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ΔΙΑΚΡΙΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ – ΜΟΝΣΕΡΝΑ/ΝΕΩΣΕΡΙΚΗ  ΠΟΙΗΗ 

Ειδικϊ ςτην Ελλϊδα η νεωτερικό πούηςη καθιερώθηκε µϋςα ςτη δεκαετύα του 1930. Για 

πολλούσ αφετηρύα όταν η πρώτη ποιητικό ςυλλογό του Γ. ΕΥΕΡΗ «τροφό» το 1931. 

Σο πϋραςµα από τη µια µορφό πούηςησ ςτην ϊλλη δεν ςυντελϋςτηκε απότοµα· εύχε 

προετοιµαςτεύ ςταδιακϊ µε ποιητϋσ που χωρύσ να εύναι νεωτερικού υπονόµευςαν όλα 

ςχεδόν τα παραδοςιακϊ ςτοιχεύα (Καβϊφησ, Καρυωτϊκησ). 

 

Παραδοςιακό 
Δεςμευτικού κανόνεσ 

Διαφορέσ Μοντϋρνα 
Τπϋρβαςη των κανόνων 

 
 

 ΄Εμμετροσ ςτύχοσ 
 ςεβαςμόσ ςτο μϋτρο, την 

ομοιοκαταληξύα 

Ομοιοκαταλη
ξία 

 
 ςτύχοσ ελεύθεροσ 
 ϋλλειψη μϋτρου, ομοιοκαταληξύασ 
 Ανομοιομορφύα ςτροφών, ςτύχων & 

ςυλλαβών 
 
χωριςμόσ του ποιόματοσ ςε 
ςτροφϋσ με ύςο αριθμό ςτύχων και 
ύςο αριθμό ςυλλαβών ςε κϊθε ςτύχο 
αποφυγό διαςκελιςμών 

τροφέσ  
ςυχνϊ το πούημα προςεγγύζει τον πεζό 
λόγο 
 

 
 Ο τύτλοσ του ποιόµατοσ 

φανερώνει το περιεχόµενο του 
ποιόµατοσ (προώδεαςτικόσ-
δηλωτικόσ) 
 

 Λογικό ανϊπτυξη του θϋματοσ  
 Ξεκϊθαρη διατύπωςη των 

νοημϊτων 
 Ο τρόποσ που παρουςιϊζουν τα 

νοόματα δεν αμφιςβητεύ τη 
λογικό μασ ό τον κόςμο γύρω 
μασ και όςα γνωρύζουμε γι’ 
αυτόν 
 

 Οι εικόνεσ βαςύζονται ςτα 
δεδομϋνα τησ εμπειρύασ 

Σίτλοσ 
 
 
 

Περιεχόμενο 
 
 
 

 
 Ο τύτλοσ ςυχνϊ εύναι 

προβληµατικόσ, νοηµατικϊ 
ανενεργόσ. Σο κεντρικό θϋμα δεν 
δηλώνεται ρητϊ, υπονοεύται 
 

 Κυριαρχούν οι ςυνειρμού 
 Σα νοόµατα δεν εύναι ξεκϊθαρα, το 

θϋµα δεν αποκαλύπτεται εύκολα, 
εύναι δυςνόητη πούηςη. 

 Παρατηρούνται φαινόμενα 
ςυμπύκνωςησ, αφαύρεςησ, 
ελλειπτικότητασ, ερμητικότητασ 

 κυριαρχύα τησ εικόνασ 
 Ο αναγνώςτησ  ανακαλύπτει μόνοσ 

του το νόημα προςπερνώντασ τισ 
γλωςςικϋσ δυςκολύεσ 

 
αλληλουχύα νοημϊτων 

Οργάνωςη 
Νοηματική 
αλληλουχία 

 
 κατϊργηςη κϊθε λογικόσ 

αλληλουχύασ ςε ό,τι αφορϊ το 
νόημα, που παραμϋνει κρυμμϋνο. 

 Υρϊςεισ ελλειπτικϋσ 
 
Σόρηςη ποιητικών, γραμματικών 
και ςυντακτικών κανόνων. 
 

  
 Απόκλιςη από τουσ 
γραμματικοςυντακτικούσ κανόνεσ 
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Διατόρηςη του νοόµατοσ των 
λϋξεων 

ημαςία των 
λέξεων 

 πολυςημύα των λϋξεων / αςϊφεια 
 οι λϋξεισ αποκτούν καινούριο 

νόημα 
 Λϋξεισ-ςύμβολα εννοιών 

 
 προςεκτικό επιλογό λϋξεων 

(αποφεύγονται οι 
«αντιποιητικϋσ» 
 

 προςπϊθεια ώςτε το πούημα να 
απϋχει πολύ από τον 
καθημερινό λόγο και φυςικϊ 
τον πεζό λόγο 

Γλώςςα  Φρόςη καθημερινόσ γλώςςασ. Ο 
νεωτερικόσ ποιητόσ δεν επιδιώκει 
τη χρόςη εντυπωςιακών, ςπϊνιων 
και ποιητικών λϋξεων. χρόςη 
λϋξεων και από τον καθημερινό 
λόγο (αντιποιητικϋσ) 
 

 Μπορεύ να γρϊψει κϊποιοσ πούηςη 
με οποιαδόποτε λϋξη 

 
επιμονό ςτα ςχόματα λόγου και ςτα 
εκφραςτικϊ μϋςα 
 

Εκφραςτικά 
μέςα 

 
 ςχόματα λόγου που αμφιςβητούν 

την κοινό λογικό. 
 Πρωτότυποι ςυνδυαςµού λϋξεων: 

λϋξεισ που φαύνονται αταύριαςτεσ 
ςυνδϋονται και ςυςχετύζονται για 
να εκφρϊςουν νοόματα  

 τολμηρέσ μεταφορέσ κι εικόνεσ. 
 
Κανονικό χρόςη ςηµεύων ςτύξησ. 

ημεία ςτίξησ  
Η ςτίξη γύνεται χαλαρή, χρηςιμοποιεύ
ται αναπάντεχα ό δεν υφίςταται κα
θόλου.  Αςτιξύα ό χαλαρό ςτύξη. 

 
Τπϊρχει λυρικότητα ςτο λόγο 
Λυριςμόσ: ϋκφραςη ςυναιςθημϊτων 

Λυρικότητα  
Η λυρικότητα τησ παραδοςιακόσ 
πούηςησ απουςιάζει, καθώσ εδώ 
δύνεται ϋμφαςη ςτη δραματικότητα 

 
η αιςθητικό απόλαυςη μϋςα από 
την τόρηςη ςυμβϊςεων 

κοπόσ  
Αιςθητικό απόλαυςη 
Τποκειμενικό πρόςληψη-ερμηνεύα 
από τον αναγνώςτη-
αποκωδικοπούηςη ςυμβόλων 

 

Παραδεύγματα http://alexgger.blogspot.com/2012/11/blog-post_5.html 

Παραδεύγματα ερωτόςεων και απαντόςεων 

https://latistor.blogspot.com/2014/02/blog-post_4.html 

Λογοτεχνικϊ ρεύματα https://deyteros.com/texnotropies/ 

 Κλαςικιςμόσ 
 Μοντερνιςμόσ 
 Μπιτ γενιϊ 
 Νατουραλιςμόσ 
 Νεορεαλιςμόσ 
 Παρναςςιςμόσ 
 Ρεαλιςμόσ 
 Ρομαντιςμόσ 
 ουρεαλιςμόσ ό υπερρεαλιςμόσ 
 υμβολιςμόσ 
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