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ΕΝ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΕΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ 

Κατά το τέλος του αρχαίου κόσμου, δτε ή προφορά των μακρών και βρα

χειών συλλαβών έπαυσε να άσκή έπίδρασιν επί της ακοής, ol ποιηταί καΐ οι στι

χουργοί προσεπάθησαν παρά την «όπτικήν» μετρικήν να χρησιμοποιήσωσι και 

νέαν τοιαύτην, ή οποία θα έστηρίζετο εις τους τόνους των λέξεων, ουχί δμως εις 

την γραφήν άλλα εις την άκρόασιν αυτών 1 . 

Δια τοϋτο και ημείς εις προηγουμένην μελέτην έχρησιμοποιήσαμεν παρά 

τον δρον «οπτική» μετρική εκείνον της «ακουστικής» μετρικής 2 . 

Πράγματι ό γενικώς χρησιμοποιούμενος δρος «τονική στιχουργία» ή «το

νική μετρική» δεν έχει ορθώς και δεν αποδίδει πλήρως το περιεχόμενον της με

τρικής ταύτης, άφ' οδ εν τω στίχω υπάρχουν τόνοι, οί όποιοι δια τής απαγγε

λίας πολύ ολίγον συμβάλλουν εις τήν εκφρασιν τής νεωτέρας ταύτης μετρικής. 

"Οθεν ορθώς έγράφη δια τον νεοελληνικον στίχον, άλλα τοΰτο ισχύει και δια τον 

βυζαντινον τοιούτον, δτι «Ό στίχος γίνεται για ταντί, ôè γίνεται για το μάτι» 3 . 

Ι 

1. Βασική προϋπόθεσις δια τήν άκουστικήν μετρικήν εν Βυζαντίω ώς και 

δι' έκείνην τής νεωτέρας Ελλάδος, είναι ό τόνος ό άκουόμενος και ουχί ό οιοσδή

ποτε γραπτός τοιούτος. Έπακόλουθον τούτου ή σημασία, τήν οποίαν έ'χει δια τήν 

άκουστικήν μετρικήν ή απώλεια ενός τόνου ή καλλίτερον ή άπορρόφησις του τό

νου υπό άλλου πλησίον αύτοΰ ευρισκομένου. Αϊ λέξεις, αϊ όποΐαι συνήθως κατά 

τήν άπαγγελίαν αποβάλλουν τον τόνον, είναι κατά το πλείστον τα άρθρα, αϊ προ-

1) Παραπέμπομεν εις F . Dölger, Die l>3'zantimsche Dich tung in der Reinsprache, 
εν Εύχαριστήριον F . Döiger, zum 70. Gebur ts tage , Θεσσαλονίκη 1961, σελ. 1—63, ένθα ό 

συγγραφεύς δι' ολίγων άλλα ουσιαστικών σημείων υποδεικνύει τήν πορείαν της κατά τους βυ

ζαντινούς χρόνους στιχουργικής. Έ ν τέλει της μελέτης ταύτης ό αναγνώστης ευρίσκει σχετι-

κήν βιβλιογραφίαν. 

2) Od. Lampsidis, Beitrag zur «akustischen» Metrik in der C h r o n i k von E p h r a e m , 

Iv Byzaution, XXXV (1965), σελ. 482—494. 

3) Θ. Σταύρου, Νεοελληνική Μετρική, 'Αθήναι. 1930, σελ. 30. 
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θέσεις, cd άντωνυμίαι και γενικώς ai μονοσύλλαβοι λέξεις, μη αποκλειομένων 

δμως ενίοτε καΐ δισυλλάβων ακόμη λέξεων 1. Πάντως αϊ λέξεις, των οποίων ό 

τόνος άπορροφεΐται, πρέπει νά είναι στενώς συνδεδεμέναι μετά της λέξεως, ή 

όποια άπορροφεΐ τον τόνον. Ενίοτε ή οπτική είκών ενός στίχου υποδεικνύει εάν 

μία λέξις άποβάλη τοιουτοτρόπως τον τόνον αυτής, εν τούτοις δμως μόνον εκ της 

λογικής εννοίας και εκ της προθέσεως του συγγραφέως να έξάρη ή να τονίση 

μίαν λέξιν δυνάμεθα νά άντιληφθώμεν πλήρως την άπορρόφησιν του τόνου. 

2. Έκαστος στίχος χαρακτηρίζεται ύπο πολλών στοιχείων, άλλα μεταξύ 

τούτων κυρίαρχον θέσιν κατέχει ό τελευταίος τόνος του στίχου ως και ό τελευ

ταίος τόνος προ της τομής ή του τέλους του ήμιστίχου. Οι δύο ούτοι τόνοι κα

λούνται μετρικοί τόνοι, διότι είναι οι άναγκαίως απαραίτητοι τόνοι δια τήν δη-

μιουργίαν του μέτρου καί δια τήν παρουσίασιν ένος συνδυασμού λέξεων ως στί

χου και ουχί ως πεζού αποσπάσματος. 

Πλην τούτων έκαστος στίχος δύναται νά εχη τόνον επί μιας ή καί περισ

σοτέρων λέξεων καί επί συλλαβών, αϊ όποΐαι δέχονται κατά τήν άπαγγελίαν του 

στίχου τόνον. Τοιουτοτρόπως δια τον ίαμβικόν, ως επεκράτησε νά ονομάζεται,, 

στίχον παρόμοιοι τόνοι τίθενται επί τών αρτίων συλλαβών. Οι τόνοι ούτοι κα

λούνται ρυθμικοί, διότι ακριβώς εις τον συνδυασμον τών λέξεων, ό όποιος έχει 

ήδη λάβει μορφήν στίχου δια τών μετρικών τόνων, προσδίδεται ύπ' αυτών ρυθμός 2 . 

Οί υπόλοιποι τόνοι ενός στίχου, οι άπορροφούμενοι ύπο τών μετρικών ή 

ρυθμικών τοιούτων, καλούνται γραμματικοί τόνοι, διότι δεν έχουν ειμή μόνον 

γραμματικήν άξίαν καί σχεδόν ουδόλως επηρεάζουν τον ρυθμον του στίχου. 

3. Έκαστος στίχος, δταν ύπερβαίνη αριθμόν τίνα συλλαβών, χωρίζεται εις 

δύο τμήματα, τά ήμίστιχα καλούμενα, τά όποια ως προς τήν μετρικήν δρουν τε

λείως αύτονόμως καί ανεξαρτήτως αλλήλων. Τούτο σημαίνει δτι οί ρυθμικοί τό

νοι του πρώτου ήμιστίχου ουδόλως επηρεάζουν τήν θέσιν τών ρυθμικών τόνων 

του δευτέρου ήμιστίχου, εν φ καί οί τελείως εις καθωρισμένην θέσιν μετρικοί 

τόνοι ούδεμίαν ασκούν έπίδρασιν 3 . 

I I 

1. Ή ακουστική μετρική, ή αναφερομένη εις τον βυζαντινον δεκαπεντα-

σύλλαβον έχει μόνον εν μέρει έρευνηθή. 'Αναμφιβόλως τά συμπεράσματα τής επί 

τής μουσικής του δημώδους άσματος τής νέας Ελλάδος στηριζομένης μελέτης εν 

1) S. Baud - Bovy, La chanson populaire grecque du Dodecanese, I, 1936, σελ. 
35—38* Ή . Βουτιερίδη, Νεοελληνική Στιχουργική, 'Αθήναι 1929, σελ. 130, καί Θ. Σταύρου, 
ένθ' άν. σελ. 24—27. 

2) Τους ορούς μετρικός καί ρνΰμικος τόνος έχρησιμοποιήσαμεν άκολουθοΰντες τον Ή . 
Βουτιερίδη ν, ένθ' άν. σελ. 118—128. 

3) Οΰτως ό μετρικός τόνος δέν επηρεάζει τήν θέσιν τοϋ μετρικού τόνου του δευτέρου· 
ήμιστίχου οΰτε καί τους ρυθμικούς τόνους του αύτοΰ ήμιστίχου. Ίδέ S. Baud - Bovy, ενθ-
άν. σελ. 39—62. 
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συνδυασμώ προς τήν διερεύνησιν της μετρικής του δεκαπεντασσυλλάβου νεοελλη

νικού στίχου γίνονται γενικώς δεκτά και δια τον βυζαντινον τοιούτον. Ό κ. 

Baud - Bovy * σημειοΐ δια τον δεκαπεντασύλλαβον στίχον ώρισμένα σημεία, τα 

όποια μεταφέρομεν περιληπτικώς ενταύθα : 

α) Οι τόνοι τίθενται επί τών αρτίων συλλαβών, 

β) Ή 14η συλλαβή έχει πάντοτε τόνο ν. 

γ) Η 1η ώς και 9η συλλαβή δύνανται να τονίζωνται. 

δ) Ό στίχος χωρίζεται εις δύο ήμίστιχα δια τομής μετά τήν 8ην συλλαβήν. 

Ώ ς προς τον βυζαντινον δεκαπεντασύλλαβον τήν γενικήν εικόνα τούτου 

παρέδωκεν εις ημάς ό κ. F. Dòlger 2, ό όποιος γράφει δια τον στίχον τούτον : 

1. Die Akzente fallen in der Regel auf die geraden Silben ; dabei m u ß die 
vierzehnte stets betont, die dreizehnte und fünfzehnte stets unbetont sein ; die 
Akzente der übrigen Silben sind frei, doch wird die erste Silbe gerne an Stelle 
der zweiten betont ; 2. hinter der achten Silbe ist Binnenschluß, 
και παρουσιάζει το έξης σχήμα του είρημένου στίχου : 

υ — υ—υ — υ— / / υ — υ — υ — υ 

Είναι δμως ή είκών αΰτη του δεκαπεντασυλλάβου εις πάντας τους βυζαν

τινούς συγγραφείς ή αυτή ; Νομίζομεν δτι ή διεξοδική μελέτη του δεκαπεντα

συλλάβου στίχου ενός έκαστου βυζαντινού συγγραφέως θα προσεπόριζεν εις τήν 

έ'ρευναν πολλά νέα στοιχεία, τα όποια θα μετέβαλλον αν οχι βασικώς το ανω

τέρω σχήμα, κατά πολύ δμως τα έπί μέρους τμήματα τούτου. 

Προς τον σκοπον τούτον άπο πολλών ετών ασχολούμενοι με τήν κριτικήν 

εκδοσιν της Χρονικής Συνάψεως Κο)νσταντίνου του Μανασσή 3 έπιθυμοΰμεν δια 

1) "Ενθ' άν. σελ. 3 6 - 6 2 . 

2) "Ενθ' άν. σελ. 56—57. 

3) Ά π ο του 1950 ασχολούμενοι με τήν Ιρευναν της Χ. Σ . έδημοσιεύσαμεν πλείστας 

όσας μελετάς (υπέρ τας δέκα) άναφερομένας κυρίως εις τήν χειρόγραφον παράδοσιν, άλλα καί 

εις τήν φιλολογικήν άξίαν τοΰ συγγραφέως Μανασσή καί τοϋ έργου αύτοϋ. Εις τήν πρώτην 

ήδη μελέτην ( Ό . Λαμψίδου, Φιλολογικά εις τήν Χρονικήν Σύνοψιν Κωνσταντίνου τοΰ Μα

νασσή, Ε.Ε.Β.Σ. τόμ. ΚΑ' (1951), σελ. 163—173) έγράψαμεν καί ολίγα τινά αναφερόμενα 

εις τήν βιογραφίαν τοϋ Μανασσή. Ή έρευνα, καθ' δσον γνωρίζομεν, δεν έ"χει έκτοτε προχωρή

σει περισσότερον. Ή εσχάτως δημοσιευθείσα μελέτη τοϋ κ. Εύδ. Τσολάκη (Συμβολή στή με

λέτη τοΰ ποιητικού έργου τοΰ Κωνσταντίνου Μανασσή καί κριτική έκδοση τοΰ μυθιστορήμα

τος του «Τα κατ' Άρίστανδρον καί Καλλιθέαν», Θεσσαλονίκη 1967), καίτοι ουδόλως αναφέ

ρει τάς ημετέρας δημοσιεύσεις, αί όποϊαι καί εις τα Συνέδρια Βυζαντινών Σπουδών καί τοϋ 

Μονάχου καί της Άχρίδος άνεκοινώθησαν, εν τούτοις εις τα αυτά σχεδόν συμπεράσματα διά 

τήν β:ογράφησιν τοϋ Μανασσή καταλήγει (σελ. 15—22), τουλάχιστον εις τα ολίγα σημεία, 

τα όποια καί ήμεΐς προ 17 ετών έθίξαμεν. Προς τούτοις δμως ό ερευνητής ούτος θα άπρεπε 

να μή άντιπαρέλθη δια τόσον ολίγων καί κοινοτύπων χαρακτηρισμών τήν μετρικήν τοΰ Κ. 

Μανασσή (σελ. 54). Βαθύτερα έρευνα θα απέδιδε πλουσιωτέρους καρπούς καί πλέον ουσια

στικά πορίσματα δια τον βυζαντινον δεκαπεντασύλλαβον. 

Βιβλιογραφίαν δια τον βίον καί το έργον τοΰ Μανασσή ό αναγνώστης θα άνευρη εν 

G. Moravcsik, Byzantinoturcics, Ι, Die byzantinischen Quellen der Geschichte der 
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τοΰ παρόντος μελετήματος να παρουσιάσωμεν τον δεκαπεντασύλλαβον του Κ. Μ α -

νασσή έν τ ω έ'ργω τούτω προσκομίζοντες στατιστικά δεδομένα δι' εκαστον έρευ-

νώμενον σημεΐον του δεκαπεντασυλλάβου στίχου. 

Θα έξετάσωμεν δθεν του στίχου τούτου 

α) τον αριθμόν τών συλλαβών 

β) την τομην 

γ) τους μετρικούς τόνους 

δ) τους ρυθμικούς τόνους καί 

ε) τους γραμματικούς τόνους καί την άπορρόφησιν αυτών. 

2. Προηγουμένως όμως άναγράφομεν ένίους στίχους της Χ. Σ . ως πρέπει 

να εχωσι μετά την ήμετέραν διόρθωσιν, καίτοι πολλοί είναι οί στίχοι έν τ ω έργω 

τούτω, οί όποιοι χρήζουν κριτικής επιστασίας καί κριτικού καλάμου. Οί αναγρα

φόμενοι κατωτέρω στίχοι απαντώνται εις την περαιτέρω μετρικήν διερεύνησιν 

καί ως εκ τούτου ήτο ανάγκη να διορθωθούν εκ προοιμίου. 

στ. 307 νεκταρεαν γ ρ . νεκταρέαν 

στ. 381 εις το καταντες γρ. είς το κάταντες 

στ. 445 Αϊγνπτον φασιν γρ. Αϊγνπτόν φααιν 

στ. 545 χίλι ετη εμέτρησαν, καί συν αντή παρήλθον 

γρ. χιλιετηρις ε με-ρήσε καί συν αντή παρήλθον 

(Ούτως έ'χει ό κώδιξ Α* ώς προς το ποσόν τών συλλαβών ίδε κατωτέρω.) 

στ. 549 δομήτορα φασϊ γρ. δομήτορά φασι 

στ. 704 ελεγον δέ τα γράμματα μανή θεκελ φάρες τε 

γρ. ελεγον δε τα γράμματα μανή θεκελ ψαρές τ ε 

στ. 765 ο παϊς νβριοπαθήσας πρόσεισι τω τεκόντι 

γρ. δ παϊς ύβριοπάθησε, πρόσεισι τω τεκόντι 

(Πρβλ. στ. 827.) 

στ. 788 βαρβαρικώς ώς άρνίον οϊκτιστα καταθνει 

γρ. βαρβαρικώς ώς άρνεών οϊκτιστα καταθνει 

(Οΰτως έχει ό κώδιξ Α.) 

στ. 818 θεράποντι ποτέ γρ . θεράποντί ποτέ 

στ. 1047 και τον λαον διαβάσις ώς επί μέσης χέρσον 

γρ. καί τον λαον διάβασις ώς επί μέσης χέρσον 

στ. 1087 άνειλεν γρ. ανεϊλεν 

στ. 1683 κάποντ γαρ ή κεφαλή κατά 'Ρωμαίων γλώσσαν 

γρ. κάποντ καί γαρ ή κεφαλή κατά 'Ρωμαίων γλώσσαν 

(Τοΰτο προτείνεται έν τ ω κριτικώ ύπομνήματι υπό του Bekker.) 

Türkvöiker, 1958», σελ. 353—356, καί Μ. E. Colonna, Gli storici bizantini dal IV al XV 
secolo, 1956, σελ. 78—81, ώς καί είς τάς ημετέρας ανωτέρω άναφερομένας μελετάς. Αϊ είς 
τους στίχους παραπομπαί της Χ. Σ. γίνονται κατά την έκδοσιν Ι. Bekker της εκδόσεως 
Βόννης. 
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στ. 2452 οϋτω το ι φασι γρ. οϋτω τοί φασι 

στ. 4105 άλλος Οιδίπους δύστηνος ήν} σκοτεινά βακτρενων 

γρ. άλλος Οιδίπους δύστηνος, ην σκοτεινά βακτρενων 

στ. 4422 δενδριτιδας γρ. δενδρίτιδας 

στ. 4856 και γαρ και Βόκχορίς, φασίν 

γρ. και γαρ και Βόκχορίς φασιν 

στ. 4882 «αϊ αϊ βασίλισσα» φησίν γρ. «αϊ αϊ βασίλισσα» φησιν 

στ. 5446 ώς φασι γρ. ως φασι 

στ. 5783 σπιλώματα τινών γρ. σπιλώματά τίνων 

στ. 5820 και ταύτα μεν έκαστος ώς βούλοιτο λογιζέσθω 

γρ. και ταϋτα μεν ώς έκαστος βούλοιτο λογιζέσθω 

στ. 6328 καί μήνας δέκα της αρχής συν δύο βασιλεύσασα 

γρ. και μήνας δέκα τής αρχής συν δύο βασιλεύσας 

(Πρόκειται περί τής βασιλίσσης Ζωής καί ό συμπληρώσας την Χ. Σ. δια 

χρονολογικών στίχων γραμματικώς μεν ορθώς έγραψε βασιλεύσασα, με-

τρικώς όμως έσφαλε. "Αλλωστε ή γραφή βασιλεύσας καί δια το θηλυκον 

δεν θα ήτο εν τή περιπτώσει ταύτη σφαλερά.) 

1. 'Αριθμός συλλάβων 

Ή Χ.Σ. αποτελείται εξ 6733 στίχων, εκ τών οποίων 6 παρεμβληθέντες 

είναι δωδεκασύλλαβοι ιαμβικοί, οι δε υπόλοιποι 6727 δεκαπεντασύλλαβοι. Έ ν τη 

έκδόσει Βόννης όμως μεταξύ τών δεκαπεντασυλλάβων στίχων υπάρχουν καί τίνες, 

οι όποιοι έχουν 14 ή 16 συλλαβάς. Εις τάς περιπτώσεις ταύτας πρόκειται περί 

στίχων εϊτε εσφαλμένως παραδοθέντων ή περιεχόντων λέξιν—κύριον όνομα—, έν 

τή οποία επιτελείται συνίζησις '. Οΰτως ό στ. 1683, δστις έ'χει 14 συλλαβάς, 

διορθούμενος δια τής προσθήκης τής λέξεως καί, ώς ανωτέρω έγράφη, μεταβάλ

λεται εις δεκαπεντασύλλαβον. Οι δεκαεξασύλλαβοι στίχοι 671, 2057, 2310,2316, 

2424, 2432, 2484, 2491, 2531 δια τής συνιζήσεως του έν τοις στίχοις τούτοις 

περιεχομένου κυρίου ονόματος μεταβάλλονται καί ούτοι εις δεκαπεντασύλλαβους. 

Πράγματι ή συνίζησις παρουσιάζεται εις τάς λέξεις 'Ιερουσαλήμ, Μαξιμιανός, 

Ούάλης, Ούαλεντινιανός, Νεπωτιανός 2 . 

Ό στ. 545, ώς καί ανωτέρω έγράφη, δια τής έπενεχθείσης διορθώσεως πε

ριέχει 16 συλλαβάς, αϊ όποΐαι όμως μειουνται εις 15 δια τής συνιζήσεως τής 

λέξεως χιλιετηρίς. 

Ό δεκαεξασύλλαβος επίσης στίχος 6328 δια τής άναγραφείσης ανωτέρω 

διορθώσεως μετατρέπεται καί ούτος εις δεκαπεντασύλλαβον. 

1) Δια την έν τω νεοελληνικω στίχω συνίζησιν παραπέμπομεν εις Θ. Σταυρόν, £νθ' άν. 

σελ. 27—33 καί Ή . Βουτιερίδην, ενθ' άν. σελ. 144—147. 

2) Αϊ αύται λέξεις άλλαχοΰ ώς καί άλλαι λέξεις, περιέχουσαι συλλαβάς δυναμένας νά 

ύποστώσι συνίζησιν, παραμένουν έν τούτοις άσυνίζητοι. 
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2. Τομή 

Ή τομή ευρίσκεται μετά τήν 8ην συλλαβήν. Μεταξύ των 6727 στίχων έξαί-

ρεσιν αποτελεί εις και μόνον στίχος, ό 1414, ό όποιος έχει τομήν μετά τήν 7ην 

•συλλαβήν. Ό στίχος ούτος έχει ως έξης : 

τον και Νεοπτόλεμον, τον από Αηϊδαμείας, 

(Νομίζομεν οτι πρόκειται περί σφαλερώς παραδοθέντος στίχου, ως τοΰτο 

εμφαίνεται και εκ τών στίβων 1683 καί 5820, οι όποιοι διορθωθέντες παρουσία

σαν τήν ορθήν μετά τήν 8ην συλλαβήν τομήν.) 

Ώ ς προς τον στίχον 2361 σημειουμεν δτι ή τομή τούτου αντιμάχεται τήν 

Ιννοιαν καί τον περί της τομής κανόνα. 'Ιδού ό στίχος: 

της πρεσβυτέρας 'Ρώμης καί δίς δέκα Βνζαντίδος' 

*Η τομή μετά τον συμπλεκτικόν σύνδεσμον καί είναι σφαλερά καί ό στίχος 

αναμφιβόλως παρεδόθη ουχί ορθώς. 

3. Μετρικοί τόνοι 

Οί μετρικοί τόνοι εν τω δεκαπεντασύλλαβο) είναι δύο, ό προ της τομής και 

ο επί της 14ης συλλαβής. 

α) Μετρικός τόνος επί της 14ης συλλαβής. 

Πάντες οί στίχοι φέρουν τον τόνον τούτον πλην τών περιπτώσεων τών στί

χων 704 καί 6328, οί όποιοι δμως καί ούτοι διορθούμενοι ώς ανωτέρω συμπο

ρεύονται μετά τών άλλων. 

Ό μετρικός ούτος τόνος είναι δυνατόν να προέρχεται εξ έγκλίσεως, δταν 

ύπάρχη εις τήν 15ην συλλαβήν έγκλιτικον μονοσύλλαβον. Τούτο έγκλινόμενον ανα

βιβάζει τον τόνον επί της ληγούσης της προηγουμένης λέξεως, δηλαδή επί της 

14ης συλλαβής του στίχου, ή μεταβάλλει τον ήδη επί της 14ης συλλαβής τόνον 

τής βαρείας εις όξεΐαν, ή ακόμη δυνατόν το μονοσύλλαβον έγκλιτικον να άπο-

βάλη απλώς καί μόνον τον τόνον προ τής 14ης συλλαβής τονιζομένης δια περι

σπωμένης. 

Εις τήν πρώτην περίπτωσιν αναφέρονται οί στίχοι 15,26,292, 1195,1318, 

1407, 1542, 1977, 2664, 3344, 3350, 3393, 3397, 4022, 5186, 5374, 6175, 

6723. Εις τήν δευτέραν καί τρίτην περίπτωσιν οί στίχοι 1657 (γυνή τις), 1922 

{τελεντη μου), 2170 (ζωής μου), 2172 (εκδικονν με), 2765 (τρισί τε), 3047 

{ζωής σον). 

Σημειωτέον δτι εν τω στίχω 3344 έχομεν δύο εγκλιτικά, το δε μονοσύλλα

βον έγκλιτικον τής 15ης συλλαβής αναβιβάζει τον τόνον έπί τής ληγούσης του δι

συλλάβου εγκλιτικού ώς όξεΐαν καί αποτελεί ούτω τον μετρικόν τόνον τής 14ης 

συλλαβής, εν ώ ό τόνος του δισυλλάβου εγκλιτικού έχει άναβιβασθή εις τήν προη-

γουμένην λέξιν. Ούτως έχομεν : 

«ώ βασιλεν» άνέκραγεν, «ει θελητον εστί σοι 

β) Μετρικός τόνος προ τής τομής. 
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Ό μετρικός ούτος τόνος, ό όποιος είναι ό τελευταίος τόνος προ της τομής, 

δύναται νά ευρίσκεται επί της 6ης, της 7ης (σπανίως εν τη Χ.Σ. και μάλιστα 

μόνον εις 5 στίχους) ή της 8ης συλλαβής. 

Οΰτω επί 6726 στίχων οι 3787 φέρουν μετρικόν τόνον επί τής 6ης συλλα

βής, οι 2934 επί τής 8ης συλλαβής και 5 επί τής 7ης συλλαβής (15, 1913,1958, 

2877, 3555.) 

*Η κατανομή των στίχων εμφαίνεται παραστατικώτερον εις τον κατωτέρω 

πίνακα : 

*Αρ. στίχων 

1-1000 

1Θ01-2000 

2001-3000 

3001—4000 

4001-5000 

.5001-6000 

6001-6733 

Τομή μετά 8ην συλλαβήν Τομή 

Τόν. συλ. 6 Τόν. συλ. 

580 419 

573 424 

583 414 

542 457 

540 454 

567 433 

401 332 

3787 2934 

8 Τόν. συλ. 7 

1 (18) 

2 (1913, 1958) 

1 (2877) 

1 (3555) 

5 

μετά 7ην συλλ. 

1 (1414) 

6 (12 σύλ

λαβοι) 

1 6 

Σύνολον : στίχοι 6733 

Εϊς τινας περιπτώσεις ό μετρικός τόνος έπί τής 6ης συλλαβής προέρχεται 

εξ έγκλίσεως δισυλλάβου εγκλιτικού κατέχοντος την 7ην και 8ην συλλοβήν του 

στίχου, ώς εις τους 43 κατωτέρω στίχους: 259, 315, 814, 818, 837, 951, 1147, 

1218, 1254, 1305, 1485, 1519, 1588, 1600, 1646, 1861, 2562, 2776, 2989, 

3069, 3073, 3587, 3614, 3957, 4214, 4303, 4395, 4595, 4678, 4809, 4856, 

4882, 4927, 4936, 5130, 5198, 5321, 6023, 6124, 6238, 6247, 6540, 6733. 

Οι στίχοι 549, 5182 και 6629 έχουν τόνον έπί τής 8ης συλλαβής—μη λο· 

γιζόμενον δμως—προερχόμενον εκ δισυλλάβου εγκλιτικού γεγραμμένου μετά τήν 

τομήν, ήτοι μετά τήν 8ην συλλαβήν. 

Οι στίχοι 4303 (την Ίλιάδα τέ φημι), 5130 (δμοιον δρών ώς ει τίνες) 

και 6238 (ώς άλλοι ôè τινές φασιν) περιέχουν δύο αλλεπάλληλους έγκλιτικας λέ

ξεις ή άτονον και έγκλιτικήν λέξιν, ο δε μετρικός τόνος είναι ό έπί τής πρώτης 

ευρισκόμενος. 

Αι παρουσιαζόμεναι έγκλιτικαί λέξεις έπί των ανωτέρω 43 περιπτώσεων χ 

εϊναι αϊ εξής : φασιν (12), ποτέ (7), τίνες (4), τίνα (4), τίνος (3), φησι (3), 

τίνων (2), πόθεν (2), εστίν (2), τισιν (2), τινι (1), φημι (1). 

Προσέτι παρουσιάζεται δημιουργία μετρικού τόνου έπί 7ης συλλαβής εξ 

έγκλίσεως μονοσυλλάβου εγκλιτικού εις τους στίχους 18 (ενταύθα μοι) 1958 (κο-

ρεσθεϊσαί μου), 2877 (και σννοιδα μηδέν τι με) και 3555 (ανθαμιλλαταί σοι). 

1) ΟΙ εντός των παρενθέσεων αριθμοί ύποδηλοϋν το σύνολον τών στίχων, εις τους 
•οποίους απαντάται ή εκάστοτε λεξις. 

21 
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Ουτως επί των 5 στίχων μετά τόνου επί της 7ης συλλαβής μόνον ό 1913 έχει' 

τόνον προερχόμενον ουχί εξ εγκλιτικού (σημειωτέον όμως δτι και ό στίχος ούτος: 

δεν φαίνεται να έ'χη ορθώς παραδοθή). 

Δημιουργία μετρικού τόνου επί 8ης συλλαβής δι' εγκλιτικού. ΕΙς και μό

νος στίχος, ό 1504, έχει μετρικον τόνον επί 8ης συλλαβής έπηρεαζόμενον έκ της 

παρουσίας δισυλλάβου εγκλιτικού μετά την τομήν. Ό στίχος έχει οΰτω : 

πεδίον δε το Λωρεντόν εστί της 'Ιταλίας 

Έγκλιτικον μονοσύλλαβον εν τη 8η συλλαβή. 

Τοΰτο παρουσιάζεται εις τους έξης 33 στίχους : 479, 500, 513, 653, 668, 

1699, 1801, 2172, 2189, 2194, 2425, 2682, 2881, 2904, 2957, 3060, 3092, 

3253, 3288, 3435, 3556, 3569, 4084, 4834, 4970, 4986, 5290, 5371, 5761, 

5919, 6560, 6569, 6689. 

Αϊ μονοσύλλαβοι δε έγκλιτικαί λέξεις είναι αϊ έξης : μοι (12), τις (9), τε 

(7), σοι (2), τι (1), με (1), μου (1). 

Δισύλλαβα εγκλιτικά εις τήν 7ην και 8ην συλλαβήν εχομεν εις τους κά

τωθι 53 στίχους: 259, 315, 814, 818, 837, 951, 1147, 1218, 1254, 1305, 

1485, 1519, 1588, 1600, 1646, 1725, 1750, 1861, 1943, 1998, 2562, 2776, 

2989, 3069, 3073, 3587, 3614, 3957, 4214, 4303, 4395, 4424, 4595, 4597, 

4662, 4678, 4809, 4856, 4882, 4927, 4936, 5062, 5130, 5131, 5198, 5226, 

5321, 6023, 6124, 6238, 6247, 6540, 6733. 

Αϊ δισύλλαβοι παρουσιαζόμεναι λέξεις είναι αϊ έξης : ψασιν (13), ποτέ (10), 

τίνος (6), τίνες (5), τίνα (4), φησι (3), φημι (3), τισιν (2), πόθεν (2), τίνων (2), 

έστιν (2), τινι (1). 

Κατά κανόνα δεν συνιστάται ή υπαρξις μοοοσυλλάβου λέξεως εις τήν 8ην 

συλλαβήν προ τής τομής, εν τούτοις δμως, ως ήδη έγράφη, εχομεν εν τη Χ. Σ. 

τάς περιπτώσεις των μονοσυλλάβων εγκλιτικών, προς ας προστίθεται και ή ΰπαρ-

ξις μονοσυλλάβων άλλων τινών λέξεων. Αϊ περιπτώσεις αύται ανέρχονται είς 95, 

αϊ δε χρησιμοποιούμεναι λέξεις είναι αϊ έξης : δε (49), γαρ (7), γης (6), ην (5), πώς 

(3), οϋν (2), πριν (2), παν (2), βοΰν (2), παις (2), πριν (2), σον (2), μεν (1), 

νουν (1), φι (1), δή (1), τις (1), πυρ (1), γήν (1), γη (1), συν (1), αν (ί),θήρ(ί). 

Έ π ί τών ως άνω περιπτώσεων σημειοϋμεν δτι ενιαι τών λέξεων τούτων 

τών ευρισκομένων είς τήν 8ην συλλαβήν, καίτοι έχουν τόνον, δεν λογίζονται ως 

τονιζόμεναι λέξεις, άλλ' ως άτονοι. Τούτο εύνόητον είναι δτι συμβαίνει είς στί

χους μετά μετρικού τόνου έπί τής 6ης συλλαβής. 

Πλην τών περιπτώσεων δια τάς λέξεις αν, δή, δε, ήν, μεν, ονν, αϊ όποΐαι ευ

ρίσκονται μόνον είς στίχους με μετρικον τόνον επί τής 6ης συλλαβής, αϊ υπόλοιποι 

χρησιμοποιούνται είς στίχους με μετρικον τόνον έπί τής 8ης συλλαβής. Σημειω

τέον δμως δτι αϊ λέξεις γαρ (3439), παν (4077) χρησιμοποιούνται είς άμφοτέρας 

τας περιπτώσεις του μετρικού τόνου, και έπί τής 6ης και έπί τής 8ης συλλαβής, 

και ούτως ότέ μεν ό τόνος λογίζεται, ότέ δέ δχι. 

Έ π ί του αύτοΰ θέματος δέον να προσθέσωμεν δτι είς τους στίχους 5182 

και 6629 ό δημιουργούμενος έπί τής 8ης συλλαβής τόνος υπό τής μετά τήν το— 
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μήν ευρισκομένης δισυλλάβου εγκλιτικής λέξεως δεν λογίζεται και δτι οί στίχοι 

οΰτοι έχουν ώς εκ τούτου μετρικον τόνον έπί της 6ης συλλαβής. 

4. Ρυθμικοί καί γραμματικοί τόνοι 

Ύ φ ' δλων των ερευνητών τής ακουστικής μετρικής των Βυζαντινών άλλα 

καί του νεοελληνικού στίχου λέγεται δτι εις τον ίαμβικόν στίχον od άρτιαι συλ-

λαβαί τονίζονται, άλλα, προστίθεται, δτι δεν είναι υποχρεωτικός ό τονισμός εις 

δλας τάς άρτιας συλλαβάς 1. Άναγκαΐον δ' δμως είναι, 'ίνα ύπαρξη ρυθμός εν τ φ 

στίχω να μη τονίζωνται αϊ περιτταί συλ/^αβαί, διότι τότε διαταράσσεται ό επι

θυμητός ρυθμός του στίχου. 

Τοιουτοτρόπως εις τον δεκαπεντασύλλαβον δεχόμεθα δτι είναι σφάλμα του 

ποιητοϋ, ή αδυναμία αύτοΰ, ή υπαρξις τόνου έπί τών περιττών συλλαβών. 

Έ ν τούτοις σχεδόν πάντοτε ό έπί τών περιττών συλλαβών ευρισκόμενος γραμμα

τικός τόνος δεν λογίζεται ώς τόνος, διότι κατά την άπαγγελίαν άπορροφεΐται ού

τος υπό του πλησίον ευρισκομένου ρυθμικού ή μετρικού τοιούτου. 

"Εχοντες υπ ' δψιν ταϋτα προτιθέμεθα να άνακοινώσωμεν κατωτέρω τα πο

ρίσματα τής ημετέρας έρεύνης έπί τών 1000 πρώτων στίχων τής Χ. Σ . ώς προς 

τον τονισμον τών περιττών συλλαβών ώς καί εκείνων, τών μετά τον μετρικόν τό

νον καί προ τής τομής ευρισκομένων συλλαβών. 

α) 1η συλλαβή. Ή πρώτη συλλαβή δύναται να λαμβάνη τόνον χωρίς τούτο 

να λογίζηται σφάλμα του ποιητοϋ. Έ ν τούτοις έπί τών 1000 στίχων μόνον μέρος 

τούτων λαμβάνει τόνον εις την Ιην συλλαβήν. 'Ιδού οι πρώτοι 1000 στίχοι ώς 

προς τον τονισμον τής 1ης έν συνδυασμώ μετά τής 2ας συλλαβής. 

126 

- - 287 

231 

- - 356 

1000 

Ό αναγνώστης διαβλέπει δτι ό στιχουργός έχρησιμοποίησε τήν άδειαν να 

τονίση τήν Ιην συλλαβήν μόνον εις 287 στίχους. Οι 231 στίχοι, οι όποιοι φέ

ρουν τόνον καί έπί τής 1ης καί έπί τής 2ας συλλαβής, έρευνώμενοι ώς προς τον 

τόνον τής 1ης συλλαβής αποδεικνύουν οτι εξ αυτών μόνον 11 (3 , 40, 90, 176, 

187, 242, 3 2 1 , 385, 449, 830, 845) φέρουν τόνον, ό όποιος άπορροφών εκείνον 

τής 2ας συλλαβής δύναται να λογισθή ώς ρυθμικός τόνος. Οι υπόλοιποι στίχοι 

περιέχουν λέξεις με γραμματικούς τόνους, οι όποιοι απορροφούνται υπό του ρυ

θμικού τόνου τής 2ας συλλαβής. Αι λέξεις δε αύται είναι : και (139), το (16), 

τήν (9), τον (8), τής (7), προς (6), συν (6), τον (4), αν (4), ην (3), τα (3), 

1) Ίδέ F. Dölger, ενθ' άν., σελ. 56—57 καί Ή . Βουτιερίδην, ενθ' άν. σελ. 123—129. 
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όν (2), ταϊς (2), τω (2), τής (2), των (2), τας (1), ofc (1), τους (1), ο? (1), 

ήτοι εν συνόλω εις 220 στίχους. 

Οΰτω έπί 1000 στίχων μόνον 287 σύν 11 φέρουν τόνον επί της 1ης συλλαβής. 

β) 3η συλλαβή. Αύτη επί 1000 στίχων ανευρίσκεται φέρουσα τόνον εις 129 

περιπτώσεις, έκ των οποίων μόνον εις 7 (220, 296, 468, 545—ό στίχος ούτος 

διορθωθείς ανωτέρω δέον να παραλειφθη—, 829, 926, 970) ό τόνος της συλ

λαβής ταύτης δέον να λογισθή ως ρυθμικός τόνος. Έξ*αύτών οι στίχοι 220, 296, 

829, 970 έχουν τόνον 3ης συλλαβής προερχόμενον εξ εγκλιτικού και μόνον οί 468 

(το γαρ Βάβελ) και 926 (και παν έθνος) έχουν τόνον κανονικόν. Οί υπόλοιποι 

122 στίχοι έχουν μονοσυλλάβους ή και σπανιώτερον δισύλλαβους λέξεις, αϊ όποϊαι 

φέρουν γραμματικον τόνον άπορροφούμενον υπό του πλησίον ευρισκομένου ρυθμι

κού τοιούτου. 

Αϊ λέξεις αύται είναι αϊ έξης : και (16), μεν (Î4), δε (14), το (*4), γαρ 

(9), την (8), της (7), τον (6), μετά (4), ούν (3), των (3), τον (3), προς (2), τοις 

(2), τω (2), τή (2), μη (2), τα (2), κατά (1), Ιπι (1), παρά (1), αΰ (1), ταις (1), 

από (1), αν (1). 

γ) 5η συλλαβή. Ή 5η συλλαβή τονίζεται επί 1000 στίχων ε'ις 115. Έ ξ 

αυτών μόνον ό στίχος 351 (και τον μεν Άβέλ) δύναται να ύπολογισθή ως έχων 

κατ' έξαίρεσιν τόνον επί τής 5ης συλλαβής, εν φ πάντες οί υπόλοιποι στίχοι 

έχουν λέξεις μονοσυλλάβους, σπανίως δε και δισύλλαβους, αϊ όποϊαι φέρουν γραμ

ματικον τόνον άπορροφούμενον υπό του εγγύς ευρισκομένου ρυθμικού ή και με

τρικού τόνου. Αϊ λέξεις αύται είναι : και (27), το (13), τήν (10), τον (8), τα 

(6), τοις (6), τω (5), τον (5), τής (5), τονς (5), μεν (4), τας (4), δε (4),προς (2), 

της (2), μη (2), καν (1), ώσπερ (1), των (1), ταϊς (1), ύπο (1), τή{\). 

δΐ) Εις τους στίχους, τους έχοντας μετρικον τόνον προ του ήμιστίχου επί 

τής 8ης συλλαβής, ή 6η συλλαβή και ή 7η δεν τονίζονται πλην τών περιπτώ

σεων, κατά τας οποίας ό γραμματικός τόνος τών συλλαβών τούτων άπορροφεΐται 

υπό του μετρικού τόνου τής 8ης συλλαβής. Τοιουτοτρόπως επί 1000 στίχων, οϊ 

όποιοι περιλαμβάνουν 419 στίχους με μετρικον τόνον έπί τής 8ης συλλαβής, μό

νον 89 στίχοι τονίζονται έπί τής 6ης συλλαβής, εν φ μόνον 5 στίχοι (100 και 

τό, 142 τοϊς τής, 391 από τής, 452 την τω, 751 τι και) τονίζονται έπί τής 6ης 

και 7ης συλλαβής και 8 μόνον έπί τής 7ης συλλαβής (58 τής, 168 επί, 377 τής, 

568 τής, 698 τό, 780 τήν, 891 τήν, 941 κατά). 

Αϊ λέξεις, αϊ όποϊαι μονοσύλλαβοι ή και δισύλλαβοι περιέχουν γραμματικον 

τόνον έπί τής 6ης συλλαβής, είναι αϊ έξης : της (14), και (12), τών (7), τον (6), 

τήν (5), τω (4), από (4), τοις (4), προς (3), τον (3), ταις (3), τό (2), σνν (2), 

δε (2), γαρ (1), μεν (1), τας (1), παν (1), τη (1), υπό (1), γης (1), τούτον (1), 

πάσης (1), αντί (1), μετά (1), τονς (1), τι (1), τοϊν (1), ήν (1), τέως (1), πολλών 

(1), Σήμ (1). Οΰτω το σύνολον τών στίχων, οί όποιοι έχουν γραμματικον τόνον 

άπορροφούμενον υπό του μετρικού τόνου τής 8ης συλλαβής, ανέρχεται εις 89. 

δ2) Εις τους στίχους, οί όποιοι έχουν μετρικον τόνον έπί τής 6ης συλλα

βής, ή 7η συλλαβή μένει άτονος δπως και ή 8η. Ή τελευταία αύτη συλλαβή εις 
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19 περιπτώσεις περιέχει τα μονοσύλλαβα δέ (17 στίχοι), γαρ (2 στίχοι), τα 

όποια, ώς γνωστόν, θεωρούνται άτονα. Ό στίχος 549, ό όποιος έχει έπί της 

8ης συλλαβής τόνον, προερχόμενον εξ εγκλιτικής λέξεως ευρισκομένης μετά την 

τομήν, δέον να θεωρηθή και ούτος, ώς και προηγουμένως έγράφη, ώς μη έχων 

τόνον έπί της 8ης συλλαβής. 

Ούτως εις τους 580 στίχους, τους έχοντας μετρικόν τόνον έπί τής 6ης συλ

λαβής έπί του συνόλου των 1000 πρώτων στίχων τής Χ. Σ., ουδείς στίχος πε

ριέχει τόνον έπί τής 7ης και 8ης συλλαβής. 

ε) Οι στίχοι, οί έχοντες μετρικόν τόνον έπί τής 8ης συλλαβής, έ'χουν την 

7ην συλλαβήν άτονον πλην 12 στίχων, οί όποιοι περιέχουν λέξεις με γραμματι

κούς τόνους άπορροφουμένους υπό του μετρικού τόνου τής 8ης συλλαβής. Αι λέ

ξεις αύται είναι αϊ εξής : τής (5), το (2), την (2), και (1), επί (1), κατά (1). 

στ) 9η συλλαβή. Ή 9η συλλαβή, ώς απαρχή του δευτέρου ήμιστίχου, δύ

ναται και αΰτη όπως και ή 1η, απαρχή του πρώτου ήμιστίχου, να εχη τόνον. 

Έ π ί των 1000 πρώτων στίχων έ'χομεν τον εξής πίνακα ώς προς τους τόνους τής 

9ης εν συνδυασμω προς την ΙΟην συλλαβήν : 

86 

- - 354 

- - 349 

211 

1000 

Τοιουτοτρόπως έπί των 1000 στίχων 349 φέρουν τόνον έπί τής 9ης συλ

λαβής. Έ κ των 211 στίχων, οί όποιοι τονίζονται και εις την 9ην και εις την 

ΙΟην συλλαβήν, μόνον 3 (247, 579, 828) είναι δυνατόν να λογισθώσι ώς έχοντες 

τόνον έπί τής 9ης συλλαβής, ό όποιος άπορροφών εκείνον τής 10ης συλλαβής 

θεωρείται ώς ρυθμικός τόνος. Οί υπόλοιποι 208 στίχοι περιέχουν λέξεις μονο

συλλάβους, των οποίων ό γραμματικός τόνος τής 9ης συλλαβής άπορροφειται υπό 

του ρυθμικού τόνου τής 10ης συλλαβής. Αι λέξεις αύται είναι : και (82), το (22), 

τον (12), τω (12), τάς (11), την (11), προς (11), των (9), τον (8), τής (7), 

τους (6), τάς (3), τοις (3), ταϊς (3), τη (2), ταϊς (2), ην (1), προ (1), πριν 

(1), <*νν (1). 

ζ) Ή 11η συλλαβή. Ή συλλαβή αΰτη εις 108 στίχους έχει τόνον, έκ των 

οποίων μόνον οί 7 στίχοι (103, 360, 503, 734, 818, 831, 889) δύνανται να ύπο-

λογισθώσι ώς έχοντες τόνον έπί τής 11ης συλλαβής, έν ώ οί υπόλοιποι 101 πε

ριέχουν λέξεις, των όποιων ό γραμματικός τόνος άπορροφειται υπό του πλησίον 

ευρισκομένου ρυθμικού ή και μετρικού τόνου. Αϊ λέξεις αύται είναι αϊ έξης : 

και (16), των (16), τής (13), την (11), τον (7), το (5), τοις (5), τον (4), τονς 
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(3), κατά (3), τω (3), τάς (2), περί (2), γαρ (2), μεν (2), δε (1), μη (1), επί (1), 

παρά (1), ταϊς (1), υπό (1), συν (1). 

η) 13η συλλαβή. Ή 13η συλλαβή, ή προηγουμένη του μετρικού τόνου τοϋ 

δευτέρου ήμιστίχου παραμένει άτονος. Εις τάς περιπτώσεις, δτε ή συλλαβή αυτή 

περιέχει γραμματικον τόνον, ό τόνος ούτος άπορροφεΐται ώς είναι φυσικόν, υπό 

του επομένου μετρικού τόνου. Έ π ί των 1000 πρώτων στίχων της Χ. Σ. οι 92 

στίχοι περιέχουν λέξεις μονοσυλλάβους ή καί δισύλλαβους, αϊ όποΐαι εις την 13ην 

συλλαβήν του στίχου εύρισκόμεναι τονίζονται, αλλ' ό τόνος αυτών κατά την 

άπαγγελίαν του στίχου ή άλλως δια την άκουστικήν μετρικήν δεν λαμβάνεται υπ' 

βψιν άπορροφούμενος υπό του επομένου μετρικού τοιούτου. Είναι δε αϊ λέξεις 

αύται αϊ έξης : το (13), τον (11), τω (8), την (8), κάί (8), τα (5), τη (4), των 

(4), παρά (3), της (3), τοις (2), τους (2), υπό (2), επί (2), από (2), τρίς (1), 

τον (1), μεν (1), ταΓς (1), μετά (1), κατά (1), άνα (1), τον (1), ή*ν (1), περί (1), 

τάς (1), προς (1), ονχΐ (1), θνητή (1), λαμπρον (1). 

θ) Τέλος, ώς καί έν αρχή ελέχθη, ή 15η συλλαβή, ή μετά τον μετρικον 

τόνον, παραμένει άνευ εξαιρέσεως άτονος. 

I I I 

Τοιουτοτρόπως, εάν ήθέλομεν να άνακεφαλαιώσωμεν την άκουστικήν μετρι

κήν τοϋ δεκαπεντασυλλάβου στίχου τοϋ Κ. Μανασσή έν τη Χ. Σ., θα έλέγομεν 

δτι ό στίχος ούτος : 

α) Χωρίζεται εις δύο τμήματα δια τομής μετά τήν 8ην συλλαβήν. 

β) "Εχει δύο μετρικούς τόνους, τον πρώτον προ της τομής επί της 6ης, 7ης 

ή 8ης συλλαβής, τον δεύτερον επί της 14ης συλλαβής. 

γ) Ή αρχική συλλαβή εκάστου ήμιστίχου, τουτέστιν ή 1η και ή 9η, δύναται 

να τονίζηται. 

δ) Τονίζονται δια ρυθμικοΰ τόνου αϊ άρτιαι συλλαβαί 2, 4, 10, 12. Εύνόη-

τον δτι δέν είναι έπάναγκες εις τον αυτόν στίχον να ύπάρχωσι πάντες οι ρυθμι

κοί τόνοι. Αϊ περιτταί συλλαβαί 3, 5, 7, 11, 13 μόνον κατ' έξαίρεσιν λαμβάνουν 

τόνον καί πάλιν ό τόνος οΰτος σπανίως—ασφαλώς εκ σφάλματος του στιχουργοΰ 

ή ποιητική αδεία—δέν άπορροφεΐται υπό τοϋ πλησίον ευρισκομένου ρυθμικοΰ ή 

μετρικοΰ τοιούτου. 

ε) Ή 15η συλλαβή παραμένει άτονος καί 

στ) τα δύο ήμίστιχα ώς προς τους τόνους ούδεμίαν άλληλοεπίδρασιν υφί

στανται, άλλα μετρικώς δρουν αύτονόμως καί ανεξαρτήτως. 

Το σχήμα λοιπόν τοϋ στίχου δύναται να παρουσιασθή ώς έξης : 

υ , 
ο , 

ο , . 
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"Ισως δεν είναι άσκοπον πριν ή περατώσωμεν την παρουσίασιν τών στατι

στικών δεδομένων τών προελθόντων εκ του ελέγχου του δεκαπεντασυλλάβου στί

χου εν τη Χ. Σ., να άναγράψωμεν και άλλα αναφερόμενα εις σημεία τίνα της 

χρησιμοποιούμενης υπό του στιχουργού μετρικής. Τοΰτο δμως καθίσταται δυσχε

ρές, διότι το προ ημών κείμενον δεν έχει πάντοτε ορθώς καΐ ως εκ τούτου δέον 

να άναβληθή εις εύθετώτερον χρόνον ή δημοσίευσις τών στοιχείων τούτων, δτε 

θα εχη περατωθή και ή κριτική εκδοσις του δλου κειμένου. 

Πάντως ενδεικτικώς μόνον έπιθυμοΰμεν να άναφέρωμεν δτι ό Μανασσής 

ουχί σπανίως μεταχειρίζεται εις τους στίχους την «νπέρβααιν», τουτέστι δέν πε-

ρατοΐ ούτος το νόημα εις ενα στίχον, άλλα εξακολουθεί τοΰτο και εις το ήμίστι-

χον του επομένου στίχου, ως π.χ. 641—642, 966—967. 

'Επίσης ενίοτε εις τους στίχους της Χ. Σ. παρατηρουμεν τμήσιν, π.χ. 1111, 

1841, 2034, 2993, 4857, 5152, 5449, ώς και διά της τομής τμήσιν δύο λέξεων 

συνδεομένων δι' έγκλίσεως τόνου, π.χ. 549, 5182, 5783, 6629. 

Τέλος αναφερόμενοι εις την χασμωδίαν θα εΐπωμεν δτι ό Μανασσής έπιμε-

,λώς αποφεύγει αυτήν και δτι δέν σημειοΰται χασμωδία κατά τον ποιητήν, ώς καΐ 

κατά τους βυζαντινούς εν γένει ποιητάς, μετά τήν δίφθογγον εν (ή οποία δια τής 

προφοράς ώς εφ ή εβ άπέτρεπεν ένδεχομένην χασμωδίαν) ώς και μετά τάς έπι-

φωνηματικάς μονοσυλλάβους λέξεις αϊ αϊ, π.χ. φευ (359, 1325, 2370, 3243, 

3514, 3544, 4444, 4462, 5112, 5139, 5187, 5288, 5292, 6595, 6635 κ.ά.), 

βασιλεϋ (3344, 3350 κ.ά.), αϊ αϊ (4298, 4882 κ.ά.). 


