
ΠΟΙΚΙΛΑ ΠΡΟΣΩΔΙΑΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΕΙ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ. ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Προς τοΐς κατ’ αρχαία Ελληνικά μέτρα πεποιημένοις ποιήμασι τοΰ 
Μεθοδίου, Κλήμεντος τοϋ Άλεξανδρέως, τής Άθηναΐ'δος η Ευδοκίας, 
Νόννου τοΰ Πανοπολίτου, Γρηγορίου τοΰ Ναζιανζηνοΰ, Συνεσίου τοϋ 
Κυρηναίου, τοϋ Σωφρονίου, Ήλιου τοΰ Συγκέλλου, Ίωάννου τοΰ Δαμα
σκηνού καί άλλων, έτι δέ πρός τφ Ψαλμφ τών Ναασσηνών καί διαφόροις 
έπιγράμμασιν, ύπάρχουσιν έν τη Ελληνική Εκκλησία καί πλεΐστα άλλα 
ποιήματα, άτινα εινε μέν πεποιημένα κατά τον λεγόμενον τονικόν ρυθμόν, 
άλλ5 άμα καί κατά ποικίλα αρχαία ποοσωδιακά μέτρα. Ταΰτα δ’ άποτε- 
λοϋσι στροφάς άνευ άνακυκλουμένων μέτρων, εν φ άντιστοιχοΰσι πρός 
άλλήλους οί οικοι τών κοντακίων καί των κανόνων οί ειρμοί μετά τών 
τροπαρίων τών πεποιημένων κατά τον τονικόν ρυθμόν.

Τά ποιήματα ταΰτα εινε κοντάκια, κανόνες, στιχηρά προσόμοια, 
άπόστιχα, καθίσματα, αΰτόμελα ή ιδιόμελα, απολυτίκια, μεγαλυνάρια, 
έξαποστειλάρια κλπ. Παρατηρητέον δέ δτι, ώς οί ιαμβικοί κανόνες τοϋ 
Δαμασκηνοΰ Ίωάννου καί άλλων μελφδοΰνται κατά τον τονικόν ρυθ
μόν, οΰτω καί τά κατά ποικίλα προσωδιακά μέτρα ποιήματα μελφδοΰν- 
ται ωσαύτως, πλήν τινων εξαιρέσεων, δτε τό μέν ποίημα έχει προσωδια
κά κώλα, ή δέ μελωδία ακολουθεί οΰχί τοΰτοις, αλλά διαφόροις προσφ- 
διακοΐς ρυθμοΐς. Τό άντίφωνον «Σώσον ημάς, Υιέ Θεοΰ» έχει τά έξης 
προσωδιακά κώλα :

Σωαον ημάς, ΥΙε Θεόν, 
ό αναοτάς εκ νεκρών 
ψάλλοντας αοι, 
αλληλούια.

τρίτον Γλυκώνειον 
άναπαιστ. τριποδ. 
δακτυλ. διποδ. σπονδ. 
δόχμ. ώς επφδικόν κώλον.

Ή μελφδία όμως έχει δυο Γλυκώνεια, πρώτον καί δεύτερον, μίαν 
τροχαϊκήν διποδίαν καί ένα ανάπαιστον ώς επωδόν, οΰτινος ή μακρά 
συλλαβή τοΰ ιάμβου έπεκτείνεται διά τονής εις τρίσημον :
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Σ ω ω σ ο ν η | μ α α ς, Υ ι | ι 

οανα|σταααας|εκνε| 

ψααλλον|ταας α ο ι, 

α λ λ η λ ο υ ι α.

ε Θ ε | ο υ, 

κ ρ ω ν

Ή δ’ αντιστοιχία των Γλυκωνείων προς δμοια αρχαία Ελληνικά 
εΐνε ως τά τοϋ Σοφοκλέους Άντ. 332—333

πολλά τά δεινά, κονδε.ν αν
θρώπου δεινότερου πέλει

μετά τής διαφοράς δτι έχουσι τό μέν πρώτον καθαρόν δάκτυλον έν τή 
αρχή, δύο καθαρούς τροχαίους καί έν τέλει μίαν κατάληξιν μακράν, τό 
δέ δεύτερον έ'να άλογον σπονδείον αντί τροχαίου έν τή αρχή, έ'να καθα
ρόν δάκτυλον, έ'να καθαρόν τροχαΐον καί εν τέλει μίαν μακράν κατάλη- 
ξιν, έν φ έν τφ άντιφώνφ έν μέν τφ πρώτφ κώλφ ό δάκτυλος έ'χων λε- 
λυμένην την θέσιν έμφανίζεται ώς προκελευσματικός, δ δέ επόμενος 
τροχαίος έ'χων λελυμένην ωσαύτως την θέσιν έμφανίζεται ώς τρίβραχυς, 
έν δέ τφ δευτέρφ κώλφ δ πρώτος τροχαίος έχων λελυμένην την θέσιν έμ- 
φανίζεται ώς τρίβραχυς, ό δ’ επόμενος δάκτυλος ωσαύτως λελυμένην έ'χων 
την θέσιν εμφανίζεται ως προκελευσματικός.

‘Ο λεγόμενος έπιλύχνιος ύμνος, δστις νομίζεται, δτι εινε πεποιημέ- 
νος έν τονικφ ρυθιιφ, αλλά κατ’ εμέ εινε προσφδιακός, ώς θά δείξω αλ
λαχού (αρκεί έν τφ παρόντι νά εί'πω δτι τό «Φως ιλαρόν άγιας δόξης» 
εΐνε ιαμβική τετραποδία ή ιαμβικόν δίμετρον καταληκτικόν μετά δακτύ
λου έξ αναπαίστου τοϋ πρώτου ποδός, τό δέ «αθανάτου Πατρός, ουρα
νίου, άγιον, μάκαρος» εΐνε δακτυλικόν έξάμετρον καταληκτικόν) μελφδεΐ- 
ται κατά δκτασήμους πόδας τούς λεγομένους μείζονας σπονδείους (ί'δ. Γ. 
II. Παλαιολόγου Ό ρυθμός έν τή Εκκλησιαστική μουσική σ. 26—27 
σημ. 1). 'Ομοίως δέ μελφδεΐται καί τό αργόν «"Οτε οί ένδοξοι μαθηταί 
κτλ.» ως παρατηρεί αυτόθι δ Γ. Π. Παλαιολόγος

Τό γνωστότατου «Χριστός άνέστη εκ νεκρών κτλ.», δπερ νομίζεται, 
δτι έμφανίζει αρχαία Ελληνικά μέτρα έν τονικφ ρυθμφ (ϊδ. Δ. Σεμιτέ- 
λου Έλλ. μετρ. σ. 154), εΐνε ωσαύτως πεποιημένον κατά την γνώμην 
μου έν μέτροις προσφδιακοΐς (αρκεί έν τφ παρόντι νά εΐπω δτι τό προ^- 
τον κώλον «Χριστός άνέσττ/ εκ νεκρών» εΐνε Γλυκώνειον δμοιον τώ μνη- 
μονευθέντι Σοφοκλείφ Άντ. 332 «πολλά τά δεινά, κονδ'εν άν—»). Καί 
τούτο δμως συνήθως μελφδεΐται κατά τετράσημον ρυθμόν, ώς έδειξεν δ 
κ. Κ. Λ. Ψάχος έν τή «Νέςι Φόρμιγγι».

’Αφορμήν εις τήν έξέτασιν των προσφδιακών τούτων μέτρων έν τή
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Εκκλησιαστική ποιήσει παρέσχον αί έξης παρατηρήσεις μου ’Ιωάννης ό 
Δαμασκηνός εν τφ είρμφ τής «V ωδής τοΰ Κανόνος εις την Κυριακήν τοϋ 
Πάσχα ποιείται χρήσιν τής λέξεως φηεσφύρος, εί και κατά το τονικόν μέ- 
τρον θά ήδΰνατο νά τεθή ή συνήθης λέξις φωτοφόρος. Μετρήσας δε 
προσφδιακώς τον ειρμόν τοΰτον, ευρον, δτι έχει ούτως :

’Επί της Ιλείας φυλακής
ό ϋεηγόρος Άββακονμ στήτω μειΤ ημών
και δεικνντω φαεσφόρον
Άγγελον διαπρυαίως λέγοντα'
σήμερον σωτηρία τφ κόαμφ,
δτι ανίατη Χριστός ώς παντοδύναμος.

άναπαιστ. τριποδία 
Άρχεβοΰλειον 
ίαμβ. δίμετρον 
Σαπφικόν ενδεκασυλλ. 
τροχ. πενταποδία 
τροχ. έξαποδία καταλ.

(Ή λέξις κόαμφ έν τφ τελεί τής τροχαϊκής πενταποδίας εινε τρίση· 
μος διά την τελευταίαν άδιάφορον συλλαβήν).

Κοσμάς ό Μαϊουμά λέγει εν τη αρχή τοΰ α' τροπαρίου τής α' φδής 
τοΰ Κανόνος εις την Μεγάλην Πέμπτην «Ή πανταιτία κτλ.» Διατί ποιεί
ται ουτος χρήσιν τής λέξεως πανταιτία, εν φ κατά τό τονικόν μέτρον ορ
θότατα θά ειχεν ή λέξις παναιτία ; Τό έπίθετον παναίτιος άπαντα παρά 
τφ Αίσχυλφ, άλλ’ ό Κοσμάς κατά την γνώμην μου θέλων νά έχη δόχ- 
μιον έν τή αρχή τοϋ τροπαρίου έγραψε ν «'i7 πανταιτία». Πρβ. δοχμίους έν 
τθ αρχή παρά τφ αϋτφ *Αγνώμων φανείς», «τΩ πηρωτικής», καί δυο 
καί τρεις δοχμίους, οιον «Χοροί ’Ισραήλ \ άνίκμοις ποαί», καί «Έν τή 
δεύτερα | σου φρικτή παρόν | αία, Δέσποτα», καί «νέον πώλον επι | βε- 
βηκώς ό βααι \ λενων σου, Σιών». Περί δε πάντων τούτων θά εινε ό 
λόγος έν τοΐς έπειτα έν τφ περί δοχμίων κεφαλαίφ.

Παρά τφ αϋτφ Κοσμά άπαντα Καν. εις την Χρίστου γένν. φδ. δ', 
τροπ. β' «Νεηγενές, μάγων λεγόντων, κτλ.» Διατί γίνεται χρήσις τοϋ τό
που νεηγενές αντί τοΰ συνήθους «νεογενές» ;Ό ποιητής θέλει νά έχη μα
κράν τήν προπαραλήγουσαν τής λέξεως, ΐνα σχηματίση τήν θέσιν τοϋ 
πρώτου ιαμβικού τριμέτρου έν τή αρχή τοΰ τροπαρίου :

«Νεηγενές, μάγων λεγόντων, παιδίον».

Πρβ. ιαμβικά τρίμετρα έν τή αρχή ειρμών καί τροπαρίων παρά τφ αϋτφ) 
οιον «Έφριξε παίδων ευαγών τό όμόστολον», καί «’Ανέβηκε Μωναής επί 
στήλης ακος», κλπ., περί ών θά εινε ωσαύτως έν τοΐς έπειτα ό λόγος έν 
τφ κεφαλαίφ περί τών ιαμβικών μέτρων.

’Από ιαμβικού τριμέτρου ά'ρχονται καί άλλα γνωστά ποιήματα τής 
Εκκλησίας, οίον τό ίδιόμελον τής Μεγάλης Δευτέρας, Τρίτης καί Τετάρ
της «’Ιδού ό νυμφίος έρχεται εν τφ μέσφ», τό προσόμοιον εις τον Ευαγ
γελισμόν τής Θεοτόκου «Ό μέγας στρατηγός τών άνλων ταγμάτων», τό
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προσόμοιον τής Μεγάλης Δεύτερης *Τά πάθητά σεπτά η παρούσα ημέρα», 
τό «Θεοτόκε Παρθένε χαΐρε κεχαριτωμένη», κτλ.

Περ'ι πάντων των Ιαμβικών μέτρων, ών γίνεται χρήσις υπό ποιητών 
τής Εκκλησίας, Όίλ εινε ό λόγος εν τοΐς έπειτα έν τφ κεφαλαίφ περί 
ιαμβικών μέτρων. Νομίζω δ’ δμως καλόν να είπα) ολίγα τινάπερί ίαμβο- 
τροχαίων, οϊτινες άπαντώσι παρά ποιηταΐς τής Εκκλησίας.

IAMB Ο ΤΡΟΧΑΙΟΙ

'Ο Ηφαιστίων τό Ιθυφαλλικόν, τουτέστι την άκατάληκτον τροχαϊ
κήν τριποδίαν, καλεΐ δίμετρον βραχυκατάληκτοι' (σ. 19C), λέγειδέ δτι εΰ- 
ρετής αίιτοϋ ήτο ό ’Αρχίλοχος, δστις πρώτος συνέζευξεν αυτό μετά δα- 
δακτυλικού τετραμέτρου ουταις

ονκέθ' όμως θάλλεις απαλόν χρόα’ | κάρφεται γάρ η δη"

«οί δέ μετά ταύτα καί έπήγαγον αυτό ίαμβείφ, έοσπερ δ Καλλίμαχος

’Έρμας υπέρ Φεραΐος αινέει θεός, 
έμμ'ι τώ φνγαίχμα».

’Αλλά καί προ τοϋ Καλλίμαχου ευρίσκεται ή στροφή αυτή, οιον παρ’ 
Ανακρ έοντι Άπ. 78 (88) Diehl

κον μοκλόν έν θνρησι διξησιν βαλών 
ήσυχος καθενδει.

Υπήρχε δέ καί τό σχήμα, καθ’ ο προηγείτο μεν τό ιθυφαλλικόν, έπή- 
γετο δέ τό ιαμβικόν, τοΰτο δέ τό σχήμα ήτο σύνηθες καί παρ’ Άλκαίφ 
(ως λέγει ό Atil. Fortunatus 2704). Ίδ Δ. Σεμιτέλου Έλλ. μετρ. σ. 457.

"Ομοιον σχήμα εΰρον έν Καν. σταυροαναστ. ’Οκτωήχου ήχ. β', ωδ. 
α', τροπ. α'

Δνναμις άσθενονσιν
άνάατασις πεποϋσι και αφθαρσία.

Παρά δέ τφ Κοσμά εΰρον τό αυτό σχήμα τοΰ ιθυφαλλικού συνημ
μένου μετ’ιαμβικού τριμέτρου καταληκτικού έν Καν. Μεγ. Πέμπτης φδ. 
θ', τροπ. α'

’Άπιτε, τοΐς μαθηταΐς 
δ Λόγος έφη, τό πάσχα εν νπερώφ.

Παρά τφ αΐιτφ Κοσμά άπαντά καί ήμίαμβον συνεζευγμένον μετά 
τροχαϊκού καταληκτικού τριμέτρου έν Καν. Χριστού γενν. φδ. ζ', είρμ.

Οι παΐδες ενσεβεία
ονντραφέντες, δυσσεβονς προστάγματος.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -Ετος 1Ζ' 19
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Ίαμβοτρόχαιοι εινε καί οί τοϋ 'Ρωμανού εν τφ προοιμίφ τοΰ Κοντα
κίου εις τον ’Ιωσήφ

'Ο 1Ιακώβ ώδνρετο 
τοΰ ’ Ιωσήφ την στέρησιν.

Πρβ. τό Άρχιλόχειον

Δημητρος άγνης και Κόρης 
την πανηγνριν σέβων,

έν φ εινε συνημμένον ιαμβικόν δίμετρον άκατάληκτον μετά τοΰ λεγομέ
νου Εΰριπιδείου ή ληκυθίου, τουτέστι τοϋ τροχαϊκού καταληκτικού δι- 
μέτρου- ϊδ. Ηφαιστίωνα σ. 52s C (Άπ. L19 [120] Diehl).

Λόγου γενομένου περί ίαμβοτροχαίων έν τη Εκκλησιαστική ποιήσει, 
συνάπτω βραχέα τινά και περί δακτυλοτροχαίων έν αυτή.

ΔΑΚΤΥΛΟΤΡΟΧΑΙΟΙ

Παρά τφ Κοσμά φέρεται Καν. Μεγ. Πέμπτης φδ. ε', τροπ. α.

'Η το άσχετον κρατούσα
κα'ι υπερώον εν αίιΗρι νδωρ.

’Ενταύθα προηγείται τροχαϊκόν δίμετρον άκατάληκτον καί έπεται 
δακτυλική τετραποδία τελευτώσα είς σπονδείον. ΙΙερί δε των αρχαίων 
δακτυλοτροχαίων ΐδ. Α. Σκιά Στοιχ. μετρ. σ. 272 κέξ., Δ. Σεμιτέλου 
Έλλ. μετρ. σ. 501 κέξ.

Ειπον έν τοΐς έμπροσθεν δτι έν τφ είρμφ Ίο)άννου τοΰ Δαμασκη
νού «’Επί της ιΐείας φυλακής κτέ.» άπαντά έν Άρχεβοϋλειον καί έν Σαπ
φικόν ένδεκασύλλαβον.

APXEBOVAEION

Τοϋτο εΰρον καί παρά Κοσμά τφ Μαϊουμά Τριωδ. Μεγ. Δευτέρας 

φδ αείρμ.
Τφ την αβατον κνμαινομένην , θάλασσαν.

'Ο ποιητής έχει τον πρώτον καί τον τρίτον πόδα σπονδείον.
Καλόν δέ νομίζω νά μεταγράψω τά υπό τοΰ Ήφαιστίοινος σ. 29 λλ . 

γεγραμμένα περί τοΰ Άρχεβουλείου : «"Ώσπερ δέ έν τφ δακτυλικφ ήν τι 
λογαοιδικόν, οΰτω καν τοις άναπαιστικοΐς τό είς βακχεΐον περαιοΰμενον 
(ϊσως γρ. περατοΰμενον)' ου έστιν έπισημότατον τό μετά τέσσαρας πόδας 
αυτόν έχον τον βακχεΐον, ων ό πρώτος γίνεται καί σπονδείος καί ίαμ
βος»- καλείται μεν οΰν Άρχεβοϋλειον από Άρχεβοΰλου τοΰ Θηβαίου
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ποιητοΰ χρησαμένου αυτφ κατακόρως- γέγραπται δε και Καλλιμάχφ 

άγέτω θεός, ον γάρ έχω δίχα τώδ' άείδειν. 

τούτο μέν ούν από αναπαίστου- από δέ σπονδείου 

νύμφα, αν μεν αστερίαν νφ’ άμαξαν ήδη, 

από δέ ιάμβου

φιλωτέρα άρτι γάρ ά Σικελά μεν ’Έννα.

τούς δέ μετά τον πρώτον πόδα τρεις οί μέν έν συνεχεία γράψαντες τό 
μέτρον πάντας αναπαίστους έφύλαξαν' Αλκμάν δε πον και σπονδείους 
παραλαμβάνει». (Ίδ. καί Σεμιτέλου Έλλ. μετρ σ. 280). Σημειωτέου δέ, 
δτι Άρχεβούλεια εΐνε καί τά τού Σοφοκλέους Άντ. 582 καί 593

ενδαίμονες, οΐσι κακών άγεν | ατος αιών 
αρχαία τά Λαβδακιδάν οίκων | όρώμαι,

εν οίς ό ποιητής έχει σπονδείους τον πρώτον καί τον τέταρτον πόδα (τής 
λέξεως άγευστος ή προπαραλήγουσα λαμβάνεται μακρά). ’Έτι δέ καί τά 
τοΰ Εύριπίδου Μηδ. 410 καί 421

άνω ποταμών ιερών χωρονσι παγαι 
μονααι δε παλαιγενέων λήξονσ’ άοιδών.

Τό Άρχεβούλειον άπαντά καί αλλαχού έν τή αρχή παρά τφ αυτφ 
Κοσμά, οΐον Καν. Θεοφ. φδ. η', τροπ. γ'

Άκήκοα, Κύριε, φωνή σον, | ον εϊπας,

καί Τριιοδ. Μεγ. Παρασκ. φδ. η', τροπ. γ'

Βάΰνς σοφίας βεϊκής και γνώαεως ον

καί τετραφδ. Μεγ. Σαββ. φδ. ζ', τροπ. γ'

Βασιλεύει, άλλ ’ ονκ αίωνίζει "Αδης

ένθα ή λήγουσα τής λέξεοος αίωνίζει πρύ φωνήεντος λαμβάνεται ώςβρα
χεία. Φέρεται δέ καί δεύτερον παρά τφ Κοσμά Τετραφδ. Μεγ. Σαββ. 
φδ. η', τροπ. β', (ού ή αρχή εΐνε τό παροιμιακόν μετά ιάμβου τού πρώ
του ποδός «Πέπαυται τόλμα μαβητών»)

Άριμαβαίας δε αριστεύει Ιωσήφ.

Τό Άρχεβούλειον παρά τοίς Έκκλησιαστικοίς ποιηταΐς δύναται νά 
εχη πόδα τινά καί δάκτυλον έξ αναπαίστου, οΐον παρά τφ Κοσμά Τε
τραφδ. Μεγ. Σαββ. φδ. η', τροπ. α'

δεύτερος δ έν νψίστοις οίκων κατήλβε 

ούτινος προηγούνται τέσσαρες άναπαιστικοί στίχοι, εν καταληκτικόν δίμε-
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τρον (παροιμιακόν) έν τή αρχή, καί τρεις τριποδίαι

Λέλνται αχραντος ναός, 
την πεπτωκυΐαν δε 
ουνανίοτ?ισι σκηνήν 
Άδάμ γάρ τφ προτέρφ 
δεύτερος κτλ.

Μετά το Άρχεβοΰλειον διαλαμβάνει) περί τοϋ Σαπφικοί ενδεκασυλ- 
λάβου, καί μετά τούτο περί τοί τροχαϊκοί τετραμέτρου, περί τοΰ ιαμβι
κοί τετραμέτρου, περί τοί έλεγιάμβου καί τοϋ ίαμβελέγου, τοΰ Πραξιλ
λείου, τοΰ Σωταδείου καί τοί Κλεομαχείου.

ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΚΤΑ.-ΣΑΠΦΙΚΟΝ ΕΝΔΕΚΑΣΥΛΛΑΒΟΝ

Άντίφ. ιε', α Μεγ. ΙΙαρασκ (Άκολουθ. των Παθών)

Σήμερον κριμαται επί ξύλον δ·

Σημειωτέον δτι εν τή Άνθολογίμ Christ-Παρανίκα σ. 91 έξεδόθη 
οίιχί δρθώς «Σήμερον κρέμαται κτλ.» παρά τό τονικδν μέτρον-καί την 
μελφδίαν καί παρά τό προσωδιακόν μέτρον, δπερ έπετήδευσεν ό ποιητής 
εν τη αρχή τοί αντιφώνου.

Καν. άναστ. ’Οκτωήχου ήχ πλ. δ', φδ. γ', τροπ. γ'
Των Χερουβίμ και ΣεραφΙμ έδείχθης.

Καν. Θεοτ. ’Οκτωήχου ήχ. β', φδ. θ', τροπ. α'

Ράβδος ισχύος δέδοται φύσει τή.

Άπαντμ δέ τό ενδεκασΰλλαβον τοΰτο καί έν τφ μέσφ ποιήματος 
οιον παρά τφ Κοσμά Τρίφδ. Μεγ. Τετ. φδ γ', εΐρμ., (ου ή αρχή εΐνε τό 
ήμίαμβον «Τής πίστιως έν πέτρμ» καί φ έ'πεται τό Άδώνιον «με στε- 
ρεώσας»).

έπλάτυνας τό στόμα μου επ’ εχθρούς

Περί τοί Σαπφικοί ένδεκασυλλάβου έν τφ είρμφ Ίωάννου τοΰ Δα
μασκηνοί ΡΕτά τής θείας φυλακής κτέ » έγένετο ήδη λόγος έν τοΐς έμ
προσθεν.

ΤΡΟΧΑΊ ΚΟΝ ΤΕΤΡΑΜΕΤΡΟΝ

Καί τό μέτρον τοΰτο άπαντα έν τή Εκκλησιαστική ποιήσει. 1 ύρον 
αυτό παρ’ Ίαιάννμ τφ Δαμασκηνφ Καν. Άναλήψ φδ. θ', τροπ. β'

οι απόστολοι βλέποντες ένθέως νψούμενον 

καί παρ’ ’Ιωσήφ τφ 'Υμνογράφφ Καν. ακαθ. ίίμνου φδ. θ', τροπ γ'
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χαϊρε ή μόνη άμωμος εν γυναιξί καί καλή 

καί έν τφ προσομοίω τοϋ Μεγ. Σαββάτου (ού ή αρχή εινε «Σινδόνι κα
θαρά») έν τφ τελεί

δεϊξον ήμϊν, ώς προεϊπας, Χριστέ, την άνάστααιν 

καί έν τφ Έξαποστειλαρίφ τής ’Ακαθίστου (ού ή αρχή είνε «Τό απ’ αι
ώνας σήμερον*)

και χαράς ευαγγέλια 6 Γαβριήλ προσφίλέγγεται

Δυο δέ ακατάληκτα τροχαϊκά δίμετρα συνημμένα εύρον παρ’ Ιω
σήφ τφ Ύμνογράφφ Καν. άκαθ. ύμνου φδ. ε', τροπ. ε'

μαργαρίτην προαγαγόναα, | χαϊρε πανάανμαστε, πάντων.

Πρβ. Άνακρ. Άπ. 88 (75) Diehl

ΙΙώλε Θρηκίη, τί δή με | λοξόν όμμασι<ξν^> βλέποναα.

IAMB ΚΟΝ ΤΕΤΡΑΜΕΤΡΟΝ

Κοσμάς Καν. ύψ. σταυρού φδ. ζ' είρμ. (ού ή αρχή εινε «Νοτίου ίλη- 
ρός έν σπλάγχνοις κτέ.»)

πάέλος προδιετνπου σαφώς' | δϋεν τριήμερος εκδύς.

Έν τούτμι ό δεύτερος πούς εινε τρίβραχυς, ώς έν τφ «που μοι τά 
ρόδα κτέ.*. Έν τή έβδομη χώρφ άπαντα ανάπαιστος, ώς παρ’ Άριστο- 
φάνει Θεσμ. 547

έγένετο, Μελανίππας ποιων Φαίδρας τε' Πηνελόπην δέ.

Έν τοΐς σχολίοις λέγεται’ «τούτο μόνον τό τετράμετρον ίαμβεϊον 
ανάπαιστον έχει τον παραλήγοντα' άξιον ούν αυτόν τηρήσαι». (ΙΙαρατη- 
ρητέον, δτι έν τούτφ ό ανάπαιστος εινε έν κυρίω όνόματι).

Έν τή αρχή ποιήματος εύρον ιαμβικόν τετράμετρον έν τφ ιγ' άντι- 
φάινω τής Μεγ. ΙΙαρασκευής (άκολουθ. των Παθών)

'Ον πάντα φρίααει καί τρέμει \ και πάσα γλώσσα υμνεί.

Ό ποιητής λαμβάνει βραχειαν, ώς εινε, τήν λήγουσαν τής λέξεως 
πάσα προ τής επομένης από γλ άρχομένης λέξεως γλώσσα πρβ. τά αρ
χαία «ούό’ έτι γλώσσα» καί «<5έ γλώσσαν» (ϊδ. Α. Σκιά Στοιχ. μετρ. κτλ. 
σ. 87).

'Ωσαύτως έν τή αρχή άπαντά καί έν στιχηρφ προσομοίφ εις τήν Κυ
ριακήν τής ’Ορθοδοξίας (Christ. Paran. Anth. σ. 7,9)

Λόγφ σε κηρνξαντες οι | έλεηγόροι προφήται.

Τά δύο κώλα, έξ ών σύγκειται τό τετράμετρον τούτο, τό άκατάλη-
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κτον καί to καταληκτικόν δίμετρον, χωρίζονται άπ’ άλλήλων διά τομής. 
Άλλ’ ή αρχαία κωμψδία πολλάκις παραβαίνει τον κανόνα τούτον καί μά- 
στα συχνότερον ή έν τφ τροχαϊκφ τετραμέτρφ.

’Άνευ τομής, μάλλον δέ μετά τομής έν τφ μέσιμ τοΰ πέμπτου ποδός, 
ως παρ’ Άριστοφάνει Βατρ. 941 εΰρον ιαμβικόν τετράμετρον έν τφ άνα- 
στασίμφ ίδιομέλφ τοΰ Πάσχα, οΰ ή αρχή εινε «Δεϋτε από {λέας κτέ.»

τέρπου, χόρευε και άγάλλου, ’Ιερουσαλήμ, τον

Τής λέξεως ’Ιερουσαλήμ ή έν τή αρχή συλλαβή δΰναται νά ληφθή ώς 
μακρά, ιός καί πασών των ξενικών λέξεων τά δίχρονα δύνανται νά λαμ- 
βάνωνται κατά τήν εκάστοτε χρείαν τοΰ μέτρου άλλοτε μέν μακρά, άλ
λοτε δέ βραχέα, άν μή έ'πωνται δύο ή πλείονα σύμφωνα, πλήν άφώνων 
προ άμέταβόλων. Περί πάντων τούτων 1>ά εινε ό προσήκων λόγος έν τφ 
δευτέρφ μέρει τής παρούσης εργασίας μου

Περί δέ τής έν τή μουσική χρήσεως τοΰ ιαμβικού τετραμέτρου ΐδ. 
τά γεγραμμένα ύπ’ έμοΰ έν Ποιήμ. Συνεσίου τοΰ Κυρηναίου, μέρει Β' έν 
Έπετ. Έτ. Βυζ Σπουδών τόμ ΙΔ', 1938, σελ 367 κέξ.

ΕΛΕΠΑΜΒΟΣ ΚΑΙ ΙΑΜΒΕΛΕΓΟΣ

Ό Ηφαιστίων έν τφ λόγορ περί ασυνάρτητων 10, σ. 50 C λέγει «έν
δοξόν έστι καί έπισύνάετον καί τό διπενύ-ημιμερές τό έγκωμιολογικόν κα- 
λούμενον, δπερ έστίν έκ δακτυλικού πενΟημιμερούς καί ιαμβικού τού 
ι'σου, φ κέχρηται καί ’Αλκαίος έν ςίσματι, οΰ ή αρχή

ΤΗρ’ετι Διννομένη | τφ τ Ύρρακήφ
ταρμενα λάμπρα κέατ \ έν Μυρσιληφ.

κέχρηται δέ καί ’Ανακρέων έν πλείοσιν ςίσμασιν

Όραόλοπος μέν "Αρης | φιλέει μεναίχμην.

Δακτυλικόν πενϋ-ημιμερές καλοΰσιν οί αρχαίοι μετρικοί τό δεύτερον 
ήμιστίχιον τοΰ λεγομένου πενταμέτρου, τό έχον δύο δακτύλους καί μίαν 
μακράν κατάληξιν έν τέλει, οίον εινε τό καί νΰν σύνηΟες εις τίις ταφάς 
άρχαίον «γαΐαν εχοις έλαφράν».

Τούτο τό πενιίημιμερές δακτυλικόν καλοΰσιν οί νεώτεροι μετρικοί 
ημιεπές. "Οταν δέ τούτο προηγήται καί έπηται ιαμβική τριποδία κατα
ληκτική, ως έν τοΐς μνημονευΟεισι χωρίοις τού ’Αλκαίου καί τού Άνα- 
κρέοντος, λέγεται έλεγίαμβος. «Τό δέ άντεστραμμένον τούτφ», λέγει δ 
'Ηφαιστίων, «ίαμβέλεγος καλείται* τούτο δέ έν συνεχεία οΰκ ίσμεν τινά 
κεχρημένον, διεσπαρμένος δέ
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πρώτον μεν ενβονλον Θεμιν ουρανίαν, 
κείνων λν&έντων σαΐς υπό χερσίν αναξ».

(’Ίδ. Δ. Σεμιτέλου Έλλ μετρ. σ. 516. Έν tfj too Α. Σκιά Στοιχειώδει 
μετρική κτλ. ελλείπει ό περί τούτων λόγος).

Έλεγιάμβους εύρον εν τφ η' άντιφώνφ τής Μεγάλης Παρασκευής 
(άκολουθ. των ΙΙαθών, οΰ ή αρχή εινε *Είπατε, παράνομοι») 

ον νόμον έξέ·&ετο \ καί των προφητών 

καί εν Καν. ’Οκτωήχου ήχ. β', φδ. α', τροπ. α (ου ή αρχή εινε «Ό τον 
κόσμου αρχών, άγα&έ,»)

φ άπεγραψάμείλα \ τη εντολή τη.

’Ιαμβέλεγος άπαντά, ώς νομίζω, παρά τφ Κοσμά Τριφδ. Μεγ. Δευ
τέρας φδ. α', τροπ. β'

Αιακονησαι \ αυτός ελήλνϋα, ον.

Σημειωτέον δέ, δτι έν κιόδικι Άθηναϊκφ τής Εθνική; Βιβλιοθήκης 
φέρεται γραφή διακονήσων αντί τής διακονήσαι, ώς καί κατωτέρω έν τφ 
αυτφ τροπαρίφ ϋ·ήσων αντί τής ϋείναι, άλλ’ αί γραφαί αύται οΰδαμως 
βλάπτουσι τά προσφδιακά μέτρα τοΰ τροπαρίου.

Ίαμβέλεγον δ’ εύρον παρά τφ αυτφ Κοσμά καί Καν. Μεγ. Πέμπτης 
φδ. η', είρμ

Νόμων πατρφων | οι μακαριστοί εν

μετά τής διαφοράς, δτι ό δεύτερος πούς τοΰ ήμιεποΰς αντί δακτύλου είνε 
σπονδείος. Άπαντώσι δέ έν τή ’Εκκλησιαστική ποιήσει ήμιεπή έ'χοντα 
καί τούς δύο πόδας δακτύλους ή τον έ'τερον σπονδείον, ώς θά δειχθή έν 
τφ περί δακτυλικών μέτρων κεφαλαίφ.

ΠΡΑΞΙΛΛΕΙΟΝ

Μητροφάνης Καν. Τριαδ. ήχ. β', φδ. ε', είρμ.

*Ως δλικώς επί πάντα τά όντα της αης.

Τό Πραξίλλειον έχει κατά τάς τρεις πρώτας χώρας δακτύλους, κατά 
τάς δύο δ’ έπομένας τροχαίους. Ό Ηφαιστίων λέγει σ. 25 W. «έστι δέ 
τινα καί λογαοιδικά καλούμενα δακτυλικά, άπερ έν μέν ταίς άλλαις χώ- 
ραις δακτύλους έχει, τελευταίαν δέ τροχαϊκήν συζυγίαν έστι δ’ αυτών 
έπισημότατα τό τε προς δύο δακτύλοις έχον τροχαϊκήν συζυγίαν, καλού- 
μενον δέ Άλκαϊκόν δεκασύλλαβον «καί τις επ’ εσχατιαΐσιν οΐκεις» (ένθα 
γραπτέον κατά τήν τών Λεσβίων χρήσιν έσχατίαισιν), καί τό προς τρισί, 
καλούμενον Πραξίλλειον,
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ώ διά των θυρίδων καλόν έμβλέποιαα, 
παρθένε τάν κεφαλάν, τά δ’ ενερΰ·ε ννμφα.

Τδ. Δ. Σεμιτέλου Έλλην'. μετρ. σ. 279. Σφάλματά τινα ύπάρχουσι 
περί τοΰ μέτρου τοΰτου εν τφ άρθριρ Πράξιλλα τού Εγκυκλοπαιδικού 
Λεξικού Έλευθερουδάκη. Έν δε τη τού Α Σκιά Στοιχ μετρ, δεν μνη
μονεύεται τούτο τό Πραξίλλειον, άλλα τό καταληκτικόν ’Ιωνικόν δίμε- 
τρον (ο. 177).

ΣΩΓΑΔΕΙΟΝ

Κοσμάς Διορδ. Μεγ Τρ. φδ. η’, ειρμ 
Τφ δόγματι τφ τυραννι | κφ οι δσιοι τρεις 

εινε δέ δμοιον προς τό Σιοτάδειον
ει και βασιλεύς πέφνκας, \ ώς Ίλνητδς ακουαον 

τό έχον τροχαϊκήν συζυγίαν κατ’ άνάκλασιν έν τή δευτέρμ χώρμ (ιδ. τό 
ά'ρθρον μου Σωτάδειον μέτρον έν τφ Έγκυκλοπαιδικφ Λεξικφ Έλευθε- 
ρουδάκη, Δ. Σεμιτέλου Έλλην μετρ. σ. 264—466, Α. Σκιά Στοιχ. μετρ, 
σ. 172—174).

ΚΛΕΟΜΑΧΕΙΟΝ

Τούτο εινε ’Ιωνικόν δίμετρον άκατάληκτον έχον κατά την δευτέραν 
χώραν συνηρημένην την άρσιν, τουτέστι Μολοσσόν από θέσεως, την δέ 
πρώτην χώραν ή κανονικόν ’Ιωνικόν από μείζονος ή άνακλώμενον εις 
τροχαϊκήν διποδίαν. Ό Ηφαιστίων σ. 36 W. μνημονεύει τό Κλεομάχειον

τις την νδρί | ην ημών 
έ·ψόφησ,; ε | γώ πίνων

ούτινος τό μέν πρώτον κώλον σύγκειται εξ ’Ιωνικού από μείζονος καί 
Μολοσσοΰ, τό δέ δεύτερον εκ τροχαϊκής διποδίας καί Μολοσσού

Άπαντςί έν τή αρχή παρά τφ Κοσμά, οίον Καν. ‘Υψ. στ φδ. α', 
τροπ. α

Τον τύπον πά | λαι Μωσης 

καί φδ. η', ειρμ.

Ευλογείτε | ποάδες της 

καί Καν. Χριστ. γενν. φδ γ', ειρμ.

Τφ προ των αί | ώνων εκ

ένθα ή προπαραλήγουσα τής λέξεως αιώνων προ φωνήεντος λαμβάνεται 
ως βραχεία. Εύρίσκεται δέ καί έν τφ μέσφ ποιήματος παρά τφ αύτφ
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Κοσμά, οίον Καν. Ύψ. στ. φδ. α', τροπ. β' 
και ξύλφ τύ | πφ ατανροΰ

καί παρ’ ’Ιωάννη τω Δαμασκηνφ Καν. Κυρ. Πάσχα φδ. α', τροπ. β' 
Χριστός γάρ έ \ γηγερται.

Δΰο Κλεομάχεια εν συνεχείμ έχει δ αυτός αυτόθι φδ. ζ', τροπ. β' 

Άλλης βιοτης της αι \ ωνίον απαρχήν καί

Φέρεται δέ καί. έν τη αρχή παρά τφ Δαμασκηνφ Ιωάννη και Καν. 
Κυρ. ’Δ.ντίπασχα φδ. γ', τροπ. β'

Έν τάφφ περικλειαβεϊς 

καί Καν. Κοιμ. Θεοτόκου φδ. δ', τροπ. α'
Θάμβος ην ίλεάσασίλαι 

καί αυτόθι φδ. η' είρμ.
Παίδας εναγείς έν τη.

Έν τφ δευτέριρ μέρει τής εργασίας μου ταυτης θά εινε δ λόγος 
περί τής προσορδίας, τή; έκθλίψεοις, τής κράσεως τής συνιζήσεως κλπ. 
καί περί των μέτρων καθ’ έκαστον από των δακτυλικών καί εξής κατά 
την τάξιν, ήν έχουσιν at μετρικοί τής αρχαίας Ελληνικής ποιήσεως.

Ε. Α. ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ
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