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1.ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ΠΟΙΗΣΗ,  Λορέντζος Μαβίλης, «Λήθη» 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ: 
1.Έµµετρος στίχος-οµοιοκαταληξία Ιαµβικός, ενδεκασύλλαβος, παροξύτονος στίχος. 

Σταυρωτή οµοιοκαταληξία (αδ, βγ). 
«Κα/λό/τυ/χοι οι/ νε/κροί /που /λη/σ µο/ να /νε», 
«λησµονάνε-να’ ναι,βυθίσει-ακλουθήσει» 

2.Χωρισµός σε οµοιόµορφες στροφές Σονέτο: ∆υο τετράστιχες κ δυο τριστιχες στροφές. 
3.Τίτλος προϊδεαστικός, δηλωτικός του 
περιεχοµένου. 

«Λήθη»: σχετικός µε το περιεχόµενο του 
ποιήµατος που είναι ο θάνατος . 

4.∆ιαχείριση του µύθου: ο µύθος 
καλύπτει όλο το ποίηµα 

Ο ποιητής αξιοποιεί τη µυθική και λαΪκή παράδοση 
σχετικά µε τους νεκρούς στον κάτω κόσµο. 

5.Κανονική στίξη, υπηρετεί τη δοµή του 
ποιήµατος 

2ος στίχος: «την πίκρια της ζωής. Όντας βυθίσει». 
Κόβει το στίχο στη µέση η τελεία. 

6. Έλλογη µεταφορά 2ος στίχος: «την πίκρια της ζωής.» 
7.Ποιητικό λεξιλόγιο «σούρουπο», «κρουσταλλένια», «ασφοδίλι» 
8. Λυρισµός (έκφραση συναισθηµάτων) 4ος στ. «µην τους κλαις, ο καηµός σου όσος και 

να’ναι» 
 
 
2. ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (µε καινοτοµίες)Κ. Καρυωτάκης, «(Είµαστε κάτι…)»  
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ: 
1.Έµµετρος στίχος-οµοιοκαταληξία 
(Σταυρωτή (αδ, βγ) στις δυο πρώτες 
στροφές 
και πλεκτή στις δυο τελευταίες στροφές.) 

Ιαµβικός, ενδεκασύλλαβος, παροξύτονος στίχος. 
«Ει/µά/στε/κά/τι/ξέ/χαρ/βά/λω/µέ/νες»  

2.Χωρισµός σε οµοιόµορφες στροφές Σονέτο: ∆υο τετράστιχες κ δυο τριστιχες στροφές. 
3.∆ιαχείριση του µύθου: ο µύθος /θέµα 
καλύπτει όλο το ποίηµα 

Το θέµα του ποιήµατος είναι : ο πόνος και το 
αδιέξοδο της γενιάς του ποιητή  

5.Κανονική στίξη, υπηρετεί τη δοµή του 
ποιήµατος 

2ος στίχος: «…κιθάρες. Ο άνεµος, όταν περνάει,» 

6. Έλλογη µεταφορά Λέξεις-σύµβολα: «κιθάρες», «αντένες» 
7.Ποιητικό λεξιλόγιο «ενθύµηση», «φύσις», «ποίησις» 
8. Λυρισµός (έκφραση συναισθηµάτων) 10ος στ. «χωρίς ελπίδα να συγκεντρωθούµε» 
Ωστόσο, οι καινοτοµίες, που εισήγαγε στην ποίηση του ο Καρυωτάκης και θα αποτελέσουν λίγα 
χρόνια αργότερα τα χαρακτηριστικά της µοντέρνας ποίησης, είναι οι εξής: 
• Απουσία τίτλου. Ο τίτλος δόθηκε συµβατικά από τους µελετητές του ποιητή, τίθεται 
µέσα σε αγκύλες και αποτελεί απλώς αντιγραφή του πρώτου στίχου. 
• Το µέτρο του ποιήµατος είναι χαλαρό, µε  παρατονισµούς(3ος στίχος: στίχους, ήχους 
παράφωνους  ξυπνάει), µε χασµωδίες (6ος στίχος: Υψώνονται σα δάκτυλα στα χάη) 
• Αντιποιητικές λέξεις: «ξεχαρβαλωµένες», «αντένες», «χάη». 
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3. ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΠΟΙΗΣΗ, Κική ∆ηµουλά, «Ο πληθυντικός αριθµός» 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ: 
1.Ελεύθερος στίχος (ανισοσύλλαβος), χωρίς 
µέτρο και οµοιοκαταληξία 

«Ο Έρωτας/ όνοµα ουσιαστικόν/….» 

2. Χωρίς στροφές αλλά µε ποιητικές 
ενότητες 

«Ο έρωτας…..έρωτες»: 8στίχοι 
«Ο φόβος,…πέρα»: 7 στίχοι 

3. Εσωτερικός ρυθµός, µετρικότητα 
σύµφωνα µε το τσάκισµα του στίχου, τη 
σύνταξη 

Η στίξη, συχνή χρήση κοµµάτων υποδεικνύει 
τις παύσεις 

4. Τίτλος νοηµατικά ανενεργός ∆εν προϊδεάζει για το περιεχόµενο του 
ποιήµατος αλλά προσπαθεί να ορίσει µια 
γραµµατική έννοια 

5. Απόκρυψη του θεµατικού κέντρου. Ο 
µύθος κατακερµατίζεται και διασπείρεται σε 
όλο το ποίηµα 

Πίσω από την προσπάθεια ορισµού των λέξεων 
έρωτας, φόβος, µνήµη και νύχτα, καταγράφεται 
ένα προσωπικό βίωµα: το κενό που αφήνει ο 
έρωτας 

6. Απροσδόκητοι συνδυασµοί λέξεων –
Πολυσηµία των λέξεων- Άλογη µεταφορά 

«γένους ούτε θηλυκού ούτε αρσενικού/ γένους 
ανυπεράσπιστου» 
«η µνήµη/ κύριο όνοµα των θλίψεων» 

7. Ακανόνιστη στίξη- ελλειπτικές φράσεις «Οι φόβοι.» «Η µνήµη/….η µνήµη» 
8.Καθηµερινό- αντιποιητικό λεξιλόγιο «πολύ ουσιαστικόν», «για όλα από δω και πέρα» 
9. ∆ραµατικότητα ------------------------------------------- 
 
4. ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΠΟΙΗΣΗ, Μ. Σαχτούρης, «Η Αποκριά» 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ: 
1. Ελεύθερος στίχος (ανισοσύλλαβος), χωρίς 
µέτρο και οµοιοκαταληξία 

«1ος στ.: Μακριά σ’ έν’ άλλο κόσµο γίνηκε 
αυτή/2ος στ.:  η αποκριά» 

2. Χωρίς στροφές αλλά µε ποιητικές 
ενότητες 

«Μακριά…δόντια»: 1η ενότητα, 13στίχοι 
«Το βράδυ…η αποκριά»: 2η ενότητ,6στ. 

3. Εσωτερικός ρυθµός, µετρικότητα 
σύµφωνα µε το τσάκισµα του στίχου, τη 
σύνταξη 

------------------------------------------- 

4. Τίτλος νοηµατικά ανενεργός Προϊδεάζει µεν για το θέµα αλλά 
αποπροσανατολίζει: Το ευχάριστο γεγονός του 
τίτλου αποκτά τραγική διάσταση κατά την 
ανάπτυξη του ποιήµατος 

5. Απόκρυψη του θεµατικού κέντρου. Ο 
µύθος κατακερµατίζεται και διασπείρεται σε 
όλο το ποίηµα 

Η γιορτή της Αποκριάς περιγράφεται µέσα από 
τις εφιαλτικές εικόνες που δηµιούργησε ο 
εµφύλιος πόλεµος 

6. Απροσδόκητοι συνδυασµοί λέξεων –
Πολυσηµία των λέξεων- Άλογη µεταφορά 

«γυάλινος χαρτοπόλεµος» 
«πεθαµένα παιδιά… κατέβαιναν µια στιγµή  να 
πάρουν τους αετούς τους» 

7. Ακανόνιστη στίξη- ελλειπτικές φράσεις Απουσία σηµείων στίξης 
8. Καθηµερινό- αντιποιητικό λεξιλόγιο «γαιδουράκι», «εν δυο» «γίνηκε» 
9. ∆ραµατικότητα ------------------------------------------- 
 

ψηφιοποιηµένες σηµειώσεις για τον Σύνδεσµο Φιλολόγων ν. ∆ράµας 
Ελένη Ιωαννίδου 


