χρόνια μετά τη Φλογέρα, τα ποσοστά του φαινομένου μειώνονται κατά πολύ, 

πέφτοντας στο 17,3% και στις 487 περιπτώσεις μέσα στους 2809 στίχους που 

εξετάζονται. Η εξήγηση στη μείωση των ποσοστών του φαινομένου ίσως να 

βρίσκεται στον πειραματικό χαρακτήρα της Φλογέρας. Ο Παλαμάς στο έργο αυτό, 

όπως αναφέραμε, φτάνει τον δεκαπεντασύλλαβο σε ένα «όριο μετρικής 

νεοτερικότητας». Οι στιχουργικές διαταράξεις που υφίσταται ο 

δεκαπεντασύλλαβος στο συγκεκριμένο έργο φτάνουν σε ένα όριο, «πέρα από το 

οποίο ο δεκαπεντασύλλαβος δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει ως στίχος».15 Ο 

στίχος επομένως στους Βωμούς, πέντε χρόνια μετά, ξεφεύγει από αυτό το 

πειραματικό στάδιο. Οι διαταράξεις που υφίσταται ο στίχος είναι ηπιότερες. Το 

φαινόμενο του διασκελισμού κατά συνέπεια υποχωρεί, αφού ένα μεγάλο μερίδιο 

της διατάραξης του στίχου οφείλεται σε αυτό.  Στα ίδια περίπου ποσοστά φαίνεται 

να κυμαίνεται και στην Ξανατονισμένη Μουσική, με αποτέλεσμα να περιορίζεται 

στις 137 περιπτώσεις αντιστοιχώντας με το 18,8%. Επομένως, το ποσοστό της 

τελευταίας συλλογής, όπως και των Βωμών, αναιρεί την προαναφερθείσα αυξητική 

τάση του φαινομένου. Το σημαντικό στοιχείο όμως που πρέπει να έχουμε υπόψη 

μας για την Ξανατονισμένη Μουσική είναι ότι ο Παλαμάς όχι μόνο δεν διστάζει να 

                                                           
13 Ό.π. 
14 Τα Τραγούδια της Πατρίδος μου, Ο Ύμνος της Αθηνάς, Τα Μάτια της Ψυχής μου και Η Φλογέρα του 
Βασιλιά.  
15 Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 77. 
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χρησιμοποιήσει το φαινόμενο του διασκελισμού στα μεταφρασμένα του ποιήματα, 

αλλά το χρησιμοποιεί και μάλιστα με μεγαλύτερη συχνότητα από ό,τι στα δικά του 

πρώτα πρωτότυπα έργα, (Τα Τραγούδια της Πατρίδος μου, Ο Ύμνος της Αθηνάς, 

Τα Μάτια της Ψυχής μου). Αντίθετα, αυτό που προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση 

είναι το γεγονός ότι το άλλοτε κυρίαρχο στους στίχους της Φλογέρας φαινόμενο 

του διασκελισμού αρχίζει να υποχωρεί στους Βωμούς, για τους λόγους που ήδη 

αναφέραμε. Αντίθετα, ο Πολίτης σχολιάζοντας τους διασκελισμούς των δύο έργων 

αναφέρει λανθασμένα ότι «είναι συχνά [και στα δύο έργα] τα διασκελίσματα και οι 

παύσεις […] σε μέρη του στίχου όπου δεν τις περιμένουμε.16 Αποφεύγοντας 

δηλαδή να αναφερθεί σε συγκεκριμένα ποσοστά εμφάνισης ή τουλάχιστον να 

διαχωρίσει τα δύο έργα, όταν σχολιάζει το φαινόμενο, στην ουσία αφήνει να νοηθεί 

ότι η συχνότητα εμφάνισης του φαινομένου είναι, αν όχι η ίδια, παρόμοια 

τουλάχιστον και στα δύο έργα. Φυσικά αυτό δεν ισχύει αφού τα ποσοστά είναι 

σχεδόν διπλάσια στη Φλογέρα απ’ ό,τι είναι στους Βωμούς. 

     Τέλος, να αναφέρουμε ότι στην Ασάλευτη Ζωή, το φαινόμενο του διασκελισμού 

εμφανίζεται 24 μόνο φορές που αναλογεί σε 4,7% του συνόλου των στίχων που 

εξετάζονται. Φυσικά μια μετρικολογική ανάλυση ολόκληρης της συλλογής, και όχι 

μόνο τριών ποιημάτων («Ανάγλυφο της Κυνηγήτρας», «Εκατό φωνές», 

«Ασκραίος») που απαριθμούν 509 συνολικά δεκαπεντασύλλαβους, θα έδειχνε 

ίσως εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα, αφού οι διασκελισμοί που γίνονται 

ανάμεσα σε άλλους στίχους που βρίσκονται στη συλλογή δεν υπολογίστηκαν. Ας 

μην ξεχνάμε ότι ο δεκαπεντασύλλαβος στη συλλογή αυτή, όπως διαπιστώνει ο 

Πολίτης, «έρχεται σε δεύτερη μοίρα».17         

     Μια πρόχειρη ανάγνωση των παλαμικών έργων, και ιδιαίτερα των τριών 

τελευταίων που εξετάζονται, είναι αρκετή για να μας πείσει ότι η διαπίστωση 

μελετητών, όπως είναι ο Πολίτης, ο Γαραντούδης και η Σαμουήλ, οι οποίοι κάνουν 

λόγο για μια συνειδητή και εξαιρετικά πρωτότυπη και τολμηρή χρήση του 

φαινομένου του διασκελισμού από τον Παλαμά, είναι απολύτως ορθή.18  

     Για να μελετήσουμε όμως, ενδελεχώς τους διασκελισμούς των έργων του 

Παλαμά, όπως και κάθε άλλου ποιητικού κειμένου οποιουδήποτε δημιουργού, θα 

πρέπει, όπως αναφέρει ο Γαραντούδης, να λάβουμε υπόψη μας την ιδιάζουσα 

φύση του διασκελισμού, εξαιτίας του διφυούς χαρακτήρα του, αφού το φαινόμενο 

                                                           
16 Λ. Πολίτης, Μετρικά, ό. π., σ. 70 – 71.  
17 Ό. π., σ. 65 – 66.  
18 Λ. Πολίτης, Μετρικά, ό. π., σ. 70 – 72, Ευριπίδης Γαραντούδης, Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π., 
σ. 112  και Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 41 – 42 και 58. 
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αυτό επιδρά τόσο στον ρυθμό όσο και στη σημασία του έργου.19 Αυτός όμως ο 

διφυής χαρακτήρας του διασκελισμού καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την 

καταμέτρηση των περιπτώσεων του στα διάφορα έργα.  

     Αφετηρία της μετρικολογικής μελέτης του συγκεκριμένου φαινομένου θα σταθεί 

ένας ορισμός του που προτείνεται από τους Ναταλία Δεληγιαννάκη και Ευριπίδη 

Γαραντούδη στις μελέτες τους «Ο διασκελισμός στον Ερωτόκριτο» και 

Πολύτροπος Αρμονία∙ Μετρική και Ποιητική του Κάλβου, αντίστοιχα. Αρχικά η 

Δεληγιαννάκη στο άρθρο της αναφέρει πολύ ορθά ότι ο «διασκελισμός εμφανίζεται 

όταν παραβιάζεται η ισομετρία μορφής και περιεχομένου ενός στίχου, όταν 

δηλαδή ο στίχος αυτός μένει εκκρεμής, καθώς το νόημα του προχωρεί για να 

ολοκληρωθεί στον επόμενο στίχο».20 Ο Γαραντούδης στη συνέχεια, υιοθετώντας 

τον ορισμό αυτό για τους διασκελισμούς των Ωδών του Κάλβου, τον συμπληρώνει 

αναδιατυπώνοντας το δεύτερο μέρος του ως εξής: «με τον διασκελισμό ο στίχος 

μένει εκκρεμής, καθώς το νόημα του προχωρεί για να ολοκληρωθεί στον επόμενο 

στίχο∙ επίσης ο ρυθμός του στίχου, όπως και εκείνου που ακολουθεί, 

διαταράσσονται, καθώς στο τέλος του πρώτου στίχου δεν σημειώνεται η συνήθης 

μετρική παύση».21 Ο Γαραντούδης λοιπόν, πολύ σωστά, δεν περιορίζεται στον 

νοηματικά εκκρεμή στίχο που δημιουργείται εξαιτίας του μετρικού φαινομένου, 

αλλά προχωρά ακόμα ένα βήμα παραπέρα για να συμπληρώσει τον ορισμό με την 

προσθήκη της διατάραξης του ρυθμού. Επομένως, οι επιπτώσεις ενός 

διασκελισμού στον στίχο προφανώς δεν αρκούνται στο νόημα, αλλά επεκτείνονται 

και στον ρυθμό, μιας και η συνηθισμένη μετρική παύση στο τέλος του στίχου παύει 

να υπάρχει, διαταράσσοντάς τον έτσι και ρυθμικά. Για να γίνει πιο κατανοητή και 

αντιληπτή η λειτουργία ενός σύνθετου φαινομένου όπως είναι ο διασκελισμός, θα 

πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τους χρήσιμους όρους «προσκελισμός» και 

«μετασκελισμός», τους οποίους χρησιμοποιεί η Δεληγιαννάκη από τη γαλλική 

μετρική. Οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται για να δηλωθούν αντίστοιχα «τα τμήματα 

του στίχου πριν και μετά το σημείο του διασκελισμού».22  

     Με την παρουσία σημαντικού αριθμού διασκελισμών στα παλαμικά έργα, η 

ισομετρία μορφής και περιεχομένου, η αρχή σύμφωνα με την οποία κάθε στίχος 

περιλαμβάνει πλήρες νόημα, μιαν ακέραια πρόταση, όπως είναι φυσικό 

                                                           
19 Ευριπίδης Γαραντούδης, Πολύτροπος αρμονία, ό. π., σ. 147. Βλ. επίσης: Philip Davies Roberts, How Poetry 
Works: The Elements of English Poetry, Penguin Books, London 1986, σ. 161 - 162.   
20 Ναταλία Δεληγιαννάκη, «Ο διασκελισμός στον Ερωτόκριτο», ό. π., σ. 120.  
21 Ευριπίδης Γαραντούδης, Πολύτροπος αρμονία, ό.π, σ. 147. 
22 Ναταλία Δεληγιαννάκη, «Ο διασκελισμός στον Ερωτόκριτο», ό. π., σ. 122. Οι όροι αυτοί υιοθετούνται και 
από τον Γαραντούδη στο: Πολύτροπος αρμονία, ό.π. Για τους όρους «προσκελισμός» και «μετασκελισμός» 
βλ. το κεφάλαιο «Ο δεκαπεντασύλλαβος της κρητικής λογοτεχνίας της ακμής».  
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παραβιάζεται και κλονίζεται σε μεγάλο βαθμό. Πολλές είναι οι φορές στα ποιήματα 

που εξετάζονται και ειδικά στα τρία τελευταία (περισσότερες στη Φλογέρα του 

Βασιλιά και λιγότερες στη Ξανατονισμένη Μουσική και τους Βωμούς), όπου ένας 

στίχος δεν κλείνει μέσα του ολόκληρο νόημα, αλλά η συντακτική ενότητα που 

εκφράζει το νόημα αυτό συνεχίζεται από τον ένα στίχο στον επόμενο. Ο Leech N. 

Geoffrey αναφερόμενος στο φαινόμενο του διασκελισμού, κάνει λόγο για μια 

«διαμάχη», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, που δημιουργείται ανάμεσα στο 

μετρικό σύστημα, από την μια, το οποίο απαιτεί παύση στο τέλος του στίχου και το 

γραμματικο-συντακτικό σύστημα, από την άλλη, το οποίο, με τη βοήθεια του 

διασκελισμού, την απωθεί.23    

          Ο Πολίτης αναφέρει χαρακτηριστικά για τον παλαμικό δεκαπεντασύλλαβο 

ότι οι νοηματικές ενότητες συχνά δεν εμφανίζονται ολοκληρωμένες στους στίχους 

κρατώντας έτσι κάποια ισορροπία, αλλά αντίθετα «ξεχύνονται αδιάκριτα» μέσα σε 

αυτούς. Γι’ αυτό τον λόγο είναι συχνοί οι διασκελισμοί, αλλά και οι παύσεις 

(κόμματα, τελείες, άνω τελείες) σε μέρη του στίχου όπου πολλές φορές δεν τις 

περιμένουμε.24 Με ανάλογο τρόπο με εκείνον του εσωτερικού διασκελισμού, όπως 

το ένα ημιστίχιο περνά μέσα στο άλλο, τώρα, με τη χρήση του διασκελισμού 

(εξωτερικού), ολόκληρος ο στίχος, ή τουλάχιστον κάποιο τμήμα του, περνά στον 

επόμενο. Ο στίχος επομένως, όπως αναφέρει και ο Πολίτης, μπορεί να γίνει 

ευκολότερα λιγότερο λυρικός και περισσότερο αφηγηματικός και επικός, 

δημιουργώντας μεγαλύτερη ένταση στην αφήγηση.25 Φυσικά η διαπίστωση του 

Πολίτη σχετίζεται με τη συγγραφική πρόθεση και τον αφηγηματικό χαρακτήρα της 

Φλογέρας και των Βωμών.  

     Το συγκεκριμένο φαινόμενο δίνει παράλληλα και έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και 

χρωματισμό στον στίχο, σπάζοντας τη μονοτονία (ιδιαίτερα σε πολύστιχα 

ποιήματα, όπως είναι η περίπτωση της Φλογέρας του Βασιλιά) και δημιουργώντας 

ποικιλία στον ρυθμό. Όπως πολύ εύστοχα αναφέρει ο William Baer, ο 

διασκελισμός μπορεί να γίνει ένα πολύ αποτελεσματικό και δραστικό εργαλείο, 

αφού δίνει στον ποιητή την ευκαιρία και τη δυνατότητα να σπάσει την πιθανή 

μονοτονία που μπορεί να δημιουργηθεί σε πολύστιχα έργα. Από την άλλη όμως, 

μια πιθανή ανεξέλεγκτη σειρά αλλεπάλληλων διασκελισμών μπορεί να οδηγήσει 

σε πλήρη χαλάρωση των ορίων ενός στίχου, με αποτέλεσμα το κείμενο να θυμίζει 

                                                           
23 Leech N. Geoffrey, A linguistic guide to English poetry, ό. π., σ. 124.  
24 Λ. Πολίτης, Μετρικά, ό. π., σ. 70-71. 

25 Ό. π., σ. 70 
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περισσότερο πεζό κείμενο παρά ποιητικό.26 Το φαινόμενο του διασκελισμού, 

αναφέρει ο Leech, αποτελεί ένα ακόμη μετρικό μέσο που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί κατάλληλα από τον ποιητή, ώστε να δημιουργηθεί ρυθμική 

ποικιλία στον αναμενόμενο ρυθμό, καθώς επίσης και μια απρόσμενη ένταση στον 

στίχο,27 πράγμα το οποίο ο Παλαμάς εφάρμοσε συστηματικά στα τέσσερα 

τουλάχιστον από τα επτά έργα που εξετάζονται (Τα Μάτια της Ψυχής μου, Η 

Φλογέρα του Βασιλιά, Βωμοί, Ξανατονισμένη Μουσική).      

     Για την καταμέτρηση των περιπτώσεων του διασκελισμού στο παλαμικό έργο, 

καθώς επίσης και για τον έλεγχο της έντασης που αυτοί παρουσιάζουν θα πρέπει 

να προσδιορίσουμε, καταρχάς, τα ζεύγη συντακτικών όρων ο χωρισμός των 

οποίων δημιουργεί τον διασκελισμό. Και αυτό γιατί η ένταση του φαινομένου 

εξαρτάται άμεσα από τους συντακτικούς όρους που χωρίζονται.28 Τα ζεύγη που 

προέκυψαν από την εμπειρική παρατήρηση29 των παλαμικών κειμένων είναι τα 

εξής: επιθετικός προσδιορισμός και ουσιαστικό, ουσιαστικό και επιθετικός 

προσδιορισμός (επίταξη επιθέτου), ουσιαστικό και γενική προσδιοριστική (γενική 

της ιδιότητας, κτητική, υποκειμενική, αντικειμενική, της αιτίας, του σκοπού, 

διαιρετική κτλ), γενική προσδιοριστική και ουσιαστικό, υποκείμενο και ρήμα, ρήμα 

και υποκείμενο, ρήμα και αντικείμενο, αντικείμενα και ρήμα, ρήμα και 

δευτερεύουσα πρόταση, ρήμα και προσδιορισμός (τόπου, χρόνου, τρόπου κτλ), 

προσδιορισμός και ρήμα, ρήμα με αντικείμενο και κατηγορούμενο του 

αντικειμένου, ρήμα και κατηγορούμενο. Η διάκριση των διασκελισμών με κριτήριο 

τα ζεύγη συντακτικών όρων έχει ένα βασικό πλεονέκτημα: «καθιστά, ως ένα 

βαθμό, ελέγξιμη την ένταση των διασκελισμών, καθώς αυτή διαβαθμίζεται 

                                                           
26 William Baer, Writing Metrical Poetry, Writter’s Digest Books, Ohio 2006, σ. 58.   
27 Geoffrey N. Leech, A linguistic guide to English poetry, ό. π., σ. 123. Παρόμοια άποψη εκφράζεται και από 
τον Γαραντούδη (Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. 112) ο οποίος αναφέρει ότι ο διασκελισμός 
αποτελεί «όργανο ενός πολύτροπου ρυθμού, βασισμένου στην ένταση ανάμεσα στο μετρικό και το νοηματικό 
σύστημα».  
28 Derek Attridge, The Rhythms of English Poetry, Longman, London and New York 1992, σ. 132 - 133. 
Παρόμοια άποψη εκφράζεται και από τον Zirmunskij (Introduction to Metrics, ό. π., σ. 161): «Το ερώτημα που 
εγείρεται είναι το ποια συντακτικά ζεύγη είναι τόσο στενά δεμένα, που όταν χωριστούν προκαλούν 
διασκελισμό. Σε απάντηση, πολλοί μελετητές επεσήμαναν τον σύνδεσμο μεταξύ ενός υποκειμένου και του 
κατηγορούμενού του, ενός ρήματος με το άμεσο αντικείμενό του […] κτλ». Βλ. επίσης: Ευριπίδης 
Γαραντούδης, Πολύτροπος αρμονία, ό. π., σ. 148. 
29 Ασφαλώς, τα συγκεκριμένα σχήματα, όπως αναφέρει ο Γαραντούδης (Πολύτροπος αρμονία, ό. π., σ. 148) 
μπορούν να εφαρμοστούν στη μελέτη του φαινομένου και σε άλλα ποιητικά κείμενα. Στην παρούσα μελέτη 
πάντως μας έχουν υποδειχθεί από τα ίδια τα παλαμικά έργα. Όπως και στην περίπτωση των Ωδών, έτσι και 
εδώ η επιλογή των συγκεκριμένων ζευγών έγινε με κριτήριο την αριθμητική τους επικράτηση. Δεν 
σχολιάζονται περιπτώσεις διασκελισμών που απαντώνται ελάχιστες φορές (αρκετές περιπτώσεις μπορεί να 
είναι και οι μοναδικές και στα επτά έργα), για να αποφευχθεί, όπως αναφέρεται από τον Γαραντούδη «ο 
κίνδυνος της περιπτωσιολογίας» (ό. π., σ. 159). Άλλωστε οι περιπτώσεις αυτές δεν αποτελούν καν συντακτικά 
ζεύγη. Για παράδειγμα το σπάσιμο των διαζευκτικών συνδέσμων είτε… είτε ή της έκφρασης ίσα…ίσα (π.χ. 

Ξ.Μ., σ. 288) όπου το ένα μέρος τοποθετείται στο τέλος του πρώτου στίχου και το άλλο στην αρχή του 
δεύτερου στίχου. Να σημειωθεί, τέλος, ότι αρκετά από τα συγκεκριμένα ζεύγη αναφέρονται και από τον 
Γαραντούδη (ό. π., σ. 148 – 177).   
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αναλόγως των γραμματικο-συντακτικών όρων που ο διασκελισμός χωρίζει». 

Επιπλέον, «η διάκριση μεμονωμένων συντακτικών όρων σε προσκελισμό και 

μετασκελισμό αναδεικνύει τη διαφορετική σημασία και λειτουργία αυτών των δύο 

όρων σε κάθε σχήμα διασκελισμού».30 Για παράδειγμα στην περίπτωση του 

εξαιρετικά συνηθισμένου στους παλαμικούς στίχους συντακτικού σχήματος ρήμα 

και αντικείμενο, «ο διασκελισμός ενεργοποιείται από τον προσκελισμό» (είναι το 

ρήμα στο τέλος του στίχου που αφήνει εκκρεμές το νόημα) και «ο μετασκελισμός 

απλώς τον ολοκληρώνει».31  

     Μελετώντας λοιπόν, τους εξωτερικούς διασκελισμούς των επτά παλαμικών 

έργων γίνεται αμέσως αντιληπτή η διαβάθμιση της έντασης που παρουσιάζουν. 

Με αυτό εννοούμε ότι η ένταση που παρουσιάζουν για παράδειγμα οι διασκελισμοί 

της Φλογέρας του Βασιλιά και των Βωμών είναι πολύ μεγαλύτερη και πιο αισθητή 

από αυτή των διασκελισμών στα Τραγούδια της Πατρίδος μου. Συνυπολογίζοντας 

τους γραμματικο-συντακτικούς όρους που ο διασκελισμός χωρίζει, όπως 

προαναφέραμε, με τα ζεύγη, και μελετώντας τον μεγάλο αριθμό διασκελισμών που 

απαντώνται σε όλα τα παλαμικά έργα που εξετάστηκαν καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι η ένταση αλλά και η συχνότητα των διασκελισμών εξαρτάται από 

τέσσερεις πολύ σημαντικούς παράγοντες: α) τη συντακτική δομή της περιόδου 

μέσα στην οποία περιέχονται τα σκέλη του διασκελισμού (ζεύγη συντακτικών όρων 

που χωρίζονται) β) την ύπαρξη συντακτικού ανακόλουθου – υπερβατού, γ) την 

παρουσία εσωτερικού σημείου στίξης πριν και/ή μετά τα μέρη του διασκελισμού, 

και δ) το μήκος του προσκελιζόμενου και μετασκελιζόμενου κομματιού. 

Συγκεκριμένα για τον τελευταίο παράγοντα, όπως αναφέρει ο Richard Cureton στο 

μετρικό του εγχειρίδιο υπάρχει μια ιεράρχηση του μήκους των συστατικών μερών 

της συντακτικής δομής της περιόδου, όπου συντελείται ο διασκελισμός. Με άλλα 

λόγια, όπως αναφέρει, η επίδραση και η ένταση του διασκελισμού εξαρτάται από 

το μήκος των συντακτικών συστατικών της περιόδου τα οποία χωρίζονται. Όσο 

πιο μικρά δηλαδή είναι, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ένταση. Ξεκινώντας από το 

μικρότερο συστατικό, το μόρφημα, προχωρεί στη λέξη και στη φράση και φτάνει σε 

ολόκληρη την πρόταση. Η ένταση του διασκελισμού ελαττώνεται όσο προχωρεί η 

κλιμάκωση των συντακτικών δομικών στοιχείων.32  

                                                           
30 Ευριπίδης Γαραντούδης, Πολύτροπος αρμονία, ό. π., σ. 149. 
31 Ό.π. 
32 Richard Cureton, Rhythmic Phrasing in English Verse, ό. π., σ. 8 – 9. Οι τρεις πρώτοι παράγοντες 
αναφέρονται και από τον Γαραντούδη (Πολύτροπος αρμονία, ό. π., σ. 150 – 151) ως χαρακτηριστικοί του 
καλβικού ύφους. Αναμφίβολα όμως, όπως προκύπτει από τη μετρικολογική μελέτη, μπορούν κάλλιστα να 
βρουν εφαρμογή και στους παλαμικούς στίχους και μάλιστα σε παρόμοια, ή και μεγαλύτερη σε ορισμένες 
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     Επομένως, προτού προχωρήσουμε στη μετρικολογική εξέταση των 

διασκελισμών με βάση τα ζεύγη των γραμματικο-συντακτικών όρων, θα ήταν καλό 

να σταθούμε στους άλλους τρεις βασικούς παράγοντες, που διαδραματίζουν έναν 

καθοριστικό ρόλο στην ένταση και τη συχνότητα του φαινομένου στους στίχους, 

και να περιγράψουμε στοιχειωδώς, τουλάχιστον τη λειτουργία τους.  

     Η σύνταξη των καλβικών στίχων, αναφέρει ο Γαραντούδης, «διακρίνεται για την 

εξαιρετική πολυμορφία της».33 Η διαπίστωση αυτή ίσως να μπορούσε να ισχύσει 

κατά κάποιο τρόπο και για τους παλαμικούς στίχους. Και αυτό γιατί οι συντακτικοί 

όροι αρκετών προτάσεων στους στίχους του Παλαμά διαρθρώνονται με ποικίλους 

και ιδιαίτερους τρόπους, χωρίς να ακολουθούν τη λογική ροή του λόγου (για 

παράδειγμα, υποκείμενο – ρήμα – αντικείμενο). Το φαινόμενο αυτό θα μπορούσε 

να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα μιας καθαρά προσωπικής τεχνικής του ποιητή.34 

Μελετώντας τους καλβικούς στίχους των Ωδών, ο Δημήτρης Τζιόβας σχολιάζει την 

εξαιρετική συντακτική και τεχνική ιδιοτυπία του Κάλβου και αναφέρει ότι είναι 

αρκετά αισθητή η χωρική φόρμα, δηλαδή «η διατάραξη της γραμμικότητας και της 

οργανικής χρονικής διαδοχής με την τεχνική της συμπαράταξης». Η τεχνική αυτή 

στο έργο του Κάλβου και συγκεκριμένα στις Ωδές λειτουργεί, όπως αναφέρει, σε 

δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο, το οποίο μας ενδιαφέρει, είναι το καθαρά 

γραμματικό και συντακτικό, όπου «η γραμματική αιτιότητα και η συντακτική 

ακολουθία υπονομεύεται […] η συντακτική τάξη του ρήματος και του υποκειμένου 

καταργείται και ο αναγνώστης πρέπει νοερά να την αποκαταστήσει για να 

συλλάβει το νόημα. Αυτή η επάνοδος δείχνει πως η ανάγνωση και η κατανόηση 

                                                                                                                                                                                
περιπτώσεις, ένταση και συχνότητα. Ο τελευταίος παράγοντας αναφέρεται από τη Δεληγιαννάκη («Ο 
διασκελισμός στον Ερωτόκριτο», ό. π., σ. 124), αναλύοντας τους διασκελισμούς του Ερωτόκριτου. Με την 
ένταση των διασκελισμών εκτός από τους Δεληγιαννάκη και Γαραντούδη, ασχολήθηκε και ο Ξ. Κοκόλης (Η 
ομοιοκαταληξία. Τύποι και λειτουργικές διαστάσεις, Στιγμή, Αθήνα 1993, σ. 100 – 101), ο οποίος επίσης 

αναφέρεται σε ορισμένες διαβαθμίσεις του φαινομένου, καθώς και σε μια τυπολογική κατάταξη των «σημείων 
συνοχής» που εμφανίζουν μεταξύ τους τα συστατικά του λόγου. Γράφει λοιπόν συγκεκριμένα: «οι 
διαβαθμίσεις του διασκελισμού (έντονος, λιγότερο έντονος, χαλαρός ή μόλις αισθητός) εξαρτώνται από το 
βαθμό συνοχής που εμφανίζουν μεταξύ τους τα συστατικά του λόγου∙ αυτή η συνοχή είναι συντακτικού 
χαρακτήρα, δηλαδή λογικού επιπέδου. Θα μπορούσαμε να αποπειραθούμε, για τις παρούσες ανάγκες, μια 
πρώτη τυπολογική κατάταξη των σημείων συνοχής, και να δεχτούμε ότι: α) η συνοχή είναι μηδενική ανάμεσα 
στις προτάσεις και σχεδόν μηδενική ανάμεσα στις φράσεις∙ εκεί δηλαδή που συνήθως βάζουμε τελείες και 
κόμματα∙ στα σημεία αυτά δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει διασκελισμός∙ β) συνοχή σημαντική 
παρουσιάζεται ανάμεσα στο ρήμα και το κατηγορούμενο, το υποκείμενο και το αντικείμενό του∙ και ανάμεσα 
στο ουσιαστικό και το επίθετό του∙ στα σημεία αυτά εμφανίζονται και οι περισσότεροι διασκελισμοί, 
«κανονικοί» και επαρκώς έντονοι όλοι τους∙ εδώ, φυσικά, παίζει ρόλο το μέγεθος της πρότασης: αριθμός 
προσδιορισμών, παρενθετικές φράσεις κ.α…». Ο Κοκόλης δηλαδή, δίνει έμφαση, θεωρώντας τους πιο 
σημαντικούς για την επίτευξη της έντασης στον διασκελισμό, στους δύο από τους τέσσερεις παράγοντες που 
αναφέρουμε, τα ζεύγη των συντακτικών όρων που χωρίζονται και το μήκος του διασκελιζόμενου κομματιού. 
33 Ε. Γαραντούδης, Πολύτροπος αρμονία, ό. π., σ. 151.  
34 Τόσο η Δεληγιαννάκη («Ο διασκελισμός στον Ερωτόκριτο», ό. π., σ. 121) για τους στίχους του 
Ερωτόκριτου, όσο και ο Γαραντούδης (Πολύτροπος αρμονία, ό. π., σ. 150) για τους στίχους των Ωδών, 

αναφέρουν ως επιπλέον λόγο για την συντακτική πολυμορφία των όρων τη λόγια υφή των κειμένων. Ο λόγος 
αυτός φυσικά μπορεί να ισχύσει και στην περίπτωση των παλαμικών στίχων, μιας και το ύφος του Παλαμά 
στα έργα που εξετάζονται είναι εξίσου λόγιο. 
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των Ωδών δεν συντελείται με βάση μία χρονική πρόοδο αλλά αποσπασματικά με 

στάσιμα και επιστροφές αποκαλύπτοντας τη χωρική διάρθρωσή τους». Από την 

άλλη, το δεύτερο επίπεδο, αναφέρεται στη διατάραξη της ακολουθίας και 

συμπαράταξης στη διάταξη των στροφών, μιας και η σχέση ανάμεσα στα ποιητική 

στιγμιότυπα της κάθε στροφής δεν είναι πάντοτε προφανής. Ο Τζιόβας καταλήγει 

στο ότι τέτοιες γραμματικές και συντακτικές ανωμαλίες στην ποίηση του Κάλβου 

δίνουν την εντύπωση πως υπάρχει μια διατάραξη της συνάφειας, ένα αφύσικο 

φαινόμενο που συνεπάγεται την απουσία μετωνυμίας και στον προφορικό λόγο 

εκδηλώνεται ως αναγραμματισμός ενώ στο γραπτό ως διάλυση των γραμματικών 

σχέσεων. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο ίδιος «αυτή η αταξία είναι προσωρινή και 

μόνο όταν η γραμματική και συντακτική ακολουθία δεν τηρείται, ο αναγνώστης 

είναι υποχρεωμένος να προσλαμβάνει τα στοιχεία του ποιήματος στην παράθεσή 

τους στο χώρο παρά στη χρονική τους ανέλιξη. Τότε πρέπει να επανέρχεται στη 

στροφή ή το στίχο που διάβασε για ν' αποκαταστήσει τις γραμματικές και 

συντακτικές ανακολουθίες ή να συμπληρώσει νοερά τους ελλείποντες δεσμούς. Μ΄ 

αυτές τις αναδρομές προσλαμβάνει το έργο χωρικά και εποπτικά σε μία χρονική 

στιγμή παρά σαν μία ακολουθία».35  

     Η αναφορά αυτή στο παράδειγμα του Κάλβου και συγκεκριμένα στην ιδιότυπη 

του τεχνική, όπως την παρουσιάζει ο Τζιόβας, γίνεται καθώς ορισμένα στοιχεία της 

τεχνικής αυτής μπορούν να απαντηθούν, μερικώς, στους παλαμικούς στίχους. 

Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, θα ήταν υπερβολικό και άτοπο να γίνει λόγος για 

γραμματική αναιτιότητα και συντακτική ανακολουθία στο παλαμικό έργο. 

Παράλληλα, δεν μπορεί να γίνεται λόγος όσον αφορά στο δεύτερο επίπεδο 

λειτουργίας της ιδιότυπης καλβικής τεχνικής, αφού το παλαμικό μετρικό σύστημα, 

τουλάχιστον στα έργα που εξετάζονται, δεν αποτελείται πάντα από στροφές. Η 

συγκεκριμένη, επομένως, ιδιοτυπία του Κάλβου μπορεί κατά κάποιο τρόπο να 

απαντηθεί στους παλαμικούς στίχους όσον αφορά το πρώτο επίπεδο και τη 

σύνταξη. Και με αυτό βέβαια δεν εννοούμε ότι οι παλαμικοί στίχοι παρουσιάζουν 

την ιδιαίτερη υπονόμευση της γραμματικής αιτιότητας και της συντακτικής 

ακολουθίας που παρουσιάζουν οι καλβικοί στίχοι. Κάθε άλλο. Το μόνο που 

παρουσιάζεται είναι η κατά τόπους απουσία της συντακτικής ακολουθίας των 

διαφόρων συντακτικών όρων μιας πρότασης. Με αυτό τον τρόπο, παρουσιάζονται, 

για παράδειγμα, διάφοροι παλαμικοί στίχοι, όπου το υποκείμενο μιας πρότασης 

                                                           
35 Δημήτρης Τζιόβας, «Νεοκλασικές απηχήσεις και μετωνυμική δομή στις Ωδές του Κάλβου», Μετά την 
αισθητική, Γνώση, Αθήνα 1987, σ. 151 – 193. 
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βρίσκεται αρκετούς στίχους πιο πάνω ή πιο κάτω από τον στίχο που βρίσκεται το 

ρήμα, με αποτέλεσμα το νόημα να αναπτύσσεται σε δύο ή και περισσότερους 

συνεχόμενους στίχους.  

     Η συγκεκριμένη ιδιοτυπία που απαντάται στο έργο του Κάλβου μπορεί να 

συσχετιστεί με τον βραχύ επτασύλλαβο που χρησιμοποιεί ο ποιητής σε αντίθεση 

με τον ευρύχωρο δεκαπεντασύλλαβο του Παλαμά. Στον επτασύλλαβο είναι 

αυτονόητο πολλές φορές ότι δεν μπορεί να υπάρξει η αρχή της ισομετρίας, αφού η 

ελληνική γλώσσα είναι πολυσυλλαβική. Έτσι “πιεζόμενη” από το “στενό” μέτρο η 

γλώσσα οδηγείται σε γραμματικοσυντακτικές ανακολουθίες. Παράλληλα όμως, 

σημαντικό ρόλο φαίνεται ότι διαδραματίζει και η ελλιπής γνώση του Κάλβου της 

ελληνικής γλώσσας, οδηγώντας τον σε αυτό το αποτέλεσμα. Επομένως στίχος και 

γλώσσα αποτελούν δύο σημαντικούς παράγοντες που οδηγούν τον Κάλβο στην 

υπονόμευση της γραμματικής και συντακτικής ακολουθίας. Και οι δύο αυτοί 

παράγοντες δεν υπάρχουν στην περίπτωση του Παλαμά. Η διαπίστωση, 

συνεπώς, του Τζιόβα36 για τη συντακτική πολυμορφία στους στίχους των Ωδών 

μπορεί να εφαρμοστεί μερικώς εδώ. Το παράδειγμα που ακολουθεί επαληθεύει ως 

ένα βαθμό την άποψη του Τζιόβα: 

 
Κ’ εκεί που πρωτοπέταξεν ίσια ψηλά σ’ εσένα 

μεσ’ των ερώτων τα φτερά απ’ τα νερά της Κύπρου 

της ομορφιάς βασίλισσα η γελαστή  φροδίτη                  (Υ.Α.,σ. 182) 

 

     Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η νοηματική ενότητα απλώνεται σε τρεις ή και 

περισσότερους στίχους. Αυτό επιτυγχάνεται με το να τοποθετείται το υποκείμενο 

της πρότασης όχι στον στίχο στον οποίο βρίσκεται το ρήμα, αλλά δύο ή τρεις 

στίχους πιο κάτω. 

     Η απουσία συντακτικής ακολουθίας μπορεί να παρατηρηθεί και σε 

συντομότερες περιόδους:  

 

Πως τρέμει μήπως άθελα ’ς την κόρη φανερώση 

Το τρυφερό του μυστικό ευδαιμονία τόση.                        (Τ.Ψ., σ. 112)  

 

  

μήτε που πια δοξολογάν του βασιλιά στο θρόνο 

                                                           
36 Την πιο πάνω άποψη του Τζιόβα υιοθετεί και ο Ε. Γαραντούδης (Πολύτροπος αρμονία, ό. π., σ. 151 – 153). 
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τ’ ανέβασμα. Κι όλο αδειανά, κι ανάμεσα κι σ’ όλα  (Φ.Β., Α΄ 46 - 47) 

 

     Μια αναδιατύπωση των πιο πάνω στίχων που αποκαθιστά τη γραμματικο-

συντακτική ακολουθία, είτε εξαλείφει εντελώς τον διασκελισμό, είτε μειώνει την 

έντασή του:37  

 

Πως τρέμει μήπως φανερώση άθελα ‘ς την κόρη  

Το τρυφερό μυστικό του ευδαιμονία τόση.                        (Τ.Ψ., σ. 112)   

 

μήτε που πια δοξολογάν τ’ ανέβασμα του βασιλιά  

στο θρόνο. Κι όλο αδειανά, κι ανάμεσα κι σ’ όλα       (Φ.Β., Α΄ 46 - 47) 

 

     Με βάση τα τρία παραδείγματα, διαπιστώνει κανείς ότι η γραμματικο-

συντακτική ακολουθία των παλαμικών στίχων, όπως συμπεραίνει ο Γαραντούδης 

για τους καλβικούς στίχους, παράγει ως ένα βαθμό, τους διασκελισμούς ή 

τουλάχιστον τους ενισχύει. «Όσο μεγαλύτερη είναι η απόκλιση της σύνταξης από 

τη συνήθη οργάνωση του πεζού γραπτού λόγου τόσο εντονότερα γίνεται αισθητός 

ο διασκελισμός».38 Στις περιπτώσεις αυτές, όπως ο Τζιόβας αναφέρει στο πιο 

πάνω χωρίο, ο αναγνώστης για να μπορέσει να συλλάβει το νόημα των 

συγκεκριμένων στίχων των παλαμικών έργων αποκαθιστά νοερά τη διαταραγμένη 

συντακτική τάξη τους. Η πιο πάνω εξήγηση αποδεικνύει ξεκάθαρα λοιπόν, πως 

πράγματι η συντακτική δομή της περιόδου μέσα στην οποία περιέχονται τα σκέλη 

του διασκελισμού διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ένταση του συγκεκριμένου 

φαινομένου και κατ’ επέκταση στην ποικιλία του ρυθμού. 

     Όσον αφορά την ποικιλία στη συντακτική ακολουθία των λέξεων που 

παρατηρείται στους παλαμικούς στίχους είναι εντελώς φυσιολογική. Σύμφωνα με 

τον Ρώσο φορμαλιστή Όσιπ Μπρικ, ο πεζολογικός λόγος είναι διαφορετικός από 

τον ποιητικό, αφού «η σειρά των λέξεων στην πεζογραφική γλώσσα απαιτεί έναν 

ορισμένο τονισμό, τον οποίο ακριβώς η ρυθμική δομή της ποιητικής γλώσσας δεν 

δέχεται».39 Ο στίχος, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπακούει μόνο στους κανόνες της 

σύνταξης, αλλά και σε εκείνους της ρυθμικής σύνταξης, της σύνταξης δηλαδή «η 

                                                           
37 Ό. π., σ. 152. 
38 Ό. π. 
39 Όσιπ Μπρικ, «Ρυθμός και σύνταξη» στο Τοντόροφ Τσβέταν, Θεωρία Λογοτεχνίας: κείμενα των Ρώσων 
φορμαλιστών, Οδυσσέας, Αθήνα 1995, σ. 164. 
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οποία εμπλουτίζει τους κανόνες της με ρυθμικές απαιτήσεις».40 Έτσι λοιπόν, η 

ποικιλία στην γραμματικο-συντακτική ακολουθία μέσα στον στίχο όχι μόνο 

επιτρέπεται αλλά επιβάλλεται. Η συνύπαρξη των δύο κανόνων, του συντακτικού 

και του ρυθμικού, οι οποίοι επενεργούν πάνω στις ίδιες λέξεις, «αποτελεί την 

ειδοποιό διαφορά της ποιητικής γλώσσας. Ο στίχος μάς παρουσιάζει τα 

αποτελέσματα ενός ταυτόχρονα ρυθμικού και συντακτικού συνδυασμού λέξεων».41 

Επιπλέον, ο Αμερικανός θεωρητικός Sholes Robert υποστηρίζει ότι οι ασυνήθιστες 

διατάξεις λέξεων αποτελούν βασικό μετρικό τέχνασμα για τη δημιουργία ρυθμικής 

ποικιλίας μέσα στον στίχο.42   

     Συνεχίζοντας, ο δεύτερος παράγοντας που επηρεάζει άμεσα την ένταση και τη 

συχνότητα των διασκελισμών είναι η εσωτερική στίξη, φαινόμενο το οποίο θα 

μελετηθεί και ξεχωριστά σε επόμενο κεφάλαιο. Η παράλληλη μελέτη του 

διασκελισμού και της εσωτερικής στίξης μέσα από παραδείγματα μπορεί να μας 

κάνει να αντιληφθούμε καλύτερα ότι τα δύο φαινόμενα είναι αλληλένδετα:43  

 

Είμαι Αθηναίος∙ τα κάστρα σου, τα σκοτεινά βιβλία 

τάκλεισα  απλώσου, φέρων σε στο φως, Φιλοσοφία!       (Α.Ζ., σ. 172) 

 λα του ήλιου τα όνειρα, σας ωνειρεύτηκα  όμως 

όπου ξυπνήσω, ανήλιαγος πάντα στη νύχτα  δρόμος.    (Α.Ζ., σ. 175)44 

 

στέκει μ’ ευλάβεια κι ο σοφός και συλλογιέται  και όμως 

βαθύτερα κι απ’ όσα λεν στο νου του διαβασμένου       (Μ. Ψ., σ. 242) 

 

τύρρανοι μήτε, μήτε οχτροί και μήτε σκιάχτρα  ξένοι 

της πλάσης είναι, εκείθε πέρα, χρυσοθρονιασμένοι,     (Βωμοί., σ. 45) 

 

     Στις παραπάνω περιπτώσεις ο ποιητής θέλοντας να δώσει, ίσως, έμφαση στο 

φαινόμενο, αλλά και σε συγκεκριμένες λέξεις - φράσεις, δημιουργεί ισχυρές 

παύσεις στον στίχο, κάποτε ισχυρότερες και από εκείνη της μεσαίας τομής, με τη 

βοήθεια της εσωτερικής στίξης. Το προσκελιζόμενο μέρος στο δεύτερο ημιστίχιο 

                                                           
40 Ό. π., σ. 164. 
41 Ό.π. 
42 Sholes Robert, Στοιχεία της ποίησης, Εκδόσεις Κωνσταντινίδη, Αθήνα 1986, σ. 82. 
43 Η διαπίστωση αυτή γίνεται από τους Γαραντούδη (Πολύτροπος αρμονία, ό. π., σ. 154) και Πολίτου – 
Μαρμαρινού (Η στίξη των Ωδών του Κάλβου. Ο Ωκεανός, Καρδαμίτσας, Αθήνα 2000, σ. 29 – 35) για τους 

στίχους των Ωδών. 
44 Η συγκεκριμένη περίπτωση, όπως και η προηγούμενη αποτελούν τις μοναδικές στους στίχους της 
Ασάλευτης Ζωής, που παρουσιάζουν τον παράγοντα εσωτερική στίξη. 
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του πρώτου στίχου που συνδέεται με τον επόμενο στίχο αποκόπτεται, χάρη στο 

σημείο στίξης, από τον υπόλοιπο στίχο και προβάλλεται έντονα, με αποτέλεσμα η 

ένταση των διασκελισμών αυτών αυτόματα να πολλαπλασιάζεται.45 

     Όπως προαναφέραμε, ο τελευταίος παράγοντας που επηρεάζει άμεσα την 

ένταση ενός διασκελισμού είναι το μήκος του διασκελιζόμενου κομματιού. Η 

ένταση, στις περιπτώσεις αυτές, εξαρτάται από τον μετασκελισμό και τον 

προσκελισμό, για την ακρίβεια, είναι «αντιστρόφως ανάλογη του μήκους του 

μετασκελισμού» και του προσκελισμού τους.46 Παραθέτω ένα παράδειγμα από την 

πρώτη συλλογή, Τα Τραγούδια της Πατρίδος μου: 

 
Παιδιά μου, τον παληό καιρό η γνώσι κ’ η σοφία 

ευρίσκονταν ’ς τ΄αρσενικά μονάχα∙ τα βιβλία   

Δεν είν’, έλεγαν οι παληοί, καλά για κοριτσάκια                     (σ. 51) 

        

     Το μήκος του προσκελισμού δεν εκτείνεται σε ολόκληρο το δεύτερο ημιστίχιο 

του στίχου, αλλά μονάχα σε τέσσερις συλλαβές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 

αύξηση της έντασης του διασκελισμού, την έλκυση της προσοχής του αναγνώστη 

στο συγκεκριμένο στίχο και ειδικότερα στη συγκεκριμένη λέξη (τα βιβλία), δίνοντάς 

της ιδιαίτερη έμφαση. 

     Η αναφορά μας στον τρίτο παράγοντα θα επεκταθεί κάπως περισσότερο από 

εκείνη στους δύο προηγούμενους, αφού κατά την άποψή μας αποτελεί, ίσως, τον 

σημαντικότερο παράγοντα που καθορίζει την ένταση ενός διασκελισμού. Έγινε, 

λοιπόν, λόγος παραπάνω για την περιορισμένη εμφάνισή του στην πρώτη 

παλαμική συλλογή. Το παράδειγμα που παραθέσαμε είναι το μοναδικό, όπου ο 

παράγοντας μήκος είναι εμφανής και καθοριστικός στην ένταση του διασκελισμού. 

Προχωρώντας στο δεύτερο, χρονολογικά, παλαμικό έργο, τον Ύμνο της Αθηνάς, 

μπορεί κανείς να διακρίνει την, ναι μεν μικρή αλλά, εμφανή εξέλιξη του 

φαινομένου, όσον αφορά την ένταση και τον τελευταίο παράγοντά δημιουργίας 

της. Τα παραδείγματα τέτοιων διασκελισμών αυξάνονται κάπως περισσότερο στο 

έργο αυτό: 

 

Ω! που αγκαλιάζεις πατρικά την γην αυτήν και κάνεις 

ολόλαμπρες τις μέρες μας κι αχνόξανθες τις νύχτες                (σ. 181) 

                                                           
45 Ε. Γαραντούδης, Πολύτροπος αρμονία, ό. π., σ. 156. 
46 Ναταλία Δεληγιαννάκη, «Ο διασκελισμός στον Ερωτόκριτο», ό. π., σ. 124. 
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και συγυρίζεται η ζωή, κ’ ένα τραγούδι ολούθε 

σκορπιέται: Δόξα, δόξα σοι, θεά παλληκαρίσια                      (σ. 187) 

 

κι ακολουθά κατάκοπος ο ζευγολάτης∙ όμως 

μια θύμηση ακριβότατη τον κόπο του αλαφρώνει∙                    (σ. 190) 

 

     Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο τελευταία παραδείγματα, όπου το 

διασκελιζόμενο μέρος του στίχου, είτε προσκελιζόμενο (παραδείγματα 3), είτε 

μετασκελιζόμενο (παράδειγμα 2), διακρίνεται ξεκάθαρα καθώς τονίζεται και από 

την εσωτερική στίξη, απομονώνοντάς το συγκεκριμένο μέρος από τον υπόλοιπο 

στίχο, τόσο νοηματικά, όσο και συντακτικά.  

     Στην τρίτη ποιητική συλλογή, Τα Μάτια της Ψυχής μου, το ποσοστό εμφάνισης 

των διασκελισμών φτάνει, όπως προαναφέραμε, το 14,6%, παρουσιάζοντας 

ελάχιστη άνοδο από το προηγούμενο έργο. Ανάμεσα στις 120 φορές που 

καταγράφεται στα διάφορα ποιήματα της συλλογής, λίγες είναι οι περιπτώσεις, 

στις οποίες παρουσιάζεται μια αισθητή ένταση, εξαιτίας του τρίτου παράγοντα:   

 
Και τα χλωρά στεφάνια σου μαραίνονται σε ξένα 

χέρια, τα περιστέρια σου φωλιάζουν αλλού τώρα                    (σ. 225) 

 

δεν ξέρουμε, δεν θέλουμε να μάθουμε∙ μας φτάνουν 

τα δυο τα μάτια μας, τα δυο χέρια και η καρδιά μας              (σ. 242) 

 

στέκει μ’ ευλάβεια κι ο σοφός και συλλογιέται∙ και όμως 

βαθύτερα κι απ’ όσα λεν στο νου του διαβασμένου                 (σ. 242) 

 

σφιχτά κρατώ με το ζερβί το χαλινάρι, χύνω 

σα φλόγα τάλογο πετώ, σκύβω γοργά, τινάζω 

το ολόμακρο κοντάρι μου, κατάστηθα τον βρίσκω                   (σ. 246) 

 

Αλήθεια, δίψα των σοφών παντοτεινή, για σένα 

τα πλήθη δεν ταράζονται και ζούνε ξεγνοιασμένα                    (σ. 278) 
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     Στους στίχους της Φλογέρας του Βασιλιά το φαινόμενο του διασκελισμού 

εμφανίζεται πολύ πιο συχνά (28,2% - 1190 περιπτώσεις) και με μεγαλύτερη 

ένταση. Παραδείγματα περιπτώσεων που σχετίζονται με τον τρίτο παράγοντα, το 

μήκος του διασκελιζόμενου κομματιού, είναι πλέον πολύ πιο συχνά στους στίχους 

της Φλογέρας: 

 

μήτε που πια δοξολογάν του βασιλιά στο θρόνο 

τ’ ανέβασμα. Κι όλο αδειανά, κι ανάμεσα κι σ’ όλα     (στ. Α΄ 46 - 47) 

 

και σίμωσε κι ο  ογοθέτης κ’ έκαμε πως θέλει 

ν’ απλώση προς το σκέλεθρο το χέρι για να βγάλη 

την περιπαίχτρα τη φλογέρα από το στόμα του∙ όμως 

δεν πρόφτασε το χέρι του να γγίξη τη φλογέρα∙ 

τους συνεπαίρνει απίστευτο γρίκημα, πιο μεγάλο 

θάμα∙ η φλογέρα, και μιλά και λέει και την ακούνε .            (Φ. Β. σ. 31)    

 

Κι ο αλάβωτος κι ο ασκλάβωτος, κατρακυλώντας, μπαίγνιο 

της γης να χαμοσέρνεται, κι απάνω του ένας όχλος       (Φ.Β., σ. 128) 

 

Έπαιξα εγώ της Μάξιμως και χόρεψε∙ του  κρίτα 

ξεσκέπασα τη λεβεντιά και τον παράδωκα ίσα           (στ. Α΄ 174-175)
47

   

 

     Στα συγκεκριμένα παραδείγματα, ο σύντομος μετασκελισμός και προσκελισμός 

βρίσκεται απομονωμένος στην αρχή ή το τέλος του επόμενου στίχου αντίστοιχα 

και προκαταβολικά φορτισμένος λόγω της εκκρεμότητας του προηγούμενου ή 

επόμενου στίχου. Προσφέρεται επομένως για να υπηρετήσει εμφατικούς σκοπούς, 

πράγμα το οποίο ο Παλαμάς φαίνεται να εκμεταλλεύεται, ποικίλλοντας παράλληλα 

και τον ρυθμό του ποιήματος.48 Στο τελευταίο παράδειγμα π.χ. ο ποιητής επιλέγει 

μόνο το όνομα του Ακρίτα για να αποτελέσει τον προσκελισμό. Με τον τρόπο 

αυτό, το συγκεκριμένο όνομα αποκόπτεται τόσο από την υπόλοιπη πρόταση, όσο 

                                                           
47 Επιπλέον παραδείγματα:  και λίγο πριν του Χάροντα παραδοθής, γινόσουν / Χάρος εσύ, και πάγωνες το 
τρομασμένο λαό σου (Φ.Β. Α 227-228), Άμμος χρυσός τον πλούμισε το δρόμο, τονε στρώσαν / λωρόκλαδα, 
ροδόνερο τον έβρεξε, λιβάνι / μοσκοβολα, οι ασπροστολισμένοι αργοπατάν οι ευνούχοι (Φ.Β., σ. 146). 
48 Όπως αναφέρει και ο Zirmunskij (Introduction to Metrics, ό. π., σ. 165), σε αρκετές περιπτώσεις ο 
διασκελισμός συμβάλλει στη συντακτική απομόνωση μιας λέξης, η οποία, υπό κανονικές συνθήκες στον πεζό 
λόγο θα έπρεπε να ενωθεί με τη λέξη που την ακολουθεί για να σχηματίσουν μια πιο σταθερή φρασεολογική 
μονάδα. Αυτό φυσικά έχει ως αποτέλεσμα τη διασάλευση της κανονικότητας του ρυθμού μέσα στον στίχο, 
καθώς και τη δημιουργία έντασης. 
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και από τον ίδιο τον στίχο με αποτέλεσμα να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση κατά τη 

διάρκεια της ανάγνωσης του ποιήματος. Από την άλλη, η διασκελιζόμενη ενότητα 

καταλαμβάνοντας ελάχιστες συλλαβές δημιουργεί αισθητή ένταση στο φαινόμενο. 

Μπορούμε, παράλληλα να παρατηρήσουμε ότι ο τόνος της 14ης συλλαβής 

εξασθενίζει και προχωρά στο τέλος του νοήματος, δηλαδή στον επόμενο στίχο, 

όπως για παράδειγμα στο παράδειγμα 1, όπου ο τόνος της λέξης θρόνος δεν είναι 

τόσο ισχυρός, όσο εκείνο της λέξης ανέβασμα. 

     Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και το παράδειγμα 2. Ένα χωρίο από τον 

«Πρώτο Λόγο» της Φλογέρας, όπου μέσα σε μόλις έξι στίχους γίνονται τέσσερις 

διασκελισμοί. Οι απανωτοί διασκελισμοί διαταράζουν αναμφισβήτητα τον ιαμβικό 

ρυθμό των στίχων, εστιάζοντας έτσι την προσοχή του αναγνώστη σε αυτούς. Και 

αυτό δικαιολογημένα, αφού οι συγκεκριμένοι στίχοι αποτελούν ένα κομβικό σημείο 

στο έργο. Αξιωματικοί του βυζαντινού στρατού, ενώ διασκεδάζουν σε ένα 

ερειπωμένο μοναστήρι λίγο έξω από την Πόλη, ανακαλύπτουν εκεί ένα μνήμα και 

στο πλάι του ακουμπισμένο ένα σκελετό ανθρώπου με μια φλογέρα στο στόμα. 

Είναι ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος. Έκπληκτοι προσκυνούν το λείψανο, ενώ στη 

συνέχεια προσπαθούν να βγάλουν τη φλογέρα από το στόμα του, «για 

περίπαιγμα, πιθανώτατα», όπως εξηγεί ο ίδιος ο Παλαμάς στην περίληψή του.49 

Τα σχέδια όμως της φλογέρας είναι άλλα. Πριν προλάβει καν να την αγγίξει ο 

στρατιώτης, αρχίζει να μιλά, να ψάλλει και να τραγουδά. Αυτή η έκπληξη 

διατυπώνεται από τον ποιητή πολύ εύστοχα με τον αντιθετικό σύνδεσμο όμως 

(όμως δεν πρόφτασε το χέρι του να γγίξη τη φλογέρα). Η αποκοπή του συνδέσμου 

από την υπόλοιπη πρόταση στην οποία ανήκει και συγχρόνως η στοχευμένη 

απομόνωσή του, που προκαλεί ο σύντομος προσκελισμός, εντείνει την έμφαση 

που θέλει να του δώσει ο Παλαμάς. Από το συγκεκριμένο σημείο και εξής, όπως 

σημειώνει ο Παλαμάς «το ποίημα ακολουθεί και τελειώνει αχώριστο από το 

τραγούδι της φλογέρας, μαζί επικό, λυρικό, ιστορικό, φιλοσοφικό, μυστικό, 

προφητικό∙ η πνοή του ποιητή και η ψυχή του βασιλιά δεμένες ακατάλυτα σε μια 

ατμόσφαιρα ονείρου οραματικού, που την αποτελούνε μαζί θετικά και μεταφυσικά 

στοιχεία».50  

     Συνεχίζοντας, το συγκεκριμένο είδος διασκελισμού απαντάται, τόσο στους 

Βωμούς, όσο και στην Ξανατονισμένη Μουσική. Ωστόσο, η συχνότητα εμφάνισης 

                                                           
49 Κωστής Παλαμάς, «Σημείωμα», Άπαντα, τόμ. 5

ος
, ό. π., σ. 520. 

50 Ό. π., σ. 520. 
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του, όπως είπαμε, αν και συχνή, δεν φτάνει εκείνη της Φλογέρας του Βασιλιά.51 

Τέλος, όσον αφορά την Ασάλευτη Ζωή, το φαινόμενο του διασκελισμού ανάμεσα 

σε δεκαπεντασύλλαβους, όπως έχει αναφερθεί δεν είναι καθόλου συχνό. Από τις 

είκοσι τέσσερεις περιπτώσεις, μόνο οι τέσσερεις από αυτές εμφανίζουν κάποια 

ένταση, επηρεαζόμενες από το μήκος του διασκελιζόμενου κομματιού:  

 
Μα σου σκεπάζει τη φωνή, και γύρω μου παγώνει 

τα πάντα, της ασύγκριτης λαχτάρας ανυφάντρα               (Α.Ζ., σ. 173)   

 

 λα του ήλιου τα όνειρα, σας ωνειρεύτηκα∙ όμως 

όπου ξυπνήσω, ανήλιαγος πάντα στη νύχτα  δρόμος       (Α.Ζ., σ. 175)        

                                                   

Στων Τάρταρων τ’ ασάλευτα γλυκοξυπνάς μιας λύπης 

το σάλεμα, κ’ ενός καημού που κάτι πάει ν’ αδράξη∙    (Α.Ζ., σ. 218) 

  

     Μετά τις πιο πάνω παρατηρήσεις σχετικά με τους τρεις παράγοντες που 

επιδρούν στην ένταση των διασκελισμών, θα περάσουμε στην εξέταση του 

φαινομένου με βάση τα ζεύγη γραμματικο-συντακτικών όρων. Παρότι η στενότερη 

διασκελιζόμενη σχέση είναι εκείνη ανάμεσα σε ουσιαστικό και επίθετο, θα 

ξεκινήσουμε την παρουσίαση με το συχνότερο σχήμα στους παλαμικούς στίχους 

που είναι ανάμεσα στο ρήμα και το αντικείμενό του. Ο διασκελισμός αυτός είναι 

πάντοτε αισθητός, αφού η συντακτική σχέση ανάμεσα σε προσκελιζόμενο και 

μετασκελιζόμενο κομμάτι είναι πολύ στενή. Παραδείγματα αυτού του είδους 

διασκελισμού αποτελούν οι πιο κάτω στίχοι: 

 

Κι από τα Τάρταρα γοργά στον κόσμο ξεπετάει 

Τους Γίγαντες, κακά στοιχειά, τον κόσμο ναφανίσουν    (Υ.Α., σ. 184)   

 

η θάλασσα ως τα πόδια μας, καθώς μας κελαϊδούσε  

παραμυθάκια πρόσχαρα για κάποια αυτιά παρθένα         ( ωμοί, σ. 18)       

  

                                                   

Κι όπως οι Καίσαρες, προτού να πολεμήσουν, είχαν 

                                                           
51 Παραδείγματα στίχων από τους Βωμούς, όπου παρουσιάζεται το φαινόμενο βρίσκονται στις εξής σελίδες: 
18, 23, 45, 59, 60, 65, 71, 85, 102, 109, 147 και 150. Στην Ξανατονισμένη Μουσική: 223, 243, 249, 250, 256, 
257, 259, 261, 269. 278, 300, 321 και 336. 
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σημάδι νίκης κ’ έκραζαν το ιερό όνομά σου,                  (Μ.Ψ., σ. 225) 

 

Και που έχει χάρες κ’ εμορφιές, αλλά της λείπει ακόμα 

ταρμονικό σου τόνομα κ’ η σκέπη σου κ’ η δόξα,           (Υ.Α., σ. 191)   

 

     Όταν ανάμεσα στους χωριζόμενους από τον διασκελισμό όρους παρεμβάλλεται 

κάποιος τρίτος, συχνά ο διασκελισμός προβάλλεται εντονότερα.52 Παράδειγμα 

αποτελεί το παράδειγμα 4, όπου ανάμεσα στους δύο βασικούς όρους, ρήμα – 

αντικείμενο, παρεμβάλλεται ένας προσδιορισμός του χρόνου (ακόμα). Επίσης, η 

τοποθέτηση του ρήματος στο τέλος του στίχου και ο χωρισμός του από το 

αντικείμενό του που βρίσκεται στον επόμενο στίχο, αναδεικνύει εμφατικά και τους 

δύο όρους. Παραδείγματα στίχων, όπου το αντικείμενο προηγείται του ρήματος 

είναι τα εξής:    

 

Μην είσαι μια καλόγνωμη θεά που πλούσια δώρα 

σκορπά τα ολόγλυκα όνειρα στης χαραυγής την ώρα      (Μ.Ψ., σ. 232)   

 

«Ξένε, ποιος είσαι, που χωρίς καμώματα και μάγια 

μαγεύεις; Κοίτα!  που πατάς άχραντα βγαίνουν βάγια!  

                                                (Μ.Ψ., σ. 308) 
      

     Και στα δύο παραπάνω παραδείγματα ο ποιητής επιλέγει την τοποθέτηση του 

αντικειμένου αρχικά και ακολούθως του ρήματος. Η όχι ιδιαίτερα έντονη 

συντακτική ανακολουθία, προκαλεί την προσοχή κατά την ανάγνωση των στίχων, 

αποβλέποντας έτσι στη «νοηματική προβολή»53 τόσο του αντικειμένου, όσο και 

του ρήματος. Στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις τα αντικείμενα αποτελούν κατά 

κάποιο τρόπο χαρακτηριστικά των προσώπων που περιγράφονται. Στην πρώτη 

περίπτωση χαρακτηριστικό είναι τα πλούσια δώρα που απλόχερα δίνει το 

πρόσωπο που περιγράφεται, ενώ στη δεύτερη περίπτωση ο «ξένος» έχει την 

ιδιότητα να μαγεύει χωρίς καν να χρειάζεται να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε είδος 

«μαγικού».  

     Παρόμοιας μορφής διασκελισμοί είναι αυτοί μεταξύ ρήματος και 

κατηγορουμένου. Οι μορφές αυτές, σε αντίθεση με τις προηγούμενες, δεν 

                                                           
52 Ε. Γαραντούδης, Πολύτροπος αρμονία, ό. π., σ. 159. 
53 Ό.π., σ. 155. 
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απαντώνται πολύ συχνά στους παλαμικούς στίχους. Στην πρώτη μορφή, ρήμα - 

κατηγορούμενο, ισχύουν οι ίδιες παρατηρήσεις με αυτές των διασκελισμών μεταξύ 

ρήματος και αντικειμένου. Οι διασκελισμοί αυτοί είναι αρκετά έντονοι και αισθητοί, 

καθώς η σχέση ανάμεσα στους δύο συντακτικούς όρους είναι πολύ στενή. Για 

παράδειγμα: 

 
και το μεθύσι, η φλόγ’ αυτή και η ανατριχίλα, εσ’ είσαι 

αγάπη της Ζωής, εσύ, σαν πέλαγος μεγάλη                      (Μ.Ψ., σ. 241) 

 

σαν τα βασανισμένα σου χέρια το πλάσμα σου είναι  

ρόδο, του αιμάτου στάλασμα, σαν την κερένια σου είναι   ( ωμοί, σ. 42)        

 

     Εξίσου συχνά με τη μορφή του διασκελισμού ρήματος και αντικειμένου απαντά 

και το σχήμα διασκελισμού μεταξύ υποκειμένου και ρήματος, όπως για 

παράδειγμα στους πιο κάτω στίχους: 

 

Κ’ οι φοινικιές οι αμέτρητες, τα ολόρθα κυπαρίσσια 

φαίνονται σα χαμόκλαδα και χάνονται μπροστά της       (Υ.Α., σ. 201)   

 

Καρφόνω την εικόνα Σου, και τόρα η καμάρα μου 

Είνε και μνήμα θλιβερό και χαρωπή εκκλησία∙              (Τ.Π., σ. 120)
54

 

   

     Συχνή μορφή διασκελισμού στους παλαμικούς στίχους είναι ανάμεσα σε ρήμα 

και επιρρηματικό προσδιορισμό. Αρκετές είναι οι φορές που τοποθετείται το ρήμα 

στο τέλος στίχου και η πρώτη λέξη του επόμενου στίχου είναι ένα επίρρημα που 

δηλώνει χρόνο, τόπο, τρόπο κτλ.: 

 
Τότε μονάχα στάθηκες, χαμήλωσες, κατέβης 

εδώ στην μεγαλόπρεπην Ακρόπολη επάνω,                      (Υ.Α., σ. 191)   

 

αντί στον πόλεμο να πας, πας προς τον έρωτα∙ είσαι 

κάτου από κάποιον άστρεχτο μέγα όνειρο δεμένος          ( ωμοί, σ. 52)        

                                                           
54 Επιπλέον παραδείγματα: Παιδιά μου, τον παληό καιρό η γνώσι κ’ η σοφία | Ευρίσκονταν ’ς τ’ αρσενικά 
μονάχα∙ τα βιβλιά (Τ.Π., σ. 51), Ευρίσκονταν ’ς τ’ αρσενικά μονάχα∙ τα βιβλία | Δεν είν’, έλεγαν οι παληοί, καλά 
για κοριτσάκια, (Τ.Π., σ. 51)  Των τραγουδιών οι αντίλαλοι κ’ οι βρόντοι των αρμάτων | ζευγαρωμένοι 
ακούγονται μεσ’ στο γοργό σου διάβα.  (Υ.Α., σ. 190).   
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πάντα τα μάτια είναι μπροστά που τον αναζητάνε 

πάντα. Εμορφάδ’ αρχοντική και μυστικά χυμένη           (Υ.Α., σ. 193)
55

   

 

     Εδώ, αρκετές φορές, παρόλο που «το νόημα και η ρυθμική αίσθηση του 

πρώτου στίχου ολοκληρώνονται», το επιτασσόμενο επίρρημα όμως «δημιουργεί 

απρόβλεπτα την αίσθηση της νοηματικής συνέχειας» στον επόμενο στίχο, 

αίσθηση η οποία διαταράσσει κυρίως τον ρυθμό και τη νοηματική συνοχή του 

δεύτερου στίχου.56  

      Αρκετές είναι ακόμη οι περιπτώσεις διασκελισμών, στις οποίες τοποθετείται το 

ρήμα σε συνδυασμό με μιαν ολόκληρη εμπρόθετη φράση, αντί για επίρρημα, η 

οποία λειτουργεί επίσης ως προσδιορισμός:  

 

Καταφρονείς την άπονη χαρά που στεφανώνει 

στα μόλυντα ψηλώματα θεούς μακαρισμένους                (Υ.Α., σ. 188)   

 

Στο βασιλέα ο Κύριος με τέτοιο δεν εφάνη 

στην κορυφή του  αβαών αχτινωτό στεφάνι                (Μ.Ψ., σ. 309)
57

   

      

      Όπως και στις προηγούμενες μορφές διασκελισμού, έτσι και σε αυτή, 

συναντάται αρκετές φορές και το αντίστροφο. Οι συντακτικοί όροι ρήμα – 

επιρρηματικός προσδιορισμός αντιστρέφονται, με αποτέλεσμα το ρήμα να 

απομονώνεται στην αρχή του δεύτερου στίχου:  

 
μα πάντα σάμπως πρόσωπο ξεχωριστό, που κάπου 

μας έγνεψε κι απάνου μας τα κάρφωσε δυο μάτια          (Φ.Β., σ. 59)
58

   

                                                           
55 Επιπλέον παραδείγματα: τα κόκκινα ποδήματα, γυμνός για να μη γύρη | ξανά στο μνήμα ο δοξαστός, κι ας 
ράγισε, κουφάρι  (Φ.Β., σ. 147), πλημμύρισε η μοσκοβολιά στο μοναστήρι, και είταν | τριγύρω σα μιαν άνοιξη, 
πλούσια κι αλόγιαστη είταν. (Φ.Β., σ. 110), και τις εικόνες των θεών σκαλίζουν οι τεχνίτες | πλέον πιστά και 
αληθινά στο μάρμαρο επάνω (Υ.Α., σ. 192), Βοηθήσου, μελωδέ, κ’ εμπρός! Δόστε τα χέρια, πάρτε | 
συντροφικά το φύσημα, και ψάλτε και ιστορίστε (Φ.Β., σ. 129). 
56 Ε. Γαραντούδης, Πολύτροπος αρμονία, ό. π., σ. 156. 
57 Όταν θα ’ρθη του χωρισμού η ώρα, και θα τρέξη | Με μια φροντίδ’ αγγελική Εκείνη να του φέξη,                 
(Τ.Π., σ. 112), αγιάστε και τ’ αχνάρια μου, νάτε χρυσάφι, υψώστε | με το δικό μου πρόσταγμα στης Παναγιάς τη 
χάρη (Φ.Β., σ. 130), γέρνει να ιδή το φάντασμα το ανάλαφρο∙ διαβαίνει | με τη λευκή του φορεσιά που πάντα 
είναι λευκή. (Ξ.Μ., σ. 261), και μέρα – Δεύτε, λάβετε το φως! – και το σκορπούσε | στις εκκλησιές και στις 
καρδιές, προσκυνητές και λάτρες,  (Βωμοί, σ. 91). 
58 του γονικού του παλατιού, της ρήγισσας που μέσα | κάθεται, βερλολυγερή πορτοφυλάκισσα. Είναι                   
(Φ.Β., σ. 59), στην Κρήτη, στο Δορύστολο, στην Πρέσπα, στο Ζητούνι | δοξάζουν, κι άλλοι διαλαλάν της 
αγκαλιάς τη γλύκα (Φ.Β., σ. 64). 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Π
ΑΡ
ΙΔΗ

Σ



171 

 

     Μια ακόμη μορφή διασκελισμού που βρίσκουμε στους παλαμικούς στίχους 

είναι ανάμεσα σε ρήμα και δευτερεύουσα πρόταση, όπως το ακόλουθο 

παράδειγμα: 

 
Αλλά του κάμπου οι εμμορφιές μου λένε μ’ ένα στόμα 

Πως λείπ’ η εμμορφάδα σου, αγάπη μου, ακόμα.        (Τ.Π., σ. 117)
59

  

     Οι διασκελισμοί, θα ήταν ακόμη πιο έντονοι, αν το ρήμα από το οποίο 

εξαρτάται η δευτερεύουσα πρόταση απομονωνόταν σε ελάχιστες συλλαβές στον 

πρώτο ή τον δεύτερο στίχο. Ωστόσο τέτοια παραδείγματα στίχων δεν 

εντοπίστηκαν στα έργα που εξετάστηκαν. Η μόνη παραπλήσια περίπτωση που 

εντοπίστηκε είναι η ακόλουθη, με τη διαφορά ότι το ρήμα εξάρτησης της 

δευτερεύουσας πρότασης ανήκει ήδη σε μιαν άλλη δευτερεύουσα πρόταση: 

 

στ’ άγραφο, στ’ αποσπερινό τραγούδι, που τ’ αρχίζει 

σαν κατεβαίνη απ’ το χλωρό βουνόπλαγο ο τσοπάνος     (Φ.Β., σ. 126)   

 

     Δύο, ίσως, περιπτώσεις που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτήν την 

κατηγορία είναι οι πιο κάτω στίχοι από την Ασάλευτη Ζωή και τα Μάτια της Ψυχής  

μου αντίστοιχα: 

 
Το λόγο δεν απόσωσες και μήτε που είχα φτάσει 

να χάσω σε απ’ τα μάτια μου, των αρνητάδων πλάση    (Α.Ζ., σ. 209)   

 

 α σπάση, σε ποιο πέλαγο θε να χαθή, πού εγράφτη 

να σκορπιστούν τα ξύλα του, ποια φλόγα θα τα κάψη,    (Μ.Ψ., σ. 242)   

 

     Ένα άλλο σχήμα διασκελισμού είναι αυτό ανάμεσα σε επιθετικό προσδιορισμό 

και ουσιαστικό. Η συγκεκριμένη μορφή διασκελισμού, ενώ στις Ωδές του Κάλβου, 

όπως αναφέρει ο  Γαραντούδης, είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο, στους 

παλαμικούς στίχους δεν απαντάται σε τόση μεγάλη συχνότητα.60 Παρόλα αυτά, 

στις περιπτώσεις, όπου εμφανίζεται, ο διασκελισμός είναι πολύ έντονος και 

                                                           
59 Μην είσαι αρχαίον άγαλμα κ’ ένας θεός βουλήθη | να σου ταράξη με ζωήν ανθρωπινή τα στήθη;                
(Μ.Ψ., σ. 232), Γιατί στα Παναθήναια, σ’ εκείνα καρτερούσα | να μου φανή ο αγνώριστος, να λάμψη εμπρός 
μου εκείνος (Μ.Ψ., σ. 250), σ’ ακούει σε μια κρυφή φωνή, σε βρίσκει ο Σπαρτιάτης | όταν ορμάη στον πόλεμο 
και στέκη και πεθαίνη∙  (Μ.Ψ., σ. 279), στους δρόμους βάγια σπέρνουνε, στους δρόμους ρούχα στρώνουν | για 
να περάση ο Βασιλιάς και γονατάν ομπρός του. (Φ.Β., σ. 83). 
60 Βλ. Ε. Γαραντούδης, Πολύτροπος αρμονία, ό. π., σ. 155. 
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αισθητός, μιας και η συντακτική σχέση των δύο όρων είναι πολύ στενή. Συχνότερα 

απαντάται το σχήμα επίθετο – ουσιαστικό, παρά ουσιαστικό – επίθετο. 

Παραδείγματα των δύο μορφών διασκελισμού είναι τα εξής: 

 
Σε τόπους ποιους αλαργινούς, ποια χέρια αλλότρια, χέρια 

πολέμια, θα τ’ αρπάξουνε μια μέρα το σπαθί μου           (Φ.Β., σ. 123) 

 

το σιδερένιο της κοντύλι αστραφτερό στη μαύρη 

πλάκα που γράφει των καιρών τους νόμους και των όλων, 

( ωμοί, σ. 60)  

 

     Η διατάραξη του μετρικο-νοηματικού παραλληλισμού, στους πιο πάνω στίχους 

οφείλεται αμιγώς στον διασκελισμό και όχι σε κάποιον από τους τρεις παράγοντες 

που προαναφέρθηκαν, που τον καθιστούν περισσότερο αισθητό.61 

     Επόμενη μορφή διασκελισμού που απαντά στα παλαμικά έργα είναι ανάμεσα 

σε ουσιαστικό και γενική προσδιοριστική. Όπως με άλλους συνδυασμούς, έτσι και 

αυτός ο συνδυασμός απαντά και με αντεστραμμένους του τους όρους. Υπάρχουν 

δηλαδή περιπτώσεις, όπου προηγείται το ουσιαστικό της γενικής προσδιοριστικής, 

αλλά και περιπτώσεις, όπου η γενική προσδιοριστική προηγείται στο τέλος του 

στίχου, μένοντας νοηματικά εκκρεμής, και έπεται το ουσιαστικό που αυτή 

προσδιορίζει. Παραδείγματα τέτοιων διασκελισμών δεν εμφανίζονται τόσο συχνά. 

Αρκεί να αναφέρουμε ότι στα τέσσερα πρώτα παλαμικά έργα εντοπίζονται μόνο 

τέσσερις τέτοιες περιπτώσεις: 

 

Και κάμπο, θάλασσα, ουρανό, βουνά, χωριά, τη φύσι 

Του Μάϊ τη γιορτιάτικη κυττάζω, και προσμένω.         (Τ.Π., σ. 117) 
62

 

 

     Παρόμοιου τύπου διασκελισμοί εμφανίζονται αραιά και στα άλλα τρία έργα, 

τόσο στη Φλογέρα του Βασιλιά και τους Βωμούς, όσο και στην Ξανατονισμένη 

Μουσική: 

Το χέρι που αντιστέκεται, το στόμα που είναι βρύση 

του τραγουδιού. Και φτάνει μου.  υμάμαι τις προάλλες   (Φ.Β., σ. 79)  

                                                           
61 Ό. π. 
62 Απ’ την πανάρχαια τη στιγμή που βγήκε από τα βάθη | της αφρισμένης θάλασσας νιογέννητ’ η Αθήνα,                
(Υ.Α., σ. 195), Σε ξέρουν∙ είσαι των παιδιών χαμόγελο, και ακτίνα | των γυναικών∙ τα χέρια Σου, δυο θαύματα κ’ 
εκείνα, (Μ.Ψ., σ. 309), Στων Τάρταρων τ’ ασάλευτα γλυκοξυπνάς μιας λύπης | το σάλεμα, κ’ ενός καημού που 
κάτι πάει ν’ αδράξη∙ (Α.Ζ., σ. 218). 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Π
ΑΡ
ΙΔΗ

Σ



173 

 

 

 έρανοι εσείς ταξιδευτές κ’ εσείς, τα χελιδόνια 

του μάρτη, δόστε μου την τόλμη του φτερού να φέρω    (Βωμοί, σ. 12)    

 

Με αδράχνει η λύπη και γυρνώ και περπατώ στην άκρη 

του γιαλού εκείν προς τα βαθιά τα κύματα, σκυμμένος   (Ξ.Μ., σ. 223)   

  

     Ακόμη πιο σπάνια είναι η μορφή διασκελισμού ανάμεσα σε ρήμα, αντικείμενο 

και κατηγορούμενο του αντικειμένου:63 

 
ω! που αγκαλιάζεις πατρικά την γην αυτήν και κάνεις 

ολόλαμπρες τις μέρες μας κι αχνόξανθες τις νύχτες,        (Υ.Α., σ. 181) 

 

     Η συχνότητα των διασκελισμών στα τρία τελευταία παλαμικά έργα που 

εξετάστηκαν (μεγαλύτερη στη Φλογέρα του Βασιλιά και μικρότερη στους Βωμούς 

και την Ξανατονισμένη Μουσική) είναι μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα, καθώς η 

αίσθηση του μετρικο-νοηματικού παραλληλισμού ανατρέπεται διαρκώς.64 Ο 

διασκελισμός μέσα στον στίχο, εκτός από τη ρυθμική αναστάτωση που επιφέρει, 

εξαιτίας αυτής της ανατροπής ανάμεσα σε μορφή και περιεχόμενο, μπορεί να 

αποτελέσει και ένα ιδιαίτερα εκφραστικό στιχουργικό μέσο, δίνοντας έμφαση σε 

κάτι που αξίζει να τονιστεί ή ακολουθώντας παραστατικά μια κίνηση ή ένα έντονο 

συναίσθημα.65 

     Η «πολύτροπος αρμονία» που τόσο επιθυμεί ο Παλαμάς υλοποιείται με τη 

βοήθεια του διασκελισμού. Το «αίσθημα του ρυθμού» για το οποίο κάνει λόγο ο 

Παλαμάς, ταυτίζοντάς το με την πολύτροπο αρμονία επιτυγχάνεται με την ρυθμική 

ποικιλία και την μεταβολή της αρμονίας που παράγονται από τη συχνή και έντονη 

χρήση του διασκελισμού.  Η πολυτροπία στον στίχο και η ρυθμική ποικιλία γίνεται 

ακόμα πιο εμφανής, όταν παρατηρείται μια σειρά από αλλεπάλληλους 

διασκελισμούς, αφού οι ρυθμικές αποκλίσεις από την ορθόδοξη μορφή του στίχου 

                                                           
63 Το συγκεκριμένο ζεύγος δεν παρατηρείται πουθενά τόσο στην Ασάλευτη Ζωή, όσο και στις δύο τελευταίες 
συλλογές, Βωμοί και Ξανατονισμένη Μουσική. 
64 Ευριπίδης Γαραντούδης, Πολύτροπος αρμονία, ό. π., σ. 160. 
65 Το φαινόμενο απαντάται πολύ συχνά και στην αγγλική ποίηση, όπου σύμφωνα με τον Philip Davies Roberts 
(How Poetry Works, ό. π., σ. 98) ο Άγγλος ποιητής Τζον Μίλτον χρησιμοποιούσε πολύ συχνά το φαινόμενο 
του διασκελισμού στα ποιήματά του, με στόχο να δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις 
του στίχου που επιθυμούσε, καθώς και για να τραβήξει την προσοχή του αναγνώστη μακριά από τυχόν 
αδυναμίες του στίχου. Το παράδειγμα του Μίλτον αλλά και του Σαίξπηρ, για τους τολμηρούς και έντονους 
διασκελισμούς που χρησιμοποιούν στο έργο τους αναφέρεται και από άλλους μετρικούς, όπως είναι ο Richard 
D. Cureton στο Rhythmic Phrasing in English Verse, ό. π., σ. 9 – 10.   
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γίνονται εντονότερα αισθητές.66 Σε αυτές τις περιπτώσεις οι συνεχόμενες 

διασκελιζόμενες προτάσεις που υπερβαίνουν τα όρια του στίχου οδηγούν πάλι 

προς τη διασάλευση της ισορροπίας και του παραλληλισμού ανάμεσα σε γλώσσα 

και μετρική.67 Στα συγκεκριμένα χωρία «η ισόρροπη σχέση μορφής και 

περιεχομένου ανατρέπεται εντελώς»:68  

 
Παιδόγγονα των Παυλιανών και οι Μαρδαϊτες, με όλα 

σημαδιασμένοι τα κακά, ψεγαδιασμένοι απ’ όλους 

όσοι πορεύονται άβαθα, κοπαδιαστά, και ζούνε 

στην τύφλα και στην αβανιά, δάσκαλοι, καλόγεροι, 

και όσοι δασκαλοφέρνουνε και παπαδοκρατιένται        (Φ.Β., Δ΄, σ. 66)    

 

     Το χωρίο ανήκει στον «Τέταρτο Λόγο» της Φλογέρας του Βασιλιά, όπου ο 

Παλαμάς παραθέτει τον κατάλογο του στρατού του Βουλγαροκτόνου. Κάθε μέρος 

του στρατού που συνοδεύει το προσκύνημα του βυζαντινού αυτοκράτορα είναι και 

ένα κομμάτι της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Στο κάθε κομμάτι λοιπόν, ο Παλαμάς 

αφιερώνει μερικούς στίχους, επιδιώκοντας να αναδείξει το χαρακτήρα και τις 

ιδιαιτερότητες της κάθε φυλής, του κάθε λαού ή της κάθε χώρας. Στο πιο πάνω 

απόσπασμα, για παράδειγμα, ο ποιητής κάνει μνεία στους Μαρδαΐτες. Με τους 

αλλεπάλληλους διασκελισμούς προσπαθεί να απομονώσει τα ιδιαίτερα τους 

χαρακτηριστικά, προσελκύοντας έτσι την προσοχή του αναγνώστη. Η έμφαση που 

θέλει να δώσει ο Παλαμάς στην παράθεση συστατικών μερών της βυζαντινής 

αυτοκρατορίας, την ποικιλία των χρωμάτων και το ανακάτεμα τόσων φυλών, με τη 

συνδρομή των αλλεπάλληλων και έντονων διασκελισμών, αποδεικνύεται και μέσα 

από το ποσοστό εμφάνισης του φαινομένου σε ολόκληρο τον «Τέταρτο Λόγο», το 

οποίο φτάνει σχεδόν το 48%, αποτελώντας ένα από τα πιο υψηλά ποσοστά 

εμφάνισης του διασκελισμού σε ολόκληρο το έργο.   

     Στο εσωτερικό των χωρίων με διαδοχικούς διασκελισμούς παρατηρείται επίσης 

η ύπαρξη εσωτερικής στίξης, με την οποία δηλώνεται το όριο των νοηματικών 

περιόδων. Όπως αναφέρει ο Γαραντούδης, «η προκαλούμενη νοηματική παύση 

δεν συμπίπτει με την αναμενόμενη μετρική παύση του τέλους των στίχων».69 Το 

γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στα συγκεκριμένα χωρία παύει να 

                                                           
66 Ναταλία Δεληγιαννάκη, «Ο διασκελισμός στον Ερωτόκριτο», ό. π., σ. 120. 
67 Ελένη Πολίτου – Μαρμαρινού, «Η ποίηση και η πεζογραφία στα πλαίσια μιας συγκριτικής ποιητικής: η 
έννοια του ρυθμού», ό. π., σ. 129. 
68 Ευριπίδης Γαραντούδης, Πολύτροπος αρμονία, ό. π., σ. 160. 
69 Ό. π., σ. 160. 
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αποτελεί μονάδα άρθρωσης του λόγου ο στίχος, αλλά η νοηματική περίοδος.70 Σε 

χωρία, όπου το φαινόμενο των αλλεπάλληλων διασκελισμών είναι τόσο έντονο, 

εύκολα τα όρια των στίχων χάνονται με αποτέλεσμα ο ακροατής να μην μπορεί 

πλέον να ακολουθήσει και να ξεχωρίσει στο μυαλό του τον κάθε στίχο που ακούει, 

χωρίς να έχει μπροστά του το γραπτό κείμενο.71 

     Το φαινόμενο, ωστόσο, των αλλεπάλληλων διασκελισμών είναι σπάνιο έως 

ανύπαρκτο τόσο στην πρώτη παλαμική συλλογή, Τα Τραγούδια της Πατρίδος μου, 

όσο και στις άλλες δύο που ακολουθούν. Η απουσία του φαινομένου στις πρώτες 

παλαμικές συλλογές, σε αντίθεση με τις τρεις τελευταίες, ίσως να ερμηνεύεται με 

την έλλειψη στιχουργικής δεξιοτεχνίας. Οι αλλεπάλληλοι διασκελισμοί είναι ένα 

φαινόμενο αρκετά σύνθετο που απαιτεί στιχουργική δεξιότητα, στοιχείο που δεν 

είναι τόσο εμφανές στα τρία πρώτα έργα, όσο στα τρία τελευταία. Μοναδικό 

επομένως παράδειγμα, όπου εμφανίζονται δύο συνεχόμενοι διασκελισμοί στα 

Τραγούδια της Πατρίδος μου είναι το πιο κάτω:  

 

Παιδιά μου, τον παληό καιρό η γνώσι κ’ η σοφία 

ευρίσκονταν ’ς τ΄αρσενικά μονάχα∙ τα βιβλία 

δεν είν’, έλεγαν οι παληοί, καλά για κοριτσάκια, 

και δε’ μαθαίνουν απ’ αυτά παρά τα ραβασάκια.                    (σ. 51) 

 

     Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις72, όπου παρατηρούνται αλλεπάλληλοι 

διασκελισμοί στον Ύμνο της Αθηνάς. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι στο 

μέρος Ι΄, όπου απαντώνται δύο συνεχόμενοι διασκελισμοί, δίνοντας ιδιαίτερη 

έμφαση στο μεγαλείο και την ξεχωριστή ομορφιά της Ακρόπολης:  

 

Και στον πλατύ και στον παχύ τον ίσκιο αποκάτου 

ξανοίγουν την Ακρόπολη τα μάτια των ανθρώπων 

με μια εμορφάδα απάντεχη και μ’ αφεντιά περίσσια 

πλασμένη από μαρμάρινους ναούς που λες δεν ξέρουν 

να πλάσουν έτσι αρμονικά τα χέρια των ανθρώπων       (σ. 201-201) 

 

                                                           
70 Ό. π., σ. 160. 
71 Geoffrey N. Leech, A linguistic guide to English poetry, ό. π., σ. 124. 
72 Συγκεκριμένα παρουσιάζεται επτά φορές, στις σελίδες: 185, 191, 192, 193, 194 και 201.  

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Π
ΑΡ
ΙΔΗ

Σ



176 

 

     Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις και στα Μάτια της Ψυχής μου. Χαρακτηριστικές 

είναι οι δύο πιο κάτω μοναδικές περιπτώσεις, όπου συμβαίνουν περισσότεροι από 

τρεις συνεχόμενοι διασκελισμοί: 

 
Να σας ακούω, να σας κρατώ, και τα σοφά σας λόγια 

ποτέ να μην τα λησμονώ. Ναι, δεν αξίζει ο κόσμος 

χωρίς την  μορφιά, χωρίς τη  εβεντιά και δίχως 

την  ρετή∙ κι αν πουθενά βρίσκεται τέτοιος κόσμος 

δεν πρέπει τις ακτίδες του σ’ αυτόν να ρίχνη ο ήλιος.            (σ. 251) 

 

Στο βασιλέα ο Κύριος με τέτοιο δεν εφάνη 

στην κορυφή του  αβαών αχτινωτό στεφάνι 

σαν το δικό Σου∙ του  αβώρ ταρμονικά τα ύψη 

δεν έχουν του μετώπου Σου το μεγαλείο∙ ποια θλίψη 

δάκρυ στου φεγγοβόλου Σου ματιού φέρνει την άκρη;          (σ. 309) 
 

     Η συλλογή Ξανατονισμένη Μουσική δεν έχει να μας επιδείξει κάτι το ιδιαίτερο, 

όσο αφορά το φαινόμενο των αλλεπάλληλων διασκελισμών, εκτός από τρεις μόνο 

περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται περισσότεροι από δύο συνεχόμενοι 

διασκελισμοί: 

 
φτάνει τα ουρανικά πουλιά να γέρνουν τους λαιμούς των 

συλλογισμένα, όταν ακούν των απλοϊκών καημών του  

την ιστορία. Κ’ είναι ψυχές που μια καλοκομμένη 

φράση, μια λέξη διαλεχτή στην έκσταση τους ρίχνει        (Ξ.Μ. σ. 243) 

που σου το απαγορέψανε το μνήμα.   κρεμμασμένε 

ρεζιλεμένε, οι συφορές σου, οι συφορές μου, και όταν 

είδα να ρεύη το κορμί σου, αιστάνθηκα ως απάνου 

στα δόντια μου, σαν εμετός, να μου ξανανεβαίνη 

των πόνων του παλιού καιρού, το φαρμάκι, ποτάμι.         (Ξ.Μ. σ. 250) 

και η αρετή της αρετής σου. Φίλοι, όμοια του κάκου 

τ’ αγκάλιασμα είναι και για σας. Τα βλέμματα, τα χέρια 

που σφίγγονται, ίσα ολόϊσα στην ψυχή δεν τα πάει 

δρόμος κανείς. Και δεν μπορεί κανείς να βάλη μέσα 

στο χέρι την καρδιά, κανείς μεσ’ του ματιού τα βάθη 
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τ’ απέραντα του λογισμού.                                               (Ξ.Μ. σ. 300) 

 

     Αντίθετα, το φαινόμενο παρουσιάζεται σε πολύ πιο μεγάλη συχνότητα στους 

Βωμούς απ’ ό,τι στη Φλογέρα. Συγκεκριμένα απαντάται δεκαπέντε φορές στους 

2809 υπό εξέταση στίχους της συλλογής με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τα 

πιο κάτω: 

 
Και μόνο η περηφάνια μου ψάχνει την ώρα τούτη 

να βρη την πιο ηχερή χορδή να κρούση της κιθάρας 

για ν’ ακουστή σου τ’ όνομα πλατιά, καθώς πλατιά είναι 

τα στέρνα σου, ο αέρας σου, τα λόγια σου, τα έργα.       ( ωμοί, σ. 12) 

 

Μα τη βραδιά μελαχρινή την έκοβε άγρια ξάφνου 

στου πέλαγου τα ολάνοιχτα, δεν ξέραμε από πούθε, 

πλατιάς φωτιάς το ανάδομα που φώταε, φούντωνε, όλο 

σκληρά πολέμαε να χυθή. Και η θάλασσα μπροστά μας 

ήσυχη, σαν το στοχαστή, που ασάλευτος,  με ζήση 

τρεμουλιαστή από ρώτημα και νόημα ζη. Μπροστά μας  

η θάλασσα ως τα πόδια μας, καθώς μας κελαϊδούσε  

παραμυθάκια πρόσχαρα για κάποια αυτιά παρθένα.    ( ωμοί, σ. 18) 

στων κύκλων τα γυρίσματα για τους ξεχωρισμένους  

του κόσμου που με το κρασί του ιδανικού μεθάνε,  

κ’ εσείς, γυναίκες της ζωής, που μετά βιας περνώντας  

ταράξατε της ζήσης μου τ’ αργοκύλημ’, απάνου  

στο ρέμα της αφηνοντας του διάβα σας τ’ αχνάρια  

γοργοσβυσμένα, ω σπιτοπούλια, βρέξατε για λίγο  

τα φτερούγια σας μέσα της προτού να ξαναβρήτε  

το δρόμο προς τα στεριανά λασπωμένα σοκάκια...       ( ωμοί, σ. 110) 

  

     Τέλος, το φαινόμενο των αλλεπάλληλων διασκελισμών απουσιάζει εντελώς 

από τους στίχους της Ασάλευτης Ζωής που έχουν εξεταστεί.      

     Προτού περάσουμε στους εσωτερικούς διασκελισμούς θα ήταν καλό να 

αναφερθούμε σε μια τελευταία ενδιαφέρουσα και πολύ σπάνια περίπτωση 

εξωτερικού διασκελισμού, την οποία εγκαινιάζει ο Σολωμός στον Ύμνο (51η 

στροφή), όπου μια λέξη, στο τέλος του στίχου, «σπάζει στα δύο» και το δεύτερο 
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της κομμάτι πάει στην αρχή του επόμενου στίχου.73 Το μοναδικό παράδειγμα που 

απαντάται στους στίχους που εξετάζονται βρίσκεται στη συλλογή των Βωμών και 

συγκεκριμένα στο ποίημα «Το ανέβασμα στο Βράχο»: 

 
Τρίδιπλη χάρη. Ω πλάση, ω χώρα, ω λείψανα! Το ανέβα- 

σμα ένα.   βράχος. Ξάγναντα ολόχυτη να η πλάση      ( ωμοί, σ. 55)
74 

 

    Όπως μπορεί κανείς να αντιληφθεί, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η λέξη που 

τέμνεται είναι εκείνη του τίτλου του ποιήματος, δίνοντάς της έτσι ιδιαίτερη έμφαση. 

Ο διασκελισμός αυτός θα μπορούσε να θεωρηθεί ως «η πιο ακραία μορφή 

διασκελισμού».75 Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Σταύρου, «δεν είναι τίποτε 

παραπάνω από ένα παιχνίδι»∙76 σύμφωνα με τον Κοκόλη, «πρόκειται για ένα τόσο 

καθαρό τέχνασμα –σε επίπεδο σχεδόν αποκλειστικά φόρμας-, που η επαφή του 

με το σημασιολογικό επίπεδο είναι, συνηθέστερα, πολύ μικρότερη από ό,τι του 

διασκελισμού».77 Τέτοιου είδους διασκελισμοί απαντώνται και σε παλαιότερα 

ποιητικά κείμενα, όπως είναι ο Ύμνος78 του Σολωμού και οι Ωδές79 του Κάλβου.80 

     Οι διασκελισμοί, εκτός από τους εξωτερικούς, μπορούν να διακριθούν και σε 

εσωτερικούς.81 Το φαινόμενο του εσωτερικού διασκελισμού, αξίζει να σημειωθεί 

ότι είναι γνωστό και σε ξένους στίχους με κεντρική τομή, όπως είναι ο γαλλικός 

αλεξανδρινός, ο οποίος έχει υποχρεωτική τομή μετά την έκτη συλλαβή. Πρώτος ο 

Ουγκώ εξασθένησε τη μεσαία τομή, χωρίς όμως να την καταργήσουν εντελώς, με 

το να δημιουργήσουν άλλες, ισχυρότερες τομές στον στίχο. Παράλληλα η τομή 

                                                           
73 Θρασύβουλος Σταύρου, Νεοελληνική Μετρική, ό. π., σ. 18 . 
74 Ο στίχος αυτός εντοπίστηκε και από τον Λίνο Πολίτη (Μετρικά, ό. π., σ. 72) 
75

 Geoffrey N. Leech, A linguistic guide to English poetry, ό. π., σ. 125. Η αναφορά αυτή στον Leech αντλείται 
από τον Κοκόλη (ό. π., σ. 123). 
76 Σταύρου Θρασύβουλος, Νεοελληνική Μετρική, ό. π., σ. 19. 
77 Ξ. Α. Κοκόλης, Η ομοιοκαταληξία. Τύποι και λειτουργικές διαστάσεις, ό. π., σ. 123 
78 Τόσα πέφτουνε τα θέρι- 
    σμένα αστάχια εις τους αγρούς∙ 
    Σχεδόν όλα εκειά τα μέρη 
    Εσκεπάζοντο απ’ αυτούς.  (Ύμνος εις την Ελευθερίαν, στροφή 51) 
79 Τὴν πνοήν σας ἀχόρταστοι 
    ἐπιθυμοῦν· ἀλλοίμονον 
    ἄν ποτε ἐπὶ τὰ σφάγια 
    τῶν τυράννων ἀναστε- 
    -νάξῃ ἡ ψυχή σας. (Ωδαί, Η Λύρα, Όγδοη Ωδή: «Εις Αγαρηνούς», στροφή ιη΄)  
80 Βλ. πρόχειρα: Θρασύβουλος Σταύρου, Νεοελληνική Μετρική, ό. π., σ. 18, Ξ. Α. Κοκόλης, Η ομοιοκαταληξία. 
Τύποι και λειτουργικές διαστάσεις, ό. π., σ. 122 και Ευριπίδης Γαραντούδης, Πολύτροπος Αρμονία, ό. π., σ. 
150 
81 Ο Zirmunskij (Introduction to Metrics, ό. π., σ. 161.) αναφέρεται και αναλύει το φαινόμενο των εσωτερικών 
διασκελισμών, δίνοντας ωστόσο έμφαση στη διασάλευση της τομής που προκύπτει από αυτόν. Συγκεκριμένα 
ονομάζει το φαινόμενο, «διασκελισμό της τομής» («caesural enjambment»). Από την άλλη, ο  John Lennard 
(The poetry handbook: a guide to reading poetry for pleasure and practical criticism, ό. π., σ. 38) αναφέρεται 

στον όρο «εσωτερικός διασκελισμός», θέλοντας να δηλώσει τον διασκελισμό που γίνεται στο εσωτερικό ενός 
διστίχου, ενώ με τον όρο «εξωτερικός διασκελισμός», δηλώνει τον διασκελισμό που γίνεται μεταξύ δύο ή 
περισσοτέρων διστίχων. 
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εξασθενίζει ακόμη περισσότερο αφού πέφτει ανάμεσα σε λέξεις με ισχυρή 

συντακτική σχέση.82 Η τομή μετά την έκτη συλλαβή καταργείται για πρώτη φορά 

από τους Γάλλους Συμβολιστές με την τοποθέτησή της στο μέσο λέξης.83  

     Στα πέντε από τα επτά παλαμικά έργα που εξετάστηκαν οι εσωτερικοί 

κυμαίνονται περίπου στα ίδια ποσοστά εμφάνισης. Συγκεκριμένα, το ποσοστό 

εμφάνισης του μετρικού φαινομένου κυμαίνεται στο 28,4% - 34,2%. Από την άλλη, 

στην Ξανατονισμένη Μουσική το ποσοστό του φαινομένου εμφανίζεται κάπως 

αυξημένο, φτάνοντας το 48,8%, ενώ στην Ασάλευτη Ζωή, το ποσοστό μειώνεται 

περισσότερο από το μισό, φτάνοντας στο 17,6%. Στο φαινόμενο αυτό, όπως 

γίνεται αντιληπτό, απουσιάζει η ανοδική πορεία στα ποσοστά εμφάνισης του, 

όπως συμβαίνει για το φαινόμενο του εξωτερικού διασκελισμού. Ο πιο κάτω 

πίνακας παραθέτει αναλυτικά τα αποτελέσματα της μετρικολογικής ανάλυσης 

αναφορικά με τα ποσοστά των εσωτερικών διασκελισμών σε κάθε έργο 

ξεχωριστά: 

 

 

Τα 
τραγούδια 

της πατρίδος 
μου 

(1437 
15σύλλαβοι) 

Ο Ύμνος 
της Αθηνάς 

(591 
15σύλλαβοι) 

Τα μάτια της 
ψυχής μου 

(820 
15σύλλαβοι) 

Η Ασάλευτη 
Ζωή 
(509 

15σύλλαβοι) 

Η φλογέρα 
του βασιλιά 

(4170 
15σύλλαβοι) 

Βωμοί 
(2809 

15σύλλαβοι)  

Ξανατονισμένη 
Μουσική 

(729 
15σύλλαβοι) 

Εσωτερικοί 
διασκελισμοί 

446 
31% 

177 
29,9% 

233 
28,4% 

90 
17,7% 

1445 
34,25% 

885 
31,5% 

359 
49,24% 

 

     Ξεκινώντας λοιπόν με την πρώτη ποιητική συλλογή το ποσοστό εμφάνισης των 

εσωτερικών διασκελισμών φτάνει στο 31%. Στον Ύμνο της Αθηνάς το φαινόμενο 

εμφανίζεται με μια ελάχιστη πτώση, φτάνοντας στο 29,9%. Η πτώση του 

ποσοστού εμφάνισης του συνεχίζεται και στην επόμενη ποιητική συλλογή Τα 

Μάτια της Ψυχής μου, αγγίζοντας το 28,4%. Το ποσοστό εμφανίζεται αρκετά πιο 

υψηλό από τα τρία προηγούμενα, στη Φλογέρα του Βασιλιά, αγγίζοντας το 34,25% 

και τις 1445 φορές μέσα στους 4218 στίχους. Από την άλλη, στους Βωμούς, τα 

ποσοστά του φαινομένου μειώνονται και πάλι, πέφτοντας στο 31,5%. Τέλος, το 

ποσοστό φτάνει στο 49,24% με την Ξανατονισμένη Μουσική που συνεπάγεται σε 

359 περιπτώσεις στους 729 συνολικά στίχους, και στο 17,7% στην Ασάλευτη Ζωή 

και τις 90 περιπτώσεις.  

                                                           
82 V. Zirmunskij, Introduction to Metrics, ό. π., σ. 138. Παράδειγμα αποτελούν οι εξής στίχοι του Ουγκώ, τους 
οποίους αντλούμε από τη συγκεκριμένη μελέτη: Marcher à jeun, || marcher | vaincu, || marher malade και 
Vivre casqué, || suer | l’ été, || geler l’ hiver. 
83 V. Zirmunskij, Introduction to Metrics, ό. π., σ. 138. Παράδειγμα αποτελούν οι εξής στίχοι του Βερλαίν, τους 
οποίους αντλούμε από τη συγκεκριμένη μελέτη: D’ oublier ton paure a | mour prope et ton essence και Brouille 
l’ espoir que vo | tre voix révéla. 
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     Η κατάργηση της ισομετρίας των ημιστιχίων, ένα φαινόμενο το οποίο είδαμε και 

στο πρώτο μέρος της διατριβής, πραγματοποιείται στα παλαμικά έργα με 

ποικίλους τρόπους.84 Ένας πολύ συνηθισμένος τρόπος αποδυνάμωσης της 

τομής, που χρησιμοποιείται από τον Παλαμά είναι η τελευταία λέξη του πρώτου 

ημιστιχίου να υπάγεται σε μια φράση ή σε μια σύντομη πρόταση που «γεφυρώνει 

τα δύο ημιστίχια»85. Ο συγκεκριμένος τρόπος απαντάται πολύ συχνά σε όλα τα 

έργα που εξετάζονται. 

     Στις περιπτώσεις που μια φράση κατέχει το κεντρικό τμήμα του στίχου, 

πρόκειται συνήθως για ένα ουσιαστικό συνοδευόμενο από επίθετο και αντίστροφα, 

όπως συμβαίνει στα πιο κάτω παραδείγματα:  

      

κάτου απ’ τον ίσκιο του ιερού | δεντρού στην  ρτυγία∙      (Α.Ζ. σ. 34)    

 

Καθώς δεν είταν η βαριά | στριγγιά μοιρολοήτρα          ( ωμοί, σ. 19)    

 

Τύχη να ρίξης μια φωνή | πονετική ’ς ταλήθεια               (Τ.Π. σ. 36)
86

    

 

     Αρκετές είναι επίσης οι φορές κατά τις οποίες η φράση αποτελείται από ένα 

κάπως χαλαρότερο συνδυασμό ενός ουσιαστικού συνδεδεμένου με ένα δεύτερο 

ουσιαστικό σε πτώση γενική: 

 
Την ακατόρθωτη ένωση | των ψυχών από μέσα              (Ξ.Μ. σ. 300)   

 

Παίρνουν της απολησμονιάς | το μονοπάτι το έρμο     (Ξ.Μ. σ. 255)
87

  

   

                                                           
84 Ναταλία Δεληγιαννάκη, «Ο διασκελισμός στον Ερωτόκριτο», ό. π., σ. 118. 
85 Ό. π., σ. 119. 
86 Τη Λήμνο με τα χαμηλά | βουνά για ιδές ’μπροστά σου (Τ.Π. σ. 37), Γροικιέται σαν τρομαχτική | βροντή το 
ανάκρασμά της  (Υ.Α. σ. 182), Σα να τα πάτησε βαρύ | ποδάρι αντρειωμένου (Υ.Α. σ. 184), Ευγενικοί και 
δίκαιοι | θεοί, χάρες του κόσμου (Υ.Α. σ. 185), Κ’ εγώ σας δίνω τη βαθειάν | αγάπη της πατρίδας (Υ.Α. σ. 
197), Άνθη πελεκητά, χλωμές | γραφές, λευκές νεράϊδες (Μ.Ψ. σ. 243), Επιπλέον παραδείγματα: Όποια 
βαστά, σε κάμαρα | σκοτεινιασμένη κλειέται (Τ.Π. σ. 68)Γιατί δεν είναι πιο ακριβή | τιμή στο παλληκάρι 
(Μ.Ψ. σ. 245), Που και στην ταπεινότερη | δουλειάν ευγένεια δίνει (Μ.Ψ. σ. 247), Δεν έχουμ’ άλλο πιο βαθύ | 
καημόν απ’ τον καημό σου  (Μ.Ψ. σ. 278), Λάμπει σαν το ηλιοπάλατο | παλάτι κρουσταλλένιο (Φ.Β. σ. 78), 
Κ’ ήρθε να σύρη το σεμνό | χορό που θα μας κάμη (Φ.Β. σ. 97),  Και μέσ’ από του ξάστερου | μετώπου την 
καμάρα (Φ.Β. σ. 99), Μα ο νους του σα σκοταδερό | κελλί, μέσα του κάτι  (Φ.Β. σ. 108). 
87 Επιπλέον παραδείγματα: Σε θέλει, και με της ψυχής | τα μάτια σ’ αντικρύζει  (Μ.Ψ. σ. 279), Σε ξέρουν∙ είσαι 
των παιδιών | χαμόγελο, και ακτίνα     (Μ.Ψ. σ. 309), Και σε κρατώ υποταχτικό | της γνώμης μου και 
σκλάβο (Φ.Β. σ. 121) Την εμορφιά σου, λείψανο | της εμορφιάς μονάχα  (Τ.Π. σ. 40), Του ριζικάρη τ’ άϊ 
Γιαννιού | γιορτή ’σαν ξημερώση (Τ.Π. σ. 78), Όταν ξεπέφτουνε της γης | οι αφέντες, τα μεγάλα (Ξ.Μ. σ. 
255). 
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     Επιπλέον, η φράση, οι όροι της οποίας χωρίζονται, μπορεί να αποτελείται από 

ένα ρήμα συνοδευόμενο από ένα επιρρηματικό προσδιορισμό που δηλώνει χρόνο, 

τρόπο, τόπο κ.α: 

 
Στο δεξί πόδι, ανάλαφρα | λυγίζει προς τα πίσω              (Φ.Β. σ. 114)    

 

  δάσκαλός μου χτύπαγε | συχνά πυκνά τ’ αυτιά μου   (Φ.Β. σ. 119)
88

 

   

     Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση μιας σύντομης πρότασης που ομοίως 

καταλαμβάνει κεντρική θέση στον στίχο. Έτσι, αρκετές φορές, ο στίχος εμφανίζεται 

«τριχοτομημένος»89, όπως συμβαίνει τα πιο κάτω παραδείγματα: 
Τα χρώματα, από του δεντρού | το πράσινο, ως της ώχρας 

                                                                                            (Φ.Β. σ. 91)   

 

θεά της ομορφιάς, πηγή | της αρετής, ω Νίκη              (Μ.Ψ. σ. 223)
90

  

  

     Ένας άλλος τρόπος κατάργησης της ισομετρίας μεταξύ των ημιστιχίων είναι η 

τοποθέτηση κύριας και δευτερεύουσας πρότασης μέσα στον ίδιο τον στίχο. Στις 

συγκεκριμένες περιπτώσεις το ρήμα της κύριας πρότασης είναι στο ένα ημιστίχιο, 

ενώ η εξαρτώμενη δευτερεύουσα πρόταση υπάγεται στο δεύτερο ημιστίχιο, 

διασπώντας έτσι το νόημα της πρότασης στα δύο ημιστίχια. Τέτοια παραδείγματα 

είναι επίσης αρκετά σε όλα τα έργα που εξετάστηκαν: 

 

Σε ονειροπέλαα ψάχνοντας | να βρης αραξοβόλια         ( ωμοί,  σ. 20)    

 

                                                           
88 Άλλα παραδείγματα: Τριζοβολούνε, λυώνουνε | γλυκά με τραγουδάκια (Τ.Π. σ. 46), Τριγύρω μ’ 
ανυπόμονα | πετούν και θορυβούνε (Τ.Π. σ. 117), Το ένα στο άλλο ορμητικά | σωριάζουν, ανυψώνουν 
(Υ.Α. σ. 185), κι ο πεζόδρομος που τραβάη | μπροστά, κι ο δαφνοφάγος (Α.Ζ. σ. 205). 
89 Αρχικά για την τριχοτόμηση του παλαμικού στίχου κάνει λόγο ο Λίνος Πολίτης (Μετρικά, ό. π., σ. 40), ο 

οποίος αναφέρει ότι μερικοί στίχοι διατηρούν τυπικά τη μεσαία τομή, αφού οι δευτερεύουσες τομές που 
δημιουργούνται αποδεικνύονται πιο ισχυρές. Επίσης, για το συγκεκριμένο θέμα αναφέρεται και η Μαρμαρινού 
(Ο Κωστής Παλαμάς και ο γαλλικός παρνασσισμός, ό. π., σ. 348 - 349), η οποία παρατηρεί ότι σε ορισμένους 
στίχους δημιουργούνται αναγκαστικά δύο τομές, καταλύοντας έτσι την κυριαρχία της μεσαίας τομής, γεγονός 
που χαρίζει στον δεκαπεντασύλλαβο ένα καινούργιο ρυθμό. Για την τριχοτόμηση του δεκαπεντασύλλαβου 
κάνει επίσης λόγο και ο Γαραντούδης («Οι δεκαπεντασύλλαβοι στο Μήτηρ Θεού του Άγγελου Σικελιανού», 
Σημείο, τχ. 3, 1995, σ. 163 – 167), ο οποίος αναφερόμενος στον σικελιανικό στίχο αυτή τη φορά και όχι στον 
παλαμικό, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η συντακτικο-νοηματική τριχοτόμηση του στίχου ανατρέπει 
αναμφισβήτητα τη μετρικο-νοηματική διαίρεση του στα δύο ημιστίχια. Για τις αναφορές των τριών μελετητών 
για την τριχοτόμηση του δεκαπεντασύλλαβου βλ. επίσης: Α. Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. 
π., σ. 24. Η Σαμουήλ ωστόσο, (ό. π., σ. 24) διαφοροποιείται πλήρως από τους τρεις προηγούμενους 
μελετητές, δίνοντας μια εντελώς διαφορετική διάσταση στον όρο, υποστηρίζοντας ότι η πραγματική 
τριχοτόμηση είναι ο τριμερής στίχος. Ο στίχος δηλαδή χωρίζεται σε τρεις διαφορετικές ανεξάρτητες και 
αυτοτελείς φράσεις με ξεχωριστό νόημα η κάθε μια.    
90 Άλλα παραδείγματα: κι όπως οι Καίσαρες, προτού | να πολεμήσουν, είχαν σημάδι νίκης (Μ.Ψ. σ. 225), 
αρχαίοι, που σα να δείχνεστε | με κάτι νέο, ω τόποι! (Φ.Β. σ. 87). 
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Σε αέρα πνίχτη αισθανόμουν | το Χάρο να με γγίζη        (Ξ.Μ. σ. 287)
91

   

 

     Τέλος, μια νοηματική-συντακτική τομή, μέσα στο πρώτο ή στο δεύτερο 

ημιστίχιο, συχνά αποβαίνει ισχυρότερη από τη μετρική τομή. Η τελευταία μπορεί 

να είναι ήδη αποδυναμωμένη, αν το ρήμα και το υποκείμενο, ή το κατηγορούμενο, 

το αντικείμενο ή κάποιος προσδιορισμός γεφυρώνουν τα δύο ημιστίχια,92 όπως 

είναι τα πιο κάτω παραδείγματα: 

 

Μπροστά σε φέρων στους βωμούς μου∙ ανύσταχτα τους χτίζω  

                                                                                               ( ωμοί, σ. 20)    

 

Καλώ, δε μ’ αποκρίνεται | κανείς. Κύματα, ανέμοι, 

πέστε μου, αλίμονο!                                                          (Ξ.Μ. σ. 225)    

 

κι ακολουθά κατάκοπος ο ζευγολάτης∙ όμως                  (Υ.Α. σ. 190)
93

    

 

     «Οι περιπτώσεις όπου μια τέτοια νοηματική τομή διαμορφώνεται στο δεύτερο 

ημιστίχιο», αναφέρει η Δεληγιαννάκη, «γίνονται […] εντονότερα αισθητές ως 

ρυθμικές αποκλίσεις από την ορθόδοξη μορφή του στίχου».94 Η υποδιαίρεση του 

πρώτου ημιστιχίου, σημειώνει η ίδια στη συνέχεια, είναι γενικά πιο συνηθισμένη 

από οποιονδήποτε χωρισμό του δευτέρου ημιστιχίου. Η εμφάνιση, επομένως μιας 

νοηματικής τομής μέσα στο πρώτο ημιστίχιο δεν είναι εντελώς αιφνιδιαστική. Στις 

περιπτώσεις όμως που «ανατρέπεται η προσδοκία συντακτικής ολοκλήρωσης του 

ημιστιχίου στην όγδοη συλλαβή, τότε και η ασυνήθης τομή μέσα στο δεύτερο 

ημιστίχιο αποκτά πρόσθετο βάρος».95 

     Όπως μπορούμε να αντιληφθούμε, οι παλαμικοί δεκαπεντασύλλαβοι με το 

πέρασμα του χρόνου αποκλίνουν ολοένα και περισσότερο από το καθεστώς των 

έμμετρων παραδοσιακών κειμένων. Και αυτό γιατί η ολοένα αυξανόμενη 

                                                           
91 Επιπλέον παραδείγματα: Προσμένουν πυκνοφύτευτοι | να ξαναρθούν τ’ αηδόνια (Φ.Β. σ. 84), Και τρέμει και 
βουλιάζει η γη, | καθώς πατά. Και βλέπω... (Φ.Β. σ. 98). 
92 Βλ. Ναταλία Δεληγιαννάκη, «Ο διασκελισμός στον Ερωτόκριτο», ό. π., σ. 119. 
93 Άλλα παραδείγματα: θεά, τέτοιο παράπονο | μην το καταφρονέσης (Μ.Ψ. σ. 222), γερν’ η λαμπάδα; η φλόγα 
της | ξανάφτει πιο μεγάλη (Μ.Ψ. σ. 232), Στην εκκλησιά. Είν’ οι ώρες του | σαν τάματα ασημένια   (Φ.Β. σ. 107), 
Και ζούσανε. Και κάνανε | μια λιτανεία και ψέλναν  (Φ.Β. σ. 119). 
94 Ναταλία Δεληγιαννάκη, «Ο διασκελισμός στον Ερωτόκριτο», ό. π., σ. 119 - 120. Ο Παπάζογλου 
(Παρατονισμένη μουσική: μελέτη για τον Καρυωτάκη, Κέδρος, Αθήνα 1988, σ. 148 – 149) μιλώντας για τον 
διασκελισμό στον Καρυωτάκη, χαρακτηρίζει το φαινόμενο ως «διελκυστίνδα» ανάμεσα σε μέτρο και σύνταξη 
που προκαλεί οπωσδήποτε μια διατάραξη του ρυθμού. «Ο στίχος», αναφέρει, «ταράζεται, τρικυμίζει, πάει να 
ξεχειλίσει, αλλά… χύνεται στον επόμενο στίχο ή στην επόμενη στροφή. Ο διασκελισμός αποσοβεί τον κίνδυνο 
της πλημμύρας, αλλάζει το ρεύμα του στίχου σκάβοντας του μια νέα κοίτη». 
95 Ναταλία Δεληγιαννάκη, «Ο διασκελισμός στον Ερωτόκριτο», ό. π., σ. 120. 
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συχνότητα των παλαμικών διασκελισμών, «σε συνδυασμό με την υψηλή ένταση 

τους, ανατρέπει ένα [βασικό] δομικό κανόνα ο οποίος ισχύει για την συντριπτική 

πλειονότητα των έμμετρων ελληνικών παραδοσιακών κειμένων∙ τον κανόνα του 

μετρικο-νοηματικού παραλληλισμού των στίχων».96 Ο στίχος αν και εξακολουθεί 

να αποτελεί τη μετρική μονάδα στο παλαμικό έργο, εντούτοις, πολύ συχνά δεν 

κλείνει μέσα του ένα ακέραιο νόημα. Αν και δηλαδή ο στίχος μετρικά είναι 

αυτοτελής, νοηματικά δεν είναι, με αποτέλεσμα τη διασάλευση του ιαμβικού 

ρυθμού. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι ο προσωπικός στόχος του Παλαμά ήταν να 

αντικαταστήσει τον μονότονο και «μονότροπο» στίχο με τον «πολύτροπο». Οι 

διασκελισμοί αποτελούν ένα καλό μέσο, όπως αποδεικνύεται, για την επίτευξη του 

στόχου αυτού.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
96 Ευριπίδης Γαραντούδης, Πολύτροπος αρμονία, ό. π., σ. 174. 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Π
ΑΡ
ΙΔΗ

Σ



184 

 

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΟΜΗΣ 
     H κατάργηση της μεσαίας, δεκαπεντασυλλαβικής τομής αποτελεί έναν από 

τους σημαντικότερους μετρικούς νεωτερισμούς1 του Παλαμά. Στην προσπάθειά 

του, να αποφύγει τη μονοτονία,2 να επιτύχει το αίσθημα ρυθμού και να ανανεώσει 

ριζικά τον παραδοσιακό δεκαπεντασύλλαβο, εκτός από τα υπόλοιπα μέσα που 

χρησιμοποιεί, καταργεί σταδιακά στο έργο του την κανονική τομή μετά την 8η 

συλλαβή.  

     Η «μάχη με τη μεσαία τομή»,3 όπως χαρακτηριστικά αποκαλεί την προσπάθειά 

του αυτή ο Πολίτης, «αρχίζει ήδη στον Ύμνο της Αθηνάς, λαμβάνει διαστάσεις στα 

Μάτια της Ψυχής μου, παγιώνεται στην Ασάλευτη Ζωή και καθιερώνεται 

πανηγυρικά πλέον στη Φλογέρα του Βασιλιά».4 Όπως σημειώνει η Μαρμαρινού: 

«[η κατάργηση της μεσαίας τομής] επαγιώθη εις την Ασάλευτη Ζωή και καθιερώθη 

πανηγυρικώς πλέον εις την Φλογέρα Βασιλιά».5 Από την άλλη, η μετρικολογική 

ανάλυση και των επτά έργων, οδηγεί σε μια ελαφρώς διαφοροποιημένη 

διαπίστωση από εκείνη των Πολίτη και Μαρμαρινού. Αρχικά, η μελέτη των 

συγκεκριμένων στίχων έδειξε πως η προσπάθεια αυτή του Παλαμά δεν ξεκινά από 

τον Ύμνο της Αθηνάς, αλλά από την πρώτη του κιόλας ποιητική συλλογή, Τα 

Τραγούδια της Πατρίδος μου, με τον παρακάτω στίχο: 

 
 άμπουν, μαυρίζουν καρφωμέ / να, | στέκονται σιμά σου                (σ. 53) 

 

     Παράλληλα με την πιο πάνω παρατήρηση, μπορεί κανείς να θεωρήσει κάπως 

υπερβολική τη διαπίστωση της Μαρμαρινού για «πανηγυρική καθιέρωση» του 

φαινομένου στη Φλογέρα του Βασιλιά, όταν αναλογιστεί ότι το ποσοστό εμφάνισης 

του φαινομένου στο συγκεκριμένο έργο είναι ελαφρώς μεγαλύτερο από αυτό της 

Ασάλευτης Ζωής (της τάξης του 0,1%) και περίπου 1,5% μεγαλύτερο από τα 

ποσοστά των τριών προηγούμενων έργων. Πόσο μάλλον όταν το φαινόμενο 

συνεχίζει στα ίδια περίπου επίπεδα, πέντε χρόνια αργότερα, στους Βωμούς. Θα 

                                                           
1 Ο όρος είναι του ίδιου του Παλαμά. Βλ. Κωστής Παλαμάς, «Η Ποιητική μου», Άπαντα, τόμ. 10

ος
, ό. π., σ. 460 

2 Σύμφωνα με τον Sholes Robert (Στοιχεία της ποίησης, ό. π., σ. 97) η μεταβολής της θέσης της τομής είναι 
ένας σημαντικός τρόπος για να αποφεύγεται η μονοτονία στον στίχο. Τη μέθοδο αυτή χρησιμοποίησε στον 
στίχο του τόσο ο William Shakespeare, όσο και ο John Milton. Όπως αναφέρει ο ίδιος μελετητής (ό. π., σ. 99), 
ο Milton «ποικίλοντας στίχους ισομετρικούς και διασκελιζόμενους, και σχηματίζοντας τομές εναλλασσόμενης 
ισχύος σε διαφορετικά σημεία του στίχου του […] συνεχώς μεταθέτει τις παύσεις του, για να εμποδίσει τον 
βηματισμό των στίχων από το να αποβεί ανιαρός» 
3 Λ. Πολίτης, Μετρικά, ό. π., σ. 40 
4 Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, Ο Κωστής Παλαμάς και ο γαλλικός παρνασσισμός, ό. π., σ. 347. Η άποψη αυτή 

που υιοθετείται από τη Μαρμαρινού στη διδακτορική της διατριβή διατυπώνεται για πρώτη φορά από τον 
Πολίτη (Μετρικά, ό. π., σ. 39 – 42 και 67 – 68). 
5 Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, Ο Κωστής Παλαμάς και ο γαλλικός παρνασσισμός, ό. π., σ. 347. 
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μπορούσε όμως αναμφίβολα να γίνει λόγος για «πανηγυρική καθιέρωση» της 

κατάργησης της μεσαίας τομής στην Ξανατονισμένη Μουσική, όπου το φαινόμενο 

εκτινάσσεται, κάνοντας την εμφάνισή του πλέον με τετραπλάσια περίπου 

ποσοστά. Ίσως η μεταφραστική δυσκολία των ξένων ποιημάτων της συλλογής να 

είναι αυτό που ωθεί τον Παλαμά να κάνει μεγαλύτερη χρήση του φαινομένου.  

     Για να μιλούμε όμως πιο συγκεκριμένα θα ήταν καλύτερα να έχουμε μπροστά 

μας τα τελικά αποτελέσματα της μετρικολογικής ανάλυσης: 

 

 

Τα τραγούδια 
της πατρίδος 

μου 
(1437 

15σύλλαβοι) 

Ο Ύμνος της 
Αθηνάς 

(591 
15σύλλαβοι) 

Τα μάτια της 
ψυχής μου 

(820 
15σύλλαβοι) 

Η Ασάλευτη 
Ζωή 
(509 

15σύλλαβοι) 

Η φλογέρα 
του βασιλιά 

(4170 
15σύλλαβοι) 

Βωμοί 
(2809 

15σύλλαβοι) 

Ξανατονισμένη 
Μουσική 

(729 
15σύλλαβοι) 

Κατάργηση 
της μεσαίας 

τομής 

1 
0,07% 

2 
0,34% 

2 
0,24% 

9 
1,8% 

79 
1,9% 

62 
2,2% 

54 
7,4% 

 

     Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, τα ποσοστά κυμαίνονται περίπου στο 

ίδιο επίπεδο για τα τρία πρώτα έργα. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται μια αυξητική 

τάση με την Ασάλευτη Ζωή και τη Φλογέρα του Βασιλιά, η οποία συνεχίζεται και 

στους Βωμούς. Τα ποσοστά και στα τρία αυτά έργα κυμαίνονται στα ίδια περίπου 

επίπεδα, ξεκινώντας από το 1,8% στην Ασάλευτη Ζωή και καταλήγοντας στο 

ελαφρώς μεγαλύτερο 2,2% στους Βωμούς. Το σημαντικό όμως συμπέρασμα που 

εξάγεται είναι ότι το φαινόμενο της πλήρους κατάργησης της μεσαίας τομής 

καθιερώνεται από την Ασάλευτη Ζωή (1904) και συνεχίζει με τον ίδιο ρυθμό μέχρι 

και τους Βωμούς (1915). Εκεί όμως που μπορούμε να μιλούμε για μια ραγδαία 

αύξηση του φαινομένου είναι στην Ξανατονισμένη Μουσική, όπου το ποσοστό από 

το 1,8% και το 2,2% σκαρφαλώνει στο εντυπωσιακό 7,4% και στις 54 περιπτώσεις 

μέσα σε μόνο 729 στίχους. Με λίγα λόγια δηλαδή, ο ποιητής καταργεί τη μεσαία 

τομή περίπου σε έναν από κάθε δέκα στίχους. Αν θέλουμε ωστόσο να μιλάμε για  

«πανηγυρική καθιέρωση» του φαινομένου στον δεκαπεντασύλλαβο, τότε θα 

πρέπει να αναζητήσουμε στίχους που είναι γραμμένοι μετά το 1915. Και αυτό γιατί 

μέχρι το 1915 και τους Βωμούς, τα ποσοστά εμφάνισης του φαινομένου είναι 

παρόμοια με αυτά του 1910 (Φλογέρα του Βασιλιά) και ακόμη πιο πριν του 1904 

(Ασάλευτη Ζωή). Από την άλλη, αν ανατρέξουμε στα ποιήματα της 

Ξανατονισμένης Μουσικής με τα υψηλότερα ποσοστά εμφάνισης του φαινομένου 
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και στην ημερομηνία συγγραφής τους θα παρατηρήσουμε ότι όλα είναι γραμμένα 

μετά το 1915.6 Ο πιο κάτω πίνακας θα ενισχύσει αυτή μας τη διαπίστωση: 

 

Ποίημα 
Αριθμός 
στίχων 

Αριθμός 
περιπτώσεων 

Ποσοστό 
περιπτώσεων 

Ημερομηνία 
συγγραφής 

«Λόγια στην 
αμμουδιά» 53 6 11,3% 23/03/1929 

«Ένα ταξίδι στα 
Κύθηρα» 60 3 5% 11/06/1922 
«Υπατία» 76 7 9,2% 23/03/1915 

«Θεοφάνεια» 20 2 10% -- 
«Η τέχνη 

λυτρωμός» 14 3 21,4% -- 
«Το πάλεμα» 14 3 21,4% -- 
«Οι αλυσίδες» 16 1 6,3% -- 

   

     Η πλήρης κατάργηση της μεσαίας τομής αποτελεί πραγματικά τολμηρή 

καινοτομία που ανανέωσε ριζικά τον παραδοσιακό δεκαπεντασύλλαβο. Ο 

Παλαμάς, ως προς την αναζήτηση νέων μετρικών μορφών, έχει ως παράδειγμα, 

μεταξύ άλλων, και τη γαλλική παρνασσική και συμβολιστική ποίηση, την οποία 

γνωρίζει και μελετά κατά τη δεκαετία 1880 – 1890, εποχή αναζητήσεων για τον 

ίδιο.7 Ο ίδιος έρχεται σε επαφή, γνωρίζει, μελετά και θαυμάζει όλους αυτούς τους 

νεωτερισμούς της γαλλικής στιχουργίας και προσπαθεί να τους αξιοποιήσει. 

Καρπός αυτής του της προσπάθειας είναι και η πλήρης κατάργηση της μεσαίας 

τομής στον δεκαπεντασύλλαβο.  

     Από την άλλη, η γαλλική στιχουργία, όπως αναφέρει η Μαρμαρινού, και 

ιδιαίτερα η εξέλιξη του εθνικού γαλλικού στίχου, του δωδεκασύλλαβου 

(alexandrin), με τον οποίο συγκρίνει ο Παλαμάς τον ελληνικό δεκαπεντασύλλαβο 

στη μελέτη του με αφορμή τη μετάφραση της «Υπατίας» δίδαξε πολλά τον Έλληνα 

ποιητή.8 Είναι βέβαιο ότι, συνεχίζει η Μαρμαρινού, στην κατάργηση της μεσαίας 

τομής «οδηγήθηκε και από το παράδειγμα του Leconte de Lisle», ο οποίος, όπως 

παρατηρεί ο ίδιος ο Παλαμάς «δουλεύει το στίχο πολύ κανονικώτερα και πλέον 

σύμμετρα (από τον Ουγκώ) αλλ’ αυτό δε θα ειπή πως φυλάει θρησκευτικά την 

κλασσική τομή και πως διώχνει σαν πειρασμούς τα υπερβατά∙ κάθε άλλο. Μονάχα 

                                                           
6 Το δεύτερο σκέλος της διαπίστωσης ενδέχεται να μην είναι ακριβές, αφού ορισμένα από τα ποιήματα της 
Ξανατονισμένης Μουσικής που εξετάστηκαν και παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά πλήρους κατάργησης της 
μεσαίας τομής δεν φέρουν κάποια χρονολογική ένδειξη. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Παλαμάς αρχίζει να 
συγκεντρώνει τα μεταφρασμένα ποιήματα της συλλογής από το 1884 και τελειώνει το 1929. Αν λάβουμε 
υπόψη τα ποσοστά του φαινομένου στα υπόλοιπα έργα, τότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι και τα ποιήματα 
αυτά της συλλογής μάλλον γράφονται μετά το 1915. Αυτό όμως, χωρίς κάποια χρονολογική ένδειξη παραμένει 
μία υπόθεση, μία εικασία. Επομένως, η διαπίστωση ισχύει μόνο αν λάβουμε υπόψη τα δεδομένα που έχουμε 
στην κατοχή μας μέχρι τώρα.    
7 Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, Ο Κωστής Παλαμάς και ο γαλλικός παρνασσισμός, ό. π., σ. 346. 
8 Ό. π., σ. 348.  
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στα “Βαρβαρικά” του ελογάριασα αρκετούς “παρατονισμούς κατά την τομήν των 

στίχων”».9 Ο ίδιος ο Παλαμάς λοιπόν, παραδέχεται ότι είχε προσέξει τη μετρική 

μορφή της ποίησης του Leconte de Lisle και είχε μάλιστα επισημάνει ιδιαίτερα το 

γεγονός ότι ο Γάλλος ποιητής δεν είχε διστάσει να καταργήσει πολλές φορές τη 

μεσαία τομή του δωδεκασύλλαβου, μετά την 6η συλλαβή.10 Τέτοιο παράδειγμα 

αποτελεί ο πιο κάτω στίχος:  

 

Et toi, Lac du soleil, | ou, comme nos aieux
11

 

 

     Παρόμοια άποψη υιοθετεί και η Σαμουήλ αναφερόμενη στη Φλογέρα του 

Βασιλιά. Συγκεκριμένα σημειώνει ότι ο Παλαμάς ακολουθώντας το παράδειγμα 

τόσο του Leconte de Lisle, όσο και των Συμβολιστών «καταργεί πλήρως σε 

πολλούς στίχους της Φλογέρας τη μεσαία τομή του δεκαπεντασύλλαβου, 

τοποθετώντας την 8η συλλαβή του στίχου στο εσωτερικό μιας λέξης».12 

     Ο στίχος στον οποίο εμφανίζεται το συγκεκριμένο μετρικό φαινόμενο στην 

πρώτη παλαμική συλλογή, Τα Τραγούδια της Πατρίδος μου, έχει ήδη αναφερθεί 

πιο πάνω. Στον Ύμνο της Αθηνάς, οι δύο13 περιπτώσεις που απαντώνται είναι οι 

ακόλουθές: 

 

Που τα ρουφάει τα καταπί / νει, |
14

 η γη στα καταχθόνια                (σ. 200) 

 άμπουν, μαυρίζουν καρφωμέ / να, | στέκονται σιμά σου              (σ. 204) 

 

     Προχωρώντας στην ποιητική συλλογή Τα Μάτια της Ψυχής μου, οι μοναδικοί 

στίχοι που παρουσιάζουν το μετρικό αυτό φαινόμενο εντοπίζονται στο ποίημα «Οι 

τάφοι του Κεραμεικού»: 

 
                     Εμέ Δεξίλεο με λέ / νε. | Εγώ είμαι της Αθήνας                              (σ. 244) 

Χαρά τον πόλεμο και σκάφ / τει, | αυτιάζεται, δεν στέκει.               (σ. 245)  

 

                                                           
9 Κωστής Παλαμάς, «Η Μετάφρασις της “Υπατίας”», Άπαντα, τόμ. 15

ος
, ό. π., σ. 292. Το απόσπασμα 

παρατίθεται και στη μελέτη της Μαρμαρινού (ό. π., σ. 348). 
10 Ό. π., σ. 348. 
11 Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο δανειζόμαστε από τη μελέτη της Μαρμαρινού (Ο Κωστής Παλαμάς 
και ο γαλλικός παρνασσισμός, ό. π., σ. 349), η μεσαία τομή μετακινείται από την έκτη συλλαβή στην έβδομη.  
12 Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 35 – 37. 
13 Ο πρώτος στίχος που παραθέτουμε αναφέρεται και από τον Πολίτη (Μετρικά, ό. π., σ. 39) ως ο μοναδικός 
στίχος στον Ύμνο της Αθηνάς που καταργεί την πατροπαράδοτη τομή μετά την 8

η συλλαβή.  
14 Η πλάγια γραμμή ( / ) δηλώνει τη συλλαβή στην οποία θα έπρεπε, με βάση τους κανόνες μετρικής του 
παραδοσιακού δεκαπεντασυλλάβου, να βρίσκεται η μεσαία τομή, δηλαδή μετά την 8

η συλλαβή. Η κάθετη 
γραμμή ( | ) δείχνει την πραγματική τομή του παλαμικού στίχου.   
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     Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρώτη περίπτωση, όπου η τομή που μετατοπίζεται 

από την όγδοη στην ένατη ενισχύεται με ισχυρή εσωτερική στίξη. Και στις δύο 

αυτές περιπτώσεις την κατάργηση της μεσαίας τομής ακολουθεί συνίζηση με 

αποτέλεσμα η τομή να μετακινείται ακόμη πιο δεξιά.  

     Στην Ασάλευτη Ζωή και τη Φλογέρα του Βασιλιά, η κατάργηση της κεντρικής 

τομής είναι πλέον σύνηθες φαινόμενο, φτάνοντας τις εννιά περιπτώσεις μέσα σε 

509 στίχους και τις εβδομήντα εννιά μέσα σε 4170 αντίστοιχα. Η αναλογία φυσικά 

εμφάνισης του φαινομένου είναι περίπου η ίδια. Στην Ασάλευτη Ζωή, το φαινόμενο 

παρουσιάζεται και στα τρία ποιήματα της συλλογής που εξετάστηκαν: στο 

«Ανάγλυφο της Κυνηγήτρας 

 μία περίπτωση, στις «Εκατό Φωνές» τέσσερεις περιπτώσεις και στον «Ασκραίο» 

τέσσερεις. Ως προς τη Φλογέρα του Βασιλιά, εκτός από τον «Προλόγο», η πλήρη 

κατάργηση της μεσαίας τομής κάνει την εμφάνισή της και στους δώδεκα «Λόγους» 

του έργου. Συγκεκριμένα, εντοπίζονται: «Ο γιος της Χήρας»: δύο περιπτώσεις, 

«Λόγος Α΄»: επτά, «Λόγος Β΄»: έξι, «Λόγος Γ΄»: τέσσερεις, «Λόγος Δ΄»: είκοσι μία, 

«Λόγος Ε΄»: τέσσερεις, «Λόγος ΣΤ΄»: δύο, «Λόγος Ζ΄»: πέντε, «Λόγος Η΄»: επτά, 

«Λόγος Θ΄»: τρεις, «Λόγος Ι΄»: πέντε, «Λόγος ΙΑ΄»: εννιά και «Λόγος ΙΒ΄»: 

τέσσερεις. Ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίον επιτυγχάνεται κάθε φορά η 

μετατόπιση της τομής μετά την όγδοη συλλαβή μας οδηγεί στο διαχωρισμό των 

περιπτώσεων αυτών σε διάφορες κατηγορίες. Έτσι, σε αρκετές περιπτώσεις, η 

μεσαία τομή μετατίθεται απλώς μετά την 9η συλλαβή, αφού η παραδοσιακή τομή 

πέφτει στο μέσο λέξης: 

 

Κατά τον τοίχο στριμωμέ / νο, | σάμπως καρφωμένο               (Φ.Β., σ. 29) 

πελεκητοί πιο φροντισμέ / να | κι από τα παλάτια                    (Φ.Β., σ. 30) 

και σίμωσε κι ο  ογοθέ / της | κ’ έκαμε πως θέλει                   (Φ.Β., σ. 31) 

οι δυο οι  οδώροι, ο στρατηλά / της | κι ο στρατιώτης ο άλλος  

(Φ.Β., σ. 34) 

καθώς γυρνούσε από την Πρού / σα | στη χρυσή γαλέρα          (Φ.Β., σ. 43) 

και από τον ίσκιο αποδιωγμέ / νοι | του Περσιάνου ρήγα        (Φ.Β., σ. 97) 

Σιωπηλά ο προφήτης φεύ / γει, | πάει συλλογισμένα                  (Φ.Β., σ. 102) 

Ζουμπούλια πες μας, φοβισμέ / νε | ποιητή, ζουμπούλια        (Α.Ζ., σ. 161) 

 

    Σε άλλες περιπτώσεις των ποιημάτων αυτών συναντούμε την κατάργηση της 

μεσαίας τομής, συνοδευόμενη από το φαινόμενο της συνίζησης. Στους στίχους 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Π
ΑΡ
ΙΔΗ

Σ



189 

 

αυτούς η τομή είτε μετατίθεται σε κάποια άλλη συλλαβή του στίχου (παραδείγματα 

1 και 2), είτε παραμένει στην 9η συλλαβή (παραδείγματα 3 και 4): 

 

την περιπαίχτρα τη φλογέ / ρα   από  το στόμα του∙ | όμως       (Φ.Β., σ. 31) 

Κι από τα έλατα, κι απά / νω   από  τους πεύκους,| Ώ! έλα!      (Φ.Β., σ. 44) 

Και είτε στον κόσμο τον απά / νου ,| είτε  στους ίσκιους μέσα   (Φ.Β., σ. 46) 

Και μετρητοί και διαλεμέ / νοι ,| όσοι  βαστάν, γιατ’ έχουν        (Φ.Β., σ. 50) 

Ω ίσκιοι!  ι έρωτες μιλού / νε,  | αντιμιλούν τ’ αηδόνια         (Α.Ζ., σ. 155) 

 

     Παράλληλα, ενδιαφέρον προκαλούν στον αναγνώστη κάποιες σπάνιες, αλλά 

πολύ ιδιαίτερες, περιπτώσεις, όπου η τομή μετά την όγδοη συλλαβή μετατοπίζεται, 

και με τη βοήθεια των συνεχόμενων συνιζήσεων τοποθετείται στην 12η και την 13η 

συλλαβή: 

 
Κι απάνου απ’ όλα η Περσεφό / νη  εκε ί η διπλή | και η μία   (Α.Ζ., σ. 215) 

Σε ψήλωμα, που ξετυλιέ / ται   αγάλια   αγάλια, | θάμα            (Φ.Β., σ. 102) 

 

     Μοναδική περίπτωση σε ολόκληρη τη Φλογέρα, όπου η τομή μετακινείται μετά 

την 10η  και 11η συλλαβή χωρίς την παρέμβαση συνίζησης είναι ο στίχος: 

 
Την Πολιτεία τη σέρνει ο Πό /λεμος | κ’ η  ία τη σέρνει       (Φ.Β., σ. 143) 

 

     Στο έκτο κατά σειρά έργο, στους Βωμούς, το φαινόμενο κάνει την εμφάνισή του 

εξήντα δύο φορές. Από τα δεκαεπτά ποιήματα που μελετήθηκαν μόνο τα τρία δεν 

παρουσιάζουν καθόλου στίχους στους οποίους η μεσαία τομή να καταργείται: 

«Χινόπωρο», «Το μήλο» και «Κομμάτια». Στα υπόλοιπα ποιήματα οι εξήντα δύο 

περιπτώσεις κατανέμονται ως εξής: «Αντιόπη»: δύο περιπτώσεις, «Οι πατέρες»: 

τρεις, «Αγέννητες Ψυχές»: πέντε, «Ο Λυτρωτής»: έξι, «Ο ζωγράφος Λάζαρος»: 

μία, «Ο Θρίαμβος»: εννιά, «Το βασιλόπουλο και η πεντάμορφη»: μία, «Το 

ανέβασμα στο βράχο»: έξι, «Το αεροπλάνο»: τρεις, «Οι νεράιδες»: μία, «Ύμνος»: 

μία, «Μελένια»: πέντε, «Γυναίκες»: δεκαέξι και «Μια βραδιά σ’ ένα σπίτι»: τρεις.  

     Στους Βωμούς διαπιστώνουμε ότι το φαινόμενο εμφανίζεται με την τομή να 

πέφτει κάθε φορά στο μέσο λέξης. Μοναδική εξαίρεση όπου η μεσαία τομή 

διασαλεύεται με τη συνδρομή της συνίζησης είναι ο πιο κάτω στίχος:       
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πάντα σε βλέπω απείραχτη  / αποπάνω μου. Κατέβα.                    (σ. 114) 

 

     Εκτός από τις δύο πιο πάνω μοναδικές περιπτώσεις, οι υπόλοιπες χωρίζονται 

σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά στίχους, όπου η μεσαία 

τομή μετατίθεται απλώς μετά την ένατη συλλαβή, καθώς η παραδοσιακή τομή 

πέφτει στο μέσο λέξης: 

     

Σα να χωρίζης του τεχνί / τη το τραγούδι πρώτος                            (σ. 23) 

Της λησμονιάς τα μαυρονέ / ρια ζώναν το λειβάδι                           (σ. 31) 

 

     Η δεύτερη κατηγορία, από την άλλη, αφορά τις περιπτώσεις, όπου την 

κατάργηση της μεσαίας τομής συνοδεύει το φαινόμενο της συνίζησης: 

 
Κ’ εσύ, Καλέ, τροπαιοφό / ρε , ο γοργολύτης ρήγας όλων.                (σ. 34) 

 σο να φέξη και για κεί / νη   απίστευτο ένα φέγγος                        (σ. 35) 

 

     Στην τελευταία ποιητική συλλογή που εξετάζεται, στην Ξανατονισμένη Μουσική, 

παρουσιάζονται πενήντα τέσσερεις περιπτώσεις στίχων, στους οποίους 

καταργείται πλήρως η μεσαία τομή, σε σύνολο 729 στίχων. Σε επτά ποιήματα το 

μετρικό αυτό φαινόμενο δεν απαντάται καθόλου: «Κάποτε στο Βιργίλιο», 

«Τελευταίοι Στίχοι», «Ο άπιστος», «Ο ξένος», «Φθινοπωρινή Λύπη», «Που πάνε;» 

και «Μια είν’ η αγάπη». Στα περισσότερα ποιήματα ο αριθμός των στίχων με 

πλήρη κατάργηση της τομής φτάνει τους τέσσερεις. Τέλος, σε δύο μόνο ποιήματα 

ο αριθμός των στίχων ξεπερνά τους αριθμούς αυτούς, φτάνοντας μέχρι και τις 

εννιά περιπτώσεις. Συγκεκριμένα: «Λόγια στην αμμουδιά»: έξι περιπτώσεις και 

«Υπατία»: επτά περιπτώσεις. Παράδειγμα αποτελούν οι δύο παρακάτω στίχοι: 

 

μπαίνει, εμπιστεύεται το σκό / τος, στήριγμα εκεί βρίσκει              (σ. 282) 

με τα λιβάδια σου που ανά / ρια – ανάρια πρασινίζουν                  (σ. 284) 

 

     Στο πρώτο μάλιστα από τα δύο παραδείγματα η διατάραξη του ρυθμού 

επιτυγχάνεται όχι μόνο με την κατάργηση της μεσαίας τομής αλλά και με την 

τριχοτόμηση του στίχου σε τρεις νοηματικά ανεξάρτητες μονάδες, αφού πρόκειται 

για έναν καθαρό τριμερή στίχο. 
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ΣΤΙΞΗ (εσωτερική και εξωτερική) 

     Ένα ακόμα φαινόμενο που προκαλεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη αλλά και 

του μελετητή είναι η έντονη παρουσία στίξης τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο 

τέλος του στίχου.1 Η αισθητή παρουσία του γραμματικού αυτού φαινομένου 

αποτελεί ένα βασικό μέσο για την επίτευξη της ρυθμικής ποικιλίας στο παλαμικό 

έργο, καθώς επίσης και ένα βασικό συστατικό για τη δημιουργία άλλων 

φαινομένων, τα οποία θα μελετήσουμε σε μετέπειτα κεφάλαια, όπως είναι ο 

τριμερής και σπασμένος στίχος, αφού δίνει στον ποιητή τη δυνατότητα να σπάσει 

με ευκολία τον στίχο σε όσα κομμάτια επιθυμεί.  

     Η στίξη, ωστόσο, αποτελεί «ένα από τα περισσότερο αδιερεύνητα μορφικά 

φαινόμενα των νεοελληνικών ποιητικών κειμένων».2 Η παραγκώνιση και η 

περιθωριοποίηση του φαινομένου της στίξης είναι ένα γενικότερο φαινόμενο που 

χαρακτηρίζει όχι μόνο τη νεοελληνική κριτική, αλλά και την ξένη. Συγκεκριμένα, ο 

Αμερικανός γλωσσολόγος Geoffrey Nunberg αναφέρει ότι η στίξη αποτελεί ένα 

πολύπλοκο και πολύ σημαντικό γλωσσολογικό φαινόμενο το οποίο ακόμη δεν 

έτυχε της προσοχής και της μελέτης που θα του άρμοζε.3 Αυτό, ίσως, να οφείλεται, 

όπως αναφέρει ο Γαραντούδης, στο ότι παλαιότερα «κυριαρχούσε η εντύπωση 

πως ένα ποιητικό έργο στίζεται λίγο πολύ σύμφωνα με τις επικρατούσες 

συμβάσεις της στίξης του γραπτού μη έμμετρου λόγου». Με την ανάπτυξη όμως 

των λογοτεχνικών σπουδών έγινε αντιληπτό, όπως αναφέρει ο ίδιος μελετητής, 

«ότι η στίξη της ποίησης, αφενός εκείνη που δηλώνει τις παύσεις του λόγου, 

αφετέρου εκείνη που σχολιάζει το περιεχόμενό του, αναδεικνύεται, όπως και όλα 

τα άλλα μορφικά στοιχεία, σε παράγοντα της εκφραστικής λειτουργίας της».4 Δεν 

είχε λοιπόν άδικο ο T. S. Eliot, όταν υποστήριζε ότι ο στίχος δεν μπορεί να είναι 

                                                           
1 Η στίξη επιτελεί, ως γνωστό, στη γλώσσα τρεις βασικές λειτουργίες: α) φέρνει τον γραπτό λόγο κοντά στον 
προφορικό, προσπαθώντας να αποδώσει οπτικά τις ακουστικές εντυπώσεις που προκαλεί η ζωντανή ομιλία, 
β) διευκολύνει την πράξη της γλωσσικής επικοινωνίας και γ) βοηθά στην παραγωγή συγκεκριμένου νοήματος. 
Οι τρεις αυτές λειτουργίες της στίξης είναι συγκεντρωμένες στη μελέτη της Πολίτου-Μαρμαρινού για τη στίξη 
στον Κάλβο: Η στίξη των Ωδών του Κάλβου, ό. π.,  σ. 11 – 12. Περισσότερα για τη στίξη και τη λειτουργία της 
βλ. πρόχειρα: Χρ. Κλαίρη – Γ. Μπαμπινιώτης, Γραμματική της Νέας Ελληνικής, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 
2005, σ. 1063 – 1074, Μ. Σετάτος, «Παύσεις και προσωδιακά στοιχεία στην Κοινή Νεοελληνική», Μελέτες για 
την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 3

ης Ετήσιας Συνάντησης του Τμήματος Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής Θεσσαλονίκης (26 – 28 Απριλίου 1982), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 
1985, σ. 201 – 217, Γ. Μπαμπινιώτης, Γλωσσολογία και Λογοτεχνία, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1991, Nina 
Catach, «La ponctuation», Language Francaise, 45 (Φεβρουάριος 1980), σ. 16 – 27 και Annette Lorenceau, 
«La ponctuation chez les ecrivains d’ aujourd’hui», Langue Francaise, 45 (Φεβρουάριος 1980), σ. 88 – 97. 
2 Ευριπίδης Γαραντούδης, Πολύτροπος αρμονία, ό. π.,  σ. 130.    
3 Geoffrey Nunberg, The Linguistics of Punctuation, Center for the study of language and information, USA 
1990, σ. 9. 
4 Ευριπίδης Γαραντούδης, Πολύτροπος αρμονία, ό. π.,   σ. 130. 
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παρά ένα σύστημα στίξης από μόνος του, και ότι τα συνηθισμένα σημεία στίξης 

παίρνουν άλλο νόημα και τροπή μέσα σε αυτόν.5 

     Η στίξη, όπως φάνηκε από τη μετρικολογική ανάλυση, έχει μερίδιο «όχι μόνο 

στην οργάνωση του λόγου και στην υπόδειξη των νοηματικών σχέσεων, αλλά και 

στην ρυθμοποίηση» της παλαμικής ποίησης.6 Μέχρι σήμερα κανένας μελετητής 

και κανένα άρθρο, απ’ όσο γνωρίζουμε, δεν ασχολείται αποκλειστικά με τη στίξη 

των παλαμικών έργων. Αφετηρία μας λοιπόν για την εξέταση του φαινομένου και 

βασικό βοήθημα ορίζεται η πολύ χρήσιμη μελέτη της Ελένης Πολίτου-Μαρμαρινού 

για τη στίξη των Ωδών του Κάλβου.7 Με το βιβλίο της αυτό η Μαρμαρινού 

αναδεικνύει τη σημασία που έχει η έρευνα της στίξης «για τη βαθύτερη και 

πληρέστερη κατανόηση του ποιητικού κειμένου».8 Αξιοποιώντας λοιπόν τα 

χρήσιμα στοιχεία της συγκεκριμένης μελέτης ως προς το θεωρητικό πλαίσιο 

επιχειρούμε να περιγράψουμε και να αναλύσουμε τη στίξη στους παλαμικούς 

στίχους, αυτή τη φορά. Γίνεται παράλληλα προσπάθεια για να εξακριβωθεί κατά 

πόσο κάποιες θεωρητικές διαπιστώσεις της Μαρμαρινού για τις Ωδές του Κάλβου 

μπορούν να βρουν εφαρμογή και στα παλαμικά έργα. Επιπλέον, πολύ χρήσιμο 

βοήθημα για τη συγγραφή του κεφαλαίου αυτού της στίξης στο παλαμικό έργο, 

στάθηκε το βιβλίο του Γαραντούδη για τον Κάλβο και συγκεκριμένα το 

υποκεφάλαιο «Η στίξη των Ωδών».9 Ο ίδιος έχοντας, επίσης, ως βάση του την 

εργασία της Μαρμαρινού εξετάζει και αναλύει τη στίξη στο σύνολο πλέον των 

στίχων των Ωδών του Κάλβου. 

     Η Μαρμαρινού, καταρχάς, διακρίνει τη λειτουργία της στίξης σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες: τη ρυθμική και τη σημασιολογική. Η ρυθμική λειτουργία, όπως 

αναφέρει, διαδραματίζει διπλό ρόλο: «Άλλοτε μεν ενισχύει και υπογραμμίζει τον 

ήδη εγκατεστημένο με το μέτρο ρυθμό και άλλοτε τον υπονομεύει και τον 

αυτοματοποιεί. Το πρώτο συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις που διατηρείται 

σχετικός έστω παραλληλισμός γλώσσας- μετρικής, σε ό,τι αφορά την αντιστοιχία 

πρότασης ή φράσης και στίχου […] [ενώ] το δεύτερο […] όταν ο παραλληλισμός 

αυτός διασαλεύεται με την ύπαρξη στίξης στο εσωτερικό του στίχου».10 Η 

Μαρμαρινού, δηλαδή, θεωρεί ότι όλα τα εξωτερικά σημεία στίξης ενισχύουν τη 

                                                           
5 John Lennard, The poetry handbook: a guide to reading poetry for pleasure and practical criticism, ό. π.,  σ. 
105. 
6 Η πιο πάνω διαπίστωση διατυπώνεται από τον Γαραντούδη (ό. π.,  σ. 130) για τον ρόλο της στίξης στους 
καλβικούς στίχους. Η μετρικολογική μελέτη που έγινε δείχνει ότι η διαπίστωση αυτή του μελετητή μπορεί να 
ισχύσει κάλλιστα και για τους παλαμικούς στίχους.  
7 Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, Η στίξη των Ωδών του Κάλβου, ό.π. 
8 Ευριπίδης Γαραντούδης, Πολύτροπος αρμονία, ό. π.,  σ. 130. 
9 Ό. π.,  σ. 130 – 147. 
10 Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, Η στίξη των Ωδών του Κάλβου. Ο Ωκεανός, ό. π.,  σ. 27. 
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ρυθμική κανονικότητα και υπογραμμίζουν τη μετρική παύση τους στο τέλος του 

στίχου, ενώ όλα τα εσωτερικά σημεία στίξης «αυξάνουν το βαθμό ρυθμικής 

ποικιλίας των καλβικών στίχων και υπονομεύουν τη ρυθμική κανονικότητά τους, 

εγκαθιδρύοντας στη θέση της το ρυθμό του πεζού λόγου».11 Από την άλλη, η στίξη 

σε σημασιολογικό επίπεδο, υποστηρίζει η Μαρμαρινού, λειτουργεί «όταν με την 

παρουσία αλλά και την απουσία της […] επιφέρει αλλαγές στα σημαινόμενα, σε 

επίπεδο μικροδομής, όταν με άλλα λόγια ανασύρει στην επιφάνεια δευτερογενείς 

σημασίες που υπογραμμίζουν εμφατικά, τροποποιούν, συμπληρώνουν και γενικά 

προσδίδουν πολυσημία στο αρχικά μονοσήμαντο περιεχόμενο».12 Η πιο πάνω 

λειτουργία, αναφέρει η ίδια συνεχίζοντας, μπορεί να γίνει πιο εύκολα αντιληπτή με 

την προϋπόθεση ότι η στίξη συσχετίζεται άμεσα με τις μετρικές παύσεις (τέλος 

στίχου και στροφής), «που πέρα από τη ρυθμική [λειτουργία] επιτελούν και αυτές 

ανάλογη σημασιολογική».13  

     Παράλληλα, η Μαρμαρινού εξετάζει τη σημασιολογική λειτουργία της καλβικής 

στίξης διακρίνοντάς την σε τρεις βασικές κατηγορίες: α) την οπτική εικόνα (μέσω 

της στίξης επιτυγχάνεται η οπτική συνδήλωση του περιεχομένου), β) την επίταση 

της σημασίας – έμφαση και γ) την αμφισημία-πολυσημία.14 Τελικό συμπέρασμα 

της Μαρμαρινού είναι ότι η κυρίαρχη λειτουργία της στίξης στον καλβικό στίχο και 

στον καλβικό ποιητικό λόγο γενικότερα είναι η ρυθμική. «Παρόλο που η στίξη», 

αναφέρει η ίδια στον επίλογο της μελέτης της, «με την παρουσία ή την απουσία 

της επηρεάζει και τα εκάστοτε σημαινόμενα, αφού συμβάλλει ώστε να προβληθεί, 

να τροποποιηθεί και να συμπληρωθεί ένα επιμέρους νόημα, ωστόσο η κυρίαρχη 

λειτουργία της στον καλβικό στίχο και στην καλβική στροφή, στον καλβικό ποιητικό 

λόγο γενικά, είναι η ρυθμική. Βοηθάει τον Κάλβο να καταπολεμήσει την 

ανεπιθύμητη μονοτονία και τον εξυπηρετεί σε ένα αέναο και όλο εκπλήξεις παιχνίδι 

ρυθμού, άλλοτε ενισχύοντας τη ρυθμική κανονικότητα και άλλοτε, πράγμα που 

είναι και συνηθέστερο, διασαλεύοντας την. Έτσι ο λόγος του Κάλβου φτάνει 

συχνά, από την άποψη του ρυθμού και μέσω στίξης, στα όρια του πεζού λόγου, 

χωρίς όμως να τα υπερβαίνει ποτέ, γιατί στο βάθος της ορχήστρας το μέτρο, ο 

στίχος, η στροφή κρατούν διακριτικά αλλά σταθερά “το ίσο”».15 Αυτήν ακριβώς τη 

συγκεκριμένη λειτουργία του ρυθμού είχε ανακαλύψει, όπως αναφέρει η 

Μαρμαρινού, ο Παλαμάς στα 1888, με τη βοήθεια και του συμβολισμού που 

                                                           
11 Ευριπίδης Γαραντούδης, Πολύτροπος αρμονία, ό. π.,  σ. 132. 
12 Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, Η στίξη των Ωδών του Κάλβου. Ο Ωκεανός, ό. π.,  σ. 38. 
13 Ό. π.,  σ. 38. 
14 Ό. π.,  σ. 38 – 44. 
15 Ό.π, σ. 46-47. 
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μεσολάβησε στο μεταξύ, και γράφει με όλο ενθουσιασμό: «[οι στίχοι του Κάλβου] 

δεν αναπαύωσιν ακόπως την ακοήν, αλλά πλήττουσιν αυτήν, ευρείς και άνετοι, 

αδέσμευτοι και μεγαλοπρεπείς, εξόχως εκφραστικοί και ευαρμοστούντες προς το 

θέμα όπερ αναπτύσσουσιν. Ενούμενοι εν τω μέτρω, ποικίλλουσιν εν τω ρυθμώ, 

φέρουσιν αμυδρώς την ανάμνησιν των μεγάλων μουσικών συνθέσεων, αίτινες δεν 

κανονίζονται προς χορούς και προς ασμάτια, και εν τη φαινομενική των 

ασυμμετρία είναι διεσκευασμένοι σοφώς […] και εν τω διακυμαινομένω ρυθμώ του 

ποιητού από της πρώτης μέχρι της τελευταίας ωδής νομίζεις ότι αποτυπούται αυτή 

η πατρίς διακυμαινόμενη μεταξύ αγωνιών και ελπίδων, θριάμβων και 

αποθαρρύνσεων».16 Οι καλβικοί στίχοι επομένως, σημειώνει η Μαρμαρινού, «δεν 

θα μπορούσαν να δώσουν στον Παλαμά την εντύπωση ότι είναι ευρείς και άνετοι, 

αδέσμευτοι και μεγαλοπρεπείς, και με διακυμαινόμενο ρυθμό, χωρίς τον 

συνυπολογισμό και την επικουρία της στίξης».17 

     Ωστόσο, ο Γαραντούδης, υποστηρίζει, πολύ ορθά, ότι η μελέτη της στίξης δεν 

θα πρέπει να περιοριστεί στην εξέτασή της ως μεμονωμένο και ανεξάρτητο 

φαινόμενο, αλλά θα πρέπει να την μελετήσουμε και σε συνδυασμό με άλλα 

φαινόμενα. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «η αυτόνομη μελέτη της στίξης, έτσι όπως 

την επιχείρησε η Μαρμαρινού, είναι αναμφίβολα χρήσιμη∙ ωστόσο η συμβολή της 

στίξης στο εκφραστικό αποτέλεσμα των Ωδών απορρέει κυρίως από τη 

συλλειτουργία της με άλλα μορφικά στοιχεία της ελληνικής καλβικής ποίησης».18  

     Οι πιο πάνω θεωρητικές διαπιστώσεις και των δύο μελετητών δεν 

εφαρμόζονται βέβαια μόνο στους στίχους του Κάλβου. Κάθε άλλο, αφού μπορούν 

κάλλιστα να βρουν εφαρμογή σε κάθε έμμετρο έργο που παρουσιάζει το 

φαινόμενο της στίξης, εσωτερικής και εξωτερικής, όπως στην περίπτωση των 

παλαμικών στίχων. Αναδείξαμε ήδη σε προηγούμενα υποκεφάλαια τη 

συλλειτουργία της στίξης τόσο με το φαινόμενο του διασκελισμού, όσο και με αυτό 

της συνίζησης. 

     Για να μπορέσουμε να εξακριβώσουμε τις διάφορες λειτουργίες της στίξης που 

αναφέρονται από τους δύο μελετητές στους στίχους των παλαμικών έργων που 

εξετάζονται μελετήθηκε και καταγράφηκε η στίξη, με τον ίδιο τρόπο που έγινε και 

με τα άλλα μετρικά φαινόμενα, όπως είναι οι διασκελισμοί, οι συνιζήσεις, οι 

χασμωδίες κτλ. Η καταμέτρηση και η κατανομή των σημείων στίξης 

                                                           
16 Κωστής Παλαμάς, «Κάλβος ο Ζακύνθιος», Άπαντα, τόμ. 2

ος
, ό. π., σ. 48. Βλ. επίσης: Ελένη Πολίτου-

Μαρμαρινού, Η στίξη των Ωδών του Κάλβου. Ο Ωκεανός, ό. π.,  σ. 47. 
17 Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, Η στίξη των Ωδών του Κάλβου. Ο Ωκεανός, ό. π.,  σ. 48. 
18 Ευριπίδης Γαραντούδης, Πολύτροπος αρμονία, ό. π.,  σ. 133. 
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παρουσιάζονται σε δύο πίνακες. Οι συγκεκριμένοι πίνακες βασίζονται, μερικώς, 

στη μορφή του πίνακα, τον οποίο επιτάσσει η Μαρμαρινού στη μελέτη της. Στον 

πρώτο πίνακα καταχωρούνται τα εξωτερικά σημεία στίξης σε όλα τα έργα (σημεία 

στίξης στο τέλος κάθε δεκαπεντασύλλαβου), ενώ στον δεύτερο πίνακα τα 

εσωτερικά σημεία στίξη (σημεία στίξης που απαντώνται από την πρώτη συλλαβή 

μέχρι και τη δέκατη τέταρτη, πλην της δέκατης πέμπτης). Έτσι, στον πρώτο 

πίνακα διαπιστώνεται καταρχάς η ποσότητα και η ποικιλία της στίξης στο τέλος 

των δεκαπεντασύλλαβων, και στη συνέχεια, στον δεύτερο πίνακα δίνονται τα 

ποσοτικά στοιχεία της στίξης στο εσωτερικό των δεκαπεντασύλλαβων. Και στους 

δύο αυτούς πίνακες αναγράφονται, αρχικά, σε τρεις στήλες τα σημεία στίξης που 

κατεξοχήν δηλώνουν παύση, δηλαδή το κόμμα, η άνω τελεία και η τελεία. Στα τρία 

αυτά σημεία στίξης περιορίζει την έρευνά της η Μαρμαρινού. Αναφέραμε ότι 

μερικώς οι δύο συγκεκριμένοι πίνακες στηρίζονται στη μορφή του πίνακα που 

προτείνει η Μαρμαρινού στη μελέτη της. Και αυτό γιατί οι πίνακες 

συμπληρώνονται με ακόμα μια στήλη με την ένδειξη «άλλο σημείο», στήλη την 

οποία προσθέτει ο Γαραντούδης στη δική του μελέτη. Στην τέταρτη στήλη 

καταγράφονται όλα τα σημεία στίξης που δεν αναφέρονται σε παύση, αλλά στον 

σχολιασμό του κειμένου.19 Σύμφωνα με τον Γαραντούδη, η στήλη αυτή 

προστίθεται για τον λόγο ότι «κι αυτά τα σημεία στίξης, αν και κατά βάση 

σχολιάζουν το περιεχόμενο του κειμένου, ταυτοχρόνως δηλώνουν και παύση, 

πολλές φορές ίσης διάρκειας με εκείνη που δηλώνουν τα καθεαυτό σημεία 

παύσης».20 Παράλληλα, ο ίδιος προσθέτει ότι δεν θα ήταν δυνατόν, έχοντας την 

πρόθεση να μελετήσει κανείς τη στίξη ενός έργου (συγκεκριμένα έκανε αναφορά 

στις Ωδές), να αποκλείσει από την εξέτασή του ένα κάθε άλλο παρά αμελητέο 

μέρος της στίξης, μέρος το οποίο, αν και ποσοτικά μικρό, συμβάλλει στην 

εκφραστική λειτουργία της ποίησης.21 Στα «άλλα σημεία» περιλαμβάνονται το 

ερωτηματικό, το θαυμαστικό, η παύλα, τα αποσιωπητικά και η παρένθεση. Στην 

τελευταία στήλη των δύο πινάκων δίνεται το αριθμητικό σύνολο των σημείων 

στίξης. Αμέσως μετά τους αριθμούς, σημειώνονται τα ποσοστά επί τοις εκατό που 

αναφέρονται στον συνολικό αριθμό των στίχων.22  

                                                           
19 Η γραμματική των  Χρ. Κλαίρης και Γ. Μπαμπινιώτη, (Γραμματική της Νέας Ελληνικής, ό. π.,  σ. 1064) 

διακρίνει τα σημεία στίξης ως προς τη λειτουργία τους σε συντακτικά και σχολιαστικά. Συγκεκριμένα, ο 
γραφών χρησιμοποιεί τα συντακτικά σημεία στίξης προκειμένου να διακρίνει συντακτικές ενότητες του 
κειμένου, ενώ τα σχολιαστικά ή κειμενικά σημεία στίξης για να εκφράσει στον γραπτό λόγο ό,τι εκφράζουν οι 
επιτονικές κυμάνσεις της φωνής του ομιλητή.  
20 Ευριπίδης Γαραντούδης, Πολύτροπος αρμονία, ό. π.,  σ. 134. 
21 Ό. π.,  σ. 134 – 135. 
22 Βλ. «Παράρτημα Δ΄». 
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     Μετά την περιγραφή των δύο πινάκων στίξης θα προχωρήσουμε σε 

συγκεκριμένα ποσοστά, τα οποία βεβαίως κρίνονται αναγκαία και χρήσιμα για τη 

μελέτη. Στους δύο πίνακες συμπληρώνεται η εκατοστιαία αναλογία του κάθε 

σημείου στίξης ξεχωριστά επί του συνολικού αριθμού των στίχων του ποιητικού 

κειμένου το οποίο στίζει. Αρχίζοντας λοιπόν από τα εξωτερικά σημεία στίξης, η 

κατανομή γίνεται ως εξής: κόμματα, Τ.Π. = 38,8%, Υ.Α. = 32,8%, Μ.Ψ. = 34%, Α.Ζ. 

= 51%, Φ.Β. = 33,7%, Βωμοί = 38,9% και Ξ.Μ. = 33,3%, άνω τελείες, Τ.Π. = 4,5%, 

Υ.Α. = 2%, Μ.Ψ. = 4%, Α.Ζ. = 6,5%, Φ.Β. = 2%, Βωμοί = 1,1% και Ξ.Μ. = 1%, 

τελείες, Τ.Π. = 16,5%, Υ.Α. = 22,5%, Μ.Ψ. = 13,1%, Α.Ζ. = 16,6%, Φ.Β. = 17,6%, 

Βωμοί = 17,9% και Ξ.Μ. = 20,8%, άλλο σημείο, Τ.Π. = 11,6%, Υ.Α. = 7,6%, Μ.Ψ. = 

10%, Α.Ζ. = 8,1%, Φ.Β. = 4,9%, Βωμοί = 5,5% και Ξ.Μ. = 6,4%. Επίσης, τα 

αντίστοιχα ποσοστά για τα σημεία στίξης στο εσωτερικό των παλαμικών στίχων 

είναι: κόμματα, Τ.Π. = 39,5%, Υ.Α. = 28,4%, Μ.Ψ. = 47,3%, Α.Ζ. = 82,8%, Φ.Β. = 

66,4%, Βωμοί = 60,4% και Ξ.Μ. = 47,7%, άνω τελείες, Τ.Π. = 1,7%, Υ.Α. = 0,6%, 

Μ.Ψ. = 1,9%, Α.Ζ. = 3,8%, Φ.Β. = 2,9%, Βωμοί = 1,1% και Ξ.Μ. = 3%, τελείες, Τ.Π. 

= 0,3%, Υ.Α. = 0,3%, Μ.Ψ. = 1,2%, Α.Ζ. = 2,3%, Φ.Β. = 5,3%, Βωμοί = 3% και 

Ξ.Μ. = 5,1%, άλλο σημείο, Τ.Π. = 5,2%, Υ.Α. = 0,6%, Μ.Ψ. = 5%, Α.Ζ. = 4%, Φ.Β. 

= 3,5%, Βωμοί = 5,1% και Ξ.Μ. = 5,3%.23  

     Όπως παρατηρούμε λοιπόν από τα τελικά ποσοστά εμφάνισης του κάθε 

σημείου στίξης, ο Παλαμάς επιλέγει να δηλώνει την παύση του 

δεκαπεντασύλλαβού του, κυρίως με το κόμμα. Και στα επτά έργα τα ποσοστά 

εμφάνισης του κόμματος στο τέλος του στίχου υπερτερεί αισθητά των άλλων 

σημείων στίξης. Τα ποσοστά των κομμάτων εμφανίζονται περίπου τα ίδια σε όλα 

τα έργα (32% μέχρι 39%), με εξαίρεση την Ασάλευτη Ζωή, όπου το ποσοστό 

εμφάνισης του κόμματος φτάνει το 51%. Ακολούθως, δεύτερο στις προτιμήσεις 

του ποιητή για να δηλώσει την παύση ενός στίχου φαίνεται ότι είναι η τελεία. Σε 

όλα τα έργα η τελεία εμφανίζεται να είναι η δεύτερη κατά σειρά προτίμηση, 

ξεκινώντας από το 13% και φτάνοντας μέχρι και το 22,5%. Από την άλλη, 

σύμφωνα με τα τελικά ποσοστά η άνω τελεία φαίνεται να μην είναι στις 

προτιμήσεις του Παλαμά, αφού ο ίδιος προτιμά να κλείνει τον στίχο του με κάποιο 

άλλο σημείο στίξης παρά με την άνω τελεία. Σε όλα τα έργα οι περιπτώσεις στίχων 

                                                           
23 Φυσικά θα πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό, ότι όλα τα πιο πάνω στοιχεία, όπως και αυτά που 
ακολουθούν σε ολόκληρο το κεφάλαιο, δίνονται με κάποιες επιφυλάξεις, αφού ο Παλαμάς δεν επιμελήθηκε ο 
ίδιος την έκδοση των Απάντων του. Επιπλέον, δεν έχουμε αντιπαραβάλει τη συγκεκριμένη έκδοση των 
Απάντων με τις πρώτες εκδόσεις των έργων για να εντοπιστούν τυχόν διαφορές. Αν μην ξεχνάμε ότι πολύ 
συχνά γίνονται διάφορες προσθαφαιρέσεις στοιχείων στίξης από τους επιμελητές και τους εκδότες, ενώ 
άλλοτε γίνονται και αντιγραφικά λάθη. 
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που τελειώνουν με κάποιο «άλλο σημείο» είναι περισσότερες από αυτές με την 

άνω τελεία. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα πιο πάνω αποτελέσματα, 

οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι στους παλαμικούς στίχους δεν παρατηρείται η 

«αναλογικά αρμονική μετάβαση» από το μικρότερης διάρκειας σημείο παύσης, το 

κόμμα, στο μεγαλύτερης διάρκειας σημείο παύσης την τελεία, όπως συμβαίνει, για 

παράδειγμα, στους καλβικούς στίχους.24 Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στο 

εσωτερικό των στίχων, όσον αφορά τη Φλογέρα του Βασιλιά, τους Βωμούς και την 

Ξανατονισμένη Μουσική, όπου η κατανομή των σημείων στίξης που δηλώνουν 

παύση είναι παρόμοια με τα πιο πάνω αποτελέσματα. Δηλαδή, στα τρία αυτά 

έργα, πρώτη επιλογή με διαφορά έρχεται το κόμμα, με ποσοστά 66,4%, 60,4% και 

47,7% αντίστοιχα, και ακολουθεί η τελεία με 5,3%, 3% και 5,1% αντίστοιχα. 

Τελευταία στις προτιμήσεις είναι η άνω τελεία με ποσοστά 2,9% στη Φλογέρα του 

Βασιλιά, 1,1% στους Βωμούς και 3% στην Ξανατονισμένη Μουσική. Όσον αφορά 

τα «άλλα σημεία», καταλαμβάνουν και στα τρία έργα σημαντική θέση στις 

προτιμήσεις του ποιητή, κατέχοντας τη δεύτερη, σε ποσοστά, θέση στην 

Ξανατονισμένη Μουσική, με 5,3% και στους Βωμούς, με 5,1% και την τρίτη στη 

Φλογέρα του Βασιλιά με 3,5%. Αντίθετα, αναφορικά με τα σημεία στίξης στο 

εσωτερικό του στίχου, στα υπόλοιπα τέσσερα έργα παρατηρούμε ότι η κλιμάκωση 

στη διάρκεια της παύσης που δηλώνουν τα τρία σημεία στίξης είναι αναλογικά 

αρμονική. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι από τα πολλά κόμματα περνούμε στις αρκετές 

άνω τελείες και από αυτές στις λίγες τελείες.  

     Περνώντας λοιπόν σε πιο γενικές παρατηρήσεις, αρχικά να σημειώσουμε ότι η 

χρήση του κόμματος υπερέχει αισθητά σε όλα τα έργα, τόσο στο εσωτερικό, όσο 

και στο τέλος του στίχου. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι στους παλαμικούς 

στίχους παρουσιάζεται μια αρκετά μεγάλη ποικιλία «στη διάρκεια των παύσεων 

που σημειώνονται με στίξη». Ειδικότερα, η παρουσία μεγάλης ποικιλίας παύσεων 

στο εσωτερικό του στίχου συμβάλλει σημαντικά, όπως αναφέρουν και οι δύο 

μελετητές, «στην υπονόμευση της ρυθμικής κανονικότητας και κυρίως στην 

εγκαθίδρυση του ρυθμού του πεζού λόγου, γιατί πρωτίστως ο πεζός λόγος, και 

μάλιστα ο προφορικός, γνωρίζει πολύ μεγάλη ποικιλία παύσεων».25 Αναφέρει 

σχετικά η Μαρμαρινού: «η ισχυρή στίξη στο εσωτερικό του στίχου […] αποτελεί 

φυσικά ενισχυμένη μορφή της στίξης με κόμμα και υπονομεύει περισσότερο τον 

μετρικό ρυθμό […] [με τη χρήση της στίξης] η διασάλευση του παραλληλισμού 

                                                           
24 Ό. π.,  σ. 136 – 137. 
25 Ό. π.,  σ. 137. 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Π
ΑΡ
ΙΔΗ

Σ



198 

 

νοηματικών και μετρικών μονάδων είναι πολύ μεγάλη».26 Αυτό με τη σειρά του 

οδηγεί άμεσα στην υπονόμευση τυχόν μονοτονίας που δημιουργείται στο ποιητικό 

κείμενο: «ο ρυθμός του πεζού λόγου, απόρροια της νοηματικής συνοχής των 

συνταγμάτων, διασαλεύει και αποαυτοματοποιεί μιαν εγκατεστημένην ήδη 

περιοδικότητα. Ο φυσικός ρυθμός της γλώσσας “καμουφλάρει” τον τεχνητό, 

κανονικό ρυθμό του μέτρου και του στίχου, μετριάζει δηλαδή και κρύβει τη 

μονοτονία του».27  

     Παράλληλα, η εσωτερική στίξη δημιουργεί πολλές φορές περισσότερες από μία 

τομή, εκτός από την ισχυρή μεσαία τομή μετά την 8η συλλαβή, με αποτέλεσμα ο 

δεκαπεντασύλλαβος να χωρίζεται σε μικρά άνισα μέρη. Επομένως αυτόματα, 

ενισχύεται σημαντικά ο μη κανονικός και αναμενόμενος ρυθμός του στίχου με 

αποτέλεσμα την ποικιλία ρυθμού, πράγμα επιθυμητό από τον ποιητή. Ο 

«αναρχικός» αυτός ρυθμός, όπως πολύ ωραία τον χαρακτηρίζει η Μαρμαρινού, 

γίνεται ιδιαίτερα αισθητός, όταν το πρώτο μέρος του στίχου που δημιουργείται με 

την εσωτερική στίξη είναι σημαντικά μικρότερο από το δεύτερο μέρος και 

αντίστροφα:28 

         

Χριστέ... Μα βλέπω Σατανάν αγγελοκαμωμένο                       (Τ.Π. σ. 129) 

Και: Τουρκαλάδες! γύρω του οι λαμπροί παλληκαράδες          (Τ.Π. σ. 53) 

 έω τώρα: «Σήμερα θρίαμβος, κι αύριο τα πάντα ψέμμα».   (Ξ.Μ. σ. 223) 

Χορτάρια και άνθη γέρνουνε ξερά∙ και τάστρα ακόμα            (Υ.Α. σ. 184) 

 

     Το φαινόμενο λειτουργεί ακόμα πιο αποτελεσματικά, όταν ακολουθεί ή 

προηγείται διασκελισμός, αφού το ρυθμικό αποτέλεσμα γίνεται εντονότερο και 

ακόμη πιο αισθητό:  

 
                                 Τι θες κι απ’ όλα τ’ αγαθά 

τούτα  Πες! Τ’ άνθος, τον καρπό;  ες το πουλί;                      (Ξ.Μ., σ. 221) 

 

συλλογισμένα, όταν ακούν των απλοϊκών καημών τους  

την ιστορία  Κ’ είναι ψυχές που μια καλοκομμένη  

φράση, μια λέξη διαλεχτή στην έκσταση τους ρίχνει                 (Ξ.Μ., σ. 244) 

 

                                                           
26 Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, Η στίξη των Ωδών του Κάλβου. Ο Ωκεανός, ό. π.,  σ. 29 - 30. 
27 Ό. π.,  σ. 30. 
28 Ό. π.,  σ. 31. 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Π
ΑΡ
ΙΔΗ

Σ



199 

 

 

     Στη Φλογέρα του Βασιλιά, το φαινόμενο του τεμαχισμού του στίχου σε 

μικρότερα μέρη με τη βοήθεια της εσωτερικής στίξης είναι πολύ πιο συχνό απ’ ό,τι 

στα υπόλοιπα έργα. Στίχοι όπως είναι οι παρακάτω κάνουν έντονη την εμφάνισή 

τους σε ολόκληρο το έργο :  

 
 

«Ζή ο βασιλιάς Αλέξαντρος;» Κ’ εγώ είμ’ η απόκριση∙ είπα:         (σ. 32) 

                        

Τάχα και τι στοχάστηκε; το  εό; τη στερνή κρίση;                          (σ. 33) 

τη βασιλεία των ουρανών; τη δόξα των Ελλήνων; 

την ιστορία; τη σωτηρία; το γένος; την ψυχή του;                          (σ. 51) 

 

Σε τι όνομα ν’ ακούν; Και ποιοι; Πως να τους ξεχωρίσω;             (σ. 59) 

«Τις πίκες γύρτε προς τη γη! Σωπαίνετε. Σταθήτε! 

 

Και τις αναμεσάδες σας πιάστε! Κ’ εμπρός! Χτυπάτε!»                  (σ. 62) 

 

     Σε όλους αυτούς τους στίχους, ο Παλαμάς κατορθώνει να διαταράζει τον 

ιαμβικό ρυθμό, δίνοντάς τους μια ξεχωριστή γοητεία και ένα ιδιαίτερο χρώμα. Ο 

αναγνώστης ξαφνιάζεται με τις συνεχείς παύσεις. Ο στίχος γίνεται βραδύτερος 

από τον συνηθισμένο δεκαπεντασύλλαβο, αφού ο αναγνώστης αναγκάζεται να 

κάνει συνεχώς παύσεις. Το φαινόμενο αυτό κάνει τον στίχο λιγότερο λυρικό και 

περισσότερο αφηγηματικό και δραματικό, δημιουργώντας ένταση. Τέτοιου είδους 

στίχοι απαντώνται και στις δύο τελευταίες συλλογές, κάπως όμως περιορισμένα. 

Ειδικότερα στους Βωμούς, θα λέγαμε ότι ο ποιητής τις περισσότερες φορές 

φαίνεται ότι επιθυμεί να είναι διακριτά και ακέραια τα δύο ημιστίχια του στίχου, 

χωρίς επιπλέον τεμαχισμούς. Τη διαπίστωση αυτή άλλωστε επιβεβαιώνουν τόσο 

τα χαμηλά ποσοστά εμφάνισης του εσωτερικού διασκελισμού (31%), όσο και η 

σχεδόν απουσία του φαινομένου του «τριμερούς» στίχου (τρεις μόνο περιπτώσεις 

σε σύνολο 2809 στίχων).     

     Εκτός από την υπονόμευση της ρυθμικής κανονικότητας, η στίξη συνδράμει και 

στην επίτευξη του αντίθετου. Ο Παλαμάς, δηλαδή, χρησιμοποιεί αρκετές φορές τη 

στίξη για να ενισχύσει και να τονίσει τη ρυθμική κανονικότητα του 

δεκαπεντασύλλαβου. Για παράδειγμα, χρησιμοποιεί τα σημεία στίξης για να δώσει 
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έμφαση και να υπογραμμίσει τη μετρική παύση στο τέλος του στίχου∙ ή την μεσαία 

τομή του στίχου, μετά την όγδοη συλλαβή:  

 

σαν πρώτα, μήτε οι πολεμήστρες, μάτια τους αστράφτουν...  (Φ. Β., σ. 137) 

 

το  ένος ολοζώντανο; Δόξα σ’ εσέ, ο Κορνάρος,                  ( ωμοί, σ. 24) 

 

Κι από τη ζήλεια θάτρεμαν... Αστέρι, σε ποια χώρα                (Τ.Π. σ. 141) 

 

Η λάμια η κόκκινη η φωτιά  και πρώτ’ απ’ όλα, κάτου         ( ωμοί, σ. 19) 

 

     Στο κεφάλαιο «Διασκελισμοί», βλέπουμε το μετρικό αυτό φαινόμενο να 

χρησιμοποιείται για να δώσει έμφαση σε κάποιες λέξεις ή όρους. Και αυτό γιατί με 

τον διασκελισμό αποκόβονται οι λέξεις αυτές από την υπόλοιπη νοηματική 

πρόταση στην οποία ανήκουν με αποτέλεσμα να απομονώνονται είτε στον 

προηγούμενο στίχο, είτε στον επόμενο. Το ίδιο βλέπουμε να συμβαίνει και σε 

περιπτώσεις στίχων, όπου οι λέξεις στις οποίες θέλει να δώσει ιδιαίτερη σημασία ο 

ποιητής πλαισιώνονται από στίξη, και μάλιστα ισχυρή. Η νοηματική εντύπωση που 

προκαλείται είναι ακριβώς η ίδια με αυτήν που δημιουργείται με τον διασκελισμό. 

Οι λέξεις απομονώνονται στην αρχή ή το τέλος του στίχου με αποτέλεσμα να 

αυξάνεται η προβολή τους και να υπογραμμίζεται έτσι ιδιαίτερα η σημασία τους. Η 

στίξη προσδίδει ιδιαίτερο νοηματικό βάρος σε ορισμένες λέξεις, δηλαδή δημιουργεί 

«επίταση της σημασίας», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Μαρμαρινού.29 

Παραδείγματα τέτοια αποτελούν οι εξής στίχοι: 

 

και Φτωχολέοντας κράζεται και λιόντας είναι. Φτάνει.        (Φ. Β., σ. 140)  

κάτου μυριές, άσκημες,όμορφες, μάσκες. Πάνε.                    (Φ. Β., σ. 140)  

 

     Η φράση εγώ είμαι απομονωμένη ανάμεσα σε δύο ισχυρές παύσεις, την άνω 

τελεία και το τέλος του στίχου «εικονίζει και οπτικά»30 την μοναδικότητα και 

ιδιαιτερότητα του προσώπου αυτού: 

 
Και κάποτε σα να μιλή και λέη: Πεντάμορφη είμαι  

                                                           
29 Ό. π.,  σ. 39 – 41. Βλ. επίσης: Sholes Robert, Στοιχεία της ποίησης, ό. π., σ. 79. 
30 Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, Η στίξη των Ωδών του Κάλβου. Ο Ωκεανός, ό. π.,  σ. 38 – 39. 
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και μια σας δίνω προσταγή για τη δική μου αγάπη,  

την ομορφιά, άλλο τίποτε μην αγαπάτε  εγώ   είμαι,  

εγώ είμαι ο φύλαξ άγγελος, η Μούσα, και η Παρθένα.         (Ξ. Μ., σ. 252)  

     Παρόμοια περίπτωση αποτελεί και ο πιο κάτω στίχος από τους Βωμούς:  

 

Απ’ τους θεούς ξεσκεπαστούς∙ αφέντες των  λύμπων  

ή των ταρτάρων κύβερνοι δεν είναι, ούτε πατέρες,  

τύραννοι μήτε, μήτε οχτροί και μήτε σκιάχτρα  ξένοι  

της πλάσης είναι, εκείθε πέρα, χρυσοθρονιασμένοι,  

αδιάφοροι, ολογάληνοι και ατάραχοι και κρύοι,  

χαίρονται μόνοι αχόρευτοι μέσ’ στο χορό των πάντων,  

με την αθανασία τους, ακέρια την ειρήνη.                             ( ωμοί, σ. 45) 

 

     Ο Παλαμάς στο χωρίο αυτό περιγράφει τους θεούς του Ολύμπου οι οποίοι 

μόνοι, ολογάληνοι και ατάραχοι, ξεχωριστά από τους ανθρώπους κάθονται στους 

χρυσούς τους θρόνους και χαίρονται την αθανασία τους. Η μοναξιά τους αυτή και 

η απόσταση που υπάρχει ανάμεσα σε αυτούς και τους ανθρώπους δηλώνεται και 

οπτικά με τη λέξη ξένοι. Αποκομμένη από τον υπόλοιπο στίχο, καλύπτοντας μόνο 

δύο συλλαβές, ανάμεσα σε δυνατή παύση και τέλος στίχου, η συγκεκριμένη λέξη 

εικονίζει και οπτικά την αγεφύρωτη απόσταση ανάμεσα σε θεούς και ανθρώπους. 

     Κάναμε ήδη διαχωρισμό ανάμεσα στα σημεία στίξης που δηλώνουν κατεξοχήν 

παύση (κόμμα, άνω τελεία και τελεία) και στα σημεία στίξης που σχολιάζουν κατά 

βάση το περιεχόμενο του κειμένου (ερωτηματικά, αποσιωπητικά κτλ).31 Όσον 

αφορά την πρώτη κατηγορία, η μετρικολογική ανάλυση έδειξε ότι υπερισχύει 

αριθμητικά και συνεπώς αναλογικά, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό 

του στίχου, ενισχύοντας είτε τις νοηματικές, είτε τις μετρικές παύσεις του ποιητικού 

κειμένου. Τι γίνεται όμως με τα υπόλοιπα σημεία στίξης, τα οποία σε όλα τα έργα 

καταλαμβάνουν έναν μικρό αριθμό, σε σχέση με τα υπόλοιπα; Καταρχάς, να 

επαναλάβουμε ότι τα συγκεκριμένα σημεία στίξης, όπως αναφέρει ο Γαραντούδης, 

κάθε άλλο παρά αδιάφορα είναι, αφού «συνιστούν τα γραφηματικά μέσα που ο 

                                                           
31 Η πιο πάνω κατηγοριοποίηση είναι μία από τις τέσσερις βασικές που αφορούν τα σημεία στίξης. Υπάρχουν 
ποικίλοι τρόποι κατηγοριοποίησης των σημείων στίξης, ανάλογα με το ποια λειτουργικά χαρακτηριστικά τους 
επιλέγουμε να αναδείξουμε. Έτσι υπάρχουν, για παράδειγμα, οι εξής κατηγορίες: α) παυστικά – μελωδικά, β) 
γραμματικά – εκφραστικά, γ) στικτικά λέξεων – στικτικά τμημάτων της πρότασης – στικτικά πλήρους πρότασης 
και δ) παυστικά – σχολιαστικά. Η κατηγορία η οποία επιλέχτηκε στην παρούσα μελέτη είναι η τέταρτη: τα 
σημεία στίξης είναι είτε παυστικά είτε σχολιαστικά. Τα παυστικά σημεία οριοθετούν λέξεις, φράσεις ή 
προτάσεις με ιδιάζοντα σε κάθε περίπτωση τρόπο, ενώ τα σχολιαστικά σχολιάζουν λέξεις ή σύνολα λόγου. Βλ. 
περισσότερα: Φάνης Καλαϊτζάκης, Το κόμμα και τα άλλα σημεία στίξης στη νεοελληνική γλώσσα, Σαββάλας, 
Αθήνα 2001, σ. 26 -27.  
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γραπτός έμμετρο λόγος διαθέτει για την εκφραστικοποίησή του».32 Αυτά τα σημεία 

στίξης εμφανίζονται είτε για να σχολιάσουν το περιεχόμενο του ποιήματος, είτε για 

να μας δώσουν πληροφορίες για την εκφώνησή του, είτε ακόμη για να δηλώσουν 

και μια παύση.33 Όσον αφορά τη ρυθμική λειτουργία των σημείων στίξης που 

βρίσκονται στο τέλος στίχου «δε διαφοροποιείται από τη ρυθμική λειτουργία των 

σημείων που δηλώνουν παύση: ανεξάρτητα από το χρωματισμό του ύφους τον 

οποίο κάθε σημείο επιφέρει, έτσι όπως προστίθεται στη μετρική παύση τέλους 

στίχου, ενδυναμώνει τη ρυθμική κανονικότητα».34 Επομένως θα επικεντρωθούμε 

και θα σχολιάσουμε περισσότερο τα σημεία σχολιασμού που συναντάμε στο 

εσωτερικό του στίχου των παλαμικών έργων, γιατί αυτά είναι τα σημεία που 

διαδραματίζουν τον πιο σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στον ρυθμό. 

     Αρχικά, τα ερωτηματικά που βρίσκονται στο εσωτερικό του στίχου 

χρησιμοποιούνται τις περισσότερες φορές για τη διατύπωση, σύντομων 

αυτόνομων νοηματικά ερωτήσεων, όπως είναι για παράδειγμα η πιο κάτω 

περίπτωση: 

                                                 ...λαχτάρησε να βάλη 

του σπλάχνους και της δέησης τ’ άσπρο μαργαριτάρι. 

Τάχα και τι στοχάστηκε; Το  εό; Τη στερνή κρίση; 

τη βασιλεία των ουρανών; Τη δόξα των Ελλήνων; 

την ιστορία; Τη σωτηρία; Το γένος; Τη ψυχή; 

Ποιος ξέρει…                                                                          (Φ. Β., σ. 51)  

 

     Τα συνεχόμενα ερωτήματα που θέτει ο ποιητής στον «Τρίτο Λόγο» αποδίδουν 

την υψηλή συναισθηματική ένταση του περιεχομένου. Ο Παλαμάς στο 

συγκεκριμένο σημείο της Φλογέρας αναφέρεται στον Βουλγαροκτόνο, και 

συγκεκριμένα στην περιπετειώδη ζωή του, η οποία χαρακτηρίζεται ολόκληρη από 

πολέμους, αντάρες και αγώνες.35 Και «αφού αγωνίστηκε τρανός το δοξασμένο 

αγώνα, στάθηκε. Ανάπαψη; Ποτέ.» (Φ.Β., Γ΄, σ. 51). Ο ίδιος στάθηκε για μια 

στιγμή, η σκέψη του όμως συνέχισε ακούραστη να τον βασανίζει και να τον 

παιδεύει. Ο ποιητής, έντονα συναισθηματικά φορτισμένος και γεμάτος απορία 

διερωτάται τι άραγε να απασχολεί τον βυζαντινό στρατηλάτη: η σκέψη του Θεού; Η 

                                                           
32 Ευριπίδης Γαραντούδης, Πολύτροπος αρμονία, ό. π.,  σ. 138. 
33 Ό. π.,  σ. 138. 
34 Ό. π.,  σ. 139. 
35 Αιμίλιος Χουρμούζιος, Ο Παλαμάς και η εποχή του, ό. π.,  σ. 246. 
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στερνή κρίση; Η βασιλεία των ουρανών; Η δόξα των Ελλήνων; Η ιστορία; Το 

γένος; Η ψυχή του; Τι από όλα αυτά; Ποιος ξέρει…    

     Παράλληλα, όσον αφορά τα θαυμαστικά στο εσωτερικό του στίχου, ο ποιητής 

τα χρησιμοποιεί για να επιτύχει την έμφαση και τον χρωματισμό κάποιων μικρών, 

αυτόνομων νοηματικά φράσεων ή συγκεκριμένων λέξεων. Οι φράσεις/λέξεις 

εκφράζουν πολλές φορές κάποια έκπληξη, διαταγή ή και απορία.36 Η χρήση 

επίσης των θαυμαστικών εφαρμόζεται για να εξυψωθούν, όπως αναφέρει ο 

Γαραντούδης, κάποιες σημαντικές έννοιες, όπως «πατρίδα», «έθνος», κτλ.37 

Παράδειγμα τέτοιων στίχων είναι η ακόλουθη περίπτωση: 

 
Τραγούδι των ηρώων! Εμπρός τραγούδι των ηρώων! 

[…] 

Σβησμένες όλες οι φωτιές, τραγούδι των ηρώων!             (Φ. Β., σ. 11-12)  

 

     Στους δύο αυτούς στίχους του «Προλόγου» της Φλογέρας του Βασιλιά ο 

ποιητής επικαλείται «την ηρωική Μούσα του – που είναι η μόνη δημιουργική σπίθα 

απάνω από τη στάχτη». Ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά πως θα είναι «η μοναχική 

ζεστή ανάσα από την παγωνιά των γύρω και […] πως η μοίρα της είναι να μείνη 

για καιρό».38 Η χρήση των θαυμαστικών δείχνει ακριβώς τη φορτισμένη 

συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ποιητής. Οι δύο στίχοι 

αποτελούν την παρόρμηση που κάνει ο ποιητής τόσο στον εαυτό του όσο και 

στους αναγνώστες, επιθυμώντας να μετατρέψει τον στίχο του σε κήρυγμα και το 

τραγούδι του σε εγερτήριο.39  

     Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπου το θαυμαστικό λειτουργεί ως 

εμφατικό μέσο είναι οι πιο κάτω στίχοι, από τον «Δεύτερο Λόγο» της Φλογέρας 

του Βασιλιά: 

 

Να την η Αυγούστα  εοφανώ! Πουλιά και Φούρια. Κοίτα. 

[…] 

Να την η Αυγούστα  εοφανώ!  λυκοτηρά και σφάζει∙ 

[…] 

Και να κ’ η Αυγούστα  εοφανώ!  λυκογελά και στάζει 

                                                           
36 Ευριπίδης Γαραντούδης, Πολύτροπος αρμονία, ό. π.,  σ. 140. 
37 Ό. π.,  σ. 140. 
38 Αιμίλιος Χουρμούζιος, Ο Παλαμάς και η εποχή του, ό. π.,  σ. 220. 
39 Ό. π.,  σ. 219 – 220.  
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   (Φ. Β., σ. 41-42)  

 

     Οι στίχοι αναφέρονται στην αυτοκράτειρα Θεοφανώ, της οποίας η παρουσία θα 

είναι μεν περαστική μέσα στο έργο, καθόλου όμως απαρατήρητη: «μα περαστική 

είναι κ’ η σπαθιά της αστραπής που τραυματίζει το έρεβος της φουρτουνιασμένης 

νύχτας».40 Από την αρχή του λόγου κορυφώνεται η αναμονή της παρουσίας της. 

Οι δεκαπεντασύλλαβοι που συνθέτουν τη μορφή και τη γοητεία της Θεοφανώς 

είναι άκρως εμφατικοί και φορτισμένοι συναισθηματικά. Το ξάφνιασμα από την 

παρουσία της και η ανακούφιση που νιώθει με την εμφάνισή της εκφράζονται τόσο 

από την επανάληψη του πρώτου ημιστιχίου, όσο και από τα θαυμαστικά στο 

εσωτερικό του στίχου που τον μοιράζουν στα δύο. Ο Παλαμάς δίνει ιδιαίτερη 

έμφαση στη Θεοφανώ, αφού στο πρόσωπό της βλέπει το σύμβολο της γυναίκας, 

που είναι μαζί λυτρωμός και καταστροφή.41     

     Ελάχιστες σελίδες πιο πάνω είδαμε τα αποσιωπητικά να χρησιμοποιούνται για 

να δηλωθεί η ρυθμική κανονικότητα και συγκεκριμένα η παύση είτε στο τέλος του 

στίχου, είτε μετά την μεσαία τομή.42 Εκτός από τη λειτουργία τους αυτή, τα 

αποσιωπητικά χρησιμοποιούνται, όπως έχουμε ήδη πει, για να «επιτελέσουν 

εκφραστική λειτουργία»,43 όπως στους πιο κάτω στίχους. Ο ποιητής με τη χρήση 

τους αποδίδει συναισθήματα φόβου, προσμονής, κατάπληξης κτλ. Στο πρώτο 

παράδειγμα προκαλείται αρχικά μια προσωρινή ανακοπή στον λόγο και αμέσως 

μετά μια ισχυρή συγκίνηση. Από την άλλη, στο δεύτερο παράδειγμα ο ποιητής 

χρησιμοποιεί τα αποσιωπητικά για να αποδώσει στον στίχο το αίσθημα της 

ταραχής ή και του φόβου. Τέλος, στο τρίτο παράδειγμα τα αποσιωπητικά 

αποδίδουν την έκπληξη που προκαλεί η θέα και οι ενέργειες του προσώπου στο 

οποίο αναφέρεται σε προηγούμενους στίχους:  

 
Και τη σαΐτα ’ς το βαρύ δοξάρι τ’ απιθώνει, 

Και ρίχνει… Εσφύριξε, πετά, και χάνεται ’ς τα τείχη.              (Τ.Π., σ. 39) 

 

                                                           
40 Ό. π.,  σ. 240. 
41 Ό. π.,  σ. 241. 
42 Τα αποσιωπητικά αποτελούν κυρίως παυστικό σημείο στίξης, αλλά και σχολιαστικό. Μπορούν να τεθούν 
στην αρχή, τη μέση ή και το τέλος μιας περιόδου, αλλά και σε μια λέξη ανολοκλήρωτη. «Προκαλούν ανακοπή 
ή παύση, εφόσον βρίσκονται στη μέση ή στο τέλος, ενώ υπονοούν, άρα σχολιάζουν, όταν βρίσκονται στην 
αρχή της πρότασης ή μετά ένα τμήμα λέξης». Παράλληλα, με την παρουσία τους «υπονοούν κάτι ευνόητο, 
αποσιωπούν κάτι άρρητο, δημιουργούν κατάσταση ευφυολογήματος, υποδηλώνουν σαφώς την απουσία 
μέρους δικού μας ή ξένου λόγου». Βλ. περισσότερα: Φάνης Καλαϊτζάκης, Το κόμμα και τα άλλα σημεία στίξης 
στη νεοελληνική γλώσσα, ό. π.,  σ. 113.   
43 Ευριπίδης Γαραντούδης, Πολύτροπος αρμονία, ό. π.,  σ. 140. 
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Τόνε τυλίγει σάβανο… χλωμός ’σαν αγιοκέρι                         (Τ.Π., σ. 173)  

 

Και κλαίει την πιο κακή σκλαβιά και το χαμό το μέγα 

που είναι γραφτό, γλήγορ’ αργά, να φέρη απ’ της Ασίας 

τα τρίσβαθα… Και να! Και να! Την ώρα τούτη αρχίζει 

και πολεμά να ξαπλωθή                                                          (Φ. Β., σ. 89)  

 

     Τέλος, οι παύλες είναι σημείο που δηλώνει την παύση, αλλά και σημείο 

σχολιαστικό. «Με την παρεμβολή της στη ροή του κειμένου [η παύλα] ανακόπτει 

προσωρινά το ρυθμό και τον τόνο του λόγου μας, ενώ ταυτόχρονα σχολιάζει: 

επεξηγεί, εφιστά την προσοχή μας, προειδοποιεί να χαμηλώσουμε την ένταση».44 

Οι παύλες, ωστόσο, όπως και οι παρενθέσεις είναι ελάχιστες στα επτά παλαμικά 

έργα που εξετάζονται. Η παρένθεση είναι κυρίως σχολιαστικό σημείο στίξης και 

ελάχιστα παυστικό.45 Η παρουσία της «ειδοποιεί βέβαια για μια μικρή παύση, 

προκειμένου να αλλάξει ο τόνος της φωνής μας, αλλά κυρίως ό,τι περικλείεται σ’ 

αυτή θα πρέπει να θεωρηθεί δευτερεύον, πρόσθετο υλικό, που θα μπορούσε και 

να παραλειφθεί». Ορισμένες φορές όμως ισχύει και το αντίστροφο: Στην 

παρένθεση βρίσκεται το ουσιώδες.:46  

      

 ιατί κι αν είναι απ’ τους θνητούς οι αθάνατοι πιο απάνου 

(το είπε κ’ η Μούσα η τραγική, βασίλισσα στις Μούσες, 

κ’ έσταξες, λόγε ολόπικρε, στης γλύκας την πατρίδα), 

είναι κι απ’ όλους τους θεούς – το ξέρουμε- πιο απάνου, 

μια δύναμ είναι, και θεών κατρακυλήτρα∙                                (Φ.Β., σ. 93)  

 

                                                   μην απ’ τα παραπόλια 

της Αττικής, που η γέρικη τα ισκιώνει ελιά και πάντα, 

- πάντα ίσκιωμα σας είν’ η ελιά και μ’ όλα τα λιοπύρια,- 

σωστής χαράζει και ορθωτής γονατισμένου κόσμου                (Φ.Β., σ. 95)  

 

 

και ζούσανε. Και κάνανε μια λιτανεία και ψέλναν, 

                                                           
44 Φάνης Καλαϊτζάκης, Το κόμμα και τα άλλα σημεία στίξης στη νεοελληνική γλώσσα, ό. π.,  σ. 122. 
45 Βλ. περισσότερα για την παρένθεση στο Geoffrey Nunberg, The Linguistics of Punctuation, ό. π.,  σ. 103 – 
123. 
46 Φάνης Καλαϊτζάκης, Το κόμμα και τα άλλα σημεία στίξης στη νεοελληνική γλώσσα, ό. π.,  σ. 107 και 
Geoffrey Nunberg, The Linguistics of Punctuation, ό. π.,  σ. 106. 
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- πατριάρχης δαίμονας μπροστά,- του Σατανά τη δόξα.   

                              (Φ.Β., σ. 93)  

 

     Όλα τα παραπάνω σημεία στίξης προσδίδουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στον 

στίχο του Παλαμά, παρέχοντάς του την ευκαιρία από τη μια να εκφράσει και να 

αποδώσει με περίτεχνο και επιτυχημένο τρόπο τις λεπτές αποχρώσεις του ύφους 

κάθε περίστασης, αλλά και από την άλλη να ενισχύσει ή να διαταράξει, αναλόγως, 

τη ρυθμική κανονικότητα του στίχου. Φυσικά, τίποτα από αυτά δεν θα 

επιτυγχανόταν αν ο Παλαμάς δεν διέθετε την επιδεξιότητα να χειριστεί κατάλληλα 

το γραμματικό αυτό εργαλείο, γιατί όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Nunberg, ο 

τρόπος με τον οποίο μεταχειρίζεται κανείς ένα οποιοδήποτε σημείο στίξης 

εξαρτάται από το πόσο «καλό αυτί» και «αίσθηση του ρυθμού» έχει.47  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 Geoffrey Nunberg, The Linguistics of Punctuation, ό. π., σ. 15. 
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ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΤΙΧΟΣ 

     Ο Παλαμάς εντάσσει τον τριμερή στίχο, ως ένα επιπλέον μετρικό μέσο για την 

ανανέωση του δεκαπεντασύλλαβου, επηρεαζόμενος από τον τρίμετρο στίχο του 

Βίκτωρος Ουγκώ.48 Πρόκειται για έναν δεκαπεντασύλλαβο, ο οποίος χωρίζεται σε 

τρεις ανεξάρτητες νοηματικά μονάδες και του οποίου οι τομές που χωρίζουν τον 

στίχο στα τρία αποδεικνύονται ισχυρότερες από τη μεσαία τομή μετά την όγδοη 

συλλαβή. Ο ποιητής αναζητώντας νέα στοιχεία πολυτροπίας και μέσα ρυθμικής 

ποικιλίας για την ανανέωση του εθνικού στίχου, στρέφεται, εκτός από την ελληνική 

ποιητική παράδοση,49 και στην ξένη, ευρωπαϊκή ποίηση. Μέσα στις αναζητήσεις 

του αυτές εντάσσεται και η στροφή του στη στιχουργία του Ουγκώ. Όπως 

αναφέρει η Σαμουήλ: «η ρυθμική αίσθηση της σύνθεσης ποικίλων αντιθέσεων, 

που επιτυγχάνεται στον ρομαντικό στίχο του Ουγκώ (και την οποία αναζητούσε ο 

Παλαμάς στην “πολύτροπον αρμονίαν” του Κάλβου), σε συνδυασμό με την 

αποδυνάμωση της μεσαίας, υποχρεωτικής τομής αυτού του στίχου και τη διαίρεσή 

του σε τρεις μετρικές μονάδες, σε τρία, συνήθως ανισοσύλλαβα μέρη [...] είναι δύο 

από τους βασικούς λόγους που έκαναν τον Παλαμά, αναζητώντας στοιχεία 

πολυτροπίας για την ανανέωση του δεκαπεντασύλλαβου, να στραφεί στη 

στιχουργία του Γάλλου ποιητή».50 

     Στον τρίμετρο του Ουγκώ και ιδιαίτερα στην υπονόμευση και αποδυνάμωση της 

μεσαίας τομής του αλεξανδρινού στίχου, αναφέρεται και ο ίδιος ο Παλαμάς 

γράφοντας τα εξής: «οι αλεξανδρινοί του [Ουγκώ] δεν ξεχειλίζουν μόνον με 

υπερβατά∙ κλείνουν μέσα τους κάθε δυνατό καταμερισμό του δωδεκασύλλαβου και 

κάθε ακανόνιστη τομή […] μέσα σ’ αυτούς η κακόμοιρη μεσιανή τομή κατάντησε να 

μη μπορή να ξεμυτίση».51 Παράλληλα, με το «οι στίχοι του [Ουγκώ] πότε από 

κανονικοί και σύμμετροι ξεσπούνε και γλυστρούν στο ακανόνιστο και στο 

ασύμμετρο, πότε παίρνουν τον αντίθετο δρόμο, και είναι καμωμένοι ακριβώς με 

όλα τα “λάθη” που καταδικάζουν οι παλαιοί κανόνες»,52 ο Παλαμάς και πάλι 

αναφέρεται, μάλλον, στην γοητεία που του προσφέρει η εναλλαγή του τρίμετρου 

και τετράμετρου στίχου, που παρατηρεί στην ποίηση του Ουγκώ.53  

                                                           
48 Αλεξάνδρα Σαμουήλ Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 13 – 54. 
49 Για την ελληνική λογοτεχνική παράδοση στο έργο του Παλαμά και συγκεκριμένα στη Φλογέρα του Βασιλιά 
βλ.: Κ. Γ. Κασίνης, Η Ελληνική Λογοτεχνική Παράδοση στη «Φλογέρα του Βασιλιά» ό.π. Βλ. επίσης την 

εισαγωγή του κεφαλαίου αυτού. 
50 Αλεξάνδρα Σαμουήλ, «Παλαμάς και Ουγκώ. Στιχουργικές παρατηρήσεις», ό. π., σ. 537 (= Αλεξάνδρα 
Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 21). 
51 Κωστής Παλαμάς, «Η μετάφραση της “Υπατίας”», ό. π., σ. 292. Η παρατήρηση επισημαίνεται από τη 
Σαμουήλ στο Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 20. 
52 Κωστής Παλαμάς, «Η μετάφραση της Υπατίας», ό. π., σ. 292.  
53 Αλεξάνδρα Σαμουήλ Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 20. 
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     Για να γίνει όμως αντιληπτό το πιο πάνω θα πρέπει, αρχικά, όπως διευκρινίζει 

και η Σαμουήλ στη μελέτη της, να εξηγήσουμε, έστω συνοπτικά τουλάχιστον, τους 

όρους «τρίμετρος» και «τετράμετρος», καθώς και τη χρήση και σημασία τους στη 

στιχουργία του Ουγκώ.54 Κάνοντας αναφορά λοιπόν στις δύο αυτές μορφές του 

αλεξανδρινού στίχου, θα πρέπει να επισημάνουμε τα εξής: με τον όρο 

«τετράμετρος στίχος» αναφερόμαστε στον παραδοσιακό αλεξανδρινό στίχο με 

δώδεκα συλλαβές, οι οποίες μοιράζονται σε δύο ισοδύναμα ημιστίχια εξαιτίας της 

τομής που βρίσκεται υποχρεωτικά μετά την έκτη συλλαβή. Παράλληλα, το κάθε 

ημιστίχιο του στίχου χωρίζεται σε δύο μετρικές μονάδες, η κάθε μια από τις οποίες 

τελειώνει με έναν ρυθμικό τόνο.55 Συνεπώς, ο παραδοσιακός αλεξανδρινός στίχος 

αποτελείται από τέσσερις μετρικές μονάδες και τέσσερις ρυθμικούς τόνους, από 

τους οποίους ο δεύτερος και ο τέταρτος, είναι σταθεροί στην έκτη και τη δωδέκατη 

συλλαβή, ενώ οι άλλοι δύο μπορούν να μετακινούνται.56 Από την άλλη, με τον όρο 

«τρίμετρος στίχος» εννοούμε τον λεγόμενο «ρομαντικό» στίχο,57 που αποτελεί μια 

μορφή του αλεξανδρινού∙ στίχος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα πριν τον 

Ουγκώ και τους Ρομαντικούς.58 Ο συγκεκριμένος στίχος αποτελείται όχι από 

τέσσερις μετρικές μονάδες, αλλά από τρεις, και τρεις ρυθμικούς τόνους, «καθώς 

δεν διαθέτει ρυθμικό τόνο στην έκτη συλλαβή, πράγμα που συνεπάγεται την 

εξασθένιση, αν όχι την κατάργηση, της υποχρεωτικής μεσαίας τομής που χωρίζει 

τον αλεξανδρινό σε δύο ημιστίχια».59 Ο κλονισμός της μεσαίας τομής είναι 

αποτέλεσμα τόσο της έντονης παρουσίας του φαινομένου του διασκελισμού, 

εσωτερικού και εξωτερικού,60 όσο και της έντονης εσωτερικής στίξης. 

     Συγκρίνοντας λοιπόν τις δύο μορφές του αλεξανδρινού στίχου, είναι προφανές 

ότι η δεύτερη μορφή, ο τρίμετρος, είναι αναγκαστικά πιο γρήγορος από τον 

                                                           
54 Ό. π., σ. 16 – 17. 
55 Βλ. Grammont Maurice, Petit traité de prosodie française, A. Colin, Paris 1965, σ. 47 – 52,  Benoit de 
Cornulier, Théorie du Vers, Editions du Seuil, Paris 1982, σ. 69 – 76, Jean-Louis Backès, Le Vers et Les 
Formes Poétiques dans la poésie française, Hachette, Paris 1997, σ. 115 – 117. 
56 Grammont Maurice, Petit traité de prosodie française, ό. π., σ. 48, Scott Clive, Vers Libre: The Emergence 
of Free Verse in France 1886 – 1914, ό. π., σ. 304, και Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του 
στίχου, ό. π., σ. 16 - 17. 
57 Στο μετρικό εγχειρίδιο του Jean –Louis Backes (Le Vers et Les Formes Poétiques dans la poésie française, 
ό. π., σ. 90) αναφέρεται με την ονομασία “ρομαντικός τρίμετρος” (trimètre romantique). 
58 Scott Clive, Vers Libre: The Emergence of Free Verse in France 1886 – 1914, Clarendon Press, Oxford 
1990, σ. 309. 
59 Αλεξάνδρα Σαμουήλ Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 19. Βλ. επίσης: Scott Clive, Vers Libre: 
The Emergence of Free Verse in France 1886 – 1914, ό. π., σ. 309, Jean-Louis Backes, Le Vers et Les 
Formes Poétiques dans la poésie française, ό. π., σ. 90 – 91 και Grammont Maurice, Petit traite de prosodie 
francaise, ό. π., σ. 53 – 58. 
60 Scott Clive, Vers Libre: The Emergence of Free Verse in France 1886 – 1914, ό. π., σ. 304. Όπως αναφέρει 
ο ίδιος μελετητής σε άλλο σημείο της μελέτης του (ό. π., σ. 309), «ο τρίμετρος παραβλέπει την ιερότητα της 
κεντρικής τομής, δημιουργώντας μια καινούργια συντακτική δομή στον στίχο, όπου η μεσαία τομή 
διασκελίζεται, ενώ ο τόνος στην έκτη συλλαβή παραγκωνίζεται, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέοι 
ρυθμικοί συνδυασμοί».    
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παραδοσιακό αλεξανδρινό τετράμετρο. Και αυτό γιατί ο τρίμετρος έχει ναι μεν τον 

ίδιο αριθμό συλλαβών αλλά όμως με μια μετρική μονάδα λιγότερη από τον 

αλεξανδρινό τετράμετρο.61 Ο Ουγκώ λοιπόν, χωρίς να αντικαταστήσει τον 

τετράμετρο στίχο με τρίμετρο, αλλά παρεμβάλλοντας στις τάξεις του αλεξανδρινού 

τετράμετρου μια σειρά από τρίμετρους, καταφέρνει να δημιουργήσει μια αντίθεση, 

η οποία προκύπτει από την εναλλαγή του ρυθμού, καθώς ένας πιο αργός ρυθμός 

παίρνει τη θέση ενός πιο γρήγορου.62  

     Αντιθέσεις στον τρίμετρο του Ουγκώ δημιουργούνται παράλληλα και από το 

γεγονός ότι οι τρεις μετρικές μονάδες που τον αποτελούν δεν έχουν πάντοτε 

τέσσερις συλλαβές η κάθε μια, αλλά υπάρχουν ποικίλοι συνδυασμοί συλλαβών, 

όπως 4-5-3, 4-3-5, 3-6-3 κτλ. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται, όπως είναι λογικό, 

επιπρόσθετες αντιθέσεις στο εσωτερικό του στίχου.63 Οι συνεχείς συνδυασμοί 

οδηγούν όχι μόνο στη διατάραξη πλέον της παραδοσιακής τομής, αλλά ακόμη και 

στην κατάργησή της σε αρκετές περιπτώσεις.64 

     Αυτές ακριβώς οι αντιθέσεις «σε συνδυασμό με τη διαφοροποίηση που 

προκαλείται από την αλλαγή ρυθμού, όταν ένας τρίμετρος παρεμβληθεί ανάμεσα 

σε τετράμετρους»,65 είναι που γοήτευσαν τον Παλαμά, ο οποίος, την περίοδο 

αυτή, αναζητά τη ρυθμική αίσθηση της σύνθεσης που επιτυγχάνεται, βεβαίως, 

μέσα από τις αντιθέσεις.66 

     Προτού προχωρήσουμε στην παράθεση τέτοιων παλαμικών τρίμετρων ή, 

ακριβέστερα, παλαμικών τριμερών δεκαπεντασύλλαβων, θα ήταν καλό να 

δώσουμε έναν ειδικότερο ορισμό για το τι είναι ένας «τριμερής στίχος». Μπορούμε 

να χαρακτηρίσουμε έναν στίχο τριμερή, εφόσον, όπως έχει αναφερθεί, διαθέτει 

«μια τριμερή δομή ανάλογη, κατά κάποιο τρόπο, με εκείνη των τρίμετρων στίχων 

του Ουγκώ».67 Να σημειωθεί στο σημείο αυτό πως η προσωδία ενός παλαμικού 

τριμερούς δεν ταυτίζεται με την προσωδία των αντίστοιχων στίχων του Ουγκώ. Σε 

                                                           
61 Α. Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 20, 25 – 26.  
62 Ό. π., σ. 20. 
63 Scott Clive, Vers Libre: The Emergence of Free Verse in France 1886 – 1914, ό. π., σ. 309, Frédéric 
Deloffre, Le Vers français, Sedes, Paris 1969, σ. 133, Benoit de Cornulier, Théorie du Vers, ό. π., σ. 101 – 
110 και Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 20. 
64 Scott Clive, Vers Libre: The Emergence of Free Verse in France 1886 – 1914, ό. π., σ. 75. Παράδειγμα 
αποτελεί ο συγκεκριμένος στίχος του Verlaine, τον οποίο χρησιμοποιεί ως παράδειγμα ο Clive: Du bout fin de 
la quenotte de ton souris. 
65 Α. Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 20. 
66 Ας θυμηθούμε τα λόγια του ίδιου του Παλαμά («Η Μετάφρασις της “Υπατίας”», ό. π., σ. 292) για τη 
δημιουργία ρυθμού μέσα από την εξισορρόπηση των αντιθέσεων: «τι αντιθέσεις φράσεως και προσωδίας, 
άλλο δρόμο να τραβάη αυτή κι άλλον εκείνη, όπως μέσα στο μελόδραμα η ορχήστρα και το τραγούδι, τι τομή 
αεικίνητη, τι στίχος άξιος της λύρας, που έχει φτερά, και δεν είναι μετρημένος με το διαβήτη» και (σ. 293) «το 
αίσθημα του ρυθμού, της “εν τη ενότητι ποικιλίας” [...] ή της “εν τοις ομοειδέσι ποικιλίας”, και των “μεταβολών 
της αρμονίας” των αρχαίων». 
67 Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 22. 
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ένα τριμερή παλαμικό στίχο ο υποχρεωτικός για τον δεκαπεντασύλλαβο τόνος 

στην έκτη ή στην όγδοη συλλαβή διατηρείται. Αντίθετα, «το στοιχείο που δεν 

μπορεί να διατηρηθεί, παρότι δεν εξαφανίζεται εντελώς -εκτός από τις ελάχιστες 

περιπτώσεις όπου η τομή πέφτει στο εσωτερικό μιας λέξης- είναι η τομή μετά την 

όγδοη συλλαβή».68 Και αυτό γιατί οι άλλες δύο τομές του τριμερούς στίχου που 

χωρίζουν τις τρεις, ανεξάρτητες σχεδόν νοηματικά, μονάδες του αναδεικνύονται 

ισχυρότερες από τη μεσαία τομή του στίχου.69 Επιπλέον, σύμφωνα με τη 

Σαμουήλ, θα πρέπει οι τρεις μονάδες που αποτελούν έναν τριμερή στίχο «να 

διαθέτουν αισθητή νοηματική ανεξαρτησία, να είναι σχεδόν τρεις ανεξάρτητες 

φράσεις». Με άλλα λόγια, όπως επισημαίνει η ίδια, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε 

τριμερείς ορισμένους στίχους των οποίων «η μια νοηματική μονάδα δεν σχετίζεται 

στενά με την άλλη, δηλαδή στίχους των οποίων η κάθε μονάδα μπορεί να υπάρξει 

ως αυτοτελής -έστω ελλειπτική- φράση».70  

     Η πρώτη περίπτωση που εντοπίζουμε στα έργα που μελετήθηκαν είναι ο πιο 

κάτω στίχος από τον Ύμνο της Αθηνάς. Στους 591 στίχους του έργου ο 

συγκεκριμένος στίχος είναι και ο μοναδικός:  
 α πέσης, | θ’ αποκοιμηθής βαθιά, | δε θα πεθάνης                      (σ. 200) 

 

     Όσον αφορά τα Τραγούδια της Πατρίδος μου και τα Μάτια της Ψυχής μου, δεν 

εντοπίστηκε καμμία περίπτωση τριμερούς στίχου.  

     Προχωρώντας με τη Φλογέρα του Βασιλιά, τα παραδείγματα τριμερών στίχων 

αυξάνονται σημαντικά. Μόνο στον «Πρώτο Λόγο» εντοπίζονται τρία τέτοια 

παραδείγματα: 

 
Και πέσαν, | προσκυνήσανε  το λείψανο, | απολύσαν  

μαντάτορα                                                                               (στ. 154-155) 

Χαροπολέμαες. |  Κ’ έξαφνα στυλώθηκες∙ |  κ’ εσύ είσαι 

που καβαλλάρης ξωτικός                                                        (στ. 225-226) 

κι ο καβαλλάρης  | ο φονιάς του δράκοντα,  | ο λεβέντης              (στ. 256) 

     Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο στίχος χωρίζεται σε τρεις, σχεδόν 

ανεξάρτητες νοηματικά, μονάδες. Στον τριμερή αυτό χωρισμό των στίχων ο ρόλος 

της στίξης είναι καθοριστικός, καθώς συμβάλλει στη δημιουργία δύο άλλων τομών 

(πέρα από τη μεσαία τομή μετά την 8η συλλαβή), οι οποίες αναδεικνύονται 

                                                           
68 Ό. π.,  σ. 23. 
69 Ό. π. 
70 Ό. π.  
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ισχυρότερες από την κεντρική τομή του στίχου. Παράλληλα, οι νοηματικές μονάδες 

που αποτελούν τους στίχους διαθέτουν αισθητή νοηματική ανεξαρτησία, 

αποτελώντας σχεδόν τρεις ανεξάρτητες φράσεις. Επιπλέον στους συγκεκριμένους 

στίχους, ο υποχρεωτικός για τον δεκαπεντασύλλαβο τόνος στην 6η (παράδειγμα 1 

και 2) ή στην 8η συλλαβή (παράδειγμα 3) διατηρείται.71 Μερικά επιπλέον 

παραδείγματα στίχων που παρουσιάζουν το συγκεκριμένο φαινόμενο είναι τα 

ακόλουθα: 

 
 όγγοι και ουρλιάζουν, | σπαρασμοί και βαργομάνε,| σάρκες  

σκίζονται λες                                                                                    (σ. 36) 

 ουβός. | Το μέγα λάγγεμα τον άδραξε, | στα δόντια 

τον έτριψε                                                                                         (σ. 46) 

βόγγοι και ουρλιάζουν, | σπαραγμοί και βαργομάν. | και ξάφνου 

στριγγιά γρικέται σάλπιγγα                                                               (σ. 46) 

ναό σου υψώνω, | ανάφτω σου λαμπάδα, | υμνολογώντας               (σ. 46) 

Σκουριάζουν τ’ άρματα, | οι πόλεμοι αλλάζουν, | οι αιώνες 

πάνε,                                                                                                (σ. 57) 

                                         μητε που του φελούσε 

το κρύο νερό, | μηδέ νερό διψούσε∙ | γύρευε αίμα.                           (σ. 74) 

πήρανε σάρκα, | γίνανε πλάσματα, | γίναν πλάστες                          (σ. 76) 

Και τίποτε άλλο.  ουβαμός και ανηξεριά. Και πάντα 

κατάχνια του έζωνε το νου,                                                            (σ. 109) 

  

     Η ύπαρξη δύο μετρικών παύσεων στο εσωτερικό ενός στίχου κάνει τον τριμερή 

του Παλαμά όχι ταχύτερο, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Ουγκώ, αλλά 

βραδύτερο από τον συνηθισμένο δεκαπεντασύλλαβο, δίνοντάς του επιπλέον, έναν 

εντελώς διαφορετικό και ξεχωριστό ρυθμό, με αποτέλεσμα τη διατάραξη της 

προσωδιακής προσδοκίας του αναγνώστη. Η αντίθεση που προκαλείται από την 

αλλαγή ρυθμού, όταν ένας τριμερής παρεμβάλλεται «στις τάξεις των ορθόδοξα 

δομημένων ιαμβικών δεκαπεντασύλλαβων, είναι ανάλογη με εκείνη που 

παρατηρείται στη στιχουργία του Ουγκώ».72 Αυτός είναι και ο λόγος που ο 

παλαμικός τριμερής περιέχει συχνά είτε την πιο σημαντική ιδέα μιας ενότητας 

                                                           
71 Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 23. 
72 Ό. π., σ. 26. 
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στίχων, είτε μιαν εικόνα απρόσμενη, αντίθετη με τα συμφραζόμενα της, 

προκαλώντας έτσι την προσοχή του αναγνώστη.73 
     Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί και ο τριμερής του Λόγου Η’: Και τίποτε άλλο. | 

 ουβαμός και ανηξεριά. | Και πάντα καταχνιά του έζωνε το νου.(σ. 109) Στον «Όγδοο 

Λόγο» ο ποιητής παρουσιάζει τα πορτρέτα δύο αντιπροσωπευτικών μορφών από 

τον αρχαίο και βυζαντινό ελληνικό πολιτισμό. Από τη μια του Λύκιου Πρόκλου, του 

τελευταίου μεγάλου νεοπλατωνικού φιλόσοφου και από την άλλη, ενός απλού, 

ανώνυμου μοναχού, από τους πολυάριθμους που φιλοξενούσαν τα διάσπαρτα σε 

όλη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία βυζαντινά μοναστήρια. Μετά την περιγραφή του 

πολυμαθέστατου και σοφού Πρόκλου, ο Παλαμάς μας μεταφέρει σε ένα 

απομονωμένο μοναστήρι, στα βάθη της Ανατολής και ειδικότερα σε ένα ξεχωριστό 

καλόγερο που πέρασε ολόκληρη τη ζωή του κλεισμένος εκεί. Σκοπός αυτής της 

αντιδιαστολής φυσικά είναι να γίνει καταφανής η διαφορά του περιεχομένου του 

πολιτισμού των δύο περιόδων. Όπως αναφέρει ο Χουρμούζιος: «Ο Όγδοος Λόγος 

είναι ο κρίσιμος μέσα στο όλο έπος. Μέσα εδώ γίνεται η αντιπαράθεση των δύο 

κόσμων με τ’ αντίπαλα ιδεώδη ηθικού βίου που τους ξεχωρίζουν. Ο εθνικός 

ειδωλολατρικός κόσμος με την πολυθεΐα του και ο χριστιανικός με σύμβολό του τη 

Μητέρα Θεού»74 Αυτήν ακριβώς την αντίθεση εξυπηρετεί και ο τριμερής στην 

συγκεκριμένη θέση. Σε σύγκριση με τον Πρόκλο, ο μοναχός δεν γνωρίζει τίποτε 

άλλο παρά μόνο τις εικόνες της εκκλησίας. Μοναδικό του σχολείο η εκκλησία. Και 

μετά τίποτε άλλο. Πέραν αυτών, τίποτε. Η εικόνα ενός απλού, αμόρφωτου 

μοναχού, η οποία αποτελεί το κεντρικότερο σημείο αυτής της ενότητας 

υπογραμμίζεται επιτυχώς από την ρυθμική αντίθεση που προκαλεί η εμφάνιση 

των τριμερών στις τάξεις των ορθόδοξων δεκαπεντασυλλάβων. 
     Επιπλέον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το παράδειγμα 5 (Σκουριάζουν τ’ 

άρματα, | οι πόλεμοι αλλάζουν, | οι αιώνες πάνε), στο οποίο  η μεσαία τομή δεν 

υπονομεύεται, αλλά καταργείται εντελώς. Οι περιπτώσεις τέτοιων στίχων είναι 

ελάχιστες. Το σπάσιμο της μεσαίας τομής οδηγεί στη δημιουργία «καθαρών»75 

τριμερών.76 

                                                           
73 Ό. π., σ. 26. 
74 Αιμίλιος Χουρμούζιος, Ο Παλαμάς και η εποχή του, ό. π., σ. 285. 
75 Ο όρος αναφέρεται από τη Σαμουήλ (ό. π., σ. 37). 
76 Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 37. Σύμφωνα με την ίδια (ό. π., σ. 41), το 

στοιχείο αυτό αποτελεί μιαν ειδοποιό διαφορά ανάμεσα στον τρίμετρο του Παλαμά και του Ουγκώ, αφού σε 
αντίθεση με τον Παλαμά, στον Ουγκώ δεν απαντώνται τριμερείς με κατάργηση της μεσαίας τομής. Για την 
κατάργηση της μεσαίας τομής στον τριμερή βλ. επίσης στο Frédéric Deloffre, Le Vers français, ό. π., σ. 132. 
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     Όσον αφορά την Ξανατονισμένη Μουσική, εντοπίστηκαν τρεις περιπτώσεις 

στίχων που πληρούν τις προϋποθέσεις ενός τριμερούς στίχου. Οι περιπτώσεις 

αυτές είναι οι εξής:     

 
Ποιητές που θάρθετε, | και πόσα θα γνωρίζετε, | όλα                   (σ. 281) 

τα μάτια του, | κ’ ένα ταξίδι ονειρεύεται, | σβύνει                          (σ. 291) 

ταξίδεψε, | κι απ’ τη στιγμή που γύρισε,| την τρώει                     (σ. 292) 

 

     Παρατηρώντας τους πιο πάνω τριμερείς στίχους διαπιστώνουμε πως η δεύτερη 

νοηματική μονάδα ορισμένων από αυτών συγκροτείται από οκτώ συλλαβές (βλ. 

στίχοι με έντονα γράμματα). Οι τριμερείς αυτοί στίχοι περιέχουν δηλαδή στο 

εσωτερικό τους ένα άρτιο, οκτασύλλαβο ημιστίχιο, ανάλογο με εκείνο του πρώτου 

ημιστιχίου ενός κανονικού δεκαπεντασύλλαβου. Όπως αναφέρει η Σαμουήλ, οι 

τριμερείς με «παρένθετο ημιστίχιο» αποτελούν ακόμη μια μετρική καινοτομία του 

Ουγκώ με την οποία εμπλούτισε τον γαλλικό αλεξανδρινό∙77 καινοτομία η οποία 

αξιοποιήθηκε εντατικά αργότερα και από άλλους μεγάλους ποιητές όπως τον 

Laconte de Lisle, τον Paul Verlaine και τον Emile Verhaeren.78 Ανάλογοι τριμερείς 

συναντώνται σποραδικά τόσο στη Φλογέρα του Βασιλιά (βλ. παραπάνω 

παραδείγματα στίχων με υπογραμμίσεις), όσο και στην Ξανατονισμένη Μουσική. Η 

παρεμβολή αυτή εντείνει περισσότερο «την προσωδιακή ενέργεια των χωρίων 

που τους περιέχουν». Η αίσθηση της μείωσης της ταχύτητας δηλαδή που 

δημιουργείται αρχικά με την παρεμβολή ενός τριμερούς στίχου που διακόπτει την 

κανονική ροή των δεκαπεντασύλλαβων, τροποποιείται κατά κάποιον τρόπο, 

καθώς ο ρυθμός ανάγνωσης της δεύτερης νοηματικής μονάδας παραπέμπει σε 

εκείνον του παραδοσιακού δεκαπεντασύλλαβου.79   

     Τέλος, στους στίχους της Ασάλευτης Ζωής δεν εντοπίστηκε καμμία περίπτωση 

τριμερούς στίχου, ενώ στους Βωμούς τρεις μόνο περιπτώσεις, χωρίς όμως να 

παρουσιάζουν οποιοδήποτε ενδιαφέρον: 

 

η τιμή κρίνος, | υάκινθος η αγάπη, | γιούλι η φτώχια                    (σ. 11) 

Μεγάλα οράματα, | επικά ταξίδια, | ρυθμισμένα 

σοφά τραγούδια                                                                              (σ. 31) 

θωριά κερένια, | πύρινη ματιά, | μέτωπο φέγγος,                           (σ. 40) 

                                                           
77 Ό. π., σ. 28 και Frédéric Deloffre, Le Vers français, ό. π., σ. 134.   
78 Frédéric Deloffre, Le Vers français, ό. π., σ. 134. 
79 Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 29.  
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ΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΣΤΙΧΟΙ 

     Το φαινόμενο του «σπασμένου» ή «ραγισμένου» στίχου1 αποτελεί ακόμα μια 

καινοτομία, σύμφωνα με τη Σαμουήλ, που υιοθέτησε ο Παλαμάς στα πλαίσια της 

προσπάθειας του, για αναμόρφωση και ανανέωση του δεκαπεντασύλλαβου. 

Πρόκειται για ένα στίχο, του οποίου βασικό χαρακτηριστικό είναι η μετακίνηση της 

μεσαίας τομής σε διάφορα σημεία του. Το μετρικό αυτό μέσο αποτελεί μια 

καινοτομία την οποία καθιέρωσε πρώτος στη γαλλική στιχουργία ο Β. Ουγκώ για 

τις ανάγκες του δράματος.2 Όπως αναφέρει η Κατσιγιάννη, «ο Hugo τάσσεται 

υπέρ του έμμετρου δράματος εισάγοντας ένα μέτρο λιγότερο άκαμπτο και 

αυστηρό. Πρόκειται για τον αποκαλούμενο «vers brisé», τον ραγισμένο ή 

σπασμένο στίχο, ο οποίος έχει υποστεί κάποια ρήγματα στον μετρικό του ρυθμό 

από την επέμβαση του προσωπικού ρυθμού του ποιητή στο μετρικό σχήμα. Ο 

στίχος του Hugo αποτελεί την εποχή αυτή την πιο τολμηρή απόπειρα μετρικής 

χαλάρωσης».3 Ο Ουγκώ δηλαδή, για να επιτύχει μια φυσικότερη θεατρική γλώσσα 

μετακινεί τη σταθερή τομή από την 6η συλλαβή σε οποιαδήποτε συλλαβή του 

αλεξανδρινού στίχου. Συνηθέστερα, η τομή εμφανίζεται μετά την 2η, 3η και 4η 

συλλαβή, αν και μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε σημείο του στίχου, από την 

1η μέχρι και την 11η συλλαβή.4  

     Εκτός λοιπόν από τους τριμερείς στίχους, για τους οποίους έγινε λόγος 

προηγουμένως, ο Παλαμάς φαίνεται να οικειοποιείται για ακόμη μια φορά την 

καινότροπη ρυθμοποιία του Γάλλου ποιητή, με στόχο την επίτευξη της 

«πολυτρόπου αρμονίας» του Κάλβου και της ρυθμικής ποικιλίας στον 

δεκαπεντασύλλαβο. Όπως αναφέρει η Κατσιγιάννη, οι καινοτομίες του Ουγκώ 

«συνίστανται στη συνειδητή εξασθένιση της τομής που επιτυγχάνεται με τη 

μετακίνηση της σε διάφορα σημεία του στίχου, στην ευρύτατη χρήση του 

διασκελισμού, που δημιουργεί μια μεγάλη διαταραχή ή ασυμφωνία ανάμεσα στη 

συντακτική και στη μετρική ενότητα και στην εκτεταμένη χρήση του τρίμετρου».5 

                                                           
1 Οι όροι αυτοί αναφέρονται στις μελέτες των Α. Κατσιγιάννη («Μορφικές μεταρρυθμίσεις στην ελληνική 
ποίηση του τέλους του 19

ου και των αρχών του 20
ού αιώνα», Παλίμψηστον, τχ. 5, Δεκ. 1987, σ. 159) και Α. 

Σαμουήλ (Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 37). Οι δύο όροι μεταφράζουν τον αντίστοιχο γαλλικό 
όρο «vers brisé». Να σημειωθεί επίσης ότι στον παλαμικό στίχο η μοναδική μελετήτρια που ασχολήθηκε και 
εντόπισε πρώτη την ανάλογη τεχνική του Ουγκώ ήταν η Αλεξάνδρα Σαμουήλ. 
2 Αλεξάνδρα Σαμουήλ, «Παλαμάς και Ουγκώ. Στιχουργικές παρατηρήσεις», ό. π., σ. 543 (= Ο Παλαμάς και η 
κρίση του στίχου, ό. π.,σ. 38) και Frédéric Deloffre, Le Vers français, ό. π., σ. 127 – 128. 
3 Α. Κατσιγιάννη, «Μορφικές μεταρρυθμίσεις στην ελληνική ποίηση του τέλους του 19

ου και των αρχών του 
20ού αιώνα», ό. π., σ. 159 
4 Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 37. Περισσότερα για τον «vers brisé» βλ. 
πρόχειρα το «Le vers brisé et le drame» στο Frédéric Deloffre, Le Vers français, ό. π.,σ. 126 – 136.  
5 Άννα Κατσιγιάννη, «Μορφικές μεταρρυθμίσεις στην ελληνική ποίηση του τέλους του 19

ου και των αρχών του 
20ού αιώνα», ό. π., σ. 160. 
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Ανάλογα στοιχεία συναντάμε και στον στίχο του Παλαμά, ο οποίος εντάσσει αυτές 

τις καινοτομίες στον στίχο του, χωρίς όμως να χάνει την «ισορροπία στην 

αναλογία νεωτεριστικών επεμβάσεων και πιστότητας προς την παραδοσιακή 

στιχουργική», αφού καλλιεργεί ταυτόχρονα και την κανονική παραδοσιακή μορφή 

του δεκαπεντασύλλαβου. Κάτι ανάλογο, αναφέρει η Κατσιγιάννη, συμβαίνει και 

στην περίπτωση του Ουγκώ, συνδυάζοντας παράδοση και μετρική καινοτομία.6 

     Το φαινόμενο του σπασμένου στίχου, το οποίο εμφανίζεται κυρίως στη 

Φλογέρα του Βασιλιά, αποτελεί ένα κράμα, όπως είπαμε, μετρικών φαινομένων. 

Φαινόμενα όπως είναι αυτό του διασκελισμού (εσωτερικός και εξωτερικός), του 

τριμερούς στίχου, καθώς και αυτό της υπονόμευσης και κατάργησης της μεσαίας 

τομής πρωταγωνιστούν. Συγκεκριμένα, η μετακινούμενη τομή σε διάφορες 

συλλαβές του στίχου, καθώς επίσης και ο διασκελισμός «είναι πρακτικές 

αλληλένδετες, η χρήση των οποίων κάνει τον στίχο πιο ευλύγιστο, πιο 

εύκαμπτο».7 Στα αποσπάσματα με σπασμένους στίχους τα συγκεκριμένα 

φαινόμενα είναι τόσο έντονα και συνεχόμενα, που εύκολα κανείς μπορεί να 

παρατηρήσει την αισθητή ρυθμική αναστάτωση που προκαλούν. Ο στίχος στα 

χωρία αυτά γίνεται πολύ πιο αφηγηματικός και πεζός, αφού η εκφορά του είναι 

πολύ πιο κοντά στη καθημερινή ομιλία, παρά στον ποιητικό λόγο. Όπως αναφέρει 

η Σαμουήλ, «τόσο ο σπασμένος στίχος, όσο και η συχνή χρήση του διασκελισμού 

προκύπτουν ως αποτέλεσμα μιας επαναστατικής για την εποχή αντίληψης για τον 

στίχο: ότι η γλώσσα πλέον είναι εκείνη που επιβάλλει τη δομή και τους 

περιορισμούς της»8 στην οργάνωση του στίχου, και όχι το μέτρο.  

     Παραθέτοντας μόνο χαρακτηριστικά παραδείγματα του σπασμένου στίχου και 

χωρίς να μιλά άμεσα για αυτόν κατονομάζοντάς τον, ο Πολίτης αναφέρεται στο 

συγκεκριμένο μετρικό φαινόμενο. Συγκεκριμένα, ο Πολίτης, μιλώντας για τον στίχο 

της Φλογέρας του Βασιλιά και των Βωμών κάνει λόγο για συχνά διασκελίσματα και 

παύσεις σε μέρη του στίχου όπου δεν τις περιμένουμε. Έτσι στον συγκεκριμένο 

δεκαπεντασύλλαβο παρατηρείται «ποικιλία σε δευτερεύουσες τομές μέσα σ’ ένα 

στίχο».9 Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να πούμε πως οι τομές που εμφανίζονται 

στον σπασμένο στίχο δεν αποτελούν δευτερεύουσες τομές. Αντίθετα, όπως 

σημειώνει η Σαμουήλ, «δευτερεύουσα τομή καθίσταται η κανονική τομή του 

στίχου», μετά την όγδοη συλλαβή. Και αυτό γιατί οι τομές που δημιουργούνται σε 

                                                           
6 Ό. π., σ. 160. 
7 Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 42. 
8 Ό. π., σ. 42. 
9 Λίνος Πολίτης, Μετρικά, ό. π., σ. 70 – 72. Για την διαπίστωση αυτή του Πολίτη βλ. επίσης και στο Αλεξάνδρα 
Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 42. 
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έναν σπασμένο στίχο αποδεικνύονται ισχυρότερες από την κανονική τομή, 

καθιστώντας την έτσι την ίδια δευτερεύουσα.10  

     Το φαινόμενο του σπασμένου στίχου δεν εντοπίζεται πουθενά στις τρεις 

πρώτες συλλογές, Τα τραγούδια της πατρίδος μου, ο Ύμνος της Αθηνάς και Τα 

Μάτια της Ψυχής μου. Άλλωστε, τα ποσοστά τόσο της κατάργησης της μεσαίας 

τομής, όσο και του διασκελισμού στις συλλογές αυτές είναι μικρά. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό των στίχων διατηρούν ανέπαφη τη μεσαία τομή.  

     Για πρώτη φορά λοιπόν, το φαινόμενο των σπασμένων στίχων κάνει την 

εμφάνισή του στη Φλογέρα του Βασιλιά: 

 

Και πέσαν, |  προσκυνήσανε το λείψανο, |  απολύσαν 

μαντάτορα, |  το  μήνυμα να πάη του Παλιολόγου. 

Και σίμωσε κι ο  ογοθέτης |  κ’ έκαμε πως θέλει 

ν’ απλώση προς το σκέλεθρο |  το χέρι για να βγάλη 

την περιπαίχτρα τη φλογέρα από το στόμα του∙ |  όμως 

δεν πρόφτασε το χέρι του  |  να  γγίξη τη φλογέρα∙ 

τους συνεπαίρνει απίστευτο γρίκημα, |  πιο μεγάλο 

θάμα∙ |  η φλογέρα, και μιλά                                     (σ. 31) 

 

                         Και να! | Και να η πομπή, και μπαίνει 

στο χάλασμα. |  Πάντ’ ανοιχτός ο τάφος, | προς τον τοίχο 

πάντα και ορθό το σκέλεθρο. | Στο στόμα του η φλογέρα 

πάντα. | Τα χέρια, βασιλιά, προς το λείψανο απλώνεις. 

Του κάκου. | Μόλις τάγγιξαν τα χέρια σου, | στο χώμα 

Το λείψανο σωριάζεται, χώμα. | Σε κείνο απάνου 

 ουβή η Φλογέρα η μουσική, | για πέταμα καλάμι                     (σ. 147)
11 

 

     Όπως φαίνεται από τα παραπάνω αποσπάσματα, ο σπασμένος 

δεκαπεντασύλλαβος «συχνά οργανώνεται σε περιόδους μερικών αράδων».12 Οι 

περίοδοι αυτοί, όπως αναφέρει η Σαμουήλ, «εντυπωσιάζουν για την ποικιλία 

ρυθμού τους, χάρη στη διαφορετική σε κάθε στίχο θέση της τομής». Η τομή, όπως 

παρατηρούμε, μετακινείται σε οποιοδήποτε σημείο του στίχου, από τη δεύτερη 

συλλαβή (πάντα. | Τα χέρια, βασιλιά, προς το λείψανο απλώνεις) μέχρι και την 14η (την 
                                                           
10 Ό. π., σ. 42 
11 Παραθέτω τα παραπάνω χωρία από τη Σαμούηλ (Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 40 – 41). 
12 Ό. π., σ. 41. 
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περιπαίχτρα τη φλογέρα από το στόμα του∙ | όμως) Παράλληλα, στενά συνδεδεμένο με 

τον σπασμένο στίχο είναι, όπως προαναφέρθηκε, και το φαινόμενο του 

διασκελισμού (εσωτερικού και εξωτερικού). Μάλιστα, οι συγκεκριμένοι εξωτερικοί 

διασκελισμοί (στ. α 154, α 156, α 157, α 158, α 160) είναι εντονότατοι, με 

αποτέλεσμα να ενδυναμώνεται σε μεγάλο βαθμό η ένταση ανάμεσα στο μετρικό 

και το νοηματικό σύστημα. Τέλος, από τα πιο πάνω αποσπάσματα γίνεται εύκολα 

αντιληπτό ότι οι περίοδοι που καλύπτουν οι σπασμένοι δεκαπεντασύλλαβοι 

διαφέρουν από τους υπόλοιπους στίχους του παλαμικού έργου όχι τόσο λόγω του 

διαφορετικού ρυθμού τους, όσο «λόγω της απλούστερης, της λιτότερης 

οργάνωσης της γλώσσας τους».13 Με τη «συστηματική χρήση του διασκελισμού, 

αποφεύγεται, σε μεγάλο βαθμό η τεχνητότητα της σύνταξης των φράσεων, 

φαινόμενο συνηθισμένο στον έμμετρο στίχο εξαιτίας των μετρικών 

καταναγκασμών», δημιουργώντας έτσι την αίσθηση της απλότητας και της 

φυσικότητας.14  

     Τις πιο πάνω προϋποθέσεις φαίνεται να πληρούν επίσης και τα παρακάτω 

αποσπάσματα από τη Φλογέρα του Βασιλιά: 

 
και πότε είν’ από σύγνεφα κοπάδι, | πότε δάσος, 

και πότε αστράφτει,| και η βροντή προσμένεις να βροντήση 

και πότε είναι το γυάλισμα μιας λίμνης,| και σιμώνει, 

κ’ είναι περπάτημα στρατού | κι αρμάτων είναι λάμψη.                 (σ. 95) 

 

Κυβερνήτης και φροντιστής.| Και του είπα: | «Τράβα, αφέντης, 

κυβέρνα και βασίλευε για με,| σαν να μην είμουν 

εγώ,| σα να γεννήθηκες εσύ στο θρόνο!» | Μόνο 

πως δεν του είπα: | «Τράβα ομπρός! | Κ’ εγώ θα σ’ αγναντεύω 

ήσυχα και σπουδαχτικά.| Και θα αγναντεύω σε,| όχι 

για να προβάλω σου κριτής | και να σε στεφανώσω 

με τα στεφάνια που φορούν | του τσίρκου οι νικητάδες∙                (σ. 119) 

 

      

                                                           
13 Ό. π., σ. 42. 
14 Ό. π., σ. 43. 
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     Όσο αφορά το πέμπτο κατά σειρά έργο, τους Βωμούς, το φαινόμενο του 

σπασμένου στίχου εμφανίζεται σπανίως. Οι ελάχιστοι περίοδοι στίχων στους 

οποίους μπορεί να θεωρηθεί ότι απαντάται το φαινόμενο είναι οι εξής:  

 
  ερανοί εσείς ταξιδευτές | κ’ εσείς, τα χελιδόνια  

του μάρτη,| δόστε μου την τόλμη του φτερού, να φέρω  

μιαν αύρα σαν από άνοιξη,| και σα φωλιά ένα χτίσμα,  

να της κάμω ανάσαμα την αύρα,| και το χτίσμα  

παλάτι να υψωθή από με, | να τη θρονιάσω                               (σ. 12)
 15

 

 

     Τέλος, το συγκεκριμένο μετρικό φαινόμενο δεν εντοπίζεται καθόλου στην 

Ασάλευτη Ζωή, ενώ στην Ξανατονισμένη Μουσική, απαντάται τέσσερις φορές σε 

ξεχωριστά ποιήματα της συλλογής. Τα αποσπάσματα αυτά δεν εκτείνονται σε 

μεγάλο αριθμό στίχων, αφού τα ποιήματα που αποτελούν τη συλλογή είναι στην 

πλειοψηφία τους ολιγόστιχα. Παραθέτω τις τέσσερεις περιπτώσεις: 

 

τα γαλανά φεγγόβολα,| καιρούς, επίγεια, ουράνια, 

της ζωής όλες τις χαρές τις πλανερές, | όλα όσα 

ξανοίγει με τα μάτια του κανείς,| δε τα ζηλεύει 

κι όλο ζητά | κι όλο καλνά κάποιον που πάντα λείπει.                  (σ. 282) 

 

Κάποτε η μάννα μου έρχεται,| το λύχνο υψώνει 

στην όψη μου,| και βλέποντας τον ίδρω που με βρέχει: 

« ιατί παιδί μου, δεν κοιμάσαι; | Είσαι άρρωστο;» | ρωτάει. 

Από την καλοσύνη της συγκινημένος,| το ’να 

το χέρι μου στο μέτωπο,| και στην καρδιά μου τάλλο, 

«Μάννα, της λέω, με το  εό | μάχομαι αυτή τη νύχτα».               (σ. 285) 

 

                                               Φίλοι, | όμοια του κάκου 

τ’ αγκάλιασμα είναι και για σας.| Τα βλέμματα, τα χέρια 

που σφίγγονται,| ίσα ολόισα στην ψυχή δεν τα πάει 

δρόμος κανείς.| Και δε μπορεί κανείς να βάλη μέσα 

στο χέρι την καρδιά,| κανείς μέσ’ στου ματιού τα βάθη 

τ’ απέραντα του λογισμού.                                                            (σ. 300) 

                                                           
15 Επιπλέον περιπτώσεις στίχων στις σελίδες: 31, 33, 46, 49, 52, 53, 55, 62. 
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«Πεθαίνω!» | προτού σμίξουν οι καρδιές σας,| οι αγκαλιές σας 

κουράζονται∙ | τα χείλια σας δε μπορούν τίποτ’ άλλο 

παρά να καίνε το ένα τ’ άλλο.| Αλίμονο! |τάχα είναι, 

είναι μονάχα ανήσυχες | παραφορές του πόθου 

που τ’ ακατόρθωτο ζητάει | συνταίριασμα να κάμη, 

ανάμεσ’ απ’ τα σώματα, των ψυχών.| Χωρισμένοι                  (σ. 301) 

 

     Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε, το φαινόμενο του «σπασμένου στίχου», 

εντοπίζεται κυρίως στα τρία τελευταία παλαμικά έργα (Φλογέρα του Βασιλιά, 

Βωμοί, Ξανατονισμένη Μουσική), πράγμα το οποίο είναι απολύτως λογικό, αφού η 

επιτυχία του μετρικού αυτού μέσου προϋποθέτει άριστη στιχουργική δεξιοτεχνία 

και εμπειρία. Ο Παλαμάς με έντεχνο τρόπο συνδυάζοντας τρία άλλα μετρικά 

φαινόμενα επιτυγχάνει να εντάξει στον στίχο του ένα καινούργιο για τα ελληνικά 

δεδομένα μετρικό φαινόμενο επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο για ακόμη μια 

φορά την πολυπόθητη καλβική πολυτροπία στον δεκαπεντασύλλαβό του. Ο 

ρυθμός διαταράσσεται αισθητά, ενώ ο ποιητικός λόγος οργανώνεται με τέτοιο 

τρόπο, ώστε σύνταξη και μέτρο να έρχονται σε σύγκρουση. Ο Ρώσος 

φορμαλιστής Boris Tomashevsky, αναφερόμενος στον στίχο και το μέτρο, 

αποδέχεται τη στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσά τους, και μιλά για τον 

δεσμευτικό χαρακτήρα του μέτρου, λέγοντας ότι «το μέτρο αποτελεί τον κανόνα 

στον οποίο υπακούει η ποιητική γλώσσα».16 Στην περίπτωση όμως του Παλαμά 

φαίνεται να συμβαίνει το αντίθετο. Η ένταξη του φαινομένου του σπασμένου 

στίχου στα παλαμικά έργα αναγκάζει το μέτρο να υπακούει πλέον στην ποιητική 

γλώσσα και όχι η γλώσσα στο μέτρο.        

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
16 Tomashevsky Boris, «Περί του στίχου» στο Θεωρία λογοτεχνίας. Κείμενα των Ρώσων φορμαλιστών, 
Οδυσσέας, Αθήνα 1995, σ. 170. 
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ΑΝΑΠΑΙΣΤΙΚΟΙ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 
     Το τελευταίο μετρικό φαινόμενο που θα εξετάσουμε είναι οι αναπαιστικοί 

βηματισμοί. Ο τονισμός της τρίτης και ενδέκατης συλλαβής (της τρίτης συλλαβής 

δηλαδή του δεύτερου ημιστιχίου) συμβάλλει στη δημιουργία ενός αναπαιστικού 

χρωματισμού μέσα στον ιαμβικό ρυθμό κλονίζοντάς τον αισθητά.  

     Τέτοιοι «παρατονισμοί» δεν εμφανίζονται στα τέσσερα πρώτα παλαμικά έργα 

που εξετάζονται. Αντίθετα, το μετρικό αυτό φαινόμενο αρχίζει να απαντάται 

σποραδικά στους στίχους της Φλογέρας του Βασιλιά. Σύμφωνα με τον Πολίτη οι 

αναπαιστικού βηματισμού στίχοι στην Φλογέρα του Βασιλιά είναι πολύ σπάνιοι, 

αφού μπορεί κανείς να διαβάσει σελίδες ολόκληρες, όπως αναφέρει, χωρίς να 

τους συναντήσει.1 Πράγματι, η μετρικολογική έρευνα που έγινε στο έργο της 

Φλογέρας επιβεβαιώνει την πιο πάνω διαπίστωση. Συγκεκριμένα, εμφανίζονται 21 

περιπτώσεις στίχων που παρουσιάζουν το συγκεκριμένο φαινόμενο, είτε στο 

πρώτο ημιστίχιο, είτε στο δεύτερο. Οι περιπτώσεις αυτές αναλογούν μόλις στο 

0,5% των στίχων. Σκορπισμένοι καθώς είναι όμως ανάμεσα στους υπόλοιπους 

ιαμβικούς δεκαπεντασύλλαβους, δημιουργούν μιαν ιδιαίτερη εντύπωση και 

ξαφνιάζουν με την απότομη αλλαγή του ιαμβικού ρυθμού, δίνοντάς του ένα 

ξεχωριστό χρωματισμό.2 Όπως αναφέρει ο I. A. Richards, το στοιχείο της 

έκπληξης διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στον ρυθμό. Και αυτό γιατί ο 

«ρυθμός και το μέτρο βασίζονται πάνω στην επανάληψη και την προσδοκία». 

«Όλα τα ρυθμικά και μετρικά αποτελέσματα», όπως εξηγεί ο ίδιος, «εκπορεύονται 

από την αναμονή. Κατά κανόνα αυτή η αναμονή είναι ασύνειδη». Επομένως μια 

ξαφνική αλλαγή ή μεταβολή στον αναμενόμενο και προσδοκώμενο στο αυτί ρυθμό 

ξαφνιάζει αφού διαταράζει τον υφιστάμενο ρυθμό.3 Αυτό ακριβώς συμβαίνει και 

στις περιπτώσεις των αναπαιστικών βηματισμών. Οι παρατονισμοί αυτοί σκόρπιοι 

καθώς είναι μέσα στους ιαμβικούς στίχους μεταβάλλουν ξαφνικά και 

“καταστρέφουν” κατά κάποιο τρόπο τον υφιστάμενο ιαμβικό ρυθμό με αποτέλεσμα 

να προκαλέσει εντύπωση και έκπληξη στο αυτί του αναγνώστη.    

     Αναπαιστικό βηματισμό μπορούμε να διακρίνουμε τόσο στο πρώτο ημιστίχιο 

(με παρατονισμό στην τρίτη συλλαβή): 

 
απ’ αυτόν και το κύλισμα της πέτρας και το ανάστα                      (σ. 16) 

                                                           
1 Λ. Πολίτης, Μετρικά, ό. π., σ. 68 
2 Ό. π., σ. 69. 
3 I. A.Richards, «Ρυθμός και μέτρο», (μτφ.: Λάμπης Καψετάκης), Ποίηση, τχ. 13, (Άνοιξη – Καλοκαίρι 1999), σ. 
214 – 226. 
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ασικρίτες, δομέστικοι, πρωτοστρατόροι, αρχόντοι                         (σ. 29) 

Κ’ ένα σάλεμα σάλεψε στα ολόβαθα του νού τους                         (σ. 30) 

το δαρμό, το βασάνισμα, το πλήγιασμα, την τύφλα                         (σ. 39) 

 λοι εσείς, τα τραπέζια μου που κάθησ’ ακουμπώντας                 (σ. 45) 

Που το κάστρο της έχτισε στο βράχο της Αθήνας                           (σ. 54) 

ο στρατιώτης ο Έλληνας λογιέται αρχιτεχνίτης                              (σ. 64) 

Ρεματιές, παραπόταμα, ποτάμια, από την ώρα                               (σ. 72) 

ξαφνοχτύπητος έπεφτε σαν απ’ αστροπελέκι                                 (σ. 74) 

 α ξεσπάσουν τα σύγνεφα.  α βρέξουν τα βουλκάνα                  (σ. 135) 

 

όσο και στο δεύτερο (με παρατονισμό στην ενδέκατη συλλαβή): 

 

Σαν έρθη από βροχόνερο μανιωμένο ποτάμι                                 (σ. 17) 

δεν είδα την ανάπαψη, δε με γνώρισες ύπνε                                   (σ. 30) 

Κ’ εσ’ είσαι που ξεψύχαγες, και προτού ξεψυχήσης                       (σ. 33) 

στο Μάρτιο Κάμπο κοίτεται μισερή, ξεσκισμένη                            (σ. 52) 

Ρώμη, δε στάθηκε σ’ εσέ, δε σε ωρέχτηκε, Πόλη                           (σ. 52) 

Και τα λιβάδια ολόδροσα, χαμηλά τα λαγκάδια                             (σ. 70) 

Κι όπως τα πονηρά στοιχιά, δαμασμένα, σφιγμένα                      (σ. 124) 

τα κάστρα, κάστρωνε και οχτρών πατητή, καταλύτη                    (σ. 130) 

Σοφοί, στα πλήθη ανάμεσα, διαλεμένοι γυρίζουν                         (σ. 143) 

 

     Οι αναπαιστικοί βηματισμοί στους στίχους ολόκληρης της Φλογέρα του Βασιλιά 

δημιουργούν στον αναγνώστη την εντύπωση ότι πρόκειται για «ηχηρές νότες από 

χάλκινη σάλπιγγα», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πολίτης, «που δίνουν έναν 

ιδιαίτερο χρωματισμό όταν μπαίνουν με κάποια φειδώ και στην κατάλληλη θέση, 

ένα μέσο δραστικό, που ωστόσο στα χέρια ενός μέτριου τεχνίτη θα μπορούσε να 

φέρη καταστροφές».4 

     Και πράγματι, ο Παλαμάς επιτυγχάνει να χρησιμοποιήσει και να εντάξει με 

αρμονία και σύνεση το καινούργιο αυτό μέσο στους ιαμβικού ρυθμού στίχους του, 

χωρίς οποιεσδήποτε υπερβολές. Με τη χρήση αναπαιστικών τονικών σχημάτων, ο 

Παλαμάς επιτυγχάνει να διασαλεύσει την ιαμβική μονοτονία και να δώσει στον 

στίχο του το στοιχείο που αποζητούσε, τη ρυθμική ποικιλία. Όπως υποστηρίζει ο 

Αμερικανός θεωρητικός της λογοτεχνίας Robert Scholes, «κάθε απόλυτα κανονικό 

                                                           
4 Ό. π., σ. 69. 
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μέτρο γρήγορα γίνεται βαρετό μέσω της επανάληψης». Ένας απλός τρόπος για να 

σπάσει η μονοτονία αυτή είναι, σημειώνει, να εντάξουμε στο ήδη υπάρχον μέτρο 

του ποιήματος ένα καινούργιο, διαφορετικό είδος πόδα για να υπάρξει μια 

προσωρινή αλλαγή και ποικιλία στον ρυθμό.5 Αυτό ακριβώς γίνεται στην 

περίπτωση του παλαμικού στίχου. Η παρεμβολή ενός αναπαιστικού πόδα έρχεται 

να εμποδίσει, έστω και προσωρινά, τη μονοτονία που δημιουργείται από την 

επανάληψη εκατοντάδων δεκαπεντασύλλαβων με τον ίδιο ιαμβικό ρυθμό. 

     Η διαπίστωση συνύπαρξης ιαμβικών και αναπαιστικών τονικών σχημάτων στον 

ίδιο στίχο παραπέμπει στους Ιάμβους και ανάπαιστους, «για τη συγγραφή των 

οποίων καθοριστική υπήρξε η ώθηση που έδωσαν στον Παλαμά οι αναπαιστικού 

βαδίσματος επτασύλλαβοι του Κάλβου».6 Άλλωστε, όπως προαναφέρθηκε, οι 

μετρικοί πειραματισμοί του Παλαμά οφείλουν πολλά στην πολύτροπη στιχουργία 

του Κάλβου. Ωστόσο, και αυτή η ανάμιξη ιαμβικού και αναπαιστικού ρυθμού στη 

Φλογέρα του Βασιλιά θα μπορούσε να συσχετιστεί, όπως υποστηρίζει η Σαμουήλ, 

με τον δωδεκασύλλαβο του Ουγκώ.7 Είναι πολύ πιθανόν, όπως αναφέρει η ίδια, 

«ένας τόσο ευαίσθητος σε προσωδιακά θέματα αναγνώστης, όπως ο Παλαμάς, να 

είχε διακρίνει αυτήν την, έστω λανθάνουσα για τους Γάλλους μετρικούς,8 

ιαμβοαναπαιστική δομή του αλεξανδρινού του Ουγκώ, η οποία σε συνδυασμό με 

τους επτασύλλαβους του Κάλβου να τον ώθησε στη δημιουργία των αναπαιστικού 

βηματισμού δεκαπεντασύλλαβων της Φλογέρας του Βασιλιά».9 Στα πρότυπα αυτά 

του γαλλικού αλεξανδρινού στίχου ανάγει το φαινόμενο των αναπαιστικών 

βαδισμάτων και ο Πολίτης, ο οποίος αναφέρει συγκεκριμένα: «θα τον βοήθησε 

[τον Παλαμά] όμως σ’ αυτό [τον αναπαιστικό βηματισμό] και το παράδειγμα του 

γαλλικού αλεξανδρινού στίχου, που δέχεται κανονικά τον τόνο και στην 3η 

συλλαβή».10 

     Μιλώντας για τους αναπαιστικούς βηματισμούς της Φλογέρας, ο Πολίτης 

θεωρεί ότι οι στίχοι που περιέχουν το συγκεκριμένο φαινόμενο ανακαλούν και τους 

ανάλογους χαρακτηριστικούς παρατονισμούς των βυζαντινών 

δεκαπεντασυλλάβων.11 Συγκεκριμένα, ο Παλαμάς με τους παρατονισμούς αυτούς, 

                                                           
5 Robert Sholes, Στοιχεία της ποίησης, ό. π., σ. 89. 
6 Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π., σ. 30. Βλ. επίσης: Λ. Πολίτης, Μετρικά, ό. π., 
σ. 70. 
7 Αλεξάνδρα Σαμουήλ, «Παλαμάς και Ουγκώ. Στιχουργικές παρατηρήσεις», ό. π.,σ. 539 (= Ο Παλαμάς και η 
κρίση του στίχου, ό. π., σ. 30). 
8 Περισσότερα βλ. ό. π., σ. 30 – 34. 
9 Ό. π., σ. 34. 
10 Λ. Πολίτης, Μετρικά, ό. π., σ. 70. 
11 Ό. π., σ. 70. Η παρατήρηση αυτή αναφέρεται επίσης στις μελέτες των Σαμουήλ (Ο Παλαμάς και η κρίση του 
στίχου, ό. π., σ. 34) και Δεληγιαννάκη («Οι δεκαπεντασύλλαβοι της Φλογέρας του Βασιλιά», ό. π., σ. 341). 

ΑΝ
ΔΡ
ΕΑ
Σ Π
ΑΡ
ΙΔΗ

Σ



223 

 

πολύ πιθανόν να υπαινίσσεται το βυζαντινό έπος του Διγενή Ακρίτα και 

συγκεκριμένα την κοντινότερη παραλλαγή στο αρχικό έπος, που μας παραδίδει το 

χειρόγραφο της μονής Grottaferrata. Όπως αναφέρει ο Πολίτης σε άλλη εργασία 

του για το έργο του Διγενή Ακρίτα, «τονίζει πολύ συχνά, και αντίθετα προς το 

βασικό ιαμβικό ρυθμό του στίχου, την 3η συλλαβή ( του α΄ ή του β΄ ημιστιχίου), 

δημιουργώντας έτσι έναν παρατονισμό “αναπαιστικό”. Το φαινόμενο είχε 

επισημανθεί γενικότερα για τον δεκαπεντασύλλαβο των βυζαντινών λόγιων∙ αλλά 

στην παραλλαγή της Grottaferrata παρουσιάζεται με τέτοια συχνότητα, ώστε να 

μην αποτελεί πια εξαίρεση αλλά χαρακτηριστική ιδιοτυπία της παραλλαγής».12 

Σύμφωνα με τον ίδιο μελετητή η «αναπαιστική αυτή παρέκκλιση» δεν οφείλεται 

στην αδεξιότητα των βυζαντινών ποιητών ή στην επιθυμία τους να σπάσουν την 

όποια μονοτονία δημιουργούνταν στα έργα τους, αλλά αποτελεί «δείγμα 

αρχαιότητας και πως η καθαρά ιαμβική μορφή του στίχου υπήρξε το τελικό 

αποτέλεσμα μιας αδιάκοπης επεξεργασίας στη διάρκεια αιώνων ολόκληρων».13 

     Παράλληλα με τους βυζαντινούς δεκαπεντασύλλαβους, δεν θα πρέπει να 

παραλείψουμε και τη συμβολή του ιταλικού ενδεκασύλλαβου του Σολωμού, που 

και αυτός ποικίλει τον ρυθμό του με τον τονισμό της τρίτης συλλαβής.14 

     Τέλος, στη γένεση αυτής της «στιχουργικής ιδιοτροπίας» της Φλογέρας του 

Βασιλιά, ίσως να επηρέασαν και οι ομηρικές μεταφράσεις του Πολυλά, που μαζί με 

άλλους έντονους παρατονισμούς, παρουσιάζουν, όπως αναφέρει η Δεληγιαννάκη, 

τον συγκεκριμένο τονισμό της 3ης και 11ης συλλαβής.15 

     Περνώντας στο επόμενο έργο, τους Βωμούς, η μετρικολογική ανάλυση μας 

οδήγησε σε 68 περιπτώσεις, κατέχοντας το 2,4% των συνολικών στίχων. Τα 

αποτελέσματα αυτά οδηγούν, τεκμηριωμένα πλέον, στην επιβεβαίωση της 

διαπίστωσης που είχε κάνει, αρκετά χρόνια πριν, ο Πολίτης, αναφέροντας ότι ενώ 

μπορεί κανείς να διαβάσει ολόκληρες σελίδες στη Φλογέρα του Βασιλιά και να μην 

συναντήσει τέτοιου είδους παρατονισμούς, στους Βωμούς οι περιπτώσεις 

πληθαίνουν.16 Ωστόσο, η μετρικολογική ανάλυση των στίχων της συλλογής οδηγεί 

σε μια ελαφρώς διαφοροποιημένη και πάλι διαπίστωση από εκείνη του Πολίτη, ο 

οποίος αναφέρει συγκεκριμένα ότι, «[οι παρατονισμοί] πληθαίνουν [στους 

                                                           
12 Λίνος Πολίτης, «Νεώτερες απόψεις για τη γέννηση και τη δομή του δεκαπεντασύλλαβου», ό. π., σ. 215. 
13 Ό. π., σ. 215. 
14 Λ. Πολίτης, Μετρικά, ό. π., σ. 70. 
15 Ναταλία Δεληγιαννάκη, «Οι δεκαπεντασύλλαβοι της Φλογέρας του Βασιλιά», ό. π., σ. 341. Ο ίδιος ο 
Παλαμάς («Η μετάφρασις της Υπατίας», ό. π., σ. 289 – 290) άλλωστε αναφέρει τον Πολυλά ως πηγή 
έμπνευσης του: «Αλλά στον Πολυλά, στο δημιουργικό μεταφραστή της Οδύσσειας, της Ιλιάδος και του 
Αμλέτου, ταιριάζει η δόξα πως μας επλούτισεν όχι με νέα μέτρα, αλλά πολύ τελειώτερα, με νέους ρυθμούς στα 
ίδια παλαιά μέτρα. Ο δεκαπεντασύλλαβος του Πολυλά είναι όλος κίνησις, όλος έκφρασις, όλος ψυχή».  
16 Λ. Πολίτης, Μετρικά, ό. π., σ. 68. 
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Βωμούς] με κάπως, φαίνεται, πιο συχνόν τον τέτοιο τονισμό στο δεύτερο 

ημιστίχιο».17 Η διαφοροποίηση έγκειται στο γεγονός ότι από τις 68 περιπτώσεις 

που εντοπίστηκαν στους 2809 στίχους που εξετάστηκαν, οι 37 γίνονται στο πρώτο 

ημιστίχιο και οι 31 στο δεύτερο. Επομένως, όσον αφορά τουλάχιστον τους 

συγκεκριμένους δεκαπεντασύλλαβους της συλλογής, η υπόθεση αυτή του Πολίτη 

δεν ισχύει.     

     Τέλος, το φαινόμενο των αναπαιστικών βηματισμών εντοπίζεται και στην 

Ξανατονισμένη Μουσική, τόσο στο πρώτο ημιστίχιο, όσο και στο δεύτερο. 

Συγκεκριμένα, στους 729 στίχους που εξετάστηκαν εντοπίστηκαν 25 περιπτώσεις, 

που αναλογούν στο 3,36%. Σε αντίθεση με τους Βωμούς, οι περιπτώσεις που 

απαντώνται στο δεύτερο ημιστίχιο είναι πολύ περισσότερες, απ’ ό,τι στο πρώτο: 

 
Κι αποπάνω του κύλησα το πιο βαρύ λιθάρι                                (σ. 280) 

Α! δε μπορώ απ’ το χέρι σου, δε μπορώ να πεθάνω                     (σ. 280) 

Μα τους συνέπαιρνε ο καιρός ανυπόταχτους όλους                   (σ. 256)
18

 

 

     Η αναφορά που έγινε στους αναπαιστικούς βηματισμούς των επτά έργων 

αποτελεί μάλλον μια καλή ευκαιρία για να εξεταστούν περαιτέρω τα διάφορα 

τονικά σχήματα που απορρέουν από τους παλαμικούς στίχους, αναδεικνύοντας 

για ακόμη μια φορά τις τεράστιες ρυθμικές δυνατότητες του δεκαπεντασύλλαβου 

του Παλαμά. Το εγχείρημα αυτό πραγματοποιήθηκε ξανά, πριν από ορισμένα 

χρόνια, όταν η Δεληγιαννάκη, μετά από μετρικολογική ανάλυση των στίχων του 

«Έκτου» και «Δέκατου Λόγου» της Φλογέρας του Βασιλιά (συνολικά 467 

δεκαπεντασύλλαβοι) εντόπισε 138 διαφορετικά ρυθμικά σχήματα.19 Η παρούσα 

μελέτη, προχωρώντας λίγο παραπέρα, εξετάζει δύο ακόμη πολύστιχους, σε σχέση 

με τους υπόλοιπους, «Λόγους» της Φλογέρας του Βασιλιά («Δεύτερος» και 

«Τρίτος Λόγος») έχοντας ως στόχο, αφενός, να εντοπίσει κατά πόσο τα 

αποτελέσματα της μελέτης της Δεληγιαννάκη ήταν τυχαία στους δύο εκείνους 

Λόγους και αφετέρου, να ενισχύσει ή να μετριάσει τη διαπίστωση για ρυθμική 

ποικιλία στον παλαμικό στίχο. Η επιλογή του δεκαπεντασύλλαβου της Φλογέρας 

γίνεται σκόπιμα, αφού ο συγκεκριμένος στίχος αποτελεί, όπως προαναφέρθηκε, το 

απόγειο της μετρικής νεωτερικότητας και του στιχουργικού πειραματισμού του 

                                                           
17 Ό. π., σ. 68. 
18 Οι υπόλοιπες περιπτώσεις στίχων με αναπαιστικούς βηματισμούς είναι οι εξής: α΄ ημιστίχιο: σ. 224, 282, 
284, 286, 291, β΄ ημιστίχιο: σ. 220, 224, 231, 243, 256, 257, 259, 261, 280, 285, 287, 289, 291, 292, 297, 

321. 
19 Δεληγιαννάκη Ναταλία, «Οι δεκαπεντασύλλαβοι της Φλογέρας του Βασιλιά», ό. π., σ. 338 – 341. 
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Παλαμά. Ο δειγματοληπτικός έλεγχος των στίχων έγινε για καθαρά πρακτικούς 

λόγους. Άλλωστε, η προΰπαρξη των δύο αναλυμένων «Λόγων» από τη 

Δεληγιαννάκη θα βοηθούσε επιπλέον στο να έχουμε μια αρκετά ξεκάθαρη εικόνα 

των πραγμάτων.     

     Η μετρικολογική ανάλυση λοιπόν των 690 συνολικά στίχων που απαριθμούν οι 

δύο «Λόγοι» οδήγησε στον εντοπισμό 164 διαφορετικών ρυθμικών σχημάτων. Τα 

καταγεγραμμένα στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση αυτή επιτρέπουν να 

κάνουμε ορισμένες αρκετά χρήσιμες παρατηρήσεις. 

     Καταρχάς, τα αποτελέσματα από την καταγραφή των τονικών σχημάτων 

επιβεβαιώνουν πράγματι τη μεγάλη ποικιλία που υπάρχει στον ρυθμό του 

παλαμικού δεκαπεντασύλλαβου, στοιχείο το οποίο ανέδειξε και η μετρικολογική 

ανάλυση της Δεληγιαννάκη. Άλλωστε, το ποσοστό των ρυθμικών σχημάτων που 

εντοπίστηκε από τη μελετήτρια δεν διαφέρει και πολύ από το ποσοστό της 

παρούσας μελέτης. Έτσι το ποσοστό των ρυθμικών παραλλαγών του 

δεκαπεντασύλλαβου στον «Έκτο» και «Δέκατο Λόγο» αγγίζει το 29,55% (138 

σχήματα) των στίχων, ενώ στον «Δεύτερο» και «Τρίτο Λόγο» το 23,76% (164 

σχήματα).  

     Παράλληλα από τα αποτελέσματα της μετρικολογικής ανάλυσης, μπορεί κανείς 

εύκολα να διαπιστώσει πως τα τονικά σχήματα με τη μεγαλύτερη συχνότητα 

εμφάνισης είναι τα ιαμβικά τονικά σχήματα τα οποία προσδίδουν στον παλαμικό 

στίχο τον βασικό του ρυθμό. Ωστόσο, «παρεισφρέουν ανάμεσά τους τονικοί 

συνδυασμοί […] που δεν μπορούν να υπαχθούν σε εκείνους που δημιουργούν τη 

ρυθμική εντύπωση του ιάμβου».20 Μια από αυτές τις κατηγορίες είναι και αυτή των 

αναπαιστικών τονικών σχημάτων που εξετάστηκε παραπάνω. Από τα 164 

διαφορετικά τονικά σχήματα, στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ενδεικτικά τα 

δέκα επικρατέστερα. Αυτά ακολουθεί ένα παράδειγμα στίχου που υπάγεται στο 

συγκεκριμένο τονικό σχήμα: 

 

 

ΤΟΝΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

-2---6---10----14- 78 11,3% 

Και πέσαν τα  οσόγραδα και βόγγηξε η  ιστρίτσα        (σ.48) 

---4--6---10---14- 61 8,8% 

Και το  αρδάριν πέρασε, τον είδανε τα Σκόπια                (σ.49) 

---4---8-10---14- 49 7,1% 

                                                           
20 Ευριπίδης Γαραντούδης, Πολύτροπος αρμονία, ό. π., σ. 98. 
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Να χαιρετίσετε κ’ εσείς κ’ εσείς να το χαρήτε                 (σ. 54) 

---4---8---12-14- 36 5,3% 

και με το βρόχο στο λαιμό, με το χαλκά στο πόδι          (σ. 48) 

-2---6-----12-14- 33 4,7% 

σε υψώσαν των ελεύτερων οι λογισμοί εκεί όπου           (σ. 56) 

-2-----8-10---14- 24 3,4% 

Δε στέκουν, όλο ξεχειλάν κι αγριεύουνε και τρέχουν            (σ. 50) 

---4-6-----12-14- 24 3,4% 

Με τη χλωρή την Πρίγκηπο, με τη γυμνή την Πρώτη          (σ. 36) 

-2-4---8-10---14- 22 3,1% 

Στη νύχτα ολόισα γαληνός κρατώντας, και την ώρα             (σ. 38) 

-2-4---8---12-14- 20 2,8% 

Και οι στύλοι εσείς του μουραγιού, των παλατιών, οι αφέντες     (σ. 37) 

1—4---8-10---14- 15 2,1% 

Πότε από κει στα βιθυνά βουνά και στ’ ακρογιάλια              (σ. 37) 

 

     Από πλευράς ρυθμικής πυκνότητας, η οποία διαδραματίζει βασικό ρόλο στον 

στίχο, αφού «αντανακλά ως έναν βαθμό την πυκνότητα των (μετρικών) λέξεων»,21 

ο αριθμός των τόνων στους στίχους που εξετάστηκαν κυμαίνεται από τους τρεις 

μέχρι και τους επτά. Συγκεκριμένα και στους δύο «Λόγους» δεσπόζουν οι στίχοι με 

τέσσερεις και πέντε τόνους: 

 
Εσ’ είσαι που κορώνα σου φορείς το  ράχο; Εσ’ είσαι,                (σ. 55) 

      (- 2 - - 6 - - - 10 - 12 - 14 -)
22

 

Κι απάνου τους χτυπούσανε φτερούγια αβάσταγα όρνια                (σ. 39) 

      (- 2 - - - 6 - - - 10 - 12 - 14 -) 

 

Εσένα με το λογισμό κ’ εσέ με το τραγούδι                                    (σ. 56) 

      (- 2 - - - - - 8 - 10 - - - 14 -) 

Μελαχρινά το ροσμαρίνια, ολόξανθα τα σπάρτα                            (σ. 37) 

      (- - - 4 - - - 8 - 10 - - - 14 -) 

 

     Τα ποσοστά των περιπτώσεων αυτών είναι 53,47% (369 περιπτώσεις) και 

30,57% (211 περιπτώσεις) αντίστοιχα. Από την άλλη, λιγότερο συχνοί είναι οι 

στίχοι με έξι (6,56% - 66 περιπτώσεις) και επτά (0,72% - 5 περιπτώσεις) τόνους: 

 
                                                           
21 Ναταλία Δεληγιαννάκη, «Για τη στιχουργία του Απόκοπου», Πεπραγμένα Η’ Διεθνούς Κρητολογικού 
Συνεδρίου, Ηράκλειο 2000, σ. 187. 
22 Η χρήση της παύλας αναπαριστά τις άτονες συλλαβές, ενώ οι αριθμοί τις τονισμένες.  
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και είτε στον κόσμο τον απάνου, είτε στους ίσκιους μέσα              (σ. 46) 

                       (1 - - 4 - - - 8 - 10 - 12 - 14  -) 

μέσ’ τους αχνούς του φεγγαριού και μέσ’ στου Μάη τις γλύκες     (σ. 46) 

                       (1 - - 4 - - - 8 - 10 - 12 - 14 -) 

Να την η Αυγούστα  εοφανώ! Πούλια και Φούρια. Κοίτα.           (σ. 41) 

                      (1 - - 4 - - - 8 9 - - 12 - 14 -) 

Πέργαμο, εσέ, κι Αντιόχεια εσέ, κ’ εσέ, Αλεξάντρα; Μήτε.            (σ. 53) 

                      (1 - - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 -) 

 

     Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν οι στίχοι με τρεις μόνο τόνους (38 

περιπτώσεις – 5,5%) και ειδικότερα οι στίχοι των οποίων το ένα από τα δύο 

ημιστίχια παρουσιάζει ένα μόνο τόνο, όπως είναι οι παρακάτω περιπτώσεις από 

τον «Τρίτο Λόγο»: 

  
χτύπησε τον αλλόφυλο και τον Αμαλικίτη                                      (σ. 48) 

      (1 - - - - 6 - - - - - - - 14 -) 

και ο Μπόγδανος με τον Κρακρά και με το Δραγομούζο               (σ. 48) 

      (- 2 - - - - - 8 - - - - - 14 -) 

το γιγαντένιο τ’ άγαλμα, χρυσοπελεκημένο                                    (σ. 51) 

      (- - - 4 - 6 - - - - - - - 14 -) 

     

     Για να γίνει πιο αντιληπτή η σημασία  και η αξία των πιο πάνω ποσοστών θα 

ήταν καλό να μελετηθούν και να συγκριθούν με ποσοστά άλλων έργων. Τον 

σκοπό αυτό εξυπηρετεί ο πίνακας που ακολουθεί, με ποσοστά από έργα της 

κρητικής λογοτεχνίας και μεταγενέστερα:23  

 

 

  πόκοπος 
Θυσία του 

 βραάμ 
Ερωτόκριτος Ερωφίλη 

Μήτηρ 

Θεού 

Φλογέρα 

του 

Βασιλιά 

3 τόνοι 2,7% 1,6% 1,8% 2,2% 1,5% 5,5% 

4 τόνοι 29,6% 26,8% 28% 26% 16% 53,5% 

5 τόνοι 46,9% 40,4% 39,4% 39% 44% 30,6% 

                                                           
23 Τα ποσοστά των έργων αντλούμε από τις μελέτες της Δεληγιαννάκη: «Για τη στιχουργία του Απόκοπου», ό. 
π., σ. 188, On the Versification of Erotokritos, ό. π., σ 39 και «Η μουσική διατύπωση του Μήτηρ Θεού. Μερική 
(μετρική) προσέγγιση», Κονδυλοφόρος, τχ. 2, 2003, σ. 114 – 115.  
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6 τόνοι 17,3% 23,4% 24,1% 26,2% 30% 9,6% 

7 τόνοι 2,7% 6,8% 5,7% 5,8% 8% 0,7% 

8 τόνοι 0,4% 1,2% 0,9% 1% 0% 0% 

  

     Ο πίνακας δείχνει ξεκάθαρα πως σε όλα τα προηγούμενα έργα οι στίχοι που 

δεσπόζουν είναι αυτοί με τους πέντε τόνους. Αντίθετα, στη Φλογέρα του Βασιλιά, 

παρατηρείται μια άνοδος των ποσοστών των στίχων με τέσσερεις τόνους, 

παίρνοντας το προβάδισμα και την πρώτη θέση των προτιμήσεων του ποιητή και 

αφήνοντας στη δεύτερη θέση τους στίχους με τους πέντε τόνους. Παρόμοια 

αύξηση παρατηρείται και στους στίχους με τρεις τόνους. Ενώ σε όλα τα έργα το 

ποσοστό των συγκεκριμένων στίχων κυμαίνεται μεταξύ 1,5% - 2,7%, στη Φλογέρα 

το ποσοστό αγγίζει το 5,5%. Παράλληλα με του στίχους αυτούς, στη Φλογέρα 

σημειώνεται σημαντική μείωση στους πυκνότερους στίχους και κυρίως σε αυτούς 

με τους έξι τόνους. Από το 17,3% - 30% κατεβαίνει αισθητά στο 9,6%. Σε 

παρόμοια ποσοστά καταλήγει και η Δεληγιαννάκη. Αυτό αποτελεί αδιάσειστη 

απόδειξη ότι τα αποτελέσματα της πρώτης μελέτης δεν ήταν καθόλου τυχαία, αλλά 

αρκετά αντιπροσωπευτικά, αφού τα ίδια αποτελέσματα ισχύουν και στους δύο 

«Λόγους» της παρούσας μελέτης.  

     Ο τόνος αναμφισβήτητα αποτελεί ένα από τα βασικότερα συστατικά για τη 

δημιουργία ρυθμού στον στίχο. Η συνεχής και επαναλαμβανόμενη όμως εναλλαγή 

των ίδιων τόνων μέσα σε έναν στίχο οδηγεί, όπως είναι φυσικό, σε ρυθμική 

μονοτονία, σε ένα «μονότονο σφυροκόπημα, που θα γινόταν ανυπόφορο, αν σ’ 

ένα ποίημα υπήρχαν συνεχόμενοι τέτοιοι στίχοι».24 Αντίθετα, ο τονισμός 

διαφορετικών συλλαβών κάθε φορά μπορεί να επιτύχει την ποικιλία του ρυθμού 

μέσα στον στίχο. Ο Παλαμάς λοιπόν, με τους αναπαιστικούς βηματισμούς, που 

εντάσσει στο μέτρο, καταφέρνει να διαφοροποιήσει τον ιαμβικό ρυθμό του 

δεκαπεντασύλλαβου και να οδηγήσει τον στίχο στη ρυθμική ποικιλία και την 

πολυπόθητη καλβική πολυτροπία. Η ρυθμική ποικιλία στον παλαμικό 

δεκαπεντασύλλαβο επιτυγχάνεται παράλληλα και με τη συχνή εναλλαγή τονικών 

σχημάτων. Η παράλειψη και μόνο, για παράδειγμα μερικών μετρικών τόνων στον 

δεκαπεντασύλλαβο «αρκεί για να μετριάσει αισθητά τη ρυθμική μονοτονία του 

στίχου».25 Η συνεχής ρυθμική διαφοροποίηση που παρατηρείται (τουλάχιστον στη 

                                                           
24 Ελένη Πολίτου – Μαρμαρινού, «Η ποίηση και η πεζογραφία στα πλαίσια μιας συγκριτικής ποιητικής: η 
έννοια του ρυθμού», Πρακτικά Όγδοου Συμποσίου Ποίησης. Ποίηση και Πεζογραφία (επιμ.: Σωκρ. Λ. 
Σκαρτσής), Αχαϊκές Εκδόσεις, Πάτρα 1990, σ. 123 – 124. 
25 Ό. π., σ. 124.  
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Φλογέρα του Βασιλιά, όπου έγινε η μετρικολογική εξέταση) συμβάλλει καθοριστικά 

στην εφαρμογή της «πολυτρόπου αρμονίας» στους παλαμικούς στίχους και στην 

αποφυγή της «μονοτρόπου μονοτονίας» των δημοτικών τραγουδιών. 
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Επίλογος – Συμπεράσματα 

     Ο παλαμικός δεκαπεντασύλλαβος αναπτύσσεται και ωριμάζει παράλληλα με 

τον δημιουργό του. Η μετρικολογική ανάλυση των κυριοτέρων 

δεκαπεντασυλλαβικών έργων του Παλαμά αποδεικνύει ξεκάθαρα την πιο πάνω 

διαπίστωση, καθώς επίσης και την οριακή επεξεργασία που υφίσταται ο 

συγκεκριμένος στίχος από τον ποιητή. Ο ίδιος δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον 

δεκαπεντασύλλαβο και εκμεταλλευόμενος σωστά τόσο την εγχώρια ποιητική 

παράδοση, όσο και την ξένη στιχουργία, τον οδηγεί σε ένα επίπεδο οριακό.  

     Ο παλαμικός δεκαπεντασύλλαβος στο απόγειό του χαρακτηρίζεται από μια 

σειρά καινοτομιών, δοκιμασμένων τεχνικών και τολμηρών στιχουργικών 

αναχρονισμών (παράδειγμα η συνίζηση στην 15η συλλαβή), που υπερβαίνουν τα 

ρυθμικά πρότυπα της παράδοσης,1 καθώς και της ποίησης της εποχής του. Τα 

διάφορα μετρικά και ρυθμικά μέσα που χρησιμοποιεί ο ποιητής εμφανίζονται με 

συχνότητα και ένταση μεγαλύτερη απ’ ό,τι στην ποίηση προηγούμενων αλλά και 

μεταγενέστερων ακόμη ποιητών. Η μελέτη άλλωστε της Σαμουήλ2 επιβεβαιώνει τη 

θέση αυτή, αφού αποδεικνύει ότι ο δεκαπεντασύλλαβος της Φλογέρας είναι 

περισσότερο ρυθμικά “ανατρεπτικός” από μεταγενέστερα έργα.  

     Ο Παλαμάς επιτυγχάνει, μέσα από μια αδιάκοπη και σκληρή δουλειά μιας 

ολόκληρης ζωής, να δημιουργήσει έναν εντελώς ξεχωριστό και προσωπικό 

δεκαπεντασύλλαβο. Η μοναδικότητα του στίχου αυτού, όπως αποδεικνύει η 

παρούσα μελέτη, αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη συστηματική και εντατική 

χρήση των διαφόρων μετρικών και ρυθμικών μέσων. Ακόμη και αν εξωτερικά το 

μέτρο παραμένει το ίδιο, εισάγοντας τις πιο απροσδόκητες παύσεις και 

εφαρμόζοντας ποικίλα ρυθμικά και μετρικά μέσα, ο στίχος ουσιαστικά αλλάζει.3 Η 

ποικιλία στον ρυθμό πολλών παλαμικών στίχων, που επιτυγχάνεται είτε με την 

μετακίνηση, είτε με τον πολλαπλασιασμό, είτε ακόμη και με την πλήρη κατάργηση 

της μεσαίας τομής στον στίχο, τους παρατονισμούς, τη συχνή και έντονη χρήση 

του διασκελισμού και την περίτεχνη αξιοποίηση της συνίζησης, μόνο ένα πράγμα 

δείχνει∙ τη μεγάλη στιχουργική ικανότητα του Παλαμά.   

                                                           
1 Ναταλία Δεληγιαννάκη, «Οι δεκαπεντασύλλαβοι της Φλογέρας του Βασιλιά», ό. π., σ. 355. 
2 Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π.,  σ. 55 – 79.  
3 Σχολιάζοντας ο Κασίνης (βλ. την εισαγωγή του στο Κωστής Παλαμάς, Η Φλογέρα του Βασιλιά, ό. π.,  σ. 20.) 
τους δεκαπεντασύλλαβους της Φλογέρας αναφέρει κάτι ανάλογο: «Ο Παλαμάς είχε συνείδηση πως 4.000 

τόσοι δεκαπεντασύλλαβοι, όσο τέλειοι και αρμονικοί και αν ήσαν, θα δημιουργούσαν μιαν αφόρητη μονοτονία. 
Γι’ αυτό επιχειρεί την πολυμορφία με την αλλαγή του βαδίσματος, τη χρήση μουσικών παύσεων και 
ποικιλμάτων. Έτσι, το κέλυφος φαίνεται όμοιο, η εσωτερική όμως δομή και σύνθεση έχει αλλάξει» 
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     Δικαίως, επομένως, ειπώθηκε ότι ο στίχος του Παλαμά διακρίνεται για τον 

«εργαστηριακό χαρακτήρα» του.4 Αυτό επιβεβαιώνεται, περίτρανα, στα μεγάλα 

συνθέματα του ποιητή σε δεκαπεντασύλλαβο, όπου η κατασκευαστική δεξιότητα 

του Παλαμά οδηγεί στη σύνθεση χιλιάδων στίχων, χωρίς να προκαλεί την αίσθηση 

της ρυθμικής μονοτονίας ή της επανάληψης.  

     Η προσπάθεια του Παλαμά για ανανέωση του εθνικού μας στίχου, καθιστώντας 

τον πολύτροπο οφείλεται, όπως αναφέραμε στην εισαγωγή του δεύτερου αυτού 

μέρους, στη διαπίστωσή του ότι ο συγκεκριμένος στίχος είχε οδηγηθεί «σε μια 

στιχουργική συμβατικότητα, που είχε τα χαρακτηριστικά μιας κρίσης».5 Ας 

θυμηθούμε τα λόγια του ίδιου του Παλαμά: «Και ο δεκαπεντασύλλαβος μένει 

σχεδόν αδούλευτο χωράφι αρμονιών. Άλλο από τη μεσιανή τομή και τους δυο 

τρεις κυρίους λεγόμενους τονισμούς του δεν υποπτευόμαστε και δεν 

χρησιμοποιούμε. Και όμως κι άλλας τομάς παίρνει μέσα του, και νέοι ρυθμοί 

πολύτονοι μπορεί να βγουν από μέσα του, ρυθμοί που χωρίς να του αλλάζουν την 

βάσιν, να του μεγαλώνουν την εκφραστική του δύναμι, σύμφωνα πάντοτε με το 

νόμο της “εν τη ενότητι ποικιλίας”».6 Ο Παλαμάς αισθάνεται την κρίση αυτή που 

περνά ο δεκαπεντασύλλαβος και αναλαμβάνει να τον οδηγήσει σε μια έξοδο από 

αυτή. Τα αποτελέσματα της προσπάθειάς του είναι, εντέλει, θεαματικά. Το 

επιχείρημα του Παλαμά για ανανέωση του εθνικού μας στίχου θα μείνει στην 

ιστορία, αποτελώντας ένα σημαντικό ορόσημο και σταθμό στην ιστορία του 

νεοελληνικού δεκαπεντασύλλαβου, όπως ακριβώς σημαντικό σταθμό αποτέλεσαν 

παλαιότερα το δημοτικό τραγούδι, η κρητική λογοτεχνία της ακμής και η ποίηση 

του Σολωμού. Στα χρόνια που ακολούθησαν αρκετοί ποιητές χρησιμοποίησαν και 

επεξεργάστηκαν τον δεκαπεντασύλλαβο, όπως ο Καρυωτάκης, ο Σεφέρης και ο 

Σικελιανός. Ποτέ όμως δεν κατάφερε κανένας τους, όπως αποδείχτηκε, να 

ξεπεράσει τη στιχουργική καινοτομία του παλαμικού δεκαπεντασύλλαβου.7 

     Ο Παλαμάς φανερώνει την εμμονή και τη μεγάλη αγάπη που τρέφει για τον 

στίχο από την πρώτη του κιόλας ποιητική συλλογή η οποία περιέχει σημαντικές 

για την εποχή στιχουργικές καινοτομίες. Ωστόσο, η προσπάθεια του ποιητή να 

μετατρέψει τον μονότροπο παραδοσιακό δεκαπεντασύλλαβο σε πολύτροπο ξεκινά 

δειλά, όπως μας δείχνει η μετρικολογική ανάλυση, από το δεύτερο του έργο, τον 

Ύμνο της Αθηνάς, αν και ο ίδιος ο Παλαμάς αναφέρει ότι αυτή του η διαδρομή 

                                                           
4 Ευριπίδης Γαραντούδης, Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π.,  σ. 138 – 145. 
5 Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π.,  σ. 78. 
6 Κωστής Παλαμάς, «Η Μετάφρασις της “Υπατίας”», ό. π.,  σ. 289. 
7 Βλ. το υποκεφάλαιο «Παλαμάς και Σικελιανός, Καρυωτάκης, Σεφέρης» από το βιβλίο της Σαμουήλ, Ο 
Παλαμάς και η κρίση του στίχου, ό. π.,  σ. 55 – 79. 
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ξεκινά με το επόμενο του έργο (Τα Μάτια της Ψυχής μου). Τα ποσοστά του 

διασκελισμού και της συνίζησης στον Ύμνο της Αθηνάς αυξάνονται θεαματικά, ενώ 

εκείνα της χασμωδίας μειώνονται στο μισό, απ’ ό,τι στο πρώτο έργο. Η μεσαία 

τομή διασαλεύεται στο ένα τρίτο των συνολικών στίχων του έργου που 

εξετάστηκαν, ενώ καταργείται εντελώς σε δύο περιπτώσεις. Η μετατροπή αυτή του 

στίχου σε πολύτροπο συνεχίζεται, συνειδητότερα πλέον, και στη δεύτερη ποιητική 

του συλλογή, Τα Μάτια της Ψυχής μου. Ο ίδιος ο Παλαμάς αναφέρει: «Μέσ’ από 

τα Μάτια της Ψυχής μου αρχίζουν να ξεκαθαρίζονται κάποιοι μετρικοί νεωτερισμοί. 

Εκεί βλέπουμε νέες τομές, νέους τρόπους, τα περπατήματα του 

δεκαπεντασύλλαβου που ίσα με τότε μονότροπα γράφονταν, να ξεμυτίζουν. Και 

μαζί βλέπουμε πρώτη φορά να φανερώνεται αχώριστα από τη λυρικήν ορμή και με 

καινούριο κάπως τρόπο ο στίχος που ειπώθηκε vers libre στην ιστορία της λυρικής 

λογοτεχνίας και που καθώς ο ίδιος ο ποιητής τον ωνόμασε, προτιμώτερο να 

λέγεται “πολύτροπος στίχος”».8 Ο ποιητής λοιπόν ταυτίζει τον ελευθερωμένο 

στίχο, μεταφράζοντας τον όρο «vers libre»,9 με τον «πολύτροπο στίχο». Είναι ο 

ίδιος στίχος που αλλού θα τον ονομάζει «ελεύθερο» ή και «λέφτερο», καθώς και 

«ακανόνιστο». Ο στίχος αυτός, σύμφωνα με τον Παλαμά, θα πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από ρυθμική ποικιλία, δηλαδή από την «πολύτροπον αρμονία», να 

εναλλάσσει τον ρυθμό, να είναι «ακανόνιστος» και «ανυπότακτος». Μα πάνω απ’ 

όλα, ο στίχος θα έπρεπε να είναι έμμετρος στίχος.10 

     Από το 1908, δύο χρόνια πριν από την έκδοση της Φλογέρας, ο Παλαμάς θέτει 

ορισμένους περιορισμούς στην ελευθερία που πρέπει να έχει ο πολύτροπος 

στίχος. Αναφέρει λοιπόν σχετικά ο ίδιος, σχολιάζοντας τους στίχους του Πάλλη: 

«Και οι πιο ελεύτεροι στίχοι πρέπει πρώτα να μπαίνουνε στους κανόνες μιας 

μετρικής∙ δεν πρέπει να είναι λαθεμένοι. Αλλιώς θα καταντήσουνε, γυρεύοντας την 

ποίηση, να χάσουμε το στίχο».11 Ο Παλαμάς δηλαδή αναφέρει ότι οι 

οποιεσδήποτε αλλαγές γίνουν στον στίχο με σκοπό τον ρυθμό, την αρμονία και 

την πολυτροπία, θα πρέπει να πραγματοποιούνται με προσοχή και στο πλαίσιο 

του έμμετρου στίχου. Σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεφεύγουν από το 

                                                           
8 Κωστής Παλαμάς, «Το τέλος», Άπαντα, τόμ. 10

ος
, ό. π., σ. 460 – 461. 

9 Η αντιστοιχία του “ελεύθερου” στίχου με τον «πολύτροπο» φαίνεται ξεκάθαρα και σε μια δήλωση του Παλαμά 
(«Οι Νέοι», Άπαντα, τόμ. 13

ος
, ό. π., σ. 23) το 1926, όπου αναφέρει συγκεκριμένα: «Ο λεγόμενος φραγκικά 

“ελεύθερος” αλλά ορθότερα, νομίζω, πολύτροπος στίχος». Βλ. επίσης Ευριπίδης Γαραντούδης, Ο Παλαμάς 
από τη σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. 42 – 43. 
10 Κωστής Παλαμάς, «Σημειώματα στο περιθώριο», ό. π.,  σ. 99. Βλ. επίσης το κεφάλαιο της διατριβής «Η 
μετρική θεωρία του Παλαμά». 
11 Κωστής Παλαμάς, «Το τραγούδι του Πάλλη», Άπαντα, τόμ. 8

ος
, ό. π., σ. 40. 
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πλαίσιο αυτό, γιατί αλλιώς εγκυμονεί ο κίνδυνος να δημιουργηθεί μια “ποίηση” 

χωρίς στίχο.  

     Οι μετρικές αυτές θεωρίες του Παλαμά μεταφέρονται στον στίχο της Φλογέρας. 

Όπως απέδειξε η μετρικολογική ανάλυση ο στίχος του έργου αυτού φτάνει στα 

όριά του. Οι πειραματισμοί είναι εντονότατοι και μερικές φορές ακραίοι. Το 

φαινόμενο της εξωτερικής συνίζησης χρησιμοποιείται τόσο έντονα που φτάνει το 

εντυπωσιακό 77,2%, ποσοστό το οποίο δεν θα ξεπεραστεί ποτέ και σε κανένα 

δεκαπεντασυλλαβικό έργο. Ο Παλαμάς δεν διστάζει να τοποθετήσει μέχρι και 

πέντε συνιζήσεις σε ένα στίχο. Ο αριθμός των συνιζήσεων που γίνονται στην τομή 

αυξάνονται κατακόρυφα, ενώ στο έργο αυτό παρουσιάζονται οι περισσότερες 

περιπτώσεις συνιζήσεων σε τρία φωνήεντα. Το φαινόμενο εμφανίζεται ακόμη και 

σε στίχους που είναι γραμμένοι σε καθαρεύουσα. Με την ίδια ένταση εμφανίζεται 

και το φαινόμενο του διασκελισμού. Οι εξωτερικοί διασκελισμοί εμφανίζονται με 

ποσοστό συχνότητας 28,21%, το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλα τα 

δεκαπεντασυλλαβικά έργα που εξετάζονται. Επιπλέον οι διασκελισμοί είναι έντονοι 

και τολμηροί διαταράσσοντας σε μεγάλο βαθμό τον ιαμβικό ρυθμό του έργου. Η 

χασμωδία μειώνεται στο ελάχιστο, ενώ οι στίχοι με κατάργηση της μεσαίας τομής 

πληθαίνουν. Παρά τις έντονες στιχουργικές και ρυθμικές διαταράξεις που 

υφίσταται ο δεκαπεντασύλλαβος της Φλογέρας, εντούτοις, ο Παλαμάς ποτέ δεν 

ξεπερνά τα όρια που του επέβαλλε η δομή του έμμετρου στίχου. Οι διαταράξεις, 

ωστόσο, που επιφέρει στον δεκαπεντασύλλαβο στίχο δίνουν την αίσθηση μιας 

ρυθμικής ποικιλίας, ορισμένες φορές, μεγαλύτερης από εκείνης του 

ελευθερωμένου. Υπ’ αυτήν την έννοια θα λέγαμε ότι ο Παλαμάς με τον 

δεκαπεντασύλλαβό του συμβάλλει αποφασιστικά στην «ελευθέρωση των 

μορφών».  

     Μετά τη Φλογέρα, ο Παλαμάς συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον πολύτροπο 

δεκαπεντασύλλαβο στην ποίησή του, αν και ο ίδιος σε διάφορα άρθρα του στα 

οποία παραθέτει τις μετρικές του απόψεις εμφανίζεται να είναι κάπως διστακτικός 

ως προς την ακραία χρήση της πολύτροπης αρμονίας.12 Χωρίς να πάψει ποτέ να 

πιστεύει πως ο πολύτροπος στίχος είναι πράγματι πηγή αρμονιών, ο Παλαμάς 

αναφέρει το 1915, έτος δημοσίευσης των Βωμών: «είναι και αυτός πηγή αρμονιών, 

μαζί ευκολώτερος και δυσκολώτερος από τον παραδομένο μας το στίχο. Ομολογώ 

πως την ώρα τούτη συμπαθώ τον πολύτροπο στίχο και τόνε μεταχειρίζομαι 

                                                           
12 Ευριπίδης Γαραντούδης, Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π.,  σ. 46 – 50 και Βαρβάρα Ρούσσου, Ο 
ελεύθερος στίχος υπό το πρίσμα της σύγχρονης μετρικολογίας: τα πρώτα ελληνικά ελευθερόστιχα ποιήματα 
(1920 – 1940), ό. π.,  σ. 180. 
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σπάνια και όχι καθώς άλλοτε∙13 γιατί πιστεύω πως και τη ρυθμική πολυτροπία 

ορθότερα ταιριάζει εμείς να τη ζητάμε με το δούλεμα και με την ανάπτυξη του 

κανονικού μας του στίχου∙ έπειτα, ο κανονικός ο στίχος είναι, κατά τη γνώμη μου, 

όργανο βαθύτερα ταιριασμένο με τη φιλοσοφία της ποιητικής τέχνης».14 Οι 

συγκεκριμένες θεωρητικές απόψεις του Παλαμά θα μπορούσαν να ερμηνευτούν 

ως προσωδιακή υπαναχώρηση του ποιητή. Στην πραγματικότητα όμως αυτό δεν 

συμβαίνει ποτέ. Η μετρικολογική ανάλυση τόσο των Βωμών όσο και 

μεταγενέστερων ποιημάτων το επιβεβαιώνει περίτρανα.  

     Ο δεκαπεντασύλλαβος των Βωμών συνεχίζει να παρουσιάζει υψηλά ποσοστά 

συνίζησης, εξωτερικού διασκελισμού και κατάργησης της μεσαίας τομής. Οι 

αναπαιστικοί βηματισμοί εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα απ’ ό,τι στα 

προηγούμενα έργα, ενώ η χασμωδία διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό που 

απουσιάζει είναι το στοιχείο της υπερβολής και της ακρότητας, ως προς τη χρήση 

των φωνηεντικών συναντήσεων. Αν και τα ποσοστά των συνιζήσεων (εσωτερικών 

και εξωτερικών) εμφανίζονται ελαφρώς αυξημένα από τη Φλογέρα του Βασιλιά 

(της τάξης του 0,5%), πειραματισμοί του τύπου συνίζηση σε τρία φωνήεντα ή 

συνίζηση ανάμεσα σε δύο τονισμένα δυνατά φωνήεντα δεν παρουσιάζονται. 

Τέτοια φαινόμενα προσπαθεί να τα αποφεύγει με τη χρήση άλλων μέσων, όπως 

για παράδειγμα στην προκειμένη περίπτωση με τη χρήση της έκθλιψης ή της 

νόμιμης χασμωδίας. Η ρυθμική όμως ποικιλία παραμένει έντονη.  

     Παρά το γεγονός λοιπόν ότι σε θεωρητικό επίπεδο ο Παλαμάς δίνει την 

εντύπωση, μετά από τους Βωμούς (μέσα της δεκαετίας του 1920), ότι αρχίζει να 

υποχωρεί σε προσωδιακό επίπεδο,15 εντούτοις τα αποτελέσματα της 

μετρικολογικής μελέτης αποδεικνύουν το αντίθετο. Αυτό που γίνεται αντιληπτό 

είναι ότι ο Παλαμάς παγιώνοντας πλέον τις κατακτήσεις του στον 

δεκαπεντασύλλαβο σταματά την προσπάθεια του για επιπλέον ανανέωση του 

στίχου. Άλλωστε δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο, καθώς ένα βήμα 

παραπέρα θα σήμαινε τη μη λειτουργία του δεκαπεντασύλλαβου ως στίχο. Ο ίδιος 

όμως συνεχίζει, όσον αφορά, τουλάχιστον, τον δεκαπεντασύλλαβο, να εφαρμόζει 

πιστά τα όσα έχει πετύχει όλα αυτά τα χρόνια επίμονης επεξεργασίας του στίχου.  

                                                           
13 Πράγματι, αν εξαιρεθούν οι ελάχιστοι και χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεκαπεντασύλλαβοι που γράφονται 
στις συλλογές Περάσματα και Χαιρετισμοί (1931) και Οι Νύχτες του Φήμιου (1935), οι Βωμοί θα είναι το 
τελευταίο καθαρά παλαμικό έργο του οποίου ο βασικός του στίχος θα είναι ο δεκαπεντασύλλαβος. Τους 
υπόλοιπους δεκαπεντασύλλαβους τους συναντάμε πλέον στο μεταφραστικό του έργο (Ξανατονισμένη 
Μουσική), όπου και εκεί δεν είναι ο κυριότερος στίχος της συλλογής. 
14 Κωστής Παλαμάς, «Γεώργιος Δροσίνης», Άπαντα, τόμ. 8

ος
, ό. π., σ. 413.  

15 Ευριπίδης Γαραντούδης, Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά, ό. π., σ. 47 - 48. 
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     Ο πολύτροπος δεκαπεντασύλλαβος συνεχίζει να κάνει έντονη την εμφάνισή του 

σε ποιήματα – μεταφράσεις, τα οποία εντάσσονται στην Ξανατονισμένη Μουσική 

και τα οποία μεταφράζονται μεταξύ 1922 και 1929.  Τα διάφορα μετρικά μέσα 

συνεχίζονται να χρησιμοποιούνται με τον ίδιο ρυθμό, ενώ οι ακρότητες και οι 

πειραματισμοί όσον αφορά τις φωνηεντικές συναντήσεις απουσιάζουν και από 

αυτήν την ποιητική συλλογή. Ωστόσο, ο δεκαπεντασύλλαβος συνεχίζει να κινείται 

στα γνωστά μονοπάτια που ξεκινούν από τον Ύμνο της Αθηνάς, χωρίς ιδιαίτερες 

αλλαγές από τον στίχο των Βωμών. Οι εξωτερικοί διασκελισμοί εμφανίζονται στα 

ίδια περίπου ποσοστά, όπως και οι συνιζήσεις.  Στα ίδια περίπου επίπεδα με 

εκείνα των Βωμών, με μια μικρή αύξηση (της τάξης του 1%), εμφανίζεται και το 

φαινόμενο των αναπαιστικών βηματισμών. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι στίχοι 

χωρίς τη μεσαία τομή, οι οποίοι αυξάνονται κατακόρυφα με ποσοστά περίπου 

τετραπλάσια από αυτά της Φλογέρας και των Βωμών. Η μεταφραστική δυσκολία 

των ξένων ποιημάτων της συλλογής ίσως να μπορεί να εξηγήσει τη μεγάλη 

διαφορά στα αποτελέσματα του φαινομένου αυτού.  

     Η αναζήτηση νέων μετρικών μορφών και η υιοθέτηση μετρικών νεωτερισμών 

από τον Παλαμά πλέον εγκαταλείπεται, αφού ο ίδιος πείθεται μάλλον ότι ο 

συγκεκριμένος στίχος είχε προσφέρει ήδη αρκετά στην ανανέωση του μονότροπου 

παραδοσιακού δεκαπεντασύλλαβου.16 Η κρίση του εθνικού στίχου είχε πλέον 

παρέλθει. Ο Παλαμάς ήταν προφανώς ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα που 

είχε. Παράλληλα, από την άλλη, ο ίδιος ο ποιητής άρχισε να ανησυχεί για τις 

αρνητικές συνέπειες που μπορούσε να έχει η αλόγιστη χρήση και εφαρμογή του 

πολύτροπου στίχου, κυρίως ανάμεσα στους νέους ποιητές.17 Σε αυτούς ο 

ελευθερωμένος πλέον στίχος άρχισε να υπερβαίνει τα όρια και να κινείται έξω από 

το πλαίσιο και τη σταθερότητα του μέτρου. Αυτό για τον Παλαμά ήταν αδιανόητο. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός τέτοιου ποιητή αποτελεί ο Καβάφης, τον οποίο ο 

Παλαμάς επικρίνει, εξαιτίας του στίχου που χρησιμοποιεί: «ο Καβάφης που νόμο 

την έκανε την αξέγνοιαστην αμορφία του στίχου […] ελεεινολογώ το φρόνημα 

εκείνων που νομίζουν πως ο ελεύθερος λεγόμενος στίχος μπορεί να τον 

αναπληρώση τον κανονικό, και πως ο στίχος ο κανονικό με όλα του τα 

παιγνιδιάρικα, κατά το φαινόμενο, εμπόδια, τα είδη του, τα θετικά τονισμένα μέτρα 

                                                           
16 Ό.π., σ. 47. 
17 Ό.π., σ. 48 – 50. 
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του και τις ρίμες του εμποδίζει την έμπνευση του ποιητή και το ελεύθερο 

φτερούγισμα της φαντασίας. Αλήθεια το αντίθετο».18     

     Ο πολύτροπος δεκαπεντασύλλαβος φαίνεται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον 

μέχρι και το 1929, έτος μετάφρασης του ποιήματος «Λόγια στην αμμουδιά» από 

την Ξανατονισμένη Μουσική.19 Ο Παλαμάς πεπεισμένος αφενός ότι η μετρική 

ανανεωτική του προσπάθεια έχει φτάσει στα όριά της και αφετέρου ότι δεν μπορεί 

να υπάρξει ρυθμός έξω από τα μορφικά πλαίσια του έμμετρου στίχου εγκαταλείπει 

τον αγώνα του για μετρική νεωτερικότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Κωστής Παλαμάς, «Ο στίχος», Άπαντα, τόμ. 13

ος
, ό. π., σ. 125. 

19 Το συγκεκριμένο ποίημα τοποθετείται ως ορόσημο, γιατί είναι το τελευταίο ποίημα σε δεκαπεντασύλλαβο με 
ακριβής χρονολογική ένδειξη που έχει μεταφραστεί από τον Παλαμά. Αυτό φυσικά με κάθε επιφύλαξη, αφού 
αρκετά από τα ποιήματα της συλλογής δεν φέρουν χρονολογία μετάφρασής τους. Επίσης, όπως έχει ειπωθεί 
πιο πριν εξαιρούνται οι σκόρπιοι δεκαπεντασύλλαβοι από τις συλλογές Περάσματα και Χαιρετισμοί και Οι 
Νύχτες του Φήμιου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - Μετρικά Φαινόμενα 
 

ΤΑ ΤΡΑ  ΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔ Σ Μ Υ 

 

 
«Η κόρη 

της 
Λήμνου» 

«Τα νιάτα 
της γιαγιάς» 

«Ο 
Βούλγαρος» 

«Ο 
καθρέφτης τ’ 
άϊ Γιαννιού» 

«Γεωργίω 
Δροσίνη» 

«Οι στίχοι ’ς 
την πατρίδα 

μου»  
Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

309 296 24 88 16 35 768 

Εσωτερικός 
Διασκελισμός 

69 68 8 31 6 20 202 

Εξωτερικός 
Διασκελισμός 

0 2 0 2 0 0 4 

Εσωτερική 
Συνίζηση 

16 20 2 6 5 0 49 

Εξωτερική 
Συνίζηση 

51 48 6 17 3 0 125 

Εσωτερική 
Χασμωδία 

53 40 11 14 3 1 122 

Εξωτερική 
Χασμωδία 

93 98 8 18 6 4 227 

Τριμερής 
Στίχος 

0 0 0 0 0 0 0 

Πλήρης 
Κατάργηση 

Μ.Τ. 
1 1 0 0 0 0 1 

Αναπαιστικοί 
Βηματισμοί  

0 0 0 0 0 0 0 

 

ΤΑ ΤΡΑ  ΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔ Σ Μ Υ 

 

 
«Της 

Ηλιογέν
νητης» 

«Ψυχή»  
«Φθινόπωρ

ον»  
«Επιστολή»  «Προσευχή» 

«Το 
σχολείον» 

Σύνολο  

Αριθμός 
Στίχων 

58 14 70 77 20 124 363 

Εσωτερικός 
Διασκελισμός 

27 6 30 28 8 42 141 

Εξωτερικός 
Διασκελισμός 

0 2 0 3 3 0 8 

Εσωτερική 
Συνίζηση 

3 0 8 6 1 17 35 

Εξωτερική 
Συνίζηση 

18 3 19 17 4 31 92 

Εσωτερική 
Χασμωδία 

10 3 7 16 5 25 66 

Εξωτερική 
Χασμωδία 

15 8 29 35 4 49 140 

Τριμερής 
Στίχος 

0 0 0 0 0 0 0 

Πλήρης 
Κατάργηση 

Μ.Τ. 
0 0 0 0 0 0 0 

Αναπαιστικοί 
Βηματισμοί  

0 0 0 0 0 0 0 
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ΤΑ ΤΡΑ  ΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔ Σ Μ Υ 

 

 
«Οι νιές 

κ’ οι 
νιοι» 

«Η 
υστερνή 

ματιά της» 

«Χριστούγ
εννα» 

«Κεράσια» 
«Ο 

Σκυλογιάν
νης» 

«Ο 
βασιλιάς 

Σισμάνης» 
Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

18 12 42 28 143 63 306 

Εσωτερικός 
Διασκελισμός 

14 4 16 7 39 23 103 

Εξωτερικός 
Διασκελισμός 

0 0 0 0 0 0 0 

Εσωτερική 
Συνίζηση 

2 0 4 6 7 7 26 

Εξωτερική 
Συνίζηση 

2 2 10 8 40 17 79 

Εσωτερική 
Χασμωδία 

4 1 11 9 33 15 73 

Εξωτερική 
Χασμωδία 

7 6 15 7 50 29 114 

Τριμερής 
Στίχος 

0 0 0 0 0 0 0 

Πλήρης 
Κατάργηση 

Μ.Τ. 
0 0 0 0 0 0 0 

Αναπαιστικοί 
Βηματισμοί  

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

  ΎΜΝ Σ ΤΗΣ Α ΗΝΑΣ: (Α΄ – ΣΤ΄) 

 

 Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

32 71 24 54 47 57 285 

Εσωτερικός 
Διασκελισμός 

6 25 4 15 14 16 80 

Εξωτερικός 
Διασκελισμός 

0 7 3 5 8 11 34 

Εσωτερική 
Συνίζηση 

5 6 0 7 5 11 34 

Εξωτερική 
Συνίζηση 

12 26 14 22 26 26 126 

Εσωτερική 
Χασμωδία 

6 18 5 14 6 12 61 

Εξωτερική 
Χασμωδία 

4 14 4 6 3 10 41 

Τριμερής 
Στίχος 

0 0 0 0 0 0 0 

Πλήρης 
Κατάργηση 

Μ.Τ. 
0 0 0 0 0 0 0 

Αναπαιστικοί 
Βηματισμοί  

0 0 0 0 0 0 0 
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  ΎΜΝ Σ ΤΗΣ Α ΗΝΑΣ: (Ζ΄ – ΙΑ΄) 

 

 Ζ΄ Η΄ Θ΄ Ι΄ ΙΑ΄ «Πρόλογος» Σύνολο 

Αριθμός Στίχων 46 92 59 42 47 20 306 

Εσωτερικός 
Διασκελισμός 

14 35 15 11 16 6 97 

Εξωτερικός 
Διασκελισμός 

10 12 8 9 0 2 41 

Εσωτερική 
Συνίζηση 

7 14 7 2 4 1 35 

Εξωτερική 
Συνίζηση 

19 53 34 17 22 1 146 

Εσωτερική 
Χασμωδία 

12 18 8 6 11 6 61 

Εξωτερική 
Χασμωδία 

4 10 4 6 3 2 29 

Τριμερής Στίχος 0 0 1 0 0 0 1 

Πλήρης 
Κατάργηση Μ.Τ. 

0 0 1 0 1 0 2 

Αναπαιστικοί 
Βηματισμοί  

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Μ Υ 

 

 
«Η 

ξενητεμένη» 
«Οι Θεοί» «Μία» «Το χέρι» 

«Ο 
ξυλοκόπος» 

«Η 
Αλήθεια» 

Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

159 32 28 18 15 42 294 

Εσωτερικός 
Διασκελισμός 

44 9 14 7 9 21 104 

Εξωτερικός 
Διασκελισμός 

6 12 2 2 0 9 31 

Εσωτερική 
Συνίζηση 

20 5 3 5 3 10 46 

Εξωτερική 
Συνίζηση 

72 24 14 7 1 20 138 

Εσωτερική 
Χασμωδία 

38 6 8 3 10 3 68 

Εξωτερική 
Χασμωδία 

9 4 1 3 2 3 22 

Τριμερής 
Στίχος 

0 0 0 0 0 0 0 

Πλήρης 
Κατάργηση 

Μ.Τ. 
0 0 0 0 0 0 0 

Αναπαιστικοί 
Βηματισμοί  

0 0 0 0 0 0 0 
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ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Μ Υ 

 

 
«Ο θάνατος της 
Πεντάμορφης» 

«Απόκρυφον 
Ευαγγέλιον» 

«Οι τάφοι 
του 

Κεραμικού
» 

  Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

48 135 343   526 

Εσωτερικός 
Διασκελισμός 

23 43 63   129 

Εξωτερικός 
Διασκελισμός 

11 28 50   89 

Εσωτερική 
Συνίζηση 

7 25 51   83 

Εξωτερική 
Συνίζηση 

23 73 197   293 

Εσωτερική 
Χασμωδία 

2 45 86   133 

Εξωτερική 
Χασμωδία 

3 7 32   42 

Τριμερής 
Στίχος 

0 0 0   0 

Πλήρης 
Κατάργηση 

Μ.Τ. 
0 0 2   2 

Αναπαιστικοί 
Βηματισμοί  

0 0 0   0 

 

 

 

Η ΑΣΑ ΕΥΤΗ ΖΩΗ 

 

 

«Ανάγλυφο 
της 

Κυνηγήτρα
ς» 

 
«Εκατό 
Φωνές» 

 
«Ασκραίος

» 
 Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

14  195  300  509 

Εσωτερικός 
Διασκελισμός 

8  53  29  90 

Εξωτερικός 
Διασκελισμός 

0  9  15  24 

Εσωτερική 
Συνίζηση 

7  40  47  94 

Εξωτερική 
Συνίζηση 

9  188  194  391 

Εσωτερική 
Χασμωδία 

3  35  53  91 

Εξωτερική 
Χασμωδία 

1  28  27  56 

Τριμερής 
Στίχος 

0  0  0  0 

Πλήρης 
Κατάργηση 

Μ.Τ. 
1  5  4  10 

Αναπαιστικοί 
Βηματισμοί  

0  0  0  0 
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Η Φ   ΕΡΑ Τ Υ  ΑΣΙ ΙΑ: («ΛΟΓΟΙ»: Α΄ – ΣΤ΄) 

 

 
«ΛΟΓΟΣ  

Α΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Β΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Γ΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Δ΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Ε΄» 
«ΛΟΓΟΣ 

ΣΤ΄» 
Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

274 391 302 435 389 205 1996 

Εσωτερικός 
Διασκελισμός 

36 110 111 138 164 88 647 

Εξωτερικός 
Διασκελισμός 

42 95 89 128 123 69 546 

Εσωτερική 
Συνίζηση 

44 83 68 83 64 53 395 

Εξωτερική 
Συνίζηση 

205 238 173 249 269 106 1240 

Εσωτερική 
Χασμωδία 

17 29 45 38 46 22 197 

Εξωτερική 
Χασμωδία 

6 10 3 8 8 4 39 

Πλήρης 
Κατάργηση 

Μ.Τ. 
7 6 4 21 4 2 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Φ   ΕΡΑ Τ Υ  ΑΣΙ ΙΑ: («ΛΟΓΟΙ»: Ζ΄ – ΙΒ΄) 

 

 
«ΛΟΓΟΣ  

Ζ΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Η΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Θ΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Ι΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

ΙΑ΄» 
«ΛΟΓΟΣ 

ΙΒ΄» 
Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

389 359 397 262 456 50 1913 

Εσωτερικός 
Διασκελισμός 

150 119 128 105 138 23 663 

Εξωτερικός 
Διασκελισμός 

140 93 112 79 141 24 589 

Εσωτερική 
Συνίζηση 

88 66 49 46 89 8 346 

Εξωτερική 
Συνίζηση 

279 233 241 170 336 35 1294 

Εσωτερική 
Χασμωδία 

56 57 35 19 54 6 227 

Εξωτερική 
Χασμωδία 

12 21 23 14 28 0 98 

Πλήρης 
Κατάργηση 

Μ.Τ. 
5 7 3 5 9 4 33 
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Η Φ   ΕΡΑ Τ Υ  ΑΣΙ ΙΑ: («Πρόλογος» - «Ο γιος της χήρας») 

 

 
«ΠΡΟΛΟΓΟΣ

» 

«Ο ΓΙΟΣ 
ΤΗΣ 

ΧΗΡΑΣ» 

   
Σύνολο 

Αριθμός Στίχων 54 255    309 

Εσωτερικός 
Διασκελισμός 

20 115 
   

135 

Εξωτερικός 
Διασκελισμός 

9 46 
   

55 

Εσωτερική 
Συνίζηση 

11 44 
   

55 

Εξωτερική 
Συνίζηση 

34 128 
   

162 

Εσωτερική 
Χασμωδία 

5 15 
   

20 

Εξωτερική 
Χασμωδία 

3 5 
   

8 

Πλήρης 
Κατάργηση Μ.Τ. 

0 2 
   

2 

 

 

 ΩΜ Ι 

 

 «Αντιόπη» «Χινόπωρο» 
«Οι 

πατέρες» 
«Αγέννητες 

Ψυχές» 
«Ο 

Λυτρωτής» 
«Το Μήλο» Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

84 100 237 87 124 75 707 

Εσωτερικό
ς 

Διασκελισμ
ός 

35 29 77 32 37 31 241 

Εξωτερικός 
Διασκελισμ

ός 
18 29 36 23 22 17 145 

Εσωτερική 
Συνίζηση 

14 31 51 18 41 19 174 

Εξωτερική 
Συνίζηση 

58 62 140 50 80 44 434 

Εσωτερική 
Χασμωδία 

8 7 18 14 9 3 59 

Εξωτερική 
Χασμωδία 

3 1 8 3 2 2 19 

Τριμερής 
Στίχος 

1 0 0 1 0 0 2 

Πλήρης 
Κατάργηση 

Μ.Τ. 
2 0 3 5 6 0 16 

Αναπαιστικ
οί 

Βηματισμοί  
2 2 4 5 3 5 21 
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 ΩΜ Ι 

 

 
«Ο 

ζωγράφος 
Λάζαρος» 

«Ο 
Θρίαμβος» 

«Το 
βασιλόπουλ

ο και η 
πεντάμορφη

»  

«Το 
ανέβασμα 

στο βράχο» 

«Το 
αεροπλάνο» 

«Οι 
νεράιδες»  

Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

67 305 39 257 370 122 1160 

Εσωτερικός 
Διασκελισμός 

23 102 12 72 118 29 356 

Εξωτερικός 
Διασκελισμός 

14 51 5 59 54 13 196 

Εσωτερική 
Συνίζηση 

11 61 10 85 76 16 259 

Εξωτερική 
Συνίζηση 

44 188 39 193 218 71 
753 

 

Εσωτερική 
Χασμωδία 

3 57 4 38 26 6 134 

Εξωτερική 
Χασμωδία 

4 9 1 9 10 4 37 

Τριμερής 
Στίχος 

1 0 0 0 0 0 1 

Πλήρης 
Κατάργηση 

Μ.Τ. 
1 9 1 6 3 1 21 

Αναπαιστικοί 
Βηματισμοί  

1 5 1 2 8 1 18 

 

 

 ΩΜ Ι 

 

 «Κομμάτια» «Ύμνος» «Μελένια» «Γυναίκες» 
«Μια βραδιά 

σ’ ένα 
σπίτι» 

 Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

138 61 213 238 292  942 

Εσωτερικός 
Διασκελισμός 

56 20 61 85 66  288 

Εξωτερικός 
Διασκελισμός 

30 2 42 43 29  146 

Εσωτερική 
Συνίζηση 

30 3 42 48 55  179 

Εξωτερική 
Συνίζηση 

85 29 125 181 179  599 

Εσωτερική 
Χασμωδία 

12 7 13 34 24  90 

Εξωτερική 
Χασμωδία 

6 4 15 13 12  50 

Τριμερής 
Στίχος 

0 0 0 0 0  0 

Πλήρης 
Κατάργηση 

Μ.Τ. 
0 1 5 16 3  25 

Αναπαιστικοί 
Βηματισμοί  

5 0 8 11 5  29 
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ΞΑΝΑΤ ΝΙΣΜΕΝΗ Μ ΥΣΙΚΗ 

 

 
«Το 

Ελληνόπ
ουλο» 

«Κάποτε στο 
Βιργίλιο» 

«Λόγια στην 
αμμουδιά» 

«Περίπατος 
στα βράχια» 

«Σ’ ένα νέο 
πολιτευτή» 

«Ένα ταξίδι 
στα 

Κύθηρα» 
Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

36 10 53 24 31 60 214 

Εσωτερικός 
Διασκελισμός 

8 5 12 8 21 37 91 

Εξωτερικός 
Διασκελισμός 

5 2 10 0 6 15 38 

Εσωτερική 
Συνίζηση 

5 6 9 8 6 9 43 

Εξωτερική 
Συνίζηση 

10 7 30 22 28 49 146 

Εσωτερική 
Χασμωδία 

0 2 2 0 0 8 12 

Εξωτερική 
Χασμωδία 

1 1 4 5 1 2 14 

Τριμερής 
Στίχος 

0 0 0 0 0 0 0 

Πλήρης 
Κατάργηση 

Μ.Τ. 
1 0 6 1 1 3 12 

Αναπαιστικοί 
Βηματισμοί  

1 0 3 1 1 1 7 

 

 

ΞΑΝΑΤ ΝΙΣΜΕΝΗ Μ ΥΣΙΚΗ 

 

 
«Αυτό το 
βράδι» 

«Υπατία»  «Κλεαρίστη»  
«Οι 

ξεσκέπαστες» 
«Τελευταίοι 

στίχοι» 
«Θεοφάνεια»  Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

14 76 24 14 8 20 156 

Εσωτερικός 
Διασκελισμός 

6 50 13 8 3 9 89 

Εξωτερικός 
Διασκελισμός 

0 8 8 1 1 4 22 

Εσωτερική 
Συνίζηση 

4 21 4 1 0 3 33 

Εξωτερική 
Συνίζηση 

16 65 20 12 12 12 137 

Εσωτερική 
Χασμωδία 

0 14 1 2 1 2 20 

Εξωτερική 
Χασμωδία 

0 3 0 0 0 0 3 

Τριμερής 
Στίχος 

0 0 0 0 0 0 0 

Πλήρης 
Κατάργηση 

Μ.Τ. 
1 7 3 3 0 2 16 

Αναπαιστικοί 
Βηματισμοί  

0 3 1 2 0 0 6 
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ΞΑΝΑΤ ΝΙΣΜΕΝΗ Μ ΥΣΙΚΗ 

 

 
«Ένας 

ανθρωπάκος» 
«Ο 

άπιστος» 

«Η τέχνη 
λυτρωμός

» 

«Η ζωή 
από 

μακρυά
» 

«Ο 
δολοφονημένος 

έρωτας» 

«Στους 
ποιητές 

που 
θάρθουν» 

Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

14 12 14 14 14 14 82 

Εσωτερικός 
Διασκελισμός 

11 3 8 9 6 8 45 

Εξωτερικός 
Διασκελισμός 

2 0 4 3 3 2 14 

Εσωτερική 
Συνίζηση 

7 2 2 4 1 8 24 

Εξωτερική 
Συνίζηση 

10 8 14 15 12 8 67 

Εσωτερική 
Χασμωδία 

2 0 1 3 1 0 7 

Εξωτερική 
Χασμωδία 

1 1 0 1 0 0 3 

Τριμερής 
Στίχος 

0 0 0 0 0 1 1 

Πλήρης 
Κατάργηση 

Μ.Τ. 
1 0 3 1 1 2 8 

Αναπαιστικοί 
Βηματισμοί  

0 0 0 0 2 0 2 

 

 

ΞΑΝΑΤ ΝΙΣΜΕΝΗ Μ ΥΣΙΚΗ 

 

 
«Η 

φιλοσοφία
» 

«Έρωτες 
της γης» 

«Οι 
άπιστοι» 

«Το 
πάλεμα» 

«Ο ξένος» «Τα φτερά» Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

14 14 14 14 14 14 84 

Εσωτερικός 
Διασκελισμός 

7 4 9 5 10 9 44 

Εξωτερικός 
Διασκελισμός 

2 3 2 3 2 2 14 

Εσωτερική 
Συνίζηση 

2 4 4 3 7 4 24 

Εξωτερική 
Συνίζηση 

11 14 12 13 14 9 73 

Εσωτερική 
Χασμωδία 

3 1 0 2 1 3 10 

Εξωτερική 
Χασμωδία 

0 2 4 0 3 1 10 

Τριμερής 
Στίχος 

0 0 0 0 0 0 0 

Πλήρης 
Κατάργηση 

Μ.Τ. 
1 1 1 3 0 1 7 

Αναπαιστικοί 
Βηματισμοί  

1 0 1 1 1 1 5 
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ΞΑΝΑΤ ΝΙΣΜΕΝΗ Μ ΥΣΙΚΗ 

 

 
«Φθινοπωρινή 

λύπη» 
«Που 

πάνε;» 

«Το παιδί 
που 

πεθαίνει» 
«Η τρελή» «Η χαρά» 

«Οι 
αλυσίδες» 

Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

14 14 14 14 14 16 86 

Εσωτερικός 
Διασκελισμός 

6 6 7 8 8 8 43 

Εξωτερικός 
Διασκελισμός 

7 4 3 2 0 4 20 

Εσωτερική 
Συνίζηση 

1 4 1 8 4 5 36 

Εξωτερική 
Συνίζηση 

15 6 14 9 14 14 49 

Εσωτερική 
Χασμωδία 

1 0 1 2 1 1 6 

Εξωτερική 
Χασμωδία 

0 0 1 0 1 1 3 

Τριμερής 
Στίχος 

0 0 1 1 0 0 2 

Πλήρης 
Κατάργηση 

Μ.Τ. 
0 1 1 1 1 1 5 

Αναπαιστικοί 
Βηματισμοί  

0 1 2 1 0 1 5 

 

 

ΞΑΝΑΤ ΝΙΣΜΕΝΗ Μ ΥΣΙΚΗ 

 

 
«Στην 

αιωνιότητ
α 

Τα χάϊδια» «Η τέχνη» 
«Μια είν’ η 

αγάπη» 
 

 

Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

14 31 33 29  
 

107 

Εσωτερικός 
Διασκελισμό

ς 
5 16 14 12  

 
47 

Εξωτερικός 
Διασκελισμό

ς 
0 16 11 2  

 
29 

Εσωτερική 
Συνίζηση 

3 7 4 5  
 

19 

Εξωτερική 
Συνίζηση 

12 22 23 23  
 

80 

Εσωτερική 
Χασμωδία 

2 6 4 7  
 

19 

Εξωτερική 
Χασμωδία 

1 2 0 5  
 

8 

Τριμερής 
Στίχος 

0 0 0 0  
 

0 

Πλήρης 
Κατάργηση 

Μ.Τ. 
1 2 3 0  

 
6 

Αναπαιστικο
ί Βηματισμοί  

0 0 0 0  
 

0 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - Συνιζήσεις 

Εξωτερικές συνιζήσεις 

ΤΑ ΤΡΑ  ΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔ Σ Μ Υ 

 

 
«Η κόρη της 

Λήμνου» 

«Τα νιάτα 
της 

γιαγιάς» 

«Ο 
Βούλγαρος» 

«Ο 
καθρέφτης 

τ’ άϊ 
Γιαννιού» 

«Γεωργίω 
 Δροσίνη» 

«Οι στίχοι 
’ς την 

πατρίδα 
μου»  

Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

309 296 24 88 16 35 768 

Αριθμός 
Εξ. 

συνιζήσεων 
51 48 6 17 3 0 125 

2 άτονα 40 41 6 12 3 0 102 

2 τονισμένα 0 1 0 2 0 0 3 

1 από τα 2 
τονισμένο 

11 6 0 3 0 0 20 

 

 

ΤΑ ΤΡΑ  ΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔ Σ Μ Υ 

 

 
«Της 

Ηλιογέννητης» 
«Ψυχή»  «Φθινόπωρον»  «Επιστολή»  «Προσευχή» 

«Το 
σχολείον» 

Σύνολο  

Αριθμός 
Στίχων 

58 14 70 77 20 124 363 

Αριθμός 
Εξ. 

συνιζήσεων 
18 3 19 17 4 31 92 

2 άτονα 10 3 15 15 3 28 74 

2 τονισμένα 0 0 1 0 0 0 1 

1 από τα 2 
τονισμένο 

8 0 3 2 1 3 17 
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ΤΑ ΤΡΑ  ΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔ Σ Μ Υ 

 

 
«Οι νιές κ’ 

οι νιοι» 

«Η 
υστερνή 

ματιά 
της» 

«Χριστούγεννα» «Κεράσια» 
«Ο 

Σκυλογιάννης» 

«Ο 
βασιλιάς 

Σισμάνης» 
Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

18 12 42 28 143 63 306 

Αριθμός 
Εξ. 

συνιζήσεων 
2 2 10 8 40 17 79 

2 άτονα 2 1 8 7 32 17 67 

2 τονισμένα 0 0 0 0 1 0 1 

1 από τα 2 
τονισμένο 

0 1 2 1 7 0 11 

 

 

 

  ΎΜΝ Σ ΤΗΣ Α ΗΝΑΣ: (Α΄ – ΣΤ΄) 

 

 Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

32 71 24 54 47 57 285 

Αριθμός 
Εξ. 

συνιζήσεων 
12 26 14 22 26 26 126 

2 άτονα 5 21 10 18 20 19 93 

2 τονισμένα 0 0 1 0 0 11 12 

1 από τα 2 
τονισμένο 

7 5 3 4 6 6 31 
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  ΎΜΝ Σ ΤΗΣ Α ΗΝΑΣ: (Ζ΄ – ΙΑ΄) 

 

 Ζ΄ Η΄ Θ΄ Ι΄ ΙΑ΄ «Πρόλογος» Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

46 92 59 42 47 20 306 

Αριθμός 
Εξ. 

συνιζήσεων 
19 53 34 17 22 1 146 

2 άτονα 17 46 28 16 16 0 123 

2 τονισμένα 0 0 1 0 1 0 2 

1 από τα 2 
τονισμένο 

2 7 5 1 5 1 21 

 

 

  

ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Μ Υ 

 

 
«Η 

ξενητεμένη» 
«Οι Θεοί» «Μία» «Το χέρι» 

«Ο 
ξυλοκόπος» 

«Η 
Αλήθεια» 

Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

159 32 28 18 15 42 294 

Αριθμός 
Εξ. 

συνιζήσεων 
72 14 14 7 1 20 128 

2 άτονα 44 18 8 6 1 15 77 

2 τονισμένα 3 0 0 0 0 0 3 

1 από τα 2 
τονισμένο 

25 6 6 1 0 5 43 
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ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Μ Υ 

 

 
«Ο θάνατος 

της 
Πεντάμορφης» 

«Απόκρυφον 
Ευαγγέλιον» 

«Οι τάφοι 
του 

Κεραμικού» 
   Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

48 135 343    526 

Αριθμός 
Εξ. 

συνιζήσεων 
23 73 197    293 

2 άτονα 18 61 146    225 

2 τονισμένα 0 1 12    13 

1 από τα 2 
τονισμένο 

5 11 39    55 

 

 

 

ΑΣΑ ΕΥΤΗ ΖΩΗ 

 

 

«Ανάγλυφο 
της 

Κυνηγήτρας
» 

 
«Εκατό 
Φωνές» 

 «Ασκραίος»  Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

14  195  300  509 

Αριθμός 
Εξ. 

συνιζήσεων 
9  188  194  391 

2 άτονα 9  130  136  275 

2 τονισμένα 0  5  4  9 

1 από τα 2 
τονισμένο 

0  53  54  107 
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Η Φ   ΕΡΑ Τ Υ  ΑΣΙ ΙΑ: («ΛΟΓΟΙ»: Α΄ – ΣΤ΄) 

 

 
«ΛΟΓΟΣ  

Α΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Β΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Γ΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Δ΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Ε΄» 
«ΛΟΓΟΣ 

ΣΤ΄» 
Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

274 391 302 435 389 205 1996 

Αριθμός 
Εξ. 

συνιζήσεων 
205 238 173 249 269 106 3940 

2 άτονα 125 140 144 185 197 80 871 

2 τονισμένα 11 5 5 2 8 3 34 

1 από τα 2 
τονισμένο 

69 93 24 62 64 23 335 

 

 

 

Η Φ   ΕΡΑ Τ Υ  ΑΣΙ ΙΑ: («ΛΟΓΟΙ»: Ζ΄ – ΙΒ΄) 

 

 
«ΛΟΓΟΣ  

Ζ΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Η΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Θ΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Ι΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

ΙΑ΄» 
«ΛΟΓΟΣ 

ΙΒ΄» 
Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

389 359 397 262 456 50 1913 

Αριθμός 
Εξ. 

συνιζήσεων 
279 233 241 170 336 35 1294 

2 άτονα 206 175 162 117 234 24 918 

2 τονισμένα 2 4 9 4 14 1 34 

1 από τα 2 
τονισμένο 

71 54 70 49 88 10 342 
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Η Φ   ΕΡΑ Τ Υ  ΑΣΙ ΙΑ: («Πρόλογος» - «Ο γιος της χήρας») 

 

 «ΠΡΟΛΟΓΟΣ» 
«Ο ΓΙΟΣ 

ΤΗΣ 
ΧΗΡΑΣ» 

    Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

54 255     309 

Αριθμός 
Εξ. 

συνιζήσεων 
34 128     162 

2 άτονα 17 90     107 

2 τονισμένα 1 8     9 

1 από τα 2 
τονισμένο 

16 30     46 

 

 

 

 ΩΜ Ι 

 

 Αντιόπη Χινόπωρο 
Οι 

πατέρες 
Αγέννητες 

Ψυχές 
Ο 

Λυτρωτής 
Το Μήλο Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

84 100 237 87 124 75 707 

Αριθμός 
Εξ. 

συνιζήσεων 
58 62 140 50 80 44 434 

2 άτονα 36 43 86 40 58 37 300 

2 τονισμένα 3 2 9 0 0 0 14 

1 από τα 2 
τονισμένο 

19 17 45 10 22 7 120 
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 ΩΜ Ι 

 

 
Ο ζωγράφος 

Λάζαρος 
Ο 

Θρίαμβος 

Το 
βασιλόπουλο 

και η 
πεντάμορφη  

Το 
ανέβασμα 

στο 
βράχο 

Το 
αεροπλάνο 

Οι 
νεράιδες  

Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

67 305 39 257 370 122 1160 

Αριθμός 
Εξ. 

συνιζήσεων 
44 188 39 193 218 71 753 

2 άτονα 26 144 27 126 161 45 529 

2 τονισμένα 1 2 0 3 6 1 13 

1 από τα 2 
τονισμένο 

17 42 12 64 51 25 211 

 

 

 

 ΩΜ Ι 

 

 Κομμάτια Ύμνος Μελένια Γυναίκες 
Μια βραδιά 
σ’ ένα σπίτι 

 Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

138 61 213 238 292  942 

Αριθμός 
Εξ. 

συνιζήσεων 
85 29 125 181 179  599 

2 άτονα 54 28 97 136 134  449 

2 τονισμένα 3 0 2 1 5  11 

1 από τα 2 
τονισμένο 

28 1 26 44 40  139 
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ΞΑΝΑΤ ΝΙΣΜΕΝΗ Μ ΥΣΙΚΗ 

 

 
«Το 

Ελληνόπουλο» 

«Κάποτε 
στο 

Βιργίλιο» 

«Λόγια στην 
αμμουδιά» 

«Περίπατος 
στα 

βράχια» 

«Σ’ ένα νέο 
πολιτευτή» 

«Ένα 
ταξίδι στα 
Κύθηρα» 

Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

36 10 53 24 31 60 214 

Αριθμός 
Εξ. 

συνιζήσεων 
10 7 30 22 28 49 146 

2 άτονα 10 4 22 14 18 34 102 

2 τονισμένα 0 2 1 1 0 1 5 

1 από τα 2 
τονισμένο 

0 1 7 7 10 14 39 

 

 

ΞΑΝΑΤ ΝΙΣΜΕΝΗ Μ ΥΣΙΚΗ 

 

 
«Αυτό το 
βράδι» 

«Υπατία»  «Κλεαρίστη»  
«Οι 

ξεσκέπαστες» 
«Τελευταίοι 

στίχοι» 
«Θεοφάνεια»  Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

14 76 24 14 8 20 156 

Αριθμός 
Εξ. 

συνιζήσεων 
16 65 20 12 12 12 137 

2 άτονα 8 48 14 6 8 7 91 

2 τονισμένα 3 4 0 1 0 1 9 

1 από τα 2 
τονισμένο 

5 13 6 5 2 4 35 
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ΞΑΝΑΤ ΝΙΣΜΕΝΗ Μ ΥΣΙΚΗ 

 

 
«Ένας 

ανθρωπάκος» 
«Ο 

άπιστος» 
«Η τέχνη 

λυτρωμός» 

«Η ζωή 
από 

μακρυά» 

«Ο 
δολοφονημένος 

έρωτας» 

«Στους 
ποιητές 

που 
θάρθουν» 

Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

14 12 14 14 14 14 82 

Αριθμός 
Εξ. 

συνιζήσεων 
10 8 14 15 12 8 67 

2 άτονα 7 5 9 12 6 3 42 

2 τονισμένα 0 0 0 0 1 0 1 

1 από τα 2 
τονισμένο 

3 3 5 3 5 5 24 

 

 

ΞΑΝΑΤ ΝΙΣΜΕΝΗ Μ ΥΣΙΚΗ 

 

 
«Η 

φιλοσοφία» 
«Έρωτες 
της γης» 

«Οι 
άπιστοι» 

«Το 
πάλεμα» 

«Ο ξένος» 
«Τα 

φτερά» 
Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

14 14 14 14 14 14 84 

Αριθμός 
Εξ. 

συνιζήσεων 
11 14 12 13 14 9 63 

2 άτονα 10 5 9 9 6 7 56 

2 τονισμένα 0 1 0 0 2 0 3 

1 από τα 2 
τονισμένο 

1 8 3 4 6 2 24 
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ΞΑΝΑΤ ΝΙΣΜΕΝΗ Μ ΥΣΙΚΗ 

 

 
«Φθινοπωρινή 

λύπη» 
«Που 

πάνε;» 

«Το 
παιδί 
που 

πεθαίνει» 

«Η 
τρελή» 

«Η χαρά» 
«Οι 

αλυσίδες» 
Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

14 14 14 14 14 16 86 

Αριθμός 
Εξ. 

συνιζήσεων 
15 6 14 9 14 14 72 

2 άτονα 8 3 8 5 5 8 37 

2 τονισμένα 0 1 1 0 3 1 6 

1 από τα 2 
τονισμένο 

7 2 5 4 6 5 29 

 

 

ΞΑΝΑΤ ΝΙΣΜΕΝΗ Μ ΥΣΙΚΗ 

 

 
«Στην 

αιωνιότητα 
Τα 

χάϊδια» 
«Η 

τέχνη» 
«Μια είν’ η 

αγάπη» 
  Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

14 31 33 29   107 

Αριθμός 
Εξ. 

συνιζήσεων 
12 22 23 23   80 

2 άτονα 9 7 15 19   50 

2 τονισμένα 0 1 1 1   3 

1 από τα 2 
τονισμένο 

3 14 7 3   27 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - Συνιζήσεις 

Εσωτερικές συνιζήσεις 

ΤΑ ΤΡΑ  ΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔ Σ Μ Υ 

 

 
«Η κόρη της 

Λήμνου» 

«Τα νιάτα 
της 

γιαγιάς» 

«Ο 
Βούλγαρος» 

«Ο 
καθρέφτης 

τ’ άϊ 
Γιαννιού» 

«Γεωργίω 
 Δροσίνη» 

«Οι στίχοι 
’ς την 

πατρίδα 
μου»  

Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

309 296 24 88 16 35 768 

Αριθμός 
Εσ. 

συνιζήσεων 
16 20 2 6 5 0 49 

2 άτονα 10 11 1 2 3 0 27 

1ο 
τονισμένο 

4 5 1 3 2 0 15 

2ο 
τονισμένο 

2 4 0 1 0 0 7 

 

 

ΤΑ ΤΡΑ  ΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔ Σ Μ Υ 

 

 
«Της 

Ηλιογέννητης» 
«Ψυχή»  «Φθινόπωρον»  «Επιστολή»  «Προσευχή» 

«Το 
σχολείον» 

Σύνολο  

Αριθμός 
Στίχων 

58 14 70 77 20 124 363 

Αριθμός 
Εσ. 

συνιζήσεων 
3 0 8 6 1 17 35 

2 άτονα 2 0 6 4 0 15 27 

1ο 
τονισμένο 

1 0 2 2 1 2 8 

2ο 
τονισμένο 

0 0 0 0 0 0 0 
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ΤΑ ΤΡΑ  ΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔ Σ Μ Υ 

 

 
«Οι νιές κ’ 

οι νιοι» 

«Η 
υστερνή 

ματιά 
της» 

«Χριστούγεννα» «Κεράσια» 
«Ο 

Σκυλογιάννης» 

«Ο 
βασιλιάς 

Σισμάνης» 
Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

18 12 42 28 143 63 306 

Αριθμός 
Εσ. 

συνιζήσεων 
2 0 4 6 7 7 26 

2 άτονα 1 0 2 4 3 4 14 

1ο 
τονισμένο 

1 0 2 1 0 3 7 

2ο 
τονισμένο 

0 0 0 1 4 0 5 

 

 

  ΎΜΝ Σ ΤΗΣ Α ΗΝΑΣ: (Α΄ – ΣΤ΄) 

 

 Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

32 71 24 54 47 57 285 

Αριθμός 
Εσ. 

συνιζήσεων 
5 6 0 7 5 11 34 

2 άτονα 3 3 0 4 3 6 19 

1ο 
τονισμένο 

2 3 0 1 2 5 13 

2ο 
τονισμένο 

0 0 0 2 0 0 2 
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  ΎΜΝ Σ ΤΗΣ Α ΗΝΑΣ: (Ζ΄ – ΙΑ΄) 

 

 Ζ΄ Η΄ Θ΄ Ι΄ ΙΑ΄ «Πρόλογος» Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

46 92 59 42 47 20 306 

Αριθμός 
Εσ. 

συνιζήσεων 
7 14 7 2 4 1 35 

2 άτονα 4 7 1 0 2 1 15 

1ο τονισμένο 1 6 5 2 1 0 15 

2ο τονισμένο 2 1 1 0 1 0 5 

 

 

  

ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Μ Υ 

 

 
«Η 

ξενητεμένη» 
«Οι Θεοί» «Μία» «Το χέρι» 

«Ο 
ξυλοκόπος» 

«Η 
Αλήθεια» 

Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

159 32 28 18 15 42 294 

Αριθμός 
Εσ. 

συνιζήσεων 
20 5 3 5 3 10 46 

2 άτονα 9 1 0 3 1 7 21 

1ο 
τονισμένο 

11 3 3 2 2 3 24 

2ο 
τονισμένο 

0 1 0 0 0 0 1 
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ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Μ Υ 

 

 
«Ο θάνατος 

της 
Πεντάμορφης» 

«Απόκρυφον 
Ευαγγέλιον» 

«Οι τάφοι 
του 

Κεραμικού» 
   Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

48 135 343    526 

Αριθμός 
Εσ. 

συνιζήσεων 
7 25 51    83 

2 άτονα 2 15 20    37 

1ο 
τονισμένο 

5 7 28    40 

2ο 
τονισμένο 

0 3 3    6 

 

 

 

ΑΣΑ ΕΥΤΗ ΖΩΗ 

 

 
Ανάγλυφο 

της 
Κυνηγήτρας 

 
Εκατό 
Φωνές 

 Ασκραίος  Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

14  195  300  509 

Αριθμός 
Εσ. 

συνιζήσεων 
7  40  47  94 

2 άτονα 3  10  20  33 

1ο τονισμένο 3  29  23  55 

2ο τονισμένο 1  1  4  6 
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Η Φ   ΕΡΑ Τ Υ  ΑΣΙ ΙΑ: («ΛΟΓΟΙ»: Α΄ – ΣΤ΄) 

 

 
«ΛΟΓΟΣ  

Α΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Β΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Γ΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Δ΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Ε΄» 
«ΛΟΓΟΣ 

ΣΤ΄» 
Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

274 391 302 435 389 205 1996 

Αριθμός 
Εσ. 

συνιζήσεων 
44 83 68 83 64 53 395 

2 άτονα 21 49 40 37 30 23 200 

1ο 
τονισμένο 

18 31 22 28 27 27 153 

2ο 
τονισμένο 

5 3 6 18 7 3 42 

 

 

Η Φ   ΕΡΑ Τ Υ  ΑΣΙ ΙΑ: («ΛΟΓΟΙ»: Ζ΄ – ΙΒ΄) 

 

 
«ΛΟΓΟΣ  

Ζ΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Η΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Θ΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Ι΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

ΙΑ΄» 
«ΛΟΓΟΣ 

ΙΒ΄» 
Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

389 359 397 262 456 50 1913 

Αριθμός 
Εσ. 

συνιζήσεων 
88 66 49 46 89 8 346 

2 άτονα 48 42 29 27 54 3 203 

1ο τονισμένο 34 19 17 14 27 3 114 

2ο τονισμένο 6 5 3 5 8 2 29 
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Η Φ   ΕΡΑ Τ Υ  ΑΣΙ ΙΑ: («Πρόλογος» - «Ο γιος της χήρας») 

 

 «ΠΡΟΛΟΓΟΣ» 
«Ο ΓΙΟΣ 

ΤΗΣ 
ΧΗΡΑΣ» 

    Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

54 255     309 

Αριθμός 
Εσ. 

συνιζήσεων 
11 44     55 

2 άτονα 2 20     22 

1ο 
τονισμένο 

6 14     20 

2ο 
τονισμένο 

3 10      

 

 

 ΩΜ Ι 

 

 Αντιόπη Χινόπωρο 
Οι 

πατέρες 
Αγέννητες 

Ψυχές 
Ο 

Λυτρωτής 
Το Μήλο Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

84 100 237 87 124 75 707 

Αριθμός 
Εσ. 

συνιζήσεων 
14 31 51 18 41 19 174 

2 άτονα 3 20 19 8 19 4 73 

1ο τονισμένο 6 11 27 8 21 13 86 

2ο τονισμένο 5 0 5 2 1 2 15 
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 ΩΜ Ι 

 

 
Ο ζωγράφος 

Λάζαρος 
Ο 

Θρίαμβος 

Το 
βασιλόπουλο 

και η 
πεντάμορφη  

Το 
ανέβασμα 

στο 
βράχο 

Το 
αεροπλάνο 

Οι 
νεράιδες  

Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

67 305 39 257 370 122 1160 

Αριθμός 
Εσ. 

συνιζήσεων 
11 61 10 85 76 16 259 

2 άτονα 6 27 6 32 30 5 106 

1ο τονισμένο 4 28 3 48 43 10 136 

2ο τονισμένο 1 6 1 5 3 1 17 

 

 

 ΩΜ Ι 

 

 Κομμάτια Ύμνος Μελένια Γυναίκες 
Μια βραδιά 
σ’ ένα σπίτι 

 Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

138 61 213 238 292  942 

Αριθμός 
Εσ. 

συνιζήσεων 
30 3 42 48 55  178 

2 άτονα 15 2 20 17 24  78 

1ο τονισμένο 13 1 18 27 25  84 

2ο τονισμένο 2 0 4 4 6  16 
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ΞΑΝΑΤ ΝΙΣΜΕΝΗ Μ ΥΣΙΚΗ 

 

 
«Το 

Ελληνόπουλο» 

«Κάποτε 
στο 

Βιργίλιο» 

«Λόγια στην 
αμμουδιά» 

«Περίπατος 
στα 

βράχια» 

«Σ’ ένα νέο 
πολιτευτή» 

«Ένα 
ταξίδι στα 
Κύθηρα» 

Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

36 10 53 24 31 60 214 

Αριθμός 
Εσ. 

συνιζήσεων 
5 6 9 8 6 9 43 

2 άτονα 1 3 3 3 4 4 18 

1ο 
τονισμένο 

4 1 4 2 2 4 17 

2ο 
τονισμένο 

0 2 2 3 0 1 8 

 

 

ΞΑΝΑΤ ΝΙΣΜΕΝΗ Μ ΥΣΙΚΗ 

 

 
«Αυτό το 
βράδι» 

«Υπατία»  «Κλεαρίστη»  
«Οι 

ξεσκέπαστες» 
«Τελευταίοι 

στίχοι» 
«Θεοφάνεια»  Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

14 76 24 14 8 20 156 

Αριθμός 
Εσ. 

συνιζήσεων 
4 21 4 1 0 3 33 

2 άτονα 1 5 1 1 0 0 8 

1ο τονισμένο 3 12 2 0 0 1 18 

2ο τονισμένο 0 5 1 0 0 2 8 
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ΞΑΝΑΤ ΝΙΣΜΕΝΗ Μ ΥΣΙΚΗ 

 

 
«Ένας 

ανθρωπάκος» 
«Ο 

άπιστος» 
«Η τέχνη 

λυτρωμός» 

«Η ζωή 
από 

μακρυά» 

«Ο 
δολοφονημένος 

έρωτας» 

«Στους 
ποιητές 

που 
θάρθουν» 

Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

14 12 14 14 14 14 82 

Αριθμός 
Εσ. 

συνιζήσεων 
7 2 2 4 1 8 24 

2 άτονα 2 1 1 2 0 4 10 

1ο 
τονισμένο 

3 1 1 1 1 3 10 

2ο 
τονισμένο 

2 0 0 1 0 1 4 

 

 

ΞΑΝΑΤ ΝΙΣΜΕΝΗ Μ ΥΣΙΚΗ 

 

 
«Η 

φιλοσοφία» 
«Έρωτες 
της γης» 

«Οι 
άπιστοι» 

«Το 
πάλεμα» 

«Ο ξένος» 
«Τα 

φτερά» 
Σύνολο 

Αριθμός 
Εσ. 

συνιζήσεων 
14 14 14 14 14 14 84 

Αριθμός 
Εσ. 

συνιζήσεων 
2 4 4 3 7 4 24 

2 άτονα 2 2 2 0 2 2 10 

1ο τονισμένο 0 0 1 2 5 1 9 

2ο τονισμένο 0 2 1 1 0 1 5 
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ΞΑΝΑΤ ΝΙΣΜΕΝΗ Μ ΥΣΙΚΗ 

 

 
«Φθινοπωρινή 

λύπη» 
«Που 

πάνε;» 

«Το 
παιδί 
που 

πεθαίνει» 

«Η 
τρελή» 

«Η χαρά» 
«Οι 

αλυσίδες» 
Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

14 14 14 14 14 16 86 

Αριθμός 
Εσ. 

συνιζήσεων 
1 4 1 8 4 5 23 

2 άτονα 1 0 0 2 3 2 8 

1ο τονισμένο 0 3 1 6 0 1 11 

2ο τονισμένο 0 1 0 0 1 2 4 

 

 

ΞΑΝΑΤ ΝΙΣΜΕΝΗ Μ ΥΣΙΚΗ 

 

 
«Στην 

αιωνιότητα 
Τα 

χάϊδια» 
«Η 

τέχνη» 
«Μια είν’ η 

αγάπη» 
  Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

14 31 33 29   107 

Αριθμός 
Εσ. 

συνιζήσεων 
3 7 4 5   19 

2 άτονα 1 4 1 1   7 

1ο τονισμένο 1 3 3 4   38 

2ο τονισμένο 1 0 0 0   1 
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Αριθμός συνιζήσεων στο κάθε στίχο 

Αριθμός 
συνιζήσεων 

σε κάθε 
στίχο 

Τα 
τραγούδια 

της πατρίδος 
μου 

(1437  
15σύλλαβοι ) 

Ο Ύμνος της 
Αθηνάς 

(591 
15σύλλαβοι) 

Τα μάτια της 
ψυχής μου 

(820 
15σύλλαβοι) 

Η Ασάλευτη 
Ζωή 
(509 

15σύλλαβοι) 

Η φλογέρα 
του βασιλιά 

(4170 
15σύλλαβοι) 

Βωμοί 
(2809 

15σύλλαβοι) 

Ξανατονισμένη 
Μουσική 

(729 
15σύλλαβοι) 

0΄ 
1056 

73,4% 
337 
57% 

390 
47,5 

200 
38,6% 

1784 
42,8% 

1160 
41,3% 

287 
39,4% 

1΄ 
331 
23% 

187 
31,6% 

304 
37% 

189 
36,4% 

1548 
37,1% 

1064 
37,9% 

218 
29,8% 

2΄ 
44 
3% 

56 
9,4% 

107 
13% 

97 
18,7% 

673 
16,1% 

453 
16,1% 

169 
23,2% 

3΄ 
6 

0,4% 
10 

1,6% 
17 
2% 

26 
5% 

140 
3.3% 

98 
3,5% 

45 
6,2% 

4΄ 
0 

0% 
1 

0,16% 
2 

0,24% 
6 

1,2% 
21 

0,5% 
32 

1,1% 
10 

1,4% 

5΄ 
0 

0% 
0 

0% 
0 

0% 
0 

0% 
4 

0,09% 
1 

0,03% 
0 

0% 

6΄ 
0 

0% 
0 

0% 
0 

0% 
0 

0% 
0 

0% 
1 

0,03% 
0 

0% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - Χασμωδίες 

Εξωτερικές χασμωδίες  
 

Εξωτερικές Χασμωδίες στα  
Τραγούδια της Πατρίδος μου 

 
Κατηγορίες: 
 
Νόμιμες χασμωδίες: 
 

 Χασμωδία πάνω στη κεντρική τομή: (77) – 15,97% 
 
 
 

 Χασμωδία με ένα από τα φωνήεντα να ανήκει σε άρθρο: (132) - 27,38% 
 
 
 
 

 Χασμωδία που δημιουργείται μεταξύ του συνδέσμου «και»:  31) – 6,43% 
 
 
 

 ή του αναφορικού «που» και της επόμενης λέξης: (25) – 5,186% 
 
 
 

 Χασμωδία όπου το 1ο φωνήεν είναι τονισμένο: (32) – 6,6% 
 
 
 

 Χασμωδία όπου το 2ο φωνήεν είναι τονισμένο: (98) – 20,33% 
 
 
 

 Χασμωδία όπου λειτουργεί ως εκφραστικό μέσο, ενισχύοντας τη συντακτική 
παύση: (24) – 4,97% 

 

 

 

 

Άλλες χασμωδίες: 
 
 (79) – 16,39% 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ: 482 
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Εξωτερικές Χασμωδίες στον Ύμνο της Αθηνάς 
 

 
Κατηγορίες: 
 
Νόμιμες χασμωδίες: 
 

 Χασμωδία πάνω στη κεντρική τομή: (12) – 17,14% 
 
 
 

 Χασμωδία με ένα από τα φωνήεντα να ανήκει σε άρθρο: (50) – 71,42% 
 
 
 
 

 Χασμωδία που δημιουργείται μεταξύ του συνδέσμου «και»:  (0) 
 
 
 

 ή του αναφορικού «που» και της επόμενης λέξης: (0) 
 
 
 

 Χασμωδία όπου το 1ο φωνήεν είναι τονισμένο (3) – 4,28% 
 
 
 

 Χασμωδία όπου το 2ο φωνήεν είναι τονισμένο: (2) – 2,8% 
 
 
 

 Χασμωδία όπου λειτουργεί ως εκφραστικό μέσο, ενισχύοντας τη συντακτική 
παύση: (0) 

 

 

 

 

Άλλες χασμωδίες: 
 
 (3) – 4,28% 
 
ΣΥΝΟΛΟ:  70 
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Εξωτερικές Χασμωδίες στην Ασάλευτη Ζωή 
 

 
Κατηγορίες: 
 
Νόμιμες χασμωδίες: 
 

 Χασμωδία πάνω στη κεντρική τομή: (6) – 10,7% 
 
 

 Χασμωδία με ένα από τα φωνήεντα να ανήκει σε άρθρο: (26) – 46,4% 
 

 Χασμωδία που δημιουργείται μεταξύ του συνδέσμου «και: 0 
 
 

 ή του αναφορικού «που» και της επόμενης λέξης: 0 
 
 

 Χασμωδία όπου το 1ο φωνήεν είναι τονισμένο: (6) – 10,7% 
 
 

 Χασμωδία όπου το 2ο φωνήεν είναι τονισμένο: (9) – 16% 
 
 

 Χασμωδία όπου λειτουργεί ως εκφραστικό μέσο, ενισχύοντας τη συντακτική 
παύση: (8) – 14,3% 

 

 

Άλλες χασμωδίες: (1) 1,8% 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ:  56 
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Εξωτερικές Χασμωδίες στη Φλογέρα του Βασιλιά 
 

 
Κατηγορίες: 
 
Νόμιμες χασμωδίες: 
 

 Χασμωδία πάνω στη κεντρική τομή: (21) – 14% 
 
 
 

 Χασμωδία με ένα από τα φωνήεντα να ανήκει σε άρθρο: (78) – 53,7% 
 
 
 

 Χασμωδία που δημιουργείται μεταξύ του συνδέσμου «και»:  (1) – 3,44% 
 
 
 

 ή του αναφορικού «που» και της επόμενης λέξης: (2) - 1,37% 
 
 
 

 Χασμωδία όπου το 1ο φωνήεν είναι τονισμένο: (10) - 6,89% 
 
 
 

 Χασμωδία όπου το 2ο φωνήεν είναι τονισμένο: (12) – 8,27% 
 
 
 

 Χασμωδία όπου λειτουργεί ως εκφραστικό μέσο, ενισχύοντας τη συντακτική 
παύση: (5) – 3,44% 

 

 

Άλλες χασμωδίες: 
 
(17) – 11,72% 
 
ΣΥΝΟΛΟ: 150 
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Εξωτερικές Χασμωδίες στους Βωμούς 
 

 
Κατηγορίες: 
 
Νόμιμες χασμωδίες: 
 

 Χασμωδία πάνω στη κεντρική τομή: (4) – 3,7% 
 
 

 Χασμωδία με ένα από τα φωνήεντα να ανήκει σε άρθρο: (57) – 53,7% 
 
 

 Χασμωδία που δημιουργείται μεταξύ του συνδέσμου «και: (2) – 1,8% 
 

 ή του αναφορικού «που» και της επόμενης λέξης: (0) 
 
 

 Χασμωδία όπου το 1ο φωνήεν είναι τονισμένο: (7) – 6,6% 
 
 

 Χασμωδία όπου το 2ο φωνήεν είναι τονισμένο: (15) – 14% 
 
 

 Χασμωδία όπου λειτουργεί ως εκφραστικό μέσο, ενισχύοντας τη συντακτική 
παύση (14) – 13% 

 

 

Άλλες χασμωδίες: (7) – 6,6% 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ:  106 
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Εξωτερικές Χασμωδίες στην Ξανατονισμένη Μουσική 
 

 
Κατηγορίες: 
 
Νόμιμες χασμωδίες: 
 

 Χασμωδία πάνω στη κεντρική τομή: (9) – 21,4% 
 
 

 Χασμωδία με ένα από τα φωνήεντα να ανήκει σε άρθρο: (17) – 40,4% 
 
 

 Χασμωδία που δημιουργείται μεταξύ του συνδέσμου «και: (1) – 2,3% 
 

 ή του αναφορικού «που» και της επόμενης λέξης: (1) – 2,3% 
 
 

 Χασμωδία όπου το 1ο φωνήεν είναι τονισμένο: (5) – 11,9% 
 
 

 Χασμωδία όπου το 2ο φωνήεν είναι τονισμένο: (2) – 4,7% 
 
 

 Χασμωδία όπου λειτουργεί ως εκφραστικό μέσο, ενισχύοντας τη συντακτική 
παύση: (1) – 2,3% 

 

 

Άλλες χασμωδίες: (6) – 14,2% 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ:  42 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - Χασμωδίες 

Εσωτερικές χασμωδίες 

ΤΑ ΤΡΑ  ΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔ Σ Μ Υ 

 

 
«Η κόρη της 

Λήμνου» 

«Τα νιάτα 
της 

γιαγιάς» 

«Ο 
Βούλγαρος» 

«Ο 
καθρέφτης 

τ’ άϊ 
Γιαννιού» 

«Γεωργίω 
 Δροσίνη» 

«Οι στίχοι 
’ς την 

πατρίδα 
μου»  

Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

309 296 24 88 16 35 768 

Αριθμός 
Εσ. 

χασμωδιών 
53 40 11 14 3 1 122 

2 άτονα 11 3 0 1 1 0 16 

1ο 
τονισμένο 

27 20 9 8 0 1 65 

2ο 
τονισμένο 

15 17 2 5 2 0 41 

 

 

 

ΤΑ ΤΡΑ  ΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔ Σ Μ Υ 

 

 
«Της 

Ηλιογέννητης» 
«Ψυχή»  «Φθινόπωρον»  «Επιστολή»  «Προσευχή» 

«Το 
σχολείον» 

Σύνολο  

Αριθμός 
Στίχων 

58 14 70 77 20 124 363 

Αριθμός 
Εσ. 

χασμωδιών 
10 3 7 16 5 25 66 

2 άτονα 3 0 2 4 1 2 12 

1ο 
τονισμένο 

6 1 2 7 1 17 34 

2ο 
τονισμένο 

1 2 3 5 3 6 21 
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ΤΑ ΤΡΑ  ΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔ Σ Μ Υ 

 

 
«Οι νιές κ’ 

οι νιοι» 

«Η 
υστερνή 

ματιά 
της» 

«Χριστούγεννα» «Κεράσια» 
«Ο 

Σκυλογιάννης» 

«Ο 
βασιλιάς 

Σισμάνης» 
Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

18 12 42 28 143 63 306 

Αριθμός 
Εσ. 

χασμωδιών 
4 1 11 9 33 15 73 

2 άτονα 3 0 1 1 3 3 11 

1ο 
τονισμένο 

0 0 5 3 18 7 33 

2ο 
τονισμένο 

1 1 5 5 12 5 29 

 

 

  ΎΜΝ Σ ΤΗΣ Α ΗΝΑΣ: (Α΄ – ΣΤ΄) 

 

 Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

32 71 24 54 47 57 285 

Αριθμός 
Εσ. 

χασμωδιών 
6 18 5 14 6 12 61 

2 άτονα 2 5 0 1 1 2 11 

1ο 
τονισμένο 

0 3 1 7 1 4 16 

2ο 
τονισμένο 

4 10 4 6 4 6 34 
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  ΎΜΝ Σ ΤΗΣ Α ΗΝΑΣ: (Ζ΄ – ΙΑ΄) 

 

 Ζ΄ Η΄ Θ΄ Ι΄ ΙΑ΄ «Πρόλογος» Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

46 92 59 42 47 20 306 

Αριθμός 
Εσ. 

χασμωδιών 
12 18 8 6 11 6 61 

2 άτονα 2 2 2 0 1 2 9 

1ο 
τονισμένο 

1 6 1 3 3 1 15 

2ο 
τονισμένο 

9 10 5 3 7 3 37 

 

 

ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Μ Υ 

 

 
«Η 

ξενητεμένη» 
«Οι Θεοί» «Μία» «Το χέρι» 

«Ο 
ξυλοκόπος» 

«Η 
Αλήθεια» 

Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

159 32 28 18 15 42 294 

Αριθμός 
Εσ. 

χασμωδιών 
38 6 8 3 10 3 68 

2 άτονα 6 0 0 1 0 0 7 

1ο 
τονισμένο 

11 1 3 2 6 0 23 

2ο 
τονισμένο 

21 5 5 0 4 3 38 
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ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Μ Υ 

 

 
«Ο θάνατος 

της 
Πεντάμορφης» 

«Απόκρυφον 
Ευαγγέλιον» 

«Οι τάφοι 
του 

Κεραμικού» 
   Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

48 135 343    526 

Αριθμός 
Εσ. 

χασμωδιών 
2 45 86    133 

2 άτονα 1 9 25    35 

1ο 
τονισμένο 

1 18 11    30 

2ο 
τονισμένο 

0 18 50    68 

 

 

ΑΣΑ ΕΥΤΗ ΖΩΗ 

 

 
Ανάγλυφο 

της 
Κυνηγήτρας 

 
Εκατό 
Φωνές 

 Ασκραίος  Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

14  195  300  509 

Αριθμός 
Εσ. 

χασμωδιών 
3  35  53  91 

2 άτονα 0  8  9  17 

1ο τονισμένο 3  14  24  41 

2ο τονισμένο 0  13  20  33 
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Η Φ   ΕΡΑ Τ Υ  ΑΣΙ ΙΑ: («ΛΟΓΟΙ»: Α΄ – ΣΤ΄) 

 

 
«ΛΟΓΟΣ  

Α΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Β΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Γ΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Δ΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Ε΄» 
«ΛΟΓΟΣ 

ΣΤ΄» 
Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

274 391 302 435 389 205 1996 

Αριθμός 
Εσ. 

χασμωδιών 
17 29 45 38 46 22 197 

2 άτονα 7 5 5 6 4 4 31 

1ο 
τονισμένο 

2 10 14 15 8 10 59 

2ο 
τονισμένο 

8 14 26 17 34 8 107 

 

 

 

Η Φ   ΕΡΑ Τ Υ  ΑΣΙ ΙΑ: («ΛΟΓΟΙ»: Ζ΄ – ΙΒ΄) 

 

 
«ΛΟΓΟΣ  

Ζ΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Η΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Θ΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Ι΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

ΙΑ΄» 
«ΛΟΓΟΣ 

ΙΒ΄» 
Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

389 359 397 262 456 50 1913 

Αριθμός 
Εσ. 

χασμωδιών 
56 57 35 19 54 6 227 

2 άτονα 7 9 6 5 10 4 41 

1ο 
τονισμένο 

15 22 14 5 18 2 76 

2ο 
τονισμένο 

34 26 15 9 26 0 110 
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Η Φ   ΕΡΑ Τ Υ  ΑΣΙ ΙΑ: («Πρόλογος» - «Ο γιος της χήρας») 

 

 «ΠΡΟΛΟΓΟΣ» 
«Ο ΓΙΟΣ 

ΤΗΣ 
ΧΗΡΑΣ» 

    Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

54 255     309 

Αριθμός 
Εσ. 

χασμωδιών 
5 15     20 

2 άτονα 0 0     0 

1ο 
τονισμένο 

3 4     7 

2ο 
τονισμένο 

2 11     13 

 

 

 

 ΩΜ Ι 

 

 Αντιόπη Χινόπωρο 
Οι 

πατέρες 
Αγέννητες 

Ψυχές 
Ο 

Λυτρωτής 
Το Μήλο Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

84 100 237 87 124 75 707 

Αριθμός 
Εσ. 

χασμωδιών 
8 7 18 14 9 3 59 

2 άτονα 1 2 2 4 0 1 10 

1ο τονισμένο 3 2 6 3 2 1 17 

2ο τονισμένο 4 3 10 7 7 1 32 
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 ΩΜ Ι 

 

 
Ο ζωγράφος 

Λάζαρος 
Ο 

Θρίαμβος 

Το 
βασιλόπουλο 

και η 
πεντάμορφη  

Το 
ανέβασμα 

στο 
βράχο 

Το 
αεροπλάνο 

Οι 
νεράιδες  

Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

67 305 39 257 370 122 1160 

Αριθμός 
Εσ. 

χασμωδιών 
3 57 4 38 26 6 134 

2 άτονα 1 8 0 5 4 1 19 

1ο 
τονισμένο 

0 25 3 22 11 3 64 

2ο 
τονισμένο 

2 24 1 11 11 2 51 

 

 

 ΩΜ Ι 

 

 Κομμάτια Ύμνος Μελένια Γυναίκες 
Μια βραδιά 
σ’ ένα σπίτι 

 Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

138 61 213 238 292  942 

Αριθμός 
Εσ. 

χασμωδιών 
12 7 13 34 24  90 

2 άτονα 1 5 2 4 4  16 

1ο τονισμένο 6 0 2 9 6  23 

2ο τονισμένο 5 2 9 21 14  51 
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ΞΑΝΑΤ ΝΙΣΜΕΝΗ Μ ΥΣΙΚΗ 

 

 
«Το 

Ελληνόπουλο» 

«Κάποτε 
στο 

Βιργίλιο» 

«Λόγια στην 
αμμουδιά» 

«Περίπατος 
στα 

βράχια» 

«Σ’ ένα νέο 
πολιτευτή» 

«Ένα 
ταξίδι στα 
Κύθηρα» 

Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

36 10 53 24 31 60 214 

Αριθμός 
Εσ. 

χασμωδιών 
0 2 2 0 0 8 12 

2 άτονα 0 0 0 0 0 1 1 

1ο 
τονισμένο 

0 1 2 0 0 4 7 

2ο 
τονισμένο 

0 1 0 0 0 3 4 

 

 

ΞΑΝΑΤ ΝΙΣΜΕΝΗ Μ ΥΣΙΚΗ 

 

 
«Αυτό το 
βράδι» 

«Υπατία»  «Κλεαρίστη»  
«Οι 

ξεσκέπαστες» 
«Τελευταίοι 

στίχοι» 
«Θεοφάνεια»  Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

14 76 24 14 8 20 156 

Αριθμός 
Εσ. 

χασμωδιών 
0 14 1 2 1 2 20 

2 άτονα 0 4 1 0 1 0 6 

1ο 
τονισμένο 

0 2 0 1 0 0 3 

2ο 
τονισμένο 

0 8 0 1 0 2 11 
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ΞΑΝΑΤ ΝΙΣΜΕΝΗ Μ ΥΣΙΚΗ 

 

 
«Ένας 

ανθρωπάκος» 
«Ο 

άπιστος» 
«Η τέχνη 

λυτρωμός» 

«Η ζωή 
από 

μακρυά» 

«Ο 
δολοφονημένος 

έρωτας» 

«Στους 
ποιητές 

που 
θάρθουν» 

Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

14 12 14 14 14 14 82 

Αριθμός 
Εσ. 

χασμωδιών 
2 0 1 3 1 0 7 

2 άτονα 0 0 0 0 0 0 0 

1ο 
τονισμένο 

2 0 0 1 1 0 4 

2ο 
τονισμένο 

0 0 1 2 0 0 3 

 

 

ΞΑΝΑΤ ΝΙΣΜΕΝΗ Μ ΥΣΙΚΗ 

 

 
«Η 

φιλοσοφία» 
«Έρωτες 
της γης» 

«Οι 
άπιστοι» 

«Το 
πάλεμα» 

«Ο ξένος» 
«Τα 

φτερά» 
Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

14 14 14 14 14 14 84 

Αριθμός 
Εσ. 

χασμωδιών 
3 1 0 2 1 3 10 

2 άτονα 0 0 0 0 1 1 2 

1ο τονισμένο 1 1 0 1 0 0 3 

2ο τονισμένο 2 0 0 1 0 2 5 
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ΞΑΝΑΤ ΝΙΣΜΕΝΗ Μ ΥΣΙΚΗ 

 

 
«Φθινοπωρινή 

λύπη» 
«Που 

πάνε;» 

«Το 
παιδί 
που 

πεθαίνει» 

«Η 
τρελή» 

«Η χαρά» 
«Οι 

αλυσίδες» 
Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

14 14 14 14 14 16 86 

Αριθμός 
Εσ. 

χασμωδιών 
1 0 1 2 1 1 6 

2 άτονα 1 0 1 0 0 0 2 

1ο τονισμένο 0 0 0 2 1 0 3 

2ο τονισμένο 0 0 0 0 0 1 1 

 

 

ΞΑΝΑΤ ΝΙΣΜΕΝΗ Μ ΥΣΙΚΗ 

 

 
«Στην 

αιωνιότητα 
Τα 

χάϊδια» 
«Η 

τέχνη» 
«Μια είν’ η 

αγάπη» 
  Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

14 31 33 29   107 

Αριθμός 
Εσ. 

χασμωδιών 
2 6 4 7   19 

2 άτονα 1 2 0 2   5 

1ο τονισμένο 1 3 2 3   9 

2ο τονισμένο 0 1 2 3   6 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ - Στίξη 

Εξωτερική Στίξη 

ΤΑ ΤΡΑ  ΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔ Σ Μ Υ 

 

 
«Η κόρη 

της 
Λήμνου» 

«Τα νιάτα 
της 

γιαγιάς» 

«Ο 
Βούλγαρος» 

«Ο 
καθρέφτης τ’ 
άϊ Γιαννιού» 

«Γεωργίω 
 Δροσίνη» 

«Οι στίχοι 
’ς την 

πατρίδα 
μου»  

Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

309 296 24 88 16 35 768 

Κόμμα 135 103 9 31 4 11 293 

Άνω τελεία 7 11 1 9 1 1 30 

Τελεία  50 63 8 14 1 7 143 

Άλλο σημείο 45 25 6 5 3 2 86 

 

 

ΤΑ ΤΡΑ  ΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔ Σ Μ Υ 

 

 
«Της 

Ηλιογέννητης» 
«Ψυχή»  

«Φθινόπωρον
»  

«Επιστολή
»  

«Προσευχή
» 

«Το 
σχολείον» 

Σύνολο  

Αριθμός 
Στίχων 

58 14 70 77 20 124 363 

Κόμμα 21 2 26 26 11 48 134 

Άνω τελεία 3 2 7 7 1 8 28 

Τελεία  6 2 14 13 3 26 64 

Άλλο 
σημείο 

6 1 7 4 0 9 27 
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ΤΑ ΤΡΑ  ΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔ Σ Μ Υ 

 

 
«Οι 

νιές κ’ 
οι νιοι» 

«Η υστερνή 
ματιά της» 

«Χριστούγενν
α» 

«Κεράσια
» 

«Ο 
Σκυλογιάννης» 

«Ο 
βασιλιάς 

Σισμάνης» 
Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

18 12 42 28 143 63 306 

Κόμμα 5 10 16 19 55 26 131 

Άνω τελεία 1 0 0 0 3 3 7 

Τελεία  3 1 3 2 18 4 31 

Άλλο σημείο 4 0 15 3 23 10 55 

 

 

 

  ΎΜΝ Σ ΤΗΣ Α ΗΝΑΣ: (Α΄ – ΣΤ΄) 

 

 Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

32 71 24 54 47 57 285 

Κόμμα 8 22 11 12 19 22 94 

Άνω τελεία 0 0 0 2 3 1 6 

Τελεία  7 18 8 15 9 10 67 

Άλλο σημείο 0 4 2 5 2 5 18 
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  ΎΜΝ Σ ΤΗΣ Α ΗΝΑΣ: (Ζ΄ – ΙΑ΄) 

 

 Ζ΄ Η΄ Θ΄ Ι΄ ΙΑ΄ «Πρόλογος» Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

46 92 59 42 47 20 306 

Κόμμα 14 29 21 12 16 8 100 

Άνω τελεία 0 3 1 2 0 1 7 

Τελεία  11 18 11 7 14 5 66 

Άλλο σημείο 4 9 8 2 4 0 27 

 

 

 

ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Μ Υ 

 

 
«Η 

ξενητεμένη» 
«Οι Θεοί» «Μία» «Το χέρι» 

«Ο 
ξυλοκόπος» 

«Η 
Αλήθεια» 

Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

159 32 28 18 15 42 294 

Κόμμα 61 6 9 11 9 14 110 

Άνω τελεία 6 1 2 2 1 3 15 

Τελεία  19 1 3 1 2 7 33 

Άλλο σημείο 18 0 7 2 2 4 33 
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ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Μ Υ 

 

 
«Ο θάνατος 

της 
Πεντάμορφης» 

«Απόκρυφον 
Ευαγγέλιον» 

«Οι τάφοι 
του 

Κεραμικού» 
  Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

48 135 343   526 

Κόμμα 23 47 99   169 

Άνω τελεία 1 7 10   18 

Τελεία  4 13 58   75 

Άλλο σημείο 2 16 31   49 

 

 

Η ΑΣΑ ΕΥΤΗ ΖΩΗ 

 

 

«Ανάγλυφο 
της 

Κυνηγήτρας
» 

 
«Εκατό 
Φωνές» 

 
«Ασκραίος

» 
 Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

14  195  300  
509 

 

Κόμμα  5  90  169  264 

Άνω τελεία 1  15  18  34 

Τελεία  2  48  35  86 

Άλλο σημείο 2  28  12  42 
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Η Φ   ΕΡΑ Τ Υ  ΑΣΙ ΙΑ: («ΛΟΓΟΙ»: Α΄ – ΣΤ΄) 

 

 
«ΛΟΓΟΣ  

Α΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Β΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Γ΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Δ΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Ε΄» 
«ΛΟΓΟΣ 

ΣΤ΄» 
Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

274 391 302 435 389 205 1996 

Κόμμα 95 138 94 148 130 78 683 

Άνω τελεία 6 9 7 12 6 1 41 

Τελεία  52 77 59 72 61 29 350 

Άλλο σημείο 9 21 9 10 11 5 65 

 

 

 

Η Φ   ΕΡΑ Τ Υ  ΑΣΙ ΙΑ: («ΛΟΓΟΙ»: Ζ΄ – ΙΒ΄) 

 

 
«ΛΟΓΟΣ  

Ζ΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Η΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Θ΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Ι΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

ΙΑ΄» 
«ΛΟΓΟΣ 

ΙΒ΄» 
Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

389 359 397 262 456 50 1913 

Κόμμα 123 135 87 108 165 15 633 

Άνω τελεία 8 8 9 3 10 0 38 

Τελεία  58 58 59 49 85 10 319 

Άλλο σημείο 20 29 23 11 32 1 116 
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Η Φ   ΕΡΑ Τ Υ  ΑΣΙ ΙΑ: («Πρόλογος» - «Ο γιος της χήρας») 

 

 «ΠΡΟΛΟΓΟΣ» 
«Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ 

ΧΗΡΑΣ» 

   

Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

54 255 

   

309 

Κόμμα 21 87 

   

108 

Άνω τελεία 1 5 

   

6 

Τελεία  12 65 

   

77 

Άλλο σημείο 7 20 

   

27 

 

 

 ΩΜ Ι 

 

 «Αντιόπη» «Χινόπωρο» 
«Οι 

πατέρες
» 

«Αγέννητες 
Ψυχές» 

«Ο 
Λυτρωτής

» 

«Το 
Μήλο» 

Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

84 100 237 87 124 75 707 

Κόμμα  39 38 99 27 53 31 287 

Άνω τελεία 1 3 2 1 3 0 10 

Τελεία  10 12 44 15 22 14 117 

Άλλο σημείο 3 2 16 2 8 6 37 
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 ΩΜ Ι 

 

 
«Ο 

ζωγράφος 
Λάζαρος» 

«Ο 
Θρίαμβος» 

«Το 
βασιλόπουλο 

και η 
πεντάμορφη»  

«Το 
ανέβασμα 

στο 
βράχο» 

«Το 
αεροπλάνο» 

«Οι 
νεράιδες»  

Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

67 305 39 257 370 122 1160 

Κόμμα  30 112 22 84 125 56 429 

Άνω τελεία 0 7 1 3 2 0 13 

Τελεία  14 64 7 40 84 24 233 

Άλλο 
σημείο 

4 11 3 19 23 6 66 

 

 

 

 ΩΜ Ι 

 

 «Κομμάτια» «Ύμνος» «Μελένια» «Γυναίκες» 
«Μια βραδιά 
σ’ ένα σπίτι» 

 Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

138 61 213 238 292  942 

Κόμμα  50 30 80 98 121  379 

Άνω τελεία 2 1 0 1 5  9 

Τελεία  31 9 37 24 53  154 

Άλλο σημείο 2 4 12 24 12  54 
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ΞΑΝΑΤ ΝΙΣΜΕΝΗ Μ ΥΣΙΚΗ 

 

 
«Το 

Ελληνόπουλο» 

«Κάποτε 
στο 

Βιργίλιο» 

«Λόγια 
στην 

αμμουδιά» 

«Περίπατος 
στα βράχια» 

«Σ’ ένα 
νέο 

πολιτευτή
» 

«Ένα 
ταξίδι 
στα 

Κύθηρα» 

Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

36 10 53 24 31 60 214 

Κόμμα  5 2 14 14 14 17 66 

Άνω τελεία 0 1 0 0 0 2 3 

Τελεία 1 3 1 5 6 15 31 

Άλλο σημείο 4 0 2 4 2 4 16 

 

 

ΞΑΝΑΤ ΝΙΣΜΕΝΗ Μ ΥΣΙΚΗ 

 

 
«Αυτό το 
βράδι» 

«Υπατία»  «Κλεαρίστη»  
«Οι 

ξεσκέπαστες» 
«Τελευταίοι 

στίχοι» 
«Θεοφάνεια»  Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

14 76 24 14 8 20 156 

Κόμμα  5 29 4 7 3 6 54 

Άνω τελεία 0 1 1 0 0 0 2 

Τελεία 4 18 6 2 4 7 41 

Άλλο 
σημείο 

1 3 4 2 0 1 11 
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ΞΑΝΑΤ ΝΙΣΜΕΝΗ Μ ΥΣΙΚΗ 

 

 
«Ένας 

ανθρωπάκος» 
«Ο 

άπιστος» 
«Η τέχνη 

λυτρωμός» 

«Η ζωή 
από 

μακρυά» 

«Ο 
δολοφονημένος 

έρωτας» 

«Στους 
ποιητές 

που 
θάρθουν» 

Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

14 12 14 14 14 14 82 

Κόμμα  4 2 6 6 3 5 26 

Άνω τελεία 0 0 0 0 0 0 0 

Τελεία 5 1 4 3 1 3 17 

Άλλο 
σημείο 

0 0 0 0 3 1 4 

 

 

 

 

ΞΑΝΑΤ ΝΙΣΜΕΝΗ Μ ΥΣΙΚΗ 

 

 
«Η 

φιλοσοφία» 
«Έρωτες 
της γης» 

«Οι 
άπιστοι» 

«Το 
πάλεμα» 

«Ο ξένος» 
«Τα 

φτερά» 
Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

14 14 14 14 14 14 84 

Κόμμα  5 4 7 3 6 5 30 

Άνω τελεία 0 2 0 0 0 0 2 

Τελεία 4 4 3 4 2 2 19 

Άλλο σημείο 1 1 0 2 4 2 10 
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ΞΑΝΑΤ ΝΙΣΜΕΝΗ Μ ΥΣΙΚΗ 

 

 
«Φθινοπωρινή 

λύπη» 
«Που 

πάνε;» 

«Το 
παιδί 
που 

πεθαίνει» 

«Η 
τρελή» 

«Η χαρά» 
«Οι 

αλυσίδες» 
Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

14 14 14 14 14 16 86 

Κόμμα  1 5 3 3 4 6 22 

Άνω τελεία 0 0 0 0 0 0 0 

Τελεία 3 4 7 5 5 4 28 

Άλλο σημείο 0 1 0 1 1 0 3 

 

 

ΞΑΝΑΤ ΝΙΣΜΕΝΗ Μ ΥΣΙΚΗ 

 

 
«Στην 

αιωνιότητα 
Τα 

χάϊδια» 
«Η 

τέχνη» 
«Μια είν’ η 

αγάπη» 
 

 

Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

14 31 33 29  

 

121 

Κόμμα  7 8 14 14  

 

50 

Άνω τελεία 0 0 0 1  

 

1 

Τελεία 1 4 6 5  

 

19 

Άλλο σημείο 0 1 0 3  

 

4 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ - Στίξη 

Εσωτερική Στίξη 

ΤΑ ΤΡΑ  ΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔ Σ Μ Υ 

 

 
«Η κόρη 

της 
Λήμνου» 

«Τα νιάτα 
της 

γιαγιάς» 

«Ο 
Βούλγαρος» 

«Ο 
καθρέφτης τ’ 
άϊ Γιαννιού» 

«Γεωργίω 
Δροσίνη» 

«Οι στίχοι 
’ς την 

πατρίδα 
μου»  

Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

309 296 24 88 16 35 768 

Κόμμα 121 114 8 33 8 7 201 

Άνω τελεία 3 3 1 5 0 0 12 

Τελεία  2 2 0 0 0 0 4 

Άλλο σημείο 18 13 2 5 0 0 38 

 

 

 

ΤΑ ΤΡΑ  ΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔ Σ Μ Υ 

 

 
«Της 

Ηλιογέννητης» 
«Ψυχή»  

«Φθινόπωρον
»  

«Επιστολή
»  

«Προσευχή
» 

«Το 
σχολείον» 

Σύνολο  

Αριθμός 
Στίχων 

58 14 70 77 20 124 363 

Κόμμα 19 5 34 40 9 41 148 

Άνω τελεία 1 0 1 0 0 4 6 

Τελεία  0 0 0 0 0 0 0 

Άλλο 
σημείο 

0 0 0 6 1 3 10 
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ΤΑ ΤΡΑ  ΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔ Σ Μ Υ 

 

 
«Οι 

νιές κ’ 
οι νιοι» 

«Η υστερνή 
ματιά της» 

«Χριστούγενν
α» 

«Κεράσια
» 

«Ο 
Σκυλογιάννης» 

«Ο 
βασιλιάς 

Σισμάνης» 
Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

18 12 42 28 143 63 306 

Κόμμα 7 6 14 14 58 30 129 

Άνω τελεία 0 0 0 0 4 3 7 

Τελεία  0 0 0 0 1 0 1 

Άλλο σημείο 3 0 2 0 15 8 28 

 

 

 

  ΎΜΝ Σ ΤΗΣ Α ΗΝΑΣ: (Α΄ – ΣΤ΄) 

 

 Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

32 71 24 54 47 57 285 

Κόμμα 6 18 12 20 12 17 85 

Άνω τελεία 0 1 0 0 2 0 3 

Τελεία  0 0 0 0 0 2 2 

Άλλο σημείο 0 0 1 0 0 1 2 
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  ΎΜΝ Σ ΤΗΣ Α ΗΝΑΣ: (Ζ΄ – ΙΑ΄) 

 

 Ζ΄ Η΄ Θ΄ Ι΄ ΙΑ΄ «Πρόλογος» Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

46 92 59 42 47 20 306 

Κόμμα 14 16 16 17 16 10 89 

Άνω τελεία 0 1 0 0 0 0 1 

Τελεία  0 0 0 0 0 0 0 

Άλλο σημείο 0 0 0 0 1 1 2 

 

 

 

ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Μ Υ 

 

 
«Η 

ξενητεμένη» 
«Οι Θεοί» «Μία» «Το χέρι» 

«Ο 
ξυλοκόπος» 

«Η 
Αλήθεια» 

Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

159 32 28 18 15 42 294 

Κόμμα 73 17 12 16 1 18 137 

Άνω τελεία 0 0 0 1 0 0 1 

Τελεία  0 0 0 0 0 1 1 

Άλλο σημείο 6 4 1 0 5 3 19 
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ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Μ Υ 

 

 
«Ο θάνατος 

της 
Πεντάμορφης» 

«Απόκρυφον 
Ευαγγέλιον» 

«Οι τάφοι 
του 

Κεραμικού» 
  Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

48 135 343   526 

Κόμμα 21 62 169   252 

Άνω τελεία 2 6 7   15 

Τελεία  0 4 5   9 

Άλλο σημείο 2 4 15   22 

 

 

 

Η ΑΣΑ ΕΥΤΗ ΖΩΗ 

 

 
Ανάγλυφο 

της 
Κυνηγήτρας 

 
Εκατό 
Φωνές 

 Ασκραίος  Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

14  195  300  
509 

 

Κόμμα  5  138  286  429 

Άνω τελεία 0  6  14  20 

Τελεία  0  9  3  12 

Άλλο σημείο 1  11  9  21 
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Η Φ   ΕΡΑ Τ Υ  ΑΣΙ ΙΑ: («ΛΟΓΟΙ»: Α΄ – ΣΤ΄) 

 

 
«ΛΟΓΟΣ  

Α΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Β΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Γ΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Δ΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Ε΄» 
«ΛΟΓΟΣ 

ΣΤ΄» 
Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

274 391 302 435 389 205 1996 

Κόμμα 199 301 212 347 225 127 1411 

Άνω τελεία 11 8 5 12 14 4 54 

Τελεία  9 31 12 27 16 3 98 

Άλλο σημείο 5 18 15 9 3 8 58 

 

 

Η Φ   ΕΡΑ Τ Υ  ΑΣΙ ΙΑ: («ΛΟΓΟΙ»: Ζ΄ – ΙΒ΄) 

 

 
«ΛΟΓΟΣ  

Ζ΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Η΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Θ΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

Ι΄» 
«ΛΟΓΟΣ  

ΙΑ΄» 
«ΛΟΓΟΣ 

ΙΒ΄» 
Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

389 359 397 262 456 50 1913 

Κόμμα 224 263 18 195 463 47 1210 

Άνω τελεία 11 17 14 6 16 1 65 

Τελεία  11 36 24 6 31 13 121 

Άλλο σημείο 9 25 16 1 21 3 75 
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Η Φ   ΕΡΑ Τ Υ  ΑΣΙ ΙΑ: («Πρόλογος» - «Ο γιος της χήρας») 

 

 «ΠΡΟΛΟΓΟΣ» 
«Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ 

ΧΗΡΑΣ» 

   

Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

54 255 

   

309 

Κόμμα 45 135 

   

180 

Άνω τελεία 2 4 

   

6 

Τελεία  2 4 

   

6 

Άλλο σημείο 5 12 

   

17 

 

 

 ΩΜ Ι 

 

 Αντιόπη Χινόπωρο 
Οι 

πατέρες 
Αγέννητες 

Ψυχές 
Ο 

Λυτρωτής 
Το Μήλο Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

84 100 237 87 124 75 707 

Κόμμα  40 63 172 44 60 48 427 

Άνω τελεία 2 2 3 0 0 0 7 

Τελεία  1 2 11 3 6 1 24 

Άλλο σημείο 1 2 17 15 1 1 37 
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 ΩΜ Ι 

 

 
Ο ζωγράφος 

Λάζαρος 
Ο 

Θρίαμβος 

Το 
βασιλόπουλο 

και η 
πεντάμορφη  

Το 
ανέβασμα 

στο 
βράχο 

Το 
αεροπλάνο 

Οι 
νεράιδες  

Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

67 305 39 257 370 122 1160 

Κόμμα  38 177 27 170 218 72 702 

Άνω τελεία 0 8 3 2 4 0 17 

Τελεία  2 6 7 12 9 1 37 

Άλλο σημείο 1 11 3 21 21 5 62 

 

 

 

 ΩΜ Ι 

 

 Κομμάτια Ύμνος Μελένια Γυναίκες 
Μια βραδιά 
σ’ ένα σπίτι 

 Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

138 61 213 238 292  942 

Κόμμα  81 32 138 161 157  569 

Άνω τελεία 2 0 2 1 4  9 

Τελεία  5 1 5 6 7  24 

Άλλο σημείο 8 3 12 15 12  47 
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ΞΑΝΑΤ ΝΙΣΜΕΝΗ Μ ΥΣΙΚΗ 

 

 
Το 

Ελληνόπουλο 

Κάποτε 
στο 

Βιργίλιο 

Λόγια 
στην 

αμμουδιά 

Περίπατος 
στα βράχια 

Σ’ ένα νέο 
πολιτευτή 

Ένα 
ταξίδι 
στα 

Κύθηρα 

Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

36 10 53 24 31 60 214 

Κόμμα  12 6 30 22 11 25 106 

Άνω τελεία 0 0 0 0 0 2 2 

Τελεία 2 0 2 1 3 2 10 

Άλλο σημείο 3 0 4 4 1 5 17 

 

 

ΞΑΝΑΤ ΝΙΣΜΕΝΗ Μ ΥΣΙΚΗ 

 

 
Αυτό το 
βράδι 

Υπατία  Κλεαρίστη  
Οι 

ξεσκέπαστες 
Τελευταίοι 

στίχοι 
Θεοφάνεια  Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

14 76 24 14 8 20 156 

Κόμμα  12 18 5 6 2 9 52 

Άνω τελεία 2 3 1 0 0 2 8 

Τελεία 0 0 1 1 1 0 3 

Άλλο σημείο 1 0 2 0 2 0 5 
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ΞΑΝΑΤ ΝΙΣΜΕΝΗ Μ ΥΣΙΚΗ 

 

 
Ένας 

ανθρωπάκος 
Ο 

άπιστος 
Η τέχνη 

λυτρωμός 

Η ζωή 
από 

μακρυά 

Ο 
δολοφονημένος 

έρωτας 

Στους 
ποιητές 

που 
θάρθουν 

Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

14 12 14 14 14 14 82 

Κόμμα  2 3 12 7 9 5 38 

Άνω τελεία 1 0 0 0 1 0 2 

Τελεία 0 0 2 0 2 1 5 

Άλλο σημείο 0 0 0 2 1 0 3 

 

 

 

ΞΑΝΑΤ ΝΙΣΜΕΝΗ Μ ΥΣΙΚΗ 

 

 
Η 

φιλοσοφία 
Έρωτες 
της γης 

Οι 
άπιστοι 

Το 
πάλεμα 

Ο ξένος Τα φτερά Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

14 14 14 14 14 14 84 

Κόμμα  14 9 7 14 2 10 56 

Άνω τελεία 0 0 0 0 1 1 2 

Τελεία 0 0 0 0 2 0 2 

Άλλο σημείο 0 0 0 2 2 0 4 
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ΞΑΝΑΤ ΝΙΣΜΕΝΗ Μ ΥΣΙΚΗ 

 

 
Φθινοπωρινή 

λύπη 
Που 

πάνε; 

Το παιδί 
που 

πεθαίνει 
Η τρελή Η χαρά 

Οι 
αλυσίδες 

Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

14 14 14 14 14 16 86 

Κόμμα  4 9 9 9 5 9 45 

Άνω τελεία 1 1 0 0 0 1 3 

Τελεία 1 0 0 0 1 0 2 

Άλλο σημείο 0 2 0 0 0 0 2 

 

 

 

ΞΑΝΑΤ ΝΙΣΜΕΝΗ Μ ΥΣΙΚΗ 

 

 
Στην 

αιωνιότητα 
Τα 

χάϊδια 
 Η τέχνη 

Μια είν’ η 
αγάπη 

 Σύνολο 

Αριθμός 
Στίχων 

14 31  33 29  107 

Κόμμα  8 15  16 10  49 

Άνω τελεία 0 3  1 0  4 

Τελεία 0 8  6 0  14 

Άλλο σημείο 3 3  1 2  9 
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