
 

 
1.   ΓΕΝΙΚΑ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΕ0865 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8o 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Λογοτεχνία και Ιστορία στην περίοδο της Μεταπολίτευσης 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

 

 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 
 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

   
   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Γενικού Υποβάθρου , Ειδικού Υπόβαθρου, 

Ειδικότητας 

EY (Επιλεγόμενο υποχρεωτικό) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:   Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1682  

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1682


 

2.   ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 

Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 
 

 

         Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει να είναι σε θέση να: 
 
■ Προσεγγίζουν με άνεση τον γραπτό ποιητικό λόγο της μεταπολίτευσης.  
■ Διαβάζουν τη λογοτεχνία, και ειδικότερα την πεζογραφία, και ως εν δυνάμει ιστορική αφήγηση.  
■ Αντιλαμβάνονται ότι η λογοτεχνία μας συστήνει διαφορετικές οπτικές γωνίες και διαφορετικές ιστορικές 
εμπειρίες. 
■ Κατανοούν ότι η λογοτεχνία της μεταπολίτευσης περιλαμβάνει μοντέρνους γλωσσικούς πειραματισμούς που 
διαφέρουν αρκετά από την παραδοσιακή λογοτεχνία. 
■ Προβαίνουν στην υποψιασμένη ανάγνωση κειμένων που εκδίδονται την εποχή της προληπτικής λογοκρισίας 
και μετά, αναγνωρίζοντας τους τρόπους που η λογοτεχνία δείχνει, χωρίς να αντανακλά τον έξω κόσμο.  
■ Να κατανοήσουν τις ρευστές σχέσεις που προτείνει η λογοτεχνία μεταξύ της λεγόμενης «αντικειμενικής» και 
«υποκειμενικής» πραγματικότητας, της «ατομικής» και «συλλογικής» ταυτότητας. 
■ Φαντάζονται τους αφηγητές και τις αφηγήτριες καθώς και τα ποιητικά υποκείμενα ως αληθινά και ζωντανά 
ομιλούντα υποκείμενα.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 
■ Καλλιέργεια ερευνητικών δεξιοτήτων με σκοπό την αυτόνομη εργασία.    
■ Ανάπτυξη αναγνωστικών δεξιοτήτων που στηρίζονται στην παρατήρηση των λογοτεχνικών κειμένων. 
■ Κριτική επεξεργασία κειμενικών και διακειμενικών ευρημάτων καθώς και της δευτερογενούς βιβλιογραφίας. 
■ Αναγωγή από το ειδικό στο γενικό και ένταξη συναγόμενων συμπερασμάτων σε γενεαλογικά (ιστορικά και 
αισθητικά) συμφραζόμενα. 

 

 

3.   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Γενικός στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία με σημαντικά λογοτεχνικά κείμενα και συγγραφείς της ελληνικής 
«μεταπολίτευσης», περιόδου που αρχίζει τυπικά με την πτώση των συνταγματαρχών το 1974. Όπως υπαγορεύει και ο τίτλος του 
μαθήματος, στόχος είναι η γνωριμία με τη μεταπολιτευτική εποχή μέσα από την εστιασμένη μελέτη λογοτεχνικών κειμένων που 
διαλέγονται εμφανώς με την «ιστορία». Με τον όρο «ιστορία» αναφερόμαστε αρχικά σε κομβικά και τραυματικά ιστορικά 
συμβάντα που συνδέονται με την υπό εξέταση περίοδο, όπως οι απηχήσεις του εμφυλίου, η δικτατορία των συνταγματαρχών, τα 
γεγονότα του Πολυτεχνείου, το φοιτητικό κίνημα, η νεανική κουλτούρα, η «αλλαγή» και τα φεμινιστικά κινήματα, τα οποία 
συνδιαμορφώνουν ό,τι αποκαλείται «πολιτικό ασυνείδητο». Η λογοτεχνία δεν θα εξεταστεί μόνο θεματικά, ως αντανάκλαση μιας 
ενιαίας ή και αυτονόητης ιστορικής «πραγματικότητας». Θα την προσεγγίσουμε και ως προς τον τρόπο που συνομιλεί και 
(ανα)παράγει ιστορικά βιώματα λιγότερο προφανή, ανοίγοντας με τη μαρτυρία της ενδεχόμενα εναλλακτικών οπτικών του 
κόσμου.  
            Στόχος του μαθήματος είναι και να προβληματιστούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ως προς το αν η λογοτεχνία που 
παράγεται μετά το ’74, αναδυόμενη κριτικά από ένα, διαφορετικό σε σχέση με το παρελθόν και τη λογοτεχνική παράδοση, 
πολιτικό φαντασιακό, με συνέχειες αλλά και ρήξεις, έθεσε τα θεμέλια για την ανάδυση «νέων» ιστορικών υποκειμένων.  
            Αναπόφευκτα, η εμπλοκή των λογοτεχνικών κείμενων με την ιστορία αφορά μια αναθεωρημένη σχέση μεταξύ «αισθητικής» 
και «ιδεολογίας», και ανοίγει τη συζήτηση για την ταυτότητα και το ρόλο του ίδιου του συγγραφικού υποκειμένου στη 
μεταπολιτευτική εποχή.       



4.   ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-course 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται    αναλυτικά    ο    τρόπος    και 
μέθοδοι διδασκαλία 

  

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
 

 

Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή  Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,  Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση  μελέτης 
(project),   Συγγραφή   εργασίας   /   εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 
Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης  του  φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός    φόρτος    εργασίας    σε    επίπεδο 
εξαμήνου  να  αντιστοιχεί  στα  standards  του 
ECTS 

 Διαλέξεις 90  
Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών 

 

Ομαδική Εργασία σε 
μελέτη περίπτωσης. 
Εκπόνηση σχεδίων 
διαχείρισης έργου 

 

Εκπαιδευτική εκδρομή / 
Μικρές ατομικές εργασίες 
εξάσκησης 

35 

  
  
  
  

Αυτοτελής Μελέτη  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

 
125 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 
Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι  αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική   ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής   Επιλογής,    Ερωτήσεις   Σύντομης 
Απάντησης,  Ερωτήσεις  Ανάπτυξης  Δοκιμίων, 

Επίλυση    Προβλημάτων,    Γραπτή    Εργασία, 
Έκθεση    /    Αναφορά,    Προφορική    Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική     Εξέταση     Ασθενούς,     Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 
Αναφέρονται   ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
 Σύντομες γραπτές εργασίες (διαμορφωτική) 

 Γραπτή τελική εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

 
 



 

 

5.   ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ 
 
Αθηνά Αθανασίου, «Φύλο, εξουσία και υποκειμενικότητα μετά το “δεύτερο κύμα”  

[εισαγωγή], στο Αθηνά Αθανασίου (εισ.-επιμ.), Φεμινιστική θεωρία και πολιτισμική κριτική, μτφ. 

Πελαγία Μαρκέτου, Μαργαρίτα Μηλιώρη, Αιμίλιος Τσεκένης, νήσος, Αθήνα 2006. 

Μάνος Αυγερίδης, Έφη Γαζή & Κώστας Κορνέτης (επιμ.), Μεταπολίτευση: Η Ελλάδα  

στο μεταίχμιο δύο αιώνων, Θεμέλιο, Αθήνα 2015. 

Νάνος Βαλαωρίτης, Μοντερνισμός, πρωτοπορία και «Πάλι». Με γράμματα των ποιητών  

γύρω απ’ την έκδοση του «Πάλι», Καστανιώτης, Αθήνα 1997. 

Φρέντρικ Τζαίημσον, Το Μεταμοντέρνο, ή Η πολιτισμική λογική του ύστερου  

καπιταλισμού, μτφ. Γιώργος Βάρσον, Νεφέλη, Αθήνα 1999. 

Δημήτρης Τζιόβας, Η πολιτισμική ποιητική της ελληνικής πεζογραφίας. Από την ερμηνεία στην ηθική, μτφ.  

Αθανάσιος Κατσικερός, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2017. 

Δημήτρης Τζιόβας, Ο άλλος εαυτός. Ταυτότητα και κοινωνία στη νεοελληνική πεζογραφία, μτφ. Άννα  

                Ρόζενμπεργκ, θεώρηση μτφ.-επιμ. Ουρανία Ιορδανίδου, Πόλις, Αθήνα 2007. 

Fredric Jameson, The Political Unconscious, Narrative as a Socially Symbolic Act,  

 Cornell University Press, Λονδίνο/Νέα Υόρκη, 1981. 

K.M. Newton (επιμ.), Η λογοτεχνική θεωρία του εικοστού αιώνα. Ανθολόγιο κειμένων,  

μτφ. Αθανάσιος Κατσικερός, Κώστας Σπαθαράκης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Κρήτη 

2013.  

Hayden White, Λογοτεχνική θεωρία και ιστορική συγγραφή, μτφ. Γιώργος Πινακούλας,  

Επέκεινα, Αθήνα 2015. 

Karen Van Dyck, Η Κασσάνδρα και οι λογοκριτές στην ελληνική ποίηση, 1967-1990,  

μτφ. Παλμύρα Ισμυρίδου, Άγρα, Αθήνα 2002.  

 

 

 



 

Β. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Μάρω Δούκα, Η αρχαία σκουριά, αναθεωρημένη έκδοση, Πατάκης, Αθήνα 2008. 

Κώστας Παπαγεωργίου, Βαγγέλης Χατζηβασιλείου (επιμ.), Ανθολογία της ελληνικής ποίησης, 20ός αιώνας 

(1970-2000), τόμ. Δ’, Κότινος, Αθήνα 2013.     

Συλλογικό, Δεκαοχτώ κείμενα, Κέδρος, Αθήνα 1970. 

Κώστας Ταχτσής, Το τρίτο στεφάνι, Γαβριηλίδης, Αθήνα 2011. 

Γιώργος Χειμωνάς, Πεζογραφήματα, επιμ. Ευριπίδης Γαραντούδης, Καστανιώτης, Αθήνα 2005. 

Γ. ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ 

Βασίλης Βαμβακάς & Παναγής Παναγιωτόπουλος (εισ.-επιμ.), Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’80. Κοινωνικό,  

πολιτικό και πολιτισμικό λεξικό, Επίκεντρο, 2η έκδοση, Αθήνα 2014. 

M.H. Abrams, Λεξικό λογοτεχνικών όρων, θεωρία, ιστορία, κριτική λογοτεχνίας, μτφ. Γιάννα Δεληβοριά,  

Σοφία Χατζηιωαννίδου, Πατάκης, Αθήνα 2005.  

Δ. ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ 

Συλλογικό, Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, πρόσωπα-έργα-ρεύματα-όροι, Πατάκης, Αθήνα 2007. 

Ε. ΠΗΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθηνά Αθανασίου, «Gender Trouble. Η φεμινιστική θεωρία και πολιτική μετά την  

αποδόμηση της ταυτότητας», Σύγχρονα Θέματα, τχ. 94, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2006, διαθέσιμο στο:  

http://pandemos.panteion.gr/index.php?lang=el&op=record&type=&q=&page=0&pid=iid:3892 

Βασίλης Βασιλειάδης, Κική Δημοπούλου (επιμ.), Σελιδοδείκτες. Για την ανάγνωση της λογοτεχνίας, [έκδοση  

εκτός εμπορίου], Θεσσαλονίκη 2015, διαθέσιμο στο:  http://old.greek-

language.gr/sites//default/files/digital_school/selidodeiktes_gia_ti_logotehnia.pdf  

Α. Καρακάση, Μ. Σπυριδοπούλου, Γ. Κοτελίδης, «Μοντερνισμός: η επαναφορά της ρητορικής και το τέλος  

των λογοτεχνικών ειδών», στο Ιστορία και θεωρία των λογοτεχνικών γενών και ειδών, Σύνδεσμος 

Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα 2015, διαθέσιμο στο: 

http://hdl.handle.net/11419/1987 

Α. Νάτσινα, Α. Καστρινάκη, Ι. Δημητρακάκης, Ε. Δασκαλά, Η πεζογραφία στη μακρά δεκαετία του  

1960. [ηλεκτρ. βιβλ.], Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα 2015, διαθέσιμο 

στο: http://hdl.handle.net/11419/2198 [κεφ. 1: Ε. Δασκαλά, «Εισαγωγή στη "μακρά" δεκαετία του 

’60» & κεφ. 6 «Η πεζογραφία στα χρόνια της δικτατορίας (1967-1974)»] 
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