
ΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΣ: 

 

 Ως νεοκλασικισµός επικρατεί στην Ιταλία από τα τέλη του 18
ου

 αιώνα και 

διαµόρφωσε πνευµατικά τη γενιά του ∆ιονύσιου Σολωµού και του Ανδρέα Κάλβου. 

Κυριαρχεί στην Επτανησιακή Σχολή, αλλά διαφέρει από το καθαρά κλασικιστικό 

ιδεώδες του 17
ου

 αιώνα, επειδή πλέον οι Επτανήσιοι έχουν δεχθεί και προροµαντικά 

στοιχεία.  

 Χαρακτηριστικά του κλασικισµού είναι οι σταθεροί κλασικοί κανόνες, 

δηλαδή η ισορροπία, η αρµονία, η τελειότητα για τη σύνθεση επικών, δραµατικών 

και λυρικών ποιηµάτων µε υψηλή καλλιτεχνική στάθµη. Σε θεµατικό επίπεδο, το 

λαµπρό ελληνικό παρελθόν συνδέεται µε το ηρωικό και ταραγµένο παρόν του 

εθνικού αγώνα, ενώ η ανάµνηση της κλασικής παιδείας και των αξιών της τροφοδοτεί 

το πάθος της εθνικής αποκατάστασης.  

 

ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ 

 

Ο ροµαντισµός κυριαρχεί από τα τέλη του 18ου αιώνα ως και τα µέσα 

περίπου του 19ου αιώνα στις ευρωπαϊκές χώρες, ενώ µε κάποια καθυστέρηση 

εµφανίζεται και στην Ελλάδα. Ο ροµαντικός ποιητής συγκρούεται µε τον κλασικισµό 

και το ορθολογικό πνεύµα του διαφωτισµού. Αµφισβητεί όλους τους κανόνες, την 

τυποποίηση, τις ηθικές αξίες του κλασικού παρελθόντος και γενικά την παράδοση. 

Στη θέση όλων αυτών τοποθετεί το συναίσθηµα και τη φαντασία, το απόλυτο και το 

υπερβολικό, το συγκινησιακό και το ιδανικό. Ο δηµιουργός αισθάνεται πλέον 

απόλυτα ελεύθερος να αποκαλύψει µέσα από την τέχνη την προσωπική του ιδιοφυΐα 

και κάθε του διαίσθηση. Όλα αυτά οδηγούν το ροµαντισµό στα παράδοξο και το 

µυστηριώδες, το όνειρο, το υπερφυσικό και τον εξωτισµό, το ασαφές και το 

συγκεχυµένο, σε συνδυασµό µε µια διάχυτη µελαγχολία και απαισιοδοξία, καθώς και 

µια νοσταλγική διάθεση για τα περασµένα (όχι όµως για το κλασικό παρελθόν).  

Από πλευράς µορφής, καταργούνται πολλοί παραδοσιακοί κανόνες και 

βλέπουµε ποιητικό ρυθµό στην πεζογραφία ή το αντίστροφο, το λεξιλόγιο 

διευρύνεται και η εικόνα µετατρέπεται σε βασικό στοιχείο του έργου, µαζί µε τον 

έντονο ρυθµό και τα ηχητικά τεχνάσµατα. Στη θεµατογραφία υπάρχει µια ιδιαίτερη 

εµµονή στο «εγώ» του δηµιουργού ή του ήρωα, ένας έντονος δηλαδή ατοµικισµός 

και εγωκεντρισµός. η προσωπική εµπειρία της φύσης, ο θεός, η περιπέτεια, ο έρωτας 



(συνήθως µελαγχολικός ή καταδικασµένος), ο ηρωισµός και οι αγώνες για την 

ελευθερία. Οι ροµαντικοί αρέσκονται στη χρησιµοποίηση υποβλητικών σκηνικών. Ο 

ροµαντισµός ενδιαφέρεται για τη σύνδεση τέχνης και ζωής. Γι’ αυτό και αγκαλιάζει 

τους αγώνες των λαών για ελευθερία, δηµοκρατία και εθνική ανεξαρτησία, πιστεύει 

στα ιδανικά της επανάστασης και γενικά επιδιώκει την πολιτική δράση. 

Καλλιεργώντας το πάθος, την περιπέτεια, ο ροµαντισµός δίνει την ευκαιρία στους 

Ευρωπαίους να ανακαλύψουν µακρινές περιοχές.  

Στη νεοελληνική λογοτεχνία ο ροµαντισµός κυριαρχεί ανάµεσα στα χρόνια 

1830-1880. Γρήγορα θα ξεπέσουν σε µια πολύ επιτηδευµένη µελαγχολία και 

προσποιητή ερωτική θλίψη, ενώ οι πατριωτικές τους εξάρσεις θα συνοδεύονται από 

µεγαλοστοµία και βερµπαλισµό. Η χρήση της καθαρεύουσας ως µοναδικής 

κατάλληλης για την τέχνη γλώσσας, θα τους φέρει πολύ πιο κοντά στην παράδοση 

παρά στην ανανέωση, ενώ θα τους οδηγήσει σε πολυλογία, αµετροέπεια, υπερβολή 

και αβασάνιστη στιχουργία.  

Εκπροσωπείται κυρίως από τη λεγόµενη Παλαιά Αθηναϊκή Σχολή ή τους 

Φαναριώτες. Παναγιώτη και Αλέξανδρο Σούτσο, Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή, 

∆ηµήτριο Παπαρρηγόπουλο, Ιωάννη Καρασούτσα, Γεώργιο Ζαλοκώστα, Θεόδωρο 

Ορφανίδη, Σπυρίδωνα Βασιλειάδη, Αχιλλέα Παράσχο. Κάποια ροµαντικά στοιχεία 

µπορούµε να βρούµε στην ποίηση Επτανήσιων ποιητών. ∆ιονύσιος Σολωµός, 

Ανδρέας Κάλβος, Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. Μάλιστα, κατά ένα περίεργο τρόπο σε 

αυτούς έχουµε την πιο υγιή και επιτυχηµένη εκµετάλλευση των ροµαντικών αυτών 

στοιχείων. Ο ροµαντισµός είναι αυτός που αναλαµβάνει να δώσει διέξοδο και στην 

άλλη του διάσταση, τη συναισθηµατική – ψυχολογική. Ο ροµαντισµός έφτασε πολλές 

φορές όχι µόνο στην υπερβολή αλλά και στην αποτυχία ως προς το αισθητικό και 

καλλιτεχνικό αποτέλεσµα.  

ΠΡΟΣΟΧΗ! ∆ιαφορές ροµαντισµού της Παλαιάς Αθηναϊκής Σχολής και της 

Επτανησιακής Σχολής! 

 

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ 

 

Τον Σεπτέµβριο του 1886, ο Γάλλος ποιητής Jean Moreas (πρόκειται για τον 

ελληνικής καταγωγής Ιωάννη Παπαδιαµαντόπουλο) δηµοσιεύει το µανιφέστο του 

συµβολισµού, που θα κυριαρχήσει στη γαλλική ποίηση ως και τις πρώτες δεκαετίες 

του 20ου αιώνα. Για τον συµβολιστή ποιητή, ο εξωτερικός κόσµος δεν έχει κανένα 



ποιητικό ενδιαφέρον, ωστόσο τα πράγµατα αυτού του κόσµου η ποίηση µπορεί να τα 

χρησιµοποιήσει ως διαµεσολαβητές, ως σύµβολα για να φτάσει στο αληθινό της 

αντικείµενο: στην έκφραση ιδεών, ψυχικών ή νοητικών καταστάσεων, 

συναισθηµάτων κ.τ.λ., µε άλλα λόγια, στο ασυνείδητο και στο µυστήριο του 

εσωτερικού µας κόσµου.  

Τα χαρακτηριστικά του: η προσπάθεια απόδοσης των ψυχικών καταστάσεων 

µε τρόπο έµµεσο και συµβολικό. Μια υπαινικτική και υποβλητική χρήση της 

γλώσσας, σε συνδυασµό µε µια διαισθητική σύλληψη των πραγµάτων και µια 

αφθονία εικόνων και µεταφορών. Η αποφυγή της σαφήνειας και η προσπάθεια για τη 

δηµιουργία ενός κλίµατος ρευστού, συγκεχυµένου, ασαφούς και θολού, µε µια 

διάθεση ρεµβασµού, µελαγχολίας και ονειροπόλησης. Η έντονη πνευµατικότητα, ο 

ιδεαλισµός και ο µυστικισµός. Η προσπάθεια να ταυτιστεί η ποίηση µε τη µουσική, 

µε την έντονη µουσικότητα και τον υποβλητικό χαρακτήρα του στίχου. Οι πολλές 

τεχνικές, µορφολογικές και εκφραστικές καινοτοµίες: χαλαρή οµοιοκαταληξία, 

ανοµοιοκατάληκτος ή ελεύθερος στίχος, πολλά και πρωτότυπα σχήµατα λόγου, 

ιδιόρρυθµη σύνταξη, νέο λεξιλόγιο. Ο περιορισµός του νοηµατικού περιεχοµένου του 

ποιήµατος στο ελάχιστο: η ποίηση απαλλάσσεται από κάθε φιλοσοφικό και ηθικο-

διδακτικό στοιχείο, καθώς και από ρητορισµούς ή θέµατα του δηµόσιου βίου. Το 

ποίηµα δεν έχει πλέον ως στόχο τη µίµηση της φύσης, του εξωτερικού κόσµου ή της 

πραγµατικότητας αλλά τη δηµιουργία ενός άλλου, διαφορετικού, ποιητικού 

περιεχοµένου. Το νέο ρεύµα κάνει την εµφάνισή του στη νεοελληνική λογοτεχνία στα 

πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, λίγο µετά τον παρνασσισµό. Οι Έλληνες ποιητές 

κυρίως οικειοποιούνται δύο βασικές αρχές: Τον υπαινικτικό και υποβλητικό 

χαρακτήρα της ποίησης, που στρέφει νου και αισθήµατα προς την υψηλότερη σφαίρα 

των ιδεών. Και την αίσθηση του ποιητή ότι όταν κάποιος µπορέσει να φτάσει σε αυτή 

τη σφαίρα, θεωρεί πλέον την πραγµατικότητα ως έναν ταπεινό τόπο µελαγχολίας και 

απελπισίας.  

Οι αυθεντικοί συµβολιστές στη χώρα µας είναι ελάχιστοι: Γιάννης Καµπύσης, 

Σπήλιος Πασαγιάννης και Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, προσπάθησε να εφαρµόσει 

το συµβολισµό στην πεζογραφία µε το µυθιστόρηµα Το φθινόπωρο (1917). 

Συµβολιστικά στοιχεία µπορούµε να αναγνωρίσουµε στους: Λορέντζο Μαβίλη, 

Ιωάννη Γρυπάρη, Λάµπρο Πορφύρα, Κωστή Παλαµά. Στα 1920 κάνουν την 

εµφάνισή τους ορισµένοι ποιητές τους οποίους συνήθως εντάσσουµε στη λεγόµενη 



οµάδα του νεοσυµβολισµού. Κώστας Ουράνης, Ναπολέων Λαπαθιώτης, Τέλλος 

Άγρας, Κώστας Καρυωτάκης, Μαρία Πολυδούρη.  

Όλοι αυτοί, κυρίως στο διάστηµα της δεκαετίας 1920-1930 γίνονται 

συντελεστές ορισµένων ουσιαστικών αλλαγών: αποµακρύνονται και αποδεσµεύονται 

από την παλαµική µεγαλοστοµία και από τον ποιητικό ρητορισµό. Εισάγουν το 

χαµηλόφωνο και ιδιαίτερα µουσικό τόνο στην ποίησή τους και γίνονται εκφραστές 

κυρίως τραυµατικών συναισθηµάτων και ψυχικών καταστάσεων. Είναι οπαδοί του 

χαµηλού και ήπιου λυρισµού, που εκφράζει κυρίως τους εσωτερικούς ψυχικούς 

κυµατισµούς του µεµονωµένου και µοναχικού ατόµου. 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.  

 

ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ 

 

Ο ρεαλισµός, η προσπάθεια δηλαδή για µια όσο το δυνατόν πιο πιστή και 

αντικειµενική απόδοση του εξω-κειµενικού κόσµου, υπήρχε ανέκαθεν στη 

λογοτεχνία. Τον όρο αυτό χρησιµοποιούµε για να εκφράσουµε µια τεχνοτροπία που 

εµφανίστηκε στα µισά του 19ου αιώνα. Εκδηλώνεται αρχικά στη Γαλλία, µε πρώτο 

εκπρόσωπο τον Gustav Flaubert µε το µυθιστόρηµα Μαντάµ Μποβαρί.  

Η λογοτεχνία θέτει πλέον ως πρώτο στόχο της την πιστή απόδοση της 

πραγµατικότητας, όπως βέβαια την αντιλαµβάνεται και τη βιώνει ο δηµιουργός. Οι 

ρεαλιστές καλλιεργούν κυρίως το είδος του µυθιστορήµατος και θεωρητικά 

επιδιώκουν την αντικειµενικότητα. Για το ρεαλιστικό µυθιστόρηµα, θετικά στοιχεία 

θεωρούνται η αληθοφάνεια και η πειστικότητα. Οι συγγραφείς δε στοχεύουν καθόλου 

στον εντυπωσιασµό αλλά αφήνουν την πραγµατικότητα να µιλήσει από µόνη της. 

Επιλέγουν θέµατα οικεία στον αναγνώστη και σε γενικές γραµµές συνηθισµένα, 

προβάλλοντας τις εµπειρίες της καθηµερινής ζωής.  

Με συγγραφείς όπως ο Ντοστογιέφσκι, έχουµε το λεγόµενο ψυχολογικό ρεαλισµό. 

Από την άλλη όταν ο συγγραφέας επιµένει κυρίως στην απεικόνιση των κοινωνικών 

σχέσεων γεννιέται ο κοινωνικός ρεαλισµός. Ακραία µορφή του ρεαλισµού ο 

σοσιαλιστικός ρεαλισµός, καθιερώθηκε στη Σοβιετική Ένωση από το 1934 και µετά, 

µε απόφαση του κόµµατος. Στη νεοελληνική λογοτεχνία ο ρεαλισµός εµφανίζεται στο 

δεύτερο µισό του 19ου αιώνα. Πρόδροµοι τα µυθιστορήµατα Θάνος Βλέκας του 



Παύλου Καλλιγά και Πάπισσα Ιωάννα του Εµµανουήλ Ροΐδη, 1855 και 1866 

αντίστοιχα. Στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι, αγνώστου 1870, και ο Λουκής Λάρας του 

∆ηµήτριου Βικέλα το 1879, τα πρώτα ρεαλιστικά αφηγήµατα στη νεοελληνική 

λογοτεχνία. Στη συνέχεια από την εποχή της ηθογραφίας και µετά, η νεοελληνική 

λογοτεχνία καλλιεργεί συστηµατικά το ρεαλισµό σε όλες του τις µορφές.  

 

ΗΘΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Η ηθογραφία αποτελεί µια τάση της νεοελληνικής πεζογραφίας, ξεκινά λίγο 

µετά το 1880 και συνεχίζεται ως και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Τα 

ηθογραφικά κείµενα έχουν ως στόχο την όσο το δυνατόν πιο πιστή παρουσίαση της 

ζωής στην ελληνική ύπαιθρο και στο ελληνικό χωριό, µε τις τοπικές παραδόσεις, τα 

ήθη και τα έθιµα, καθώς και τις συνήθειες, το χαρακτήρα και τη νοοτροπία του απλού 

ελληνικού λαού, ήρωες πάντα οι απλοί άνθρωποι της υπαίθρου. Η ηθογραφία είναι 

ένα φαινόµενο καθαρά ελληνικό, η ελληνική εκδοχή του ρεαλισµού. Έχει επηρεαστεί 

από την επιστήµη της λαογραφίας, που αρχίζει να αναπτύσσεται στη χώρα µας από το 

1870 και µετά, µε κυριότερο εκπρόσωπο το Νικόλαο Πολίτη. Το έδαφος 

προετοιµάζεται µε το διήγηµα (σήµερα θεωρείται νουβέλα) του ∆ηµήτριου Βικέλα 

Λουκής Λάρας του 1879.  

Η ηθογραφία γεννιέται το 1883 όταν το περιοδικό Εστία προκηρύσσει 

διαγωνισµό για τη συγγραφή διηγήµατος µε θέµα ελληνικό. Μέσα στην πενταετία 

1883-1888 εµφανίζονται όλοι οι σηµαντικοί εκπρόσωποι της ηθογραφίας, καταρχήν ο 

Γεώργιος Βιζυηνός που θεωρείται ο βασικός εισηγητής του ηθογραφικού 

διηγήµατος καθώς και: Ο Γεώργιος ∆ροσίνης, Μιχαήλ Μητσάκης, Αλέξανδρος 

Παπαδιαµάντης, Κώστας Κρυστάλλης, Ανδρέας Καρκαβίτσας, Χρήστος 

Χρηστοβασίλης, Ιωάννης Κονδυλάκης, Γρηγόριος Ξενόπουλος, Γιάννης 

Βλαχογιάννης, Αργύρης Εφταλιώτης.  

Γνωρίσµατα: Ένας έντονος λυρισµός, και εµπνέονται συνήθως από τα 

προσωπικά βιώµατα και τις εµπειρίες των ίδιων των συγγραφέων. Με πλαίσιο τον 

τόπο καταγωγής τους. Εθιµογραφία, λαογραφία, αναλυτική καταγραφή των εθίµων 

και των ηθών του λαού. Απεικόνιση της ζωής στην ύπαιθρο και το χωριό, στα τέλη 

του 19ου αιώνα, αυτή είναι η κυρίαρχη εικόνα ελληνικής ζωής (η αστική ζωή δεν έχει 

πραγµατικά αρχίσει). Η γενιά του 1880 συνδέεται µε το γλωσσικό ζήτηµα, στο 

οποίο πήρε θέση υπέρ του δηµοτικισµού. Σε αυτό βοήθησε και το γεγονός ότι οι 



ήρωες είναι άνθρωποι του λαού και φυσικά µιλούν µεταξύ τους στη δηµοτική, 

χρησιµοποιώντας τους γλωσσικούς ιδιωµατισµούς τους. Άλλοι έδωσαν σπουδαία 

έργα και οδήγησαν σταδιακά στο πέρασµα από την ηθογραφία προς το ρεαλισµό και 

το νατουραλισµό. ∆ιάφορα ηθικοπλαστικά διδάγµατα, συστηµατική καλλιέργεια ενός 

πατριωτικού φρονήµατος και µιας εθνικής ιδεολογίας.  

 

ΝΑΤΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ 

 

Ο νατουραλισµός εµφανίζεται στη Γαλλία, τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, 

εισηγητής και εκπρόσωπος ο Emil Zola. Συνδέεται αποκλειστικά µε το µυθιστόρηµα 

και αποτελεί την πιο ακραία εκδοχή του ρεαλισµού. Επιλέγει απλά θέµατα από την 

καθηµερινή ζωή, προσπαθεί να µιµηθεί, να αναπαραστήσει δηλαδή πιστά την 

πραγµατικότητα. Ασκεί κριτική απέναντι στην κοινωνία της εποχής, η οποία στο 

νατουραλισµό γίνεται ο πρώτος στόχος και εµφανίζεται πραγµατικά πολύ σκληρή. 

Καταγγέλλει µέσα από το έργο την κοινωνική εξαθλίωση, τις απαράδεκτες 

συνθήκες. Η κοινωνία µας δεν είναι αντάξια του ανθρώπου, στα έργα τους 

υπερτονίζουν τις πιο αρνητικές και άσχηµες καταστάσεις της ζωής. Φιλοδοξούν να 

προκαλέσουν την έντονη αντίδραση του κοινού. Επιδιώκουν την πιστή, τη 

φωτογραφική σχεδόν απόδοση της πραγµατικότητας. Οι εξαντλητικές περιγραφές, 

λοιπόν, χωρών, ανθρώπων, καταστάσεων. Η επιλογή ιδιαίτερα προκλητικών θεµάτων 

από το περιθώριο της κοινωνικής ζωής. Οι ήρωες, οι απόκληροι, τα θύµατα της 

κοινωνίας, οι καταπιεσµένοι. Επιµένουν στους τρόπους µε τους οποίους 

διαµορφώνεται η συµπεριφορά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν έχει πολλά περιθώρια 

επιλογής και δρα κάτω από συνεχείς καταναγκασµούς. Νατουραλιστικά στοιχεία 

συναντάµε σε πολλά πεζά έργα της εποχής (τέλη 19ου αιώνα – αρχές 20ου) µε 

κυριότερο το Ζητιάνο του Ανδρέα Καρκαβίτσα.  

 

ΠΑΡΝΑΣΣΙΣΜΟΣ 

 

Ο παρνασσισµός είναι ένα λογοτεχνικό κίνηµα που εµφανίζεται στη Γαλλία 

γύρω στα µέσα του 19ου αιώνα, ως αντίδραση προς το ροµαντισµό. Ο 

παρνασσισµός δίνει µεγάλη σηµασία στην ακρίβεια της έκφρασης, στη 

λεπτοµέρεια, προσπαθεί να καλλιεργήσει µιαν απρόσωπη και αντικειµενική ποίηση, 

εκφράζοντας το επιστηµονικό πνεύµα της εποχής. Σε ό,τι αφορά την επεξεργασία του 



στίχου σέβεται τους ρυθµικούς, µετρικούς και στιχουργικούς κανόνες, καθώς και την 

οµοιοκαταληξία και γενικά ενδιαφέρεται υπερβολικά για τη µορφή. Οι παρνασσικοί 

ποιητές αντλούν τα θέµατά και τις εικόνες από τη µυθολογία και την ιστορία, 

αναζητούν την έµπνευση στους χαµένους πολιτισµούς της αρχαιότητας, ιδίως στον 

ελληνικό και τον ινδικό. Αυτό που τελικά επιδιώκουν είναι η απουσία κάθε 

συναισθήµατος, πάθους ή έντασης. Θέλουν να εκφράσουν την ηρεµία, τη γαλήνη, την 

απάθεια, υιοθετούν την πλαστικότητα και την αρµονία της κλασικής τέχνης. Το 

ποίηµα πρέπει να έχει την οµορφιά ενός αρχαίου αγάλµατος. Στην προσπάθειά τους 

να καλλιεργήσουν το απόλυτα ισορροπηµένο και ψυχρό ποιητικό τόνο, 

δηµιούργησαν µια ποίηση χωρίς αληθινή ζωή ή ανθρώπινη παρουσία.  

Σε ό,τι αφορά τη νεοελληνική λογοτεχνία, ο παρνασσισµός κάνει την 

εµφάνισή του µε την ποιητική γενιά του 1880, τη λεγόµενη Νέα Αθηναϊκή Σχολή. 

Εµφανίζεται και εδώ ως αντίδραση στο ροµαντισµό, µε όλα τα χαρακτηριστικά του 

γαλλικού παρνασσισµού και τα θετικά και τα αρνητικά. Ο παρνασσισµός αρνείται 

την καθαρεύουσα και στρέφεται προς τη δηµοτική. Παρνασσικά ποιήµατα έγραψαν 

κυρίως: Κωστής Παλαµάς, Ιωάννης Γρυπάρης, Γεώργιος ∆ροσίνης, Ν. Καµπάς, 

Αριστοµένης Προβελέγγιος, και οι µεταγενέστεροι Άγγελος Σικελιανός, Κώστας 

Βάρναλης. Με τον παρνασσισµό η ελληνική ποίηση επανέρχεται σε µια ισορροπία, 

µετά το ξέφρενο συναισθηµατικό και πολύ συχνά αρρωστηµένο ξέσπασµα του 

ροµαντισµού. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η υιοθέτηση της δηµοτικής γλώσσας, καθώς και 

η επεξεργασία του στίχου, στοιχεία που απέρριπταν ή δε φρόντιζαν οι ροµαντικοί.  

 

 

ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ 

 

Με τον όρο µοντερνισµός δηλώνουµε συνήθως µια σειρά από τάσεις. Η αρχή τους 

τοποθετείται στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα και η πλήρης ανάπτυξή του στις 

τέσσερις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Ένα πνευµατικό κίνηµα, που εξεγέρθηκε 

ενάντια στον παραδοσιακό πολιτισµό, αµφισβήτησε τις παραδοσιακές αξίες και 

επιχείρησε να καταργήσει όλους τους καθιερωµένους κανόνες. Ο βασικός αντίπαλος 

µε τον οποίο αναµετρήθηκε η µοντερνιστική πεζογραφία ήταν ο ρεαλισµός. 

Προδροµικές µορφές του νεοτερικού ποιητικού λόγου µπορούν να θεωρηθούν 

ποιητές όπως ο Κ. Π. Καβάφης και ο Κ. Καρυωτάκης. Η οριστική επικράτηση και 

καθιέρωση της µοντέρνας ποιητικής γραφής στη χώρα µας έρχεται µε τη γενιά του 



τριάντα. Η επονοµαζόµενη σχολή της Θεσσαλονίκης γίνεται το λίκνο του ελληνικού 

µοντερνιστικού µυθιστορήµατος.  

 

 

ΝΕΟΤΕΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ 

 

Η νεοελληνική ποίηση διακρίνεται σε παραδοσιακή και νεοτερική ποίηση.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά της νεοτερικής ποίησης: ελεύθερος στίχος που 

δεν έχει τα γνωρίσµατα του µέτρου, του ρυθµού. ∆εν κατανέµεται και δεν 

οργανώνεται σε στροφές σταθερής µορφής. Οι στίχοι δεν έχουν ορισµένο αριθµό 

συλλαβών. Ορισµένες φορές δεν κατανέµεται σε στίχους. Ο νεοτερικός ποιητής δε 

θηρεύει πια τη σπάνια, την εντυπωσιακή λέξη. Εκφραστική τόλµη. Στη ποίηση αυτή 

συσχετίζονται λέξεις και έννοιες αταίριαστες και ασύµβατες. Οι λέξεις µοιάζουν να 

ξαναγεννιούνται. Η νεοτερική ποίηση δε φανερώνει και δεν αποκαλύπτει εύκολα τη 

θεµατική της ουσία. Συνήθως κρύβει το θέµα της ή το µισοφωτίζει. Αυτός όµως ο 

κλειστός χαρακτήρας είναι που την κάνει και ιδιαίτερα γοητευτική στην ανάγνωση. 

∆εν έχει πάντα ένα καθαρό νοηµατικό ειρµό, είναι ποίηση των υπαινιγµών, πυκνή και 

όχι αναλυτική, είναι κρυπτική.  

 

 

ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ 

 

 

Ο υπερρεαλισµός γεννιέται το 1924 στη Γαλλία, αρχηγός του κινήµατος ο Andre 

Breton. Ο καλλιτέχνης δεν πρέπει να µένει εγκλωβισµένος στην πραγµατικότητα της 

καθηµερινής ζωής αλλά να χρησιµοποιεί τη φαντασία, την τύχη, το όνειρο και το 

ασυνείδητο, σπάζοντας τα δεσµά του ρεαλισµού, της αληθοφάνειας και της 

ευλογοφάνειας, έτσι θα µπορέσει να αντικρίσει νέους ορίζοντες, να φτάσει σε µια 

υπέρ-πραγµατικότητα, ξεφεύγοντας οριστικά από τον έλεγχο της λογικής και από 

κάθε είδους προκαταλήψεις, τόσο στη ζωή όσο και στην τέχνη. Χρησιµοποιούν κάθε 

µέσο που θα µπορούσε να τους φέρει σε άµεση επαφή µε το υποσυνείδητο: 

καταγραφή ονείρων, ύπνωση καθώς και την αυτόµατη γραφή. Άρνηση κάθε 

περιορισµού, την απόλυτη ελευθερία στο λεξιλόγιο και τη στιχουργική, τους 



απρόσµενους συνδυασµούς λέξεων και τις εντυπωσιακές εικόνες, καθώς και στοιχεία 

όπως το όνειρο, ο έρωτας, το χιούµορ, το παράλογο.  

Μας έκανε πολύ πιο δεκτικούς σε κάθε πειραµατισµό, έδωσε σηµαντική θέση στο 

χιούµορ και την ελευθερία του πνευµατικού ανθρώπου, συµφιλίωσε κατά κάποιο 

τρόπο το όνειρο µε την πραγµατικότητα, το υποσυνείδητο µε τη λογική και τη 

φαντασία µε την καλλιτεχνική οργάνωση, ανανεώνοντας την ανθρώπινη έκφραση. 

Θεόδωρος Ντόρρος, Νικήτας Ράντος. Το 1953 ο Ανδρέας Εµπειρίκος δηµοσίευσε την 

Υψικάµινο. Ο Νίκος Εγγονόπουλος, ο Νίκος Γκάτσος και ως ένα σηµείο ο Οδυσσέας 

Ελύτης. Ο Έκτορας Κακναβάτος, ο Μίλτος Σαχτούρης και στην πεζογραφία η 

Μέλπω Αξιώτη. 


