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Mοντέρνα ή νεοτερική ποίηση 

H μορφή του ποιήματος υπακούει σε 

κανόνες που τηρούνται αυστηρά: 

συνήθως το ποίημα χωρίζεται σε 

στροφές με ίσο αριθμό στίχων, κάθε 

στίχος έχει ορισμένο αριθμό 

συλλαβών (κανόνας της 

ισοσυλλαβίας), υπάρχει μέτρο και 

συχνά ομοιοκαταληξία με 

συγκεκριμένη μορφή, οι ποιητές 

δημιουργούν στίχους με 

ολοκληρωμένο νόημα και αποφεύγουν 

τους διασκελισμούς κτλ.  

Oι κανόνες αρχικά αμφισβητούνται 

και τελικά καταργούνται. 

Kαθιερώνεται ο λεγόμενος 

«ελεύθερος στίχος», που δεν έχει 

μέτρο ή ομοιοκαταληξία ούτε 

συγκεκριμένο αριθμό συλλαβών κτλ. 

Σε πολλές περιπτώσεις, το ποίημα 

πλησιάζει αρκετά τον πεζό λόγο  

και θυμίζει περισσότερο μία 

παράγραφο πεζού κειμένου παρά μία 

στροφή ποιήματος. 

Σε ό,τι αφορά το λεξιλόγιο, ο 

ποιητής είναι πολύ προσεκτικός 

στην επιλογή των λέξεων που 

χρησιμοποιεί. Προτιμά λέξεις οι 

οποίες δε χρησιμοποιούνται συχνά 

στον καθημερινό λόγο και, συνεπώς, 

είναι πιο σπάνιες, ηχούν πιο 

ωραία, είναι πιο «ποιητικές» (π.χ. 

κάποια σπάνια σύνθετα, επίθετα 

κτλ.).  

Σταδιακά επικρατεί η άποψη ότι 

μπορούμε να γράψουμε ποίηση με 

οποιαδήποτε λέξη, είτε ελληνική 

είτε ξένη· οι ποιητές 

χρησιμοποιούν τις πιο απλές και 

καθημερινές λέξεις ή ακόμα και τις 

κακόηχες, χωρίς κανένα περιορισμό 

και συχνά με στόχο ακριβώς να 

προκαλέσουν με τις επιλογές τους. 

Eπίσης, οι ασυνήθιστες και 

ασύμβατες λεξιλογικές επιλογές 

γίνονται ο κανόνας (π.χ. 

συνδυασμοί λέξεων που δεν τους 

επιτρέπει κανονικά η γλώσσα)  

Tο ποίημα περιέχει πλήθος 

«διακοσμητικών» στοιχείων: 

επίθετα, εικόνες, σχήματα λόγου, 

όλα με στόχο να το κάνουν να 

ξεχωρίζει και να μη θυμίζει με 

κανένα τρόπο τον πεζό λόγο ή την 

καθημερινή κουβέντα.  

Eπικρατεί κυρίως η εικόνα και κατά 

δεύτερο λόγο η μεταφορά και τα 

υπόλοιπα σχήματα λόγου. Ωστόσο, 

δεν χρησιμοποιούνται απλά για να 

κοσμήσουν το ποίημα αλλά για να το 

κάνουν ακόμα πιο πρωτότυπο και 

προκλητικό, με την έννοια ότι 

συχνά αμφισβητούν ακόμα και την 



κοινή λογική ή την πραγματικότητα 

όπως την γνωρίζουμε γύρω μας.  

Tο ποίημα χαρακτηρίζεται από 

αλληλουχία νοημάτων, έχει μία 

«λογική» η οποία δεν μας 

δυσκολεύει ιδιαίτερα στην 

κατανόηση.  

Ως συνέπεια όλων των παραπάνω, το 

ποίημα γίνεται δυσνόητο: η λογική 

αλληλουχία των νοημάτων 

καταργείται και ο ποιητικός λόγος 

συχνά μοιάζει με συνάθροιση 

σκόρπιων και αποσπασματικών 

στοιχείων χωρίς απολύτως κανένα 

νόημα. Στην πραγματικότητα, αυτό 

το νόημα παραμένει κρυμμένο κι ο 

αναγνώστης καλείται να το 

ανακαλύψει πίσω απ’ αυτή την 

ασυνήθιστη χρήση της γλώσσας.  

 


