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Ι. Γραμματολογική ένταξη της 
νεωτερικής ή μοντέρνας ποίησης: 

πού, πότε, πώς

• Εμφανίζεται στην Ελλάδα στα χρόνια 
του μεσοπολέμου. Στη δεκαετία του 1920 
εκφράστηκε με το ρεύμα του 
συμβολισμού και στη δεκαετία του 1930 
με τα κινήματα του μοντερνισμού και 
της πρωτοπορίας.



  

Ο μεσοπόλεμοςΜια μεταβατική 
περίοδος 
απογοητεύσεων και 
αλλαγών σε όλους τους 
τομείς, που επηρέασαν 
και τη λογοτεχνία. 
Ο πρώτος παγκόσμιος 
πόλεμος (1914-1918) και 
η κομμουνιστική 
επανάσταση στη Ρωσία 
(1917) συντάραξαν την 
Ευρώπη και όλη την 
ανθρωπότητα 
προκαλώντας μεγάλες 
πολιτικές και κοινωνικές 
ανακατατάξεις. 



  

Διανύει μια περίοδο 
μεγάλων εθνικών, 

πολιτικών και 
κοινωνικών ζυμώσεων. 

• Η Ελλάδα του Η Ελλάδα του 
μεσοπολέμουμεσοπολέμου



  

• Το συγκλονιστικότερο 
γεγονός για την Ελλάδα, 
που άνοιξε μεγάλες 
πληγές και δημιούργησε 
βαθιά πολιτική, 
κοινωνική, ηθική και 
οικονομική κρίση, 
επηρεάζοντας όπως είναι 
φυσικό και τη 
λογοτεχνία, ήταν η 
Μικρασιατική 
Καταστροφή (1922). 



  

 ΙΙ. Παρουσίαση του 
ρεύματος του 
Συμβολισμού



  

Ο συμβολισμόςΟ συμβολισμός

• Είναι λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό 
κίνημα που ξεκίνησε από τη Γαλλία 
γύρω στο 1880 υπό την επίδραση της 
φιλοσοφίας του υποσυνειδήτου και 
επηρέασε σε μεγαλύτερο βαθμό την 
ποίηση και σε μικρότερο τη μουσική 
και τη ζωγραφική («εμπρεσιονισμός ή 
ιμπρεσιονισμός»). 



  

• Το ρεύμα γεννήθηκε ως αντίδραση 
στην ψυχρότητα του παρνασσισμού 
και συνιστά μια «επιστροφή» στη 
ρομαντική ποίηση, γι’ αυτό συχνά 
χαρακτηρίζεται ως 
νεορομαντισμός. Συνδυάζει την 
εσωτερικότητα και την εκλέπτυνση 
του ρομαντισμού, χωρίς το στόμφο 
του. Συγγενεύει επίσης με τον 
αισθητισμό και με τις θεωρίες του 
Πόε, οι οποίες επηρέασαν τον 
Μποτλέρ (1821-1867). 



  

Οι «καταραμένοι» 
ποιητέςΠρώτος στη Γαλλία, ο  

Μποτλέρ θέλησε να 
εφαρμόσει στην ποίηση 
τη μουσικότητα και την 
αοριστία, γι’ αυτό 
θεωρείται «πατέρας» 
του συμβολισμού. Στην 
προσπάθεια του αυτή 
βρήκε μιμητές και 
άλλους «ποιητές της 
παρακμής» ή 
«καταραμένους 
ποιητές» (Μαλαρμέ, 
Βερλέν, Ρεμπό, 
Λαφόργκ, Βαλερί κ.ά.).



  

• Οι συμβολιστές επεδίωξαν να αναδείξουν τη 
μαγεία του ανεξιχνίαστου κόσμου του 
ασυνειδήτου. Για τους συμβολιστές, κάθε 
αίσθημα ή εντύπωση που έχουμε είναι 
μοναδική και ανεπανάληπτη και επομένως 
είναι δύσκολο να αποδοθεί με τη συμβατική 
γλώσσα, αλλά με την ιδιαίτερη γλώσσα των 
συμβόλων. Τα σύμβολα του συμβολισμού 
είναι μεταφορικά σχήματα αποκομμένα από 
τα θέματα τους, γι’ αυτό και με το ρεύμα αυτό, 
η ποίηση έγινε υπαινικτική, αλλά και 
«μοντέρνα». 



  

Τα γνωρίσματα του συμβολισμού

• Κυριότερα γνωρίσματα του συμβολισμού είναι η 
μουσικότητα, η υποβλητικότητα και η 
μελαγχολική διάθεση, που δημιουργούν ένα 
κλίμα ασάφειας και ρευστότητας. Η αυστηρή 
μετρική χαλαρώνει και εισάγεται νέο λεξιλόγιο: 
επιλέγονται οι λέξεις που υποβάλλουν λεπτά, 
τρυφερά συναισθήματα. Τα αντικείμενα του 
εξωτερικού κόσμου γίνονται σύμβολα 
εσωτερικών, ψυχικών καταστάσεων και το 
εννοιολογικό περιεχόμενο του ποιήματος 
περιορίζεται στο ελάχιστο. 



  

 Η συμβολιστική ποίηση στηρίζεται στη μαγεία 
των λέξεων, στις διακυμάνσεις του ρυθμού. 
Εξαιτίας της επιθυμίας των συμβολιστών για 
μουσικότητα και ρευστότητα η μορφή 
«χαλαρώνει» από τους αυστηρούς κανόνες της 
παραδοσιακής ποίησης (ομοιοκαταληξία και 
μέτρο). Οι λέξεις αποσυνδέονται από το νόημά 
τους κι αποκτούν δικό τους ήχο. Ο υπαινιγμός 
και η διακριτική νύξη χρησιμοποιούνται ως μέσα 
του συμβολισμού, γιατί γοητεύουν τη φαντασία. 



  

Ο ελληνικός 
συμβολισμός 

Στην Ελλάδα 
παρατηρούνται 

δύο ομάδες 
συμβολιστών 

ποιητών 

• Η πρώτη ομάδα εμφανίζεται γύρω 
στο 1900-1910 και αντλεί κυρίως 
από τη γενιά του Παλαμά, 
παρουσιάζει όμως σαφείς 
ανανεωτικές τάσεις:  Γ. Καμπύσης, 
Κ. Χατζόπουλος, Σπ. Πασαγιάννης, 
Μ. Μαλακάσης, Λ. Πορφύρας, Ι. 
Γρυπάρης κ.ά. 

• Η δεύτερη ομάδα κάνει την 
εμφάνισή της γύρω στο 1910-1920 
και γράφει ποίηση χαμηλόφωνη 
και αδιέξοδη: Απ. Μελαχρινός, Ρ. 
Φιλύρας, Ναπ. Λαπαθιώτης, Μ. 
Παπανικολάου, Κ. Ουράνης, Κ. 
Καρυωτάκης, Μ. Πολυδούρη, Τ. 
Άγρας, Τ.Κ. Παπατσώνης κ.ά. 



  

Οι νεοσυμβολιστές
Οι συμβολιστές της δεύτερης 
ομάδας (που διακρίνονται 
από τους άλλους με το 
όνομα «νεοσυμβολιστές») 
εκφράζουν μέσα από την 
τέχνη τους γενική κόπωση 
και την αίσθηση του 
ανικανοποίητου. Ανάμεσά 
τους ξεχωρίζει ο Κώστας 
Καρυωτάκης, που, 
αρνούμενος να συμβιβαστεί 
με την υποκρισία γύρω του, 
σαρκάζει το πνεύμα της 
διάλυσης που χαρακτηρίζει 
την εποχή του.



    

Κώστας Καρυωτάκης, «Ένα ξερό Κώστας Καρυωτάκης, «Ένα ξερό 
δαφνόφυλλο…»δαφνόφυλλο…»

Ένα ξερό δαφνόφυλλο την ώρα αυτή θα πέσειΈνα ξερό δαφνόφυλλο την ώρα αυτή θα πέσει
το πρόσχημα του βίου σου, και θ’ απογυμνωθείς,το πρόσχημα του βίου σου, και θ’ απογυμνωθείς,
με δέντρο δίχως φύλλωμα θα παρομοιωθείς,με δέντρο δίχως φύλλωμα θα παρομοιωθείς,
που το χειμώνα απάντησε στου δρόμου εκεί τη μέση.που το χειμώνα απάντησε στου δρόμου εκεί τη μέση.

Κι αφού πια τότε θα ’ναι αργά νέες χίμαιρες να πλάσεις,Κι αφού πια τότε θα ’ναι αργά νέες χίμαιρες να πλάσεις,
ή ακόμη μια επιπόλαιη και συμβατική χαρά,ή ακόμη μια επιπόλαιη και συμβατική χαρά,
θ’ ανοίξεις το παράθυρο για τελευταία φοράθ’ ανοίξεις το παράθυρο για τελευταία φορά
κι όλη τη ζωή κοιτάζοντας ήρεμα θα γελάσεις…κι όλη τη ζωή κοιτάζοντας ήρεμα θα γελάσεις…



    

Ο καρυωτακισμόςΟ καρυωτακισμός

• Μετά την αυτοκτονία του Καρυωτάκη (1928), ο 
«καρυωτακισμός» διαποτίζει τη νεοελληνική 
ποίηση, μια τάση μίμησης της ποίησής του, που 
εκδηλώνεται ως αποστροφή στη ζωή, πεσιμισμός 
και μεμψιμοιρία. 



  

 Το ανανεωτικό ρεύμα του συμβολισμού 
στην Ελλάδα διήρκησε περίπου μέχρι το 
1930. Τα γνωρίσματά του δεν διαφέρουν 
από του ευρωπαϊκού συμβολισμού: 

   Η διακριτική και υποβλητική έκφραση   
των συναισθημάτων

   Ο ποιητικός ρεμβασμός
   Οι θολές και ακαθόριστες εικόνες
   Το κλίμα μελαγχολίας
   Η μουσικότητα του στίχου. 



  

ΙΙΙ. Ο ποιητής: Ναπολέων Λαπαθιώτης 
(1888-1944)

• Γεννήθηκε στην Αθήνα από 
αρχοντική οικογένεια. 
Πήρε καλή μόρφωση και φοίτησε 
στη Νομική Αθηνών, ποτέ όμως 
δεν αξιοποίησε το πτυχίο του 
επαγγελματικά. Μιλούσε 
Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά, 
ήξερε πιάνο και είχε 
παρακολουθήσει μαθήματα 
ζωγραφικής. Στα 17 του χρόνια 
δημοσίευσε το πρώτο του ποίημα 
στο περιοδικό «Νουμάς». 



  

• Ήταν άνθρωπος της νυχτερινής 
περιπλάνησης, των λουλουδιών 
και της  αντισυμβατικής 
συμπεριφοράς και έζησε μια 
ζωή γεμάτη πάθη και 
καταχρήσεις. 

• Νέος, ωραίος, κομψός, 
ονειροπόλος,  αισθησιακός, 
φιλάρεσκος, ευαίσθητος. Όπως 
και ο Oscar Wilde φορούσε 
πάντοτε στην μπουτονιέρα του 
ένα φανταχτερό λουλούδι: 
τύπος μποέμ, δανδή της εποχής.

• Όταν έχασε και τους δύο γονείς 
του, καθώς και την πατρική 
περιουσία, εξανεμίζοντας 
παράλληλα μια από τις πιο 
πλούσιες βιβλιοθήκες, 
αυτοκτόνησε μέσα στο σπίτι του 
το 1944. 



  

ΙV. Η ποίησή του

 Αν και ήταν πολυγραφότατος, όσο ζούσε, 
λόγω του πάθους του για την τελειότητα, 
τύπωσε μόνο μία ποιητική συλλογή με 
τίτλο Τα ποιήματα. Πρώτη επιλογή (1939). 

 Η ποίησή του χαρακτηρίζεται ως 
νεορομαντική και νεοσυμβολιστική με 
αισθητιστικές τάσεις (ποιητής «εστέτ»). 
Από το συμβολισμό δανείζεται  τη μουσική 
άρθρωση του λόγου, αφού ο ποιητής είχε 
ιδιαίτερη σχέση με τη μουσική. 



  

• Είναι ένας ποιητής 
χαμηλόφωνος και τρυφερός, με 
φανερή τάση προς τη 
συγκίνηση και την αναπόληση. 
Έφερε στην ποίηση μια νέα 
ευαισθησία και αβρότητα, 
απαλλάσσοντάς την από τον 
στόμφο των Αθηναίων 
ρομαντικών. Κυριαρχεί σ’ 
αυτήν η αίσθηση του ονείρου, 
του αφηρημένου και του 
φευγαλέου. 



  

Κύρια Κύρια 
γνωρίσματαγνωρίσματα • Το αστικό 

περιβάλλον, ο 
εσωτερικός χώρος, 
η εσωστρέφεια, η 
έντονη 
επεξεργασία του 
στίχου, η 
συμμετρία, η 
σαφήνεια, η 
λιτότητα.



  

V. Το ποίημα: 
Νυχτερινό

- Ανάγνωση

Μονάχη η φλόγα του κεριού μου, 
κι απέναντί μου στο τραπέζι 
θαρρείς το τέλος της προσμένει· 
λίγες στιγμές έχει να ζήσει 
και μες στη νύχτα τρεμοπαίζει, 
σα μια ψυχούλα φοβισμένη...

Απόξω έν’  άγρυπνο φεγγάρι 
με κόπο χάνεται στα χάη 
μιας ατελεύτητης ερήμου... 
Σα να μη θέλει να πεθάνει, 
μ᾿ αναλαμπὲς ψυχομαχάει 
το ετοιμοθάνατο κερί μου...

Και το βαρύθυμο φεγγάρι, 
που χρόνια τώρα έχει σωπάσει, 
και το κερί μου που πεθαίνει 
και, μέσα, η θλιβερὴ ψυχή μου, 
χωρίς αιτία, κι οι τρεις στην πλάση 
είμαστε τόσο λυπημένοι...



  

VI. Διδακτική προσέγγιση

• Η προσέγγιση του 
ποιήματος μπορεί να 
αρχίσει με την 
επισήμανση ότι ο 
Λαπαθιώτης αγαπούσε 
τη νύχτα, το φως του 
φεγγαριού.  

• Στη συνέχεια 
αναζητούμε τον 
κεντρικό θεματικό 
πυρήνα:  

• η αναίτια θλίψη του 
ποιητικού υποκειμένου.

• Τα κυριότερα σύμβολα 
που την εκφράζουν, 
κοινά στους 
(νέο)συμβολιστές:

 Το κερί που 
τρεμοπαίζει

 Το φεγγάρι που 
αργοσβήνει

 Η λυπημένη ψυχή του 
ποιητή.



  

Τα σύμβολα: α) το κερί

Δεσπόζει σε 
όλο το 
ποίημα. 

• Αφιερώνονται σ’ 
αυτό 10 από τους 
18 στίχους του 
ποιήματος.

• Η έμφαση δίνεται 
στη φλόγα που 
τρεμοπαίζει σαν 
να ξεψυχάει.



  

Υπαινιγμός στον θάνατο:

«θαρρείς το τέλος της προσμένει»
 «λίγες στιγμές έχει να ζήσει»
«και μες στη νύχτα τρεμοπαίζει»
«σα μια ψυχούλα φοβισμένη…»
 «μ’ αναλαμπές ψυχομαχάει 
 «το ετοιμοθάνατο κερί μου»
«και το κερί μου που πεθαίνει»



  

β) Το φεγγάρι

• Αγαπημένο σύμβολο της ρομαντικής και 
συμβολιστικής ποίησης, συντροφεύει τους 
ποιητές τις νύχτες της άγρυπνης 
μοναξιάς. Στο ποίημα του Λαπαθιώτη η 
έμφαση δίνεται στη μοναξιά, σιωπή και 
αγρύπνια του φεγγαριού.



  

Ο συμβολισμός του φεγγαριού

Επισημαίνουμε στη δεύτερη στροφή τη 
διεύρυνση του χώρου: από το κλειστό 
σκοτεινό δωμάτιο  μεταβαίνουμε στην 
απεραντοσύνη του σύμπαντος και του 
κόσμου («χάη …. ατελεύτητης ερήμου»).
Το φεγγάρι απεικονίζεται τη στιγμή που 
αργοσβήνει και πάει να χαθεί στην 
απεραντοσύνη του στερεώματος.
Η εικόνα αυτή υποβάλλει την αίσθηση του 
θανάτου. 



  

Η λυπημένη ψυχή του ποιητή

• Τα σύμβολα του κεριού και 
του φεγγαριού, καθώς και 
οι λέξεις «άγρυπνο», 
«κόπος», «χάη», «ερήμου», 
«βαρύθυμο», «έχει 
σωπάσει», «σκοτεινή», 
«λυπημένοι» 
παραπέμπουν συμβολικά 
στη μοναχική, 
κουρασμένη, μελαγχολική 
και πεισιθάνατη διάθεση 
του ποιητικού 
υποκειμένου. 



  

• Στην τρίτη στροφή 
ιδιαίτερα τα 
συναισθήματα του 
ποιητικού υποκειμένου 
είναι: θλίψη, 
απαισιοδοξία για το 
αμείλικτο πέρασμα του 
χρόνου, υπαρξιακή 
αγωνία, συναισθήματα 
που κινούνται στο 
κλίμα του 
«καρυωτακισμού».



  

• Κλείνοντας την προσέγγισή μας, αναζητούμε τα Κλείνοντας την προσέγγισή μας, αναζητούμε τα 
χαρακτηριστικά της συμβολιστικής τεχνοτροπίας: τα χαρακτηριστικά της συμβολιστικής τεχνοτροπίας: τα 
σύμβολα, τη μουσικότητα, την υποβλητικότητα, τις σύμβολα, τη μουσικότητα, την υποβλητικότητα, τις 
φευγαλέες εντυπώσεις, τους υπαινιγμούς, το φευγαλέες εντυπώσεις, τους υπαινιγμούς, το 
περιορισμένο εννοιολογικό περιεχόμενο, τη χαλαρή περιορισμένο εννοιολογικό περιεχόμενο, τη χαλαρή 
μετρική κ.ά., καθώς και τις επιδράσεις από τον μετρική κ.ά., καθώς και τις επιδράσεις από τον 
ρομαντισμό (φεγγάρι, μελαγχολία, σιωπή, θάνατος ρομαντισμό (φεγγάρι, μελαγχολία, σιωπή, θάνατος 
κ.ά.).κ.ά.).



  

VII. Ασκήσεις εμπέδωσης

 Οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν και άλλα 
ποιήματα της συμβολιστικής τεχνοτροπίας από το 
βιβλίο τους και τα επισημάνουν ομοιότητες και 
διαφορές. Εναλλακτικά, επεξεργάζονται τα παρακάτω 
κείμενα:



  

Παράλληλα κείμεναΚ.Π. Καβάφης, «Κεριά» 

Του μέλλοντος η μέρες στέκοντ’ εμπροστά μας
σα μια σειρά κεράκια αναμμένα −
χρυσά, ζεστά, και ζωηρά κεράκια.

Η περασμένες μέρες πίσω μένουν,
μια θλιβερή γραμμή κεριών σβυσμένων·
τα πιο κοντά βγάζουν καπνόν ακόμη,
κρύα κεριά, λυωμένα, και κυρτά.

Δεν θέλω να τα βλέπω· με λυπεί η μορφή των,
και με λυπεί το πρώτο φως των να θυμούμαι.
Εμπρός κυττάζω τ’ αναμμένα μου κεριά.

Δεν θέλω να γυρίσω να μη διω και φρίξω
τι γρήγορα που η σκοτεινή γραμμή μακραίνει,
τι γρήγορα που τα σβυστά κεριά πληθαίνουν. 



  

Ν. Λαπαθιώτης, 
«Νυχτερινό»

Ένα φεγγάρι πράσινο, μεγάλο,
που λάμπει μες τη νύχτα, -τίποτ  άλλο.᾿

Μια φωνή, που γρικιέται μες στο σάλο
και που σε λίγο παύει, -τίποτ  άλλο.᾿

Πέρα, μακριά, κάποιο στερνό σινιάλο
του καραβιού που φεύγει, -τίποτ  άλλο.᾿

Και μόνον ένα παράπονο μεγάλο,
στα βάθη του μυαλού μου. -Τίποτ  άλλο.᾿



    

ΣύγκρισηΣύγκριση

 Κοινό μοτίβο στο ποίημα του Λαπαθιώτη και του Κοινό μοτίβο στο ποίημα του Λαπαθιώτη και του 
Καβάφη είναι το κερί: και στα δύο ποιήματα Καβάφη είναι το κερί: και στα δύο ποιήματα 
εκφράζεται η θλίψη του ποιητή για το χρόνο που εκφράζεται η θλίψη του ποιητή για το χρόνο που 
φεύγει και τη ζωή που οδεύει προς το τέλος της. φεύγει και τη ζωή που οδεύει προς το τέλος της. 
Το φεγγάρι εμφανίζεται και στο άλλο, ομότιτλο, Το φεγγάρι εμφανίζεται και στο άλλο, ομότιτλο, 
ποίημα του Λαπαθιώτη συνδεδεμένο και πάλι με ποίημα του Λαπαθιώτη συνδεδεμένο και πάλι με 
τη μοναξιά και τη σιωπή, καθώς και με τη θλίψη τη μοναξιά και τη σιωπή, καθώς και με τη θλίψη 
του ποιητή.του ποιητή.
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