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Ζ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΟΗΖΖ 

19νο - αξρέο 20νπ αηώλα 

ΔΠΣΑΝΗΙΑΚΗ ΥΟΛΗ - ΠΑΛΑΙΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΥΟΛΗ (1830-1880) 

Δπηξξνή από ην 

ΡΟΜΑΝΣΙΜΟ 

Καιιηηερληθό ξεύκα πνπ εκθαλίζηεθε ζηελ Δπξώπε ζηα ηέιε 

ηνπ18νπ αη. θαη αξρέο ηνπ 19νπ αη. Κπξηάξρεζε θαη ζηελ ειιεληθή 

πνίεζε γηα 50 ρξόληα. 

Θέκαηα: θύζε, έξσηαο, ζξεζθεία, ζάλαηνο. 

Κπξηαξρία ζπλαηζζήκαηνο, θαληαζίαο, ελζνπζηαζκνύ, αθαηαζηαζίαο, 

πεξηπέηεηαο. 

Οδεγείηαη ζην παξάδνμν, ην κπζηεξηώδεο, ην  

ππεξθπζηθό. Γηάρπηε κειαγρνιηθή δηάζεζε, απαηζηνδνμία, λνζηαιγία. 

Πινύηνο εθθξαζηηθώλ κέζσλ. 

Δθπξόζσπνη: νισκόο, Σππάιδνο, Πνιπιάο, Μαξθνξάο, 

Βαιασξίηεο, Κάιβνο 

Ραγθαβήο, Σαληαιίδεο, Εαινθώζηαο 

 



Ζ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΟΗΖΖ 

19νο - αξρέο 20νπ αηώλα 

ΝΔΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΥΟΛΗ (1880-1918) 

Δπηξξνή από ηνλ 

ΠΑΡΝΑΙΜΟ 

Γαιιία 19νο αη. Αληίδξαζε ζην Ρνκαληηζκό. 

εκαζία ζηελ αθξίβεηα ηεο έθθξαζεο (ζηίρνο,νκνηνθαηαιεμία, κέηξν) 

θαη ηεο ιεπηνκέξεηαο. 

Θέκαηα από ηελ κπζνινγία θαη ηνλ αξραίν πνιηηηζκό. Απνπζία 

ζπλαηζζήκαηνο, πάζνπο ή έληαζεο. Υαξαθηεξηζηηθό είδνο ην ζνλέην. 

Παιακάο, Γξνζίλεο, Πνιέκεο, Κξπζηάιιεο, Γξππάξεο θ.ά. 

ΤΜΒΟΛΙΜΟ 

Μνπζηθόηεηα, ππνβιεηηθόηεηα, ππαηληθηηθόηεηα, ηα πξάγκαηα ζύκβνια 

ςπρηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

Διεύζεξνο ζηίρνο. 

Πνξθύξαο, Μαιαθάζεο, Μαβίιεο, Υαηδόπνπινο. 

Ηδηαίηεξεο πνηεηηθέο θπζηνγλσκίεο:ηνπ Κ.Καβάθη, Αγγ.ικελιανού και  

Κ.Βάπναλη πνπ άξρηζαλ λα απνδνκνύλ ηα βαζηθά κνηίβα ηεο  

παξαδνζηαθήο  πνίεζεο θαη λα «ζπλνκηινύλ» κε ηνλ κνληεξληζκό. 



Αλαλεσκέλε παξάδνζε θαη κεζνπνιεκηθή 

ινγνηερλία(1919-1944) 

ΝΔΟΜΟΝΣΔΡΝΙΜΟ, ΝΔΟΤΜΒΟΛΙΜΟ (Γενιά ηος 1920) 

Κ. Παξάζρνο, Κ. Καξπσηάθεο, Μ.   Πνιπδνύξε, Σ. Άγξαο, Ρ. Φηιύξαο,  

Ν. Λαπαζηώηεο, Κ. Οπξάλεο θ.ά.  

 

 

ΜΟΝΣΔΡΝΙΜΟ (Γενιά ηος 1930) 

Γ. εθέπηρ :  με ηη «ηποθή» 1931 καθιεπώνεηαι ωρ ειζηγηηήρ ηηρ  

μονηεπνιζηικήρ Ποίηζηρ ζηην Δλλάδα  

Γηάιπζε ηεο παξαδνζηαθήο κνξθήο, θαηάξγεζε νκνηνθαηαιεμίαο, 

απξόζκελνη ζπλδηαζκνί ιέμεσλ, ππαηληθηηθή θαη πνιύζεκε ρξήζε ηεο 

γιώζζαο. 

 

ΤΠΔΡΡΔΑΛΙΜΟ  

Δπηξξνή από ηελ ςπραλάιπζε-Φξόηλη. Καηαθπγή ζηε θαληαζία, ην όλεηξν θαη  

ην αζπλείδεην. Απηόκαηε γξαθή. Απόιπηε ειεπζεξία ζην ιεμηιόγην θαη ηε ζηη- 

ρνπξγηθή. Απξόζκελνη ζπλδηαζκνί ιέμεσλ-εληππσζηαθέο εηθόλεο. 

Δκππόζωποι: Α. Δκπεηξίθνο, Οδ. Διύηεο, Ν. Δγγνλόπνπινο, Ν. Γθάηζνο θ.ά. 

 



Μεηαπολεμικοί ποιηηέρ(1945-ζήμεπα) 

(εθέξεο, Ρίηζνο, Διύηεο, Δγγνλόπνπινο, Δκπεηξίθνο ζπλερίδνπλ λα γξάθνπλ) 

 

ΜΔΣΑΤΜΒΟΛΙΜΟ-Ππώηη μεηαπολεμική γενιά 

Α. Αιεμάλδξνπ, Μ. Αλαγλσζηάθεο, Σ. ηλόπνπινο, Σ. Παηξίθηνο, Κ. Κύξνπ θ.ά. 

(θνηλσληθή-πνιηηηθή πνίεζε) 

Κοινωνική-πολιηική ποίηζη: έθθξαζε νξγήο ή ρακειόθσλεο δηακαξηπξία  

γηα ηα ηξαπκαηηθά πνιεκηθά ή κεηεκθπιηαθά βηώκαηα. 

Γεύηεπη μεηαπολεμική γενιά: Β. Λενληάξεο, Μ. Μέζθνο, Θ. Γθόξπαο θ.ά. 

Τπαπξιακή ποίηζη: ππαξμηαθέο αλεζπρίεο, ζηνραζκνί γηα ηνπο αλζξώπνπο,  

Ννζηαιγία γηα ην παξειζόλ. Μνλαμηά, θζνξά, ζάλαηνο. 

Σ. Βαξβηηζηώηεο, Α. Γηθηαίνο, Α. Γεκνπιά, Ο. Αιεμάθεο, Αγγειάθε-Ρνπθ θ.ά. 

Νεοϋπεππεαλιζηέρ: Γ. Παπαδίηζαο, Δ. Καθλαβάηνο, Ν.Βαιασξίηεο, Δ.Βαθαιό 

Γενιά ηος 1970: Σάζε θπγήο από ηελ πξαγκαηηθόηεηα, Έξσηαο,Θάλαηνο 

Ν.Βαγελάο, Μ. Γθαλάο, Σδ. Μαζηνξάθε, Πνύιηνο,Λάγηνο, Φσζηηέξεο θ.ά. 

Υαπακηηπιζηικά: ζπγθεξαζκόο παιηώλ θαη λέσλ ξεπκάησλ, ηάζε θπγήο από 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα. ΘΔΜΑΣΑ: Έξσηαο, ζάλαηνο 



Υαξαθηεξηζηηθά ηεο κνληέξλαο θαη ηεο παξαδνζηαθήο 

πνίεζεο 

ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΠΟΙΗΗ 

-Έκκεηξνο ζηίρνο, νκνηνθαηαιεμία, 

 Υσξηζκόο ζε ελόηεηεο 

-Πνηεηηθό ιεμηιόγην, επηκνλή ζηα 

 ζρήκαηα ιόγνπ θαη ζηα εθθξαζηηθά 

 κέζα 

-ηίμε θαλνληθή 

-Λνγηθή αλάπηπμε-αιιεινπρία  

 πνηήκαηνο 

-Σίηινο δεισηηθόο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

-Σήξεζε γξακκαηηθώλ θαη  

 ζπληαθηηθώλ θαλόλσλ 

-Λπξηζκόο (έθθξαζε 

ζπλαηζζεκάησλ) 

-Λνγηθή αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο 

 

ΜΟΝΣΔΡΝΑ ΠΟΙΗΗ 

-Διεύζεξνο ζηίρνο, ακθηζβήηεζε θάζε 

 θαλόλα, αληζνζύιιαβνο ζηίρνο, ζπρλά 

ην πνίεκα πξνζεγγίδεη ηνλ πεδό ιόγν 

-Καζεκεξηλό ιεμηιόγην 

-Αθαλόληζηε ζηίμε 

-θνηεηλόηεηα ηνπ λνήκαηνο, ζπλεηξκόο 

 ειιεηπηηθόηεηα, εξκεηηθόηεηα, πνιπζε- 

 κία, αζάθεηα, λέα λνεκαηηθή θόξηηζε 

 ιέμεσλ 

-Σίηινο πξνβιεκαηηθόο, λνεκαηηθά  

 αλελεξγόο 

-Διεύζεξνο ζηίρνο, θαζεκεξηλό «πεδό» 

 ιεμηιόγην, άινγν ζηνηρείν 

-Γξακαηηθόηεηα 



Παξαδνζηαθή    θαη    Μνληέξλα                     

δσγξαθηθή 

Sandro Botticelli,  

Portrait of A Lady 

Salvador Dali, 

Galatea of the spheres 



Παξαδνζηαθή    θαη    Μνληέξλα                     

δσγξαθηθή 

Δγγνλόπνπινο Νίθνο, 

πνηεηήο θαη κνύζα 
Γύδεο Νηθόιανο, 

Αξράγγεινο 



Ο ΠΑΡΝΑΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Άςνγε κνξθηθή εκθάληζε ησλ πνηεκάησλ 

Ζρεξόο-ξσκαιένο ζηίρνο 

Πιαζηηθή επεμεξγαζία-πινύζηα 
νκνηνθαηαιεμία 

Αηζζεκαηνινγία (ππνθεηκεληθή ζηάζε 
απέλαληη ζηα ζέκαηα) 

Καζεκεξηλόηεηα, απιόηεηα ζηελ έθθξαζε 

Θέξκε ηεο θνηλήο νκηιίαο-ζηξνθή ζηε 
δεκνηηθή γιώζζα 

Καιιηέξγεηα ζνλέηνπ 



ΛΟΡΔΝΣΕΟ  ΜΑΒΗΛΖ(1860-1912)  

Καιιηέξγεζε κε εμαηξεηηθή επηηπρία ην ζνλέην. 

1895-1900. Σα πην ώξηκα ζνλέηα ηνπ:  

Λήζε, Καιιηπάηεηξα, Μνύρξσκα, Ειηά. 

Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ηα εμήο: 

γιώζζα κεζηή                                                            

ζηίρνο επίκνλα ιεπηνπξγεκέλνο 

νκνηνθαηαιεμία πινύζηα 

πνηεηηθή ζθέςε θξπζηάιιηλε θαη δηαπγήο 

απαηζηνδνμία 



       ΜΟΤΥΡΩΜΑ  
     Φπζάεη η' αεξάθη κ' αλάιαθξε θόξα 

θαη ηεο ηξηαληαθπιιηέο αξγά ζαιεύεη· 
ζηεο θαξδηέο θαη ζηελ πιάζε βαζηιεύεη 
ξόδηλν ζνύξνππν, ώξα κπξνθόξα, 

 

 ρξπζή ζπκεηηθώλ νλείξσλ ώξα, 
πνπ ε ςπρή ηε γαιήλε πξνκαληεύεη, 
ηελ αηώληα γαιήλε, θαη αγλαληεύεη 
ζα γηα ζηεξλή θνξά θάζε ηεο γλώξα 

 

 αμέραζηε· μαλζέο θξηλνηξαρήιεο 
αγάπεο, γαιαλά βαζηιεκέλα 
κάηηα νγξά θαη θηιηά θαη αλαηξηρίιεο 

 

 θαη δάθξπα· πιάλα δώξα δειεκέλα 
ηεο δήζεο, πνπ αρλνζβηέηαη θαη ηειεηώλεη 
ζαλ ην ζακπό γηνπιί πνπ νινέλα ιηώλεη.  



Σίηλορ 

ΜΟΤΥΡΩΜΑ: Λπθόθσο, ζνύξνππν 

 Ο ηίηινο ηνπ πνηήκαηνο ιεηηνπξγεί ζε δύν 
επίπεδα·  

ην έλα, ην θπξηνιεθηηθό,   

  αλαθέξεηαη ζηνλ θπζηθό θαη αηκνζθαηξηθό 
δηάθνζκν: θπξηαξρεί ην ιπθόθσο, θάηη 
αλάκεζα ζην θσο θαη ζην ζθνηάδη·  

ην δεύηεξν, ην κεηαθνξηθό,  

 ηνπνζεηεί απηή ηελ αηκόζθαηξα ζηηο 
θαξδηέο ησλ αλζξώπσλ. Η θύζε, δειαδή, 
θαη νη θαξδηέο ησλ αλζξώπσλ 
παξνπζηάδνληαη ζε κηα απόιπηε ζπζηνηρία. 



ΒΑΗΚΑ ΓΝΩΡΗΜΑΣΑ ΣΟΤ 

ΠΟΗΖΜΑΣΟ  

πζηνηρία ηεο θύζεο θαη ηεο εζσηεξηθήο δσήο 
ηεο ςπρήο 

Ννζηαιγηθή δηάζεζε – πξνζκνλή - αλάκλεζε 
έξσηα 

Μειαγρνιηθή- απαηζηόδνμε δηάζεζε: Ζ δσή 
κνηάδεη κε απαηειό όλεηξν, πνπ ζβήλεη 
γξήγνξα. 

Μνπζηθόηεηα ησλ πγξώλ θζόγγσλ (ι, ξ) 

Λπξηζκόο 

→ Από ηα ηειεηόηεξα ζνλέηα πνπ έρνπλ γξαθεί 
ζηε γιώζζα καο  



ΣΑ ΚΤΡΗΟΣΔΡΑ ΓΝΩΡΗΜΑΣΑ 

ΣΟΤ ΤΠΔΡΡΔΑΛΗΜΟΤ 

Σν ζπάζηκν ηεο παξαδνζηαθήο αηζζεηηθήο 

ηνπ ζηίρνπ θαη ηνπ ινγηθνύ εηξκνύ. 

Ζ ηπραία θαηαγξαθή ειεύζεξσλ ζπλεηξκώλ 

θαη ε απειεπζέξσζε ηνπ ππνζπλείδεηνπ. 

Ζ αραιίλσηε θαληαζία, ε δηαύγεηα ησλ 

εηθόλσλ θαη ε δπλακηθόηεηα ησλ ιέμεσλ. 

Ζ επηζηξνθή ζηνλ έξσηα, ηε θύζε θαη ηε 

ραξά ηεο δσήο.  



Ο ΔΛΤΣΖ ΚΑΗ Ο ΤΠΔΡΡΔΑΛΗΜΟ 

ηηο πξώηεο ζπιινγέο 
ηνπ Πξνζαλαηνιηζκνί 
(1940) θαη Ήιηνο ν 
Πξώηνο (1943), είλαη 
εκθαλείο νη επηδξάζεηο 
από ηνλ ππεξξεαιηζκό, 
από ηνλ νπνίν 
αξγόηεξα δηαηήξεζε 
κόλν ηνλ απξνζδόθεην 
ζπλεηξκό 
θξπζηάιιηλσλ εηθόλσλ, 
θαζώο θαη ηε δπλακηθή 
δηαύγεηα ησλ ιέμεσλ.  



Ζ ΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΛΤΣΖ  

Ζ Πνίεζε ηνπ Διύηε 
αξρηθά είλαη δξνζεξή, 
εθεβηθή, αηζηόδνμε, 
γεκάηε ηξπθεξόηεηα. Ο 
Διύηεο είλαη ν πνηεηήο 
ησλ αηζζήζεσλ, ηνπ 
ήιηνπ, ηεο ζάιαζζαο, 
ηεο ιπξηθήο καγείαο θαη 
ηαπηόρξνλα ηεο 
παξάδνζεο.  



 Ζ πνηεηηθή ζπιινγή Ήιηνο ν Πξώηνο απνηειείηαη από 
δεθανρηώ πνηήκαηα, άηηηια, κε ιαηηληθή αξίζκεζε, θαη από 
ηελ ελόηεηα «Παξαιιαγέο πάλσ ζε κηαλ Αρηίδα», πνπ 
απνηειείηαη από εθηά πνηήκαηα κε ιαηηληθή επίζεο 
αξίζκεζε. Ζ ζπιινγή ζπλερίδεη ην ίδην θιίκα ησλ 
Πξνζαλαηνιηζκώλ κε θπξίαξρα ζηνηρεία ηε ραξά θαη ηελ 
επδαηκνλία θαη θύξηα ζύκβνια ηνλ ήιην θαη ην Αηγαίν. Ο 
ηίηινο ηεο ζπιινγήο παξαπέκπεη ζε κηα δπλαζηεία ηεο 
νπνίαο γελάξρεο είλαη ν Ήιηνο, πνπ θπβεξλά ηελ Διιάδα 
ραξίδνληάο ηεο ην θσο, ηελ ειεπζεξία, ηελ εηξήλε, ηε δσή. 





ΣΑ ΥΣΖΜΑΣΑ ΒΑΓΗΑΜΔ ΟΛΖ ΜΔΡΑ  

Υξήζε α΄ πιεζπληηθνύ πξνζώπνπ. 

   Μεηαηόπηζε από ην πξνζσπηθό εγώ ζην 
ζπιινγηθό ΔΜΔΗ. 

   Σν α΄ πιεζπληηθό δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο 
ζπκκεηνρήο πνιιώλ ζηελ νκάδα.  

   Ο πνηεηήο εθπξνζσπεί ηνπο ζπκπαηξηώηεο 
ηνπ κηιά γηα ινγαξηαζκό ηνπ ιανύ ηνπ. 
Άιισζηε ν αιεζηλόο πλεπκαηηθόο 
άλζξσπνο αληηθαηνπηξίδεη ηε ζπλείδεζε 
θαη ηε θσλή ηνπ ιανύ ηνπ.  



ηα σηήμαηα βαδίζαμε όλη μέπα … 

    Στα χτήματα βαδίσαμε όλη μέρα  
Με τις γυναίκες τους ήλιους τα σκυλιά μας  
Παίξαμε τραγουδήσαμε ήπιαμε νερό  
Φρέσκο καθώς ξεπήδαγε από τους αιώνες. 

 
Το απομεσήμερο για μια στιγμή καθήσαμε  
Και κοιταχτήκαμε βαθιά μέσα στα μάτια.  
Μια πεταλούδα πέταξε απ’ τα στήθια μας  
Ήτανε πιο λευκή  
Απ’ το μικρό λευκό κλαδί της άκρης των ονείρων 
μας  
Ξέραμε πως δεν ήταν να σβηστεί ποτές  
Πως δε θυμότανε καθόλου τι σκουλήκια έσερνε.  



    Τν βξάδπ αλάςακε θσηηά  
Καη ηξαγνπδνύζακε γύξσ ηξηγύξσ:  
 
Φσηηά σξαία θσηηά κε ιππεζείο ηα θνύηζνπξα  
Φσηηά σξαία θσηηά κε θηάζεηο σο ηε ζηάρηε  
Φσηηά σξαία θσηηά θαίγε καο  
                                                 ιέγε καο ηε δσή. 

  
Εκείο ηε ιέκε ηε δσή ηελ πηάλνπκε απ΄ ηα ρέξηα  
Κνηηάδνπκε ηα κάηηα ηεο πνπ καο μαλαθνηηάδνπλ  
Κη αλ είλαη απηό πνπ καο κεζάεη καγλήηεο ην γλσξίδνπκε  
Κη αλ είλαη απηό πνπ καο πνλάεη θαθό ην ’ρνπκε ληώζεη  
Εκείο ηε ιέκε ηε δσή πεγαίλνπκε κπξνζηά  
Καη ραηξεηνύκε ηα πνπιηά ηεο πνπ κηζεύνπλε  
 
Είκαζηε από θαιή γεληά. 



ΒΑΗΚΑ ΜΟΡΦΗΚΑ ΓΝΩΡΗΜΑΣΑ 

ΣΟΤ ΠΟΗΖΜΑΣΟ  

γιώζζα πινύζηα, παξαζηαηηθή, ιπξηθή 

εηθνλνπιαζηηθή θαληαζία 

ηνικεξέο κεηαθνξέο 

ιπξηθέο πεξηγξαθέο 

ρξήζε ζπκβόισλ (ρηήκαηα, ήιηνο, λεξό, 

θσηηά, πεηαινύδα, πνπιηά) 

Πξνζσπνπνηήζεηο (θσηηάο, δσήο) 

ύπαξμε εηξκνύ, ινγηθήο αιιεινπρίαο 



1ε Δλόηεηα 

ηίρνη 1-4:Σν πξσί 

πλππνδεισηηθή ρξήζε ιέμεσλ 

«ρηήκαηα»: καο παξαπέκπεη ζηα απνρηήκαηα, ζηελ πλεπκαηηθή 

καο θιεξνλνκηά, ζηελ παξάδνζή καο 

«βαδίζακε»: βήκαηα πξνόδνπ, βήκαηα πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο 

«όιε κέξα»: καθξά θαη δεκηνπξγηθή πνξεία ηεο θπιήο καο 

«ηξαγνπδήζακε»: ππαηληγκόο γηα ηελ αξραία ηξαγσδία 

ύκβνια: γπλαίθα (γνληκόηεηα) 

                   ζθπιηά (ζύκβνια πίζηεο, αθνζίσζεο) 

                   ήιηνο-λεξό: ηξνθνδόηεο 

→ Πίζηε ζηε δύλακε ηεο δσήο – Διπίδα 

Οη δπζθνιίεο θαη ηα εκπόδηα ζα μεπεξαζηνύλ θαη ζα ’ξζνπλ 

θαιύηεξεο κέξεο 



2ε Δλόηεηα 

ηίρνη 5-11: Σν απνκεζήκεξν 

«θαζήζακε»: θάκςε, αλάγθε μεθνύξαζεο,  

ζηαζηκόηεηα 

«πεηαινύδα ιεπθή»: έξσηαο-ειπίδα 

ζεκάδη επνίσλν, ειπηδνθόξν, αγλόηεηα αηζζήκαηνο 

«ζθνπιήθηα»: ίζσο νη πεξίνδνη, ηα ζηάδηα ηεο 

ηζηνξίαο πνπ ππήξρε ζθνηαδηζκόο θαη  

ζηαζηκόηεηα  ή ε κεηακόξθσζε θάπνησλ  

δσηθώλ δπλάκεσλ ή ηνπ ελζηίθηνπ 



3ε  Δλόηεηα  

ηίρνη 12-16:Σν βξάδπ 

Ο ήιηνο ππνθαζίζηαηαη από ηε θσηηά: 

αληίδνην ζηε λύρηα θαη ην ζθνηάδη 

Δπίθιεζε-ύκλνο ζηε θσηηά 

Ζ θσηηά είλαη ην πάζνο πνπ «θαίεη» ηνλ 

άλζξσπν θαη ηνλ θάλεη λα δεη έληνλα, δπλαηά, 

είλαη όκσο θαη ε απαηηνύκελε ζπζία: 

«κε ιππεζείο ηα θνύηζνπξα» 

«θαίγε καο» 

«ιέγε καο» 

→ Αίζζεζε ρξένπο- απηαπάξλεζεο 



4ε Δλόηεηα 

ηίρνη 17-22: Ύκλνο ζηε δσή 

Πίζηε- πάζνο γηα δσή 

Βίσζε ηεο δσήο θαη ησλ θηλδύλσλ ηεο 

«Καη ραηξεηήζακε ηα πνπιηά ηεο πνπ 

κηζεύνπλε»: ππαηληγκόο ζην ζάλαην, ηνπο 

λεθξνύο 

 

Δπηινγηθόο ζηίρνο 

«Δίκαζηε από θαιή γεληά»: Αηζηνδνμία, 

κήλπκα ειπίδαο-λίθε ηεο δσήο 



Κύξην κήλπκα ηνπ πνηήκαηνο 

Αηζηνδνμία, πίζηε ζηε δσή,  

ζηελ αλαλέσζε. 

Παξά ηηο δπζθνιίεο νη Έιιελεο  

ζα θαηαθέξνπλ λα μεπεξάζνπλ  

ηε ζθιεξή δνθηκαζία ηεο  

θαηνρήο θαη λα βξνπλ ηε 

ιεπηεξηά ηνπο. 

Ο ηειεπηαίνο ζηίρνο ζπλνςίδεη 

ηελ αηζηνδνμία ηνπ πνηεηή γηα 

ην ηέινο ησλ πεξηπεηεηώλ θαη ηε 

δεκηνπξγηθή ζπλέρεηα ηνπ 

έζλνπο.  



ΑΚΖΔΗ-ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

Να κειεηήζνπλ νη καζεηέο ην παξαθάησ  

πνίεκα θαη λα επηζεκάλνπλ νκνηόηεηεο θαη  

δηαθνξέο. 

 

Έλα ην ρειηδόλη θη ε Άλνημε αθξηβή 

γηα λα γπξίζεη ν ήιηνο ζέιεη δνπιεηά πνιιή 

ζέιεη λεθξνί ρηιηάδεο λα’ λαη ζηνπο ηξνρνύο 

ζέιεη θη νη δσληαλνί λα δίλνπλ ην αίκα ηνπο.  

                                                                        
Ο. Διύηεο, Άμηνλ εζηί 



ΑΚΖΔΗ-ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

Να δεκηνπξγήζνπλ νη καζεηέο δηθά ηνπο 

θνιάδ κε βάζε ην πεξηερόκελν ηνπ πνηήκαηνο.  


