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ΔΕ ΣΑΣ ΑΚΟΥΩ………. 

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ;; 

2ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 



19ος - αρχές 20ου αι. 20ος αιώνας 

Η Ρομαντική σχολή των 
Αθηνών  ( 1830-1880) 
Επτανησιακή Σχολή 

Νέα Αθηναϊκή σχολή 
(1880-1918) 

Ανανεωμένη παράδοση 
και μεσοπολεμική λογοτεχνία 
(1919 – 1944) 

Μεταπολεμικοί ποιητές (1945 - 

σήμερα) 

 

(Σολωμός, Τυπάλδος, Πολυλάς, 

Μαρκοράς, Βαλαωρίτης,  
Α. Κάλβος, Π. Σούτσος,  
Αλ. Ραγκαβής, Ηλ. Τανταλίδης,  
Γ. Ζαλοκώστας) 

 

Ρομαντισμός: καλλιτεχνικό 

ρεύμα που εμφανίστηκε στην 

Ευρώπη στα τέλη 18ου αι. και 

αρχές 19ου αι. Κυριάρχησε και 

στην ελληνική ποίηση για 50 

χρόνια. 

Θέματα: φύση, θρησκεία, 
έρωτας, θάνατος. 
Κυριαρχία του συναισθήματος, 

της φαντασίας, και του 

απόλυτου, του συγκινησιακού 
και του ιδανικού. 
Οδηγείται στο παράδοξο, το 

μυστηριώδες, το υπερφυσικό.  
Διάχυτη μελαγχολική διάθεση, 
απαισιοδοξία, νοσταλγία. 
Έντονες εικόνες, υποβλητικά 
σκηνικά. 

 • επιρροή από τον 
Παρνασσισμό  
(Γαλλία 19ος αι. Σημασία στην 

ακρίβεια της έκφρασης και στη 

λεπτομέρεια. Ρυθμικοί, μετρικοί 

και στιχουργικοί μετρικοί 

κανόνες.Θέματα από τη 

μυθολογία και τον αρχαίο 

πολιτισμό. Απουσία 
συναισθήματος, πάθους  

(Κ. Παλαμάς, Γ. Δροσίνης, Ι. Πολέμης, Κ. 

Κρυστάλλης, Ι. Γρυπάρης κ.ά. ) 

• σταδιακή είσοδος στο 
συμβολισμό  
(Λ. Πορφύρας, Μ. Μαλακάσης, Α. Μαβίλης, 
Κ. Χατζόπουλος, ) 

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ: 
Μουσικότητα, υποβλητικότητα, 

υπαινικτικότητα,τα πράγματα 

σύμβολα  ψυχικών κατά 

στάσεων. Ελεύθερος στίχος.   

Ιδιαίτερες ποιητικές 

φυσιογνωμίες:  

Καβάφης / Σικελιανός / 
Βάρναλης        

               

• Νεορομαντισμός , 
νεοσυμβολισμός. 
Κ. Παράσχος, Κ. Καρυωτάκης,  
Μ. Πολυδούρη, Τ. Άγρας,  
Ρ. Φιλύρας, Ν. Λαπαθιώτης,  
Κ. Ουράνης κ.α. 

• Γ. Σεφέρης: με τη «Στροφή» 1931 

καθιερώνεται ως εισηγητής της 

μοντερνιστικής ποίησης στην 

Ελλάδα 

(μοντερνισμός: διάλυση της 

παραδοσιακής μορφής, 

κατάργηση ομοιοκαταληξίας, 

απρόσμενοι συνδυασμοί λέξεων, 

υπαινικτική και πολύσημη χρήση 

της γλώσσας) 

• υπερρεαλισμός. Επιρροή από 

την ψυχανάλυση. Καταφυγή στη 

φαντασία, το όνειρο και το 

ασυνείδητο. Αυτόματη γραφή. 

Ελεύθερος στίχος. Απρόσμενοι 

συνδυασμοί λέξεων –Εξωλογικές 

και υποβλητικές εικόνες – Ελύτης, 

Εγγονόπουλος, Εμπειρίκος κ.α 

Πρώτη μεταπολεμική γενιά  
Α. Αλεξάνδρου,Μ.Αναγνωστάκης, 

Τ. Σινόπουλος, Τ. Πατρίκιος, Κ. 
Κύρου κ.ά 
κοινωνικο-πολιτική ποίηση: 
έκφραση οργής ή χαμηλόφωνης 

διαμαρτυρίας για τα τραυματικά 

πολεμικά ή μετεμφυλιακά 
βιώματα. 
Δεύτερη μεταπολεμική γενιά  
Β. Λεοντάρης,Μ. Μέσκος, 
Θ. Γκόρπας κ.ά. 
Υπαρξιακή ποίηση  
υπαρξιακές ανησυχίες, στοχασμοί 
για τους  ανθρώπους, νοσταλγία 
για το παρελθόν.Μοναξιά, φθορά, 

θάνατος.Τ. Βαρβτσιώτης Α. 
Δικταίος,Α. Δημουλάς Κ. Δημουλά 
 
ΝεοϋπερρεαλιστέςΔ. 

Παπαδίτσας,  Κακναβάτος 
Ν.Βαλαωρίτης Ε. Βακαλό 
Γενιά  του 1970 
( τάση φυγής από την 

πραγματικότητα Έρωτας. 
θάνατος)  



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

2ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 



                                 ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ: 
 
1. Λιτός και πυκνός λόγος (απουσία επιθέτων- κυριαρχία ρήματος και ουσιαστικού) 
2. Αρχή ισομετρίας : κάθε μετρική   ενότητα έχει ολοκληρωμένο νόημα κι αποκλείονται οι 

διασκελισμοί 
3.  Ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος στίχος / τομή στην 8η συλλαβή / Ολοκλήρωση 

νοήματος  στο β΄ ημιστίχιο  / Απουσία Ομοιοκαταληξίας 
4.  Επαναλήψεις 
5.  Θέμα αδυνάτου ( π.χ .Αν τρέμουν τ΄ άγρια βουνά να τρέμει το γιοφύρι ) 
6.  Υπερβολές  (πχ Σπίτι δεν τον εσκέπαζε , σπήλιο δεν τον εχώρει  
                                          τα  όρη εδιασκέλιζε , βουνού κορφές επήδα )  
7.        Προσωποποιήσεις 
8.          Εξωλογικό –υπερφυσικό στοιχείο ( πχ πουλάκια με ανθρώπινη λαλιά) 
9.          Νόμος των τριών  ( πχ η μια έχτισε το Δούναβη κι άλλη τον Αφράτη  

                                         κι εγώ η πλιο στερνότερη της Άρτας το γιοφύρι  )  
10.      Άστοχα ερωτήματα                            Αχός βαρύς ακούγεται , πολλά ντουφέκια πέφτουν  

                                                Μήνα σε γάμο ρίχνονται , μήνα σε χαροκόπι ;                                     
Ουδέ σε γάμο ρίχνονται , ουδέ σε χαροκόπι 

Η Δέσπω κάνει πόλεμο με νύφες και μ’αγγόνια. 
11. «Μαγικοί»  αριθμοί  πχ 3 , 9 , 7  
12. Σταθεροί εκφραστικοί τρόποι(μοτίβα)-Στίχοι ή φράσεις /  θεματικά μοτίβα που 

επαναλαμβάνονται σε πολλά δημοτικά τραγούδια π.χ (τα πουλιά λειτουργούν ως 
μαντατοφόροι/ το μοτίβο της ξενιτιάς, το μοτίβο του όρκου κ.α) 

13.    Γλώσσα δημοτική, καθομιλουμένη, τοπικοί ιδιωματισμοί 
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ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ 

2ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 



Της νύφης που κακοπάθησε 

           Ελένη προξενολογούν, Ελένη κάνουν νύφη. 
Μήνες τση τάζουν τα προικιά και χρόνους τ' 
αντιπροίκια. 
Τση τάζει κι ο πατέρας της κάτεργ' αρματωμένα, 
τση τάζουν και τ' αδέρφια της καράβια φορτωμένα,       
τση τάζει κι η μανούλα της κρυφά δέκα χιλιάδες, 

          χρυσό θρονί να κάθεται, χρυσό μήλο να παίζει. 
 
Μα 'ρτανε οι χρόνοι δίσεφτοι κι οι μήνες οργισμένοι 
κι έφαε ο νιος τα πλούτη του κι η κόρη το προικιό της. 
Η πεθερά ξενόπλενε κι η νύφη ξεναλέθει, 
ο πεθερός ξενόσκαφτε κι ο νιος ξενοκλαδεύει. 

 
        Μία Κυριακή και μία Λαμπρή, μία πίσημον ημέρα 

την πήρε το παράπονο κι η πίκρα τ'ς η μεγάλη: 
 -    Θέλω να πάω στη μάνα μου, να πάω στα γονικά 
μου 
 -    Ελένη, πλούσια σ' ήφερα, φτωχή πού να σε πάω, 
 που ντρέπομαι τ' αδέρφια σου, φοβούμαι τους δικούς 
σου; 

  
          Κι εκείνη δεν τον άκουσε, μονάχη της κινάει 

και πήρε το στρατί στρατί, τ' ωριό το μονοπάτι. 
Στην στράταν οπού πήαινε, τον Θιόν επαρακάλει: 
«Χριστέ, να βρω τσι δούλες μου στη βρύση να 
λευκαίνουν».  

       
Κι ο Θεός την εσυνάκουσε και η Κυρά του κόσμου 

        και έβρηκε τσι δούλες της στη βρύση που λευκαίναν. 
 

- Καλώς την την ξανθούλα μας, τι θέλεις, τι γυρεύεις; 
- Να πιω δότε μου το νερό κι αμά σας κουβεντιάζω· 
να πείτε της κυρούλας σας για δούλα να με πάρει. 
- Εμείς κοπέλες έχομε, κοπέλες και κοπέλια· 

          κι σένα τι σε θέλομε, σαν τι δουλειά να κάνεις; 

Ε, να ντο πούμε τση κυράς, ανίσως και σε θέλει. 
  
- Μωρές, ποιος έπιε στο σικλί; Εδώ χνότα μυρίζουν. 

- Κυρά, μια ξένη έλαχε στη βρύσην αποκάτου 
και μας επαρακάλεσε για δούλα να ντην πάρεις. 35 

- Μωρές, δεν την ρωτούσατε, μην είναι η Ελένη; 
- Κυρά, την ερωτήσαμε, μα δεν είναι η Ελένη, 
δεν είναι η Ελένη σου, δεν είναι το παιδί σου. 
- Σύρτε, ρωτήσατέ τηνε, το τ' είναι η δουλειά της 

 
- Μας είπε η κυράτσα μας, τι ξέρεις και δουλεύεις; 

          - Ξέρω και φαίνω στο βλαντί και φαίνω στο βελούδο. 
 
- «Σύρτε να τήνε βάλετε εις το βλαντί τ'ς Ελένης».  
 
Επήγαν και τη βάλανε εις το βλαντί τ'ς Ελένης», 
κι αρκίνησε και έφαινε κι έλεγε μοιρολόι:  
 
«Γάγιο μου, χρυσογάγιο μου, πάλι χρυσό μου γάγιο,  

           βλαντί μου, όντες σ' ανάσταινα, με προξενολογούσαν, 
μήνες μοτάζαν τα προικιά και χρόνους τ' αντιπροίκια. 
Μου τάζει κι ο πατέρας μου κάτεργ' αρματωμένα, 
μου τάζει κι η μανούλα μου κρυφά δέκα χιλιάδες, 50 
χρυσό θρονί να κάθομαι, χρυσό θρονί να παίζω. 
Μα 'ρταν οι χρόνοι δίσεφτοι κι οι μήνες οργισμένοι, 
τρώγει άνδρας μου τα πλούτη μου κι εγώ το μερτικό 
μου, 
η πεθερά ξενόπλενε κι εγώ εξεναλέθου, 
 ο πεθερός ξενόσκαφτε κι ο νιος ξενοκλαδεύει».  

    
Κι η μάνα επαραμόνευε οπίσω από την πόρτα. 

Τρέχει ογλήγορα εκεί, γλυκά την αγκαλιάζει: 
  
- «Εσύ 'σαι η Ελένη μου, εσύ 'σαι το παιδί μου!». 
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Παραλογές 
Οι παραλογές αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία δημοτικών τραγουδιών. Έχουν όλα τα 

γνωρίσματα που διακρίνουν γενικά τη δημοτική ποίηση. Παράλληλα, όμως, 
παρουσιάζουν και ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με τα οποία ξεχωρίζουν από τις 
άλλες κατηγορίες δημοτικών τραγουδιών. Συγκεκριμένα, οι παραλογές, ως ιδιαίτερη 
κατηγορία δημοτικών τραγουδιών, παρουσιάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α) είναι συνήθως πολύστιχα ποιήματα με αφηγηματικό και επικολυρικό χαρακτήρα. Από 
την άποψη αυτή, πλησιάζουν κάπως και συγγενεύουν με τα ακριτικά τραγούδια. 
Ορισμένες μάλιστα φορές, δεν είναι και τόσο ευδιάκριτα τα όρια μεταξύ των παραλογών 
και των ακριτικών τραγουδιών. 

β) ως αφηγηματικά τραγούδια αναπτύσσουν ένα μύθο (=μια υπόθεση, μια ιστορία) που 
εξελίσσεται σταδιακά και έχει όλα τα γνωρίσματα και τα στοιχεία της αφηγηματικής 
ποιητικής γραφής: αρχή και δέση του μύθου, σταδιακή εξέλιξη και κορύφωση και, 
τέλος, λύση 

γ) αντλούν το περιεχόμενό τους από αρχαίους ελληνικούς μύθους, από νεότερες 
παραδόσεις, από διάφορα δραματικού χαρακτήρα κοινωνικά περιστατικά, από την 
ιστορική μνήμη, ή έχουν υπόθεση εντελώς πλαστή 

δ) παρουσιάζουν έντονα παραμυθιακά και εξωλογικά στοιχεία, δηλαδή στοιχεία που η 
λογική μας δεν τα δέχεται ως πραγματικά και φυσικά 

ε) παρουσιάζουν το χαρακτηριστικό της αφηγηματικής πυκνότητας στην πλοκή του μύθου, 
με αποτέλεσμα να διακρίνονται από έναν γρήγορο και γοργό ρυθμό στην όλη ροή και 
εξέλιξη του μύθου 

στ) διαφέρουν ριζικά από άλλα αφηγηματικά τραγούδια, γιατί η υπόθεσή τους παρουσιάζει 
στοιχεία έντονης δραματικότητας (Θεατρικότητας). 

 Όλα αυτά τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά μπορεί κανείς εύκολα να τα διαπιστώσει και να 
τα επισημάνει στις δύο καλύτερες παραλογές: «Του Νεκρού αδελφού» και «Του 
γεφυριού της Άρτας». 

 

2ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 



• Η λογοτεχνική παραγωγή της Κρήτης κατά τη διάρκεια της Βενετοκρατίας 
είναι πλούσια ποσοτικά και ποιοτικά. Η λογοτεχνική άνθηση οφείλεται στην 
οικονομική και πνευματική ανάπτυξη που παρατηρήθηκε στην Κρήτη κατά 
την περίοδο της Βενετοκρατίας: η ειρηνική διαβίωση και η επαφή με έναν 
ανεπτυγμένο πνευματικά και πολιτιστικά λαό ήταν οι παράγοντες που 
συνετέλεσαν στην καλλιέργεια της παιδείας καιτων γραμμάτων και στην 
εμφάνιση αξιόλογης λογοτεχνικής παραγωγής. 

 
 
 
 

     Η λογοτεχνική παραγωγή χωρίζεται σε δύο περιόδους.  
α) Η πρώτη ξεκινά από τα μέσα του 14ου αι. και καταλήγει στο 
 1580 περίπου. Ονομάζεται περίοδος της προετοιμασίας, γιατί η λογοτεχνία 

ακόμα δεν 1580-1669 διαφοροποιείται αισθητά από τη βυζαντινή 
παράδοση. 

 β) Η δεύτερη,  (άλωση της Κρήτης από τουςΟθωμανούς), είναι η περίοδος της 
ακμής, με φανερή την επίδραση της λογοτεχνίας της ιταλικής αναγέννησης. 
Αρκετοί νέοι Κρήτες φοιτούσαν σε ιταλικές σχολές και μετέφεραν στο νησί 
τους το πνεύμα της Αναγέννησης. Έτσι στις ντόπιες κρητικές παραδόσεις, 
όπως αυτή των περίφημων «ριζίτικων» τραγουδιών (είδος δημοτικού 
τραγουδιού σε ανομοιοκατάληκτους δεκαπεντασύλλαβους), αφομοιώθηκαν 
επιδράσεις από τη λογοτεχνική δημιουργία της Δύσης.  

 

ΚΡΗΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
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Βασικά γνωρίσματα των έργων της Κρητικής Λογοτεχνίας είναι:  
         Η καλλιέργεια της γλώσσας του λαού: είναι γραμμένα όλα στην κρητική 

διάλεκτο, 
          Είναι θεατρικά 
        Η ηρωική αντίληψη της ζωής  
        Η αίσθηση χρέους απέναντι στην πατρίδα και τη θρησκεία  
        Η αγάπη για ελευθερία 
         Είναι γραμμένα σε ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο στίχο με ζευγαρωτή 

ομοιοκαταληξία (κρητικός δεκαπεντασύλλαβος). 
      το ιπποτικό πνεύμα – η εξιδανίκευση του έρωτα και της γυναίκας 
        Είναι διασκευές ξένου δυτικού προτύπου, αλλά συχνά υπερέχουν από 

άποψη ποιότητας.  
       Έχουν δεχτεί επιρροές και από την λαϊκή παράδοση (γνωμικά και παροιμίες)  
 Οι ποιητές που δέσποσαν κατά την περίοδο αυτή: είναι ο Γεώργιος Χορτάτσης κι ο 

Βιτσέντζος Κορνάρος 
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• ΕΡΩΦΙΛΗ: 
Τόσες δεν είναι οι ομορφιές, τόσα δεν είν' τα κάλλη, 
μα τούτο εκ την αγάπη σου γεννάται* τη μεγάλη. 
Μα γή όμορφή 'μαι γή άσκημη, Πανάρετε ψυχή μου, 
για σέναν εγεννήθηκε στον κόσμο το κορμί μου. 

• ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ: 
Νερό δεν έσβησε φωτιά ποτέ, βασίλισσά μου, 
καθώς τα λόγια τα γροικώ* σβήνουσι την πρικιά* μου. 
Μ' όλον ετούτο, αφέντρα μου, μα την αγάπη εκείνη, 
που μας ανάθρεψε μικρά, και πλια παρ' άλλη εγίνη 
πιστή και δυνατότατη σ' εμένα κι εις εσένα, 
και τα κορμιά μας σ'άμετρο* πόθο κρατεί δεμένα, 
περίσσα* σε παρακαλώ ποτέ να μην αφήσεις 
να σε νικήσει ο βασιλιός, να μ' απολησμονήσεις. 
 

2ο ΓΕΛ 
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 
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ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ (Πρώτη Αθηναϊκή 
Σχολή ή Ρομαντική Σχολή Αθηνών) 

1830-1880 



                            Ρομαντισμός  - Xαρακτηριστικά 
–  Θέματα: εξιδανικευμένος έρωτας / Φύση ως καθρέφτη των ανθρώπινων 

συναισθημάτων.- Η φύση κρύβει συχνά και μυστηριακές δυνάμεις, προσωποποιείται 
και επηρεάζει τα δρώμενα. 

– Ποίηση προσωπική και βιωματική 
– Η μελαγχολική διάθεση που φτάνει ως την απαισιοδοξία και την έμμονη ιδέα του 

θανάτου. 
– Η χαλαρή έκφραση που μερικές φορές φτάνει ως την προχειρολογία. 
– Το πομπώδες ύφος. 
–  Η πληθώρα μεταφορών και παρομοιώσεων, έντονη εικονοπλασία,  η αλληλοδιαδοχή 

των κοσμητικών επιθέτων. 
– Ο έντονος λυρισμός. 
– Η τραγική ένταση των σκηνών. 
– Νοσταλγία για το παρελθόν: Η στροφή προς το ένδοξο παρελθόν (το αρχαίο και το 

πρόσφατο) και την εθνική ιστορία, σε λαϊκές παραδόσεις με υπερφυσικά στοιχεία, σε 
μεσαιωνικούς θρύλους. 

– Η χρήση της καθαρεύουσας. 
 

• Οι ήρωες: Οι ρομαντικοί συγγραφείς αντιτάχθηκαν στο κλασικό ιδεώδες της  τέλειας 
ορθολογικής μίμησης της πραγματικότητας  αντιπροτείνοντας ως απόλυτο ιδανικό την 
έκφραση των συναισθημάτων . Ο άνθρωπος στο ρομαντικό ιδεώδες είναι ένα ανήσυχο 
πλάσμα, που επαναστατεί ενάντια στον κόσμο και την κοινωνία και βρίσκεται σε μια διαρκή 
ψυχική ένταση και ανισορροπία. Μέσα σ’ αυτά πλαίσια οι ήρωες είναι ανήσυχοι και 
μελαγχολικοί, πλημμυρισμένοι από το αίσθημα της απελπισίας, από το αίσθημα του 
ανεκπλήρωτου και του μοιραίου, που πολλές φορές καταλήγει σε θάνατο 
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Θεόδωρος Ορφανίδης (1817-
1866) 

 
 

Την ηγάπων, καθώς αγαπώσι 

εις τον κόσμον παν τερπνόν, 

ως το ον που τολμά το αγνόν 

εις εκστάσεις ο νους να 
μορφώση. 

 
 

Και πλησίον της είχον ακούσει 

της καρδίας τους πρώτους 
παλμούς, 

της ψυχής τους ηδείς 
σπαραγμούς 

που και άγγελοι ίσως ποθούσι. 

 

 

Ερασμία, αθώα ως κρίνον 

είχε κάλλος σαρκός και ψυχής, 

ήτον άρωμ’ αγνής προσευχής, 

ήτο φως ηδυπάθειαν χύνον. 

 
 

Αλλ’ ενώ μας εμέθυον μύρα, 

ευτυχίας αφάτου τερπνά, 

τραγικά μας επήλθον δεινά, 

κ’ η σκληρά μας εχώρισε 
Μοίρα. 
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ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ 



Επτανησιακή Σχολή : Χαρακτηριστικά – Εκπρόσωποι 
         Επτανησιακή Σχολή ονομάζουμε το σύνολο των λογοτεχνών που παρουσιάζουν 

κοινά χαρακτηριστικά τόσο στα θέματα όσο και στην τεχνοτροπία και έζησαν στα 
Επτάνησα κατά το 19ο αιώνα 

      Τα Επτάνησα πρόσφεραν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ούτως ώστε να σημειωθεί 
εκεί μεγάλη πνευματική άνθιση, καθώς επίσης και ανάπτυξης των γραμμάτων και 
των τεχνών.  

• Τα Επτάνησα δεν περιήλθαν ποτέ κάτω από τουρκική κατοχή. Αντίθετα, η διαδοχική 
κατοχή τους από τους Ενετούς, τους Γάλλους, τους `Αγγλους και τους Ρώσους υπήρξε 
ευνοϊκός παράγοντας για την πνευματική τους ακμή. 

•  Η μακρόχρονη επαφή με τη Δύση και το δυτικό πολιτισμό, 
•  η οικονομική ανάπτυξη των νησιών  
• και η ειρηνική διαβίωση των κατοίκων συνέβαλαν σημαντικά στο να καταστούν τα 

Επτάνησα το σπουδαιότερο πνευματικό κέντρο της εποχής. 
•  Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί το σημαντικότατο γεγονός ότι το πρώτο ελληνικό 

Πανεπιστήμιο, η Ιόνιος Ακαδημία, ιδρύθηκε στην Κέρκυρα το 1824 κατά τη 
διάρκεια της αγγλικής κατοχής. 

Η Επτανησιακή Σχολή με κέντρο τον ηγέτη της Διονύσιο Σολωμό μπορεί να χωριστεί:  
 στους προσολωμικούς, δηλαδή τους Εφτανησιώτες λογοτέχνες που έζησαν πριν από το 

Σολωμό, ανήκαν στο Διαφωτισμό και κατά κάποιο τρόπο προετοίμασαν το έδαφος για την 
εμφάνιση του Σολωμού (Αντ. Μαρτελάος, Νικ. Κουτούζης) 

 τους σολωμικούς, που δημιουργούν επηρεασμένοι μεσα από το έργο του Σολωμού και 
βαδίζουν στα ίχνη (Σολωμός, Ιακ. Πολυλάς, Αντ. Μάτεσης, Ι. Τυπάλδος, Γ. Μαρκοράς, Λορέντζος 
Μαβίλης) 

 τους εξωσολωμικούς, δηλαδή τους λογοτέχνες που, αν και είναι Εφτανησιώτες και ανήκουν 
στην ίδια εποχή, εντούτοις δεν επηρεάστηκαν στο έργο τους από το Σολωμό. ( Ανδρέας Κάλβος, 
Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Ανδρέας Λασκαράτος) 
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Στα Επτάνησα το βασικό λογοτεχνικό είδος που καλλιεργείται είναι η ποίηση, λυρική, 
επικολυρική και σατιρική. Στην πεζογραφία καλλιεργείται κυρίως το κριτικό δοκίμιο. 
`Οσον αφορά στο θέατρο, σημαντικότατη είναι η συμβολή του Αντώνιου Μάτεση με 

το δράμα του «Ο Βασιλικός»,. Πρόκειται για το πρώτο θεατρικό έργο με κοινωνικό 
περιεχόμενο, που διαδραματίζεται στις αρχές του 18ου αιώνα στα νησιά. 

    Τα βασικά χαρακτηριστικά της Επτανησιακής Σχολής είναι 
τα εξής: 

• Aπό άποψη θεμάτων ιδιαίτερη θέση στην επτανησιακή 
ποίηση έχει η αγάπη για την πατρίδα, ο θαυμασμός για τη 
φύση, η πίστη στο Θεό και η εξύμνηση της γυναίκας και 
του έρωτα στην πιο αγνή και αυθεντική του μορφή.  

• `Οσον αφορά στη μορφή το κυριότερο γνώρισμα είναι η 
δημοτική γλώσσα, την οποία οι Επτανήσιοι λογοτέχνες όχι 
μόνο υιοθετούν και καλλιεργούν, αλλά την υποστηρίζουν 
και θεωρητικά με διάφορες μελέτες και άρθρα τους.  

• Δέχτηκε επιδράσεις από: Κρητική λογοτεχνία, δημοτικό 
τραγούδι, ευρωπάϊκή  λογοτεχνία 

• Τέλος, η ιδιαίτερη φροντίδα στην επεξεργασία του στίχου.  
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«Ό κρητικός» Δ. Σολωμός 

  Ἀκόμη έβάστουνε ἡ βροντή... 
Κι ἡ θάλασσα, ποὺ σκίρτησε σὰν τὸ χοχλὸ ποὺ βράζει, 
ἡσύχασε καὶ ἔγινε ὅλο ἡσυχία καὶ πάστρα,  
σὰν περιβόλι εὐώδησε κι ἐδέχτηκε ὅλα τ᾿ ἄστρα·  
κάτι κρυφὸ μυστήριο ἐστένεψε τὴ φύση  
κάθε ὀμορφιὰ νὰ στολιστεῖ καὶ τὸ θυμὸ ν᾿ ἀφήσει.  
Δὲν εἶν᾿ πνοὴ στὸν οὐρανό, στὴ θάλασσα, φυσώντας  
οὔτε ὅσο κάνει στὸν ἀνθὸ ἡ μέλισσα περνώντας,  
ὅμως κοντὰ στὴν κορασιά, ποὺ μ᾿ ἔσφιξε κι ἐχάρη,  
ἐσειόνταν τ᾿ ὁλοστρόγγυλο καὶ λαγαρὸ φεγγάρι·  
καὶ ξετυλίζει ὀγλήγορα κάτι ποὺ ἐκεῖθε βγαίνει,  
κι ὀμπρός μου ἰδοὺ ποὺ βρέθηκε μία φεγγαροντυμένη.  
Ἔτρεμε τὸ δροσάτο φῶς στὴ θεϊκιὰ θωριά της,  

στὰ μάτια της τὰ ὁλόμαυρα καὶ στὰ χρυσὰ μαλλιά της. 
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΠΟΙΗΣΗ 

Σεβασμός στο μέτρο, στην ομοιοκαταληξία, 

ισοσυλλαβία, αποφυγή διασκελισμών, χωρισμός σε 

στροφές / προσεγμένη στίξη 

Ανατροπή κάθε μετρικού και στιχουργικού κανόνα: απουσία 

ομοιοκαταληξίας, έλλειψη μέτρου, διασκελισμοί, 

ανισοσυλλαβία, ελεύθερος στίχος – πεζολογικό ύφος (θυμίζει 

πεζό λόγο) 

Συχνά στίχοι κατακερματισμένοι (π.χ. μονολεκτικοί) / απουσία 

στίξης 

Προσεκτική επιλογή λέξεων, επιλογή «ποιητικών», 

λυρικών  και εύηχων λέξεων 

Χρήση καθημερινών λέξεων συχνά εντελώς «αντιποιητικών» 

Επιμονή στα σχήματα λόγου και στα εκφραστικά μέσα Κυριαρχία εικόνων/ εκφραστική τόλμη: 

σχήματα λόγου που αμφισβητούν την κοινή λογική. Γέννηση 

νέων νοημάτων μέσα από απρόσμενους λεξικολογικούς 

συνδυασμούς  (αιφνίδιος και ανατρεπτικός συνδυασμός 

λέξεων)  

  

αλληλουχία νοημάτων: ο τρόπος που παρουσιάζουν τα 

νοήματα δεν αμφισβητεί τη λογική μας ή τον κόσμο 

γύρω μας και όσα γνωρίζουμε γι’ αυτόν 

κατάργηση κάθε λογικής αλληλουχίας σε ό,τι αφορά το νόημα, 

που παραμένει κρυμμένο 

πολυσημία των λέξεων / ασάφεια / λόγος ελλειπτικός, 

αφαιρετικός, συνοπτικός 

Λυρισμός (μουσικότητα στίχου, ομοιοκαταληξία, 

ποιητικές λέξεις, εκφραστικά μέσα, έκφραση 

προσωπικών συναισθημάτων ) 

Δραματικότητα (σκηνογραφία, διάλογος, εσωτερικός 

μονόλογος, χρήση β΄ενικού, τόπος / χρόνος/ πρόσωπα, πλοκή, 

δραματικά απρόοπτα , τραγικότητα ηρώων κ,α) 
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ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (1880) 
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ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΓΕΝΙΑ 1880 

• Ως αφετηρία της Νέας Αθηναϊκής Σχολής τίθεται το 1880, χρονιά 
που αποτελεί ορόσημο στα νεοελληνικά γράμματα. Τότε 
εκδίδονται δύο ποιητικές συλλογές, οι «Στίχοι» του Νίκου Καμπά 
και οι «Ιστοί αράχνης» του Γεώργιου Δροσίνη. Αυτή είναι η 
επίσημη εμφάνιση της νέας ποιητικής γενιάς, της «γενιάς του 
1880», μια και στις δύο αυτές συλλογές διακρίνουμε το καινούριο 
πνεύμα, τη χρήση της δημοτικής γλώσσας και την απομάκρυνση 
από το στόμφο και το ρητορισμό του ρομαντισμού.  

• α. Ποίηση 
• Η ποίηση απελευθερώνεται από την καθαρεύουσα και το 

ρομαντισμό. Ηγετική μορφή της γενιάς του 1880 αποτέλεσε ο 
Κωστής Παλαμάς, ο οποίος έδωσε νέα πνοή στην ελληνική 
ποίηση, βγάζοντας την από το τέλμα του ρομαντισμού. Ως γλώσσα 
χρησιμοποιεί τη δημοτική, ενώ με την ποίησή του εκφράζει όλους 
τους οραματισμούς και τις πνευματικές ανησυχίες της γενιάς του. 

• Τα δύο βασικά λογοτεχνικά ρεύματα που κυριάρχησαν στην 
ελληνική ποίηση την περίοδο αυτή, αφού προηγουμένως 
ακμάσανε στην Ευρώπη, είναι ο παρνασσισμός και ο 
συμβολισμός. 
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β. Πεζογραφία 
Προς το τέλος του 19ου αιώνα (μετά το 1880) και στις αρχές του 20ου αιώνα, αρχίζει 

να ακμάζει το ηθογραφικό διήγημα και μυθιστόρημα. Οι βασικοί λόγοι που 
οδήγησαν στην ανάπτυξή τους είναι οι ακόλουθοι: 

 Η ανάπτυξη της λαογραφίας από το Ν. Πολίτη που άνοιξε το δρόμο προς την 
εκμετάλλευση της ζωής του χωριού και των λαϊκών παραδόσεων.  

 Οι `Ελληνες λογοτέχνες επηρεάστηκαν από το πνεύμα του ρεαλισμού, που ήρθε 
από τη Δύση, και έπαιρνε τα θέματα του από τη σύγχρονη πραγματικότητα.  

 Η αστικοποίηση: στις μεγάλες πόλεις συγκεντρώνονται κάτοικοι επαρχίας για 
αναζήτηση καλύτερης τύχης – προκηρύσσονται διαγωνισμοί ηθογραφικού 
διηγήματος από εφημερίδες εποχής, ώστε να ικανοποιήσουν τα ενδιαφέροντα του 
αναγνωστικού κοινού (νοσταλγία για τη ζωή στην ύπαιθρο και τις παραδόσεις) 

 

       Βασικά χαρακτηριστικά της ηθογραφίας είναι 

   η περιγραφή της ελληνικής υπαίθρου, του ελληνικού χωριού, των ηθών και 
εθίμων του, των ανθρώπινων χαρακτήρων και των καταστάσεων από την απλή 
ζωή των ανθρώπων της υπαίθρου, του βουνού και της θάλασσας, χωρίς να 
επιμένει στην ανάλυση ψυχικών καταστάσεων.  

       Τα δύο λογοτεχνικά ρεύματα που κυριάρχησαν αυτή την περίοδο στην 
ελληνική πεζογραφία, είναι ο ρεαλισμός και ο νατουραλισμός. 
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ΠΑΡΝΑΣΣΙΣΜΟΣ 

ΛΟΡΕΝΤΣΟΣ ΜΑΒΙΛΗΣ 

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 

ΜΙΛΤ. ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ 

Ι   ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ 
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«Αγορά» – Κ. Παλαμάς 
 

Πάντα διψάς – όπως διψάει το πρωτοβρόχι 
στεγνή καλοκαιριά – το βλογημένο σπίτι 

και μια κρυφή ζωή σα δέηση ερημίτη,  
αγάπης και αρνησιάς ζωούλα σε μια κόχη.  

 
 

Διψάς και το καράβι που το πέλαο το ‘χει, 
κι όλο τραβάει με τα πουλιά και με τα κήτη, 
κι είναι μεστή η ζωή του μ’ όλο τον πλανήτη· 
και το καράβι και το σπίτι σου είπαν· «Όχι!» 

 
 

Μήτε η παράμερη ευτυχία που δε σαλεύει, 
μήτε η ζωή π’ όλο και νέα ψυχή της βάνει 

κάθε καινούρια γη και κάθε νιο λιμάνι.  
 

 
Μόνο τ’ αλάφιασμα του σκλάβου που δουλεύει· 

σέρνε στην αγορά τη γύμνια του κορμιού σου, 
ξένος και για τους ξένους και για τους δικούς σου.  
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              Παρνασσισμός – Χαρακτηριστικά 
 

– Επιδιώκει την πιστότητα, τη ρεαλιστική απεικόνιση και 
την απάθεια, σε αντίθεση με την υπερβολή των 
συναισθημάτων του ρομαντισμού. 

– Αντλεί θέματα από την μυθολογία / την ελληνική 
αρχαιότητα, την ιστορία αλλά και από καθημερινές 
στιγμές 

– Απουσία κάθε συναισθήματος, πάθους ή έντασης -
Απρόσωπη και αντικειμενική ποίηση. 

– Ακρίβεια στην έκφραση και στη λεπτομέρεια. 
– Επιδιώκουν την απόλυτη τελειότητα στη μορφή: Έχει 

ρυθμικούς, μετρικούς και στιχουργικούς κανόνες, έχει 
ομοιοκαταληξία. 

– ..Κυρίως εκφράζει την ηρεμία, τη γαλήνη και την 
απάθεια. 

– Εδώ ανήκουν τα Σονέτα 
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ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ 
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  Τέλος Άγρας -Αμάξι στη βροχή  
 

 

       Ώρα προσμένει μοναχή 
η άμαξα κάτω απ' τη βροχή, 
και δεν τη μέλει, 
κι είναι σα να την τυραννά 
πιότερη η ξένη γειτονιά 
που δεν τη θέλει. 
 
Τ' αλογατάκια της, σιμά,  
κάτω απ' τον ίδιο μουσαμά 
κάνουν καρτέρι, 
στον τόπο αυτόν, τον θλιβερό, 
πράμα δε μένει από καιρό, 
να τό' χουν ταίρι. 
  
Γρίλιες δεν είναι, μήτε αυλές  
περικοκλάδες βαθουλές, 
δεν έμειν' ένα 
απ' τα φανάρια στη σειρά 
με τα δυο μπρούτζινα φτερά, 
τα σταυρωμένα. 

 
Λεξιλόγιο 

         αγκωνή: αγκωνάρι, γωνία. 
γαλαρία : (λέξη ιταλική) α) μακριά στοά σπιτιού, 
κυρίως μεγάρου β) στεγασμένος εξώστης που είχε 
συνήθως ολόγυρα τζάμια και χρησίμευε ως 
διάδρομος.βιτόρια : τύπος ιππήλατης άμαξας. 

 
 

       Τ' ανώφλια έπεσαν κι' οι αγκωνιές  
κι' οι ανεμοπέραστες, στενές, 
οι γαλαρίες 
κι' έφυγαν έντρομες, πολλές 
κι' οι θύμησες, σαν τις καλές, 
σεμνές κυρίες. 
 
Άδεια βιτόρια και φτωχή,  
πάρε μου εμένα την ψυχή, 
πάρε με εμένα 
για ταξιδιώτη σου, κι' ευθύς 
πάμε, όθε κίνησες να' ρθείς: 
στα Περασμένα. 
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ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ 
 Χαρακτηρίζεται από έντονη εσωτερικότητα: γίνεται  προσπάθεια απόδοσης 

των ψυχικών καταστάσεων με τρόπο έμμεσο και συμβολικό, δηλαδή μέσα 
από τη χρήση των συμβόλων· αυτή η προσπάθεια οδηγεί σε μια υπαινικτική 
και υποβλητική χρήση της γλώσσας, και μιαν αφθονία εικόνων και μεταφορών 
(όλα αυτά τα στοιχεία μαζί κάνουν ασφαλώς το ποίημα πιο δυσνόητο) 

 η αποφυγή της σαφήνειας και η προσπάθεια για τη δημιουργία ενός 
κλίματος ρευστού, συγκεχυμένου, ασαφούς και θολού, που συνυπάρχει με 
μια διάθεση ρεμβασμού, μελαγχολίας και ονειροπόλησης 

 η έντονη πνευματικότητα, ο ιδεαλισμός και, σε πολλές περιπτώσεις, ο 
μυστικισμός 

 η προσπάθεια να ταυτιστεί η ποίηση με τη μουσική, που εκδηλώνεται με την 
έντονη μουσικότητα και τον υποβλητικό χαρακτήρα του στίχου (απευθύνεται 
ταυτόχρονα στην ακοή και στο συναίσθημα) 

 οι πολλές τεχνικές, μορφολογικές και εκφραστικές καινοτομίες: χαλαρή 
ομοιοκαταληξία, ανομοιοκατάληκτος ή ελεύθερος στίχος, πολλά και 
πρωτότυπα σχήματα λόγου, ιδιόρρυθμη σύνταξη, νέο λεξιλόγιο κτλ. 

 Βαθμιαία και σταδιακά οι συμβολιστές ποιητές απομακρύνονται από τη 
μορφή της παραδοσιακής ποίησης (μέτρο, στροφές με ίσο αριθμό στίχων, 
ισοσύλλαβο στίχο, ομοιοκαταληξία) και μεταβαίνουν προς τη νεωτερική 
ποίηση και το μοντερνισμό. Ο στίχος τους «απελευθερώνεται», γίνεται 
«απελευθερωμένος» και αργότερα «ελεύθερος. 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ 

    O Kαβάφης είναι ένας μοναδικά πρωτότυπος ποιητής. 

Aποτελεί ξεχωριστή ιδιότυπη περίπτωση της 
νεοελληνικής ποίησης. Η ποιητική του έκφραση που 
είναι πιο κοντά στη σύγχρονη αντίληψη της ποιητικής 
έκφρασης. Eκφράζει μία τελείως διαφορετική  ποιητική 
ατμόσφαιρα,  ένα διαφορετικό ποιητικό κλίμα, τελείως 
ξένο προς εκείνο που ανθεί στην Aθήνα την ίδια εποχή, 
ξένο από το κλίμα του δημοτικισμού και την ποιητική 
ατμόσφαιρα του K. Παλαμά. 
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ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΦΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 
  ΓΛΩΣΣΑ:  Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά είναι η ιδιότυπη γλώσσα του Kαβάφη. Πρόκειται 

για λόγια γλώσσα με τύπους της δημοτικής αλλά και των αρχαίων ελληνικών (μείγμα 
καθαρεύουσας και δημοτικής). Μερικές φορές έχει και ιδιωματικούς τύπους της 
Κωνσταντινούπολης.  

  ΜΟΡΦΗ: Από άποψη μορφής τα ποιήματά του είναι μοντέρνα/νεωτερικά. Συνήθως, δεν 
έχουν ομοιοκαταληξία, οι στροφές μπορεί να μην έχουν ίσο αριθμό στίχων και οι στίχοι είναι 
ανισοσύλλαβοι.. Το μέτρο είναι συνήθως ιαμβικό. Μερικές φορές απουσιάζει η στίξη. Άλλες 
όμως φορές η στίξη παίζει σημαντικό ρόλο (πχ. ειρωνεία, σκηνοθετικές οδηγίες απαγγελίας, 
όπως χαμήλωμα φωνής όταν έχουμε παρένθεση). – 

 ΕΚΦΡΑΣΗ:Ο ποιητικός του λόγος είναι απλός, λιτός, πυκνός, επιγραμματικός, αντιρητορικός, 
πεζολογικός, συνήθως χωρίς διακοσμητικά επίθετα και λυρικές εκφράσεις, χωρίς πλούσια 
εκφραστικά μέσα.  

        H αφήγηση και οι περιγραφές του είναι ρεαλιστικές. Ο λόγος του χαρακτηρίζεται από 
ακριβολογία.  

 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ:Στο έργο του Καβάφη, ο μύθος και η ιστορία συναντούν την ποίηση, 
μετουσιώνονται σε ποίηση. Η συμβολική χρήση των αρχαίων μύθων και ιστορικών προσώπων 
είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου του. Σε πολλά ποιήματα αντλεί τα θέματά του 
από την ιστορία. H αγαπημένη του ιστορική περίοδος είναι κυρίως η Eλληνιστική Εμπνέεται 
επίσης, αλλά πολύ λιγότερο, από την ελληνική μυθολογία, την κλασική αρχαιότητα και το 
Bυζάντιο.  

 ΕΙΡΩΝΕΙΑ:    Yπολανθάνει επίσης λεπτή ειρωνεία και σαρκασμός που γίνεται  κάποιες 
φορές αυτοσαρκασμός.   

 -Aπουσιάζει σχεδόν τελείως η περιγραφή της φύσης. 
 ΘΕΑΤΡΙΚΟΤΗΤΑ: -Ο δραματικός μονόλογος (το ποιητικό υποκείμενο απευθύνεται στο 

“εσύ”) και ο διάλογος είναι από τους κύριους αφηγηματικούς τρόπους που χρησιμοποιεί.  Τα 
ποιήματά του χαρακτηρίζονται από θεατρικότητα. Στο έργο του δρουν πρόσωπα/ προσωπεία, 
όπως στο αρχαίο δράμα, πίσω από τα οποία κρύβεται ο ποιητής. Yποδύεται ρόλους. 
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Περιμένοντας τους βαρβάρους / Καβάφης 
      

  — Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι; 
 
        Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα. 
 
— Γιατί μέσα στην Σύγκλητο μια τέτοια απραξία; 
  Τι κάθοντ’ οι Συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε; 
 
        Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα. 
        Τι νόμους πια θα κάμουν οι Συγκλητικοί; 
        Οι βάρβαροι σαν έλθουν θα νομοθετήσουν. 
 
 
—Γιατί ο αυτοκράτωρ μας τόσο πρωί σηκώθη, 
 και κάθεται στης πόλεως την πιο μεγάλη πύλη 
 στον θρόνο επάνω, επίσημος, φορώντας την κορώνα; 
 
        Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα. 
        Κι ο αυτοκράτωρ περιμένει να δεχθεί 
        τον αρχηγό τους. Μάλιστα ετοίμασε 
        για να τον δώσει μια περγαμηνή. Εκεί 
        τον έγραψε τίτλους πολλούς κι ονόματα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

— Γιατί οι δυο μας ύπατοι κ’ οι πραίτορες εβγήκαν 
 σήμερα με τες κόκκινες, τες κεντημένες τόγες· 
 γιατί βραχιόλια φόρεσαν με τόσους αμεθύστους, 
 και δαχτυλίδια με λαμπρά, γυαλιστερά σμαράγδια· 
 γιατί να πιάσουν σήμερα πολύτιμα μπαστούνια 
 μ’ ασήμια και μαλάματα έκτακτα σκαλιγμένα; 
 
        Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα· 
        και τέτοια πράγματα θαμπώνουν τους βαρβάρους. 
 
 
—Γιατί κ’ οι άξιοι ρήτορες δεν έρχονται σαν πάντα 
 να βγάλουνε τους λόγους τους, να πούνε τα δικά τους; 
 
        Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα· 
        κι αυτοί βαρυούντ’ ευφράδειες και δημηγορίες. 
 
— Γιατί ν’ αρχίσει μονομιάς αυτή η ανησυχία 
 κ’ η σύγχυσις. (Τα πρόσωπα τι σοβαρά που εγίναν). 
 Γιατί αδειάζουν γρήγορα οι δρόμοι κ’ η πλατέες, 
 κι όλοι γυρνούν στα σπίτια τους πολύ συλλογισμένοι; 
 
        Γιατί ενύχτωσε κ’ οι βάρβαροι δεν ήλθαν. 
        Και μερικοί έφθασαν απ’ τα σύνορα, 
        και είπανε πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν. 
 
                               __ 
 
 Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους. 
 Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις.  
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ΝΕΟΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ- ΝΕΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ  

2ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 



 
Νεορομαντισμός – Νεοσυμβολισμός (1920-1930) 

  Γύρω στα 1920, κάνουν την εμφάνισή τους ορισμένοι ποιητές 
βαθύτατα επηρεασμένοι απ’ το γαλλικό συμβολισμό, τους 
οποίους συνήθως κατατάσσουμε στη λεγόμενη ομάδα του 
νεοσυμβολισμού. Οι κυριότεροι εκπρόσωποι αυτής της ομάδας 
είναι οι Κώστας Ουράνης, Ναπολέων Λαπαθιώτης, Τέλλος 
Άγρας, Μήτσος Παπανικολάου, Μαρία Πολυδούρη, Κώστας Γ. 
Καρυωτάκης, καθώς και ορισμένοι άλλοι ελάσσονες ποιητές. 

 

 Γεννήθηκε ως αντίδραση στην ψυχρότητα του παρνασισμού 
και αποτελεί  κατά κάποιον τρόπο «επιστροφή» στο 
ρομαντισμό. Για αυτό συχνά χαρακτηρίζεται ως 
νεορομαντισμός. Συνδυάζει την εσωτερικότητα και το λυρισμό 
του ρομαντισμού, χωρίς όμως το στόμφο και την υπερβολική 
αισθηματολογία. Οι ποιητές εισάγουν το χαμηλόφωνο και 
ιδιαίτερα μουσικό τόνο στην ποίησή τους και γίνονται 
εκφραστές κυρίως τραυματικών συναισθημάτων και ψυχικών 
καταστάσεων. 
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• Ο ποιητικός, δηλαδή, νεοσυμβολισμός, ως ποιητική πράξη, εκφράζει το άτομο το 

τραυματισμένο από τη γύρω σκληρή πραγματικότητα, που όμως αποσύρθηκε 

στον εαυτό του και αναζητά τη λύτρωση στη φυγή προς το παρελθόν και στη 

νοσταλγία για ό,τι έχει περάσει και χαθεί οριστικά. Απ’ αυτό το κλίμα της νεο-

ρομαντικής και ουτοπικής νοσταλγίας ξεφεύγει κάπως μόνον ο Καρυωτάκης, ο 

οποίος δε γράφει ποίηση ερήμην της ιστορίας και της τραυματικής 

πραγματικότητας που τον περιβάλλει. Σε αντίθεση με τους άλλους 

νεοσυμβολιστές, γίνεται εκφραστής αυτής της πραγματικότητας που τη σατιρίζει 

και τη σαρκάζει. Γι’ αυτό και είναι ο κορυφαίος ποιητής του νεοσυμβολισμού. 

 Γενιά του ’20: κύρια χαρακτηριστικά της:  
Χαμηλόφωνος λυρισμός, χρηση καθημερινού λεξιλογίου, αίσθηση πίκρας για την απώλεια 
των ιδανικών και απογοήτευσης από την αδιάφορη και μίζερη ζωή της πόλης, νοσταλγία των 
περασμένων και διαθεση φυγής στη φύση και στο πραγματικό ή ονειρικό ταξίδι 
 

Κύρια χαρακτηριστικά της ποιητικής θεματολογίας του Καρυωτάκη: 
-έντονη διάθεση απαισιοδοξίας, θλίψη, άρνηση, τάση για φυγή από την πραγματικότητα, 
αίσθηση του ανικανοποίητου, διάψευση των ελπίδων και των ονείρων. 
-κοινωνική κριτική 

-ειρωνεία, σαρκασμός και αυτοσαρκασμός 2ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 



Η ΘΛΙΨΗ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ –Μ. ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ 
 

      Ἔτσι κι᾿ ἀπόψε ἀνάτειλαν τοῦ δειλινοῦ τὰ ρόδα 

χρυσόχρωμα, ροδένια, πορφυρά, 

ἔστι κι᾿ ἀπόψε σβήνοντας ἐφυλορρόησαν ὅλα 

καθὼς τὰ ξαγναντῶ κάθε φορά. 

Καὶ κάθε μία φορὰ ρουφῶ ἀπὸ τὴν ἀνατολή τους 

ὅλη τὴ ροδοστάλακτη χάρη τους καὶ μεθῶ 

ἀκόμα κι᾿ ἀπ᾿ τὴ σιγανή, τὴν ὑστερνὴ πνοή τους. 

(Ἔτσι, τὴ κάθε μιὰ χαρὰ τὴ χαίρομαι ὅλη ὡς πέρα). 

Μὰ ἔτυχε ἀπόψε βλέποντας τὴ Δύση, νὰ σκεφτῶ 

πὼς τάχατες ἡ ἀγάπη μας θἄσβηνε κάποια μέρα... 

Κι᾿ ὅπως ἀπόψε ἀνάτειλαν τοῦ δειλινοῦ τὰ ρόδα 

χρυσόχρωμα, ροδένια, πορφυρά, 

ὅπως κι᾿ ἀπόψε σβήνοντας φυλορροοῦσαν ὅλα 

εἶχα μιὰ θλίψη τούτη τὴ φορά... 
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«Τι νέοι που φτάσαμεν εδώ» Κ. Καρυωτάκης 
      Τι νέοι που φτάσαμεν εδώ, στο έρμο νησί, στο χείλος 

του κόσμου, δώθε απ' τ' όνειρο και κείθε απ' τη γη! 
Οταν απομακρύνθηκεν ο τελευταίος μας φίλος, 
ήρθαμε αγάλι σέρνοντας την αιώνια πληγή. 

 
      Με μάτι βλέπουμε αδειανό, με βήμα τσακισμένο 

τον ίδιο δρόμο παίρνουμε καθένας μοναχός, 
νοιώθουμε τ' άρρωστο κορμί, που εβάρυνε, σαν ξένο, 
υπόκωφος από μακριά η φωνή μας φτάνει αχός. 

 
      Η ζωή διαβαίνει, πέρα στον ορίζοντα σειρήνα, 

μα θάνατο, καθημερνό θάνατο, με χολή 
μόνο, για μας η ζωή θα φέρει, όσο αν γελά η αχτίνα 
του ήλιου και οι αύρες πνέουνε. Κι είμαστε νέοι, πολύ 

 
      νέοι, και μας άφησεν εδώ, μια νύχτα, σ' ένα βράχο, 

το πλοίο που τώρα χάνεται στου απείρου την καρδιά, 
χάνεται και ρωτιόμαστε τι να 'χουμε, τι να 'χω, 
που σβήνουμε όλοι, φεύγουμ' έτσι νέοι, σχεδόν 
παιδιά! 
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ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ 
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ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 Απουσία λογικού ειρμού – συνειρμική σκέψη 

 Κυριαρχεί το όνειρο / εφιάλτης, η φαντασία, το ασυνείδητο, το παράλογο – Η πραγματικότητα 
΄διαστρέφεται μέσα από τον παραμορφωτικό φακό του ψυχισμού του ποιητή. 

 Ελεύθερος στίχος συχνά κατακερματισμένος - Απουσία στίξης 

 Αιφνίδιοι και παράτολμοι συνδυασμοί λέξεων ενάντια στην ορθολογική και συνηθισμένη χρήση 
των λέξεων 

 Έντονη εικονοπλασία: εικόνες εξωλογικές, πρωτότυπες και υποβλητικές -Τολμηρές μεταφορές, 
παρομοιώσεις, αντιθέσεις, μετωνυμίες 

 Νέα σημασιοδότηση λέξεων (οι λέξεις  ξεφεύγουν από το συνηθισμένο νόημά τους, αποκτούν 
νέα συνυποδηλωτική σημασία) 

 Τα μέσα που χρησιμοποίησε ήταν κυρίως  η αυτόματη γραφή και η  καταγραφή των ονείρων· οι 
πειραματισμοί όμως αυτοί δεν απέδωσαν, γιατί και στις δύο περιπτώσεις η παρέμβαση της 
λογικής ήταν αναπόφευκτη. 
Τελικά, ο υπερρεαλισμός θα καταφύγει σε δυο βασικούς παράγοντες, την τύχη και το 
υποσυνείδητο· όταν δηλαδή ο υπερρεαλιστής ποιητής γράφει, αφήνει το μηχανισμό της τύχης να 
προσδιορίσει τη μορφή του έργου του. Το ποίημα δηλαδή γράφεται χωρίς προκαθορισμένο 
στόχο, κάτω από την επίδραση του υποσυνείδητου, που είναι από τη φύση του φευγαλέο και 
δημιουργεί ζωηρές λεκτικές εντυπώσεις.  
 
Ποιητές που ακολούθησαν τον υπερρεαλισμό 
Ελύτης    Μ Σαχτούρης ,   Α Εμπειρίκος,    Ν Εγγονόπουλος κ.α 
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«Η ΑΠΟΚΡΙΑ» Μίλτου Σαχτούρη 
 

        
 
 Μακριά σ’ έν’ άλλο κόσμο γίνηκε αυτή 
                                                η αποκριά  
το γαϊδουράκι γύριζε μες στους έρημους 

δρόμους 
όπου δεν ανέπνεε κανείς 
πεθαμένα παιδιά ανέβαιναν ολοένα 

στον ουρανό 
κατέβαιναν μια στιγμή να πάρουν τους 

αετούς τους 
                            που τους είχαν ξεχάσει 
έπεφτε χιόνι 
γυάλινος χαρτοπόλεμος 
μάτωνε τις καρδιές 
μια γυναίκα γονατισμένη 
ανάστρεφε τα μάτια της σα νεκρή 
μόνο περνούσαν φάλαγγες στρατιώτες 

εν δυο εν δυο παγωμένα δόντια 
 

 
Το βράδυ βγήκε το φεγγάρι 
αποκριάτικο 
γεμάτο μίσος 
το δέσαν και το πέταξαν στη θάλασσα 
μαχαιρωμένο 
Μακριά σ’ έν’ άλλο κόσμο γίνηκε αυτή 
                                                η αποκριά.  
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