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ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΗ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ

1974
Σέινο δεπηεξνβάζκησλ ζπνπδψλ (Αζήλα, ρνιή Μσξατηε, 18 10/13)

1974-1978
Σκήκα
Φηινινγίαο
Φηινζνθηθήο
ρνιήο
Αξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (Κιαζηθέο πνπδέο, 8,1), Τπφηξνθνο
ηνπ ΗΚΤ

1978-1980
Maîtrise Φηινζνθίαο Παλεπηζηεκίνπ Nanterre – Paris X

1979-1980
Diplôme d’ Études Approfondies (DEA) Κιαζηθψλ πνπδψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Sorbonne – Paris 1V

1980-1983
Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή κε ζέκα: Les divinités de la musique dans la
poésie homérique et archaïque (Οη ζεόηεηεο ηεο κνπζηθήο ζηελ

νκεξηθή θαη αξρατθή πνίεζε), Παλεπηζηήκην Sorbonne – Paris IV
(επφπηεο θαζεγεηήο J. Bompaire), ππνζηεξίρηεθε 1.7.1983, εθδφζεθε
Αζήλα 1985)

1984-1985 θαη 1989-1991
Μεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα ζην Centre Louis Gernet d’ Études
Comparées sur les Sociétés Anciennes (CNRS) κε ζέκα ηε ζάιαζζα
ζηνλ ειιεληθφ ρψξν απφ ηνλ 8ν έσο ηνλ 5ν αηψλα π.Υ. (ζπλεξγαζία κε
ηνλ θαζεγεηή P. Vidal-Naquet θαη ηελ νκάδα ησλ θαζεγεηψλ M.
Detienne, N. Loraux, . Γεσξγνχδε, J. Svenbro, F. Lissarague),
Τπφηξνθνο (postdoc) ηνπ Ηδξχκαηνο «Αιέμαλδξνο Ωλάζεο» (19891990)

1985-2001

Μφληκνο Δξεπλεηήο ζηα Κέληξα Δξεχλεο ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ
(Κέληξν Δθδόζεσο Έξγσλ Διιήλσλ πγγξαθέσλ, έθηνηε
κεηνλνκαζζέλ ζε Κέληξν Αξραίαο Διιεληθήο θαη Λαηηληθήο
Φηινινγίαο)

1992-1997
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Αξραίαο Διιεληθήο Φηινινγίαο ζην Σκήκα
Κιαζηθψλ πνπδψλ θαη Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ
2001-2011
Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αξραίαο Διιεληθήο Φηινινγίαο ζην Σκήκα
Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ
2011- ζήκεξα

Καζεγεηήο Αξραίαο Διιεληθήο Φηινινγίαο ζην Σκήκα Φηινινγίαο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα κε ζέκα: Η ζάιαζζα ζηηο γξαπηέο
ειιεληθέο καξηπξίεο από ηνλ 8ν έσο ηνλ 5ν αηώλα π.Υ.

Γηεπζπληήο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Μ. Υξηζηφπνπινο. ε πξψηε θάζε ην
πξφγξακκα ππνζηεξίρηεθε νηθνλνκηθά απφ ην Κνηλσθειέο Ίδξπκα
«Αιέμαλδξνο Ωλάζεο» ζην πιαίζην κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο πνπ
έγηλε ζην Παξίζη (Centre Louis Gernet d’ Études Comparées sur les
Sociétés Anciennes, 1989-1991). ε δεχηεξε θάζε ην πξφγξακκα
ππνζηεξίρηεθε απφ ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ ζην νπνίν θαη
εληάρζεθε θαη απφ ην 1995 κέρξη ην 1997 απαζρφιεζε έλαλ
επηζηεκνληθφ ζπλεξγάηε (θ. Β. Λεληάθε). ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ήηαλ λα θαιχςεη ηηο ειιεληθέο γξαπηέο καξηπξίεο πνπ αλαθέξνληαη
ζηε ζάιαζζα, θπξίσο ηηο θηινινγηθέο θαη, επηιεθηηθά κφλνλ,
επηγξαθηθέο θαη αξραηνινγηθέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ αξρατθή επνρή,
αθνχ νη γλψζεηο καο γηα ηελ πεξίνδν απηή βαζίδνληαη ζε θαζνξηζηηθφ
ζεκείν ζηηο γξαπηέο καξηπξίεο. Ο ρξνληθφο απηφο πξνζδηνξηζκφο
αληαλαθιά ην εηδηθφηεξν ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδεη ε αξρατθή
επνρή σο πξνο ηε δηακφξθσζε ησλ ινγνηερληθψλ εηδψλ θαη σο πξνο
ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ, ην ξφιν ηνπ απνηθηζκνχ, ηελ ειιεληθή
λαπηηθή θπξηαξρία θηι. ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπγθαηαιέγνληαη ην βηβιίν Θαιαζζηλά επεηζόδηα ηεο Οδύζζεηαο
(Αζήλα 1997) θαη αξθεηά δεκνζηεπκέλα άξζξα, ελψ θαη εθηφο ηνπ
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο (πνπ έρεη πεξαησζεί) ην ήδε
ζπγθεληξσκέλν πιηθφ νδεγεί ζε πεξαηηέξσ δεκνζηεχκαηα.

Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα κε αληηθείκελν ηελ έθδνζε ηνπ Οκεξηθνύ
Ύκλνπ Δἰρ Ἑπμῆν

Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα πνπ εληάρζεθε ζηηο αηνκηθέο εθδνηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Κέληξνπ Δθδφζεσο Έξγσλ Διιήλσλ πγγξαθέσλ
ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ. Αθνξά ηελ έθδνζε ηνπ πνηεηηθνχ απηνχ

θεηκέλνπ ηεο αξρατθήο επνρήο (αξρέο ηνπ 6νπ αηψλα π.Υ.) κε
εηζαγσγή, ζρνιηαζκφ θαη λενειιεληθή κεηάθξαζε. Σν ζπγθεθξηκέλν
θείκελν, έλα απφ ηα εθηελέζηεξα θαη αξραηφηεξα ηεο ζπιινγήο ησλ
Οκεξηθψλ Όκλσλ, θξίλεηαη ζεκαληηθφ επεηδή παξνπζηάδεη
ζπγρξφλσο θηινινγηθφ, ζξεζθεηνινγηθφ θαη κνπζηθνινγηθφ
ελδηαθέξνλ αιιά θαη επεηδή παξνπζηάδεη επίζεο ραξαθηεξηζηηθέο
ηδηαηηεξφηεηεο σο πξνο ην ινγνηερληθφ είδνο ζην νπνίν αλήθεη θαη σο
πξνο ην χθνο ζην νπνίν έρεη ζπληαρζεί. Ζ έθδνζε πνπ γηα έλα
δηάζηεκα είρε αλαζηαιεί θαη βξηζθφηαλ ήδε ζε πνιχ πξνρσξεκέλν
ζηάδην ην 2001, ζπκπιεξψλεηαη ηψξα κε βάζε ηα λεφηεξα
βηβιηνγξαθηθά θαη εξκελεπηηθά δεδνκέλα ηα νπνία θαηά ηελ
ηειεπηαία δεθαεηία έρνπλ πιεζχλεη εληππσζηαθά. Μέξνο ηνπ έξγνπ
έρεη δεκνζηεπηεί ειεθηξνληθά ζην Δλαιιαθηηθφ Γηδαθηηθφ Τιηθφ ηνπ
Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΛΠ 21)

Έξεπλεο θαη ζπλεξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ην αξραίν δξάκα

 πλεξγαζία κε ην Κέληξν Έξεπλαο θαη Πξαθηηθώλ Δθαξκνγώλ
ηνπ Αξραίνπ Γξάκαηνο (1992-1994). πκκεηνρή ζην
εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ηνπ Κέληξνπ γηα ηελ θαηαγξαθή θαη
αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ηηο
παξαζηάζεηο αξραίνπ δξάκαηνο ζηελ Διιάδα ηα λεφηεξα
ρξφληα θαη ηελ παξνπζία ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο ζην δηεζλή
ρψξν. Γηδαζθαιία ζηα κεηαπηπρηαθά ζεκηλάξηα πνπ
νξγαλψζεθαλ ζην Κέληξν γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο
Θεαηξηθψλ πνπδψλ.
 πλεξγαζία κε ην Θεαηξηθό Οξγαληζκό Κύπξνπ. Θεσξεηηθή
θαη θηινινγηθή ππνζηήξημε γηα παξαζηάζεηο ηνπ αξραίνπ
δξάκαηνο. πλδηνξγάλσζε ηνπ δηεζλνχο ζπλεδξίνπ «ξληζεο.
ςεηο θαη αλαγλψζεηο κηαο αξηζηνθαληθήο θσκσδίαο»
(Λεπθσζία 1994). Δπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία γηα ηελ
παξάζηαζε Αηζρχινπ Πέξζαη (1995).

Δξγαζηήξην Μειέηεο Μύζνπ θαη Θξεζθείαο ζηελ Διιεληθή θαη
Ρσκατθή Αξραηόηεηα

Ηδξχζεθε ην 2004 ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ κε
πξσηνβνπιία ηνπ Μ. Υξηζηφπνπινπ. Δίλαη ην κνλαδηθφ ζηελ Διιάδα
παλεπηζηεκηαθφ εξγαζηήξην κε απηφλ ην ζεκαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη
έρεη σο ζηφρν λα εληζρχζεη θαη λα αλαδείμεη, κέζα απφ ηελ εθπφλεζε
δηαηξηβψλ, ηελ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη ζπλεδξίσλ θαη ηελ έθδνζε
εηδηθψλ έξγσλ, ηελ επηζηεκνληθή κειέηε θαη ηελ έξεπλα γηα ηελ αξραία
ειιεληθή θαη ξσκατθή κπζνινγία θαη ζξεζθεία πνπ απνηεινχλ, ζε
παγθφζκηα θιίκαθα, έλαλ λεπξαιγηθφ ηνκέα ησλ αξραηνγλσζηηθψλ
επηζηεκψλ. Ζ αλαιπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ θαηαγξάθεηαη
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ (http://mythreligion.philology.upatras.gr).
Σν Δξγαζηήξην σο ζήκεξα:
 έρεη νξγαλψζεη έλα δηεζλέο ζπλέδξην κε ζέκα «Light and Darkness
in Ancient Greek and Roman Mythology and Religion» (68.7.2007)
 έρεη νξγαλψζεη ζεηξέο ζεκηλαξίσλ κε αληηθείκελν ην κχζν θαη ηε
ζξεζθεία ζε ζπγθεθξηκέλα γξακκαηεηαθά είδε (2007, 2008, 2009,
2010, 2011)
 έρεη αλαιάβεη ηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ελφο αγγιφθσλνπ Λεμηθνχ
ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ θαη ξσκατθψλ κπζηθψλ πξνζψπσλ ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ θαζεγήηξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Reading θ.
R. Wright
 έρεη ήδε πξνρσξήζεη (ζε ζπλεξγαζία κε ηε Βηβιηνζήθε ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ) ζηελ έθδνζε ειεθηξνληθνχ πεξηνδηθνχ
(Electra) εηδηθεπκέλνπ ζε ζέκαηα κχζνπ θαη ζξεζθείαο ζηελ
ειιεληθή θαη ξσκατθή αξραηφηεηα ηνπ νπνίνπ ην πξψην ηεχρνο
θπθινθφξεζε ην 2011 (http://electra.lis.upatras.gr).
 δηνξγάλσζε (ζε ζπλεξγαζία κε ην Harvard Center for Hellenic
Studies, Washington DC) ζπλέδξην κε ζέκα The Epic Cycle. Text,
Reception, Narrative (Οιπκπία, Ηνχιηνο 2010) ηα Πξαθηηθά ηνπ
νπνίνπ δεκνζηεχηεθαλ ζην ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ classics@ ηνπ
Harvard Center for Hellenic Studies
 έρεη αλαιάβεη ηελ επηζηεκνληθή επνπηεία ησλ ζεκηλαξίσλ γηα ηε
κειέηε ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε
Ηνχιην απφ ην Φεζηηβάι Ηθαξίαο

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Δξγαζηεξίνπ έρεη ειθχζεη ήδε ην ελδηαθέξνλ αξθεηψλ
Σκεκάησλ θαη επηζηεκνληθψλ θνξέσλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη έρνπλ ήδε
δεηεζεί θαη πξαγκαηνπνηεζεί παξνπζηάζεηο ηνπ έξγνπ ηνπ Δξγαζηεξίνπ
(Université de Grenoble, 16.3.2007, University of Illinois at Chicago,
14.11.2008, University of Ohio, 12.11.2008).

ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

Α. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ

Πξνπηπρηαθά καζήκαηα

Παλεπηζηήκην Κχπξνπ (1992-1996)
Δηζαγσγή ζην έπνο (1992, παξάδνζε), Δηζαγσγή ζην κχζν (1993,
παξάδνζε γεληθήο επηινγήο), Αηζρχινπ Αγακέκλσλ (1993, παξάδνζε),
Δηζαγσγή ζην αξραίν δξάκα (1993, παξάδνζε γεληθήο επηινγήο),
Μπζηθέο θαη ηζηνξηθέο αθεγήζεηο ζε ηζηνξηθά θαη θηινζνθηθά θείκελα
ηεο αηηηθήο πεδνγξαθίαο (1994, παξάδνζε), Ζ πνίεζε ηεο απθψο (1994,
παξάδνζε), Μχζνο θαη Λφγνο ζηελ αηηηθή πεδνγξαθία (1994, αξραία
ειιεληθή ζεκαηνγξαθία), Σν ηαμίδη ζηελ νκεξηθή Οδύζζεηα (1995,
ζεκηλάξην), Ηζηνξηθά θαη θηινζνθηθά θείκελα ηνπ 5νπ θαη ηνπ 4νπ αηψλα
(1995, αξραία ειιεληθή ζεκαηνγξαθία), νθνθιένπο Αίαο (1995,
παξάδνζε εηδίθεπζεο), Πινπηάξρνπ Ηζηθά (1996, παξάδνζε).
Παλεπηζηήκην Παηξψλ (2000-ζήκεξα)
 Αξραία Διιεληθή Λπξηθή Πνίεζε 2:απθψ-Πίλδαξνο (2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006), Αξραία Διιεληθή Μπζνινγία θαη
Θξεζθεία (2000, 2001, 2002, 2004, 2005), Αξρατθφ Έπνο 1΄Οκεξνο (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006), Αξραίν Διιεληθφ
Γξάκα 1: Αηζρχινο-νθνθιήο (2002, 2003), Αξραίν Διιεληθφ
Γξάκα 2: Δπξηπίδεο (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008), Αξραία Διιεληθή Μεηξηθή (2006, 2007), Δξεπλεηηθά
δεηήκαηα ηνπ αξρατθνχ έπνπο (2007, 2008).
 Δπνπηεία 24 δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ (2002-ζήκεξα)

Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην
 πγγξαθή θεθαιαίσλ ηνπ εγρεηξηδίνπ πνπ ζπληάρζεθε γηα ηηο
δηδαθηηθέο αλάγθεο ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ:
Αηζρχινο, Δπξηπίδεο, Διάζζνλεο Σξαγηθνί, αηπξηθφ Γξάκα,
Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απηνθξαηνξηθψλ ρξφλσλ, Ρεηνξηθή
ησλ απηνθξαηνξηθψλ ρξφλσλ, Βηνγξαθία (Πινχηαξρνο,
Φηιφζηξαηνο)
 Γηδάζθσλ (ΔΠ) ζηε Θεκαηηθή Δλφηεηα ΔΛΠ 21: «Γξάκκαηα 1Αξραία Διιεληθή θαη Βπδαληηλή Φηινινγία» (2003-2004, 20042005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008)
 πληνληζηήο ζηε Θεκαηηθή Δλφηεηα ΔΛΠ 21: «Γξάκκαηα 1Αξραία Διιεληθή θαη Βπδαληηλή Φηινινγία» (2003-2004, 20042005, 2010-2011)
 Γεκηνπξγία ελαιιαθηηθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ: ζπγγξαθή θαη
ζχλζεζε ειεθηξνληθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαηάιιεινπ γηα ηελ εμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ρξήζε πνιπκέζσλ κε αληηθείκελν
ηνπο Οκεξηθνχο Όκλνπο (ΔΑΠ 2004-2005).

Μεηαπηπρηαθά καζήκαηα

 « Récits mythiques dans l’hymne homérique à Hermès »
(École des Hautes Études en Sciences Sociales - Université de
Paris 7-Jussieu 1984-1985, 1989-1990, 1990-1991)
 « Usage du mythe d’Antigone dans la poésie grecque ancienne »
(École des Hautes Études en Sciences Sociales - Université de
Paris 7-Jussieu 1984-1985, 1989-1990, 1990-1991)
 « Le personnage d’Hermès dans l’hymne homérique à Hermès »
(École Pratique des Hautes Études, Sorbonne, 1989-1990,19901991)
 «Άθημε θαη απνρψξεζε ζηηο θσκσδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε»
Μεηαπηπρηαθφ ζεκηλάξην γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο
Θεαηξηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (Κέληξν
Έξεπλαο θαη Πξαθηηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ Αξραίνπ Γξάκαηνο),
1992-1993, 1993-1994, 1994-1995

 «Έπνο, Λπξηθή Πνίεζε, Γξάκα: Μχζνο θαη Ηδενινγία Η»
(Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Σκήκα Φηινινγίαο, ρεηκεξηλφ εμάκελν
2008-2009)
 «Έπνο, Λπξηθή Πνίεζε. Γξάκα: Μχζνο θαη Ηδενινγία ΗΗ»
(Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Σκήκα Φηινινγίαο, εαξηλφ εμάκελν 2009)

Δπνπηεία δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ
 Η κνξθή ηεο Καζζάλδξαο ζηελ αξραηνειιεληθή θαη λενειιεληθή
γξακκαηεία
Τπνςήθηα δηδάθησξ: Γήκεηξα Γησηνπνχινπ (Παλεπηζηήκην
Παηξψλ)
Μέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο : Μ. Υξηζηφπνπινο (επηβιέπσλ),
Α. Γθάξηδηνπ-Σάηηε, Κ. Κσζηίνπ (κέιε)
(νινθιεξψζεθε)
 Οκεξηθόο Ύκλνο Δἰο Άθξνδίηελ. ρνιηαζκέλε έθδνζε
Τπνςήθηα δηδάθησξ: Μαίξε Υάςα (Παλεπηζηήκην Παηξψλ)
Μέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο: Μ. Υξηζηφπνπινο (επηβιέπσλ),
. Ράγθνο, Υ. Σζαγγάιεο (κέιε)
(νινθιεξψζεθε θαη ππνζηεξίρζεθε 6.3.2009)
 Ναπηηθέο θαη θνηλσληθέο δνκέο ζην αξρατθό έπνο
Τπνςήθηνο δηδάθησξ: Κ. Αληχπαο (Παλεπηζηήκην Παηξψλ)
Μέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο: Μ. Υξηζηφπνπινο (επηβιέπσλ),
Β. Αλαζηαζηάδεο, Υ. Μπνπιψηεο (κέιε)
 Ο Αξηζηνηέιεο σο ινγνηερληθόο θξηηηθόο ηνπ αξρατθνύ έπνπο θαη
ηεο ιπξηθήο πνίεζεο
Τπνςήθηα δηδάθησξ: Φσηεηλή αξαληνπνχινπ (Παλεπηζηήκην
Παηξψλ)
Μέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο: Μ. Υξηζηφπνπινο (επηβιέπσλ),
Α. Μάξθνο, . Ράγθνο (κέιε)
(νινθιεξψζεθε θαη ππνζηεξίρζεθε)

Β. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ

Κέληξα Δξεχλεο ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ:
 πκκεηνρή ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ηνπ Κέληξνπ Δθδφζεσο
Έξγσλ Διιήλσλ πγγξαθέσλ (1987-1989)
 Γξακκαηέαο ηνπ πιιφγνπ Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηεο
Αθαδεκίαο Αζελψλ (1987, 1989)
 Πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηεο
Αθαδεκίαο Αζελψλ (1997-2000)
 Δθπξνζψπεζε ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ ζηε ζπλάληεζε
“Assises de la Méditerranée” a) Ateliers: 1. Méditerranée et
Mondialisation, 2. La vision du pays du Sud du partenariat
eurométiterranéen, b) première rentrée solennelle de
l’Académie de la Méditerranée, Μαζζαιία 5-6/7/2000

Παλεπηζηήκην Κχπξνπ:
πκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε ηνπ λεντδξπζέληνο (1992) Παλεπηζηεκίνπ
Κχπξνπ. πκκεηνρή ζηα πξψηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
πξηλ θαη κεηά ηελ απηνλφκεζή ηνπ (1995).
 Μέινο ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο (1992-1994)
 Μέινο ηνπ πκβνπιίνπ ρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ θαη
Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ (1992-1994)
 Μέινο ηνπ πκβνπιίνπ Σκήκαηνο Διιεληθψλ πνπδψλ,
Φηινζνθίαο θαη Ηζηνξίαο (1995-1996)
 Μέινο ηνπ πκβνπιίνπ Σκήκαηνο Κιαζηθψλ πνπδψλ θαη
Φηινζνθίαο (1996)
 πληνληζκφο ησλ καζεκάησλ Αξραίαο Διιεληθήο Φηινζνθίαο
ηνπ Σκήκαηνο (1992-1996)
 χληαμε ηνπ πξνγξάκκαηνο Κιαζηθψλ πνπδψλ (1992-1994)
 χλαςε ζρέζεσλ αθαδεκατθήο ζπλεξγαζίαο κε νκνεηδή
παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ηνπ
εμσηεξηθνχ
Παλεπηζηήκην Παηξψλ

 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ (2001-ζήκεξα)
 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο πνπδαζηεξίνπ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο
(2001-2002)
 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ππνςήθησλ κεηεγγξαθφκελσλ
θνηηεηψλ (2003)
 Μέινο ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε κεηαγξαθή θνηηεηψλ
(ΓΗΚΑΣΑ) (2003)
 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο αλαβαζκνιφγεζεο γξαπηψλ γηα ηε
κεηαγξαθή θνηηεηψλ (ΓΗΚΑΣΑ-ΓΟΑΣΑ) (2006-2007)
 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Δμεηάζεσλ γηα θνηηεηέο απφ άιια Σκήκαηα
(2007-2008, 2008-2009)
 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δπηινγή Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ κε
βάζε ην ΠΓ 407 (2001-2002)
 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Πξφηαζε Αλακφξθσζεο ΠΠΠξάμε 2.2.2.α-ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ (2002)
 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Οδεγνχ πνπδψλ (2002)
 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο πκπιεξσκαηηθνχ Δμνπιηζκνχ (ΔΠΔΑΔΚ)
(2003)
 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Κηεξίσλ θαη εμνπιηζκνχ (2003-2009)
 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (2002-2003, 20072008)
 Δθπξφζσπνο ηεο ρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ
Δπηζηεκψλ ζην Πξφγξακκα INTERREG 2 (2006)
 Δθπξφζσπνο ηεο ρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ
Δπηζηεκψλ ζηελ Δπηηξνπή Ραδηνθσληθνχ ηαζκνχ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ (2006)
 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Τγείαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο (2007)
 Δηζεγεηήο θαη δηνξγαλσηήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ ηνπ
Σκήκαηνο ζην εμσηεξηθφ: Αιεμάλδξεηα-Κάηξν (Φεβξνπάξηνο
2003), Καξρεδφλα-Σπλεζία (Μάηνο 2004), Ρψκε (Μάηνο 2005),
Βαξθειψλε (Μάηνο 2006), Βελεηία (Απξίιηνο 2008)
 Τπεχζπλνο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Αξραίαο Διιεληθήο θαη Ρσκατθήο
Μπζνινγίαο θαη Θξεζθείαο (2005-έσο ζήκεξα)
 Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο (2008-2010)
 Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο (2010-2012)

Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΔ
 Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ πνπ
νξγάλσζε ε Αθαδεκία Αζελψλ κε ζέκα Ρόδνο: 24 αηώλεο (Ρφδνο,
1-5 Οθησβξίνπ 1992)
 Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γηεζλνχο πκπνζίνπ
Όξληζεο. Όςεηο θαη αλαγλώζεηο κηαο αξηζηνθαληθήο θσκσδίαο
(Λεπθσζία 15.10.2005)
 Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο γηα ην δηαπαλεπηζηεκηαθφ
ζεκηλάξην Κύπξνο ρζεο θαη ζήκεξα, αλάκεζα ζε Αλαηνιή θαη Γύζε
(Chypre hier et aujourd’hui, entre Orient et Occident) πνπ
δηνξγαλψζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ θαη ην Παλεπηζηήκην
ηεο Lyon (Λεπθσζία 7.10.1994)
 Πξφεδξνο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ
Light and Darkness in Ancient Greek and Roman Mythology and
Religion πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην Δξγαζηήξην Αξραίαο
Διιεληθήο θαη Ρσκατθήο Μπζνινγίαο θαη Θξεζθείαο ηνπ
Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ (6-8 Ηνπιίνπ
2007)
 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Γηνξγάλσζεο εκηλαξίσλ (2007-2008, 20082009) ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Αξραίαο
Διιεληθήο θαη Ρσκατθήο Μπζνινγίαο θαη Θξεζθείαο ηνπ
Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ
 Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ δηεζλνχο ζπλεδξίνπ κε
ζέκα The Epic Cycle. Text, Reception, Narrative πνπ ζα γίλεη ζηελ
Οιπκπία ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010 ζε ζπλεξγαζία κε ην Harvard Center
for Hellenic Studies (Washington DC)

Γ. ΛΟΙΠΔ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ
Μέινο επηζηεκνληθψλ εηαηξεηψλ, ζπιιφγσλ θαη πεξηνδηθψλ
 Πξφεδξνο (απφ ην 2011) ηνπ Κέληξνπ Οδπζζεηαθώλ πνπδώλ
 Μέινο ηνπ Centre International d’Études sur la Religion Grecque
Ancienne (CIERGA), Παλεπηζηήκην ηεο Liège
 Μέινο ηεο International Plutarch Society (Παλεπηζηήκην ηεο Utah)
 Μέινο ηνπ Centre d’ Études Homériques (Παλεπηζηήκην ηεο
Grenoble)
 Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο εηαηξείαο ERGA (=Équipe de Recherche
sur la Grèce Archaïque) γηα ηε κειέηε ηεο αξρατθήο Διιάδαο
(Παλεπηζηήκην ηεο Grenoble)
 Ηδξπηηθφ κέινο ηνπ Sosipolis. International Institute of Ancient
Hellenic History (σζίπνιηο. Γηεζλέο Ιλζηηηνύην Αξραίαο Διιεληθήο
Ιζηνξίαο)
 πλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην ηνπ Harvard θαη ην Center for
Hellenic Studies (Washington) ζηηο ζεκηλαξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο
πνπ νξγαλψλνπλ ζηελ Οιπκπία θαη ην Ναχπιην (ππεχζπλνο
θαζεγεηήο G. Nagy)
 Μέινο ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Φηινιόγσλ
 Μέινο ηεο επηηξνπήο θξηηψλ (reading committee) ηνπ πεξηνδηθνχ
Gaia
 Μέινο ηεο επηηξνπήο θξηηψλ (reading committee) ηνπ Bulletin du
Centre d’ Études Homériques Ἔπεα πηεξόεληα

Βηβιηνθξηζίεο
 Th. Pappas, Anthropologie de la comédie grecque ancienne, Αζήλα
1990
Διιεληθά 42, Θεζζαινλίθε 1991-1992, ζζ. 378-387
 P. Grimal, Λεμηθό ηεο Διιεληθήο θαη Ρσκατθήο Μπζνινγίαο,
επηκέιεηα Β. Άηζαινπ, Θεζζαινλίθε 1991
Διιεληθά 45, Θεζζαινλίθε 1995, ζζ. 181-185
 J. Th. Papademetriou, Aesop as an Archetypal Hero, Athens 1997
Διιεληθά 50, Θεζζαινλίθε 2000, ζζ. 133-137
 Κ. Γεζπνηφπνπινπ, Μειεηήκαηα θηινινγίαο θαη θηινζνθίαο, Αζήλα
1998

Διιεληθά 50, Θεζζαινλίθε 2000, ζζ. 137-140
Παξνπζηάζεηο βηβιίσλ (πξφζθαηεο)
 «Σν κεηαθξαζηηθφ έξγν ηνπ Γ. Γάιια»
Πάηξα, «Πνιχεδξν», 23.11.2004
 Δ. Καξαθάληδα, Αξραίνη Διιεληθνί Μύζνη. Ο ζεσξεηηθόο
ιόγνο ηνπ 20νύ αηώλα γηα ηε θύζε θαη ηελ εξκελεία ηνπο,
Αζήλα, εθδφζεηο Μεηαίρκην, 2004
Θεζζαινλίθε, Μνπζείν Βπδαληηλνχ πνιηηηζκνχ, 15.4.2005
 Οκεξηθφο Όκλνο Δηο Απόιισλα
Οκεξηθφο Όκλνο Δηο Γήκεηξαλ
(κεηάθξαζε Γ. Κνπαλίηζαο, Αζήλα, εθδφζεηο Σν Ρνδαθηφ)
Αζήλα, Μνπζείν Μπελάθε, 16.10.2005
 Από ην Αξραίν Γξάκα ζην ύγρξνλν Θέαηξν (επηκ. Γ.
Σζαηζνχιε)
Πνιύεδξν, Πάηξα, 26.5.2009
 Αλζή Μαξσλίηε, Σν αθόληην
Πνιύεδξν, Πάηξα, 15.6.2009
 Γ.Ν.Μαξσλίηεο: Αξραηνγλσζία
Παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηνπ Γ.Ν. Μαξσλίηε
Πνιύεδξν, Πάηξα, Οθηψβξηνο 2009

Μεηαθξάζεηο-Δπηκέιεηεο
 Μεηάθξαζε θαη απφδνζε ζηα ειιεληθά (ζε ζπλεξγαζία κε
ηελ Δ. Ζιηάδνπ) ηεο ειεθηξνληθήο έθδνζεο Πιάησλνο
Πξσηαγόξαο κε ηε κέζνδν ηεο «Λνγαλάιπζεο» (εληάζζεηαη
ζην Πξφγξακκα Αξρέινγνο πνπ δηεπζχλεη ν θαζεγεηήο Θ.
θαιηζάο) (1999-2000)
 Δπηκέιεηα ηεο κεηάθξαζεο ζηα ειιεληθά (απφ ηελ Γ.
Γησηνπνχινπ) ηνπ βηβιίνπ Δπξηπίδνπ Μήδεηα. Δηζαγσγή,

Φηινινγηθή Δπηκέιεηα, ρφιηα Donald J. Mastronarde
(αγγιηθή έθδνζε Cambridge 2002), Αζήλα, Δθδφζεηο
Παηάθε, 2006, ζζ. 538.

ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
Γιώζζεο
Μεηξηθή γιψζζα: ειιεληθή
Άξηηα γλψζε αγγιηθήο θαη γαιιηθήο γιψζζαο
ηνηρεηψδεο γλψζε ηηαιηθήο θαη γεξκαληθήο γιψζζαο
Μεηαθξαζηήο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην (Λνπμεκβνχξγν) απφ
ην 1982 έσο ην 1984 (αγγιηθά, γαιιηθά - ειιεληθά)

Μνπζηθέο ζπνπδέο
Πηάλν
1975-1978 (θαζ. θ. Δ. Κσλζηαληάξα, Θεζζαινλίθε)
1978-1984 (θαζ. θ. E. MacLennan, Παξίζη)

Σξαγνχδη
1979-1980 (θαζ. F. Mironovitch, Παξίζη)
1980-1983 (θαζ. J. Montillet, Παξίζη)
1979-1981 ρνξσδία ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθνινγίαο ηεο νξβφλλεο
(δηεπζ. J. Grimbert)
1982-1984 ρνξσδία ηεο Orchestre Colonne ηνπ
Παξηζηνχ (δηεπζ.J. Sourisse)

Μνπζηθνινγία
Παλεπηζηήκην Sorbonne Paris 4 (1979-1982)
Παλεπηζηήκην Saint Denis Paris 8 (1982-1984)
εκηλάξην Ηζηνξίαο ηεο Μνπζηθήο: École Normale de Musique
(1983-1984)
εκηλάξην αλάιπζεο κνπζηθψλ έξγσλ: Παλεπηζηήκην Saint Denis
Paris 8 (1983-1984)

εκηλάξην αξραίαο ειιεληθήο κνπζηθήο (θαζ. A. Bélis, EHESS,
1989-1991) κε ζέκαηα α) ην επάγγεικα ηνπ κνπζηθνχ ζηελ
αξραηφηεηα θαη β) ηελ ηερληθή ηνπ απινχ

Μνπζηθή ζχλζεζε γηα ηελ επέλδπζε ηεο ηαηλίαο ηεο Μ. Ζιηνχ: Η
ζπλάληεζε (1988)

Γεκόζηεο εηζεγήζεηο
πλεξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά αθηεξώκαηα

 Ραδηνθσληθέο εθπνκπέο γηα ηελ ειιεληθή κπζνινγία (ΔΣ 2,
17.9.87), ηα αξραηνγλσζηηθά ζπλέδξηα θαη ηε γιψζζα (ΔΣ 1,
13.9.89, 20.9.89), ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ θαη ην ξφιν ηνπ
(ΔΣ 1, 7.3.93)
 Σαθηηθέο εηζεγήζεηο γηα ηελ αξραία ειιεληθή γξακκαηεία
ζηε ζεηξά δσληαλψλ κεηαδφζεσλ ηνπ Σξίηνπ Πξνγξάκκαηνο
Διιεληθήο Ραδηνθσλίαο απφ ηελ αίζνπζα Λφγνπ θαη Σέρλεο
ζηε ηνά ηνπ Βηβιίνπ «Απφ ηνλ κεξν ζην 2000 - Λφγνο
ειιεληθφο» κε εηδηθφηεξα αθηεξψκαηα (Λνπθηαλφο 4.4.1998,
ηξάβσλ 4.5.1998, Γηνγέλεο Λαέξηηνο 6.12.1998, Η.
ηνβαίνο 14.3.1999, Φιάβηνο Ηψζεπνο 11.9.1999)
 Σειενπηηθέο εθπνκπέο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ εθζέζεσλ
βηβιίνπ (ΡΗΚ, 10.10.1993), ην ξφιν θαη ηε δηδαζθαιία ηεο
αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο θαη θηινινγίαο ζηε Μέζε
Παηδεία (Ο Λφγνο, 4.3.1994), ηε ζεκαζία ησλ Φηινζνθηθψλ
ρνιψλ θαη ην ξφιν ησλ θιαζηθψλ ζπνπδψλ (Ο Λφγνο,
10.3.1995)
 Σαθηηθέο ζπλεξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά αθηεξψκαηα ηνπ
εκεξήζηνπ ηχπνπ γηα ζέκαηα αξραίαο ειιεληθήο θηινινγίαο
θαη αξραηνγλσζηηθψλ εξεπλψλ («Ζ Καζεκεξηλή», «Σν
Βήκα», «Σα Ηζηνξηθά», «Διεπζεξνηππία»)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ – ΤΝΔΓΡΙΑ – ΔΜΙΝΑΡΙΑ

 Κηβσηόο: une approche. L‟idée de l‟arche dans la mythologie
hellénique
Αλαθνίλσζε ζην 2ν Γηεζλέο πκπφζην Ναππεγηθήο ζηελ
Αξραηφηεηα, Γειθνί, 26-30.8.1987
 Η κνπζηθή ηνπ Οξθέα, ε θαηάβαζε ζηνλ Άδε θαη ν Οξθηζκόο
Οκηιία ζην Κέληξν Διιεληθήο θαη Ρσκατθήο Αξραηφηεηαο ηνπ
Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ, Αζήλα 1.6.1987
 Homeric, Lyric and Dramatic Poetry. Introduction and
Interaction
εηξά δηαιέμεσλ ζην πιαίζην ησλ (αγγιφθσλσλ) ζεκηλαξίσλ πνπ
νξγάλσζε ζηελ Αζήλα ε εηαηξεία The Search for the Greek World
(ππεχζπλε: θ. Ν. Αζέξ), Μάξηηνο 1987 θαη Μάξηηνο 1988
 Orpheus. The Myth and the Religious Movement
Αλαθνίλσζε ζην πλέδξην ηεο Association for the Promotion of
Classical Studies, Παλεπηζηήκην ηνπ Σει-Αβίβ, 17-18.5.1989
 Le mât du navire: réalité et imaginaire en Grèce ancienne
Αλαθνίλσζε ζην 3ν Γηεζλέο πκπφζην Ναππεγηθήο ζηελ
Αξραηφηεηα, Αζήλα, 26-30.8.1989
 Construction de la lyre-Apprentissage de la lyre
Αλαθνίλσζε ζηελ École Pratique des Hautes Études, Παξίζη,
25.5.1989
 Le navire vivant
Αλαθνίλσζε ζην Institut National de Langues et de Cultures
Orientales (INALCO), Παξίζη 24.1.1990 (ζεκηλάξην ηνπ θαζεγεηή
θ. H. Tonnet)

 Dieux musicians: une priorité religieuse
Αλαθνίλσζε ζηελ École Pratique des Hautes Études, Παξίζη,
25.5.1989 (ζεκηλάξην ηεο θαζεγήηξηαο θ. A. Bélis γηα ηελ αξραία
ειιεληθή κνπζηθή)
 Ulysse et son navire. Quelques remarques sur certains passages
de l‟Odyssée
Γχν αλαθνηλψζεηο ζηελ École des Hautes Études en Sciences
Sociales, Παξίζη, 16 θαη 23 Ννεκβξίνπ 1990 (ζεκηλάξην ηεο
θαζεγήηξηαο θ. Δ. Αλησληάδε-Μπηκπίθνπ)
 θέςεηο γηα ηνλ Οκεξηθό Ύκλν Δἰρ Ἑπμῆν
Οκηιία ζην πιαίζην εκεξίδαο πνπ νξγαλψζεθε απφ ην Γήκν
Ζξαθιείνπ γηα ηε ζθεληθή παξνπζίαζε ηνπ ζαηπξηθνχ δξάκαηνο
ηνπ νθνθιή ’Ιρλεπηαί, Ζξάθιεην, 6.9.1991
 Orgia aporrheta. Quelques remarques sur les rites des
Plyntéries
Αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο πλέδξην πνπ νξγαλψζεθε απφ ην
CIERGA ζηελ Σξίπνιε κε ζέκα: « L’élément orgiastique dans la
religion grecque ancienne », 17-19.5.1991
 Kéleuste, aulète, triéraulète
Αλαθνίλσζε ζην 4ν Γηεζλέο πκπφζην Ναππεγηθήο ζηελ
Αξραηφηεηα, Αζήλα, 26-29.8.1991
 Poseidon Erechtheus and Erechtheis Thalassa
Αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο εκηλάξην πνπ νξγάλσζε ην νπεδηθφ
Αξραηνινγηθφ Ηλζηηηνχην ζηελ Αζήλα κε ζέκα Ancient Greek Cult
Practice from the Epigraphical Evidence, 22-24.11.1991
 Πίλδαξνο θαη Ρόδνο. Ο 7νο Οιπκπηόληθνο
Αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο πλέδξην πνπ δηνξγάλσζε ε Αθαδεκία
Αζελψλ κε ζέκα «Ρφδνο: 24 αηψλεο», Ρφδνο14-16.9.1992

 Trajets maritimes dans l‟Odyssée
Αλαθνίλσζε ζην 5ν Γηεζλέο πκπφζην Ναππεγηθήο ζηελ
Αξραηφηεηα, Ναχπιην, 26-30.8.1993
 Λίλνλ θαξπάζηνλ. Mystère et réalité
Αλαθνίλσζε ζην Γηαπαλεπηζηεκηθφ εκηλάξην «Κχπξνο ρζεο θαη
ζήκεξα, αλάκεζα ζε Αλαηνιή θαη Γχζε» («Chypre hier et
aujourd’hui, entre Orient et Occident») πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην
Παλεπηζηήκην Κχπξνπ θαη ην Παλεπηζηήκην ηεο Lyon, 7.10.1994
 Ωνγνλία. Αξηζηνθάλνπο Όπνιθερ 697-707
Αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο πκπφζην «ξληζεο. ςεηο θαη
αλαγλψζεηο κηαο αξηζηνθαληθήο θσκσδίαο» πνπ δηνξγαλψζεθε
απφ ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ θαη ην Θεαηξηθφ Οξγαληζκφ
Κχπξνπ, 14.10.1994
 Lymata, Miasmata, the City and the Sea in Homeric Poetry
Αλαθνίλσζε ζην πλέδξην «Pollution and the Ancient City» πνπ
δηνξγαλψζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Exeter, 11-15.9.1995
 Ships and Trips in the Odyssey
Αλαθνίλσζε ζην 6ν Γηεζλέο πκπφζην Ναππεγηθήο ζηελ
Αξραηφηεηα, Λακία, 26-30.8.1996
 Αξηζηνθάλνπο Βάηπασοι. Μηα αλάγλσζε
Δηζήγεζε ζηε ζεηξά ησλ ζεκηλαξίσλ γηα ην αξραίν δξάκα πνπ
δηνξγάλσζε (19.2-28.5 1997) ην Αεηνπνχιεην Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα
κε ζεκαηηθνχο άμνλεο ηνλ Δπξηπίδε, ηνλ Αξηζηνθάλε θαη ην
ζαηπξηθφ δξάκα, 5.3.1997
 Mythe homérique et tragique dans l‟Ajax de Sophocle
Δηζήγεζε ζην Δπξσπατθφ Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Γειθψλ ζην
πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ ρσξψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο (Γειθνί, 5.8.1997)

 Οκεξηθή θαη Θνπθπδίδεηα ζάιαζζα. Παξαηεξήζεηο ζηελ
Αξραηνινγία ηνπ Θνπθπδίδε
Αλαθνίλσζε ζην 2ν Γηεζλέο πκπφζην γηα ην Θνπθπδίδε (Άιηκνο,
10-14.9.1997)
 Representation of a Ship and Skylla on a Vase-fragment from
the Harry Tzalas Collection
Αλαθνίλσζε ζην 7ν πκπφζην Ναππεγηθήο ζηελ Αξραηφηεηα
(Πχινο, 26-30.8.1999)
 Οκεξηθνί λεθξηθνί ζξήλνη. Μαξηπξίεο θαη εξκελείεο
Αλαθνίλσζε
ζην
Γηεζλέο
πκπφζην
«Νεθξνπφιεηοήκαηα.Σαθηθέο πξαθηηθέο θαη παξαδφζεηο ηεο Μεζνγείνπ απφ ην
1100 π.Υ. έσο ην 400 κ.Υ. (Ρφδνο 24-28 Ηνπλίνπ 2000)
 Nostos by Sea and Poetic Structure in the Odyssey
Αλαθνίλσζε ζην Θ’ πλέδξην γηα ηελ Οδύζζεηα (Κέληξν
Οδπζζεηαθψλ πνπδψλ, Ηζάθε 1-7.9.2000)
 Discours odysséen de Protée. Structures mythiques et
révélations rationnelles
Αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο πλέδξην «Mythe et rationnalité» πνπ
δηνξγάλσζε (16-18.6.2001) ζηε Ρφδν ην Centre International
d’Études sur la Religion Grecque Ancienne (CIERGA)
 Οη απνθαιύςεηο ηνπ Πξσηέα. Οδύζζεια δ 351-586
Δηζήγεζε ζην «ΗΣ εκηλάξην Οκεξηθήο θαη Οδπζζεηαθήο
Φηινινγίαο» πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην Κέληξν Οδπζζεηαθψλ
πνπδψλ θαη ηελ Παλειιήληα Έλσζε Φηινιφγσλ, Ηζάθε,
Αχγνπζηνο 2001 (εηζεγεηέο: Φ. Καθξηδήο, Α. Ρεγθάθνο, Μ.
Υξηζηφπνπινο, Υ. Βετθνπ, Α. ηέθνο, Λ. Πφιθαο, Η. Παλνχζεο, Α.
Κφληνο)
 Helen and Politics
Αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο πλέδξην «Ζ ζπκβνιή ηεο αξραίαο
πάξηεο ζηελ πνιηηηθή ζθέςε θαη πξαθηηθή» πνπ δηνξγαλψζεθε

απφ ην Γηεζλέο Ηλζηηηνχην Αξραίαο Ηζηνξίαο (International
Institute of Ancient Hellenic History) θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε
πάξηε (26.8-1.9.2002)
 Σν ηαμίδη ηεο Θέηηδαο από ην έπνο ζην δξάκα
Αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο πκπφζην «Απφ ην έπνο ζην δξάκα» πνπ
δηνξγάλσζε (27-31.8.2002) ζην Ναχπιην ην Κέληξν Έξεπλαο θαη
Πξαθηηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ Αξραίνπ Γξάκαηνο
 Σν πινίν ηνπ Γηνλύζνπ
Αλαθνίλσζε ζην πλέδξην πνπ δηνξγαλψζεθε (27-29.9.2002)
ζηνπο Φηιίππνπο κε ζέκα «Ο Γηφλπζνο θαη ε δηνλπζηαθή ιαηξεία
ζηε Βφξεηα Διιάδα»
 Ξελνθώληνο παηδεία
Δηζήγεζε ζηελ εκεξίδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γήκν
θηιινχληνο κε ζέκα ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην έξγν ηνπ
Ξελνθψληα (1.10.2003)
 Οη Οκεξηθνί Ύκλνη θαη ν Ύκλνο Δἰρ Ἑπμῆν
Αλαθνίλσζε ζην 24ν πκπφζην Πνίεζεο κε ζέκα «Ζ πνίεζε ησλ
χκλσλ», Παλεπηζηήκην Παηξψλ, 2-4 Ηνπιίνπ 2004
 Contests without Rewards
Αλαθνίλσζε ζην 10ν Γηεζλέο πκπφζην γηα ηελ Οδχζζεηα κε ζέκα
«Contests and Rewards in the Homeric Epics», Ηζάθε 15-19.9.2004
 Ύβξηο θαη δίθε ζηνλ αξραίν ειιεληθό κύζν. Έπνο θαη δξάκα
Αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο πκπφζην κε ζέκα «Μχζνο κεηά ιφγνπ»
(Ηθαξία, 17-20 Ηνπλίνπ 2005)
 Homeric Helen. Interpretative Remarks
Αλαθνίλσζε ζην Δπξσπατθφ Κέληξν Γειθψλ ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπλεξγαζίαο ηξηηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο

εθπαίδεπζεο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Γειθνί,
17.8.2005)
 Ο κύζνο ηνπ Οηδίπνδα θαη νη κειέηεο ηνπ P. Vidal-Naquet
Δηζήγεζε ζην αθηέξσκα πνπ νξγαλψζεθε απφ ην Γαιιηθφ
Ηλζηηηνχην εηο κλήκελ P. Vidal-Naquet, Αζήλα 2.2.2006
 Αζσόηεηα θαη ελνρή: ε Διέλε σο επηθό θαη ηξαγηθό πξόζσπν
Δηζήγεζε ζην «εκηλάξην Νεσηεξηθνχ Δξκελεπηηθνχ Λφγνπ γηα
ηελ Διιεληθή Αξραηφηεηα» (εκεξίδα πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηνπο
κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ ΔΑΠ κε ζέκα ηα κπζηθά πξφζσπα
ζηα θείκελα ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο), Θεζζαινλίθε,
27.5.2006)
 Helen‟s Voice-mimicry. Time and Timing of an (Innovative?)
Odyssean Theme
Αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο Οκεξηθφ πλέδξην πνπ δηνξγαλψζεθε
ζην ζιν κε ζέκα Relative Chronology in Ancient Greek Epic (68.6. 2006)
 Η ζεά ηνπ έξσηα θαη νη πνηεηηθνί έξσηέο ηεο
Αλαθνίλσζε ζην 26ν πκπφζην πνίεζεο κε ζέκα «Πνίεζε θαη
έξσηαο», Παλεπηζηήκην Παηξψλ (29.6-2.7.2006)
 νθνθιένπο Ανηιγόνη. Δξκελεπηηθέο παξαηεξήζεηο
Δηζήγεζε ζην εκηλάξην Δπηκφξθσζεο γηα ην δηαγσληζκφ ηνπ
ΑΔΠ πνπ νξγαλψζεθε ζην Παλεπηζηήκην Παηξψλ απφ ην
χλδεζκν Φηινιφγσλ Παηξψλ (16-17.12.2006)
 Quelques remarques sur Hélène dans l‟Odyssée. À la recherche
des innovations mythographiques et narratives
Κεληξηθή εηζήγεζε (σο πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο) ζην
δηαπαλεπηζηεκηαθφ ζεκηλάξην ηνπ ERGA (Équipe de Recherche
sur la Grèce Archaïque) πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ην Παλεπηζηήκην
ηεο Lyon θαη ην Παλεπηζηήκην ηεο Grenoble (Lyon, 16.3.2007)

 Dark winged Nyx and Bright winged Eros in Aristophanes‟
“Orphic” Cosmogony. The Birds, 693-703
Αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα Light and Darkness in
Ancient Greek and Roman Mythology and Religion πνπ
δηνξγαλψζεθε απφ ην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Παηξψλ (6-8 Ηνπιίνπ 2007)
 Διέλε: επηθά, ηξαγηθά, δηαθεηκεληθά κπζήκαηα
Δηζήγεζε ζηε ζεηξά ζεκηλαξίσλ γηα ηελ Αξραία Διιεληθή
Μπζνινγία θαη Θξεζθεία πνπ νξγάλσζε ην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ (Δξγαζηήξην Αξραίαο Διιεληθήο θαη
Ρσκατθήο Μπζνινγίαο θαη Θξεζθείαο), Πάηξα, 16.4.2007
 Walter Burkert. Laudatio
Παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηνπ νκφηηκνπ θαζεγεηή ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Επξίρεο θ. Walter Burkert, ν νπνίνο
αλαγνξεχζεθε επίηηκνο δηδάθηνξαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ,
Πάηξα, 22.5.2008
 Μελέιανο θαη Διέλε: ζπδπγηθή νκηιία θαη επηθή αθήγεζε
Δηζήγεζε ζην ΚΓ΄εκηλάξην Οκεξηθήο Φηινινγίαο, Ηζάθε 1519.9.2008 κε ζέκα ηε ζπλνκηιία Μελέιανπ θαη Διέλεο ζηε
ξαςσδία δ ηεο Οδχζζεηαο θαη ηε ζρέζε ηεο α) κε ηα άιια
νκηιεηηθά κνληέια πνπ εκθαλίδνληαη ζην νκεξηθφ έπνο β) κε ηελ
αθεγεκαηηθή νηθνλνκία θαη δνκή ηνπ νδπζζεηαθνχ έπνπο
 Orphism and the Concept of Revelation
χληνκε εηζήγεζε ζην δηεζλέο ζπλέδξην κε ζέκα Revelation in
Ancient Greek Religion πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην Department of
Classics and Mediterranean Studies University of Illinois at
Chicago (UIC), Chicago, 10.11.2008
 On Oedipus and the Wink(l)ing of his Eye
Δηζήγεζε γηα ην κχζν ηνπ Οηδίπνδα θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο κπζηθέο
παξαιιαγέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ αξραία ειιεληθή
γξακκαηεία. Παξνπζηάζηεθε (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θ.

Καξαθάληδα) ζην Ohio University, Department of Classics and
Religion (Athens, Ohio, 12.11.2008) θαη ζην University of Illinois
at Chicago, Department of Classics and Mediterranean Studies
(Chicago, Illinois, 14.11.2008) ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ηνπ Δξγαζηεξίνπ Αξραίαο Διιεληθήο θαη Ρσκατθήο Μπζνινγίαο
θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ησλ νηθείσλ Σκεκάησλ.
 Gregory Nagy: Laudatio
Παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηνπ θαζεγεηή ηνπ Harvard θ. G. Nagy
ζηελ ηειεηή αλαγφξεπζήο ηνπ ζε επίηηκν Γηδάθηνξα ηνπ Σκήκαηνο
Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ (Πάηξα, 1.6.2009).
 Οκόθιηλεο ηνπ ερζξνύ. Ξέλεο αηρκάισηεο ζην αξραίν ειιεληθό
δξάκα. Sleeping With the Enemy. Foreign, Female Captives in
Ancient Greek Drama
Αλαθνίλσζε ζηε XV Γηεζλή πλάληεζε γηα ην Αξραίν Γξάκα κε
ζέκα «Ξέλνο-κέηνηθνο ζην αξραίν ειιεληθφ δξάκα».
Δπξσπατθφ Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Γειθψλ, Γειθνί 3-11.7.2009.
 The Homeric Epigrams. Historicity, Reception, Narrative
Αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο πλέδξην ηεο FIEC, Βεξνιίλν, Humbold
Universität, 24-29.8.2009.
 Πινία θαη θπβεξλήηεο ζηελ Οδύζζεηα
Αλαθνίλσζε ζην «εκηλάξην Οκεξηθήο Φηινινγίαο», Ηζάθε, 28.81.9.2011.
 Ο Σξσηθόο Μπζηθόο Κύθινο ζηελ Δπηθή θαη ηελ Γξακαηηθή
Πνίεζε. Μύζνο, Αθήγεζε, Ιδενινγία (Ι)
Διεχζεξν Παλεπηζηήκην, Αζήλα, 22.11.2011.
 Ο Σξσηθόο Μπζηθόο Κύθινο ζηελ Δπηθή θαη ηελ Γξακαηηθή
Πνίεζε. Μύζνο, Αθήγεζε, Ιδενινγία (ΙΙ)
Διεχζεξν Παλεπηζηήκην, Αζήλα, 29.11.2011

ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ
Α. ΒΙΒΛΙΑ
1. Οι θεόηηηερ ηηρ μοςζικήρ ζηην ομηπική και απσαφκή ποίηζη,
Αζήλα 1985

Σν βηβιίν βαζίδεηαη ζηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή πνπ ππνζηεξίρηεθε ζηε
νξβφλλε (Paris 4, 1.7.1983) θαη εθδφζεθε ζηα ειιεληθά κε αγγιηθή
πεξίιεςε. Μεηά ηελ εηζαγσγή φπνπ αηηηνινγείηαη ε επηινγή ηνπ
ζέκαηνο (ζει. 11) θαη πξνζδηνξίδεηαη ε κεζνδνινγηθή θαη
ρξνλνινγηθή πξαγκάηεπζή ηνπ (ζει. 12-15), κειεηψληαη ηα ηδηαίηεξα
ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο ζεφηεηεο ηεο κνπζηθήο ζην νκεξηθφ
(ζει. 19-48) θαη εζηφδεην (ζει. 49-58) έπνο, ζηνπο Οκεξηθνχο
΄Τκλνπο (ζει. 73-90, 119-138), ζηελ πνίεζε ηνπ Αιθαίνπ (ζει. 9196, 141-146), ηνπ Ίβπθνπ (ζει.165-167) ηνπ ηκσλίδε (ζει. 167) θαη
ηνπ Πίλδαξνπ (ζει. 97-108, 156-161, 174-184). Ζ έξεπλα ηνπ ζέκαηνο
εζηηάδεη ζηηο αηνκηθέο ζπιιήςεηο κνπζηθψλ πξνζψπσλ ζηα νπνία ε
κνπζηθή απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο
(Απφιισλα, ζει. 18-113, Δξκή, ζει. 115-138, Οξθέα, ζει. 139-197)
θαη φρη πεξηζηαζηαθή ελαζρφιεζε ζηε κπζνγξαθηθή απεηθφληζή ηνπο.
Οη βαζηθέο πξσηφηππεο ζπκβνιέο πνπ επηρεηξνχληαη, εθηφο απφ ηε
γεληθφηεξε ζπλζεηηθή εμέηαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζέκαηνο, αθνξνχλ,
κεηαμχ άιισλ:

 ηελ ππαγσγή ηνπ ζέκαηνο ηεο κνπζηθήο ζηε γεληθφηεξε
ζρέζε ηνπ Απφιισλα κε ηε γλψζε, καληηθή, πνιηηηθή ή
άιιε (ζει. 112-114),
 ηελ πηζαλφηεηα αλίρλεπζεο ζην πξφζσπφ ηνπ πνιιψλ
ζετθψλ πξνζσπηθνηήησλ πνπ ζπγρσλεχνληαη ζηηο θεηκεληθέο
απνηππψζεηο ηεο δξάζεο ηνπ (ζει. 45-48, 109-114),
 ηε δηάθξηζε κεηαμχ ηερληθήο κνπζηθήο επηλνεηηθφηεηαο
(Δξκήο) θαη βαζχηεξεο κνπζηθήο γλψζεο (Απφιισλ) (ζει.
128-130, 135-138),
 ην ξφιν ηεο ιχξαο ζηελ εκπνξηθή αληαιιαγή θαη ηε κνπζηθή
θνηλσληθή θαηαμίσζε (ζει. 122-124),
 ηε ζρέζε ηεο κνπζηθήο κε ην ζάλαην (Δξκήο-Οξθέαο) (ζει.
115-119, 146-154),
 ηε ρξήζε ηεο έλλνηαο ηεο κνπζηθήο γηα εθθξαζηνχλ
αλέθηθηεο επηδηψμεηο (ζει. 113-114, 201-202),
 ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο «ιεπθφο» θαη ηεο έλλνηαο ηεο
ιεπθφηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλα ρσξία ηνπ Πίλδαξνπ (Ππζ. 4.
109) θαη ζηνλ νξθηζκφ (ζει. 154-163, 195-196).
 ηελ εξκελεία ηεο κίκεζεο «ησλ θσλψλ φισλ ησλ
αλζξψπσλ» (Οκ. Τκλ. Δἰο Ἀπόι. 156-164) ζηελ νπνίαλ
επηδίδνληαη νη ηέξεηεο ηεο Γήινπ κε ηελ ππφζεζε φηη
πξφθεηηαη γηα κίκεζε κνπζηθψλ ηξφπσλ (ζει. 84-90)
Απφ κεζνδνινγηθή άπνςε, ε έξεπλα ησλ δεδνκέλσλ απηψλ
επηρεηξείηαη κε ηε θηινινγηθή αλάιπζε ησλ γξαπηψλ καξηπξηψλ
εκπινπηηζκέλε απφ ηελ θνηλσληθή αλζξσπνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ
γαιιηθνχ δνκηζκνχ, θξηηηθά ζεσξεκέλε.

2. Πλοςηάπσος Γπύλλορ (Πεπὶ ηοῦ ηὰ ἄλογα λόγῳ σπῆζθαι), Αζήλα
1996

Έθδνζε (κε εηζαγσγή, πξσηφηππν αξραίν ειιεληθφ θείκελν,
λενειιεληθή κεηάθξαζε θαη ζρνιηαζκφ) ελφο έξγνπ πνπ
ρξνλνινγείηαη ζηελ πξψηε ζπγγξαθηθή πεξίνδν ηνπ ζπγγξαθέα θαη
ζεσξείηαη απφ ηα πην παξάδνμα ηνπ Πινπηάξρνπ, ηφζν απφ ζεκαηηθή
φζν θαη απφ πθνινγηθή άπνςε. Σν έξγν βαζίδεηαη ζε κηα αλαηξεπηηθή
αλάγλσζε ηεο Οδύζζεηαο (θαη, εηδηθφηεξα, ηεο ξαςσδίαο θ) ηελ νπνία
ζέηεη σο δεδεισκέλν ππεξθείκελν θαη πξνρσξεί ζε ζαηηξηθή
αλαζθεπή κηαο κείδνλνο πξνηεξαηφηεηαο ηεο ξαςσδίαο απηήο, δειαδή
ηεο αλάθηεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ ζρήκαηνο απφ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ
Οδπζζέα πνπ ε Κίξθε κεηακφξθσζε ζε ρνίξνπο.
 Ζ βαζηθή ηδέα φηη νη άλζξσπνη απηνί, κφιηο πεξηβιεζνχλ ηε
δσψδε θχζε ηνπο, αληηιακβάλνληαη ηα θπζηθά θαη εζηθά
πιενλεθηήκαηα ηεο λέαο ηνπο θχζεο θαη αξλνχληαη λα
επαλέιζνπλ ζηελ αλζξψπηλε, απνηειεί θαη ηελ αθεηεξία ηεο
ζπιινγηζηηθήο επεμεξγαζίαο ηνπ δηαινγηθνχ απηνχ έξγνπ πνπ
απερεί πιαησληθή δηαιεθηηθή κνξθή, αξηζηνηειηθφ δσνινγηθφ
ππφβαζξν θαη Κπληθή πθνινγηθή επηρεηξεκαηνινγία, πξάγκα
πνπ νηθνδνκεί κηα πνιπδηάζηαηε ζεκεηνινγία ζε θάζε γξακκή
ηνπ θεηκέλνπ.
 Ζ Eηζαγσγή επηρεηξεί λα ζπλνςίζεη ηα ζχλζεηα ηζηνξηθά θαη
πνιηηηζηηθά δεδνκέλα πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε ζπγγξαθή ηνπ
Πινπηάξρνπ θαη εηδηθφηεξα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ.

 Ο ζρνιηαζκφο επηρεηξεί λα πξνζθέξεη έλα εξκελεπηηθφ
εξγαιείν πνπ λα αμηνπνηεί φζν γίλεηαη αλαιπηηθφηεξα ηα πνιιά
επίπεδα πξνο ηα νπνία ζηξέθεη ην κειεηεηή ν ίδηνο ν ζεκαηηθφο
θαη πλεπκαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ έξγνπ ην νπνίν δελ έρεη
επαξθψο κειεηεζεί θαη γηα ην ιφγν απηφ επηβάιιεη ζπλζεηηθή
πξνζέγγηζε ζε θάζε ζρφιην θαη αθπξψλεη θάζε δπλαηφηεηα
ζπλνπηηθήο επηκέξνπο παξνπζίαζεο έζησ θαη δεηγκαηνιεπηηθήο
ησλ ζρνιίσλ απηψλ.
Δθηφο απφ ηηο επηκέξνπο πξσηφηππεο ζπκβνιέο πνπ επηρεηξνχληαη
ζε εηδηθά ζεκεία ησλ ζρνιίσλ, ε έθδνζε πξνζπαζεί λα θαιχςεη
γεληθφηεξα έλα αηζζεηφ θελφ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αθνχ δελ
ππάξρεη πξνγελέζηεξε ζρνιηαζκέλε έθδνζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
έξγνπ.

3. Θαλαζζινά επειζόδια ηηρ Οδύζζειαρ, Αζήλα 1997

Μνλνγξαθία κε αληηθείκελν ηε κειέηε ησλ ζαιαζζηλψλ επεηζνδίσλ
ηεο νκεξηθήο Οδύζζεηαο, ηδίσο εθείλσλ ζηα νπνία ε παξνπζία ηνπ
ζαιαζζηλνχ ζηνηρείνπ θαίλεηαη λα πξνζδηνξίδεη απνθαζηζηηθά ηελ
αθεγεκαηηθή, ηε γισζζηθή θαη ηελ ελλνηνινγηθή ζπγθξφηεζε ηνπ
έπνπο. Σν βηβιίν είλαη θαξπφο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε
ζέκα «Ζ ζάιαζζα ζηηο γξαπηέο ειιεληθέο καξηπξίεο απφ ηνλ 8ν έσο
ηνλ 5ν αηψλα π.Υ.». Δηδηθφηεξα:

 ηελ Δηζαγσγή εμεηάδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε
κεζνδνινγία θαη ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο πνπ αθνξνχλ ηε
ζπκπιεξσκαηηθή ζρέζε ησλ δχν νκεξηθψλ επψλ κεηαμχ
ηνπο (ζει.10-11) θαη ηε δνκή ηεο Οδύζζεηαο ζε αλαθνξά κε
ηελ εηθαδφκελε πξν-νκεξηθή επηθή «Ὀξέζηεηα» (ζει.11-13).
 Δμεηάδνληαη, επίζεο, ην ζέκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ (=ηνπ
νδπζζεηαθνχ) λφζηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο λφζηνπο
ησλ εξψσλ ηεο Σξνίαο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ παξέρεη
ην έπνο γηα ηα πινία θαη ηηο ζαιαζζηλέο κεηαθηλήζεηο (1326).
 ην θεθάιαην Η εμεηάδεηαη ν ηδηαίηεξνο ξφινο πνπ
αλαηίζεηαη απφ ηνλ πνηεηή ζην επηθαλεηαθά απιφ επεηζφδην
ηνπ Αηφινπ ζε ζρέζε κε ηε δνκή ηεο Οδύζζεηαο θαη ε
έληαμε ηνπ επεηζνδίνπ ζε έλα ζρήκα επαλαιεπηηθψλ
αλαρσξήζεσλ απφ ην ίδην κέξνο (ζει. 28-31),
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νδπζζεηαθνχ λφζηνπ (ζει. 31-35).
 ην θεθάιαην ΗΗ εμεηάδνληαη νη ηδηαηηεξφηεηεο θαη νη
παξάκεηξνη πνπ ζπλζέηνπλ ην πέξαζκα ηνπ Οδπζζέα απφ ην
λεζί ησλ εηξήλσλ ζε ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο
εξκελεπηηθέο ζεσξίεο (ζει. 40-43), εηδηθφηεξα ε θχζε ηνπ
ίδηνπ ηνπ επεηζνδίνπ (ζει. 45-46), ην ηέρλαζκα κε ην θεξί
θαη ε ζρέζε ηνπ κε ην πινίν (ζει. 46-49), ε κεηαθνξηθή
«ζσξάθηζε» ηνπ πινίνπ απέλαληη ζηε θσλή ησλ εηξήλσλ
(ζει. 48), ν αξηζκφο ησλ εηξήλσλ (ζει. 44-45) θαη ην
γλσζηαθφ πεξηερφκελν ηεο ππφζρεζήο ηνπο (ζει. 43-44, 4951).
 ην θεθάιαην ΗΗΗ αλαιχνληαη ηα δεδνκέλα πνπ παξέρεη ε
αθήγεζε γηα ην ζηελφ ηεο θχιιαο θαη ηεο Υάξπβδεο θαη
εηδηθφηεξα ε ηδηφηππε πξνζσπνγξαθηθή απνηχπσζε ηεο
θχιιαο (ζει. 58-68), ε έλλνηα ηνπ ζηελνχ πεξάζκαηνο ζηελ
Οδύζζεηα ζε ζχγθξηζε κε αληίζηνηρα πεξάζκαηα πνπ
καξηπξνχληαη ζε ζρέζε κε ην πξν-νκεξηθφ αξγνλαπηηθφ
έπνο (ζει. 52-54) θαη ε ηνκή πνπ πξνηείλεη ην επεηζφδην
απηφ σο πξνο ην ρξφλν ζηελ εμέιημε ηεο Οδύζζεηαο (ζει. 5658, 68-69)
 ην θεθάιαην IV εμεηάδνληαη νη γισζζηθέο θαη λνεκαηηθέο
ακθηζεκίεο πνπ αληρλεχνληαη ζην θείκελν ηεο Οδύζζεηαο σο
πξνο ηελ απφθαζε γηα ηελ αλαρψξεζε ηνπ Οδπζζέα απφ
ηελ Ωγπγία (ζει. 78-83, 70-76) θαζψο θαη νη πξαγκαηηζηηθέο
(ζει. 76-78) θαη αθεγεκαηηθέο ζπλέπεηεο απηήο ηεο
αλαρψξεζεο (ζει. 77-78, 83-85).

 ην θεθάιαην V πξνηείλνληαη νξηζκέλεο εξκελεπηηθέο
δηαζηάζεηο πνπ ππεξεηνχλ ηε δνκή ηνπ πνηήκαηνο κε βάζε
ην ξφιν ηνπ ηζηνχ ζηελ αθεγεκαηηθή εμέιημε ηεο
Οδύζζεηαο, ην ζηνηρείν ηεο δνθηκαζίαο, ζει. 87-88, ε
ιεηηνπξγία ηνπ (θάζεηνπ) ηζηνχ επάλσ ζην πινίν θαη ηνπ
(νξηδφληηνπ) ηζηνχ κεηά ην λαπάγην ηεο Θξηλαθίαο, ζει. 8892, ην ζεκεηνινγηθφ θνξηίν ηεο ιέμεο ἱζηφο ζηε ζεκαζία
«θαηάξηη» θαη «αξγαιεηφο», ζει. 92-99, ε ζχλδεζε ηνπ
ηζηνχ κε ηελ έλλνηα ηνπ δφινπ, ζει. 93-97, θαη ηνπ ρξφλνπ,
ζει. 93-94, 100-101).
Σν βηβιίν επηρεηξεί λα πξνηείλεη θάπνηεο ιχζεηο ή λέεο πξνζεγγίζεηο
ζε αλνηθηά ζέκαηα ηεο νκεξηθήο έξεπλαο αμηνπνηψληαο φζν γίλεηαη
νπζηαζηηθφηεξα ηα δεδνκέλα κηαο ηδηαίηεξα εθηεηακέλεο
βηβιηνγξαθίαο.

4. Δἰρ Ποζειδῶνα, Αζήλα 1997

Έθδνζε ηξηψλ χκλσλ πξνο ηηκήλ ηνπ Πνζεηδψλα πνπ ζψδνληαη
απηνχζηνη θαη αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο: ηνπ Οκεξηθνχ
Όκλνπ Δἰο Πνζεηδῶλα, ηνπ Οξθηθνχ Όκλνπ Πνζεηδῶλνο θαη ηνπ
χκλνπ Πνζεηδῶλη πνπ παξαδίδεηαη κε ην φλνκα ηνπ Αξίνλνο. Ζ
έθδνζε πεξηιακβάλεη εηζαγσγή, ην πξσηφηππν αξραίν θείκελν κε
λενειιεληθή κεηάθξαζε θαη ζεκεηψζεηο. Δηδηθφηεξα:

 Ζ Δηζαγσγή πξαγκαηεχεηαη ηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηνπο
αξραίνπο ειιεληθνχο χκλνπο (ζει. 9-11), ηνπο Οκεξηθνχο
Όκλνπο (ζει. 12-13), ηνπο Οξθηθνχο Όκλνπο (ζει. 14-16),
ηηο παξαδφζεηο γηα ηνλ Αξίνλα ηνλ Μεζπκλαίν (ζει. 1720), ηε ιαηξεία ηνπ Πνζεηδψλα (ζει. 21-22) θαζψο θαη
βαζηθά εθδνηηθά θαη βηβιηνγξαθηθά βνεζήκαηα (ζει. 2324).
 Οη ζεκεηψζεηο (ζει. 28-32, 36-40, 44-48) εμεηάδνπλ
γισζζηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ηξηψλ θεηκέλσλ θαζψο θαη
ζξεζθεηνινγηθά ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επνρή θάζε
χκλνπ θαη κε ηα ιαηξεπηηθά ζπκθξαδφκελα ζηα νπνία
εληάζζεηαη.
Ζ ζχληνκε απηή έθδνζε θηινδνμεί λα ζπκβάιεη ζε κηα νπηηθή
ζπλζεηηθήο εμέηαζεο θαη ακεζφηεξνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ ηξηψλ
θεηκέλσλ. Οη χκλνη απηνί είλαη νη κφλνη πνπ έρνπλ δηαζσζεί
αθέξαηνη πξνο ηηκήλ ηνπ Πνζεηδψλα (πκλεηηθφ πεξηερφκελν πξνο
ηνλ ίδην ζεφ αιιά φρη κνξθνινγηθή απηνλνκία έρνπλ θαη νη ζηίρνη
551-564 απφ ηνπο Ἱππεῖο ηνπ Αξηζηνθάλε), έλαλ ζεφ ε ιαηξεία ηνπ
νπνίνπ, ζε γεληθφηεξν επίπεδν, είλαη δπζαλάινγα επξχηεξε απφ ηηο
ζσδφκελεο πνηεηηθέο ηεο απνηππψζεηο.

5. Όπνιθερ. Ότειρ και αναγνώζειρ μιαρ απιζηοθανικήρ κυμυδίαρ,
Αζήλα 1997 (επηκέιεηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Α. Σζαθκάθε)

Δπεηδή δελ πξφθεηηαη γηα ζπγγξαθή αιιά γηα επηκέιεηα ηνπ ηφκνπ (πνπ πξνέθπςε απφ ηε δηνξγάλσζε
δηεζλνχο εκεξίδαο κε ζέκα ηνπο Όξληζεο ηνπ Αξηζηνθάλε κε ζπλδηνξγαλσηή ηνλ γξάθνληα) κε
εηδηθφηεξε επηκέξνπο ζπκβνιή ηνπ γξάθνληνο ζην εζσηεξηθφ ηνπ, ην πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ ζα
παξνπζηαζηεί καδί κε ηελ πεξηγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπκβνιήο ζηελ θαηεγνξία Β αξ. 27.

6. Γηνγέλνπο Λαεξηίνπ Ιππαξρία, Αζήλα 1999

Μνλνγξαθία κε ζέκα ηελ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα θαη ζπάληα
κλεκνλεπφκελε βηνγξαθία ηεο Κπληθήο θηινζφθνπ Ηππαξρίαο πνπ
ζψδεηαη ζην έξγν ηνπ Γηνγέλε Λαέξηηνπ. Σν βηβιίν πεξηιακβάλεη
εηζαγσγή, αξραίν ειιεληθφ θείκελν, λενειιεληθή κεηάθξαζε θαη
ζεκεηψζεηο. Δηδηθφηεξα:
 ηελ Δηζαγσγή εμεηάδνληαη βαζηθά ζηνηρεία γηα ηε βηνγξαθία
ζηελ αξραηφηεηα (ζει. 17-25), ην βηνγξαθηθφ έξγν ηνπ Γηνγέλε
Λαέξηηνπ (ζει. 26-40) θαη ηα ζεκαληηθφηεξα πξφζσπα πνπ
εθθξάδνπλ ηελ Κπληθή θηινζνθία απφ ηηο πξψηεο αξρέο κέρξη
ην ηέινο ηεο απηνθξαηνξηθήο επνρήο (ζει. 41-52).

 Οη ζεκεηψζεηο επηρεηξνχλ λα αλαιχζνπλ φζν γίλεηαη θαιχηεξα
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο πξνζθέξεη ν Γηνγέλεο Λαέξηηνο θαη
λα ζπλδπάζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο κε πιεξνθνξίεο πνπ
παξέρνπλ άιια θείκελα ζρεηηθά κε ην πξφζσπν ηεο Ηππαξρίαο
(ελδεηθηηθά ζει. 66-67, 68-74, 80-86).
 ηα Παξαξηήκαηα ηνπ βηβιίνπ παξαηίζεληαη ηα θείκελα πνπ
βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε άληιεζε ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ:
ζην Παξάξηεκα Α πεξηιακβάλνληαη νη βηνγξαθίεο ηνπ
Κξάηεηνο (ζπδχγνπ ηεο Ηππαξρίαο, ζει. 89-92), ηνπ
Μεηξνθιένπο (αδειθνχ ηεο, ζει. 93) θαη ζην Παξάξηεκα Β νη
επηζηνιέο πνπ απνδίδνληαη ςεπδεπίγξαθα ζηνλ Κξάηεηα (ζει.
98-100) θαη ηνλ Γηνγέλε (ζει. 100-101) θαη αθνξνχλ ηελ
Ηππαξρία
Σν βηβιίν επηρεηξεί λα ζπκβάιεη ζηελ επξχηεξε κειέηε ηεο
ελδηαθέξνπζαο θαη ηδηφηππεο απηήο βηνγξαθίαο γηα ην κφλν
γπλαηθείν πξφζσπν πνπ πεξηιακβάλεη ν Γηνγέλεο Λαέξηηνο ζηελ
πεξηήγεζε ελλέα αηψλσλ θηινζνθηθνχ ζηνραζκνχ θαη λα πξνβάιεη
αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία πνπ ζπλεγνξνχλ ζηε ζέζε φηη ίζσο ε
θνηλσληθή «ππέξβαζε» ηελ νπνία αληηπξνζσπεχεη ε πεξίπησζε
ηεο Ηππαξρίαο ζπλδέεηαη κε ηελ ηδηαίηεξε αληηζπκβαηηθφηεηα πνπ
πξνζδηνξίδεη γεληθφηεξα ην θηινζνθηθφ ξεχκα ησλ Κπληθψλ.

7. Μςθικά θέμαηα με δπαμαηικό πποζυπείο. Μελέηερ για ηην
ηπαγυδία και ηην κυμυδία, Αζήλα 2000

Οη κειέηεο πνπ ζπγθξνηνχλ απηφλ ηνλ ηφκν αθνξνχλ ηέζζεξα δξακαηηθά
έξγα πνπ αλαθέξνληαη ζην ηέινο θαη ζηηο ζπλέπεηεο ελφο πνιέκνπ
(πεξζηθνχ, ηξσηθνχ, πεινπνλλεζηαθνχ), είηε απφ ηελ άπνςε ηεο
ζεκαηνινγίαο ηνπο είηε απφ ηελ άπνςε ηεο ηζηνξηθήο ηνπο ζχλζεζεο. Σα
έξγα απηά είλαη νη Πέξζεο ηνπ Αηζρχινπ (ζει. 15-26), ν Αίαληαο ηνπ
νθνθιή (ζει. 27-48), ε Αλδξνκάρε ηνπ Δπξηπίδε (ζει. 49-62) θαη νη
Βάηξαρνη ηνπ Αξηζηνθάλε (ζει. 63-77).
Κνηλφ πεδίν έξεπλαο ζηα δξάκαηα απηά απνηεινχλ:
α) ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην δξάκα, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο,
αξζξψλεη έλα ιφγν εμαξηεκέλν απφ ηδηάδνπζεο κπζνγξαθηθέο
πξνηεξαηφηεηεο (ζει. 11),
β) ε ιεηηνπξγία ηεο κπζηθήο αθήγεζεο κέζα ζηελ νπηηθή, ζεαηξηθή
εθθνξά ηεο (ζει. 12) θαη
γ) ν ιφγνο (εδψ, κε ηε καζεκαηηθή ζεκαζία) ηεο ζεαηξηθήο
εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο πξνο ην κπζηθφ αθεγεκαηηθφ
πεξηερφκελφ ηεο (ζει. 12).
Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα παξαπάλσ εμεηδηθεχνληαη:
 Ωο πξνο ηνπο Πέξζεο, ζηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα
επηκέξνπο ζεκεία ηεο ηζηνξηθά βησκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο
(ηδίσο ηεο ζαιακίληαο λαπκαρίαο) θαινχληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ
σο κπζηθά ζήκαηα
 Ωο πξνο ηνλ Αίαληα, ζηελ ηδηαίηεξα έληνλε δηαθεηκεληθή ζρέζε
ηνπ δξάκαηνο απηνχ κε ηνλ επηθφ θχθιν θαη ζε νξηζκέλα εηδηθά
ζέκαηα φπσο ε ηξέια, ε χβξηο, ε έλλνηα ηνπ δφινπ, ε
κεηαζαλάηηα απνθαηάζηαζε ηεο ηηκήο
 Ωο πξνο ηελ Αλδξνκάρε, ζηα ζηνηρεία ηεο δνκηθήο θαη
δξακαηηθήο ελφηεηαο ηνπ έξγνπ πνπ νξίδνληαη –ή αλαθηψληαηθπξίσο κπζνγξαθηθά θαη, ζε κεγάιν βαζκφ, ράξε ζηελ
«επηθάλεηα» ηεο Θέηηδαο, εκβιεκαηηθήο ελζάξθσζεο ηνπ
ηξσηθνχ κχζνπ, σο απφ κεραλήο ζεάο
 Ωο πξνο ηνπο Βαηξάρνπο, ζηελ αλαδήηεζε ηνπ παιαηφηεξνπ
αζελατθνχ γνήηξνπ κέζα απφ ηελ αλαδήηεζε ελφο λεθξνχ
πνηεηή ζηνλ Κάησ Κφζκν θαη ζηελ κπζνγξαθηθά πνιπζήκαληε
θαηάβαζε ηνπ Γηνλχζνπ ζηνλ Άδε έλα ρξφλν πξηλ απφ ην ηέινο
ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ
Δλδεηθηηθά ζεκεία ζηα νπνία επηρεηξνχληαη εηδηθφηεξεο ζπκβνιέο ζηελ
έξεπλα απνηεινχλ, κεηαμχ άιισλ,

 ε πξνηεηλφκελε εξκελεία ηεο «ἀκηάληνπ» ζαιάζζεο (578)
ζηνπο Πέξζεο κε βάζε ην επξχηεξν ζεκεηνινγηθφ πιαίζην ηεο
λαπκαρίαο (ζει. 20-24)
 ε ζρέζε χβξεσο θαη αζσφηεηαο ζηνλ Αίαληα (ζει. 34-38), ε
ζνθφθιεηα «θαηαζθεπή» ηεο χβξεσο πνπ βαξαίλεη ηνλ Αίαληα
(ζει. 35-37), ε δξακαηηθή ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ ζπαζηνχ
ζην έξγν (ζει. 38-40), ηα «αρίιιεηα» ραξαθηεξηζηηθά ζηελ
πξνζσπηθφηεηα ηνπ θεληξηθνχ ήξσα (ζει. 42), ε
ηδηαηηεξφηεηα ηνπ δφινπ ηνπ Αίαληα πνπ ζηξέθεηαη
απνθιεηζηηθά θαηά ηνπ εαπηνχ ηνπ (ζει. 40-42) θαη, ηέινο, ε
δνκηθή θαη δξακαηηθή ζθνπηκφηεηα ζηε ρξήζε ηνπ ίδηνπ
ππνθξηηή ζηνπο ξφινπο Αίαληα θαη Σεχθξνπ, απαξαίηεηε
ψζηε λα δνζεί ε αίζζεζε ελφηεηαο θαη, θπξίσο, λα δηαηεξεζεί
δσληαλή ε εηθφλα ηνπ θεληξηθνχ ήξσα κέζα απφ ηα παξφκνηα
θπζηθά θαη θσλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην
λεθξφ (απφ ην ζη. 865 θαη έπεηηα) Αίαληα θαη ηνλ δσληαλφ
(απφ ην ζηίρν 974 θαη έπεηηα) ππεξαζπηζηή ηεο ηηκήο ηνπ
(ζει. 42-44)
 ε έλλνηα ηνπ παηδηνχ θαη ε αξλεηηθή ζεκαηνδφηεζε ησλ
επηγφλσλ ησλ ηξσηθψλ εξψσλ (Δξκηφλεο, Οξέζηε,
Νενπηφιεκνπ) ζηελ Αλδξνκάρε (ζει. 55-57), ε ρξήζε ηνπ
πξνζψπνπ ηεο Θέηηδαο ζηελ απφ κεραλήο θαηαθιείδα ηνπ
έξγνπ (ζει. 52-55) θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ απνξξένπλ απφ
ηελ ιεηηνπξγία κηαο ζεάο πνπ κπζνγξαθηθά «αλνίγεη» θαη
δξακαηηθά «θιείλεη» ηνλ ηξσηθφ θχθιν θαη ηεο νπνίαο ε
πξφλνηα (ζηε κπζηθή αθήγεζε) αθπξψλεηαη ελ δσή θαη (ζην
ζπγθεθξηκέλν δξάκα) επηθπξψλεηαη κεηά ζάλαηνλ (ζει. 5759)
 ην ζέκα ηεο θαηάβαζεο ηνπ Γηνλχζνπ ζηνπο Βαηξάρνπο ζε
ζρέζε κε ηα κπζηηθηζηηθά ξεχκαηα ζηελ Αζήλα ηεο θιαζηθήο
επνρήο (ζει. 67-69), ε ζθελνγξαθηθή ρξήζε ηνπ πινίνπ σο
δξακαηηθνχ ηερλάζκαηνο θαη νη ζπλδειψζεηο ηνπ ζε ζρέζε κε
ηα Αλζεζηήξηα ησλ νπνίσλ ηειεηνπξγηθά ζηνηρεία παξσδεί
(ζει. 70-72) θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ηερλάζκαηνο απηνχ σο
θξηηεξίνπ γηα ηελ (ακθηζβεηνχκελε απφ πνιινχο) παξνπζία
ησλ βαηξάρσλ επί ζθελήο (ζει. 72-73)

8. Γεύηεπη Σοθιζηική. Η πνεςμαηική παπαγυγή ηυν αςηοκπαηοπικών
σπόνυν, Αζήλα 2002

Σν βηβιίν πξνηείλεη κηα επηζθφπεζε ησλ πλεπκαηηθψλ ξεπκάησλ πνπ
δηακνξθψλνληαη θαηά ηελ απηνθξαηνξηθή πεξίνδν ζηνλ ηνκέα ηεο
ξεηνξηθήο, ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο παηδείαο θαζψο θαη ηνπ έξγνπ ησλ
βαζηθφηεξσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. εκαληηθφ ηκήκα ηνπ βηβιίνπ αμηνπνηεί
πιηθφ πνπ ζπγθεληξψζεθε γηα ηε ζπγγξαθή ησλ ζρεηηθψλ θεθαιαίσλ ζην
δηδαθηηθφ πιηθφ ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ («Αξραία
Διιεληθή Φηινινγία», η. 2), θαη, ζπλεπψο, ηα αληίζηνηρα θεθάιαηα απφ
ην βηβιίν ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ δελ ππνβάιινληαη
πξνο θξίζε, ελψ ην θεθάιαην γηα ην Γηνγέλε Λαέξηην βαζίδεηαη ζηελ
αληίζηνηρε ελφηεηα ηεο Δηζαγσγήο ζην δεκνζίεπκα αξ. 5. Σν πιηθφ απηφ
δεκνζηεχεηαη αλαζεσξεκέλν θαη εκπινπηηζκέλν κε ηελ πξνζζήθε θαη
άιισλ εθπξνζψπσλ ηεο επνρήο (εηδηθφηεξα ηνπ Λνπθηαλνχ). Αλ θαη ε
πξνζέγγηζε πνπ επηρεηξείηαη είλαη πξσηίζησο γξακκαηνινγηθή κε ζηφρν
λα θαιχςεη έλα θελφ ηεο ειιελφθσλεο βηβιηνγξαθίαο, ππνβάιινληαη ζε
αξθεηά ζεκεία ηνπ έξγνπ θξηηηθέο θαη εξκελεπηηθέο παξαηεξήζεηο πνπ
αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα αληηπξνζσπεπηηθά έξγα ησλ ζπγγξαθέσλ ηεο
δεχηεξεο ζνθηζηηθήο ηα νπνία θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα (βι.
ελδεηθηηθά ζει. 32-33, 36-38, 46-47, 74-75, 77-78, 80-83, 85-86), ελψ
απνηηκάηαη ζπλνιηθφηεξα θαη ε ζπκβνιή ησλ ζπγγξαθέσλ απηψλ ζηνπο
νπνίνπο ζπγθαηαιέγνληαη ν Γηνλχζηνο ν Αιηθαξλαζζεχο, ν Γίσλ ν
Πξνχζεο, ν Πινχηαξρνο, ν Μάμηκνο ν Σχξνπ, ν Λνπθηαλφο, ν Αίιηνο
Αξηζηείδεο, ν Γηνγέλεο Λαέξηηνο θαη ν Φηιφζηξαηνο.

9. Μιμήζειρ ππάξευν. Αθήγηζη και δομή ζηιρ ηπαγυδίερ ηυν
κλαζικών σπόνυν, Αζήλα 2002

ην βηβιίν επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε ησλ ζσδφκελσλ δξακάησλ ηεο
θιαζηθήο επνρήο κε φζν γίλεηαη πην ζαθή θαη ζχληνκε πεξηγξαθή θαη
αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο (ζει. 12). Ζ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε
κηαο κπζηθήο αθήγεζεο, είηε νιφθιεξεο είηε ελφο απηφλνκνπ
ηκήκαηφο ηεο, είλαη, νχησο ή άιισο, κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ
θαιείηαη λα επηιχζεη ν ηξαγηθφο πνηεηήο φηαλ ζπλζέηεη ην δξάκα,
φπσο καξηπξεί θαη ε πνηθηιία ησλ αξραίσλ «ππνζέζεσλ» πνπ
θαινχληαη λα απνηππψζνπλ πεξηιεπηηθά ηηο κπζνγξαθηθέο επηινγέο
ησλ ηξαγηθψλ. χκθσλα κε ην ζρήκα πνπ πηνζεηείηαη ζην βηβιίν,
παξνπζηάδεηαη πξψηα ην πεξηερφκελν θάζε δξάκαηνο θαη ζηε
ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ζχληνκνο ζρνιηαζκφο ησλ κπζνγξαθηθψλ
επηινγψλ θαη ησλ εξκελεπηηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ. ην ζρνιηαζκφ απηφ
ζπληίζεληαη, θαηά ην δπλαηφλ, νη βαζηθφηεξεο απφςεηο πνπ
θαηαγξάθνληαη ζηε βηβιηνγξαθία ή ελίνηε πξνηείλνληαη απφ ηνλ
ζπγγξαθέα.
Αλαιπηηθφηεξα:
 ηελ Δηζαγσγή (ζει. 16-20) ππελζπκίδνληαη ηα βαζηθά
ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηε ζχλζεζε ησλ δξακάησλ θαη ηε
δηεμαγσγή ησλ δξακαηηθψλ αγψλσλ
 ην πξψην θεθάιαην (Αηζρχινο, ζει. 21-46), κεηά ηα
βηνγξαθηθά δεδνκέλα πνπ δηαζέηνπκε γηα ηνλ πξψην απφ ηνπο











ηξεηο ηξαγηθνχο, παξνπζηάδνληαη ηα επηά ζσδφκελα δξάκαηα
ηνπ Αηζρχινπ κε βάζε ηελ επηθξαηέζηεξε ρξνλνιφγεζή ηνπο,
ζρνιηάδνληαη ε δνκή θαη νη αθεγεκαηηθέο ηδαηηεξφηεηέο ηνπο,
παξαηίζεληαη θάπνηα αληηπξνζσπεπηηθά ρσξία ηνπο ζε
λενειιεληθή απφδνζε, ζηε ζπλέρεηα κλεκνλεχνληαη αθξνζηγψο
θάπνηα κε ζσδφκελα έξγα θαη, ηέινο, παξαηίζεληαη, ελ είδεη
επηηνκήο, κεξηθέο αμηνινγηθέο παξαηεξήζεηο.
ην δεχηεξν θεθάιαην (νθνθιήο, ζει. 47-82) αθνινπζείηαη
αλάινγν ζρήκα παξνπζίαζεο ηεο δνκήο ησλ έξγσλ θαη
παξάζεζεο εξκελεπηηθψλ παξαηεξήζεσλ κε ηξφπν θάπσο
αλαιπηηθφηεξν, ζχκθσλα θαη κε ηηο αξηζκεηηθά ηζρπξφηεξεο
βηβιηνγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη γηα ηα έξγα
ηνπ νθνθιή ζε ζχγθξηζε κε ηνπ Αηζρχινπ
ην ηξίην θεθάιαην (Δπξηπίδεο, ζει. 83-132) ην ζρήκα
παξνπζίαζεο παξακέλεη ην ίδην, ην πιηθφ φκσο είλαη εχινγα
πινπζηφηεξν αθνχ θαη ηα ζσδφκελα δξάκαηα είλαη ζρεδφλ
ηξηπιάζηα θαη ε επίδξαζε ηνπ Δπξηπίδε ζηελ εμέιημε ηνπ
γξακκαηεηαθνχ είδνπο αιιά θαη ηεο απνξξένπζαο ζεαηξηθήο
γξαθήο ππήξμε, κεηά ην ζάλαηφ ηνπ, εμαηξεηηθά ηζρπξή.
Αθφκε, ζηα έξγα ηνπ Δπξηπίδε νη απνθιίζεηο ζηε ρξνλνιφγεζε
αιιά θαη νη εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο είλαη πεξηζζφηεξεο
αλάκεζα ζηνπο κειεηεηέο, ελψ θαη ηα ζσδφκελα απνζπάζκαηα
είλαη αζπγθξίησο πεξηζζφηεξα
ην ηέηαξην θεθάιαην (αηπξηθφ δξάκα, ζει.133-140)
παξνπζηάδεηαη κηα επηζθφπεζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ γηα ην
ζαηπξηθφ δξάκα, ηδίσο εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα έξγα ησλ
ηξηψλ ηξαγηθψλ (Γηθηπνπιθνί, Ἰζζκηαζηαί, Ἰρλεπηαί θαη, ηνπ
κφλνπ πιήξνπο ζσδφκελνπ, Κύθισς)
ην πέκπην θεθάιαην (Διάζζνλεο ηξαγηθνί, ζει. 141-145)
κλεκνλεχνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα νλφκαηα απφ ηε ζεκαληηθή,
απνζπαζκαηηθά ζσδφκελε θαη φρη πάληνηε δίθαηα
αμηνινγεκέλε παξαγσγή ησλ ππφινηπσλ ηξαγηθψλ πνηεηψλ
ηνπ 5νπ, 4νπ θαη 3νπ αηψλα π.Υ.
ην Παξάξηεκα (ζει. 149-186), σο αληίζηημε ζην γεληθφ
πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ βηβιίνπ, παξαηίζεληαη ζην πξσηφηππν νη
αξραίεο ππνζέζεηο γηα ηα ζσδφκελα έξγα ησλ ηξηψλ ηξαγηθψλ.

Γηα ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε ηνπ αλαγλψζηε, ζην ηέινο θάζε
θεθαιαίνπ πξνηείλεηαη κηα αληηπξνζσπεπηηθή θαηά ην δπλαηφλ επηινγή
βηβιηνγξαθίαο. Σα θεθάιαηα 1,3,4 θαη 5, δειαδή εθηφο απφ ηελ
Δηζαγσγή θαη ην θεθάιαην γηα ηνλ νθνθιή, βαζίδνληαη ζε πιηθφ πνπ
ζπληάρζεθε γηα ηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ

Παλεπηζηεκίνπ (Αξραία Διιεληθή θαη Βπδαληηλή Φηινινγία, η. 1) θαη
αλακνξθψζεθε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έθδνζε (γηα ην ιφγν απηφ ηα
αληίζηνηρα θεθάιαηα απφ ην βηβιίν ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ
Παλεπηζηεκίνπ δελ ππνβάιινληαη πξνο θξίζε). Ζ ζπλζεηηθή
θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ θαη νη εξκελεπηηθέο παξαηεξήζεηο
επηρεηξνχλ λα απνηειέζνπλ κηα ζπκβνιή πνπ δηαθνξνπνηεί ην βηβιίν
απηφ απφ έλα εγρεηξίδην ή έλα δηδαθηηθφ βνήζεκα θαιχπηνληαο
ζπγρξφλσο έλα θελφ ζηελ ειιελφθσλε βηβιηνγξαθία.

10. Ότειρ ηηρ Δλένηρ ζηο έπορ και ζηο δπάμα (Views of Helen in Epic
and Drama), Αζήλα 2007

Ζ κνλνγξαθία απηή επηρεηξεί λα θαηαζέζεη θάπνηεο εξκελεπηηθέο
πξνηάζεηο πνπ αληινχληαη απφ ηα γξακκαηεηαθά είδε ηνπ έπνπο
θαη ηνπ δξάκαηνο θαη αθνξνχλ έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα
πξφζσπα ηεο αξρατθήο κπζνγξαθηθήο παξάδνζεο, ηεο πνηεηηθήο
δεκηνπξγίαο ησλ αξρατθψλ θαη θιαζηθψλ ρξφλσλ θαη, ηειηθά, ηεο
επξσπατθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Παξά ηελ ηεξάζηηα
βηβιηνγξαθία πνπ θαιείηαη λα δηαπιεχζεη ν κειεηεηήο ηνπ
ζέκαηνο, ππάξρνπλ «φςεηο» ηεο Διέλεο πνπ παξακέλνπλ σο ηψξα
αλεμεξεχλεηεο ή, ηνπιάρηζηνλ, αηληγκαηηθέο.

 Ζ πξνζέγγηζε πνπ επηρεηξείηαη πεγάδεη απφ ηελ ηδέα
(Δηζαγσγηθά εξσηήκαηα, ζει. 14-18) φηη ε ινγνηερληθή
εθθνξά ηνπ κχζνπ ηεο Διέλεο έρεη λνεηηθή, γλσζηαθή
αθεηεξία θαη βαζίδεηαη ζε έλαλ ζεσξεηηθφ αμίσκα: ηελ
απφδνζε ηεο απφιπηεο νκνξθηάο ζε έλα γπλαηθείν πξφζσπν
(ζπλεπψο ε νκνξθηά ηεο γπλαίθαο απηήο νχηε νξίδεηαη νχηε
πεξηγξάθεηαη). Οη ζπλέπεηεο ηεο θαηνρήο κηαο ηέηνηαο
ηδηφηεηαο μεθηλνχλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ην πξφζσπν απηφ
ηνπνζεηείηαη ζε έλα αθεγεκαηηθφ πιαίζην θαη θαιείηαη λα
αληηκεησπίζεη ηελ πξφζιεςε ηεο ηδηφηεηάο ηεο απφ ηνπο
άιινπο (εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο) δηαρεηξηζηέο ηεο
αθήγεζεο.
 ηε δηαδηθαζία απηή, ε Διέλε θαίλεηαη λα αληαπνθξίλεηαη
αλεπηηπρψο ζηε δηαρείξηζε ηεο νκνξθηάο αιιά
απνηειεζκαηηθφηεξα ζηε δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκάησλ θαη
ησλ ζπλζεθψλ ζηηο νπνίεο ηελ νδεγεί ε θαθή ρξήζε ηεο
νκνξθηάο. Οη ζπλζήθεο απηέο κπνξεί λα νξίδνληαη κε φξνπο
πνιηηηθνχο ή/θαη ζεζκηθνχο (Σν πξφηππν θαη νη πνιηηηθέο
θαη ζεζκηθέο εθθάλζεηο ηνπ, ζει. 19-21), εθπνξεχνληαη
φκσο θαη απφ ηνπο κπζνγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ
επηβάιιεη ε πνηεηηθή αθήγεζε φπσο απηνί πνπ
δηαθνξνπνηνχλ π.ρ. ηα δεδνκέλα ηεο θαηαγσγήο ηεο Διέλεο
ζηελ Ιιηάδα θαη ζηα Κύπξηα (Ζ Λήδα θαη ε Νέκεζε, ζει. 2224).
 Ήδε ζηελ ηιηαδηθή Σεηρνζθνπία (Σεηρνζθνπηθά, ζει. 25-30),
ζηελ πξψηε δειαδή νκεξηθή εκθάληζε ηεο Διέλεο,
νξίδνληαη ηα δεδνκέλα πνπ ζα ζηεξίμνπλ ηελ ηιηαδηθή
πξνζσπνγξαθία ηεο. Ζ πξνζσπνγξαθία απηή ζθξαγίδεηαη
απφ ηελ ακθίξξνπε ζηάζε ηεο απέλαληη ζηνπο δχν θφζκνπο
(ηνλ ηξσηθφ θαη ηνλ ειιεληθφ) πνπ ηελ δηεθδηθνχλ, απφ ην
ζέκα ηεο «θπγήο» ηεο Διέλεο θαη απφ ην εξψηεκα ηεο
«ελνρήο» ηεο (Απηνθαηεγνξία θαη αζσφηεηα, ζει. 31-37),
εξψηεκα ελ πνιινίο παξαπιαλεηηθφ.
 Ηδηαίηεξε ζεκαζία απνδίδεηαη ζην επεηζφδην ηεο
νδπζζεηαθήο θσλνκηκίαο ηεο Διέλεο (Οδπζζεηαθνί θαη
θσλνκηκηθνί αλαγλσξηζκνί, ζει. 33-37) πνπ παξά ηηο
πνηθίιεο σο ηψξα εξκελείεο, απνηειεί αλνηθηφ εξκελεπηηθφ
πξφβιεκα. Σν επεηζφδην απηφ εληάζζεηαη ζην επξχηεξν
ζέκα ηνπ αλαγλσξηζκνχ, νπηηθνχ ή αθνπζηηθνχ, πνπ
ζπλδέεηαη γεληθφηεξα κε ηελ Διέλε (αλαγλσξηζκφο ησλ
Διιήλσλ εξψσλ ζηελ Σεηρνζθνπία, αλαγλσξηζκφο ηνπ
Σειέκαρνπ, αλαγλσξηζκφο ηνπ Οδπζζέα ζηελ Σξνία,) θαη
ζηε ζρέζε ιαλζάλνληνο αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζηνλ

Οδπζζέα θαη ζηελ Διέλε, αθνχ ε δξάζε ηνπ ελφο αθπξψλεη
νπζηαζηηθά ηε δξάζε ηεο άιιεο. ηελ Οδύζζεηα (φπνπ ε
άισζε ηεο Σξνίαο είλαη δεδνκέλε) εληνπίδεηαη ζαθέζηεξα
επίζεο
έλα
γεληθφηεξν
ραξαθηεξηζηηθφ
ζηελ
πξνζσπνγξάθεζε ηεο Διέλεο: φηαλ είλαη ζηελ Σξνία είλαη ε
Διέλε «ηεο πάξηεο», φηαλ είλαη ζηε πάξηε είλαη ε Διέλε
«ηεο Σξνίαο».
 Με ην νδπζζεηαθφ επεηζφδην ηεο θσλνκηκίαο ζπλαξηάηαη
ηέινο θαη ε ηδηφηππε ζρέζε ηεο Διέλεο κε ην ζέκα ηνπ
αιφγνπ (΄Ηππνη (ζπζηαζζέληεο θαη δνχξεηνη), ζει. 38-51). Σν
ηέρλαζκα ηνπ δνχξεηνπ ίππνπ θαη ε αθήγεζε ηνπ Παπζαλία
γηα ηε ζπζία αιφγνπ ζηνλ φξθν ησλ κλεζηήξσλ ηεο Διέλεο
ζπλεμεηάδνληαη κε βάζε ηα δεδνκέλα γηα ηηο ζπζίεο αιφγσλ
θαηά ηε κπθελατθή θαη ηελ αξρατθή επνρή, ηηο ζρεηηθέο
καξηπξίεο ηεο Ιιηάδαο, ηνπ Πνιχβηνπ θαη ηνπ Σίκαηνπ θαη
ηείλνπλ λα επηβεβαηψζνπλ ηε ζθέςε φηη ε αθήγεζε γηα ην
δνχξεην ίππν θαη ε αθήγεζε γηα ηε ζπζία αιφγνπ ζηνλ φξθν
ησλ κλεζηήξσλ ηεο Διέλεο ζπλδένληαη αηηηνινγηθά ζηελ
κεηά ηνλ κεξν ινγνηερλία, ελψ είλαη πηζαλφ θαη ε νκεξηθή
εθδνρή γηα ην δνχξεην ίππν λα παξαπέκπεη ζηε κπζηθή
εθδνρή γηα ηε ζπζία αιφγνπ ζηνλ φξθν ησλ κλεζηήξσλ,
αθνχ ε κπζηθή απηή εθδνρή κπνξνχζε λα είλαη πξννκεξηθή˙ απηφ ζα εμεγνχζε θαιχηεξα θαη ηελ εκπινθή ηεο
Διέλεο ζην νδπζζεηαθφ επεηζφδην ηεο θσλνκηκίαο πνπ, σο
γλσζηφλ, εθηπιίζζεηαη κπξνζηά ζην δνχξεην ίππν.
 ε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο νκεξηθέο εκθαλίζεηο ηεο Διέλεο,
ε ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ ηιηαδηθφ ζξήλν γηα ηνλ Έθηνξα, ζέκα
ζπρλφ ζηελ νκεξηθή βηβιηνγξαθία, ζέηεη κηα ζεηξά
πξνβιεκάησλ πνπ εμεηάδνληαη ζηα θεθάιαηα «Ηιηαδηθνί
ζξήλνη» (ζει. 52-59), «Ανηδνί θαη εμάξρνληεο» (ζει. 60-62),
«Σξία» (ζει. 63-66) θαη «Σειεηνπξγηθά, αθεγεκαηηθά
ππεξβαηηθά δάθξπα» (ζει. 67-69). ηα θεθάιαηα απηά
αλαιχνληαη: ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο θαχζεο-ηαθήο ηνπ
Έθηνξα (ζει.54-57), ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο ηέιεζεο ηαθηθψλ
εζίκσλ απφ ην ηιηαδηθφ ειιεληθφ ζηξαηφπεδν αθνχ ην εθηφο
πφιεσο εθζηξαηεπηηθφ πιαίζην επηβάιιεη ππνθαηάζηαηεο
κνξθέο ηνπ θνηλσληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ (58-59), ν ξφινο
ησλ ανηδψλ ζην ζξήλν θαη ε ππνθαηάζηαζε απηνχ ηνπ
ξφινπ απφ ηηο γπλαίθεο (Αλδξνκάρε, Δθάβε, Διέλε) πνπ
εθθέξνπλ ην γφν (ζει. 60-62). Δμεηάδεηαη αθφκε ην
πνιιαπιά ηξηαδηθφ ζρήκα ηνπ ζξήλνπ ζε ζρέζε κε ηε
γεληθφηεξε ηξηκεξή δηάηαμε ησλ αθεγεκαηηθψλ θαη
πθνινγηθψλ νκεξηθψλ δεδνκέλσλ (ζει. 63-66) θαη ηελ

ππέξβαζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ζξήλνπ απφ ηελ Διέλε
παξάιιεια κε ηε γεληθφηεξε ππέξβαζε θάζε ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ (ζπδπγηθνχ, κεηξηθνχ, πνιηηηθνχ, θνηλσληθνχ) πνπ
ζπλδέεηαη γεληθφηεξα κε ηελ Διέλε ζην νκεξηθφ έπνο θαη,
πηζαλφηαηα, ζην πξν-νκεξηθφ κπζηθφ πιαίζην, αθνχ θαη ζηα
δχν ε δξάζε βαζίδεηαη ζηε ζεσξεηηθή παξαδνρή ηεο
απφιπηεο νκνξθηάο θαη ζηελ εληφο αθήγεζεο πξφζιεςή ηεο
(ζει. 67-69).
 Σν ζέκα ηεο πξφζιεςεο ηεο επηθήο Διέλεο (θαη,
ζπλνιηθφηεξα, ηνπ κχζνπ ηεο Διέλεο) απφ ην δξάκα
απαζρνιεί ηα ππφινηπα θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ
(«Παιηλσδνπκέλε,
ηξαγσδνπκέλε,
ξεηνξεπνκέλε»,
«Δπηζηήζηα ζπγγλψκε», «Αλαίξεζε αλαγλσξηζκψλ,
εηδψισλ, ελνρψλ», «Οξέζηεηνο ζάλαηνο, νξηζηηθφο
απαζαλαηηζκφο») θαη ζπλδέεηαη κε ηελ παξνπζία ηεο ζηνλ
επηθφ θχθιν θαη ζηελ πνίεζε ηνπ ηεζίρνξνπ (ζην κέηξν
πνπ ε εθδνρή ηνπ εηδψινπ ηεο Διέλεο πηζηψλεηαη ζε απηφλ).
Γηαρσξίδνληαη πξψηα νη έλλνηεο «θαηεγνξία» θαη «ελνρή»
σο πξνο ην γεγνλφο φηη ε δεχηεξε πξνυπνζέηεη κηα
παξεπφκελε ηηκσξία ε νπνία, ζηελ πεξίπησζε ηεο Διέλεο,
εθθξάδεηαη κφλν δπλεηηθά θαη κφλν ζην δξάκα, ίζσο ππφ
ηελ επίδξαζε ηεο ζχγρξνλεο κε ην δξάκα δηθαληθήο
ξεηνξείαο θαη πξαθηηθήο˙ εμεηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ν
αγψλαο ιφγσλ Δθάβεο-Διέλεο ζηηο Σξσάδεο ζε ζρέζε κε ην
ζξήλν ηεο Διέλεο ζηελ Ιιηάδα, θαζψο θαη ην ζέκα ηεο
νκνξθηάο θαη ηεο αηρκαισζίαο (ζει. 69-74). Αλαιχεηαη
έπεηηα ζπλνπηηθά ε αθήγεζε γηα ηελ απνθάιπςε ηνπ
ζηήζνπο ηεο Διέλεο σο κέζνπ γηα ηελ απφζπαζε ζπγγλψκεο
απφ ηνλ Μελέιαν (Δπξ. Αλδξνκ. 630, ζρ. Αξηζηνθ. Λπζ.
155) θαη ε ζξπινχκελε αλαδξνκή ηνπ ζέκαηνο απηνχ ζηνλ
επηθφ θχθιν πνπ δελ θαίλεηαη λα επζηαζεί, νχηε θαίλεηαη
ζπκβαηφ κε ην έπνο θαη ίζσο αθνξά νκφζεκα πνηήκαηα ηνπ
ηεζίρνξνπ θαη φρη ησλ επηθψλ πνηεηψλ.
 Ζ επξηπίδεηα εθδνρή ηνπ εηδψινπ ηεο Διέλεο φπσο
αλαπηχζζεηαη ζηελ νκψλπκε ηξαγσδία θαίλεηαη λα αληιεί
απφ ηα Κύπξηα ηε βαζηθή ηδέα ηνπ ηξσηθνχ πνιέκνπ σο
κέζνπ αλαθνχθηζεο ηεο Γεο απφ ην βάξνο ησλ αλζξψπσλ
θαη λα αλαζέηεη ζην είδσιν ηεο Διέλεο λα αζσψζεη ην
πξφηππφ ηνπ φρη κφλν απφ ηελ επζχλε ησλ λεθξψλ ηνπ
ηξσηθνχ πνιέκνπ αιιά θαη απφ ηελ θαηεγνξία ηεο κνηρείαο,
αθνχ εμαξρήο ην είδσιν απνρσξεί κε ηνλ Πάξε θαη ην
πξφηππν κεηαθέξεηαη ζηελ Αίγππην. Ωο πξνο ηελ νκεξηθή
Διέλε, ην δξάκα απηφ κεηαιιάζζεη θαη, ππφ κία έλλνηα,

αλαηξεί ην ζέκα ηνπ αλαγλσξηζκνχ, ραξαθηεξηζηηθφ, φπσο
είδακε, θαη ηεο ηιηαδηθήο θαη ηεο νδπζζεηαθήο εηθφλαο ηεο
θαη πξνβάιιεη εκθαλέζηεξα έλα άιιν κπζνγξαθηθφ ζηνηρείν
ηεο πξνζσπνγξαθίαο ηεο Διέλεο, ηε ζπλερή επηζπκία ηεο λα
βξεζεί ζε έλα κέξνο δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν ζην νπνίν
βξίζθεηαη, είηε απηφ είλαη ε πάξηε, είηε ε Σξνία είηε ε
Αίγππηνο (ζει. 69-3).
 Σέινο, ζηνλ Οξέζηε ηνπ Δπξηπίδε ε Διέλε αλαγθάδεηαη λα
αληηκεησπίζεη θαηά πξφζσπν ην κίζνο ηεο Ζιέθηξαο θαη ηνπ
Οξέζηε –κε ηνπο νπνίνπο κνηξάδεηαη θαηά παξάδνμε
εηξσλεία ηνλ θίλδπλν ηνπ ιηζνβνιηζκνχ- θαη, αθφκε, λα
αληηκεησπίζεη κφλε ηνλ θίλδπλν κηαο ελ δπλάκεη δνινθνλίαο
ηεο ηελ νπνίαλ επηρεηξνχλ ν Οξέζηεο κε ηνλ Ππιάδε
εηζάγνληαο κηα κπζνγξαθηθή απφθιηζε πνπ είλαη εθ ησλ
πξνηέξσλ
θαηαδηθαζκέλε
λα
κελ
ηειεζθνξήζεη
αθεγεκαηηθά. Με ηνλ επαθφινπζν απαζαλαηηζκφ ηεο
Διέλεο, πνπ ηελ αλάγεη ζε πξνζηάηηδα ησλ πινίσλ θαη ησλ
πιεφλησλ θαη φρη πηα ζε αηηία θαηαζηξνθήο ηνπο, ε ίδηα
δηαηεξεί ηνλ επνπηηθφ ξφιν πνπ ηεο είρε αλαηεζεί ζηελ
ηιηαδηθή Σεηρνζθνπία θαη απνκαθξχλεηαη νξηζηηθά απφ ην
νπηηθφ πεδίν ησλ αλζξψπσλ πνπ ηελ θαηεγνξνχλ˙ ε ηδέα φηη
ε θαηεγνξία πξνο ηελ Διέλε αλαηξεί ηε ζέαζή ηεο φπσο θαη
ε αληίζηξνθε ζπλζήθε, φηη ε ζέαζή ηεο αλαηξεί ηελ
θαηεγνξία, ηείλνπλ λα δηαζηαπξσζνχλ, ηεξνπκέλσλ ησλ
αλαινγηψλ, κε ηελ αλεθδνηνινγηθή ξήζε γηα ηνλ ηεζίρνξν
πνπ έραζε ηελ φξαζή ηνπ φηαλ θαηεγφξεζε ηελ Διέλε θαη
ηελ μαλαβξήθε κε ηελ αλαίξεζε ηεο θαηεγνξίαο. Ζ ζέαζε
ηεο Διέλεο αλάγεηαη έηζη ζε ζεκαίλνπζα παξάκεηξν ηνπ
κχζνπ ηεο αθνχ, θαηά ηνλ Ζζίνδν (Ηνίεο, απ. 199, 2-3), ν
Μελέιανο πνπ θέξδηζε, σο ζχδπγφο ηεο, ηελ αζαλαζία (Οδ.
δ 561-569) ζέιεζε λα παληξεπηεί ηελ Διέλε ρσξίο λα ηελ
δεη, αθνχγνληαο κφλνλ ηα ιφγηα ησλ άιισλ γηα εθείλε (ζει.
84-90).
Σν βηβιίν επηρεηξεί λα ζπκβάιεη ζε κηα ζπλνιηθή ζεψξεζε ηεο
απνηχπσζεο ηνπ κχζνπ ηεο Διέλεο ζην έπνο θαη ζην δξάκα
επηκέλνληαο ζε ζεκεία πνπ δελ έρνπλ θαιπθζεί εξκελεπηηθά ή δελ
έρνπλ δερζεί ηειεζίδηθεο εξκελείεο. Ζ δίγισζζε έθδνζε επηρεηξεί
λα δηεπθνιχλεη έλαλ πην αλνηθηφ επηζηεκνληθφ δηάινγν.

11. Ομηπικά Δπιγπάμμαηα. Διζαγυγή, μεηάθπαζη, ζσόλια, Αζήλα
2007

Σα Οκεξηθά Δπηγξάκκαηα, ζχληνκα σο επί ην πιείζηνλ πνηήκαηα
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ζσδφκελνπο Βίνπο ηνπ Οκήξνπ
(εηδηθά ζηνλ ςεπδν-εξνδφηεην), θέξνληαη σο ad hoc πνηεηηθέο
ζπλζέζεηο ηνπ Οκήξνπ εκπλεπζκέλεο απφ ζπγθεθξηκέλα επεηζφδηα
ηεο εηθαδφκελεο δσήο ηνπ. Ζ παξνχζα έθδνζε επηρεηξεί λα θσηίζεη
πεξηζζφηεξν ηα επηγξάκκαηα απηά πνπ έκεηλαλ, ππφ κηα έλλνηα,
ζην πεξηζψξην ηεο εθδνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπρλά δειψλνπλ
κε ην πεξηερφκελφ ηνπο ηελ ηερλεηή έληαμή ηνπο ζηα βηνγξαθηθά
ζπκθξαδφκελα ζηα νπνία θηινμελνχληαη. ηφρνο ηεο έθδνζεο είλαη
αθφκε λα εμεηάζεη ηελ εξκελεπηηθή εκβέιεηα ησλ Δπηγξακκάησλ
θαη λα εμεξεπλήζεη ηελ ελδερφκελε εζσηεξηθή πνηεηηθή ηνπο.
 Ζ Δηζαγσγή ηνπ βηβιίνπ παξνπζηάδεη ηηο πεγέο πνπ ζψδνπλ
ηα Δπηγξάκκαηα, ην πεξηερφκελν ηνπ ςεπδν-εξνδφηεηνπ βίνπ
ηνπ Οκήξνπ πνπ απνηειεί ηελ πιεξέζηεξε πεγή, ζπλνπηηθή
έθζεζε ηεο ζχλζεζεο ηνπ επηθνχ θχθινπ θαη έλα ζχληνκν
δηάγξακκα ηεο ηζηνξίαο ηνπ νκεξηθνχ θεηκέλνπ θαηά ηελ
αξραηφηεηα θαη ηα λεφηεξα ρξφληα, ψζηε λα δηαθαλεί ε
ζρέζε ησλ νκεξνινγηθψλ απηψλ δεδνκέλσλ κε ην
πεξηερφκελν ησλ Οκεξηθψλ Δπηγξακκάησλ.

 Σν Δθδνηηθφ Τπφκλεκα επηζεκαίλεη ηηο βαζηθέο εθδφζεηο
πνπ πεξηέιαβαλ ηα Οκεξηθά Δπηγξάκκαηα απφ ην 1806 έσο
ην 2003.
 Ζ εμέηαζε ησλ 16 Δπηγξακκάησλ γίλεηαη κε ηελ παξάζεζε
ηνπ αξραηνειιεληθνχ θεηκέλνπ θάζε Δπηγξάκκαηνο πξψηα,
ηεο λενειιεληθήο απφδνζήο ηνπ ακέζσο έπεηηα θαη
ζπλνιηθά ησλ ζεκεηψζεσλ ζηε ζπλέρεηα. Οη ζεκεηψζεηο
αηηηνινγνχλ ηε κνξθή ηνπ θεηκέλνπ θαη ηελ επηινγή
δηαθφξσλ γξαθψλ πνπ πξνηηκήζεθαλ, θαηαγξάθνπλ ηελ
πξαγκάηεπζε ησλ επηκέξνπο πξνβιεκάησλ (θεηκεληθψλ,
εξκελεπηηθψλ ή άιισλ) απφ ηελ πξνγελέζηεξε βηβιηνγξαθία
θαη θαηαζέηνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπ ζπγγξαθέα γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ πνπ δελ έρνπλ
ηεζεί ή απαληεζεί ηθαλνπνηεηηθά. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη
ζηελ αλάδεημε κηαο εζσηεξηθήο πνηεηηθήο πνπ απνηειεί θαη
ηνλ ζπλεθηηθφ ηζηφ φισλ ησλ Δπηγξακκάησλ αλεμάξηεηα
απφ ηελ εηεξφηεηά ηνπο ή ηελ πξαγκαηηζηηθή εμάξηεζή ηνπο
απφ ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα ηνπ ςεπδν-εξνδφηεηνπ βίνπ˙
έκθαζε δίδεηαη αθφκε ζην «πνξηξαίην» ηνπ Οκήξνπ πνπ
επηρεηξνχλ λα ζπλζέζνπλ πξνβάιινληαο ζην πξφζσπφ ηνπ
έλα ζπκθπξκφ πνηεηηθήο ηδηνθπίαο θαη καληηθήο
δηνξαηηθφηεηαο, θαζψο θαη ζηε δηαθεηκεληθή ζρέζε ησλ
Δπηγξακκάησλ κε γεγνλφηα θαη αθεγήζεηο ησλ δχν
ζσδφκελσλ νκεξηθψλ επψλ.

12. Light and Darkness in Ancient Greek Myth and Religion, Lanham
2010 (επηκέιεηα ζε ζπλεξγαζία κε ηηο O. Levaniouk, Δ. Καξαθάληδα)

Δπηκέιεηα ηνπ βηβιίνπ πνπ πξνέθπςε απφ ην Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα
Light and Darkness in Ancient Greek and Roman Mythology and Religion
(Πάηξα 6-9.7.2007) κε εηδηθφηεξε επηκέξνπο ζπκβνιή ηνπ γξάθνληνο ζην

εζσηεξηθφ ηνπ. Σν πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ παξνπζηάδεηαη καδί κε ηελ
πεξηγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπκβνιήο ζηελ θαηεγνξία Β αξ. 43.

Β. ΑΡΘΡΑ Δ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ, ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΩΝ,
ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ

13. «Κηβσηόο: une approche. L‟idée de l‟arche dans la mythologie
hellénique» ζην Tropis 2, Πξαθηηθά ηνπ 2νπ Γηεζλνύο πκπνζίνπ
Ναππεγηθήο ζηελ Αξραηόηεηα, 26-30.8.1987, 101-110
Βαζίδεηαη ζηελ αλαθνίλσζε πνπ έγηλε ζην 2ν Γηεζλέο πκπφζην
Ναππεγηθήο ζηελ Αξραηφηεηα, Γειθνί, 26-30.8.1987. Παξνπζηάδνληαη νη
αθεγήζεηο γηα ηνλ θαηαθιπζκφ θαη ηελ θηβσηφ ζηηο καξηπξίεο πνπ
δηαζέηνπκε ζρεηηθά κε ηε ζνπκεξηαθή, ηε βαβπισληαθή θαη ηελ εβξατθή
εθδνρή, ε ζρέζε ηνπο κε αλάινγεο ειιεληθέο αθεγήζεηο, νη βαζηθέο
πεγέο θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ειιεληθψλ δηεγήζεσλ θαη ε ζεκαζία ηεο
«θηβσηνχ» θαη ηεο «ιάξλαθνο» ζηα θείκελα θαη ζε νξηζκέλεο
αγγεηνγξαθηθέο απεηθνλίζεηο.

14. «Οη εηξήλεο», Γηαβάδσ, 16.9.1987 (ηεχρνο αθηεξσκέλν ζηνλ
κεξν), 39-46
Αλαιχεηαη ε νκεξηθή εθδνρή ηνπ επεηζνδίνπ ησλ εηξήλσλ θαη ηα
κπζνγξαθηθά θαη εξκελεπηηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε απηήλ
ηελ εθδνρή.
Σν πιηθφ ηνπ άξζξνπ ζε ειαθξψο αλαζεσξεκέλε κνξθή έρεη πεξηιεθζεί ζην
δεκνζίεπκα 3 (θεθάιαηα 2 θαη 5)

15. «Ο κύζνο ηεο Θέηηδαο», Φηιόινγνο, Ηνχληνο 1987, 142-155
Μειέηε ησλ θηινινγηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε Θέηηδα, ν
ξφινο ηεο Θέηηδαο ζην πιέγκα ησλ ζρεηηθψλ κπζνινγηθψλ αθεγήζεσλ,
ε ζρέζε ηεο κε ην ζέκα ηνπ ὠθπκώξνπ Ἀρηιιέσο θαη ε αλάγλσζε ηνπ
κχζνπ ηεο σο πξνο ηηο έλλνηεο ηεο θπθιηθφηεηαο θαη ηνπ ρξφλνπ.

16. « Le mât du navire. Réalité et imaginaire en Grèce ancienne»,
Tropis 3, Πξαθηηθά ηνπ 3νπ Γηεζλνχο πκπνζίνπ Ναππεγηθήο ζηελ
Αξραηφηεηα, Αζήλα 1989, 123-134
Μειεηάηαη ν ἱζηόο σο ηκήκα ηνπ πινίνπ αιιά θαη σο επξχηεξε
γισζζηθή θαη ελλνηνινγηθή νληφηεηα ζηα θείκελα ηεο αξρατθήο
πνίεζεο, ε ζχλδεζε ηνπ ηζηνχ (θπξηνιεθηηθή θαη κεηαθνξηθή) κε ηηο
πνηθίιεο δηαζηάζεηο ηεο δσήο ζηελ αξραία ειιεληθή πφιε θαη
εμεηάδεηαη ε εξκελεπηηθή ακθηζεκία ηνπ σο πξνο ηε λαπηηθή θαη ηελ
πθαληηθή δξαζηεξηφηεηα (=θαηάξηη, αξγαιεηφο) θαζψο θαη ε έθθξαζε
απηήο ηεο ακθηζεκίαο εηδηθφηεξα ζηε δνκή ηεο Οδύζζεηαο.
Σν πιηθφ ηνπ άξζξνπ ζε ειαθξψο αλαζεσξεκέλε κνξθή έρεη πεξηιεθζεί ζην
δεκνζίεπκα 3 (θεθάιαην 5)

17. «The Spell of Orpheus», Metis VI, 1-2 (1991), 205-222
Αλαιχνληαη βαζηθά ζεκεία ηνπ κχζνπ ηνπ Οξθέα, ε παξνπζία ηνπ ζηα
θείκελα ηεο αξρατθήο επνρήο, ε θαηάβαζε ζηνλ Άδε, ην αίηην ηεο
θαηάβαζεο, ην κπζηθφ πξφζσπν ηεο Δπξπδίθεο, ε επηιεθηηθή ζρέζε ηνπ
νξθηζκνχ κε ηνλ δηνλπζηαθφ κχζν, ε έλλνηα ηεο ιεπθφηεηαο θαη ηεο
παηδηθφηεηαο ζηελ νξθηθή ζξεζθεπηηθή θίλεζε.

18. «Σν ζηελό ηεο θύιιαο θαη ν Οδπζζέαο. Δξκελεπηηθή
πξνζέγγηζε ζην θείκελν ηεο Οδύζζειαρ», Αξραηνινγία 38 (1991), 5057
Δμεηάδεηαη ε νδπζζεηαθή εθδνρή ηνπ πεξάζκαηνο απφ ηε θχιια θαη
ηε Υάξπβδε σο ηππηθφ θαη ζπγρξφλσο λεσηεξηθφ ζηνηρείν δηάβαζεο
ζηελνχ, ε ζρέζε κε ην ηαμίδη ηεο Αξγψο, ε έλλνηα ηνπ δηηηνχ θηλδχλνπ
θαη ε δεχηεξε δηάβαζε ηνπ ζηελνχ απφ ηνλ Οδπζζέα, ε γισζζηθή
απνηχπσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θχιιαο, ε έλλνηα ηνπ
«θχινπ»θαη ηεο «ειηθίαο» ζηελ πεξηγξαθή απηή θαη ε έληαμε ηνπ
επεηζνδίνπ ζηνλ νδπζζεηαθφ ρψξν θαη ρξφλν.
Σν πιηθφ ηνπ άξζξνπ ζε ειαθξψο αλαζεσξεκέλε κνξθή έρεη πεξηιεθζεί ζην
δεκνζίεπκα 3 (θεθάιαην 3)

19. «Kéleuste, aulète, triéraulète. Son musical et manoeuvres de
bateaux», Tropis 4, Πξαθηηθά ηνπ 4νπ Γηεζλνχο πκπφζίνπ Ναππεγηθήο
ζηελ Αξραηφηεηα, Αζήλα 1991, 5-17
Δμεηάδεηαη ν ξφινο ηνπ θειεπζηή θαη ηνπ απιεηή ζηα πινία φπσο
δηαθαίλεηαη ζηα θείκελα ζε θπξηνιεθηηθή θαη κεηαθνξηθή ζεκαζία, ε
ρξήζε ηνπ ξπζκνχ θαη ηνπ κέινπο ζηε λαπζηπιντα θαη ζηελ θσπειαζία,
ε «ηδηφηεηα» θαη ην «επάγγεικα» ηνπ θειεπζηή θαη ηνπ ηξηεξαχιε.

20. «Ὄξγηα ἀπόξξεηα. Quelques remarques sur les rites des
Plyntéries», Kernos 5 (1992), 27-39
Σν δεκνζίεπκα αλαιχεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θαηαγξάθνπλ νη γξαπηέο
καξηπξίεο γηα ηα Πιπληήξηα (θαη ηα Καιιπληήξηα), ηειεηέο γηα ηηο νπνίεο
δηαζέηνπκε ειάρηζηε βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε, εμεηάδεη ηελ έλλνηα ησλ
απαγνξεπηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα Πιπληήξηα θαζψο θαη
ηα ηζηνξηθά θαη κπζηθά δεδνκέλα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηειεηή ησλ
Πιπληεξίσλ θαη ειέγρεη ηε βαζηκφηεηα ησλ καξηπξηψλ απηψλ ζε ζρέζε
κε ηελ πνκπή θαη ην ινπηξφ ηνπ αγάικαηνο ηεο Αζελάο ζηε ζάιαζζα.

21. «Poseidon Erechtheus and Erechtheis Thalassa» ζην ηφκν Ancient
Greek Cult Practice from the Epigraphical Evidence, Stockholm 1994,
123-130
Σν δεκνζίεπκα απηφ επηρεηξεί λα θσηίζεη ηηο επηγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ ηδηφηππε ιαηξεπηηθή ζχιιεςε ηνπ Πνζεηδψλα Δξερζέα θαη
ζπλδένπλ δχν πξφζσπα κε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ αζελατθή ιαηξεία.
Αλαιχνληαη: ε ζρέζε ησλ επηγξαθψλ κε ηα θηινινγηθά θαη ηζηνξηθά
δεδνκέλα θαη ηηο ιαηξείεο ηνπ Δξερζείνπ, ε αληίιεςε γηα ηελ ἐξερζείδα
ζάιαζζα ζηελ Αθξφπνιε θαη ε εξκελεία ηεο, ηα δεδνκέλα πνπ καο
νδεγνχλ ζηε ρξνλνιφγεζε απηήο ηεο ιαηξείαο, θαζψο θαη ε ζρέζε ηνπ
Πνζεηδψλα, ηνπ Δξερζέα θαη ηνπ Πνζεηδψλα-Δξερζέα κε ηελ ηζηνξία θαη
ηελ ηδενινγία ηεο Αζήλαο ησλ θιαζηθψλ ρξφλσλ.

22. «Σν λεζί ηνπ Αηόινπ», εκείν 3 (1995), 14-25

Μειεηάηαη ην επεηζφδην ηνπ Αηφινπ θαη ε ελ κέξεη ππνηηκεκέλε ζέζε ηνπ
ζηε δνκή ηεο Οδύζζεηαο. Δπηζεκαίλνληαη ηα ζηνηρεία ηεο πξναλαγγειίαο
θαη ηεο κηθξνγξαθίαο πνπ αληρλεχνληαη ζην επεηζφδην ηνπ Αηφινπ ζε
ζρέζε κε κείδνλα ζέκαηα ηεο Οδύζζεηαο, ην ζέκα ηεο θηινμελίαο ηνπ
Αηφινπ πνπ εγθηβσηίδεηαη ζην κείδνλ ζέκα ηεο θηινμελίαο ηνπ Αιθίλννπ,
ε έλλνηα ηνπ αζθνχ θαη ε επξχηεξε ζεκεηνινγία ηνπ θαη ην ζέκα ησλ
επαλαιακβαλφκελσλ αλαρσξήζεσλ απφ ην ίδην ζεκείν, θαζνξηζηηθή
ηδηαηηεξφηεηα ηνπ νδπζζεηαθνχ λφζηνπ.
Σν πιηθφ ηνπ άξζξνπ έρεη πεξηιεθζεί ζην δεκνζίεπκα 3 (θεθάιαην 1)

23. «Λίλνλ Καξπάζηνλ. Mystère et réalité», Travaux de la Maison de
l’Orient 25 (1996), 61-67
Σν δεκνζίεπκα εμεηάδεη ηελ πξνέιεπζε ηνπ πιηθνχ απφ ηελ νπνία ήηαλ
θαηαζθεπαζκέλε ε «ζξπαιιίο» ηεο ιπρλίαο ηεο Αζελάο ζην Δξερζείν κε
βάζε ηηο καξηπξίεο ηνπ Παπζαλία. Αλαιχνληαη νη πεγέο πνπ ζπλδένπλ ην
πιηθφ απηφ κε ηελ θππξηαθή Καξπαζία θαη ηηο ίλεο ακηάληνπ θαζψο θαη
ην ηδενινγηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην ηεο επνρήο πνπ επηβάιιεη ηε
ζχλδεζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ αζελατθή Αθξφπνιε.

24. «Le départ de l‟île de Calypso. Quelques remarques sur le texte
de l‟Odyssée», Kernos 9 (1996), 271-279
ην δεκνζίεπκα επηρεηξείηαη κία αλαιπηηθή εμέηαζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο
ξαςσδίαο ε ζε ζρέζε κε κείδνλα δεηήκαηα ηεο νδπζζεηαθήο
βηβιηνγξαθίαο, ηε δεχηεξε ζπλέιεπζε ησλ ζεψλ, ηελ απφθαζε ησλ ζεψλ
θαη ηελ θεηκεληθή απνηχπσζή ηεο ζην κήλπκα ηνπ Δξκή, ηε ζεκαζία θαη
ηηο ηδηαίηεξεο απνρξψζεηο ηνπ ξήκαηνο πέκπσ, ηελ έλλνηα ηεο πνκπῆο θαη
ηελ ακθηζεκία ησλ εθθξάζεσλ θαη ησλ ινγνηχπσλ πνπ πηνζεηεί ην
θείκελν.
Σν πιηθφ ηνπ άξζξνπ ζε λενειιεληθή κεηαθνξά έρεη πεξηιεθζεί ζην δεκνζίεπκα 3
(θεθάιαην 4)

25. «Π. Λεθαηζά, „Ἡζηόδνπ‟ Ἀζπìρ Ἡπακλέοςρ», Οπηνπία 20 (1996)
(αθηέξσκα ζηνλ Π. Λεθαηζά), 127-130
Σν ζχληνκν απηφ άξζξν επηρεηξεί κηα λεθάιηα θαη ηζηνξηθά ππνςηαζκέλε
απνηίκεζε ηεο έθδνζεο πνπ έθαλε ν Π. Λεθαηζάο ην 1939 (κε
λενειιεληθή κεηάθξαζε θαη επηιεθηηθφ ζρνιηαζκφ) ελφο έξγνπ πνπ ε
αξραία παξάδνζε δηέζσζε κε ην φλνκα ηνπ Ζζηφδνπ.

26. «Πίλδαξνο θαη Ρόδνο. Ο 7νο Οιπκπηόληθνο» ζηνλ ηφκν Ρόδνο: 24
αηώλεο, Αζήλα 1996, 156-169
Σν δεκνζίεπκα εμεηάδεη ηα ζέκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ 7ν
Οιπκπηφληθν ηνπ Πηλδάξνπ ζε ζρέζε κε ην κπζηθφ ππφζηξσκα ησλ
παξαδφζεσλ γηα ηε Ρφδν θαη ηα ζπλδέεη κε ηζηνξηθά δεδνκέλα πνπ
πξνζδηνξίδνπλ ηε Ρφδν ή/θαη αλαθέξνληαη ζην δηάζεκν Ρφδην αζιεηή
Γηαγφξα. Μέζα απφ ηε ρξήζε ησλ κπζηθψλ παξαδεηγκάησλ πνπ
ρξεζηκνπνηεί ν Πίλδαξνο, δηαθαίλεηαη ε ηάζε ελφο έκκεζνπ
παξαιιειηζκνχ ηεο Ρφδνπ κε ηε Γήιν κε απψηεξν ζηφρν, κέζα απφ ηε
κπζηθή απηή παξαιιειία, λα πεξηβιεζεί ε πξψηε ην ηεξφ θαζεζηψο πνπ
πεξηβάιιεη ηε δεχηεξε.

27. «‟ῼνγνλία. Αξηζηνθάλνπο Ὄπνιθερ, 697-707» ζηνλ ηφκν Α.
Σζαθκάθεο-Μ. Υξηζηφπνπινο (επηκ.), Ὄξληζεο. Όςεηο θαη αλαγλώζεηο
κηαο αξηζηνθαληθήο θσκσδίαο, Αζήλα 1997, 53-68
Ο ηφκνο πεξηιακβάλεη ηα Πξαθηηθά ηνπ νκφηηηινπ πκπνζίνπ πνπ
δηνξγαλψζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ θαη ηνλ Θεαηξηθφ
Οξγαληζκφ Κχπξνπ (15.10.1995). ηφρνο ηνπ πκπνζίνπ ήηαλ λα
παξνπζηαζηνχλ θάπνηεο έγθπξεο επηζηεκνληθέο απφςεηο, παξαδνζηαθέο ή
λεσηεξηθέο, ζρεηηθά κε ην θείκελν, ηα ηζηνξηθά θαη εξκελεπηηθά
δεηήκαηα θαη ηε ζθεληθή απφδνζε ηνπ έξγνπ. πκκεηείραλ νη Ν.
Υνπξκνπδηάδεο («Ζξαθιήο αδεθάγνο»), H.-D. Blume («Music in
Aristophanes’ Birds»), Α. Σζαθκάθεο («Καηαζθεπάδνληαο ην ζεαηή ησλ
Οξλίζσλ»), N. Dunbar (Editing Birds: Problems and Perspectives), Γ.
Βαξβέξεο («Πξνβιήκαηα κηαο επίδνμεο κεηαθξαζηηθήο πηήζεο»), Φ.
Μαλαθίδνπ («Ζ πξφζιεςε ηεο αξηζηνθαληθήο θσκσδίαο θαη νη
ρεηξνηέρλεο»), Φ. Καθξηδήο («Παξάδνζε θαη πξσηνηππία ζηε ζεκαηηθή
ηνπ Αξηζηνθάλε»), Η. Σατθάθνο («Παιίκςεζηνλ ησλ Οξλίζσλ») θαη Μ.

Υξηζηφπνπινο («’ῼνγνλία. Αξηζηνθάλνπο Ὄξληζεο, 697-707»). ην
δεκνζίεπκα απηφ, πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηνπο 11 πξψηνπο ζηίρνπο ηεο
Παξάβαζεο ησλ Οξλίζσλ, εμεηάδνληαη αλαιπηηθά ηα νξθηθά
θνζκνγνληθά ζηνηρεία πνπ αμηνπνηνχληαη ή/θαη παξσδνχληαη απφ ηνλ
Αξηζηνθάλε ζηελ Παξάβαζε γηα λα ππνζηεξίμνπλ ην ζεκαηηθφ ππξήλα
ηνπ έξγνπ. Δμεηάδεηαη αθφκε ε παξνπζία άιισλ νξθηθψλ ζηνηρείσλ ζην
ζχλνιν ηεο θσκσδίαο απηήο θαη επηρεηξείηαη ε ζχλδεζε ηνπ έξγνπ κε
ζέκαηα θαη αθεγήζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζην πιαησληθφ πκπόζηνλ. Σν
δεκνζίεπκα ζπληζηά κηα πξψηε πξνζέγγηζε ζην ζέκα ε νπνία
επηρεηξήζεθε ην 1995, ππεξθαιχπηεηαη φκσο ζήκεξα απφ ην δεκνζίεπκα
43 πνπ εμεηάδεη ην θείκελν απηφ ππφ ην θσο ησλ λεφηεξσλ δεδνκέλσλ.

28. «Οκεξηθή θαη Θνπθπδίδεηα ζάιαζζα. Παξαηεξήζεηο ζηελ
«Αξραηνινγία» ηνπ Θνπθπδίδε», Σα Ιζηνξηθά 27 (1997), 419-428
ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα δείμεη ην κέγεζνο θαη ηε ζεκαζία ηνπ
Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ ν Θνπθπδίδεο πξνηάζζεη, σο γλσζηφλ, ζην
έξγν ηνπ κηα ζπλνπηηθή επηζθφπεζε ησλ ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ ηεο
παιαηφηεξήο ηνπ ειιεληθήο ηζηνξίαο («Αξραηνινγία»). ηα γεγνλφηα
απηά πεξηιακβάλεη ηε ζαιαζζηλή θπξηαξρία ηνπ Μίλσα θαη ηνλ ηξσηθφ
πφιεκν πξνζπαζψληαο λα αληηιεθζεί ηα γεγνλφηα απηά ζηελ
αληηθεηκεληθή ηνπο δηάζηαζε θαη φρη ζηελ πνηεηηθή ή κπζνγξαθηθή
απεηθφληζή ηνπο. Σν ζηνηρείν ηεο λαπηηθήο δχλακεο (ζε ζπλδπαζκφ κε
ηελ αχμεζε ηνπ πινχηνπ) αλαιχεηαη θαη αμηνπνηείηαη απφ ην Θνπθπδίδε
σο δεδνκέλν πνπ νδεγεί ζε κεγαιχηεξε ηζρχ πφιεσλ θαη επξχηεξεο
ζπζπεηξψζεηο θνηλσληθνχ θαη εζληθνχ ραξαθηήξα. Με βάζε ηα ζεκεία
πνπ αλαθέξζεθαλ, ην δεκνζίεπκα εμεηάδεη ηα νκεξηθά δεδνκέλα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε ζάιαζζα θαη ηελ απνηίκεζή ηνπο απφ ην Θνπθπδίδε.
Ηδηαίηεξα εζηηάδεη ζηελ εηδηθφηεξε ρξήζε ηνπ ηιηαδηθνχ λεῶλ θαηαιόγνπ
θαη ηελ αληίιεςε πεξί «κεγέζνπο» πνπ δηακνξθψλεη θαη πξνηείλεη σο
έγθπξε ν Θνπθπδίδεο απφ ηελ εμέηαζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ.

29. «Nostos by Sea and Poetic Structure in the Odyssey», Eranos.
Proceedings of the 9th International Symposium on the Odyssey, Ithaca
2001, 93-105
Σν δεκνζίεπκα εμεηάδεη νξηζκέλεο παξαδεηγκαηηθέο απνηππψζεηο
λφζησλ ζηελ Οδύζζεηα, πξνεθηείλνληαο θαη εμεηδηθεχνληαο νξηζκέλεο

πξνζεγγίζεηο ηνπ δεκνζηεχκαηνο 3. Με ηελ έθθξαζε «ζαιαζζηλφο
λφζηνο» λνείηαη ε δηα ζαιάζζεο επηζηξνθή ζε έλαλ ηφπν πνπ νξίδεηαη σο
αθεηεξία ελφο ηαμηδηνχ αλεμάξηεηα απφ ην ζθνπφ απηνχ ηνπ ηαμηδηνχ.
Δμεηάδνληαη πξψηα νη ηέζζεξηο δηεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επηζηξνθή
ηνπ Οδπζζέα ζηνλ ίδην ζηαζκφ απφ φπνπ μεθίλεζε θαη απφ φπνπ θαιείηαη
λα μαλαθχγεη (Σέλεδνο-Σξνία, λεζί ηνπ Αηφινπ, λεζί ηεο Κίξθεο, ζηελφ
ηεο θχιιαο θαη ηεο Υάξπβδεο). Σν ζέκα ηνπ ηδηφηππνπ απηνχ λφζηνπ,
δειαδή ηεο επαλφδνπ ζηνλ ίδην ηφπν, δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί
απιψο σο κηα κνξθή ληνπκπιέηαο ή σο ηερληθή αθεγεκαηηθήο
επηβξάδπλζεο. Φαίλεηαη κάιινλ λα ππεξεηεί, λα ειέγρεη θαη λα
ππνλνκεχεη ηελ ηδέα ηνπ λφζηνπ κε έλαλ λφζην εηξσληθφ πνπ πξνηείλεη
σο πξννξηζκφ ηελ ίδηα θαη ζπγρξφλσο κηα ρεηξφηεξε αθεηεξία.
ηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαη:
 Ο λφζηνο ηνπ Αγακέκλνλα, πξν-νδπζζεηαθή, πηζαλφηαηα, επηθή
αθήγεζε, ζρεηηθά κε ηνλ νπνίν εθθξάδεηαη ε ππφζεζε φηη ην ζέκα
ηεο έξηδαο κεηαμχ ησλ Αηξεηδψλ (γ 132-136) απερεί ίζσο ην
κείδνλ ζέκα ηεο κήληδνο ζηελ Ιιηάδα, φηη εηζάγεηαη σο αίηην γηα ηε
ρσξηζηή επηζηξνθή ησλ Αηξεηδψλ ζηελ Διιάδα θαη φηη, αλ δελ
απνηεινχζε ήδε ηφπν ζην πξν-νδπζζεηαθφ έπνο γηα ηνλ
Αγακέκλνλα, επηλνείηαη ζθφπηκα απφ ηνλ πνηεηή ηεο Οδύζζεηαο
 Ο λφζηνο ηνπ Σειέκαρνπ πνπ, σο αθεγεκαηηθή αθεηεξία έρεη
δηπιφ πφιν αλαθνξάο: ην λφζην ησλ κλεζηήξσλ θαη ην λφζην ηνπ
Οδπζζέα φπνπ ην ζέκα ηεο έιιεηςεο πινίσλ αλάγεηαη ζε
γεληθφηεξν αθεγεκαηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηεί ν πνηεηήο γηα
ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ
 Ο λφζηνο ηνπ Οδπζζέα πνπ κέζα απφ ηελ ακθηζεκία ηνπ «ηζηνχ»
ππνβάιεη ηε δπλαηφηεηα κηαο νκφινγεο πξνψζεζεο ηεο πινθήο
απφ ηε δξάζε ηνπ Οδπζζέα θαη ηεο Πελειφπεο
 Ο λφζηνο ηνπ Οδπζζέα σο πξνο ηελ εμηζηφξεζε ηνπ ηξσηθνχ
θιένπο ηνπ κέζα ζηελ Οδύζζεηα. Ζ αθήγεζε ηνπ θιένπο είλαη
νξγαλσκέλε έηζη ψζηε φζν, ζηνλ αληηθεηκεληθφ ρξφλν ηεο
αθήγεζεο, ν λφζηνο ηνπ Οδπζζέα ηνλ νδεγεί πξνο ηελ Ηζάθε, ηφζν
ε θήκε ηνπ ηνλ νδεγεί πίζσ, εθεί απφ φπνπ μεθίλεζε θαη φπνπ
ζπληειέζηεθαλ φια ηα ηξσηθά ηνπ θαηνξζψκαηα, δεκηνπξγψληαο
έλαλ άιιν λφζην, πνηεηηθφ, ηνλ λφζην ηνπ νδπζζεηαθνχ θιένπο
πνπ νδεγεί ζηελ Σξνία.

30. «Ships and Trips in the Odyssey», Tropis 6 (2001), 143-151
Βαζίδεηαη ζε αλαθνίλσζε ζην 6ν Γηεζλέο πκπφζην Ναππεγηθήο ζηελ
Αξραηφηεηα (Λακία, 26-30.8.1996). Πξφθεηηαη γηα δεκνζίεπζε ζηα

αγγιηθά πιηθνχ πνπ έρεη ελ πνιινίο αλαιπζεί θαη ζην δεκνζίεπκα 3 (ζει.
13-26) θαη αθνξά ηηο ζαιαζζηλέο δηαδξνκέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ
Οδχζζεηα θαη ην ξφιν ησλ πινίσλ σο κέζνπ νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο
εμνπζίαο.

31. «Discours odysséen de Protée. Narrations traditionnelles et
innovations narratologiques», Kernos 16 (2003), 35-41
Σν δεκνζίεπκα κειεηάεη ηε ιεηηνπξγία ησλ απνθαιχςεσλ ηνπ Πξσηέα
πξνο ηνλ Μελέιαν κέζα ζην αθεγεκαηηθφ ζρήκα ηεο Οδύζζεηαο θαη ηηο
ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηηο απνθαιχςεηο απηέο θαη ζην κπζηθφ
πξφζσπν ηνπ Πξσηέα, κε ζηφρν λα δηαθαλνχλ νη αθεγεκαηηθέο
πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζπλδένπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο απνθαιχςεηο κε ην
ζπγθεθξηκέλν κπζηθφ πξφζσπν θαη πιαίζην. Δμεηάδνληαη κε ηε ζεηξά:
 Ζ ζπλάληεζε Μελέιανπ-Πξσηέα ζην θείκελν ηεο Οδύζζεηαο
 Ζ θχζε θαη ην πεξηερφκελν θαζεκηάο απφ ηηο ελλέα απνθαιχςεηο
(νη δχν πξψηεο αθνξνχλ ηελ αηηία ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ
Μελέιανπ ζηε Φάξν θαη ηνλ ηξφπν εμεπκεληζκνχ ησλ ζεψλ γηα
ηελ άξζε ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ, νη ππφινηπεο επηά ην λφζην ησλ
εξψσλ ηεο Σξνίαο, πξψηα ησλ λεθξψλ (εηδηθφηεξα ηνπ Αίαληα
ηνπ Λνθξνχ θαη ηνπ Αγακέκλνλα) έπεηηα ησλ δσληαλψλ (ηνπ
Οδπζζέα θαη, ηέινο, ηνπ Μελέιανπ ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεηαη θαη
ν κειινληηθφο απαζαλαηηζκφο).
 Σα δεδνκέλα ηεο αθήγεζεο πνπ ζρεηίδνληαη εηδηθφηεξα κε ηελ
ηνπνγξαθηθή θαη θαληαζηαθή ιεηηνπξγία ηεο Αηγχπηνπ
 Σν πξφζσπν ηεο Δηδνζέαο θαη ε ελδνθεηκεληθή θαη δηαθεηκεληθή
αθεγεκαηηθή ηνπ ιεηηνπξγία (Λεπθνζέα-Δηδψ/Θενλφε)
 Ζ κνξθή ηνπ Πξσηέα ζηελ εηθαδφκελε πξν-νκεξηθή παξάδνζε,
ε ζρέζε ηνπ κε ηελ Αίγππην θαη ηε Υαιθηδηθή, ε ηδηφηεηα ησλ
πνιιαπιψλ κεηακνξθψζεσλ, ε αληηζηηθηηθή ζρέζε ηνπ κε ηνλ
νδπζζεηαθφ Σεηξεζία, ε ζρέζε ηνπ κε ηνλ εμσηεξηθφ αθεγεηήπνηεηή ηεο Οδύζζεηαο θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ σο θνξέα
εμσ-νδπζζεηαθψλ επηθψλ αθεγήζεσλ ησλ νπνίσλ εμαζθαιίδεη
ηελ ηδαληθή ελδν-νδπζζεηαθή κεηακφξθσζε

32. «Οη απνθαιύςεηο ηνπ Πξσηέα. Οδύζζεια δ 351-586», Φηινινγηθή
78.1 (2002), 17-21

πληεηκεκέλε απφδνζε ηνπ δεκνζηεχκαηνο 31 ζηα ειιεληθά (κε βάζε
ζρεηηθή εηζήγεζε ζην «ΗΣ εκηλάξην Οκεξηθήο θαη Οδπζζεηαθήο
Φηινινγίαο», Κέληξν Οδπζζεαθψλ πνπδψλ, Ηζάθε, Αχγνπζηνο 2001)

33. «Παξάζηαζε πινίνπ θαη θύιιαο ζε όζηξαθν ηεο ζπιινγήο Υάξε
Σδάια», Αξραηνινγία 93 (2004), 111-116
Πξφθεηηαη γηα ηε δεκνζίεπζε ελφο νζηξάθνπ ηεο ζπιινγήο Υ. Σδάια απφ
αγγείν ηνπ ηέινπο ηνπ 1νπ ή ησλ αξρψλ ηνπ 2νπ αηψλα κ.Υ. κε παξάζηαζε
κνξθήο ηεο νπνίαο ηα ηππνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα ηελ
ηαπηίζνπλ κε ηε θχιια. Ζ παξάζηαζε παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά
ζην 7ν Γηεζλέο πκπφζην Ναππεγηθήο ζηελ Αξραηφηεηα (Πχινο, 2630.8.1999) κε ηίηιν «Representation of a Ship and Skylla on a Vasefragment from the Harry Tzalas Collection». Με βάζε ηα αξραηνινγηθά
δεδνκέλα (γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ νπνίσλ δεηήζεθε ε ζπλδξνκή ησλ θθ.
Μ. Σηβέξηνπ, Α. Μνπζηάθα, Υ. Μπνπιψηε, Β. Μαραίξα, Μ. Κχξθνπ) ην
δεκνζίεπκα επηρεηξεί λα θαηαηάμεη ηε ζπγθεθξηκέλε παξάζηαζε ζηελ
ηππνινγία ηεο επνρήο, φπσο απηή νξίδεηαη αθελφο απφ ηε γλσζηή
αθήγεζε ηεο Οδύζζεηαο θαη αθεηέξνπ απφ ηελ αηζζεηηθή ησλ ρξφλσλ ηεο
δεχηεξεο ζνθηζηηθήο ζηελ νπνίαλ αλήθεη ρξνλνινγηθά θαη ζηελ νπνίαλ
εληάζζνληαη θαη άιιεο παξαζηάζεηο ξσκατθψλ αγγείσλ ραξαθηεξηζηηθφ
δείγκα ησλ νπνίσλ κειέηεζε ην 1978 ν L. Casson. ηα δεδνκέλα ηεο
αηζζεηηθήο απηήο πξέπεη, θαηά ην δεκνζίεπκα, λα ζπλππνινγηζηεί θαη
έλα ηδηαίηεξν πνιηηηζηηθφ θαη παηδεπηηθφ θιίκα πνπ ζπλδέεηαη εηδηθφηεξα
κε ηελ παγίσζε πεξηπεηεησδψλ ζαιαζζηλψλ αθεγήζεσλ ζηα
κπζηζηνξήκαηα επξείαο δηάδνζεο ησλ πξψησλ απηνθξαηνξηθψλ ρξφλσλ.

34. «Οη Οκεξηθνί Ύκλνη θαη ν Ύκλνο Δἰρ Ἑπμῆν», ζηνλ ηφκν Η πνίεζε
ησλ Ύκλσλ, Πξαθηηθά Δηθνζηνύ Σέηαξηνπ πκπνζίνπ Πνίεζεο,
Παλεπηζηήκην Παηξψλ 2-4.7.2004, Πάηξα 2005, 30-43
Σν δεκνζίεπκα επηρεηξεί λα παξνπζηάζεη ηελ ηδηαίηεξε ζέζε ην
Οκεξηθνχ Όκλνπ Δἰο Ἑξκῆλ κέζα ζηε ζπιινγή ησλ Οκεξηθψλ Όκλσλ.
Ηδηαίηεξα αλαιχνληαη
 Σν είδνο θαη ε ιεηηνπξγία ησλ Οκεξηθψλ Όκλσλ
 Σν πεξηερφκελν ηνπ Οκεξηθνχ Όκλνπ Δἰο Ἑξκῆλ
 Θέκαηα δνκήο θαη αθήγεζεο πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο επηινγέο ηνπ
πεξηερνκέλνπ

 Μπζνγξαθηθά θαη ζξεζθεηνινγηθά ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη
θπξίσο κε ηελ πξνειιεληθή ιαηξεία ηνπ Δξκή θαη ην ζέκα ηεο
θινπήο ησλ ηεξψλ αγειάδσλ πνπ πξαγκαηεχεηαη ν Όκλνο
 Σν ζέκα ηεο επηλφεζεο ηεο ιχξαο πνπ νπζηαζηηθά εμεηδηθεχεηαη
ζηελ επηλφεζε ελφο ηχπνπ ερείνπ
 Ζ δηαθνξεηηθή «πνηφηεηα» κνπζηθήο γλψζεο ζηνλ Δξκή θαη ζηνλ
Απφιισλα, επηθαλεηαθήο θαη «πξαθηηθφηεξεο» ζηνλ πξψην,
βαζηάο θαη «ζεσξεηηθφηεξεο» ζηνλ δεχηεξν
Σν δεκνζίεπκα εζηηάδεη ακεζφηεξα ζηε ζπλζεηηθή θαηαγξαθή ησλ
δεδνκέλσλ θαη ιηγφηεξν ζηελ αλαιπηηθή πξαγκάηεπζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ
ηνπο.

35. «Αὔιεηνο ζύξα et culte religieux. La rencontre du public et du
privé», Kernos 19 (2006), 303-312
Σν δεκνζίεπκα εμεηάδεη θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζην
ζξεζθεπηηθφ πιαίζην ηεο αξρατθήο θαη ηεο θιαζηθήο επνρήο θαη
ζπλδένληαη κε ηελ «αὔιεηνλ ζχξαλ» πνπ ρσξίδεη ηνλ ηδησηηθφ ρψξν ηνπ
νίθνπ απφ ηνλ δεκφζην ρψξν ηεο πφιεο. Σα ζηνηρεία απηά εξεπλψληαη ζε
ηξία αληηπξνζσπεπηηθά θείκελα ηεο αξραηνειιεληθήο γξακκαηείαο πνπ
αθνξνχλ ην πνιιαπιά ζεκαηνδνηεκέλν απηφ ζχλνξν: ην 6ν βηβιίν ηνπ
Ζξνδφηνπ, ηνλ 1ν Νεκεόληθν ηνπ Πηλδάξνπ θαη ηνλ Οκεξηθφ Όκλν Δἰο
Ἑξκῆλ. Αξρηθά εμεηάδεηαη ε ζεκαζία ηνπ φξνπ κε βάζε ηηο αξραηφηεξεο
ζσδφκελεο (=νκεξηθέο) αιιά θαη γεληθφηεξα ηηο ιεμηθνγξαθηθέο
καξηπξίεο θαη ζηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζηηο ηξεηο θεηκεληθέο
αθεγήζεηο. ηελ πξψηε απφ απηέο (Ζξφδ. 6. 61-71) πεξηγξάθεηαη ε
ηζηνξία γηα ηελ ακθηζβεηνχκελε βαζηιηθή θαηαγσγή ηνπ Γεκάξαηνπ
πνπ, θαηά ηε καξηπξία ηεο κεηέξαο ηνπ, γελλήζεθε είηε απφ ηνλ
Αξίζησλα είηε απφ ηνλ ήξσα Αζηξάβαθν (ην ηεξφ ηνπ νπνίνπ βξηζθφηαλ
πιάη ζηελ αὔιεηνλ ζχξαλ ηνπ ζπηηηνχ) αθνχ ε ίδηα ε κεηέξα,
μεγειαζκέλε, θνηκήζεθε δηαδνρηθά θαη κε ηνπο δχν ηε λχρηα ηεο
ζχιιεςεο ηνπ παηδηνχ. Ζ δηπιή απηή αλαγσγή ηεο παηξφηεηαο ζρεηίδεηαη
κε ην ζπαξηηαηηθφ θαζεζηψο ηεο δηπιήο βαζηιείαο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ
ηδηφηεηα ηνπ Αζηξάβαθνπ, πξνζηάηε ησλ εκηνλνδεγψλ, αιιά θαη κε ηελ
επξχηεξε ζεκεηνινγία κηαο κηθηήο θαηαγσγήο πνπ ζπκβνιίδεηαη απφ ηνλ
εκίνλν ζχκθσλα θαη κε ην εξνδφηεην παξάιιειν ηεο θαηαγσγήο ηνπ
Κχξνπ (1. 55, 99). Ζ δεχηεξε αθήγεζε πνπ αθνξά έλα δηάζεκν παηδηθφ
ζξπινχκελν θαηφξζσκα ηνπ Ζξαθιή, ηε ζαλάησζε ησλ δχν θηδηψλ πνπ
απείιεζαλ ηε δσή ηνπ, θηινμελείηαη ζηνλ 5ν πηλδαξηθφ Νεκεφληθν, φπνπ

ν πνηεηήο δειψλεη ηελ παξνπζία ηνπ κπξνζηά ζηελ αὔιεηνλ ζχξαλ ηνπ
ζπηηηνχ ηνπ Υξφκηνπ ηε λίθε ηνπ νπνίνπ θαιείηαη λα εμπκλήζεη. Σέινο, ε
ηξίηε αθήγεζε αθνξά ηε ζπλάληεζε ηνπ Δξκή κε ηε ρειψλα πνπ ζα ηνπ
πξνκεζεχζεη ην ερείν ηεο ιχξαο ηνπ ζηνλ Οκεξηθφ Όκλν, ζπλάληεζε
πνπ ηνπνζεηείηαη θαη απηή ζην ζεκείν ηεο «αὐιείνπ ζχξαο». Σν ζεκείν
απηφ γίλεηαη έηζη ην δηάκεζν κέζα απφ ην νπνίν εηζέξρεηαη ζην
εζσηεξηθφ ηνπ νίθνπ έλα ζηνηρείν ηεο δεκφζηαο ζξεζθεπηηθήο δσήο ην
νπνίν ζηε ζπλέρεηα «επηζηξέθεη» ζην δεκφζην ρψξν. ην δηάζηεκα ηεο
παξακνλήο ηνπ φκσο, ζην εζσηεξηθφ ηνπ ηδησηηθνχ ρψξνπ, ην ζηνηρείν
απηφ ηεο δεκφζηαο δσήο γίλεηαη αθνξκή λα ζπληειεζηεί κηα νηθεηνπνίεζή
ηνπ απφ ηνλ ηδησηηθφ ρψξν πνπ απνβαίλεη επσθειήο γηα ην άηνκν θαη φρη
γηα ηελ θνηλφηεηα, θάηη πνπ, ηνπιάρηζηνλ ζηα κλεκνλεπφκελα θεηκεληθά
παξαδείγκαηα (Ζξφδνηνο, Πίλδαξνο, Οκεξηθφο Όκλνο εἰο Ἑξκῆλ),
επαιεζεχεηαη εληππσζηαθά.

36. Οκεξηθνί λεθξηθνί ζξήλνη. Ιλιάδορ Ω 697-804. Μαξηπξίεο θαη
εξκελείεο, Αξραηνγλσζία 2006-7, 55-68
Σν δεκνζίεπκα βαζίδεηαη ζε αλαθνίλσζε πνπ έγηλε ζην Γηεζλέο
πκπφζην Νεθξνπόιεηο - ήκαηα. Σαθηθέο πξαθηηθέο θαη παξαδόζεηο ηεο
Μεζνγείνπ από ην 1100 π.Χ. έσο ην 400 κ.Χ. (Ρφδνο 24-28 Ηνπλίνπ 2000).
Δμεηάδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη γηα ην ζξήλν κε αθνξκή ηηο
λεθξηθέο ηηκέο πξνο ηνλ Έθηνξα ζην Ω ηεο Ιιηάδαο. Έκθαζε απνδίδεηαη
ζηε ζχλζεζε θαη ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ γφσλ πνπ εθθέξνληαη απφ ηελ
Αλδξνκάρε, ηελ Δθάβε θαη ηελ Διέλε, ζην πεξηερφκελφ ηνπο θαη ζηελ
αθεγεκαηηθή θαη ζεκεηνινγηθή ηνπο ιεηηνπξγία. Σν ηκήκα πνπ αθνξά ηε
ζπκκεηνρή ηεο Διέλεο ζηνλ ζξήλν γηα ηνλ Έθηνξα, ειαθξψο
ηξνπνπνηεκέλν, έρεη πεξηιεθζεί ζην δεκνζίεπκα 10 (ζειίδεο 52-69).

37. «Helen and Politics», ζην N. Birgalias, K. Buraselis, P. Cartledge,
(eds), The Contribution of Ancient Sparta to Political Thought and
Practice, Athens 2007, 179-201
Σν δεκνζίεπκα (πνπ έρεη σο αθεηεξία αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο πλέδξην
«Ζ ζπκβνιή ηεο αξραίαο πάξηεο ζηελ πνιηηηθή ζθέςε θαη πξαθηηθή» ην
νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ην Γηεζλέο Ηλζηηηνχην Αξραίαο Ηζηνξίαο
(International Institute of Ancient Hellenic History) θαη
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε πάξηε, 26.8-1.9.2002) εμεηάδεη ηελ πνιηηηθή

δηάζηαζε πνπ απνθηά ην ζέκα ηεο αξπαγήο θαη ηεο δηεθδίθεζεο ηεο
Διέλεο κέζα απφ ην ιφγν ηεο ίδηαο ηεο Διέλεο ζηηο θεηκεληθέο καξηπξίεο
ηεο επηθήο θαη ηεο δξακαηηθήο πνίεζεο. ην ζχλνιφ ηνπ ην πιηθφ ηνπ
δεκνζηεχκαηνο απηνχ έρεη εληαρζεί ζην δεκνζίεπκα ππ’ αξηζ. 10 (ζει.
14-32, 52-74, 78-83, 93-108, 124-126, 128-132, βι. θαη ζεκ. 4).

38. «Η ζεά ηνπ έξσηα θαη νη πνηεηηθνί έξσηέο ηεο» ζηνλ ηόκν Ποίηζη
και έπυηαρ. Ππακηικά 26ος Σςμποζίος Ποίηζηρ, Πανεπιζηήμιο
Παηπών, 29.6-2.7.2006, Πάηξα 2007, 90-100
Σν δεκνζίεπκα (απφ αλαθνίλσζε ζην 26ν πκπφζην Πνίεζεο) έρεη σο
ζέκα ηηο ινγνηερληθέο καξηπξίεο ηεο αξρατθήο πνίεζεο γηα ηνπο έξσηεο
ηεο Αθξνδίηεο, ζπγθεθξηκέλα:
 ηε κνηρεία Άξε θαη Αθξνδίηεο ζηε ξαςσδία ε ηεο Οδύζζεηαο,
 ηελ ηζηνξία ηνπ Άδσλε θαη ηεο Αθξνδίηεο πνπ απνηππψλεηαη ζην
ζξήλν γηα ηνλ Άδσλε ηεο απθψο (απ. 140, Voigt) θαη
 ηνλ έξσηα ηεο Αθξνδίηεο κε ηνλ Αγρίζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ
Οκεξηθφ Όκλν Δἰο Ἀθξνδίηελ.
Με αθεηεξία ηα θείκελα απηά εμεηάδεηαη ε κλεία ησλ εξψησλ ηεο
Αθξνδίηεο ζε άιια πνηεηηθά θείκελα, ην ζέκα ηεο ζπδπγηθήο ή
παξαζπδπγηθήο ζρέζεο Άξε-Αθξνδίηεο ζηηο ππφινηπεο καξηπξίεο, θαζψο
θαη ην επξχηεξν ζέκα ηνπ ζλεηνχ νκφθιηλνπ κηαο ζεάο. Βαζηθέο έλλνηεο
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξαγκάηεπζε απηψλ ησλ ζεκάησλ ζηα θείκελα
ηεο αξρατθήο πνίεζεο είλαη ε έλλνηα ηεο ηηκήο θαη ηεο απνθαηάζηαζήο
ηεο, ε πνιηθφηεηα θαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ζην δεχγνο έξσηαοπφιεκνο, ε γνληκφηεηα ζε ζπλάξηεζε κε ηε βιάζηεζε θαη, ηέινο, ε
έλλνηα ηνπ έξσηα σο ηηκσξίαο. Σν δεκνζίεπκα βαζίδεηαη, επνκέλσο, ζην
πιηθφ πνπ ζπληίζεηαη απφ ηα ζπγθεθξηκέλα θείκελα ηεο αξρατθήο
πνίεζεο θαη επηρεηξεί, πέξα απφ ηε ζχλζεζε, λα πξνηείλεη θάπνηεο
ζπζηεκαηηθφηεξεο θαηεγνξηνπνηήζεηο.

39. «Contests Without Rewards. Musical Contests in the Odyssey and
the Homeric Hymn to Hermes» ζηνλ ηφκν M. Paizi-Apostolopoulou, A.
Rengakos, Ch. Tsagalis (eds), Contests and Rewards in the Homeric
Epics (Άζια θαη έπαζια ζηα νκεξηθά έπε), Ηζάθε 2007, 145-155

Σν δεκνζίεπκα πξνέξρεηαη απφ αλαθνίλσζε ζην 10 Γηεζλέο πκπφζην
γηα ηελ Οδύζζεηα (Ηζάθε 15-19.9.2004) θαη αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο
ανηδήο σο άζινπ θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ έλλνηα ηνπ επάζινπ.
Δηδηθφηεξα κειεηψληαη:
 Οη ζπκβάζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ αθεγεκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο
ανηδήο κέζα ζην έπνο
 Ζ αθήγεζε ηνπ Μελέιανπ (δ 266-289) θαη ην ηξίην ηξαγνχδη ηνπ
Γεκφδνθνπ (ζ 499-520) πνπ αθνξνχλ ην δνχξεην ίππν θαη ε
ζπκπιεξσκαηηθή αθεγεκαηηθή ζρέζε ησλ δχν απηψλ ρσξίσλ
 Ζ ζρέζε ησλ (ηεζζάξσλ) ανηδψλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ
Οδύζζεηα κε ηελ εμηζηφξεζε ηνπ Οδπζζέα ζην ίδην έπνο
 Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο ανηδήο φπσο απηά πξνθχπηνπλ κέζα
απφ ηελ Οδύζζεηα θαη φπσο αλαιχνληαη ζηηο πξφζθαηεο
βηβιηνγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο
 Σν ζηνηρείν ηεο αληακνηβήο ελφο ανηδνχ θαη ε δηαθνξά πνπ
ζεκεηψλεηαη αλάκεζα ζηελ εθδήισζε ηηκήο πξνο ηνλ ανηδφ θαη
ηελ απφδνζε επάζινπ
 Ζ παξάδνζε ζρεηηθά κε ηε ζετθή ηηκσξία πνπ επηβάιιεηαη ζε
κπζηθνχο ανηδνχο γηα ηελ ηφικε ηνπο λα ζπλαγσληζηνχλ ζενχο θαη
ε ζρέζε ηεο παξάδνζεο απηήο κε ηελ απνπζία επάζινπ πξνο ηνπο
ανηδνχο
 Οη εηξσληθέο θαη ζθσπηηθέο φςεηο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ φπσο
απεηθνλίδνληαη ζηηο δχν ανηδέο ηνπ Δξκή πνπ κλεκνλεχνληαη ζηνλ
ηέηαξην Οκεξηθφ Όκλν κεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο ιχξαο θαη ηελ
επηλφεζε ηνπ ερείνπ απφ ην θαβνχθη ηεο ρειψλαο πνπ απνδίδεηαη
ζην ζεφ
 Ζ έλλνηα ηεο αληαιιαγήο, ηεο κνπζηθήο έκπλεπζεο θαη ηνπ
επάζινπ πνπ αθνξνχλ ηελ ανηδή, ηνλ Δξκή αιιά θαη ηε ρειψλα
ζηε ζθσπηηθή αθήγεζε ηνπ Οκεξηθνχ Όκλνπ εἰο Ἑξκῆλ.

40. «Quelques remarques sur Hélène dans l‟Odyssée. À la recherche
des innovations mythographiques et narratives», Gaia 11 (2007)
Σν δεκνζίεπκα έρεη σο αθεηεξία ηελ εηζήγεζε ζην δηαπαλεπηζηεκηαθφ
ζεκηλάξην ηνπ ERGA (Équipe de Recherche sur la Grèce Archaïque) πνπ
ζπλδηνξγαλψλεηαη απφ ηα Παλεπηζηήκηα ηεο Lyon θαη ηεο Grenoble
(Lyon, 16.3.2007). Σν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη ζηα γαιιηθά ηα βαζηθά
εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ νδπζζεηαθή απνηχπσζε ηνπ
πξνζψπνπ ηεο Διέλεο θαη πξνηείλεη θάπνηεο απαληήζεηο. Ωο πξνο ην

πεξηερφκελφ ηνπ ην άξζξν δελ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο ζειίδεο 34-51,7074, 78-89, 109-118 ηνπ δεκνζηεχκαηνο 10.

41. «Odyssean kybernetai: All Skilful, All Dead. Observations on the
Helmsman‟s Role in the Odyssey» ζηνλ ηφκν (Festschrift) πξνο ηηκήλ
ηνπ Η.-Θ. Παπαδεκεηξίνπ, F. Steiner Verlag, 2009, 1-10
Σν δεκνζίεπκα απηφ επηρεηξεί λα ζπκβάιεη ζηελ έξεπλα ελφο ζέκαηνο
πνπ ειάρηζηα έρεη απαζρνιήζεη ηε βηβιηνγξαθία θαη αθνξά ηε κνξθή, ην
ξφιν θαη ηελ αθεγεκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ θπβεξλήηε ζην έπνο ηεο
Οδύζζεηαο. Σν δεκνζίεπκα επηρεηξεί λα αλαδείμεη ην ζέκα ηνπ θπβεξλήηε
σο αθεγεκαηηθά ελεξγφ θαη σο θνξέα ηεο πινθήο ζην λφζην ηνπ
Μελέιανπ, ζην λφζην ηνπ Οδπζζέα θαη ζηηο επηκέξνπο θάζεηο ηνπο.
Δμεηάδνληαη κε ηε ζεηξά:
 Ζ εκθάληζε ηεο ιέμεο θπβεξλήηεο ζην νκεξηθφ έπνο
 Ζ εηδηθφηεξε κλεία ηνπ Φξφληηδνο, ηνπ κνλαδηθνχ επψλπκνπ
θπβεξλήηε πνπ κλεκνλεχεηαη ζην αξρατθφ έπνο, θαη ε ζεκαζία ηνπ
νλφκαηφο ηνπ ζε ζρέζε κε ην ξφιν πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη
ζηελ Οδύζζεηα
 Ο ζάλαηνο ηνπ Φξφληηδνο θαη ε ηδηαηηεξφηεηά ηνπ ζε ζρέζε κε
αλάινγνπο ζαλάηνπο πνπ έρνπλ αλαιπζεί ζηελ νκεξηθή
βηβιηνγξαθία
 Ζ ζεκαζία ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Φξφληηδνο γηα ην λφζην ηνπ
Μελέιανπ πνπ δηαρσξίδεηαη έηζη απφ ην λφζην ηνπ Αγακέκλνλα
θαη ησλ άιισλ εξψσλ πξνζθέξνληαο ζπγρξφλσο ην δηαθξηηφ
παξαιιειηζκφ πνπ έρεη επηζεκαλζεί αλάκεζα ζην λφζην ηνπ
Οδπζζέα θαη ην λφζην ηνπ Μελέιανπ κέζα ζηελ Οδύζζεηα
 Ο ξφινο ηνπ θπβεξλήηε ζηα δψδεθα πινία ηνπ Οδπζζέα αξρηθά
θαη ζην κνλαδηθφ (κεηά ηνπο Λαηζηξπγφλεο) πινίν ηνπ Οδπζζέα.
 Οη αξεηέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ θπβεξλήηε ηνπ πινίνπ ηνπ
Οδπζζέα, αλάινγεο κε εθείλεο ηνπ Φξφληηδνο, αιιά φρη επαξθείο
γηα ηελ νξηζηηθή ζσηεξία ηνπ πινίνπ
 Ζ παξνπζία ηνπ θπβεξλήηε ζηηο πεξηπιαλήζεηο ηνπ Οδπζζέα
(θχιια, Λσηνθάγνη, Κίξθε) θαη ε ζρέζε ησλ πεξηπιαλήζεσλ κε
ην ζέκα ηεο ιήζεο
 Ο ηδηαίηεξνο ζάλαηνο ηνπ θπβεξλήηε ηνπ Οδπζζέα (ζε
αληηδηαζηνιή κε ην ζάλαην ησλ άιισλ εηαίξσλ) κεηά ηε Θξηλαθία
θαη ε ζπλέρεηα ηνπ πινπ κέρξη ηελ Καιπςψ
 Ο ζάλαηνο ησλ θπβεξλεηψλ, ν θίλδπλνο ηεο ιήζεο θαη ε αλαίξεζή
ηνπ

42. «Thetis‟ Journey from Epic to Drama. Euripides and the End of
Trojan Myth», ζηνλ ππφ έθδνζε ηφκν πξνο ηηκήλ ηνπ Γ. εθάθε, 2009
Σν δεκνζίεπκα πξνεθηείλεη ηηο πξνγελέζηεξεο έξεπλεο πνπ είραλ σο
αληηθείκελν ηε κνξθή ηεο Θέηηδαο ζηελ αξραία ειιεληθή γξακκαηεία
εμεξεπλψληαο ηηο απεηθνλίζεηο ηεο ζηα δηάθνξα γξακκαηεηαθά είδε ζηα
νπνία εκθαλίδεηαη. ηε κειέηε απηή ηδηαίηεξε ζεκαζία απνδίδεηαη ζηελ
αλάδξνκε ρξνληθή ζεηξά κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη ηα γεγνλφηα ηεο
δσήο ηεο Θέηηδαο ζηηο ζσδφκελεο θεηκεληθέο καξηπξίεο (πξψηα ε κεηξηθή
ηδηφηεηα ζην νκεξηθφ έπνο, κεηά ν γάκνο ζηνλ Πίλδαξν θαη ε γέλλεζε
ηεο Θέηηδαο ζηνλ Αιθκάλα) θαζψο θαη ν ρεηξηζκφο ηνπ κχζνπ ηεο ζε
ζρέζε κε ηελ αλάδξνκε απηή ζεηξά απφ ηνπο πνηεηέο. Σν δεκνζίεπκα
δηαιέγεηαη κε ηα δεκνζηεχκαηα 14 θαη 7 (49-62).

43. «Dark-Winged Nyx and Bright-Winged Eros in Aristophanes‟
“Orphic” Cosmogony. Birds, 693-703» ζηνλ ηφκν M. Christopoulos-E.
Karakantza (eds), Light and Darkness in Ancient Greek and Roman Myth
and Religion, Lanham 2010
Σν δεκνζίεπκα έρεη σο αθεηεξία ηελ αλαθνίλσζε πνπ έγηλε ζην Γηεζλέο
πλέδξην Light and Darkness in Ancient Greek and Roman Mythology
and Religion (Παλεπηζηήκην Παηξψλ 6-8.7.2007). Καιχπηεη έλα απφ ηα
θεθάιαηα ηνπ νκφζεκνπ βηβιίνπ (ππφ έθδνζε, Lexington Books, Lanham
2009) ζηε ζπγγξαθή ηνπ νπνίνπ ζπκβάιινπλ επίζεο νη M. Aguirre, S.
Anderson, W. Burkert, R. Buxton, Α. Γθάξηδηνπ-Σάηηε, K. Dowden, R.
Edmonds, Γ. Ηαθψβ, Δ. Καξαθάληδα, . Κσλζηαληηλίδνπ, F. Létoublon,
Α. Μάγγει, Ν. Μαξηλάηνπ, Γ. Παιαηνζφδσξνο, Η. Παηέξα, I. Ratinaud, R.
Seaford, . πξφπνπινο, Δ. Σζηηζηκπάθνπ-Βαζάινπ, Α. Εσγξάθνπ.
Απνηειεί ηελ ηειεπηαία απνηχπσζε κηαο έξεπλαο πνπ είρε ήδε αξρίζεη λα
κνξθνπνηείηαη
απφ
ην
1995
(πβ
δεκνζίεπκα
27)
θαη
επαλαζεκαηνδνηείηαη ζήκεξα ππφ ην θσο ησλ λεφηεξσλ δεδνκέλσλ πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε ησλ νξθηθψλ θεηκέλσλ θαη ηελ έθδνζε ηνπ
παπχξνπ ηνπ Γεξβελίνπ (2006). Με αθεηεξία ηελ Παξάβαζε ησλ
αξηζηνθαληθψλ Οξλίζσλ εμεηάδνληαη ν ζξεζθεπηηθφο ππξήλαο ησλ 11
πξψησλ ζηίρσλ ηεο Παξάβαζεο (693-703), νη εηδηθφηεξεο έλλνηεο πνπ
ζπληζηνχλ ην «νξθηθφ» πεξηερφκελφ ηεο (Νχμ, ὠφλ, ἀλεκψθεο,
ἔβιαζηελ,), ε ζρέζε ησλ ελλνηψλ απηψλ κε ην γεληθφηεξν πλεπκαηηθφ

θιίκα ηνπ νξθηζκνχ θαη ππνβάιιεηαη ε πξφηαζε ηεο παξάιιειεο
αλάγλσζεο ησλ ζηίρσλ 693-703 κε ηα θεθάιαηα 189c-193e ηνπ
πιαησληθνχ πκπνζίνπ, ζην κέηξν πνπ ε νξθηθήο έκπλεπζεο πεξηγξαθή
ηνπ Έξσηα απφ ηνλ Αξηζηνθάλε ζηνπο Όξληζεο θαη ε πεξηγξαθή ησλ
πξψησλ δηθπψλ αλζξψπηλσλ φλησλ θαη πάιη απφ ηνλ Αξηζηνθάλε ζηνλ
πεξί έξσηνο ιφγν ηνπ ζην πκπόζην θαίλνληαη λα επηθνηλσλνχλ
πλεπκαηηθά θαη ρξνλνινγηθά.

