
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξφθεηηαη, θπζηθά, γηα ηε ινγνηερληθή γεληά, πνπ ζηε λενειιεληθή γξακ-

καηνινγία πνιηηνγξαθήζεθε κε ηνλ θαζηεξσκέλν πιένλ φξν Γεληά ηνπ ’30. 

 

Όπσο είλαη δηαηππσκέλν ην ζέκα, κε ππεξβνιηθά δειαδή γεληθφ ηξφπν, δε 

θαίλνληαη άκεζα φιεο νη πηπρέο πνπ ζα πξέπεη λα εξεπλεζνχλ. Σν πξφβιε-

κα, φκσο, απηφ ζρεδφλ ζα εθιείςεη, φηαλ ζα αξρίζεη ε ζρνιαζηηθή έξεπλα 

ζην δηαδίθηπν. Μέζα απφ ηελ έξεπλα, είλαη απφιπηα θπζηθφ λα αλαδπζνχλ 

θαη λα θαλνχλ πιήξσο φιεο νη πιεπξέο θαη νη πηπρέο ηνπ ζέκαηνο. 

 

Δμάιινπ, φηαλ ζα θαηαξηηζζεί, κε ηε βνήζεηα θαη ηνπ επνπηεχνληνο θαζε-

γεηή, ην επξχηεξν ζεκαηηθφ πιαίζην, ζα απνθαιπθζεί φιε ε πξνβιεκαηηθή 

ηνπ ζέκαηνο θαη ηα εηδηθφηεξα θεθάιαηα πνπ πξέπεη λα εξεπλεζνχλ. 

 

  

 

Υπόδειγμα: 

 Η ποιητική γενιά του ’30 
ΝΠ 

Θεματικός 
κύκλος: 

Τέχνη, Πολιτι-

σμός 
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Εςπύ θεμαηικό πλαίζιο  

δίλεηαη απφ ηνλ επνπηεχνληα θαζεγεηή 

 

Μπνξνχκε ην πνιχ γεληθφ θαη επξχ ζέκα ε πνηεηηθή γεληά ηνπ ’30 λα ην 

δηαζπάζνπκε ζε εηδηθφηεξα ζέκαηα θαη ππνθεθάιαηα, δηαηππψλνληαο δηά-

θνξα εξσηήκαηα. 

 

Δλδεηθηηθά: 

α) Ση νλνκάδνπκε ινγνηερληθή γεληά; 

β) ε ηη δηαθέξεη απφ ηε ιεγφκελε [ινγνηερληθή] ζρνιή; 

γ) Πνηεο άιιεο ινγνηερληθέο γεληέο γλσξίδνπκε; 

δ) ηελ πνηεηηθή γεληά ηνπ ’30 πνηνη, θπξίσο, πνηεηέο αλήθνπλ; 

ε) Πνηα είλαη ηα βαζηθά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο 

πνηεηέο, ηα νπνία ηνπο ελνπνηνχλ ζε κηα εληαία νκάδα; 

ζη) Πνηνο ζεσξείηαη άηππνο αξρεγφο θαη εγέηεο απηήο ηεο γεληάο; Γηαηί; 

δ) Μέζα απφ πνηα βηβιία, έληππα θαη πεξηνδηθά εθθξάζηεθε ε γεληά ηνπ 

’30; θιπ. 

 

Βαζική πηγή για ηην έπεςνα 

ην δηαδίθηπν 

 

ην δηαδίθηπν ζα βξνχκε φια ηα ζηνηρεία θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξν-

θνξίεο πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα ηελ εξγαζία καο. Πξναπαηηνχληαη, φκσο, δχν 

βαζηθέο πξνυπνζέζεηο: 

 

α) Η ζσζηή «ελεξγνπνίεζε» ηνπ δηαδηθηχνπ, ηνπνζεηψληαο ζηε κεραλή 

αλαδήηεζεο ηηο ελδεδεηγκέλεο ιέμεηο – θιεηδηά. 
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β) Η ζσζηή αμηνπνίεζε ηνπ πξσηνβάζκηνπ πιηθνχ πνπ ζα ζπγθεληξψ-

ζνπκε. Όπσο έρνπκε ήδε πξναλαθέξεη, δελ ην ρξεζηκνπνηνχκε απ-

ηνχζην, φπσο ην βξίζθνπκε. Υξεηάδεηαη, ζηεξηγκέλνη ζε απηφ ην πιη-

θφ, λα θάλνπκε ηε ιεγφκελε δεκηνπξγηθή αλαζχλζεζε  

 

Λέξειρ – κλειδιά  

γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ πιηθνχ ζην δηαδίθηπν 

 

Σν επξχ ζεκαηηθφ πιαίζην καο δίλεη ηηο βαζηθέο ιέμεηο – θιεηδηά κε ηηο ν-

πνίεο κπνξεί λα αξρίζεη ε αλαδήηεζε θαη ε έξεπλα ζην δηαδίθηπν. Αιιά 

θαη φηαλ ζα αξρίζνπκε ηελ έξεπλα, κε ηξφπν ζρεδφλ απηφκαην ζα πξνθχ-

πηνπλ ζπλερψο λέεο ιέμεηο – θιεηδηά. Με απηέο ζα κπνξνχκε θάζε θνξά λα 

επεθηείλνπκε ηελ έξεπλα θαη ζε άιιεο πεξηνρέο θαη πηπρέο ηνπ ζέκαηνο. 

 

Πάλησο, νη βαζηθέο ιέμεηο – θιεηδηά κε ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα αξρίζνπκε 

ηελ έξεπλα, είλαη, κεηαμχ άιισλ, νη αθφινπζεο: 

 

 ινγνηερληθή γεληά 

 γεληά ηνπ ’30 

 ινγνηερληθή ζρνιή 

 νλφκαηα πνηεηψλ 

        (εθέξεο, Διχηεο, Ρίηζνο, Δκπεηξίθνο θ.ά.) 

 ην πεξηνδηθφ Σα Νέα Γξάκκαηα   θιπ. 
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ε νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ 

 

Ππολογική – ειζαγωγή ενόηηηα 

 

Με βάζε ην πιηθφ πνπ ζα έρνπκε ζπγθεληξψζεη απφ ηελ έξεπλά καο ζην 

δηαδίθηπν, ζα πξέπεη ζηελ πξνινγηθή καο ελφηεηα λα απνζαθελίζνπκε ηα 

αθφινπζα ζέκαηα: 

 

α) Ση ελλννχκε κε ηνλ φξν ινγνηερληθή γεληά; 

 

β) Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο φξνπο ινγνηερληθή ζρνιή – ινγνηερληθή γε-

ληά. 

 

γ) Ση είλαη ε ιεγφκελε γεληά ηνπ ’30 (πξψηε θαη πνιχ γεληθή παξνπζία-

ζε ηνπ θεληξηθνχ καο ζέκαηνο). 

 

Ο βαζικόρ κοπμόρ ηηρ επγαζίαρ 

ε αμηνπνίεζε θαη ε νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ 

 

Γελ είλαη θαη ηφζν εχθνιν ην ζέκα, γηαηί είλαη επξχ, πνιχπηπρν θαη έρνπλ 

γξαθεί απφ ηνπο κειεηεηέο δηάθνξεο θαη δηαθνξεηηθέο ζέζεηο θαη απφςεηο. 

 

Πάλησο, ζηα πιαίζηα κηαο καζεηηθήο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, ζα ήηαλ ηδηαί-

ηεξα αξθεηφ λα ζρνιηαζζνχλ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 
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1
ο
 Η σπονική αθεηηπία ηηρ γενιάρ ηος ’30 

 

πκβαηηθά έρνπκε δερηεί φηη νη πνηεηέο, πνπ αλήθνπλ ζ’ απηή ηε γε-

ληά, εκθαλίδνληαη ζηα γξάκκαηα κέζα ζηε δεθαεηία 1930 – 1940. 

 

Μπνξνχκε, φκσο, ζπκπιεξσκαηηθά λα αλαθεξζνχκε θαη ζηα εμήο 

πξφζζεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία: 

 

α) Σν 1929 θπθινθνξεί ην βηβιίν ηνπ Γ. Θενηνθά Ελεύθερο Πνεύ-

μα, πνπ ζεσξήζεθε έλα είδνο «πλεπκαηηθνχ καληθέζηνπ» γηα ηε 

γεληά ηνπ ’30. 

 

β) Σν έηνο 1930 ζεσξείηαη, ζπκβαηηθά έζησ, ε ρξνληά πνπ ζηελ Δι-

ιάδα εκθαλίδεηαη ν πνηεηηθφο κνληεξληζκφο ε ιεγφκελε πνηεηηθή 

λενηεξηθφηεηα. 

 

γ) Σν 1931, ν επηζεκφηεξνο εθπξφζσπνο απηήο ηεο γεληάο θαη αξ-

ρεγέηεο, δειαδή ν πνηεηήο Γηψξγνο εθέξεο, εθδίδεη ηελ πξψηε 

ηνπ πνηεηηθή ζπιινγή κε ηνλ ηίηιν Σηροθή. 

 

δ) Οξηζκέλνη κειεηεηέο δίλνπλ ζηνλ ηίηιν Σηροθή έλα ζπκβνιηθφ 

λφεκα. Τπνλννχλ δειαδή φηη ν εθέξεο δηάιεμε απηφλ ηνλ ηίηιν 

γηα λα ππνδειψζεη κηα κεηαζηξνθή, κηα αιιαγή δειαδή ηεο πνί-

εζεο ζε θάηη θαηλνχξην, πνπ ζηαδηαθά κέζα ζηε δεθαεηία ηνπ 

’30, εθθξάδεη ην πλεχκα ηεο πνηεηηθήο λενηεξηθφηεηαο. 

 

ε) Πξψηνο ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν γεληά ηνπ ’30 ν Γ. Θενηνθάο 

(1937). 
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2
ο
 Βαζικοί εκππόζωποι ηηρ γενιάρ ηος ’30 

 

ην δεχηεξν θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο πνη-

εηηθήο γεληάο ηνπ ’30. Η νλνκαηηθή παξνπζίαζε ζα πξέπεη ίζσο λα 

ζπλδπαζηεί θαη κε ηελ πξψηε επίζεκε εκθάληζε ηνπ θάζε πνηεηή. 

 

Δλδεηθηηθά: 

 Γηψξγνο εθέξεο, Σηροθή, 1931 

 Γηάλλεο Ρίηζνο, Τρακηέρ, 1933 

 Αλδξέαο Δκπεηξίθνο, Υψικάμινος, 1935 

 Νίθνο Δγγνλφπνπινο, Μην ομιλείηε εις ηον οδηγόν, 1938 

 Οδπζζέαο Διχηεο, Προζαναηολιζμοί, 1940  θιπ. 

 

3
ο
 Η σπονική διάπκεια ηηρ γενιάρ 

 

Σππηθά ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο γεληάο θιείλεη ην 1940. Απηή, φκσο, ε 

ζέζε είλαη εληειψο ζπκβαηηθή. Οη βαζηθνί εθπξφζσπνη ηεο γεληάο ε-

μαθνινπζνχλ λα εθδίδνπλ ηα λέα ηνπο βηβιία θαη κεηά ην ηέινο ηνπ 

πνιέκνπ, φηαλ πιένλ έρεη ήδε εκθαληζζεί ε ιεγφκελε πξψηε κεηαπν-

ιεκηθή γεληά. 

(Ο εθέξεο, ι.ρ., εθδίδεη ηελ ηειεπηαία ηνπ πνηεηηθή ζπιινγή ην 

1966, ελψ ν Ρίηζνο θαη ν Διχηεο είλαη πνηεηηθά ελεξγνί κέρξη ηε ρξν-

ληά ηνπ ζαλάηνπ ηνπο). 
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4
ο
 Τα κοινά σαπακηηπιζηικά 

 

Κάζε πνηεηήο απηήο ηεο γεληάο έρεη ηα δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ην απφιπηα πξνζσπηθφ ηνπ χθνο. 

 

Δληνχηνηο, ππάξρνπλ θαη νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη γλσξί-

ζκαηα πνπ ελνπνηνχλ απηνχο ηνπο πνηεηέο ζε κηα, έζησ, άηππε νκάδα 

κε θάπνηα θνηλή πνηεηηθή ηαπηφηεηα. 

 

Σα θπξηφηεξα ζηνηρεία πνπ «δέλνπλ» απηνχο ηνπο πνηεηέο ζε κηα νκά-

δα, είλαη θπξίσο ηα αθφινπζα: 

α) ειηθηαθά ραξαθηεξηζηηθά: κε θάπνηεο κηθξνδηαθνξέο ζηελ ειη-

θία φινη ηνπο αλήθνπλ (ειηθηαθά πάληα) ζηελ ίδηα γεληά· 

β) εκθαλίδνληαη φινη ζηα γξάκκαηα κέζα ζηε δεθαεηία 1930 – 

1940· 

γ) είλαη κνξθσκέλνη, γισζζνκαζείο, έρνπλ επξσπατθή παηδεία, α-

λήθνπλ ζηε κεζναζηηθή ηάμε, έρνπλ νηθνλνκηθή άλεζε, απνηε-

ινχλ έλα είδνο πλεπκαηηθήο ειίη (κφλν ν Ρίηζνο δηαθνξνπνηείηαη 

θαη σο πνηεηήο θαη σο ηδενινγία)· 

δ) πηνζεηνχλ φινη ηνλ πνηεηηθφ κνληεξληζκφ, γξάθνπλ ζε ειεχζεξν 

ζηίρν, είλαη δειαδή λενηεξηθνί πνηεηέο θαη εθπξνζσπνχλ ζηελ 

Διιάδα ηελ πνηεηηθή λενηεξηθφηεηα· 

ε) θάπνηνη απφ απηνχο (Δκπεηξίθνο, Δγγνλφπνπινο, ελ κέξεη θαη ν 

Διχηεο) είλαη εηζεγεηέο ηνπ πνηεηηθνχ ππεξξεαιηζκνχ ζηελ Δι-

ιάδα· 

ζη) είλαη νη πξψηνη πνπ έζεζαλ, κε νμχ ηξφπν, ην ζέκα ηεο ειιεληθφ-

ηεηαο γεληθά θαη εηδηθά ζηελ Σέρλε· 



Ν. Παξίζεο 

 
8 

δ) ζηξέθνληαη κε αγάπε θαη αλππφθξηην ζαπκαζκφ πξνο ηνλ ιατθφ 

πνιηηηζκφ, ηελ απζεληηθή ιατθή ιαιηά θαη ηε κε αθαδεκατθή ηέ-

ρλε (π.ρ. Μαθξπγηάλλεο, Θεφθηινο)· 

ε) ζπζπεηξψλνληαη γχξσ απφ ην πεξηνδηθφ Τα Νέα Γράμμαηα, πνπ 

γίλεηαη θαη ην επίζεκν βήκα ηεο γεληάο. 

 

5
ο
 Το κοπςθαίο έηορ 

 

Γηα ηε γεληά ηνπ ’30 θνξπθαίν έηνο είλαη ην 1935. Απηή ηε ρξνληά ν 

εθέξεο εθδίδεη ηελ ηξίηε πνηεηηθή ζπιινγή, πνπ ηηηινθνξείηαη Μσ-

θιζηόρημα. Δπίζεο, ν Αλδξέαο Δκπεηξίθνο εθδίδεη θαη απηφο ηελ πξψ-

ηε ηνπ πνηεηηθή ζπιινγή κε ηνλ ηίηιν Υψικάμινος. Σέινο, ν Οδπζζέαο 

Διχηεο δεκνζηεχεη ηα πξψηα ηνπ πνηήκαηα ζην πεξηνδηθφ Τα Νέα 

Γράμμαηα (ηεχρνο 11, Ννέκβξηνο 1935), πνπ ην πξψην ηνπ ηεχρνο είρε 

επίζεο θπθινθνξήζεη ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1935. 

 

Βιέπνπκε, ινηπφλ, φηη ζην εθδνηηθφ εκεξνιφγην ηνπ 1935 αληακψ-

λνπλ, απφ κηα ηπραία αιιά επηπρηζκέλε ζπγθπξία, ηξεηο κείδνλεο πνη-

εηέο ηεο γεληάο ηνπ ’30: εθέξεο – Δκπεηξίθνο – Διχηεο. 

 

Θα πξέπεη, φκσο, λα ζεκεησζεί θαη θάηη άιιν: ηελ ίδηα ρξνληά ηνπ 

1935 εθδίδεηαη, γηα πξψηε θνξά, ν ιεγφκελνο θαβαθηθφο «Κανόνας», 

δειαδή ηα 154 πνηήκαηα ηνπ Καβάθε, πνπ βέβαηα δελ αλήθεη ζηε γε-

ληά ηνπ ’30 (είλαη πνιχ πξνγελέζηεξνο) αιιά ε πνίεζή ηνπ ζα επε-

ξεάζεη πνιχ ηνπο πνηεηέο ηεο θπξίσο Διιάδαο. 
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5
ο
 Επίλογορ – ηελικά ζςμπεπάζμαηα 

 

α) Η γεληά ηνπ ’30, καδί κε ηελ Δπηαλεζηαθή ρνιή, είλαη ε θνξπ-

θαία ζηηγκή γηα ηε λενειιεληθή πνίεζε. 

 

β) Άλνημε εληειψο λένπο δξφκνπο ζηα πνηεηηθά καο πξάγκαηα απφ 

ην 1930 θαη κεηά. 

 

γ) Κπξηάξρεζε ζηα γξάκκαηα φρη κφλν ζηε δεθαεηία ηνπ ’30 αιιά 

θαη κεηαπνιεκηθά. Ο απφερνο απηήο ηεο γεληάο εμαθνινπζεί, α-

θφκε θαη ζήκεξα, λα αθνχγεηαη ζηε θσλή ησλ λεφηεξσλ πνηε-

ηψλ. 

 

δ) Μ’ απηή ηε γεληά εγθαηληάδεηαη, γηα ηελ Διιάδα, ε πνηεηηθή λεν-

ηεξηθφηεηα θαη εηζάγεηαη ην ξεχκα ηνπ πνηεηηθνχ ππεξξεαιη-

ζκνχ. 

 


