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Πληροφορίες για το κείμενο 

Το πρώτο ποίημα αποτελείται από τρεις οκτάστιχες στροφές. Είναι γραμμένο σε ελεύθερο 

στίχο και μόνο ο 4ος και ο 8ος στίχος κάθε στροφής έχουν ομοιοκαταληξία. Το μέτρο είναι 

ιαμβικό (άτονη συλλαβή - τονισμένη συλλαβή υ_ υ_) . 

Το δεύτερο ποίημα αποτελείται από πέντε πεντάστιχες στροφές και από τρεις τετράστιχες. 

Το τρίτο ποίημα αποτελείται από πέντε στροφές που η καθεμιά τους αποτελεί ένα 

τετράστιχο. Η ομοιοκαταληξία του είναι πλεκτή (πρώτος - τρίτος στίχος, δεύτερος - 

τέταρτος) και το μέτρο του είναι τροχαϊκό (τονισμένη συλλαβή - άτονη συλλαβή  - υ). 

  

Ορθογραφία Θηλυκών Ουσιαστικών 

-ία : ελευθερία, ευτυχία, φιλία φασαρία, εκκλησία 

-ία :αδικία (αδικώ), τιμωρία, πληροφορία, ματαιοπονία, απορία, διαφωνία, ιστορία 

-ιά :καρδιά, ματιά, ομορφιά, φωτιά, δροσιά, ερημιά, γειτονιά, ελιά, συκιά 

Εξαιρέσεις : γιατρειά, δουλειά, θηλειά, παντρειά, σοδειά, μητρυιά, χροιά 

-σία -ξία -ψία : σημασία, θυσία, αφασία, ιππασία, αταξία, απραξία, απροσεξία, χειραψία, 

δειγματοληψία, δοσοληψία 

-ίλα : μαυρίλα, κοκκινίλα, ψαρίλα, καπνίλα, ασπρίλα, ξινίλα, πικρίλα, πιπίλα, βίλα 

Εξαιρέσεις : αρβύλα, σκύλα, καντήλα, καμήλα 

-ίνα : βιτρίνα, κασετίνα, ρετσίνα, φαρίνα, ακτίνα, κουζίνα, δικηγορίνα, Αραπίνα 

Εξαιρέσεις : σπλήνα, σφήνα, σειρήνα, χήνα, Αθήνα, πείνα, άμυνα, Δέσποινα 

-ισσα : μέλισσα, μάγισσα, διδασκάλισσα, αγρότ σσο, αρχόντισσα, νησιώτισσα, Άμφισσα 

Εξαιρέσεις : γόησσα, κόμησσα, λύσσα, νήσσα (πάπια) 

-ώτισσα ή -ιάτισσα : Πειραιώτισσα, Θρακιώτισσα, Ηρακλειώτισσα, Ηπειρώτισσα, 

Μανίάτισσα, Σπαρτιάτισσα, Μυκονιάτισσα 

07. ΜΟΥΣΙΚΗ 

07.03 Τραγούδια και στίχοι 
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-ίδα : πατρίδα, ελπίδα, παγίδα, βαλβίδα, πινακίδα, ρυτίδα, σφραγίδα, αλυσίδα, σανίδα, 

σελίδα, Ελληνίδα, Αλβανίδα 

Εξαιρέσεις : χλαμύδα, καρύδα 

-τρία : ειδωλολατρία, εικονολατρία, μοιρολατρία, πατριδολατρία, μαθήτρια, γυμνάστρια, 

αθλήτρια, ποιήτρια, εγωίστρια 

Εξαιρέσεις : Τροία 

-η : αυγή, αυλή, φωνή, φυλακή, πηγή, Κική, βρύση, λύση 

-ηση : κίνηση (κινώ), οδήγηση, ζήτηση, εξήγηση, πλοήγηση 

-ιση : εξασφάλιση (εξασφαλίζω), διαχείριση, ρύθμιση, βάφτιση, ανακούφιση, συγύριση, 

διαφήμιση 

Εξαιρέσεις : άθροιση, θύμηση, άνθηση, ανάλυση 

-ησία : εκκλησία, ιδιοκτησία, ακινησία, αμνησία 

Εξαιρέσεις : απελπισία, λογοκρισία, υποκρισία 

-οσύνη : δικαιοσύνη, καλοσύνη, αγιοσύνη, ταπεινοσύνη 

-εία : λατρεία, πρεσβεία, θητεία, αγγαρεία, γοητεία, νηστεία 

Εξαιρέσεις : ζήλια, γειτονιά, ξενιτιά, ασωτία 

-εια : αμέλεια, αλήθεια, ειλικρίνεια, ασέβεια 

-οια : ομόνοια, διχόνοια, μετάνοια, φυλλόροια, άπνοια, Εύβοια, άπλοια 

-ος :  οδός, μέθοδος, έξοδος, είσοδος, διάμετρος 

-όνα : εικόνα, σταγόνα, κολόνα, κορόνα, γοργόνα, Ελασσόνα, Γκιόνα, Καρχηδόνα, 

Χαλκηδόνα 

Εξαιρέσεις : λεγεώνα, ανεμώνα, κρυψώνα, λεχώνα, χελώνα, Αυλώνα, Βαβυλώνα, Βραυρώνα 

-ομή : τομή, προτομή, οικοδομή, νομή, διανομή, κατανομή 

Εξαιρέσεις : γνώμη, ρώμη, κώμη (χωριό), συγνώμη 

-ορία : εμπορία, απορία, ιστορία, αεροπορία, πρωτοπορία, πεζοπορία, εφορία 

-ότητα : θερμότητα, ιδιότητα, νεότητα, κοινότητα 

-ώση : βεβαίωση, εκτύπωση, φόρτωση, δίπλωση 



Τα Σαΐνια 2022 / 2023 

 

-ερα : μητέρα, ημέρα, φλογέρα, χολέρα 

Εξαιρέσεις : σφαίρα, εταίρα 

-ελα : καραμέλα, καρτέλα, τρέλα, ομπρέλα, Στέλα 

θύελλα, βδέλλα, δικέλλα 

-αία : αυλαία, περικεφαλαία, κεραία, τροχαία, σημαία 

Εξαιρέσεις : παρέα, ιδέα, θέα, Ζέα, Κέα, Νεμέα, Ρέα 

  

Μαθαίνουμε για το ποίημα : Ομοιοκαταληξία, Μέτρο 

Η ομοιοκαταληξία είναι ένα από τα στολίδια τού στίχου, πού άρχισε να 

χρησιμοποιείται στην ποίηση κατά τούς Αλεξανδρινούς χρόνους. Οι 

αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν ομοιοκαταληξίες στα ποιήματα τους. Επίσης η 

«μοντέρνα», λεγόμενη, ποίηση δε χρησιμοποιεί ομοιοκαταληξίες. 

 Στις περιπτώσεις που μια στροφή έχει τέσσερις στίχους, ομοιοκαταληκτούν συνήθως ο 

πρώτος με τον τρίτο και ο δεύτερος με τον τέταρτο στίχο:  Ομοιοκαταληξία πλεχτή. 

Μπορούν όμως να ομοιοκαταληκτούν και ο πρώτος με τον δεύτερο, ο τρίτος με τον 

τέταρτο: Ομοιοκαταληξία ζευγαρωτή. 

Όταν σ’ ένα τετράστιχο έχουν ομοιοκαταληξία ο πρώτος στίχος με τον τέταρτο και ο 

δεύτερος με τον τρίτο, τότε η ομοιοκαταληξία λέγεται σταυρωτή. 

 

Το ποίημα είναι ένα είδος λογοτεχνικού έργου γραμμένου σε στίχους και συνήθως έχει 

ρυθμό. 

Ο στίχος αποτελείται από ορισμένο αριθμό συλλαβών, πού έχουν μεταξύ τους συνήθως 

έναν συγκεκριμένο ρυθμό. Στη νεοελληνική ποίηση χρησιμοποιείται κυρίως  ο 7σύλλαβος, 

ο 11σύλλαβος, ο 13σύλλαβος και ο 15σύλλαβος που χρησιμοποιήθηκε στα δημοτικά 

τραγούδια. 

Η εναλλαγή με έναν συγκεκριμένο τρόπο τονισμένων και άτονων συλλαβών αποτελεί 

το μέτρο.  Όταν θέλουμε να συμβολίσουμε τα μέτρα χρησιμοποιούμε    το "_" για την 

τονισμένη συλλαβή και το "υ" για την άτονη. 

Το ιαμβικό μέτρο περιλαμβάνει δυο συλλαβές από τις οποίες τονίζεται ή δεύτερη. (υ_). Σε 

ιαμβικό μέτρο, π.χ. είναι γραμμένη η «Ξανθούλα» τού Σολωμού: 

https://sainia.gr/images/ST_taxi/glwssa/2_1_To_spiti_mou/writer.jpg


Τα Σαΐνια 2022 / 2023 

 

Την ει |  δα την | ξανθού | λα 

υ_, υ_, υ_, υ 

την ει  | δα ψες | αργά, 

υ_, υ_, υ_, 

Το τροχαϊκό μέτρο περιλαμβάνει επίσης δυο συλλαβές, πού τονίζονται όμως αντίστροφα 

απ' ό,τι στον ίαμβο. Δηλαδή τονισμένη είναι η πρώτη συλλαβή και άτονη η δεύτερη ( _υ ): 

Σε τροχαϊκό μέτρο είναι γραμμένος και ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» του Σολωμού. 

«Σε γνω  | ρίζω α  |πό την |κόψη 

 _υ, _υ, _υ, _υ 

του σπα  | θ|ού την | τρομε | ρή 

_υ, _υ, _υ, _ 

Το αναπαιστικό μέτρο αποτελείται από τρεις συλλαβές, από τις οποίες 

τονίζεται η τελευταία, ενώ οι δυο πρώτες είναι άτονες (υυ_). Σε 

αναπαιστικό μέτρο είναι γραμμένο το επίγραμμα του Σολωμού, « Η 

καταστροφή των Ψαρών» : 

Στων Ψαρών | την ολό | μαυρη ρά | χη 

υυ_, υυ_, υυ_, υ 

περπατώ  | ντας η δό | ξα μονά | χη 

υυ_, υυ_, υυ_, υ 

Στο δακτυλικό μέτρο, όπως στον ανάπαιστο, υπάρχουν επίσης τρεις συλλαβές, αλλά 

τονίζεται η πρώτη, ενώ οι δυο επόμενες μένουν άτονες (_υυ). Σε δακτυλικό μέτρο είναι 

γραμμένα τα «Χαμένα Χρόνια» τού Πολέμη: 

Αχ και να | γύριζαν, | να ‘ρχονταν | πίσω 

_υυ,  _υυ, _υυ, _υ 

τα χρόνια | που έζησα  |πριν σ’ αγα |   πήσω 

_υυ, _υυ, _υυ, _υ 

Στο αμφίβραχυ μέτρο υπάρχουν τρεις συλλαβές, από τις οποίες τονίζεται η μεσαία (υ_υ). 

Τέτοιο μέτρο βρίσκομε στο «Μια πίκρα» του Παλαμά: 
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Τα Σαΐνια 2022 / 2023 

 

Τα πρώτα | μου χρόνια | τ' αξέχα | στα τα ‘ζη  |  σα 

υ_υ, υ_υ, υ_υ, υ_υ, υ 

κοντά στ’ α | κρογιάλι, | 

υ_υ, υ_υ, 

Πρέπει να επισημανθεί ότι το μέτρο που θα βρούμε να έχει ένας στίχος του ποιήματος, 

είναι το μέτρο για όλο το ποίημα. Συνήθως ένας ποιητής δεν ανακατεύει ποτέ το μέτρο σ' 

ένα ποίημά του. 

 

 


