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ποίεζε 

 

Πεξίιεςε 

Τν ζέκα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο απνηειεί ε κειέηε ηεο κνξθηθήο θαη 

ξπζκηθήο ππόζηαζεο θαη εμέιημεο ηνπ έξγνπ ησλ πνηεηώλ ηεο πξώηεο θαη ηεο 

δεύηεξεο κεηαπνιεκηθήο γεληάο, κε ζηόρν ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε 

ηελ πνηεηηθή πνπ αλαπηύζζεη ν/ε θάζε πνηεηήο/ηξηα μερσξηζηά θαη θπξίσο ε 

ειιεληθή κεηαπνιεκηθή πνίεζε ζην ζύλνιό ηεο. Σηόρνο είλαη λα δνζεί κηα όζν ην 

δπλαηόλ πην νινθιεξσκέλε εηθόλα ησλ κνξθώλ ηεο ειιεληθήο κεηαπνιεκηθήο 

πνίεζεο. Οη πνηεηέο/ηξηεο ην έξγν ησλ νπνίσλ ζα εμεηαζηεί είλαη, θαηά ηελ 

αιθαβεηηθή ζεηξά ηνπ επσλύκνπ ηνπο, νη εμήο: Άξεο Αιεμάλδξνπ, Μαλόιεο 

Αλαγλσζηάθεο, Μαληώ Αξαβαληηλνύ, Νίθνο-Αιέμεο Αζιάλνγινπ, Διέλε Βαθαιό, 

Γηάλλεο Γάιιαο, Κηθή Γεκνπιά, Άξεο Γηθηαίνο, Γεκήηξεο Γνύθαξεο, Ναλά Ηζαΐα, 

Πάλνο Θαζίηεο, Έθησξ Καθλαβάηνο, Νίθνο Καξνύδνο, Μηράιεο Καηζαξόο, Τάζνο 

Λεηβαδίηεο, Βύξσλ Λενληάξεο, Μάξηνο Μαξθίδεο, Μάξθνο Μέζθνο, Γ.Π. 

Παπαδίηζαο, Τίηνο Παηξίθηνο, Γηώξγεο Παπιόπνπινο, Μίιηνο Σαρηνύξεο, Τάθεο 

Σηλόπνπινο, Κπξηάθνο Χαξαιακπίδεο θαη Νηίλνο Χξηζηηαλόπνπινο. Η δηαηξηβή ζα 

αλαπηπρζεί ζε ηέζζεξεο βαζηθνύο άμνλεο: Ι. Ο ειεύζεξνο ζηίρνο, ΙΙ. Τν πεδό πνίεκα, 

IΙΙ. Τα πνηήκαηα ζε ζηίρν-παξάγξαθν ή verset, ΙV. Η έκκεηξε πνίεζε θαη νη 

απζηεξέο πνηεηηθέο θόξκεο. 

 

Abstract 

 The subject of this thesis is the study of the morphic and rhythmic hypostasis 

and progress at the poetry of the first and the second Greek postwar poetic generation, 

in order to draw inferences related to the poetics of each poet and mainly of the Greek 

postwar poetry in its entirety. The aim is to be described the form of the Greek 

postwar poetry as better as possible. In alphabetical order, these are the poets to be 

studied: Aris Alexandrou, Manolis Anagnostakis, Mado Aravantinou, Nikos-Alexis 

Aslanoglou, Eleni Vakalo, Giannis Dallas, Kiki Dimoula, Aris Dikteos, Dimitris 

Doukaris, Nana Isaia, Panos Thasitis, Hektor Kaknavatos, Nikos Karouzos, Michalis 

Katsaros, Tasos Leivaditis, Vyron Leontaris, Marios Markidis, Markos Meskos, D.P. 

Papaditsas, Titos Patrikios, Giorgis Pavlopoulos, Miltos Sachtouris, Takis Sinopoulos, 



Kyriakos Charalampidis, Ntinos Christianopoulos. The thesis will be developed on 

four main lines: Ι. The free verse, II. The prose poem, III. The verset poems, IV. The 

verse poetry and the fixed verse forms. 


