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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΡΙΚΗ 

 

Μετρικὰ σύμβολα: 

―   μακρὸ στοιχεῖο 

υ   βραχὺ στοιχεῖο 

υ υ    δίλογο στοιχεῖο (biceps) 

x   ἀδιάφορη συλλαβή (anceps) 

― υ υ   δάκτυλος 

― ―   σπονδεῖος 

― υ υ ― υ υ ― ἡμιεπὲς 

υ ―   ἴαμβος 

x ― υ ―  ἰαμβικὸ μέτρο 

― υ   τροχαῖος  

― υ ― x  τροχαϊκὸ μέτρο 

|   τομὴ  

||   διαίρεση   

        ζεῦγμα     

 

Τί εἶναι «λέξη» στὴ μετρική: 

 Τὸ νόημα τῆς ἔννοιας «λέξη» διαφοροποιεῖται στὴ μετρικὴ ἀπὸ τὸ σύνηθες 

γραμματικὸ περιεχόμενό της. Ὡς «λέξη» στὴ μετρικὴ δὲν ἐκλαμβάνεται κάθε γραμμα-

τικὴ λέξη ποὺ γράφεται χωριστὰ στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ δὲν ἔχει πλῆρες νοηματικὸ 

περιεχόμενο· μετρικὴ λέξη εἶναι ὁλόκληρη ἡ ὁμάδα λέξεων ποὺ σχηματίζεται ἀπὸ ἕνα 

σημαντικὸ μέρος τοῦ λόγου (π.χ. οὐσιαστικό, ῥῆμα, κ.τ.λ.) μαζὶ μὲ τὶς προκλιτικὲς λέ-

ξεις (π.χ. ἄρθρα, προθέσεις, μονοσύλλαβοι σύνδεσμοι καὶ ἀντωνυμίες, κ.τ.λ.) καὶ τὶς ἐ-

πιτακτικὲς λέξεις (π.χ. μονοσύλλαβα ἐγκλιτικά, μόρια, σύνδεσμοι, κ.τ.λ.) οἱ ὁποῖες πη-
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γαίνουν μαζὶ μὲ αὐτό. Συνδυασμοὶ ἐγκλιτικῶν ἢ προκλιτικῶν λέξεων κ.τ.ὅ. ἐκλαμβά-

νονται μαζὶ μὲ τὴ λέξη ποὺ προηγεῖται ἢ ἕπεται ἀντίστοιχα.  

Ὁμάδες λέξεων μὲ τὶς κύριες λέξεις σχηματίζουν οἱ ἀκόλουθες: ὅλα τὰ ἐγκλιτι-

κά, ὅλα τὰ ἄρθρα, ὅλες οἱ προθέσεις (ὅταν ἀκολουθοῦν ἄμεσα οἱ λέξεις τὶς ὁποῖες συ-

νοδεύουν) καὶ οἱ ἑξῆς σύνδεσμοι καὶ μόρια: δέ, μέν, οὖν, δή, νύ, τοί, γάρ, ὡς, καί, ἄν, 

ἤν, εἰ, ἅμα, ὦ, οὐ, οὐκ, οὐχ καὶ μή. Ἀντίθετα ἀνεξάρτητες λέξεις εἶναι οἱ ἀντωνυμίες (ἐ-

κτὸς τῶν ἐγκλιτικῶν τύπων), καὶ οἱ παρακάτω σύνδεσμοι καὶ μόρια: οὐδέ, μηδέ, ἀλλά, 

ὅτι, ὅττι, ὄφρα, ὅτε, ἤ, ὥς, ὧς, ἵνα, ἅτε, ἦ, ἄρα, πρίν, αὐτάρ, ἐπεί. Γιὰ παράδειγμα, ὡς μί-

α μετρικὴ λέξη θεωροῦμε ὁμάδες λέξεων, ὅπως ἄγεν δέ μιν, τοὺς μὲν γάρ, μή ποτε, εἰ δέ 

μοι. 

 

 

Δακτυλικὸς ἑξάμετρος στίχος  

Σχῆμα: 

           ___         ___          ___          ___          ( __ ) 
   1

―υυ 
3
―υυ 

5
―υυ 

7
―υυ 

9
― υυ 

11
― ―. 

 

Τομές:  

 Κύριες: 

1. Κατὰ τρίτον τροχαῖον ἢ θήλεια τομή, μετὰ ἀπὸ τὸ πρῶτο βραχὺ στοιχεῖο τοῦ τρί-

του δακτύλου:
   1
―υυ 

3
―υυ 

5
―υ|υ 

7
―υυ 

9
― υυ 

11
― ― 

2. Πενθημιμερὴς ἢ ἄρρην τομή, μετὰ ἀπὸ τὸ τρίτο μακρὸ στοιχεῖο: 

1
―υυ 

3
―υυ 

5
―|υυ 

7
―υυ 

9
― υυ 

11
― ― 

Δευτερεύουσες: 

3. Ἑφθημιμερὴς τομή, μετὰ ἀπὸ τὸ τέταρτο μακρὸ στοιχεῖο: 

1
―υυ 

3
―υυ 

5
―υυ 

7
―|υυ 

9
― υυ 

11
― ― 

4. Τριημιμερὴς τομή, μετὰ ἀπὸ τὸ δεύτερο μακρὸ στοιχεῖο: 

1
―υυ 

3
―|υυ 

5
―υυ 

7
―υυ 

9
― υυ 

11
― ― 

 

Βουκολικὴ διαίρεση ὑπάρχει στὸν στίχο ὅταν τελειώνει λέξη στὸ τέλος τοῦ τετάρ-

του ποδός:
                                   1

―υυ 
3
―υυ 

5
―υυ 

7
―υυ|| 

9
― υυ 

11
― ― 
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Ζεύγματα:  

I. Ζεῦγμα τοῦ Hermann: ἀποφεύγεται τέλος λέξεως μετὰ ἀπὸ τὸ πρῶτο βραχὺ 

στοιχεῖο τοῦ τέταρτου δακτύλου ἢ μὲ ἄλλα λόγια ἡ κατὰ «τέταρτον τροχαῖον» 

τομή. Μετὰ δηλαδὴ ἀπὸ τὸ πρῶτο βραχὺ στοιχεῖο τοῦ 4
ου

 διλόγου σπανιότατα 

τελειώνει λέξη: 

                                                                  
1
―υυ 

3
―υυ 

5
―υυ 

7
―υυ 

9
― υυ 

11
― ― 

 

II. Ζεῦγμα τοῦ Naeke ἢ ζεῦγμα τῆς βουκολικῆς διαιρέσεως: ἀποφεύγεται νὰ 

τελειώνει λέξη στὸ τέλος τοῦ τέταρτου ποδός, ἂν αὐτὸς ἔχει σπονδειακὴ μορφή.  

Μὲ ἄλλα λόγια, ὅταν το τέταρτο δίλογο στοιχεῖο εἶναι μονοσύλλαβο, ἀποφεύ-

γεται ἡ βουκολικὴ διαίρεση: 

    

          
1
―υυ 

3
―υυ 

5
―υυ 

7
― ― 

9
― υυ 

11
― ― 

 

 

Ἐλεγειακὸ δίστιχο 

Σχῆμα: 

           ___         ___          ___          ___          ( __ ) 
   1

―υυ 
3
―υυ 

5
―υυ 

7
―υυ 

9
― υυ 

11
― ―. 

            ___          ___           
   

― υυ ― υυ ― || ― υυ ― υυ ― . 

 
Τὸ ἐλεγειακὸ δίστιχο ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕναν δακτυλικὸ ἑξάμετρο στίχο καὶ ἕναν 

ἂκόμη στίχο ποὺ ἁπαρτίζεται ἀπὸ δύο ἡμιεπῆ. Πρόκειται οὐσιαστικὰ γιὰ στροφικὸ σύ-

στημα καὶ ὄχι γιὰ κατὰ στίχον μέτρο· συχνὰ τὸ τέλος τοῦ διστίχου συμπίπτει μὲ 

συντακτικὴ ἢ νοηματικὴ παύση. Τὸ ἐλεγειακὸ δίστιχο εἶναι τὸ μέτρο τῆς ἀρχαϊκῆς 

ἐλεγείας (Ἀρχίλοχος, Θέογνις, Μίμνερμος, Σόλων) καὶ τοῦ ἐπιγράμματος.  

Γιὰ τὸν ἑξάμετρο στίχο ἐφαρμόζονται κανονικὰ οἱ κανόνες τοῦ δακτυλικοῦ 

ἑξαμέτρου μὲ τὴν θήλεια τομὴ νὰ τίθεται συχνότερα ἀπὸ τὶς ὑπόλοιπες. Ὁ δεύτερος 

στίχος τοῦ ἐλεγειακοῦ διστίχου ἁπαρτίζεται ἀπὸ δύο ἡμιεπῆ, δηλαδὴ τὸ τμῆμα ἑνὸς 

δακτυλικοῦ ἑξαμέτρου ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἕως καὶ τὴν ἄρρενα τομή. Σπονδεῖοι μποροῦν νὰ 

ὑπάρχουν μόνον στὸ πρῶτο ἡμιεπές. Μεταξὺ τῶν δύο ἡμιεπῶν τίθεται διαίρεση στὸν 

στίχο. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἐξάλλου ἀποφεύγεται ἡ χασμωδία. 
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Ἰαμβικὸς τρίμετρος 

Σχῆμα: 

x ― υ ― x ― υ ― x ― υ ― 

Τομές:  

1. Πενθημιμερὴς τομή, μετὰ ἀπὸ τὸ δεύτερο ἄλογο στοιχεῖο: 

x ― υ ― x | ― υ ― x ― υ ― 

2. Ἑφθημιμερὴς τομή, μετὰ ἀπὸ τὸ δεύτερο βραχὺ στοιχεῖο: 

x ― υ ― x ― υ | ― x ― υ ― 

Σημείωση: Ἀποφεύγεται νὰ τελειώνει λέξη στὸ μέσον τοῦ στίχου· μὲ ἄλλα λόγια, 

ἀποφεύγεται ἡ μέση τομή, μετὰ ἀπὸ τὸ πρῶτο μακρὸ στοιχεῖο τοῦ δεύτερου ἰαμβικοῦ 

μέτρου.  

 

Ζεύγματα:  

I. Ζεῦγμα τοῦ Porson (Lex Porsoniana): ἂν τὸ τρίτο ἄλογο στοιχεῖο εἶναι μακρό, 

δὲν ἐπιτρέπεται ἡ μακρὰ αὐτὴ συλλαβὴ νὰ εἶναι ἡ τελευταία μιᾶς πολυσύλλα-

βης λέξεως: 

                                                                                                                

x ― υ ― x ― υ ―  ― ― υ ― 

II. Νόμος τῶν Wilamowitz – Knox: ἀποφεύγεται μέσα στὸν ἴδιο στίχο νὰ τελειώνει 

λέξη συγχρόνως μετὰ ἀπὸ τὸ τέταρτο καὶ πέμπτο μακρὸ στοιχεῖο, ἢ μετὰ ἀπὸ τὸ 

δεύτερο βραχὺ στοιχεῖο καὶ τὸ τρίτο ἄλογο. 

 

Ἀναλύσεις:  

Κάθε μακρὰ συλλαβή τοῦ ἰαμβικοῦ τριμέτρου, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν τελευταία, καθὼς 

καὶ κάθε ἄλογη συλλαβή, μπορεῖ νὰ ἀναλυθεῖ σὲ δύο βραχεῖες. 

 

Μερισμός:  

Τὸ πρῶτο καὶ τὸ δεύτερο βραχὺ στοιχεῖο τοῦ ἰαμβικοῦ τριμέτρου εἶναι δυνατὸν 

νὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ δύο βραχεῖες συλλαβές. 

 Στὴν τραγωδία οἱ περισσότερες ἀναλύσεις γίνονται στὴν ἀρχὴ τοῦ στίχου ἢ 

ἀμέσως μετὰ ἀπὸ τὴν τομή. Στὴν κωμωδία οἱ ἀναλύσεις καὶ οἱ μερισμοὶ ἀπαντοῦν σὲ 

συντριπτικῶς μεγαλύτερη συχνότητα ἀπὸ ὅ,τι στὴν τραγωδία. 
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ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

Ὁμήρου Ἰλιὰς Χ 14-20: 

Τὸν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς· 

ἔβλαψάς μ’ ἑκάεργε θεῶν ὀλοώτατε πάντων  

ἐνθάδε νῦν τρέψας ἀπὸ τείχεος· ἦ κ’ ἔτι πολλοὶ  

γαῖαν ὀδὰξ εἷλον πρὶν Ἴλιον εἰσαφικέσθαι. 

νῦν δ’ ἐμὲ μὲν μέγα κῦδος ἀφείλεο, τοὺς δὲ σάωσας 

ῥηϊδίως, ἐπεὶ οὔ τι τίσιν γ’ ἔδεισας ὀπίσσω. 

ἦ σ’ ἂν τισαίμην, εἴ μοι δύναμίς γε παρείη. 

 

Ὁμήρου Ὀδύσσεια α 1-6: 

Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ  

πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε·  

πολλῶν δ’ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω,  

πολλὰ δ’ ὅ γ’ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν, 

ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων.  

ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο, ἱέμενός περ· 

 

Θέογνις, Ἐλεγεῖαι 52-59: 

Κύρνε, πόλις μὲν ἔθ’ ἥδε πόλις, λαοὶ δὲ δὴ ἄλλοι,  

οἳ πρόσθ’ οὔτε δίκας ᾔδεσαν οὔτε νόμους,  

ἀλλ’ ἀμφὶ πλευραῖσι δορὰς αἰγῶν κατέτριβον,  

ἔξω δ’ ὥστ’ ἔλαφοι τῆσδ’ ἐνέμοντο πόλεος.  
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καὶ νῦν εἰσ’ ἀγαθοί, Πολυπαΐδη· οἱ δὲ πρὶν ἐσθλοί 

νῦν δειλοί. τίς κεν ταῦτ’ ἀνέχοιτ’ ἐσορῶν;  

 

Σοφοκλέους Οἰδίπους Τύραννος 1-8: 

Ὦ τέκνα, Κάδμου τοῦ πάλαι νέα τροφή,  

τίνας ποθ’ ἕδρας τάσδε μοι θοάζετε 

ἱκτηρίοις κλάδοισιν ἐξεστεμμένοι; 

πόλις δ’ ὁμοῦ μὲν θυμιαμάτων γέμει, 

ὁμοῦ δὲ παιάνων τε καὶ στεναγμάτων·  

ἁγὼ δικαιῶν μὴ παρ’ ἀγγέλων, τέκνα, 

ἄλλων ἀκούειν αὐτὸς ὧδ’ ἐλήλυθα, 

ὁ πᾶσι κλεινὸς Οἰδίπους καλούμενος. 

 

Εὐριπίδου Μήδεια: 214-221 

Κορίνθιαι γυναῖκες, ἐξῆλθον δόμων 

μή μοί τι μέμψησθ’· οἶδα γὰρ πολλοὺς βροτῶν  

σεμνοὺς γεγῶτας, τοὺς μὲν ὀμμάτων ἄπο, 

τοὺς δ’ ἐν θυραίοις· οἱ δ’ ἀφ’ ἡσύχου ποδὸς 

δύσκλειαν ἐκτήσαντο καὶ ῥαιθυμίαν. 

δίκη γὰρ οὐκ ἔνεστ’ ἐν ὀφθαλμοῖς βροτῶν, 

ὅστις πρὶν ἀνδρὸς σπλάγχνον ἐκμαθεῖν σαφῶς  

στυγεῖ δεδορκώς, οὐδὲν ἠδικημένος. 
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