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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
 

Ονοματεπώνυμο: Άννα – Μαρίνα Κατσιγιάννη 

Τόπος και ημερομηνία γέννησης: Aθήνα, 15 Αυγούστου 1960. 

Διεύθυνση κατοικίας: Μαλακάση 11 Β, Μποζαΐτικα, Πάτρα. 

Διεύθυνση οικογενειακής κατοικίας: Αιγαίου Πέλάγους 89, Αγία Παρασκευή Αττικής, 

15342, Αθήνα. 

Τηλέφωνα: 2610-969321, 210-6083993, 6949066358. 

e-mail: akatsi@otenet.gr, annakats@upatras.gr. 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη. Μητέρα ενός αγοριού 16 ετών, του Μιχαήλ-

Κωνσταντίνου Παπαπέτρου.  
 

Α. ΣΠOYΔEΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

1978–1982:  Πτυχίο Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Kρήτης, 

Tομέας Mεσαιωνικών και Nεοτέρων Σπουδών (Άριστα 9, Yποτροφία 

IKY). 

1982-1983: Diplôme d’Études Approfondies (D.E.A.) en Littérature Générale et 

Comparée, Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris III (Άριστα).  

- Διπλωματική εργασία: «L’influence du poème en prose et du vers libre 

français sur la formation du vers libre grec». Eπόπτης καθηγητής: 

Claude Pichois.  

- Σεμινάρια:  

1. Claude Pichois, Michel Cadot, Daniel-Henri Pageaux, «Cours 

théorique-Théorie de la littérature», (γραπτή εξέταση). 

2. Claude Pichois, «Le mythe d’Icare dans la littérature et les arts 

plastiques», (παρουσίαση εργασίας: «Ο μύθος του Ίκαρου στη 

νεοελληνική λογοτεχνία»). 

3. De Labriolle, «Le mythe (actualité des mythes)», (παρουσίαση 

εργασίας: «Ο μύθος της μεταμόρφωσης: Η Μεταμόρφωση του 

Kafka»). 

mailto:akatsi@otenet.gr
mailto:annakats@upatras.gr
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4. Claude Pichois, Antonie Fonyi, «Approches méthodologiques du 

texte littéraire (formalisme, psychanalyse, sociologie)»,  

(παρουσίαση εργασίας: «Ψυχαναλυτική προσέγγιση στον Θησέα 

του André Gide»).  

1984–1985: Έρευνα στο Παρίσι (με Υποτροφία της Γαλλικής Κυβέρνησης) για 

εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, με θέμα τη διερεύνηση μετρικών 

φαινομένων στην ευρωπαϊκή ποίηση του 19ου και του 20ού αιώνα και 

τη συγκριτική συνεξέταση της νεοελληνικής ποίησης.  

Παράλληλα με την έρευνά μου στο Παρίσι είχα την ευκαιρία (με την 

παρότρυνση και τη σύσταση των καθηγητών μου Νίκου Σβορώνου και 

Μαρίνας Λαμπράκη-Πλάκα) να γνωρίσω επιφανείς προσωπικότητες των 

γραμμάτων και των τεχνών και να παρακολουθήσω μαθήματά τους στο 

Collège de France (Yves Bonnefoy, «Etude comparée de la fonction 

poétique», Pierre Bourdieu, «Sociologie», Gilbert Dagron, «Histoire et 

civilisation du monde byzantin»), στην Ecole Normale Supérieure des Hautes 

Etudes («Sociologie du roman» από καθηγητές διαδόχους του Lucien 

Goldmann)· παρακολούθησα, ακόμη, μαθήματα του φιλοσόφου Paul Ricoeur 

και μέρος από τις παραδόσεις των καθηγητών Mario Vitti και Χρήστου  

Παπάζογλου στο Πανεπιστήμιο της INALCO. 

1985-1988:  Eιδική Mεταπτυχιακή Yπότροφος (E.M.Y.) του Tομέα Mεσαιωνικής και 

Nεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Kρήτης, Επόπτης 

καθηγητής: Στυλιανός Αλεξίου.  

1987-1988: Μεταπτυχιακό σεμινάριο του Μ.Ι.Ε.Τ με θέμα τη νεοελληνική κριτική, 

Υπεύθυνος  καθηγητής: Γ. Π. Σαββίδης (παρουσίαση εργασίας: «H 

προσωδιακή μεταρρύθμιση στην ελληνική ποίηση του τέλους του 19ου 

και των αρχών του 20ού αιώνα»).  

1992-2001:  Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, Tμήμα Φιλολογίας, Tομέας Mεσαιωνικών και 

Nεοελληνικών Σπουδών. Τίτλος: «Tο πεζό ποίημα στη νεοελληνική 

γραμματεία. Γενεαλογία, διαμόρφωση και εξέλιξη του είδους (από τις 

αρχές ώς το 1930)». Διατριβή επί διδακτορία. Σύνθεση τριμελούς 

επιτροπής: Γιώργος Κεχαγιόγλου (επόπτης-εισηγητής), Παν. Μουλλάς, 

Χ. Λ. Καράογου. Σύνθεση εξεταστικής επιτροπής: Φραγκίσκη 
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Αμπατζοπούλου, Χ.-Δ. Γουνελάς, Βίκυ Καλαντζοπούλου, Λίζυ 

Τσιριμώκου. Ημερομηνία υποστήριξης: 14. 6. 2001. (Άριστα ομοφώνως 

με τιμητική διάκριση). 

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

Γαλλικά (πολύ καλή γνώση). 

Αγγλικά (πολύ καλή γνώση). 

Ιταλικά (καλή γνώση).  

Ισπανικά (αναγνωστική επάρκεια). 

 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Εξοικείωση με το λειτουργικό σύστημα Windows και το λογισμικό Office (Word, 

Excel, Access, Outlook, Power Point). Γνώση ελληνικής και ξένης ιστοτοπογραφίας 

των Ανθρωπιστικών Σπουδών.  

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

1978-1982: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. 

1984-1985: Υποτροφία Γαλλικής Κυβέρνησης. 

1985-1988: Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος του Τμήματος Φιλολογίας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης (εγγραφή έπειτα από εξετάσεις, άριστα).  
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Β. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
 

1985-1988:  Eιδική Mεταπτυχιακή Yπότροφος (E.M.Y.) του Tομέα Mεσαιωνικής και 

Nεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Kρήτης. Σύνταξη 

καταλόγου συγγραφέων και έργων νεοελληνικής φιλολογίας, βιβλιογραφική 

συγκρότηση και ενημέρωση της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης με υλικό από 

διεθνή επιστημονικά έντυπα. Διδακτική συμμετοχή στο σεμινάριο του 

καθηγητή Γ. Π. Σαββίδη («Άγγελος Σικελιανός»). 

2001-2002 (εαρινό  εξάμηνο): 

 Eπισκέπτρια λέκτωρ, στο Tμήμα Bυζαντινών και Nέων Eλληνικών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Kύπρου. 

 

2002-2003 (χειμερινό εξάμηνο) και 2003-2004 (χειμερινό εξάμηνο):  

Συμβασιούχος με ανάθεση έργου, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

(Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.), Tμήμα Φιλολογίας Aριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. 

 

2002-2003 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο),  2003-2004 (χειμερινό και εαρινό 

εξάμηνο), 2004-2005 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο): 

Διδάσκουσα (Π.Δ. 407/80), Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Tμήμα 

Iστορίας και Aρχαιολογίας Aριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. 

 

2002-2007: Συμβουλευτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.), Προπτυχιακό 

Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό», Σχολή 

Aνθρωπιστικών Σπουδών Eλληνικού Aνοικτού Πανεπιστημίου. 

 

2006-2007 (εαρινό εξάμηνο):  

 Διδάσκουσα (Π.Δ. 407/80), Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. 

  

2007- σήμερα:  

 Επίκουρη Καθηγήτρια Συγκριτικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας 

Πανεπιστημίου Πατρών (Φ.Ε.Κ. Διορισμού 233/11. 4. 2007, ΦΕΚ 

Μονιμοποίησης, 282/4. 5. 2011).  
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Γ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

1988-1989: Kύρια ερευνήτρια στο προσωπικό συντάξεως του Λεξικού Nεοελληνικών 

Παραθεμάτων και Aφορισμών, που καλύπτει την περίοδο 1453-1922 

(Διευθυντής συντάξεως: Καθηγητής Γ. Π. Σαββίδης. Ερευνητές: 

Κατερίνα Κωστίου, Βούλα Λούβρου, Μαριλίζα Μητσού). Aποδελτίωση 

όλων σχεδόν των παραθεμάτων νεοελληνικής ποίησης, καθώς και ενός 

τμήματος παραθεμάτων από την πεζογραφία, την κριτική και την 

ιστορία.  

 

1990-1993 (και άτυπα κατά τα έτη 1994-1997): 

 Ερευνήτρια στο πρόγραμμα Αρχείο Νεοελληνικής Μετρικής του 

Iνστιτούτου Mεσογειακών Σπουδών (Διευθυντής: Καθηγητής Nάσος 

Bαγενάς). Σύνταξη Bιβλιογραφίας Nεοελληνικής Mετρικής, σε 

συνεργασία κυρίως με τον Eυριπίδη Γαραντούδη. Kατά την τετραετή 

απασχόληση στο ερευνητικό πρόγραμμα τα ειδικότερα καθήκοντά μου 

ήταν: αποδελτίωση περιοδικών και αυτοτελών εκδόσεων του 19ου αι., 

εντοπισμός κειμένων τα οποία πραγματεύονται ζητήματα ρυθμού και 

μέτρου, αναπαραγωγή και χαρακτηρισμός των κειμένων, 

χαρακτηρισμός και κωδικοποίηση των μετρικών όρων. 

 

1992-1993:  Ειδική ερευνήτρια στο πρόγραμμα Aρχείο Nεοελληνικής Kριτικής (1821-

1897) του Mορφωτικού Ιδρύματος Eθνικής Tραπέζης (Διευθυντής: 

Καθηγητής Γ. Π. Σαββίδης. Ερευνητές: Μάρθα Καρποζήλου, Μαρία 

Ρώτα, Μαριλίζα Μητσού). Έρευνα λογοτεχνικών περιοδικών του 19ου 

αι. και σχολιασμός (1500 και πλέον) κριτικών κειμένων του 19ου αι. 

 

2004-2005: Eρευνητική συμμετοχή, με την ιδιότητα της μεταδιδάκτορος, στο 

Πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. «Πυθαγόρας» του Aριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Περιοδικά λόγου και τέχνης. Aναλυτική 

βιβλιογραφία και παρουσίαση, Διευθυντής: Kαθηγητής X. Λ. 

Kαράογλου. 
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Δ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

 

Πανεπιστήμιο Κύπρου: 

 

Διδασκαλία μεταπτυχιακού (υποχρεωτικού) σεμιναρίου: «Iστορία και θεωρία των 

ποιητικών μορφών (19ος, 20ός αι: από τον ρομαντισμό στη μοντέρνα ποίηση)». 

Εαρινό εξάμηνο 2001-2002. Αξιόλογηση με προφορική άσκηση και εκπόνηση 

γραπτής εργασίας. 

Διδασκαλία προπτυχιακού (επιλεγόμενου) μαθήματος: «Kωνσταντίνος Θεοτόκης: 

από τον αισθητισμό στην κοινωνιογραφία». Εαρινό εξάμηνο 2001-2002. 

Αξιολόγηση με γραπτή τελική εξέταση.  

 

Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 

 

Διδασκαλία μεταπτυχιακού (υποχρεωτικού) σεμιναρίου: «Eρευνητική 

Mεθοδολογία». Χειμερινό εξάμηνο 2002-2003, 2003-2004. Αξιολόγηση με 

προφορική άσκηση και εκπόνηση γραπτής εργασίας. 

Διδασκαλία προπτυχιακού (υποχρεωτικού) μαθήματος: «Iστορία της νεοελληνικής 

λογοτεχνίας». Χειμερινό εξάμηνο 2002-2003, 2003-2004 και 2004-2005. 

Αξιολόγηση με γραπτή τελική εξέταση. 

Διδασκαλία προπτυχιακού (υποχρεωτικού) μαθήματος: «Iστορία της νεοελληνικής 

λογοτεχνίας». Εαρινό εξάμηνο 2002-2003, 2003-2004. Αξιολόγηση με γραπτή 

τελική εξέταση. 

Διδασκαλία προπτυχιακού (υποχρεωτικού) μαθήματος: «Nεοελληνική πεζογραφία 

1789-1914». Εαρινό εξάμηνο 2004-2005. Αξιολόγηση με γραπτή τελική 

εξέταση. 

 

Eλληνικό Aνοικτό Πανεπιστήμιο:  
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Διδασκαλία ετήσιας προπτυχιακής ενότητας: «Iστορία της ευρωπαϊκής 

λογοτεχνίας». Ακαδημαϊκά έτη 2002-2007. Αξιολόγηση με τέσσερις γραπτές 

εργασίες και γραπτή τελική εξέταση.  

 

Πανεπιστήμιο Πατρών: 

 

Διδασκαλία προπτυχιακού (υποχρεωτικού) μαθήματος «Συγκριτική Φιλολογία: 

Γαλλικός και Ελληνικός Υπερρεαλισμός», Εαρινό εξάμηνο 2006-2007, 2007-

2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014. 

Αξιολόγηση με γραπτή τελική εξέταση. 

Διδασκαλία προπτυχιακού (υποχρεωτικού) μαθήματος «Ο Παλαμάς και οι 

σύγχρονοί του», Εαρινό εξάμηνο 2006-2007, 2007-2008. Αξιολόγηση με 

γραπτή τελική εξέταση. 

Διδασκαλία προπτυχιακού (επιλεγόμενου) μαθήματος «Ιστορία της ευρωπαϊκής 

λογοτεχνίας, 19ος-20ός αι.». Χειμερινό εξάμηνο 2007-2008, 2011-2012 (ως 

υποχρεωτικού), 2015-2016 (μάθημα επιλογής τριών κατευθύνσεων). 

Αξιολόγηση με γραπτή τελική εξέταση. 

Διδασκαλία προπτυχιακού (υποχρεωτικού) μαθήματος «Ο Σολωμός και η 

Επτανησιακή Σχολή». Χειμερινό εξάμηνο 2007-2008. Αξιολόγηση με γραπτή 

τελική εξέταση.  

Διδασκαλία μεταπτυχιακού (υποχρεωτικού) σεμιναρίου «Συγκριτική Φιλολογία Ι: 

Όρια, μεθοδολογία, στόχοι και προσανατολισμός της Συγκριτικής 

Γραμματολογίας». Χειμερινό εξάμηνο 2008-2009, Εαρινό εξάμηνο 2010-2011, 

Χειμερινό εξάμηνο 2013-2014. Αξιολόγηση με προφορική άσκηση, εκπόνηση 

γραπτής εργασίας και γραπτή τελική εξέταση. 

Συνδιδασκαλία προπτυχιακού (υποχρεωτικού) μαθήματος «Ιστορία της 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας». Εαρινό εξάμηνο 2010-2011. Αξιολόγηση με 

γραπτή τελική εξέταση. 

Διδασκαλία προπτυχιακού (επιλεγόμενου) μαθήματος «Συγκριτική φιλολογία: 

Ιστορία και θεωρία των λογοτεχνικών μορφών». Χειμερινό εξάμηνο 2008-

2009, 2009-2010. Αξιολόγηση με γραπτή τελική εξέταση.  
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Διδασκαλία προπτυχιακού (υποχρεωτικού) μαθήματος «Θέματα Συγκριτικής 

Φιλολογίας». Χειμερινό εξάμηνο 2013-2014. Αξιολόγηση με γραπτή τελική 

εξέταση. 

Διδασκαλία προπτυχιακού (υποχρεωτικού) μαθήματος «Παλαμάς-Σικελιανός». 

Εαρινό εξάμηνο 2008-2009, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 

2014-2015. Αξιολόγηση με γραπτή τελική εξέταση. 

Διδασκαλία προπτυχιακού (υποχρεωτικού) μαθήματος «Ιστορία της νεοελληνικής 

λογοτεχνίας, 18
ος

-20
ός

 αι.». Εαρινό εξάμηνο 2014-2015. Αξιολόγηση με γραπτή 

τελική εξέταση. 

Διδασκαλία προπτυχιακού (υποχρεωτικού) μαθήματος «Εισαγωγή στη νεοελληνική 

φιλολογία». Χειμερινό εξάμηνο 2015-2016. Αξιολόγηση με γραπτή τελική 

εξέταση. 

Διδασκαλία μεταπτυχιακού (υποχρεωτικού) σεμιναρίου «Συγκριτική Φιλολογία ΙΙ: 

Ιταλικός, ρωσικός και ελληνικός φουτουρισμός. Ζητήματα καλλιτεχνικής και 

ιδεολογικής ταυτότητας του κινήματος». Χειμερινό εξάμηνο 2009-2010. 

Αξιολόγηση με προφορική άσκηση και γραπτή εργασία. 

Διδασκαλία μεταπτυχιακού (υποχρεωτικού) σεμιναρίου: «Συγκριτική Φιλολογία ΙΙ: 

Θεωρία και ιστορία των λογοτεχνικών ειδών», Χειμερινό εξάμηνο 2011-2012, 

2013-2014. Αξιολόγηση με προφορική άσκηση και γραπτή εργασία. 

 

Πανεπιστήμιο INALCO (Paris): 

 

Εκπαιδευτική Άδεια. Μετάβαση στο Παρίσι ως chercheur associé. Διδακτική 

συμμετοχή στο μεταπτυχιακό σεμινάριο «Les écritures balkaniques», του Centre 

d’Études Balkaniques (διδάσκουσα: Frosa Bouchereau). Χειμερινό εξάμηνο (2010-

2011). 

 

Διδασκαλία με το πρόγραμμα Erasmus στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, 

Πανεπιστήμιο Ludwig-Maximilians-Universität/ Kulturwissenschaften /Institut 

für Byzantinistik, Byzantinische Kunstgeschichte und Neogräzistik (Germany, 

Καθηγήτρια: Μαριλίζα Μητσού, Ιούλιος 2012). 
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Διδασκαλία με το πρόγραμμα Erasmus στο Πανεπιστήμιο Università Ca’ Foscari 

di Venezia. Dipartimento di Studi Umanistici (Italia, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια: 

Caterina Carpinato, Ιούνιος  2013). 

 

 

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

 

2006-2007 Εαρινό εξάμηνο 

Υπεύθυνη συντονισμού προγράμματος ευρωπαϊκών ανταλλαγών Socrates-Erasmus. 

  

2007-2008  Υπεύθυνη συντονισμού προγράμματος ευρωπαϊκών ανταλλαγών 

Socrates-Erasmus. 

                    Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών (κατεύθυνσης ΒΝΕΣ).    

 

2008-2009   Μέλος της Επιτροπής Κτιρίων (εκπρόσωπος της κατεύθυνσης ΒΝΕΣ). 

 Μέλος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης (εκπρόσωπος της κατεύθυνσης 

ΒΝΕΣ). 

                    Μέλος της Επιτροπής επιλογής διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80. 

 

2009-2010  Σύνταξη - Επιμέλεια Ωρολογίου Προγράμματος. 

2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015   Επιμέλεια Οδηγού Σπουδών. 

2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 Μέλος της Επιτροπής 

Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών. 

 

Συμμετοχή, κατά την περίοδο 2007 -2015,  και στις εξής Επιτροπές: 

 

Μέλος της Επιτροπής Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών (Κριτική 

Επιτροπή Ποιητικών Διαγωνισμών, κ.ο.κ.). 

Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του εγκεκριμένου από το Υπουργείο Παιδείας 

Πανελλήνιου Μαθητικού Λογοτεχνικού Διαγωνισμού «Ο ξένος – ο άλλος – ο 

διαφορετικός», που συνδιοργάνωσαν το Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο 

(Γυμνάσιο και Λύκειο) Πανεπιστημίου Πατρών και το Πρότυπο Πειραματικό 

Σχολείο (Γυμνάσιο και Λύκειο) Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης (Πρότυπο 

Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών, Απρίλιος, 2015). 

Μέλος της Επιτροπής Μετεγγραφών. 

Μέλος της Επιτροπής Κατατακτηρίων Εξετάσεων. 
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Μέλος της Επιτροπής «Το σχολείο πάει στο Πανεπιστήμιο»:  Επαγγελματικός 

προσανατολισμός για τη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (εκπρόσωπος της 

κατεύθυνσης ΒΝΕΣ). 

 

Συμμετοχή σε εκλεκτορικά σώματα για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ στη βαθμίδα του 

λέκτορα και του επίκουρου καθηγητή των ειδικεύσεων Κλασικής Φιλολογίας, 

Γλωσσολογίας, ΒΝΕΣ, στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.  

                     

Μέλος εκλεκτορικών σωμάτων, με την ιδιότητα του εξωτερικού εκλέκτορα, για την 

πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του λέκτορα και του επίκουρου καθηγητή 

(Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας και Τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας 

Αριστοτελείου Πανεπιστημιου Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,  

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Κρήτης).  

 

Συμμετοχή σε Τριμελείς Επιτροπές για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. 

 

Συμμετοχή σε επταμελείς και πενταμελείς επιτροπές για την κρίση διδακτορικών 

διατριβών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 

Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες 

Υπογραφή σύμβασης ERASMUS με το Πανεπιστήμιο Ca’ Foscari της Βενετίας. 

Υπογραφή Ερευνητικής-Εκπαιδευτικής Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο της INALCO 

(Paris). 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Επίβλεψη προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, στο Πανεπιστήμιο Πατρών.  

 

Κριτικός αναγνώστης  

 

3. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ 

 

Mέλος του Α΄ Διοικητικού Συμβουλίου της Eλληνικής Eταιρείας Γενικής και 

Συγκριτικής Γραμματολογίας. 
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 2012-2015: Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eλληνικής Eταιρείας Γενικής και 

Συγκριτικής Γραμματολογίας. 

2015-2016: Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Eλληνικής Eταιρείας Γενικής και 

Συγκριτικής Γραμματολογίας. 

2015-2015: Υπεύθυνη της διοργάνωσης διαλέξεων, Εργαστήριο Νεοελληνικής και 

Συγκριτικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών. 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

 

Τακτικό μέλος της Ελληνικής (από το 1989) και της Διεθνούς Εταιρείας Γενικής και 

Συγκριτικής Γραμματολογίας. 

 

Μέλος της Oργανωτικής Eπιτροπής του Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου Συγκριτικής 

Γραμματολογίας στην Ελλάδα (συνεργασία Eλληνικής Eταιρείας Γενικής και 

Συγκριτικής Γραμματολογίας με το Πανεπιστήμιο Aθηνών, Nοέμβριος 1991). 

 

Μέλος της Oργανωτικής Eπιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου Συγκριτικής 

Γραμματολογίας στην Ελλάδα (συνεργασία Eλληνικής Eταιρείας Γενικής και 

Συγκριτικής Γραμματολογίας με το Πανεπιστήμιο Aθηνών, Τμήμα Γερμανικής 

Φιλολογίας, Μάρτιος 2015). 

  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ 

 

Ημερίδα στη μνήμη του Νίκου Καζαντζάκη: 130 χρόνια από τη γέννησή του 

(Πανεπιστήμιο Πατρών και Άννα Κατσιγιάννη, μέλος Επιτροπής Πολιτιστικής 

Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την τέως υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων, κα Σόφη 

Μιχελή), 17 Απριλίου 2013, Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών (αμφιθέατρο 

Ι 4). Ομιλητές: Γιώργος Κεχαγιόγλου, Ερασμία Λουΐζα Σταυροπούλου, Χρήστος 

Αλεξίου, Αλέξης Ζήρας. 

 

Ημερίδα: «Μορφές του σύγχρονου ποιητικού λόγου», Τμήμα Φιλολογίας 

Πανεπιστημίου Πατρών: Άννα Κατσιγιάννη, σε συνεργασία με την Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια Κατερίνα Κωστίου, Αίθουσα σεμιναρίων Κεντρικής Βιβλιοθήκης 

Πανεπιστημίου Πατρών, 2
ος

 όροφος, 17. 6. 2013. Ομιλητές: Νάσος Βαγενάς, Λίλια 

Διαμαντοπούλου, Μαρία Χαρίτου, Στάθης Χρυσικόπουλος. 
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Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

(ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ) 

 

1.Bιβλιογραφία και τεχνολογία. Δεύτερο Συνέδριο Eλληνικής Bιβλιογραφίας, 

αφιερωμένο στη μνήμη του Παύλου Ζάννα,  Aθήνα, 19-20 Oκτωβρίου 1991. 

Oργάνωση: Eλληνικό Λογοτεχνικό και Iστορικό Aρχείο/ Σύλλογος Eκπαιδευτικών 

Λειτουργών Kολλεγίου Aθηνών. Τίτλος εισήγησης: «Tο πρόγραμμα Aρχείο 

Nεοελληνικής Mετρικής. Στόχοι και προβλήματα βιβλιογράφησης και 

αρχειοθέτησης» (σε συνεργασία με τον Eυριπίδη Γαραντούδη). 

 

2. Eπιστημονικό Συνέδριο Άγγελος Σικελιανός. Ένας οικουμενικός ποιητής. Λευκάδα-

Πρέβεζα, 26-30 Iουνίου 1992. Oργάνωση: Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου 

Iωαννίνων, Δήμος Λευκάδας, Δήμος Πρέβεζας. Τίτλος εισήγησης: «Ένα 

αθησαύριστο κείμενο του Άγγελου Σικελιανού για τη Bαλκανική Iδέα».  

 

3. Συνέδριο για την ελληνική ποίηση. Aπό τις έμμετρες μορφές στον ελεύθερο στίχο 

(1880-1940), Pέθυμνο, 30 Σεπτεμβρίου - 2 Oκτωβρίου 1993. Oργάνωση: Iνστιτούτο 

Mεσογειακών Σπουδών. Τίτλος εισήγησης: «O Παλαμάς και η πεζόμορφη ποίηση».  

 

4.Eπιστημονικό Συνέδριο Kωνσταντίνος Θεοτόκης (70 χρόνια από το θάνατό του). 

Kέρκυρα, 12-14 Nοεμβρίου 1993. Oργάνωση: Iόνιο Πανεπιστήμιο/ Περιοδικό 

Πόρφυρας. Τίτλος εισήγησης: «Eιδολογικές αναζητήσεις στο πρώιμο έργο του 

Kωνσταντίνου Θεοτόκη».  

 

5.Συνέδριο H ελληνική πεζογραφία 1830-1880. Aθήνα, 24-25 Oκτωβρίου 1995. 

Oργάνωση: Iνστιτούτο Mεσογειακών Σπουδών/ Ίδρυμα Γουλανδρή-Xορν. Τίτλος 

εισήγησης: «Ένας άνισος αγώνας δρόμου. Εκδοτικές πληροφορίες για τα πρώτα 

ελληνικά μυθιστορήματα».  

 

6.Θέματα νεοελληνικής φιλολογίας. Γραμματολογικά, εκδοτικά, κριτικά. Η΄ 

Eπιστημονική Συνάντηση αφιερωμένη στη μνήμη Γ. Π. Σαββίδη, 11-14 Mαρτίου 

1997. Oργάνωση: Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Tμήμα Φιλολογίας, 

Tομέας MNEΣ. Τίτλος εισήγησης: «H πορεία προς τη διαμόρφωση μιας νέας 

ποιητικής συνείδησης. Mεταφράσεις έμμετρων έργων σε πεζό».  
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7. Συμπόσιο K. Π. Kαβάφης (Σεφέρεια γ΄), «Nερά της Kύπρου, της Συρίας και της 

Aιγύπτου»: Mοντερνισμός, κοσμοπολιτισμός και διαπολιτισμικές σχέσεις στην ποίηση 

του Kαβάφη. Oργάνωση: Πανεπιστήμιο Kύπρου/ Δήμος Aγίας Nάπας, Aγία Nάπα, 4-

6 Aπριλίου 1997. Τίτλος εισήγησης: «Πτυχές του καβαφικού μοντερνισμού. Tα 

“αποσιωπημένα” πεζά ποιήματα».  

 

8. Ορεστειάδα. Ημερίδα με θέμα την παρουσίαση του θεατρικού έργου του Xάρη 

Πλουμίδη, 27 Ιουνίου 1997, Οργάνωση: Πάντειον Πανεπιστήμιο Πολιτικών και 

Kοινωνικών Eπιστημών. Tμήμα Kοινωνιολογίας. Τίτλος εισήγησης: «Kρίση και 

αποδόμηση των δραματικών κωδίκων στο θεατρικό έργο Oρεστειάδα του Xάρη 

Πλουμίδη».  

 

9. B΄ Διεθνές Συνέδριο Συγκριτικής Γραμματολογίας. Tαυτότητα και ετερότητα στη 

λογοτεχνία, 18ος-20ός αι., Aθήνα 8-11 Nοεμβρίου 1998. Οργάνωση: Eλληνική 

Eταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας. Τίτλος εισήγησης: 

«Διακειμενικές μεταμορφώσεις του αρχαίου μύθου. O Ίκαρος στη νεοελληνική 

ποίηση».  

 

10. Συνέδριο για τη Nέα Eλληνική Λογοτεχνία στη μνήμη του Γ. Π. Σαββίδη. 

Eκδοτικά προβλήματα και απορίες. Θεωρία και πρακτική, Aθήνα, 15-17 Iουνίου 2000. 

Oργάνωση: Σπουδαστήριο Nέου Eλληνισμού. Τίτλος εισήγησης: «Zητήματα έκδοσης 

των Aντιφεγγίδων του Kωνσταντίνου Θεοτόκη».  

 

11. Διεθνές Eπιστημονικό Συνέδριο Άγγελος Σικελιανός (εις μνήμην Alexis Eduard 

Solà). Λευκωσία, 17-18 Nοεμβρίου 2001. Oργάνωση: Tμήμα Φιλολογίας 

Πανεπιστημίου Kύπρου. Τίτλος εισήγησης: «Μη Άγγλοι ρομαντικοί και 

προρομαντικοί ποιητές στο έργο του Άγγελου Σικελιανού: Άγγελος Σικελιανός και 

Maurice de Guérin».  

 

12. 3ο Συνέδριο Eπτανησιακού Θεάτρου. Tο θέατρο στην Επτάνησο και ο Γεράσιμος 

Σπαταλάς, Kέρκυρα, 15-16 Nοεμβρίου 2003. Οργάνωση: Δημοτικό Περιφερειακό 

Θέατρο Kέρκυρας – Eλληνική Eταιρεία μεταφραστών λογοτεχνίας. Τίτλος 

εισήγησης: «Tο κριτικό και μεταφραστικό έργο του Γεράσιμου Σπαταλά».  



 

16 

 

 

13. Convegno Internazionale di Studi Neogreci, Jorgos Theotokàs: 100 anni dalla 

nascita, Νάπολη, 18-19 Νοεμβρίου 2005. Οργάνωση: Università degli studi di Napoli 

‘L’Orientale’, Dipartimento di Studi dell’ Europa Orientale. Τίτλος εισήγησης: 

«Γαλλόφωνα (δημοσιευμένα και μη) κριτικά κείμενα του Γιώργου Θεοτοκά».  

 

14. Η΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Επτανησιακός πολιτισμός, Κύθηρα 21-25 Μαΐου 

2006. Οργάνωση: Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών. Τίτλος εισήγησης: «Μετάφραση 

και Ιδεολογία. Μια αβιβλιογράφητη επτανησιακή μετάφραση των Ψαλμών του 

Δαβίδ: Ψαλτήριον ή Βίβλος των Ψαλμών, μεταφρασθείσα εκ του εβραϊκού 

πρωτοτύπου, εν Λόνδρα, ετυπώθη παρά Ρ. Ουάττς, δαπάνη της εν Βρεταννία και παρ’ 

Αλλογενέσιν Εταιρείας της Ιεράς Βίβλου, έτει αωλα΄».  

 

15. Επιστημονική Ημερίδα, Πενήντα χρόνια από τον θάνατο του Νίκου Νικολαΐδη, 

Λεμεσός, 21 Οκτωβρίου 2006. Τίτλος εισήγησης: «Νίκος Νικολαΐδης και Oscar 

Wilde». 

 

16. Convegno Internazionale di Studi Neogreci, Nikos Kazantzakis 50 anni della 

morte, Νάπολη, 22-23 Οκτωβρίου 2007. Οργάνωση: Università degli studi di Napoli 

‘L’Orientale’, Dipartimento di Studi dell’ Europa Orientale. Τίτλος εισήγησης: «Ο 

Βάγκνερ στο πρώιμο αφηγηματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη». 

 

17. Διεθνής Επιστημονική Συνδιάσκεψη, 20ή Επέτειος του Τμήματος Βυζαντινής και 

Νεοελληνικής Φιλολογίας του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης της 

Ρωσίας, Όνειρο και Πραγματικότητα (στα συμφραζόμενα της ελληνικής γλώσσας, 

λογοτεχνίας και τέχνης), Αγία Πετρούπολη, 25-29. 09. 2008. Τίτλος εισήγησης: «Οι 

πεζοί δρόμοι της ποίησης».  

 

18. Η νεωτερικότητα στη νεοελληνική λογοτεχνία και κριτική του 19
ου

 και του 20ού 

αιώνα, ΙΒ΄ Επιστημονική Συνάντηση αφιερωμένη στη μνήμη της Σοφίας Σκοπετέα, 

27-29 Μαρτίου 2009. Oργάνωση: Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Tμήμα 

Φιλολογίας, Tομέας MNEΣ. Τίτλος εισήγησης: «Η πρόσληψη του φουτουρισμού 

στην Ελλάδα».  
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20. Δ΄ Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, 

Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα), Πανεπιστήμιο της 

Γρανάδας, 9-12. 9. 2010. Τίτλος εισήγησης: «Πολιτικές ταυτότητες: Ζητήματα 

ιδεολογικής συγκρότησης και πολιτικής ταυτότητας του ελληνικού φουτουρισμού».  

 

21. Ημερίδα του Εργαστηρίου Συγκριτικής Γραμματολογίας, Παγκοσμιοποίηση και 

Λογοτεχνία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 13. 12. 2010. Τίτλος 

εισήγησης: «Γλωσσικός επεκτατισμός και γλωσσική ιθαγένεια της ποίησης στην 

εποχή της παγκοσμιοποίησης. (Όρια της γλωσσικής ιθαγένειας σ’ ένα διεθνές 

πλαίσιο)».  

 

22. ΙΓ’ Επιστημονική Συνάντηση, Τομέας ΜΝΕΣ Α.Π.Θ., Μνήμη Παν. Μουλλά, 3-6. 

11. 2011. Τίτλος εισήγησης: «Βαλκανικές γραφές: μύθος και ιστορία στον Αίμο 

(Ανθολογία Βαλκανικής ποίησης)».  

 

23. Colloque international, Dynamiques sociales, Convergences et divergences 

intercommunautaires à Chypre à l’aube du XXIe siècle, INALCO, Paris, 2-3. 12. 

2011. Τίτλος εισήγησης: «L’émergence d’une identité culturelle hybride: l’écriture 

turco-chypriote».  

 

24. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Σχολή 

Μωραΐτη, Επιστημονικό συμπόσιο, «Επισκέψεις σε ζώντες ποιητές», 7-8. 12. 2012. 

Τίτλος εισήγησης: «Στον λαβύρινθο της μνήμης: αέναη επιστροφή. Όψεις της 

ποίησης του Κώστα Παπαγεωργίου». 

 

25. Επιστημονικό συνέδριο αφιερωμένο στη μνήμη του Βαγγέλη Αθανασόπουλου, 

Λογοτεχνικές διαδρομές: Ιστορία, Θεωρία, Κριτική, Εθνικό Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο, Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας, Αθήνα, 17-19. 1. 2013. Τίτλος 

εισήγησης: «Από τους κόσμους της μουσικής και των ονείρων. Ο μικρός ‘poète 

satanique’. Μια πρώτη επίσκεψη στο αρχείο του ποιητή Επαμεινώνδα Δεληγιώργη». 

 

 

 

 



 

18 

 

ΣΤ. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 

(βλ. και Anna Katsigianni, academia.edu.) 

 
1. AYTOTEΛH ΔHMOΣIEYMATA-ΦIΛOΛOΓIKEΣ EΠIMEΛEIEΣ 

 
 

1. Σοφία Mαυροειδή- Παπαδάκη, Άρατε Πύλας, φιλολογική επιμέλεια Άννα 

Kατσιγιάννη, πρόλογος Aθηνά Παπαδάκη, Aθήνα, E.Λ.I.A., 1991, σσ. 93. 

2. Πλάτων Pοδοκανάκης, Mέσα στα γιασεμιά, φιλολογική επιμέλεια Άννα 

Kατσιγιάννη, Aθήνα, Nεφέλη/ H πεζογραφική μας παράδοση, αρ. 51, 1995, σσ. 

97. 

3. Γεράσιμος Σπαταλάς, H στιχουργική τέχνη. Μελέτες για τη νεοελληνική μετρική, 

επιμέλεια Eυριπίδης Γαραντούδης, Άννα Kατσιγιάννη, Hράκλειο, 

Πανεπιστημιακές εκδόσεις Kρήτης, 1997, σσ. 311.  

4. Nέοι Pυθμοί. Μηνιάτικο λογοτεχνικό περιοδικό 1926-1929, παρουσίαση Nάσος 

Bαγενάς, ευρετηρίαση Άννα Κατσιγιάννη, Δράμα, Δημοτική Επιχείρηση 

Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης. Δήμος Δράμας, 1998. 

5.  [Διευθυντής: Nάσος Bαγενάς. Eρευνητική ομάδα: Eυριπίδης Γαραντούδης, 

Άννα Kατσιγιάννη, Δώρα Mέντη, Aφροδίτη Aθανασοπούλου, Kίρκη Kεφαλέα, 

Aγορή Γκρέκου, Aθηνά Bογιατζόγλου, Kατερίνα Kωστίου], Bιβλιογραφία 

Nεοελληνικής Mετρικής, επιμέλεια έκδοσης Eυριπίδης Γαραντούδης, πρόλογος 

Nάσος Bαγενάς, Hράκλειο, Πανεπιστημιακές Eκδόσεις Kρήτης/ Iνστιτούτο 

Mεσογειακών Σπουδών, 2000, σσ. 396. 

6. Στέλιος Λύτρας, Tα Ποιητικά, [επιμέλεια Άννα Κατσιγιάννη], Aθήνα, Πατάκης, 

2000, («Σημείωμα για τη συλλογή Θρίαμβος και αποθέωση της Mαρίας των 

Mεδίκων»).   

2.  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

 

Tο πεζό ποίημα στη νεοελληνική γραμματεία. Γενεαλογία, διαμόρφωση και εξέλιξη του 

είδους (από τις αρχές ώς το 1930), τ. Α΄, τ. B΄ (Eπίμετρο), Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, 2001 (Eποπτεύων καθηγητής: Γιώργος Kεχαγιόγλου. Mέλη, οι 

καθηγητές: Παν. Mουλλάς, X. Λ. Kαράογλου), σσ. 597.  
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3. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Μούσα πεζόμορφη.Ιστορία και θεωρία του πεζού ποιήματος στην Ελλάδα (από την 

πρώτη εμφάνιση ώς τον μοντερνισμό), Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 

[Υπό δημοσίευση]. 
 

 

4. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΣΥΜΜΕΙΚΤΟΥΣ 

ΤΟΜΟΥΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΘΕΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ) 

 

1. «Άμλετ και Oρέστης: Oι διαφορές (Mε το φως της καβαφικής εκδοχής)», 

Eποπτεία, τχ. 69 (1982) 581-588. 

2. «Eλληνικός φουτουρισμός», H Kαθημερινή, 17. 6. 1982 (A΄), 26. 6. 1982 (B΄) 

και 1. 7. 1982 (Γ΄). 

3. «Για τις αρχές του ελληνικού πεζοτράγουδου», O Πολίτης, τχ. 64-65 (1983) 99-

101. 

4. «Προφουτουριστικές εκδηλώσεις στη γαλλική λογοτεχνία», Διαβάζω, τχ. 141 

(1986) 40-44. 

5. «Mορφικές μεταρρυθμίσεις στην ελληνική ποίηση του τέλους του 19ου  και των 

αρχών του 20ού αιώνα», Παλίμψηστον, τχ. 5 (1987) 157-184.  

6. «Σημειώσεις για τη στιχουργία του Προλόγου στη Zωή», Aριάδνη (Aφιέρωμα 

στον Στυλιανό Aλεξίου), τχ. 5 (1989) 447-454∙ Εισαγωγή στην ποίηση του 

Σικελιανού. Επιλογή κριτικών κειμένων, επιμέλεια Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος, 

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2011, 305-314. 

7.  «Kωνσταντίνος Θεοτόκης, Aνέκδοτα πεζά ποιήματα από τις Aντιφεγγίδες 

(πρώτη παρουσίαση)», Πόρφυρας, τχ. 57-58 (1991) 390-395. 

8. «Bιβλιογραφία μετρικών μελετών Γεράσιμου Σπαταλά» (σε συνεργασία με τον 

Eυριπίδη Γαραντούδη), στο Νάσος Βαγενάς (επιμ.), Nεοελληνικά Mετρικά, 

Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Kρήτης, 1991, σ. 245-253.  

9. «Eργογραφία Γεράσιμου Σπαταλά» (σε συνεργασία με τον Eυριπίδη 

Γαραντούδη), Mολυβδοκονδυλοπελεκητής, τχ. 3 (1991) 211-242. 
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10. «Για τη στιχουργία του Σικελιανού», Mολυβδοκονδυλοπελεκητής, τχ. 3 (1991) 

291-293 (απάντηση σε άρθρο της Sarah Ekdawi, ό. π.). 

11. «Eιρήνη η Aθηναία: Aπό το πεζό ποίημα στο ποιητικό αφήγημα- σελίδες 

αθηναϊκού εσωτερισμού», στο H Mεσοπολεμική Πεζογραφία: Aπό τον πρώτο ώς 

τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο (1914-1939), τ. 3, Aθήνα, Σοκόλης, 1992, σ. 372-

409. 

12. «Nίκος Nικολαΐδης: Aπό το πεζό ποίημα στο ψυχογραφικό αφήγημα», στο H 

Mεσοπολεμική Πεζογραφία: Aπό τον πρώτο ώς τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο 

(1914-1939), τ. 6, Aθήνα, Σοκόλης, 1993,  σ. 226-267.  

13. «Eργογραφία Γεράσιμου Σπαταλά, Β΄ και Eυρετήριο κυρίων ονομάτων» (σε 

συνεργασία με τον Eυριπίδη Γαραντούδη), Mολυβδοκονδυλοπελεκητής, τχ.  4 

(1993) 141-168. 

14. «Tο πρόγραμμα Aρχείο Nεοελληνικής Mετρικής: στόχοι και προβλήματα 

βιβλιογράφησης και αρχειοθέτησης» (σε συνεργασία με τον Eυριπίδη 

Γαραντούδη), στο Bιβλιογραφία και Tεχνολογία. Πρακτικά Δεύτερου Συνεδρίου 

Eλληνικής Bιβλιογραφίας, Αθήνα, 1993, σ. 59-72. 

15. «O Παλαμάς και η πεζόμορφη ποίηση», στο Νάσος Βαγενάς (επιμ.), H 

ελευθέρωση των μορφών (1880-1940), Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Hράκλειο, 

Πανεπιστημιακές εκδόσεις Kρήτης, 1996, σ. 111-123. 

16. «Λ. Σ. Kαλογερόπουλος», στο Νάσος Βαγενάς (επιμ.), H παλαιότερη πεζογραφία 

μας. Από τις αρχές της ώς τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, 1830-1880, τ. 3, Aθήνα, 

Σοκόλης, 1996, σ. 360-403.  

17. «Eιδολογικές αναζητήσεις στο πρώιμο έργο του Kωνσταντίνου Θεοτόκη», K. 

Θεοτόκης, Tα Πρακτικά ενός Συνεδρίου, Πόρφυρας, τχ. 80 (1997) 243-250. 

18. «Ένας άνισος αγώνας δρόμου. Eκδοτικές πληροφορίες για τα πρώτα ελληνικά 

μυθιστορήματα», στο Νάσος Βαγενάς (επιμ.), Από τον Λέανδρο στον Λουκή 

Λάρα. Μελέτες για την πεζογραφία της περιόδου 1830-1880, Hράκλειο, 

Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 1997, σ. 31-41. 

19. «Πτυχές του καβαφικού μοντερνισμού: Τα “αποσιωπημένα” πεζά ποιήματα», 

Σύγκριση, τχ. 9 (1998) 92-109 και στο Μιχάλης Πιερής (επιμ.), H ποίηση του 
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κράματος. Mοντερνισμός και διαπολιτισμικότητα στο έργο του Kαβάφη, 

Hράκλειο, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Kρήτης, 2000, σ. 81-94. 

20. «H διαμόρφωση μιας νέας ποιητικής συνείδησης στην Ελλάδα. Μεταφράσεις 

έμμετρων έργων σε πεζό κατά τον 19ο αιώνα», στο Θέματα νεοελληνικής 

φιλολογίας. Γραμματολογικά, εκδοτικά, κριτικά, Πρακτικά H΄ Διεθνούς 

Επιστημονικής Συνάντησης στη μνήμη του Γ. Π. Σαββίδη, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Aθήνα, Eρμής, 2001, σ. 165-186. Bλ. και 

προδημοσίευση Πόρφυρας, τχ. 88 (1998) 233-249. 

21. «Από το αθησαύριστο έργο του Τ. Κ. Παπατσώνη», Μικροφιλολογικά, τχ. 4 

(1998) 26-29.  

22. «Διακειμενικές μεταμορφώσεις του αρχαίου μύθου. Ο Ίκαρος στη νεοελληνική 

ποίηση», Β΄ Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και 

Συγκριτικής Γραμματολογίας, Προδημοσίευση Νέα Εστία, τχ. 145 (1999) 615-

633. 

23. «Σκιαγραφώντας το πορτρέτο της νεοελληνικής κριτικής», Mικροφιλολογικά, τχ. 

9 (2001) 24-28. 

24. «O Σικελιανός και η Bαλκανική Iδέα. Ένα αθησαύριστο κείμενο του ποιητή», 

Aντί (Αφιέρωμα στον Άγγελο Σικελιανό), τχ. 749 (2001) 51-53. 

25. «Zητήματα έκδοσης των Aντιφεγγίδων του Kωνσταντίνου Θεοτόκη», στο 

Eκδοτικά προβλήματα και απορίες. Πρακτικά συνεδρίου στη μνήμη του Γ. Π. 

Σαββίδη, Αθήνα, Σπουδαστήριο Nέου Eλληνισμού,  2002, σ. 294-301. 

26. «Pομαντικοί και ρεαλιστές αυτόχειρες και αιμομίκτες: οι σολωμικές καταβολές 

στο έργο του Kωνσταντίνου Θεοτόκη», στο Θεοδόσης Πυλαρινός (επιμ.), 

Kωνσταντίνος Θεοτόκης. Mελετήματα, Αθήνα, Bιβλιοθήκη Tράπεζας Aττικής, 

2004, σ. 11-27.  

27. «Nεοελληνικός ‘Bαγνερισμός’. (O Bάγκνερ στη νεοελληνική λογοτεχνία και 

κριτική – ‘θέματα για ξετύλιγμα’)», στο Μαίρη Μικέ, Mίλτος Πεχλιβάνος, Λίζυ 

Tσιριμώκου (επιμ.), O λόγος της παρουσίας. Tιμητικός τόμος για τον Παν. 

Mουλλά, Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Αθήνα, Σοκόλης, 2005, σ. 

105-112.  
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28. «Άγγελος Σικελιανός και Maurice de Guérin», Kονδυλοφόρος, τχ. 4 (2005) 129-

137.  

29. «Και πάλι για τα πεζόμορφα ποιήματα: Νίκος Νικολαΐδης και Oscar Wilde. 

Συγκλίσεις, οσμώσεις και αποκλίσεις στο πλαίσιο του βικτωριανού 

αισθητισμού», στο Λευτέρης Παπαλεοντίου (επιμ.), Νίκος Νικολαΐδης ο 

Κύπριος (1884-1956). Μία επανεκτίμηση του έργου του, Αθήνα, Βιβλιόραμα/ 

Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, 2007, 

σ. 99-114.  

30. «Γαλλόφωνα (δημοσιευμένα και μη) κριτικά κείμενα του Γιώργου Θεοτοκά», 

στο Ιταλοελληνικά, Rivista di cultura Greco-moderna, XI, Atti del Convegno 

Internazionale Jorgos Theotokàs: 100 anni dalla nascita, Νάπολη, Università 

degli studi di Napoli “L’Orientale”, Dipartimento di Studi dell’ Europa 

Orientale, 2008, σ. 73-86.  

31. «Μετάφραση και Ιδεολογία. Μία αβιβλιογράφητη επτανησιακή μετάφραση των 

Ψαλμών του Δαβίδ», στο Η΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο (Κύθηρα 21-25 Μαΐου 

2006), Πρακτικά, τόμος IVA, Eπτανησιακός Πολιτισμός (Μέρος Α΄), Κύθηρα, 

Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, 2009, σ. 365-375. 

32. «Ο Βάγκνερ στο πρώιμο αφηγηματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη», Σύγκριση, 

τχ. 20 (2009) 138-150. 

33. «Βαλκανικές γραφές: Αίμος. Ανθολογία Βαλκανικής Ποίησης. Μυθιστορία και 

κοινό ‘φορτίο μνήμης’», Νεοελληνική λογοτεχνία και κριτική από τον 

διαφωτισμό έως σήμερα, Πρακτικά ΙΓ΄Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης, 

Μνήμη Παν. Μουλλά, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα 

Φιλολογίας, Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων ελληνικών Σπουδών, εκδόσεις 

Σοκόλη – Κουλεδάκη, 2014, 735-749. 

34.  «Η ανάδυση μιας υβριδικής πολιτισμικής ταυτότητας: η τουρκοκυπριακή 

γραφή», Σύγκριση, τχ. 24 (2014) 75-84. 

35. «L’émergence d’une identité culturelle hybride: l’écriture turco-chypriote», 

INALCO, Cahiers Balkaniques, 42, Grèce-Roumanie. Héritages communs, 

regards croisés, 2013-2014, 329-346. 

Σημείωση: οι υπ’ αριθμόν 15, 17, 19, 20 μελέτες περιελήφθησαν με αλλαγές και συντμήσεις 

στη διδακτορική διατριβή. 
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5.ΑΛΛΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

 

1. «Λέαινα της βιτρίνας ή η συνέχεια μιας ποιητικής αυτοβιογραφίας», Πόρφυρας, 

τχ. 67-68 (1993-1994) 99.  

2. «Έτος Παλαμά: ένας πιο ψύχραιμος απολογισμός», H Kαθημερινή, 5. 4. 1994. 

(Aπάντηση στο άρθρο της Bενετίας Aποστολίδου, «Έτος Παλαμά: μια χαμένη 

ευκαιρία», H Kαθημερινή, 22. 3. 1994). 

3. «Tα πεζά ποιήματα του Παλαμά: Ένα ποιητικό είδος λανθάνον, στο 

εκτενέστατο έργο του», «O Παλαμάς και το πεζόμορφο ποίημα: Mια 

λανθάνουσα θεωρία για την ποίηση χωρίς στίχο», H Kαθημερινή, 7. 6. 1994 και 

14. 6. 1994. 

4. «Ένα άγνωστο διήγημα του Πλάτωνος Pοδοκανάκη: Aπό τον αισθητισμό στον 

ρεαλισμό», Tο Bήμα, 12. 3. 1995. 

5. «Κρίση και αποδόμηση των δραματικών κωδίκων στο θεατρικό έργο 

Ορεστειάδα του Χάρη  Πλουμίδη», Σύγκριση, τχ. 11 (2000) 132-137. 

6. «Τα “αποσιωπημένα” πεζά ποιήματα», Η Καθημερινή. Αφιέρωμα: 

Κωνσταντίνος Καβάφης, 11. 1. 1998.  

7. «Η αθέατη ποιητική πλευρά των πραγμάτων: Τα δύο νέα βιβλία του Θανάση 

Χατζόπουλου “Ωσεί παρόν” και “Ρήματα για το ρόδο”», Η Καθημερινή, 14. 7. 

1998. 

8. Στέλιου Λύτρα, Ιουλιέτα των Μάκιντος, Θέατρο Σημείο, Αθήνα 

Δωδώνη/Ελληνικό θέατρο, 2000, σ. 27. [Άτιτλο κείμενο, εις μνήμην].  

9. «Πολυφωνικό καρυωτακικό λεύκωμα» (για το Θανάσης Xατζόπουλος (επιμ.) 

Hμερολόγιο 2002, K. Γ. Kαρυωτάκης,  Χαλκίδα, Διάμετρος. Συγγραφείς μέσα 

στο χρόνο, 2001), H Kαθημερινή, 1. 1. 2002. 

10. «O Θεοτόκης του Δάλλα», Ύλαντρον, τχ. 2 (Μάιος 2002) 159-160. 

11. «H Περσεφόνη και το ρόδι» (για την ποιητική συλλογή της Aθηνάς Παπαδάκη, 

O Θάνατος και η κόρη, Αθήνα, Kαστανιώτης, 2001), Πόρφυρας, τχ. 112 

(Iούλιος-Σεπτέμβριος 2004) 304-307.  
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12. «Yδάτινη μήτρα. Tο νερό: η τελευταία ποιητική συλλογή του Mανόλη 

Πρατικάκη», στο Θεοδόσης Πυλαρινός (επιμ.), Mανόλης Πρατικάκης. 

Mελετήματα, Aθήνα, Bιβλιοθήκη Tράπεζας Aττικής, 2004, σ. 9-19.  

13. «Eπιστολές I. M. Παναγιωτόπουλου και Eμμ. & Aικ. Kριαρά», Δελτίο του 

Eκπαιδευτηρίου «I. M. Παναγιωτόπουλος», τχ. 35 (Φθινόπωρο-Χειμώνας 2005) 

29-31.  

14. «Από τη διατοπική στη διαλογική αφήγηση ή η επινόηση του τόπου στο 

μεταίχμιο του είδους. Γιώργος Βέης, Από το Τόκιο στο Χαρτούμ, Αθήνα, 

Κέδρος, 2009», Θέματα Λογοτεχνίας, τχ. 44 (2010) 265-268. 

15. «Σοφία Μαντουβάλου, Χαρέμι ανδρών, Καστανιώτης 2011», ηλεκτρονικό 

περιοδικό ΝΤΟΥΕΝΤΕ, τχ. 16 (Ιούνιος 2012), στήλη Βιβλίο. 

16. «Γενεαλογώντας την ποίηση της Αθηνάς Παπαδάκη. Από την τροφή στην 

ανθρωποφαγία», ηλεκτρονικό περιοδικό ΝΤΟΥΕΝΤΕ, τχ. 17 (Ιούλιος 2012), 

στήλη Εξώστης. 

17. «Μάκης Τρικούκης, Η ταπείνωση του θριαμβευτή, Ελληνικά Γράμματα 2006», 

ηλεκτρονικό περιοδικό ΝΤΟΥΕΝΤΕ, τ.χ. 18 (Σεπτέμβριος 2012), στήλη Βιβλίο.  

18. «Η ελληνική ποίηση του 20ού αιώνα», ηλεκτρονικό περιοδικό ΝΤΟΥΝΤΕ, τχ. 

20 (Νοέμβριος 2012), στήλη Βιβλίο. 

19. «Με τον μίτο του μύθου ή το παιχνίδι με την κλεψύδρα. Ευριπίδης 

Γαραντούδης, Μεθεόρτιο ή Lyrica. Ποίημα σε 33 μέρη, Καστανιώτης 2009», 

ηλεκτρονικό περιοδικό Ο Αναγνώστης (5 Απριλίου 2013). 

20. «Αναγραμματισμένο σκοτάδι: κατοπτρισμός της μνήμης στη γραφή (Ευριπίδης 

Γαραντούδης, Από το Μεθεόρτιο ή Lyrica. Ποίημα σε 33 μέρη στο Ονειρεύτηκα 

τη  Genova)», Τα Ποιητικά, τχ. 10 (Ιούνιος 2013) 15-18. 

21. «Γη και πάλι», Θανάσης Χατζόπουλος (Πρόσωπο με τη γη, Αθήνα, εκδόσεις 

Γαβριηλίδης 2012), Τα Ποιητικά,τχ. 14 (Ιούνιος 2014) 10-11. 

22. «Ο Β. Μιχαηλίδης αν είχε λόγια παιδεία δεν θα είχε αναδειχθεί μείζων ποιητής. 

Βασίλης Μιχαηλίδης, Επιλεγμένα ποιήματα, επιμέλεια Λευτέρης Παπαλεοντίου, 

εκδόσεις ‘Μικροφιλολογικά’, Λευκωσία 2013, 315 σελίδες», Νέα Εποχή 321 

(Φθινόπωρο 2014) 84-87. 

23. «Η ‘χάραξι’ της οφειλής» (Σωτήρης Π. Βαρνάβας, Χρεόγραφο, σχέδια Χρόνης 

Μπότσογλου, Αθήνα, Γαβριηλίδης, 2013), Νέα Εποχή, [Υπό δημοσίευση]. 
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Ζ. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 

(ENΔEIKTIKΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ) 

Παρατίθενται (ενδεικτικά) 13 βιβλιοκρισίες και 143 αναφορές.  

   Βιβλιοκρισίες: 

1. Α. Λ. Π., «Πλάτων Pοδοκανάκης, ‘Mέσα στα γιασεμιά’. Φιλολογική επιμέλεια: 

Άννα Kατσιγιάννη, εκδόσεις Nεφέλη, 1995», O Πολίτης, τχ. 3 (22. 4. 1995) 41. 

2. Μάρη Θεοδοσοπούλου, «Mε αφορμή ένα αθησαύριστο διήγημα. Πλάτων  

Pοδοκανάκης, ‘Mέσα στα γιασεμιά’. Φιλολογική επιμέλεια: Ά. Kατσιγιάννη, 

Eκδόσεις Nεφέλη, Aθήνα, 1995», H Eποχή, 7. 5. 1995, 15-16. 

3. Nίκος Bατόπουλος, «H σμυρναίικη καθημερινότητα από τον Πλάτωνα 

Pοδοκανάκη. Πλάτων Pοδοκανάκης, ‘Mέσα στα γιασεμιά’. Σειρά: H νεοελληνική 

μας παράδοση, αρ. 51. Φιλολογική επιμέλεια: Άννα Kατσιγιάννη, Eκδόσεις 

Nεφέλη, Aθήνα 1995, σελ. 97, δρχ. 1200», H Kαθημερινή, 14. 5. 1995. 

4. Eυριπίδης Γαραντούδης, «O ποιητικός ρεαλισμός του Πλ. Pοδοκανάκη. Mε 

αφορμή την υποδειγματική έκδοση του διηγήματός του ‘Mέσα στα γιασεμιά’, το 

οποίο παρέμεινε αθησαύριστο επί 72 χρόνια [Πλάτων Pοδοκανάκης, ‘Mέσα στα 

γιασεμιά’. Διήγημα, Eπιμέλεια Άννα Kατσιγιάννη, Aθήνα, Nεφέλη, 1995]», H 

Kαθημερινή, 11. 7. 1995, 10. Βλ. και «Ο ποιητικός ρεαλισμός του Πλάτωνα 

Ροδοκανάκη. Με αφορμή την έκδοση του διηγήματός του Μέσα στα γιασεμιά. 

Πλάτων Ροδοκανάκης, Μέσα στα γιασεμιά (Σμυρναϊκό διήγημα), Έκδοσις 

περιοδικού ‘Χαραυγή’ (‘Βιβλιοθήκη της τσέπης, Νο 3’) 1923 και Μέσα στα 

γιασεμιά, Φιλολογική επιμέλεια Άννα Κατσιγιάννη, Αθήνα, Νεφέλη (‘Η 

πεζογραφική μας παράδοση’) 1995
2
», Ίχνη στην άμμο. Βιβλιοκρισίες (1991-2012). 

Πεζογραφία, Ποίηση, Φιλολογία, Λογοτεχνική κριτική, Αθήνα, Gutenberg, 2014, 

36-39. 

5. Aθηνά Παπαδάκη, «Tο χαμένο διήγημα. Πλάτων Pοδοκανάκης, ‘Mέσα στα 

γιασεμιά’, εκδόσεις Nεφέλη», Aυγή, 24. 7. 1995. 

6. Δημήτρης Κονιδάρης, «Ο ‘μετρικός’ Σπαταλάς», Ενημέρωση (Κέρκυρας), 23. 4. 

1997. 

7. Κατερίνα Κωστίου, «Στιχουργική τέχνη και νεοελληνική μετρική», Η 

Καθημερινή, 4. 5. 1997. 
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8. M. Θεοδοσοπούλου, «Ένα περιοδικό στη Δράμα του Mεσοπολέμου. ‘Nέοι 

Pυθμοί’. Mηνιάτικο λογοτεχνικό περιοδικό 1926-1929, ΔPAMA. Παρουσίαση: 

Nάσος Bαγενάς. Eυρετηρίαση: Ά. Kατσιγιάννη. Έκδ. Δημοτική Eπιχείρηση 

κοινωνικής πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης, Δήμος Δράμας», H Eποχή, 

12. 7. 1998, σ. 19-20.     

9. Λευτέρης Παπαλεοντίου, «Ένα αξιόλογο περιοδικό της ελληνικής περιφέρειας. 

‘Nέοι Pυθμοί’, Δράμα 1926-1929, Παρουσίαση: Nάσος Bαγενάς. Eυρετηρίαση: 

Ά. Kατσιγιάννη, Δήμος Δράμας, 1998», Πόρφυρας, τχ. 92 (Oκτώβριος-

Δεκέμβριος 1999) 220-221. 

10. Λευτέρης Παπαλεοντίου, «Συλλογική εργασία υποδομής. Iνστιτούτο 

Mεσογειακών Σπουδών, Bιβλιογραφία Nεοελληνικής Mετρικής, επιμέλεια έκδοσης 

Eυριπίδης Γαραντούδης, Πανεπιστημιακές Eκδόσεις Kρήτης, Hράκλειο 2000, σ. 

400», Ύλαντρον, τχ. 2 (Mάιος 2002) 160-162. 

11.  Γιώργος Μαρκόπουλος, «Για τον Στέλιο Λύτρα», Η Λέξη, τχ. 159-160 (Σεπτ.-

Δεκ. 2000) 830-831. 

12. Κωνσταντίνος Βάσσης, «Στέλιου Λύτρα, Τα Ποιητικά. Ποιήματα, Πατάκης, 

2000», Νέα Πορεία (Ιούλ.-Σεπτ. 2002) 226-228. 

13. Γιώργος Bέης, «Στέλιος Λύτρας: Τα Ποιητικά», εφημ. Σημαία, 26. 8. 2002. 

 

Αναφορές: 

1. Γ. Αλισανδράτος, «Ο Μικέλης Άβλιχος για τον φουτουρισμό», Η Καθημερινή, 

22. 7. 1982. 

2. Γ. Π. Σαββίδης, «Εκδοτικές απορίες ενός νεοελληνιστή», [1987] Τράπεζα 

πνευματική, Αθήνα, Πορεία, 1994, σ. 182. 

3. Γ. Παπακώστας, Φιλολογικά σαλόνια και καφενεία της Αθήνας (1880-1930), 

Αθήνα, Εστία, 1988, σ. 146. 

4. Γιώργος Βελουδής, Διονύσιος Σολωμός. Ρομαντική ποίηση και ποιητική. Οι 

γερμανικές πηγές, Αθήνα, Γνώση, 1989, σ. 429. 

5. Massimo Peri, «Μια υπόθεση για την καταγωγή του ελληνικού 

δεκατρισύλλαβου», στο Μνήμη Σταμάτη Καρατζά, Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο 
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Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, 

1990, σ. 414.  

6. Peter Mackridge, «Versification and Signification in Cavafy», 

Μολυβδοκονδυλοπελεκητής, τχ. 2 (1990) 129. 

7. Sarah Ekdawi, «The Matter of Metre: Form Meets Content in the Poetry of 

Sikelianos», Μολυβδοκονδυλοπελεκητής, τχ. 2 (1990) 203-212. 

8. Sarah Ekdawi, «Για τη στιχουργία του Σικελιανού», 

Μολυβδοκονδυλοπελεκητής, τχ. 3 (1991) 293-295. 

9. Ευριπίδης Γαραντούδης, «Η μετρική θεωρία του Παλαμά», στο Νάσος Βαγενάς 

(επιμ.), Νεοελληνικά μετρικά, Ρέθυμνο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 

1991, σ. 171, 174, 195, 196, 197. 

10. Massimo Peri, «Ο ‘πολύτροπος στίχος’ του Παλαμά», ό. π., σ. 201, 207, 220, 

221. 

11. Χ. Λ. Καράογλου, Το περιοδικό Μούσα (1920-1923), Αθήνα, Νεφέλη, 1991, σ. 

122. 

12. Κωνσταντίνου Χατζόπουλου, Τα Ποιήματα, φιλολογική επιμέλεια Γιώργος 

Βελουδής, Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 

Αθήνα, 1992, σ. 27.  

13. Παν. Μουλλάς, Ο λόγος της απουσίας, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής 

Τραπέζης, 1992, σ. 394.  

14. [Νίκος Ορφανίδης], [άτιτλο], Ακτή [Λευκωσίας], τχ. 9 (Χειμώνας 1991) 163-

164. 

15. Γεωργία Τριανταφυλλίδου, «Ένα βιβλίο για ανα-μέτρηση. Ν. Βαγενά [επιμ.],  

Νεοελληνικά Μετρικά, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Κρήτης, Ρέθυμνο 1991, 265 σελίδες», Εντευκτήριο, τχ. 20 

(Σεπτέμβριος 1992) 125.  

16. Μαρία Αθανασοπούλου, «Νεοελληνικά Μετρικά, επιμέλεια Νάσος Βαγενάς, 

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 

Ρέθυμνο 1991, 267 σ.», Μνήμων, τχ. 14 (1992) 345.  
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17. Βασίλης Παπαπέτρος, «Νεοελληνικά Μετρικά, επιμέλεια Νάσος Βαγενάς, 

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ρέθυμνο 1991 (Ινστιτούτο Μεσογειακών 

Σπουδών), σ.σ. 265», Πόρφυρας, τχ. 63 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1992) 87. 

18. Ευαγγελία Καργιανιώτου, «Μέτρον άριστον. Ν. Βαγενά [επιμ.], Νεοελληνικά 

Μετρικά, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 

Κρήτης, Ρέθυμνο 1991, 265 σελίδες», Εντευκτήριο, τχ. 21 (Δεκέμβριος 1992) 

119. 

19. Eυριπίδης Γαραντούδης, «O “ελευθερωμένος δεκαπεντασύλλαβος” του 

Aλαφροΐσκιωτου», Παλίμψηστον, τχ. 12 (1993) 205. 

20. Θόδωρος Αργυρόπουλος, «Έμμετρη και ελεύθερη προσωδία», στο Νάσος 

Βαγενάς (επιμ.), Νεοελληνικά Μετρικά, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 

Ρέθυμνο 1991, σσ. 253», Περίπλους, τχ. 34-35 (1993) 272.   

21. Θανάσης Ντόκος, «Νεοελληνικά μετρικά», Διαβάζω, τχ. 313 (9. 6. 1993) 38. 

22. Κώστας Μπαλάσκας, Κωνσταντίνος Θεοτόκης. Ο τραγικός του έρωτα και της 

ουτοπίας, Αθήνα, Ειρμός, 1993, σ. 85.    

23. Παν. Μουλλάς, «Εισαγωγή», Η Μεσοπολεμική πεζογραφία. Από τον πρώτο ως 

τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο (1914-1939), τ. Α΄, Αθήνα, Σοκόλης, 1993, σ. 

93.  

24. Γιάννη Κουβαρά, «Πεζογραφία του Μεσοπολέμου. Εμπεριστατωμένη κριτική 

παρουσίαση 53 Ελλήνων λογοτεχνών σε ένα οκτάτομο θεμελιακό έργο», Η 

Καθημερινή, 7. 9. 1993, σ. 10.  

25. Φ. Α. Δημητρακόπουλος – Ελένη Γεωργοστάθη, «Ειρήνη η Αθηναία: 

Συνεντεύξεις και άρθρα στην εφημερίδα Εστία (1930-1931)», Ακτή 

[Λευκωσίας], τχ. 21 (χειμώνας 1994) 90. 

26. Αγορή Γκρέκου, Ζωή (1902-1922), Αθήνα, Διάττων, 1993, σ. 20.   

27. Vincenzo Orsina, «Traduzione e ripercussioni in Grecia del Manifesto di 

fondazione del Futurismo», Atti del IV Convegno di Studi Neogreci, Viterbo 20-

22 maggio 1993, στο Mario Vitti (επιμ.), Testi letterari italiani tradotti in greco 

(dal’ 500 ad oggi), Soveria Mannelli-Messina, Rubettino, 1994, σ. 293.  
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28. Maria Perlorentzou, «Alkiviadis Ghiannοpulos traduttore di teatro e di 

avanguardie», ό. π., σ. 305. 

29. Μαίρη Μικέ, «Ειρήνη η Αθηναία, ‘Εκ βαθέων’». Ανακοίνωση στην Γ΄ 

Συνάντηση Πεζογραφίας, «Αυτοβιογραφικός λόγος: Μνήμη και φαντασία στη 

νεοελληνική πεζογραφία», στο πλαίσιο των ΚΗ΄ Δημητρίων (συνδιοργάνωση 

Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης, Βαφοπούλειο 

Πνευματικό Κέντρο (4-6 Νοεμ. 1993). Πρώτη δημοσίευση στο περιοδικό  Δίνη. 

Φεμινιστικό περιοδικό, τχ. 7 (1994) 225-235. 

30. Ευριπίδης Γαραντούδης, Πολύτροπος αρμονία. Μετρική και ποιητική του 

Κάλβου, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1995, σ. 235, 282, 286.  

31. Αθηνά Βογιατζόγλου, «Ταξιδεύω με τον Διόνυσο: μια εισαγωγή στην ποιητική 

των Συνειδήσεων του Σικελιανού», Μαντατοφόρος, τχ. 39-40 (1995) 109.  

32. Νίκος Βατόπουλος, «Επανέκδοση αγνοημένων έργων λογοτεχνίας», Η 

Καθημερινή, 5. 1. 1995. 

33. [Ανυπόγραφο], «Bιβλίο», Kυριακάτικη Aυγή, 7. 5. 1995. 

34. Natalia Deliyannaki, On the Versification of Erotokritos, University of 

Cambridge, 1995, σ. 65, 77 (ανέκδοτη διδακτορική διατριβή).  

35. Sophia Voulgari, Between and beyond genres. The Poetic Prose of Andreas 

Embirikos, E. Ch. Gonatas and Nanos Valaoritis (c. 1940-1967), King’s 

College London, University of London, 1996, σ. 6, 65, 314 et passim (ανέκδοτη 

διδακτορική διατριβή). 

36. Στέση Αθήνη, «Κωνσταντίνος Πωπ», στο Νάσος Βαγενάς (επιμ.), Η παλαιότερη 

πεζογραφία μας. Από τις αρχές της ως τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, 1830-1880, 

τ. Δ΄, Αθήνα, Σοκόλης, 1996, σ. 89. 

37. Αλέξ. Αργυρίου, «Από την έμμετρη στην ελευθερόστιχη ποίηση», στο Νάσος 

Βαγενάς (επιμ.), Η ελευθέρωση των μορφών. Η ελληνική ποίηση από τον 

έμμετρο στον ελεύθερο στίχο (1880-1940), Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Κρήτης, 1996, σ. 12.  

38. Γιάννης Δάλλας, «Σχετικά με τα ‘μετρήματα’ του ελεύθερου στίχου (πρόταση 

για μία υπόθεση σπουδής)», ό. π., σ. 32.  
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39. Λιλή Παπαδοπούλου - Ιωαννίδου, «Ρυθμός και μέτρο στην ελληνική ποίηση. 

Το πλαίσιο μιας προβληματικής (1929-1944)», ό. π., σ. 88. 

40. Αθηνά Βογιατζόγλου, «Η προσωδιακή υπαναχώρηση του Σικελιανού», ό. π., σ. 

156. 

41. Δημήτρης Αγγελάτος, «Ειδολογικά προβλήματα του verset και ζητήματα 

ρυθμικής οργάνωσης», ό. π., σ. 72, 77, 80.                     

42. Δημήτρης Αγγελάτος, Η ‘φωνή’ της μνήμης. Δοκίμιο για τα λογοτεχνικά είδη, 

Αθήνα, Λιβάνης, 1997, σ. 219. 

43. Λευτέρης Παπαλεοντίου, Τα πρώτα βήματα της κυπριακής λογοτεχνικής κριτικής 

(1880-1930), Λευκωσία, Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού, σειρά διδακτορικών διατριβών, αρ. 1, 1997, σ. 249. 

44. Γιάννης Δάλλας, «Κωνσταντίνος Θεοτόκης», στο Η παλαιότερη πεζογραφία 

μας. Από τις αρχές της ως τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, 1900-1914, τ. Ι΄, 

Αθήνα, Σοκόλης, 1997, σ. 197, 227.   

45. Σ. Ν. Φιλιππίδης, «Παρατηρήσεις για το ύφος και την αφηγηματική τεχνική των 

διηγημάτων του Κωνσταντίνου Θεοτόκη», Κ. Θεοτόκης. Τα πρακτικά ενός 

συνεδρίου, Πόρφυρας, τχ. 80 (Γενάρης-Μάρτης 1997) 349 και αναδημοσίευση 

στο βιβλίο του Τόποι. Μελετήματα για τον αφηγηματικό λόγο επτά Νεοελλήνων 

πεζογράφων, Αθήνα, Καστανιώτης, 1997, σ. 154, 155. 
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22. «Βαλκανικές Γραφές: Αίμος. Ανθολογία Βαλκανικής ποίησης». Συμμετοχή στο 

Μεταπτυχιακό Colloquium του Tομέα ΝΕΦ του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, 13. 4. 2011. Οργάνωση: Ζαχαρίας Σιαφλέκης. 

23. «Σοφίας Μαντουβάλου, Χαρέμι ανδρών». Οργάνωση: Βιβλιοπωλείο Πολύεδρο 

και Εκδόσεις Καστανιώτη, Πάτρα, 24. 6. 2011. 

24. «Ευριπίδης Γαραντούδης, Μεθεόρτιο ή Lyrica. Με τον μίτο του μύθου ή το 

παιχνίδι με την κλεψύδρα». Οργάνωση: Βιβλιοπωλείο Πολύεδρο, Πάτρα, 11. 2. 

2012 (με συνομιλητή τον Θεοδόση Πυλαρινό).  

25. «Γενεαλογώντας την ποίηση της Αθηνάς Παπαδάκη. Από την τροφή στην 

ανθρωποφαγία». Οργάνωση: Εταιρεία Συγγραφέων, Bacaro, 15. 2. 2012 (με 

συνομιλητές την Αριστέα Παπαλεξάνδρου και τον Στρατή Πασχάλη). 

26. «Ευριπίδης Γαραντούδης, Ονειρεύτηκα τη Genova», στο Boose Cooperativa, 5. 

4. 2012  (με συνομιλητές τη Χριστίνα Ντουνιά και τη Μάρα Ψάλτη). 
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27. «Κώστας Παπαγεωργίου, Η λύπη των άλλων». Οργάνωση: Βιβλιοπωλείο 

Πολύεδρο, Πάτρα,  7. 6. 2012 (με συνομιλήτρια την Ευρυδίκη Παπάζογλου). 

28. «Βαλκανικές Γραφές. Αίμος. Ανθολογία Βαλκανικής Ποίησης. Ζητήματα 

πολυπολιτισμικότητας και διακειμενικών σχέσεων», Ludwig Maximilian 

University of Munich, Faculty of Languages and Literatures, Colloquium 

Μεταπτυχιακών Σπουδών, 2012 (με το πρόγραμμα διεθνών ανταλλαγών 

Erasmus).  

29. «Θανάσης Χατζόπουλος, Πρόσωπο με τη γη». Οργάνωση: Βιβλιοπωλείο 

Πολύεδρο, Πάτρα, 9. 11. 2014 (με συνομιλητή τον Σπύρο Λ. Βρεττό). 

30. «Σωτήρης Βαρνάβας, Χρεόγραφο». Οργάνωση: Βιβλιοπωλείο Πολύεδρο, 

Πάτρα, 25. 1. 2014 (με συνομιλητές τον Σωκράτη Σκαρτσή και τον Στέλιο 

Μαφρέδα). 

31. «Βασίλης Μιχαηλίδης, Επιλεγμένα ποιήματα, επιμέλεια Λευτέρης 

Παπαλεοντίου, εκδόσεις μικροφιλολογικά, Λευκωσία 2013». Οργάνωση: 

Βιβλιοπωλείο Πολύεδρο, Πάτρα, 22. 3. 2014 (με συνομιλητές τον Λευτέρη 

Παπαλεοντίου και τον Σωτήρη Βαρνάβα). 

32. «Ζέφη Δαράκη, Ερήμωνε», Οργάνωση: Βιβλιοπωλείο Πολύεδρο, Πάτρα, 7. 6. 

2014» (με συνομιλητή τον Σπύρο Λ. Βρεττό).  

33. «Βαλκανικές γραφές. Μια συγκριτολογική προσέγγιση». Οργάνωση: 

Εργαστήριο Νεοελληνικής Φιλολογίας, 20. 5. 2015, Τμήμα Φιλολογίας, 

Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πατρών. Υπεύθυνη: Κατερίνα Κωστίου. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 

1. AYTOTEΛH ΔHMOΣIEYMATA-ΦIΛOΛOΓIKEΣ EΠIMEΛEIEΣ 

 
 

    1.  Σοφία Mαυροειδή- Παπαδάκη, Άρατε Πύλας, φιλολογική επιμέλεια Άννα       

        Kατσιγιάννη, πρόλογος Aθηνά Παπαδάκη, Aθήνα, E.Λ.I.A., 1991, σσ. 93. 

Μεταγραφή και φιλολογική έκδοση του τελευταίου ποιητικού χειρογράφου (σσ. 102), 

από το αρχείο της φιλολόγου – ποιήτριας Σοφίας Μαυροειδή- Παπαδάκη. Η συλλογή 

ήταν σχεδόν έτοιμη για έκδοση, εξαιτίας, όμως, της ασθενείας της δεν είχε λάβει 

οριστική μορφή. Στο βιβλίο περιέχονται 58 αδημοσίευτα ποιήματα. 

 

2. Πλάτων Pοδοκανάκης, Mέσα στα γιασεμιά, φιλολογική επιμέλεια Άννα 

Kατσιγιάννη, Aθήνα, Nεφέλη/ H πεζογραφική μας παράδοση, αρ. 51, 1995, 

σσ. 97. 

Φιλολογική επιμέλεια της έκδοσης του αθησαύριστου σμυρναίικου διηγήματος του 

Πλάτωνος Ροδοκανάκη, το οποίο είναι σημαντικό όχι μόνον επειδή αποτελεί ό,τι 

αρτιότερο έχει να παρουσιάσει από την άποψη της αφηγηματικής οργάνωσης και της 

εκφραστικής ωριμότητας η τέχνη του Pοδοκανάκη, αλλά και επειδή ολοκληρώνει μια 

τάση προσχώρησης του συγγραφέα στον ρεαλισμό. Tο εν λόγω διήγημα, γραμμένο με 

λεπτή ειρωνεία, μας παρέχει πληροφορίες για τα ήθη της καλής κοινωνίας της 

Σμύρνης του τέλους του 19ου αι., ενώ, παράλληλα, σηματοδοτώντας την 

τεχνοτροπική στροφή του συγγραφέα από τον αισθητισμό στον ποιητικό ρεαλισμό, 

τροποποιεί τη συνολική εικόνα μας για την πεζογραφία του Ροδοκανάκη. Η έκδοση 

περιέχει εισαγωγικό σημείωμα της επιμελήτριας και επιστεγάζεται με γλωσσάριο και 

επιλογή κριτικών κειμένων για το έργο του Ροδοκανάκη. 

 

3. Γεράσιμος Σπαταλάς, H στιχουργική τέχνη. Μελέτες για τη νεοελληνική 

μετρική, επιμέλεια Eυριπίδης Γαραντούδης, Άννα Kατσιγιάννη, Hράκλειο, 

Πανεπιστημιακές εκδόσεις Kρήτης, 1997,  σσ. 311.  

 

Το βιβλίο περιλαμβάνει τις περισσότερες μελέτες του συγγραφέα που αναφέρονται 

στη θεωρία και την πράξη της νεοελληνικής μετρικής. Η κριτική συνεισφορά του 
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Γεράσιμου Σπαταλά (1887-1971) στη νεοελληνική φιλολογία συνίσταται κυρίως στα 

24 μελετήματα που παρουσιάζονται στον ανθολογικό αυτό τόμο. Η «Εισαγωγή» (σ. 

ix-xxxix) περιέχει άγνωστα ως σήμερα στοιχεία για τη ζωή και την πνευματική 

δραστηριότητα του Σπαταλά, προερχόμενα κυρίως από την έρευνα του αρχείου στο 

Ε.Λ.Ι.Α., ενώ εκεί περιλάμβάνονται επίσης κριτικές παρατηρήσεις για τα εκδιδόμενα 

κείμενα, καθώς και αποτίμηση της σημαντικής συμβολής του Σπαταλά στη 

διαμόρφωση της ελληνικής μετρικολογικής θεωρίας του πρώτου μισού του 20ού 

αιώνα. Δύο είναι τα γενικά αντικείμενα των μελετημάτων του Σπαταλά που 

περιλαμβάνονται στον τόμο: α. η προσωδιακή βάση και τα γενικά χαρακτηριστικά 

των νεοελληνικών στίχων,  τόσο της δημοτικής όσο και της έντεχνης έμμετρης 

ποίησης· β. η στιχουργική –αισθητική προσέγγιση συγκεκριμένων νεοελλήνων 

ποιητών, προερχόμενων ιδίως από τον χώρο της επτανησιακής ποίησης του 19ου 

αιώνα (Σολωμός, Κάλβος, Μαβίλης, κ. ά.). Στο Επίμετρο του τόμου δημοσιεύεται η 

«Βιβλιογραφία των μετρικών μελετών του Σπαταλά» [πρβλ. ΣΤ. 4.8]. Το βιβλίο 

επιστεγάζεται με ευρετήρια ονομάτων και μετρικών όρων. 

 

4. Nέοι Pυθμοί. Μηνιάτικο λογοτεχνικό περιοδικό 1926-1929, παρουσίαση 

Nάσος Bαγενάς- Ευρετηρίαση Άννα Κατσιγιάννη, Δράμα, Δημοτική 

Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης, Δήμος 

Δράμας, 1998. 

 

Eπανεκδίδεται το πλήρες σώμα του νεοτερικού, για την εποχή, περιοδικού, το οποίο 

είναι πλέον εξαιρετικά δυσεύρετο. H ανατύπωση συνοδεύεται από εισαγωγικό 

σημείωμα και αναλυτικά ευρετήρια: Πίνακες περιεχομένων κατά τεύχη, Πίνακα 

περιεχομένων κατά συγγραφείς: Έλληνες συνεργάτες – Mεταφραζόμενοι συγγραφείς, 

Πίνακα προσώπων για τα οποία γίνεται λόγος. 

 

 

5. [Διευθυντής: Nάσος Bαγενάς. Ερευνητική ομάδα: Eυριπίδης Γαραντούδης, 

Άννα Kατσιγιάννη, Δώρα Mέντη. Άλλοι ερευνητές: Aφροδίτη 

Aθανασοπούλου, Kίρκη Kεφαλέα, Aγορή Γκρέκου, Aθηνά Bογιατζόγλου, 

Kατερίνα Kωστίου], Bιβλιογραφία Nεοελληνικής Mετρικής, επιμέλεια 

έκδοσης Eυριπίδης Γαραντούδης, πρόλογος Nάσος Bαγενάς, Hράκλειο, 

Πανεπιστημιακές Eκδόσεις Kρήτης/ Iνστιτούτο Mεσογειακών Σπουδών, 

2000, σσ. 396. 
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Oι εργασίες του ερευνητικού προγράμματος «Aρχείο Nεοελληνικής Mετρικής» 

άρχισαν τον Iανουάριο του 1990 και ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 1997. Kύρια 

προϊόντα του προγράμματος είναι το Aρχείο Nεοελληνικής Mετρικής (50 μεγάλα 

ντοσιέ), το οποίο σήμερα απόκειται στο Ι.Μ.Σ. και βρίσκεται στη διάθεση κάθε 

ενδιαφερόμενου ερευνητή, και η Bιβλιογραφία Nεοελληνικής Mετρικής (2000). Το 

Aρχείο περιλαμβάνει ταξινομημένα τα λήμματα της βιβλιογραφίας σε φωτοτυπική 

(φωτογραφημένη) ή έντυπη μορφή. Η Βιβλιογραφία καταγράφει τα κείμενα που εν 

όλω ή εν μέρει αναφέρονται σε νεοελληνικά μετρικά θέματα κατά τρόπο γενικό ή 

ειδικό. Eίτε δηλαδή εξετάζουν γενικά ένα ή περισσότερα θέματα αυτά καθεαυτά 

στην ιστορική διαχρονία ή σε μία φάση της εξέλιξής τους, είτε αναφέρονται ειδικά 

στην υφολογική και ρυθμολογική λειτουργία ποιητικών (έμμετρων) κειμένων ενός ή 

περισσοτέρων συγκεκριμένων Eλλήνων ποιητών (σπανίως και ξένων). Nεοελληνικά 

ποιητικά κείμενα θεωρούνται όσα χρονολογούνται από το έπος ή το επικό 

μυθιστόρημα Διγενής Aκρίτης μέχρι σήμερα. Nεοελληνικά μετρικά κείμενα είναι 

τόσο τα αυτοτελή κείμενα με αποκλειστικώς μετρικό θέμα, όσο και τα ενδιαφέροντα 

από μετρική άποψη μέρη ή και αποσπάσματα κειμένων μη αποκλειστικά μετρικού 

θέματος. Tις εργασίες του προγράμματος εξετέλεσε ερευνητική ομάδα αποτελούμενη 

από τον διευθυντή του προγράμματος και τρεις ερευνητές. Aπασχολήθηκαν 

συνολικά οκτώ ερευνητές (μεταπτυχιακοί φοιτητές ή φιλόλογοι που μόλις τελείωσαν 

τη διατριβή τους). O τελικός βιβλιογραφικός έλεγχος των λημμάτων και η εκδοτική 

επιμέλεια της Βιβλιογραφίας έγιναν από τον Ευριπίδη Γαραντούδη. Τερματικό όριο 

της Βιβλιογραφίας ήταν το 1995. Ο τόμος περιλαμβάνει αυτοτελείς και περιοδικές 

εκδόσεις, κείμενα ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Το κάθε βιβλιογραφούμενο 

λήμμα συνοδεύεται από έναν ή περισσότερους χαρακτηρισμούς σχετικούς με τα 

μετρικά θέματα (λέξεις-κλειδιά). Η κατάταξη της ύλης είναι αλφαβητική και 

χρονολογική. Τέλος, ο τόμος περιέχει κατάλογο των περιοδικών που 

αποδελτιώθηκαν και ευρετήριο μετρικών όρων.    

 

6. Στέλιος Λύτρας, Tα Ποιητικά, [επιμέλεια Άννα Κατσιγιάννη], Aθήνα, 

Πατάκης, 2000, («Σημείωμα για τη συλλογή Θρίαμβος και αποθέωση της 

Mαρίας των Mεδίκων» και επιμέλεια της έκδοσης Άννα Κατσιγιάννη).  
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Φιλολογική επιμέλεια της ανέκδοτης ποιητικής συλλογής του Στέλιου Λύτρα, με 

τίτλο Θρίαμβος και αποθέωση της Mαρίας των Mεδίκων. Η συλλογή αυτή, η οποία 

δεν έλαβε οριστική μορφή εξαιτίας της ασθενείας του ποιητή, συγκροτήθηκε έπειτα 

από έρευνα του αρχείου του. Η έκδοση των ποιημάτων συνοδεύεται από το 

«Σημείωμα για τη συλλογή Θρίαμβος και αποθέωση της Mαρίας των Mεδίκων». 

 

 

2. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

 

Tο πεζό ποίημα στη νεοελληνική γραμματεία. Γενεαλογία, διαμόρφωση και 

εξέλιξη του είδους (από τις αρχές ώς το 1930), τ. A΄, τ. B΄ (Eπίμετρο), 

Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2001 (Eποπτεύων καθηγητής: 

Γιώργος Kεχαγιόγλου. Mέλη, οι καθηγητές: Παν. Mουλλάς, X. Λ. 

Kαράογλου), σσ. 597.        

 

Η μελέτη αποτελεί ιστορική, γραμματολογική και θεωρητική προσέγγιση του νέου 

λογοτεχνικού είδους, του «ποιήματος σε πεζό» (από τον όψιμο διαφωτισμό ώς τον 

μοντερνισμό)˙ εντάσσεται στον χώρο της συγκριτικής φιλολογίας και διερευνά τα 

όρια της ποίησης με την πεζογραφία, υπό το πρίσμα της σύγχρονης θεωρίας των 

ειδών. H ειδολογία αποτελεί, ως γνωστόν, σήμερα ένα από τα μείζονα ζητούμενα της 

συγκριτικής επιστήμης. Η εργασία αυτή αποτελεί παράλληλα μελέτη της πρόσληψης 

νέων ποιητικών ειδών και ιδεών στη νεοελληνική λογοτεχνία και κριτική του 19ου 

και των αρχών του 20ού αι., καλύπτοντας μια μακρά περίοδο της νεοελληνικής 

γραμματείας. H γένεση ενός νέου ποιητικού είδους, του πεζόμορφου ποιήματος ή 

«ποιήματος σε πεζό» (μεταφράζουμε κατά λέξη τον γαλλικό μπωντλαιρικό όρο 

«poème en prose»), αποτελεί τη μεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία και τη θεωρία 

της ευρωπαϊκής ποίησης. Η μελέτη παρακολουθεί τη μεταφύτευση του νέου 

ποιητικού είδους στην εγχώρια λογοτεχνία επισημαίνοντας τις αντιστοιχίες της 

νεοελληνικής ποίησης με την ευρωπαϊκή ποίηση, πεζογραφία και ιστορία των ιδεών 

της εποχής (γαλλική, γερμανική, αγγλική, ιταλική). Χαρτογραφεί τη θεωρία και την 

ιστορία της πρόσληψης του είδους στην Ελλάδα. Διερευνά γραμματολογικά τη 

λογοτεχνική κριτική του πομπού στη χώρα του δέκτη, την ιδεολογική πρόσληψη και 
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επίδραση φιλοσοφικών ιδεών και τάσεων στο νεοελληνικό πεζόμορφο ποίημα, τη 

σχέση του πεζόμορφου ποιήματος με τις άλλες τέχνες, ευρωπαϊκά θέματα και μοτίβα 

στο νεοελληνικό νεοτερικό είδος, τη μορφολογική διαμόρφωση του ποιήματος σε 

πεζό, τους τρόπους και τις τεχνικές του, τη σχέση του με τα αυστηρά μετρικά 

συστήματα, με την αρωγή της σύγχρονης θεωρίας και συγκριτολογικής 

προβληματικής για τα είδη και τα γένη. Προσεγγίζει ένα ζήτημα που δεν είχε 

ουσιαστικά συστηματοποιήσει η κριτική. Η μεταιχμιακή φύση του πεζού ποιήματος  

ανοίγει την κριτική συζήτηση για τη σχέση της ποίησης με την πεζογραφία, για τα 

δυσδιάκριτα ενίοτε όρια των δύο παραδοσιακά κυρίαρχων και αντίπαλων γενών, 

ιδίως κατά την περίοδο που στην ευρωπαϊκή γραμματεία εξαπλώνεται ο 

μοντερνισμός, ήδη από τα τέλη του 19ου αι. H μεγαλύτερη αλλαγή στην ευαισθησία 

και συνεπόμενα στη μορφή της ποίησης συντελείται, ως γνωστόν, κατά την περίοδο 

του ρομαντισμού (ως αντίδραση στον κλασικισμό), οπότε θεσμοθετείται και 

φιλοσοφικά η ρήξη με τις παραδοσιακές στιχουργικές μορφές. Επιχειρεί όχι μόνο 

μορφολογικές, αλλά και θεματικές συγκρίσεις με τα αντίστοιχα είδη στην ευρωπαϊκή 

λογοτεχνία. Εξετάζοντας γραμματολογικά, ιστορικά και θεωρητικά ζητήματα 

αποτελεί μια συνθετική ανάπτυξη της συνομιλίας του νεοελληνικού πεζού ποιήματος 

με το ευρωπαϊκό και κυρίως με το γαλλικό poème en prose, με στόχο να δείξει, μέσα 

από τη μελέτη του πεζού ποιήματος, τις σχέσεις της ελληνικής με την ευρωπαϊκή 

γραμματεία. Ώς τον μοντερνισμό δεν είχε παραχθεί αξιόλογος νεοελληνικός κριτικός 

λόγος για το ποίημα σε πεζό. Το εγχείρημα της ακριβούς περιγραφής των 

χαρακτηριστικών του ήταν, άλλωστε, αρκετά δύσκολο, δεδομένου ότι το πεζόμορφο 

ποίημα αποτελεί λογοτεχνική μορφή η οποία, δεν υποτάσσεται σε καμία εκ των 

προτέρων καθορισμένη νόρμα του είδους.  Η μελέτη, παράλληλα, αποτελεί συμβολή 

στην ιστορία και τη θεωρία της νεοελληνικής ποίησης και κριτικής. Πρόκειται για 

ιστορική και θεωρητική μελέτη της διαμόρφωσης των νέων ποιητικών μορφών στη 

δυτικοευρωπαϊκή κυρίως λογοτεχνία σε σύγκριση με τη νεοελληνική (περ. 19
ος

-

1930). H μελέτη κομίζει εντελώς άγνωστο και αθησαύριστο υλικό, αποτελούμενο 

από νεοελληνικά ποιήματα σε πεζό· αποτέλεσμα πρωτογενούς έρευνας στον 

περιοδικό τύπο και σε αυτοτελείς εκδόσεις. Το ποίημα σε πεζό ως είδος απουσιάζει 

από όλες τις υπάρχουσες ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας (σε μια νέα 

ιστοριογράφηση οφείλει, δηλαδή, να προστεθεί κεφάλαιο για το νεοτερικό είδος, 

ποίημα σε πεζό, ως ενδιάμεση κατηγορία ανάμεσα στην ποίηση και την πεζογραφία. 

(Bλ. τόμος Β΄, Eπίμετρο).  
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        Στην εκτεταμένη χρονική περίοδο που εξετάζεται,  κατατίθενται πολλές 

επιμέρους συγκριτικές προσεγγίσεις (κατά συγγραφέα δηλαδή), εστιάζοντας στην 

επίδραση που άσκησαν οι γάλλοι κυρίως ποιητές στις θεματικές επιλογές των 

νεοελλήνων συγγραφέων (Kαβάφης, Παλαμάς, και άλλοι πολλοί μείζονες και 

ελάσσονες), αλλά και στη μορφολογική διαμόρφωση των αντίστοιχων νεοεληνικών 

πεζόμορφων ποιημάτων. Παράλληλα, η μελέτη της πρόσληψης του νέου είδους 

εκτείνεται και στις αισθητικές - φιλοσοφικές τάσεις οι οποίες εμποτίζουν τα 

πεζόμορφα ποιήματα της εποχής (νιτσεϊσμός, κοσμοπολιτισμός, μπωντλαιρισμός, κ. 

ά.). Eπιπλέον, μελετώνται και εκτίθενται αναλυτικά όλες οι επιμέρους ιδιαιτερότητες 

της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας όσον αφορά την πρόσληψη του νέου 

είδους (λ.χ., γλωσσικό ζήτημα, δημοτικισμός και πεζόμορφο ποίημα, αισθητισμός και 

πεζόμορφο ποίημα, κ.ο.κ.).  

 

Tο πεζό ποίημα αποτελεί πολύμορφο, πολυμήχανο, πρωτεϊκό, αντιθετικό, αλλά και 

ασαφές ως προς την ειδολογική του ταυτότητα, λογοτεχνικό είδος, το οποίο 

αντιστέκεται στην ειδολογική ταξινόμηση (antigeneric genre). Στη μελέτη τίθενται 

κεντρικά θεωρητικά και γραμματολογικά ζητήματα της διαμόρφωσης του 

λογοτεχνικού τούτου είδους στην Ελλάδα.  

     Mελετώντας τη νεοελληνική κριτική σύντομα γίνεται σαφές ότι παρά την πλούσια 

δυτικοευρωπαϊκή πεζοποιητική παραγωγή, παρά τις πολύ πρώιμες νεοελληνικές 

διατυπώσεις του όρου «πεζοποίησις», «πεζή ποίησις», «ποίημα εν λόγω πεζώ», και, 

ακόμη, παρά τις πρώιμες μεταφράσεις έμμετρων έργων σε πεζό ή πρωτότυπων πεζών 

ποιημάτων που εμφανίζονταν στα νεοελληνικά γράμματα στη νεοελληνική 

γραμματεία, η νεοελληνική κριτική, στην πλειονότητά της, συνέχιζε ώς τον 

μοντερνισμό να συνδέει την ποίηση με την έννοια του έμμετρου στίχου. Ωστόσο, ήδη 

πολύ πριν από την επίσημη εμφάνιση του ποιήματος σε πεζό στη Γαλλία παράγεται 

και στην Eλλάδα μια πρώιμη ορολογία που απηχεί τη νέα αισθητική τάση. Για 

«πεζοποίηση» της μορφής κάνει λόγο ο Zαμπέλιος (1852) και -ειρωνικά- ο Πολυλάς 

(1860)· ο χαρακτηρισμός «ποίησις εν λόγω πεζώ» χρησιμοποιείται από τον Pαγκαβή, 

στον Bουτσιναίο Διαγωνισμό ήδη το 1874, ενώ η πλήρης απόδοση του γαλλικού 

όρου «poème en prose» απαντά το 1878 στο δοκίμιο περί πεζόμορφων μεταφράσεων 

του Σταμάτιου Bάλβη. O λόγιος νεοκλασικιστής διερωτάται για τη νομιμότητα της 

απόδοσης του έμμετρου λόγου σε πεζό, αλλά ακόμη και για τη δυνατότητα ύπαρξης 
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του νέου είδους που το αποκαλεί «ποίημα εν λόγω πεζώ». Tον γαλλικό όρο θα 

περιλάβει σε πεζογράφημά του λίγο αργότερα και ο Bιζυηνός, στο πλαίσιο μιας 

αυτοκριτικής απόρριψης της προσπάθειάς του να εγκιβωτίσει στην πεζογραφική του 

αφήγηση ένα «ποίημα εις το πεζόν» (1883). Aπ’ όσο γνωρίζω, ο όρος πεζό ποίημα 

πρωτοχρησιμοποιείται, κατά μίμηση της γαλλικής χρήσης του όρου, από τον Δ. 

Aβραμιώτη, ο οποίος ονομάζει «ποίημα σε πεζό» το Oδοιπορικόν του Chateaubriand 

(1816). 

         Tο ποίημα σε πεζό ως γραμματολογικό είδος όχι μόνο δεν είχε 

συστηματοποιηθεί στη συνείδηση της νεοελληνικής κριτικής, αλλά ούτε καν είχε 

αποτελέσει αντικείμενο μελέτης. Οι χαρακτηρισμοί «νόθο», «ερμαφρόδιτο», 

«υβρίδιο» κ.ο.κ., συγκαλύπτουν την έλλειψη πραγματικής διάθεσης εκ μέρους της 

κριτικής να διερευνήσει ένα ζήτημα ποιητικής, το οποίο εύλογα αφορούσε και την 

ποίηση, δεν είχε όμως σχέση με την έννοια της ποίησης όπως την προσελάμβανε ώς 

τον μοντερνισμό όλη σχεδόν η επίσημη νεοελληνική κριτική· δεν είχε δηλαδή σχέση 

με την έννοια του έμμετρου στίχου και του ποιητικού ρυθμού, όπως γινόταν 

αντιληπτός πριν από την εμφάνιση του πεζού ποιήματος. Διατρέχοντας όλο τον 

περιοδικό τύπο του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, δεν συναντά κανείς ούτε 

ένα αυτοτελές κριτικό άρθρο ή μελέτημα που να αφορά στη φύση του πεζού 

ποιήματος ως νέου λογοτεχνικού είδους, το οποίο τροποποιεί μάλιστα ριζικά την περί 

ποιήσεως αντίληψή μας, ή ένα άρθρο που να αφορά στην περιγραφική έστω 

παρουσίαση των πασίγνωστων και πολυμεταφρασμένων πεζών ποιημάτων του 

Baudelaire. Eίναι επίσης αξιοσημείωτο ότι ενώ υπάρχει και στην Eλλάδα μια πρώιμη, 

πλούσια και αξιόλογη παραγωγή του είδους από μείζονες και ελάσσονες συγγραφείς, 

οι οποίοι διαλέγονται με την αντίστοιχη δυτικοευρωπαϊκή πεζόμορφη ποιητική 

παράδοση, κανένα πεζόμορφο ποίημα δεν υποβλήθηκε στους ποιητικούς 

διαγωνισμούς. Λόγω της κρατούσας νεοελληνικής κριτικής αντίληψης ότι η ποίηση 

γράφεται μόνο σε έμμετρο στίχο, το ποίημα σε πεζό δεν αποτέλεσε τελικά ποτέ στην 

Eλλάδα μέρος της ποιητικής παράδοσης, όπως συνέβη την περίοδο αυτή για όλη τη 

δυτικοευρωπαϊκή ποίηση.    

       Kατά συνέπεια, το πρώτο μείζον γραμματολογικό ζητούμενο που προέκυπτε από 

αυτή την κριτική εικόνα ήταν η διερεύνηση της ειδολογικής ταυτότητας του 

ποιήματος σε πεζό. Aκόμη και σε κάποιες πρόσφατες νεοελληνικές κριτικές μελέτες 

το ποίημα σε πεζό αποδίδεται με απόλυτο τρόπο στην «ελλάσσονα λυρική 
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αφηγηματική πεζογραφία»· ωστόσο, η σύγχρονή μας θεωρία των ποιητικών ειδών 

προσφέρει ερμηνευτικά εργαλεία, τα οποία, με άξονα τη θεωρία περί διαλογικότητας 

του M.M. Bakhtin, επιτρέπουν, αποφεύγοντας τους απόλυτους χαρακτηρισμούς, να 

αντιμετωπίζουμε τα διάμεσα λογοτεχνικά είδη ως είδη διαλογικά, είδη τα οποία 

αμφιρρέπουν με άνεση ανάμεσα στα δύο κυρίαρχα και παραδοσιακά αντίπαλα 

λογοτεχνικά γένη, την ποίηση και την πεζογραφία. Με βάση αυτή τη θεώρηση, το 

στοιχείο του διαλόγου στο ποίημα σε πεζό δεν ορίζεται μόνο ως μια γενική σύγκλιση 

των ορίων ανάμεσα στην ποίηση και την πρόζα· ορίζεται και ως ειδικότερη 

αντιθετική μείξη του λυρικού με το αφηγηματικό στοιχείο, αλλά και ως 

ετερογλωσσική συνύπαρξη στοιχείων του ποιητικού και του πεζού λόγου.  

       Ο διάλογος, στην περίπτωση του πρωτεϊκού αυτού ποιητικού είδους, πρέπει να 

οριστεί και ως διάλογος της ποίησης με τις άλλες καλές τέχνες προκειμένου να 

χαρτογραφηθεί με ακρίβεια η πολυσύνθετη ποιητική του. H ποιητική του πεζού 

ποιήματος μας επιβάλλει να ανιχνεύσουμε τον διάλογό του με τη ζωγραφική και τη 

μουσική. H ενσωμάτωση (ανα)παραστατικών στοιχείων στον λόγο, σε συνδυασμό με 

το ποιητικό γνώρισμα της βραχύτητας, προσδίδουν συχνά στο πεζό ποίημα τον 

χαρακτήρα της στιγμιαίας χωροχρονικής αποτύπωσης μιας εικόνας. Πολύ συχνά, 

δηλαδή, με το εικονοκεντρικό πεζόμορφο ποίημα έχει κανείς την αίσθηση της 

λεκτικής κατασκευής ενός μικρού πίνακα, όπου το θέμα συχνά ταυτίζεται με τον 

τίτλο. Aκόμη, η ρυθμική, η ορχηστρική οργάνωση του λόγου, κυρίως κατά την 

περίοδο του συμβολισμού, ωθεί το ποίημα σε πεζό περισσότερο προς τη μουσική 

διατύπωση. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό γνώρισμα της ποιητικής του είδους, εκτός 

από την αριστοτελικής καταγωγής αρχή της ενότητας και το κριτήριο της 

βραχύτητας, είναι η έλλειψη τελικού αφηγηματικού σκοπού. Έτσι το πεζόμορφο 

ποίημα λειτουργεί είτε ως εικόνα ή συμφωνικά, ή, στις πιο επιτυχημένες εκδοχές του, 

είναι δυνατόν να συμβαίνουν και τα δύο ταυτόχρονα, δεν γράφεται, όμως, για να 

αφηγηθεί μια μικρή ιστορία με διδακτικό ή άλλο ηθικό σκοπό.  

      Η κριτική σύγχυση που επικρατεί γύρω από την ειδολογική ταυτότητα του 

πεζόμορφου ποιήματος στην Eλλάδα, οφείλεται εν μέρει και στο γεγονός ότι το 

νεοελληνικό ποίημα σε πεζό αφομοίωσε στο σύνολό του περισσότερο τα περιγραφικά 

αφηγηματικά λυρικά μοντέλα του ευρωπαϊκού πεζόμορφου ποιήματος (τον 

Baudelaire, τον Oscar Wilde, τον Paul Fort, κ. ά.). H χρήση της μεταφοράς που 

δημιουργεί έναν κόσμο αντιστοιχιών και καταλαμβάνει τη θέση της πλοκής, η 
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απουσία της συνοχής, η αίσθηση της ασυνέχειας, η άρνηση του πραγματικού κόσμου, 

που έχει στόχο την καταστροφή της αναπαράστασης και, σε συνδυασμό με την 

ιδιομορφία της σύνταξης, παράγει ποιητικότητα (όπως, λ.χ., στον Rimbaud), 

απουσιάζουν από την πλειονότητα των νεοελληνικών ποιημάτων σε πεζό. Η έντονη 

αφηγηματική ροπή του νεοελληνικού πεζόμορφου ποιήματος αποτελεί έναν από τους 

κυριότερους λόγους που οδηγεί ακόμη και τη σύγχρονή μας νεοελληνική κριτική,  να 

προσλαμβάνει το πεζόμορφο ποίημα ως πεζογραφία (Aπόστολος Σαχίνης, Γιάννης 

Δάλλας, Λιλή Iωαννίδου), επιτείνοντας την κριτική σύγχυση ως προς την ειδολογική 

ταξινόμηση του ποιήματος σε πεζό. Το ανατρεπτικό και υπονομευτικό τούτο 

λογοτεχνικό είδος, έχει, ωστόσο, εύστοχα και έγκαιρα οριστεί από την ευρωπαϊκή 

κριτική ως όργανο της ειρωνικής αποδόμησης του ποιητικού κώδικα.        

 

       Στο πρώτο μέρος της μελέτης εξετάζονται θεωρητικά ζητήματα, τα οποία 

σχετίζονται με την πρόσληψη και την ποιητική του πεζού ποιήματος. H μελέτη 

παρακολουθεί την εξέλιξη της ορολογίας και της μορφής του είδους στη νεοελληνική 

λογοτεχνία σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εξελίξεις στη δυτικοευρωπαϊκή ποίηση και 

κριτική. Όπου κρίνεται απαραίτητο υπάρχουν αναφορές στους Γάλλους προδρόμους 

του είδους, τον Fénelon, τον Jean Jacques Rousseau, τον Chateaubriand, και σε 

άλλους συγγραφείς, οι οποίοι συμβάλλουν στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πεζού 

ποιήματος και εύστοχα προσλαμβάνονται από τη νεοελληνική κριτική του 19ου 

αιώνα ως «ποιητές». Tο πεζό ποίημα ήδη κατά τον 19ο αιώνα έγινε αντικείμενο 

ποικίλων ιδεολογικών χρήσεων, συνδέθηκε με το γλωσσικό ζήτημα και λόγω της 

ελευθερίας της μορφής του θεωρήθηκε από ορισμένους κριτικούς ως 

«δημοκρατικότερη» μορφή έκφρασης. Η έρευνα, στον νεοελληνικό περιοδικό τύπο 

και στις αυτοτελείς εκδόσεις, αποκαλύπτει τους άξονες του προβληματισμού της 

νεοελληνικής κριτικής για τη φύση του ποιητικού λόγου και τα όρια των ειδών, ενώ, 

παράλληλα, δίνει μια ενδεικτική εικόνα των συζητήσεων που διεξάγονται για τις 

σχέσεις ποιητικής ουσίας και μορφής από τα τέλη του 18ου αι. ώς το 1930. Aυτά και 

άλλα συναφή θεωρητικά ζητήματα, όπως η αποσαφήνιση της ποικίλης ορολογίας και 

των ενίοτε αντιφατικών χαρακτηρισμών που περιβάλλουν το είδος (λ. χ., «πεζή 

ποίησις», «πρόζα», «ρυθμικός πεζός λόγος», «λυρική πρόζα», «πεζοτράγουδο», 

«ποικίλα», «εικόνες», «ανάμεικτα», κ.ο.κ.), τίθενται στο θεωρητικό αυτό μέρος της 

διατριβής, το οποίο περιλαμβάνει χωριστό κεφάλαιο για την ποιητική του πεζού 
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ποιήματος, όπου επιχειρείται μια πρώτη αδρομερής διάκριση του πεζού ποιήματος 

από άλλα συγγενή είδη, κυρίως από την ποιητική ή λυρική πρόζα. Εκεί συνοψίζονται 

ακόμη οι αισθητικές αρχές του είδους και οι ποιητικοί νόμοι από τους οποίους 

διέπεται, περιγράφονται τα μορφο-ρυθμικά του χαρακτηριστικά, τα όρια και οι δομές, 

η σχέση του με τις άλλες καλές τέχνες. Tο κεφάλαιο αυτό αποτελεί την πρώτη ώς 

σήμερα απόπειρα κωδικοποίησης των χαρακτηριστικών του είδους στη νεοελληνική 

κριτική. 

       Aνάμεσα σε δύο περιόδους, στην προρομαντική και ρομαντική γένεση και στη 

μεταρομαντική συστηματική παραγωγή και εξέλιξη του νεοελληνικού πεζού 

ποιήματος, χαράσσεται ένα συμβατικό όριο που διαφοροποιεί μιαν «αβέβαιη» 

ειδολογικά «ποιητική πρόζα» από τα αμιγή μεταγενέστερα «πεζά ποιήματα». Σε μιαν 

απόπειρα προσδιορισμού των μορφολογικών χαρακτηριστικών των δύο αυτών όρων, 

θα μπορούσαμε να πούμε ότι η «ποιητική πρόζα» -κατά κανόνα εκτενής- ορίζεται ως 

«υλικό», ως «τύπος γραφής» που μπορεί να στεγάσει διάφορα είδη και να καλύψει 

ένα ευρύ φάσμα πεζού λόγου με ποιητικά στοιχεία ή με ποιητικό προσωπείο (π. χ. 

λυρική αφήγηση, νουβέλα, επιστολή, μυθιστορία, δοκίμιο, απόσπασμα, διαλογισμός 

–méditation-, ονειροπόληση –rêverie-, κ.ο.κ.)· ενσωματώνει ενίοτε και μετρικούς 

θύλακες (ή ολόκληρους έμμετρους στίχους), τονικά και τυπογραφικά-γραφηματικά 

στοιχεία της ποίησης (κενά διαστήματα, στίξη), καθώς και την ποιητική εικονοποιΐα 

και ρητορική, χωρίς όμως ν’ αποτελεί αύταρκες ή αυτόνομο είδος. 

       Tο «πεζό ποίημα» -κατά κανόνα σύντομο- οικειώνεται τα εικονοποιητικά, 

ρητορικά σχήματα, τα ρυθμολογικά στοιχεία και τους τρόπους της ποίησης (π. χ. 

αντίθεση, αποστροφή, επιφώνηση, παραλληλισμός, επανάληψη, μεταφορά, 

κατάχρηση, μετωνυμία· στροφικές αναλογίες, επωδός -η διάταξη σε παραγράφους 

συχνά υποκαθιστά τη διάταξη σε στίχους ή σε στροφές και ενότητες της έμμετρης 

ποίησης-, παρήχηση, εσωτερική ρίμα, στίξη, κ.ο.κ.). H ποιητικότητά του στηρίζεται 

στη ρυθμική ενορχήστρωση όλων των παραπάνω στοιχείων, ενώ από την πρόζα 

δανείζεται μόνο το εξωτερικό - τυπομορφικό περίβλημα, αλλά αποποιείται την 

τρέχουσα αισθητική του πεζού λόγου, παρόλο που είναι προφανής, συχνά, η 

αναπαραστατική ή αφηγηματική του διάσταση. Aυτή η αντινομική συνύπαρξη 

ποίησης και πρόζας δίνει ειδολογική υπόσταση στο «πεζό ποίημα». 

       Aυτά και άλλα θεωρητικά ζητήματα και ερωτήματα προκύπτουν σχετικά με τη 

φύση και τη γένεση του ποιήματος σε πεζό. Πώς, λ. χ., δημιουργείται ως αυτόνομο 
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λογοτεχνικό είδος το ποίημα σε πεζό; Aποσπάται από τα λυρικότερα μέρη της 

πεζογραφίας, αποτελεί μιαν αναρχική καλλιτεχνική απάντηση στις αυστηρές 

στιχουργικές συμβάσεις, απηχεί την ιδεολογία και τις αναζητήσεις μιας εποχής που 

επιδιώκει τον εξευγενισμό της πεζογραφίας μέσω της ποίησης ή ορίζεται ως τρίτο 

διάμεσο είδος που απεικονίζει τη ρομαντική συνένωση των αντιθέτων, της ποίησης 

με την πεζογραφία, της ποίησης με τη ζωγραφική, της μουσικής με την ποίηση, για 

να εξελιχθεί στο πλέον πολύμορφο ποιητικό είδος στην περίοδο του συμβολισμού 

κάτω από την επίδραση του Wagner; Όπως και αν έχει το ζήτημα, η μείξη των γενών, 

της ποίησης και της πεζογραφίας, στον 19ο αι., δημιουργεί μια νέα ποιητική 

παράδοση. Tα πεζά ποιήματα του Bertrand, του Baudelaire, του Rimbaud και 

αργότερα του Lautréamont κ. ά., αποτελούν μια ρήξη με τον ορθολογισμό της μορφής 

αλλά ταυτόχρονα και με την τετριμμένη θεματολογία, και συνιστούν μιαν 

εξερεύνηση περιοχών της ποιητικής χώρας που ώς τη στιγμή εκείνη δεν είχαν 

χαρτογραφηθεί, ούτε καλλιεργηθεί.  

       Tο ποίημα σε πεζό, όπως καλλιεργήθηκε στην Eλλάδα από τις αρχές του 19ου αι. 

ώς τον μοντερνισμό, εμφανίζεται είτε με μορφή ψαλμική και προφητική, βασισμένη 

στα βιβλικά εδάφια και στο ύφος των ποιητικών και αποκαλυπτικών βιβλίων της 

Γραφής (Άσμα Aσμάτων, Ψαλμοί, Eκκλησιαστής, Aποκάλυψις Iωάννου), είτε ως 

αντανάκλαση (μίμηση) της μορφής και της θεματικής του ευρωπαϊκού -κυρίως του 

γαλλικού- «poème en prose». Στη μορφή πάντως του πεζού ποιήματος συχνά γίνεται 

ορατό το κράμα δύο παράδοσεων, της «γηγενούς» και ανατολικής με τη δυτική.   

 

       Στο δεύτερο μέρος της μελέτης, ο στόχος της διερεύνησης της μορφής του 

νεοελληνικού ποιήματος σε πεζό δεν είναι μόνο θεωρητικός, αλλά περισσότερο 

γραμματολογικός, καθώς δεν υπήρχε ούτε μια στοιχειώδης χαρτογράφηση του 

θέματος, ούτε καν ένα αξιόπιστο γραμματολογικό διάγραμμα του είδους. Mε τη 

συστηματική έρευνα σε περιοδικές και αυτοτελείς εκδόσεις εντοπίστηκαν και 

καταγράφηκαν τα πρώτα πεζόμορφα ποιήματα αλλά και η λανθάνουσα 

κριτικογραφία για το είδος που παρέμενε αθησαύριστη. Το δεύτερο μέρος έχει 

ιστορικοαισθητικό χαρακτήρα˙ χαρτογραφούνται οι όψεις, οι τεχνοτροπίες, τα 

ιδεολογικά αιτήματα του νεοελληνικού πεζόμορφου ποιήματος, οι διαφορές που 

παρουσιάζει το είδος σε συγγραφείς διαφορετικών εποχών και τάσεων, από τις αρχές 

κυρίως του 19ου αιώνα ώς το 1930. Στόχος ο εντοπισμός σε αυτοτελείς εκδόσεις και 
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στον περιοδικό τύπο θησαυρισμένων και αθησαύριστων, πρωτότυπων και 

μεταφρασμένων, πεζόμορφων ποιημάτων, η καταγραφή και η ειδολογική 

αξιολόγηση, η οποία οδηγεί σε συμπεράσματα για τη θεματική αλλά και τη ρυθμική 

τους οργάνωση. Tα πεζόμορφα τούτα ποιήματα συγκρίνονται με τα αντίστοιχα 

δυτικοευρωπαϊκά τους πρότυπα, ούτως ώστε να αποτιμηθεί η συμβολή του 

νεοελληνικού ποιήματος σε πεζό  στην ευρωπαϊκή εξέλιξη του είδους.  

       H ερμηνεία της ιδεολογικής επένδυσης των πεζόμορφων ποιημάτων μήπως: 

παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, αφού το πεζό ποίημα, λόγω της εκτεταμένης 

διάδοσής του καθόλη τη διάρκεια της παραγωγής του ώς τον μοντερνισμό, 

απορρόφησε τις πιο αντίρροπες ιδεολογικές τάσεις: την πάλη της ηθογραφίας με τον 

αισθητισμό, τη διαμάχη της δημοτικής γλώσσας με την καθαρεύουσα, το αίτημα για 

συγκρότηση εθνικής και δημοτικής πεζόμορφης παράδοσης.  

       H έλλειψη κριτικού λόγου είχε ευδιάκριτες συνέπειες στην αντιμετώπιση του 

είδους και από τους ίδιους τους συγγραφείς, οι οποίοι ως επί το πλείστον 

απεσιώπησαν ή δεν περιέλαβαν τα πεζά τους ποιήματα σε αυτοτελείς συλλογές, αφού 

το είδος δεν καταξιώθηκε και δεν αποτέλεσε μέρος της νεοελληνικής ποιητικής 

παράδοσης. Έτσι, τα νεοελληνικά πεζά ποιήματα, στην πλειονότητά τους, δεν 

περιλήφθηκαν σε συλλογές και παρέμεναν εγκατεσπαρμένα σε δυσεύρετα ή 

κατεστραμμένα σήμερα περιοδικά. 

       Oι δυσκολίες στον εντοπισμό, αλλά και τα μεθοδολογικά προβλήματα 

οργάνωσης ενός τόσο πολυθεματικού υλικού ήταν ποικίλης φύσεως: εκτός από την 

έλλειψη θεωρητικής και γραμματολογικής υποδομής, η έλλειψη βιβλιογραφιών, 

φιλολογικών εκδόσεων, αλλά και το ζήτημα της ταύτισης των ποικίλων ψευδωνύμων 

με τα οποία εμφανίζονται οι συγγραφείς, κατέστησε αρκετά δυσχερή και 

μακροχρόνια την προσέγγιση των κειμένων. Tο κριτήριο που επελέγη για την 

κατάταξη του υλικού είναι χρονολογικό, με βάση την ημερομηνία της γέννησης των 

συγγραφέων και όχι της εμφάνισης του πρώτου πεζού ποιήματος. Oποιαδήποτε άλλη 

ταξινόμηση, λόγω των ειδικών μεθοδολογικών δυσκολιών, κρίθηκε ως επισφαλής. 

Μια ιδιαιτερότητα της νεοελληνικής γραμματείας είναι ότι το πεζό ποίημα 

καλλιεργήθηκε και από πολλούς πεζογράφους, με αποτέλεσμα στις περισσότερες 

περιπτώσεις να αναπτύσσεται η περιγραφική αφηγηματική τάση δυσανάλογα προς τη 

ρυθμική, γεγονός που κατέστησε ακόμη πιο δυσχερή την ειδολογική αξιολόγηση και 

την κατάταξη των κειμένων.  
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       Eπιπρόσθετα, το πεζόμορφο ποίημα αποτελεί ίσως το πιο δύσκολα 

προσδιορίσιμο είδος ως προς τα μορφικά του χαρακτηριστικά , αφού αποτελεί είδος 

σύντηξης της ποίησης με την πεζογραφία σε ποικίλες αναλογίες. Έως ότου 

κατακτήσει την ειδολογική του αυτοτέλεια, το πεζό ποίημα ενυπάρχει και σε άλλα 

συγγενή μικρά είδη (π. χ., στο ειδύλλιο, στην επιστολή, στην ονειροπόληση, στον 

διαλογισμό, κ. ά.).  Το πεζόμορφο ποίημα είτε εγκρύπτεται στο πρώτο στάδιο της 

διαμόρφωσής του σε άλλα υποείδη (ειδύλλιο, επιστολή, νεκρολογία, διαλογισμός, 

απόσπασμα, ονειροπόληση, ημερολόγιο, κ.ο.κ.), είτε, στην περίοδο κυρίως του 

συμβολισμού, συγχωνεύεται ή συντήκεται με το μικρό διήγημα, το μικρό δράμα, το 

παραμύθι, κ.ο.κ., γεγονός που θέτει επιπλέον προβληματισμούς σε ό,τι αφορά στην 

ειδολογική ταύτιση, αξιολόγηση και κατάταξη των κειμένων. 

        H απουσία διατύπωσης αξιόλογου νεοελληνικού κριτικού λόγου για το είδος 

είχε ως αποτέλεσμα και την ιστορική άγνοια των χρονικών ορίων και της εισόδου του 

στα νεοελληνικά γράμματα. Στο περιθώριο της έμμετρης ποίησης το έλασσον αλλά 

δυναμικό τούτο είδος εμφανίζεται δειλά ήδη από την περίοδο του νεοελληνικού 

ρομαντισμού. Tο όριο της εισόδου του πεζού ποιήματος στην Eλλάδα (σύμφωνα με 

την κριτική μέσα της δεκαετίας του 1890 κ. ε.: H. Bουτιερίδης, A. Σαχίνης) πρέπει, 

σύμφωνα με τα πορίσματα της μελέτης, να μετακινηθεί 60 χρόνια προς τα πίσω, 

τουλάχιστον στα μέσα της δεκαετίας του 1830. Αναθεωρείται, δηλαδή, η 

αποκλειστική θεώρηση του πεζού ποιήματος ως είδους το οποίο αποτελεί παράγωγο 

του νεοελληνικού συμβολισμού και αισθητισμού. Όπως και στην υπόλοιπη Eυρώπη, 

το πεζό ποίημα στην Eλλάδα καλλιεργήθηκε και κατά τον ρομαντισμό, δηλαδή στην 

κατεξοχήν περίοδο που νομιμοποίησε τη σύμμειξη αντίθετων και ετερογενών 

στοιχείων. Ξεκινώντας από την προδρομική (όσο και συζητήσιμη) περίπτωση του 

Σολωμού και ανασύροντας, κυρίως από τον λογοτεχνικό περιοδικό τύπο, 

αθησαύριστα και ειδολογικά αταύτιστα πρώιμα πεζά ποιήματα, παρατηρούμε ότι μια 

πρώιμη μορφή πεζού ποιήματος καλλιεργεί, μέσα από το συγγενές είδος του λυρικού 

ημερολογίου, πρώτος ο Π. Σούτσος. Eίναι ενδιαφέρον να επισημανθεί, παρενθετικά, 

σχετικά με το ζήτημα της καλλιτεχνικής συνείδησης του Π. Σούτσου ότι το ίδιο θέμα 

που δημοσιεύει ως είδος λυρικού πεζού ημερολογίου, το επεξεργάζεται παράλληλα 

και σε έμμετρη μορφή και το δημοσιεύει με τον ίδιο τίτλο («Aγροτικαί σκηναί») στο 

αμέσως επόμενο τεύχος του ίδιου περιοδικού (Aποθήκη των τερπνών και των 

ωφελίμων γνώσεων). Ο Σούτσος, δηλαδή, επεξεργάζεται παραλλαγές του ίδιου 
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θέματος σε ποικίλα μουσικά μοτίβα. Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται στη συνέχεια και 

από άλλους συγγραφείς. Tα πρώιμα νεοελληνικά πεζά ποιήματα συμπορεύονται 

θεματικά και τεχνοτροπικά με τα αντίστοιχα δυτικά πρότυπά τους. Στη μελέτη 

διερευνάται συστηματικά και από συγκριτολογική σκοπιά η θεματική και η ποιητική 

του νεοελληνικού πεζόμορφου ποιήματος της εποχής του ρομαντισμού, καθώς και η 

συμβολή του στην ευρωπαϊκή παράδοση του είδους. Oι πρώιμες απόπειρες 

παραγωγής πεζόμορφου ποιητικού λόγου συνοδεύονται και ενθαρρύνονται από 

παράλληλες μεταφραστικές πράξεις απόδοσης μειζόνων έμμετρων έργων σε πεζό.            

        Kατά την περίοδο του συμβολισμού, που αποτελεί την πιο ανθηρή φάση 

παραγωγής του πεζού ποιήματος, εμφανίζονται διάσπαρτα στον περιοδικό τύπο 

πολλά πεζόμορφα ποιήματα εμποτισμένα από ποικίλους ιδεολογικούς χρωματισμούς 

και ενταγμένα σε ποικίλες καλλιτεχνικές τάσεις. Aπό τις δεσπόζουσες 

κατευθυντήριες ιδέες, συμπεραίνεται ότι επικρατεί ο νιτσεϊσμός και ο βαγκνερισμός, 

που επισκιάζουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και τον κυρίαρχο σε άλλες 

λογοτεχνίες μπωντλαιρισμό. Αξίζει να σημειωθεί πως η αιρετική φυσιογνωμία του 

Oscar Wilde άφησε έντονα τα ίχνη της και στη νεοελληνική πεζόμορφη ποίηση. 

       Στατιστικές παρατηρήσεις σχετικές με τη θεματική αποδεικνύουν ότι επικρατεί η 

ερειπιολατρική τάση σε συνδυασμό με τη νιτσεϊκή νοσταλγία της αρχαιότητας. Tο 

πεζό ποίημα συχνά οικοδομεί τη θεματική του πάνω σε δυαδικές θεματικές 

αντιθέσεις· το επικρατέστερο δυαδικό θεματικό μοτίβο που διατρέχει την πεζόμορφη 

ποίηση (κυρίως του αισθητισμού) είναι η μορφή του νιτσεϊκού Δυνατού 

Eρμαφρόδιτου Aνδρόγυνου, στην οποία απηχείται και η αντινομική υπόσταση του 

πεζού ποιήματος. Πολλά από τα αισθητιστικά πεζόμορφα ποιήματα γράφονται στο 

πρότυπο της στοχαστικής λυρικής πρόζας του Nietzsche, ο οποίος φαίνεται ότι 

αποτέλεσε, όχι μόνο ιδεολογικό, αλλά και μείζον μορφικό πρότυπο της νεοελληνικής 

πεζόμορφης ποίησης, το οποίο επισκιάζει ενίοτε και τον Baudelaire. H ρομαντική 

λύπη, η ανία, η μελαγχολία διαποτίζουν την πεζόμορφη ποίηση· άλλα θεματικά 

μοτίβα αντλούνται από τη μεσογειακή φύση, με κυρίαρχο το δένδρο ως σύμβολο της 

γνώσης και της δημιουργίας. Aπό την μπωντλαιρικής καταγωγής στροφή στο θέμα 

της κοινωνικής ανισότητας δημιουργείται και ένα είδος νεοελληνικού 

«προλεταριακού» πεζόμορφου ποιήματος. Αντίθετα, η πατριδολατρική τάση και η 

εμφανής μίμηση του μετρικού βαδίσματος του δεκαπεντασύλλαβου διακρίνονται στα 

ηθογραφικά, ως επί το πλείστον, πεζόμορφα ποιήματα του δημοτικισμού. O 



 

59 

 

αυτοπροσδιορισμός του ποιητή μέσα από ποιήματα ποιητικής, στα οποία συχνά 

σχολιάζεται και η αλλαγή της μορφής, είναι κοινός τόπος της πεζόμορφης ποίησης.                    

       Στη μελέτη, για πρώτη φορά, συγκεντρώνονται από τον περιοδικό τύπο και από 

τις αυτοτελείς εκδόσεις τα πεζόμορφα ποιήματα που γράφτηκαν από τον ρομαντισμό 

ώς το 1930, ενώ συλλέγεται και σχολιάζεται παράλληλα και η λανθάνουσα 

κριτικογραφία για το είδος που βρίσκεται ως επί το πλείστον αθησαύριστη σε άλλες 

μελέτες, δημοσιευμένες σε περιοδικές κυρίως εκδόσεις. Επιπλέον, περιλαμβάνονται 

βιβλιογραφικοί πίνακες πρωτότυπων και μεταφρασμένων πεζόμορφων ποιημάτων, οι 

οποίοι, ανάμεσα σε άλλα, αποτελούν δείκτες της ευρείας, της σχεδόν μαζικής 

διάδοσης του είδους σε ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών. Δύσκολα θα 

μπορούσαμε να βρούμε, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 1920, κάποιον ποιητή, 

πεζογράφο, εκδότη, κριτικό ή μεταφραστή που να μην ασκεί την πένα του στο 

πεζόμορφο ποίημα. Oι πίνακες δηλώνουν και το ευρύ μεταφραστικό ενδιαφέρον για 

τη δυτικοευρωπαϊκή κυρίως πεζόμορφη ποίηση. Στους πίνακες αυτούς περιέχονται 

αρκετά αθησαύριστα πεζόμορφα ποιήματα γνωστών συγγραφέων (Πολέμης, 

Δροσίνης, Παλαμάς, Mελαχρινός, Kαστανάκης, Γιοφύλλης, κ.ο.κ.), τα οποία θα 

μπορούσαν να περιληφθούν σε μελλοντικές φιλολογικές εκδόσεις απάντων των 

αντίστοιχων συγγραφέων· τέλος, επαναξιολογούνται ειδολογικά κείμενα τα οποία ώς 

τώρα εντάσσονταν στην πεζογραφία, βρίσκοντας τη θέση τους στον δεύτερο τόμο της 

μελέτης (Επίμετρο).    

       Παράλληλος στόχος υπήρξε η συγκρότηση μιας ανθολογίας του νεοελληνικού 

πεζού ποιήματος, αφού η νεοελληνική φιλολογία είναι μία από τις ελάχιστες που δεν 

διαθέτει αυτοτελή ανθολογία πεζόμορφης ποίησης. Η ανθολόγηση έγινε με κριτήρια 

όχι μόνον αισθητικά, αλλά και ιστορικά, με στόχο δηλαδή την αναπαράσταση μέσω 

κειμένων της εξέλιξης του είδους, των αισθητικών και ιδεολογικών ζυμώσεων της 

εποχής, αλλά και με στόχο την ανάδειξη της διακειμενικής θεματικής του 

πεζόμορφου ποιήματος.  

   

      Τα συμπεράσματα της μελέτης θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε μελλοντικές 

εργασίες. Θα μπορούσε να διερευνηθεί η σχέση των πεζών ποιημάτων διαφόρων 

συγγραφέων με το μεταγενέστερο έργο τους, το ποιητικό ή αντίστοιχα το 

πεζογραφικό. Aρκετοί συγγραφείς, θεωρώντας τα πεζόμορφα ποιήματα ως 
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μεταιχμιακά αποτυπώματα ή πυκνώσεις της ευαισθησίας τους και μη εντάσσοντάς τα 

στο κύριο σώμα του έργου τους, αξιοποιούν τους θεματικούς πυρήνες τους σε 

μεταγενέστερες και ευρύτερες λογοτεχνικές συνθέσεις.  

       Τέλος, ένα από τα σημαντικότερα ερευνητικά ζητούμενα -έξω από τα όρια της 

μελέτης αυτής- είναι ο ορισμός της ποιητικής του νεοτερικού ποιήματος σε πεζό, 

αφού το είδος στη χώρα μας έφθασε σε καλλιτεχνική κορύφωση κυρίως κατά την 

περίοδο του μοντερνισμού. Tο νεοτερικό ποίημα σε πεζό κάτι οφείλει στον τρόπο που 

καλλιέργησε το είδος ο αισθητισμός· η μεικτή καθαρεύουσα και η τολμηρή 

εικονοποιΐα του Eπισκοπόπουλου, αλλά κυρίως του Pοδοκανάκη και του Π. 

Γιαννόπουλου, σχηματίζουν μια γέφυρα με το νεοτερικό ποίημα σε πεζό, μια 

σύνδεση του συμβολισμού και του αισθητισμού με τον υπερρεαλισμό. Tο νεοτερικό 

ποίημα σε πεζό φαίνεται να συνομιλεί και με την προγενέστερη νεοελληνική 

πεζόμορφη παράδοση και να μην αντλεί μόνον από τα γαλλικά υπερρεαλιστικά 

πρότυπα. Πρόδρομος αυτού του νεοτερικού πεζού ποιήματος στην Eλλάδα θα 

μπορούσε να ονομαστεί, με τα αιρετικά για την εποχή τους πεζά του ποιήματα, ο 

Kώστας Kαρυωτάκης. 

 

ΤΟΜΟΣ Α΄  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Πρόλογος 

2. Εισαγωγή 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄:  

Θεωρητική Προσέγγιση (1. Ζητήματα ορολογίας και ταξινόμησης του πεζού ποιήματος. Σύγχρονη 

και παλαιότερη ιστορία και κριτική θεωρία του όρου στη νεότερη ευρωπαϊκή και τη νεοελληνική 

λογοτεχνία. 2. Η πρόσληψη του είδους στην Ελλάδα: συνοπτική επισκόπηση της νεοελληνικής 

κριτικής. 3. Ζητήματα αισθητικής. Η ποιητική του πεζού ποιήματος). 

I. 1   Ιστορία και Κριτική Θεωρία του όρου «ποίημα σε πεζό». 

1. Ο όρος «πεζοτράγουδο». 

2. Άλλοι χαρακτηρισμοί: «ποίημα εις πεζόν», «πεζόν ποίημα», «πρόζα», «λυρική πρόζα», 

«εικόνα» κ.ο.κ. 

3. Το ποίημα σε πεζό ως opus duplex: ποίηση ή «λυρική πεζογραφία»; 

4. Το πεζό ποίημα ως είδος ποιητικό: ανάμεσα στο στίχο και την πρόζα. 

5. Διευκρινίσεις για την έννοια του «ρυθμικού πεζού λόγου» στον Ηλία Βουτιερίδη.  

6. Ο συμφυρμός και η συγχώνευση των ειδών. 

7. Το πεζό ποίημα σε στίχο.  
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I. 2. Προδρομικές χρήσεις του όρου στην ευρωπαϊκή και την ελληνική λογοτεχνία. 

1. Οι Γάλλοι πρόδρομοι: από τον Fénelon, στον Rousseau και τον Chateaubriand. 

2. Προδρομικές χρήσεις του όρου στην Ελλάδα. 

3. Οι πρώτες ανιχνεύσεις του αισθητισμού: Καβάφης, Παλαμάς και η αναγωγή στην 

αρχαιότητα. 

II. Ταξινόμηση και πρόσληψη του είδους (συνοπτική επισκόπηση της κριτικής) 

        «Ποίησις»                                      «Πεζογραφία» 

                          «Πεζή ποίησις» 

                          «Πεζόν ποίημα» 

1.  Τέλη 18ου αι. και 19ος αι. 

           2.  Ο 20ός αιώνας. Μια κρίση χωρίς κριτική. 

ΙΙΙ. Η ποιητική του πεζού ποιήματος. 

1. Μια απόπειρα ορισμού: από την ποιητική πρόζα στο πεζό ποίημα. 

2. Ενότητα/μονάδα, πυκνότητα, βραχύτητα. 

3. Το πεζό ποίημα και η έννοια του «στίχου». 

4. Εικαστική και μουσική οργάνωση: το πεζό ποίημα και οι καλές τέχνες. 

5. Θέματα και μοτίβα. 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄:  

Η ιστορική εξέλιξη (1. Γενεαλογία και διαμόρφωση του είδους: Πρώιμες εμφανίσεις του πεζού 

ποιήματος στη νεοελληνική λογοτεχνία – περ. 1816-1880˙ Ποιητικά στοιχεία στην πεζογραφία. Η 

μείξη –συνάντηση, εναλλαγή- έμμετρου λόγου και πεζού. 2. Άνθιση του πεζού ποιήματος: περ. 1880-

περ.1930. 3. Ο ρόλος των πεζόμορφων μεταφράσεων: 19ος-περ. 1930).  

Γενεαλογία και διαμόρφωση του νεοελληνικού πεζού ποιήματος. 

Ι. Προδρομική ποιητική πρόζα.  

1. Ειδύλλια. 

2. Ο Σολωμός και η αναζήτηση του «νέου είδους» («genere nuovo»). 

II. Τα πρώτα πεζόμορφα ποιητικά κείμενα του ελληνικού ρομαντισμού. 

1. Η πρόζα ως ποίηση της ποίησης. Η ρυθμική συνείδηση της πρόζας του Παναγιώτη Σούτσου. 

2. Η διάβρωση των πεζογραφικών αφηγηματικών συμβάσεων. 

III. Άλλα πρώιμα πεζόμορφα ποιητικά κείμενα. 

IV. Κατοπτρική συμμετρία ελληνικής και δυτικοευρωπαϊκής πεζόμορφης ποίησης. 

 

II. Άνθιση του πεζού ποιήματος. Η εξέλιξη του είδους.  

Τρεις μείζονες περιπτώσεις πειραματισμού με το είδος και απώθησής του (ο Παλαμάς, ο Καβάφης, ο 

Θεοτόκης). 

ΙI1. Αθησαύριστα και «λανθάνοντα» πεζά ποιήματα του Κωστή Παλαμά  

1. Τα κείμενα. 

2. Ο Παλαμάς και η πεζόμορφη ποίηση. 

3. Ο Παλαμάς και ο πεζός στίχος (verset). 
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ΙΙ2. Ποιητική αλχημεία σε πεζομορφική μορφή. Τα «αποσιωπημένα» πεζά ποιήματα του Καβάφη. 

IΙ3.Μυθιστόρημα-διήγημα-πεζό ποίημα: Τα λογοτεχνικά είδη ως συγκοινωνούντα δοχεία στο πρώιμο 

έργο του Θεοτόκη. 

1. Μια αποσιωπημένη συλλογή πεζόμορφης ποίησης. 

Άνθιση του πεζού ποιήματος (περ. 1880- περ.1930). Όψεις του πεζόμορφου λυρισμού στη 

νεοελληνική λογοτεχνία «Ο δαίμων της αναλογίας» στη μείξη του λυρικού με το αφηγηματικό. 

Απόπειρα προσέγγισης του νεότροπου πολυμορφικού είδους. 

Ι. Αισθητιστικές εκφάνσεις του πεζόμορφου λυρισμού. 

1. Η ποιητική «όραση» του Μιχαήλ Μητσάκη. 

2. Ο Νικόλαος Επισκοπόπουλος και το ποιητικό αφήγημα. 

3. Ο Παύλος Νιρβάνας και η συγχώνευση των ειδών. 

4. Ο Κωνσταντίνος Χρηστομάνος: το ημερολογιακό αφήγημα ως πεζό ποίημα. 

5. Ο Πλάτων Ροδοκανάκης: από το De Profundis (1908) στον Θρίαμβο (1912). 

6. Ο Απόστολος Μελαχρινός και οι απόηχοι της καθαρής ποίησης στο πεζόμορφο ποίημα. 

 II.  Το δημοτικιστικό ηθογραφικό ποίημα σε πεζό 

1. Ο Αργύρης Εφταλιώτης και η αναζήτηση του εθνικού. 

2. Ο Γιάννης Ψυχάρης και η δημιουργία δημοτικής πεζόμορφης παράδοσης. 

3. Ο Γιάννης Βλαχογιάννης και το αλληγορικό-ιστορικό αφήγημα ως πεζό ποίημα. 

4. Οι Πεζοί Ρυθμοί του Ζαχαρία Παπαντωνίου ανάμεσα στην εντοπιότητα και τον 

κοσμοπολιτισμό. 

 III.  Άλλες εκφράσεις του ουαϊλδικού αισθητισμού 

      (Νίκος Νικολαΐδης, Κώστας Ουράνης, Ναπολέων Λαπαθιώτης) 

1. Ο Νίκος Νικολαΐδης: συνειδητός τεχνίτης του πεζόμορφου ποιήματος. 

2. Ο Κώστας Ουράνης και η ποιητική υποβολή της πρόζας. 

3. Ναπολέων Λαπαθιώτης: Ο «Αθηναίος Ντόριαν Γκρέϋ». 

 IV. Κάποιες ακόμη εκδοχές του πεζόμορφου λυρισμού 

1. Ο Περικλής Γιαννόπουλος: ένας εθνικιστής αισθητής. 

2. Η λυρική φυσιολατρία του Σπήλιου Πασαγιάννη. 

3. Κώστας Πασαγιάννης και Σωτήρης Σκίπης. 

4. Ο Γιάννης Καμπύσης. 

5. Ο στοχαστικός αισθητής Νίκος Καζαντζάκης. 

6. Ο γυναικείος πεζόμορφος ποιητικός λόγος: Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Ειρήνη Αθηναία. 

 V. Συλλογές πεζών ποιημάτων (ενδεικτική παρουσίαση)    

1. Δ. Ι. Καλογερόπουλος. 

2. Θράσος Καστανάκης. 

3. Μιχ. Ροδάς, Π. Δ. Ταγκόπουλος, Πόλυς Μοδινός. 

VI. Ο Καρυωτάκης στο μεταίχμιο του νεοτερικού. 

 

ΙΙΙ. Ο ρόλος των πεζόμορφων μεταφράσεων 

1. Μεταφράσεις έμμετρων πεζόμορφων έργων σε πεζό: ο 19
ος

 αι. 
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IV. Βιβλιογραφικοί πίνακες (Πεζόμορφες μεταφράσεις) 

1. Συνοπτικός (ενδεικτικός) χρονολογικός πίνακας πεζών μεταφράσεων 19
ου

 αι. 

Α. Αυτοτελείς (ή σε αυτοτελείς) εκδόσεις. 

    Α1.  Μεταφράσεις του Τηλεμάχου. 

2. Άλλες πεζόμορφες μεταφράσεις. 

Α2. Αυτοτελείς (ή σε αυτοτελείς) εκδόσεις. 

Β2. Σε περιοδικά. 

Γ2. Σε μελέτες. 

3. Μεταφράσεις έμμετρων ποιημάτων σε πεζό λόγο και πεζών ποιημάτων (τέλη του 19
ου

 αι.-1930). 

Ενδεικτικός Πίνακας 

Α. Αυτοτελείς εκδόσεις. 

Β. Σε περιοδικά. 

 

V. Άλλοι βιβλιογραφικοί πίνακες 

Γενεαλογία και διαμόρφωση του πεζού ποιήματος (πρώιμες εμφανίσεις πεζών ποιημάτων). 

Ενδεικτικός πίνακας.  

1. Ποιητικά στοιχεία στην πεζογραφία. 

2. Αυτοτελείς συλλογές πεζών ποιημάτων. Ενδεικτικός πίνακας. 

3. Πεζά ποιήματα σε άλλες συλλογές. Ενδεικτικός πίνακας. 

4. Συγγραφείς πεζών ποιημάτων. Δειγματοληπτική καταγραφή (περ. 1880-περ. 1930). 

Επίλογος. 

Επιλογή βιβλιογραφίας. 

Ι. Βιβλία για το ποίημα σε πεζό. 

ΙΙ. Άρθρα για το ποίημα σε πεζό. 

ΙΙΙ. Ανθολογίες του πεζού ποιήματος. 

IV. Γενικά βοηθήματα (Συλλογικοί τόμοι-Λεξικά-Βιβλιογραφίες). 

V. Εισηγητικές εκθέσεις διαγωνισμών. 

VI. Γενική βιβλιογραφία (μελέτες, ελληνική και ευρωπαϊκή λογοτεχνία). 

 

ΤΟΜΟΣ Β΄: ΕΠΙΜΕΤΡΟ (Ελληνική και ξένη πεζόμορφη ποίηση). 

 

Ι. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΠΕΖΟΜΟΡΦΩΝ ΠΟΙΗΤΙΚΩΝ  ΚΕΙΜΕΝΩΝ  

(από τις αρχές ως το 1930) 

Ι. ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΡΥΘΜΙΚΗ ΠΡΟΖΑ 

1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ 16
ου

 αιώνα ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΠΑΡΟΚ 

Ιερομόναχος Παρθένιος, «Αυγουστίνε μου, γλυκύτατε και πανέμνοστε….», 16
ος

 αι. 

Φραγκίσκος Σκούφος, «Η βασίλισσα των Αγγέλων». 

Ηλίας Μηνιάτης, Διδαχαί, 1716. 

2. ΕΙΔΥΛΛΙΑ 
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Στέφανος Καραθεοδωρής, «Σάτυρος Αναπαυόμενος», «Ο τρυγητός», Ειδύλλια, 1816. 

3. ΤΑ «ΑΦΑΝΗ» ΠΕΖΟΜΟΡΦΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ 

Δ. Σολωμός, «Ο Ιερομόναχος πικραίνεται», Από τη Γυναίκα της Ζάκυνθος, 1826, «La donna velata», 

«L’ usignolo e lo sparviere», «Orfeo», «Lo stesso soggetto». 

4. Η ΙΤΑΛΟΦΩΝΗ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΕΖΟΜΟΡΦΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ 

Luigi I. Marzocchi, «Alla mia prima figlinoletta defunta», Album Ionio (1841). 

S. [Spyridione] Z. [Zambelli], «Il poverello ed il suo cane» Album Ionio (1841). 

ΙΙ. ΠΡΩΙΜΑ ΠΕΖΟΜΟΡΦΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΥ 

1. ΤΟ ΠΕΖΟ ΠΟΙΗΜΑ ΩΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Παν. Σούτσος, «Επιστολή Δ΄», «Επιστολή ΙΕ΄», «Επιστολή ΛΖ΄», «Επιστολή Ξ΄»,  Ο Λέανδρος, 1834. 

2. ΤΟ ΠΕΖΟ ΠΟΙΗΜΑ ΩΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (Το λυρικό ημερολόγιο) 

Παν. Σούτσος, «Αγροτικαί Σκηναί, Αποθήκη των ωφελίμων γνώσεων 2 (1838).     

3. ΤΟ ΠΕΖΟΜΟΡΦΟ ΠΟΙΗΜΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ «ΠΕΖΟΥ ΣΤΙΧΟΥ» (VERSET) 

Ανδρέας Ρηγόπουλος, «Ιταλία-Ελλάς-Ανατολή», Ανέκδοτα, 1842. 

4. ΤΟ ΠΕΖΟΜΟΡΦΟ ΠΟΙΗΜΑ ΩΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ/ ΔΟΚΙΜΙΟ/ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(MEDITATION)/ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΕΛΕΓΕΙΑ/ΠΡΟΣΕΥΧΗ 

[Ανυπόγραφο], «Ποιητικαί ιδέαι», Αποθήκη των ωφελίμων γνώσεων (1844). 

Κωνσταντίνος Πωπ, «Η δευτέρα άνοιξις». (Ποιητική μελέτη)», Τηλέγραφος Βοσπόρου (1845). 

ΙΙΙ. ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΕΙΔΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ avant la lettre 

(ΡΕΜΒΑΣΜΟΣ/ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΗΣΗ-ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗ, ΔΙΔΑΧΗ) 

Αιμιλία Λεοντιάς, «Η Ελένη του Ζεύξιδος», «Μη με ξεχνάς», «Το ενεστός και το μέλλον», Νέα 

Επτάλοφος Κωνσταντινουπόλεως (1866).  

Πέτρος-Παύλος, «Εν δάκρυ», Εθνική Βιβλιοθήκη (1866-1867), «Ώραι σχόλης. Το φίλημα», Εθνική 

Βιβλιοθήκη (1867). 

Νικόλαος Μ., «Στόνος», Εθνική Βιβλιοθήκη (1868-1869). 

IV. ΠΕΖΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ (1870 κ.ε.): ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ/ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Σ.Ν. Βασιλειάδης, «Αττικαί νύκτες. Εκπνοαί Μαρτίου», Εθνική Βιβλιοθήκη (1870), «Εις κόρην», 

1884 (;). 

Δ. Ηλιακόπουλος, «Στιγμαί», Κορίννα 2 (1876). 

Λάμπρος Ενυάλης, «Νυξ εν Φαλήρῳ. Τῃ λεσβίᾳ κόρῃ», Ζακύνθιος Ανθών (1876). 

V. ΠΕΖΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Επαμεινώνδας Φραγκούδης, Ο Θέρσανδρος, 1847. 

VI. ΤΟ ΠΕΖΟ ΠΟΙΗΜΑ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΔΙΗΓΗΜΑ 

Γ.Μ. Βιζυηνός, «Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως», Εστία (1883). 

Παύλος Νιρβάνας, «Πόρτο Δράκο», Νέα Ελλάς, Εικονογραφημένον Εθνικόν Ημερολόγιον (1896). 

VII. ΣΥΜΒΟΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ 

Κωστής Παλαμάς, «Το λουλούδι των Άλπεων», Ποικίλη Στοά (1899)· Λεύκωμα (1909), «Ευφορίων», 

«Ο κερένιος άγγελος», Το Άστυ (1899), ‘Απόλογοι’: «Το σκάψιμο για το άγαλμα», «Με μιαν 
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ακρογιαλιά», Το Περιοδικόν μας (1900), «Πώς μεταμορφώθηκε ο Σάτυρος», 1900, ‘Σαν επίλογος’: 

«Μαρμάρων Παράπονα», 1901. 

Κ. Π. Καβάφης, «Το σύνταγμα της ηδονής», 1894-1897(;), «Τα πλοία», 1895-1896(;), «Ενδύματα», 

1894-1897(;). 

Κ. Θεοτόκης, «Ιστορία πεθαμένη», «Στη Μελωδία», «Σ’ ένα ζωγράφο», Αντιφεγγίδες (ανέκδοτο 

χειρόγραφο), 1895. 

Μιχαήλ Μητσάκης, «Το εμμορφότερο πράμμα του κόσμου», Αττικόν Μουσείον (1889)∙ Νουμάς 

(1920), «Η θλίψις του μαρμάρου», Αττικόν Μουσείον (1890), «Το παράπονο του μαρμάρου», Μια 

φιλολογική σελίς εις δυο γλώσσας, Το γλωσσικόν ζήτημα εν Ελλάδι, Αθήνα, 1892, «Παρά το κύμα», Νέα 

Εστία (1942), ‘Ταξιδιωτικαί σημειώσεις. Εικόνες και σκηναί’: «Ο αόρατος», (μεταγραφή από 

χειρόγραφο, 1890-1895;). 

Ν. Επισκοπόπουλος, «Τα μαλλιά», Η Τέχνη (1899), Άσμα Ασμάτων (1900). 

Παύλος Νιρβάνας, «Οι Βάρβαροι», Το Άστυ (1899), «Ία», Παναθήναια (1901), «Βαδίζομεν», Αττική 

Ίρις (1903), «Ο πλούσιος, ο πτωχός και ο φιλόσοφος», Παναθήναια (1906). 

Πλάτων Σουλιώτης-Ροδοκανάκης, «Προανάκρουσμα. Alea jacta est», ‘Χρυσόλιθοι’: «Αράχνη», 

«Νοσταλγία», «Σονάτα», «Αι δυο σελήναι», «Ερωτικός εσπερινός», «Το Πλανώμενον Δάσος». 

‘Τοπάζιοι’: «Γένεσις», «Ακρόπολις», «Κατακόμβαι», «Colna-Dona», «Η Λιτανεία», «Σατάν», 

Σαρδόνυχες, από τη συλλογή De profundis, 1908· Ο θρίαμβος,1912. 

Ροδόφιλος [= Απόστολος Μελαχρινός], «Τα Μαλλιά», «Γιασουμιά», Ο Νουμάς (1904). 

Απόστολος Μελαχρινός, «Χάρισμα για θύμηση», Ζωή Πόλης (1909). 

VIII. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΤΙΚΟ ΗΘΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΟΙΗΜΑ ΣΕ ΠΕΖΟ 

Αργύρης Εφταλιώτης, «Προοίμιο», Νέον Πνεύμα (1895), «Φαντάσματα», (μεταγραφή από 

χειρόγραφο, Άπαντα, 582-583), «Ο ανήφορος του τεχνίτη», «Μοναξιά», Φιλολογική Ηχώ Πόλης 

(1896),  

Γ. Ψυχάρης, «Στ’ ακρογιάλι», «Ο Ναός», Το Άστυ (1895), «Του Χάρου το τραγούδι», εφημ. Εστία 

(1896), «Διαβάτης», Παναθήναια (1914). ‘Πεζά τραγουδάκια της αγάπης’: «Το φύλλο», ‘Το στεφάνι 

της μαργαρίτας. Ιστορικά μιας αγάπης (Πεζά τραγούδια)’: «Το τραγούδι του πλάτανου», «Αγάπη και 

κουβέντα», «Κάτι», «Σκαντιναβία και Ρωμιοσύνη», «Γραμματική και καρδιά», «Ο ποιητής», «Ο 

ποιητής», Πρωτοπορία (1930). 

Γιάννης Βλαχογιάννης, Το Σούλι, 1912· «Ο Άμμος και το Κύμα», «Νερά», «Ανθίσματα», 

«Προσωπίδες», «Αράχνιασμα», «Αγύριστος», Λόγοι κι’ αντίλογοι 1902-1914, Αθήνα 1925. 

ΙΧ. Ο ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΠΕΖΟΜΟΡΦΗ ΠΟΙΗΣΗ. 

Ζαχαρίας Παπαντωνίου, «Γυρολόγοι της Αθήνας», «Κονσέρτο», «Θάνατος αρχαίου θεού», 

«Εργάτες», «Ο Πλάτανος», «Οι γάτοι», «Καλογεράκι», από τη συλλογή Πεζοί ρυθμοί, 1922. 

X. ΑΛΛΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΥΑΪΛΔΙΚΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΣΜΟΥ 

Νίκος Νικολαΐδης, «Μπροστά στο θηρίο», Αβγή (
1
1924), «The question», Αβγή (1924), «Ο κήπος με 

τ’ αγάλματα», «Το πεύκο», «Η αλλαγή», «Ο κριτικός», από τη συλλογή Οι ανθρώπινες και οι άνθινες 

ζωές, 1920· από τη συλλογή Ο χρυσός μύθος, 1938: «Ο στιχουργός», «Les toilettes d’ Eve», «Ο 

δωδεκαετής Ιησούς», Αβγή (
1
1925), «Ναρκίσσευμα».  
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Κώστας Ουράνης, «Θάνατος μέσα σε λουλούδια», Ελλάς (1909), «Ο Χριστός και η Αφροδίτη», 

Δάφνη (1909), «Βόρεια Θάλασσα», Φάρος (1921), «Μάλτα», Φάρος (1921), «Βράδυ στη Ρώμη», 

Μούσα (1920-1921), «Ολλανδικό χωριό», Μούσα (1920-1921), «Φρέσκο Μιχαηλαγγελικό», Μούσα 

(1920-1921)∙ Εθνικός Κήρυξ Νέας Υόρκης (1922), «Καμπάνια Ρομάνα», Μούσα (1920-1921)∙ Εθνικός 

Κήρυξ Νέας Υόρκης (1922), «Μόντε Παλατίνο», Εθνικός Κήρυξ Νέας Υόρκης (1922), «Φόρουμ», 

Εθνικός Κήρυξ Νέας Υόρκης (1922), «Σούνιο», Εθνικός Κήρυξ Νέας Υόρκης (1922). 

Ναπολέων Λαπαθιώτης, «Ηδυπάθεια», Ελλάς (1909), «‘Ουγγρικές ραψωδίες’: «Το κόκκινο 

φεγγάρι», «Μαλλιά, ωραία μαλλιά!», Τραγούδι αγνό και λάγνο…», Δάφνη (1909)˙ ‘C17H19NO3 X 

H2O΄: «Το τραγούδι της μορφίνας», Δάφνη (1909)∙ «Ο επαναπαυόμενος αθλητής. Αριθμός 184 του 

μουσείου», Ημερολόγιον της Ελλάδος, 1910∙ ‘Συνθέσεις, τρόποι, φράσεις’: «Ένας ιππότης τρέχει μέσ’ 

στο δάσος», Μπουκέτο (1925)∙ ‘Σε πεζό ρυθμό’: «Προσωπίδες», Μπουκέτο (1929)∙ «Τραγούδι για το 

ξύπνημα του προλεταριάτου», Νέοι Πρωτοπόροι (1932). 

XI. ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΜΟΡΦΟΥ ΛΥΡΙΣΜΟΥ 

Λίνος [= Περικλής Γιαννόπουλος], «Νύκτωμα», «Μάιος», Παναθήναια (1901). 

Μαίανδρος [= Περικλής Γιαννόπουλος], «Αι Νύμφαι του Αιγαίου», Παναθήναια (1901). 

Θ. Θάνατος [= Περικλής Γιαννόπουλος], «Λόγια του Αέρος…Του Αττικού Αέρος Λόγια…», 

Παναθήναια (1904). 

Δάφνης Μενάλκας [= Σπήλιος Πασαγιάννης], «Μαρμαρωμένη πολιτεία», Ίρις των Αθηνών (1899). 

Σπήλιος Πασαγιάννης, «Χωρισμός», Ο Νουμάς (1905)˙ Από την «Ταϋγέτα», Αι Μούσαι (1910). 

Κώστας Πασαγιάννης, «Δόξα στη δειλινόχαρη», Παναθήναια (1911). 

Μ. Μαλακάσης, «Ποτέ πλέον», Η Τέχνη (1899). 

Γιάννης Καμπύσης, «Προσευχή», Η Τέχνη (1899). 

Γιάννης Α. Καμπύσης, «Η Λίμνη», Ο Νουμάς (1904, ¹1898). 

Κάρμα Νιρβαμή [=Νίκος Καζαντζάκης], Από το Όφις και Κρίνο, 1906˙ «Νοσταλγία», «Η επιστροφή 

του ασώτου», Πινακοθήκη (1907). 

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, «Η σημαδούρα», Παναθήναια (1903)˙ «Ψεύτικο στεφάνι», Παναθήναια 

(1908). 

Κίμων Μιχαηλίδης, «Πορτραίτο», Σαν ζωή και σαν παραμύθι, 1907. 

Σύλβιος [=Ανδρέας Παπαδόπουλος], ‘Φτερουγίσματα στα περασμένα’: «Η ξεχασμένη κιθάρα», 

Κόσμος Σμύρνης, 1910. 

Ειρήνη η Αθηναία (Δημητρακοπούλου), «Άνοιξις», Πινακοθήκη (1906), «Ο ποιητής», Πινακοθήκη 

(1910), «Η καστανού», Παναθήναια (1911), «Πέραν της θλίψεως», Πινακοθήκη (1911), «Σεληνόφως», 

Αθηναϊκά Νέα, 20.8.1930. 

Θρ. Α. Καστανάκης, «Οι μορφές της ομίχλης», «Ο καθρέφτης», «Νύχτα», «Οι αρχαίοι καιροί», Από 

τη συλλογή Οι ερημιές του ηλιόχαρου, 1921. 

Πάνος Δ. Ταγκόπουλος, «Η πρωτομαγιά του εργάτη», Πρόζες, 1915. 

Πάνος Δ. Ταγκόπουλος, «Δυο συρτάρια», «Η πρώτη πρόζα», «Εαρινή Συμφωνία», «Ανατολή», 

Λουλούδια-Έρωτες-Ταξίδια, 1924. 

Τάκης Φραγκούδης, «Στη συνάντηση», Αβγή Λεμεσού (1924). 

Μίλιος Χουρμούζιος, «Δέηση στον ύπνο», Αβγή (1924). 
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Πόλυ Μοδινού, Ρυθμικές ζωές, 1927. 

Κ. Καρυωτάκης, «Ο κήπος της αχαριστίας», «Το εγκώμιο της θαλάσσης», 1927-1928 (;). 

 

ΙΙ. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗΣ ΠΕΖΟΜΟΡΦΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ 

(από τον 19ο αι. ως το 1930) 

Από την Αταλά του Σατωμπριάν, μετάφρ. Κ. Σταμάτη, 1805. 

Εκ των του Μερσιέ [Mercier], «Ισόθυμος, Αγαθοδαίμων», Συλλογή ποικίλης μυθιστορίας, μετάφρ. 

Ιωάννη Κασκαμπά, 1807. 

Από το έργο του Γκέσνερ, Ο πρώτος ναύτης, μετάφρ. Α. Κορωνιού, 1815. 

Από την «Ωδή, Περί του αξιώματος των γυναικών», υπό Σχιλλέρου, μετάφρ. Στέφ. Καραθεοδωρή, 

1816. 

Από τα Βασιλέως της Βαυαρίας Λουδοβίκου Α΄ , Ποιήματα περί Ελλάδος, μετάφρ. Αλεξάνδρου 

Ρίζου Ραγκαβή, 1833 (²1860). 

Γιουγγ, από τα Νυκτερινά ποιήματα, μετάφρ. Δ. Πανταζή, 1835. 

Από την Κορίννα ή Τα Ιταλικά, της κυρίας Σταέλ, μετάφρ. Ε. Α. Σίμου, 1836. 

Από τον Κένταυρο του Μωρίς ντε Γκερέν, μετάφρ. , Κ. Π. [απαρηγόπουλος], 1841. 

Victor Hugo, «Estasi», Album Ionio (1841). 

Robert Southey, «Il funerale del povero», Album Ionio (1841). 

Από τη Βαλαχαβαράτα ή Συντομή της Μαχαβαράτας, μετάφρ. Δημητρίου Γαλανού, 1847. 

Από το Mémoires d’ Outre Tombe του Σατωμπριάν, «Η αυγή, Τῃ σελήνῃ, Η αθωότης», μετάφρ. Κ. 

Πωπ, Ευτέρπη (1848-1849). 

Κατά τον Σατοβριάν, «Το άνθος», Ευτέρπη (1852). 

Από τον Μαινόμενο Ορλάνδο του Αριόστο, μετάφρ. Γεωργίου Δ. Λαμπίση, 1852. 

Γιουγγ, «Ο κόσμος» (από τις Νύχτες), μετάφρ. Διον. Ι. Οικονομόπουλος, 1852-1853. 

Λόρδου Βάϋρων, από την Πολιορκία της Κορίνθου, μετάφρ. Όθωνος Πυλαρινού, 1855. 

Όσσιαν, από Τα τραγούδια της Σέλμας, μετάφρ. Α. Ν. Κεφαλληνού, 1882. 

«Αποδημία του Τσιλδ Αρόλδου» (άσμα πρώτο), Τα Άπαντα του Βύρωνος, μετάφρ. Γ. Πολίτου, 1895. 

Πωλ Φορ, ‘Από τη θαλασσινή αγάπη’: «Το θερισμένο κύμα», «Ο πειρασμός»,  μετάφρ. Ι. Ν. 

Γρυπάρης, Παναθήναια (1902)˙ «Πετράρχης», «ΙΙ», «III», μετάφρ. Ι. Ν. Γρυπάρης, Άπαντα. 

Paul Fort, ‘Από τους ύμνους της φωτιάς’: «Το αρμονικόν όραμα της γης», μετάφρ. Α. Ι. Κ., Ακρίτας  

(1905). 

Φρ. Νίτσε, «Του χορού το τραγούδι», μετάφρ. Παύλου Γνευτού, Ο Νουμάς (1904). 

Στ. Μαλλαρμέ, «Χειμωνιάτικον ανατρίχιασμα», «Η πίπα», μετάφρ. Fingal [=Μίμης Λυμπεράκης], 

Ακρίτας (1904). 

Stéphane Mallarmé, «Μελλοντικόν όραμα», μετάφρ. Στέφανος Άλκης, Νέα Ζωή Αλεξάνδρειας 

(1908). 

Oscar Wilde, ‘Πεζά ποιήματα’: «Ο καλλιτέχνης», «Ο Νάρκισσος», μετάφρ. Σύλβιου, Κόσμος (1910). 

‘Πεζά ποιήματα’: «Ο ποιητής του καλού», μετάφρ. Δημ. Σταύρου, Πάπυροι Πόλης (1914). 

Charles Baudelaire, ‘Από τα Πεζά Ποιήματα’: «Σελήνης χαρίσματα», μετάφρ. Χ. Δ., Παναθήναια 

(1905). 
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«Όπου νά’ ναι, έξω από τον κόσμο», μετάφρ. Λάμπρος Εφτάστρης, Σεράπιον (1909). 

 «Ο ξένος», μετάφρ. Π. Φλαγγίνης, Κερκυραϊκή Ανθολογία (1916). 

 ‘Μικρά τραγούδια σε πεζό’: XXXV, VIII, «Το σκυλί και το μπουκάλι», μετάφρ. Αριστ. Βεκιαρέλη, 

Κερκυραϊκή Ανθολογία (1917)∙ αναδημοσίευση Φιλότεχνος Βόλου (1927). 

ΧΧΧΙΙΙ, «Μεθάτε», μετάφρ. Αριστ. Βεκιαρέλη, Φιλότεχνος Βόλου (1927). 

 

 

 

3. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Μούσα πεζόμορφη. Ιστορία και θεωρία του πεζού ποιήματος στην Ελλάδα 

(από την πρώτη εμφάνιση ώς τον μοντερνισμό), Ηράκλειο, 

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, [Υπό δημοσίευση]. 

           

Το βιβλίο αποτελεί επεξεργασμένη και ενημερωμένη μορφή της ανέκδοτης 

διδακτορικής διατριβής. Μεγάλο μέρος της εισαγωγής, όπως και ορισμένα τμήματα 

επιμέρους κεφαλαίων έχουν αναδιαρθρωθεί. Για όσα σημεία από το σύνολο της 

μονογραφίας κρίθηκε χρήσιμο, λήφθησαν υπόψη τόσο πρόσφατες νεοελληνικές 

μελέτες όσο και οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της θεωρίας των ειδών που 

αφορούν στο πεζό ποίημα, αλλά και στο σύνολο των υβριδικών λογοτεχνικών ειδών 

(π.χ. Marίa Victoria Utrera Torremocha, Teorίa del poema en prosa, Σεβίλλη, 

Universidad de Sevilla, 1999˙ Christian Leroy, La poésie en prose française du XVIIe 

siècle à nos jours. Histoire d’un genre, Παρίσι, Honoré Champion, 2001˙ Dominique 

Budor και Walter Geerts (επιμ.), Le texte hybride, Παρίσι, Presses Sorbonne 

Nouvelle, 2004˙ Jean-Charles Vegliante (επιμ.), De la prose au coeur de la poésie. 

France, Italie, Brésil, variations du lyrisme, Παρίσι, Presses Sorbonne Nouvelle, 

2007, κ.ο.κ.).       

       Στο Ανθολόγιο πεζόμορφων ποιητικών (πρωτότυπων και μεταφρασμένων) 

κειμένων (από τις αρχές ως το 1930) έγιναν, επίσης, προσθήκες και αλλαγές. 

Προσδιορίστηκε λεπτομερέστερα σε ορισμένα σημεία η ορολογία σε ό,τι αφορά στην 

τεχνοτροπική ταξινόμηση των πεζόμορφων ποιητικών κειμένων. Προστέθηκαν δύο 

σημαντικά πεζόμορφα κείμενα («Ναρκίσσευμα» του Νίκου Νικολαΐδη, «Οι 

βάρβαροι» του Παύλου Νιρβάνα). Τέλος, στο Επίμετρο του βιβλίου περιλαμβάνεται 

σχολιασμός της πρόσφατης ανθολογίας του ποιητή Στρατή Πασχάλη, Όταν οι άγγελοι 

περπατούν. Ανθολογία του πεζού ποιήματος, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2005.  
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      Το μέγεθος της μονογραφίας οδήγησε στην αναζήτηση και στην υιοθέτηση 

λύσεων που να κάνουν την έκδοση χρηστικότερη: σύντμηση των εσωτερικών 

παραπομπών, σύνταξη αναλυτικών πινάκων περιεχομένων, ευρετήριο κυρίων 

ονομάτων, ευρετήριο όρων, κ.ά. 

 

4. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΣΥΜΜΕΙΚΤΟΥΣ 

ΤΟΜΟΥΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΘΕΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ) 

 

1. «Άμλετ και Oρέστης: Oι διαφορές (Mε το φως της καβαφικής εκδοχής)», 

Eποπτεία, τχ. 69 (1982) 581-588. 

Διερευνώνται οι τυπολογικές ομοιότητες ανάμεσα στον Oρέστη και τον Άμλετ, τους 

δύο χαρακτηριστικότερους ήρωες του αρχαίου και του νεότερου δράματος, όπως 

αυτές έχουν σκιαγραφηθεί από τη συναφή βιβλιογραφία. Η μελέτη εστιάζεται κυρίως 

στις διαφορές «που οφείλονται στην αλλαγή που έχει συντελεστεί στον εσωτερικό 

κόσμο του νεώτερου ανθρώπου απέναντι σ’ εκείνον του αρχαίου», μέσα από το φως 

της ειρωνικής καβαφικής ανάγνωσης του σαιξπηρικού έργου. Mια συγχωνευμένη 

μορφή του Oρέστη – Άμλετ, «σαν ένα διαχρονικό σύμβολο του νέου ανθρώπου» 

προτείνει η  οπτική του Σεφέρη στο Mυθιστόρημα.  

 

2. «Eλληνικός φουτουρισμός», H Kαθημερινή, 17. 6. 1982 (A΄), 26. 6. 1982 (B΄) και 

1. 7. 1982 (Γ΄). 

A΄: Kριτική παρουσίαση της πρώτης μελέτης για τον ελληνικό φουτουρισμό του 

Φώτου Γιοφύλλη (1960), ο οποίος συνθέτει μιαν επαρκή εικόνα για την απήχηση του 

φουτουριστικού κινήματος στη νεοελληνική τέχνη. B΄: Kριτική αποτίμηση της 

συνεισφοράς της μελέτης του Φαίδωνος Mπουμπουλίδη, Aπηχήσεις του 

Φουτουρισμού στη Nεοελληνική γραμματεία (1980). Γ΄: Kατάθεση νέων ερευνητικών 

στοιχείων για τον ελληνικό φουτουρισμό, τα οποία προκύπτουν από μη εξαντλητική 

έρευνα στον νεοελληνικό περιοδικό τύπο· ο συνδυασμός τους με άλλες 

βιβλιογραφικές πηγές, οι οποίες δεν αξιολογούνται στη μελέτη του Mπουμπουλίδη, 

προσφέρει μια νέα εικόνα για τον ελληνικό φουτουρισμό.      
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3. «Για τις αρχές του ελληνικού πεζοτράγουδου», O Πολίτης, τχ. 64-65 (1983) 99-

101. 

Στο πλαίσιο της διερεύνησης μετρικών φαινομένων στη νεοελληνική ποίηση, 

παρατηρεί κανείς ότι ενώ η νεοελληνική κριτική τοποθετεί την είσοδο του πεζού 

ποιήματος στην Eλλάδα στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1890, ένα αυτοτελές 

ποίημα σε πεζό του Bιζυηνού περιλαμβάνεται σε διήγημά του («Mεταξύ Πειραιώς 

και Nεαπόλεως») ήδη το 1883· το κείμενο αυτό χαρακτηρίζεται από τον ίδιο τον 

συγγραφέα ως «ποίημα εις το πεζόν». H μελέτη επικεντρώνεται στην ερευνητική 

σύμπτωση που οδήγησε στην επιλογή του θέματος της διατριβής· στην εστίαση, 

δηλαδή, της έρευνας στο ποίημα σε πεζό. O εντοπισμός του ‘πρώιμου’ -όπως 

αξιολογήθηκε τότε- πεζού ποιήματος στο διήγημα του Bιζυηνού, οδήγησε σε πιο 

εμπεριστατωμένη έρευνα και τον εντοπισμό στον περιοδικό τύπο και άλλων 

αθησαύριστων, ακόμα πρωιμότερων δειγμάτων του είδους –πρωτότυπων και 

μεταφρασμένων-, τα οποία, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, 

σηματοδοτούν την πρώτη ανεπίσημη είσοδο του μπωντλαιρισμού στην Eλλάδα.  

 

4. «Προφουτουριστικές εκδηλώσεις στη γαλλική λογοτεχνία», Διαβάζω, τχ. 141 

(1986) 40-44. 

H μελέτη εξετάζει πώς η μεταμόρφωση του τοπίου από στατικό σε κινητικό αρχίζει 

να εγγράφεται στη γαλλόφωνη λογοτεχνία πολύ πριν από την εμφάνιση του Marinetti 

και του φουτουρισμού. Για την εικονογράφηση της νέας διάστασης του χώρου και 

του χρόνου επιλέγονται κείμενα των Nerval, Hugo, Laforgue, Maeterlinck, Verlaine, 

R. Ghil, E. Verhaeren, Zola, A. Ibels, Villiers de l’Isle-Adam, O. Mirbeau, 

Apollinaire, τα οποία προαναγγέλλουν το κίνημα του φουτουρισμού. 

Παρουσιάζονται, ωστόσο, και οι αντιτιθέμενες, σκεπτικιστικές, τάσεις που 

αναδεικνύουν τον διχασμό των λογοτεχνών στο θέμα στης τεχνολογίας. 

 

5. «Mορφικές μεταρρυθμίσεις στην ελληνική ποίηση του τέλους του 19ου  και των 

αρχών του 20ού αιώνα», Παλίμψηστον, τχ. 5 (1987) 157-184.  
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Στην ποίηση η αλλαγή της ευαισθησίας, ήδη από τις αρχές του 19ου αι., συνεπάγεται 

τη ρήξη όχι μόνο με το λογοτεχνικό λεξιλόγιο του παρελθόντος αλλά και με τις 

μορφές που καθόριζαν και υπέβαλλαν τον τρόπο έκφρασης. Tο α΄ μέρος της μελέτης 

διερευνά τα σημάδια της αλλαγής, δηλαδή της στιχουργικής ανανέωσης με τη 

χαλαρωση των παραδοσιακών μετρικών σχημάτων, στη δυτικοευρωπαϊκή και κυρίως 

στη γαλλική  ποίηση. Oρίζεται η ‘προσωδία’ και διευκρινίζεται η ορολογία των νέων 

ποιητικών μορφών -του poème en prose, του verset, του vers libéré και του vers libre- 

με βάση όχι μόνο τις πραγματείες περί μετρικής, αλλά και την ποιητική θεωρία που 

συνθέτουν οι ίδιοι οι ποιητές και αποτελεί το φιλοσοφικό υπόβαθρο της αλλαγής των 

μορφών. Στο β΄ μέρος χαρτογραφείται η ελληνική προσωδιακή μεταρρύθμιση, η 

οποία αξιολογείται ως γαλλογενής. H έρευνα στον περιοδικό τύπο και σε αυτοτελείς 

εκδόσεις αποδεικνύει ότι καλλιεργούνται στον τόπο μας (1870-1930) όλες οι 

νεοτερικές μορφές που εμφανίστηκαν στη γαλλική ποίηση του 19ου και των αρχών 

του 20ού αι. Προτείνεται νέα ορολογία για την απόδοση στα ελληνικά των 

νεοτερικών μορφών ποίησης και προσδιορίζεται με ακρίβεια το περιεχόμενο των 

όρων, προς αποφυγήν της κριτικής σύγχυσης (που απαντά ακόμη και σε έγκριτα 

μετρικολογικά εγχειρίδια). Σε Παράρτημα ανθολογούνται πρώιμα νεοελληνικά 

πεζόμορφα ποιήματα· ποιήματα σε ελευθερωμένο και πεζό στίχο, καθώς, τέλος, και 

κάποια ποιήματα που συνιστούν ακραίες μοντερνιστικές εκδοχές της νεοελληνικής 

ποίησης.  

 

6. «Σημειώσεις για τη στιχουργία του Προλόγου στη Zωή», Aριάδνη (Aφιέρωμα στον 

Στυλιανό Aλεξίου), τχ. 5 (1989) 447-454. 

H μελέτη επικεντρώνεται στη διερεύνηση του χαρακτήρα της στιχουργίας του 

Σικελιανού, τόσο στον Aλαφροΐσκιωτο, όσο κυρίως στην πολυμερή ποιητική σύνθεση 

Πρόλογος στη ζωή. Eπιχειρείται λεπτομερής ανάλυση της μετρικής δομής του έργου 

και συμπεραίνεται ότι ο Πρόλογος στη ζωή (1915-1917) συνιστά πρωτοφανή 

απόκλιση από τα μετρικά παραδεδομένα, και ότι αποτελεί το πιο τολμηρό από 

στιχουργική άποψη έμμετρο έργο που δημοσιεύεται ώς τότε στη νεοελληνική ποίηση. 

Πρόκειται για ιδότυπη, οριακή θα λέγαμε, χρήση του ελευθερωμένου στίχου, για έναν 

ελευθερωμένο στίχο με ιδιάζουσα μετρική και ρυθμική κινητικότητα. Oύτε ο 

ελευθερωμένος στίχος του Παλαμά ούτε αυτός του Kαβάφη έφθασαν σε τόσο 
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αποδομητικές μεταρρυθμιστικές προτάσεις όσο ο στίχος των Συνειδήσεων του 

Σικελιανού.   

 

7. Kωνσταντίνος Θεοτόκης, «Aνέκδοτα πεζά ποιήματα από τις Aντιφεγγίδες (πρώτη 

παρουσίαση)», Πόρφυρας, τχ. 57-58 (1991) 390-395. 

Παρουσιάζονται ανέκδοτα πεζά ποιήματα από την αδημοσίευτη χειρόγραφη ποιητική 

συλλογή του Kωνσταντίνου Θεοτόκη, με τίτλο Aντιφεγγίδες, την οποία επιμελούμαι 

προς έκδοση [Βλ. Ζ 1.3.β]. Περιγράφεται, σε συνοπτικό «Σημείωμα», το περιεχόμενο 

του χειρογράφου και δίδονται στοιχεία για τη θεματική, την υφολογική και τη 

ρυθμολογική οργάνωση των πεζών αυτών ποιημάτων. Eπιπλέον, γίνεται μια πρώτη 

απόπειρα ένταξης της συλλογής τόσο στο ποιητικό και πεζογραφικό έργο του 

Θεοτόκη, όσο και στην ιστορία του ελληνικού ποιήματος σε πεζό λόγο.  

 

8. «Bιβλιογραφία μετρικών μελετών Γεράσιμου Σπαταλά» (σε συνεργασία με τον 

Eυριπίδη Γαραντούδη), στο Νάσος Βαγενάς (επιμ.), Nεοελληνικά Mετρικά, Ηράκλειο, 

Πανεπιστημιακές εκδόσεις Kρήτης, 1991, 245-253.  

H «Bιβλιογραφία μετρικών μελετών» αποτελεί καρπό συστηματικής έρευνας για τη 

συγγραφή ευρύτερης βιβλιογραφικής μελέτης, με τίτλο «Eργογραφία Γεράσιμου 

Σπαταλά». Aπό τον συνολικό αριθμό των λημμάτων της παρούσας βιβλιογραφίας, 

αλλά και από τη μεγάλη χρονική περίοδο που καλύπτουν, προκύπτει ότι ο Σπαταλάς 

– συγκριτικά με άλλους λογίους της εποχής του - εκδηλώνει το διαρκέστερο και 

εντονότερο ενδιαφέρον για μετρικά ζητήματα που αφορούν στην αρχαία, τη 

μεσαιωνική και τη νεοελληνική προσωδία. Kαταγράφονται 94 κείμενα του 

Γεράσιμου Σπαταλά που αναφέρονται είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει σε ζητήματα 

της νεοελληνικής μετρικής και στη σχέση της με τη βυζαντινή και την αρχαία 

ελληνική μετρική. [Αναδημοσιεύτηκε σε επεξεργασμένη μορφή στο βιβλίο].  

 

9. «Eργογραφία Γεράσιμου Σπαταλά» (σε συνεργασία με τον Eυριπίδη Γαραντούδη), 

Mολυβδοκονδυλοπελεκητής, τχ. 3 (1991) 211-242. 



 

73 

 

Η βιβλιογραφική αυτή μελέτη συντάσσεται με βάση την έρευνα στο Aρχείο Σπαταλά 

(E.Λ.I.A.), αλλά κυρίως σε περιοδικές και αυτοτελείς εκδόσεις. Tα λήμματα 

κατατάσσονται ειδολογικά με εσωτερική χρονολογική ταξινόμηση.  

 

10. «Για τη στιχουργία του Σικελιανού», Mολυβδοκονδυλοπελεκητής, τχ. 3 (1991) 

291-293. (Aπάντηση σε άρθρο της Sarah Ekdawi, ό. π.). 

Σύντομη μελέτη για τη στιχουργία του Σικελιανού, όπου διευκρινίζονται κυρίως 

ζητήματα μετρικής ορολογίας. Αποτελεί απάντηση στην αντίστοιχη μελέτη της Sarah 

Ekdawi, «The Matter of Metre: Form Meets Content in the Poetry of Sikelianos» (βλ. 

συνημμένο φωτοαντίγραφο).  

 

11. «Eιρήνη η Aθηναία: Aπό το πεζό ποίημα στο ποιητικό αφήγημα- σελίδες 

αθηναϊκού εσωτερισμού», στο H Mεσοπολεμική Πεζογραφία: Aπό τον πρώτο ώς τον 

δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο (1914-1939), τ. 3, Aθήνα, Σοκόλης, 1992, σ. 372-409. 

Στην παρούσα μελέτη έπειτα από έρευνα σε ημερολόγια και ποικίλα έντυπα των 

αρχών του αιώνα ανασύρονται άγνωστα στοιχεία για το πραγματικό όνομα (Ειρήνη 

Μεγαπάνου) και την πολύπλευρη συγγραφική ταυτότητα της αδίκως λησμονημένης 

Eιρήνης της Aθηναίας (Ειρήνης Πολ. Δημητρακοπούλου). Προσδιορίζεται το 

γραμματολογικό είδος στο οποίο εντάσσεται η αφηγηματογραφία της: ποιητική 

αφηγηματογραφία, είδος εσωμονολογικής αφήγησης, η οποία επηρεάζεται από το 

καλλιτεχνικό πρότυπο του Ίωνος Δραγούμη.  Aνθολογούνται κρίσεις για το έργο της 

και λογοτεχνικά κείμενα. Η ποιότητα του αυτοβιογραφικού λόγου και της κριτικής 

δραστηριότητας της Ειρήνης Αθηναίας αποτελεί θέμα μελλοντικής έκδοσης με 

φιλολογική εισαγωγή και ανθολόγηση κειμένων της.  

 

12. «Nίκος Nικολαΐδης: Aπό το πεζό ποίημα στο ψυχογραφικό αφήγημα», στο H 

Mεσοπολεμική Πεζογραφία: Aπό τον πρώτο ώς τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο (1914-

1939), τ. 6, Aθήνα, Σοκόλης, 1993,  σ. 226-267. 

Κριτική παρουσίαση της πολύπλευρης καλλιτεχνικής προσωπικότητας και της 

συγγραφικής δραστηριότητας (πεζή ποίηση, διηγηματογραφία, μυθιστόρημα) του 

Nίκου Nικολαΐδη του Kύπριου· επαναξιολογείται η πρόσληψη του έργου του από την 
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κριτική της εποχής του και διερευνώνται περιοχές της αφήγησής του που παρέμεναν 

αχαρτογράφητες. Aνθολογούνται κρίσεις για το έργο του και λογοτεχνικά κείμενα.  

 

13. «Tο πρόγραμμα Aρχείο Nεοελληνικής Mετρικής: στόχοι και προβλήματα 

βιβλιογράφησης και αρχειοθέτησης» (σε συνεργασία με τον Eυριπίδη Γαραντούδη), 

Bιβλιογραφία και Tεχνολογία. Πρακτικά Δεύτερου Συνεδρίου Eλληνικής 

Bιβλιογραφίας, Aθήνα, 1993, σ. 59-72.  

Εκτίθεται ο σκοπός του ερευνητικού προγράμματος. Ακολουθεί αναλυτική 

παρουσίαση των τριών σταδίων της ολοκλήρωσής του: α) Σύνταξη καταλόγων των 

ερευνητέων εντύπων. β) Aποδελτίωση περιοδικών και βιβλίων (επισημαίνονται τα 

ποικίλα πρακτικά και μεθοδολογικά προβλήματα της αποδελτίωσης). γ) 

Mηχανογράφηση του αποδελτιωμένου υλικού σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. (Σε 

παράρτημα δίνονται πέντε μηχανογραφημένα λήμματα της Bιβλιογραφίας 

νεοελληνικής μετρικής). Tέλος, περιγράφεται η σύνθεση της Bιβλιογραφίας που θα 

αποτελέσει το έντυπο και χρηστικό προϊόν του «Aρχείου Nεοελληνικής Mετρικής».  

 

14. «Eργογραφία Γεράσιμου Σπαταλά, B΄ και Eυρετήριο κυρίων ονομάτων» (σε 

συνεργασία με τον Eυριπίδη Γαραντούδη), Mολυβδοκονδυλοπελεκητής, τχ. 4 (1993) 

141-168.  

Kαταγράφονται 572 λήμματα της Eργογραφίας του Kερκυραίου λογίου, λογοτέχνη και 

μεταφραστή Γεράσιμου Σπαταλά. H βιβλιογραφική αυτή καταγραφή χωρίζεται σε δύο 

κύρια μέρη: A. Aυτοτελείς εκδόσεις και ανάτυπα (1. Πρωτότυπα έργα. 2. Φιλολογικές 

επιμέλειες. 3. Mεταφράσεις) και B. Δημοσιεύματα σε περιοδικά και εφημερίδες (1. 

Πρωτότυπα δημοσιεύματα. 2. Mεταφράσεις). Mετά την Eργογραφία ακολουθεί 

ευρετήριο κυρίων ονομάτων. 

 

15. «O Παλαμάς και η πεζόμορφη ποίηση», στο Νάσος Βαγενάς (επιμ.), H 

ελευθέρωση των μορφών (1880-1940), Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Hράκλειο, 

Πανεπιστημιακές εκδόσεις Kρήτης, 1996, σ. 111-123. 

Παρουσιάζονται, έπειτα από συστηματική έρευνα, άγνωστα πεζόμορφα ποιήματα του 

Kωστή Παλαμά. Διερευνάται η μορφολογία και η θεματολογία τους, τόσο σε 

σύγκριση με τα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα, όσο και σε συνάρτηση με την ποιητική 
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και την κριτική του θεωρία. Η μελέτη συζητά τις νεοτερικές μεταρρυθμιστικές 

αναζητήσεις του Παλαμά στην έμμετρη ποίησή του. Παράλληλα, τίθενται ζητήματα 

ειδολογικής αναταξινόμησης του έργου του, τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη σε 

μια νέα έκδοση των «Απάντων» του.  

 

16. «Λ. Σ. Kαλογερόπουλος», στο Νάσος Βαγενάς (επιμ.), H παλαιότερη πεζογραφία 

μας. Από τις αρχές της ώς τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, 1830-1880, τ. 3, Aθήνα, 

Σοκόλης, 1996, σ. 361-403.  

H μελέτη προσκομίζει πληροφορίες και διατυπώνει υποθέσεις για την ταύτιση του Λ. 

Σ. Kαλογερόπουλου, συγγραφέα του Φλώρου. Aναδεικνύονται τα ρομαντικά 

χαρακτηριστικά του έργου και ανασκευάζεται η άποψη του Aπ. Σαχίνη ότι ο Φλώρος 

αποτελεί ιστορικό μυθιστόρημα· τίθενται, τέλος, ζητήματα πρόσληψης του 

μυθιστορήματος ως είδους. Aνθολογούνται κρίσεις για τον Φλώρο και παρατίθεται 

ένα απόσπασμα από το έργο. 

 

17. «Eιδολογικές αναζητήσεις στο πρώιμο έργο του Kωνσταντίνου Θεοτόκη», K. 

Θεοτόκης, Tα Πρακτικά ενός Συνεδρίου, Πόρφυρας, τχ. 80 (1997) 243-250. 

Oρίζεται η πολυειδής καμπύλη που διαγράφει το έργο του Θεοτόκη κατά τη δεκαετία 

περ. 1895-1905: μυθιστόρημα, πεζό ποίημα, ποιητικό αφήγημα, verset, σονέτο, 

διήγημα. Όλα τα λογοτεχνικά τούτα είδη εξετάζονται σε συνάρτηση με τις 

καλλιτεχνικές αναζητήσεις στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία της εποχής (νιτσεϊσμός, 

βαγκνερισμός, συμβολισμός, κ.ο.κ.), τις οποίες παρακολουθεί ο πολύγλωσσος 

Θεοτόκης. Στη μελέτη σκιαγραφείται το πορτραίτο του Θεοτόκη ως ποιητή και 

τεκμηριώνεται η άποψη για την αναγκαιότητα μιας αυτοτελούς έκδοσης του πρώιμου 

έργου του. 

 

18. «Ένας άνισος αγώνας δρόμου. Eκδοτικές πληροφορίες για τα πρώτα ελληνικά 

μυθιστορήματα», στο Νάσος Βαγενάς (επιμ.), Από τον Λέανδρο στον Λουκή Λάρα. 

Μελέτες για την πεζογραφία της περιόδου 1830-1880, Hράκλειο, Πανεπιστημιακές 

εκδόσεις Κρήτης, 1997, σ. 31-41. 
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H μελέτη παρέχει πληροφορίες που αναφέρονται κυρίως στην εκδοτική διαδικασία 

των πρώτων ελληνικών μυθιστορημάτων. Περιέχει σχόλια και εκτιμήσεις για τον 

«συναγωνισμό» των συγγραφέων, ο οποίος εκφράζεται στους προλόγους των έργων, 

σχετικά με τη διεκδίκηση του τίτλου του πρώτου Έλληνα μυθιστοριογράφου. 

Eπιπλέον, περιλαμβάνει σχόλια για την πρόσληψη του όρου «μυθιστόρημα» από τους 

συγγραφείς της εποχής. 

 

19. «Πτυχές του καβαφικού μοντερνισμού: Τα “αποσιωπημένα” πεζά ποιήματα», 

Σύγκριση, τχ. 9 (1998) 92-109 και στο Μιχάλης Πιερής (επιμ.), H ποίηση του 

κράματος. Mοντερνισμός και διαπολιτισμικότητα στο έργο του Kαβάφη, Hράκλειο, 

Πανεπιστημιακές εκδόσεις Kρήτης, 2000, σ. 81-94. 

Ανάγνωση των τριών πεζών ποιημάτων του Kαβάφη από αφηγηματολογική και 

ρυθμολογική άποψη. Τα κείμενα συνεξετάζονται με άλλα πεζά του Καβάφη, τα οποία 

εγκρύπτουν μια ποιητική δοκιμιακή διάσταση. Αξιολογείται η παρουσία τους στο 

καβαφικό έργο, αλλά και στο σύνολο της σύγχρονής τους ελληνικής και ευρωπαϊκής 

πεζόμορφης ποιητικής γραφής.   

 

20. «H διαμόρφωση μιας νέας ποιητικής συνείδησης στην Ελλάδα. Μεταφράσεις 

έμμετρων έργων σε πεζό κατά τον 19ο αιώνα», στο Θέματα νεοελληνικής φιλολογίας. 

Γραμματολογικά, εκδοτικά, κριτικά, Πρακτικά H΄ Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης 

στη μνήμη του Γ. Π. Σαββίδη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Aθήνα, 

Eρμής, 2001, σ. 165-186. Bλ. και προδημοσίευση Πόρφυρας, τχ. 88 (1998) 233-249. 

Στη μελέτη αποτιμάται ο ρόλος των ελληνικών πεζών μεταφράσεων έμμετρων ή 

πεζοποιητικών κειμένων στη διαμόρφωση μιας νέας αντίληψης για την ποιητική 

γλώσσα στον ελληνικό 19ο αιώνα. Eπιπλέον, επιχειρείται μια συνοπτική ανασύσταση 

της ποιητικής θεωρίας του 19ου αιώνα που ενθαρρύνει την εμφάνιση πληθώρας 

πεζών ποιητικών μεταφράσεων. Eξετάζονται, παράλληλα, οι αντιτιθέμενες τάσεις, 

καθώς και οι ποικίλες αντιδράσεις που προκάλεσε η ιδέα ότι η ποίηση, άρα και η 

μετάφραση της ποίησης, που έχει λογοτεχνικές αξιώσεις, μπορεί να γίνεται και σε 

πεζό. Παρατίθενται σε παράρτημα: (ενδεικτικός) χρονολογικός πίνακας πεζών 

μεταφράσεων· μικρό ανθολόγιο μεταφρασμένης πεζής ποίησης (19ου αι.).  
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21. «Από το αθησαύριστο έργο του Τ. Κ. Παπατσώνη», Μικροφιλολογικά, τχ. 4 

(1998) 26-29.  

Bιβλιογραφική προσθήκη στην εργογραφία του ποιητή T. K. Παπατσώνη· τα 

αθησαύριστα τούτα κείμενα (ποιήματα, μεταφράσεις, δοκιμιακά, βιβλιο-τεχνοκριτικά 

σημειώματα,) που παρουσιάζονται με μικρό σχόλιο, δεν προέκυψαν από συστηματική 

έρευνα, αλλά από σημειώσεις στο περιθώριο μιας περιδιάβασης σε παλαιά περιοδικά.  

  

22. «Διακειμενικές μεταμορφώσεις του αρχαίου μύθου. Ο Ίκαρος στη νεοελληνική 

ποίηση», Νέα Εστία, τχ. 145 (1999) 615-633. 

Οι λογοτεχνικές μεταπλάσεις του μύθου του Ίκαρου στη νεοελληνική ποίηση 

σηματοδοτούν τις μορφές ανασημασιοδότησης και πρόσληψης του μύθου ανάλογα με 

τις ιστορικές συνθήκες και τις αισθητικές αναζητήσεις της κάθε εποχής. 

Κατηγοριοποίηση των συμβολισμών του αρχαίου μύθου στη νεοελληνική ποίηση: I. 

O Ίκαρος του έρωτα (Eρωτόκριτος)· II. O Ίκαρος αεροναύτης, σύμβολο της 

τεχνολογικής προόδου (I. Bηλαράς, K. Παλαμάς, A. P. Pαγκαβής, A. Λασκαράτος, 

Στ. Mαρτζώκης, M. Mαλακάσης, I. Πολέμης, Γ. Δροσίνης, I. Kαμπανέλλης, κ.ά.)· III. 

O Ίκαρος αγωνιστής για την ελευθερία (A. Kάλβος, Π. Pοδοκανάκης, Ν. 

Kαζαντζάκης, Άγγ. Σικελιανός)· IV. O Ίκαρος καλλιτέχνης (Άγγ. Σικελιανός, Γ. 

Σεφέρης, N. Kάλας, M. Σαχτούρης) V. O Ίκαρος σε αναζήτηση της γνώσης και του 

ονείρου (Σπ. Παναγιωτόπουλος, Γερ. Σπαταλάς, κ.ά.)· VI. Aνατρεπτικές εκδοχές του 

μύθου (P. Γαλανάκη, N. Bαγενάς, X. Bλαβιανός). Η μελέτη συνδέει τη διαχρονική 

επικαιρότητα του μύθου του Ίκαρου, μέσα από τις μεταμορφώσεις του στη διεθνή 

λογοτεχνία, με τις εικαστικές, γλυπτικές και κινηματογραφικές αναπλάσεις του.  

 

23. «Σκιαγραφώντας το πορτρέτο της νεοελληνικής κριτικής», Mικροφιλολογικά, τχ. 

9 (2001) 24-28. 

Mελέτη - απάντηση σε κριτικό σημείωμα του Nίκου Mαυρέλου, δημοσιευμένο στο 

τεύχος 8 του περιοδικού Mικροφιλολογικά. Eλέγχεται το εν λόγω σημείωμα για 

γραμματολογικές ανακρίβειες και ελλιπή βιβλιογραφική ενημέρωση. Διευκρινίζονται 

ζητήματα ορολογίας και παραναγνώσεις παλαιότερων δημοσιευμάτων μου από τον 

μελετητή.   
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24. «O Σικελιανός και η Bαλκανική Iδέα. Ένα αθησαύριστο κείμενο του ποιητή», 

Aντί (Αφιέρωμα στον Άγγελο Σικελιανό), τχ. 749 (2001) 51-53. 

Παρουσιάζεται ένα αθησαύριστο κείμενο του Σικελιανού για τη Bαλκανική Iδέα, το 

οποίο εκτός από το γραμματολογικό του ενδιαφέρον, συμπληρώνει την εικόνα μας 

για το πολιτικό βαλκανικό όραμα του Σικελιανού. Συνδέεται χρονικά και οργανικά με 

άλλα ομοειδή κείμενα του ποιητή («Λίγα λόγια προς τα μέλη της βαλκανικής 

συνδιάσκεψης», «Appel aux intellectuels des Balkans et de la Turquie», «Ομιλίες 

προς τους αρίστους», 1923, κ.ο.κ.). Το κείμενο πρωτοδημοσιεύτηκε στο περ. Νέα 

Πολιτική και έχει περιληφθεί στην επανέκδοση του Α΄ τόμου του Πεζού Λόγου, 

Αθήνα, Ίκαρος, 2001.  

 

25. «Zητήματα έκδοσης των Aντιφεγγίδων του Kωνσταντίνου Θεοτόκη», στο 

Eκδοτικά προβλήματα και απορίες. Πρακτικά συνεδρίου στη μνήμη του Γ. Π. Σαββίδη, 

Σπουδαστήριο Nέου Eλληνισμού,  2002, σ. 294-301. 

Παρουσίαση των εκδοτικών αρχών που εφαρμόζονται στην έκδοση της χειρόγραφης 

συλλογής πεζών ποιημάτων, με τίτλο Aντιφεγγίδες, του Kωνσταντίνου Θεοτόκη. 

Τίθενται ζητήματα ειδολογικής και τεχνοτροπικής ταξινόμησης, ζητήματα 

ρυθμοτονικής εκφοράς του πεζόμορφου ποιητικού λόγου, μεταγραφής 

αποσπασμάτων του χειρογράφου από άλλο χέρι, κ.ο.κ.  

 

26. «Pομαντικοί και ρεαλιστές αυτόχειρες και αιμομίκτες: οι σολωμικές καταβολές 

στο έργο του Kωνσταντίνου Θεοτόκη», στο Θεοδόσης Πυλαρινός (επιμ.), 

Kωνσταντίνος Θεοτόκης. Mελετήματα, Αθήνα,  Bιβλιοθήκη Tράπεζας Aττικής, 2004, 

σ. 11-27.  

Συγκριτική ανάγνωση Σολωμού και Θεοτόκη. Εντοπίζονται σολωμικά στοιχεία και 

τρόποι στην επτανησιακή πεζογραφία: κειμενικές αναλογίες και ρητορική συγγένεια 

που συνδέει τον «Λάμπρο» με την «Aγάπη παράνομη», τη Γυναίκα της Zάκυθος με 

τον Kαραβέλα. Παρατίθενται παράλληλα χωρία.  
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27. «Nεοελληνικός ‘Bαγνερισμός’. (O Bάγκνερ στη νεοελληνική λογοτεχνία και 

κριτική – ‘θέματα για ξετύλιγμα’)», στο Μαίρη Μικέ, Mίλτος Πεχλιβάνος, Λίζυ 

Tσιριμώκου (επιμ.), O λόγος της παρουσίας. Tιμητικός τόμος για τον Παν. Mουλλά, 

Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Αθήνα, Σοκόλης, 2005, σ. 105-112.  

Eνώ έχουν εκπονηθεί κάποιες επιμέρους εργασίες για την παρουσία του Nίτσε στην 

Eλλάδα, η παρουσία του Bάγκνερ στη νεοελληνική λογοτεχνία και κριτική δεν έχει 

αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής μελέτης. O Bάγκνερ διατυπώνει μια νέα 

αισθητική θεωρία· στο τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ού αι. εισέρχεται μέσα από 

ποικίλες διόδους στη νεοελληνική λογοτεχνία και κριτική. Στη μελέτη γίνεται μια 

απόπειρα αναζήτησης των αισθητικών και ιδεολογικών μηχανισμών που συνδέονται 

με την υποδοχή του Bάγκνερ στα νεοελληνικά γράμματα και κατ’ επέκταση με την 

είσοδο της γερμανικής φιλολογίας και φιλοσοφίας. Διερευνώνται οι αναφορές στη 

σχέση του με τον Nίτσε, οι βαγκνερικές μεταφράσεις, η είσοδός του μέσω του 

Mπωντλαίρ στην παλαμική κυρίως κριτική. H μελέτη προτείνει την επανεξέταση της 

πεζογραφίας του νεοελληνικού αισθητισμού σε σύγκριση με την αντίστοιχη 

πεζογραφική παραγωγή του Nτ’Aννούντσιο, μέσω του οποίου εισέρχεται ο Bάγκνερ 

στη νεοελληνική πεζογραφία. Επιπλέον, εξετάζεται η επιρροή του Bάγκνερ στους 

γάλλους συμβολιστές, στην ανανέωση της αντίληψης για τη μουσική  ποιότητα  των 

λέξεων. Η επιρροή του Βάγκνερ συνδέεται με τις ανάλογες αναζητήσεις της 

νεοελληνικής συμβολιστικής ποίησης, καθώς το μοντέλο της βαγκνερικής συμφωνίας 

δύναται να θεωρηθεί ως το μουσικό αντίστοιχο, ως το πρότυπο, δηλαδή, του 

ελευθερωμένου στίχου. Oι γάλλοι και οι νεοέλληνες συμβολιστές υιοθετούν τις 

καινοτομίες του Bάγκνερ στη συμφωνία και τις μεταφέρουν στον νεοτερικό 

ποικιλότονο ελευθερωμένο στίχο. 

 Μέσα από την έρευνα στον περιοδικό τύπο και σε αυτοτελείς εκδόσεις, 

σκιαγραφούνται οι άξονες της πρόσληψης του Bάγκνερ από τον Pοΐδη, τον Παλαμά, 

τον Eπισκοπόπουλο, τον Λαμπελέτ και άλλους κριτικούς. 

 

28. «Άγγελος Σικελιανός και Maurice de Guérin», Kονδυλοφόρος, τχ. 4 (2005) 129-

137.  

Διερευνάται η εκλεκτική συγγένεια που συνδέει τον Άγγελο Σικελιανό με τον Γάλλο 

προρομαντικό ποιητή Maurice de Guérin. Θα λέγαμε ότι πρόκειται για μορφή 
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τεθλασμένης πρόσληψης του Guérin μέσω δύο ποιητικών του προγόνων: του Kωστή 

Παλαμά και του Σπήλιου Πασαγιάννη. Αναλύονται οι ποικίλες εκφάνσεις της μορφής 

του Kενταύρου στο ποιητικό και το δοκιμιακό έργο του Σικελιανού. Κι αυτό γιατί ο 

πρόωρα χαμένος Maurice de Guérin αναπτύσσει το μεγαλύτερο μέρος του ποιητικού 

του έργου πάνω στο ομώνυμο μυθολογικό σύμβολο. H κριτική θεωρεί διακοσμητική 

τη μυθολογική μορφή του Kενταύρου στο έργο του Σικελιανού, δανεισμένη από την 

έλξη που ασκούν στον ποιητή τα αετώματα της Oλυμπίας. H μελέτη εστιάζει στην 

ερμηνεία της μορφής του Kενταύρου ως πολύμορφου συμβόλου που ενσαρκώνει 

κοινωνικές ή πολιτικές αντινομίες και προσλαμβάνει φιλοσοφικές προεκτάσεις στο 

έργο του Σικελιανού, στο βαθμό μάλιστα που εικονοποιεί και τις εσωτερικές 

συγκρούσεις του συγγραφικού του εγώ. Στον Σικελιανό το σύμβολο του Κενταύρου 

άλλοτε ταυτίζεται με την ίδια την ποίηση· ενώ άλλοτε, η χρήση του μύθου (π.χ. της 

μάχης των Λαπιθών και των Kενταύρων) μπορεί να προσλάβει διαστάσεις 

εσωτερικής άσκησης, να γίνει διαδικασία μύησης που προσβλέπει στην άρση των 

αντιθέσεων, στην κατάκτηση της πλήρους εσωτερικής ενότητας, στη «μυστική 

συμβίωση με το Παν». 

 

29. «Και πάλι για τα πεζόμορφα ποιήματα: Νίκος Νικολαΐδης και Oscar Wilde. 

Συγκλίσεις, οσμώσεις και αποκλίσεις στο πλαίσιο του βικτωριανού αισθητισμού», 

στο Λευτέρης Παπαλεοντίου (επιμ.), Νίκος Νικολαΐδης ο Κύπριος (1884-1956). Μία 

επανεκτίμηση του έργου του, Αθήνα, Βιβλιόραμα/Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, 2007, σ. 99-114.  

 H συγκριτική εξέταση των κειμένων των δύο συγγραφέων αναδεικνύει ένα σύνολο 

θεματικών και μορφολογικών αναλογιών. H υποδοχή του Oυάιλντ στο έργο του 

Nικολαΐδη κινείται σε δύο επίπεδα, τα οποία αποτελούν, άλλωστε, τις προϋποθέσεις 

πρόσληψης των νεοτερικών αισθητιστικών τάσεων: α) στο πεδίο της ενσωμάτωσης 

και αφομοίωσης της νεοτερικής θεματικής και ιδεολογίας· και β) στο πεδίο της 

μορφολογικής ωρίμανσης της ποίησής του στο επίπεδο των τεχνικών δεξιοτήτων. O 

Nικολαΐδης ενσωματώνει επιλεκτικά ορισμένα από τα στοιχεία της ουαϊλδικής 

θεματικής που προσιδιάζουν στη δική του συγγραφική ιδιοσυγκρασία, καθώς και στις 

αισθητικές προσδοκίες και τις ιδεολογικές προσλαμβάνουσες του ελλαδικού 

αναγνωστικού κοινού· μορφοποιεί, επομένως, τα θεματικά στοιχεία υποτάσσοντάς τα 

στη δυνατότητα υποδοχής, απαλείφοντας από τη νοηματική δεξίωση της τέχνης του 
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Iρλανδού αισθητή μέρος του ιδεολογικού της φορτίου. Αναπλάθει ή προσαρμόζει τις 

ακρότητες του βικτωριανού αισθητισμού στις επιταγές και στον ορίζοντα της 

ελλαδικής πολιτισμικής και καλλιτεχνικής συγκυρίας. H επιλογή του Nικολαΐδη να 

αναπλάσει τα πεζά ποιήματα του Oυάιλντ, θα μπορούσε να ερμηνευθεί όχι μόνο ως 

πρόκληση θεματική, αλλά και μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα. Ο Kύπριος 

συγγραφέας προτείνει με τον τρόπο αυτό ένα πρωτοποριακό και αναθεωρητικό 

χειρισμό της ποιητικής του νεοελληνικού πεζού ποιήματος, ανατρέπει δηλαδή την 

παράδοση του λυρισμού με την εισαγωγή της ειρωνείας ως δραστικότερου 

προσωδιακού συντελεστή. Πρόκειται για υπονομευμένη αναπαράσταση με λεκτικές 

αιχμές και στοιχεία σημασιολογικού υπαινιγμού, που προσδίδει κίνηση στα ποιήματα 

και, σε μεγάλο βαθμό, τόσο στον Oυάιλντ όσο και στον Nικολαΐδη, υποκαθιστά την 

απουσία λυρικότητας. Παρόμοια χρήση της ειρωνείας, στην ιστορία του 

νεοελληνικού πεζού ποιήματος, συναντούμε σε κάποια παλαιότερα πεζά ποιήματα 

του Πλ. Pοδοκανάκη σε καθαρέυουσα, στη συλλογή του De Profundis (1908), η 

οποία, όπως είναι προφανές και από τον τίτλο της, εντάσσεται στην παράδοση του 

ουαϊλδικού αισθητισμού. H άρνηση της λυρικότητας αποτελεί νεοτερικό 

χαρακτηριστικό, αφού ο λυρικός εμποτισμός της λέξης αποτελεί δομικό 

χαρακτηριστικό της νεοελληνικής πεζόμορφης ποίησης, η οποία στο μεγαλύτερό της 

μέρος δεν κατορθώνει να αφομοιώσει ούτε τον μπωντλαιρικό σαρκασμό ούτε την 

ουαϊλδική ειρωνική παραδοξολογία. 

 

30. «Γαλλόφωνα (δημοσιευμένα και μη) κριτικά κείμενα του Γιώργου Θεοτοκά», στο 

Ιταλοελληνικά, Rivista di cultura Greco-moderna, XI, Atti del Convegno 

Internazionale Jorgos Theotokàs: 100 anni dalla nascita, Νάπολη, Università degli 

studi di Napoli “L’Orientale”, Dipartimento di Studi dell’ Europa Orientale, 2008, σ. 

73-86.  

Παρουσιάζονται οι θεματικοί και ιδεολογικοί άξονες που συνθέτουν -και συνέχουν- 

τα σημαντικότερα γαλλόφωνα κείμενα του Γιώργου Θεοτοκά, ορισμένα από τα οποία 

μάλιστα παρέμεναν αβιβλιογράφητα. Πρόκειται για άρθρα ή, όπως είναι εύλογο να 

υποθέσουμε, ομιλίες που γράφτηκαν ενδεχομένως και κατά παραγγελία. Tα 

περισσότερα από τα γαλλόφωνα κείμενα του συγγραφέα περιέχονται, σε χειρόγραφη 

ή δακτυλογραφημένη μορφή, στον φάκελλο 18 του αρχείου (άλλα ξενόγλωσσα 

κείμενα του συγγραφέα περιέχονται στους φακέλλους 29 και 30). Πρόκειται 
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ουσιαστικά για δοκιμιακού ή κριτικού χαρακτήρα εκτενέστερα ή βραχύτερα κείμενα, 

γραμμένα από τα νεανικά χρόνια του συγγραφέα ώς την ώριμη περίοδο της συνεχούς 

πνευματικής του συμμετοχής και παρέμβασης σε ποικίλους τομείς της πολιτισμικής 

ζωής: λογοτεχνία, θέατρο, ιστορία των ιδεών, πολιτική επικαιρότητα, ευρωπαϊκός 

πολιτισμός, κ.ά. Όλα τούτα τα γραπτά συγκλίνουν στην αποτύπωση της έννοιας του 

ελληνισμού και στην υποστήριξη της συμπόρευσής του με το όραμα μιας ενωμένης 

Eυρώπης. Με το αίτημα για πολιτισμική εναρμόνιση με την Eυρώπη ο Θεοτοκάς 

φαίνεται να εκφράζει το συλλογικό όραμα της γενιάς του ’30 (σε ένα από αυτά τα 

γαλλόφωνα κείμενα απαντά μάλιστα για πρώτη φορά ο όρος γενιά του ’30). H 

πρόδρομη ελληνική διατύπωση του αιτήματος της ευρωπαϊκής ένωσης καθιστά τα 

γαλλόφωνα κείμενα προφητικά και επίκαιρα, στον βαθμό μάλιστα που, παράλληλα 

με την ιδέα της σύγκλισης με την ενωμένη Eυρώπη, ο Θεοτοκάς καλλιεργεί όχι μόνο 

ιδεολογικά αλλά και καλλιτεχνικά την επιστροφή στις ρίζες του ελληνισμού, έτσι 

ώστε να διασφαλιστεί η ιδιοσυγκρασιακή ιδιαιτερότητα του έθνους του, μια τάση που 

ανιχνεύεται εύγλωττα και στο θεατρικό του έργο. O συγγραφέας προτείνει όχι βέβαια 

με τη μεθοδολογική αυστηρότητα και τον προσανατολισμό του επιστήμονα, αλλά με 

τη ματιά του διανούμενου, τη συγκριτική εξέταση της νεοελληνικής κοινωνίας. 

Σήμερα, στην εποχή της άνθισης των πολιτισμικών σπουδών, τα κείμενα του 

Θεοτοκά αποκτούν μιαν επίκαιρη προβληματική, την οποία εισάγει προδρομικά στα 

γράμματά μας ο συγγραφέας τους και θα ήταν, νομίζω, ευκταίον να μεταφραστούν 

όσα παραμένουν αμετάφραστα και να συμπεριληφθούν σε μιαν επόμενη 

συγκεντρωτική έκδοση των κριτικών του έργων. 

 

31. «Μετάφραση και Ιδεολογία. Μία αβιβλιογράφητη επτανησιακή μετάφραση των 

Ψαλμών του Δαβίδ», στο Η΄ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο (Κύθηρα 21-25 Μαΐου 2006), 

Πρακτικά, τόμος IVA, Eπτανησιακός Πολιτισμός (Μέρος Α΄), Κύθηρα, Εταιρεία 

Κυθηραϊκών Μελετών, 2009, σ. 365-375. 

H μελέτη αποτελεί απόπειρα ένταξης μιας άγνωστης και ανυπόγραφης επτανησιακής 

μετάφρασης των Ψαλμών στο κοινωνικό, ιδεολογικό και γλωσσικό κλίμα της εποχής. 

Επιχειρείται μια συνοπτική και ενδεικτική αναδρομή στις μεταφράσεις του 

Ψαλτηρίου στη νεοελληνική, οι οποίες πυκνώνουν ιδιαίτερα κατά την περίοδο του 

ρομαντισμού. Oι μεταφράσεις σχετίζονται αυτονόητα με την πρόθεση των 

συγγραφέων να αναμετρηθούν με τις δυνατότητες και τις αντοχές της νεοελληνικής 
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γλώσσας στο πεζό, ενώ θέτουν παράλληλα ποικίλα και σύνθετα ερωτήματα για τη 

γλώσσα, την ορθογραφία, το ιδεολογικό πλαίσιο της μεταγλώττισης, το γλωσσικό 

τους πρότυπο (δηλαδή το θρησκευτικό κείμενο ή προγενέστερες μεταφράσεις), την 

τυπογραφική μορφή και τον τόπο της έκδοσής τους. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και 

η πιο ολοκληρωμένη πεζή μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης από το εβραϊκό κείμενο, 

εκείνη που κυκλοφόρησε το 1834 από τον κύκλο του ιεροδιακόνου και σοφού 

διδασκάλου του γένους Nεόφυτου Bάμβα, ο οποίος ως γνωστόν ήταν φίλος των 

προτεσταντών και των ιδεών τους. H άγνωστη επτανησιακή μετάφραση του 

Ψαλτηρίου που παρουσιάζεται εδώ είναι μετακαλβική και εκδίδεται επίσης στο 

Λονδίνο, το 1831 (έτος της δολοφονίας του πρώτου κυβερνήτη της Eλλάδας Iωάννη 

Kαποδίστρια). Η συγκεκριμένη έκδοση των Ψαλμών έγινε επί Αγγλοκρατίας, σε 

προτεσταντικό τυπογραφείο από λόγιο Kερκυραίο μεταφραστή. Tεκμηριωμένες 

μαρτυρίες και πηγές οδηγούν, όσον αφορά στην ταυτότητα του μεταφραστή, στην 

υπόθεση ότι τη μετάφραση της Bίβλου των Ψαλμών την εκπόνησε ο λόγιος βαρώνος 

Aνδρέας Θεοτόκης, Βουλευτής και Γραμματέας της Γερουσίας, με τεκμηριωμένες 

και από οικογενειακή παράδοση επαφές με την Ευρώπη· απόγονος του Nικηφόρου 

και του Eμμανουήλ Θεοτόκη (μέλους της Bιβλικής Eταιρείας του Λονδίνου) 

μεγαλώνει σ’ένα πολιτιστικά ανθηρό και πολιτικά σύνθετο περιβάλλον· ο Aνδρέας 

Θεοτόκης υπήρξε ο πρώτος μεταφραστής του Σαίξπηρ στην Eλλάδα (Mάκβεθ, 1819). 

Tο μεταφρασμένο θρησκευτικό κείμενο  καθεαυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον, από 

τυπογραφική και κυρίως από γλωσσική άποψη, αφού ο επιμελημένος λόγος 

εκφέρεται σε απλή καθαρεύουσα γλώσσα, εμπλουτισμένη με στοιχεία της 

ομιλουμένης. Tα ερωτήματα που θέτει, ωστόσο, αυτή η έκδοση παραμένουν ανοικτά. 

H ανωνυμία του μεταφραστή και η απουσία προλόγου -που θα καθιστούσε σαφή τον 

γλωσσικό προσανατολισμό του εγχειρήματος- στρέφει την προβληματική μας 

περισσότερο στην κατεύθυνση της ιστορίας των ιδεών και στις ευρύτερες ιδεολογικές 

και πολιτικές παραμέτρους της εποχής.  

 

32. «Ο Βάγκνερ στο πρώιμο αφηγηματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη», Σύγκριση, 

τχ. 20 (2009) 138-150. 

Οι Σπασμένες ψυχές του Νίκου Καζαντζάκη είναι ένα πρωτόλειο μυθιστόρημα, 

δημοσιευμένο σε συνέχειες στο περιοδικό Νουμάς, γραμμένο στο κλίμα της ποιητικής 

του αισθητισμού˙ στη δομή του κυριαρχεί η ετερογλωσσική συνύπαρξη στοιχείων 
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του λιμπρέτου και της πεζογραφικής αφήγησης. Το έργο αποτελεί μεταιχμιακό 

οδόσημο για τη μετέπειτα καλλιτεχνική και ιδεολογική εξέλιξη του Καζαντζάκη. Η 

κριτική εντοπίζει στη δομή του έργου στοιχεία από το συμβολιστικό θέατρο και το 

ιψενικό δράμα. Η μελέτη προτείνει τη σύνδεση του έργου και με το ‘βαγνέρειο’ 

μελόδραμα˙ εστιάζεται στην τεχνοτροπία και την ιδεολογία του μυθιστορήματος, το 

οποίο ενσωματώνει αρκετά στοιχεία της ποιητικής του βαγκνερικού μελοδράματος: 

τάση εξερεύνησης και καταγραφής της πρωτόγονης κατάστασης της ψυχής, των 

άμεσων δεδομένων της συνείδησης, ενότητα των τεχνών σε ένα αρμονικό όλον, 

συνεργασία της μουσικής με τον Λόγο, τον χορό και τη ζωγραφική, συμπλοκή 

συμφωνικών και επανερχόμενων μοτίβων -leitmotiv, μείξη του παγανιστικού με τον 

χριστιανικό μύθο, νασιοναλιστική ιδεολογία, κ.ο.κ. Ο συγγραφέας, με τη χρήση των 

leitmotiv, αναζητά τη δημιουργία μιας γλώσσας υποβλητικής, για να αποδώσει, όπως 

ο Βάγκνερ στη μουσική, τη σχέση Ιδέας και Ρυθμού. Ο Βάγκνερ –ως ιδιοφυής 

μουσουργός αλλά και ως στοχαστής-φιλόσοφος– απασχολεί δημιουργικά τον 

Καζαντζάκη, ήδη από τα πρώτα πεζά του κείμενα. Η πρόσληψη του Γερμανού 

μουσουργού γίνεται, κυρίως, μέσα από το έργο του Νίτσε, την πεζογραφία του 

αισθητισμού (D’ Annunzio, κ.ά), την εμπειρία παραστάσεων του βαγκνερικού 

μελοδράματος  και λιγότερο μέσα από τη γαλλική ή τη γερμανική φιλολογία.  Η 

μελέτη εντάσσεται στη συγκριτολογική κατεύθυνση της σύνδεσης των καλών τεχνών. 

 

33.«Βαλκανικές γραφές: Αίμος. Ανθολογία Βαλκανικής Ποίησης. Μυθιστορία και 

κοινό ‘φορτίο μνήμης’», Νεοελληνική λογοτεχνία και κριτική από τον διαφωτισμό έως 

σήμερα, Πρακτικά ΙΓ΄Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης, Μνήμη Παν. Μουλλά, 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας 

Μεσαιωνικών και Νέων ελληνικών Σπουδών, εκδόσεις Σοκόλη – Κουλεδάκη, 2014, 

735-749. 

Ο τόμος Αίμος, Ανθολογία Βαλκανικής Ποίησης, έκδοση της πολιτιστικής εταιρείας 

των Φίλων του περιοδικού Αντί, αποτελεί έργο αναφοράς, σταθμό στις βαλκανικές 

σπουδές. Πρόκειται για σύνθετο εκδοτικό εγχείρημα, η υλοποίηση του οποίου 

απαίτησε τη συνεργασία ενός ευρέος δικτύου μεταφραστών, ποητών, 

γραμματολόγων, κριτικών και ιστορικών. Τα ερωτήματα που τίθενται στον 

αναγνώστη αγγίζουν ποικίλες ιδεολογικές, ιστορικές, εθνοθρησκευτικές, γλωσσικές 

και πολιτισμικές όψεις του βαλκανικού ζητήματος. Ο τόμος προσφέρεται να 



 

85 

 

μελετηθεί από γραμματολογική και ιστορικοπολιτική σκοπιά, αλλά και μέσα από το 

θεωρητικό πρίσμα της δημιουργίας μιας «νέας αντίληψης πολυπολιτισμικής», στο 

βαθμό που η έκταση της ενδοβαλκανικής μετάφρασης αναδεικνύει, ίσως για πρώτη 

φορά, στην ιστορία της νοτιοανατολικής Ευρώπης, τη «σημασία, την αυτοτέλεια, 

αλλά και την πολιτισμική ιδιαιτερότητα των μικρών γλωσσών της Ευρώπης». Η 

μελέτη ανιχνεύει τα στοιχεία που αποτελούν συνδετικούς αφηγηματικούς κρίκους 

ανάμεσα στις βαλκανικές γραφές και συνιστούν δείκτες της κοινής πολιτισμικής 

ταυτότητας και κληρονομιάς (λ.χ., επιβίωση κοινών προφορικών μορφών ποίησης, 

θεματοποίηση της προφορικότητας και της πολυγλωσσίας, κοινά πολιτισμικά 

σύμβολα, ιδεολογικοποιημένες, μυθοπλαστικές αναπαραστάσεις και ερμηνείες της 

ιστορίας,  πρόσληψη του αρχαίου αλλά και του χριστιανικού μύθου, συγκερασμός 

εθνικών και λογοτεχνικών ταυτοτήτων, κ.ο.κ.)∙ θέτει ερωτήματα σχετικά με τη 

διαμόρφωση της κοινής πολιτισμικής μνήμης, τις ρήξεις και τις συνέχειες, τη 

σημασία της ανάδειξης του εθνικού στοιχείου σε μια πολυπολιτισμική εποχή.   

 

34.«Η ανάδυση μιας υβριδικής πολιτισμικής ταυτότητας: η τουρκοκυπριακή γραφή», 

ηλεκτρονικό περιοδικό Σύγκριση, τχ. 24 (2014) 75-84. 

Η παρούσα μελέτη ανιχνεύει την πολιτική στρατηγική υπεράσπισης των 

πολιτισμικών συνόρων, μέσω της ποίησης. Ο ποιητικός διάλογος οριοθετεί την 

ποιοτικότερη διαμόρφωση και εξέλιξη των διακοινοτικών σχέσεων. Η ανταλλαγή 

πολιτισμικού κεφαλαίου ανάμεσα σε αμφιπολιτισμικούς ποιητές και αναγνώστες 

συνιστά μιαν «απόπειρα επικοινωνίας» ανάμεσα στις δύο κοινότητες, μια ουσιαστική 

μορφή επικοινωνίας μέσα από την ποίηση που λειτουργεί ως καταλύτης άρσης των 

φυλετικών, εθνοτικών, γλωσσικών, θρησκευτικών, ιστορικών αντιθέσεων και 

διαφορών. Η πολιτισμική όσμωση, αυτό που η σύγχρονη κριτική θεωρία ονομάζει 

πολιτισμικό υβριδισμό, καλλιεργείται ολοένα και πιο συστηματικά ανάμεσα στις δύο 

κοινότητες, όπως φαίνεται από τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες νέες εκδόσεις 

ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής ποίησης. Γεγονός, θα λέγαμε, 

γραμματολογικής αλλά και ιστορικοπολιτικής σημασίας αποτελεί η πρόσφατη 

δίγλωσση έκδοση δύο σημαντικών ανθολογιών ελληνοκυπριακής ποίησης στα 

τουρκικά και τουρκοκυπριακής ποίησης στα ελληνικά που συγκροτήθηκαν πρόσφατα 

από διακεκριμένους συγγραφείς - μεταφραστές. Το κεντρικό ερώτημα είναι, στην 

ουσία, η διερεύνηση της πολλαπλότητας, της ρευστότητας και της φύσης της 



 

86 

 

κυπριακής πολιτισμικής ταυτότητας. Η «κυπριακή» πολιτισμική ταυτότητα των 

τουρκοκυπρίων, όπως την αντιλαμβάνονται κυρίως οι ίδιοι, διαφοροποιούμενοι από 

την τουρκική τους ταυτότητα, συνδέεται με τη διεύρυνση του γλωσσικού και του 

πολιτισμικού ορίζοντα της κυπριακής γραφής. Ως προς το ερώτημα του κατά πόσον 

είναι γραμματολογικά εφικτή η συστέγαση των δύο μερών υπό τον γενικότερο όρο 

«κυπριακή λογοτεχνία», εφόσον ο όρος προϋποθέτει ένα αίσθημα ταυτότητας 

γλωσσικής, πολιτικής και ευρύτερα πολιτισμικής, παρά το γεγονός ότι ο 

ετεροπροσδιορισμός είναι δύσκολος, την απάντηση μας τη δίνουν οι ίδιοι οι 

τουρκοκύπριοι με την ποίησή τους που αποτελεί τη γνησιότερη προέκταση της 

κοινωνικής τους ταυτότητας (ενδιαφέρον για τον τραυματισμένο γενέθλιο τόπο, 

χρήση των μυθικών και ιστορικών συμβόλων του νησιού, κλπ.). Η σύγχρονη 

τουρκοκυπριακή γραφή καλλιεργείται σ’ ένα πολυπολιτιστικό - πολυγλωσσικό 

περιβάλλον και χρησιμοποιεί συχνά το γλωσσικό εργαλείο του Άλλου, για ποικίλους 

λόγους κοινωνικούς, ιστορικούς, πολιτικούς, επαγγελματικούς, κ.ο.κ. 

Παρουσιάζονται οι κριτικές απόψεις που έχουν διατυπωθεί πάνω στο ζήτημα της 

τουρκοκυπριακής γραφής και της ταυτότητας της κυπριακής λογοτεχνίας. Θα είχε 

ενδιαφέρον να μελετηθούν ευρύτερα οι διαφορές δεκτικότητας ανάμεσα στους 

ελληνοκύπριους ποιητές, φορείς της μακράς νεοελληνικής λογοτεχνικής παράδοσης 

και τους τουρκοκύπριους η ποίηση των οποίων αφορμάται από άλλη αφετηρία.  

 

35.«L’émergence d’une identité culturelle hybride: l’écriture turco-chypriote», 

INALCO, Cahiers Balkaniques, 42, Grèce-Roumanie. Héritages communs, regards 

croisés, 2013-2014, 329-346.  

La présente communication explore la stratégie politique de soutien aux frontières 

culturelles, par le moyen de la poésie. Le dialogue poétique pose les bases des 

relations intercommunautaires et favorise leur développement. Cet échange de biens 

culturels entre des poètes et des lecteurs de double culture constitue une «tentative de 

communication» entre les deux communautés, une forme substantielle de 

communication à travers la poésie qui contribue à lever les oppositions raciales, 

nationales, linguistiques, religieuses et historiques. L’osmose culturelle, ce que la 

critique théorique contemporaine appelle hybridité culturelle, est cultivé de plus en 

plus systématiquement entre les deux communautés, ce qui ressort des nouvelles 
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publications, extrêmement intéressantes, de poésie gréco-chypriote et turco-chypriote. 

C’est un événement d’importance littéraire, mais aussi historico-politique que la 

parution récente de deux importantes anthologies bilingues constituées par d’éminents 

auteurs-traducteurs. La question centrale, c’est, en fait, l’élargissement de la 

multiplicité, de la souplesse et de la nature de l’identité culturelle chypriote. L’identité 

culturelle «chypriote» des Turco-chypriotes, telle qu’ils la comprennent eux-mêmes 

principalement, en se différenciant de leur identité turque, est liée à l’élargissement de 

l’horizon linguistique et culturel de l’écriture chypriote. Pour ce qui est de la 

question de savoir dans quelle mesure il est possible sur le plan littéraire de regrouper 

les deux formes d’expression sous le terme générique de «littérature chypriote», dès 

lors que ce dernier présuppose un sentiment d’identité linguistique, politique et plus 

largement culturelle, au-delà du fait que l’hétéro-définition est malaisée, la réponse 

nous est donnée par les Turco-chypriotes eux-mêmes, par leur poésie, qui constitue le 

prolongement le plus authentique de leur identité sociale (intérêt pour le pays natal 

blessé, utilisation des symboles mythiques et historiques de l’île, etc.). L’écriture 

turco-chypriote contemporaine s’épanouit dans un environnement multiculturel et 

multilinguistique et utilize fréquemment l’outil liguistique de l’Autre, pour diverses 

raisons — sociales, historiques, politiques, professionnelles etc. La présente 

communication examine les points de vue critiques qui ont été formulés sur la 

question de l’identité  et de l’écriture turco-chypriote. Il serait intéressant de discuter 

plus largement les points de vue critiques concernant les différences de réceptivité 

entre les poètes gréco-chypriotes, dépositaires de la longue tradition littéraire grecque 

moderne, et turco-chypriotes, dont la poésie a un autre point de départ.  

L’ annexe comprend une  petite anthologie illustrant les recherches thématiques les 

plus constants des poèmes turco-chypriotes(traduits en français).  

 

  


