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ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
  

«Επισημείωση στο άρθρο για τη Μετρική» 
 

Αναφορικά με το άρθρο μου «Μια λύση στο πρόβλημα της ονομασίας των νεοελληνικών 
στίχων στην παραδοσιακή έμμετρη ποίηση» που δημοσιεύθηκε στο τεύχος 21 των Μικρο-
φιλολογικών (άνοιξη 2007, σσ. 36-42), κρίνω αναγκαία μια διευκρινιστική επισημείωση, 
ως προς την περιγραφή των «διακριτών χαρακτηριστικών» του δημοτικού συστήματος 
μέτρησης [ΔΣ], για να αποφευχθούν τυχόν παρεξηγήσεις.  
Στο σχετικό σημείο (σ. 36 του άρθρου) ανέφερα ότι στο ΔΣ ο τελικός μετρικός τόνος 

είναι κυμαινόμενος· πέφτει άλλοτε στη λήγουσα (οπότε ο στίχος έχει οξύτονη 
μορφή/κατάληξη) και άλλοτε στην προπαραλήγουσα (οπότε ο στίχος έχει προπαροξύτονη 
μορφή/κατάληξη) αλλά ποτέ στην παραλήγουσα (ο στίχος δηλαδή δεν έχει ποτέ 
παροξύτονη μορφή/κατάληξη) – εν αντιθέσει με το έντεχνο σύστημα [ΕΣ] στο οποίο 
προβλέπονται και οι τρεις δυνατές μορφές κατάληξης των στίχων: οξύτονη, παροξύτονη, 
προπαροξύτονη κατάληξη.  
Αναφέρομαι, προφανώς, στους απλούς στίχους της δημοτικής (ή δημοτικοφανούς) μας 

παράδοσης, όπως αυτοί του Μανιάτικου μοιρολογιού που χρησιμοποιώ ως παράδειγμα στο 
κείμενό μου. Η περίπτωση των πολυσύλλαβων ή καλύτερα: «σύνθετων» δημοτικών 
στίχων (10σύλλαβοι, 12σύλλαβοι, 15σύλλαβοι)1 που χωρίζονται με σταθερή τομή σε δύο 
μέρη («ημιστίχια»), ουσιαστικά σε δύο μικρότερους διακριτούς στίχους,2 εκ των οποίων ο 
ένας είναι σταθερά παροξύτονος, χρήζει μιας σύντομης έστω επεξήγησης. Στις εν λόγω 
περιπτώσεις σύνθετων δημοτικών στίχων τα παροξύτονα, δεύτερα συνήθως «ημιστίχια» 
παρουσιάζουν το ίδιο πάντα μετρικό σχήμα (ίσο αριθμό συλλαβών και τελικό μετρικό τόνο 
σταθερά στην παραλήγουσα), με άλλα λόγια, ισοδυναμούν με τα κριτήρια τόσο του ΔΣ 
(αρχή της ισοσυλλαβίας) όσο και με του ΕΣ (αρχή σταθερού τελικού τόνου), οπότε, εκ 
πρώτης όψεως τουλάχιστον, δεν μπορούν να υπαχθούν καθαρά σε κανένα από τα 2 συστήματα. 
Είναι σαν και τα δύο συστήματα μέτρησης να ισχύουν ταυτόχρονα στο περιβάλλον τους. 
Στην πραγματικότητα, τα «ημιστίχια» αυτά υπάγονται εξ ορισμού στον κανόνα που 
προβλέπει παροξύτονη κατάληξη, μόνο που εν προκειμένω ο κανόνας αυτός αδρανεί, γιατί 
λείπουν οι εναλλακτικές ομοιόμετρες μορφές που θα τον ενεργοποιούσαν· ότι το ΔΣ δεν 
προβλέπει τέτοια παροξύτονη μορφή προκύπτει διά της εις άτοπον απαγωγής από το 
γεγονός ότι όλοι οι απλοί δημοτικοί στίχοι και τα πρώτα «ημιστίχια» των σύνθετων δημοτικών 
στίχων εναλλάσσουν αποκλειστικά οξύτονη και προπαροξύτονη μορφή. Άρα αναγκαστικά 
οι στίχοι αυτοί (τα δεύτερα «ημιστίχια», όπως νομίζω καταχρηστικά έχουμε συνηθίσει να 
τα αποκαλούμε) υπάγονται στον ομοιομετρικό κανόνα του έντεχνου συστήματος [ΕΣ], ο 
οποίος όμως στην περίπτωσή τους μένει ανενεργός (εφόσον η έννοια της «ομοιομετρίας» 
προϋποθέτει την παρουσία δύο τουλάχιστον εναλλακτικών μορφών προς σύγκριση).  

 

                                                 
1 Δίνω συνοπτικά τη μετρική τους περιγραφή: ο 15σύλλαβος φέρει σταθερή τομή μετά την 8η συλλαβή 
και απαρτίζεται από έναν οξύτονο ή προπαροξύτονο «8σύλλαβο» + έναν σταθερά παροξύτονο «7σύλλαβο». 
Ο 10σύλλαβος, πάλι, έχει τομή μετά την 5η συλλαβή, και συντίθεται από έναν οξύτονο ή προπαροξύτονο 
«5σύλλαβο» + έναν σταθερά παροξύτονο «5σύλλαβο». Η μορφή του λεγόμενου «λαϊκού 12σύλλαβου» 
(Θρ. Σταύρου, Νεοελληνική Μετρική, Θεσ/κη 21974, σσ. 58-59, 84-85) παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να αναλυθεί στο στενό περιθώριο τούτης της επισημείωσης. Σημειώνω απλώς 
τις παραλλαγές με τις οποίες εμφανίζεται αυτός ο σύνθετος στίχος που συντίθεται από έναν «7σύλλαβο» 
και έναν «5σύλλαβο» (όλοι οι στίχοι που φέρουν την ένδειξη [ΕΣ] έχουν σταθερά παροξύτονη μορφή): 
(α) 5σ. [ΔΣ] + 7σ. [ΕΣ], τομή μετά την 5η συλλαβή·  (β) 7σ. [ΔΣ] + 5σ. [ΕΣ], τομή μετά την 7η συλλαβή· (γ) 
7σ. [ΕΣ] + 5σ. [ΔΣ], τομή μετά την 7η συλλαβή. 
2 Ότι πρόκειται για διακριτούς στίχους και όχι για απλά «ημιστίχια» τεκμηριώνεται νομίζω και από το 
γεγονός ότι κάποτε «αυτονομούνται»· πβ. λ.χ. την περίπτωση των «σπασμένων» 15σύλλαβων ή των 
«παιδιών» τους: Στίλπων Π. Κυριακίδης, Το δημοτικό τραγούδι. Συναγωγή μελετών, εκδ. επιμ. Άλκη 
Κυριακίδου-Νέστορος, Ερμής, Αθήνα 1978. 
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Το συνεπαγόμενο γενικότερο συμπέρασμα αυτής της παρατήρησης είναι ότι στο πλαίσιο 
της παραδοσιακής έμμετρης ποίησής μας και εντός του ίδιου στιχουργικού περιβάλλοντος 
(εν προκειμένω: στο περιβάλλον των «σύνθετων» στίχων όπου συναρμόζονται δύο μικρότεροι 
ξεχωριστοί στίχοι) τα δύο συστήματα μέτρησης μπορούν να συνυπάρχουν υπό τη βασική 
προϋπόθεση ότι δεν συλλειτουργούν (δεν ενεργοποιούνται ταυτόχρονα). Από τη στιγμή που 
στο ίδιο περιβάλλον ενεργοποιείται και ο κανόνας ομοιομετρίας του ΕΣ παράλληλα με αυτόν 
του ΔΣ, βγαίνουμε από το πλαίσιο της παραδοσιακής στιχουργίας και μεταβαίνουμε στον 
χώρο της νεοτερικής ποίησης και του «ελευθερωμένου» στίχου· μια αρκετά χαρακτηριστική 
περίπτωση, σε ό,τι αφορά τον 15σύλλαβο, είναι νομίζω ο Ερωτικός Λόγος του Γιώργου 
Σεφέρη, όπου στο δεύτερο «ημιστίχιο», εκτός από την κατά παράδοση παροξύτονη μορφή 
του 7σύλλαβου [6.1], εμφανίζεται και η οξύτονη παραλλαγή του [6.0], ενίοτε και η 
προπαροξύτονη [6.2] κατά το ΕΣ. Παραθέτω ενδεικτικά τους στίχους της πρώτης στροφής 
(με κάθετο δηλώνεται η τομή και με αριθμητικό σύμβολο το μετρικό σχήμα έκαστου 
ημιστιχίου): 

 
[6.2]   Ρόδο της μοίρας γύρευες | να βρεις να μας πληγώσεις  [6.1] 
[8.0]   μα έσκυβες σαν το μυστικό | που πάει να λυτρωθεί  [6.0]  
[6.2]   κι ήταν ωραίο το πρόσταγμα | που δέχτηκες να δώσεις [6.1]  
[6.2]   κι ήταν το χαμογέλιο σου | σαν έτοιμο σπαθί.    [6.0]  

 
Το γεγονός δε, ότι στα πρώτα ημιστίχια εναλλάσσονται οξύτονοι και προπαροξύτονοι 

οκτασύλλαβοι (κατά το ΔΣ), ως είθισται εκ παραδόσεως να συμβαίνει στον 15σύλλαβο, 
δηλαδή οι μορφές [8.0] και [6.2], εκ των οποίων η δεύτερη λειτουργεί ως «γέφυρα» μεταξύ 
των δύο συστημάτων, μια που δύναται να ισοδυναμεί και με την 8.0 (κατά το ΔΣ) αλλά και 
με τις μορφές [6.1] / [6.0] του δεύτερου ημιστιχίου (κατά το ΕΣ), μας επιτρέπει να πάρουμε 
μια ιδέα των δυνατοτήτων που ανοίγονται σε αυτό το νεοτερικό ποίημα για τη μείξη των δύο 
ομοιομετρικών κανόνων ή συστημάτων της έμμετρης ποίησής μας, που αποτελεί ένα από τα 
κύρια χαρακτηριστικά του ελληνικού «ελευθερωμένου στίχου».  
Ας δούμε, για παράδειγμα και εντελώς ακροθιγώς, τι συμβαίνει σε ένα στιχουργικά 

ακόμη πιο σύνθετο τμήμα του Ερωτικού Λόγου – παραθέτω ενδεικτικά μία στροφή από το 
Γ΄ μέρος (το σύμβολο ¦ δηλώνει άρση τομής· τονίζω με έντονα στοιχεία τις «ακανόνιστες» 
μετρικές μορφές των δύο «ημιστιχίων»): 

 
[8.0]  Είναι το πέρασμα του χρό¦νου σιγαλό κι απόκοσμο [6.2] 
[6.0]  κι ο πόνος απαλά | μες στην ψυχή μου λάμνει  [6.1] 
[8.0]  χαράζει η αυγή τον ουρανό, | τ’ όνειρο μένει απόντιστο [6.2] 
[6.0]  κι είναι σα να διαβαί¦νουν μυρωμένοι θάμνοι.  [6.1] 

[…] 
 
Είναι φανερό ότι στο στιχουργικό περιβάλλον αυτής της στροφής, η μετρική ισοδυναμία των 
επιμέρους μερών-στίχων στηρίζεται στην ταυτόχρονη λειτουργία των δύο κανόνων, του 
δημοτικού και του έντεχνου συστήματος μέτρησης, πράγμα που καθιστά τις «ακανόνιστες» 
μορφές των δύο ημιστιχίων, την οξύτονη [6.0] για το 1ο «ημιστίχιο», και την προπαροξύτονη 
[6.2] για το 2ο «ημιστίχιο», όχι παράταιρες αλλά αντιθέτως απολύτως αναγκαίες στη βάση 
της ομοιομετρικής εξίσωσης: 8.0 = 6.2 = 6.1 = 6.0. Είναι φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά 
στην εφαρμογή ενός νεότερου, πιο σύνθετου κανόνα, που προκύπτει από την ένωση, τη 
συγχώνευση των δύο παραδοσιακών συστημάτων μέτρησης. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα που 
μας οδηγεί πέρα από τους δεδηλωμένους στόχους που θέσαμε στην εργασία.  
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