
1 1 

Κεμειιεκηθή Θμγμηεπκία 

Γκόηεηα 1: Γεκηθά-Γηζαγςγηθά 
 

Δεμήηνεξ Πμιίηεξ 
πμιή Ακζνςπηζηηθώκ θαη Ημηκςκηθώκ Γπηζηεμώκ 

Σ.Γ.Γ.Α.Π.Ε. 
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θμπμί  εκόηεηαξ 
• Ηαηακόεζε βαζηθώκ (εηζαγςγηθώκ) εκκμηώκ, θαζώξ θαη ημο 
(ζεςνεηηθμύ-ηζημνηθμύ) πιαηζίμο ηεξ ειιεκηθήξ ιμγμηεπκηθήξ 
παναγςγήξ. 

• Απόθηεζε μηαξ εονύηενεξ γναμμαημιμγηθήξ γκώζεξ ηεξ 
ειιεκηθήξ ιμγμηεπκηθήξ παναγςγήξ ημο 19μο θαη 20μύ αηώκα — 
Βαζύηενε γκςνημία ηςκ θμηηεηώκ/θμηηεηνηώκ με ηε ζύγπνμκε 
πμηεηηθή παναγςγή.  

• Γλμηθείςζε ηςκ θμηηεηώκ/θμηηεηνηώκ με ηηξ Πενηόδμοξ ηεξ 
Κεμειιεκηθήξ Θμγμηεπκίαξ, θαζώξ θαη με ηα 
Αηζζεηηθά/Θμγμηεπκηθά Ρεύμαηα (παναθηενηζηηθά-ηάζεηξ) πμο 
έπμοκ επενεάζεη ηε Κεμειιεκηθή Πμίεζε ημο 19μο-20μύ αηώκα.  

• Ακαγκώνηζε ηεξ ηδηαίηενεξ ζομβμιήξ ηεξ παιαηόηενεξ 
πμηεηηθήξ πανάδμζεξ ζηεκ ελέιηλε ηεξ Κεμειιεκηθήξ Πμίεζεξ 
θαη θαηακόεζε ημο πιαηζίμο/ηςκ ιόγςκ εμθάκηζεξ  ηεξ Γεκηάξ 
ημο ’30. 
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Πενηεπόμεκα εκόηεηαξ 
• Γηζαγςγηθέξ έκκμηεξ-Δηαζαθήκηζε όνςκ 

(«Θμγμηεπκία», «Πμίεζε», «Φηιμιμγία», «Θεςνία 
Θμγμηεπκίαξ», θ.ά.) .  

• Πενίμδμη ηεξ Κεμειιεκηθήξ Θμγμηεπκίαξ — 
Αηζζεηηθά/Θμγμηεπκηθά Ρεύμαηα (Ηιαζηθηζμόξ, 
Ρμμακηηζμόξ, Πανκαζζηζμόξ, Ρεαιηζμόξ-
Καημοναιηζμόξ, ομβμιηζμόξ, Τπεννεαιηζμόξ, 
Ιμκηενκηζμόξ) -Υαναθηενηζηηθά (Ιμνθή-
Πενηεπόμεκμ)- Γθπνόζςπμη. 

• ηαζμμί ζηεκ ελέιηλε ηεξ Κεμειιεκηθήξ Πμίεζεξ-
Από ημκ Η.Π.Ηαβάθε ζημκ Γ.εθένε (Γεκηά ημο 
’30)-Υαναθηενηζηηθά-Γθπνόζςπμη. 



4 4 

Ζζημνίεξ ηεξ Κεμειιεκηθήξ Θμγμηεπκίαξ 

Αιέλακδνμξ Ανγονίμο Η.Θ.Δεμανάξ Θίκμξ Πμιίηεξ Mario Vitti 

http://biblionet.gr/book/191179/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%82,_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%98.,_1904-1992/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://biblionet.gr/book/191178/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82,_%CE%9B%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82,_1906-1982/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://biblionet.gr/book/16145/Vitti,_Mario,_1926-/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://biblionet.gr/book/66227/%CE%91%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85,_%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82,_1921-2009/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B7_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B1_%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BC%CE%BF%CF%85_1918-1940
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Πενίμδμη ηεξ Κεμειιεκηθήξ 
Θμγμηεπκίαξ 
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Α΄. Ε Τζηενμβοδακηηκή πενίμδμξ                
(10μξ αη. μ.Υ.-1453) 

a).  Από ημ 10μ αη. μ.Υ. ςξ ηεκ άιςζε ηεξ 

Ηςκζηακηηκμύπμιεξ από ημοξ Φνάγθμοξ (1204)· 

 

β). Από ημ 1204 ςξ ηεκ άιςζε ηεξ 

Ηςκζηακηηκμύπμιεξ από ημοξ Σμύνθμοξ (1453). 
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Β΄. Ε πενίμδμξ ηεξ Σμονθμθναηίαξ                
(1453-1821) 

α). Από ηεκ άιςζε ηεξ Ηςκζηακηηκμύπμιεξ ςξ 

ηεκ θαηάιερε ηεξ Ηνήηεξ από ημοξ Σμύνθμοξ 

(1453-1669)· 

 

β). Από ηεκ πηώζε ηεξ Ηνήηεξ ςξ ηεκ 

ειιεκηθή επακάζηαζε (1669-1821). 
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Γ΄. Ε πενίμδμξ από ηεκ Γπακάζηαζε ημο 1821 
ςξ ζήμενα 

α). Ε κεόηενε πενίμδμξ ηεξ Θμγμηεπκίαξ (από 

ημκ μιςμό ςξ ημκ Ηαβάθε)· 

 

β). Ε ζύγπνμκε πενίμδμξ ηεξ Θμγμηεπκίαξ 

(από ημκ Ηαβάθε ςξ ηηξ μένεξ μαξ). 
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Θμγμηεπκηθά Ρεύμαηα  
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• Ο όνμξ «Λογοηετμικό Ρεύμα» ακαθένεηαη ζε μηα 
ηάζε πμο αθμνά ηεκ ηέπκε μηαξ ζογθεθνημέκεξ 
πενηόδμο θαη αθμιμοζείηαη/οημζεηείηαη από 
ανθεημύξ δεμημονγμύξ. Πενηιαμβάκεη όιεξ εθείκεξ 
ηηξ ακηηιήρεηξ ημοξ ή ημοξ πανάγμκηεξ πμο 
επενεάδμοκ, θαη ηειηθά δηαμμνθώκμοκ,  ηεκ 
«πμηεηηθή» ημοξ. 

• Ε Κεμειιεκηθή Θμγμηεπκία επενεάδεηαη από ηα 
ιμγμηεπκηθά νεύμαηα ημο 18μο-19μο αηώκα 
(νμμακηηζμόξ, νεαιηζμόξ, καημοναιηζμόξ, 
πανκαζζηζμόξ, ζομβμιηζμόξ, οπεννεαιηζμόξ, 
μμκηενκηζμόξ), ηα μπμία επηθναημύζακ ζε πώνεξ ημο 
ελςηενηθμύ, θαη ηδηαίηενα ηεξ Γονώπεξ. 
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Ηιαζηθηζμόξ  

Ο Κλαζικιζμός ακαπηύζζεηαη από ηεκ επμπή 

ηεξ Ακαγέκκεζεξ (15μξ αη., θ.ε.) αιιά θονίςξ θαηά 

ηε δηάνθεηα ημο 18μο αηώκα. Υαναθηενηζηηθά ημο 

είκαη ε ανηηόηεηα, ε ανμμκία, ε ηζμννμπία θαη ε 

ζομμεηνία ηεξ έθθναζεξ.  
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Ηύνηα παναθηενηζηηθά Ηιαζηθηζμμύ: 
Πενηεπόμεκμ  

-Θέμαηα από ημκ ανπαίμ θόζμμ (ειιεκηθό θαη νςμασθό), 

όπη από ηε ζύγπνμκε δςή, 

-Γληδακηθεομέκμξ μαθνηκόξ θόζμμξ με θέκηνμ ημκ 

άκζνςπμ, 

-Απόιοηε πνμηεναηόηεηα ζημκ μνζό ιόγμ, ζηε δηάκμηα, 

ζηε ιμγηθή, 

-Υαιηκαγώγεζε ηεξ θακηαζίαξ θαη ημο ζοκαηζζήμαημξ, 

-Ακαδήηεζε ημο θαζμιηθμύ θαη ημο πακακζνώπηκμο, 

-Δηδαθηηθή πνόζεζε. 
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Ηύνηα παναθηενηζηηθά Ηιαζηθηζμμύ: Ιμνθή 

-Θηηό θαη ποθκό ύθμξ. 

-Απμθογή εκηοπςζηαθώκ ιέλεςκ θαη 

οπενβμιήξ. 

-Υνεζημμπμίεζε αθενεμέκςκ εκκμηώκ. 
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«Η Καηαζηροθή ηωμ Ψαρώμ» 

 

ηςκ Φανώκ ηεκ μιόμαονε νάπε, 

πενπαηώκηαξ ε δόλα μμκάπε 

μειεηά ηα ιαμπνά παιηθάνηα 

θαη ζηεκ θόμε ζηεθάκη θμνεί 

γηκςμέκμ από ιίγα πμνηάνηα 

πμο'πακ μείκεη ζηεκ ένεμε γε… 

                                Δ. μιςμόξ 
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ᾨδὴ Πέμπηη.  

Εἰς Μούζας 
α΄ 

Σὰξ πμνδὰξ ἂξ ἀιιάλςμεκ 
ὦ πνοζὸκ δῶνμκ, πάνμα 
Θεημγεκέμξ μέγα· 
ηὰξ πμνδὰξ ἂξ ἀιιάλςμεκ 
ἰώκημξ ιύνα.  

β´ 
Ἄιια ζύνμαηα δόηε 
δεθονόπμδεξ Υάνηηεξ· 
θαὶ ζεῖξ ἐπὶ ηὸ λύιμκ 
μειίθνμκμκ, αθίκζηκμκ 
βάιεηε ζηέμμα.  
                                        Ακδνέαξ Ηάιβμξ 
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 Ρμμακηηζμόξ 

Ο Ρομαμηιζμός ακαπηύζζεηαη ζημ ηέιμξ ημο 

18μο αηώκα, με επίθεκηνμ ηε Γαιιία, εκώ ζημ 

πνώημ μηζό ημο 19μο αηώκα ελαπιώκεηαη ζε όιε 

ηεκ Γονώπε. Γμθακίδεηαη ςξ ακηίδναζε πνμξ ημκ 

θιαζηθηζμό θαη ημ Δηαθςηηζμό.  
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Ηύνηα παναθηενηζηηθά Ρμμακηηζμμύ: 
Πενηεπόμεκμ  

-Θέμαηα: από ημ Ιεζαίςκα, μ ένςηαξ θαη ε ενςηηθή 

δοζηοπία, ε μειαγπμιία, μ ζάκαημξ, ε ζνεζθεοηηθόηεηα, ε 

θύζε,  

-Θασθέξ παναδόζεηξ (ημπηθό πνώμα), ε αγάπε γηα ημ 

πανειζόκ, 

-Αημμηθμί παναθηήνεξ, όπη πακακζνώπηκμη, 

-Ηονηανπία ηεξ θακηαζίαξ θαη ημο ζοκαηζζήμαημξ, ημο 

νεμβαζμμύ θαη ημο οπμθεημεκηζμμύ, 

-Τπμθεημεκηθή εκαηέκηζε ηεξ θύζεξ,  

-Άνκεζε ηεξ πναγμαηηθόηεηαξ θαη εληδακίθεοζε ηςκ 

πναγμάηςκ. 
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Ηύνηα παναθηενηζηηθά Ρμμακηηζμμύ: Ιμνθή  

-παηάιε εθθναζηηθώκ μέζςκ, 

-Ακάμεηλε ιμγμηεπκηθώκ ζημηπείςκ, 

-Ακεπηηήδεοημ, θοζηθό, αοζόνμεημ. 
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 «Ο Οδοιπόρος» 

Αηὸ βιέπεηξ ηὸ πμηάμη 
Ὅπμο ηνέπεη ζμιςμέκμ; 
Αηὸ βιέπεηξ ηὸ θαιάμη 
Σὸ λενό, ηὸ θονηςμέκμ; 
γὼ εἶμαη ηὸ θαιάμη, 
Σὸ πμηάμ' εἶκ' ἡ δςή μμο. 
Ηαὶ ηὸ μέιιμκ μμο, αἱ ἄμμμη 
Σῆξ λενῆξ αηῆξ ἐνήμμο. 
 
Θόιςζε, θαὶ μαύνε ηνέπεη,  
Ὁδμηπόνε! ἡ δςή ζμο. 
Σὰ βμοκά, ηὰ ζύκκεθά ηςκ,  
κὰ μἱ μόκμη ζύκηνμθμί ζμο. 
Γἰξ ἐνήμμοξ πεδηάδαξ  
ζὲ παναίηεζακ μἱ θίιμη. 
Σῆξ πηζηῆξ ζμο ἐνςμέκεξ  
κεθνμθιείζζεθακ ηὰ πείιε· 

 

Σὸ πᾶκ ἄιιαλε, θ' ἡ θύζηξ,  

θαὶ μἱ ἄκζνςπμη, θη' ὁ πνόκμξ. 
Πιὴκ δὲκ ἄιιαλεκ ὁ πιάζηεξ· 

δὲκ ἀιιάδεη αηὸξ μόκμξ. 
Ὅιμη ζ' ἔζηεζακ δμιίςξ 
Σὴκ παγίδα ηῆξ ἀπάηεξ, 
Πιὴκ αηὸξ εἶκ' αἰςκίςξ 
Ηαὶ παηήν ζμο θαὶ πνμζηάηεξ. 

                        Πακαγηώηεξ μύηζμξ 
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Ε αοημύ Πακελμπόηεξ μ’ αγθαιηάδεη θάζε μένα· 

μα νεμάδς ημ ηαμείμκ; Αιιμύ βιέπεη· βιέπεη πένα. 

Φζάκεη μόκμκ πμονκό βνάδο κα ημκ ιέγς εηξ η’ αοηί 

ηη θνμκεί μ έκαξ θη άιιμξ θαη ηη δνόμμ πενπαηεί. 

Σενενέμ, ιαιά, ιαιά· 

 ε δμοιεηά πάγεη θαιά.  

Αιέλακδνμξ μύηζμξ 
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«Ο θαμός ηοσ κοιμηηηρίοσ Αθημώμ» 

 
Γκ μέζς πέκζμοξ μημκεί γιοθείαξ εοηοπίαξ,  
θάνμη ημκ κμοκ εοζύκμκηεξ πνμξ ηεκ αζακαζίακ,  
δηάδεμα επηθμζμμύκ ημ θάζμα ηεξ ζθμηίαξ,  
ηα άζηνα, ηεκ αηένμμκα βαδίδμοζη πμνείακ.  
   
Αιιά ηδέ, εθεί μαθνάκ, εηξ ημ κεθνμηαθείμκ,  
θακόκ με ημο μνίδμκημξ ζομπίπημκηα ημ πέναξ˙  
δεκ είκαη μέγαξ ςξ αζηήν θαη πιήνεξ μοζηενίςκ,  
αιι’ έπεη ηαξ αθηίκαξ ημο πμιύ ζομπαζεζηέναξ.  
   
Φακέ, θοιάζζςκ ημοξ κεθνμύξ, ημκ ζάκαημκ ζημιίδςκ,  
ζε, θςξ, δςήκ, ηηξ έννηρεκ εκηόξ θμημεηενίμο;  
Δεκ είζαη ςξ μεηδίαμα πείιμοξ κεθνμύ ζημιίδμκ;  
ε βιέπμοκ μη οπκώηημκηεξ θάηςζεκ ημο θμνείμο;   
    Δεμήηνημξ Παπαννεγόπμοιμξ 
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  Ρεαιηζμόξ  

Ο Ρεαλιζμός (Γαιιία, μέζα 19μο αηώκα) 

ακαπηύζζεηαη ςξ ακηίδναζε ζηηξ αηζζεμαηηθέξ 

οπενβμιέξ ημο Ρμμακηηζμμύ αιιά θαη ςξ μηα 

απόπεηνα πηζηήξ θαη ακηηθεημεκηθήξ 

ακαπανάζηαζεξ ηεξ πναγμαηηθόηεηαξ.  
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Σα νεαιηζηηθά ένγα 

  

• ακηιμύκ ηα ζέμαηά ημοξ από ηεκ θαζεμενηκή 

εμπεηνία, απέκακηη ζηεκ μπμία μη δεμημονγμί 

θναημύκ ακηηθεημεκηθή ζηάζε,  

• πενηγνάθμοκ με αθνίβεηα θαη ιεπημμένεηα 

πνόζςπα θαη θαηαζηάζεηξ, πςνίξ ελάνζεηξ θαη 

εληδακηθεύζεηξ, εκώ θάπμηεξ θμνέξ είκαη 

εμθακήξ μηα θνηηηθή δηάζεζε. 

 



24 24 

Βαζηθμί εθπνόζςπμη-ακηηπνμζςπεοηηθά ένγα 

  

-Οκμνέ κηε Ιπαιδάθ (Ακζνώπηκε Ηςμςδία, θ.ά.) 

-Γθμοζηάβ Φιμμπέν (Ιακηάμ Ιπμβανύ) 

-Π.Ηαιιηγάξ (Θάκμξ Βιέθαξ) 

-Γ.Ρμσδεξ (Πάπηζζα Ζςάκκα) 

-Δ.Βηθέιαξ (Θμοθήξ Θάναξ), θ.ά. 
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  Καημοναιηζμόξ 

Ο Ναηοσραλιζμός (Γαιιία, ηέιε 19μο -ανπέξ 

20μύ αηώκα) απμηειεί ελέιηλε αιιά θαη αθναία 

εθδμπή ημο νεαιηζμμύ, με ημκ μπμίμ μμηνάδεηαη ςξ 

θμηκά παναθηενηζηηθά ηεκ αθνηβή θαη πςνίξ 

ελςνασζμμύξ ακαπανάζηαζε ηεξ πναγμαηηθόηεηαξ, 

θαζώξ θαη ηεκ  αλημπμίεζε ζεμάηςκ από ηεκ 

θαζεμενηκή δςή.  
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Υαναθηενηζηηθά Καημοναιηζμμύ 

• Γπηθεκηνώκεη ημ εκδηαθένμκ ημο ζηα πνμβιήμαηα ηεξ 

δςήξ, πνμβάιιμκηαξ ζέμαηα ηδηαίηενα πνμθιεηηθά από 

ημ πενηζώνημ ηεξ θμηκςκηθήξ δςήξ.  

• Δηαθνίκεηαη γηα ηεκ οπενβμιηθά ιεπημμενή πενηγναθή 

αθόμα θαη βίαηςκ ζθεκώκ, θαζώξ θαη γηα ημ ζοπκό 

ηναγηθό ηέιμξ ηςκ ενώςκ, μη μπμίμη είκαη ζοκήζςξ 

θαηαπηεζμέκμη, αδηθεμέκμη θαη ζύμαηα ηεξ θμηκςκίαξ. Ε 

ζομπενηθμνά ημοξ επενεάδεηαη ηόζμ από ελςγεκείξ όζμ 

θαη από εκδμγεκείξ πανάγμκηεξ, με απμηέιεζμα κα 

πανμοζηάδμκηαη ςξ άημμα πμο δνμοκ με βάζε ηα 

εζςηενηθά ημοξ έκζηηθηα θαη θάης από ηεκ επίδναζε 

θμηκςκηθώκ θαη μηθμκμμηθώκ ζοκζεθώκ. 

 



27 27 

Βαζηθμί εθπνόζςπμη-ακηηπνμζςπεοηηθά ένγα 

  

- Γμίι Δμιά (Ναμά , 1880) 

-Α.Ηανθαβίηζαξ (Ο Ζηηιάμος, 1897) 
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  Πανκαζζηζμόξ 

Ο Παρμαζζιζμός (Γαιιία, ηέιε 19μο αηώκα) 

[Γονώπε: 1866-1880, Γιιάδα: 1880-1892] 

εμθακίδεηαη ςξ ακηίδναζε ζηηξ νμμακηηθέξ 

αηαζζαιίεξ, ζηηξ ζοκαηζζεμαηηθέξ οπενβμιέξ θαη 

ζημκ άθναημ οπμθεημεκηζμό ημο Ρμμακηηζμμύ. Ο 

όνμξ δεκ έπεη ζεςνεηηθή ελάνηεζε από ηε ιέλε 

«Πανκαζζόξ».  
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• Γπακαθένεη ζημηπεία ημο Ηιαζηθηζμμύ, εκώ ζηνέθεηαη 

πνμξ ηεκ Γιιεκμνςμασθή Ανπαηόηεηα (ςξ απμηέιεζμα 

ηεξ εηζβμιήξ ηεξ ανπαημιμγηθήξ επηζηήμεξ ζηεκ 

Γονώπε) αιιά θαη πνμξ ημκ Ζκδηθό Πμιηηηζμό.  

• Πνμβάιιεη ςξ παναθηενηζηηθά ηςκ ένγςκ: ηε 

ζηαηηθόηεηα, ηεκ απάζεηα, ηε νεαιηζηηθή ακαπανάζηαζε 

με αθνηβείξ πενηγναθέξ, ηεκ ηζμννμπία θαη ηεκ 

αρεγάδηαζηε μμνθή.  

• Ακηιεί ηα ζέμαηά ημο  από ηεκ θαζεμενηκή, θμηκςκηθή 

αιιά θαη ηζημνηθή πναγμαηηθόηεηα. 

• Βαζηθέξ επηδηώλεηξ (ηςκ δεμημονγώκ) ημο είκαη: ε 

απόιοηε ηειεηόηεηα (με ηεκ αοζηενή ηήνεζε ηςκ 

μεηνηθώκ θακόκςκ) θαη ε επημμκή ζηεκ ακαδήηεζε ηςκ 

θαηάιιειςκ ιέλεςκ αιιά θαη ζηε ζύμπηολε ηςκ 

κμεμάηςκ. 
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• Αγγίδεη ηα όνηα ηεξ πιαζηηθήξ ηειεηόηεηαξ ημο ζηίπμο 

θαη θένκεη ηεκ αθνίβεηα ηεξ δηαηύπςζεξ. 

• ηεκ Γιιάδα (1880-1895) ζομπίπηεη με ηεκ ανπή ηςκ 

αγώκςκ ημο Δεμμηηθηζμμύ θαη με ηεκ παναθμή ημο 

πανελεγεμέκμο Ρμμακηηζμμύ. 

*** 

• Οη Έιιεκεξ πμηεηέξ δηδάζθμκηαη από ημοξ Γάιιμοξ 

πανκαζζηθμύξ ηεξ μηθνμαζηηθήξ   αηζζεμαημιμγίαξ θαη 

ηεξ πανμύμεκεξ μηθεηόηεηαξ, όπςξ μ Ημππέ.  

• Γύνς από αοηόκ μμνθμπμημύκ ηεκ ειιεκηθή θαη ιασθή 

ημοξ δηάζεζε  μ Γ.Δνμζίκεξ, θαη μ Ζ.Πμιέμεξ, εκώ μ 

Η.Παιαμάξ δηαιέγεη ορειά πανκαζζηθά πνόηοπα, όπςξ 

μ Θεθόκη κηε Θηι (ανπαημιαηνία). 
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Ηύνηα παναθηενηζηηθά Πανκαζζηζμμύ: 
Πενηεπόμεκμ  

• Γλςηηθά, πιμύζηα δςγναθηζμέκα, ημπία, 

• πάκηα δώα, 

• Θνεζθεοηηθμί θαη πμιεμηθμί μύζμη, επηθά εληζημνεμέκμη, 

• Απνόζςπεξ θαηαζηάζεηξ, 

• Καμί θαη μέγανα, αμθηέζεηξ, ηειεημονγίεξ. 
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Ηύνηα παναθηενηζηηθά Πανκαζζηζμμύ: Ιμνθή  

• Θαηνεία ηεξ πμηεηηθήξ μμνθήξ, 

• Θαηνεία ηεξ πιαζηηθήξ εηθόκαξ, 

• Θαηνεία ηεξ αθνηβόιμγεξ έθθναζεξ, 

• Θαηνεία ηεξ ιεπημμένεηαξ, 

• Θαηνεία ημο «μανμανμπειεθεμέκμο» ζηίπμο, 

• Πνμζήιςζε ζηεκ πανάδμζε ηεξ πμηεηηθήξ ζηηπμονγίαξ 

με ηεκ ακάδεηλε ηεξ μιμθιενςμέκεξ ζηνμθήξ. 
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«ηαλαγμαηιά μερού» 
ηεκ άθνε θύιιμο ηνοθενμύ  
ηοπαίκεη μηα ζηαιηά κενμύ  
απ' ηε βνμπή κα μέκεη.  
Σμ θύιιμ άκεμμξ θμοκεί  
θαη ε ζηαιαγμαηηά πμκεί  
θαη ηνέμεη θμβηζμέκε...  
 
Γιοζηνά... θαη ζηάδεη- ημ θιανί  
δεκ είκαη πιεηά, μα δεκ μπμνεί  
θη εοζύξ ζηε γε κα θζάζεη.  
Ιεξ ζημκ αένα θνεμαζηή,  
ζακ δηαμακηάθη γοαιηζηή  
γηα ιίγμ ζα πενάζεη.  
 
Απ, δεκ ημιμώ κα ζμο ημ πς,  
μα λένεηξ ζο πςξ ζ' αγαπώ,  
ζςπαίκεηξ θαη ζςπαίκς...  
Σέημηα αγάπε κηνμπαιή  
θόμπμ κενμύ μμηάδεη πμιύ  
ζηεκ πιάζε θνεμαζμέκμ.  
                            Γεώνγημξ Δνμζίκεξ 
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«Παηρίδες» 
Γδώ μονακόξ πακημύ θη μιμύζε ήιημο απηίκα, 

θαη θάηη μιόγονα ζακ ημο Τμεηημύ ημ μέιη, 

βγαίκμοκ αμάνακη’ από μάνμανμ ηα θνίκα, 

ιάμπεη γεκκήηνα εκόξ Οιύμπμο ε ζεία Πεκηέιε. 

 

ηεκ μμμνθηά ζθμκηάβεη ζθάθημκηαξ ε αλίκα, 

ζηα ζπιάπκα ακηί ζκεημύξ ζεμύξ θναηά ε Ηοβέιε, 

μεκελεδέκημ αίμα γμνγμζηάδ’ ε Αζήκα 

θάζε πμο ηε πηοπάκ ημο Δεηιηκμύ ηα βέιε. 

 

Σεξ ηενήξ ειηάξ εδώ καμί θαη μη θάμπμη 

ακάμεζα ζημκ όπιμ εδώ πμο ανγμζαιεύεη 

θαζώξ απάκμο ζ’ αζπνμιμύιμοδμ μηα θάμπε, 

 

μ ιαόξ ηςκ ιεηράκςκ δε θαη βαζηιεύεη 

πηιηόροπμξ, ημ πκεύμα θαη ζημ πώμα ιάμπεη, 

ημ κηώζς, με ζθμηάδηα μέζα μμο παιεύεη. 
                                                       (Η Αζάλεσηη Ζωή)  
                                                       Ηςζηήξ Παιαμάξ 
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«Ζωγραθιά» 
θίκμη θαη πεύθα, ζάμκμη θαη παμόθιαδα 

ποθκή ζημιίδμοκ ημο βμοκμύ ηε νάπε · 

θάης, κενά θαζάνηα θαη ηνεπμύμεκα, 

απάκς, ειημθαμέκμη θαη άγνημη βνάπμη.   

 

ηα πόδηα ημο, ζαναθςμέκεξ, γένηθεξ 

ειηέξ μεζηώκμοκ ημο θανπμύ ηα πιήζε, 

θαη γύνς ηςκ αμπέιηα θαηαπνάζηκα 

εγθομμκμύκ ηςκ πόκςκ μαξ ηε ιήζε. 

 

Ο ήιημξ ημο μεζεμενημύ πνοζόθςημξ 

θόζμμοξ εκηόμςκ, κέμοξ θόζμμοξ πιάζεη, 

θαη ζοκηνμθεύεη μ βόμβμξ μ μμκόημκμξ 

ηεξ μέιηζζαξ πμο ηνηγονκά ζη’ αγθάζη. 

                                    Ζςάκκεξ Πμιέμεξ  
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  ομβμιηζμόξ 

Ο σμβολιζμός (Γαιιία, ηέιε 19μο αηώκα) 

[Γονώπε (1880-1930), Γιιάδα (1892-1930)] 

εθθνάδεηαη ςξ ακηίδναζε απέκακηη ζημ Ρεαιηζμό, 

ζημ Καημοναιηζμό θαη ζημκ Πανκαζζηζμό. 

Πνόδνμμμη ημο ζομβμιηζμμύ μη «θαηαναμέκμη 

πμηεηέξ», μη αηνεηηθμί (Ιπςκηιέν, Ρεμπώ, 

Βενιαίκ, Ιαιιανμέ). Ο όνμξ ομβμιηζμόξ 

μθείιεηαη ζημκ Έιιεκα Δακ Ιςνεάξ (Ζ. 

Παπαδηαμακηόπμοιμξ): 11 Αογμύζημο 1885 

(άνζνμ ζημ γαιιηθό πενημδηθό 19 μξ Αηώκαξ). 
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  Σνεηξ επακαζηάζεηξ ημο ομβμιηζμμύ 

1. Γιεοζενία ημο ζηίπμο· 

2.Ηαζανή πμίεζε ζε επαθή θαη ακηαιιαγή με ηε 

μμοζηθή (Βάγθκεν, Βαγθκενηθή Γπηζεώνεζε, 

1885)· 

3. Ε ηδέα ηεξ επακάζηαζεξ. Ε δηανθήξ 

ακακέςζε ηεξ πμίεζεξ. 

 

Κύριοι εκπρόζωποι: Δοι Θαθόνγθ, Γμοζηαύμξ 

Ηακ, Ρεκέ Γθηι. 
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  ομβμιηθή Πμίεζε: Βαζηθά παναθηενηζηηθά 
 

• Ο πενημνηζμόξ ημο εκκμημιμγηθμύ πενηεπμμέκμο,  

• Ε οπμβιεηηθόηεηα θαη ε μμοζηθόηεηα ημο ζηίπμο, ε 

μπμία ελανηάηαη από ηε ζςζηή επηιμγή θαη δηάηαλε ηςκ 

ιέλεςκ, 

• Ηαηαζηάζεηξ νεοζηέξ, απνμζδηόνηζηεξ ζογθηκήζεηξ, όπη 

ιμγηθή αιιά δηαίζζεζε, 

• Ε ακεύνεζε, με ηε θακηαζία, ακάιμγμο με ηα παναπάκς 

εηθμκηθμύ ζομβόιμο ή ζεηνάξ ζομβόιςκ πμο 

πνμζδημνίδμοκ μηα θαηάζηαζε, μνγακηθή ζπέζε–

ακηαπόθνηζε ακάμεζα ζε ζύμβμιμ θαη ζομβμιηδόμεκμ. 
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Οη ομβμιηζηέξ πνμβάιιμοκ ηα ζοκαηζζήμαηα 

θαη ηηξ ροπηθέξ ημοξ δηαζέζεηξ μέζα οιηθά ή 

πκεομαηηθά ακηηθείμεκα, ηα μπμία εκζςμαηώκμοκ 

ζημ ένγμ ημοξ με ηε βμήζεηα ιεθηηθώκ ζομβόιςκ. 

ογθεθνημέκεξ εηθόκεξ πνεζημμπμημύκηαη ςξ 

ζύμβμια ηδεαημύ θόζμμο, απένακημο, γεκηθμύ, ημο 

μπμίμο ε πναγμαηηθόηεηα είκαη απιή απεηθόκηζε.  
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  Γιιεκηθόξ ομβμιηζμόξ 

• 1892 ηέθακμξ ηεθάκμο (ακύπανθημξ πμηεηήξ): Γναμμαημιμγηθά 

εηζάγεη ημ νεύμα. 

• Οη θύνημη εθπνόζςπμη: Ζ.Γνοπάνεξ, Η.Παιαμάξ, Α.ηθειηακόξ 

(πνώηα πμηήμαηα), Θ.Πμνθύναξ, Η.Υαηδόπμοιμξ. 

• Ο ζομβμιηζμόξ από ημ 1892 ςξ ημ 1930 επενεάδεη ηε κεόηενε 

πμίεζε (Γ.εθένεξ, Γ.Ρίηζμξ, Κ.Βνεηηάθμξ, θ.ά.), εκώ ςξ ημ 1910 

(πενίμδμξ πμηεηηθμύ Δεμμηηθηζμμύ) παναμέκεη βαζύηαηα ειιεκηθόξ 

π.π. Η.Παιαμάξ. 

• 1910 θ.ε. πεηναθεηείηαη από ηα ειιεκηθά εκδηαθένμκηα θαη 

πνμζεγγίδεη ημκ εονςπασθό ζομβμιηζμό (Α. Ιειαπνηκόξ, 

Η.Οονάκεξ, Σ.Η.Παπαηζώκεξ, Η. Ηανοςηάθεξ, Κ.Θαπαζηώηεξ, 

Ι.Παπακηθμιάμο, Σ.Άγναξ). 

• Βαζηθά παναθηενηζηηθά: Ιοζηηθή δηάζεζε, Ιμοζηθή γμεηεία, 

Τπμβμιή, Θεθηηθή γιοθύηεηα, Φοπηθή δόκεζε. 
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«Σὸ ἀπόβροτο» 

 
Σὴ κύπη᾿ ἀπόρε - ἡ ζιίρε ηεξ μ᾿ ἀκάζηεζε ἡ ηνακή, 

ηὴ ζιίρη μαξ ζὰ κὰ εἶπε μειεηήζῃ- 

ηὴ κύπη᾿ ἀπόρε ἀκμίλακε μἱ ἕβδμμμη μνακμὶ 

θαὶ πόκηηζε κενὸ θαηαθιοζμὸξ ηὴ πηίζε. 

 

ηὰ ζθμηεηκὰ ἐλεπείιηζακ ηῶκ ζιίρεςκ μἱ πεγὲξ 

θαὶ πύζεθακ μἱ θναηεμέκμη μἱ ζνῆκμη 

θ᾿ ἐιπίδα πηὰ δὲκ ἔμεηκε γηὰ κέεξ πάιη αγὲξ 

ηὴ κύπηα, πμὺ εἶπεξ ἡ ζηενκὴ πὼξ ζὰ εἶπε μείκῃ. 

                                                 Ζςάκκεξ Γνοπάνεξ 
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«Lacrimae rerum» 
 

Ἄμμηνε! ηὸ ζπηηάθη μαξ ἐζημίπηςζεκ 
ἀπὸ ηὴκ ὀμμνθηά ζμο ηὴκ ζιημμέκε· 
ζημὺξ ημίπμοξ, ζηὸκ θαζνέθηε, ζηὰ εἰθμκίζμαηα, 
ἀπὸ ηὴκ ὀμμνθηά ζμο θάηη μέκεη. 
 
Ηάηη ζὰ μόζθμο μονςδηά, θη ἁπιώκεηαη 
θαὶ ηὸ θηςπὸ ζπηηάθη πιεμμονίδεη, 
θάηη ζὰ θάκηαζμα, ζμιὸ θη ἀκέγγηπημ, 
θη ὅπμο πενκᾷ ζηγὰ ηὸ θάζε ἀγγίδεη.  
 
Ὄλς, βανύ, μμκόημκμ ρηπάιηζμα 
δένκεη ηὴ ζηέγε μαξ· θαὶ ηόηε ἀκηάμα 
ηὰ πνάμαηα πμὺ ἁγηάζακε ηὰ πένηα ζμο 
ἀνπίδμοκ ἕκα θιάμα... θαὶ ἕκα θιάμα... 
Ηη ἀπ᾿ ηὴ γςκηὰ ὁ θαιὸξ ηῆξ Θήζεξ ζύκηνμθμξ, 
η᾿ ἀγαπεμέκμ μαξ παιηὸ νμιόη, 
ηναγμοδηζηὴξ ημῦ πνόκμο, θη αηὸξ θιαίμκηαξ 
νοζμίδεη ἀνγά, θνηπηά, ηὸ μμηνμιόη... 

                                             Θάμπνμξ Πμνθύναξ 
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«Γραθιάς» 
 

Οη ώνεξ μ' επιώμηακακ, γονηόξ πμο βνέζεθα λακά 
ζηα απάνηζημ ηναπέδη 
(Απ' η' ακμηπηό πανάζονμ ζημκ ημίπμ ακηηθνοκά 
μ ήιημξ γιοζηνάεη θαη παίδεη). 

 

 Δηπιώκμκηαξ ημ ζηήζμξ μμο, γονεύς ακαπκμή 
ζηε ζθόκε ηςκ πανηηώκ μμο. 
(θύδεη γιοθά θαη αθμύγεηαη πηιηόθςκα ε δςή 
ζηα ειεύζενα ημο δνόμμο).  

 

Απόθαμα. ζμιώζακε ηα μάηηα μμο θαη μ κμοξ, 
όμςξ αθόμε γνάθς. 
(ημ βάδμ λένς δίπια μπο δομ θνίκμοξ θςηεηκμύξ. 
α κάπμοκ βγεη ζε ηάθμ).  

                                                   Ηώζηαξ Ηανοςηάθεξ 
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  Τπεννεαιηζμόξ  

Ο Τπερρεαλιζμός (ή μονεαιηζμόξ): Γαιιία, 

ανπέξ 20μύ αηώκα θαηά ηεκ πενίμδμ μεηαλύ ημο 

πνώημο θαη ημο δεύηενμο Παγθμζμίμο Πμιέμμο.  
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  Υαναθηενηζηηθά Τπεννεαιηζμμύ 

• Σα κόεμά ημο απμδίδεηαη με ηε θνάζε «πάκς ή πένα από ηεκ 

πναγμαηηθόηεηα»,  

• Γπηδίςλή ημο είκαη ε οπένβαζε ημο πναγμαηηθμύ θόζμμο με ηε 

δηενεύκεζε θαη ηεκ θαηαγναθή ημο οπμζοκείδεημο θαη ηεκ 

απειεοζένςζε ηεξ θακηαζίαξ, πςνίξ ηεκ πανέμβαζε ηεξ ιμγηθήξ, 

• Υαναθηενηζηηθά ζημηπεία ηςκ οπεννεαιηζηηθώκ θεημέκςκ: 
   ε αοηόμαηε γναθή, με ηεκ μπμία εθδειώκμκηαη μη αοηόμαημη 

ροπηθμί ζοκεηνμμί,  
  ε θαηαζηναηήγεζε ηςκ θακόκςκ ηεξ παναδμζηαθήξ 

ζηηπμονγηθήξ,  
  ε πνήζε ηεπκηθώκ πμο απειεοζενώκμοκ από ημοξ ιμγηθμύξ 

θακόκεξ,  
  ηα πνώμαηα θαη μη εηθόκεξ πμο παναπέμπμοκ ζημκ θόζμμ ηςκ 

μκείνςκ,  
  ε γιςζζηθή απειεοζένςζε. 
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  Ιμκηενκηζμόξ 

Ο Μομηερμιζμός ακαπηύζζεηαη ηέιε 19μο-ανπέξ 20μύ 

ςξ ακηίδναζε ζηηξ ζοκηενεηηθέξ αλίεξ ημο Ρεαιηζμμύ.  

* 

• Ο Ιμκηενκηζμόξ εθθνάδεη ηεκ θνίζε ημο αζηηθμύ 

πμιηηηζμμύ θαη ηηξ ζοκηαναθηηθέξ αιιαγέξ πμο επήιζακ 

ζηε δοηηθή θμηκςκία,  

• Υαναθηενηζηηθά ημο είκαη ε απόννηρε ηεξ πανάδμζεξ θαη 

ε οημζέηεζε κέςκ ηάζεςκ, μη μπμίεξ επενεάδμκηαη από 

ηεκ ζοκεπώξ ελειηζζόμεκε ηεπκμιμγία θαη ηηξ 

επηπηώζεηξ ημο Α΄ Παγθμζμίμο Πμιέμμο. 
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  Ε Γεκηά ημο 1930 

Πμηεηέξ θαη Πεδμγνάθμη πμο πανμοζηάζηεθακ γύνς από ηε 
πνμκμιμγία αοηή θαη ακακέςζακ δεμημονγηθά ηόζμ ηεκ 

πμίεζε όζμ θαη ηεκ πεδμγναθία. 

* 

• Ιε ημκ όνμ «Γεκηά ημο ’30», ζηε ζηεκόηενε ζεμαζία ημο, 

μπμνμύμε κα εκκμήζμομε ημοξ κέμοξ πμο ζοκενγάζηεθακ 

ζημ πενημδηθό Σα Κέα Γνάμμαηα. Ο όνμξ 

πνεζημμπμηήζεθε από ημ Γ. Θεμημθά θαη θαζηενώζεθε 

μέζα από ηεκ μμάδα ημο πενημδηθμύ αοημύ. ηεκ 

εονύηενε, όμςξ, ζεμαζία ημο ζα πενηιάβμομε όζμοξ 

κέμοξ ςνίμαζακ ακάμεζα ζημ 1930 θαη ζημ 1940. 
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• Ε ιέλε «γεμιά» θοθιμθμνεί εονέςξ ζημ Γιεύζενμ 
Πκεύμα ημο Θεμημθά θαη δηαδίδεηαη μιμέκα θαη 
πενηζζόηενμ ηα πνόκηα εθείκα ζηεκ Γιιάδα, όζμ θαη ζηεκ 
Γονώπε. ηεκ έκκμηα ηεξ ιέλεξ είπε δώζεη θύνμξ  μ 
Albert Thibaudet ζηηξ ηζημνηθέξ ημο μειέηεξ, θαη εηδηθά 
ζηεκ Historire de la litterature francaise de 1780 a 
nos jours. Ο  Robert Escarpit επηζεμαίκεη ημοξ 
θηκδύκμοξ πμο πνμθύπημοκ από μηα αβαζάκηζηε πνήζε 
ηεξ έκκμηαξ αοηήξ.  
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• ηε «Γεκηά ημο Σνηάκηα» εκηάζζμομε ημοξ ιμγμηέπκεξ εθείκμοξ 
πμο πανμοζηάδμκηαη κέμη, με πνςημπμνηαθέξ ηδέεξ/θηιμδμλίεξ, με 
δηάζεζε κα ένζμοκ ζε νήλε με ημ πανειζόκ ή  ημοιάπηζημκ κα 
δηαθμνμπμηεζμύκ από αοηό θαη από ηεκ θαηεζηεμέκε ηάλε. Γίκμκηαη, 
όμςξ, δεθημί από αοηή, εθόζμκ ζομμεηέπμοκ ζηηξ ίδηεξ επηδηώλεηξ 
με ημοξ κέμοξ θαη απμβιέπμοκ ζε ζέμαηα θαη μμνθέξ, κέεξ θαη 
μμμημγεκείξ, ζηενηγμέκεξ ζε εμπεηνίεξ θμηκέξ, βηςμέκεξ με θάπμηα 
ζογγέκεηα. ε αοηή ηεκ μμάδα κέςκ πνμζπςνμύκ θαη ιεληανπηθά 
ιηγόηενμ κέμη, μη μπμίμη ζομμεηέπμοκ ζηηξ ίδηεξ επηδηώλεηξ με ημοξ 
κέμοξ. Ε θαιιηηεπκηθή αοηή μεημκόηεηα (ή πνςημπμνία) εθημπίδεη 
ημοξ παιαηόηενμοξ θαη επηδηώθεη κα εγθαηαζηήζεη μηα κέα ηάλε.  

Ιε αοηή ηε δηεύνοκζε ημο όνμο, ζηε «Γεκηά ημο 
Σνηάκηα» πενηιαμβάκμκηαη, αζθαιώξ, αοημί πμο 
ήηακ ζογθεκηνςμέκμη γύνς από ημ πενημδηθό Σα 
Κέα Γνάμμαηα αιιά θαη μη πμηεηέξ πμο ακήθμοκ 
ζηεκ ανηζηενή πανάηαλε θαη απμμμκώζεθακ 
οζηεμαηηθά θαηά ηε Ιεηαληθή Δηθηαημνία. 
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* 

• Απαιιαγή από ηα ρεύηηθα ζημιίδηα ηεξ παναδμζηαθήξ πμίεζεξ. 
• Άμεζε ζοκάνηεζε με ηα κέα νεύμαηα θαη ηηξ ακεζοπίεξ ημο 

εονςπασθμύ ιονηθμύ ιόγμο. 
*  

• 1909: Φμοημονηζμόξ (Ιανηκέηη) 
• 1916-1924: Κηακηασζμόξ ( Tzistan Tzara) 
• 1924-…: Τπεννεαιηζμόξ (Α. Ιπνεηόκ) 

Μομηερμιζμός  Τπερρεαλιζμός 

Γ. εθένεξ                     Α.Γμπεηνίθμξ 
T.S.Eliot                         Κ.Γγγμκόπμοιμξ 
E.Pound                          Ο.Γιύηεξ 
P.Valéry                          Α.Ιπνεηόκ 
P.Eluard    

Νεόηερη Ποίηζη 
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  Νεωηερικοί ποιηηές 

Γ.Ρίηζμξ 

Κ.Βνεηηάθμξ 

Ιε ζημηπεία  
πανάδμζεξ, 

Ιμκηενκηζμμύ,  
Τπεννεαιηζμμύ. 
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Σέιμξ Γκόηεηαξ 
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Χρθματοδότθςθ 
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτo πλαίςιo του 

εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ διδάςκουςασ. 

• Το ζργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο Πανεπιςτήμιο Πατρών» 
ζχει χρθματοδοτιςει μόνο τθν αναδιαμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ 
υλικοφ.  

• Το ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 
«Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» και ςυγχρθματοδοτείται από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εκνικοφσ 
πόρουσ. 
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Σθμειώματα 
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Σθμείωμα Αναφοράσ 

Copyright Πανεπιςτιμιο Πατρών, Δθμιτρθσ Πολίτθσ 2015.                
«Νεοελλθνικι Λογοτεχνία. Γενικά-Ειςαγωγικά». Ζκδοςθ: 1.0. Πάτρα 2015.   
Διακζςιμο από τθ δικτυακι διεφκυνςθ: 
https://eclass.upatras.gr/courses/PN1518  

 

 

https://eclass.upatras.gr/courses/PN1518
https://eclass.upatras.gr/courses/PN1518
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Σθμείωμα Αδειοδότθςθσ 
Το παρόν υλικό διατίκεται με τουσ όρουσ τθσ άδειασ χριςθσ Creative Commons 
Αναφορά, Μθ Εμπορικι Χριςθ, Όχι παράγωγα ζργα, Διανομι 4.0 *1+ ι 
μεταγενζςτερθ, Διεκνισ Ζκδοςθ.   Εξαιροφνται τα αυτοτελι ζργα τρίτων π.χ. 
φωτογραφίεσ, διαγράμματα κ.λπ.,  τα οποία εμπεριζχονται ςε αυτό και τα οποία 
αναφζρονται μαηί με τουσ όρουσ χριςθσ τουσ ςτο «Σθμείωμα Χριςθσ Ζργων 
Τρίτων».                      

 
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/  
 
Ωσ Μη Εμπορική ορίηεται θ χριςθ: 
• που δεν περιλαμβάνει άμεςο ι ζμμεςο οικονομικό όφελοσ από τθν χριςθ του ζργου, για 

το διανομζα του ζργου και αδειοδόχο 
• που δεν περιλαμβάνει οικονομικι ςυναλλαγι ωσ προχπόκεςθ για τθ χριςθ ι πρόςβαςθ 

ςτο ζργο 
• που δεν προςπορίηει ςτο διανομζα του ζργου και αδειοδόχο ζμμεςο οικονομικό όφελοσ 

(π.χ. διαφθμίςεισ) από τθν προβολι του ζργου ςε διαδικτυακό τόπο 
 

Ο δικαιοφχοσ μπορεί να παρζχει ςτον αδειοδόχο ξεχωριςτι άδεια να χρθςιμοποιεί το ζργο για 
εμπορικι χριςθ, εφόςον αυτό του ηθτθκεί. 



60 60 

Διατιρθςθ Σθμειωμάτων 

Οποιαδιποτε αναπαραγωγι ι διαςκευι του υλικοφ κα πρζπει 
να ςυμπεριλαμβάνει: 

 το Σθμείωμα Αναφοράσ 

 το Σθμείωμα Αδειοδότθςθσ 

 τθ διλωςθ Διατιρθςθσ Σθμειωμάτων 

 το Σθμείωμα Χριςθσ Ζργων Τρίτων (εφόςον υπάρχει) 

μαηί με τουσ ςυνοδευόμενουσ υπερςυνδζςμουσ. 

 


