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Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών και ∆ιοίκησης 
Τµήµα Ναυτιλιακών Σπουδών 

 
∆ιάγραµµα του µαθήµατος AEGL111 

 

Πρόγραµµα σπουδών: Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών 

Μάθηµα: AEGL111 – Νεοελληνική λογοτεχνία 

Ακροατήριο και κατηγορία 
µαθήµατος 

Τµήµα Ναυτιλιακών Σπουδών - Επιλεγόµενο Γενικής 
Παιδείας 

Επίπεδο µαθήµατος: 1ο εξάµηνο Βασικό 

Αριθµός πιστωτικών µονάδων: 2 (µέσος χρόνος εργασίας φοιτητή: 50 ώρες) 

∆ιδάσκων: Συµεών Τσολακίδης 

Γραφείο: 206 

∆ιεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου: pre.st@frederick.ac.cy 

Ώρες συνεργασίας: Κάθε Παρασκευή 15.00-16.00 και 17.00-18.00  

Ιστοσελίδα µαθήµατος: http://staff.fit.ac.cy/pre.st/AEGL111 

 

Αναµενόµενες ικανότητες και δεξιότητες που θα αναπτυχθούν: Στόχοι 
προγράµµατος 

1 O φοιτητής να γνωρίσει την πορεία της νεοελληνικής λογοτεχνίας 
µέσα από τα ρεύµατα, σχολές σκέψεις, και τους πιο σηµαντικούς 
αντιπροσώπους που την διακρίνουν. 

G4, S6 

2 Ο φοιτητής να µπορεί να αναλύει µε κριτική σκέψη λογοτεχνικά 
κείµενα µέσα από ένα πρίσµα ιστορικο/κοινωνικο/πολιτικο και 
φιλοσοφικό 

G17, S6 

3 Ο φοιτητής να κατανοήσει τα κοινά στοιχεία µεταξύ ελλαδικής και 
κυπριακής λογοτεχνίας αλλά και την πρωτοτυπία της τελευταίας. 

G17, S6 

 

Κατανοµή αναµενόµενου χρόνου εργασίας των φοιτητών σε ώρες: 
Χρόνος παρακολούθησης 
διαλέξεων και εξέτασης  

Προσωπικός χρόνος φοιτητή 

∆ιάλεξη 24 Κατ’ ιδίαν µελέτη 16 

Ενδιάµεση Εξέταση 2 Προετοιµασία για ενδιάµεση 
αξιολόγηση 

3 

Τελική Εξέταση 2 Προετοιµασία για τελική 
αξιολόγηση 

3 

ΣΥΝΟΛΟ: 28 ΣΥΝΟΛΟ: 22 

 

Μαθησιακά αποτελέσµατα 

Οι φοιτητές να: 
α) γνωρίζουν τις βασικές περιόδους της νεοελληνικής λογοτεχνίας και τα ιδιαίτερα 
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χαρακτηριστικά τους 
β) γνωρίζουν τους βασικούς εκπροσώπους της νεοελληνικής λογοτεχνίας και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους 
γ) γνωρίζουν τις διαφορές και τις οµοιότητες µεταξύ ελλαδικής και κυπριακής λογοτεχνίας 
δ) γίνουν κριτικοί αναγνώστες της λογοτεχνίας 
 

Αξιολόγηση στην τάξη  

Ενδιάµεση αξιολόγηση 10/12/2011 

Τελική Εξέταση  

Ποσοστώσεις Αξιολόγησης 

Ενδιάµεση εξέταση 30% 

Τελική εξέταση 70% 

Σύνολο 100% 

 
Περιεχόµενο µαθήµατος: 

• Κυπριακή λογοτεχνία: οι απαρχές (Κυπριακά ερωτικά ποιήµατα, ποιητάρηδες), Τουρκοκρατία 
(αρχιµανδρίτης Κυπριανός, Σαπφώ Λεοντιάς, Ιωάννης Καρατζάς, Επαµεινώνδας 
Φραγκούδης), 20ος αιώνας (Βασίλης Μιχαηλίδης, ∆ηµήτρης Λιπέρτης, Παύλος Λιασίδης, 
Γλάυκος Αλιθέρσης, Μάνος Κράλης, Νίκος Βραχίµης, Νίκος Νικολαΐδης, Λουκής Ακρίτας, 
Μέλης Νικολαϊδης, Λίνα Σολοµωνίδου, Φοίβος Σταυρίδης, Κώστας Μόντης, Μιχάλης 
Πασιαρδής, Θεοκλής Κουγιάλης) 

• Ελλαδική λογοτεχνία: Η επτανησιακή σχολή (Σολωµός), Παπαδιαµάντης, Η ποίηση µέχρι το 
1930 (Καβάφης), νεοελληνικός υπερρεαλισµός (Νίκος Γκάτσος), µεπαπολεµική πεζογραφία 
(Αντώνης Σαµαράκης, Στρατής Τσίρκας), µεταπολεµική ποίηση (Γιώργος Σεφέρης, Νίκος 
Καβαδίας, ∆ηµήτρης Χατζής)Aleksandros Papadiamantis 

 

∆ιδακτικές µέθοδοι (µεθοδολογία): 

Κατά τη διδασκαλία, που είναι µαθητοκεντρική, χρησιµοποιείται αυθεντικό υλικό (επιστηµονικά 
εγχειρίδια, άρθρα εφηµερίδων, οπτικοακουστικό υλικό κ.ά.) µε αναφορά στα ενδιαφέροντα, τις 
ανάγκες και τα γνωστικά αντικείµενα των φοιτητών. Η διδασκαλία της γραµµατικής γίνεται 
επαγωγικά και σε σχέση µόνο µε τα δόκιµα γλωσσικά στοιχεία. Η εµπέδωση της διδακτέας ύλης 
επιτυγχάνεται και µέσω ασκήσεων, οι οποίες στις 2 τελευταίες συναντήσεις παίρνουν τη µορφή 
επαναληπτικών ασκήσεων, που συνδυάζονται µε την επίλυση αποριών, έτσι όπως αυτές 
προκύπτουν από την προσωπική µελέτη των φοιτητών. 

 
Βιβλιογραφία: 

• Πολίτης, Λ., Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα, 2009 
• Ζαφειρίου, Λ., Η νεότερη κυπριακή λογοτεχνία: γραµµατολογικό σχεδίασµα, Λευκωσία, 1991. 

Εγχειρίδια: 

• Σηµειώσεις του µαθήµατος 
Αναφορές: 

• Ζαφειρίου Λ., Μπαζούκης Α. & Μυάρης Γ. 2010. Κείµενα κυπριακής λογοτεχνίας, τόµ. Β' 
http://www.pi.ac.cy/pi/files/yap/keimena_kypriakis_logotexnias_b.pdf 

 


