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Αν και η αναβίωση των αρχαίων µέτρων, κυρίως των ελληνικών και δευτερευόντως των
λατινικών, είναι µία από τις περισσότερο ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις της ποιητικής θεωρίας
και πράξης του ελληνικού 19ου αιώνα, τόσο αυτή καθεαυτή η ποιητική θεωρία που
υποστήριξε την αναβίωση όσο και η µεγάλη πλειονότητα των έµµετρων κειµένων που την
πραγµάτωσαν περιέπεσαν µε το πέρασµα του χρόνου στη λήθη. Αυτή η λήθη ώς ένα χρονικό
σηµείο ήταν ευεξήγητη, για δύο κυρίως αλληλοεξαρτώµενους λόγους. Από την εποχή της
γενιάς του 1880 και εξής αφενός η επικράτηση του γλωσσικού δηµοτικισµού στην ποίηση και
αφετέρου η υπερίσχυση του λυρικού είδους, εφαρµοσµένου σε µικρής έκτασης ποιήµατα,
συνέβαλαν στον σχηµατισµό µιας σταθερής προκατάληψης για τα γραµµένα σε καθαρεύουσα
και εκτενή έργα του επικού και του δραµατικού είδους. Με δεδοµένο ότι η µεγάλη
πλειονότητα των κειµένων που εντάσσονται στην αναβίωση των αρχαίων µέτρων κατά τον
19ο αιώνα είναι επικά και δραµατικά έργα γραµµένα σε καθαρεύουσα, είτε πρωτότυπα είτε
µεταφράσεις, εύλογο ήταν να µείνουν στην αφάνεια και να µην αποτελούν αντικείµενο
µελέτης. Αλλά κατά τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον για την ελληνική λογοτεχνία του
19ου αιώνα, κυρίως εκείνη της περιόδου 1830-1880 στο ελλαδικό κέντρο, σηµείωσε
κατακόρυφη αύξηση, ιδίως σε ό,τι αφορά την εύρεση, µελέτη και έκδοση πεζογραφικών
έργων. Αντιθέτως, στο ίδιο χρονικό διάστηµα, τις τελευταίες δεκαετίες, η ποιητική θεωρία
και πράξη της ίδιας γραµµατολογικής περιόδου, εκείνης που σχηµατικά θα ονοµάζαµε
ελλαδικό κλασικοροµαντισµό, εξακολούθησε να παραµένει ένα από τα πιο ανεπιθύµητα
ερευνητικά πεδία της νεοελληνικής φιλολογίας. Ειδικότερα, οι αυτοτελείς µελέτες ή/και οι
εκτενείς αναφορές σε µελέτες, που εκπονήθηκαν από το 1989 και εξής, µε αντικείµενο την
αναβίωση των αρχαίων µέτρων µάλλον δεν ξεπερνούν τα δάκτυλα των δύο χεριών.
Προσδιορίζω το 1989 ως σηµείο αφετηρίας αυτής της καταµέτρησης επειδή τότε, στο βιβλίο
µου Αρχαία και νέα ελληνική µετρική. Ιστορικό διάγραµµα µιας παρεξήγησης, επιχείρησα µιαν
σχετικώς συστηµατική περιγραφή και ερµηνεία της αναβίωσης της αρχαίας µετρικής.1 Στην
εικοσιπενταετία που ακολούθησε, υπήρξαν δύο σηµαντικοί σταθµοί για τη µελέτη της
αναβίωσης. Ο πρώτος ήταν το ερευνητικό πρόγραµµα «Ποιητικά κείµενα αναβίωσης των
αρχαίων µέτρων στον 19ο αιώνα» του Iνστιτούτου Mεσογειακών Σπουδών µε
επιστηµονικούς υπεύθυνους τον Νάσο Βαγενά και τον οµιλητή. Απόρροια εκείνου του
προγράµµατος, που εκπονήθηκε από δύο ερευνήτριες, την Όλγα Κοµιζόγλου και την Μορφία
Μάλλη, το διάστηµα Οκτώβριος 2003-Δεκέµβριος 2004, ήταν η καταγραφή σε ηλεκτρονική
βάση δεδοµένων και η ψηφιοποίηση σε ηλεκτρονικό αρχείο 350 περίπου ποικίλης έκτασης
έµµετρων κειµένων (λυρικών, επικών και δραµατικών) που εµπίπτουν στην κατηγορία της
αναβίωσης των αρχαίων µέτρων. Τα κείµενα αυτά εντοπίστηκαν σε σύνολο 617 βιβλίων του
19ου αιώνα και των αρχών του 20ού αιώνα. Δυστυχώς τα υπολειπόµενα προς έρευνα περίπου
245 βιβλία του 19ου αιώνα δεν ερευνήθηκαν, επειδή σταµάτησε η χρηµατοδότηση του
προγράµµατος. Το υλικό της έρευνας βρίσκεται σήµερα κατατεθειµένο στο Αρχείο
Νεοελληνικής Μετρικής του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών και είναι στη διάθεση των
µελετητών. Ο δεύτερος σταθµός ήταν η ηµερίδα «Η αναβίωση των αρχαίων µέτρων», που
πραγµατοποιήθηκε στο Ρέθυµνο στις 3 Μαΐου 2004, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του
* Ευριπίδης Γαραντούδης, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τµήµα Φιλολογίας, Εθνικό και
Καποδιαστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Βλ. http://uoa.academia.edu/EvripidisGarantoudis. H παρούσα έρευνα
έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς
πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηµατοδοτούµενο Έργο: ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ –
ΧΡΥΣΑΛΛΙΣ.
1
(Γαραντούδης 1989, 33-75)

1

ανωτέρω προγράµµατος. Στην ηµερίδα έλαβαν µέρος οι συντελεστές του (Βαγενάς,
Γαραντούδης, Κοµιζόγλου και Μάλλη) και, επίσης, ο Μιχαήλ Πασχάλης. Προσθέτω, σ’ αυτή
την αναγκαστικά σύντοµη ανασκόπηση της σχετικής έρευνας, ότι το 2004 η Όλγα
Κοµιζόγλου ξεκίνησε να εκπονεί διδακτορική διατριβή στον Τοµέα Νεοελληνικής
Φιλολογίας του ΕΚΠΑ µε θέµα «Η αναβίωση των αρχαίων µέτρων στον 19ο αιώνα.
Θεωρητική κατασκευή και πραγµάτωση», αλλά η διατριβή δυστυχώς µέχρι σήµερα δεν έχει
προχωρήσει ουσιαστικά. Η ίδια ερευνήτρια προηγουµένως, το 2004, ολοκλήρωσε την
αξιόλογη διπλωµατική εργασία της µε το ίδιο θέµα στο Τµήµα Φιλολογίας του
Πανεπιστηµίου Κρήτης.
Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να σχολιάσω συνοπτικά την αναβίωση των
αρχαίων µέτρων, λαµβάνοντας υπόψη την ερευνητική προεργασία και επισηµαίνοντας τις
θετικές προοπτικές που ανοίγονται µε το πρόγραµµα της «Χρυσαλλίδος». Ο σχολιασµός µου
θα αναπτυχθεί σύµφωνα µε πέντε βασικές παραµέτρους εξέτασης της αναβίωσης. Η πρώτη
παράµετρος είναι εκείνη του ορισµού της αναβίωσης και της διάκρισής της από τη µίµηση
των αρχαίων µέτρων στα νεότερα χρόνια. Συγκεκριµένα, αν γενικά η αναβίωση µπορεί να
οριστεί ως µια τάση που χαρακτήρισε µεγάλο µέρος της έµµετρης λογοτεχνικής παραγωγής
του 19ου αιώνα, τάση που αποσκοπούσε στη δηµιουργία νεοελληνικών στίχων ή στροφών
βασισµένων σε τονική παραλλαγή αρχαιοελληνικών ή λατινικών προσωδιακών σχηµάτων, η
µίµηση αφορά στη µακρότατη παράδοση της συγγραφής αρχαιόγλωσσων και προσωδιακών
επιγραµµάτων και ποιηµάτων, όπως αυτά του Φίλιππου Iωάννου, του Hλία Tανταλίδη, του
Kωνσταντίνου Eυθυβούλη, του Λέανδρου Aρβανιτάκη και αρκετών άλλων επιδεικτικά
αρχαιοµαθών του 19ου αιώνα, που στην πλειονότητά τους δεν ήταν ποιητές. Αυτή η
περιθωριακή παραγωγή των αρχαιόγλωσσων και προσωδιακών ποιηµάτων, όσο κι αν
συνδέεται εν µέρει µε τη θεωρία και την ιδεολογία της αναβίωσης των αρχαίων µέτρων, δεν
αφορά τη νεοελληνική µετρική. Γιατί η αναβίωση των αρχαίων µέτρων είναι αντικείµενο
µελέτης της νεοελληνικής µετρικής από τη στιγµή που θα δεχτούµε ότι πρόκειται για ένα
φαινόµενο µετασχηµατισµού: οι νέοι στίχοι που αποσκοπούν να αναβιώσουν τους αρχαίους
στηρίζονται στα δεδοµένα της νεοελληνικής µετρικής, τη συλλαβή και τον δυναµικό τόνο
των λέξεων. H αναβίωση, ακριβέστερα, στηρίζεται στην αντικατάσταση της µακράς
συλλαβής του αρχαίου στίχου µε την τονισµένη συλλαβή του νέου στίχου. Με άλλα λόγια, οι
ποιητές του 19ου αιώνα αποδίδουν µε εναλλαγή τονισµένων και άτονων συλλαβών ένα σχήµα
διαδοχής µακρών και βραχειών συλλαβών, όπως αυτό παραδίδεται στα εγχειρίδια της
αρχαίας µετρικής. Προσπαθούν, επίσης, να διατηρήσουν στους νέους στίχους τις τοµές των
αρχαίων στίχων. Η προκαλούµενη µε την τήρηση των παραπάνω κανόνων τεχνητότητα των
αναβιωµένων αρχαίων µέτρων, µε άλλα λόγια η στατικότητα ή η περιορισµένη ρυθµικότητά
τους, πιστεύω ότι συνέβαλε, µαζί µε τους λόγους που ήδη αναφέρθηκαν, στην προϊούσα
απαξίωση και εγκατάλειψή τους.
Η δεύτερη παράµετρος εξέτασης αφορά στη χρονική και κειµενική έκταση της
αναβίωσης των αρχαίων µέτρων. Η µέχρι τώρα έρευνα έχει δείξει ότι η αναβίωση γνώρισε
διάδοση κυρίως στη λεγόµενη «πρώτη Aθηναϊκή Σχολή», ακριβέστερα στο περιβάλλον του
ελλαδικού κλασικοροµαντισµού της περιόδου 1830-1880, όπου εκτείνεται σε τρεις
κατηγορίες έµµετρων κειµένων, την ποίηση (δραµατική, επική και λιγότερο λυρική), το
θέατρο (τραγωδία-δράµα και κωµωδία) και τις µεταφράσεις κλασικών έργων (κυρίως
οµηρικά έπη και αρχαίο δράµα). Oι δύο κυριότεροι αρχαιοελληνικοί στίχοι που αναβίωσαν σ’
αυτό το περιβάλλον µε νεοελληνικούς στίχους είναι το δακτυλικό εξάµετρο, νεοελληνικό
αντίστοιχο του οποίου είναι ένας δεκαεπτασύλλαβος δακτυλικού ρυθµού, και το ιαµβικό
τρίµετρο, νεοελληνικό αντίστοιχο του οποίου είναι ένας δωδεκασύλλαβος µε ιαµβικό κατά
βάση ρυθµό. Επίσης η έρευνα ανέδειξε ότι η αναβίωση των αρχαίων µέτρων από τον
ελλαδικό κλασικοροµαντισµό συναρτάται τόσο µε τις κλασικιστικές-αρχαϊστικές αντιλήψεις
των εκπροσώπων του όσο και ευρύτερα µε τις ιδεολογικές ροπές της εποχής τους και µε την
πρόσληψη των σύγχρονών τους δυτικών αντιλήψεων περί της αρχαιότητας. Αλλά η επέκταση
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και η συστηµατοποίηση της έρευνας θα δείξουν ότι η αναβίωση των αρχαίων µέτρων
εκτείνεται αρκετά περισσότερο. Καταρχάς ως προς τα χρονικά της όρια, οι απαρχές της
µπορούν να ανιχνευθούν στα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα σε ποιητές της
εποχής του νεοελληνικού διαφωτισµού, ενώ οι έσχατες αναλαµπές της φτάνουν έως αρκετούς
δηµοτικιστές ποιητές του 20ού αιώνα, όπως ο Κωστής Παλαµάς, ο Σωτήρης Σκίπης, ο
Γεράσιµος Σπαταλάς και ο Λέων Κουκούλας. Προκειµένου αυτές οι όψιµες φάσεις της
αναβίωσης να διακριθούν από τη βασική περίοδό της πρότεινα σε µελέτη µου, δηµοσιευµένη
το 2008, να χρησιµοποιηθούν οι όροι ψευδοαναβίωση και µετααναβίωση των αρχαίων
µέτρων.2 Ο όρος «ψευδοαναβίωση» αναφέρεται στο απροσδιόριστο σύνολο εκείνων των
ποιηµάτων, στις αρχές του 20ού αιώνα, τα οποία, αφενός δεν αποσκοπούν να λειτουργήσουν
ως η έµπρακτη, στο επίπεδο της ποιητικής πράξης, απόδειξη της ικανότητας της νεότερης
ποίησης να αναβιώσει αρχαία µέτρα και στροφές, αφετέρου, όµως, διατηρούν ένα µικρότερο
ή µεγαλύτερο µορφολογικό και, πιθανόν, θεµατικό και εκφραστικό δεσµό µε τα παλαιότερά
τους ποιήµατα που ήταν η έµπρακτη και συνήθως διακηρυγµένη εφαρµογή µιας τέτοιας
πρόθεσης, δηλαδή τα ποιήµατα του 19ου αιώνα που γράφτηκαν σε αναβιωµένα αρχαία
µέτρα. Ο όρος «µετααναβίωση» δηλώνει εκείνα τα ποιητικά κείµενα που γράφτηκαν τον 20ό
αιώνα, στην εποχή πια του ελεύθερου στίχου, εποµένως κατά την περίοδο που η αυστηρά
έµµετρη ποίηση και η αναβίωση των αρχαίων στίχων αποτελούν ένα ολοένα και πιο µακρινό
ποιητικό παρελθόν, παρουσιάζουν, ωστόσο, τέτοια µορφολογικά χαρακτηριστικά τα οποία
επιτρέπουν να διαφανεί, λιγότερο ή περισσότερο, η σχέση µε “αρχαίες” µορφές. Τα ποιήµατα
της µετααναβίωσης εκτείνονται σ’ όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα και φτάνουν µέχρι την
ποίηση των ηµερών µας. Έπειτα, ως προς τη διάδοση της αναβίωσης εκτός του πλαισίου του
ελλαδικού κλασικοροµαντισµού, πρέπει να παρατηρηθεί κυρίως ότι η αναβίωση εµφανίζεται
µε διαφορετικούς όρους, τόσο ως προς τη θεωρία όσο και ως προς την ποιητική της πράξη,
και σε έµµετρα κείµενα αρκετών Επτανησίων λογοτεχνών του 19ου αιώνα, όπως ο Ιωάννης
Ζαµπέλιος, ο Ανδρέας Κάλβος, ο Γεώργιος Κανδιάνος Ρώµας, ο Παναγιώτης Πανάς, ο
Λορέντζος Μαβίλης, ο Ιάκωβος Πολυλάς (ως µεταφραστής), ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης (ως
µεταφραστής). Χρονικά πρώιµη, ιδιάζουσα και αρκετά µελετηµένη είναι η περίπτωση του
Ιωάννη Ζαµπέλιου, δραµατικού ποιητή που συνέθεσε και τις δώδεκα τραγωδίες του, µε
πρώτη τον Τιµολέοντα το 1818, σε δωδεκασύλλαβο-αναβιωµένο ιαµβικό τρίµετρο, µάλιστα
σε µορφή αρκετά διαφορετική από εκείνη του µεταγενέστερου ιαµβικού τρίµετρου των
Αθηναίων Στέφανου Κουµανούδη και Δηµητρίου Βερναρδάκη. Στην όψιµη φάση της η πιο
ενδιαφέρουσα περίπτωση αναβίωσης αρχαίων µέτρων που εκπορεύεται από τον επτανησιακό
χώρο είναι η ενότητα ποιηµάτων «Bάρβαροι στίχοι» του Στέφανου Mαρτζώκη, γραµµένων τη
δεκαετία του 1890. O Mαρτζώκης προσπάθησε να µιµηθεί το εξωτερικό σχήµα
αρχαιοελληνικών στροφών (όπως της σαπφικής, της αλκαϊκής και της ασκληπιάδειας
στροφής) µιµούµενος ή παραλλάσσοντας τα στροφικά σχήµατα των Odi barbare (Bάρβαρες
ωδές) (1877-1893) του Iταλού ποιητή Josué Carducci, και εγκαινίασε µια παράδοση που στον
20ό αιώνα συνέχισαν αρκετοί ακόµα επτανησιακής κυρίως καταγωγής ποιητές και
µεταφραστές.3
Ύστερα από όσα ήδη παρατήρησα, γίνεται φανερό ότι η τρίτη παράµετρος µελέτης
της αναβίωσης της αρχαίας µετρικής αφορά στη συνθετότητα του φαινοµένου, η οποία
συναρτάται αφενός µε τη διάχυση της αναβίωσης σε µεγάλο χρονικό εύρος, σε διακριτά
µεταξύ τους γραµµατολογικά µορφώµατα και σε διαφορετικά λογοτεχνικά είδη, αφετέρου µε
τη µεγάλη ποικιλία των θεωρητικών προϋποθέσεών της και των ποιητικών υλοποιήσεών της.
Από τη συνθετότητα αυτή προκύπτουν ζητήµατα που η ερευνητική διαχείρισή τους
προϋποθέτει αίσθηση της ιστορικότητας των εξεταζόµενων κριτικών και ποιητικών κειµένων,
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αλλά και αξιοποίηση των προτερηµάτων που µας δίνει η χρονική απόσταση από τα
εξεταζόµενα κείµενα. Θα φέρω ένα παράδειγµα για να γίνει σαφέστερο τι εννοώ. Σε µελέτη
της το 1998 η Λιλή Παπαδοπούλου-Iωαννίδου υποστήριξε ότι περίπου από το 1830 µέχρι το
1890 η κυρίαρχη αντίληψη µελετητών, ποιητών και λογίων για τη ρυθµική φύση των
νεοελληνικών στίχων ήταν ότι «ο νεοελληνικός τόνος επιµηκύνει σε χρόνο την τονισµένη
συλλαβή, και εποµένως στη νεοελληνική γλώσσα ως µακρές (προς το “ποσό”) σε διάρκεια
συλλαβές θεωρήθηκαν οι τονισµένες συλλαβές».4 Η ίδια ερευνήτρια υποστήριξε επίσης ότι
την περίοδο εκείνη οι αρχαιοελληνικοί µετρικοί όροι, π.χ. ίαµβος ή τροχαίος, εφαρµοσµένοι
σε νεότερα και σύγχρονα έµµετρα κείµενα «προσλαµβάνονται [...] µε λειτουργία
ρ υ θ µ ι κ ή - χ ρ ο ν ι κ ή »,5 όπως δηλαδή και στην αρχαιότητα. Ως πρωτεργάτη αυτής της
αντίληψης, η Παπαδοπούλου-Iωαννίδου αναγνώρισε τον Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή. Είναι
αλήθεια ότι σε δεκάδες δοκιµιακά κείµενά του, δηµοσιευµένα από το 1936 µέχρι τον θάνατό
του (1892) ή µεταθανάτια, ο Ραγκαβής υποστήριξε µια µετρική θεωρία των νεοελληνικών
στίχων η οποία όχι µόνο ορίζεται αλλά και αξιολογείται µε κριτήριο τη στενή σχέση ή και
ταύτιση της νεότερης τονικής µετρικής µε την αρχαία προσωδία. Επίσης, όπως ορθά
παρατήρησε ο Μιχαήλ Πασχάλης, «ο Ραγκαβής δεν διέκρινε επί της ουσίας την επιβίωση από
την αναγέννηση των αρχαίων µέτρων».6 Με άλλα λόγια, ο Ραγκαβής αντιλαµβανόταν όλους ή
σχεδόν όλους τους στίχους της σύγχρονής του έντεχνης ποίησης, αλλά και του δηµοτικού
τραγουδιού, ως επιβίωση αρχαίων στίχων, γι’ αυτό και έγραψε λιγοστούς αναβιωµένους
αρχαίους στίχους, προκειµένου να υποδείξει στους συγχρόνους του την ποιητική παραγωγή
και εκείνων των αρχαίων στίχων που είχαν περιπέσει σε αχρηστία. Αλλά αν δεχτούµε τη
µετρική θεωρία του Ραγκαβή για τη φύση των νεοελληνικών στίχων ως ορθή, τότε δεν
έχουµε κριτήρια διάκρισης των αναβιωµένων κατά τον 19ο αιώνα αρχαίων µέτρων από την
υπόλοιπη έµµετρη παραγωγή της ίδιας εποχής.7 Επίσης η υιοθέτηση της µετρικής θεωρίας
του Ραγκαβή ως έγκυρης, βασισµένης στη ‘ζωντανή’ εµπειρία, µάς εµποδίζει να
αναγνωρίσουµε τη ριζική διαφορετικότητα της µετρικής θεωρίας και πράξης των Επτανησίων
την ίδια εποχή: αυτοί αφενός επέκριναν τη µετρική θεωρία του Ραγκαβή, αφετέρου, σύµφωνα
µε µαρτυρίες κειµένων του Διονυσίου Σολωµού το 1823, του Σπυρίδωνα Mελισσηνού το
1856 και του Ανδρέα Λασκαράτου το 1865, όχι µόνο δεν προσελάµβαναν τους πόδες µε
ρυθµική-χρονική λειτουργία αλλά και θεωρούσαν τη συλλαβή και όχι τον πόδα πυρηνική
µονάδα των στίχων τους.8 Συνεπώς η εις βάθος ιστορικοποίηση της έρευνας µάς δείχνει τη
συνθετότητα της αναβίωσης. Συγκεκριµένα, φανερώνει ότι η µετρική θεωρία του µετρικού
Pαγκαβή διέθετε κύρος σε µια οµάδα Aθηναίων ποιητών και λογίων µε κλασικιστικές τάσεις,
δοκιµάστηκε στην πράξη µε τους λιγοστούς δακτυλικούς εξάµετρους και τους ιαµβικούς
τρίµετρους του ποιητή Pαγκαβή ιδίως τις δεκαετίες του 1830 και του 1840 και µετά την
έναρξη της διεξαγωγής των ποιητικών διαγωνισµών βρήκε ευρύ πεδίο εκφυλιστικής
αναπαραγωγής της από θεωρητικά ακατάρτιστους και ατάλαντους στη µεγάλη πλειονότητά
τους στιχουργούς, που συχνά προκάλεσαν τις µεµψίµοιρες αντιδράσεις του πρώτου
διδάξαντα Pαγκαβή επειδή δεν ήξεραν τί ακριβώς έκαναν.
Η τέταρτη παράµετρος εξέτασης της αναβίωσης, που ακόµα σε µεγάλο βαθµό
λανθάνει, αφορά στη σύνδεσή της µε τις ανάλογες ποιητικές τάσεις των παλαιότερων και
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(Πασχάλης 2006, 84)
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Για τη µετρική θεωρία και πράξη του Ραγκαβή, µε επίκεντρό τους την αναβίωση των αρχαίων µέτρων, βλ.
(Γαραντούδης 2000). Στη µελέτη αυτή καταρχάς συνοψίζονται οι κατευθυντήριες αρχές της µετρικής θεωρίας
του Pαγκαβή. Aκολουθεί ιστορική επισκόπηση της προσπάθειάς του για την αναδηµιουργία αρχαίων στίχων και
στροφών. Tέλος η µετρική θεωρία και η στιχουργική πράξη του σχολιάζονται σε σχέση µε εκείνες των
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σύγχρονων δυτικών λογοτεχνικών παραδόσεων. Π.χ. ο Μιχαήλ Πασχάλης έδειξε πειστικά ότι
οι αναβιωµένοι δακτυλικοί εξάµετροι του Ραγκαβή υπαγορεύονται από την προηγηθείσα
γερµανική αναβίωση του ίδιου αρχαίου στίχου.9 Η εµβάθυνση της έρευνας θα αναδείξει,
πιστεύω, ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι ενδιαφέρουσες εκδοχές αναβιωµένων
αρχαίων µέτρων στον ελληνικό 19ο αιώνα διαµεσολαβούνται ή έστω επηρεάζονται από
παλαιότερα και σύγχρονά τους δυτικά υποδείγµατα. Οι ιδεολογικές προεκτάσεις µιας τέτοιας
διαµεσολάβησης-επίδρασης είναι προφανείς: για άλλη µια φορά επαληθεύεται ότι η
στιχουργική-ποιητική ετερότητα µεταστοιχειώνεται σε εθνική-ελληνική ταυτότητα.
Η πέµπτη και τελευταία παράµετρος εξέτασης της αναβίωσης των αρχαίων µέτρων
αφορά στο αίτηµα της εξατοµίκευσης της σχετικής έρευνας. Με άλλα λόγια, η γενική, µέχρι
σήµερα, θεώρηση του φαινοµένου επιτρέπει να βλέπουµε µόνο το ορατό µέρος του
παγόβουνου. Το µεγαλύτερο, βυθισµένο µέρος του θα αποκαλυφθεί αν η έρευνα εµβαθύνει
στις ατοµικές υλοποιήσεις των αναβιωµένων µέτρων, προκειµένου να αναδειχθούν
ενδιαφέρουσες λεπτοµέρειες. Γνωρίζουµε, π.χ., ότι δακτυλικούς εξάµετρους δεν έγραψαν
µόνο λίγο ως πολύ επώνυµοι ποιητές του 19ου αιώνα, όπως οι Άγγελος Βλάχος, Σπυρίδων
Βασιλειάδης, Γεώργιος Ζαλοκώστας, Θεόδωρος Ορφανίδης, Ηλίας Τανταλίδης και
Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, αλλά και λησµονηµένοι σήµερα ποιητές, όπως οι Αντώνιος
Αντωνιάδης, Βιργινία Π. Ευαγγελίδου, Αλέξανδρος Κατακουζηνός, Μύρων Νικολαΐδης,
Φωκίων Ξ. Πανάς και Χρήστος Α. Παρµενίδης.10 Το ίδιο ισχύει και για το ιαµβικό τρίµετρο.
Εκτός από τους προβεβληµένους δηµιουργούς του, όπως οι Σπυρίδων Βασιλειάδης,
Δηµήτριος Ν. Βερναρδάκης, Γεώργιος Ζαλοκώστας, Ιωάννης Ζαµπέλιος, Στέφανος
Κουµανούδης, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής και Ηλίας Τανταλίδης, υπάρχουν πολλοί άλλοι
που έµειναν στην αφάνεια, όπως οι Αντώνιος Αντωνιάδης, Δηµήτριος Δρώσσος, Σοφοκλής
Καρύδης, Αλέξανδρος Κατακουζηνός, Κωνσταντίνος Κοντόπουλος, Κωνσταντίνος Αριστίου
Κυριάκος και Ισίδωρος Σκυλίτσης. Οι δεκάδες χιλιάδες εξάµετροι και τρίµετροι του ποιητή
επών, τραγωδιών και κωµωδιών Αντώνιου Αντωνιάδη του απονέµουν σίγουρα τα σκήπτρα
της πολυγραφίας αναβιωµένων αρχαίων στίχων. Δεν υποστηρίζω, βέβαια, ότι η έρευνα των
έργων του Αντωνιάδη ή των άλλων λησµονηµένων ποιητών µάς επιφυλάσσει µεγάλες
εκπλήξεις. Πιστεύω, όµως, ότι θα µας προσφέρει τη δυνατότητα να εµπλουτίσουµε τις
γνώσεις µας για ένα φαινόµενο που µέχρι σήµερα γνωρίζουµε µόνο στις γενικές του
διαστάσεις. Επίσης είναι προφανές ότι η έρευνα στο πλαίσιο του προγράµµατος «Χρυσαλλίς»
θα προσθέσει στη µελέτη της αναβίωσης των αρχαίων µέτρων έναν κρίσιµο κρίκο της
αλυσίδας, τα έµµετρα κείµενα της αναβίωσης που δηµοσιεύτηκαν στα σηµαντικότερα έντυπα
του περιοδικού τύπου του 19ου αιώνα.
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