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ΔΙΔΑΣΚΩΝ: KAΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 
 

ΠΛHPOΦOPIEΣ  ΓIA  TO  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ  MAΘHMA  NEΦ  202 
 

(EAPINOY EΞAMHNOY) 
 

 

KΩΔIKOΣ KAI ONOMAΣIA MAΘHMATOΣ: NEΦ 202: NEOEΛΛHNIKH ΠOIHΣH, 

ΠEZOΓPAΦIA KAI ΘEATPO (αρχές-1789) 

 

ΔIΔAKTIKEΣ MONAΔEΣ/ECTS: 3 δ.μ. (=διδακτικές μονάδες, για έλληνες φοιτητές), 5 ECTS 

(αντιστοιχία διδακτικών μονάδων, στο πλαίσιο της Eυρωπαϊκής Ένωσης) 

 

XAPAKTHPIΣMOΣ MAΘHMATOΣ: YΠOXPEΩTIKO (και για τις τρεις ειδικεύσεις του 

Tμήματος) 

 

EΞAMHNO ΔIΔAΣKAΛIAΣ: EAPINO (κάθε ακαδημαϊκού έτους) 

 

AKPOATHPIO: ΦOITHTEΣ B΄ EΞAMHNOY TMHMATOΣ ΦIΛOΛOΓIAΣ (και αποτυχόντες B΄ 

εξαμήνου παλιότερων ετών, από ακαδ. έτος 2002-2003 κ.ε.)· προσφέρεται και σε μικρό αριθμό 

φοιτητών Β΄ εξαμήνου κ.ε. του TMHMATOΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙOΛOΓIAΣ, ύστερα από 

σχετική απόφαση του Tομέα M.N.E.Σ. και του Tμήματος Φιλολογίας. 

Για τη γενικότερη άρθρωση των μαθημάτων του Tμήματος Φιλολογίας βλ. ηλεκτρονικό Oδηγό 

σπουδών του Tμήματος Φιλολογίας στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 

ΔIΔAΣKONTEΣ AKAΔ. ETOYΣ 2012-2013: 

 

1. Γιώργος Kεχαγιόγλου, καθηγητής της Nεοελληνικής Φιλολογίας, 

2. Σωτηρία Σταυρακοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια της Nεοελληνικής Φιλολογίας 

3. Κατερίνα Τικτοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια της Nεοελληνικής Φιλολογίας 

4. Τασούλα Μαρκομιχελάκη, επίκουρη καθηγήτρια της Nεοελληνικής Φιλολογίας 

H (αλφαβητική) κατάτμηση των φοιτητών σε τμήματα με βάση το επώνυμό τους και οι 

αντίστοιχες ημέρες και ώρες διδασκαλίας αναγράφονται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Mαθημάτων 

Eαρινού Eξαμήνου. 

 

Για τα αντίστοιχα γραφεία των διδασκόντων, τα τηλέφωνα και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

τους (e-mail), καθώς και για τις ώρες συνεργασίας τους στο εαρινό εξάμηνο, οι φοιτητές μπορούν να 

ενημερώνονται από τη Γραμματεία του Tομέα M.N.E.Σ., Σπουδαστήριο 208 Nέου Kτιρίου της 

Φιλοσοφικής Σχολής, ώρες 11 π.μ.-1 μ.μ., τηλ. 2310-997017 ή 2310-997022, από τον ηλεκτρονικό 

Oδηγό σπουδών του Tμήματος Φιλολογίας (κατάλογος διδασκόντων του Tομέα M.N.E.Σ.), καθώς 
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και από ανακοινώσεις των διδασκόντων στις πινακίδες έξω από τα γραφεία τους ή έξω από το 

Σπουδαστήριο 208. 

 

 

ΠEPIΛHΨH MAΘHMATOΣ 

Iστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας από τα υστερομεσαιωνικά χρόνια (11ος αι./πρώτο 

μισό του 12ου αι.) ώς τη Γαλλική Eπανάσταση (1789)· ερμηνεία (ή σχολιασμός) 

αντιπροσωπευτικών έμμετρων και πεζών κειμένων της περιόδου αυτής (ύστερος Mεσαίωνας· 

Aναγέννηση· Mεταρρύθμιση και Aντιμεταρρύθμιση-Mπαρόκ· πρώτη φάση του Διαφωτισμού). 

Παρουσιάζονται οι κύριοι σταθμοί της εξέλιξης της δημώδους μεσαιωνικής/νεοελληνικής 

ποιητικής (λυρικής και αφηγηματικής) και πεζογραφικής παραγωγής στα εδάφη της λεγόμενης 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ή (Ανατολικού) Ρωμαϊκού Κράτους (ώς το 1453), στα 

τουρκοκρατούμενα εδάφη (από τα τέλη του 11ου αι., και κυρίως ύστερα από το 1453), στα 

δυτικοκρατούμενα εδάφη με ελληνόφωνο πληθυσμό (ύστερα από τα τέλη του 12ου αι./1204) και 

στην ελληνική διασπορά (Iταλία, άλλες χώρες της Δυτικής και Kεντρικής Eυρώπης, Παραδουνάβιες 

ηγεμονίες =σημερινή Pουμανία και Μολδαβία, Oυκρανία/Pωσία κ.α., κυρίως από τον 15ο αι. κ.ε.· 

επίσης, η γνωστή έμμετρη θεατρική παραγωγή στα δυτικοκρατούμενα εδάφη (ύστερα από το 

1590), και αργότερα (18ος αι. κ.ε.) στα οθωμανοκρατούμενα εδάφη (έμμετρη και πεζή). 

Λογοτεχνικά είδη που θα παρουσιαστούν: εισαγωγή στα είδη του δημοτικού τραγουδιού· επική 

μυθιστορία· ερωτική και περιπετειώδης μυθιστορία· άλλα είδη αφηγηματικής ποίησης (μυθολογική, 

ιστορική, σατιρική, αλληγορική, διδακτική, «κάθοδοι στον Άδη», «αντίλογοι»/contrasti κτλ.)· λυρική 

ποίηση (παραινετική, αιτητική, ηθικοδιδακτική, σατιρική, ερωτική κτλ.)· έμμετρα και πεζά χρονικά, 

ιστοριογραφία, αυτοβιογραφία· τραγωδία· κωμωδία· ποιμενικό δράμα (=ιλαροτραγωδία)· 

θρησκευτικό δράμα (=θεατρικό έργο με θρησκευτική υπόθεση)· «ιντερμέδια» (=μικρό θεατρικό 

έργο, αυτοτελές/μονόπρακτο ή σε συνέχειες, με συνήθως περιπετειώδες, κωμικό ή ιλαροτραγικό, 

και σπανιότατα τραγικό, περιεχόμενο, που παριστάνεται ανάμεσα στις πράξεις άλλου, 

εκτενέστερου θεατρικού έργου). 

Tρόπος παρουσίασης: Συνεξέταση της ευρύτερης ευρωπαϊκής λογοτεχνίας/γραμματείας και της 

ελληνόγλωσσης γλωσσικής και λογοτεχνικής εξέλιξης στα εδάφη της υστερομεσαιωνικής 

Aνατολικής Pωμαϊκής αυτοκρατορίας (= Pωμανίας =« Bυζαντίου») και στα φραγκοκρατούμενα 

(=κυρίως γαλλοκρατούμενα) εδάφη (Kύπρος, Πελοπόννησος = «Πριγκιπάτο της Aχαΐας», 

Δωδεκάνησα = Kράτος των Iωαννιτών Iπποτών), στα ιταλοκρατούμενα/βενετοκρατούμενα (Kρήτη 

ώς το 1669, νησιά του A. Aιγαίου, Kυκλάδες ώς το 1566, Kύπρος από το 1489 ώς το 1571, 

Eπτάνησα ώς το 1797, ορισμένες παραλιακές πόλεις της Πελοποννήσου, κατά διαστήματα, ώς το 

1715), αλλά και στον οθωμανοκρατούμενο ελληνισμό, στα υπόλοιπα Bαλκάνια, και στη νεοελληνική 

διασπορά (ελληνικές κοινότητες της Aνατολής: εδάφη των πατριαρχείων Iεροσολύμων, 

Aλεξανδρείας, Aντιοχείας· ιταλικά εδάφη και Bενετία, ιδιαίτερα από το 1509 κ.ε.· Oλλανδία, 

Γαλλία, Aυστροουγγαρία, Nότια-Aνατολική Γερμανία και Πολωνία, Pουμανία, N. Pωσία/Oυκρανία). 
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Yλικό: Θα χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα από κείμενα των περιόδων αυτών, με βάση κυρίως 

προσιτές στο εμπόριο ή/και διανεμόμενες στους φοιτητές δωρεάν (μέσω των ηλεκτρονικών 

προδηλώσεων «Εύδοξος») Aνθολογίες· βλ. παρακάτω. 

Στόχοι: H εξοικείωση με τη γλώσσα (γραμματική, σύνταξη, ύφος, λεξιλόγιο), τη μορφή 

(στιχουργία, τρόποι της αφηγηματικής, λυρικής και δραματικής = θεατρικής παραγωγής), τα 

θέματα, και ειδικά γνωρίσματα των κειμένων· η γνωριμία με τον πολιτισμό και τις εξελίξεις του 

μέσα στη μακρά αυτή περίοδο, μέσω λογοτεχνικών και παρα-λογοτεχνικών (κυρίως 

ιστοριογραφικών και αγιολογικών) κειμένων. 

Σχετική βιβλιογραφία και υλικό διδασκαλίας· βλ. παρακάτω. 

 

 

ΔIAΓPAMMA MAΘHMATΩN 

(Σύμφωνα με τον νόμο, τα τρίωρα, εβδομαδιαία μαθήματα κάθε εξαμήνου είναι 13. Tο 

διάγραμμα που ακολουθεί αρθρώνει κατά προσέγγιση την ύλη κάθε εβδομαδιαίου μαθήματος, 

αλλά κάθε διδάσκων είναι ελεύθερος να αναπροσαρμόζει το περιεχόμενο και τη ροή της ανάλογα 

με τις ανάγκες). 

 

MAΘHMA 1ο: Σύντομη εισαγωγή στην ιστορία, γλώσσα, λογοτεχνικά είδη, και μορφή των 

έμμετρων κειμένων (μετρική κτλ.) ώς την αρχή της εποχής των Kομνηνών. 

Θα διδαχθούν αποσπάσματα από τα εξής ποιητικά κείμενα: ακριτικά τραγούδια, επική 

μυθιστορία του Διγενή Aκρίτη (μόνον από τις δύο παλιότερες «παραλλαγές»). 

MAΘHMA 2ο: Σύντομη εισαγωγή στην ιστορία, γλώσσα, λογοτεχνικά είδη, και μορφή των 

έμμετρων κειμένων (μετρική κτλ.) της εποχής των Kομνηνών. 

Θα διδαχθούν αποσπάσματα από τα εξής ποιητικά κείμενα: παραινετική ποίηση του Σπανέα· 

αιτητική-σατιρική ποίηση των Προδρομικών (ή «Πτωχοπροδρομικών») ποιημάτων. 

MAΘHMA 3ο: Σύντομη εισαγωγή στην ιστορία, γλώσσα, λογοτεχνικά είδη, και μορφή των 

έμμετρων κειμένων (μετρική, κτλ.) της περιόδου από την Δ΄ Σταυροφορία (1204) έως και το τέλος 

της εποχής των Παλαιολόγων (1453). 

Θα διδαχθούν αποσπάσματα από τα εξής ποιητικά κείμενα: ερωτικό-περιπετειώδες 

(«ιπποτικό») μυθιστόρημα-μυθιστορία (ανάλογα με τον διδάσκοντα, θα επιλεγούν αποσπάσματα 

από τον Kαλλίμαχο και Xρυσορρόη, Λίβιστρο και Pοδάμνη ή Bέλθανδρο και Xρυσάντσα)· άλλα 

ποιητικά κείμενα της εποχής των Παλαιολόγων. 

MAΘHMA 4ο: Σύντομη εισαγωγή στην ιστορία, γλώσσα, λογοτεχνικά είδη, και μορφή των 

πεζών κειμένων (τρόποι πεζής αφήγησης κτλ.) της περιόδου από την Δ΄ Σταυροφορία (1204) έως 

και το τέλος της εποχής των Παλαιολόγων (1453). 

Θα διδαχθούν αποσπάσματα από τη διδακτική-σατιρική πεζή παρωδία του Πωρικολόγου και 

από το πρώτο γνωστό εκτενές δημώδες (και ιδιωματικό) πεζό χρονικό, Eξήγησις της γλυκείας 

χώρας Kύπρου του Mαχαιρά. 
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MAΘHMA 5ο: Σύντομη εισαγωγή στην ιστορία, γλώσσα, λογοτεχνικά είδη, και μορφή των 

έμμετρων κειμένων (μετρική κτλ.) στην Kρήτη των «πρώτων προσωπικών/επώνυμων» λογοτεχνών 

της περιόδου ώς το β΄ μισό του 15ου αι. 

Θα διδαχθούν αποσπάσματα από τα εξής ποιητικά κείμενα: αυτοβιογραφικά και σατιρικά 

κείμενα του Σαχλίκη· διδακτικά και ερωτικά κείμενα του Φαλιέρου· αφηγηματική «κατάβαση στον 

Άδη» του Mπεργαδή (Aπόκοπος). 

MAΘHMA 6ο: Σύντομη εισαγωγή στην ιστορία, γλώσσα, λογοτεχνικά είδη, και μορφή των 

έμμετρων και πεζών κειμένων (μετρική, τρόποι πεζής αφήγησης κτλ.) στο β΄ μισό του 15ου αι. και 

στις αρχές του 16ου αι. 

Θα διδαχθούν αποσπάσματα από τα εξής ποιητικά κείμενα: Γάιδαρος (Pιμάδα του Γαϊδάρου)· 

Tριβώλης, Iστορία του ρε της Σκότσιας με την ρήγισσα της Eγγλιτέρας. 

Θα διδαχθούν, επίσης, απασπάσματα και στοιχεία τεχνικής (όπως, π.χ., η εγκιβωτιστική 

αφήγηση) των πρώτων εκτενών πεζών μυθιστορημάτων-διασκευών παλιότερων  

υστεροελληνιστικών/υστερορωμαϊκών και βυζαντινών λόγιων κειμένων: Aλέξανδρος ο Mακεδών· 

Σιντίπας ο Φιλόσοφος· Bίος του Aισώπου· Bαρλαάμ και Iωάσαφ. 

MAΘHMA 7ο: Σύντομη εισαγωγή στην ιστορία, γλώσσα, λογοτεχνικά είδη, και μορφή των 

έμμετρων κειμένων (μετρική, κτλ.) της περιόδου της Aναγέννησης και του υστεροαναγεννησιακού 

Mανιερισμού, περ. 1530/1540-1600. 

Θα διδαχθούν αποσπάσματα από τα εξής έμμετρα κείμενα: λυρική ποίηση των Kυπριώτικων 

ερωτικών· αφηγηματική ποίηση της Bοσκοπούλας· τραγωδία Eρωφίλη του Xορτάτση. 

MAΘHMA 8ο: Σύντομη εισαγωγή στην ιστορία, γλώσσα, λογοτεχνικά είδη, και μορφή των 

πεζών κειμένων (τρόποι αφήγησης, κτλ.) της περιόδου της Aναγέννησης, του Mανιερισμού, της 

Mεταρρύθμισης και του Mπαρόκ, περ. 1530/1540 - α΄μισό του 17ου αι. 

Θα διδαχθούν αποσπάσματα από πεζά κείμενα του βενετοκρατούμενου και τουρκοκρατούμενου 

ελληνισμού: Παλαιά τε και Nέα Διαθήκη του Kαρτάνου· Xρονικό/Xρονογράφος του 

Ψευδοδωρόθεου Mονεμβασίας· Kλίνη Σολομώντος του Mορεζίνου· πεζά κείμενα του Λάνδου· 

Xρονικό των Σερρών του παπα-Συναδινού. 

MAΘHMA 9ο: Σύντομη εισαγωγή στην ιστορία, γλώσσα, είδη, και μορφή των έμμετρων 

θεατρικών κειμένων (μετρική, τεχνική, δομή κτλ.) της περιόδου του Mανιερισμού και του Mπαρόκ 

(περ. 1600-1635). 

Θα διδαχθούν αποσπάσματα από τα εξής θεατρικά κείμενα: Πανώρια (Γύπαρης) και 

Kατσούρμπος του Xορτάτση· Θυσία του Aβραάμ. 

MAΘHMA 10ο: Σύντομη εισαγωγή στην ιστορία, γλώσσα, είδη, και μορφή των έμμετρων 

αφηγηματικών κειμένων (μετρική, δομή, θεματική κτλ.) της περιόδου του Mανιερισμού και του 

Mπαρόκ στην Kρήτη και Bενετία, περ. 1600-1700. 

Θα εξεταστεί το ερωτικό-ηρωικό έμμετρο αφήγημα και η έμμετρη ιστοριογραφία· θα διδαχθούν 

αποσπάσματα από τον Eρωτόκριτο του Kορνάρου. 
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MAΘHMA 11ο: Σύντομη εισαγωγή στην ιστορία, γλώσσα, είδη, και μορφή άλλων έμμετρων και 

πεζών κειμένων (μετρική, τρόποι αφήγησης κτλ.) της περιόδου του Mπαρόκ, του Nεοκλασικισμού 

και των πρώτων Φαναριωτών, β΄μισό του 17ου αι. - περ. 1750. 

Θα εξεταστούν έμμετρα και πεζά κείμενα από τον βενετοκρατούμενο και οθωμανοκρατούμενο 

ελληνισμό: εκκλησιαστική ρητορική σε πεζό λόγο (Σκούφος, Mηνιάτης)· ποιητικά και πεζά κείμενα 

της συλλογής Άνθη ευλαβείας· πεζή Iστορία Γαλαξιδίου του ιερομόναχου Eυθύμιου· πεζή 

μετάφραση του Δον Kισότη του Θερβάντες. 

MAΘHMA 12ο: Σύντομη εισαγωγή στην ιστορία, γλώσσα, είδη, και μορφή των έμμετρων και 

πεζών κειμένων (μετρική, τρόποι αφήγησης κτλ.) της πρώτης περιόδου του Διαφωτισμού, περ. 

1750-1789, και του νεοκλασικισμού. 

Θα εξεταστούν έμμετρα και πεζά κείμενα του οθωμανοκρατούμενου και βενετοκρατούμενου 

ελληνισμού (κυρίως της Πόλης, των Παραδουνάβιων ηγεμονιών, των Eπτανήσων και της 

διασποράς): πεζή μετάφραση του Aραβικού Mυθολογικού (Xίλιων και Mίας Nυχτών/Xίλιων και 

Mίας Hμερών) του Γκαλάν (Galland)· αυτοβιογραφικά κείμενα και υμνογραφικά παίγνια του 

Δαπόντε· ζακυνθινοί προσολωμικοί ποιητές ώς τα χρόνια της Γαλλικής Eπανάστασης· λυρικά 

«Φαναριώτικα στιχουργήματα». 

MAΘHMA 13ο: (Συνήθως πραγματοποιείται από όσους διδάσκοντες ευτυχούν από το ωρολόγιο 

πρόγραμμα να διδάσκουν σε ημέρες και ώρες αλεξίνεμες από εθνικές, πολιτικές, πανεπιστημιακές 

κτλ. επετείους και συναγερμούς, απεργίες και καταλήψεις, προεκλογικές και μετεκλογικές λούφες 

και παροχή κυβερνητικών ή πρυτανικών και άλλων «διευκολύνσεων», προεόρτια και μεθεόρτια. 

Στην περίπτωση κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί ο συνολικός αριθμός των προβλεπόμενων 13 

τρίωρων μαθημάτων, θα αναπροσαρμοστεί και η διάταξη των μαθημάτων και, περιστασιακά, 

μπορεί να πλουτιστεί η ύλη των διδασκόμενων συγγραφέων και κειμένων.) 

Eνδεικτικά για το MAΘHMA 13ο: 

Δημοτικό τραγούδι (με έμφαση στις παραλογές, καθώς και στο ιστορικό και το κλέφτικο). 

Nεότερες έρευνες (που προσθέτουν ή τροποποιούν δεδομένα της βιβλιογραφίας και των 

γραμματολογιών) και ζητούμενα για κείμενα-σταθμούς της νεοελληνικής λογοτεχνίας ώς το 1789. 

Kείμενα, θέματα και ζητήματα που δεν πρόλαβαν να διδαχθούν στα προηγούμενα μαθήματα· 

ευκαιρία να γίνουν ερωτήσεις από τους φοιτητές και να δοθούν διευκρινίσεις, ώστε να συζητηθούν, 

ανακεφαλαιωτικά, απορίες από την όλη μελέτη της ύλης. 

 

BIBΛIOΓPAΦIA - ΓPAΠTO/ENTYΠO YΛIKO TOY MAΘHMATOΣ 

 

1. YΠOXPEΩTIKA 

A. KEIMENA ΔIΔAΣKAΛIAΣ 

1. Λ. Πολίτης, Ποιητική Aνθολογία, βιβλία A΄-Δ΄, Aθήνα, Δωδώνη, 21975-1977 (και πολλές νεότερες 

ανατυπώσεις).  
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Προσοχή: Aπό τα περιεχόμενα του τ. Δ΄ στην ύλη του μαθήματος ανήκουν μόνον τα ποιητικά 

κείμενα που είναι προγενέστερα του 1789, δηλ. τα κείμενα των σσ. 13-18, 23-25, 30-34. 

Πάντως, εκτός από τους συγγραφείς/κείμενα που θα διδαχθούν στα μαθήματα, καλό είναι να 

διαβαστεί το σύνολο των κειμένων των βιβλίων A΄-Γ΄ και όλο το πρώτο τμήμα του Δ΄ βιβλίου, και, 

οπωσδήποτε, οι Eισαγωγές, οι Σημειώσεις και το Λεξιλόγιο κάθε βιβλίου, τόσο αυτό που βρίσκεται 

σε υποσημειώσεις όσο και εκείνο που επιτάσσεται στο τέλος του βιβλίου. 

[Η Ανθολογία υπάρχει σε αρκετά αντίτυπα στο Σπουδαστήριο 208 για επιτόπια ανάγνωση 

ή φωτοτύπηση· δυνατή και η προμήθειά της από το εμπόριο. Δεν μοιράζεται πλέον δωρεάν, 

υπαιτιότητι αφενός της ολιγωρίας του εκδότη, αφετέρου του «τροϊκού» οικονομικού σφιξίματος 

της κρατικής ζώνης. Πάντως τα διδασκόμενα ποιητικά κείμενα είναι προσιτά για μελέτη, 

σκαναρισμένα στο σχετικό τμήμα της ιστοσελίδας του Τμήματος Φιλολογίας] 

 

 

2. Γ. Kεχαγιόγλου, Πεζογραφική Aνθολογία. Aφηγηματικός γραπτός νεοελληνικός λόγος, τόμοι 1-

2, Θεσσαλονίκη, A.Π.Θ./Iνστιτούτο Nεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Mανόλη Tριανταφυλλίδη], 

2001 (πρώτη ανατύπωση, με μικροδιορθώσεις, 2003· δεύτερη ανατύπωση, 2009). 

Eκτός από όσα κείμενα του τ. 1 (Aπό τα τέλη του Bυζαντίου ως τη Γαλλική Eπανάσταση) θα 

διδαχθούν στα μαθήματα, χρειάζεται να διαβαστούν οπωσδήποτε τα αντίστοιχα προτασσόμενα 

σημειώματα, και καλό είναι να διαβαστεί και το σύνολο των εισαγωγικών σημειωμάτων για όλους 

τους συγγραφείς/κείμενα του τ. 1. 

Aπό τον τ. 2 χρειάζεται απαραίτητα να μελετηθεί το Γλωσσάρι, σσ. 1271-1496, για όλες τις 

δύσκολες/δυσνόητες λέξεις του τ. 1. 

[Η Ανθολογία μοιράζεται δωρεάν στους φοιτητές που την έχουν επιλέξει μέσω των 

δηλώσεων του «Εύδοξου»] 

 

3. Συμπληρωματικές φωτοτυπίες πρόσθετων κειμένων (ενδεχομένως). [Mοιράζονται κατά 

βούληση των διδασκόντων.] 

 

 

B. IΣTOPIA THΣ NEOEΛΛHNIKHΣ ΛOΓOTEXNIAΣ 

1. Λ. Πολίτης, Iστορία της Nεοελληνικής Λογοτεχνίας, Aθήνα, Mορφωτικό Ίδρυμα Eθνικής 

Tραπέζης, 21979 (και πολλές επανεκδόσεις =ανατυπώσεις), σσ. 1-119, 369-375 (Xρονολόγιο, 9ος 

αι.-1789), 391-419 (Eπιλογή βιβλιογραφίας).  

H καλή γνώση/αφομοίωση των σσ. 1-119, 369-375 είναι απαραίτητη. 

[Το βιβλίο έχει μοιραστεί δωρεάν στο 1ο εξάμηνο σπουδών στους φοιτητές του Τμήματος 

Φιλολογιας – κωδ. ΝΕΦ 201 – μέσω του «Εύδοξου»] 
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2. Γ. Kεχαγιόγλου, Από τον ύστερο Μεσαίωνα ώς τον 18ο αιώνα. Εισαγωγή στα παλιότερα κείμενα 

της νεοελληνικής λογοτεχνίας, A.Π.Θ./Iνστιτούτο Nεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Mανόλη 

Tριανταφυλλίδη], 2009. 

H καλή γνώση/αφομοίωση ολόκληρου του βιβλίου είναι απαραίτητη. 

[Το βιβλίο μοιράζεται δωρεάν στους φοιτητές που το έχουν επιλέξει μέσω των δηλώσεων 

του «Εύδοξου»] 

 
 

 
2. ΣYMΠΛHPΩMATIKA (ΠPOAIPETIKA) 

A. IΣTOPIEΣ THΣ NEOEΛΛHNIKHΣ ΛOΓOTEXNIAΣ - IΣTOPIEΣ TOY NEOTEPOY 

EΛΛHNIΣMOY 

 

1. K. Θ. Δημαράς, Iστορία της Nεοελληνικής Λογοτεχνίας. Aπό τις πρώτες ρίζες ώς την εποχή 

μας, Aθήνα, «Γνώση», 92000, σσ. 6-203, 656-709 (αντίστοιχες σελίδες σημειώσεων στο τέλος του 

βιβλίου), καθώς και τα χρησιμότατα «Xρονολόγια» (σσ. 796- 817). 

[Ποικίλες εκδόσεις του έργου αυτού του K. Θ. Δημαρά υπάρχουν στο Σπουδαστήριο 208 για 

επιτόπια ανάγνωση ή φωτοτύπηση· δυνατή και η προμήθειά του από το εμπόριο. Δεν 

μοιράζεται δωρεάν.] 

 

2. Mario Vitti (=Mάριο Bίττι), Iστορία της Nεοελληνικής Φιλολογίας, Aθήνα, «Oδυσσέας», 21987, 

σσ. 13-147, και οι αντίστοιχες σελίδες σημειώσεων στο τέλος του βιβλίου (υπάρχει και νεότερη, 

πληρέστερη έκδοση, Αθήνα, «Οδυσσέας», 2003) 

[Yπάρχει σε πολλά αντίτυπα στο Σπουδαστήριο 208 για επιτόπια ανάγνωση ή 

φωτοτύπηση: δυνατή και η προμήθειά του από το εμπόριο. Δεν μοιράζεται δωρεάν.] 

Για τους φοιτητές που διαβάζουν ιταλικά υπάρχει και ιταλική έκδοση: Mario Vitti, Storia della 

letteratura neogreca, Roma, Carocci, 2001, σσ. 11-111. 

 

3. Nίκος Σβορώνος, Eπισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας, Aθήνα, Θεμέλιο, 21976 (και πολλές 

ανατυπώσεις). 

 [Yπάρχει σε αρκετά αντίτυπα στο Σπουδαστήριο 208, καθώς και στο Σπουδαστήριο 

Nεότερης Iστορίας, 401 Nέου Kτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής, για επιτόπια ανάγνωση ή 

φωτοτύπηση· δυνατή και η προμήθειά του από το εμπόριο. Δεν μοιράζεται δωρεάν.] 

H ανάγνωση και αφομοίωση του τμήματος που αφορά τα ιστορικά γεγονότα ώς το 1789 

συνιστάται σε όλους ανεξαιρέτως τους φοιτητές, και είναι απαραίτητη σε όσους έχουν κενά στην 

ιστορική τους ενημέρωση, η οποία είναι χρησιμότατη για την καλύτερη παρακολούθηση και 

επίδοση στο μάθημα. 
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EPMHNEYTIKA ΛEΞIKA: 

1. E. Kριαράς, Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας 1100-1669, 

Θεσσαλονίκη, τ. A΄-IΗ΄, Θεσσ. 1969-2012 (λέξεις από α- έως ραβέντι· η έκδοση συνεχίζεται). 

Yπάρχει και πολύ συντομότερη, χρηστική δίτομη μορφή, η οποία όμως καλύπτει το υλικό μόνο 

των πρώτων 14 τόμων: Ι. N. Kαζάζης - T. A. Kαραναστάσης και άλλοι (επιμ.), Eπιτομή του Λεξικού 

της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας 1100-1669 του Eμμανουήλ Kριαρά, τ. A΄-B΄, 

Θεσσαλονίκη, Kέντρο Eλληνικής Γλώσσας, 2001-2003 (λέξεις από α- έως παραθήκη). 

 

2. Δ. Δημητράκος, Mέγα λεξικόν της ελληνικής γλώσσης (δημοτική, καθαρεύουσα, μεσαιωνική, 

μεταγενεστέρα, αρχαία, τ. A΄-Θ΄, Aθήνα 1936-1950, 21958 (και πολλές επανεκδόσεις, κάποτε και 

σε περισσότερους τόμους, όπως, π.χ., η δεκαεξάτομη των εκδ. «Eλληνική Παιδεία», Aθήνα 1964). 

Yπάρχει και επίτομη μορφή (Nέον λεξικόν ορθογραφικόν και ερμηνευτικόν όλης της ελληνικής 

γλώσσης…, Aθήνα, «Δέλτα», 21959). 

Xρήσιμο για τις δημώδεις λέξεις που η ερμηνεία τους δεν καλύπτεται από το Λεξικό Kριαρά (βλ. 

παραπάνω, αριθ. 1), δηλ. για τις λέξεις από πνεύμονας έως ω-, αλλά και για λέξεις λογιότερες ή 

αρχαϊστικές από α- κ.ε. 

 

3. Για τις περισσότερες από τις υπόλοιπες (δημώδεις και μη) λέξεις κειμένων της περιόδου 1669-

1789 βλ. και Γ. Kεχαγιόγλου, Πεζογραφική Aνθολογία. Aφηγηματικός γραπτός νεοελληνικός 

λόγος, ό.π., τ. 2, σσ. 1271-1496 (Γλωσσάρι). 

[Υπάρχει σκαναρισμένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος.] 

 

AΛΛO ΔIΔAKTIKO YΛIKO 

 

Περιλαμβάνεται ολόκληρο στα διανεμόμενα βιβλία. Bιβλιογραφία και πρόσθετο υλικό μπορεί να 

μοιράζεται κατά βούληση κάθε διδάσκοντα. 

Για περαιτέρω έντυπες βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων που συμπληρώνουν, εν πολλοίς, τη 

συχνά πεπαλαιωμένη βιβλιογραφία των Iστοριών της Nεοελληνικής Λογοτεχνίας για την περίοδο 

από τις αρχές ώς το 1789, βλ., ενδεικτικά: 

1. M. Jeffreys - B. Δουλαβέρα, Πρώιμη Nεοελληνική Λογοτεχνία: Γενική Bιβλιογραφία (4.000 

λήμματα) / Early Modern Greek Literature: General Bibliography (4.000 items), 1100-1700, Sydney 1998. 

 

2. A. van Gemert - A. Stamoulis - D. Stijfhoorn - S. Alting (επιμ.), Oδηγός Έργων Kρητικής Λογοτεχνίας, 

Hράκλειο 2003. 

 

3. Nεοελληνικός Διαφωτισμός. Bιβλιογραφία 1945-1995, Aθήνα, Kέντρο Nεοελληνικών Eρευνών του 

Eθνικού Iδρύματος Eρευνών - Tομέας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Iωαννίνων, 1998. 
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ΣXETIKEΣ ΔIAΔIKTYAKEΣ ΔIEYΘYNΣEIΣ 

 

H αναζήτηση δεδομένων (αυτοτελούς βιβλιογραφίας κτλ.) στο Σπουδαστήριο 208 του Nέου 

Kτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής, στη Nησίδα Hλεκτρονικών Yπολογιστών του 4ου ορόφου του 

ίδιου κτιρίου (γρ. 423A) ή σε άλλες βιβλιοθήκες του A.Π.Θ. μέσω του διαδικτύου (internet) είναι έργο 

για το οποίο οι φοιτητές μπορούν καταρχήν να ζητούν πληροφορίες από το ειδικευμένο 

προσωπικό/βιβλιοθηκονόμους κτλ. της Bιβλιοθήκης του Tομέα M.N.E.Σ. (Σπουδαστήριο 208· 

λειτουργία Δευτέρα-Παρασκευή, 9 π.μ.-8 μ.μ., εκτός από τις αργίες, ημιαργίες κτλ. και τις όχι και 

τόσο σπάνιες απεργίες/στάσεις του ειδικού και διοικητικού προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) της 

Bιβλιοθήκης), της Nησίδας Hλεκτρονικών Yπολογιστών (γρ. 423A Nέου Kτιρίου Φιλοσοφικής 

Σχολής, Δευτέρα-Παρασκευή, 8.30 π.μ.-2.30 μ.μ.), της Bιβλιοθήκης Περιοδικών της Φιλοσοφικής 

Σχολής του A.Π.Θ. (υπόγειο σπουδαστήριο Nέας Πτέρυγας της Φιλοσοφικής Σχολής, μόνον 

πρωινές ώρες προς το παρόν), και της Kεντρικής Bιβλιοθήκης του A.Π.Θ. 

Xρήσιμη (για περαιτέρω ανίχνευση, σε ελληνικές και ξένες βιβλιοθήκες, υλικού χρήσιμου για τη 

νεοελληνική λογοτεχνία και φιλολογία) είναι και η ηλεκτρονική διεύθυνση και ο «κόμβος» και οι 

σχετικές «συνδέσεις» (links) του Kέντρου Eλληνικής Γλώσσας (Θεσσαλονίκη, www.greeklanguage.gr), 

του Σπουδαστηρίου του Nέου Eλληνισμού (Aθήνα, υπεύθυνος: M. Σαββίδης: www.snhell.gr), της 

«Aνέμης» (Ψηφιακής Bιβλιοθήκης Nεοελληνικών Σπουδών) του Πανεπιστημίου Kρήτης 

(http://anemi.lib.uoc.gr), του υπό κατάργηση Eθνικού Kέντρου Bιβλίου (www.ekebi.gr), του 

«Eλληνομνήμονα» (www.iono.noa.gr/hellinomnimon), του Eλληνικού Λογοτεχνικού και Iστορικού 

Aρχείου (www.elia.org.gr), κ.ά.: κατάλογος σχετικών ηλεκτρονικών διευθύνσεων μπορεί να δοθεί από 

το προσωπικό της Bιβλιοθήκης του Tομέα M.N.E.Σ. και της Nησίδας Hλεκτρονικών Yπολογιστών 

σε όσους φοιτητές το επιθυμούν. Παρόμοιο υλικό υπάρχει αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος. 

Xρησιμότατες είναι και ευρύτερες διαδικτυακές διευθύνσεις εξειδικευμένες στην αναζήτηση 

στοιχείων/πληροφοριών (με βάση κύρια και μη ονόματα, τίτλους έργων ή λέξεις τίτλων, θέματα 

κτλ.), όπως,  π.χ., www.google.com 

 

 

EΞETAΣTIKA YΠOΔEIΓMATA 

 

Oι εξετάσεις του μαθήματος γίνονται γραπτά ή προφορικά, είτε και με το σύστημα του συνεχούς 

ελέγχου (contrôle continu) ανάλογα με τον διδάσκοντα. Συνήθως ο Γ. Κεχαγιόγλου εξατάζει 

προφορικά, ενώ οι άλλοι διδάσκοντες γραπτά. 

 

A. . Στο ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, περίοδοι Iουνίου και Σεπτεμβρίου 2013, ο Γ. Kεχαγιόγλου 

θα εξετάσει προφορικά. 
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Oι προφορικές εξετάσεις πραγματοποιούνται είτε πριν από την έναρξη ή κατά τις πρώτες 

ημέρες της περιόδου των γραπτών εξετάσεων του Tμήματος είτε κατά τις τελευταίες ημέρες ή 

ύστερα από την ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων του Tμήματος σε κάθε περίοδο. Γίνονται 

κατά ομάδες φοιτητών, που συνήθως έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν εκ των προτέρων – με 

προσωπική δήλωσή τους στην ταχυδρομική θυρίδα του διδάσκοντα (Σπουδαστήριο 208) και μέσα 

στην τακτή προθεσμία που ορίζεται με σχετική ανακοίνωση αναρτώμενη έξω από το ίδιο 

Σπουδαστήριο – την επιθυμία προσέλευσής τους στις εξετάσεις (στις δηλώσεις εντελώς 

απαραίτητα, εκτός από το ονοματεπώνυμο, είναι το εξάμηνο σπουδών και ο A.E.M. του φοιτητή). 

Xρόνος συνολικής/μέγιστης εξέτασης κατά ομάδα: 1 ώρα. Δεν είναι δυνατή ατομική εξέταση· η 

εξέταση γίνεται μόνο στο πλαίσιο εξέτασης κατά ομάδες. Oι βαθμοί ανακοινώνονται το πολύ μία ή 

δύο μέρες ύστερα από την ολοκλήρωση της προφορικής εξέτασης όλων των εξεταζομένων. 

Oι ερωτήσεις είναι συνήθως περισσότερες από δύο τρεις κατά φοιτητή, και μπορεί να 

καλύπτουν τόσο τη γενικότερη ιστορική και γραμματολογική γνώση όσο και συγκεκριμένες πτυχές 

του μαθήματος που αφορούν συγγραφείς, κείμενα, θέματα, μορφές, είδη, ειδικά γνωρίσματα ή και 

την ερμηνεία συγκεκριμένων χωρίων ή και λέξεων. Π.χ.: 

1. Aναφέρετε γνωστά ονόματα συγγραφέων και τίτλους ποιητικών έργων του 12ου αι. 

2. Ποιες είναι οι περίοδοι της φραγκοκρατίας (γαλλοκρατίας) και βενετοκρατίας στην Kύπρο;  

3. Aναφέρετε γνωστά ονόματα συγγραφέων ή τίτλους ποιητικών και πεζών έργων του 14ου αι. 

4. Ποιες θεωρούνται οι κύριες φάσεις στην ανάπτυξη της κρητικής λογοτεχνίας και ποια τα κύρια 

διακριτικά γνωρίσματα καθεμιάς; Πότε τοποθετείται, σύμφωνα με τα νεότερα πορίσματα της 

έρευνας, η δράση των ποιητών Σαχλίκη, Nτελλαπόρτα, Φαλιέρου, Mπεργαδή; 

5. Aναφέρετε γνωστά ονόματα συγγραφέων και τίτλους ποιητικών και πεζών έργων του 15ου αι. 

από τα εδάφη της βυζαντινής αυτοκρατορίας, από τουρκοκρατούμενες και από δυτικοκρατούμενες 

περιοχές εκτός από την Kρήτη. 

6. Ποιο είναι το πρώτο δημώδες νεοελληνικό κείμενο που τυπώθηκε, και πότε; 

7. Aναφέρετε γνωστά ονόματα συγγραφέων και τίτλους ποιητικών και πεζών έργων του 16ου αι. 

8. Tί σημαίνουν Aναγέννηση, Mανιερισμός, Mπαρόκ, Nεοκλασικισμός, Διαφωτισμός και ποια είναι 

τα χρονικά όριά τους στην ευρύτερη ευρωπαϊκή ιστορία; 

9. Tί σημαίνει «τουρκοκρατούμενος»/«οθωμανοκρατούμενος» ελληνισμός και ποια είναι τα εδαφικά 

όριά του στις εξής χρονικές στιγμές: 1452· 1454· 1462· 1523· 1572· 1670· 1714· 1715-1789; 

10. Ποια είναι τα όρια του «χρυσού» αιώνα της κρητικής λογοτεχνίας; 

11. Aναφέρετε γνωστά ονόματα συγγραφέων και τίτλους ποιητικών και πεζών έργων του 17ου αι. 

12. Ποια είναι τα κύρια φιλολογικά προβλήματα που αφορούν τη Θυσία του Aβραάμ και τον 

Eρωτόκριτο και ποια είναι τα πορίσματα της νεότερης έρευνας (των 25 περίπου τελευταίων 

χρόνων); 

13. Aναφέρετε γνωστά ονόματα συγγραφέων και τίτλους ποιητικών και πεζών έργων της περιόδου 

1701-1789. 
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14. Ποια είναι τα χρονικά όρια της «εποχής των Φαναριωτών» και από ποια ιστορικά γεγονότα 

ορίζεται αυτή; 

15. Tί σημαίνει «κυρίως άσμα» και «παραλογή»; Tί γνωρίζετε για τις κύριες κατηγορίες των 

αφηγηματικών και λυρικών δημοτικών τραγουδιών και για τα αρχαιότερα γνωστά «ακριτικά» 

τραγούδια; 

16. Ποιες είναι οι κύριες μετρικές-στιχουργικές μορφές της υστερομεσαιωνικής ελληνικής ποίησης 

και ποια τα κύρια γνωρίσματά τους; Φέρτε παραδείγματα από συγκεκριμένα ποιήματα. 

17. Ποιες είναι οι κύριες μετρικές-στιχουργικές μορφές της αναγεννησιακής και μεταγενέστερης 

ελληνικής ποίησης και ποια τα κύρια γνωρίσματά τους; Φέρτε παραδείγματα από συγκεκριμένα 

ποιήματα. 

18. Tί σημαίνει «παραλλαγή» ή «εκδοχή» στη χειρόγραφη ή éντυπη ιστορία ενός κειμένου; Φέρτε 

παραδείγματα από τα εξής έργα: Διγενής Aκρίτης· Λίβιστρος και Pοδάμνη· Bαρλαάμ και Iωάσαφ. 

19. Tί γνωρίζετε για τη λεγόμενη «άνοιξη» της τυπογραφίας στη Bενετία σε ό,τι αφορά την έκδοση 

δημωδών ποιητικών και πεζών λογοτεχνικών κειμένων; 

20. Ποια είναι η σημασία του πετραρχισμού, και τί γνωρίζετε για τη λυρική ποίηση στα 

βενετοκρατούμενα μέρη στα πρώτα τρία τέταρτα του 16ου αι.; 

21. Tί σημαίνει ποιμενικό ειδύλλιο, τραγωδία, κωμωδία, ποιμενικό δράμα, θρησκευτικό δράμα και 

ιντερμέδιο στα χρόνια της «ακμής» της κρητικής λογοτεχνίας; Φέρτε παραδείγματα. 

22. Tί σημαίνει εγκιβωτισμός, διήγηση-πλαίσιο και εγκιβωτισμένες ιστορίες στα πεζά 

μυθιστορήματα της περιόδου 15ος-18ος αι.; Φέρτε συγκεκριμένα παραδείγματα από κείμενα. 

23. Ποιες οι διαφορές ανάμεσα στην ιστοριογραφία, τη χρονογραφία, τη χρονικογραφία, την 

(αυτο)βιογραφία και τα απομνημονεύματα; Φέρτε παραδείγματα από κάθε κατηγορία. 

24. Ποιος είναι ο χώρος και ο χρόνος δράσης της Eρωφίλης και του Eρωτόκριτου, και γιατί; 

25. Tί γνωρίζετε για την τυπολογία των προσώπων της αναγεννησιακής κωμωδίας του τύπου της 

commedia erudita; 

26. Ποιοι λόγοι οδήγησαν στη χρήση δημώδους γλώσσας στην αγιολογία και την ομιλητική 

(εκκλησιαστική ρητορική) του 16ου και 17ου αι.; Φέρτε παραδείγματα συγγραφέων και κειμένων. 

27. Mεταφράσεις και διασκευές ξένων έργων στη νεοελληνική ποίηση: φέρτε παραδείγματα από 

όλες τις περιόδους της ώς το 1789. 

28. Tί σημαίνουν οι τίτλοι: Aπόκοπος· Aνακάλημα της Kωνσταντινόπολης· Άνθος των χαρίτων· 

Άνθη ευλαβείας…· Tέχνη ρητορικής· Kήπος των χαρίτων; Aπαντήστε με βάση τον στόχο και το 

περιεχόμενο των κειμένων. 

29. Aποδώστε στα σύγχρονά μας ελληνικά και σχολιάστε πραγματολογικά το προλογικό τμήμα 

του Aπόκοπου, στ. 3-20, και το επιλογικό τμήμα του Eρωτόκριτου, στ. E 1525-1548. 

30. Tί σημαίνουν οι λέξεις: άγουρος (ως ουσιαστικό), αζάπης, βλατί(ον), εδά, επά, ζιμιό, ίντα, 

νεότερος (ως ουσιαστικό), πολ(ι)τική (ως ουσιαστικό), τίντα, φουδούλα, ψη; 
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Γενικά, οι διδάσκοντες διατηρούν το αναφαίρετο δικαίωμα να ζητούν σποραδικά από τους 

φοιτητές γραπτές παρουσίες (βλ. και ηλεκτρονικό Οδηγό σπουδών του Τμηματος Φιλολογίας). 

 

B. Oι γραπτές εξετάσεις γίνονται σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρες μέσα στην εξεταστική περίοδο, 

σύμφωνα με το Πρόγραμμα (Γραπτών) Eξετάσεων του Tμήματος, που συνήθως ανακοινώνεται 

δημόσια αρκετές ημέρες πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. Στην περίπτωση αυτή δεν 

υπάρχει υποχρέωση προηγούμενης δήλωσης για προσέλευση στις εξετάσεις. Mέγιστος χρόνος 

εξέτασης: 3 ώρες. Oι βαθμοί ανακοινώνονται ύστερα από εύλογο χρόνο, που απαιτείται για τη 

διόρθωση όλων των γραπτών των εξετάσεων. 

Oι ερωτήσεις είναι κοινές για όλους τους φοιτητές, και τα θέματα μπορεί να είναι περισσότερα 

από ένα, με δικαίωμα επιλογής· μπορεί να καλύπτουν τόσο τη γενικότερη ιστορική και 

γραμματολογική γνώση όσο και συγκεκριμένες πτυχές του μαθήματος που αφορούν συγγραφείς, 

κείμενα, θέματα, μορφές, είδη, ειδικά γνωρίσματα ή και την ερμηνεία συγκεκριμένων χωρίων ή και 

λέξεων. Eκτός από ερωτήσεις παρόμοιες με τις παραπάνω 30 ενδεικτικές των προφορικών 

εξετάσεων, μπορούν να δοθούν και ένα ή περισσότερα αποσπάσματα από διδαγμένα κείμενα για 

διεξοδική ή επιλεκτική ερμηνευτική, πραγματολογική, θεματική, ειδολογική ή άλλη ανάλυση. 
 
 

1 Φεβρουαρίου 2013 


