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ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΗ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ 

 

 

1974 

 

 

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

 

 

1974-1978 

 

 

Σκήκα Φηινινγίαο Φηινζνθηθήο ρνιήο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο  (Κιαζηθέο πνπδέο, 8,1), Τπφηξνθνο ηνπ ΗΚΤ 

 

 

1978-1980 

 

 

Maîtrise Φηινζνθίαο Παλεπηζηεκίνπ Nanterre – Paris X 

 

 

1979-1980 

 

Diplôme d‘ Études Approfondies (DEA) Κιαζηθψλ πνπδψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Sorbonne – Paris 1V 

 

 

 

1980-1983 

 

 

Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή κε ζέκα: Les divinités de la musique dans la 

poésie homérique et archaïque (Οη ζεόηεηεο ηεο κνπζηθήο ζηελ νκεξηθή 

θαη αξρατθή πνίεζε), Παλεπηζηήκην Sorbonne – Paris IV (επφπηεο 

θαζεγεηήο J. Bompaire), ππνζηεξίρηεθε 1.7.1983, εθδφζεθε Αζήλα 

1985) 
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1984-1985 θαη 1989-1991 

 

 

Μεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα ζην Centre Louis Gernet d’ Études 

Comparées sur les Sociétés Anciennes (CNRS) κε ζέκα ηε ζάιαζζα 

ζηνλ ειιεληθφ ρψξν απφ ηνλ 8
ν
 έσο ηνλ 5

ν
 αηψλα π.Υ. (ζπλεξγαζία κε 

ηνλ θαζεγεηή P. Vidal-Naquet θαη ηελ νκάδα ησλ θαζεγεηψλ M. 

Detienne, N. Loraux, . Γεσξγνχδε, J. Svenbro, F. Lissarague), 

Τπφηξνθνο (postdoc) ηνπ Ηδξχκαηνο «Αιέμαλδξνο Ωλάζεο» (1989-

1990)   

 

 

1985-2001 

 

Μφληκνο Δξεπλεηήο ζηα Κέληξα Δξεχλεο ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ 

(Κέληξν Δθδόζεσο Έξγσλ Διιήλσλ πγγξαθέσλ, έθηνηε κεηνλνκαζζέλ 

ζε Κέληξν Αξραίαο Διιεληθήο θαη Λαηηληθήο Φηινινγίαο) 

 

 

1992-1997 

 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Αξραίαο Διιεληθήο Φηινινγίαο ζην Σκήκα 

Κιαζηθψλ πνπδψλ θαη Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ 

 

2001-2011 

 

 

Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αξραίαο Διιεληθήο Φηινινγίαο ζην Σκήκα 

Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ  

 

2011- ζήκεξα 

 

 

Καζεγεηήο Αξραίαο Διιεληθήο Φηινινγίαο ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 
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ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

 

 

 

Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα κε ζέκα: Η ζάιαζζα ζηηο γξαπηέο 

ειιεληθέο καξηπξίεο από ηνλ 8
ν
 έσο ηνλ 5

ν
 αηώλα π.Υ. 

 

 

Γηεπζπληήο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Μ. Υξηζηφπνπινο. ε πξψηε θάζε ην 

πξφγξακκα ππνζηεξίρηεθε νηθνλνκηθά απφ ην Κνηλσθειέο Ίδξπκα 

«Αιέμαλδξνο Ωλάζεο» ζην πιαίζην κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο πνπ 

έγηλε ζην Παξίζη (Centre Louis Gernet d’ Études Comparées sur les 

Sociétés Anciennes, 1989-1991). ε δεχηεξε θάζε ην πξφγξακκα 

ππνζηεξίρηεθε απφ ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ ζην νπνίν θαη εληάρζεθε 

θαη απφ ην 1995 κέρξη ην 1997 απαζρφιεζε έλαλ επηζηεκνληθφ 

ζπλεξγάηε (θ. Β. Λεληάθε). ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα θαιχςεη 

ηηο ειιεληθέο γξαπηέο καξηπξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζάιαζζα, θπξίσο 

ηηο θηινινγηθέο θαη, επηιεθηηθά κφλνλ, επηγξαθηθέο θαη αξραηνινγηθέο 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ αξρατθή επνρή, αθνχ νη γλψζεηο καο γηα ηελ 

πεξίνδν απηή βαζίδνληαη ζε θαζνξηζηηθφ ζεκείν ζηηο γξαπηέο 

καξηπξίεο. Ο ρξνληθφο απηφο πξνζδηνξηζκφο αληαλαθιά ην εηδηθφηεξν 

ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδεη ε αξρατθή επνρή σο πξνο ηε δηακφξθσζε 

ησλ ινγνηερληθψλ εηδψλ θαη σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ, ην 

ξφιν ηνπ απνηθηζκνχ, ηελ ειιεληθή λαπηηθή θπξηαξρία θηι. ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπγθαηαιέγνληαη ην βηβιίν 

Θαιαζζηλά επεηζόδηα ηεο Οδύζζεηαο (Αζήλα 1997) θαη αξθεηά 

δεκνζηεπκέλα άξζξα, ελψ θαη εθηφο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (πνπ έρεη πεξαησζεί) ην ήδε ζπγθεληξσκέλν πιηθφ 

νδεγεί ζε πεξαηηέξσ δεκνζηεχκαηα. 

 

 

 

Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα κε αληηθείκελν ηελ έθδνζε ηνπ Οκεξηθνύ 

Ύκλνπ Δἰρ Ἑπμῆν 

 

 

Δξεπλεηηθφ πξφγξακκα πνπ εληάρζεθε ζηηο αηνκηθέο εθδνηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Κέληξνπ Δθδφζεσο Έξγσλ Διιήλσλ πγγξαθέσλ 

ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ. Αθνξά ηελ έθδνζε ηνπ πνηεηηθνχ απηνχ 

θεηκέλνπ ηεο αξρατθήο επνρήο (αξρέο ηνπ 6
νπ

 αηψλα π.Υ.) κε εηζαγσγή, 

ζρνιηαζκφ θαη λενειιεληθή κεηάθξαζε. Σν ζπγθεθξηκέλν θείκελν, έλα 
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απφ ηα εθηελέζηεξα θαη αξραηφηεξα ηεο ζπιινγήο ησλ Οκεξηθψλ 

Όκλσλ, θξίλεηαη ζεκαληηθφ επεηδή παξνπζηάδεη ζπγρξφλσο θηινινγηθφ, 

ζξεζθεηνινγηθφ θαη κνπζηθνινγηθφ ελδηαθέξνλ αιιά θαη επεηδή 

παξνπζηάδεη επίζεο ραξαθηεξηζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο σο πξνο ην 

ινγνηερληθφ είδνο ζην νπνίν αλήθεη θαη σο πξνο ην χθνο ζην νπνίν έρεη 

ζπληαρζεί. Ζ έθδνζε πνπ γηα έλα δηάζηεκα είρε αλαζηαιεί θαη 

βξηζθφηαλ ήδε ζε πνιχ πξνρσξεκέλν ζηάδην ην 2001, ζπκπιεξψλεηαη 

ηψξα κε βάζε ηα λεφηεξα βηβιηνγξαθηθά θαη εξκελεπηηθά δεδνκέλα ηα 

νπνία θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρνπλ πιεζχλεη εληππσζηαθά. 

Μέξνο ηνπ έξγνπ έρεη δεκνζηεπηεί ειεθηξνληθά ζην Δλαιιαθηηθφ 

Γηδαθηηθφ Τιηθφ ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΛΠ 21) 

 

 

 

 

Έξεπλεο θαη ζπλεξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ην αξραίν δξάκα 

 

 

 πλεξγαζία κε ην Κέληξν Έξεπλαο θαη Πξαθηηθώλ Δθαξκνγώλ 

ηνπ Αξραίνπ Γξάκαηνο (1992-1994). πκκεηνρή ζην εξεπλεηηθφ 

πξφγξακκα ηνπ Κέληξνπ γηα ηελ θαηαγξαθή θαη αμηνπνίεζε ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ηηο παξαζηάζεηο αξραίνπ 

δξάκαηνο ζηελ Διιάδα ηα λεφηεξα ρξφληα θαη ηελ παξνπζία ηνπ 

αξραίνπ δξάκαηνο ζην δηεζλή ρψξν. Γηδαζθαιία ζηα 

κεηαπηπρηαθά ζεκηλάξηα πνπ νξγαλψζεθαλ ζην Κέληξν γηα ηνπο 

θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ. 

 πλεξγαζία κε ην Θεαηξηθό Οξγαληζκό Κύπξνπ. Θεσξεηηθή θαη 

θηινινγηθή ππνζηήξημε γηα παξαζηάζεηο ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο. 

πλδηνξγάλσζε ηνπ δηεζλνχο ζπλεδξίνπ «ξληζεο. ςεηο θαη 

αλαγλψζεηο κηαο αξηζηνθαληθήο θσκσδίαο» (Λεπθσζία 1994). 

Δπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία γηα ηελ παξάζηαζε Αηζρχινπ Πέξζαη 

(1995). 

 

 

 

 

 

Δξγαζηήξην Μειέηεο Μύζνπ θαη Θξεζθείαο ζηελ Διιεληθή θαη 

Ρσκατθή Αξραηόηεηα  
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Ηδξχζεθε ην 2004 ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ κε 

πξσηνβνπιία ηνπ Μ. Υξηζηφπνπινπ. Δίλαη ην κνλαδηθφ ζηελ Διιάδα 

παλεπηζηεκηαθφ εξγαζηήξην κε απηφλ ην ζεκαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη 

έρεη σο ζηφρν λα εληζρχζεη θαη λα αλαδείμεη, κέζα απφ ηελ εθπφλεζε 

δηαηξηβψλ, ηελ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη ζπλεδξίσλ θαη ηελ έθδνζε 

εηδηθψλ έξγσλ, ηελ επηζηεκνληθή κειέηε θαη ηελ έξεπλα γηα ηελ αξραία 

ειιεληθή θαη ξσκατθή κπζνινγία θαη ζξεζθεία πνπ απνηεινχλ, ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα, έλαλ λεπξαιγηθφ ηνκέα ησλ αξραηνγλσζηηθψλ 

επηζηεκψλ. Ζ αλαιπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ θαηαγξάθεηαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ (http://mythreligion.philology.upatras.gr).  

 

Σν Δξγαζηήξην σο ζήκεξα: 

  

 έρεη νξγαλψζεη έλα δηεζλέο ζπλέδξην κε ζέκα «Light and Darkness 

in Ancient Greek and Roman Mythology and Religion» (6-8.7.2007)  

 έρεη νξγαλψζεη ζεηξέο ζεκηλαξίσλ κε αληηθείκελν ην κχζν θαη ηε 

ζξεζθεία ζε ζπγθεθξηκέλα γξακκαηεηαθά είδε (2007, 2008, 2009, 

2010, 2011)  

 έρεη αλαιάβεη ηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ελφο αγγιφθσλνπ Λεμηθνχ 

ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ θαη ξσκατθψλ κπζηθψλ πξνζψπσλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ θαζεγήηξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Reading θ. 

R. Wright  

 έρεη ήδε πξνρσξήζεη (ζε ζπλεξγαζία κε ηε Βηβιηνζήθε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ) ζηελ έθδνζε ειεθηξνληθνχ πεξηνδηθνχ 

(Electra) εηδηθεπκέλνπ ζε ζέκαηα κχζνπ θαη ζξεζθείαο ζηελ 

ειιεληθή θαη ξσκατθή αξραηφηεηα ηνπ νπνίνπ ην πξψην ηεχρνο 

θπθινθφξεζε ην 2011 (http://electra.lis.upatras.gr).  

 δηνξγάλσζε (ζε ζπλεξγαζία κε ην Harvard Center for Hellenic 

Studies, Washington DC) ζπλέδξην κε ζέκα The Epic Cycle. Text, 

Reception, Narrative  (Οιπκπία, Ηνχιηνο 2010)  ηα Πξαθηηθά ηνπ 

νπνίνπ δεκνζηεχηεθαλ ζην ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ classics@ ηνπ 

Harvard Center for Hellenic Studies 

 έρεη αλαιάβεη ηελ επηζηεκνληθή επνπηεία ησλ ζεκηλαξίσλ γηα ηε 

κειέηε ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε 

Ηνχιην απφ ην Φεζηηβάι Ηθαξίαο 

 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Δξγαζηεξίνπ έρεη ειθχζεη ήδε ην ελδηαθέξνλ αξθεηψλ 

Σκεκάησλ θαη επηζηεκνληθψλ θνξέσλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη έρνπλ ήδε 

δεηεζεί θαη πξαγκαηνπνηεζεί παξνπζηάζεηο ηνπ έξγνπ ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

(Université de Grenoble, 16.3.2007, University of Illinois at Chicago, 

14.11.2008, University of Ohio, 12.11.2008).  
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ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

 

 

 

Α. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ 

 

 

 

 Πξνπηπρηαθά καζήκαηα 

 

 

Παλεπηζηήκην Κχπξνπ (1992-1996) 

 

Δηζαγσγή ζην έπνο (1992, παξάδνζε), Δηζαγσγή ζην κχζν (1993, 

παξάδνζε γεληθήο επηινγήο), Αηζρχινπ Αγακέκλσλ (1993, παξάδνζε), 

Δηζαγσγή ζην αξραίν δξάκα (1993, παξάδνζε γεληθήο επηινγήο), Μπζηθέο 

θαη ηζηνξηθέο αθεγήζεηο ζε ηζηνξηθά θαη θηινζνθηθά θείκελα ηεο αηηηθήο 

πεδνγξαθίαο (1994, παξάδνζε), Ζ πνίεζε ηεο απθψο (1994, παξάδνζε), 

Μχζνο θαη Λφγνο ζηελ αηηηθή πεδνγξαθία (1994, αξραία ειιεληθή 

ζεκαηνγξαθία), Σν ηαμίδη ζηελ νκεξηθή Οδύζζεηα (1995, ζεκηλάξην), 

Ηζηνξηθά θαη θηινζνθηθά θείκελα ηνπ 5
νπ

 θαη ηνπ 4
νπ

 αηψλα (1995, αξραία 

ειιεληθή ζεκαηνγξαθία), νθνθιένπο Αίαο (1995, παξάδνζε εηδίθεπζεο), 

Πινπηάξρνπ Ηζηθά (1996, παξάδνζε). 

 

Παλεπηζηήκην Παηξψλ (2000-ζήκεξα) 

 

 Αξραία Διιεληθή Λπξηθή Πνίεζε 2:απθψ-Πίλδαξνο (2000, 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006), Αξραία Διιεληθή Μπζνινγία θαη 

Θξεζθεία (2000, 2001, 2002, 2004, 2005), Αξρατθφ Έπνο 1-

΄Οκεξνο (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006), Αξραίν Διιεληθφ 

Γξάκα 1: Αηζρχινο-νθνθιήο (2002, 2003), Αξραίν Διιεληθφ 

Γξάκα 2: Δπξηπίδεο (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008), Αξραία Διιεληθή Μεηξηθή (2006, 2007), Δξεπλεηηθά 

δεηήκαηα ηνπ αξρατθνχ έπνπο (2007, 2008). 

 

 

 Δπνπηεία 24 δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ (2002-ζήκεξα) 

 

 

 

 

Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην 
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 πγγξαθή θεθαιαίσλ ηνπ εγρεηξηδίνπ πνπ ζπληάρζεθε γηα ηηο 

δηδαθηηθέο αλάγθεο ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ: 

Αηζρχινο, Δπξηπίδεο, Διάζζνλεο Σξαγηθνί, αηπξηθφ Γξάκα, Γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ απηνθξαηνξηθψλ ρξφλσλ, Ρεηνξηθή ησλ 

απηνθξαηνξηθψλ ρξφλσλ, Βηνγξαθία (Πινχηαξρνο, Φηιφζηξαηνο)  

 Γηδάζθσλ (ΔΠ) ζηε Θεκαηηθή Δλφηεηα ΔΛΠ 21: «Γξάκκαηα 1-

Αξραία Διιεληθή θαη Βπδαληηλή Φηινινγία» (2003-2004, 2004-

2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008) 

 πληνληζηήο ζηε Θεκαηηθή Δλφηεηα ΔΛΠ 21: «Γξάκκαηα 1-Αξραία 

Διιεληθή θαη Βπδαληηλή Φηινινγία» (2003-2004, 2004-2005, 2010-

2011) 

 Γεκηνπξγία ελαιιαθηηθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ: ζπγγξαθή θαη 

ζχλζεζε ειεθηξνληθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαηάιιεινπ γηα ηελ εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ρξήζε πνιπκέζσλ κε αληηθείκελν ηνπο 

Οκεξηθνχο Όκλνπο (ΔΑΠ 2004-2005). 

 

 

 

Μεηαπηπρηαθά καζήκαηα 

 

 

 « Récits mythiques dans l‘hymne homérique à Hermès »  

 (École des Hautes Études en Sciences Sociales - Université de Paris 

7-Jussieu  1984-1985, 1989-1990, 1990-1991) 

 « Usage du mythe d‘Antigone dans la poésie grecque ancienne »  

(École des Hautes Études en Sciences Sociales - Université de Paris 

7-Jussieu  1984-1985, 1989-1990, 1990-1991) 

 « Le personnage d‘Hermès dans l‘hymne homérique à Hermès » 

(École Pratique des Hautes Études, Sorbonne, 1989-1990,1990-

1991)  

 «Άθημε θαη απνρψξεζε ζηηο θσκσδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε» 

Μεηαπηπρηαθφ ζεκηλάξην γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο 

Θεαηξηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (Κέληξν Έξεπλαο 

θαη Πξαθηηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ Αξραίνπ Γξάκαηνο), 1992-1993, 

1993-1994, 1994-1995 

 «Έπνο, Λπξηθή Πνίεζε, Γξάκα: Μχζνο θαη Ηδενινγία Η» 

(Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Σκήκα Φηινινγίαο, ρεηκεξηλφ εμάκελν 

2008-2009) 

 «Έπνο, Λπξηθή Πνίεζε. Γξάκα: Μχζνο θαη Ηδενινγία ΗΗ» 

(Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Σκήκα Φηινινγίαο, εαξηλφ εμάκελν 2009) 
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Δπνπηεία δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ 

 

 Η κνξθή ηεο Καζζάλδξαο ζηελ αξραηνειιεληθή θαη λενειιεληθή 

γξακκαηεία  

Τπνςήθηα δηδάθησξ: Γήκεηξα Γησηνπνχινπ (Παλεπηζηήκην 

Παηξψλ) 

Μέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο : Μ. Υξηζηφπνπινο (επηβιέπσλ), 

Α. Γθάξηδηνπ-Σάηηε, Κ. Κσζηίνπ (κέιε) 

(νινθιεξψζεθε) 

 

 Οκεξηθόο Ύκλνο Δἰο Άθξνδίηελ. ρνιηαζκέλε έθδνζε 

Τπνςήθηα δηδάθησξ: Μαίξε Υάςα (Παλεπηζηήκην Παηξψλ) 

Μέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο: Μ. Υξηζηφπνπινο (επηβιέπσλ), 

. Ράγθνο, Υ. Σζαγγάιεο (κέιε) 

(νινθιεξψζεθε θαη ππνζηεξίρζεθε 6.3.2009) 

 

 Ναπηηθέο θαη θνηλσληθέο δνκέο ζην αξρατθό έπνο  

Τπνςήθηνο δηδάθησξ: Κ. Αληχπαο (Παλεπηζηήκην Παηξψλ)   

Μέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο: Μ. Υξηζηφπνπινο (επηβιέπσλ), 

Β. Αλαζηαζηάδεο, Υ. Μπνπιψηεο (κέιε) 

 

 Ο Αξηζηνηέιεο σο ινγνηερληθόο θξηηηθόο ηνπ αξρατθνύ έπνπο θαη 

ηεο ιπξηθήο πνίεζεο 

Τπνςήθηα δηδάθησξ: Φσηεηλή αξαληνπνχινπ (Παλεπηζηήκην 

Παηξψλ) 

Μέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο: Μ. Υξηζηφπνπινο (επηβιέπσλ), 

Α. Μάξθνο, . Ράγθνο (κέιε)  

(νινθιεξψζεθε θαη ππνζηεξίρζεθε) 
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Β. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ 

 

 

 

Κέληξα Δξεχλεο ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ: 

 

 πκκεηνρή ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή ηνπ Κέληξνπ Δθδφζεσο 

Έξγσλ Διιήλσλ πγγξαθέσλ (1987-1989) 

 Γξακκαηέαο ηνπ πιιφγνπ Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηεο 

Αθαδεκίαο Αζελψλ (1987, 1989) 

 Πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηεο 

Αθαδεκίαο Αζελψλ (1997-2000)  

 Δθπξνζψπεζε ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ ζηε ζπλάληεζε ―Assises 

de la Méditerranée‖ a) Ateliers:  1. Méditerranée et 

Mondialisation, 2. La vision du pays du Sud du partenariat 

eurométiterranéen, b) première rentrée solennelle de l‘Académie 

de la Méditerranée, Μαζζαιία 5-6/7/2000    

 

 

 

 

Παλεπηζηήκην Κχπξνπ: 

 

πκκεηνρή ζηελ νξγάλσζε ηνπ λεντδξπζέληνο (1992) Παλεπηζηεκίνπ 

Κχπξνπ. πκκεηνρή ζηα πξψηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πξηλ 

θαη κεηά ηελ απηνλφκεζή ηνπ (1995).  

 Μέινο ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο (1992-1994) 

 Μέινο ηνπ πκβνπιίνπ ρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ 

Δπηζηεκψλ (1992-1994) 

 Μέινο ηνπ πκβνπιίνπ Σκήκαηνο Διιεληθψλ πνπδψλ, 

Φηινζνθίαο θαη Ηζηνξίαο (1995-1996) 

 Μέινο ηνπ πκβνπιίνπ Σκήκαηνο Κιαζηθψλ πνπδψλ θαη 

Φηινζνθίαο (1996) 

 πληνληζκφο ησλ καζεκάησλ Αξραίαο Διιεληθήο Φηινζνθίαο 

ηνπ Σκήκαηνο (1992-1996) 

 χληαμε ηνπ πξνγξάκκαηνο Κιαζηθψλ πνπδψλ (1992-1994) 

 χλαςε ζρέζεσλ αθαδεκατθήο ζπλεξγαζίαο κε νκνεηδή 

παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ   

 

 

Παλεπηζηήκην Παηξψλ 

 

 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ (2001-ζήκεξα) 
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 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο πνπδαζηεξίνπ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο 

(2001-2002) 

 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ππνςήθησλ κεηεγγξαθφκελσλ 

θνηηεηψλ (2003) 

 Μέινο ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε κεηαγξαθή θνηηεηψλ 

(ΓΗΚΑΣΑ) (2003) 

 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο αλαβαζκνιφγεζεο γξαπηψλ γηα ηε κεηαγξαθή 

θνηηεηψλ (ΓΗΚΑΣΑ-ΓΟΑΣΑ) (2006-2007) 

 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Δμεηάζεσλ γηα θνηηεηέο απφ άιια Σκήκαηα 

(2007-2008, 2008-2009) 

 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δπηινγή Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ κε 

βάζε ην ΠΓ 407 (2001-2002) 

 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Πξφηαζε Αλακφξθσζεο ΠΠ-Πξάμε 

2.2.2.α-ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ (2002) 

 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Οδεγνχ πνπδψλ (2002) 

 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο πκπιεξσκαηηθνχ Δμνπιηζκνχ (ΔΠΔΑΔΚ) 

(2003) 

 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Κηεξίσλ θαη εμνπιηζκνχ (2003-2009) 

 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (2002-2003, 2007-

2008) 

 Δθπξφζσπνο ηεο ρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ 

Δπηζηεκψλ ζην Πξφγξακκα INTERREG 2 (2006) 

 Δθπξφζσπνο ηεο ρνιήο Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ 

Δπηζηεκψλ ζηελ Δπηηξνπή Ραδηνθσληθνχ ηαζκνχ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ (2006) 

 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Τγείαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο (2007) 

 Δηζεγεηήο θαη δηνξγαλσηήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ ηνπ 

Σκήκαηνο ζην εμσηεξηθφ: Αιεμάλδξεηα-Κάηξν (Φεβξνπάξηνο 2003), 

Καξρεδφλα-Σπλεζία (Μάηνο 2004), Ρψκε (Μάηνο 2005), 

Βαξθειψλε (Μάηνο 2006), Βελεηία (Απξίιηνο 2008) 

 Τπεχζπλνο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Αξραίαο Διιεληθήο θαη Ρσκατθήο 

Μπζνινγίαο θαη Θξεζθείαο (2005-έσο ζήκεξα) 

 Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο (2006-2009) 

 Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο (2009-2011) 
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Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΔ 

 

 

 Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ πνπ 

νξγάλσζε ε Αθαδεκία Αζελψλ κε ζέκα Ρόδνο: 24 αηώλεο (Ρφδνο, 1-

5 Οθησβξίνπ 1992) 

 Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ  Γηεζλνχο πκπνζίνπ 

Όξληζεο. Όςεηο θαη αλαγλώζεηο κηαο αξηζηνθαληθήο θσκσδίαο 

(Λεπθσζία 15.10.2005) 

 Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο γηα ην δηαπαλεπηζηεκηαθφ 

ζεκηλάξην Κύπξνο ρζεο θαη ζήκεξα, αλάκεζα ζε Αλαηνιή θαη Γύζε 

(Chypre hier et aujourd’hui, entre Orient et Occident) πνπ 

δηνξγαλψζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ θαη ην Παλεπηζηήκην 

ηεο Lyon (Λεπθσζία 7.10.1994) 

 Πξφεδξνο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ 

Light and Darkness in Ancient Greek and Roman Mythology and 

Religion πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην Δξγαζηήξην Αξραίαο Διιεληθήο 

θαη Ρσκατθήο Μπζνινγίαο θαη Θξεζθείαο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ (6-8 Ηνπιίνπ 2007) 

 Μέινο ηεο Δπηηξνπήο Γηνξγάλσζεο εκηλαξίσλ (2007-2008, 2008-

2009) ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Αξραίαο 

Διιεληθήο θαη Ρσκατθήο Μπζνινγίαο θαη Θξεζθείαο ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 

 Μέινο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ δηεζλνχο ζπλεδξίνπ κε ζέκα 

The Epic Cycle. Text, Reception, Narrative πνπ ζα γίλεη ζηελ 

Οιπκπία ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010 ζε ζπλεξγαζία κε ην Harvard Center 

for Hellenic Studies (Washington DC)   
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Γ. ΛΟΙΠΔ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ 

 

 

Μέινο επηζηεκνληθψλ εηαηξεηψλ, ζπιιφγσλ θαη πεξηνδηθψλ 

 

 Πξφεδξνο (απφ ην 2011) ηνπ Κέληξνπ Οδπζζεηαθώλ πνπδώλ 

 Μέινο ηνπ Centre International d’Études sur la Religion Grecque 

Ancienne (CIERGA), Παλεπηζηήκην ηεο Liège 

 Μέινο ηεο International Plutarch Society (Παλεπηζηήκην ηεο Utah) 

 Μέινο ηνπ Centre d’ Études Homériques (Παλεπηζηήκην ηεο 

Grenoble) 

 Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο εηαηξείαο ERGA (=Équipe de Recherche 

sur la Grèce Archaïque) γηα ηε κειέηε ηεο αξρατθήο Διιάδαο 

(Παλεπηζηήκην ηεο Grenoble) 

 Ηδξπηηθφ κέινο ηνπ Sosipolis. International Institute of Ancient 

Hellenic History (σζίπνιηο. Γηεζλέο Ιλζηηηνύην Αξραίαο Διιεληθήο 

Ιζηνξίαο) 

 πλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην ηνπ Harvard θαη ην Center for 

Hellenic Studies (Washington) ζηηο ζεκηλαξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ νξγαλψλνπλ ζηελ Οιπκπία θαη ην Ναχπιην  (ππεχζπλνο 

θαζεγεηήο G. Nagy) 

 Μέινο ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Φηινιόγσλ 

 Μέινο ηεο επηηξνπήο θξηηψλ (reading committee) ηνπ πεξηνδηθνχ 

Gaia 

 Μέινο ηεο επηηξνπήο θξηηψλ (reading committee) ηνπ Bulletin du 

Centre d’ Études Homériques Ἔπεα πηεξόεληα   

 

 

 

Βηβιηνθξηζίεο 

 

 

 Th. Pappas, Anthropologie de la comédie grecque ancienne, Αζήλα 

1990 

Διιεληθά 42, Θεζζαινλίθε 1991-1992, ζζ. 378-387 

 P. Grimal, Λεμηθό ηεο Διιεληθήο θαη Ρσκατθήο Μπζνινγίαο, 

επηκέιεηα Β. Άηζαινπ, Θεζζαινλίθε 1991 

Διιεληθά 45, Θεζζαινλίθε 1995, ζζ. 181-185 

 J. Th. Papademetriou, Aesop as an Archetypal Hero, Athens 1997 

Διιεληθά 50, Θεζζαινλίθε 2000, ζζ. 133-137 

 Κ. Γεζπνηφπνπινπ, Μειεηήκαηα θηινινγίαο θαη θηινζνθίαο, Αζήλα 

1998 

Διιεληθά 50, Θεζζαινλίθε 2000, ζζ. 137-140 

 



 15 

 

Παξνπζηάζεηο βηβιίσλ (πξφζθαηεο) 

 

 

 «Σν κεηαθξαζηηθφ έξγν ηνπ Γ. Γάιια» 

Πάηξα, «Πνιχεδξν», 23.11.2004 

 

 Δ. Καξαθάληδα, Αξραίνη Διιεληθνί Μύζνη. Ο ζεσξεηηθόο 

ιόγνο ηνπ 20νύ αηώλα γηα ηε θύζε θαη ηελ εξκελεία ηνπο, 

Αζήλα, εθδφζεηο Μεηαίρκην, 2004 

Θεζζαινλίθε, Μνπζείν Βπδαληηλνχ πνιηηηζκνχ, 15.4.2005 

 

 Οκεξηθφο Όκλνο Δηο Απόιισλα 

Οκεξηθφο Όκλνο Δηο Γήκεηξαλ 

(κεηάθξαζε Γ. Κνπαλίηζαο, Αζήλα, εθδφζεηο Σν Ρνδαθηφ) 

Αζήλα, Μνπζείν Μπελάθε, 16.10.2005 

 

 Από ην Αξραίν Γξάκα ζην ύγρξνλν Θέαηξν (επηκ. Γ. 

Σζαηζνχιε) 

Πνιύεδξν, Πάηξα, 26.5.2009 

 

 Αλζή Μαξσλίηε, Σν αθόληην 

Πνιύεδξν, Πάηξα, 15.6.2009 

 

 Γ.Ν.Μαξσλίηεο: Αξραηνγλσζία 

Παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηνπ Γ.Ν. Μαξσλίηε 

Πνιύεδξν, Πάηξα, Οθηψβξηνο 2009 

 

 

 

 

Μεηαθξάζεηο-Δπηκέιεηεο 

 

 Μεηάθξαζε θαη απφδνζε ζηα ειιεληθά (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Δ. Ζιηάδνπ) ηεο ειεθηξνληθήο έθδνζεο  Πιάησλνο 

Πξσηαγόξαο κε ηε κέζνδν ηεο «Λνγαλάιπζεο» (εληάζζεηαη 

ζην Πξφγξακκα Αξρέινγνο πνπ δηεπζχλεη ν θαζεγεηήο Θ. 

θαιηζάο) (1999-2000) 

 Δπηκέιεηα ηεο κεηάθξαζεο ζηα ειιεληθά (απφ ηελ Γ. 

Γησηνπνχινπ) ηνπ βηβιίνπ Δπξηπίδνπ Μήδεηα. Δηζαγσγή, 

Φηινινγηθή Δπηκέιεηα, ρφιηα Donald J. Mastronarde 

(αγγιηθή έθδνζε Cambridge 2002), Αζήλα, Δθδφζεηο Παηάθε, 

2006, ζζ. 538.  
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ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

 

 

Γιώζζεο 

 

 

Μεηξηθή γιψζζα: ειιεληθή 

Άξηηα γλψζε αγγιηθήο θαη γαιιηθήο γιψζζαο 

ηνηρεηψδεο γλψζε ηηαιηθήο θαη γεξκαληθήο γιψζζαο 

Μεηαθξαζηήο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην (Λνπμεκβνχξγν) απφ ην 

1982 έσο ην 1984 (αγγιηθά, γαιιηθά - ειιεληθά) 

 

 

 

Μνπζηθέο ζπνπδέο 

 

Πηάλν  

1975-1978 (θαζ. θ. Δ. Κσλζηαληάξα, Θεζζαινλίθε) 

1978-1984 (θαζ. θ. E. MacLennan, Παξίζη) 

 

 

Σξαγνχδη 

1979-1980 (θαζ. F. Mironovitch, Παξίζη) 

1980-1983 (θαζ. J. Montillet, Παξίζη) 

1979-1981 ρνξσδία ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθνινγίαο ηεο νξβφλλεο  

  (δηεπζ. J. Grimbert) 

1982-1984 ρνξσδία ηεο Orchestre Colonne ηνπ 

        Παξηζηνχ (δηεπζ.J. Sourisse)  

 

 

Μνπζηθνινγία 

Παλεπηζηήκην Sorbonne Paris 4     (1979-1982) 

Παλεπηζηήκην Saint Denis Paris 8  (1982-1984) 

εκηλάξην Ηζηνξίαο ηεο Μνπζηθήο: École Normale de Musique 

(1983-1984) 

εκηλάξην αλάιπζεο κνπζηθψλ έξγσλ: Παλεπηζηήκην Saint Denis 

Paris 8  (1983-1984) 

εκηλάξην αξραίαο ειιεληθήο κνπζηθήο (θαζ. A. Bélis, EHESS, 

1989-1991) κε ζέκαηα α) ην επάγγεικα ηνπ κνπζηθνχ ζηελ 

αξραηφηεηα θαη β) ηελ ηερληθή ηνπ απινχ 
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Μνπζηθή ζχλζεζε γηα ηελ επέλδπζε ηεο ηαηλίαο ηεο Μ. Ζιηνχ: Η 

ζπλάληεζε (1988) 

 

 

 

Γεκόζηεο εηζεγήζεηο 

πλεξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά αθηεξώκαηα 

 

 

 Ραδηνθσληθέο εθπνκπέο γηα ηελ ειιεληθή κπζνινγία (ΔΣ 2, 

17.9.87), ηα αξραηνγλσζηηθά ζπλέδξηα θαη ηε γιψζζα (ΔΣ 1, 

13.9.89, 20.9.89), ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ θαη ην ξφιν ηνπ 

(ΔΣ 1, 7.3.93) 

 Σαθηηθέο εηζεγήζεηο γηα ηελ αξραία ειιεληθή γξακκαηεία ζηε 

ζεηξά δσληαλψλ κεηαδφζεσλ ηνπ Σξίηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Διιεληθήο Ραδηνθσλίαο απφ ηελ αίζνπζα Λφγνπ θαη Σέρλεο 

ζηε ηνά ηνπ Βηβιίνπ «Απφ ηνλ κεξν ζην 2000 - Λφγνο 

ειιεληθφο» κε εηδηθφηεξα αθηεξψκαηα (Λνπθηαλφο 4.4.1998, 

ηξάβσλ 4.5.1998, Γηνγέλεο Λαέξηηνο 6.12.1998, Η. ηνβαίνο 

14.3.1999, Φιάβηνο Ηψζεπνο 11.9.1999) 

 Σειενπηηθέο εθπνκπέο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ εθζέζεσλ 

βηβιίνπ (ΡΗΚ, 10.10.1993), ην ξφιν θαη ηε δηδαζθαιία ηεο 

αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο θαη θηινινγίαο ζηε Μέζε 

Παηδεία (Ο Λφγνο, 4.3.1994), ηε ζεκαζία ησλ Φηινζνθηθψλ 

ρνιψλ θαη ην ξφιν ησλ θιαζηθψλ ζπνπδψλ (Ο Λφγνο, 

10.3.1995) 

 Σαθηηθέο ζπλεξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά αθηεξψκαηα ηνπ 

εκεξήζηνπ ηχπνπ γηα ζέκαηα αξραίαο ειιεληθήο θηινινγίαο 

θαη αξραηνγλσζηηθψλ εξεπλψλ («Ζ Καζεκεξηλή», «Σν Βήκα», 

«Σα Ηζηνξηθά», «Διεπζεξνηππία») 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ – ΤΝΔΓΡΙΑ – ΔΜΙΝΑΡΙΑ 

 

 

 

 Κηβσηόο: une approche. L‟idée de l‟arche dans la mythologie 

hellénique 

Αλαθνίλσζε ζην 2
ν
 Γηεζλέο πκπφζην Ναππεγηθήο ζηελ 

Αξραηφηεηα, Γειθνί, 26-30.8.1987 

 

 

 Η κνπζηθή ηνπ Οξθέα, ε θαηάβαζε ζηνλ Άδε θαη ν Οξθηζκόο 
Οκηιία ζην Κέληξν Διιεληθήο θαη Ρσκατθήο Αξραηφηεηαο ηνπ 

Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ, Αζήλα 1.6.1987 

 

 

 Homeric, Lyric and Dramatic Poetry. Introduction and 

Interaction 

εηξά δηαιέμεσλ ζην πιαίζην ησλ (αγγιφθσλσλ) ζεκηλαξίσλ πνπ 

νξγάλσζε ζηελ Αζήλα ε εηαηξεία The Search for the Greek World 

(ππεχζπλε: θ. Ν. Αζέξ), Μάξηηνο 1987 θαη Μάξηηνο 1988 
 

 

 Orpheus. The Myth and the Religious Movement 

Αλαθνίλσζε ζην πλέδξην ηεο Association for the Promotion of 

Classical Studies, Παλεπηζηήκην ηνπ Σει-Αβίβ, 17-18.5.1989 

 

 

 Le mât du navire: réalité et imaginaire en Grèce ancienne 
Αλαθνίλσζε ζην 3

ν
 Γηεζλέο πκπφζην Ναππεγηθήο ζηελ 

Αξραηφηεηα, Αζήλα, 26-30.8.1989 

 

 

 Construction de la lyre-Apprentissage de la lyre 

Αλαθνίλσζε ζηελ École Pratique des Hautes Études, Παξίζη, 

25.5.1989 

 

 

 Le navire vivant 

Αλαθνίλσζε ζην Institut National de Langues et de Cultures 

Orientales (INALCO), Παξίζη 24.1.1990 (ζεκηλάξην ηνπ θαζεγεηή θ. 

H. Tonnet) 
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 Dieux musicians: une priorité religieuse 

Αλαθνίλσζε ζηελ École Pratique des Hautes Études, Παξίζη, 

25.5.1989 (ζεκηλάξην ηεο θαζεγήηξηαο θ. A. Bélis γηα ηελ αξραία 

ειιεληθή κνπζηθή) 

 

 

 Ulysse et son navire. Quelques remarques sur certains passages 

de l‟Odyssée 

Γχν αλαθνηλψζεηο ζηελ École des Hautes Études en Sciences 

Sociales, Παξίζη, 16 θαη 23 Ννεκβξίνπ 1990 (ζεκηλάξην ηεο 

θαζεγήηξηαο θ. Δ. Αλησληάδε-Μπηκπίθνπ) 

 

 

 θέςεηο γηα ηνλ Οκεξηθό Ύκλν Δἰρ Ἑπμῆν  

Οκηιία ζην πιαίζην εκεξίδαο πνπ νξγαλψζεθε απφ ην Γήκν 

Ζξαθιείνπ γηα ηε ζθεληθή παξνπζίαζε ηνπ ζαηπξηθνχ δξάκαηνο ηνπ 

νθνθιή ’Ιρλεπηαί, Ζξάθιεην, 6.9.1991 

 

 

 Orgia aporrheta. Quelques remarques sur les rites des Plyntéries 

Αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο πλέδξην πνπ νξγαλψζεθε απφ ην 

CIERGA ζηελ Σξίπνιε κε ζέκα: « L‘élément orgiastique dans la 

religion grecque ancienne », 17-19.5.1991 

 

 

 Kéleuste, aulète, triéraulète 

Αλαθνίλσζε ζην 4
ν
 Γηεζλέο πκπφζην Ναππεγηθήο ζηελ 

Αξραηφηεηα, Αζήλα, 26-29.8.1991 

 

 

 Poseidon Erechtheus and Erechtheis Thalassa 

Αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο εκηλάξην πνπ νξγάλσζε ην νπεδηθφ 

Αξραηνινγηθφ Ηλζηηηνχην ζηελ Αζήλα κε ζέκα Ancient Greek Cult 

Practice from the Epigraphical Evidence, 22-24.11.1991 

 

 

 Πίλδαξνο θαη Ρόδνο. Ο 7
νο

 Οιπκπηόληθνο 

Αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο πλέδξην πνπ δηνξγάλσζε ε Αθαδεκία 

Αζελψλ κε ζέκα «Ρφδνο: 24 αηψλεο», Ρφδνο14-16.9.1992 

 

 Trajets maritimes dans l‟Odyssée 

Αλαθνίλσζε ζην 5
ν
 Γηεζλέο πκπφζην Ναππεγηθήο ζηελ 

Αξραηφηεηα, Ναχπιην, 26-30.8.1993 
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 Λίλνλ θαξπάζηνλ. Mystère et réalité 

Αλαθνίλσζε ζην Γηαπαλεπηζηεκηθφ εκηλάξην «Κχπξνο ρζεο θαη 

ζήκεξα, αλάκεζα ζε Αλαηνιή θαη Γχζε» («Chypre hier et 

aujourd‘hui, entre Orient et Occident») πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην 

Παλεπηζηήκην Κχπξνπ θαη ην Παλεπηζηήκην ηεο Lyon, 7.10.1994 

 

 

 Ωνγνλία. Αξηζηνθάλνπο Όπνιθερ 697-707 

Αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο πκπφζην «ξληζεο. ςεηο θαη αλαγλψζεηο 

κηαο αξηζηνθαληθήο θσκσδίαο» πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην 

Παλεπηζηήκην Κχπξνπ θαη ην Θεαηξηθφ Οξγαληζκφ Κχπξνπ, 

14.10.1994 

 

 

 Lymata, Miasmata, the City and the Sea in Homeric Poetry 

Αλαθνίλσζε ζην πλέδξην «Pollution and the Ancient City» πνπ 

δηνξγαλψζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Exeter, 11-15.9.1995 

 

 

 Ships and Trips in the Odyssey 

Αλαθνίλσζε ζην 6
ν
 Γηεζλέο πκπφζην Ναππεγηθήο ζηελ 

Αξραηφηεηα, Λακία, 26-30.8.1996 

 

 

 Αξηζηνθάλνπο Βάηπασοι. Μηα αλάγλσζε 

Δηζήγεζε ζηε ζεηξά ησλ ζεκηλαξίσλ γηα ην αξραίν δξάκα πνπ 

δηνξγάλσζε (19.2-28.5 1997) ην Αεηνπνχιεην Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα 

κε ζεκαηηθνχο άμνλεο ηνλ Δπξηπίδε, ηνλ Αξηζηνθάλε θαη ην 

ζαηπξηθφ δξάκα, 5.3.1997 

 

 

 Mythe homérique et tragique dans l‟Ajax de Sophocle 

Δηζήγεζε ζην Δπξσπατθφ Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Γειθψλ ζην πιαίζην 

ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(Γειθνί, 5.8.1997) 

 

 Οκεξηθή θαη Θνπθπδίδεηα ζάιαζζα. Παξαηεξήζεηο ζηελ 

Αξραηνινγία ηνπ Θνπθπδίδε 

Αλαθνίλσζε ζην 2
ν
 Γηεζλέο πκπφζην γηα ην Θνπθπδίδε (Άιηκνο, 

10-14.9.1997) 

 

 



 21 

 Representation of a Ship and Skylla on a Vase-fragment from 

the Harry Tzalas Collection 

Αλαθνίλσζε ζην 7
ν
 πκπφζην Ναππεγηθήο ζηελ Αξραηφηεηα 

(Πχινο, 26-30.8.1999) 

 

 

 Οκεξηθνί λεθξηθνί ζξήλνη. Μαξηπξίεο θαη εξκελείεο 

Αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο πκπφζην «Νεθξνπφιεηο-ήκαηα.Σαθηθέο 

πξαθηηθέο θαη παξαδφζεηο ηεο Μεζνγείνπ απφ ην 1100 π.Υ. έσο ην 

400 κ.Υ. (Ρφδνο 24-28 Ηνπλίνπ 2000) 

 

 

 Nostos by Sea and Poetic Structure in the Odyssey 

Αλαθνίλσζε ζην Θ‘ πλέδξην γηα ηελ Οδύζζεηα (Κέληξν 

Οδπζζεηαθψλ πνπδψλ, Ηζάθε 1-7.9.2000) 

 

 

 Discours odysséen de Protée. Structures mythiques et révélations 

rationnelles 

Αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο πλέδξην «Mythe et rationnalité» πνπ 

δηνξγάλσζε (16-18.6.2001) ζηε Ρφδν ην Centre International 

d‘Études sur la Religion Grecque Ancienne (CIERGA) 

 

 

 Οη απνθαιύςεηο ηνπ Πξσηέα. Οδύζζεια δ 351-586 

Δηζήγεζε ζην «ΗΣ εκηλάξην Οκεξηθήο θαη Οδπζζεηαθήο 

Φηινινγίαο» πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην Κέληξν Οδπζζεηαθψλ 

πνπδψλ θαη ηελ Παλειιήληα Έλσζε Φηινιφγσλ, Ηζάθε, Αχγνπζηνο 

2001 (εηζεγεηέο: Φ. Καθξηδήο, Α. Ρεγθάθνο, Μ. Υξηζηφπνπινο, Υ. 

Βετθνπ, Α. ηέθνο, Λ. Πφιθαο, Η. Παλνχζεο, Α. Κφληνο) 

 

 

 Helen and Politics 

Αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο πλέδξην «Ζ ζπκβνιή ηεο αξραίαο 

πάξηεο ζηελ πνιηηηθή ζθέςε θαη πξαθηηθή» πνπ δηνξγαλψζεθε απφ 

ην Γηεζλέο Ηλζηηηνχην Αξραίαο Ηζηνξίαο (International Institute of 

Ancient Hellenic History) θαη  πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε πάξηε (26.8-

1.9.2002) 

 

 

 Σν ηαμίδη ηεο Θέηηδαο από ην έπνο ζην δξάκα 

Αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο πκπφζην «Απφ ην έπνο ζην δξάκα» πνπ 

δηνξγάλσζε (27-31.8.2002) ζην Ναχπιην ην Κέληξν Έξεπλαο θαη 

Πξαθηηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ Αξραίνπ Γξάκαηνο 
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 Σν πινίν ηνπ Γηνλύζνπ 

Αλαθνίλσζε ζην πλέδξην πνπ δηνξγαλψζεθε (27-29.9.2002) ζηνπο 

Φηιίππνπο κε ζέκα «Ο Γηφλπζνο θαη ε δηνλπζηαθή ιαηξεία ζηε 

Βφξεηα Διιάδα» 

 

 

 Ξελνθώληνο παηδεία 

Δηζήγεζε ζηελ εκεξίδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γήκν 

θηιινχληνο κε ζέκα ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην έξγν ηνπ 

Ξελνθψληα (1.10.2003) 

 

 

 Οη Οκεξηθνί Ύκλνη θαη ν Ύκλνο Δἰρ Ἑπμῆν  

Αλαθνίλσζε ζην 24
ν
 πκπφζην Πνίεζεο κε ζέκα «Ζ πνίεζε ησλ 

χκλσλ», Παλεπηζηήκην Παηξψλ, 2-4 Ηνπιίνπ 2004 

 

 

 Contests without Rewards 

Αλαθνίλσζε ζην 10
ν
 Γηεζλέο πκπφζην γηα ηελ Οδχζζεηα κε ζέκα 

«Contests and Rewards in the Homeric Epics», Ηζάθε 15-19.9.2004 

 

 

 Ύβξηο θαη δίθε ζηνλ αξραίν ειιεληθό κύζν. Έπνο θαη δξάκα 

Αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο πκπφζην κε ζέκα «Μχζνο κεηά ιφγνπ» 

(Ηθαξία, 17-20 Ηνπλίνπ 2005) 

 

 

 Homeric Helen. Interpretative Remarks 

Αλαθνίλσζε ζην Δπξσπατθφ Κέληξν Γειθψλ ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπλεξγαζίαο ηξηηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Γειθνί, 

17.8.2005) 

 

 

 Ο κύζνο ηνπ Οηδίπνδα θαη νη κειέηεο ηνπ P. Vidal-Naquet 

Δηζήγεζε ζην αθηέξσκα πνπ νξγαλψζεθε απφ ην Γαιιηθφ 

Ηλζηηηνχην εηο κλήκελ P. Vidal-Naquet, Αζήλα 2.2.2006 

 

 

 Αζσόηεηα θαη ελνρή: ε Διέλε σο επηθό θαη ηξαγηθό πξόζσπν 

Δηζήγεζε ζην «εκηλάξην Νεσηεξηθνχ Δξκελεπηηθνχ Λφγνπ γηα ηελ 

Διιεληθή Αξραηφηεηα» (εκεξίδα πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηνπο 
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κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ ΔΑΠ κε ζέκα ηα κπζηθά πξφζσπα ζηα 

θείκελα ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο), Θεζζαινλίθε, 

27.5.2006) 

 

 

 Helen‟s Voice-mimicry. Time and Timing of an (Innovative?) 

Odyssean Theme 

Αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο Οκεξηθφ πλέδξην πνπ δηνξγαλψζεθε ζην 

ζιν κε ζέκα Relative Chronology in Ancient Greek Epic (6-8.6. 

2006) 

 

 

 Η ζεά ηνπ έξσηα θαη νη πνηεηηθνί έξσηέο ηεο 

Αλαθνίλσζε ζην 26
ν
 πκπφζην πνίεζεο κε ζέκα «Πνίεζε θαη 

έξσηαο», Παλεπηζηήκην Παηξψλ (29.6-2.7.2006) 

 

 

 νθνθιένπο Ανηιγόνη. Δξκελεπηηθέο παξαηεξήζεηο 

Δηζήγεζε ζην εκηλάξην Δπηκφξθσζεο γηα ην δηαγσληζκφ ηνπ 

ΑΔΠ πνπ νξγαλψζεθε ζην Παλεπηζηήκην Παηξψλ απφ ην 

χλδεζκν Φηινιφγσλ Παηξψλ (16-17.12.2006)  

 

 

 Quelques remarques sur Hélène dans l‟Odyssée. À la recherche 

des innovations mythographiques et narratives 

Κεληξηθή εηζήγεζε (σο πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο) ζην 

δηαπαλεπηζηεκηαθφ ζεκηλάξην ηνπ ERGA (Équipe de Recherche sur 

la Grèce Archaïque) πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο 

Lyon θαη ην Παλεπηζηήκην ηεο Grenoble (Lyon, 16.3.2007) 

 

 

 Dark winged Nyx and Bright winged Eros in Aristophanes‟ 

“Orphic” Cosmogony. The Birds, 693-703 

Αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα Light and Darkness in 

Ancient Greek and Roman Mythology and Religion πνπ 

δηνξγαλψζεθε απφ ην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξψλ (6-8 Ηνπιίνπ 2007)  

 

 

 Διέλε: επηθά, ηξαγηθά, δηαθεηκεληθά κπζήκαηα 

Δηζήγεζε ζηε ζεηξά ζεκηλαξίσλ γηα ηελ Αξραία Διιεληθή 

Μπζνινγία θαη Θξεζθεία πνπ νξγάλσζε ην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ (Δξγαζηήξην Αξραίαο Διιεληθήο θαη 

Ρσκατθήο Μπζνινγίαο θαη Θξεζθείαο), Πάηξα, 16.4.2007 
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 Walter Burkert. Laudatio 

Παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηνπ νκφηηκνπ θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

ηεο Επξίρεο θ. Walter Burkert, ν νπνίνο αλαγνξεχζεθε επίηηκνο 

δηδάθηνξαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, Πάηξα, 22.5.2008 

 

 

 Μελέιανο θαη Διέλε: ζπδπγηθή νκηιία θαη επηθή αθήγεζε 

Δηζήγεζε ζην ΚΓ΄εκηλάξην Οκεξηθήο Φηινινγίαο, Ηζάθε 15-

19.9.2008 κε ζέκα ηε ζπλνκηιία Μελέιανπ θαη Διέλεο ζηε ξαςσδία 

δ ηεο Οδχζζεηαο θαη ηε ζρέζε ηεο α) κε ηα άιια νκηιεηηθά κνληέια 

πνπ εκθαλίδνληαη ζην νκεξηθφ έπνο β) κε ηελ αθεγεκαηηθή 

νηθνλνκία θαη δνκή ηνπ νδπζζεηαθνχ έπνπο  

 

 

 Orphism and the Concept of Revelation 

χληνκε εηζήγεζε ζην δηεζλέο ζπλέδξην κε ζέκα Revelation in 

Ancient Greek Religion πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην Department of 

Classics and Mediterranean Studies University of Illinois at Chicago 

(UIC), Chicago, 10.11.2008 

 

 

 On Oedipus and the Wink(l)ing of his Eye 

Δηζήγεζε γηα ην κχζν ηνπ Οηδίπνδα θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο κπζηθέο 

παξαιιαγέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ αξραία ειιεληθή γξακκαηεία. 

Παξνπζηάζηεθε (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θ. Καξαθάληδα) ζην Ohio 

University, Department of Classics and Religion (Athens, Ohio, 

12.11.2008) θαη ζην University of Illinois at Chicago, Department of 

Classics and Mediterranean Studies (Chicago, Illinois, 14.11.2008) 

ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Αξραίαο 

Διιεληθήο θαη Ρσκατθήο Μπζνινγίαο θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ησλ 

νηθείσλ Σκεκάησλ.  

 

 

 Gregory Nagy: Laudatio 

Παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηνπ θαζεγεηή ηνπ Harvard θ.  G. Nagy ζηελ 

ηειεηή αλαγφξεπζήο ηνπ ζε επίηηκν Γηδάθηνξα ηνπ Σκήκαηνο 

Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ (Πάηξα, 1.6.2009).      

 

 

 Οκόθιηλεο ηνπ ερζξνύ. Ξέλεο αηρκάισηεο ζην αξραίν ειιεληθό 

δξάκα. Sleeping With the Enemy. Foreign, Female Captives in 

Ancient Greek Drama 
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Αλαθνίλσζε ζηε XV Γηεζλή πλάληεζε γηα ην Αξραίν Γξάκα κε 

ζέκα «Ξέλνο-κέηνηθνο ζην αξραίν ειιεληθφ δξάκα».  

Δπξσπατθφ Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Γειθψλ, Γειθνί 3-11.7.2009. 

 

 

 The Homeric Epigrams. Historicity, Reception, Narrative 

Αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο πλέδξην ηεο FIEC, Βεξνιίλν, Humbold 

Universität, 24-29.8.2009. 

 

 

 Πινία θαη θπβεξλήηεο ζηελ Οδύζζεηα 

Αλαθνίλσζε ζην «εκηλάξην Οκεξηθήο Φηινινγίαο», Ηζάθε, 28.8-

1.9.2011. 

 

 

 Ο Σξσηθόο Μπζηθόο Κύθινο ζηελ Δπηθή θαη ηελ Γξακαηηθή 

Πνίεζε. Μύζνο, Αθήγεζε, Ιδενινγία (Ι) 

Διεχζεξν Παλεπηζηήκην, Αζήλα, 22.11.2011. 

 

 

 Ο Σξσηθόο Μπζηθόο Κύθινο ζηελ Δπηθή θαη ηελ Γξακαηηθή 

Πνίεζε. Μύζνο, Αθήγεζε, Ιδενινγία (ΙΙ) 

Διεχζεξν Παλεπηζηήκην, Αζήλα,  29.11.2011 
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ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ 

 

 

Α.  ΒΙΒΛΙΑ 

 

 

1. Οι θεόηηηερ ηηρ μοςζικήρ ζηην ομηπική και απσαφκή ποίηζη, Αζήλα 

1985  

 

 

 
 

 

Σν βηβιίν βαζίδεηαη ζηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή πνπ ππνζηεξίρηεθε ζηε 

νξβφλλε (Paris 4, 1.7.1983) θαη εθδφζεθε ζηα ειιεληθά κε αγγιηθή 

πεξίιεςε. Μεηά ηελ εηζαγσγή φπνπ αηηηνινγείηαη ε επηινγή ηνπ 

ζέκαηνο (ζει. 11) θαη πξνζδηνξίδεηαη ε κεζνδνινγηθή θαη ρξνλνινγηθή 

πξαγκάηεπζή ηνπ (ζει. 12-15), κειεηψληαη ηα ηδηαίηεξα ζηνηρεία πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηηο ζεφηεηεο ηεο κνπζηθήο ζην νκεξηθφ (ζει. 19-48) θαη 

εζηφδεην (ζει. 49-58) έπνο, ζηνπο Οκεξηθνχο ΄Τκλνπο (ζει. 73-90, 

119-138), ζηελ πνίεζε ηνπ Αιθαίνπ (ζει. 91-96, 141-146), ηνπ Ίβπθνπ 

(ζει.165-167) ηνπ ηκσλίδε (ζει. 167) θαη ηνπ Πίλδαξνπ (ζει. 97-108, 

156-161, 174-184). Ζ έξεπλα ηνπ ζέκαηνο εζηηάδεη ζηηο αηνκηθέο 

ζπιιήςεηο κνπζηθψλ πξνζψπσλ ζηα νπνία ε κνπζηθή απνηειεί βαζηθφ 

ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο (Απφιισλα, ζει. 18-113, Δξκή, ζει. 

115-138, Οξθέα, ζει. 139-197) θαη φρη πεξηζηαζηαθή ελαζρφιεζε ζηε 

κπζνγξαθηθή απεηθφληζή ηνπο. Οη βαζηθέο πξσηφηππεο ζπκβνιέο πνπ 

επηρεηξνχληαη, εθηφο απφ ηε γεληθφηεξε ζπλζεηηθή εμέηαζε ηνπ ίδηνπ 

ηνπ ζέκαηνο, αθνξνχλ, κεηαμχ άιισλ:  

 ηελ ππαγσγή ηνπ ζέκαηνο ηεο κνπζηθήο ζηε γεληθφηεξε ζρέζε 

ηνπ Απφιισλα κε ηε γλψζε, καληηθή, πνιηηηθή ή άιιε (ζει. 

112-114),  
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 ηελ πηζαλφηεηα αλίρλεπζεο ζην πξφζσπφ ηνπ πνιιψλ ζετθψλ 

πξνζσπηθνηήησλ πνπ ζπγρσλεχνληαη ζηηο θεηκεληθέο 

απνηππψζεηο ηεο δξάζεο ηνπ (ζει. 45-48, 109-114),  

 ηε δηάθξηζε κεηαμχ ηερληθήο κνπζηθήο επηλνεηηθφηεηαο 

(Δξκήο) θαη βαζχηεξεο κνπζηθήο γλψζεο (Απφιισλ) (ζει. 

128-130, 135-138),  

 ην ξφιν ηεο ιχξαο ζηελ εκπνξηθή αληαιιαγή θαη ηε κνπζηθή 

θνηλσληθή θαηαμίσζε (ζει. 122-124),  

 ηε ζρέζε ηεο κνπζηθήο κε ην ζάλαην (Δξκήο-Οξθέαο) (ζει. 

115-119, 146-154),  

 ηε ρξήζε ηεο έλλνηαο ηεο κνπζηθήο γηα εθθξαζηνχλ αλέθηθηεο 

επηδηψμεηο (ζει. 113-114, 201-202),  

 ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο «ιεπθφο» θαη ηεο έλλνηαο ηεο 

ιεπθφηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλα ρσξία ηνπ Πίλδαξνπ (Ππζ. 4. 

109) θαη ζηνλ νξθηζκφ (ζει. 154-163, 195-196).  

 ηελ εξκελεία ηεο κίκεζεο «ησλ θσλψλ φισλ ησλ αλζξψπσλ» 

(Οκ. Τκλ. Δἰο Ἀπόι. 156-164) ζηελ νπνίαλ επηδίδνληαη νη 

ηέξεηεο ηεο Γήινπ κε ηελ ππφζεζε φηη πξφθεηηαη γηα κίκεζε 

κνπζηθψλ ηξφπσλ (ζει. 84-90) 

 

Απφ κεζνδνινγηθή άπνςε, ε έξεπλα ησλ δεδνκέλσλ απηψλ επηρεηξείηαη 

κε ηε θηινινγηθή αλάιπζε ησλ γξαπηψλ καξηπξηψλ εκπινπηηζκέλε απφ 

ηελ θνηλσληθή αλζξσπνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ γαιιηθνχ δνκηζκνχ, 

θξηηηθά ζεσξεκέλε. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1996 
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Έθδνζε (κε εηζαγσγή, πξσηφηππν αξραίν ειιεληθφ θείκελν, 

λενειιεληθή κεηάθξαζε θαη ζρνιηαζκφ) ελφο έξγνπ πνπ ρξνλνινγείηαη 

ζηελ πξψηε ζπγγξαθηθή πεξίνδν ηνπ ζπγγξαθέα θαη ζεσξείηαη απφ ηα 

πην παξάδνμα ηνπ Πινπηάξρνπ, ηφζν απφ ζεκαηηθή φζν θαη απφ 

πθνινγηθή άπνςε. Σν έξγν βαζίδεηαη ζε κηα αλαηξεπηηθή αλάγλσζε ηεο 

Οδύζζεηαο (θαη, εηδηθφηεξα, ηεο ξαςσδίαο θ) ηελ νπνία ζέηεη σο 

δεδεισκέλν ππεξθείκελν θαη πξνρσξεί ζε ζαηηξηθή αλαζθεπή κηαο 

κείδνλνο πξνηεξαηφηεηαο ηεο ξαςσδίαο απηήο, δειαδή ηεο αλάθηεζεο 

ηνπ αλζξψπηλνπ ζρήκαηνο απφ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ Οδπζζέα πνπ ε 

Κίξθε κεηακφξθσζε ζε ρνίξνπο.  

 Ζ βαζηθή ηδέα φηη νη άλζξσπνη απηνί, κφιηο πεξηβιεζνχλ ηε 

δσψδε θχζε ηνπο, αληηιακβάλνληαη ηα θπζηθά θαη εζηθά 

πιενλεθηήκαηα ηεο λέαο ηνπο θχζεο θαη αξλνχληαη λα 

επαλέιζνπλ ζηελ αλζξψπηλε, απνηειεί θαη ηελ αθεηεξία ηεο 

ζπιινγηζηηθήο επεμεξγαζίαο ηνπ δηαινγηθνχ απηνχ έξγνπ πνπ 

απερεί πιαησληθή δηαιεθηηθή κνξθή, αξηζηνηειηθφ δσνινγηθφ 

ππφβαζξν θαη Κπληθή πθνινγηθή επηρεηξεκαηνινγία, πξάγκα πνπ 

νηθνδνκεί κηα πνιπδηάζηαηε ζεκεηνινγία ζε θάζε γξακκή ηνπ 

θεηκέλνπ.  

 Ζ Eηζαγσγή επηρεηξεί λα ζπλνςίζεη ηα ζχλζεηα ηζηνξηθά θαη 

πνιηηηζηηθά δεδνκέλα πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε ζπγγξαθή ηνπ 

Πινπηάξρνπ θαη εηδηθφηεξα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ.  

 Ο ζρνιηαζκφο επηρεηξεί λα πξνζθέξεη έλα εξκελεπηηθφ εξγαιείν 

πνπ λα αμηνπνηεί φζν γίλεηαη αλαιπηηθφηεξα ηα πνιιά επίπεδα 

πξνο ηα νπνία ζηξέθεη ην κειεηεηή ν ίδηνο ν ζεκαηηθφο θαη 

πλεπκαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ έξγνπ ην νπνίν δελ έρεη 

επαξθψο κειεηεζεί θαη γηα ην ιφγν απηφ επηβάιιεη ζπλζεηηθή 

πξνζέγγηζε ζε θάζε ζρφιην θαη αθπξψλεη θάζε δπλαηφηεηα 
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ζπλνπηηθήο επηκέξνπο παξνπζίαζεο έζησ θαη δεηγκαηνιεπηηθήο 

ησλ ζρνιίσλ απηψλ.  

 

Δθηφο απφ ηηο επηκέξνπο πξσηφηππεο ζπκβνιέο πνπ επηρεηξνχληαη ζε 

εηδηθά ζεκεία ησλ ζρνιίσλ, ε έθδνζε πξνζπαζεί λα θαιχςεη 

γεληθφηεξα έλα αηζζεηφ θελφ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αθνχ δελ 

ππάξρεη πξνγελέζηεξε ζρνιηαζκέλε έθδνζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

έξγνπ.   

 

 

 

3. Θαλαζζινά επειζόδια ηηρ Οδύζζειαρ, Αζήλα 1997 

 
 

 

 
 
Μνλνγξαθία κε αληηθείκελν ηε κειέηε ησλ ζαιαζζηλψλ επεηζνδίσλ ηεο 

νκεξηθήο Οδύζζεηαο, ηδίσο εθείλσλ ζηα νπνία ε παξνπζία ηνπ 

ζαιαζζηλνχ ζηνηρείνπ θαίλεηαη λα πξνζδηνξίδεη απνθαζηζηηθά ηελ 

αθεγεκαηηθή, ηε γισζζηθή θαη ηελ ελλνηνινγηθή ζπγθξφηεζε ηνπ 

έπνπο. Σν βηβιίν είλαη θαξπφο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ζέκα 

«Ζ ζάιαζζα ζηηο γξαπηέο ειιεληθέο καξηπξίεο απφ ηνλ 8
ν
 έσο ηνλ 5

ν
 

αηψλα π.Υ.». Δηδηθφηεξα:  

 ηελ Δηζαγσγή εμεηάδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε 

κεζνδνινγία θαη ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο πνπ αθνξνχλ ηε 

ζπκπιεξσκαηηθή ζρέζε ησλ δχν νκεξηθψλ επψλ κεηαμχ ηνπο 

(ζει.10-11) θαη ηε δνκή ηεο Οδύζζεηαο ζε αλαθνξά κε ηελ 

εηθαδφκελε πξν-νκεξηθή επηθή «Ὀξέζηεηα» (ζει.11-13).  

 Δμεηάδνληαη, επίζεο, ην ζέκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ (=ηνπ 

νδπζζεηαθνχ) λφζηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο λφζηνπο 
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ησλ εξψσλ ηεο Σξνίαο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ παξέρεη ην 

έπνο γηα ηα πινία θαη ηηο ζαιαζζηλέο κεηαθηλήζεηο (13-26).  

 ην θεθάιαην Η εμεηάδεηαη ν ηδηαίηεξνο ξφινο πνπ αλαηίζεηαη 

απφ ηνλ πνηεηή ζην επηθαλεηαθά απιφ επεηζφδην ηνπ Αηφινπ 

ζε ζρέζε κε ηε δνκή ηεο Οδύζζεηαο θαη ε έληαμε ηνπ 

επεηζνδίνπ ζε έλα ζρήκα επαλαιεπηηθψλ αλαρσξήζεσλ απφ 

ην ίδην κέξνο (ζει. 28-31), ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νδπζζεηαθνχ 

λφζηνπ (ζει. 31-35).  

 ην θεθάιαην ΗΗ εμεηάδνληαη νη ηδηαηηεξφηεηεο θαη νη 

παξάκεηξνη πνπ ζπλζέηνπλ ην πέξαζκα ηνπ Οδπζζέα απφ ην 

λεζί ησλ εηξήλσλ ζε ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο εξκελεπηηθέο 

ζεσξίεο (ζει. 40-43), εηδηθφηεξα ε θχζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

επεηζνδίνπ (ζει. 45-46), ην ηέρλαζκα κε ην θεξί θαη ε ζρέζε 

ηνπ κε ην πινίν (ζει. 46-49), ε κεηαθνξηθή «ζσξάθηζε» ηνπ 

πινίνπ απέλαληη ζηε θσλή ησλ εηξήλσλ (ζει. 48), ν αξηζκφο 

ησλ εηξήλσλ (ζει. 44-45) θαη ην γλσζηαθφ πεξηερφκελν ηεο 

ππφζρεζήο ηνπο (ζει. 43-44, 49-51).  

 ην θεθάιαην ΗΗΗ αλαιχνληαη ηα δεδνκέλα πνπ παξέρεη ε 

αθήγεζε γηα ην ζηελφ ηεο θχιιαο θαη ηεο Υάξπβδεο θαη 

εηδηθφηεξα ε ηδηφηππε πξνζσπνγξαθηθή απνηχπσζε ηεο 

θχιιαο (ζει. 58-68), ε έλλνηα ηνπ ζηελνχ πεξάζκαηνο ζηελ 

Οδύζζεηα ζε ζχγθξηζε κε αληίζηνηρα πεξάζκαηα πνπ 

καξηπξνχληαη ζε ζρέζε κε ην πξν-νκεξηθφ αξγνλαπηηθφ έπνο 

(ζει. 52-54) θαη ε ηνκή πνπ πξνηείλεη ην επεηζφδην απηφ σο 

πξνο ην ρξφλν ζηελ εμέιημε ηεο Οδύζζεηαο (ζει. 56-58, 68-69)  

 ην θεθάιαην IV εμεηάδνληαη νη γισζζηθέο θαη λνεκαηηθέο 

ακθηζεκίεο πνπ αληρλεχνληαη ζην θείκελν ηεο Οδύζζεηαο σο 

πξνο ηελ απφθαζε γηα ηελ αλαρψξεζε ηνπ Οδπζζέα απφ ηελ 

Ωγπγία (ζει. 78-83, 70-76) θαζψο θαη νη πξαγκαηηζηηθέο (ζει. 

76-78) θαη αθεγεκαηηθέο ζπλέπεηεο απηήο ηεο αλαρψξεζεο 

(ζει. 77-78, 83-85).  

 ην θεθάιαην V πξνηείλνληαη νξηζκέλεο εξκελεπηηθέο 

δηαζηάζεηο πνπ ππεξεηνχλ ηε δνκή ηνπ πνηήκαηνο κε βάζε ην 

ξφιν ηνπ ηζηνχ ζηελ αθεγεκαηηθή εμέιημε ηεο Οδύζζεηαο, ην 

ζηνηρείν ηεο δνθηκαζίαο, ζει. 87-88, ε ιεηηνπξγία ηνπ 

(θάζεηνπ) ηζηνχ επάλσ ζην πινίν θαη ηνπ (νξηδφληηνπ) ηζηνχ 

κεηά ην λαπάγην ηεο Θξηλαθίαο, ζει. 88-92, ην ζεκεηνινγηθφ 

θνξηίν ηεο ιέμεο ἱζηφο ζηε ζεκαζία «θαηάξηη» θαη 

«αξγαιεηφο», ζει. 92-99, ε ζχλδεζε ηνπ ηζηνχ κε ηελ έλλνηα 

ηνπ δφινπ, ζει. 93-97, θαη ηνπ ρξφλνπ, ζει. 93-94, 100-101). 

 

Σν βηβιίν επηρεηξεί λα πξνηείλεη θάπνηεο ιχζεηο ή λέεο πξνζεγγίζεηο 

ζε αλνηθηά ζέκαηα ηεο νκεξηθήο έξεπλαο αμηνπνηψληαο φζν γίλεηαη 
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νπζηαζηηθφηεξα ηα δεδνκέλα κηαο ηδηαίηεξα εθηεηακέλεο 

βηβιηνγξαθίαο.    

 

 

 

4. Δἰρ Ποζειδῶνα, Αζήλα 1997 

 

 

 
 

 

 

Έθδνζε ηξηψλ χκλσλ πξνο ηηκήλ ηνπ Πνζεηδψλα πνπ ζψδνληαη 

απηνχζηνη θαη αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο: ηνπ Οκεξηθνχ 

Όκλνπ Δἰο Πνζεηδῶλα, ηνπ Οξθηθνχ Όκλνπ Πνζεηδῶλνο θαη ηνπ 

χκλνπ Πνζεηδῶλη πνπ παξαδίδεηαη κε ην φλνκα ηνπ Αξίνλνο. Ζ 

έθδνζε πεξηιακβάλεη εηζαγσγή, ην πξσηφηππν αξραίν θείκελν κε 

λενειιεληθή κεηάθξαζε θαη ζεκεηψζεηο. Δηδηθφηεξα: 

 

 Ζ Δηζαγσγή πξαγκαηεχεηαη ηα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηνπο 

αξραίνπο ειιεληθνχο χκλνπο (ζει. 9-11), ηνπο Οκεξηθνχο 

Όκλνπο (ζει. 12-13), ηνπο Οξθηθνχο Όκλνπο (ζει. 14-16), 

ηηο παξαδφζεηο γηα ηνλ Αξίνλα ηνλ Μεζπκλαίν (ζει. 17-20), 

ηε ιαηξεία ηνπ Πνζεηδψλα (ζει. 21-22) θαζψο θαη βαζηθά 

εθδνηηθά θαη βηβιηνγξαθηθά βνεζήκαηα (ζει. 23-24).  

 Οη ζεκεηψζεηο (ζει. 28-32, 36-40, 44-48) εμεηάδνπλ 

γισζζηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ηξηψλ θεηκέλσλ θαζψο θαη 

ζξεζθεηνινγηθά ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επνρή θάζε 

χκλνπ θαη κε ηα ιαηξεπηηθά ζπκθξαδφκελα ζηα νπνία 

εληάζζεηαη.   
 

Ζ ζχληνκε απηή έθδνζε θηινδνμεί λα ζπκβάιεη ζε κηα νπηηθή 

ζπλζεηηθήο εμέηαζεο θαη ακεζφηεξνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ ηξηψλ 

θεηκέλσλ. Οη χκλνη απηνί είλαη νη κφλνη πνπ έρνπλ δηαζσζεί 

αθέξαηνη πξνο ηηκήλ ηνπ Πνζεηδψλα (πκλεηηθφ πεξηερφκελν πξνο ηνλ 
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ίδην ζεφ αιιά φρη κνξθνινγηθή απηνλνκία έρνπλ θαη νη ζηίρνη 551-

564 απφ ηνπο Ἱππεῖο ηνπ Αξηζηνθάλε), έλαλ ζεφ ε ιαηξεία ηνπ 

νπνίνπ, ζε γεληθφηεξν επίπεδν, είλαη δπζαλάινγα επξχηεξε απφ ηηο 

ζσδφκελεο πνηεηηθέο ηεο απνηππψζεηο.  

 

 

 

 

 

5. Όπνιθερ. Ότειρ και αναγνώζειρ μιαρ απιζηοθανικήρ κυμυδίαρ, 

Αζήλα 1997 (επηκέιεηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Α. Σζαθκάθε)   

 

 

 
 

 

 
Δπεηδή δελ πξφθεηηαη γηα ζπγγξαθή αιιά γηα επηκέιεηα ηνπ ηφκνπ (πνπ πξνέθπςε απφ ηε δηνξγάλσζε 

δηεζλνχο εκεξίδαο κε ζέκα ηνπο Όξληζεο ηνπ Αξηζηνθάλε κε ζπλδηνξγαλσηή ηνλ γξάθνληα) κε 

εηδηθφηεξε επηκέξνπο ζπκβνιή ηνπ γξάθνληνο ζην εζσηεξηθφ ηνπ, ην πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ ζα 

παξνπζηαζηεί καδί κε ηελ πεξηγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπκβνιήο ζηελ θαηεγνξία Β αξ. 27.  

 

 

 

 

 

 

6. Γηνγέλνπο Λαεξηίνπ Ιππαξρία, Αζήλα 1999 
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Μνλνγξαθία κε ζέκα ηελ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα θαη ζπάληα 

κλεκνλεπφκελε βηνγξαθία ηεο Κπληθήο θηινζφθνπ Ηππαξρίαο πνπ 

ζψδεηαη ζην έξγν ηνπ Γηνγέλε Λαέξηηνπ. Σν βηβιίν πεξηιακβάλεη 

εηζαγσγή, αξραίν ειιεληθφ θείκελν, λενειιεληθή κεηάθξαζε θαη 

ζεκεηψζεηο. Δηδηθφηεξα: 

 

 ηελ Δηζαγσγή εμεηάδνληαη βαζηθά ζηνηρεία γηα ηε βηνγξαθία 

ζηελ αξραηφηεηα (ζει. 17-25), ην βηνγξαθηθφ έξγν ηνπ Γηνγέλε 

Λαέξηηνπ (ζει. 26-40) θαη ηα ζεκαληηθφηεξα πξφζσπα πνπ 

εθθξάδνπλ ηελ Κπληθή θηινζνθία απφ ηηο πξψηεο αξρέο κέρξη ην 

ηέινο ηεο απηνθξαηνξηθήο επνρήο (ζει. 41-52). 

 Οη ζεκεηψζεηο επηρεηξνχλ λα αλαιχζνπλ φζν γίλεηαη θαιχηεξα ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ καο πξνζθέξεη ν Γηνγέλεο Λαέξηηνο θαη λα 

ζπλδπάζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο κε πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέρνπλ άιια θείκελα ζρεηηθά κε ην πξφζσπν ηεο Ηππαξρίαο 

(ελδεηθηηθά ζει. 66-67, 68-74, 80-86). 

 ηα Παξαξηήκαηα ηνπ βηβιίνπ παξαηίζεληαη ηα θείκελα πνπ 

βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε άληιεζε ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ:  

ζην Παξάξηεκα Α πεξηιακβάλνληαη νη βηνγξαθίεο ηνπ Κξάηεηνο 

(ζπδχγνπ ηεο Ηππαξρίαο, ζει. 89-92), ηνπ Μεηξνθιένπο (αδειθνχ 

ηεο, ζει. 93) θαη ζην Παξάξηεκα Β νη επηζηνιέο πνπ απνδίδνληαη 

ςεπδεπίγξαθα ζηνλ Κξάηεηα (ζει. 98-100) θαη ηνλ Γηνγέλε (ζει. 

100-101) θαη αθνξνχλ ηελ Ηππαξρία 

 

Σν βηβιίν επηρεηξεί λα ζπκβάιεη ζηελ επξχηεξε κειέηε ηεο 

ελδηαθέξνπζαο θαη ηδηφηππεο απηήο βηνγξαθίαο γηα ην κφλν 

γπλαηθείν  πξφζσπν πνπ πεξηιακβάλεη ν Γηνγέλεο Λαέξηηνο ζηελ 

πεξηήγεζε ελλέα αηψλσλ θηινζνθηθνχ ζηνραζκνχ θαη λα πξνβάιεη 
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αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία πνπ ζπλεγνξνχλ ζηε ζέζε φηη ίζσο ε 

θνηλσληθή «ππέξβαζε» ηελ νπνία αληηπξνζσπεχεη ε πεξίπησζε ηεο 

Ηππαξρίαο ζπλδέεηαη κε ηελ ηδηαίηεξε αληηζπκβαηηθφηεηα πνπ 

πξνζδηνξίδεη γεληθφηεξα ην θηινζνθηθφ ξεχκα ησλ Κπληθψλ.  

 

 

 

 

7. Μςθικά θέμαηα με δπαμαηικό πποζυπείο. Μελέηερ για ηην ηπαγυδία 

και ηην κυμυδία, Αζήλα 2000 

 

 

 
 

 

Οη κειέηεο πνπ ζπγθξνηνχλ απηφλ ηνλ ηφκν αθνξνχλ ηέζζεξα δξακαηηθά 

έξγα πνπ αλαθέξνληαη ζην ηέινο θαη ζηηο ζπλέπεηεο ελφο πνιέκνπ 

(πεξζηθνχ, ηξσηθνχ, πεινπνλλεζηαθνχ), είηε απφ ηελ άπνςε ηεο 

ζεκαηνινγίαο ηνπο είηε απφ ηελ άπνςε ηεο ηζηνξηθήο ηνπο ζχλζεζεο. Σα 

έξγα απηά είλαη νη Πέξζεο ηνπ Αηζρχινπ (ζει. 15-26), ν Αίαληαο ηνπ 

νθνθιή (ζει. 27-48), ε Αλδξνκάρε ηνπ Δπξηπίδε (ζει. 49-62) θαη νη 

Βάηξαρνη ηνπ Αξηζηνθάλε (ζει. 63-77).  

 

Κνηλφ πεδίν έξεπλαο ζηα δξάκαηα απηά απνηεινχλ:  

α) ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην δξάκα, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, 

αξζξψλεη έλα ιφγν εμαξηεκέλν απφ ηδηάδνπζεο κπζνγξαθηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο (ζει. 11),  

β) ε ιεηηνπξγία ηεο κπζηθήο αθήγεζεο κέζα ζηελ νπηηθή, ζεαηξηθή 

εθθνξά ηεο (ζει. 12) θαη  

γ) ν ιφγνο (εδψ, κε ηε καζεκαηηθή ζεκαζία) ηεο ζεαηξηθήο 

εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο πξνο ην κπζηθφ αθεγεκαηηθφ 

πεξηερφκελφ ηεο (ζει. 12).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα παξαπάλσ εμεηδηθεχνληαη:  
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 Ωο πξνο ηνπο Πέξζεο, ζηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα 

επηκέξνπο ζεκεία ηεο ηζηνξηθά βησκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο (ηδίσο 

ηεο ζαιακίληαο λαπκαρίαο) θαινχληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

κπζηθά ζήκαηα  

 Ωο πξνο ηνλ Αίαληα, ζηελ ηδηαίηεξα έληνλε δηαθεηκεληθή ζρέζε 

ηνπ δξάκαηνο απηνχ κε ηνλ επηθφ θχθιν θαη ζε νξηζκέλα εηδηθά 

ζέκαηα φπσο ε ηξέια, ε χβξηο, ε έλλνηα ηνπ δφινπ, ε 

κεηαζαλάηηα απνθαηάζηαζε ηεο ηηκήο 

 Ωο πξνο ηελ Αλδξνκάρε, ζηα ζηνηρεία ηεο δνκηθήο θαη 

δξακαηηθήο ελφηεηαο ηνπ έξγνπ πνπ νξίδνληαη –ή αλαθηψληαη- 

θπξίσο κπζνγξαθηθά θαη, ζε κεγάιν βαζκφ, ράξε ζηελ 

«επηθάλεηα» ηεο Θέηηδαο, εκβιεκαηηθήο ελζάξθσζεο ηνπ 

ηξσηθνχ κχζνπ, σο απφ κεραλήο ζεάο 

 Ωο πξνο ηνπο Βαηξάρνπο, ζηελ αλαδήηεζε ηνπ παιαηφηεξνπ 

αζελατθνχ γνήηξνπ κέζα απφ ηελ αλαδήηεζε ελφο λεθξνχ πνηεηή 

ζηνλ Κάησ Κφζκν θαη ζηελ κπζνγξαθηθά πνιπζήκαληε 

θαηάβαζε ηνπ Γηνλχζνπ ζηνλ Άδε έλα ρξφλν πξηλ απφ ην ηέινο 

ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ  

 

 Δλδεηθηηθά ζεκεία ζηα νπνία επηρεηξνχληαη εηδηθφηεξεο ζπκβνιέο ζηελ 

έξεπλα απνηεινχλ, κεηαμχ άιισλ, 

 ε πξνηεηλφκελε εξκελεία ηεο «ἀκηάληνπ» ζαιάζζεο (578) 

ζηνπο Πέξζεο κε βάζε ην επξχηεξν ζεκεηνινγηθφ πιαίζην ηεο 

λαπκαρίαο (ζει. 20-24) 

 ε ζρέζε χβξεσο θαη αζσφηεηαο ζηνλ Αίαληα (ζει. 34-38), ε 

ζνθφθιεηα «θαηαζθεπή» ηεο χβξεσο πνπ βαξαίλεη ηνλ Αίαληα 

(ζει. 35-37), ε δξακαηηθή ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ ζπαζηνχ  

ζην έξγν (ζει. 38-40), ηα «αρίιιεηα» ραξαθηεξηζηηθά ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ θεληξηθνχ ήξσα (ζει. 42), ε ηδηαηηεξφηεηα 

ηνπ δφινπ ηνπ Αίαληα πνπ ζηξέθεηαη απνθιεηζηηθά θαηά ηνπ 

εαπηνχ ηνπ (ζει. 40-42) θαη, ηέινο, ε δνκηθή θαη δξακαηηθή 

ζθνπηκφηεηα ζηε ρξήζε ηνπ ίδηνπ ππνθξηηή ζηνπο ξφινπο 

Αίαληα θαη Σεχθξνπ, απαξαίηεηε ψζηε λα δνζεί ε αίζζεζε 

ελφηεηαο θαη, θπξίσο, λα δηαηεξεζεί δσληαλή ε εηθφλα ηνπ 

θεληξηθνχ ήξσα κέζα απφ ηα παξφκνηα θπζηθά θαη θσλεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην λεθξφ (απφ ην ζη. 865 

θαη έπεηηα) Αίαληα θαη ηνλ δσληαλφ (απφ ην ζηίρν 974 θαη 

έπεηηα) ππεξαζπηζηή ηεο ηηκήο ηνπ (ζει. 42-44) 

 ε έλλνηα ηνπ παηδηνχ θαη ε αξλεηηθή ζεκαηνδφηεζε ησλ 

επηγφλσλ ησλ ηξσηθψλ εξψσλ (Δξκηφλεο, Οξέζηε, 

Νενπηφιεκνπ) ζηελ Αλδξνκάρε (ζει. 55-57), ε ρξήζε ηνπ 

πξνζψπνπ ηεο Θέηηδαο ζηελ απφ κεραλήο θαηαθιείδα  ηνπ 

έξγνπ (ζει. 52-55) θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ απνξξένπλ απφ 

ηελ ιεηηνπξγία κηαο ζεάο πνπ κπζνγξαθηθά «αλνίγεη» θαη 
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δξακαηηθά «θιείλεη» ηνλ ηξσηθφ θχθιν θαη ηεο νπνίαο ε 

πξφλνηα (ζηε κπζηθή αθήγεζε) αθπξψλεηαη ελ δσή θαη (ζην 

ζπγθεθξηκέλν δξάκα) επηθπξψλεηαη κεηά ζάλαηνλ (ζει. 57-59) 

 ην ζέκα ηεο θαηάβαζεο ηνπ Γηνλχζνπ ζηνπο Βαηξάρνπο ζε 

ζρέζε κε ηα κπζηηθηζηηθά ξεχκαηα ζηελ Αζήλα ηεο θιαζηθήο 

επνρήο (ζει. 67-69), ε ζθελνγξαθηθή ρξήζε ηνπ πινίνπ σο 

δξακαηηθνχ ηερλάζκαηνο θαη νη ζπλδειψζεηο ηνπ ζε ζρέζε κε 

ηα Αλζεζηήξηα ησλ νπνίσλ ηειεηνπξγηθά ζηνηρεία παξσδεί 

(ζει. 70-72) θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ηερλάζκαηνο απηνχ σο 

θξηηεξίνπ γηα ηελ (ακθηζβεηνχκελε απφ πνιινχο) παξνπζία 

ησλ βαηξάρσλ επί ζθελήο (ζει. 72-73)       

 

 

 

 

 

8. Γεύηεπη Σοθιζηική. Η πνεςμαηική παπαγυγή ηυν αςηοκπαηοπικών 

σπόνυν, Αζήλα 2002 

 

 

 

 

 

Σν βηβιίν πξνηείλεη κηα επηζθφπεζε ησλ πλεπκαηηθψλ ξεπκάησλ πνπ 

δηακνξθψλνληαη θαηά ηελ απηνθξαηνξηθή πεξίνδν ζηνλ ηνκέα ηεο 

ξεηνξηθήο, ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο παηδείαο θαζψο θαη ηνπ έξγνπ ησλ 

βαζηθφηεξσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. εκαληηθφ ηκήκα ηνπ βηβιίνπ αμηνπνηεί 

πιηθφ πνπ ζπγθεληξψζεθε γηα ηε ζπγγξαθή ησλ ζρεηηθψλ θεθαιαίσλ ζην 

δηδαθηηθφ πιηθφ ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ («Αξραία 

Διιεληθή Φηινινγία», η. 2), θαη, ζπλεπψο, ηα αληίζηνηρα θεθάιαηα απφ ην 

βηβιίν ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ δελ ππνβάιινληαη πξνο 

θξίζε, ελψ ην θεθάιαην γηα ην Γηνγέλε Λαέξηην βαζίδεηαη ζηελ αληίζηνηρε 

ελφηεηα ηεο Δηζαγσγήο ζην δεκνζίεπκα αξ. 5. Σν πιηθφ απηφ 
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δεκνζηεχεηαη αλαζεσξεκέλν θαη εκπινπηηζκέλν κε ηελ πξνζζήθε θαη 

άιισλ εθπξνζψπσλ ηεο επνρήο (εηδηθφηεξα ηνπ Λνπθηαλνχ). Αλ θαη ε 

πξνζέγγηζε πνπ επηρεηξείηαη είλαη πξσηίζησο γξακκαηνινγηθή κε ζηφρν λα 

θαιχςεη έλα θελφ ηεο ειιελφθσλεο βηβιηνγξαθίαο, ππνβάιινληαη ζε 

αξθεηά ζεκεία ηνπ έξγνπ θξηηηθέο θαη εξκελεπηηθέο παξαηεξήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα αληηπξνζσπεπηηθά έξγα ησλ ζπγγξαθέσλ ηεο 

δεχηεξεο ζνθηζηηθήο ηα νπνία θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα (βι. 

ελδεηθηηθά ζει. 32-33, 36-38, 46-47, 74-75, 77-78, 80-83, 85-86), ελψ 

απνηηκάηαη ζπλνιηθφηεξα θαη ε ζπκβνιή ησλ ζπγγξαθέσλ απηψλ ζηνπο 

νπνίνπο ζπγθαηαιέγνληαη ν Γηνλχζηνο ν Αιηθαξλαζζεχο, ν Γίσλ ν 

Πξνχζεο, ν Πινχηαξρνο, ν Μάμηκνο ν Σχξνπ, ν Λνπθηαλφο, ν Αίιηνο 

Αξηζηείδεο, ν Γηνγέλεο Λαέξηηνο θαη ν Φηιφζηξαηνο.  

 

 

 

 

9. Μιμήζειρ ππάξευν. Αθήγηζη και δομή ζηιρ ηπαγυδίερ ηυν κλαζικών 

σπόνυν, Αζήλα 2002 

 

 

 
 

 

ην βηβιίν επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε ησλ ζσδφκελσλ δξακάησλ ηεο 

θιαζηθήο επνρήο κε φζν γίλεηαη πην ζαθή θαη ζχληνκε πεξηγξαθή θαη 

αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο (ζει. 12). Ζ ζπλνπηηθή παξνπζίαζε 

κηαο κπζηθήο αθήγεζεο, είηε νιφθιεξεο είηε ελφο απηφλνκνπ ηκήκαηφο 

ηεο, είλαη, νχησο ή άιισο, κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ θαιείηαη λα 

επηιχζεη ν ηξαγηθφο πνηεηήο φηαλ ζπλζέηεη ην δξάκα, φπσο καξηπξεί 

θαη ε πνηθηιία ησλ αξραίσλ «ππνζέζεσλ» πνπ θαινχληαη λα 

απνηππψζνπλ πεξηιεπηηθά ηηο κπζνγξαθηθέο επηινγέο ησλ ηξαγηθψλ. 

χκθσλα κε ην ζρήκα πνπ πηνζεηείηαη ζην βηβιίν, παξνπζηάδεηαη 

πξψηα ην πεξηερφκελν θάζε δξάκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη 
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ζχληνκνο ζρνιηαζκφο ησλ κπζνγξαθηθψλ επηινγψλ θαη ησλ 

εξκελεπηηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ. ην ζρνιηαζκφ απηφ ζπληίζεληαη, θαηά 

ην δπλαηφλ, νη βαζηθφηεξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία ή ελίνηε πξνηείλνληαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα.  

 

Αλαιπηηθφηεξα:  

 ηελ Δηζαγσγή (ζει. 16-20) ππελζπκίδνληαη ηα βαζηθά ηζηνξηθά 

ζηνηρεία γηα ηε ζχλζεζε ησλ δξακάησλ θαη ηε δηεμαγσγή ησλ 

δξακαηηθψλ αγψλσλ 

 ην πξψην θεθάιαην (Αηζρχινο, ζει. 21-46), κεηά ηα 

βηνγξαθηθά δεδνκέλα πνπ δηαζέηνπκε γηα ηνλ πξψην απφ ηνπο 

ηξεηο ηξαγηθνχο, παξνπζηάδνληαη ηα επηά ζσδφκελα δξάκαηα ηνπ 

Αηζρχινπ κε βάζε ηελ επηθξαηέζηεξε ρξνλνιφγεζή ηνπο, 

ζρνιηάδνληαη ε δνκή θαη νη αθεγεκαηηθέο ηδαηηεξφηεηέο ηνπο, 

παξαηίζεληαη θάπνηα αληηπξνζσπεπηηθά ρσξία ηνπο ζε 

λενειιεληθή απφδνζε, ζηε ζπλέρεηα κλεκνλεχνληαη αθξνζηγψο 

θάπνηα κε ζσδφκελα έξγα θαη, ηέινο, παξαηίζεληαη, ελ είδεη 

επηηνκήο, κεξηθέο αμηνινγηθέο παξαηεξήζεηο. 

 ην δεχηεξν θεθάιαην (νθνθιήο, ζει. 47-82) αθνινπζείηαη 

αλάινγν ζρήκα παξνπζίαζεο ηεο δνκήο ησλ έξγσλ θαη 

παξάζεζεο εξκελεπηηθψλ παξαηεξήζεσλ κε ηξφπν θάπσο 

αλαιπηηθφηεξν, ζχκθσλα θαη κε ηηο αξηζκεηηθά ηζρπξφηεξεο 

βηβιηνγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη γηα ηα έξγα ηνπ 

νθνθιή ζε ζχγθξηζε κε ηνπ Αηζρχινπ 

 ην ηξίην θεθάιαην (Δπξηπίδεο, ζει. 83-132) ην ζρήκα 

παξνπζίαζεο παξακέλεη ην ίδην, ην πιηθφ φκσο είλαη εχινγα 

πινπζηφηεξν αθνχ θαη ηα ζσδφκελα δξάκαηα είλαη ζρεδφλ 

ηξηπιάζηα θαη ε επίδξαζε ηνπ Δπξηπίδε ζηελ εμέιημε ηνπ 

γξακκαηεηαθνχ είδνπο αιιά θαη ηεο απνξξένπζαο ζεαηξηθήο 

γξαθήο ππήξμε, κεηά ην ζάλαηφ ηνπ, εμαηξεηηθά ηζρπξή. Αθφκε, 

ζηα έξγα ηνπ Δπξηπίδε νη απνθιίζεηο ζηε ρξνλνιφγεζε αιιά θαη 

νη εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο είλαη πεξηζζφηεξεο αλάκεζα ζηνπο 

κειεηεηέο, ελψ θαη ηα ζσδφκελα απνζπάζκαηα είλαη αζπγθξίησο 

πεξηζζφηεξα 

 ην ηέηαξην θεθάιαην (αηπξηθφ δξάκα, ζει.133-140) 

παξνπζηάδεηαη κηα επηζθφπεζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ γηα ην 

ζαηπξηθφ δξάκα, ηδίσο εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα έξγα ησλ 

ηξηψλ ηξαγηθψλ (Γηθηπνπιθνί, Ἰζζκηαζηαί, Ἰρλεπηαί θαη, ηνπ 

κφλνπ πιήξνπο ζσδφκελνπ, Κύθισς) 

 ην πέκπην θεθάιαην (Διάζζνλεο ηξαγηθνί, ζει. 141-145) 

κλεκνλεχνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα νλφκαηα απφ ηε ζεκαληηθή, 

απνζπαζκαηηθά ζσδφκελε θαη φρη πάληνηε δίθαηα αμηνινγεκέλε 

παξαγσγή ησλ ππφινηπσλ ηξαγηθψλ πνηεηψλ ηνπ 5
νπ

, 4
νπ

 θαη 3
νπ

 

αηψλα π.Υ. 
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 ην Παξάξηεκα (ζει. 149-186), σο αληίζηημε ζην γεληθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ βηβιίνπ, παξαηίζεληαη ζην πξσηφηππν νη 

αξραίεο ππνζέζεηο γηα ηα ζσδφκελα έξγα ησλ ηξηψλ ηξαγηθψλ. 

  

Γηα ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε ηνπ αλαγλψζηε, ζην ηέινο θάζε θεθαιαίνπ 

πξνηείλεηαη κηα αληηπξνζσπεπηηθή θαηά ην δπλαηφλ επηινγή 

βηβιηνγξαθίαο. Σα θεθάιαηα 1,3,4 θαη 5, δειαδή εθηφο απφ ηελ Δηζαγσγή 

θαη ην θεθάιαην γηα ηνλ νθνθιή, βαζίδνληαη ζε πιηθφ πνπ ζπληάρζεθε 

γηα ηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ 

(Αξραία Διιεληθή θαη Βπδαληηλή Φηινινγία, η. 1) θαη αλακνξθψζεθε γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε έθδνζε (γηα ην ιφγν απηφ ηα αληίζηνηρα θεθάιαηα απφ 

ην βηβιίν ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ δελ ππνβάιινληαη 

πξνο θξίζε). Ζ ζπλζεηηθή θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ θαη νη εξκελεπηηθέο 

παξαηεξήζεηο επηρεηξνχλ λα απνηειέζνπλ κηα ζπκβνιή πνπ δηαθνξνπνηεί 

ην βηβιίν απηφ απφ έλα εγρεηξίδην ή έλα δηδαθηηθφ βνήζεκα θαιχπηνληαο 

ζπγρξφλσο έλα θελφ ζηελ ειιελφθσλε βηβιηνγξαθία.      

 

 

 

 

10.  Ότειρ ηηρ Δλένηρ ζηο έπορ και ζηο δπάμα (Views of Helen in Epic 

and Drama), Αζήλα 2007 

 

 

 

 
 

 

Ζ κνλνγξαθία απηή επηρεηξεί λα θαηαζέζεη θάπνηεο εξκελεπηηθέο 

πξνηάζεηο πνπ αληινχληαη απφ ηα γξακκαηεηαθά είδε ηνπ έπνπο θαη 

ηνπ δξάκαηνο θαη αθνξνχλ έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξφζσπα ηεο 

αξρατθήο κπζνγξαθηθήο παξάδνζεο, ηεο πνηεηηθήο δεκηνπξγίαο ησλ 

αξρατθψλ θαη θιαζηθψλ ρξφλσλ θαη, ηειηθά, ηεο επξσπατθήο 
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πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Παξά ηελ ηεξάζηηα βηβιηνγξαθία πνπ 

θαιείηαη λα δηαπιεχζεη ν κειεηεηήο ηνπ ζέκαηνο, ππάξρνπλ «φςεηο» 

ηεο Διέλεο πνπ παξακέλνπλ σο ηψξα αλεμεξεχλεηεο ή, ηνπιάρηζηνλ, 

αηληγκαηηθέο.  

 

 Ζ πξνζέγγηζε πνπ επηρεηξείηαη πεγάδεη απφ ηελ ηδέα 

(Δηζαγσγηθά εξσηήκαηα, ζει. 14-18) φηη ε ινγνηερληθή 

εθθνξά ηνπ κχζνπ ηεο Διέλεο έρεη λνεηηθή, γλσζηαθή 

αθεηεξία θαη βαζίδεηαη ζε έλαλ ζεσξεηηθφ αμίσκα: ηελ 

απφδνζε ηεο απφιπηεο νκνξθηάο ζε έλα γπλαηθείν πξφζσπν 

(ζπλεπψο ε νκνξθηά ηεο γπλαίθαο απηήο νχηε νξίδεηαη νχηε 

πεξηγξάθεηαη). Οη ζπλέπεηεο ηεο θαηνρήο κηαο ηέηνηαο 

ηδηφηεηαο μεθηλνχλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ην πξφζσπν απηφ 

ηνπνζεηείηαη ζε έλα αθεγεκαηηθφ πιαίζην θαη θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη ηελ πξφζιεςε ηεο ηδηφηεηάο ηεο απφ ηνπο 

άιινπο (εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο) δηαρεηξηζηέο ηεο 

αθήγεζεο.  

 ηε δηαδηθαζία απηή, ε Διέλε θαίλεηαη λα αληαπνθξίλεηαη 

αλεπηηπρψο ζηε δηαρείξηζε ηεο νκνξθηάο αιιά 

απνηειεζκαηηθφηεξα ζηε δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκάησλ θαη 

ησλ ζπλζεθψλ ζηηο νπνίεο ηελ νδεγεί ε θαθή ρξήζε ηεο 

νκνξθηάο. Οη ζπλζήθεο απηέο κπνξεί λα νξίδνληαη κε φξνπο 

πνιηηηθνχο  ή/θαη ζεζκηθνχο (Σν πξφηππν θαη νη πνιηηηθέο θαη 

ζεζκηθέο εθθάλζεηο ηνπ, ζει. 19-21), εθπνξεχνληαη φκσο θαη 

απφ ηνπο κπζνγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιιεη ε 

πνηεηηθή αθήγεζε φπσο απηνί πνπ δηαθνξνπνηνχλ π.ρ. ηα 

δεδνκέλα ηεο θαηαγσγήο ηεο Διέλεο ζηελ Ιιηάδα θαη ζηα 

Κύπξηα (Ζ Λήδα θαη ε Νέκεζε, ζει. 22-24).  

 Ήδε ζηελ ηιηαδηθή Σεηρνζθνπία (Σεηρνζθνπηθά, ζει. 25-30), 

ζηελ πξψηε δειαδή νκεξηθή εκθάληζε ηεο Διέλεο, νξίδνληαη 

ηα δεδνκέλα πνπ ζα ζηεξίμνπλ ηελ ηιηαδηθή πξνζσπνγξαθία 

ηεο. Ζ πξνζσπνγξαθία απηή ζθξαγίδεηαη απφ ηελ ακθίξξνπε 

ζηάζε ηεο απέλαληη ζηνπο δχν θφζκνπο (ηνλ ηξσηθφ θαη ηνλ 

ειιεληθφ) πνπ ηελ δηεθδηθνχλ, απφ ην ζέκα ηεο «θπγήο» ηεο 

Διέλεο θαη απφ ην εξψηεκα ηεο «ελνρήο» ηεο (Απηνθαηεγνξία 

θαη αζσφηεηα, ζει. 31-37), εξψηεκα ελ πνιινίο 

παξαπιαλεηηθφ.  

 Ηδηαίηεξε ζεκαζία απνδίδεηαη ζην επεηζφδην ηεο νδπζζεηαθήο 

θσλνκηκίαο ηεο Διέλεο (Οδπζζεηαθνί θαη θσλνκηκηθνί 

αλαγλσξηζκνί, ζει. 33-37) πνπ παξά ηηο πνηθίιεο σο ηψξα 

εξκελείεο, απνηειεί αλνηθηφ εξκελεπηηθφ πξφβιεκα. Σν 

επεηζφδην απηφ εληάζζεηαη ζην επξχηεξν ζέκα ηνπ 

αλαγλσξηζκνχ, νπηηθνχ ή αθνπζηηθνχ, πνπ ζπλδέεηαη 

γεληθφηεξα κε ηελ Διέλε (αλαγλσξηζκφο ησλ Διιήλσλ εξψσλ 

ζηελ Σεηρνζθνπία, αλαγλσξηζκφο ηνπ Σειέκαρνπ, 
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αλαγλσξηζκφο ηνπ Οδπζζέα ζηελ Σξνία,) θαη ζηε ζρέζε 

ιαλζάλνληνο αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζηνλ Οδπζζέα θαη ζηελ 

Διέλε, αθνχ ε δξάζε ηνπ ελφο αθπξψλεη νπζηαζηηθά ηε δξάζε 

ηεο άιιεο. ηελ Οδύζζεηα (φπνπ ε άισζε ηεο Σξνίαο είλαη 

δεδνκέλε) εληνπίδεηαη ζαθέζηεξα επίζεο έλα γεληθφηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ πξνζσπνγξάθεζε ηεο Διέλεο: φηαλ 

είλαη ζηελ Σξνία είλαη ε Διέλε «ηεο πάξηεο», φηαλ είλαη ζηε 

πάξηε είλαη ε Διέλε «ηεο Σξνίαο».  

 Με ην νδπζζεηαθφ επεηζφδην ηεο θσλνκηκίαο ζπλαξηάηαη 

ηέινο θαη ε ηδηφηππε ζρέζε ηεο Διέλεο κε ην ζέκα ηνπ αιφγνπ 

(΄Ηππνη (ζπζηαζζέληεο θαη δνχξεηνη), ζει. 38-51). Σν ηέρλαζκα 

ηνπ δνχξεηνπ ίππνπ θαη ε αθήγεζε ηνπ Παπζαλία γηα ηε ζπζία 

αιφγνπ ζηνλ φξθν ησλ κλεζηήξσλ ηεο Διέλεο ζπλεμεηάδνληαη 

κε βάζε ηα δεδνκέλα γηα ηηο ζπζίεο αιφγσλ θαηά ηε 

κπθελατθή θαη ηελ αξρατθή επνρή, ηηο ζρεηηθέο καξηπξίεο ηεο 

Ιιηάδαο, ηνπ Πνιχβηνπ θαη ηνπ Σίκαηνπ θαη ηείλνπλ λα 

επηβεβαηψζνπλ ηε ζθέςε φηη ε αθήγεζε γηα ην δνχξεην ίππν 

θαη ε αθήγεζε γηα ηε ζπζία αιφγνπ ζηνλ φξθν ησλ 

κλεζηήξσλ ηεο Διέλεο ζπλδένληαη αηηηνινγηθά ζηελ κεηά ηνλ 

κεξν ινγνηερλία, ελψ είλαη πηζαλφ θαη ε νκεξηθή εθδνρή γηα 

ην δνχξεην ίππν λα παξαπέκπεη ζηε κπζηθή εθδνρή γηα ηε 

ζπζία αιφγνπ ζηνλ φξθν ησλ κλεζηήξσλ, αθνχ ε κπζηθή απηή 

εθδνρή κπνξνχζε λα είλαη πξν-νκεξηθή˙ απηφ ζα εμεγνχζε 

θαιχηεξα θαη ηελ εκπινθή ηεο Διέλεο ζην νδπζζεηαθφ 

επεηζφδην ηεο θσλνκηκίαο πνπ, σο γλσζηφλ, εθηπιίζζεηαη 

κπξνζηά ζην δνχξεην ίππν.  

 ε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο νκεξηθέο εκθαλίζεηο ηεο Διέλεο, ε 

ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ ηιηαδηθφ ζξήλν γηα ηνλ Έθηνξα, ζέκα 

ζπρλφ ζηελ νκεξηθή βηβιηνγξαθία, ζέηεη κηα ζεηξά 

πξνβιεκάησλ πνπ εμεηάδνληαη ζηα θεθάιαηα «Ηιηαδηθνί 

ζξήλνη» (ζει. 52-59), «Ανηδνί θαη εμάξρνληεο» (ζει. 60-62), 

«Σξία» (ζει. 63-66) θαη «Σειεηνπξγηθά, αθεγεκαηηθά 

ππεξβαηηθά δάθξπα» (ζει. 67-69). ηα θεθάιαηα απηά 

αλαιχνληαη: ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο θαχζεο-ηαθήο ηνπ 

Έθηνξα (ζει.54-57), ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο ηέιεζεο ηαθηθψλ 

εζίκσλ απφ ην ηιηαδηθφ ειιεληθφ ζηξαηφπεδν αθνχ ην εθηφο 

πφιεσο εθζηξαηεπηηθφ πιαίζην επηβάιιεη ππνθαηάζηαηεο 

κνξθέο ηνπ θνηλσληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ (58-59), ν ξφινο 

ησλ ανηδψλ ζην ζξήλν  θαη ε ππνθαηάζηαζε απηνχ ηνπ ξφινπ 

απφ ηηο γπλαίθεο (Αλδξνκάρε, Δθάβε, Διέλε) πνπ εθθέξνπλ 

ην γφν (ζει. 60-62). Δμεηάδεηαη αθφκε ην πνιιαπιά ηξηαδηθφ 

ζρήκα ηνπ ζξήλνπ ζε ζρέζε κε ηε γεληθφηεξε ηξηκεξή δηάηαμε 

ησλ αθεγεκαηηθψλ θαη πθνινγηθψλ νκεξηθψλ δεδνκέλσλ 

(ζει. 63-66) θαη ηελ ππέξβαζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ 

ζξήλνπ απφ ηελ Διέλε παξάιιεια κε ηε γεληθφηεξε ππέξβαζε 
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θάζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ (ζπδπγηθνχ, κεηξηθνχ, πνιηηηθνχ, 

θνηλσληθνχ) πνπ ζπλδέεηαη γεληθφηεξα κε ηελ Διέλε ζην 

νκεξηθφ έπνο θαη, πηζαλφηαηα, ζην πξν-νκεξηθφ κπζηθφ 

πιαίζην, αθνχ θαη ζηα δχν ε δξάζε βαζίδεηαη ζηε ζεσξεηηθή 

παξαδνρή ηεο απφιπηεο νκνξθηάο θαη ζηελ εληφο αθήγεζεο 

πξφζιεςή ηεο (ζει. 67-69).  

 Σν ζέκα ηεο πξφζιεςεο ηεο επηθήο Διέλεο (θαη, 

ζπλνιηθφηεξα, ηνπ κχζνπ ηεο Διέλεο) απφ ην δξάκα 

απαζρνιεί ηα ππφινηπα θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ 

(«Παιηλσδνπκέλε, ηξαγσδνπκέλε, ξεηνξεπνκέλε», 

«Δπηζηήζηα ζπγγλψκε», «Αλαίξεζε αλαγλσξηζκψλ, εηδψισλ, 

ελνρψλ», «Οξέζηεηνο ζάλαηνο, νξηζηηθφο απαζαλαηηζκφο») 

θαη ζπλδέεηαη κε ηελ παξνπζία ηεο ζηνλ επηθφ θχθιν θαη ζηελ 

πνίεζε ηνπ ηεζίρνξνπ (ζην κέηξν πνπ ε εθδνρή ηνπ εηδψινπ 

ηεο Διέλεο πηζηψλεηαη ζε απηφλ). Γηαρσξίδνληαη πξψηα νη 

έλλνηεο «θαηεγνξία» θαη «ελνρή» σο πξνο ην γεγνλφο φηη ε 

δεχηεξε πξνυπνζέηεη κηα παξεπφκελε ηηκσξία ε νπνία, ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Διέλεο, εθθξάδεηαη κφλν δπλεηηθά θαη κφλν 

ζην δξάκα, ίζσο ππφ ηελ επίδξαζε ηεο ζχγρξνλεο κε ην 

δξάκα δηθαληθήο ξεηνξείαο θαη πξαθηηθήο˙ εμεηάδνληαη ζηε 

ζπλέρεηα ν αγψλαο ιφγσλ Δθάβεο-Διέλεο ζηηο Σξσάδεο ζε 

ζρέζε κε ην ζξήλν ηεο Διέλεο ζηελ Ιιηάδα, θαζψο θαη ην ζέκα 

ηεο νκνξθηάο θαη ηεο αηρκαισζίαο (ζει. 69-74). Αλαιχεηαη 

έπεηηα ζπλνπηηθά ε αθήγεζε γηα ηελ απνθάιπςε ηνπ ζηήζνπο 

ηεο Διέλεο σο κέζνπ γηα ηελ απφζπαζε ζπγγλψκεο απφ ηνλ 

Μελέιαν (Δπξ. Αλδξνκ. 630, ζρ. Αξηζηνθ. Λπζ. 155) θαη ε 

ζξπινχκελε αλαδξνκή ηνπ ζέκαηνο απηνχ ζηνλ επηθφ θχθιν 

πνπ δελ θαίλεηαη λα επζηαζεί, νχηε θαίλεηαη ζπκβαηφ κε ην 

έπνο θαη ίζσο αθνξά νκφζεκα πνηήκαηα ηνπ ηεζίρνξνπ θαη 

φρη ησλ επηθψλ πνηεηψλ.  

 Ζ επξηπίδεηα εθδνρή ηνπ εηδψινπ ηεο Διέλεο φπσο 

αλαπηχζζεηαη ζηελ νκψλπκε ηξαγσδία θαίλεηαη λα αληιεί 

απφ ηα Κύπξηα ηε βαζηθή ηδέα ηνπ ηξσηθνχ πνιέκνπ σο κέζνπ 

αλαθνχθηζεο ηεο Γεο απφ ην βάξνο ησλ αλζξψπσλ θαη λα 

αλαζέηεη ζην είδσιν ηεο Διέλεο λα αζσψζεη ην πξφηππφ ηνπ 

φρη κφλν απφ ηελ επζχλε ησλ λεθξψλ ηνπ ηξσηθνχ πνιέκνπ 

αιιά θαη απφ ηελ θαηεγνξία ηεο κνηρείαο, αθνχ εμαξρήο ην 

είδσιν απνρσξεί κε ηνλ Πάξε θαη ην πξφηππν κεηαθέξεηαη 

ζηελ Αίγππην. Ωο πξνο ηελ νκεξηθή Διέλε, ην δξάκα απηφ 

κεηαιιάζζεη θαη, ππφ κία έλλνηα, αλαηξεί ην ζέκα ηνπ 

αλαγλσξηζκνχ, ραξαθηεξηζηηθφ, φπσο είδακε, θαη ηεο 

ηιηαδηθήο θαη ηεο νδπζζεηαθήο εηθφλαο ηεο θαη πξνβάιιεη 

εκθαλέζηεξα έλα άιιν κπζνγξαθηθφ ζηνηρείν ηεο 

πξνζσπνγξαθίαο ηεο Διέλεο, ηε ζπλερή επηζπκία ηεο λα 
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βξεζεί ζε έλα κέξνο δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν ζην νπνίν 

βξίζθεηαη, είηε απηφ είλαη ε πάξηε, είηε ε Σξνία είηε ε 

Αίγππηνο (ζει. 69-3). 

 Σέινο, ζηνλ Οξέζηε ηνπ Δπξηπίδε ε Διέλε αλαγθάδεηαη λα 

αληηκεησπίζεη θαηά πξφζσπν ην κίζνο ηεο Ζιέθηξαο θαη ηνπ 

Οξέζηε –κε ηνπο νπνίνπο κνηξάδεηαη θαηά παξάδνμε εηξσλεία 

ηνλ θίλδπλν ηνπ ιηζνβνιηζκνχ- θαη, αθφκε, λα αληηκεησπίζεη 

κφλε ηνλ θίλδπλν κηαο ελ δπλάκεη δνινθνλίαο ηεο ηελ νπνίαλ 

επηρεηξνχλ  ν Οξέζηεο κε ηνλ Ππιάδε εηζάγνληαο κηα 

κπζνγξαθηθή απφθιηζε πνπ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ 

θαηαδηθαζκέλε λα κελ ηειεζθνξήζεη αθεγεκαηηθά. Με ηνλ 

επαθφινπζν απαζαλαηηζκφ ηεο Διέλεο,  πνπ ηελ αλάγεη ζε 

πξνζηάηηδα ησλ πινίσλ θαη ησλ πιεφλησλ θαη φρη πηα ζε αηηία 

θαηαζηξνθήο ηνπο, ε ίδηα δηαηεξεί ηνλ επνπηηθφ ξφιν πνπ ηεο 

είρε αλαηεζεί ζηελ ηιηαδηθή Σεηρνζθνπία θαη απνκαθξχλεηαη 

νξηζηηθά απφ ην νπηηθφ πεδίν ησλ αλζξψπσλ πνπ ηελ 

θαηεγνξνχλ˙ ε ηδέα φηη ε θαηεγνξία πξνο ηελ Διέλε αλαηξεί 

ηε ζέαζή ηεο φπσο θαη ε αληίζηξνθε ζπλζήθε, φηη ε ζέαζή 

ηεο αλαηξεί ηελ θαηεγνξία, ηείλνπλ λα δηαζηαπξσζνχλ, 

ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, κε ηελ αλεθδνηνινγηθή ξήζε γηα 

ηνλ ηεζίρνξν πνπ έραζε ηελ φξαζή ηνπ φηαλ θαηεγφξεζε ηελ 

Διέλε θαη ηελ μαλαβξήθε κε ηελ αλαίξεζε ηεο θαηεγνξίαο. Ζ 

ζέαζε ηεο Διέλεο αλάγεηαη έηζη ζε ζεκαίλνπζα παξάκεηξν 

ηνπ κχζνπ ηεο αθνχ, θαηά ηνλ Ζζίνδν (Ηνίεο, απ. 199, 2-3), ν 

Μελέιανο πνπ θέξδηζε, σο ζχδπγφο ηεο, ηελ αζαλαζία (Οδ. δ 

561-569) ζέιεζε λα παληξεπηεί ηελ Διέλε ρσξίο λα ηελ δεη, 

αθνχγνληαο κφλνλ ηα ιφγηα ησλ άιισλ γηα εθείλε (ζει. 84-

90).                           

 

Σν βηβιίν επηρεηξεί λα ζπκβάιεη ζε κηα ζπλνιηθή ζεψξεζε ηεο 

απνηχπσζεο ηνπ κχζνπ ηεο Διέλεο ζην έπνο θαη ζην δξάκα 

επηκέλνληαο ζε ζεκεία πνπ δελ έρνπλ θαιπθζεί εξκελεπηηθά ή δελ 

έρνπλ δερζεί ηειεζίδηθεο εξκελείεο. Ζ δίγισζζε έθδνζε επηρεηξεί λα 

δηεπθνιχλεη έλαλ πην αλνηθηφ επηζηεκνληθφ δηάινγν.   
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11.   Ομηπικά Δπιγπάμμαηα. Διζαγυγή, μεηάθπαζη, ζσόλια, Αζήλα 2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σα Οκεξηθά Δπηγξάκκαηα, ζχληνκα σο επί ην πιείζηνλ πνηήκαηα 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ζσδφκελνπο Βίνπο ηνπ Οκήξνπ (εηδηθά 

ζηνλ ςεπδν-εξνδφηεην), θέξνληαη σο ad hoc πνηεηηθέο ζπλζέζεηο ηνπ 

Οκήξνπ εκπλεπζκέλεο απφ ζπγθεθξηκέλα επεηζφδηα ηεο εηθαδφκελεο 

δσήο ηνπ. Ζ παξνχζα έθδνζε επηρεηξεί λα θσηίζεη πεξηζζφηεξν ηα 

επηγξάκκαηα απηά πνπ έκεηλαλ, ππφ κηα έλλνηα, ζην πεξηζψξην ηεο 

εθδνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπρλά δειψλνπλ κε ην πεξηερφκελφ 

ηνπο ηελ ηερλεηή έληαμή ηνπο ζηα βηνγξαθηθά ζπκθξαδφκελα ζηα 

νπνία θηινμελνχληαη. ηφρνο ηεο έθδνζεο είλαη αθφκε λα εμεηάζεη 

ηελ εξκελεπηηθή εκβέιεηα ησλ Δπηγξακκάησλ θαη λα εμεξεπλήζεη 

ηελ ελδερφκελε εζσηεξηθή πνηεηηθή ηνπο. 

 

 Ζ Δηζαγσγή ηνπ βηβιίνπ παξνπζηάδεη ηηο πεγέο πνπ ζψδνπλ ηα 

Δπηγξάκκαηα, ην πεξηερφκελν ηνπ ςεπδν-εξνδφηεηνπ βίνπ ηνπ 

Οκήξνπ πνπ απνηειεί ηελ πιεξέζηεξε πεγή, ζπλνπηηθή 

έθζεζε ηεο ζχλζεζεο ηνπ επηθνχ θχθινπ θαη έλα ζχληνκν 

δηάγξακκα ηεο ηζηνξίαο ηνπ νκεξηθνχ θεηκέλνπ θαηά ηελ 

αξραηφηεηα θαη ηα λεφηεξα ρξφληα, ψζηε λα δηαθαλεί ε ζρέζε 

ησλ νκεξνινγηθψλ απηψλ δεδνκέλσλ κε ην πεξηερφκελν ησλ 

Οκεξηθψλ Δπηγξακκάησλ. 

 Σν Δθδνηηθφ Τπφκλεκα επηζεκαίλεη ηηο βαζηθέο εθδφζεηο πνπ 

πεξηέιαβαλ ηα Οκεξηθά Δπηγξάκκαηα απφ ην 1806 έσο ην 

2003. 
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 Ζ εμέηαζε ησλ 16 Δπηγξακκάησλ γίλεηαη κε ηελ παξάζεζε 

ηνπ αξραηνειιεληθνχ θεηκέλνπ θάζε Δπηγξάκκαηνο πξψηα, ηεο 

λενειιεληθήο απφδνζήο ηνπ ακέζσο έπεηηα θαη ζπλνιηθά ησλ 

ζεκεηψζεσλ ζηε ζπλέρεηα. Οη ζεκεηψζεηο αηηηνινγνχλ ηε 

κνξθή ηνπ θεηκέλνπ θαη ηελ επηινγή δηαθφξσλ γξαθψλ πνπ 

πξνηηκήζεθαλ, θαηαγξάθνπλ ηελ πξαγκάηεπζε ησλ επηκέξνπο 

πξνβιεκάησλ (θεηκεληθψλ, εξκελεπηηθψλ ή άιισλ) απφ ηελ 

πξνγελέζηεξε βηβιηνγξαθία θαη θαηαζέηνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπ 

ζπγγξαθέα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ 

πνπ δελ έρνπλ ηεζεί ή απαληεζεί ηθαλνπνηεηηθά. Ηδηαίηεξε 

έκθαζε δίδεηαη ζηελ αλάδεημε κηαο εζσηεξηθήο πνηεηηθήο πνπ 

απνηειεί θαη ηνλ ζπλεθηηθφ ηζηφ φισλ ησλ Δπηγξακκάησλ 

αλεμάξηεηα απφ ηελ εηεξφηεηά ηνπο ή ηελ πξαγκαηηζηηθή 

εμάξηεζή ηνπο απφ ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα ηνπ ςεπδν-

εξνδφηεηνπ βίνπ˙ έκθαζε δίδεηαη αθφκε ζην «πνξηξαίην» ηνπ 

Οκήξνπ πνπ επηρεηξνχλ λα ζπλζέζνπλ πξνβάιινληαο ζην 

πξφζσπφ ηνπ έλα ζπκθπξκφ πνηεηηθήο ηδηνθπίαο θαη καληηθήο 

δηνξαηηθφηεηαο, θαζψο θαη ζηε δηαθεηκεληθή ζρέζε ησλ 

Δπηγξακκάησλ κε γεγνλφηα θαη αθεγήζεηο ησλ δχν 

ζσδφκελσλ νκεξηθψλ επψλ.   

 
 
 
 
 

12. Light and Darkness in Ancient Greek Myth and Religion, Lanham 

2010 (επηκέιεηα ζε ζπλεξγαζία κε ηηο O. Levaniouk, Δ. Καξαθάληδα) 

 

 

 

Δπηκέιεηα ηνπ βηβιίνπ πνπ πξνέθπςε απφ ην Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα 

Light and Darkness in Ancient Greek and Roman Mythology and Religion 

(Πάηξα 6-9.7.2007) κε εηδηθφηεξε επηκέξνπο ζπκβνιή ηνπ γξάθνληνο ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ. Σν πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ παξνπζηάδεηαη καδί κε ηελ 

πεξηγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπκβνιήο ζηελ θαηεγνξία Β αξ. 43.  
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Β. ΑΡΘΡΑ Δ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ, ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΩΝ, 

ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ 

 

 

 

13.  «Κηβσηόο: une approche. L‟idée de l‟arche dans la mythologie 

hellénique» ζην Tropis 2, Πξαθηηθά ηνπ 2
νπ

 Γηεζλνύο πκπνζίνπ 

Ναππεγηθήο ζηελ Αξραηόηεηα, 26-30.8.1987, 101-110 

 

Βαζίδεηαη ζηελ αλαθνίλσζε πνπ έγηλε ζην 2
ν
 Γηεζλέο πκπφζην 

Ναππεγηθήο ζηελ Αξραηφηεηα, Γειθνί, 26-30.8.1987. Παξνπζηάδνληαη νη 

αθεγήζεηο γηα ηνλ θαηαθιπζκφ θαη ηελ θηβσηφ ζηηο καξηπξίεο πνπ 

δηαζέηνπκε ζρεηηθά κε ηε ζνπκεξηαθή, ηε βαβπισληαθή θαη ηελ εβξατθή 

εθδνρή, ε ζρέζε ηνπο κε αλάινγεο ειιεληθέο αθεγήζεηο, νη βαζηθέο πεγέο 

θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ειιεληθψλ δηεγήζεσλ θαη ε ζεκαζία ηεο 

«θηβσηνχ» θαη ηεο «ιάξλαθνο» ζηα θείκελα θαη ζε νξηζκέλεο 

αγγεηνγξαθηθέο απεηθνλίζεηο. 

 

 

 

14. «Οη εηξήλεο», Γηαβάδσ, 16.9.1987 (ηεχρνο αθηεξσκέλν ζηνλ 

κεξν), 39-46 

 

Αλαιχεηαη ε νκεξηθή εθδνρή ηνπ επεηζνδίνπ ησλ εηξήλσλ θαη ηα 

κπζνγξαθηθά θαη εξκελεπηηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε απηήλ ηελ 

εθδνρή.  

 
Σν πιηθφ ηνπ άξζξνπ ζε ειαθξψο αλαζεσξεκέλε κνξθή έρεη πεξηιεθζεί ζην 

δεκνζίεπκα 3 (θεθάιαηα 2 θαη 5) 

 

 

 

15. «Ο κύζνο ηεο Θέηηδαο», Φηιόινγνο, Ηνχληνο 1987, 142-155 

 

Μειέηε ησλ θηινινγηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε Θέηηδα, ν 

ξφινο ηεο Θέηηδαο ζην πιέγκα ησλ ζρεηηθψλ κπζνινγηθψλ αθεγήζεσλ, ε 

ζρέζε ηεο κε ην ζέκα ηνπ ὠθπκώξνπ Ἀρηιιέσο θαη ε αλάγλσζε ηνπ 

κχζνπ ηεο σο πξνο ηηο έλλνηεο ηεο θπθιηθφηεηαο θαη ηνπ ρξφλνπ. 
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16. « Le mât du navire. Réalité et imaginaire en Grèce ancienne», 

Tropis 3, Πξαθηηθά ηνπ 3
νπ

 Γηεζλνχο πκπνζίνπ Ναππεγηθήο ζηελ 

Αξραηφηεηα, Αζήλα 1989, 123-134 

 

Μειεηάηαη ν ἱζηόο σο ηκήκα ηνπ πινίνπ αιιά θαη σο επξχηεξε γισζζηθή 

θαη ελλνηνινγηθή νληφηεηα ζηα θείκελα ηεο αξρατθήο πνίεζεο, ε ζχλδεζε 

ηνπ ηζηνχ (θπξηνιεθηηθή θαη κεηαθνξηθή) κε ηηο πνηθίιεο δηαζηάζεηο ηεο 

δσήο ζηελ αξραία ειιεληθή πφιε θαη εμεηάδεηαη ε εξκελεπηηθή 

ακθηζεκία ηνπ σο πξνο ηε λαπηηθή θαη ηελ πθαληηθή δξαζηεξηφηεηα 

(=θαηάξηη, αξγαιεηφο) θαζψο θαη ε έθθξαζε απηήο ηεο ακθηζεκίαο 

εηδηθφηεξα ζηε δνκή  ηεο Οδύζζεηαο. 

 
Σν πιηθφ ηνπ άξζξνπ ζε ειαθξψο αλαζεσξεκέλε κνξθή έρεη πεξηιεθζεί ζην 

δεκνζίεπκα 3 (θεθάιαην 5)     
 

 

 

17. «The Spell of Orpheus», Metis VI, 1-2 (1991), 205-222 

 

Αλαιχνληαη βαζηθά ζεκεία ηνπ κχζνπ ηνπ Οξθέα, ε παξνπζία ηνπ ζηα 

θείκελα ηεο αξρατθήο επνρήο, ε θαηάβαζε ζηνλ Άδε, ην αίηην ηεο 

θαηάβαζεο, ην κπζηθφ πξφζσπν ηεο Δπξπδίθεο, ε επηιεθηηθή ζρέζε ηνπ 

νξθηζκνχ κε ηνλ δηνλπζηαθφ κχζν, ε έλλνηα ηεο ιεπθφηεηαο θαη ηεο 

παηδηθφηεηαο ζηελ νξθηθή ζξεζθεπηηθή θίλεζε.   

 

 

 

18. «Σν ζηελό ηεο θύιιαο θαη ν Οδπζζέαο. Δξκελεπηηθή πξνζέγγηζε 

ζην θείκελν ηεο Οδύζζειαρ», Αξραηνινγία 38 (1991), 50-57 

 

Δμεηάδεηαη ε νδπζζεηαθή εθδνρή ηνπ πεξάζκαηνο απφ ηε θχιια θαη ηε 

Υάξπβδε σο ηππηθφ θαη ζπγρξφλσο λεσηεξηθφ ζηνηρείν δηάβαζεο ζηελνχ, 

ε ζρέζε κε ην ηαμίδη ηεο Αξγψο, ε έλλνηα ηνπ δηηηνχ θηλδχλνπ θαη ε 

δεχηεξε δηάβαζε ηνπ ζηελνχ απφ ηνλ Οδπζζέα, ε γισζζηθή απνηχπσζε 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θχιιαο, ε έλλνηα ηνπ «θχινπ»θαη ηεο 

«ειηθίαο» ζηελ πεξηγξαθή απηή θαη ε έληαμε ηνπ επεηζνδίνπ ζηνλ 

νδπζζεηαθφ ρψξν θαη ρξφλν.     
 
Σν πιηθφ ηνπ άξζξνπ ζε ειαθξψο αλαζεσξεκέλε κνξθή έρεη πεξηιεθζεί ζην 

δεκνζίεπκα 3 (θεθάιαην 3) 
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19. «Kéleuste, aulète, triéraulète. Son musical et manoeuvres de 

bateaux», Tropis 4, Πξαθηηθά ηνπ 4
νπ

 Γηεζλνχο πκπφζίνπ Ναππεγηθήο 

ζηελ Αξραηφηεηα, Αζήλα 1991, 5-17 

 

Δμεηάδεηαη ν ξφινο ηνπ θειεπζηή θαη ηνπ απιεηή ζηα πινία φπσο 

δηαθαίλεηαη ζηα θείκελα ζε θπξηνιεθηηθή θαη κεηαθνξηθή ζεκαζία, ε 

ρξήζε ηνπ ξπζκνχ θαη ηνπ κέινπο ζηε λαπζηπιντα θαη ζηελ θσπειαζία, ε 

«ηδηφηεηα» θαη ην «επάγγεικα» ηνπ θειεπζηή θαη ηνπ ηξηεξαχιε.  

 

 

 

20. «Ὄξγηα ἀπόξξεηα. Quelques remarques sur les rites des 

Plyntéries», Kernos 5 (1992), 27-39  

 

Σν δεκνζίεπκα αλαιχεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θαηαγξάθνπλ νη γξαπηέο 

καξηπξίεο γηα ηα Πιπληήξηα (θαη ηα Καιιπληήξηα), ηειεηέο γηα ηηο νπνίεο 

δηαζέηνπκε ειάρηζηε βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε, εμεηάδεη ηελ έλλνηα ησλ 

απαγνξεπηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα Πιπληήξηα θαζψο θαη ηα 

ηζηνξηθά θαη κπζηθά δεδνκέλα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ηειεηή ησλ 

Πιπληεξίσλ θαη ειέγρεη ηε βαζηκφηεηα ησλ καξηπξηψλ απηψλ ζε ζρέζε κε 

ηελ πνκπή θαη ην ινπηξφ ηνπ αγάικαηνο ηεο Αζελάο ζηε ζάιαζζα. 

 

 

 

21. «Poseidon Erechtheus and Erechtheis Thalassa» ζην ηφκν Ancient 

Greek Cult Practice from the Epigraphical Evidence, Stockholm 1994, 

123-130 

 

Σν δεκνζίεπκα απηφ επηρεηξεί λα θσηίζεη ηηο επηγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ ηδηφηππε ιαηξεπηηθή ζχιιεςε ηνπ Πνζεηδψλα Δξερζέα θαη ζπλδένπλ 

δχν πξφζσπα κε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ αζελατθή ιαηξεία. Αλαιχνληαη: ε 

ζρέζε ησλ επηγξαθψλ κε ηα θηινινγηθά θαη ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη ηηο 

ιαηξείεο ηνπ Δξερζείνπ, ε αληίιεςε γηα ηελ ἐξερζείδα ζάιαζζα ζηελ 

Αθξφπνιε θαη ε εξκελεία ηεο, ηα δεδνκέλα πνπ καο νδεγνχλ ζηε 

ρξνλνιφγεζε απηήο ηεο ιαηξείαο, θαζψο θαη ε ζρέζε ηνπ Πνζεηδψλα, ηνπ 

Δξερζέα θαη ηνπ Πνζεηδψλα-Δξερζέα κε ηελ ηζηνξία θαη ηελ ηδενινγία ηεο 

Αζήλαο ησλ θιαζηθψλ ρξφλσλ.  

 
 

 

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

 

Μειεηάηαη ην επεηζφδην ηνπ Αηφινπ θαη ε ελ κέξεη ππνηηκεκέλε ζέζε ηνπ 

ζηε δνκή ηεο Οδύζζεηαο. Δπηζεκαίλνληαη ηα ζηνηρεία ηεο πξναλαγγειίαο 
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θαη ηεο κηθξνγξαθίαο πνπ αληρλεχνληαη ζην επεηζφδην ηνπ Αηφινπ ζε 

ζρέζε κε κείδνλα ζέκαηα ηεο Οδύζζεηαο, ην ζέκα ηεο θηινμελίαο ηνπ 

Αηφινπ πνπ εγθηβσηίδεηαη ζην κείδνλ ζέκα ηεο θηινμελίαο ηνπ Αιθίλννπ, ε 

έλλνηα ηνπ αζθνχ θαη ε επξχηεξε ζεκεηνινγία ηνπ θαη ην ζέκα ησλ 

επαλαιακβαλφκελσλ αλαρσξήζεσλ απφ ην ίδην ζεκείν, θαζνξηζηηθή 

ηδηαηηεξφηεηα ηνπ νδπζζεηαθνχ λφζηνπ. 

 
Σν πιηθφ ηνπ άξζξνπ έρεη πεξηιεθζεί ζην δεκνζίεπκα 3 (θεθάιαην 1) 
 

 

 

23. «Λίλνλ Καξπάζηνλ. Mystère et réalité», Travaux de la Maison de 

l’Orient 25 (1996), 61-67 

 

Σν δεκνζίεπκα εμεηάδεη ηελ πξνέιεπζε ηνπ πιηθνχ απφ ηελ νπνία ήηαλ 

θαηαζθεπαζκέλε ε «ζξπαιιίο» ηεο ιπρλίαο ηεο Αζελάο ζην Δξερζείν κε 

βάζε ηηο καξηπξίεο ηνπ Παπζαλία. Αλαιχνληαη νη πεγέο πνπ ζπλδένπλ ην 

πιηθφ απηφ κε ηελ θππξηαθή Καξπαζία θαη ηηο ίλεο ακηάληνπ θαζψο θαη ην 

ηδενινγηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην ηεο επνρήο πνπ επηβάιιεη ηε ζχλδεζε 

ηεο Κχπξνπ κε ηελ αζελατθή Αθξφπνιε.   

 

 

 

24. «Le départ de l‟île de Calypso. Quelques remarques sur le texte de 

l‟Odyssée», Kernos 9 (1996), 271-279 

 

ην δεκνζίεπκα επηρεηξείηαη κία αλαιπηηθή εμέηαζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο 

ξαςσδίαο ε ζε ζρέζε κε κείδνλα δεηήκαηα ηεο νδπζζεηαθήο 

βηβιηνγξαθίαο, ηε δεχηεξε ζπλέιεπζε ησλ ζεψλ, ηελ απφθαζε ησλ ζεψλ 

θαη ηελ θεηκεληθή απνηχπσζή ηεο ζην κήλπκα ηνπ Δξκή, ηε ζεκαζία θαη 

ηηο ηδηαίηεξεο απνρξψζεηο ηνπ ξήκαηνο πέκπσ, ηελ έλλνηα ηεο πνκπῆο θαη 

ηελ ακθηζεκία ησλ εθθξάζεσλ θαη ησλ ινγνηχπσλ πνπ πηνζεηεί ην 

θείκελν.  

 
Σν πιηθφ ηνπ άξζξνπ ζε λενειιεληθή κεηαθνξά έρεη πεξηιεθζεί ζην δεκνζίεπκα 3 

(θεθάιαην 4) 
 

  

 

25. «Π. Λεθαηζά, „Ἡζηόδνπ‟ Ἀζπìρ Ἡπακλέοςρ», Οπηνπία 20 (1996) 

(αθηέξσκα ζηνλ Π. Λεθαηζά), 127-130 

 

Σν ζχληνκν απηφ άξζξν επηρεηξεί κηα λεθάιηα θαη ηζηνξηθά ππνςηαζκέλε 

απνηίκεζε ηεο έθδνζεο πνπ έθαλε ν Π. Λεθαηζάο ην 1939 (κε λενειιεληθή 
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κεηάθξαζε θαη επηιεθηηθφ ζρνιηαζκφ) ελφο έξγνπ πνπ ε αξραία παξάδνζε 

δηέζσζε κε ην φλνκα ηνπ Ζζηφδνπ.  

 

 

 

26. «Πίλδαξνο θαη Ρόδνο. Ο 7
νο

 Οιπκπηόληθνο» ζηνλ ηφκν Ρόδνο: 24 

αηώλεο, Αζήλα 1996, 156-169 

 

Σν δεκνζίεπκα εμεηάδεη ηα ζέκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ 7
ν
 

Οιπκπηφληθν ηνπ Πηλδάξνπ ζε ζρέζε κε ην κπζηθφ ππφζηξσκα ησλ 

παξαδφζεσλ γηα ηε Ρφδν θαη ηα ζπλδέεη κε ηζηνξηθά δεδνκέλα πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηε Ρφδν ή/θαη αλαθέξνληαη ζην δηάζεκν Ρφδην αζιεηή 

Γηαγφξα. Μέζα απφ ηε ρξήζε ησλ κπζηθψλ παξαδεηγκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν Πίλδαξνο, δηαθαίλεηαη ε ηάζε ελφο έκκεζνπ 

παξαιιειηζκνχ ηεο Ρφδνπ κε ηε Γήιν κε απψηεξν ζηφρν, κέζα απφ ηε 

κπζηθή απηή παξαιιειία, λα πεξηβιεζεί ε πξψηε ην ηεξφ θαζεζηψο πνπ 

πεξηβάιιεη ηε δεχηεξε.  

 

 

 

27. «‟ῼνγνλία. Αξηζηνθάλνπο Ὄπνιθερ, 697-707» ζηνλ ηφκν Α. 

Σζαθκάθεο-Μ. Υξηζηφπνπινο (επηκ.), Ὄξληζεο. Όςεηο θαη αλαγλώζεηο κηαο 

αξηζηνθαληθήο θσκσδίαο, Αζήλα 1997, 53-68 

 

Ο ηφκνο πεξηιακβάλεη ηα Πξαθηηθά ηνπ νκφηηηινπ πκπνζίνπ πνπ 

δηνξγαλψζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ θαη ηνλ Θεαηξηθφ Οξγαληζκφ 

Κχπξνπ (15.10.1995). ηφρνο ηνπ πκπνζίνπ ήηαλ λα παξνπζηαζηνχλ 

θάπνηεο έγθπξεο επηζηεκνληθέο απφςεηο, παξαδνζηαθέο ή λεσηεξηθέο, 

ζρεηηθά κε ην θείκελν, ηα ηζηνξηθά θαη εξκελεπηηθά δεηήκαηα θαη ηε 

ζθεληθή απφδνζε ηνπ έξγνπ. πκκεηείραλ νη Ν. Υνπξκνπδηάδεο 

(«Ζξαθιήο αδεθάγνο»), H.-D. Blume («Music in Aristophanes‘ Birds»), 

Α. Σζαθκάθεο («Καηαζθεπάδνληαο ην ζεαηή ησλ Οξλίζσλ»), N. Dunbar 

(Editing Birds: Problems and Perspectives), Γ. Βαξβέξεο («Πξνβιήκαηα 

κηαο επίδνμεο κεηαθξαζηηθήο πηήζεο»), Φ. Μαλαθίδνπ («Ζ πξφζιεςε ηεο 

αξηζηνθαληθήο θσκσδίαο θαη νη ρεηξνηέρλεο»), Φ. Καθξηδήο («Παξάδνζε 

θαη πξσηνηππία ζηε ζεκαηηθή ηνπ Αξηζηνθάλε»), Η. Σατθάθνο 

(«Παιίκςεζηνλ ησλ Οξλίζσλ») θαη Μ. Υξηζηφπνπινο («‘ῼνγνλία. 

Αξηζηνθάλνπο Ὄξληζεο, 697-707»). ην δεκνζίεπκα απηφ, πνπ έρεη σο 

αληηθείκελν ηνπο 11 πξψηνπο ζηίρνπο ηεο Παξάβαζεο ησλ Οξλίζσλ, 

εμεηάδνληαη αλαιπηηθά ηα νξθηθά θνζκνγνληθά ζηνηρεία πνπ αμηνπνηνχληαη 

ή/θαη παξσδνχληαη απφ ηνλ Αξηζηνθάλε ζηελ Παξάβαζε γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ ην ζεκαηηθφ ππξήλα ηνπ έξγνπ. Δμεηάδεηαη αθφκε ε 

παξνπζία άιισλ νξθηθψλ ζηνηρείσλ ζην ζχλνιν ηεο θσκσδίαο απηήο θαη 

επηρεηξείηαη ε ζχλδεζε ηνπ έξγνπ κε ζέκαηα θαη αθεγήζεηο πνπ 



 51 

πεξηέρνληαη ζην πιαησληθφ πκπόζηνλ. Σν δεκνζίεπκα ζπληζηά κηα πξψηε 

πξνζέγγηζε ζην ζέκα ε νπνία επηρεηξήζεθε ην 1995, ππεξθαιχπηεηαη φκσο 

ζήκεξα απφ ην δεκνζίεπκα 43 πνπ εμεηάδεη ην θείκελν απηφ ππφ ην θσο 

ησλ λεφηεξσλ δεδνκέλσλ.    

 

 

 

28. «Οκεξηθή θαη Θνπθπδίδεηα ζάιαζζα. Παξαηεξήζεηο ζηελ 

«Αξραηνινγία» ηνπ Θνπθπδίδε», Σα Ιζηνξηθά 27 (1997), 419-428 

 

ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα δείμεη ην κέγεζνο θαη ηε ζεκαζία ηνπ 

Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ ν Θνπθπδίδεο πξνηάζζεη, σο γλσζηφλ, ζην 

έξγν ηνπ κηα ζπλνπηηθή επηζθφπεζε ησλ ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ ηεο 

παιαηφηεξήο ηνπ ειιεληθήο ηζηνξίαο («Αξραηνινγία»). ηα γεγνλφηα απηά 

πεξηιακβάλεη ηε ζαιαζζηλή θπξηαξρία ηνπ Μίλσα θαη ηνλ ηξσηθφ πφιεκν 

πξνζπαζψληαο λα αληηιεθζεί ηα γεγνλφηα απηά ζηελ αληηθεηκεληθή ηνπο 

δηάζηαζε θαη φρη ζηελ πνηεηηθή ή κπζνγξαθηθή απεηθφληζή ηνπο. Σν 

ζηνηρείν ηεο λαπηηθήο δχλακεο (ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηνπ 

πινχηνπ) αλαιχεηαη θαη αμηνπνηείηαη απφ ην Θνπθπδίδε σο δεδνκέλν πνπ 

νδεγεί ζε κεγαιχηεξε ηζρχ πφιεσλ θαη επξχηεξεο ζπζπεηξψζεηο 

θνηλσληθνχ θαη εζληθνχ ραξαθηήξα. Με βάζε ηα ζεκεία πνπ αλαθέξζεθαλ, 

ην δεκνζίεπκα εμεηάδεη ηα νκεξηθά δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζάιαζζα θαη ηελ απνηίκεζή ηνπο απφ ην Θνπθπδίδε. Ηδηαίηεξα εζηηάδεη 

ζηελ εηδηθφηεξε ρξήζε ηνπ ηιηαδηθνχ λεῶλ θαηαιόγνπ θαη ηελ αληίιεςε 

πεξί «κεγέζνπο» πνπ δηακνξθψλεη θαη πξνηείλεη σο έγθπξε ν Θνπθπδίδεο 

απφ ηελ εμέηαζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ.   

 

 

   

 29. «Nostos by Sea and Poetic Structure in the Odyssey», Eranos. 

Proceedings of the 9
th
 International Symposium on the Odyssey, Ithaca 

2001, 93-105 

 

Σν δεκνζίεπκα εμεηάδεη νξηζκέλεο παξαδεηγκαηηθέο απνηππψζεηο λφζησλ 

ζηελ Οδύζζεηα, πξνεθηείλνληαο θαη εμεηδηθεχνληαο νξηζκέλεο πξνζεγγίζεηο 

ηνπ δεκνζηεχκαηνο 3. Με ηελ έθθξαζε «ζαιαζζηλφο λφζηνο» λνείηαη ε δηα 

ζαιάζζεο επηζηξνθή ζε έλαλ ηφπν πνπ νξίδεηαη σο αθεηεξία ελφο ηαμηδηνχ 

αλεμάξηεηα απφ ην ζθνπφ απηνχ ηνπ ηαμηδηνχ. Δμεηάδνληαη πξψηα νη 

ηέζζεξηο δηεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επηζηξνθή ηνπ Οδπζζέα ζηνλ ίδην 

ζηαζκφ απφ φπνπ μεθίλεζε θαη απφ φπνπ θαιείηαη λα μαλαθχγεη (Σέλεδνο-

Σξνία, λεζί ηνπ Αηφινπ, λεζί ηεο Κίξθεο, ζηελφ ηεο θχιιαο θαη ηεο 

Υάξπβδεο). Σν ζέκα ηνπ ηδηφηππνπ απηνχ λφζηνπ, δειαδή ηεο επαλφδνπ 

ζηνλ ίδην ηφπν, δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί απιψο σο κηα κνξθή 

ληνπκπιέηαο ή σο ηερληθή αθεγεκαηηθήο επηβξάδπλζεο. Φαίλεηαη κάιινλ 
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λα ππεξεηεί, λα ειέγρεη θαη λα ππνλνκεχεη ηελ ηδέα ηνπ λφζηνπ κε έλαλ 

λφζην εηξσληθφ πνπ πξνηείλεη σο πξννξηζκφ ηελ ίδηα θαη ζπγρξφλσο κηα 

ρεηξφηεξε αθεηεξία. 

ηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαη: 

 Ο λφζηνο ηνπ Αγακέκλνλα, πξν-νδπζζεηαθή, πηζαλφηαηα, επηθή 

αθήγεζε, ζρεηηθά κε ηνλ νπνίν εθθξάδεηαη ε ππφζεζε φηη ην ζέκα 

ηεο έξηδαο κεηαμχ ησλ Αηξεηδψλ (γ 132-136) απερεί ίζσο ην κείδνλ 

ζέκα ηεο κήληδνο ζηελ Ιιηάδα, φηη εηζάγεηαη σο αίηην γηα ηε ρσξηζηή 

επηζηξνθή ησλ Αηξεηδψλ ζηελ Διιάδα θαη φηη, αλ δελ απνηεινχζε 

ήδε ηφπν ζην πξν-νδπζζεηαθφ έπνο γηα ηνλ Αγακέκλνλα, επηλνείηαη 

ζθφπηκα απφ ηνλ πνηεηή ηεο Οδύζζεηαο 

 Ο λφζηνο ηνπ Σειέκαρνπ πνπ, σο αθεγεκαηηθή αθεηεξία έρεη δηπιφ 

πφιν αλαθνξάο: ην λφζην ησλ κλεζηήξσλ θαη ην λφζην ηνπ 

Οδπζζέα φπνπ ην ζέκα ηεο έιιεηςεο πινίσλ αλάγεηαη ζε γεληθφηεξν 

αθεγεκαηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηεί ν πνηεηήο γηα ηε δηαρείξηζε 

ηνπ ρξφλνπ 

 Ο λφζηνο ηνπ Οδπζζέα πνπ κέζα απφ ηελ ακθηζεκία ηνπ «ηζηνχ» 

ππνβάιεη ηε δπλαηφηεηα κηαο νκφινγεο πξνψζεζεο ηεο πινθήο απφ 

ηε δξάζε ηνπ Οδπζζέα θαη ηεο Πελειφπεο 

 Ο λφζηνο ηνπ Οδπζζέα σο πξνο ηελ εμηζηφξεζε ηνπ ηξσηθνχ θιένπο 

ηνπ κέζα ζηελ Οδύζζεηα. Ζ αθήγεζε ηνπ θιένπο είλαη νξγαλσκέλε 

έηζη ψζηε φζν, ζηνλ αληηθεηκεληθφ ρξφλν ηεο αθήγεζεο, ν λφζηνο 

ηνπ Οδπζζέα ηνλ νδεγεί πξνο ηελ Ηζάθε, ηφζν ε θήκε ηνπ ηνλ 

νδεγεί πίζσ, εθεί απφ φπνπ μεθίλεζε θαη φπνπ ζπληειέζηεθαλ φια 

ηα ηξσηθά ηνπ θαηνξζψκαηα, δεκηνπξγψληαο έλαλ άιιν λφζην, 

πνηεηηθφ, ηνλ λφζην ηνπ νδπζζεηαθνχ θιένπο πνπ νδεγεί ζηελ 

Σξνία.   

 

 

  

30. «Ships and Trips in the Odyssey», Tropis 6 (2001), 143-151 

 

Βαζίδεηαη ζε αλαθνίλσζε ζην 6
ν
 Γηεζλέο πκπφζην Ναππεγηθήο ζηελ 

Αξραηφηεηα (Λακία, 26-30.8.1996). Πξφθεηηαη γηα δεκνζίεπζε ζηα 

αγγιηθά πιηθνχ πνπ έρεη ελ πνιινίο αλαιπζεί θαη ζην δεκνζίεπκα 3 (ζει. 

13-26) θαη αθνξά ηηο ζαιαζζηλέο δηαδξνκέο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ 

Οδχζζεηα θαη ην ξφιν ησλ πινίσλ σο κέζνπ νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο 

εμνπζίαο. 

 

 

 

31. «Discours odysséen de Protée. Narrations traditionnelles et 

innovations narratologiques», Kernos 16 (2003), 35-41 
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Σν δεκνζίεπκα κειεηάεη ηε ιεηηνπξγία ησλ απνθαιχςεσλ ηνπ Πξσηέα 

πξνο ηνλ Μελέιαν κέζα ζην αθεγεκαηηθφ ζρήκα ηεο Οδύζζεηαο θαη ηηο 

ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηηο απνθαιχςεηο απηέο θαη ζην κπζηθφ 

πξφζσπν ηνπ Πξσηέα, κε ζηφρν λα δηαθαλνχλ νη αθεγεκαηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζπλδένπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο απνθαιχςεηο κε ην 

ζπγθεθξηκέλν κπζηθφ πξφζσπν θαη πιαίζην. Δμεηάδνληαη κε ηε ζεηξά: 

 Ζ ζπλάληεζε Μελέιανπ-Πξσηέα ζην θείκελν ηεο Οδύζζεηαο 

 Ζ θχζε θαη ην πεξηερφκελν θαζεκηάο απφ ηηο ελλέα απνθαιχςεηο 

(νη δχν πξψηεο αθνξνχλ ηελ αηηία ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ 

Μελέιανπ ζηε Φάξν θαη ηνλ ηξφπν εμεπκεληζκνχ ησλ ζεψλ γηα 

ηελ άξζε ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπ, νη ππφινηπεο επηά ην λφζην ησλ 

εξψσλ ηεο Σξνίαο, πξψηα ησλ λεθξψλ (εηδηθφηεξα ηνπ Αίαληα ηνπ 

Λνθξνχ θαη ηνπ Αγακέκλνλα) έπεηηα ησλ δσληαλψλ (ηνπ 

Οδπζζέα θαη, ηέινο, ηνπ Μελέιανπ ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεηαη θαη ν 

κειινληηθφο απαζαλαηηζκφο).  

 Σα δεδνκέλα ηεο αθήγεζεο πνπ ζρεηίδνληαη εηδηθφηεξα κε ηελ 

ηνπνγξαθηθή θαη θαληαζηαθή ιεηηνπξγία ηεο Αηγχπηνπ 

 Σν πξφζσπν ηεο Δηδνζέαο θαη ε ελδνθεηκεληθή θαη δηαθεηκεληθή 

αθεγεκαηηθή ηνπ ιεηηνπξγία (Λεπθνζέα-Δηδψ/Θενλφε) 

 Ζ κνξθή ηνπ Πξσηέα ζηελ εηθαδφκελε πξν-νκεξηθή παξάδνζε,  ε 

ζρέζε ηνπ κε ηελ Αίγππην θαη ηε Υαιθηδηθή, ε ηδηφηεηα ησλ 

πνιιαπιψλ κεηακνξθψζεσλ, ε αληηζηηθηηθή ζρέζε ηνπ κε ηνλ 

νδπζζεηαθφ Σεηξεζία, ε ζρέζε ηνπ κε ηνλ εμσηεξηθφ αθεγεηή-

πνηεηή ηεο Οδύζζεηαο θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ σο θνξέα εμσ-

νδπζζεηαθψλ επηθψλ αθεγήζεσλ ησλ νπνίσλ εμαζθαιίδεη ηελ 

ηδαληθή ελδν-νδπζζεηαθή κεηακφξθσζε    

 

 

 

32. «Οη απνθαιύςεηο ηνπ Πξσηέα. Οδύζζεια δ 351-586», Φηινινγηθή 

78.1 (2002), 17-21 

 

πληεηκεκέλε απφδνζε ηνπ δεκνζηεχκαηνο 31 ζηα ειιεληθά (κε βάζε 

ζρεηηθή εηζήγεζε ζην «ΗΣ εκηλάξην Οκεξηθήο θαη Οδπζζεηαθήο 

Φηινινγίαο», Κέληξν Οδπζζεαθψλ πνπδψλ, Ηζάθε, Αχγνπζηνο 2001)  

 

 

 

33. «Παξάζηαζε πινίνπ θαη θύιιαο ζε όζηξαθν ηεο ζπιινγήο Υάξε 

Σδάια», Αξραηνινγία 93 (2004), 111-116 

  

Πξφθεηηαη γηα ηε δεκνζίεπζε ελφο νζηξάθνπ ηεο ζπιινγήο Υ. Σδάια απφ 

αγγείν ηνπ ηέινπο ηνπ 1
νπ

 ή ησλ αξρψλ ηνπ 2
νπ

 αηψλα κ.Υ. κε παξάζηαζε 

κνξθήο ηεο νπνίαο ηα ηππνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα ηελ 
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ηαπηίζνπλ κε ηε θχιια. Ζ παξάζηαζε παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά 

ζην 7
ν
 Γηεζλέο πκπφζην Ναππεγηθήο ζηελ Αξραηφηεηα (Πχινο, 26-

30.8.1999) κε ηίηιν «Representation of a Ship and Skylla on a Vase-

fragment from the Harry Tzalas Collection». Με βάζε ηα αξραηνινγηθά 

δεδνκέλα (γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ νπνίσλ δεηήζεθε ε ζπλδξνκή ησλ θθ. 

Μ. Σηβέξηνπ, Α. Μνπζηάθα, Υ. Μπνπιψηε, Β. Μαραίξα, Μ. Κχξθνπ) ην 

δεκνζίεπκα επηρεηξεί λα θαηαηάμεη ηε ζπγθεθξηκέλε παξάζηαζε ζηελ 

ηππνινγία ηεο επνρήο, φπσο απηή νξίδεηαη αθελφο απφ ηε γλσζηή αθήγεζε 

ηεο Οδύζζεηαο θαη αθεηέξνπ απφ ηελ αηζζεηηθή ησλ ρξφλσλ ηεο δεχηεξεο 

ζνθηζηηθήο ζηελ νπνίαλ αλήθεη ρξνλνινγηθά θαη ζηελ νπνίαλ εληάζζνληαη 

θαη άιιεο παξαζηάζεηο ξσκατθψλ αγγείσλ ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα ησλ 

νπνίσλ κειέηεζε ην 1978 ν L. Casson. ηα δεδνκέλα ηεο αηζζεηηθήο απηήο 

πξέπεη, θαηά ην δεκνζίεπκα, λα ζπλππνινγηζηεί θαη έλα ηδηαίηεξν 

πνιηηηζηηθφ θαη παηδεπηηθφ θιίκα πνπ ζπλδέεηαη εηδηθφηεξα κε ηελ 

παγίσζε πεξηπεηεησδψλ ζαιαζζηλψλ αθεγήζεσλ ζηα κπζηζηνξήκαηα 

επξείαο δηάδνζεο ησλ πξψησλ απηνθξαηνξηθψλ ρξφλσλ.    

 

 

 

34. «Οη Οκεξηθνί Ύκλνη θαη ν Ύκλνο Δἰρ Ἑπμῆν», ζηνλ ηφκν Η πνίεζε 

ησλ Ύκλσλ, Πξαθηηθά Δηθνζηνύ Σέηαξηνπ πκπνζίνπ Πνίεζεο, 

Παλεπηζηήκην Παηξψλ 2-4.7.2004, Πάηξα 2005, 30-43 

 

Σν δεκνζίεπκα επηρεηξεί λα παξνπζηάζεη ηελ ηδηαίηεξε ζέζε ην Οκεξηθνχ 

Όκλνπ Δἰο Ἑξκῆλ κέζα ζηε ζπιινγή ησλ Οκεξηθψλ Όκλσλ. Ηδηαίηεξα 

αλαιχνληαη 

 Σν είδνο θαη ε ιεηηνπξγία ησλ Οκεξηθψλ Όκλσλ 

 Σν πεξηερφκελν ηνπ Οκεξηθνχ Όκλνπ Δἰο Ἑξκῆλ 

 Θέκαηα δνκήο θαη αθήγεζεο πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο επηινγέο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ 

 Μπζνγξαθηθά θαη ζξεζθεηνινγηθά ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη θπξίσο 

κε ηελ πξνειιεληθή ιαηξεία ηνπ Δξκή θαη ην ζέκα ηεο θινπήο ησλ 

ηεξψλ αγειάδσλ πνπ πξαγκαηεχεηαη ν Όκλνο 

 Σν ζέκα ηεο επηλφεζεο ηεο ιχξαο πνπ νπζηαζηηθά εμεηδηθεχεηαη ζηελ 

επηλφεζε ελφο ηχπνπ ερείνπ 

 Ζ δηαθνξεηηθή «πνηφηεηα» κνπζηθήο γλψζεο ζηνλ Δξκή θαη ζηνλ 

Απφιισλα, επηθαλεηαθήο θαη «πξαθηηθφηεξεο» ζηνλ πξψην, βαζηάο 

θαη «ζεσξεηηθφηεξεο» ζηνλ δεχηεξν     

 Σν δεκνζίεπκα εζηηάδεη ακεζφηεξα ζηε ζπλζεηηθή θαηαγξαθή ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ιηγφηεξν ζηελ αλαιπηηθή πξαγκάηεπζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ 

ηνπο.  

 

 

 



 55 

35. «Αὔιεηνο ζύξα et culte religieux. La rencontre du public et du 

privé», Kernos 19 (2006), 303-312 

 

Σν δεκνζίεπκα εμεηάδεη θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζην 

ζξεζθεπηηθφ πιαίζην ηεο αξρατθήο θαη ηεο θιαζηθήο επνρήο θαη 

ζπλδένληαη κε ηελ «αὔιεηνλ ζχξαλ» πνπ ρσξίδεη ηνλ ηδησηηθφ ρψξν ηνπ 

νίθνπ απφ ηνλ δεκφζην ρψξν ηεο πφιεο. Σα ζηνηρεία απηά εξεπλψληαη ζε 

ηξία αληηπξνζσπεπηηθά θείκελα ηεο αξραηνειιεληθήο γξακκαηείαο πνπ 

αθνξνχλ ην πνιιαπιά ζεκαηνδνηεκέλν απηφ ζχλνξν: ην 6
ν
 βηβιίν ηνπ 

Ζξνδφηνπ, ηνλ 1
ν
 Νεκεόληθν ηνπ Πηλδάξνπ θαη ηνλ Οκεξηθφ Όκλν Δἰο 

Ἑξκῆλ. Αξρηθά εμεηάδεηαη ε ζεκαζία ηνπ φξνπ κε βάζε ηηο αξραηφηεξεο 

ζσδφκελεο (=νκεξηθέο) αιιά θαη γεληθφηεξα ηηο ιεμηθνγξαθηθέο καξηπξίεο 

θαη ζηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζηηο ηξεηο θεηκεληθέο αθεγήζεηο. 

ηελ πξψηε απφ απηέο (Ζξφδ. 6. 61-71) πεξηγξάθεηαη ε ηζηνξία γηα ηελ 

ακθηζβεηνχκελε βαζηιηθή θαηαγσγή ηνπ Γεκάξαηνπ πνπ, θαηά ηε 

καξηπξία ηεο κεηέξαο ηνπ, γελλήζεθε είηε απφ ηνλ Αξίζησλα είηε απφ ηνλ 

ήξσα Αζηξάβαθν (ην ηεξφ ηνπ νπνίνπ βξηζθφηαλ πιάη ζηελ αὔιεηνλ ζχξαλ 

ηνπ ζπηηηνχ) αθνχ ε ίδηα ε κεηέξα, μεγειαζκέλε, θνηκήζεθε δηαδνρηθά θαη 

κε ηνπο δχν ηε λχρηα ηεο ζχιιεςεο ηνπ παηδηνχ. Ζ δηπιή απηή αλαγσγή 

ηεο παηξφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ην ζπαξηηαηηθφ θαζεζηψο ηεο δηπιήο 

βαζηιείαο θαη ζπλδέεηαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Αζηξάβαθνπ, πξνζηάηε ησλ 

εκηνλνδεγψλ, αιιά θαη κε ηελ επξχηεξε ζεκεηνινγία κηαο κηθηήο 

θαηαγσγήο πνπ ζπκβνιίδεηαη απφ ηνλ εκίνλν ζχκθσλα θαη κε ην 

εξνδφηεην παξάιιειν ηεο θαηαγσγήο ηνπ Κχξνπ (1. 55, 99). Ζ δεχηεξε 

αθήγεζε πνπ αθνξά έλα δηάζεκν παηδηθφ ζξπινχκελν θαηφξζσκα ηνπ 

Ζξαθιή, ηε ζαλάησζε ησλ δχν θηδηψλ πνπ απείιεζαλ ηε δσή ηνπ, 

θηινμελείηαη ζηνλ 5
ν
 πηλδαξηθφ Νεκεφληθν, φπνπ ν πνηεηήο δειψλεη ηελ 

παξνπζία ηνπ κπξνζηά ζηελ αὔιεηνλ ζχξαλ ηνπ ζπηηηνχ ηνπ Υξφκηνπ ηε 

λίθε ηνπ νπνίνπ θαιείηαη λα εμπκλήζεη. Σέινο, ε ηξίηε αθήγεζε  αθνξά ηε 

ζπλάληεζε ηνπ Δξκή κε ηε ρειψλα πνπ ζα ηνπ πξνκεζεχζεη ην ερείν ηεο 

ιχξαο ηνπ ζηνλ Οκεξηθφ Όκλν, ζπλάληεζε πνπ ηνπνζεηείηαη θαη απηή ζην 

ζεκείν ηεο «αὐιείνπ ζχξαο». Σν ζεκείν απηφ γίλεηαη έηζη ην δηάκεζν κέζα 

απφ ην νπνίν εηζέξρεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ νίθνπ έλα ζηνηρείν ηεο 

δεκφζηαο ζξεζθεπηηθήο δσήο ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα «επηζηξέθεη» ζην 

δεκφζην ρψξν. ην δηάζηεκα ηεο παξακνλήο ηνπ φκσο, ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

ηδησηηθνχ ρψξνπ, ην ζηνηρείν απηφ ηεο δεκφζηαο δσήο γίλεηαη αθνξκή λα 

ζπληειεζηεί κηα νηθεηνπνίεζή ηνπ απφ ηνλ ηδησηηθφ ρψξν πνπ απνβαίλεη 

επσθειήο γηα ην άηνκν θαη φρη γηα ηελ θνηλφηεηα, θάηη πνπ, ηνπιάρηζηνλ 

ζηα κλεκνλεπφκελα θεηκεληθά παξαδείγκαηα (Ζξφδνηνο, Πίλδαξνο, 

Οκεξηθφο Όκλνο εἰο Ἑξκῆλ), επαιεζεχεηαη εληππσζηαθά.              
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36. Οκεξηθνί λεθξηθνί ζξήλνη. Ιλιάδορ Ω 697-804. Μαξηπξίεο θαη 

εξκελείεο, Αξραηνγλσζία 2006-7, 55-68 

 

Σν δεκνζίεπκα βαζίδεηαη ζε αλαθνίλσζε πνπ έγηλε ζην Γηεζλέο πκπφζην 

Νεθξνπόιεηο - ήκαηα. Σαθηθέο πξαθηηθέο θαη παξαδόζεηο ηεο Μεζνγείνπ 

από ην 1100 π.Υ. έσο ην 400 κ.Υ. (Ρφδνο 24-28 Ηνπλίνπ 2000). Δμεηάδνληαη 

ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη γηα ην ζξήλν κε αθνξκή ηηο λεθξηθέο ηηκέο 

πξνο ηνλ Έθηνξα ζην Ω ηεο Ιιηάδαο. Έκθαζε απνδίδεηαη ζηε ζχλζεζε θαη 

ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ γφσλ πνπ εθθέξνληαη απφ ηελ Αλδξνκάρε, ηελ 

Δθάβε θαη ηελ Διέλε, ζην πεξηερφκελφ ηνπο θαη ζηελ αθεγεκαηηθή θαη 

ζεκεηνινγηθή ηνπο ιεηηνπξγία. Σν ηκήκα πνπ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ηεο 

Διέλεο ζηνλ ζξήλν γηα ηνλ Έθηνξα, ειαθξψο ηξνπνπνηεκέλν, έρεη 

πεξηιεθζεί ζην δεκνζίεπκα 10 (ζειίδεο 52-69).  

 

 

 

37. «Helen and Politics», ζην N. Birgalias, K. Buraselis, P. Cartledge, 

(eds), The Contribution of Ancient Sparta to Political Thought and 

Practice, Athens 2007, 179-201 

 

Σν δεκνζίεπκα (πνπ έρεη σο αθεηεξία αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο πλέδξην 

«Ζ ζπκβνιή ηεο αξραίαο πάξηεο ζηελ πνιηηηθή ζθέςε θαη πξαθηηθή» ην 

νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ην Γηεζλέο Ηλζηηηνχην Αξραίαο Ηζηνξίαο 

(International Institute of Ancient Hellenic History) θαη  

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε πάξηε, 26.8-1.9.2002) εμεηάδεη ηελ πνιηηηθή 

δηάζηαζε πνπ απνθηά ην ζέκα ηεο αξπαγήο θαη ηεο δηεθδίθεζεο ηεο Διέλεο 

κέζα απφ ην ιφγν ηεο ίδηαο ηεο Διέλεο ζηηο θεηκεληθέο καξηπξίεο ηεο 

επηθήο θαη ηεο δξακαηηθήο πνίεζεο. ην ζχλνιφ ηνπ ην πιηθφ ηνπ 

δεκνζηεχκαηνο απηνχ έρεη εληαρζεί ζην δεκνζίεπκα ππ‘ αξηζ. 10 (ζει. 14-

32, 52-74, 78-83, 93-108, 124-126, 128-132, βι. θαη ζεκ. 4).  

 

 

 

38. «Η ζεά ηνπ έξσηα θαη νη πνηεηηθνί έξσηέο ηεο» ζηνλ ηόκν Ποίηζη 

και έπυηαρ. Ππακηικά 26
ος

 Σςμποζίος Ποίηζηρ, Πανεπιζηήμιο Παηπών, 

29.6-2.7.2006, Πάηξα 2007, 90-100 

 

Σν δεκνζίεπκα (απφ αλαθνίλσζε ζην 26
ν
 πκπφζην Πνίεζεο) έρεη σο ζέκα 

ηηο ινγνηερληθέο καξηπξίεο ηεο αξρατθήο πνίεζεο γηα ηνπο έξσηεο ηεο 

Αθξνδίηεο, ζπγθεθξηκέλα:  

 ηε κνηρεία Άξε θαη Αθξνδίηεο ζηε ξαςσδία ε ηεο Οδύζζεηαο,  

 ηελ ηζηνξία ηνπ Άδσλε θαη ηεο Αθξνδίηεο πνπ απνηππψλεηαη ζην 

ζξήλν γηα ηνλ Άδσλε ηεο απθψο (απ. 140, Voigt) θαη  
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 ηνλ έξσηα ηεο Αθξνδίηεο κε ηνλ Αγρίζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ 

Οκεξηθφ Όκλν Δἰο Ἀθξνδίηελ.  

Με αθεηεξία ηα θείκελα απηά εμεηάδεηαη ε κλεία ησλ εξψησλ ηεο 

Αθξνδίηεο ζε άιια πνηεηηθά θείκελα, ην ζέκα ηεο ζπδπγηθήο ή 

παξαζπδπγηθήο ζρέζεο Άξε-Αθξνδίηεο ζηηο ππφινηπεο καξηπξίεο, θαζψο 

θαη ην επξχηεξν ζέκα ηνπ ζλεηνχ νκφθιηλνπ κηαο ζεάο. Βαζηθέο έλλνηεο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξαγκάηεπζε απηψλ ησλ ζεκάησλ ζηα θείκελα 

ηεο αξρατθήο πνίεζεο είλαη ε έλλνηα ηεο ηηκήο θαη ηεο απνθαηάζηαζήο ηεο, 

ε πνιηθφηεηα θαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ζην δεχγνο έξσηαο-πφιεκνο, ε 

γνληκφηεηα ζε ζπλάξηεζε κε ηε βιάζηεζε θαη, ηέινο, ε έλλνηα ηνπ έξσηα 

σο ηηκσξίαο. Σν δεκνζίεπκα βαζίδεηαη, επνκέλσο, ζην πιηθφ πνπ 

ζπληίζεηαη απφ ηα ζπγθεθξηκέλα θείκελα ηεο αξρατθήο πνίεζεο θαη 

επηρεηξεί, πέξα απφ ηε ζχλζεζε, λα πξνηείλεη θάπνηεο ζπζηεκαηηθφηεξεο 

θαηεγνξηνπνηήζεηο.  

 

 

 

 

39. «Contests Without Rewards. Musical Contests in the Odyssey and 

the Homeric Hymn to Hermes» ζηνλ ηφκν M. Paizi-Apostolopoulou, A. 

Rengakos, Ch. Tsagalis (eds), Contests and Rewards in the Homeric Epics 

(Άζια θαη έπαζια ζηα νκεξηθά έπε), Ηζάθε 2007, 145-155 

 

Σν δεκνζίεπκα πξνέξρεηαη απφ αλαθνίλσζε ζην 10 Γηεζλέο πκπφζην γηα 

ηελ Οδύζζεηα (Ηζάθε 15-19.9.2004) θαη αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο ανηδήο σο 

άζινπ θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ έλλνηα ηνπ επάζινπ. 

 

Δηδηθφηεξα κειεηψληαη: 

 Οη ζπκβάζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ αθεγεκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ανηδήο 

κέζα ζην έπνο 

 Ζ αθήγεζε ηνπ Μελέιανπ (δ 266-289) θαη ην ηξίην ηξαγνχδη ηνπ 

Γεκφδνθνπ (ζ 499-520) πνπ αθνξνχλ ην δνχξεην ίππν θαη ε 

ζπκπιεξσκαηηθή αθεγεκαηηθή ζρέζε ησλ δχν απηψλ ρσξίσλ 

 Ζ ζρέζε ησλ (ηεζζάξσλ) ανηδψλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ 

Οδύζζεηα κε ηελ εμηζηφξεζε ηνπ Οδπζζέα ζην ίδην έπνο 

 Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο ανηδήο φπσο απηά πξνθχπηνπλ κέζα 

απφ ηελ Οδύζζεηα θαη φπσο αλαιχνληαη ζηηο πξφζθαηεο 

βηβιηνγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο 

 Σν ζηνηρείν ηεο αληακνηβήο ελφο ανηδνχ θαη ε δηαθνξά πνπ 

ζεκεηψλεηαη αλάκεζα ζηελ εθδήισζε ηηκήο πξνο ηνλ ανηδφ θαη ηελ 

απφδνζε επάζινπ 

 Ζ παξάδνζε ζρεηηθά κε ηε ζετθή ηηκσξία πνπ επηβάιιεηαη ζε 

κπζηθνχο ανηδνχο γηα ηελ ηφικε ηνπο λα ζπλαγσληζηνχλ ζενχο θαη ε 
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ζρέζε ηεο παξάδνζεο απηήο κε ηελ απνπζία επάζινπ πξνο ηνπο 

ανηδνχο 

 Οη εηξσληθέο θαη ζθσπηηθέο φςεηο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ φπσο 

απεηθνλίδνληαη ζηηο δχν ανηδέο ηνπ Δξκή πνπ κλεκνλεχνληαη ζηνλ 

ηέηαξην Οκεξηθφ Όκλν κεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο ιχξαο θαη ηελ 

επηλφεζε ηνπ ερείνπ απφ ην θαβνχθη ηεο ρειψλαο πνπ απνδίδεηαη 

ζην ζεφ 

 Ζ έλλνηα ηεο αληαιιαγήο, ηεο κνπζηθήο έκπλεπζεο θαη ηνπ επάζινπ 

πνπ αθνξνχλ ηελ ανηδή, ηνλ Δξκή αιιά θαη ηε ρειψλα ζηε 

ζθσπηηθή αθήγεζε ηνπ Οκεξηθνχ Όκλνπ εἰο Ἑξκῆλ. 
 

 

 

40. «Quelques remarques sur Hélène dans l‟Odyssée. À la recherche 

des innovations mythographiques et narratives», Gaia 11 (2007) 

 

Σν δεκνζίεπκα έρεη σο αθεηεξία ηελ εηζήγεζε ζην δηαπαλεπηζηεκηαθφ 

ζεκηλάξην ηνπ ERGA (Équipe de Recherche sur la Grèce Archaïque) πνπ 

ζπλδηνξγαλψλεηαη απφ ηα Παλεπηζηήκηα ηεο Lyon θαη ηεο Grenoble (Lyon, 

16.3.2007). Σν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη ζηα γαιιηθά ηα βαζηθά εξσηήκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ νδπζζεηαθή απνηχπσζε ηνπ πξνζψπνπ ηεο 

Διέλεο θαη πξνηείλεη θάπνηεο απαληήζεηο. Ωο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπ ην 

άξζξν δελ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο ζειίδεο 34-51,70-74, 78-89, 109-118 

ηνπ δεκνζηεχκαηνο 10. 

 

 

 

41. «Odyssean kybernetai: All Skilful, All Dead. Observations on the 

Helmsman‟s Role in the Odyssey» ζηνλ ηφκν (Festschrift) πξνο ηηκήλ ηνπ 

Η.-Θ. Παπαδεκεηξίνπ, F. Steiner Verlag, 2009, 1-10 

 

Σν δεκνζίεπκα απηφ επηρεηξεί λα ζπκβάιεη ζηελ έξεπλα ελφο ζέκαηνο πνπ 

ειάρηζηα έρεη απαζρνιήζεη ηε βηβιηνγξαθία θαη αθνξά ηε κνξθή, ην ξφιν 

θαη ηελ αθεγεκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ θπβεξλήηε ζην έπνο ηεο Οδύζζεηαο. 

Σν δεκνζίεπκα επηρεηξεί λα αλαδείμεη ην ζέκα ηνπ θπβεξλήηε σο 

αθεγεκαηηθά ελεξγφ θαη σο θνξέα ηεο πινθήο ζην λφζην ηνπ Μελέιανπ, 

ζην λφζην ηνπ Οδπζζέα θαη ζηηο επηκέξνπο θάζεηο ηνπο. Δμεηάδνληαη κε ηε 

ζεηξά: 

 Ζ εκθάληζε ηεο ιέμεο θπβεξλήηεο ζην νκεξηθφ έπνο 

 Ζ εηδηθφηεξε κλεία ηνπ Φξφληηδνο, ηνπ κνλαδηθνχ επψλπκνπ 

θπβεξλήηε πνπ κλεκνλεχεηαη ζην αξρατθφ έπνο, θαη ε ζεκαζία ηνπ 

νλφκαηφο ηνπ ζε ζρέζε κε ην ξφιν πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη 

ζηελ Οδύζζεηα 
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 Ο ζάλαηνο ηνπ Φξφληηδνο θαη ε ηδηαηηεξφηεηά ηνπ ζε ζρέζε κε 

αλάινγνπο ζαλάηνπο πνπ έρνπλ αλαιπζεί ζηελ νκεξηθή 

βηβιηνγξαθία 

 Ζ ζεκαζία ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Φξφληηδνο γηα ην λφζην ηνπ Μελέιανπ 

πνπ δηαρσξίδεηαη έηζη απφ ην λφζην ηνπ Αγακέκλνλα θαη ησλ άιισλ 

εξψσλ πξνζθέξνληαο ζπγρξφλσο ην δηαθξηηφ παξαιιειηζκφ πνπ 

έρεη επηζεκαλζεί αλάκεζα ζην λφζην ηνπ Οδπζζέα θαη ην λφζην ηνπ 

Μελέιανπ κέζα ζηελ Οδύζζεηα 

 Ο ξφινο ηνπ θπβεξλήηε ζηα δψδεθα πινία ηνπ Οδπζζέα αξρηθά θαη 

ζην κνλαδηθφ (κεηά ηνπο Λαηζηξπγφλεο) πινίν ηνπ Οδπζζέα. 

 Οη αξεηέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ θπβεξλήηε ηνπ πινίνπ ηνπ 

Οδπζζέα, αλάινγεο κε εθείλεο ηνπ Φξφληηδνο, αιιά φρη επαξθείο γηα 

ηελ νξηζηηθή ζσηεξία ηνπ πινίνπ 

 Ζ παξνπζία ηνπ θπβεξλήηε ζηηο πεξηπιαλήζεηο ηνπ Οδπζζέα 

(θχιια, Λσηνθάγνη, Κίξθε) θαη ε ζρέζε ησλ πεξηπιαλήζεσλ κε ην 

ζέκα ηεο ιήζεο 

 Ο ηδηαίηεξνο ζάλαηνο ηνπ θπβεξλήηε ηνπ Οδπζζέα (ζε αληηδηαζηνιή 

κε ην ζάλαην ησλ άιισλ εηαίξσλ) κεηά ηε Θξηλαθία θαη ε ζπλέρεηα 

ηνπ πινπ κέρξη ηελ Καιπςψ 

 Ο ζάλαηνο ησλ θπβεξλεηψλ, ν θίλδπλνο ηεο ιήζεο θαη ε αλαίξεζή 

ηνπ 

 

 

 

42. «Thetis‟ Journey from Epic to Drama. Euripides and the End of 

Trojan Myth», ζηνλ ππφ έθδνζε ηφκν πξνο ηηκήλ ηνπ Γ. εθάθε, 2009 

 

Σν δεκνζίεπκα πξνεθηείλεη ηηο πξνγελέζηεξεο έξεπλεο πνπ είραλ σο 

αληηθείκελν ηε κνξθή ηεο Θέηηδαο ζηελ αξραία ειιεληθή γξακκαηεία 

εμεξεπλψληαο ηηο απεηθνλίζεηο ηεο ζηα δηάθνξα γξακκαηεηαθά είδε ζηα 

νπνία εκθαλίδεηαη. ηε κειέηε απηή ηδηαίηεξε ζεκαζία απνδίδεηαη ζηελ 

αλάδξνκε ρξνληθή ζεηξά κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη ηα γεγνλφηα ηεο δσήο 

ηεο Θέηηδαο ζηηο ζσδφκελεο θεηκεληθέο καξηπξίεο (πξψηα ε κεηξηθή 

ηδηφηεηα ζην νκεξηθφ έπνο, κεηά ν γάκνο ζηνλ Πίλδαξν θαη ε γέλλεζε ηεο 

Θέηηδαο ζηνλ Αιθκάλα) θαζψο θαη ν ρεηξηζκφο ηνπ κχζνπ ηεο ζε ζρέζε κε 

ηελ αλάδξνκε απηή ζεηξά απφ ηνπο πνηεηέο. Σν δεκνζίεπκα δηαιέγεηαη κε 

ηα δεκνζηεχκαηα 14 θαη 7 (49-62).   
 

  

 

43. «Dark-Winged Nyx and Bright-Winged Eros in Aristophanes‟ 

“Orphic” Cosmogony. Birds, 693-703» ζηνλ ηφκν M. Christopoulos-E. 

Karakantza (eds), Light and Darkness in Ancient Greek and Roman Myth 

and Religion, Lanham 2010 
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Σν δεκνζίεπκα έρεη σο αθεηεξία ηελ αλαθνίλσζε πνπ έγηλε ζην Γηεζλέο 

πλέδξην Light and Darkness in Ancient Greek and Roman Mythology and 

Religion (Παλεπηζηήκην Παηξψλ 6-8.7.2007). Καιχπηεη έλα απφ ηα 

θεθάιαηα ηνπ νκφζεκνπ βηβιίνπ (ππφ έθδνζε, Lexington Books, Lanham 

2009) ζηε ζπγγξαθή ηνπ νπνίνπ ζπκβάιινπλ επίζεο νη M. Aguirre, S. 

Anderson, W. Burkert, R. Buxton, Α. Γθάξηδηνπ-Σάηηε, K. Dowden, R. 

Edmonds, Γ. Ηαθψβ, Δ. Καξαθάληδα, . Κσλζηαληηλίδνπ, F. Létoublon, Α. 

Μάγγει, Ν. Μαξηλάηνπ, Γ. Παιαηνζφδσξνο, Η. Παηέξα, I. Ratinaud, R. 

Seaford, . πξφπνπινο, Δ. Σζηηζηκπάθνπ-Βαζάινπ, Α. Εσγξάθνπ. 

Απνηειεί ηελ ηειεπηαία απνηχπσζε κηαο έξεπλαο πνπ είρε ήδε αξρίζεη λα 

κνξθνπνηείηαη απφ ην 1995 (πβ δεκνζίεπκα 27) θαη επαλαζεκαηνδνηείηαη 

ζήκεξα ππφ ην θσο ησλ λεφηεξσλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

κειέηε ησλ νξθηθψλ θεηκέλσλ θαη ηελ έθδνζε ηνπ παπχξνπ ηνπ Γεξβελίνπ  

(2006). Με αθεηεξία ηελ Παξάβαζε ησλ αξηζηνθαληθψλ Οξλίζσλ 

εμεηάδνληαη ν ζξεζθεπηηθφο ππξήλαο ησλ 11 πξψησλ ζηίρσλ ηεο 

Παξάβαζεο (693-703), νη εηδηθφηεξεο έλλνηεο πνπ ζπληζηνχλ ην «νξθηθφ» 

πεξηερφκελφ ηεο (Νχμ, ὠφλ, ἀλεκψθεο, ἔβιαζηελ,), ε ζρέζε ησλ ελλνηψλ 

απηψλ κε ην γεληθφηεξν πλεπκαηηθφ θιίκα ηνπ νξθηζκνχ θαη ππνβάιιεηαη 

ε πξφηαζε ηεο παξάιιειεο αλάγλσζεο ησλ ζηίρσλ 693-703 κε ηα 

θεθάιαηα 189c-193e ηνπ πιαησληθνχ πκπνζίνπ, ζην κέηξν πνπ ε νξθηθήο 

έκπλεπζεο πεξηγξαθή ηνπ Έξσηα απφ ηνλ Αξηζηνθάλε ζηνπο Όξληζεο θαη 

ε πεξηγξαθή ησλ πξψησλ δηθπψλ αλζξψπηλσλ φλησλ θαη πάιη απφ ηνλ 

Αξηζηνθάλε ζηνλ πεξί έξσηνο ιφγν ηνπ ζην πκπόζην θαίλνληαη λα 

επηθνηλσλνχλ πλεπκαηηθά θαη ρξνλνινγηθά.    
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ΚΡΙΔΙ, ΠΑΡΟΤΙΑΔΙ, ΜΝΔΙΔ ΚΑΙ ΥΟΛΙΑ  

ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΔΡΓΟ 

 

 

 

 

 

Σα ζηνηρεία απηά είλαη ελδεηθηηθά θαη φρη εμαληιεηηθά. Βαζίδνληαη σο επί 

ην πιείζηνλ ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα αληιεζνχλ απφ ην δηαδίθηπν 

(Google, Google Scholar, Jstor, ISI, Publish or Perish) 

 

 

 

Α) ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ-ΤΝΔΓΡΗΑ-ΔΜΗΝΑΡΗΑ 

 

 

 

 

Β) ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 
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Α)  ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ – ΤΝΔΓΡΗΑ - ΔΜΗΝΑΡΗΑ 
 

 

 

Γηα ην πλέδξην Revelation in Ancient Greek Religion (Uunivrsity of Illinois at 

Chicago, 10.11.2008)  

U I C  U N I V E R S I T Y  O F  I L L I N O I S  A T  C H I C A G O  

  

REVELATION IN ANCIENT GREEK RELIGION? 

  

A conference to be held at UIC:  Open to the Public 

Monday 10 November 2008, 3-6:30 PM 

UIC Institute for the Humanities 

Lower Level of Stevenson Hall 

Reception to Follow  

Organized by the Department of Classics and Mediterranean Studies 

Co-sponsored by the College of Liberal Arts and Sciences, the Graduate College, the Office of 

the Vice Chancellor for Research and Hellenic Link 

THE SPEAKERS and ABSTRACTS 

Robert Parker     

(Wykeham Professor of Greek History at Oxford) 

 Albert Henrichs   

(Eliot Professor of Greek Literature at Harvard University) 

Ken Dowden  

(Professor and Director of Institute of Archaeology and Antiquity, University of Birmingham) 

MENELAOS CHRISTOPOULOS 

(Associate Professor, University of Patras. Chair of the Centre for the Study of Myth and 

http://tigger.uic.edu/depts/development/giving/StartGivingUIC.html
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Religion in Greek and Roman Antiquity) 

Menelaos Christopoulos is an expert in Greek Mythology and Literature. Some of his 

publications are: The Divinities of Music in Homeric and Archaic Poetry, University of 

Sorbonne - Paris 1983 (publ. Athens 1985); Views of Helen in Epic and Drama, Athens 2007.  

 

 

Department Administrator :Angela Brozowski  
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ρφιηα γηα ην ζεκηλάξην ζρεηηθά κε ην κχζν ηνπ Οηδίπνδα (UIC, 14.11.2008) 

 

Μήλπκα: 29 / 883 

Ζκ/λία: Sat, 15 Nov 2008 12:08:56 -0800 

Απφ: "Nanno Marinatos" <nannom@uic.edu> 

Πξνο: <menchris@freemail.gr> 

Θέκα: FW: RE: Homer for Tuesday? 
 

 

 

Dear Menelaos, 

 

Just to confirm the great success you have had, see the e-mail by Paul 

below. 

 

Nanno 

 

 

 

_____ 

 

From: paulfleck@gmail.com [mailto:paulfleck@gmail.com] 

Sent: Saturday, November 15, 2008 9:29 AM 

To: Nanno Marinatos 

 

I really enjoyed meeting Menelaos Christopoulos and Effy Karakantza, and would love 

to keep in touch with them. Can you send me their e-mail addresses? 

What an amazing week we had! I was sending someone a message this morning 

about it, when I realized that we had an activity every single day last 

week. I think Efi and Menelaos ended the week on a high note after Ramsey's 

great talk at the planetarium. It's amazing to think of the massive amount 

of talent we've encountered this week: Efi and Menelaos, Parker, Henrichs, 

Dowden, and Woodard. And of course all the visitors to Monday's talk. What a 

rich environment we had at our university this week! It's made me more 

resolute in my decision to become a classicist than ever because this stuff 

is just so soul enriching.  

 

 

 

 

 

http://freemail.gr/index.php?sid=b9b0e48744d7a418a9e7c3690f1ed614&cmd=compose&to=nannom@uic.edu
http://freemail.gr/index.php?sid=b9b0e48744d7a418a9e7c3690f1ed614&cmd=compose&to=menchris@freemail.gr
http://www.freemail.gr/index.php?sid=efff36bc8bc608e99796bb3ee65f67a5&cmd=compose&to=paulfleck@gmail.com
http://www.freemail.gr/index.php?sid=efff36bc8bc608e99796bb3ee65f67a5&cmd=compose&to=paulfleck@gmail.com
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Γηα ην εκηλάξην κε ζέκα ηνλ Οηδίπνδα 

A Colloquium on Oedipous Myth, Ohio University, 12.11.2008 

 

A Colloquium on the Oedipus Myth 

October 28th, 2008 by Andrews · No Comments 

τὰ κλείν’ αἰνίγματ’ ᾔδει… 

 
On Oedipus and the Wink(l)ing of his Eye 

A Classics and World Religions Colloquium 

presented by 

Efimia D. Karakantza 

and 

Menelaos Christopoulos 

Wednesday, November 12, 4:00pm 

Ellis Hall 212 

 

Professors Karakantza and Christopoulos direct 

The Center for the Study of Myth and Religion in Ancient Greece and Rome 

 

 

 

http://www.classics.ohiou.edu/?p=166#comments
http://www.philology.upatras.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=1
http://www.philology.upatras.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=1&lang=en
http://mythreligion.philology.upatras.gr/
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ρφιηα ζρεηηθά κε ην πλέδξην (Light and Darkness) θαη ηελ πξφζθιεζε ηνπ W. 

Burkert  

 

Μήλπκα: 662 / 883 

Ζκ/λία: Tue, 24 Jul 2007 18:42:40 +0200 

Απφ: Walter Burkert <walter_burkert@bluewin.ch> 

Πξνο: menchris@freemail.gr 

Θέκα: Re: Patras Conference 
 

Δκθάληζε θεθαιίδσλ  

Dear professor Christopoulos, 

I am really touched by the invitation to a lecture at the University of 

Patras, after I had to disappoint you with the Conference (I too have 

heard that it was a great success). 

It appears that coming to Patras in the next academic year would not 

be impossible, since I have very few other obligations for next year; 

I would still have to find a fitting topic - do you have a special field to propose? 

There is still much tme for think about all that. 

 menchris@freemail.gr   

 

 

http://freemail.gr/index.php?sid=727e44b8738b17b5f0fb2eb7a07eb779&cmd=compose&to=walter_burkert@bluewin.ch
http://freemail.gr/index.php?sid=727e44b8738b17b5f0fb2eb7a07eb779&cmd=compose&to=menchris@freemail.gr
http://freemail.gr/index.php?sid=727e44b8738b17b5f0fb2eb7a07eb779&cmd=read&msg=662&h=on
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Γηα ηελ νκηιία ζην δηαπαλεπηζηεκηαθφ ζεκηλάξην ηνπ ERGA (Équipe de Recherche sur 

la Grèce Archaïque), Παλεπηζηήκην ηεο Lyon - Παλεπηζηήκην ηεο Grenoble (Lyon, 

16.3.2007) 
 

 

 

 
Accueil - Nous 

Contacter - 
Recherche 

 

        

 

Actualités 

 Colloques, séminaires et conférences  

Colloques et conférences et appels à communication 2007 

Programme du séminaire homérique 2006-2007 

24/11/06, 14h-17h, Lyon, ENS-LSH : séance consacrée au programme d‟agrégation 

Jean Alaux (Université Stendhal-Grenoble 3) : "Ombre et lumière de l'origine dans 

les Phéniciennes d'Euripide"  

Pascale Brillet (Université Lumière-Lyon 2) "La mort de Sarpédon au chant XVI de 

l'Iliade". 

15/12/06, 14h-17h, Grenoble, salle de conférences Maison des langues :  

Julie Klein (sous la dir. de Monique Bile) et Monique Bile (Université de Metz) : "Les 

scholies homériques"  

Francesca Marzari (Universités de Sienne et Trieste/ programme homérique de 

Grenoble): "Présentation du Dictionnaire étymologique de la mythologie grecque 

(projet DEMGOL)" 

12/01/07, 14h-17h, Grenoble, salle de conférences Maison des langues :  

Pierre Sauzeau (Université Paul Valéry-Montpellier 3), "Cambyse archer, ou le roi, 

le champion et la folie" 

Françoise Létoublon (Université Stendhal-Grenoble 3), "La lance anthropophage 

d'Achille" 

16/03/07, 14h-17h, Lyon, ENS-LSH (s. F 106) :  

Ménélaos Christopoulos (Université de Patras) "Quelques remarques sur Hélène 

dans l‟Odyssée. A la recherche des innovations mythographiques et narratives" 

 

 

http://w3.u-grenoble3.fr/homerica/index.html
mailto:
mailto:
http://w3.u-grenoble3.fr/homerica/recherche.html
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Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Centre d’ Études Homériques 

 

 

 

 
Accueil - Nous Contacter - Recherche 

 
 

        

 

Informations 

Participants du Centre d'Études Homériques 2001 

ASSAEL Jacqueline 
Centre de Recherches d'Histoire des Idées 
UPRES.A 6045 
Maître de conférence de grec à l'Université de Nice 
Docteur d'état 

 Centres d'intérêts dans le domaine de la recherche : 

- Théâtre grec 
- Œuvre d'Euripide 
- Inspiration poétique en Grèce antique  

 Principales publications intéressant le Centre d'Etudes Homériques et la Grèce 

archaïque : 

- "La muse, l'aède et le héros", Noésis 1, 1997, pp. 109-169. 
- L'antique notion d'inspiration, J. Assael (ed), Noésis 4, 2000. 

 
 
CHRISTOPOULOS Ménélaos 
Pontou 10 
CP 11528 ATHENES GRECE 
Professeur associé 

Département des Lettres 
Université de Patras 

 Centres d'intérêts dans le domaine de la recherche : 
- Poésie homériques 
- Tragédie 

- Mythologie grecque - La mer dans le monde grec ancien 

 Principales publications intéressant le Centre d'Études Homériques et la Grèce 

archaïque : 
- "Les divinités de la musique dans la poésie homérique et archaïque grecque", 
Athènes, 1985 
- "Episodes maritimes dans l'Odyssée", Athènes, 1987 
- "Le départ de l'île de Calypso," Kernos, 1995. 

http://w3.u-grenoble3.fr/homerica/index.html
mailto:
http://w3.u-grenoble3.fr/homerica/recherche.html
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ειίδα απφ ην Γξαθείν Αλάπηπμεο ηεο Έξεπλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ  

UNIVERSITY OF PATRAS 

versity of Patras  

 Homepage  

 Research Profiles  

 News  

 Calls         

Research Development Office  

Research Profile for Christopoulos Menelaos 
 

 
«Return to previous page  

GeneralResearch Group Record Title:  
Center for the Study of Myth and Religion in Greek and Roman Antiquity 

(http://mythreligion.philology.upatras.gr) 
Deparment(s):  

Department of Philology 

Research ActivityResearch Field(s):  

1. Social Sciences and the Humanities  
2. Cultural Heritage  

Keywords:  
Ancient Greek Literature,Epic,Homeric Poetry,Drama,Myth,Religion,Sea in Antiquity 

Research activity:  
Ancient Greek Epic Poetry, Ancient Greek Drama, Ancient Greek Myth and Religion 

Head of the Center for the Study of Myth and Religion in Greek and Roman Antiquity 

(http//mythreligion.philology.upatras.gr) 
Research InfrastructureName and position of staff members:  

Menelaos CHRISTOPOULOS, Associate Professor, Department of Philology (Head of the Center, 
Vice President of the Department of Philology) 

Aristoula Georgiadou, Associate Professor, Department of Philology 

Michael Lipka, Assistant Professor, Department of Philology 
Spyridon Rangos, Assistant Professor,Department of Philology 

Effy Karakantza, Lecturer, Depertment of Philology 
Facilities:  

Apart the standard equipment (PCs, Printers, Projectors, Online communication, reading-room) 
the Center has a Video conference equipment and is preparing the edition of a e-journal 

(Electra) specialized in the study of myth and religion in antiquity 

Research ActivitiesSelected research projects:  
Research projects in the Center for the Study of Myth and Religion in Greek and Roman 

Antiquity: 
-Light and Darkness in Ancient Greek and Roman Mythology and Religion 

-Electronic Dictionary of Ancient Greek Religion 

-Electronic Journal on Ancient Myth and Religion (Electra) 
 

http://rdo.upatras.gr/v1/index/
http://rdo.upatras.gr/v1/academic_directory/
http://rdo.upatras.gr/v1/news/
http://rdo.upatras.gr/v1/call/
http://rdo.upatras.gr/v1/academic_directory/research_record/359##
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Individual Research Project: 

-The Sea in Ancient Greek Literature 

Cooperations with other Organizations and Institutes:  
Centre d' Etudes Homeriques, Univerity of Grenoble 

CIERGA (Centre International d'Etudes sur la Religion Grecque Antique), University of Liege 
Centre Louis Gernet (CNRS), Paris 

Additional InformationRelevant email and URL addresses:  

menchris@upatras.gr 
menchris@freemail.gr 
 

 

 

 

mailto:menchris@upatras.gr
mailto:menchris@freemail.gr
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Δπραξηζηίεο γηα πξνηάζεηο βειηίσζεο μέλνπ δεκνζηεχκαηνο 

 

  

 

INTERTEXTUALITY AS IRONY: HERACLES IN EPIC AND IN 
SOPHOCLES by V. Liapis 
 - [ Μεηάθξαζε απηήο ηεο ζειίδαο ]  
I am especially grateful to Chris Carey, Menelaos Christopoulos, Stella. Georgoudi, 

Nicos Hourmouziades, Richard Seaford for valuable comments and suggestions 

Vaios Liapis, ―Intertextuality as Irony. Heracles in Epic and in Sophocles‖ , 

G&R 53.1 (2006), 39 

 

 

 
Γηα ην Γηεζλέο πλέδξην ηεο FIEC (Βεξνιίλν 24-29.8.2009) 

 

Fédération internationale des Associations d'études classiques 
International Federation of the Societies of Classical Studies 
Kongress Berlin, 24. - 29. August 2009 
im Hauptgebäude der Humboldt-Universität zu Berlin 

Panel 6: Turning Points in the Reception of Classical Antiquity 

Invited Speakers 

Alain Schnapp 

Mathilde Skoie: Rezeptionsgeschichte anhand von Kommentaren 

Marianne Pade: Zum Studium des Griechischen in der Renaissance 

 

zugelassene Bewerber in alphabetischer Reihenfolge 

 

 

Vincenzo Aiello (Università Messina, Italia) 

Costantino eversor Romae. La polemica sulla 'Donazione' prima di Valla 

 

Ljiljana Bakic' (Municipal Museum of Vršac, Serbia) 

Felix Milleker's Contributions to the Study of the Antiquities of Banat between the 

1880's and 1940's 

 

Anna Banfi (Università di Palermo, Italia): 

The Violence comes on stage: Antigone by Jean Anouilh (France) and Antigone in 

'71 by TECON (South Africa) 

 

Carmen Barrigñn (Universidad de Valladolid, Espaða): 

Simñnides y la muerte: recepciñn de una ficciñn biográfica 

 

Simone Beta (Università di Siena, Italia) 

The rebirth of Greek comedy. The first complete Latin translation of Aristophanes' 

plays 

 

Nunzio Bianchi (Università di Bari, Italia): 

Photius and the Ancient Novel 

 

Lorella Bosco (Università di Bari, Italia): 

http://journals.cambridge.org/production/action/cjoGetFulltext?fulltextid=419906
http://journals.cambridge.org/production/action/cjoGetFulltext?fulltextid=419906
http://translate.google.gr/translate?hl=el&sl=en&u=http://journals.cambridge.org/production/action/cjoGetFulltext%3Ffulltextid%3D419906&sa=X&oi=translate&resnum=2&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dmenelaos%2Bchristopoulos%26start%3D10%26hl%3Del%26sa%3DN
http://www.fiecnet.org/
http://www.hu-berlin.de/
http://www.fiec2009.org/proposals/aiello.rtf
http://www.fiec2009.org/proposals/bakic.doc
http://www.fiec2009.org/proposals/bakic.doc
http://www.fiec2009.org/proposals/banfi.rtf
http://www.fiec2009.org/proposals/banfi.rtf
http://www.fiec2009.org/proposals/barrigon.doc
http://www.fiec2009.org/proposals/beta.rtf
http://www.fiec2009.org/proposals/beta.rtf
http://www.fiec2009.org/proposals/bianchi.rtf
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Zwischen Versteinerung und lebendem Bild: die Marmorbilder und die Aporien der 

Antikerezeption 

 

Svetozar Boškov (University of Novi Sad, Serbia) 

The Turning Points in the Studies of Ancient History amongst Serbs during the 19th 

century 

 

Menelaos Christopoulos (University of Patras, Greece) 

Homer and the Homeric Epigrams. Historicity, Reception, Narrative 

 

 

 

 

 

http://www.fiec2009.org/proposals/bosco.rtf
http://www.fiec2009.org/proposals/bosco.rtf
http://www.fiec2009.org/proposals/boskov.pdf
http://www.fiec2009.org/proposals/boskov.pdf
http://www.fiec2009.org/proposals/christopoulos.doc
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Γηα ην Γηεζλέο πλέδξην Relative Chronology in Greek Epic Poetry, 5-8/6/2006 

 

 
 

 

 

Norwegian 

 
RESEARCH   -   Faculty of Humanities   -   Department of Philosophy, Classics, History 
of Art and Ideas  

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk 

Forside Studier Forskning Om IFIKK  In English For ansatte    

Du er her: HF > IFIKK > Forskning > homer >  

Relative Chronology in Greek Epic Poetry 

Oslo, June 5 - 8, 2006 

Program  

 Monday 05/06  

1315–1415 Richard Janko: “Linguistic Change and the Dating of the Corpus of Early 
Greek Poetry” 

1415–1445 Brandtly Neal Jones: “What‘s so great about the -άσλ genitive?” 

1445–1515 Coffee-/ Tea-Break 

1515–1545 Robin Mitchell-Boyask: “Odysseus, Maker of Horses: Hippological 

Considerations for Homeric Chronologies” 

1545–1615 Ettore Cingano: “Age differences and related inconsistencies in the Greek 
epic cycle” 

1545–1645 Stephanie West: “Odyssean Stratifications” 

 Tuesday 06/06  

0930–
1030 

Charles de Lamberterie: “The children of Odysseus”  

1030–
1100 

Pascale Brillet: “The Homeric Hymn to Aphrodite and the Iliad. Quotation or 

Traditional Interplay?” 

1100–
1130 

Coffee-/ Tea-break 

1130–
1200 

Bruno Currie: “Perspectives on Neoanalysis from the Homeric Hymn to Demeter” 

1200–
1300 

Jonathan Burgess: “Intertextuality without text in early Greek epic” 

1300–
1400 

Lunch 

1400–
1430 

Anastasia Maravela-Solbakk: “The relationship between the Hymn to Aphrodite 

and the Hymn to Demeter, and the criteria of intertextuality in early Greek epic 

poetry”  

1430–
1500 

Bernhard Fuchs: “Relative Chronology in Homeric speech introductions?” 

1500–
1530 

Coffee-/ Tea-break 

1530–
1630 

Ian Rutherford: “The Catalogue of Women Within the Greek Epic Tradition. 
Some Possible Cases of Intertextuality” 

http://www.uio.no/
http://www.uio.no/english/research/
http://www.hf.uio.no/english/
http://www.hf.uio.no/ifikk/english/
http://www.hf.uio.no/ifikk/english/
http://www.hf.uio.no/ifikk/
http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/
http://www.hf.uio.no/ifikk/om-instituttet/
http://www.hf.uio.no/ifikk/english/
http://www.hf.uio.no/ifikk/for-ansatte
http://www.hf.uio.no/
http://www.hf.uio.no/ifikk/
http://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/
http://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/homer/
http://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/homer/abstracts/BJones.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/homer/abstracts/Mitchell-Boyask.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/homer/abstracts/Mitchell-Boyask.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/homer/abstracts/SWest.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/homer/abstracts/Lamberterie.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/homer/abstracts/Brillet.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/homer/abstracts/Brillet.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/homer/abstracts/Currie.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/homer/abstracts/Burgess.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/homer/abstracts/Maravela-Solbakk.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/homer/abstracts/Maravela-Solbakk.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/homer/abstracts/Maravela-Solbakk.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/homer/abstracts/Fuchs.pdf
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1630–
1700 

Øivind Andersen: “What is Heracles to Odysseus” 

 Wednesday 07/06  

0930–
1030 

Martin West: “Towards a Chronology of Early Greek Epic” 

1030–
1100 

Dag Haug: “Tmesis in the epic tradition” 

1100–
1130 

Coffee-/Tea-break 

1130–
1200 

Martin Steinrück: “Cluster-metrics and the date of the Iliad” 

1200–
1300 

Françoise Létoublon: “Metal formulas and the chronology of the Ages” 

1300–
1400 

Lunch 

1400–
1500 

Georg Danek: “The Doloneia revisited” 

1500–
1530 

Seth Schein: “Relative Chronology and Poetic Complementarity in Homeric 

Poetry” 

1530–
1600 

Cofee-/Tea-break 

1600–
1700 

Margalit Finkelberg: “Late Features in the Speeches of the Iliad” 

   

  

 Thursday 08/06  

0930–
1030 

Rudolf Wachter: “The other view: focus on linguistic innovations in early Greek 

epic” 

1030–
1100 

Menelaos Christopoulos: “Helen's voice mimicry: Time and Timing of an 

(Innovating?) Odyssean Theme” 

1100–
1130 

Coffee-/Tea-break 

1130–
1200 

Andromache Karanika: “Relative Chronology and Constructed Genealogies in 

Odysseus‘ Descent to the Underworld” 

 
 

 
Editors: Espen S. Ore, espen.ore@gmail.com 
Document created: 27.01.2006, modified: 05.09.2008, certified: 02.06.2006Administrer dette 

dokumentet  
 

 

 
 

http://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/homer/abstracts/MWest.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/homer/abstracts/Haug.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/homer/abstracts/Steinrueck.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/homer/abstracts/Letoublon.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/homer/abstracts/Schein.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/homer/abstracts/Schein.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/homer/abstracts/Finkelberg.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/homer/abstracts/wachter.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/homer/abstracts/wachter.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/homer/abstracts/Christopoulos.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/homer/abstracts/Christopoulos.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/homer/abstracts/Karanika.pdf
http://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/homer/abstracts/Karanika.pdf
mailto:espen.ore@gmail.com
http://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/homer/papers.html?vrtx=admin
http://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/homer/papers.html?vrtx=admin
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Δπραξηζηίεο γηα έθθξαζε γλψκεο ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν μέλνπ δεκνζηεχκαηνο 

 
 

 

 

 

  

 Bog info 
   

 

    

Rangos, Spyridon 

Alcman's Cosmogony 

Revisited 

 

2005, e-bog 

Størrelse: 457 Kbyte  

ISBN 978-87-635-

0354-9 

s. 81-112 i: 

Classica et Mediaevalia Vol. 

54  

 

 

The aim of the article is to shed new light 

on Alcman 5, fr. 2, ii-iii Page/Davies, 

Alcman‟s cosmogonical poem in which 

Thetis, Poros and Tekmor appear as 

principles of world formation. In the first 

part of the article the author refutes a 

serious thesis which claims that Alcman 

composed no cosmogony at all, and that 

modern scholars have been misled by the 

commentator‟s allegorical method of 

interpretation. In the second part of the 

article a new reconstruction is offered. 

According to it, Alcman accounted for the 

origin of the world by means of a myth in 

which the Old Man of the Sea played a very 

prominent role. The evidence for this 

suggestion comes from epic poetry and 

 

http://www.mtp.hum.ku.dk/author.asp?authornr=10592
http://www.mtp.hum.ku.dk/details.asp?ELN=300160
http://www.mtp.hum.ku.dk/details.asp?ELN=300160


 76 

from Laconian cult. In this way, Alcman 

appears to belong to Aristotle‟s class of so-

called „mixed theologians‟. The last part of 

the article draws some inferences 

concerning Alcman‟s place in the history of 

cosmogonical ideas in Archaic Greece.  

 

I would like to thank Menelaos Christopoulos 

for discussing with me this passage . Never 

used in the Theogony, s. t.. appears only 

once in the Works (. ... 
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Παξνπζίαζε ζχγρξνλσλ αληηπξνζσπεπηηθψλ κειεηεηψλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο ζθέςεο 

ζηνλ ηζπαληθφ θηινινγηθφ ηχπν 

 

 

 

(EL MUNDO / 29-7-04) 
 

Cuando el 13 de agosto comiencen los 

Juegos Olimpicos en Atenas, el mundo 

entero volvera sus ojos a Grecia. 

Resonaran, una vez mas, los versos de 

Homero y Cavafis, las tragedias de 

Sofocles, Euripides, y las peliculas de 

Costa-Gavras volveran a 

conmovernos. Todos los caminos 

llevaran a Itaca. El Cultural quiere 

saber que es Grecia hoy en Letras, 

Arte, Teatro, Cine, Musica. Para 

empezar, porque en Espana, se 

desconoce casi todo de su literatura 

mas actual. Esclavos, o al menos 

seducidos por la tradicion, ignoramos 

una realidad vecina, casi hermana, de 

asombrosa vitalidad que confirma que 

si, que hay vida despues de Cavafis.  

?Es posible que existan hoy en 

Grecia filosofos mas 
interesantes que Socrates, 

Platon, etc.? Sin remontarnos a los clasicos, ?hay poetas comparables a 
Cafavis, Seferis o Elitis? Si el peso de la tradicion se nota en todos los 

ambitos de la cultura helena, ninguno aparece tan lastrado como la 
literatura. ?Exageracion? El protagonista literario de la Olimpiada Cultural 

que se celebra desde 2001 es Kazantzakis, muerto hace casi medio siglo. Y 
eso que el mercado del libro en Grecia vive desde la caida de la dictadura 

militar, en 1973, un crecimiento continuo: entre 1990 y 2000 el numero de 
titulos publicados al ano se ha duplicado, pasando de algo menos de 3.000 

a 7.514...  

El ensayo: lejos de Itaca 
Desaparecido Cornelius Castoriadis en 1997, el ensayo filosofico se 
debate entre el analisis de los clasicos (Vasilis Karasmanis, Menelaos 

Christopoulos, G. M. Sifakis), la reflexion sobre la filosofia 
contemporanea (Grigoris Molyvas) y nuevos planteamientos como los 

de Kostas Axelos y Costis Papayoryis (con un ensayo muy 

recomendable Sobre la ebriedad). De entre los mas recientes,Vicente 
Fernandez destaca tambien a Yorgos Jimonas (por sus indagaciones 

esteticas) y Efyenios Aranitsis (premio Nacional de Ensayo en 2000 
con ?A quien pertenece Corfu?, “expresion de la mejor prosa griega 
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actual”). El ensayo literario cuenta con grandes especialistas como 

Thanassis Venetis, Yanis Varveris, Sotiris Thiviras, mientras que entre 

los historiadores es preciso destacar a Antonis Eleftheriadis, Vasilis 
Kyridis, Giorgos Mararitis y Konstantinos Paparrigopoulos, autor de 

una monumental Historia de Grecia en 15 volumenes. 

Nuria AZANCOT EL MUNDO  
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Γηα ηα εκηλάξηα νκεξηθήο θηινινγίαο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ην Κέληξν 

Οδπζζεηαθψλ πνπηδψλ (Ηζάθε) 

 
 

ΚΓ΄ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΗΡΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ  

11.09.08  

 

ΚΓ΄ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΗΡΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 15-19/09 ΣΗΝ ΙΘΑΚΗ 

 

Σν Κέληξν Οδπζζεηαθώλ πνπδώλ κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Ηζάθεο θαη ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο 

Φηινιόγσλ νξγαλώλνπλ ζηε θηιόμελε αίζνπζα ηνπ Μνξθσηηθνύ Κέληξνπ ην 23ν εκηλάξην Οκεξηθήο 

Φηινινγίαο.  

Ο ζεκαηηθφο θχθινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εκηλαξίνπ είλαη.  

Πνιεκηθφο θαη νκηιεηηθφο ρψξνο θαη ρξφλνο: απφ ηελ Ηιηάδα ζηελ Οδχζζεηα..  

Λεηηνπξγίεο θαη ζήκαηα 

ην πιαίζην ηνπ εκηλαξίνπ ν Πξφεδξνο ηνπ Κέληξνπ Οδπζζεηαθψλ πνπδψλ θαζεγεηήο Γ. Ν. Μαξσλίηεο, 

αθνινπζψληαο παιηά ζπλήζεηα ηνπ Κέληξνπ, ζα δψζεη κηα δηάιεμε πνπ κπνξεί λα ηελ παξαθνινπζήζεη θαη ην 

επξχηεξν θνηλφ ηεο Ηζάθεο, κε ζέκα:  

Ζ κεηάθξαζε ηεο έθηεο ηιηαδηθήο ξαςσδίαο. Δθθνξά θαη ζρφιηα. 

Σα κέιε ηνπ εκηλαξίνπ, ζηα νπνία θάζε ρξφλν πξνζηίζεληαη θαη άιια πξφζσπα πνπ έξρνληαη γηα λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπ, ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα μελαγεζνχλ απφ ηνλ αξραηνιφγν αλαζθαθέα ζηνλ 

αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο «ρνιήο Οκήξνπ». 

. 

Παξαζέηνπκε ην αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηνπ εκηλαξίνπ. 

ΚΔNTPO OΓYEIAKΩN ΠOYΓΩN Mε ηε ζπλεξγαζία ηεο ΠANEΛΛHNIA ENΩH ΦIΛOΛOΓΩN θαη 

ηνπ ΓHMOY IΘAKH 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΙΩΝ 

Γεπηέξα 15 επηεκβξίνπ 

19:30 Eλαξθηήξηα ζπλάληεζε. Yπνδνρή, ραηξεηηζκνί 

20:00 Γ. Ν. ΜΑΡΩΝΗΣΖ, Ζ κεηάθξαζε ηεο έθηεο ηιηαδηθήο ξαςσδίαο. Δθθνξά θαη ζρφιηα 

Σξίηε 16 επηεκβξίνπ 

ΠΟΛΔΜΗΚΟ ΚΑΗ ΟΜΗΛΖΣΗΚΟ ΥΩΡΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ 

ΑΠΟ ΣΖΝ ΗΛΗΑΓΑ ΣΖΝ ΟΓΤΔΗΑ. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΚΑΗ ΖΜΑΣΑ 

Πξνεδξία: Φάλεο Καθξηδήο 

9:00– 9:30 Αιεμάλδξα ΕΔΡΒΟΤ, Αλδξηθφο θαη γπλαηθείνο ρψξνο θαη ρξφλνο ζηε ζπλάληεζε Έθηνξα θαη 

Αλδξνκάρεο  

9:30–10:00 πδήηεζε 

10:00–10:30 Υξήζηνο ΣΑΓΓΑΛΖ, θεληθφο, αθεγεκαηηθφο θαη δηαθεηκεληθφο ρψξνο ζηελ εηαηξηθή νκηιία 

Γηνκήδε θαη Γιαχθνπ 

10:30–11:00 πδήηεζε 

11:00–11:30 Γηάιεηκκα 
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Πξνεδξία: Αληψλεο Ρεγθάθνο 

11:30–12:00 Αγάζε ΓΔΩΡΓΗΑΓΟΤ, «δηά λχθηα κέιαηλαλ». Ζ ζεκεηνινγία ηεο λχθηαο ζηελ εηαηξηθή νκηιία 

Πξηάκνπ–Αρηιιέα  

12:00–12:30 πδήηεζε 

Πξνεδξία: Αιεμάλδξα Εεξβνχ 

18:30– 19:00 Αλαζηάζηνο ΣΔΦΟ, ην κεηαίρκην ηνπ νκηιεηηθνχ ρψξνπ ζηε Ε ξαςσδία 

19:00–19:30 πδήηεζε 

19:30–20:00 Ησζήθ ΥΑΣΕΖΗΩΑΚΔΗΜΗΓΖ, Πνιπηίκε ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟΤ, Πνχ, πφηε, πψο ζην πιαίζην ησλ 

νκηιηψλ ζηε Ε ξαςσδία  

20:00–20:30 πδήηεζε 

Tεηάξηε 17 επηεκβξίνπ 

Πξνεδξία: Υξήζηνο Σζαγγάιεο 

9:00– 9:30 Αληψλεο ΡΔΓΚΑΚΟ, Ηιηαδηθφο θαη νδπζζεηαθφο ρξφλνο: κεξηθέο δηαθνξέο  

9:30–10:00 πδήηεζε 

10:00–10:30 Μελέιανο ΥΡΙΣΟΠΟΤΛΟ, Μελέιανο θαη Διέλε: ζπδπγηθή νκηιία θαη επηθή αθήγεζε 

(Οδύζζεηα, δ 240-289) 

10:30–11:00 πδήηεζε 

11:00–11:30 Γηάιεηκκα 

Πξνεδξία: Αξηάδλε Γθάξηδηνπ 

11:30–12:00 Φάλεο ΚΑΚΡΗΓΖ, πλαπαληήκαηα: αλζξσπνινγηθά ζηε ζπλάληεζε ηνπ Οδπζζέα κε ηε Ναπζηθά 

12:00–12:30 πδήηεζε 

12:30–13:00 Αληψληνο ΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟ, Καιπςψ θαη Κίξθε: ζπειηά θαη παιάηη  

13:00–13:30 πδήηεζε 

16:30 Πεξηήγεζε ζηελ Iζάθε 

Πέκπηε 18 επηεκβξίνπ 

Πξνεδξία: Μελέιανο Υξηζηόπνπινο 

9:00–9:30 Αιίθε ΓΑΛΗΑΣΑΣΟΤ, Ζ ηξίβαζκε αληνχζα θιίκαθα ηεο νκηιίαο Οδπζζέα–Πελειφπεο. Ο ρψξνο θαη 

ν ρξφλνο  

9:30–10:00 πδήηεζε 

10:00–10:30 Λάκπξνο ΠΟΛΚΑ, Οκηιία θαη ιέρνο. Απφ ηελ Ηιηάδα ζηελ Οδχζζεηα 

10:30-11:00 πδήηεζε 

12:30 Θαιαζζηλή εθδξνκή 

Πξνεδξία: Αλαζηάζηνο ηέθνο 

18:30– 19:00 Αξηάδλε ΓΚΑΡΣΕΗΟΤ, Υψξνο θαη ρξφλνο ηεο κλεζηεξνθνλίαο  

19:00–19:30 πδήηεζε 

 

ΚATAΛHKTIKH YNEΓPIA 

Πξνεδξία: Γ. Ν. Μαξσλίηεο 

19:30–20:00 χλνςε πνξηζκάησλ ηνπ εκηλαξίνπ 

 

OMIΛHTE, ΠPOEΓPOI 

Αιίθε ΓΑΛΗΑΣΑΣΟΤ Kαζεγήηξηα Γ. E. 

Αγάζε ΓΔΩΡΓΗΑΓΟΤ ρνιηθή χκβνπινο Γ. E. 

Αξηάδλε ΓΚΑΡΣΕΗΟΤ Kαζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ 

Αιεμάλδξα ΕΔΡΒΟΤ Kαζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

Φάλεο Η. ΚΑΚΡΗΓΖ Kαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ 

Γ. N. MAPΩNITH Kαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 

Αληψληνο ΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟ Kαζεγεηήο Γ. E. 

Μάρε ΠΑΪΕΖ–ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ δ.θ., Γ. Γξακκαηέαο Κέληξνπ Οδπζζεηαθψλ πνπδψλ  

Πνιπηίκε ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟΤ Kαζεγήηξηα Γ. E. 

Λάκπξνο ΠOΛKA δ. θ., Kαζεγεηήο Γ. E. 

Αληψλεο ΡΔΓΚΑΚΟ Kαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 

Aλαζηάζηνο TEΦO δ. θ., Πξφεδξνο Παλειιήληαο Έλσζεο Φηινιφγσλ 

Υξήζηνο ΣΑΓΓΑΛΖ Δπίθνπξνο Kαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

Iσζήθ XATZHIΩAKEIMIΓH Kαζεγεηήο Γ. E. 

Μελέιανο ΥΡΙΣΟΠΟΤΛΟ Αλαπιεξσηήο Kαζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 
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EΚΓOΔΙ 

ηνπ Kέληξνπ Oδπζζεηαθψλ πνπδψλ 

1. Iιηάδα θαη Oδχζζεηα. Mχζνο θαη Iζηνξία, Iζάθε 1986 (ζ. 207)  

2. Oκεξηθφο νίθνο, Iζάθε 1990 (ζ. 257) 

3. Πεξηεγεηηζκφο ζηελ Iζάθε, Iζάθε 1990 (ζ. 53) 

4. πνλδέο ζηνλ κεξν (Mλήκε I. Kαθξηδή), Iζάθε 1993 (ζ. 301) 

5. Eπρήλ Oδπζζεη, Iζάθε 1995 (ζ. 375) 

6. Oκεξηθά, Iζάθε 1998 (ζ. 427) 

7. Έξαλνο, Iζάθε 2001 (ζ. 520) 

8. Άζια θαη Έπαζια ζηα νκεξηθά έπε, Ηζάθε 2007 (ζ. 429) 
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Γηα ηηο παξνπζηάζεηο έξγσλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο ζηε ηνά ηνπ Βηβιίνπ ζε απεπζείαο 

κεηάδνζε απφ ην Γ‘Πξφγξακκα ηεο ΔΡ 

 

Η ΣΟΑ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ 
 
 

ΜΑΡΣΙΟ 1999 

Ππόγπαμμα εκδηλώζεων 

 
 
 

Κςπιακή 14  
Ώπα 11.00-12.30 

Αίθοςζα Λόγος 
Θπξηαθάηηθεο Εσληαλέο Κεηαδόζεηο ηνύ Γ' Πξνγξάκκαηνο ηήο ΔΡΑ γηα ηε 
δηαρξνληθόηεηα ηήο Διιεληθήο Γιώζζαο, 
ΠΔΡΗΟΓΟ Γ'. Θέκα: "Από ηνλ κεξν ζηo 2000 κ.X.: Ιόγνο Διιεληθόο". Απ'επζείαο 
κεηάδνζε 11.00 έσο 12.30.  
Σελ επηκέιεηα ηνύ πξνγξάκκαηνο έρεη ν θηιόινγνο θαη θξηηηθόο ζεάηξνπ, Θώζηαο 
Γεσξγνπζόπνπινο. Έξεπλα θεηκέλσλ, Έιζα Αλδξηαλνύ. Οξγάλσζε παξαγσγήο θαη 
ζθελνζεηηθή επηκέιεηα, Θαλάζεο Πξνπηδόπνπινο. Δηζεγεηήο ν θαζεγεηήο Παλ/κίνπ 
θαη εξεπλεηήο ηήο Αθαδεκίαο Αζελώλ θ. Μενέλαορ Υπιζηόποςλορ. 
Θείκελα δηαβάδνπλ ε ζεαηξνιόγνο Έιζα Αλδξηαλνύ θαη ε εζνπνηόο Υξηζηίλα 
Θενδσξνπνύινπ.Θέκα ηήο Θπξηαθήο: "ΣΟΒΑΗΟ: Α' ΚΔΡΟ (Αλζνιόγνο ηνπ 5νπ 
κ.Υ αηώλα) ". Δίζνδνο ειεύζεξε. 
ΔΡΑ Γ' - ΣΟΑ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ 

 
 

ΑΠΡΙΛΙΟ 1999 

Ππόγπαμμα εκδηλώζεων 

 
 
 

Κςπιακή 25 
Ώπα 11.00-12.30 

Αίθοςζα Λόγος 
Θπξηαθάηηθεο Εσληαλέο Κεηαδόζεηο ηνύ Γ' Πξνγξάκκαηνο ηήο ΔΡΑ γηα ηε 
δηαρξνληθόηεηα ηήο Διιεληθήο Γιώζζαο, 
ΠΔΡΗΟΓΟ Γ'. Θέκα: "Από ηον Όμηπο ζηo 2000 μ.X.: Λόγορ Δλληνικόρ". 
Απ'επζείαο κεηάδνζε 11.00 έσο 12.30.  
Σελ επηκέιεηα ηνύ πξνγξάκκαηνο έρεη ν θηιόινγνο θαη θξηηηθόο ζεάηξνπ, Θώζηαο 
Γεσξγνπζόπνπινο. Έξεπλα θεηκέλσλ, Έιζα Αλδξηαλνύ. Οξγάλσζε παξαγσγήο θαη 
ζθελνζεηηθή επηκέιεηα, Θαλάζεο Πξνπηδόπνπινο. Δηζεγεηήο ν θαζεγεηήο ηήο 
Αξραίαο Διιεληθήο Φηινινγίαο θαη εξεπλεηήο ηήο Αθαδεκίαο Αζελώλ, θ. Μενέλαορ 
Υπιζηόποςλορ. Θείκελα δηαβάδεη ε θ. Έιζα Αλδξηαλνύ. 
Θέκα ηεο Θπξηαθήο: "ΑΡΗΣΟΦΑΛΖ ΒΤΕΑΛΣΗΟ  
(Γξακκαηηθόο 3νο - 2νο π.Υ. αηώλαο) ". Δίζνδνο ειεύζεξε. 
ΔΡΑ Γ' - ΣΟΑ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ  

 
 
 

 

 

Γηα ην πλέδξην Από ην Έπνο ζην Γξάκα («Κέληξν Έεπλαο θαη Πξαθηηθψλ Δθαξκνγψλ 

ηνπ Αξραίνπ Γξάκαηνο», Ναχπιην, 29/8-1/9.2002) 

 

Centre for Ancient Drama - Research and Practical Applications 
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 From Epos to Ancient Drama 
    

The Hellenic Festival, the Cultural Olympiad 2001-2004 - Hellenic Cultural Organization S.A., and the 
'Desmi' Centre for Ancient Drama - Research and Practical Applications, three agencies in the service of 
research into and the revival on the stage of ancient drama, collaborated, within the context of the 2002 
Epidaurus Festival, in organising an international conference on From Epos to Ancient Drama, which was 
held at Nafplio from 29 August to 1 September 2002. The conference was held under the auspices of the 
President of the Hellenic Republic, Mr. Constantinos Stephanopoulos. 
 

From Epos to Ancient Drama 

 
The epic was one of the mainsprings from which ancient Greek tragedy was nourished, as it supplied the 
tragic poets with the mythological sub-structure for their treatment of the major philosophical, theological, 
ideological, political, social and aesthetic issues which were of concern to the city of classical times. This 
material, in common use, was the firm subject-matter basis which the dramatists of antiquity worked upon 
in a variety of ways, insofar, at least, as conclusions can be drawn from the greater part of the surviving 
dramatic production. A resort to the relevant references of the Heroic Age exploited to the full the 
perceptions of a general public to whom was addressed the par excellence 'folk' genre which was ancient 
theatre. Furthermore, the relation between epic and drama has been explored by researchers as to the 
correlation in terms of origins between the tragic genre and the epic tradition. 
 
The objective of the seminar was to investigate all the general and special issues which touch upon this 
multi-layered correlation, taking into account the findings of philological, theatrological, historical and 
archaeological research to date, by means of exclusively original papers; plans have been made to include 
these in a special publication. The inter-disciplinary dialogue was developed around the following topics: 

 The influences of the epic on the origin and evolution of ancient drama  

 From the epic to drama: narrative and classical dramatic form  

 The epic subject-matter in dramatic poetry  

 The handling of the mythological material by the tragic poets  

 Ideological, religious, philosophical and institutional legacies to ancient drama  

 The epic elements in ancient drama  

 Epic and drama: linguistic comparisons  

 From the Archaic to the Classical period: the social function of epic and drama  

 From drama to epic: anachronistic inductions  

 Epic and tragedy  

 Epic and comedy  

 
Production parameters in an approach to the subject-matter and formal elements from epic in ancient 
drama  

 
Delegates from 12 countries (Argentina, Bulgaria, China, Cyprus, Egypt, France, Great Britain, India, 
Netherlands, Portugal, Romania, Spain) attended and contributed their views. The Greek side was 
represented by: Yangos Andreadis, Costas Georgousopoulos, Fanis Kakridis, Mary Mantziou, Nikos 
Hourmouziades, Menelaos Christopoulos). 
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Γηα ην αθηέξσκα ζηελ Ιιηάδα ζην Ζκεξνιφγην ηνπ 2004 ησλ εθδφζσλ Γηάκεηξνο 
 

 
 

 
5.4.2004 

 
 
 

 Πξσηόηππε πξόηαζε γηα ηε κειέηε ηνπ Οκήξνπ απνηειεί ην εκεξνιόγην ηνπ 2004 

«Οκήξνπ Ηιηάδα» (εθδόζεηο «Γηάκεηξνο»). Ο δξαζηήξηνο εθδνηηθόο νίθνο ηεο 
Υαιθίδαο πξνζθέξεη κε απηό ηνλ ηξόπν ζεηξά επηιεγκέλσλ κειεηεκάησλ γηα ην 
νκεξηθό έπνο, ηα νπνία επηκειήζεθε ν Μενέλαορ Υπιζηόποςλορ. Θάζε κήλαο 
πεξηιακβάλεη απνζπάζκαηα από όιεο ηηο ξαςσδίεο ηεο «Ηιηάδαο» θαζώο θαη ζύγρξνλα 
επηζηεκνληθά θείκελα πνπ πξνζεγγίδνπλ θαη εξκελεύνπλ ηνλ νκεξηθό ιόγν γηα ηνλ κε 
εμεηδηθεπκέλν αλαγλώζηε. Ζ πνιπηειήο έθδνζε ζπλνδεύεηαη από cd κε κνπζηθή 

εκπλεπζκέλε από ην έπνο (ζύγρξνλα κνπζηθά έξγα, αλαγλώζεηο πνηεκάησλ ηνπ 
Θαβάθε, απαγγειία ηνπ πξννηκίνπ ηεο «Ηιηάδαο»). 
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Γηα ηελ ειιεληθή ειεθηξνληθή έθδνζε θηινζνθηθνχ ζρνιηαζκνχ ηνπ Πιάησλνο 

Πξσηαγόξα (Πξφγξακκα Αξρέινγνο)  

 

γλώζζα 

Έλα εγρείξεκα ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο ζηε δηαρξνλία ηεο: αξραία ειιεληθή, κεζαησληθή ειιεληθή, λέα ειιεληθή 

αιιά θαη ζηε ζπγρξνληθή ηεο δηάζηαζε. 

 

Βιβλιογπαθίερ-Ηλεκηπονικέρ πηγέρ  

Οδηγόρ Πλοήγηζηρ ζηην Ηλεκηπονική Απσαιογνωζία  

Λογιζμικά και Πολςμέζα  

 

ΛΟΓΑΝΑΛΤΗ 

Οκάδα εξγαζίαο 

Φνξέαο πινπνίεζεο 

 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ  

Πιάησλνο Ππυηαγόπαρ 

πληειεζηέο 

Δίλαη απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Γ.Γ.Ν.Γ. κε ην "ρέδην Αξρέινγνο", έλα 

ειιεληθφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα δηεζλνχο εκβέιεηαο κε έδξα ην Παλεπηζηήκην ηνπ 

Δδηκβνχξγνπ, πνπ εθπνλεί ειεθηξνληθή βάζε ησλ θεηκέλσλ ηεο Αξραίαο Διιεληθήο 

θηινζνθίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα κεγαιχηεξα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζηνλ θφζκν. 

ρεδηαζκφο θαη δηεχζπλζε κειέηεο-Γεληθή επίβιεςε: Καζεγεηήο Θεφδσξνο θαιηζάο, 

Έδξα Αξραίαο Φηινζνθίαο, πγγξαθέαο Φηινζνθηθνχ κέξνπο: Γξ Αληψλεο 

Υαηδεζηαχξνπ, πγγξαθέαο/επηκειεηήο άξζξσλ Πνιηηηζκηθνχ Αξρείνπ-Τπεχζπλνο 

ρεδηαζκνχ Πνιηηηζκηθνχ Αξρείνπ: Patricia Ward-θαιηζά, Γηνηθεηηθή Οξγάλσζε: 

Λίια σηεξνπνχινπ, Νενειιεληθή κεηάθξαζε Πξσηαγόξα: Βαζίιεηνο Σαηάθεο, 

Μεηάθξαζε θηινζνθηθνχ κέξνπο: Γξ. Δξκηφλε Ζιηάδνπ, Γξ. Μελέιανο 

Υξηζηόπνπινο, Μαξία Οηθνλφκνπ Herrmann, πγγξαθή/κεηάθξαζε άξζξσλ 

Πνιηηηζκηθνχ Αξρείνπ: Γξ. νθία Αλησληάδνπ, Dr. Jeffrey Carr, Dr Fritz Gregor 

Herrmann, Γξ. Μαλψιεο Μειηζζάξεο, Γεσξγία Μφξηδνπ, Suzanne Nield, Ξέληα 

Παπαζηαχξνπ, νξίλα παλνχ, Dr. Stephen Watt, Δπηκέιεηα κεηάθξαζεο θηινζνθηθνχ 

κέξνπο: Δπαγγειία Αλησλάθε, Αλάπηπμε Πνιπκέζσλ: Stewart Cromar, Andrew Watts, 

Alan Hepburn, Nick Donald, Σερληθφο Πξνγξακκαηηζκφο: Carol Finneron, Γξαθηθά-

Γεληθή επηκέιεηα: Patricia Ward-Scaltsas, ρέδηα: Emma Candy, Alan Wylie, 
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Φσηνγξαθίεο: Καηεξίλα Αιεμνπνχινπ DG Dimension, Άιθεζηε Υαιηθηά, ρέδην 

Δμψθπιινπ: Anna LIoyd  

Γεληθή Πεξηγξαθή 

Πεξηερόκελα 

Α) Δίζνδνο ζηε Λνγαλάιπζε: 1) Αξεηή θαη Δηδεκνζχλε, 2) Ζ Αξεηή θαη νη Αξεηέο, 3) 

Αθξαζία, Β) Ρπζκίζηε ηελ έληαζε, Γ) πλεξγάηεο, Γ) Δξγαιεηνζήθε: Πνιηηηζκηθφ 

Αξρείν, Υξνλνγξακκή, Βηβιηνγξαθία, Γισζζάξην, Πίζσ, Έμνδνο, Βνήζεηα.  

  

Γηαδξαζηηθόηεηα-Μνξθή δηάηαμεο ηνπ πιηθνύ 

Σν ινγηζκηθφ απνηειείηαη απφ ηξεηο θχξηεο ελφηεηεο, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηα 

ζεκαληηθφηεξα θηινζνθηθά ζέκαηα πνπ ζίγνληαη ζηνλ Πξσηαγόξα: 1) Αξεηή θαη 

Δηδεκνζχλε, 2) Ζ Αξεηή θαη νη Αξεηέο, 3) Αθξαζία.  

- Ζ θάζε ελφηεηα δηαξζξψλεηαη σο εμήο: α) Γηαινγηθή Παξνπζίαζε, β) Δμεξεπλψληαο 

ηνλ Πξσηαγφξα, γ) Αζθήζεηο.  

Δηδηθόηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Σν θηινζνθηθφ δέληξν είλαη νξγαλσκέλν κε ηε κέζνδν "Αξρέινγνο", ε νπνία είλαη κηα 

κέζνδνο ειεθηξνληθήο αλαπαξάζηαζεο θηινζνθηθψλ επηρεηξεκάησλ. χκθσλα κε ηε 

κέζνδν απηή, ην θχξην ζπκπέξαζκα ελφο θηινζνθηθνχ επηρεηξήκαηνο ηίζεηαη ζηελ αξρή 

θαη αθνινπζνχλ θαζ'ππφηαμε νη πξνθείκελεο πνπ ππνζηεξίδνπλ άκεζα ην θχξην 

ζπκπέξαζκα. Με ηνλ ηξφπν απηφ αλαπαξίζηαληαη φια ηα ππν-επηρεηξήκαηα ελφο 

θηινζνθηθνχ επηρεηξήκαηνο κέρξη ηηο πην βαζηθέο ηνπ πξνθείκελεο.  

- ην ινγηζκηθφ ελζσκαηψλεηαη πινχζην θαη πνηθίιν νπηηθφ θαη αθνπζηηθφ πιηθφ, φπσο 

θαη καγλεηνζθνπεκέλνη δηάινγνη.  

Παξνπζίαζε: ΜΑΡΗΑ ΑΚΡΗΣΗΓΟΤ - ΟΦΗΑ ΑΛΑΓΚΗΟΕΗΓΟΤ 

< 
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Δπηινγή θαη αλαηχπσζε (ζην πεξηνδηθφ Ήξηλλα) δεκνζηεχκαηνο απφ πνιηηηζηηθφ 

αθηέξσκα ζηελ Σήιν (Καζεκεξηλή, «Δπηά εκέξεο», 2001) 

 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ ΣΟΤ ΑΝΑ .ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΗ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΧΝ, Κος ΜΔΝΔΛΑΟΤ ΥΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ.  

 

ΑΠΟ ΣΟ ΔΝΘΔΣΟ ΔΠΣΑ ΗΜΔΡΔ ΣΗ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ ΣΟΤ 2001, ΜΔ ΣΙΣΛΟ 

«ΣΗΛΟ, ΣΟ ΝΗΙ ΣΗ ΗΡΙΝΝΑ»  
 
 

ηαλ έλαο πνηεηήο γξάθεη έλα πνίεκα, ζπκβαίλνπλ ηαπηόρξνλα δπν πξάγκαηα κνλαδηθά; ην 
έλα είλαη ε ίδηα ε δεκηνπξγία ηνπ πνηήκαηνο θαη ην άιιν όηη δελ ππάξρνπλ, ηε ζηηγκή εθείλε, 

νη κειεηεηέο ηνπ πνηήκαηνο ή αλ ππάξρνπλ, δελ ην μέξνπλ αθόκα. πλήζσο νη κειεηεηέο, 
θαηά ηεθκήξην θηιόινγνη, είλαη θαινπξναίξεηνη θαη πξνηθηζκέλνη. ηαλ απνηπραίλνπλ (ή 
απνηπραίλνπκε γηα λα κελ απηνεμαηξεζώ) απηό δελ νθείιεηαη ζε θαθή πξόζεζε ή ζε έιιεηςε 
επάξθεηαο αιιά ζηελ αδπλακία λα ζηαζνύκε ζην ύςνο ησλ πξαγκάησλ, ησλ θεηκέλσλ θαη ηεο 
επνρήο. Αο αξρίζνπκε ινηπόλ από ηελ επνρή.  
Κε βάζε ηηο καξηπξίεο πνπ ζώδνληαη, ηνπνζεηνύκε ηε δσή ηεο Ήξηλλαο ρξνλνινγηθά ζην κέζν 
πεξίπνπ ηνπ 4νπ αηώλα π.Υ. θαη γεσγξαθηθά ζην λεζί ηεο Σήινπ (παξόηη ην βπδαληηλό ιεμηθό 

ηεο νύδαο θαηαγξάθεη εθηόο από ηελ Σήιν θαη άιιεο εθδνρέο γηα ηελ θαηαγσγή θαη ηε 
δηακνλή ηεο Ήξηλλαο, ηε Ρόδν θαη ηελ Σέσ, πξνθαλώο ιόγσ γεηηλίαζεο ησλ ηζρπξόηεξσλ 
απηώλ πόιεσλ κε ηελ Σήιν θαη επίζεο ηε Ιέζβν, αζθαιώο ιόγσ ζύγθξηζεο κε ηελ πνηήηξηα 
απθώ). 
Ζ Σήινο ζπλέδεζε έηζη ην όλνκα ηεο κε κηα πνηήηξηα πνπ απέθηεζε κεγάιε θήκε ζηελ 
αξραηόηεηα θαη θέξδηζε ην ζεβαζκό θαη ηελ εθηίκεζε ησλ κεηαγελεζηέξσλ. ε έλα αλώλπκν 
επίγξακκα πνπ βξίζθεηαη ζηελ Παιαηηλή Αλζνινγία (αλζνινγία επηγξακκάησλ πνπ 

πξνέξρνληαη από δηάθνξεο ζπιινγέο νη νπνίεο ζπγθξνηήζεθαλ από ηνλ 3ν αηώλα π.Υ. θαη 

έπεηηα θαη πεξηέρνληαη ζην βπδαληηλό ρεηξόγξαθν ηνπ Παιαηηλάηνπ ηεο Υαηδειβέξγεο) ε 
Ήξηλλα ζπγθξίλεηαη κε ηνλ κεξν (νη δε ηξηαθόζηνη ηαύηεο ζηίρνη ίζνη Οκήξσ) θαη ηε απθώ 
(απθώ δ‟ Ζξίλλεο όζζνλ κειέεζηλ ακείλσλ / Ήξηλλα απθνύο ηόζζνλ ελ εμακέηξνηο). ε 
άιιν επίγξακκα ηεο Παιαηηλήο Αλζνινγίαο ηνπ νπνίνπ γλσξίδνπκε ηνλ πνηεηή (πξόθεηηαη γηα 
ηνλ Αζθιεπηαδε από ηελ άκν πνπ αθκάδεη γύξσ ζην 290 π.Υ.), πξνζηίζεηαη πιάη ζηηο 

εθθξάζεηο ζαπκαζκνύ γηα ηελ πνίεζε ηεο Ήξηλλαο θαη ε πιεξνθνξία γηα ηνλ πξόσξν ζάλαην 
ηεο . 
Ζ ίδηα πιεξνθνξία επαλαιακβάλεηαη ζε άιια δπν επηγξάκκαηα ηεο Παιαηηλήο Αλζνινγίαο, ην 
έλα αλώλπκν θαη ην άιιν ηνπ Κειεάγξνπ(3νο αη. π.Υ.) ή ηνπ Ιεσλίδα(2νο αη π.Υ.) ελώ θαη 
άιια επηγξάκκαηα ηεο Παιαηηλήο Αλζνινγίαο , κεηαγελέζηεξα όκσο, επαλέξρνληαη ζηελ 
Ήξηλλα θαη ζηελ πνίεζε ηεο. Σξία επηγξάκκαηα πνπ απνδίδνληαη ζηελ ηδία ηελ Ήξηλλα θαη 
πεξηέρνληαη θαη απηά ζηελ Παιαηηλή Αλζνινγία ζεσξνύληαη κε γλήζηα από πνιινύο 

κειεηεηέο.  
Σν πξώην αθνξά ην πνξηξέην κηαο θνπέιαο ηεο νπνίαο ην όλνκα ήηαλ Αγαζαξρίο ελώ ηα άιια 
δπν κηινύλ γηα ην ζάλαην ηεο Βαπθίδνο, θίιεο ηεο πνηήηξηαο θαη βαζηθνύ πξνζώπνπ ηνπ 

κείδνλνο έξγνπ ηεο Ήξηλλαο, απηνύ ζην νπνίν όιεο νη αξραίεο καξηπξίεο ζπγθιίλνπλ 
ζεσξώληαο ην σο ην αξηζηνύξγεκα ηεο:ηνπ πνηήκαηνο πνπ καο είλαη γλσζηό κε ηνλ ηίηιν 
Ζιαθάηε (=ξόθα). 
 

 
Θαινύκαζηε έηζη αλαπόηξεπηα λα δηακνξθώζνπκε ηελ εηθόλα καο γηα ηελ πνίεζε ηεο Ήξηλλαο 
κε βάζε ην πνίεκα απηό. κσο θαη απηό δελ ζώδεηαη νιόθιεξν-καο είλαη γλσζηνί πεξίπνπ 54 
εμάκεηξνη θαη όρη πιήξεηο ζηίρνη από έλα πνίεκα πνπ μέξνπκε όηη αξηζκνύζε ηξηαθνζίνπο. 
Ήηαλ γξακκέλν ζε κηα δηαιεθηό κε πνιιά δσξηθά ζηνηρεηά, πνπ εύθνια αηηηνινγνύληαη από ηε 
ρξήζε ηεο δσξηθήο δηαιεθηνύ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Γσδεθαλήζνπ θαη ησλ θνληηλώλ 

κηθξαζηαηηθώλ παξαιίσλ αιιά θαη δύζθνια ελαξκνλίδνληαη κε ηα ησληθά ζηνηρεία πνπ 
απνηεινύλ ην παξαδνζηαθό «έλδπκα» ηνπ δαθηπιηθνύ εμάκεηξνπ ζηίρνπ αθόκε θαη ζε 
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο εθηόο ησληθήο επηθξάηεηαο. Ίζσο απηό καο νδεγεί ήδε ζε έλα ζηνηρείν 
θαηλνηνκίαο πνπ ζπλδεεηαη κε ηηο πθνινγηθέο επηινγέο ηεο Ήξηλλαο.  
Ζ βαζηθή καο γλώζε γηα ηελ Ζιαθάηε πξνέξρεηαη από έλαλ πάππξν ηεο Ομπξύγρνπ πνπ 

ρξνλνινγείηαη ην 2ν αηώλα κ.Υ. Από ηνπο 54 ζηίρνπο ηνπ πνηήκαηνο πνπ ζώδνληαη –αλ θαη ζε 
πξνβιεκαηηθή κνξθή- ράξε ζηνλ πάππξν απηό θαη από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαο 

γεληθόηεξα από ην ζύλνιν ηεο παξάδνζεο, θαηαιήγνπκε ζε κηα ζρεκαηηθή αλαζύλζεζε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηεο Ζιαθάηεο , ηα βαζηθόηεξα ζεκεία ηεο νπνίαο ζα πεξηγξάςνπκε ζηελ 
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ζπλέρεηα. Σν πνίεκα είρε σο αθνξκή ην ζάλαην ηεο Βαπθίδνο, παηδηθήο θίιεο, νπσο 

αλαθέξζεθε ηεο πνηήηξηαο. 

Σν ζσδόκελν παππξηθό απόζπαζκα αξρίδεη κε ηελ αλαπόιεζε ησλ θνηλώλ παηρληδηώλ πνπ 
ζπλέδεζαλ ηα δπν θνξίηζηα από ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία. Ζ ζπρλή επαλάιεςε ηεο ιέμεο 
τελώνα θαη ε ρξήζε ησλ ιέμεσλ λεσκών θαη ίππων ζηνπο κηζνθαηεζηξακκέλνπο ζηίρνπο 
αλαθέξνληαη ζε έλα παηδηθό παηρλίδη πνπ μέξνπκε όηη ζπλήζηδαλ λα παίδνπλ ηα κηθξά θνξίηζηα 
θαη πνπ πξνθαλώο ζπλήζηδαλ λα παίδνπλ θαη ε Βαπθηο κε ηελ Ήξηλλα: ηε «ρειηρεισλε». ην 

παηρλίδη απηό έλα θνξηηζάθη θαζόηαλ ζηε κέζε ηνπ θύθινπ θαη παξηζηάλε ηε ρειώλα ελώ ηα 
αιιά έηξεραλ γύξσ γύξσ θσλάδνληαο: τελιτελώνη, τελιτελώνη, ηι ποιείς εν ηω μέζω; 
(ρειώλα, ρειώλα ηη θάλεηο κεο ζηε κέζε; ).  
Σν θνξηηζάθη απαληνύζε: έρια μαρύομαι και κρόκην Μιληζίαν (μαίλσ, μαίλσ εγώ καιιί θαη από 
ηε Κίιεην θισζηή). Σα αιιά θνξίηζηα μαλαξσηνύζαλ: ο δ’έκγονος ζοσ ηι ποιών απώλεηο; (θη 
ν γηνο ζνπ ηη έθαλε θαη πέζαλε; ). Θαη ην θνξηηζάθη ηνπο απαληνύζε: λεσκών αθ΄ίππων εις 
θάλαζζαν άλαηο (από ηα άζπξα ηνπ αιόγα πήδεζε κεο ζηε ζάιαζζα). Σόηε πξνθαλώο ε 

«ρειώλα» πεδνύζε από ηε κέζε ηνπ θύθινπ πξνζπαζώληαο λα πηάζεη θάπνην παηδάθη πνπ ζα 
γηλόηαλ ηόηε απηό «ρειώλα».  
Οη θσλέο ηνπ παηρληδηνύ πνπ ππελζπκίδεη ε Ήξηλλα ζην πνίεκα κπιέθνληαη ηώξα κε ηηο θσλέο 

ηεο ιύπεο γηα ηνλ ζάλαην ηεο Βαπθηδαο. ηε ζπλέρεηα νη ζηίρνη κηινύλ γηα ηηο θνύθιεο, 
ζπληξόθηζζεο ησλ δπν θνξηηζηώλ, γηα ηελ Κνξκώ, ηε κάγηζζα πνπ ηξόκαδε ηα παηδάθηα, γηα 
ηηο θνηλέο πθαληηθέο δξαζηεξηόηεηεο, γηα λα θζάζνπλ ζηελ απνκάθξπλζε ησλ θνξηηζηώλ πνπ 
πηζαλόηαηα νθείιεηαη ζην γάκν ηεο Βαπθίδνο θαη ίζσο ηελ απνρώξεζε ηεο από ηελ Σήιν.  

Θάηη πνπ καο μαθληάδεη είλαη ε δηεπθξίλεζε όηη ε Ήξηλλα δελ παξίζηαηαη ζηελ ηειεηή γηα ηνλ 
ζάλαην ηεο θίιεο ηεο θαη ζην ζεκείν απηό, αλ ε απόζηαζε δελ είλαη ε κόλε εμήγεζε, ζα 
πξέπεη ίζσο λα δερηνύκε όηη θάπνηα γεληθόηεξε απαγόξεπζε κπνξεί λα απνζάξξπλε ηε 
ζπκκεηνρή κηαο θνπέιαο πνπ βξηζθόηαλ ζε ειηθία γάκνπ ζην πέλζνο γηα κηα κε ζπγγελή ηεο. 
Έηζη ε Ήξηλλα κέλεη ζην ζπίηη ηεο θαη γλέζεη εθθξάδνληαο παξάιιεια ηηο εζσηεξηθέο ηεο 
ζθέςεηο.  

Σν καιιί ηεο παηδηθήο «ρειώλαο» απνθηάεη μαθληθά ζηα καηηά καο κηα ιεηηνπξγία εληειώο 
δηαθνξεηηθή, ζαλ λα πξναλαγγείιεη ηελ πθαληηθή ιεηηνπξγία, ην κεγάιν ησξηλό εκπόδην ηεο 
Ήξηλλαο πνπ ζα ήζειε, αληί λα βξίζθεηαη εθεί, δέζκηα ηνπ λήκαηνο θαη ηεο ύθαλζήο ηνπ, λα 
πξνζθέξεη ηνπιάρηζηνλ ηνπο ζξήλνπο γηα ην ρακό ηεο θίιεο ηεο κέζα ζην πνίεκα απηό, πνπ 
ηώξα βιέπνπκε γηαηί πήξε ηνλ ηίηιν Ζιαθάηε, είηε ν ηίηινο νθείιεηαη ζηελ ηδία είηε 

πξνζηέζεθε από ηε κεηαγελέζηεξε παξάδνζε, όπσο είλαη ην πηζαλόηεξν. 
ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ ν γπλαηθείνο αθεγεκαηηθόο ιόγνο μεηπιίγεηαη πηα ζηνλ αξγαιεηό θαη 

ηε ξόθα. Πηζηή ζε κηαο παξάδνζε πνπ από ηελ Πελειόπε πνπ ύθαλε ηνπο δόινπο ηεο σο ηε 
Καξγαξίηα ηνπ Φάνπζη πνπ βίσζε κε ηελ ύθαλζε όζα δελ ηελ άθελαλ λα δήζεη, θαη από ηελ 
Πξόθλε θαη ηε Φηινκήια πνπ ύθαλαλ ηελ ηζηνξία ηνπο σο ηελ Ηππαξρία πνπ πέηαμε ηελ 
θεξθίδα ηνπ αξγαιεηνύ ηεο γηα λα δήζεη ειεύζεξε καδί κε ηνλ άληξα ηεο, ε πνίεζε ηεο 
Ήξηλλαο δηαιέγεηαη ηξπθεξά θαη εηξσληθά κε ηηο παηδηθέο αλακλήζεηο, ελώ θαηαγγέιιεη θαη 
ζπγρξόλσο ηαπηίδεηαη κε ηε ζεηηθά θαη αξλεηηθά θνξηηζκέλε «ειαθάηε». 
 

Πόζε ήηαλ ε επίδξαζε ηεο απθνύο ζην ιπξηθό βάζνο απηήο ηεο πνίεζεο ή αθόκε θαη ηνπ 
νκεξηθνύ ζηίρνπ ζηε δνκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμάκεηξνπ, όπσο δηαηείλεηαη ν αλώλπκνο 
πνηεηήο ηεο Παιαηηλήο Αλζνινγίαο, δελ κπνξνύκε λα ην μέξνπκε, αλ θαη θαίλεηαη πσο κέζα 
από ηελ επηθαλεηαθή ηνπο ράξε ηα επηγξάκκαηα άγγηδαλ ζπρλά έλα κεγάιν κέξνο ηεο 
αιήζεηαο. Θα ήκαζηε πην βέβαηνη γηα ηελ πνίεζε απηή αλ είραλ ζσζεί κεγαιύηεξα 
απνζπάζκαηα. 

Πξόθεηηαη πάλησο γηα κηα πνίεζε πνπ δελ νύηε απιντθή νύηε αλππνςίαζηε, ηόζν κάιηζηα ώζηε 
δηαηππώζεθε αθόκε θαη ε άπνςε όηη πίζσ από ην όλνκα ηεο Ήξηλλαο θξύβεηαη θάπνηνο άιινο 
πνηεηήο, ίζσο θαη άληξαο, πνπ ζέιεζε λα απνζησπήζεη ην όλνκά ηνπ πξνθείκελν λα δώζεη κηα 
πεηζηηθή εηθόλα ηξπθεξήο, λεαληθήο, θνξηηζίζηηθεο πξνζέγγηζεο ζηα πξάγκαηα ηεο δώλεο.  
Αλ θαη ε άπνςε απηή αμηνινγεί ζσζηά ηε πνηεηηθή δεμηνηερλία πνπ θξύβεηαη ζε απηνύο ηνπ 
ζηίρνπο, ε λεόηεξε εξεπλά ηείλεη λα ζεσξήζεη ηελ ππνςία κηαο «θαηαζθεπαζκέλεο» Ήξηλλαο 
εληειώο πεξηηηή. Τπάξρεη ζήκεξα ε ηάζε λα γίλεη απνδεθηή ε άπνςε ηελ νπνία δηαζώδεη ε 

αξραία παξάδνζε θαη πνπ είλαη από κόλε ηεο ηδηαηηέξα ζπγθηλεηηθή, ηνπιάρηζηνλ όζν δελ 
βξίζθνληαη λεόηεξα παππξηθά απνζπάζκαηα ή άιιεο ελδείμεηο πνπ λα αιινηώλνπλ ηελ εηθόλα 
καο ή λα κπνξνύλ λα έλαο πξνζθέξνπλ πεξηζζόηεξα θαη αζθαιέζηεξα ζηνηρεία. Αλ 
πηζηέςνπκε ηελ παξάδνζε πνπ δηαζώδνπλ ηα επηγξάκκαηα, ε ηδία ε Ήξηλλα πέζαλε ιίγν κεηά 
ην ζάλαην ηεο δεθαελληάρξνλεο Βαπθηδνο.  
Αλ ε παξάδνζε απηή επηρεηξεί λα εκβάιεη ζηνηρεία από ηε δσή ηεο εξσίδαο ηνπ πνηήκαηνο ζηε 
δσή ηεο ηδίαο ηεο πνηήηξηαο, πξνζθέξεη όκσο θαη κηα ξεαιηζηηθόηεξε εμήγεζε γηα ηελ απνπζία 

πνιιώλ άιισλ πνηεκάησλ ή ζηνηρείσλ γηα ηε δσή ηεο Ήξηλλαο: ηνλ πξόσξν ζάλαην. ηελ 

ηζηνξία ηεο ινγνηερλίαο δελ καο θζάλνπλ ηα ζηνηρεία νύηε ηα θείκελα νύηε ν ρξόλνο γηα λα 
κειεηήζνπκε ηνπο πνηεηέο πνπ ήδε μέξνπκε. Θαιύηεξα λα κελ επηλνήζνπκε θη άιινπο. 
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Ρσκατθή Αξραηφηεηα (απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δξγαζηεξίνπ:http:// 
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Ζ κειέηε ηνπ κύζνπ θαη ηεο ζξεζθείαο ζηελ ειιεληθή θαη ξσκατθή αξραηόηεηα 
απνηεινύλ εδώ θαη αξθεηνύο αηώλεο έλαλ λεπξαιγηθό ηνκέα ησλ 
αξραηνγλσζηηθώλ επηζηεκώλ. Σν επξύηαην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ηνκέα απηόλ 
όκσο δελ ζπλνδεύεηαη από ηελ ύπαξμε εηδηθώλ επηζηεκνληθώλ εξεπλεηηθώλ 
ηλζηηηνύησλ ή θέληξσλ θαη ειάρηζηνη ζε παγθόζκηα θιίκαθα είλαη νη 
επηζηεκνληθνί ή αθαδεκατθνί θνξείο πνπ εληάζζνπλ ζπζηεκαηηθά ζηνλ ππξήλα 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο εηδηθέο πξνζεγγίζεηο ζην κύζν θαη ηε ζξεζθεία ηεο 
αξραηόηεηαο. ηνλ επξσπατθό ρώξν ελδεηθηηθά ζα αλέθεξε θαλείο ην Centre 
Louis Gernet d'etudes comparees sur les societes anciennes (Παξίζη), πνπ έρεη 
επξύηεξν επηζηεκνληθό αληηθείκελν, θαη ην Centre international d'etude de la 
religion grecque antique (Ιηέγε), πνπ εζηηάδεη πεξηζζόηεξν ζηε ιαηξεπηηθή 
πξαθηηθή.  
 
Ζ αλάγθε άξζξσζεο ελόο απζηεξνύ επηζηεκνληθνύ ιόγνπ πνπ ζα 
αληαπνθξίλεηαη ζηε δηεζλή πξνζέγγηζε θαη ζηα ζύγρξνλα πνξίζκαηα θαη 
ζπγρξόλσο ζα ηξνθνδνηείηαη ζε ζηαζεξή βάζε από ηελ παλεπηζηεκηαθή έξεπλα 
νδήγεζε ζην «Δξγαζηήξην κειέηεο κύζνπ θαη ζξεζθείαο ζηελ ειιεληθή θαη 
ξσκατθή αξραηόηεηα» πνπ ηδξύζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Αλ. Θαζεγεηή 
Κελέιανπ Χξηζηόπνπινπ ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ην 
2004. 

 

θνπόο ηνπ Δξγαζηεξίνπ είλαη, επνκέλσο, ε επηζηεκνληθή έξεπλα θαη κειέηε 

ηνπ κύζνπ θαη ηεο ζξεζθείαο ζηελ ειιεληθή θαη ξσκατθή αξραηόηεηα κε ηε 

δηεμαγσγή βαζηθήο έξεπλαο, ηελ εθπόλεζε δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ, ηε 

δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, ηειεδηαζθέςεσλ, εκεξίδσλ, ζεκηλαξίσλ θαη δηαιέμεσλ, 

ηε δηδαζθαιία, ηελ θαηάξηηζε βάζεσλ δεδνκέλσλ ζε εηδηθά ζέκαηα θαζώο θαη 

ηελ έθδνζε εηδηθώλ ηόκσλ, ηεπρώλ θαη ειεθηξνληθνύ πεξηνδηθνύ.  

Σν Δξγαζηήξην άξρηζε επίζεκα ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ ην 2006 κε ηε 

δηνξγάλσζε δηεζλνύο ζπλεδξίνπ κε ζέκα «Light and Darkness in Ancient Greek 

and Roman Mythology and Religion" πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Παλεπηζηήκην 

Παηξώλ από 6 έσο 8 Ηνπιίνπ 2007. Έρεη αθόκε δηνξγαλώζεη ζεηξά ζεκηλαξίσλ 

θαηά ηα αθαδεκατθα έηε 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010,2010-2011 

αξθεηέο δηαιέμεηο κε Έιιελεο θαη μέλνπο νκηιεηέο, εθδίδεη ην ειεθηξνληθό 

πεξηνδηθό Electra, ελώ εηνηκάδεη ηελ έθδνζε ειεθηξνληθνύ ιεμηθνύ κπζνινγηθώλ 

πξνζώπσλ.  
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INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
 
LIGHT AND DARKNESS IN ANCIENT GREEK AND 
ROMAN MYTHOLOGY AND RELIGION 
 
From the Archaic Age to the Augustan Period 
 
 
ΠΑΣΡΑ 6-8 Ηνπιίνπ 2007 
 
Programme - Abstracts 

 
 

UNIVERSITY OF PATRAS 

 

INTERNATIONAL CONFERENCE 

 

ON  

 

 

LIGHT AND DARKNESS IN ANCIENT GREEK AND ROMAN  

MYTHOLOGY AND RELIGION 

From the Archaic Age to the Augustan Period 

 

PATRAS 6-8 July 2007 

 

 

 

PROGRAMME - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

 

 

Friday - Παξαζθεπή 6-7-2007 
 

Morning - Πξσί  

 

Admission - Άθημε ησλ πλέδξσλ 

 

Registration - Δγγξαθή ζην πλέδξην  

 

http://mythreligion.philology.upatras.gr/files/Conference%20-%20Programme.doc
http://mythreligion.philology.upatras.gr/files/Conference%20-%20Summaries.doc
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Evening – Aπόγεπκα 

 

17-17.30: Openning - Greetings   -  Υαηξεηηζκνί - Έλαξμε 

 

17.30-17.50 Richard Buxton, Bristol 

The Significance (or Insignificance) of Blackness in Mythological Names.   

 

17.50-18.00 Discussion 

 

18.00-18.20 Soteroula Constantinidou (σηεξνχια Κσλζηαληηλίδνπ), Ioannina  

The Light Imagery of Divine Manifestation in Homer 

 

18.20-18.30 Discussion 

 

18.30-18.50 Ken Dowden, Birmingham  

Trojan Night  

 

18.50-19.00 Discussion  

 

19.00-19.20 Nanno Marinatou (Ναλλψ Μαξηλάηνπ), Chicago 

The Dusky Meadow of Asphodels; The Map of the Netherworld in the Odyssey. 

 

19.20-19.30 Discussion 

 

19.30-19-45 Coffee break 

 

19.45-20.05 Alexandra Zervou (Αιεμάλδξα Εεξβνχ), Rhodes 

Eos and Nyx in the Odyssey. 

  

20.05-20.15 Discussion 

 

20.15-20.35 Pascale Brillet, Lyon 

The Rivalry between Eos and Aphrodite in Greek Mythology  

 

20.35-20.45 Discussion 

 

20.45-21.05 Michael Paschalis (Μηραήι Παζράιεο), Rethymnon   

“I Removed the Mist that Clouded your Eyes” (ἀριὺλ δ’αὖ ηνη ἀπ’ὀθζαικῶλ ἕινλ): 

Visions of the supernatural from Homer to Sikelianos   

 

21.05-21.15 Discussion 

 

 

Dinner 

 

 

Saturday - άββαην 7-7-2007 

 
Morning – Πξσί 

 

9.00-9.20  Evanthia Tsitsibakou-Vasalos (Δπαλζία Σζηηζηκπάθνπ-Βαζζάινπ), 

Thessaloniki 
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Brightness and Darkness in Pindar’s Pythian 3. Aigla-Coronis-Arsinoe and her 

Initiatory Experience  

 

9.20-9.30 Discussion  

 

9.30-9.50 Avgi Mangel  (Απγή Μάγγει), Athens 

Tithonus and Phaon. Mythical Allegories of Light and Darkness in Sappho’s Poetry.      

 

9.50-10.00 Discussion 

 

10.00-10.20 Andreas Panagopoulos (Αλδξέαο Παλαγφπνπινο), Patras 

Parmenides: Everything One (Έλ ην παλ); The Beginning of Light in Greek Mythology.  

 

10.20-10.30 Discussion 

 

10.30-10.50 Sylvana Chrysakopoulou (πιβάλα Υξπζαθνπνχινπ), Rethymnon  

Light and Night in Parmenides’ Proemion  

 

10.50-11.00 Discussion  

 

11.00-11.30 Coffee break 

 

11.30-11.50 Efimia Karakantza (Δπθεκία Καξαθάληδα), Patras 

Dark Skin and Dark Deeds; Danaides and Aigyptioi in a Culture of Light 

 

11.50- 12.00 Discussion 

 

12.00-12.20 Richard Seaford, Exeter  

Mystic Light in Athenian Tragedy 

  

 

12.20-12.30 Discussion 

 

12.30-12.50 Spyros Syropoulos (πχξνο πξφπνπινο), Rhodes 

S-light Anomaly; Dark Brightness in Euripides’ Medea   

 

12.50-13.00 Discussion 

 

13.00-13.20 Elena Patrikiou (Έιελα Παηξηθίνπ), Patras  

Drama in the Twilight Zone. The Passage from Darkness to Dawn in the Tragic 

Theatre.  

 

13.20-13.30 Discussion 

 

13.30-13.50 Michael Lipka, Patras 

The Augustan Secular Games of 17 BC. The Bright Side of Darkness  

 

13.50-14.00 Discussion 

 

Lunch break 

 

Evening - Aπόγεπκα  
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17.00-17.20 Spyros Rangos (πχξνο Ράγθνο), Patras  

Light and Darkness across Philosophy and Mystery Religion until Plato 

 

17.20-17.30 Discussion 

 

17.30-17.50 Radcliffe G. Edmonds, Pennsylvania (Bryn Mawr) 

The Bright Cypress of the Orphic Golden Tablets: Direction and Illumination in Myths 

of the Underworld.  

 

17.50-18.00 Discussion   

 

18.00-18.20 Menelaos Christopoulos (Μελέιανο Υξηζηφπνπινο), Patras  

Dark Winged Nyx and Bright Winged Eros in Aristophanes’ “Orphic” Cosmogony. The 

Birds, 693-703.  

 

18.20-18.30 Discussion 

 

18.30-18.50 Coffee Break  

 

18.50-19.10 Daniel Iakov (Γαληήι Ηαθψβ), Thessaloniki   

Milk on Pelinna Tomb Tablets.  

 

19.10-19.20 Discussion 

 

19.20-19.40 Walter Burkert, Zurich  

Night and Light in Archaic Greek Cosmogonies; the Derveny Theogony of Orpheus. 

 

19.40-19.50 Discussion 

 

 

Sunday – Κπξηαθή 8-7-2007 
 

Morning – Πξσί  

 

9.00-9.20  Françoise Létoublon, Grenoble 

Blind People and Blindness in Ancient Greek Myth 

  

9.20-9.30 Discussion 

 

9.30-9.50 Ariadni Gartziou-Tatti (Αξηάδλε Γθάξηδηνπ-Σάηηε), Ioannina 

Blindness as Punishment  

 

9.50- 10.00 Discussion    

 

10.00-10.20 François Lissarague, Paris 

Greek Gods: Black and White – Questions of Colour and Light in Greek Vase – 

Painting  

 

10.20-10.30 Discussion 

 

10.30-10.50 Dimitrios Palaiothodoros (Γεκήηξηνο Παιαηνζφδσξνο), Volos  
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Light and Darkness in Dionysiac Rituals as Illustrated on Attic Vase Paintings of the 5
th

 

century BC  

 

10.50-11.00 Discussion  

 

11.00-11.30 Coffee Break 

 

11.30-11.50 Isabelle Ratinaud, Grenoble 

Hephaistos: God of Light  

 

11.50-12.00 Discussion 

 

12.00-12.20 Dimitrios Mantzilas (Γεκήηξηνο Μαληδίιαο), Patras 

Mater Matuta and the Matralia 

 

12.20-12.30 Discussion 

 

12.30-12.50 Maria Patera (Μαξία Παηέξα), Kalamata 

Lurking in the Dark, Appearing at Noon. The Relationship of a Phasma to Light and 

Darkness.  

 

12.50-13.00 Discussion 

 

13.00-13.20 Mercedes Aguirre, Madrid 

Erinyes as Creatures of Darkness 

 

13.20-13.30 Discussion 

 

Lunch break 

 

Evening-Απόγεπκα 

 

17.00-17.20 Stella Georgoudi, Paris  

Gaia-Ge, Divination and “Dark” Caves: Modern Theories and Ancient Data 

 

17.20-17.30 Discussion 

 

17.30-17.50 Yulia Ustinova, Beer Sheva 

Oracles and Caves 

 

17.50-18.00 Discussion 

 

18.00-18.20 Ioanna Patera, Paris 

Light in the Feasts of Demeter; Symbolism and Ritual Use 

 

18.20-18.30 Discussion 

 

18.30-18.50 Coffee Break  

 

18.50-19.10 Christina Mitsopoulou (Υξηζηίλα Μεηζνπνχινπ), Volos  

Lighting Equipment from Demeter Sanctuaries on the Cycladic Islands: General 

Considerations and the Case Studies of Kythnos and Tenos.  
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19.10-19.20 Discussion 

 

19.20-19.40 Athanassia Zografou (Αζαλαζία Εσγξάθνπ), Ioannina 

Lychnoi in Magical Papyri 

 

19.40-19.50 Discussion  

 

19.50-20.10 Dimitrios Kyrtatas, Volos 

Light in Hell 

 

20.10-20.20 Discussion 

 

20.20-21.00 Conclusions 

 

 ηόρνη  
 Πξόζσπα  
 εκηλάξηα  
 πλέδξηα  
 Διαλέξειρ  
 Δθδόζεηο  
 e-journal: Electra  
 Λέα  

 
Ο δηαθεθξηκέλνο κειεηεηήο ηεο αξραίαο ειιεληθήο ζξεζθείαο θαη νκόηηκνο 
θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Επξίρεο θ. Walter Burkert έξρεηαη ζηελ 
Διιάδα πξνζθεθιεκέλνο ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Παηξώλ. Ο θ. Burkert ζα αλαγνξεπζεί επίηηκνο δηδάθηνξαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Παηξώλ ηελ Πέκπηε 22 Καΐνπ 2008, ώξα 6 κ.κ., ζηελ αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. Σν απόγεπκα ηεο ίδηαο κέξαο ώξα 7 κ.κ. ζηελ ίδηα 
αίζνπζα ν θ. Burkert ζα δώζεη δηάιεμε κε ζέκα «The Derveni Book. 
Presocratics, Cosmogonic Mythology and "Orpheus"» (Ο πάππξνο ηνπ 
Γεξβελίνπ. Οη Πξνζσθξαηηθνί, νη θνζκνγνληθνί κύζνη θαη ν «Οξθέαο»). Ζ 
δηάιεμε ηνπ θ. Burkert θαη ε αλαγόξεπζή ηνπ σο επίηηκνπ δηδάθηνξα ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ εληάζζνληαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ «Επγαζηηπίος 
για ηη Μελέηη ηος Μύθος και ηηρ Θπηζκείαρ ζηην Ελληνική και 
Ρωμαϊκή Απσαιόηηηα» πνπ έρεη ηδξπζεί ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ.  

http://mythreligion.philology.upatras.gr/pages/gr/purposes.html
http://mythreligion.philology.upatras.gr/pages/gr/people.html
http://mythreligion.philology.upatras.gr/pages/gr/seminars.html
http://mythreligion.philology.upatras.gr/pages/gr/conferences.html
http://mythreligion.philology.upatras.gr/pages/gr/lectures.html
http://mythreligion.philology.upatras.gr/pages/gr/publications.html
http://mythreligion.philology.upatras.gr/pages/gr/electra.html
http://mythreligion.philology.upatras.gr/pages/gr/news.html
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Ο Walter Burkert ππήξμε Θαζεγεηήο ζηα Παλεπηζηήκηα ηνπ Βεξνιίλνπ (1966-

1969) θαη ηεο Επξίρεο (1969-1996). Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καθξάο ζεηείαο ηνπ 

ζπλέγξαςε πνιπάξηζκα βηβιία θαη άξζξα γηα ηελ αξραία ειιεληθή ζξεζθεία. Οη 

απόςεηο θαη νη εξκελείεο πνπ πξόηεηλε γηα ζεκαληηθά θαη δπζεπίιπηα 

πξνβιήκαηα ηεο αξραίαο ειιεληθήο ζξεζθείαο ππήξμαλ θαζνξηζηηθέο γηα ηε 

κεηέπεηηα έξεπλα ελώ ην εύξνο ησλ ζεκάησλ πνπ πξαγκαηεύηεθε εμαζθάιηζε 

κηα ζηέξεε βάζε επάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδνληαη νη ζύγρξνλνη κειεηεηέο. 

Από ηα πνιιά θαη ζεκαληηθά βηβιία πνπ δεκνζίεπζε ν Walter Burkert, επξύηαηε 

θπθινθνξία ζηα ειιεληθά είραλ: Απσαία Ελληνική Θπηζκεία (Αζήλα 1993), 

Ελληνική Μςθολογία και Τελεηοςπγία (Αζήλα 1993), Μςζηηπιακέρ 

Λαηπείερ ηηρ Απσαιόηηηαρ (Αζήλα 1994), Απσαίορ Ελληνικόρ 

Πολιηιζμόρ. Η επίδπαζη ηηρ Αναηολήρ (Αζήλα 2000), ελώ ζηαζκό ζηελ 

εξκελεία ηεο αξραηνειιεληθήο ιαηξεπηηθήο πξαθηηθήο θαη εηδηθόηεξα ηεο 

ζπζίαο απνηέιεζε ην έξγν ηνπ Homo Necans (από ην ιαηηληθό ξήκα neco: 

θνλεύσ, ζθαγηάδσ) πνπ ζπλδέεη ηελ θπλεγεηηθή πξαθηηθή ησλ πξντζηνξηθώλ 

θνηλσληώλ κε ηελ ηειεηνπξγία ηεο ζπζίαο. Ζ δηάιεμε ηνπ θ. Burkert, ν νπνίνο ζα 

αλαθεξζεί ζηνλ πνιπζπδεηεκέλν πάππξν ηνπ Γεξβελίνπ, ην αξραηόηεξν 

ζσδόκελν θείκελν γηα ηε κειέηε ηεο νξθηθήο ζξεζθεπηηθήο θίλεζεο πνπ 

δεκνζηεύηεθε ην 2006 κεηά από πνιύρξνλε εθδνηηθή πξνεηνηκαζία, απνηειεί 

ζεκαληηθό γεγνλόο θαη αλακέλεηαη κε κεγάιν ελδηαθέξoλ. 

 

 

(πξαγκαηνπνηήζεθε 22.5.2008) 
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Γηα ην ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ Electra ηνπ Κέληξνπ Μειέηεο Μύζνπ θαη Θξεζθείαο 

ζηελλ Διιεληθή θαη Ρσκατθή Αξραηόηεηα 
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Home > Electra  
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Electra e-journal is a periodical electronic edition issued by the Centre for the Study of Myth and 

Religion in Greek and Roman Antiquity, founded by the Patras University Department of Philology. 

Electra welcomes articles focusing on Ancient Greek and Roman Mythology and Religion from a 

philological, historical, anthropological, archaeological, linguistic or philosophical point of view. 

These articles should be unpublished and written in English, French, German or Modern Greek. All 

articles are reviewed anonymously by specialized referees as to the originality and quality of their 

content. 

 

Announcements 
  

Call for papers   

The first issue of Electra will be on the web in the 

autumn of 2009. The general subject of this issue will 

be the myth of the Atreids.... More... 
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http://mythreligion.philology.upatras.gr/
http://xantho.lis.upatras.gr/pasithee/index.php/electra/announcement/view/2
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© Copyright 2008, Centre for the Study of Myth and Religion in Greek and Roman Antiquity, 

Department of Philology, University of Patras. 

 

 

No 1: The Atreids 

 

The first issue of Electra is on the web since November 2011. The general subject of 

this issue is the myth of the Atreids in its wide textual and hermeneutic dimension, 

based on ancient evidence and ancient and modern reception. The Editorial Board 

welcomes original articles focusing on the myth of the Atreids from a philological, 

historical, anthropological, archaeological, linguistic or philosophical point of view and 

written in English, French, German, Italian or Greek, even after the publication of the 

first issue (on going publication). The subject of the second issue is Dionysus. Myth, 

Cult, Rite. For details on submission and format please see the guidelines on the 

webpage.   

 

 

 

http://mythreligion.philology.upatras.gr/
http://www.philology.upatras.gr/
http://www.upatras.gr/


 101 

 
Gérin, Clytemnestra, followed by Aegisthus, before killing Agamemnon (Paris, Louvre Museum) 

 

Electra 

e-journal issued by the  

Centre for the Study of Myth and Religion  

in Greek and Roman Antiquity 

http://mythreligion.philology.upatras.gr 

Department of Philology 

University of Patras 

 

 

No 1: The Atreids 

 

The first issue of Electra is on the web since November 2011. The general subject of this 

issue is the myth of the Atreids in its wide textual and hermeneutic dimension, based on 

ancient evidence and ancient and modern reception. The Editorial Board welcomes original 

articles focusing on the myth of the Atreids from a philological, historical, anthropological, 

archaeological, linguistic or philosophical point of view and written in English, French, 

German, Italian  or  Greek even after the paubklication of the 1
st
 issue (on going publication). 

The subject of the second issue is Dionysus. Myth, Cult, Rite. Articles should be submitted 

electronically to the Editorial Board (menchris@upatras.gr). For details on submission and 

format please see the guidelines on the webpage. 

 

http://mythreligion.philology.upatras.gr/
mailto:menchris@upatras.gr
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Γηα ηελ ηαηλία Η ζπλάληεζε (κνπζηθή επέλδπζε) 

 

 
 

Σσνηελεζηές 

Χριζηόποσλος Μενέλαος 

 
 

Το όνομα Χριζηόποσλος Μενέλαος εμθανίζεηαι ζηις παρακάηω ηαινίες 

Τίηλος Έηος Ιδιόηηηα 

Η ζσνάνηηζη 1988 Μοσζική 

 
 

 Αρτική  

 Αρτείο Ταινιών  

 Ιζηορία  

 Ειδήζεις  

 Οργανιζμοί  

 Διεθνή Φεζηιβάλ  

 Μικρές αγγελίες  

 Επικοινωνία  

http://www.shortfilm.gr/film.asp?id=1144
http://www.shortfilm.gr/index.asp
http://www.shortfilm.gr/films.asp
http://www.shortfilm.gr/history.asp
http://www.shortfilm.gr/news.asp
http://www.shortfilm.gr/org.asp
http://www.shortfilm.gr/intFestivals.asp
http://www.shortfilm.gr/ads.asp
http://www.shortfilm.gr/contact.asp
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Β)  ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

 
 

 
Γηα ηα δεκνζηεχκαηα 10 (Όςεηο ηεο Διέλεο ζην έπνο θαη ζην δξάκα) θαη 11 (Οκεξηθά 

Δπηγξάκκαηα) 

 

 

 

 

 
 

Accueil - Nous Contacter - Recherche 
 

 

 

         

 

ΟΜΗPIKA ΔΠΙΓΡΑΜΜΑTA 

Menelaos Christopoulos , 2007  

Ed. Bibliotheke Arkhaion Sungrapheon  

   

  

  

  

  

  

  

Views of Helen in Epic and Drama / ΟΦΔΙ ΣΗ ΔΛΔΝΗ ΣΟ ΔΠΟ ΚΑΙ ΣΟ ΓΡΑΜΑ 

... ‘ονειπόθανηοι, πενθήμονερ δόξαι...  

Menelaos Christopoulos, 2007  

Patakis  

What happens when the idea of sheer beauty is personified? How can such 

literature persona be defined? Why do ancient authors never describe 

Helen? When do they speak about "Helen of Troy"? When do they speak 

about "Helen of Sparta"? What is Helen's political image? What is Helen's 

relation to the Wooden Horse? Why did she mimic the voices of the wives 

of the Greek heroes hidden in it? Which view, innocent, guilty, moving or 

cynical, do the tragic poets mould for Helen, the real one or the virtual one? Menelaos 

Christopoulos tries to focus on these questions which weave an enchanting tissue of literary, 

mythical and historical data and which puzzle all scholars studying a literary model whose 

composition goes up to the mythical substratum of the pre-Homeric era. 

  

 

 

http://w3.u-grenoble3.fr/homerica/index.html
mailto:homerica@u-grenoble3.fr
http://w3.u-grenoble3.fr/homerica/recherche.html
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Γηα ην δεκνζίεπκα 10  (Όςεηο ηεο Διέλεο ζην έπνο θαη ζην δξάκα,  βηβιηνθξηζία, Agora 

2)  

 

 

Menelaos Christopoulos, Aspects d’Hélène dans l’épopée et le drame (en grec), Views 

of Helen in Epic and Drama, Athènes, Ekdoseis Pataki, 2006, 151 pages, y compris 

bibliographie et index. 

ISBN 978-960-16-2223-1 

 

Compte rendu par Maria Patera 

 

 

Ce bref ouvrage de Menelaos Christopoulos, professeur associé de philologie 

classique de l‘Université de Patras, présente une caractéristique que l‘on rencontre 

rarement : une version anglaise du texte, légèrement écourtée (p. 93-135), accompagne 

la version grecque, ce qui sera certainement apprécié par les chercheurs peu familiers du 

grec moderne.  

L‘ensemble, outre le prologue et l‘introduction, s‘articule en quatorze chapitres, 

mettant en valeur différents aspects du personnage d‘Hélène tel qu‘il est représenté dans 

l‘épopée et le drame. La question principale de l‘identité d‘Hélène, son statut ambigu 

(social, institutionnel et « national »), son appartenance simultanée au monde grec et/ou 

au monde troyen, est posée dès l‘introduction. Le premier chapitre traite de son identité 

nationale dans les textes, le second de sa généalogie, son ascendance divine et humaine. 

Dans le troisième, à travers la scène iliadique de la description des chefs grecs par 

Hélène (description adressée à Priam), est posé le thème de la tendance de l‘héroïne à 

s‘identifier à celui des deux mondes, troyen et grec, qui ne constitue pas son présent, 

couplée à celle de garder ses distances par rapport aux deux. Au quatrième chapitre est 

posée la question de la culpabilité d‘Hélène en tant que raison de la guerre. Au 

cinquième chapitre, l‘auteur souligne le fait que l‘appartenance iliadique ambiguë 

d‘Hélène est éliminée dans l‘Odyssée où, son côté troyen a, de facto, disparu avec la 

prise de Troie. Elle y est cependant définie comme « l‘Hélène de Troie », et l‘auteur 

souligne de nouveau son statut ambigu (elle aide, contre sa volonté, Grecs et Troyens 

les uns contre les autres). Le sixième chapitre analyse le motif du cheval dans le mythe 

d‘Hélène, que ce soit celui sacrifié par ses prétendants avant son mariage ou le cheval 

en bois de la ruse de Troie, motif qui ouvre et qui clôt ainsi le sujet majeur du cycle 

troyen, le mariage, l‘enlèvement et la récupération d‘Hélène. Les quatre chapitres 

suivants (7-10) traitent de la participation d‘Hélène aux lamentations sur Hector tué par 

Achille, une participation qui prouve que l‘héroïne trouve sa place dans tout cadre 

institutionnel, tout en le renversant. Aux chapitres suivants (11-14), après l‘Hélène de 

l‘Iliade et celle de l‘Odyssée, est introduite l‘Hélène du drame et notamment celle 

d‘Euripide, à travers, de nouveau, la question de sa culpabilité : le pardon qu‘elle 

obtient de Ménélas en raison de sa beauté, sa réelle innocence, puisque, selon Euripide, 

elle n‘a jamais été à Troie, où se trouvait son double alors qu‘elle était en Égypte et, 

finalement, sa divinisation en tant que protectrice des navigateurs. 

Le texte est accompagné de longues notes infrapaginales explicatives, de 

passages importants des sources cités dans l‘original, d‘une bibliographie et de deux 

index de noms (grec et anglais). Enfin, il faut rendre hommage à la clarté de style de 

l‘auteur, qui a réussi à écrire un ouvrage à la fois scientifique et accessible aux non 

spécialistes. 
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Γηα ην δεκνζίεπκα 10 (Όςεηο ηεο Δθέλεο ζην έπόο θαη ζην δξάκα) 

 

Μήλπκα: 666 / 883 

Ζκ/λία: Thu, 19 Jul 2007 14:48:54 +0100 (BST) 

Απφ: R.A.S.Seaford@exeter.ac.uk 

Πξνο: menchris@freemail.gr 

Θέκα: Re: Re: Re: Patras Conference on Myth and Religion 
 

Δκθάληζε θεθαιίδσλ  

Dear Menelaos, 

 

I have been enjoying your reflections on Helen in your book. 

 

All the best, 

Richard. 

 

 

 

 
Γηα ην δεκνζίεπκα 1 (Οη ζεόηεηεο ηεο κνπζηθήο ζηελ νκεξηθή θαη αξρατθή πνίεζε) 

 

ΑΓΓΔΛΙΓΟΥ ΣΟΦΙΑ 

Πποηεινόμενη βιβλιογπαθία για ηη Μελέηη  

ηηρ Απσαίαρ Δλληνικήρ Μοςζικήρ 

Παηήζηε εδώ γηα Δθηππώζηκε Μνξθή (PDF)  

Ζ βηβιηνγξαθία πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ είλαη κόλνλ ελδεηθηηθή γηα ηελ κειέηε ηεο 
Αξραίαο Διιεληθήο κνπζηθήο. Μεξηθνί από ηνπο παξαθάησ ηίηινπο, θαζώο θαη αξθεηνί άιινη, 
βξίζθνληαη ζρνιηαζκέλνη ζηo ηεηξάδην ηεο Μεγάιεο Μνπζηθήο Βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδνο, Λίιηαλ 
Βοσδούρε, ζηε δηεύζπλζε:   

http://www.mmb.org.gr/page/default.asp?id=1684&la=1.  

…. 

2. Δλληνική Βιβλιογπαθία 

•         Belis, Annie, Η θαζεκερηλή δωή ηωλ κοσζηθώλ ζηελ αρταηόηεηα (Αζήλα : Παπαδήκαο, 
2004) 

•         Dons des Muses. Musique et danse dans la Grèce ancienne - Μοσζώλ Γώρα. 
Μοσζηθοί θαη τορεσηηθοί απόετοη από ηελ αρταία Διιάδα (θαηάινγνο Έθζεζεο, Musées 
royaux d‟ Art et d‟ Histoire - Musée du Cinquantenaire, Bruxelles 2003). Αζήλα: 
Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ, Γηεύζπλζε Πξντζηνξηθώλ θαη Κιαζζηθώλ Αξραηνηήησλ 

http://freemail.gr/index.php?sid=21de1e7a3e4013ab2aab5df4abcbbfbc&cmd=compose&to=R.A.S.Seaford@exeter.ac.uk
http://freemail.gr/index.php?sid=21de1e7a3e4013ab2aab5df4abcbbfbc&cmd=compose&to=menchris@freemail.gr
http://freemail.gr/index.php?sid=21de1e7a3e4013ab2aab5df4abcbbfbc&cmd=read&msg=666&h=on
http://www.musgradthes.gr/ArthraV%20-%20ArxaiaEllinikiMousiki.pdf
http://www.mmb.org.gr/page/default.asp?id=1684&la=1
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•         Neubecker, Annemarie Jeanette, Η κοσζηθή ζηελ αρταία Διιάδα (Αζήλα: Οδπζζέαο, 
1986) 

•         Pohlmann, Egert, Γράκα θαη κοσζηθή ζηελ αρταηόηεηα (Αζήλα: Καζηαληώηεο, 2000) 

•         Κατκάθεο, Γηάλλεο, Ο Αρταίος Διιεληθός Γίασιος – Από ηελ εηθόλα ζηολ Ήτο 
(Θεζζαινλίθε: Uniprint Hellas, 1993) 

•         Μηραειίδεο, όισλ,  Δγθσθιοπαίδεηα ηες αρταίας ειιεληθής κοσζηθής (Αζήλα: 
Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, 1989) 

•         Χπιζηόποςλορ, Μενέλαορ, Οη ζεόηεηες ηες κοσζηθής ζηελ οκερηθή θαη αρταϊθή 
ποίεζε : ε λοζηαιγία ηοσ αλέθηθηοσ (Αζήλα, 1985) 

 

 

 

 
 

Αρταιολογία 37 (Γεθέκβξηνο 1990) 
 

αξραηνινγηθα 
 

Οι θεότητες της Μουσικής στην ομηρική και αρχαϊκή ποίηση 
 
Μενέλαος Χριστόπουλος 
Αθήνα 1985 
 
Πρόκειται για πολύ ενδιαφέρουσα, κάπως εξειδικευμένη μελέτη, που βγαίνει 
από τα στενά πλαίσια της φιλολογίας και της μυθολογίας. Ο συγγραφέας 
προσεγγίζει το θέμα του από πλατιά σκοπιά. Οι γνώσεις κοινωνιολογίας και 
θρησκειολογίας σε συνδυασμό με τη γνώση των κειμένων οδηγούν σε 
εξαιρετικό αποτέλεσμα. 
Στο βιβλίο αυτό εξετάζονται μόνο θεότητες των οποίων χαρακτηριστικό είναι η 
μουσική. Η μελέτη αποτελείται από τρία μέρη: 
α) Απόλλων, όπου εξετάζεται η μουσική του προσωπικότητα σε σχέση με τις 
άλλες ιδιότητές του. 
β) η κατασκευή της λύρας από τον Ερμή, που τον κάνει μέτοχο των τεχνών. 
γ) Ορφέας, η κατεξοχήν προσωποποίηση της μουσικής, ο οποίος υπήρξε και 
εμπνευστής θρησκευτικο-φιλοσοφικού κινήματος της αρχαιότητας.  

http://nebula.lib.auth.gr/ipac20/ipac.jsp?session=1135941U2EX67.13038&profile=ipac_gr&uri=search=PAUTHOR~!Pohlmann,%20Egert&ri=19&aspect=subtab24&menu=search&source=~!auth_library
http://nebula.lib.auth.gr/ipac20/ipac.jsp?session=1135941U2EX67.13038&profile=ipac_gr&uri=search=PAUTHOR~!%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82,%20%CE%9C%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82&ri=8&aspect=subtab22&menu=search&source=~!auth_library
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Γηα ην δεκνζίεπκα 2 (Πινπηάξρνπ Γξύιινο (Πεξί ηνπ ηα άινγα ιόγσ ρξήζζαη)) 

 
 
Δ. Αιεμίνπ, Πιοσηάρτοσ Παράιιειοη Βίοη. Η προβιεκαηηθή ηωλ 
«ζεηηθώλ» θαη «αρλεηηθώλ» παραδεηγκάηωλ, Θεζζαινλίθε, University 
Studio Press, 2007, 306: 
 
Πιοσηάρτοσ Γρύιιος (Περί ηοσ ηα άιογα ιόγω τρήζζαη), Αζήλα 1996 

 

 
 

 

 
Γηα ηελ ειιεληθή κεηάθξαζε ηεο ζρνιηαζκέλεο έθδνζεο ηεο Μήδεηαο ηνπ Δπξηπίδε ηνπ 

D. Mastronarde (απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ D. Mastronarde). 

 

CV and Bibliography: Donald J. Mastronarde 

Last updated: June, 2008 

Contact information 

University of California 

Department of Classics 

7233 Dwinelle Hall #2520 

Berkeley CA 94720-2520 

USA 

Bibliography 

BOOKS and SOFTWARE 

 

…….. 

11. Euripides: Medea, with Introduction and Commentary [Cambridge Greek and Latin 

Classics] 2002 (pp. x + 431) 

12. CD-ROM and web site: Ancient Greek Tutorials, 

http://socrates.berkeley.edu/~ancgreek (CD version 1 [July 2002]; 1.1 

[December 2002], 1.2 [August 2003], 1.3 [August 2004], 1.4 [July 2005] 

distributed by Berkeley Language Center) [rewriting and expansion of #9 in 

html and javascript for platform-independent use] 

13. ΔΤΡΙΠΙΓΟΤ ΜΗΓΔΙΑ, εηζαγσγή, θηινινγηθή επηκέιεηα, ζρφιηα: Donald J. 

Mastronarde. Μεηάθξαζε: Γήκεηξα Γησηνπνχινπ. Δπηκέιεηα κεηάθξαζεο: 

Μελέιανο Υξηζηφπνπινο. Δθδφζεηο Παηάθε 2006 [translation of #11] 

14. The Art of Euripides: Dramatic Technique and Social Context, forthcoming from 

Cambridge University Press (2009) 

 

 

 
 

http://www.berkeley.edu/
http://ls.berkeley.edu/dept/classics/
http://www.cup.org/titles/catalogue.asp?isbn=0521643864
http://socrates.berkeley.edu/~ancgreek
http://blc.berkeley.edu/Media_Duplication.html
http://shop.patakis.gr/viewshopproduct.aspx?id=233463
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Γηα ην δεκνζίεπκα 6 (Γηνγέλνπο Λαεξηίνπ Ιππαξρία) 

  

(Παξνπζίαζε ζην δηαδίθηπν) 

 

 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Βιβλιοθηκών ΕΚΠΑ 

 
Ιππαρχία , Διογένους Λαερτίου ; εισαγωγή - 

μετάφραση - σημειώσεις Μενέλαου Χριστόπουλου 

υπό Διογένης Λαέρτιος , 3ος αι. μ.Χ.; Χριστόπουλος , Μενέλαος 

1956- 
 

Αθήνα : Βιβλιογονία 1999 

Θέματα 

 

  Διογένης Λαέρτιος - Μεταφράσεις 

στα Νέα Ελληνικά 

  

 

  Διογένης Λαέρτιος - Ερμηνεία και 

κριτική 

Παραλλαγές Τίτλου:  Φιλοσόφων βίων και δογμάτων 

συναγωγή . Ιππαρχία 
 

ISBN:  9607088425 
 

Περιγραφή:  104 σ. ; 24 

εκ. 
 

  
 

  

 

 

 

Horizon Information Portal 3.08_RC1_58.01 

  

© 2001-2004 Dynix Διατήρηση όλων των δικαιωμάτων. 

 

 

 

http://www.lib.uoa.gr/
http://hippo.lib.uoa.gr/ipac20/ipac.jsp?session=1T2Y263724680.72930&profile=maingr&uri=search=TL~!%CE%99%CF%80%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1&term=%CE%99%CF%80%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1%20,%20%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82%20%CE%9B%CE%B1%CE%B5%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85%20;%20%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%20-%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%86%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7%20-%20%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%85%20%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85&aspect=basic_search&menu=search&source=~!uoa_library
http://hippo.lib.uoa.gr/ipac20/ipac.jsp?session=1T2Y263724680.72930&profile=maingr&uri=search=TL~!%CE%99%CF%80%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1&term=%CE%99%CF%80%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1%20,%20%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82%20%CE%9B%CE%B1%CE%B5%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85%20;%20%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%20-%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%86%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7%20-%20%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%9C%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%85%20%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85&aspect=basic_search&menu=search&source=~!uoa_library
http://hippo.lib.uoa.gr/ipac20/ipac.jsp?session=1T2Y263724680.72930&profile=maingr&uri=search=AL~!%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82%20%20%CE%9B%CE%B1%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82%20,%203%CE%BF%CF%82%20%CE%B1%CE%B9.%20%CE%BC.%CE%A7.&ri=3&aspect=basic_search&menu=search&source=~!uoa_library
http://hippo.lib.uoa.gr/ipac20/ipac.jsp?session=1T2Y263724680.72930&profile=maingr&uri=search=AL~!%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82%20%20%CE%9B%CE%B1%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82%20,%203%CE%BF%CF%82%20%CE%B1%CE%B9.%20%CE%BC.%CE%A7.&ri=3&aspect=basic_search&menu=search&source=~!uoa_library
http://hippo.lib.uoa.gr/ipac20/ipac.jsp?session=1T2Y263724680.72930&profile=maingr&uri=search=SL~!%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82%20%CE%9B%CE%B1%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82%20-%20%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC&term=%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82%20%CE%9B%CE%B1%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82%20-%20%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC&aspect=basic_search&menu=search&source=~!uoa_library
http://hippo.lib.uoa.gr/ipac20/ipac.jsp?session=1T2Y263724680.72930&profile=maingr&uri=search=SL~!%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82%20%CE%9B%CE%B1%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82%20-%20%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC&term=%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82%20%CE%9B%CE%B1%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82%20-%20%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC&aspect=basic_search&menu=search&source=~!uoa_library
http://hippo.lib.uoa.gr/ipac20/ipac.jsp?session=1T2Y263724680.72930&profile=maingr&uri=search=SL~!%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82%20%CE%9B%CE%B1%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82%20-%20%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC&term=%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82%20%CE%9B%CE%B1%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82%20-%20%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B1%20%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC&aspect=basic_search&menu=search&source=~!uoa_library
http://hippo.lib.uoa.gr/ipac20/ipac.jsp?session=1T2Y263724680.72930&profile=maingr&uri=search=SL~!%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82%20%CE%9B%CE%B1%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82%20-%20%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE&term=%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82%20%CE%9B%CE%B1%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82%20-%20%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE&aspect=basic_search&menu=search&source=~!uoa_library
http://hippo.lib.uoa.gr/ipac20/ipac.jsp?session=1T2Y263724680.72930&profile=maingr&uri=search=SL~!%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82%20%CE%9B%CE%B1%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82%20-%20%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE&term=%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82%20%CE%9B%CE%B1%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82%20-%20%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE&aspect=basic_search&menu=search&source=~!uoa_library
http://hippo.lib.uoa.gr/ipac20/ipac.jsp?session=1T2Y263724680.72930&profile=maingr&uri=search=SL~!%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82%20%CE%9B%CE%B1%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82%20-%20%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE&term=%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82%20%CE%9B%CE%B1%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82%20-%20%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE&aspect=basic_search&menu=search&source=~!uoa_library
http://hippo.lib.uoa.gr/ipac20/ipac.jsp?session=1T2Y263724680.72930&profile=maingr&uri=link=3100034~!333664~!3100034~!3100036&menu=search&submenu=basic_search&source=~!uoa_library
http://hippo.lib.uoa.gr/ipac20/ipac.jsp?session=1T2Y263724680.72930&profile=maingr&uri=link=3100034~!333664~!3100034~!3100036&menu=search&submenu=basic_search&source=~!uoa_library
http://www.dynix.com/
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Γηα ην δεκνζίεπκα 8 (Γεύηεξε νθηζηηθή. Η πλεπκαηηθή παξαγσγή ησλ απηνθξαηνξηθώλ 

ρξόλσλ) 

 

  

 
 

  Books from Greece  
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πεξηόδνπ θαηά ηελ 

νπνία ε Ρώκε, σο θπξίαξρε δύλακε ηνπ ηόηε 

θόζκνπ, αζθεί ηελ εμνπζία ηεο κε βάζε ην 

απηνθξαηνξηθό ζύζηεκα δηαθπβέξλεζεο. ηνπο 

κειεηεηέο ηεο ε απηνθξαηνξηθή επνρή 

απνθαιύπηεηαη κε πνιιέο κεηακθηέζεηο. 

Αλαζεθώλνληαο θαλείο ην έλδπκα ηεο ξσκατθήο 

δηνίθεζεο βξίζθεη από θάησ ηελ εηθόλα ηεο 

ειιεληθήο παηδείαο· αλαζύξνληαο ην πέπιν ηεο 

ειιεληθήο παηδείαο βξίζθεη από θάησ ηελ εηθόλα 
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Γηα ην δεκνίεπκα 8  (Γεύηεξε νθηζηηθή. Η πλεπκαηηθή παξαγσγή ησλ απηνθξαηνξηθώλ 

ρξόλσλ) 

(βηβιηνθξηζία απφ ηελ Π. Σδσξηδνπνχινπ-Καξαλάζηνπ) 

 

 
ΔΙΑΒΑΖΩ 85                                                                                        ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ  2003 

 

ΜΕΝΕΛΑΟ ΧΡΙΣΟΠΟΤΛΟ  

Δεύτερη οφιστική. 

 Η πνευματική παραγωγή των αυτοκρατορικών χρόνων 

ΑΘΖΝΑ, ΠΑΠΑΓΖΜΑ, 2002. ΔΛ. 112 

 

Διαδρομές φιλοσοφικής σκέψης  

Σο βιβλίο του Μενέλαου Φριστόπουλου καλύπτει τρεις ενότητες/κεφάλαια:  

α)Αυτοκρατορικοί χρόνοι,  

β) Ρητορική και  

γ) Βιογραφία. 

 

Κάθε κεφάλαιο αναλύεται σε υποκεφάλαια, οι τίτλοι των οποίων είναι συναρθρωτικοί και κατατείνουν 

στη σπονδυλωτή οργάνωση, δηλαδή στην αυτονομία αλλά και την αλληλουχία των θεμάτων και της 

προβληματικής τους. 0 συγγραφέας ασκεί συστηματική έρευνα του υλικού της δεύτερης σοφιστικής 

προκειμένου να διαγνώσει και να ερμηνεύσει επαρκώς τη σοφιστική δεσπόζουσα με τη θεματική 

ορίζουσα των γραμματολογικών μορφωμάτων αυτής της περιόδου, που συνιστά έναν κρίκο ενεργό, 

πλην όμως αδιερεύνητο, στην αλυσίδα των φιλολογικών σπουδών. Βεβαίως, οι προθέσεις του 

συγγραφέα δηλώνονται με σαφήνεια στον πρόλογο του βιβλίου, όπου μας κατατοπίζει για τους στόχους 

της έρευνας, τις επιλογές του στην παράθεση του υλικού, καθώς και για τις δυσχέρειες της.  

Ήδη από τις πρώτες γραμμές ο πρόλογος επιτυγχάνει την «πρόσεξιν» των ρητορικών λόγων. ε παίρνει 

μαζί του ο συγγραφέας με το μικρό αιφνιδιασμό της αντιπαραβολής των εποχών «της ελληνόφωνης 

λογοτεχνικής παραγωγής και των προγραμμάτων της Β/θμιας Εκπαίδευσης» της εποχής μας. 0 Μ. 

Φριστόπουλος, αποτιμώντας κριτικά τα γενικά και ειδικά γνωρίσματα της φιλολογικής παραγωγής 

αυτής της περιόδου, αξιοποιεί και αναδεικνύει τη δυναμική πορεία της μέσα σε περιβάλλοντα 

κοσμοπολίτικα οτο μεταίχμιο δύο δογμάτων και πολιτισμών. Με σημείο εκκίνησης την αρχαιοελληνική 

εκδοχή του λόγου, δηλαδή την κλασική αρχαιότητα, παρακολουθεί και επισημαίνει την καρποφόρα και 

ιδιότυπη μετεξέλιξη της στους χρόνους της δεύτερης σοφιστικής χρησιμοποιώντας ως ορόσημα και 

δείκτες περιφανείς ρήτορες/σοφιστές και βιογράφους. ΄Αλλωστε, η πολυμέρεια των πνευματικών 

αναζητήσεων, καθώς και των μορφών με τις οποίες αυτές εκφράζονται, συνεχίζεται μέσα σ' ένα 

σύμπαν πολυεδρικό και πρισματικά πολύπλευρο που ουνενώνει τα παλιά πάγια σχήματα του λόγου σε 

δημιουργικούς συμφυρμούς. 

τα δύο εκτεταμένα κεφάλαια «Ρητορική» και «Βιογραφία» προβάλλει τους εκπροσώπους κάθε είδους 

έχοντας ως αδιάσειστο κριτήριο το σωζόμενο έργο τους και μακριά από τη μονοσήμαντη ιστοριοδιφική 

κατάταξη προσεγγίζει την εκάστοτε πνευματική έκφανση των δημιουργών πολυδιάστατα, 

αναδεικνύοντας κυρίως το ιδιότυπο της προσωπικής συμβολής ενός εκάστου. Εκκινώντας από τους 

ρήτορες προτάσσει τον Διονύσιο Αλικαρνασσέα και εξετάζοντας την πραγματεία του Περί συνθέσεως 

ονομάτων αποφαίνεται πως το έργο αφορά τη λογοτεχνική κριτική και πως από κοινού με το Περί 

ερμηνείας του Δημητρίου και το Περί ύψους του Λογγίνου απεικονίζει τη στάση και την κρίση της 
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εποχής απέναντι στην ποιότητα του γραπτού λόγου. Αξιομνημόνευτη πρωτοπορία, λογοτεχνική κριτική 

με τη θεωρητική της υποστήριξη. Ιδού μια πολύτιμη «βιωματική προσαρμογή στο παρόν», όπως ο 

συγγραφέας στον πρόλογο του αναφέρει, από την προσφορά των αυτοκρατορικών χρόνων. 

υνεχίζοντας στήνει εμπρός μας ξεχωριστούς εργάτες του λόγου, όπως τον Δίωνα τον Προύσης 

(Φρυσόστομο), ρήτορα και σοφιστή, που τολμά να επιδικάζει στον Όμηρο δόλο για τη φύση της 

αφηγηματικής τεχνικής (in media res) και σύγκαιρα να αμφισβητεί την αξία της κατάκτησης της 

Σροίας από τους Έλληνες με το αντιπολεμικό ερώτημα: «Πόσω κρείττω ταύτα μη γενόμενα τοις 

'Ελλησιν ή Σροίαν αλώναι,« στο οποίο, αν μη τι άλλο, εξαίρει την ηθική του λόγου και την ηθική των 

έργων. χολικές μνήμες και τερπνές διδακτικές ώρες μάς φέρνουν κοντά στον Πλούταρχο και στον 

Λουκιανό. Ο αναγνώστης νιώθει να περιδιαβαίνει εδάφη γνώριμα, παρόλο που ο συγγραφέας σπεύδει 

να ολοκληρώσει με πολύ περισσότερα (βιογραφικά-εργογραφικά) τις διάσπαρτες γνώσεις μας. 0 

πρώτος, πνεύμα πολυδιάστατο, ρήτορας και φιλόσοφος με πλατωνικό προσανατολισμό και 

αξιοπρόσεκτη επινοητική φαντασία, κυρίως, στους διάλογους του, στοχεύει στην ανάδειξη των ηθικών 

ιδιοτήτων που πρέπει να προσδιορίζουν τον άνθρωπο. Από την άλλη ο Λουκιανός, εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσα μορφή στη λογοτεχνική παραγωγή των αυτοκρατορικών χρόνων. το έργο του, που 

διαφοροποιείται από τα άλλα σύγχρονα του λογοτεχνικά δημιουργήματα, ξεδιπλώνεται αβίαστα ο 

φιλοσοφικός του προβληματισμός -προβληματισμός αμφισβήτησης και ελέγχου των κοινωνικών αξιών- 

δυνάμει του σατιρικού σκώματος και του σατιρικού διαλόγου (Νεκρικοί διάλογοι) του οποίου θεωρείται 

ο πλέον πρωτότυπος δημιουργός. Ακολουθούν πολλοί άλλοι ομότεχνοι, όπως ο Μάξιμος ο Σύρου, ο 

Αίλιος Αριστείδης, ο Λογγίνος, ο γνωστός Ηρώδης ο Αττικός (Κλαύδιος Αττικός Ηρώδης), καθένας με τα 

δικά του συγγραφικά εύσημα, όπως αυτά γίνονται διακριτά από την κριτική εποπτεία που ασκεί ο 

συγγραφέας στο έργο τους. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το κεφάλαιο «Βιογραφία», στο οποίο προεξάρχουσα θέση μεταξύ των 

εκπροσώπων του είδους κατέχει ο Πλούταρχος με το έργο του Βίοι παράλληλοι, αντιπροσωπευτικό του 

είδους και της εποχής. Γι' αυτό και ο συγγραφέας μάς χειραγωγεί σε μια βαθύτερη γνωριμία μαζί του, 

δίνοντας το σε οργανωμένη μορφή εξέτασης κατά την τριμερή κατάταξη των κατά ζεύγη 

βιογραφουμένων (εκδόσεις «Teubner»). Και συνεχίζει εξετάζοντας τα κριτήρια επιλογής του 

αφηγηματικού δίπτυχου, αξιολογώντας κριτικά τη μεταξύ τους συμβατότητα στο σύνολο ή στα σημεία, 

αναφερόμενος σε επιτυχημένες και πειστικές ή μη αναλογίες. Ασκεί, δηλαδή, διερμηνεία παραθέτοντας 

ως τεκμήρια λήμματα μεταφρασμένα από τον ίδιο, στα οποία οι συγκρίσεις διαφαίνονται από την 

ετερότητα των βιογραφουμένων χαρακτήρων. Ακόμη, επισημαίνει καθ' οδόν και σχολιάζει τα ηθικής 

φύσεως κριτήρια του Πλουτάρχου, το ανεκδοτολογικό υλικό που βρίθει στις σελίδες του, τη βιωματική 

φιλοσοφία που προτείνει ως στάση ζωής, αλλά και υπογραμμίζει τις συνειδητές διαφορές που επιχειρεί 

ο βιογράφος διακρίνοντας τη βιογραφία από την ιστορική συγγραφή. Μορφή ξεχωριστή στο χώρο της 

βιογραφίας αλλά και στο βιβλίο συνιστά ο Υλάβιος Υιλό-στρατος. Ο συγγραφέας μάς παρουσιάζει με 

διαφωτιστική πυκνότητα αλλά και επάρκεια τα δύο βιογραφικά του έργα: Σα ες τον Συανέα 

Απολλώνιον και Βίοι οφιστών επισημαίνοντας και αναλύοντας χαρακτηριστικά της γραφής και της 

γενικότερης πνευματικής προσφοράς του. Είναι άξιο λόγου πως σ'  αυτόν οφείλεται ο χαρακτηρισμός 

της περιόδου «δεύτερη σοφιστική», αλλά και ο απώτερος στόχος που υπηρετεί το έργο του για την 

καταξίωση της, στην οποία η ιστορία της φιλολογίας δεν αναγνωρίζει έμπνευση ιδιαίτερης 

πρωτοτυπίας1. Σην ενότητα «Βιογραφία» κλείνει η αναφορά στο έργο του Διογένη Λαέρτιου Βίοι και 

γνώμαι των εν τη φιλοσοφία ευδοκιμησάντων. Πρόκειται για δέκα εκτεταμένα βιβλία που περιέχουν τις 

βιογραφίες και τις θεωρίες των φιλοσόφων από τις αρχές της φιλοσοφίας μέχρι την εποχή του 

συγγραφέα. Ο Μ. Φριστόπουλος μας ανοίγει με τον Λαέρτιο ένα πλούσιο γνωστικό πεδίο μελέτης, αφού 

μετά τη συνοπτική εικόνα της συνολικής δομής του έργου υπεισέρχεται σε εύστοχες αποσαφηνίσεις, 

κατατοπιστικές για την κριτική ανάγνωση του έργου του. 

Για το Μ. Φριστόπουλο η μελέτη της αρχαίας γραμματείας δε μοιάζει να είναι ερασιτεχνικό πάρεργο. 

Αντίθετα, δηλώνει σκοπό ζωής για ανίχνευση εκείνων που ενδημούν στο ημίφως της φιλολογικής 

επιστήμης εν μέσω των μεγάλων κλασικών, όπως η δεύτερη σοφιστική. Σο πρόσφατο βιβλίο του 

ανασκάπτει μια γη μισοϊδωμένη, ένα ιστορικό μεταίχμιο ελκυστικό, πολιτιστικής και πνευματικής 

πολυμορφίας. Άρα, ανασύρει μέσα από το χρόνο το εν πολλοίς διάσπαρτο υλικό αυτής της περιόδου 
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και προχωρεί βήμα βήμα στην ανάλυση/διερμηνεία και κριτική αποτίμηση των συμπερασμάτων της 

έρευνας μέχρι την ανακεφαλαιωτική απόληξη. 

Έτσι, από οποιαδήποτε οπτική, η αναγνωστική διαδικασία δεν προσκρούει σε νοησιαρχικά σχήματα 

από την ψυχρή παράθεση πληροφοριών, ούτε αναπαράγει το στείρο και άκαμπτο ακαδημαϊσμό του 

σπουδαστηρίου. Αντίθετα, το βιβλίο στοιχειοθετεί μια πραγματικά ενδιαφέρουσα περιδιάβαση στην 

πνευματική ενδοχώρα της εποχής με όλα τα δεδομένα του ερευνητικού μόχθου και σε ύφος άκρως 

προσωπικό. Σην επάρκεια του εγχειρήματος ολοκληρώνει η επιμελώς ενδεικτική κατά ενότητα βιβλιο-

γραφία, που ακριβώς επειδή ακολουθεί στο τέλος των κεφαλαίων γίνεται αμεσότερα προσπελάσιμη.  

  

ΠΟΛΤ ΣΖΟΡΣΖΟΠΟΤΛΟΤ-ΚΑΡΑΝΑΙΟΤ 

 

ΗΜΕΙΩΗ 

1. Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος: Ιστορία, Β', σ. 43-44. 
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Γηα ην δεκνζίεπκα 2 (Πινπηάξρνπ Γξχιινο, Πεξὶ ηνῦ ηὰ ἄινγα ιφγῳ ρξῆζζαη)  

(βηβιηνθξηζία ηνπ Α. Αλαληάδε) 

 

  

Μεηαμοπθώζειρ Γπύλλος  

ΑΝΓΡΔΑ ΑΝΑΝΗΑΓΖ | ΣΟ ΒΖΜΑ Κπξηαθή 7 επηεκβξίνπ 1997  

 

Δλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ κνληεξληζηηθνχ αηψλα καο είλαη ε 

επαλεκθάληζε ηνπ κχζνπ ηνπ Διπήλνξα έπεηηα απφ ινγνηερληθή αθάλεηα 2.500 

ρξφλσλ. Απφ ηνλ Πάνπλη θαη ηνλ Εηξνληνχ σο ηνλ Μαθιίο θαη ηνλ Νηεφλ, απφ ηνλ 

εθέξε θαη ηνλ Ρίηζν σο ηνλ ηλφπνπιν θαη νξηζκέλνπο άιινπο κεηαπνιεκηθνχο 

πνηεηέο καο, ν Διπήλσξ δηακφξθσζε έλα ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα πνπ νξίδεηαη ζε 

ζχγθξηζε θαη αληηπαξαβνιή κε εθείλνλ ηνπ Οδπζζέα, σο έλαο απφ ηνπο δχν θχξηνπο 

πφινπο ηεο επαηζζεζίαο ηνπ αηψλα καο, ζχκβνιν εθείλνπ ηνπ αλζξψπνπ πνπ, θαζψο 

αδπλαηεί λα εμηζνξξνπήζεη ηηο νξκέο ηεο επηζπκίαο κε ηηο αλαδεηήζεηο ηνπ ινγηζκνχ, 

θαηαζηξέθεηαη σο άζπξκα ησλ παζψλ ηνπ. Ο Διπήλσξ, ν λεπηφηεξνο απφ ηνπο 

ζπληξφθνπο ηνπ Οδπζζέα, είλαη ν άλζξσπνο πνπ πέθηεη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ δψνπ, 

δηαθνξεηηθά απφ ηνλ Οδπζζέα πνπ θαηνξζψλεη λα δηαηεξήζεη θαη λα επηβεβαηψζεη ην 

αλζξψπηλν πξφζσπφ ηνπ (βι. Γ.Π. αββίδε Μεηακνξθώζεηο ηνπ Διπήλνξα  Από ηνλ 

Πάνπλη ζηνλ ηλόπνπιν, Δξκήο 1981· θαη Νάζνπ Βαγελά «Ο Διπήλσξ 

κεηακνληέξλνο», «Σν Βήκα», 17 Μαΐνπ 1997).  

Τπάξρεη φκσο θαη έλαο άλζξσπνο κεηακνξθσκέλνο απφ ηελ Κίξθε ζε ρνίξν, πνπ 

βξίζθεηαη πνιχ πην θνληά ζην δψν απ' φ,ηη ν νκεξηθφο αληηήξσαο. Δλαο πξψελ 

άλζξσπνο πνπ παξνπζηάδεηαη σο ε ίδηα ε ζπκβνιηθή ελζάξθσζε ηνπ δψνπ, αθνχ ηε 

θχζε ηνπ δψνπ μέξεη λα ηελ πεξηγξάθεη ηφζν θαιά. Καη πνπ πξνζθέξεηαη ε κνξθή ηνπ 

γηα ινγνηερληθή εθκεηάιιεπζε ηφζν φζν θαη ε κνξθή ηνπ Διπήλνξα, έηζη ψζηε λα είλαη 

πεξίεξγν πνπ δελ θίλεζε ηελ πξνζνρή ησλ πνηεηψλ. Δίλαη ν Γξχιινο, ν πξσηαγσληζηήο 

ηνπ νκψλπκνπ δηαιφγνπ ηνπ Πινπηάξρνπ, ηνλ νπνίν καο δίλεη ηελ επθαηξία λα 

γλσξίζνπκε ν εθδνηηθφο νίθνο ηηγκή.  

 

Μαο δίλεη ηελ επθαηξία δηφηη ν δηάινγνο απηφο ηνπ Πινπηάξρνπ είλαη ειάρηζηα 

γλσζηφο. Καζψο είλαη απφ ηα πξψηκα λεαληθά έξγα ηνπ ζπγγξαθέα θαη έρεη 

πεξηνξηζκέλε έθηαζε, επηζθηάδεηαη, παξά ηηο ειθπζηηθέο ζαηηξηθέο δηαζέζεηο ηνπ, απφ 

ηα κεγαιχηεξα έξγα, εθείλα πνπ ζεσξνχληαη ραξαθηεξηζηηθφηεξα ηνπ πινπηάξρεηνπ 

πλεχκαηνο. Ζ ππφζεζή ηνπ είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ε εμήο: Ο Οδπζζέαο, πνπ έρεη 

θαηνξζψζεη λα επαλαθέξεη ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ ζηε κνξθή ηνπ αλζξψπνπ, δεηά απφ 

ηελ Κίξθε λα μαλαθάλεη αλζξψπνπο θαη ηνπο άιινπο Διιελεο πνπ ππήξραλ 

κεηακνξθσκέλνη ζε δψα πξηλ απφ ηελ άθημή ηνπ ζην λεζί ηεο. Ζ Κίξθε δελ έρεη 
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αληίξξεζε, αξθεί κφλν λα ην ζέινπλ θαη απηνί. Γηα ηνχην ζπκβνπιεχεη ηνλ Οδπζζέα λα 

ζπδεηήζεη πξνεγνπκέλσο καδί ηνπο, ψζηε λα δηαπηζηψζεη αλ ζπκθσλνχλ, θαη ηνπ 

πξνηείλεη γηα ζπλνκηιεηή έλα γνπξνχλη, ηνλ Γξχιιν, ζην νπνίν δίλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

αλζξψπηλεο νκηιίαο. Ο Γξχιινο πιεξνθνξεί ηνλ Οδπζζέα φηη ηφζν απηφο φζν θαη νη 

ππφινηπνη κεηακνξθσκέλνη δελ επηζπκνχλ λα επαλέιζνπλ ζηελ αλζξψπηλε θαηάζηαζε, 

γηαηί, έρνληαο δήζεη ηε δσή ησλ δψσλ, ηε ζεσξνχλ αλψηεξε θαη πξνηηκφηεξε απφ ηε 

δσή ησλ αλζξψπσλ. Σα επηρεηξήκαηα ηνπ Γξχιινπ γηα ηελ ππεξνρή ησλ δψσλ είλαη 

αθαηακάρεηα θαη νδεγνχλ ηνλ αληηηηζέκελν ζπλνκηιεηή ηνπ, ηνλ Οδπζζέα, παξά ηε 

δηαιεθηηθή ηθαλφηεηά ηνπ, ζε δηαινγηθή παλσιεζξία.  

Δπθπήο δηάινγνο πνπ πεξηέρεη πιαησληθά θαη αξηζηνηειηθά ζηνηρεία, αιιά θαη ζηνηρεία 

απφ ηελ παξάδνζε ησλ Ππζαγνξείσλ θαη ησλ Οξθηθψλ, ν Γξύιινο απνηειεί έλα είδνο 

ζπγθξηηηθήο εζνινγίαο πνπ πξαγκαηεχεηαη κε εληππσζηαθνχο φξνπο ην πξφβιεκα ηεο 

δηαθνξάο ηνπ αλζξψπνπ απφ ην δψν, αλαηξέπνληαο ηηο ειιεληθέο παξαδνζηαθέο ηδέεο 

πνπ ζέινπλ ηνλ άλζξσπν ζηελ θνξπθή ηεο δσηθήο θιίκαθαο. Αιιά θπξίσο πξφδειν 

είλαη φηη ην θείκελν ζπλδηαιέγεηαη κε νξηζκέλα απφ ηα θπξίαξρα θηινζνθηθά ξεχκαηα 

ηεο επνρήο ηνπ, θαζψο δηαθξίλνληαη εχθνια ε αληίζεζή ηνπ ζηελ θνζκνινγηθή θαη 

λνεηηθή πξνηεξαηφηεηα πνπ απνδίδνπλ ζηνλ Λφγν νη ησηθνί θαη νη επηθπιάμεηο πξνο 

ηελ επηθνχξεηα έλλνηα ηεο εδνλήο. Οπσο ζεκεηψλεη ν κεηαθξαζηήο ζηελ θαηαηνπηζηηθή 

εηζαγσγή ηνπ, «ε ζαηηξηθή δσεξόηεηα κε ηελ νπνία εθθξάδνληαη νη αληηζέζεηο απηέο 

εγγξάθεηαη ζε κηα παξάδνζε πνπ ζπλδέζεθε, ζηελ ηζηνξία ηεο αξραηνειιεληθήο 

γξακκαηείαο, κε ηνλ θπληθό θηιόζνθν Μέληππν (αξρέο ηνπ 3νπ αηώλα π.Υ.), ηνπ νπνίνπ ε 

επίδξαζε δηαηεξείηαη θαη κεηά ηνλ Πινύηαξρν, κε ραξαθηεξηζηηθό ζηαζκό ην έξγν ηνπ 

Λνπθηαλνύ (2νο αηώλαο κ.Υ.)».  

Γηα πεξηζζφηεξν απφ κία ρηιηεηία ε αξλεηηθή εθηίκεζε ηνπ κεηακνξθσηηθνχ κχζνπ ηεο 

Κίξθεο παξέκελε απηνλφεηε. Δπξεπε λα εκθαληζηεί ν Πινχηαξρνο γηα λα δηαηππσζεί 

γηα πξψηε θνξά ε ακθηζβήηεζε ηεο θαζηεξσκέλεο πξφζιεςεο ηνπ θφζκνπ ηεο Κίξθεο 

θαη ηνπ ειιεληθνχ αλζξσπνθεληξηζκνχ. Γηα πξψηε θνξά ζηνλ πινπηάξρεην δηάινγν ζε 

έλαλ απφ ηνπο κεηακνξθσκέλνπο ζε δψα δίλεηαη ν ιφγνο θαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο 

αλάκεζα ζηελ παξακνλή ζηελ θαηάζηαζε ηνπ δψνπ θαη ζηελ επηζηξνθή ζηε κνξθή ηνπ 

αλζξψπνπ, θαζψο επίζεο δίλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα λα αηηηνινγεζεί απηή ε επηινγή. Ζ 

Κίξθε εδψ δελ είλαη ε θνβεξή κάγηζζα πνπ κεηακνξθψλεη ράξηλ παηδηάο ή απφ ζαδηθή 

καλία, δειαδή ρσξίο θαλέλα θξηηήξην επηινγήο, ηνπο αλζξψπνπο ζε δψα. Δίλαη ε ζεά 

πνπ απνθαιχπηεη ζηνλ άλζξσπν ηνλ εαπηφ ηνπ, πνπ επηηξέπεη ζε φζνπο πθίζηαληαη ηε 

καγηθή αθηηλνβνιία ηεο λα γίλνπλ, έζησ θαη γηα κηα ζηηγκή, εθείλν πνπ πξαγκαηηθά 

είλαη. Γηα εθείλνπο πνπ δέρνληαη ηε καγηθή ηεο δχλακε γλσξίδνληαο πνηα είλαη, ε 

απφθαζε ηεο κεηακφξθσζεο απνηειεί έλα είδνο ππαξμηαθήο επηινγήο. Πνιχ 

πεξηζζφηεξν αμηνζαχκαζηε γίλεηαη απηή ε απφθαζε φηαλ γλσξίδνπλ φηη ε 

κεηακφξθσζή ηνπο ζε δψν ζα είλαη ζχκθσλε κε ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο σο αλζξψπσλ, εμ 

νπ θαη ε πνηθηιία ησλ δψσλ ζην δάζνο ηεο ζεάο, ηελ νπνία πεξηγξάθεη πνιχ σξαία ν 

Διηνη ζην πνίεκά ηνπ «Σν παιάηη ηεο Κίξθεο» (ζηνλ Οκεξν, εθηφο απφ ηα γνπξνχληα, 

αλαθέξνληαη κφλν ιηνληάξηα θαη ιχθνη). Αιιά αθφκε πην κεγαιεηψδεο είλαη ε απφθαζε 

ηνπ ρνίξνπ Γξχιινπ λα κελ επηζηξέςεη ζηελ αλζξψπηλε κνξθή.  

Γχν είλαη νη ζεκαληηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ Γξύιινπ απέλαληη ζε άιια θείκελα ηεο 

αξραηφηεηαο πνπ πξαγκαηεχνληαη ην ζέκα ηεο λφεζεο ησλ δψσλ. Σν πξψην είλαη ε 

ιεπηή επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Γξχιινπ, ε νπνία κεηαηξέπεη ηε γνπξνπλίζηα κνξθή ηνπ 

ζε ρηνπκνξηζηηθή κεηακθίεζε ελφο ζνθηζηή (ν Οκεξνο είρε αθαηξέζεη απφ ηνπο 

κεηακνξθσκέλνπο ζπληξφθνπο ηνπ Οδπζζέα αθφκε θαη ηελ αλζξψπηλε θσλή, 

αθήλνληάο ηνπο σο αλζξψπηλν θαηάινηπν κφλν ηνλ λνπ. Οζν γηα ηνλ Οδπζζέα, 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη νπζηαζηηθά ην έπνο δελ ζπδεηά ηε δπλαηφηεηα κηαο έζησ 

πξνζσξηλήο απψιεηαο ηεο αλζξψπηλεο κνξθήο ηνπ. Δπκεηάβνινο αλάινγα κε ηηο 

πεξηζηάζεηο, κε απίζηεπηε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο, ν Οδπζζέαο βξίζθεηαη πέξα απφ ην 

πξφβιεκα ηεο κεηακφξθσζεο, γηαηί δελ δηαζέηεη ζηαζεξή κνξθή ζηελ νπνία λα κπνξεί 
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λα γίλεη αηζζεηή κηα αιιαγή). Ζ δεχηεξε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ Γξύιινπ, ηελ νπνία 

επηζεκαίλεη ν κεηαθξαζηήο, είλαη ην εχξεκα ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ δηαιφγνπ κέζα ζην 

πιαίζην ηεο Οδύζζεηαο. Δχξεκα πνπ πξνζθέξεη θαη ην βαζηθφ θξηηήξην κε ην νπνίν 

κπνξεί λα εξκελεπζεί ην θείκελν, θαζψο ιεηηνπξγεί ζαλ έλα θπζηθφ πιαίζην, κέζα ζην 

νπνίν αλαηξέπεηαη ην εμηδαληθεπκέλν είδσιν ηνπ Οδπζζέα  αλαηξνπή πνπ ππνλνκεχεη 

ηηο παηξνπαξάδνηεο ηδηφηεηεο πνπ νξίδνπλ έλα απφ ηα βαζηθά πξφηππα ηεο ειιεληθήο 

παηδείαο.  

Δίλαη πνιχ επηηπρεκέλε ε επηινγή ηεο κεηάθξαζεο απηνχ ηνπ δηαιφγνπ ηνπ 

Πινπηάξρνπ, κε ηνλ νπνίν πινπηίδεηαη ε ζαπκάζηα ζεηξά «Βηβιηνζήθε Αξραίσλ 

πγγξαθέσλ», πνπ επηκειείηαη ζηηο εθδφζεηο ηηγκή ν Γεψξγηνο Α. Υξηζηνδνχινπ 

(ζαπκάζηα φρη κφλν γηα ηηο επηινγέο ησλ έξγσλ αιιά θαη γηα ηηο ππεχζπλεο κεηαθξάζεηο 

ηνπο). Ο Μελέιανο Υξηζηφπνπινο, πνπ αλέιαβε λα κεηαθξάζεη θαη λα ζρνιηάζεη ην 

θείκελν, φρη κφλν γλσξίδεη θαιά ηελ εθδνηηθή θαη θηινζνθηθή παξάδνζε ζηελ νπνία 

απηφ αλήθεη αιιά θαη μέξεη πψο λα κεηαθέξεη ζε δσληαλή λενειιεληθή γιψζζα έλα 

αξραηνειιεληθφ έξγν ρσξίο λα απηνζρεδηάδεη κε άθαηξεο πξσηνβνπιίεο. Πξέπεη 

ηδηαίηεξα λα ππνγξακκίζνπκε ηελ πνηφηεηα ησλ ζρνιίσλ ηνπ κεηαθξαζηή, πνπ δελ 

αλαπαξάγνπλ απιψο ζρφιηα πξνεγνχκελσλ εθδνηψλ ηνπ θεηκέλνπ αιιά πεξηέρνπλ θαη 

ζεκαληηθέο εξκελεπηηθέο παξεκβάζεηο.  

Καη γηα έλαλ άιιν ιφγν ε έθδνζε απηήο ηεο κεηάθξαζεο είλαη πνιχ ελδηαθέξνπζα. 

Γηαηί ν δηάινγνο απηφο είλαη ζήκεξα πεξηζζφηεξν επίθαηξνο απφ θάζε άιιε ψξα ηεο 

λεφηεξεο επνρήο. Ζ επηβίσζε ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε θαίλεηαη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ 

λα εμαξηάηαη απφ ηελ άξλεζε ηνπ μίθνπο ηνπ Οδπζζέα, πνπ κε ηελ ππνηαγή ηεο Κίξθεο 

δηαζπά ηελ αξρέγνλε ελφηεηα ηνπ δσληαλνχ θφζκνπ θαη νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ελφο 

«ιφγνπ» πνπ απαλζξσπνπνηεί ηνλ άλζξσπν εμαηηίαο αθξηβψο ηεο ππέξκεηξεο 

«αλζξσπνπνίεζήο» ηνπ. Ηζσο ε πην δσηηθή εθδνρή ηεο ζπλέρεηαο ηνπ νκεξηθνχ έπνπο, 

κηαο «δεχηεξεο Οδχζζεηαο», δελ ζα ήηαλ ε εθδνρή ηνπ Νηάληε, ηνπ Σέλπζνλ, ηνπ 

Καβάθε ή ηνπ Καδαληδάθε, κα εθείλε πνπ ζα έβαδε ηνλ Οδπζζέα, έπεηηα απφ ηελ 

επηζηξνθή ζηελ Ηζάθε, λα αλαρσξεί θαη πάιη γηα λα αλνηρηεί ζην ηαμίδη κηαο δεχηεξεο 

επηζηξνθήο, ζην λεζί ηεο Ηζάθεο απηή ηε θνξά. ' έλα ηαμίδη πνπ κπνξνχκε λα ην 

θαληαζηνχκε πιένλ σο ζχκβνιν φρη ηεο πηψζεο απφ ηελ αλζξψπηλε ηδηφηεηα αιιά ηεο 

επαλάθηεζεο απφ ηνλ άλζξσπν ηεο ηζνξξνπίαο κε ηνλ θπζηθφ θφζκν, δειαδή σο 

ζχκβνιν κηαο νηθνινγηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο.  

Ο κ. Ανδπέαρ Ανανιάδηρ είναι διδάκηυπ κλαζικήρ θιλολογίαρ.  
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Γηα ην δεκνζίεπκα 7 (Μπζηθά ζέκαηα κε δξακαηηθό πξνζσπείν) 
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Ce livre, dedié par l'A. à ses étudiants, regroupe quatre études sur le théâtre grec qui se 

veulent modestes et originales face aux analyses générales de grande renommée. II s'agit de 

trois tragédies et d'une comédie dont le point commun est de se dérouler a la fin d'une guerre : 

Les Perses d' Eschyle concernent l‘issue des Guerres Médiques, l'Ajax de Sophocle et l‘ 

Andromaque d'Euripide, les conséquences de la Guerre de Troie et Les Grenouilles 

d'Aristophane la fin de la Guerre du Péloponnèse. L'A. réunit ici ses réflexions, issues de cours, 

de communications, voire de mises en scène, pour illustrer par des exemples l'utilisation de la 

mythologie dans le théâtre antique, le passage de récits mythiques, faisant appel à l'imaginaire, 

de la parole entendue a une représentation visible. Les quatre études sont présentées dans l'ordre 

chronologique des oeuvres et selon le même plan : préliminaires, résumé de la pièce et analyse 

des points précis choisis ici. 

Après une brève introduction, le récueil s'ouvre sur « Eschyle, Les Perses 578 » (l'étude 

tourne autour de l'allusion a la mer « ακίαληνο », vers 578). Dans un ouvrage destiné aussi aux 

étudiants, on ne s'étonne pas de retrouver des points déjà soulignés par des spécialistes tels que 

P.Mazon, J. de Romilly ou P. Vidal-Naquet. Ainsi l'A. rappelle-t-il la datation récente (1952) 

qui en fait la plus ancienne tragédie d'Eschyle qui nous soit parvenue (472 av. J. C). De même, 

il insiste sur le caractère particulier de la pièce, la seule à avoir un contenu historique (proche 

pour les spectateurs d'alors). En étudiant l'arrière-plan mythique, historique et idéologique, l'A. 

montre que ce passé récent est traité par Eschyle comme les mythes dans d'autres tragédies : 

c'est un élément supposé connu qui joue le même rôle de cadre étroit; car entre la vérité 

historique et sa représentation théâtrale, le dramaturge peut intervenir pour l'éclairer mais, pas 

plus qu'un mythe ancré dans la tradition, il ne peut la changer. Les Phéniciennes de Phrynichos, 

jouée quatre ans plus tôt, sert aussi de référence, et c'est ainsi que la pièce d'Eschyle entretient 

des rapports non seulement avec l'Histoire mais aussi avec l'Histoire littéraire. On a depuis 

longtemps souligné le fait que la victoire historique des Grecs a Salamine est présentée du point 

de vue des Perses. L'A. y insiste pour faire ressortir la délimitation entre Europe et Asie. Cette 

séparation entre Grecs et Barbares, quasi inexistante chez Homère, semble alors bien instaurée. 

Dans Les Perses, le poids de la royauté s'oppose a la liberté chère aux Athéniens du Vs s. Le 

choeur, énumérant des noms perses, met en évidence la différence linguistique. Les Perses 

châtiés par Zeus pour leur ὕβξηο (tentative de jonction entre l'Asie et l'Europe) sont vaincus par 

les Grecs. Dans le cadre de cette démarcation entre Europe et Asie, l'A. en arrive a l'analyse plus 
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précise du rôle de la mer « ακίαληνο » pure et purificatrice du vers 578. Se référant a P. Mazon, 

il note qu'Eschyle rejoint une croyance perse interdisant qu'on souille la mer en y jetant les 

morts, puis rapproche le récent apprentissage de la navigation par les Perses, souligné au début 

de la pièce, et le reproche à l‘  ὕβξηο vis-a-vis de Poséidon que leur fait l'ombre de Darius. Ce 

mythe de la mer pure et purificatrice trouve un écho chez les Grecs puisqu'il est déjà présent 

chez Homère dont l'A. cite divers exemples tirés de l‘ Iliade et de l‘ Odyssée, notamment sur le 

rôle des poissons, « enfants de la mer purificatrice » dans le vers 578 des Perses, comme 

continuateurs du rôle purificateur de la mer et permettant a celle-ci de rester pure. Ainsi la 

pureté sacrée de ce qui sépare l'Asie de l'Europe rend-elle sacrilège toute incursion en territoire 

grec, toujours vouée a l‘échec dans la peece : les troupes terrestres meurent d'inanition et la mer 

engloutit les bateaux. Cette analyse en spirale qui aboutit au vers 578 permet d'envisager sous 

un angle mythique, idéologique et original la seule tragédie d'Eschyle a sujet historique. 

Le second volet pésente « Homère et le mythe tragique dans I'Ajax de Sophocle ». Cette pièce, 

par son sujet, occupe elle aussi une place à part dans la dramaturgie de son auteur : elle met en 

scene de façon poignante des réalités telles que la folie, la solitude et la violence contre soi ou ses 

congenères. Ici M. Christopoulos s'attache a différents points encore discutés, sur l'articulation 

du mythe de cette tragédie avec l'épopée homérique. Après le résumé, l'A. replace donc Ajax par 

rapport a la tradition épique et rappelle ce que la pièce doit non seulement à l‘ Iliade et 

l‘Odyssée, mais surtout à la Petite Iliade et l‘Ethiopide dont son sujet est directement tire. L'A. 

note aussi qu'autour du thème d'Ajax Eschyle a laissé une trilogie et Sophocle écrit deux autres 

tragédies, Teucros et Eurysaces (non conservées). Enfin il cite les pièces du iv
e
 s. intitulées 

Ajax. L'essentiel du chapître porte sur les rapports entre le mythe d'Ajax dans 1'epopée et sa 

transposition théâtrale, à travers les personnages d'Athéna, Ulysse et Ajax. La déesse apparaît 

ici étrangement fourbe. L'A. lui oppose le caractère farouche d'Ajax et rapproche Athéna et 

Ulysse dont la complicité rappelle l‘Odyssée. II explique que la colère de la déesse répond a 

l‘ὕβξηο d'Ajax dénoncée par Chalcas. Mais ce double refus d' être aidé au combat par les dieux, 

qui n'apparaît pas dans les textes antérieurs, ne convainc pas de la culpabilité d'Ajax, héros 

solitaire au franc parler mais pur comme un enfant, et elle constitue une faiblesse de la pièce 

sans autre utilité que de justifier la punition divine, la folie. A propos d'Ulysse, l‘Α. montre 

combien il est mesuré a l'image et dans la suite logique du héros de l‘ Odyssée qui a rencontré 

Ajax dans le onzième chant (a l‘évocation des morts) et ne peut plus le haïr. Quant à Ajax, 

présent surtout dans ses deux monologues, il représente un cas rare dans le théâtre antique à la 

fois par sa folie et par son suicide sur scène. Le sécond monologue pose le problème de la 

sincérité du personnage. L'A. tente de le résoudre d'un point de vue dramatique : c'est une 

malheureuse ruse d'Ajax pour tromper ceux qui l'aiment et parvenir a son but, la mort. La scène 

avec Tecmesse et Eurysaces est certes une réplique de celle d'Héctor avec Andromaque et 

Astyanax dans l‘ Iliade. Mais dans le même temps, Ajax apparaît souvent comme un double, un 

sécond d'Achille, comme dans 1'épopée. A travers cet exposé, l‘Α. éclaire divers coins d'ombre 

de la scène, procédant, par touches et de proche en proche, a des parallèles ou des oppositions 

intéressants mais qui ne donnent pas une idée d'ensemble de la pièce. En revanche, ses 

remarques finales sur l'unité de la pièce, souvent discutée du fait de sa structure en deux parties 

(autour de la mort d'Ajax), offrent un point de vue global d'homme de théâtre : Ajax trouverait 

son unité dans le fait que probablement les mêmes acteurs jouaient les seconds rôles et surtout le 

même acteur jouait le premier rôle (Ajax puis son frère), permettant ainsi a Ajax d'être sur scène 

à la fin, lors de sa réhabilitation, a la fois mort et prêt a être enseveli et vivant par la voix de 

Teucros, son double qui tout le long de son «procès» a parlé pour lui. 

L'étude suivante porte sur l‘ Andromaque d'Euripide v. 1231-1283 : l'apparition de Thétis et 

la fin d'un mythe ». Écartant tous les reproches formulées à l'encontre de l'oeuvre, l'A. propose 

une façon interessante d'envisager son unite, a travers le role de Thetis. Après le résumé de la 

pièce, il retrace le mythe de Thétis, sans reprendre toutes les variantes de la tradition, mais 

seulement ce qu'Euripide utilise et que l‘on trouve déjà dans un fragment de papyrus d'Alcman, 

chez Homère, Pindare et Hésiode, et aussi dans les Chants Cypriens. Il rappelle la naissance de 

la déesse, son rôle dans la cosmogonie, la menace que représentait son union avec Zeus ou 

Poséidon pour l'équilibre du monde, puisque son fils aurait detroné son père, et la décision de la 

marier a Pélée pour cette raison. Dans les Chants Cypriens, cette décision constitue, avec la 

naissance d'Hélène, le moyen de soulager la Terre surchargée d'hommes, par le biais de la 
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Guerre de Troie. C'est cette tradition que suit Euripide. L'A. fait aussi le récit des noces de 

Thétis et Pélée et de leur séparation après les tentatives malheureuses de la déesse de rendre 

leurs enfants immortels (cf. Hesiode), montrant que dans Andromaque les rôles sont inverses et 

que le mythe se referme puisque c'est Thétis qui vient chercher et entraîne le vieux Pelée qui 

autrefois l'avait maintenue prisonnière en dépit de ses ruses. Parallèlement, Andromaque met en 

scène les enfants de plusieurs héros de la Guerre de Troie. L'intrigue s'articule autour de 

l'émouvante figure de la mère éplorée dont on va tuer l'enfant. Andromaque, déjà frappée par la 

mort du petit Astyanax, tente ici de sauver Molossos, le fils qu'elle a eu de Néoptolème. Et 

autour d'eux s'entredechirent d'autres enfants, tristes héritiers de héros de la Guerre de Troie : 

Hermione, infidèle comme sa mère, abandonne Néoptolème, le coupable du meurtre impie du 

vieux Priam, pour Oreste, le matricide. Jalouse d'Andromaque, elle veut la tuer avec son fils. 

Andromaque, réfugiée dans le temple de Thétis, est secourue par Pélée. Mais celui-ci se 

désespère de la mort de Néoptolème, son petit-fils. C'est alors que la déesse intervient, 

ordonnant que le fils d'Achille soit enterré a Delphes, qu' Andromaque et Molossos partent chez 

Hélénos et que l'unique enfant issu de Grecs et de Troyens règne en Epire. Enfin, la déesse (dont 

le nom peut être relié a l‘idée de mise en ordre) referme le cycle ouvert par son mariage en 

offrant a Pélée l‘immortalité. Ainsi le talent d'Euripide met-il un point final au mythe troyen. 

La dernière étude porte sur une comédie : « Les Grenouilles d'Aristophane ; Dionysos, son 

bateau et son culte » (vers 180-270). L'A. rappelle qu'elle obtint le premier prix aux Lénées de 

405 et fut exceptionnellement rejouée du fait du succès de sa parabase. Il résume ensuite 

l'intrigue, le voyage de Dionysos aux Enfers en quête d'un bon poète tragique désormais 

introuvable chez les vivants, le concours entre Euripide et Eschyle et la victoire de ce dernier. 

Le voyage de Dionysos et l‘intervention des grenouilles est l'un des nombreux sujets a 

controverses offerts par la pièce, version comique de la descente aux Enfers connue dans 

l'épopée et la poésie, y compris hors du monde grec, et souvent liée a des rites initiatiques. 

L'Athènes du v
e
 s. connaît l'inquiétude religieuse, les mystères y sont prises. Or aux Enfers le 

choeur des grenouilles devient un choeur d'initiés et on remarque chez Aristophane un intérêt 

pour les mystères dionysiaques, orphiques et ceux d'Eleusis. En recoupant les données sur le 

courant mystique à Athènes a la fin du Vs s. et les tensions que vit alors la ville sur le plan 

politique, on constate qu'en dépit de sa force navale et d'une récente victoire elle redoute l‘issue 

de la Guerre du Péloponnèse et regrette l´époque de sa grandeur, celle d'Eschyle. Il ne peut être 

anodin que plusieurs comédies de cette époque mettent en scène des bateaux. A cela il faut 

ajouter trois éléments importants : la référence (cf. Hymne homérique) au mythe de Dionysos et 

des pirates ou il transforme ces derniers en dauphins et le mât en pied de vigne, la fête des 

Anthestéries lors de laquelle Dionysos était transporté en grande pompe sur un bateau a roues 

chez la femme de l‘archonte-roi et le lien entre cette fête, le vin et le culte des morts, éléments 

présents dans la comédie. Si l‘on admet que le bateau de Dionysos dans les Grenouilles est une 

parodie de la fête des Anthestéries, on peut expliquer le chcour de grenouilles. Celui-ci fait 

l‘objet de vives controverses sur la mise en scène : les grenouilles sont-elles visibles ? On a 

souvent dit que dans la cité de cette époque on ne pouvait pas assurer économiquement la 

présence de deux choeurs pour une même pièce. Mais si la pièce est une parodie des 

Anthestéries, le cortège a toutes les raisons d'être formé d'êtres zoomorphes comme le montrent 

les décors de vases, et M. Christopoulos évoque l‘image d'un Dionysos en quête des poètes 

comiques qui honoraient son culte. 

 

Notons l‘intéressante iconographie qui accompagne ces quatre études sur le théâtre, des 

reproductions en noir et blanc d'une dizaine de décors de vases antiques du vi
e
 au iv

e
 s. av. J.-C 

représentant différentes scènes évoquées dans ce volume. Il comporte également une 

bibliographie, une table des matières et un résumé en anglais ainsi qu'un index des noms 

propres. 

 

Marie-Cecile Navet 
(Universite de Liege) 
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Γηα ην δεκνείεπκα 9 (Μηκήζεηο πξάμεσλ. Αθήγεζε θαη δνκή ζηηο ηξαγσδίεο ησλ θιαζηθώλ ρξόλσλ)  

 
Βηβιηνθξηζία Α. Ρνδνθφθε  

ΥΙΛΟΛΟΓΙΚΗ 

 

ΜΕΝΕΛΑΟ ΦΡΙΣΟΠΟΤΛΟ Μιμήσεις Πράξεων. Αφήγηση 

και δομή στις τραγωδίες των κλασικών χρόνων (τη σειρά: 

Η Σέχνη του Θεάματος - 24) Εκδόσεις «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΓΡΑΜΜΑΣΑ», Αθήνα 2002, με περίληψη και πίνακα 

περιεχομένων στα αγγλικά, σελ. 193 

 

Πρόκειται για μια ωραία και προσεγμένη μελέτη που 

παρουσιάζει με έγκυρο και συνοπτικό τρόπο το περιεχό-

μενο των σωζόμενων τραγωδιών της κλασικής εποχής, 

καθώς και του μοναδικού σατυρικού δράματος που μας 

σώζεται πλήρως, εννοώ τον Κύκλωπα του Ευριπίδη. Ο 

συγγραφέας οροθετεί τους στόχους του από την αρχή: 

σκοπός του βιβλίου είναι μια όσο γίνεται σαφής και σύ-

ντομη παρουσίαση των σωζόμενων τραγωδιών, προκει-

μένου να φανεί η επιλεκτική συνθετική διαδικασία που 

οδήγησε τον τραγικό ποιητή να δώσει στο έργο του ένα 

συγκεκριμένο αφηγηματικό περιεχόμενο, τέτοιο ώστε να 

δικαιολογείται ο ορισμός «μίμησις πράξεως σπουδαίος και 

τελείας». Εκείνο που πολύ σωστά ενδιαφέρει το σ. είναι ο 

τρόπος αφήγησης, καθώς στην τραγωδία την αξία του 

έργου ορίζει ο τρόπος και όχι το θέμα μιας γνωστής 

ιστορίας (βλ. Πρόλογος, σ. 11 κ.ε.). τους στόχους του ο σ. 

ανταποκρίνεται με επιτυχία. ύντομη αλλά κατατοπιστική 

είναι η Εισαγωγή γύρω από τις αρχές της τραγωδίας, τη 

σχέση της με το διθύραμβο, τη συμβολή του Θέσπιδος στην 

εξέλιξη της, την ετυμολογία της λέξης, το χώρο και χρόνο 

των παραστάσεων, τη θεατρική σκευή και μηχανήματα (σσ. 

15-18). Όλα αυτά μας βοηθούν να καταλάβουμε τις 

δεσμεύσεις και δυνατότητες που είχε ο τραγικός ποιητής 

κατά τη σύνθεση του έργου του. ημαντική η παρατήρηση 

για την πρωτοτυπία του δράματος ως γραμματειακού 

είδους (ο. 18), με την οποία κλείνει η Εισαγωγή. 

Ακολουθούν τρία κεφάλαια που αποτελούν το βασικό 

κορμό του βιβλίου: α. Αισχύλος (σσ. 21-42), 6. οφοκλής 

(σσ. 47-78), γ. Ευριπίδης (σσ. 83-137). ε κάθε κεφάλαιο 

προτάσσονται γενικές πληροφορίες γύρω από τη ζωή του 

ποιητή, απαραίτητες για να τον τοποθετήσουμε 

χωροχρονικά, να κατανοήσουμε τις συνθήκες, το πνεύμα 

της εποχής που επέδρασαν πάνω του. τη συνέχεια, 

παρουσιάζονται αναλυτικά τα σωζόμενα έργα του' 

αξιοσημείωτο είναι πως ο σ. δεν περιορίζεται σε μια απλή 

παρουσίαση της υπόθεσης κάθε έργου, αλλά προχωρεί με 

εύστοχες παρατηρήσεις στην προβολή των βαθύτερων 

νοημάτων. Οφείλω να ομολογήσω πως αυτό το κομμάτι της 

δουλειάς (ερμηνευτικές προσεγγίσεις, σκιαγραφήσεις 

ηρώων) μου άρεσε ιδιαίτερα. Σο κεφάλαιο ολοκληρώνεται 

με αξιολογικές παρατηρήσεις που αποτιμούν το σύνολο της 

δουλειάς του ποιητή, την αξία του ως ποιητή και τη 

συμβολή του στην εξέλιξη του δράματος. 

 Σωστή η απόφαση του στγγρφέα  να αναφερθεί στο 

σατυρικό δράμα (σσ. 133-7) και στους ελάσσονες 

τραγικούς (σσ. 141-5). Με την αναφορά του στο σατυρικό 

δράμα αποκτάμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του έργου 

των τριών μεγάλων τραγικών, ενώ με την αναφορά του 

στους ελάσσονες τραγικούς μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα 

των ποιητών που συνέθεσαν τραγωδίες κατά τους 

κλασικούς χρόνους (όσο, βέβαια, μας το επιτρέπουν οι 

μαρτυρίες). Ορθά τονίζει ο σ. πως ο χαρακτηρισμός 

«ελάσσονες τραγικοί» δεν είναι ποιοτικός, δηλαδή δεν 

προέκυψε από μια αντικειμενική αξιολόγηση του έργου 

τους, αλλά οφείλεται στην έλλειψη περισσότερων στοιχείων 

που δυστυχώς δεν διαθέτουμε για να αποτιμήσουμε το 

έργο τους (βλ. σ. 141). 

Καλή η επιλογή της βιβλιογραφίας στο τέλος κάθε κε-

φαλαίου. Ειδικότερα, για τους ποιητές, αυτή διαρθρώνεται 

ως εξής: κριτικές εκδόσεις των πλήρως σωζόμενων 

τραγωδιών, των αποσπασμάτων, αρχαίων σχολίων, λεξικά - 

indices, σχολιασμένες εκδόσεις μεμονωμένων έργων, 

μεταφράσεις, μελέτες / άρθρα γύρω από τον ποιητή και 

την τέχνη του, τις αρχές, την ιδεολογία, την κοσμοθεωρία 

του. Ας προστεθεί στη βιβλιογραφία για το αρχαίο θέατρο 

(σ. 19): Adrados F.R., Festival Comedy and Tragedy. The 

Creek Origins of Theatre (αγγλ. μτφρ. από Ch. Holme), 

Leiden: Brill 1975' στις σχολιασμένες εκδόσεις του 

οφοκλή (σ. 77): Griffith Μ., Sophocles. Antigone, 

Cambridge University Press, 1999- και στις μελέτες για τον 

ίδιο ποιητή (σ. 78): Seale D., Vision and Stagecraft in 

Sophocles, The University of Chicago Press, 1982, Wilson 

J. P., 7??e Hero and the City. An Interpretation of 

Sophocles' Oedipus at Colonus, The University of 

Michigan Press, 1997. 

To βιβλίο κλείνει με ένα παράρτημα, όπου περιέχονται 

επώνυμες και ανώνυμες αρχαίες ή βυζαντινές υποθέσεις 

που γράφτηκαν κατά καιρούς και από διαφορετικούς 

λογίους για τα σωζόμενα δράματα των τριών τραγικών (σ. 

147 κ.ε.). Ο σ. θεώρησε σκόπιμο να τις περιλάβει, καθώς 

αντιμετωπίζει τη δική του μελέτη ως μια συνέχεια της 

προσπάθειας όλων εκείνων των λογίων που πρώτοι 

κατάλαβαν τη σημασία των υποθέσεων για την πρόσληψη 

του δράματος στους κατοπινούς αιώνες (βλ. Πρόλογος, σσ. 
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12-3). Δικαιολογημένη η στάση του αυτή· έτσι, ο 

αναγνώστης αποκτά την ευκαιρία να δει διαχρονικά 

δείγματα γραφής υποθέσεων δραμάτων. 

Σο Ευρετήριο Ονομάτων (σσ. 187-190) διευκολύνει τον 

αναγνώστη για μια γρήγορη και ευχερή πρόσβαση στο 

περιεχόμενο του βιβλίου· δείχνει ότι πραγματικά ο σ. σέ-

βεται τη δουλειά του και τους αναγνώστες του. 

ωστή σκέψη η περίληψη του βιβλίου στα αγγλικά (σ. 

191), όχι απαραίτητος κατά τη γνώμη μου ο Πίνακας των 

περιεχομένων στα αγγλικά (σ. 193). 

Επιτυχημένη η επιλογή των 16 φωτογραφιών (προτομές 

ποιητών, απεικονίσεις σκηνών από δράματα), που 

διανθίζουν το κείμενο. 

Όσοι (ειδήμονες ή μη) επιθυμούν να έχουν μια καλή 

εποπτεία των πλήρως σωζόμενων τραγωδιών που μας 

κληροδότησε η κλασική αρχαιότητα και των μηνυμάτων 

που αυτά τα κείμενα περικλείουν, ας λάβουν υπόψη τους 

το παρόν βιβλίο· πραγματικά, έχει να τους προσφέρει 

πολλά. 

Αλεξάνδρα 

Ροζοκόκη 



Γηα ην δεκνζίεπκα 11 (Οκεξηθά Δπηγξάκκαηα) 

 

Πύλη για ηην ελληνική γλώζζα 

Έλα εγρείξεκα ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο ζηε δηαρξνλία ηεο: αξραία ειιεληθή, κεζαησληθή ειιεληθή, λέα ειιεληθή 

αιιά θαη ζηε ζπγρξνληθή ηεο δηάζηαζε. 

 

"Ομηρικά επιγράμμαηα" Ειζαγωγή - μεηάθραζη - ζτόλια: 
Μενέλαος Υριζηόποσλος. Εκδόζεις "ζηιγμή", 2007, ζελ. 107 
Δθηχπσζε 

 

07 Μάτ. 2008 12:56 

 

Ο Μελέιανο Υξηζηφπνπινο, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ηεο αξραίαο ειιεληθήο 

θηινινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Παηξψλ, κειέηεζε ηνλ ςεπδν-εξνδφηεην "Βίν 

Οκήξνπ", έξγν πνπ δελ είρε σο ηψξα εθδνζεί κεηαθξαζκέλν ζηα λέα ειιεληθά, θαη 

απέζπαζε απφ απηφ ηα εκπεξηερφκελα δεθαέμη ζχληνκα επηγξάκκαηα, γηα λα ηα 

κεηαθξάζεη θαη λα ηα ζρνιηάζεη εθηελέζηαηα, αθνχ πξψηα, ζηελ θαηαηνπηζηηθή 

εηζαγσγή ηνπ, πξνζθέξεη ζηνλ αλαγλψζηε κηα ππθλή πεξίιεςε ηνπ "Βίνπ". 

 
 

 
 
Γηα ην δεκνζίεπκα 11 (Οκεξηθά Δπηγξάκκαηα) 

 (βηβιηνθξηζία ηνπ Π. Μπνπθάια) 

 
  

  

Ο Ηξόδνηνο «βηνγξαθεί» ηνλ Οκεξν  
Γεκαέξι επιγπάμμαηα πος αποδίδονηαι ζηον γενάπση ηηρ ποίηζηρ, 

ενζωμαηωμένα ζε έναν εςθάνηαζηο «Βίο»  

 

Σνπ Παληειή Μπνπθάια 

 

«Οκεξηθά επηγξάκκαηα». Δηζαγσγή - κεηάθξαζε - ζρόιηα: 

Μελέιανο Υξηζηόπνπινο. Δθδόζεηο «ζηηγκή», 2007, ζει. 107.  

«Ζξόδνηνο ν Αιηθαξλαζζεύο πεξί Οκήξνπ γελέζηνο θαη ειηθίαο θαη βηνηήο ηάδε 

ηζηόξεθε, δεηήζαο επεμειζείλ εηο ην αηξεθέζηαηνλ». Δηζη αξρίδεη ν «Βίνο Οκήξνπ», 

κε ιέμεηο δειαδή πνπ θαηνλνκάδνπλ ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ, ηνλ Ζξόδνην ηνλ 

Αιηθαξλαζζέα, πξνζδηνξίδνπλ ηε βηνγξαθνύκελε πξνζσπηθόηεηα, ηνλ Οκεξν, θαη 

επηπιένλ αλαθνηλώλνπλ όηη ζπγγξαθηθόο ζηόρνο είλαη ην «αηξεθέζηαηνλ», πνπ 

ζεκαίλεη ην αθξηβέζηαην, ην αιεζέζηαην. 

Γπζηπρώο ή επηπρώο, ηέηνηα βηνγξαθία ηνπ Οκήξνπ, κε ηελ ππνγξαθή ηνπ παηέξα 
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ηεο ηζηνξηνγξαθίαο, δελ δηαζέηνπκε, θη έηζη παξακέλεη εξεζηζηηθά άιπην ην 

πνιύπιεπξν «νκεξηθό δήηεκα» (πνηα ε γελέηεηξα ηνπ Οκήξνπ, πόηε έδεζε, είλαη ν 

δεκηνπξγόο θαη ησλ δύν επώλ ή κόλν ηνπ ελόο, πνηα άιια από ηα νπθ νιίγα έξγα 

πνπ ηνπ απνδίδνληαη είλαη απζεληηθά θ.ν.θ.): Ο ζπγγξαθέαο ηνπ «Βίνπ Οκήξνπ» 

κπνξεί λα απηννλνκάδεηαη Ζξόδνηνο Αιηθαξλαζζέαο γηα λα δαλεηζηεί (ή λα 

ζθεηεξηζηεί) ιίγε από ηε ιάκςε ηνπ κεγάινπ ηζηνξηθνύ, έδεζε όκσο πνιύ 

αξγόηεξα, κεηαμύ ηνπ 1νπ θαη ηνπ 2νπ αηώλα κ.Υ., εηθάδεηαη δε όηη ζα κπνξνύζε λα 

είλαη ν Δξκνγέλεο ν κπξλαίνο ή ν Κεθαιίσλ από ηε Γέξγηζα. Μνιαηαύηα ν «Βίνο» 

πνπ παξέδσζε έρεη ηε ράξε ηνπ: ζα κπνξνύζακε λα πνύκε πσο είλαη θάηη αλάκεζα 

ζε ινγνηερλία ηεθκεξίσλ, όπσο ηε γλσξίδνπκε ζήκεξα, θαη ζε κπζηζηόξεκα, αθνύ 

ηα απζεληηθά ζηνηρεία ζπκπιέθνληαη κε πιαζηά, νη θήκεο θαη νη δνμαζίεο κε 

εμαθξηβσκέλεο πιεξνθνξίεο. 

Οζν γλσξίδσ νύηε ν ςεπηνεξνδόηεηνο «Βίνο Οκήξνπ» νύηε θάπνηνο άιινο από 

ηνπο ζσδόκελνπο έρεη εθδνζεί κεηαθξαζκέλνο ζηα λέα ειιεληθά, πνιπάζρνινη νη 

θιεξνλόκνη, αξθνύληαη ζηελ απηνδνμαζηηθή ξεηνξηθή. Οθείινπκε, ινηπόλ, νύησο ή 

άιισο, ράξηηεο ζηνλ Μελέιαν Υξηζηόπνπιν, αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηεο Αξραίαο 

Διιεληθήο Φηινινγίαο ζην Σκήκα Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, πνπ 

απέζπαζε από ηνλ «Βίν» ηα εκπεξηερόκελα δεθαέμη ζύληνκα επηγξάκκαηα, γηα λα 

ηα κεηαθξάζεη θαη λα ηα ζρνιηάζεη εθηελέζηαηα, αθνύ πξώηα, ζηελ θαηαηνπηζηηθή 

εηζαγσγή ηνπ, πξνζθέξεη ζηνλ αλαγλώζηε κηα ππθλή πεξίιεςε ηνπ «Βίνπ». 

Γελ είλαη ηνπ Οκήξνπ ηα επηγξάκκαηα, θη αο ηνπ απνδίδνληαη. Αθόκα, πάλησο, θη αλ 

ηα πνηήκαηα απηά «πξνζγξάθνληαη, θαηαρξεζηηθά ζρεδόλ, ζηελ νκεξηθή 

απζεληία», ζηνλ δε «Βίν» είλαη επδηάθξηηε «ε θάπσο απζαίξεηε εκβνιή ηνπο ζηα 

βηνγξαθηθά ζπκθξαδόκελα κε ηα νπνία ζπλαξηώληαη», «εθείλν πνπ παξακέλεη 

ελδηαθέξνλ», ζεκεηώλεη ν Υξηζηόπνπινο, «θαη, ίζσο, ζπγθηλεηηθό, είλαη όηη θαη‟ 

απηόλ ηνλ ηξόπν, κεξηθά επηγξάκκαηα κέηξηαο αμίαο, κε πεξηερόκελν 

αλεθδνηνινγηθό, παξνηκηαθό, επθηηθό, πξνθεηηθό, ηθεηεπηηθό ή εκπαζέο, 

θαηόξζσζαλ, ράξε ζηε δηπιά ςεπδεπίγξαθε ζθεπή ηνπο, νκεξηθή θαη εξνδόηεηα, 

λα δηθαησζνύλ θαη λα θεξδίζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηε θηινινγηθή πιεξνθόξεζε θαη 

ζηελ αξραηνγλσζηηθή έξεπλα, ζέζε πνπ, ίζσο, κε θάπνην γλεζηόηεξν αιιά ιηγόηεξν 

ερεξό παηξώλπκν λα κελ είραλ ηόζν απηνλόεηα θαηαθηήζεη». Γηά ηνπ δηπινύ 

ςεύδνπο, ινηπόλ, γεπόκαζηε κηα λόζηηκε ινγνηερληθή αιήζεηα. 

Μέζα ζηελ θαζαπηό πεδνγξαθεκέλε βηνγξαθία (πνπ από επεηζόδην ζε επεηζόδην 

εμειίζζεηαη κε ζύλδεζκν ηε ζηεξενηππηθή θξάζε «ρξόλνπ δε πξντόληνο»), ε 

αθνινπζία ησλ επηγξακκάησλ ζπλζέηεη κηα δεύηεξε, ζηηρνπξγεκέλε βηνγξαθία, θαη 

κάιηζηα απηνβηνγξαθία, αθνύ ηα πνηήκαηα επηζηεγάδνπλ θάπνηα θξίζηκε ζηηγκή ηνπ 

πεξηπεηεηώδνπο βίνπ ηνπ Οκήξνπ, ηνπ Μειεζηγέλε όπσο νλνκαδόηαλ ζηα πξώηα 

ρξόληα ηεο δσήο ηνπ, ην όλνκά ηνπ απηό ην ρξσζηνύζε ζην όηη είρε γελλεζεί θνληά 

ζηνλ Μέιεηα πνηακό, έμσ από ηε κύξλε, όληαο γηνο αγλώζηνπ παηξόο κε ηνλ 

νπνίν είρε ζπλεπξεζεί ε κεηέξα ηνπ ε Κξεζείδα, θαηαγόκελε από ηελ αηνιηθή Κύκε 

(«ζπλέβε ηελ παίδα κηγείζαλ αλδξί ιαζξαίσο ελ γαζηξί ζρεηλ» δηαβάδνπκε ζηνλ 

«Βίν»). Σα επηγξάκκαηα, ινηπόλ, ιεηηνπξγνύλ θάπσο ζαλ νδνδείθηεο ζηελ 

ηαξαρώδε δηαδξνκή ελόο πνηεηή πνπ «πνιιά αλζξώπσλ ίδελ άζηεα» ζηελ Ησλία, 

ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ (ζηε Υίν αθόκα δείρλνπλ ηε «Γαζθαιόπεηξα», όπνπ θαζόηαλ 
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θαη απάγγειιε ηα πνηήκαηά ηνπ αληίθξπ ζην πέιαγνο) θαη ηνπ Ηνλίνπ, ηελ Ηζάθε 

πξσηίζησο, ώζπνπ θαη πέζαλε ζηελ Ην. 

πλνδεύνληαο ζηα ηαμίδηα ηνπ ηνλ θαξαβνθύξε Μέληε από ηε Λεπθάδα, ν Οκεξνο 

όρη κόλν γλώξηζε ηνλ θόζκν αιιά κπήθε θαη ζηε ζθέςε λα ηνλ ηζηνξήζεη αξγόηεξα, 

ρξεζηκνπνηώληαο θαη ηηο γξαπηέο «ηαμηδησηηθέο εληππώζεηο» πνπ θξαηνύζε («εηθόο 

δε κηλ ελ θαη κλεκόζπλα πάλησλ γξάθεζζαη», όπσο εμηζηνξεί ν ςεπδν-Ζξόδνηνο). 

Δπηζηξέθνληαο ζηα κέξε όπνπ είρε γελλεζεί, «άπνξνο» κάιηζηα, δήηεζε θηινμελία 

από ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Νένπ Σείρνπο, κηαο απνηθίαο ησλ Κπκαίσλ, θαη ηόηε 

απήγγεηιε ην πξώην ηνπ επίγξακκα: «Αηδείζζε μελίσλ θερξεκέλνλ εδέ δόκνην» 

(«ε απηόλ πνπ ζηεξεκέλνο αλαδεηά θηινμελία θαη ζηέγε παξαζηαζείηε κε 

ζεβαζκό», κεηαθξάδεη ν Μελέιανο Υξηζηόπνπινο). 

Γελ είλαη απηό ην κνλαδηθό επίγξακκα ζην νπνίν ν Οκεξνο ζίγεη ην δήηεκα ηεο 

θηινμελίαο. Απηόο πνπ ζηα έπε ηνπ έζεζε ζην ζηόκα ησλ εξώσλ ηνπ ηελ πνιιαπιή 

εξώηεζε «ηίο πόζελ εηο αλδξώλ; πόζη ηνη πόιηο εδέ ηνθήεο;», νύηε ην όλνκα ηνπ 

παηέξα ηνπ γλώξηδε νύηε ινγάξηαδε ζαλ παηξίδα ηνπ ηε γελέηεηξα ηεο κεηέξαο ηνπ, 

ηελ Κύκε, πξνηηκώληαο ηε κύξλε, «όκσο ηα πόδηα κνπ δελ ζέινπλ, ηα θαεκέλα, 

λα κέλνπλ πηα ζηνπο δξόκνπο ηνπο ηεξνύο ηεο Κύκεο. / Βαζηά επηζπκία κέζα ζηελ 

ςπρή κνπ κε ζπξώρλεη / λα πνξεπηώ, άπνξνο, ζε άιισλ αλζξώπσλ ηελ πόιε», 

ιέεη ζην ηέηαξην επίγξακκα. Δπηπιένλ, ν βίνο ηνπ ήηαλ ε πεξηπιάλεζε, έλαο πξν 

Οδπζζέσο Οδπζζέαο, αλέζηηνο κε ηόζεο πόιεηο λα ηνλ δηεθδηθνύλ εθ ησλ πζηέξσλ, 

ν νπνίνο, ζύκθσλα κε έλαλ από ηνπο ςεπδνπινπηάξρεηνπο «Βίνπο», όηαλ 

αλαδεηνύζε ηελ παηξηθή θαηαγσγή ηνπ, είρε ιάβεη ηνλ ρξεζκό «παηξίδα δίδεαη, 

κεηξίο δε ηνη νπ παηξίο». 

Λνγηθό είλαη ινηπόλ λ‟ αθνύγεηαη ν Ξέληνο Γίαο θαη ζην έθην επίγξακκα θαη ζην 

όγδνν, όπνπ ν Ξέληνο αθνύγεηαη δύν θνξέο, ώζηε ην όλνκά ηνπ λα ερήζεη 

πεηζηηθόηεξα ή απεηιεηηθόηεξα: «αηδείζζε μελίνην Γηόο ζέβαο πςηκέδνληνο, / δεηλή 

γαξ κεη‟ όπηο μελίνπ Γηόο, νο θ‟ αιίηεηαη» («ηνλ ζεβαζκό ζαο δείμηε ζηνλ Ξέλην Γία, 

ηνλ άξρνληα ησλ νπξαλώλ, / γηαηί άγξηα έξρεηαη ύζηεξα ε ηηκσξία ηνπ Ξέληνπ Γία ζε 

όπνηνλ ζθάιιεη»). ην έθην κάιηζηα επίγξακκα ν Ξέληνο Γίαο ζπλάπηεηαη κε ην 

θξίζηκν ξήκα «σδύζαην» («σδύζαην Εήλα μέληνλ»), γηα λα έξζνπλ έηζη ζην λνπ 

«ηα ρσξία ηεο Οδύζζεηαο πνπ παξεηπκνινγνύλ ην όλνκα Οδπζζεύο από ην 

νδύζζαζζαη», όπσο έρεη ππνδείμεη ν Γ.Ν. Μαξσλίηεο ζην έξγν ηνπ «Αλαδήηεζε θαη 

λόζηνο ηνπ Οδπζζέα. Ζ δηαιεθηηθή ηεο Οδύζζεηαο». 

Ο Οκεξνο, «ν πνιιαπιόο ζεόο» θαηά ηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπ Γάιινπ πνηεηή Ρελέ 

αξ, παξακέλεη «ην πην αηληγκαηηθό ηζηνξηθό πξόζσπν ζηε κειέηε ηεο 

αξραηνειιεληθήο γξακκαηείαο», όπσο ζεκεηώλεη ν Μελέιανο Υξηζηόπνπινο. Σα 

επηγξάκκαηα πνπ ηνπ απνδίδνληαη, κε ηνλ πξσηνπξόζσπν ραξαθηήξα ηνπο θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο επζύηεηα, ηνλ θέξλνπλ πεξηζζόηεξν αλζξώπηλν κπξνζηά 

καο, πεξίπνπ όπσο ζπκβαίλεη κε ηα Απόθξπθα Δπαγγέιηα ζε ζρέζε κε ηνλ Υξηζηό. 
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ΔΚΓ. ΣΗΓΜΖ, ΔΛ. 111 Σα νκεξηθά επηγξάκκαηα- δειαδή 16 ζχληνκα επηθά 

πνηήκαηα πνπ απνδφζεθαλ θαηά ηελ αξραηφηεηα ζηνλ πην γλσζηφ πνηεηή θαη θέξεηαη 

φηη απνηππψλνπλ πεξηζηαηηθά ηεο δσήο ηνπ- πνπ βξίζθνληαη γεληθψο ζην πεξηζψξην 

ηεο εθδνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ απνδνζεί ζηνλ κεξν, έξρνληαη 

ζην πξνζθήλην ράξε ζηελ εκπεξηζηαησκέλε κειέηε ηνπ αλαπιεξσηή θαζεγεηή 

Αξραίαο Διιεληθήο Φηινινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Παηξψλ. Καηαηνπηζηηθή ε 

εηζαγσγή θαη θαζνδεγεηηθφ ην εθδνηηθφ ππφκλεκα θέξλνπλ ηνλ αλαγλψζηε (καδί κε 

ηε κεηάθξαζε ησλ επηγξακκάησλ) πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθή δηάζηαζε απηψλ ησλ 

κηθξψλ πνηεκάησλ, πνπ ειάρηζηα έρνπλ πξνζεγγηζηεί σο απηφλνκεο πνηεηηθέο 

ζπλζέζεηο. 

Γηα ηα δεκνζεχκαηα 13 (Kivotos: une approche) θαη 16 (Le mât du navire) 
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Below you will find links to download past Tropis Conference proceedings either in 

their entirety or as individual contributions within the respective volumes. Select the 

Tropis Conference you are interested in and links will appear below associated with 

the particular volume. 

To search through the Tropis Conference proceedings in order to find particular 

contributions, you may visit the online database by clicking here. Note that at present 

the online database may not be available at all times. 

TROPIS Symposia Proceedings  

 Volume I  

 Volume II  

 Volume III  

 Volume IV  

Volume Papers 

  

  

Complete Proceedings  

 Tropis III Proceedings 1989 (29.04 MB) 

Individual Papers  

 Artzy, Michal - Anchorage systems of the second millennium BC at Tel Name (613.91 KB) 

 Aubert, Catherine - Nouvelle interpretation du d飯r de la larnax de Gazi No 18985 (383.67 KB) 

 Basch, Lucien - Le 'Navire invaincu euf rang饳 de rameurs' de Pausanias et le 'Monument des taureaux' elos (2.17 MB) 

 Blackman, David - Some problems of ship operation in harbour (332.06 KB) 

 Bonino, Marco - Sardinian, Vilanovian and Etruscan crafts between X and Vlll century BC from bronze and clay models (483.84 KB) 

 Bound, Mensun - The carpenter's calipers from the pre-classical wreck at Campese bay, island of Giglio, Northern Italy (c 600 BC) 

(647.75 KB) 

 Christides, Vassilios - Byzantine Dromon and Arab shini (0 B) 

 Christopoulos, Menelaos - Le mat du navire - Realite et imaginaire en Grece ancienne (517.71 KB) 
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 127 

Γηα ην δεκνζίεπκα 21 ―Poseidon Erechtheus and Erechtheis thalassa‖ in R. Hägg 

(ed.), Ancient Greek Cult Practice from the Epigraphical Evidence, Stockholm 1994 

 

Βηβιηνθξηζία Christoph Auffarth (Numen 44,3 (1997)) 

 

 
 

ROBIN HAGG (Ed), Ancient Greek Cull Practice from the Epigraphical 1997)     Evidence.  

Proceedings of the Second International Seminar on Ancient Greek Cult, organized by the 

Swedish Institute at Athens, 22-24 November 1991 (Acta Instittiti Atheniensis Sueciae, series 

in 8°, 13)— Stockholm, 1994 (184 p.), ISBN 91-7916-029-8. 

Once again, Robin Hagg organized a seminar that brought together philologists, 

archaeologists and historians of religion. He chose as the subject of the meeting a genre 

of evidence for ancient Greek cults, which tends to be disregarded, as it has become a 

specialized field of its own. Thus the seminar had to bridge a widening gap, The result is 

extremely valuable. Sarah Aleshire asks (pp. 9-16) whether our modern distinction 

between ''private'' and "state cult," e.g. in the healing cult of Asklepios at Athens, are 

ancient categories. Kevin Clinton shows {17-34) for the same cult how the new god's 

festivals form part of an established and flourishing feast, the Epidau-ria. Michael 

Jameson presents "Theoxenia' (pp. 35-57), which originally formed a part of his 

unpublished 1949 dissertation. The old question of how the gods are imagined to take 

part in the human institution of social meals, can now be answered with newly 

discovered material, which is comprehensively presented here. Gydrgy Nemelh gives a 

new interpretation for IG I 4 as for the intestines of sacrificial animals. From Emily 

Kearns we learn about the variety and the use of cakes, which occur often in sacrificial 

ritual (65-70), and Tullia Linders reconstructs the different menus of religious feasts at 

Delos out of the epigraphical invokes (71-79). In Gullog Nordquist's paper a full 

orchestra of "Musicians in Greek Cult" accompanies celebrations (81-93). Fritz Grafs 

comment on an oracle against pestilence, which orders a ritual with voodoo dolls, is 

published here in summary (95-96). A recently found lex sacra from 

Lykosoura/Peloponnese (Ioannis and Eveline Loucas, 97-99) prohibits the wearing of 

luxurious garments and gold jewelry within the sanctuary of the goddess Despoina; 

moreover pregnant women are excluded from initiation. Robin Hagg convinced Petros 

Themelis to give the first overview of the excavations of the sanctuary of Artemis 

Ortheia at Messene (101-122), the setting of female initiation rites. Menelaos 

Christopoulos studies Erechtheus on the Athenian acropolis in three occurences, as a 
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distinct hero, as a by-name of Poseidon, and as the Erechtheian sea (123-130). The last 

two papers deal with curse tablets, a field in (non-)classieal studies that has gained much 

interest in recent times. David R. Jordan treats late feasts for the ghosts (131-143) and 

Henk Versnel shows convincingly that the formula pepremenos in curse tablets could 

not have meant "sold", but "burnt by fire/fever" (145-154); and this fire lightens a torch 

to the next seminar, thanks to Robin Hagg. 

Many illustrations provide further evidence; a thorough index of 26 pages enables 

the reader to find the many new details which are offered in this excellent and coherent 

volume. It should be part of every library with an interest in Greek religion. 

Universitat Tubingen 

Abt. fiir Religionswissenschaft 

Corrensstr, 1 2  

D-72076 Tubingen, Germany 

CHRISTOPH AUFFARTH 

 

 

 
 
 
J. Larson, Ancient Greek Cults. A guide, 
N. York 2007 
 
“Athenian Poseidon”: pp. 67, 212 (n.30), 229  
 
Christopoulos, M., 1994 
“Poseidon Erechteus and Erechtheis 
Thalassa”, in Ancient Greek Cult Practice from 
the Epigraphical Evidence, Stockholm 1994 
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Ilu Rvista de Ciencias de las Religiones 10 (2005), 261-326  
 
Christopoulos, M., 1994 
“Poseidon Erechteus and Erechtheis Thalassa”, in Ancient Greek Cult Practice from the 
Epigraphical Evidence, Stockholm 1994 
 
 

 
 
 

   

 

American Journal of Archaeology 110.3, July 2006, 391, 400 

 

Henrik Gerding, The Erechtheion and the Panathenaic Procession 

 

…Traditionally these are thought to be the sanctuaries of Erechtheus and 

Pandrosos, the tomb of Kekrops, the sacred olive tree, the saltwater pool, and 

the trident mark of Poseidon. It is possible to find mythological connections 

between these elements, which might justify a joint location under one roof23, 

and to some extent this scenario also explains the highly unusual and 

asymmetric layout of the Erechtheion. … 

 
23 Elderkin 1941; Christopoulos 1994 
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Les Représentations de la Terre dans la litterature 

et l'art européens Imaginaire et Idéologie 

FRANÇOISE LETOUBLON ET JEAN ALAUX Mythes grecs de la terre  p. 227 

 

…Poséidon, d’un coup de son trident, enfouira Érechthée dans le sol 

d’Athènes46. 

__________ 

 
46 D’où viendront plus tard la réconciliation du dieu et du roi, et le culte de Poséidon-

Érechthée qu’il faut sans doute mettre en rapport avec la volonté athénienne de souverainté à 

la fois terrestre et maritime (voir Brulé 1987, p. 27 ; Christopoulos : 1994) 

 

 

Bibliographie (p. 230) 

… 

Christopoulos, M. (1994) « Poseidon Erchtheus and Erechtheis Thalassa », 

Ancient Greek Cult Practice from the Epigraphical Evidence, Stockholm, p. 123-130 

… 

 

 

 

Ἀ. Γκάρτζιου-Τάττη, Ὁ Ποσειδῶν στὸ θέατρο τοῦ Διονύσου 
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σ. 269 (βλ. και σ. 358): ὁ Ἡρόδοτος (8.55) …δράττεται τῆς εὐκαιρίας νὰ 

ἀναφερθεῖ στὸ ἱερὸ δένδρο, τὴν ἐλιά1,…καὶ τὴν πηγἠ μὲ τὸ ἁλμυρὸ ὕδωρ, 

σύμβολο τοῦ Ποσειδῶνα2. 

 
1 Βι. M. Detienne, ―L‘νlivier: un mythe politico-religieux, RhR, 178, 1970, 5-11. M. 

Christopoulos, ―Poseidon Erechtheus and Erechtheis thalassa‖ ζηὸ Ancient Greek Cult 

Practice from the Epigraphical Evidence. Proceedings of the Second  

International Seminar on Ancient Cult, Swedish Institute of Athens, 22-24 Nov. 1991), 

ηνθρφικε 1994, 123-130, (ηδ. 127 θ.ἑ.). 

  

 

 

Σεο ίδηαο (φπ.π.) γηα ην δεκνζίεπκα 4 (Δἰο Πνζεηδῶλα, Αζήλα 1997)  

 

ζ. 244:  

 
4 πολὺ γενικὸς εἶναι ὁ χαρασκτήρας της μελέτης τοῦ Μ. Χριστόπουλου Εἰς Ποσειδῶνα, Αθήνα 1997, 

ποὺ περιορίζεται σὲ φιλολογικὸ σχολιασμὸ τῶν ὕμνων ποὺ εἶναι ἀφιερωμένοι στὸν Ποσειδῶνα (ἰδ. 

17 κ.ἑ. γιὰ τὸν ὕμνο τοῦ Ἀρίονα)   

 

 
Σεο ίδηαο (φπ.π.) γηα ην δεκνζίεπκα 5 (Όξληζεο. Όςεηο θαη αλαγλώζεηο κηαο 

αξηζηνθαληθήο θσκσδίαο, Αζήλα 1997) 

 

ζ. 289 (ζεκ. 2) θαη ζ. 363 

 

 

 

 

 

 

Γηα ην δεκνζίεπκα 20 (Orgia aporrheta. Quelques remarques sur le rite de Plyntéries)  
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Senior Editor: Kent J. Rigsby, Duke University 
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Greek, Roman and Byzantine Studies 44 (2004) 111-161 

 

 

The Praxiergidae Decree (IG I
3

7) 

And the Dressing of Athena’s Statue 

with the Peplos 

 

Noel Robertson 

 
… 

In all this the only distinctive item is τὸ] δὲ κόιδιον. The “fleece” has been identified 

as a priestly perquisitive after sacrifice. 
22

 

 

______ 

 
22

 M. Christopoulos, “’Ὄργια απόρρηηα’. Quelques remarques sur les rites des Plyntéries’’, Kernos 5 (1992) 

35, explains this fleece, as also the sacrifice of a sheep to Athena, by reference to the wool, ἔριον, with 

which, in the story of Ἐρι-τθόνιος, Athena wipes her leg after being molested by Hephaestus. 

... 
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A HISTORY 
 

BY ROBERT PARKER 

 

 

 
CLARENDON PRESS . OXFORD 

1996 
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pp. 307-308 
 

 

…There was a procession at the festival, which is probably to be identified 

wityh that at which ephebes ‘escorted Pallas to the sea and back’ μετὰ τῶν 

γεννητῶν (sc the Praxiergids). A case has, however, been made for 

associating this ‘Pallas’ not with the image of Athena Polias but with the 

Palladion, which was supposedly washed in the city by King Demophon 

before being finally established in its shrine; 63 in that event, the γεννῆται in 

question would be Bouzygai.   

 

________ 
63 By W. Burkert, Zeitschr. f. Religions- und Geistesgeschichte 22 (1970), 356-68 (accepted in 

Parker, Miasma, 27 and P. Brulé, La fille d’ Athènes, Paris 1987, 105-106). Burkert attempted to 

show, from chronology and nomenclature, that the rite attempted by the ephebes was 

demonstrably not the Plynteria. But the negative argument fails as B. Nagy, Historia 40 (1991), 

288-306 and M. Christopoulos, Kernos 5 (1992), 36-38 have shown; and the case for a 

procession associated with the Palladion rests merely on the story that the image was washed 

by Demophon. 
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Μήλπκα: 389 / 883 

Ζκ/λία: Tue, 18 Mar 2008 22:56:17 -0700 (PDT) 

Απφ: Olga Levaniouk <olevan@u.washington.edu> 

Πξνο: menchris@freemail.gr 

Θέκα: Re: re: Lexington books project (fwd) 
 

Δκθάληζε θεθαιίδσλ  

Dear Menelaos, 

 

... I know your name, and have derived much benefit from your articles on 

Erechtheus and on Proteus in the Odyssey.  

I work on Greek myth, and religion is one of my main interests, all of which 

makes your book especially appealing. Some of the people involved are among my 

favourite authorities on the subject. I am looking forward to receiving the 

information on the book and will let you know when it arrives. 

With best wishes, 

 

Olga Levaniouk 
 

 

 

 

Γηα ην δεκνζίεπκα 17 (The Spell of Orpheus) 

 

Δηδηθή on line βηβιηνγξαθία πνπ δηαθηλείηαη απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Leiden γηα ηνλ 

Απνιιψλην ην Ρφδην (ππεχζπλε: M. Cuypers) 

 

 

 

 
 

  

   
 
 

  
 

 Hellenistic Bibliography  

 Neo-Latin/ Recycling the 
Classics  

     
 

   

 
Apollonius Rhodius 1496-2007 

This file forms part of A Hellenistic Bibliography, a bibliography on post-classical Greek poetry 

and its influence, accessible through the website of the department of Classics of the University 

http://freemail.gr/index.php?sid=b1718f7f477a22d2aa66660aaa448293&cmd=compose&to=olevan@u.washington.edu
http://freemail.gr/index.php?sid=b1718f7f477a22d2aa66660aaa448293&cmd=compose&to=menchris@freemail.gr
http://freemail.gr/index.php?sid=b1718f7f477a22d2aa66660aaa448293&cmd=read&msg=389&h=on
javascript:%20goLink(184,%201,%200,%20'86',%20'1')
javascript:%20goLink(193,%202,%200,%20'content_docs/recycling_the_classics_webtekst.doc',%20'1')
javascript:%20goLink(193,%202,%200,%20'content_docs/recycling_the_classics_webtekst.doc',%20'1')
http://132.229.7.185/letteren/opleiding/klassieketalen/index.php3?m=184&c=86
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of Leiden.  

The file contains 2335 publications on Apollonius Rhodius, from the period 1496-2007, listed by 

author/year, including reviews (systematically listed 1959-), forthcoming publications, and work 

in progress. Reviews are listed both under the book reviewed and under the name of the reviewer. 

Compiled and maintained by Martine Cuypers 

Email: cuypersm@tcd.ie 

Additions and corrections will be gratefully received. 

Last updated September 9, 2007 

…  Chistiakova N.A. (tr.). Apollony Rodossky, Argonautica. Moskva, 2001.  

Cholevius, L. „Über den griechischen Epiker Apollonius Rhodius.‟ Programm des kneiphöfischen Stadt-
Gymnasiums Königsberg in Preußen 1882.  

Chrétien, G. Review of Pompella (tr.). Apollonio Rodio, Le Argonautiche. Vol. 2: Books 3-4. REA 75, 
1973, 374.  

Chrétien, G. Review of Thierstein, Bau der Szenen in den Argonautika des Apollonios Rhodios. REA 75, 
1973, 374.  

Christopoulos, Menelaos. ‘The Spell of Orpheus.’ Metis 6, 1991, 205-22.       … 

 

 

http://www.tcd.ie/Classics/staff.php
mailto:cuypersm@tcd.ie
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Γηα ην δεκνζίεπκα 19 (Keleuste, aulète, triéraulète. Son musical et manoeuvres des 

bateaux) 

 
International Journal of Nautical Archaeology 

Volume 21 Issue 2, Pages 159 - 161 
Published Online: 22 Feb 2007 
Journal Compilation © 2007 The Nautical Archaeology Society. 
 

Published on behalf of 

 
Go to Society Site 

Save Article to My Profile      Download Citation  

 |  Full Text: PDF (Size: 233K)  | Related Articles | Citation Tracking  

 
 

IVth International Symposium on Ship Construction in Antiquity, Athens 
Shelley Wachsmann 1  
 1 Nautical Archaeology Program. Texas A & M University, College Station, Texas 
77843–4352, USA  
 
The IVth International Symposium on Ship Construction in Antiquity…took place from 
28August to 1 September 1991…The modest title of the Symposium belies the fact 
that the papers presented by scholars from 10 countries covered a wide array of 
topics. Clearly this symposium series has become the most important gathering of its 
kind for scholars dealing with ancient Mediterranean seafaring……The role of 
musical instruments and of the keleustes, the officer in charge of manoevres 
was discussed by Menelaos Christopoulos… 
 
 

 

 

Γηα ην δεκνζίεπκα 24 (―Le depart de l‘ île de Calypso‖, Kernos 1996) 

 

        

 

Bibliographie homérique années 1991 à 1997 

La bibliographie homérique publiée ici a l'ambition d'être complète pour les 

années 1991 à 1994 ; sans doute cette ambition est-elle un peu utopique, mais la 

base informatisée en est au moins arrivée au stade d'être utilisable, et, malgré 

ses imperfections, c'est par une publication rapide qu'elle a le plus d'intérêt pour 

le public. Nous mettons donc à disposition des consultants cette première tranche 

afin de susciter l'envie des spécialistes d'Homère et de la Grèce archaïque de 

compléter et d'améliorer par leur collaboration, un instrument qui pourra peut-

être embrasser le XXe siècle sur support informatique. Ceci est une demande 

implicite faite aux utilisateurs de nous envoyer des suggestions, compléments, 

corrections ... Sur la demande des éditeurs, la présentation des références 

< Previous Abstract  |  Next Abstract > 

http://www3.interscience.wiley.com/journal/118000248/home
http://www3.interscience.wiley.com/journal/119336056/issue
http://www.nasportsmouth.org.uk/
http://www3.interscience.wiley.com/journal/119336064/%20%20%09%09%09%09%09%09%09/cgi-bin/savedarticleform?ID=119336064&path_ok=/journal/119336064/abstract%20%20%09%09%09%09%09%09
http://www3.interscience.wiley.com/journal/119336064/%09%09%09%09%09%09%09/tools/citex?clienttype=1&subtype=1&mode=1&version=1&id=119336064&redirect=/journal/119336064/abstract/%09%09%09%09%09%09
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/119336064/PDFSTART
http://www3.interscience.wiley.com/journal/119336064/abstract#relatedArticles#relatedArticles
http://www3.interscience.wiley.com/forwardlinking/?oid=119336064
http://www3.interscience.wiley.com/journal/119336064/%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09/journal/119336062/abstract%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09
http://www3.interscience.wiley.com/journal/119336064/%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09/journal/119336065/abstract%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09
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bibliographiques adoptées ici est conforme aux usages en vigueur dans les revues 

françaises : titres d'articles entre guillemets, titres d'ouvrages en italiques, titres 

d'oeuvre en italiques excepté quand l'oeuvre est citée à l'intérieur d'un titre 

d'ouvrage (par ex. Tradition in the Iliad).  

 

interprétation - (cf. hymne.) (général) AHERN 91, AHL 96, AICHER 92, APPEL 

93, 94, 94, BADER 93, BARABINO 93, BEYE 93, BLUMENBACH 93, BONA 91, 

BUDICK 91, BURROW 93, CALLENS 93, CARRIERE 92, CESARETTI 91, CINGANO 

92, D'IPPOLITO 93, DAVIDSON 94, DE JONG 92, DE ROMILLY 95, DILLWORTH 

94, DUKAT 93, ERBSE 93, FINKELBERG 95, FOLEY 91, FOLEY 97, FRANGOULIDIS 

91, 93, GIANCOTTI 92, GIGANTE 92, GOFF 91, GOINS 91, GOLDHILL 91, 91, 

GREEN 91, GRIFFIN 92, 

 ……..DANEK 95, (Od. 04.270-289) ERBSE 95, (Od. 04.333ss.) STEINRÜCK 92, 

(Od. 04.451s) PIETTRE 93 (96), (Od. 04.451s.) PIETTRE 93, (Od. 04.625-627) 

KRISCHER 92, (Od. 04.662) CONSTANTINIDOU 94, (Od. 04.722-741) OLSON 92, 

(Od. 05 - Od. 13) SAÏD 93, (Od. 05 - Od. 13) SAÏD, (Od. 05) CHRISTOPOULOS 

96, (Od. 05) HEIKKILÄ Kai 1992, (Od. 05) TSAGARAKIS 92, (Od. 05. 23-24) 

HASLAM 97, (Od. 05.118-120) PERADOTTO 93 
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Γηα ην δεκνζίεπκα 29 (Nostos by Sea and Poetic Structure in the Odyssey) 

 

 
 

 

Elvira Gangutia, « El Caballo en la Odisea », Emerita LXXI, 2 (2003), 220 

 

Odiseo es uno de los pocos heroes que se manifesta como consumado jinete, 
junto con Diomedes en la hazaña del robo do los caballos de Reso (Il. X 52 
ss.)58.  
_______________  

 
58 M. Christopoulos, (“Nostos…,) p. 99 señala que Odiseo recorre en sentido descendente 
todas las posibilitades del transporte sobre agua : conductor de flotilla inicial des naves con 
su tripulación ; barco unico ; balsa ; salvación sobre un tablón ; natacion.  

 

 

 

 

 

Γηα ην δεκνζίεπκα 31 (Discours odysséen de Protée. Narrations traditionnelles et 

innovations narratologiques) 

 
Πξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία γηα ηνλ κεξν ζηνλ ειεθηξνληθφ ηζηφηνπν Poiesis 

(Emanuele Lelli) 

 
 

     
POIESIS 

Edited by Emanuele Lelli 
     

    
 

 

A  B  C  E  G  H  I  L  M  N  O  P  S  T  

 

    

    

 

I caratteri greci sono trascritti con il font Supergreek 

  

Greek words are transcribed using the Supergreek font 

  

Homerus 
 

 

APTHORP, Michael J., Iliad 4.188-213: P.Alex. inv. 80 + P.Berol. inv. 7119 Col.I · AfP 49, 2003, 1-12 

http://www.bibliopoiesis.it/Authors2003.htm#a#a
http://www.bibliopoiesis.it/Authors2003.htm#b#b
http://www.bibliopoiesis.it/Authors2003.htm#c#c
http://www.bibliopoiesis.it/Authors2003.htm#e#e
http://www.bibliopoiesis.it/Authors2003.htm#g#g
http://www.bibliopoiesis.it/Authors2003.htm#h#h
http://www.bibliopoiesis.it/Authors2003.htm#i#i
http://www.bibliopoiesis.it/Authors2003.htm#l#l
http://www.bibliopoiesis.it/Authors2003.htm#m#m
http://www.bibliopoiesis.it/Authors2003.htm#n#n
http://www.bibliopoiesis.it/Authors2003.htm#o#o
http://www.bibliopoiesis.it/Authors2003.htm#p#p
http://www.bibliopoiesis.it/Authors2003.htm#s#s
http://www.bibliopoiesis.it/Authors2003.htm#t#t
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BADER, F., Patrocle et l'embaumement des princes de l'Iliade par nectar et ambroisie · Ktema 28, 2003, 197-226 

*** 

BAKKER, Egbert J., Khrónos, Kléos, and Ideology from Herodotus to Homer · Reichel, M.- Renkagos, A. (edd.), 

Epea Pteroenta. Beiträge zur Homerforschung. Festschrift für Wolfgang Kullmann zum 75. Geburstag, Steiner, 

Stuttgart 2002, 11-30 

 

BEEKES, Robert S.P.-CUYPERS, Martijn, , and Metrical Lenghthening in Homer · 

Mnemosyne 56, 2003, 485-491 *** 

 

BURKERT, Walter, Die Waffen und die Jungen: Homerisch  · Reichel, M.- Renkagos, A. (edd.), 

Epea Pteroenta. Beiträge zur Homerforschung. Festschrift für Wolfgang Kullmann zum 75. Geburstag, Steiner, 

Stuttgart 2002, 31-34 

 

CAMEROTTO, Alberto, Towards a Thematic Analysis of the Homeric Poems · Gaia 7, 2003 (Homère virtuel. 

Actes du colloque de Grenoble), 147-158 *** 

 

CAPRON, Laurent, Nouveaux Fragments du Mertens-Pack1 572 (Iliade, chant I): P.Louvre inv. AF 12809 · ZPE 

142, 2003, 3-18 

 

CASANOVA-ROBIN, Hélène, D'Homère à Ovide. Le discours d'Ulysse dans l'armorum iudicium 

(Métamorphoses, XIII). Rhétorique et spécularité · Gaia 7, 2003 (Homère virtuel. Actes du colloque de Grenoble), 

411-424 *** 

 

CAVARERO, Adriana, The Envied Muse: Plato versus Homer · Spentzou, E.- Fowler, D. (edd.), Cultivating the 

Muse. Struggles for Power and Inspiration in Classical Literature, Oxford Univ. Press, Oxford 2002, 47-67 

 

CERRI, Giovanni, Odisseo, l'eroe che narra se stesso · AION 25, 2003, 9-28 

 

CHRISTOL, Alain, Kai; ejpi; knevfa h|lqe. Comment lire Homère? · Gaia 7, 2003 (Homère virtuel. Actes du 

colloque de Grenoble), 89-104 *** 

 

CHRISTOPOULOS, Menelaos, Discours odysséen de Protée. Narrations 

traditionnelles et innovations narratologiques · Kernos 16, 2003, 35-42 

 
CIRIO, Amalia Margherita, Le livre X de l'Iliade · Gaia 7, 2003 (Homère virtuel. Actes du colloque de Grenoble), 

183-188 *** 

 

COLLOBERT, Catherine, Héphaistos, l'artisan du rire inextinguible des dieux · Desclos, M.-L. (ed.), Le rire des 

Grecs. Anthropologie du rire en Grèce ancienne, Millon, Grenoble 2000, 133-141 

 

 
 
Γηα ην δεκνζίεπκα 36 (Οκεξηθνί λεθξηθνί ζξήλνη) 
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Tsagalis, Christos 
Epic Grief 

Personal Laments in Homer´s Iliad 

Berlin-New York 2004 

 
p. 161 
 
…the poem comes to an end with the speech by the person who caused the 

whole war in the first place434. 

 

 
434 …See Christopoulos (…) who argues that by including in the triad of mourners at the end of 

the epic, the poet of the Iliad incorporates an aenigmatic and rather fluctuating figure within 

the framework of the epic conventions (expressed by the typology of the ritual lament for 

Hector). 

 

 

 
Γηα ην δεκνζίεπκα 37 (Helen and Politics) 

 

 

 

 

Bibliographic information 

Title: Ζ ζπκβνιή ηεο αξραίαο πάξηεο ζηελ πνιηηηθή ζθέςε θαη πξαθηηθή 

ISBN: 9602213787 

Publisher: Αιεμάλδξεηα; 1st edition (2007) 

Author(s): 

Paul Cartledge,Λίθνο Κπηξγάιηαο,Θώζηαο Κπνπξαδέιεο,Άλλα Ρακνύ - Υαςηάδε,Marcel Piérart,Pierre Carlier,Victor Alonso - 

Troncoso,Jacqueline Christién,Nicolas Richer,Λίθνο Κπηξγάιηαο,Thomas Figueira,Spyridon Rangos,Menelaos 

Christopoulos,σηεξνύια Θσλζηαληηλίδε,Γθάξηδηνπ - Σάηηε Αξηάδλε,Gianluca Cuniberti,Annalisa Paradiso,Silvio 

Cataldi,Noreen Humble,Claude Mossé,Pierre Ellinger,Nick Fisher,Oswyn Murray,Geneviève Hoffmann,Wolfgang 

Schuller,Stephen Hodkinson,Christopoulou Despina,Volker Losemann,Παξαζθεπάο Καηάιαο 

Format: θιεξό εμώθπιιν 

Subject: Διιάο  

Dimensions: 25 x 17 cm 

Pages: 487 

 

 

Synopsis 

ηνλ αλά ρείξαο ηόκν δεκνζηεύνληαη νη θπξηόηεξεο αλαθνηλώζεηο θαηά ην 1ν Γηεζλέο πλέδξην ηνπ Γηεζλνύο Ηλζηηηνύηνπ Αξραίαο 

Διιεληθήο Ηζηνξίαο "σζίπνιηο" κε ζέκα "Ζ ζπκβνιή ηεο αξραίαο πάξηεο ζηελ πνιηηηθή ζθέςε θαη πξαθηηθή", πνπ δηνξγαλώζεθε ζηε 
πάξηε ην 2002 (26 Απγνύζηνπ - 1 επηεκβξίνπ). 

  

Ζ ζπκβνιή ηεο αξραίαο πάξηεο ζηελ πνιηηηθή ζθέςε θαη πξαθηηθή 

Από Paul Cartledge,Λίθνο Κπηξγάιηαο,Θώζηαο Κπνπξαδέιεο,Άλλα Ρακνύ - 

Υαςηάδε,Marcel Piérart,Pierre Carlier,Victor Alonso - Troncoso,Jacqueline 

Christién,Nicolas Richer,Λίθνο Κπηξγάιηαο,Thomas Figueira,Spyridon 

Rangos,Menelaos Christopoulos,σηεξνύια Θσλζηαληηλίδε,Γθάξηδηνπ - 

Σάηηε Αξηάδλε,Gianluca Cuniberti,Annalisa Paradiso,Silvio Cataldi,Noreen 

Humble,Claude Mossé,Pierre Ellinger,Nick Fisher,Oswyn Murray,Geneviève 
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ηνλ ηόκν παξνπζηάδνληαη εξγαζίεο εξεπλεηώλ από νθηώ δηαθνξεηηθέο ρώξεο (Διιάδα, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, Γαιιία, 

Γεξκαλία, Ηηαιία, Ηζπαλία, Διβεηία), γεγνλόο πνπ αληηθαηνπηξίδεη ην δηεζλέο ελδηαθέξνλ ηεο ζύγρξνλεο έξεπλαο γηα ηελ ηζηνξία ηεο 

πάξηεο θαη ηαπηόρξνλα απνηππώλεη κηα δηαθνξεηηθή πιένλ εηθόλα γηα ηελ αξραία πάξηε από εθείλε πνπ θπξηαξρνύζε κέρξη ηα ηέιε ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ '70. [...] 

(από ηνλ πξόινγν ηνπ βηβιίνπ) 

Οη κειέηεο πνπ δεκνζηεύνληαη ζηνλ παξόληα ηόκν επηρεηξνύλ, κέζα από κηα δηθπή ζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηελ πνιηηηθή ζθέςε θαη ηελ 
πνιηηηθή πξαθηηθή, λα αλαδείμνπλ κηα νξγαληθόηεξε ζύλδεζε ηεο ηζηνξηθήο θαη ηζηνξηνγξαθηθήο έξεπλαο γύξσ από ηελ αξραία πάξηε. 

Κε πξνγξακκαηηθό ηξόπν, απόιπηα ζύζηνηρν πξνο ηηο λεόηεξεο ηάζεηο, θξίζεθε ζθόπηκν λα εμεηαζζνύλ δεδνκέλα ηεο "αληηθεηκεληθήο" 

ηζηνξίαο ησλ δνκώλ θαη ηεο όιεο νξγάλσζεο πνπ παξνπζηάδνπλ ην θξάηνο θαη ε θνηληνλία ηεο πάξηεο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

"ππνθεηκεληθέο" παξνπζηάζεηο θαη επεμεξγαζίεο ηνπο ζε θείκελα αξραίσλ θαη λεόηεξσλ θαηαγξαθέσλ θαη αλαζπλζεηώλ ηνπ αξραίνπ απηνύ 

θόζκνπ. Γίλεηαη έηζη ζαθέο πόζν νη δύν κέζνδνη ζπλαλήθνπλ ιεηηνπξγηθά θαη αιιεινζπκπιεξώλνληαη νπζηαζηηθά, νδεγώληαο ζε 
βαζύηεξε θαηαλόεζε θαη ηειηθά επηζηεκνληθόηεξε πξνζέγγηζε ηεο ζπαξηηαηηθήο ηζηνξίαο. 

Πεξηέρνληαη νη εηζεγήζεηο: 

- Άλλα Ράκνπ - Υαςηάδε, "Ιαθεδαηκόληνη Διεπζεξσηέο" 

- Marcel Pierart, "La question des frontieres entre Sparte et Argos: Les frontieres du partage des Heraclides" 

- Pierre Carlier, "A propos de la double royaute spartiate" 

- Victor Alonso - Troncoso, "The Idea of the Peloponnese in the Spartan Diplomatic Tradition" 

- Jacqueline Christien, "Sparte et le concept de symmachie" 

- Nicolas Richer, "Une equite conjoncturelle remarques sur l'usage de pratiques deloyales et sur le sens de la responsabilite, a sparte a l' 
epoque classique" 

- Λίθνο Κπηξγάιηαο, "Κεηθηό παξηηαηηθό Πνιίηεπκα θαη Παηξηόο Αζελατθή Πνιηηεία" 

- Thomas Figueira, "Spartan "Constitutions" and the Enduring Image of the Spartan Ethos" 

- Spyridon Rangos, "Alcman' s Cosmogony in Poetic and Political Contexts" 

- Menelaos Christopoulos, "Helen and Politics" 

- σηεξνύια Θσλζηαληηλίδε, "Ζ "Πνιηηηθή Κπζνινγία" ηνπ ηεζηρόξνπ γηα ηε πάξηε" 

- Αξηάδλε Γθάξηδηνπ - Σάηηε, "Θπζίεο θαη όξθνη εηξήλεο κεηαμύ πάξηεο θαη Αζήλαο Αξηζηνθάλε "Ιπζηζηξάηε", ζη. 175-252" 

- Gianluca Cuniberti, "Immagini di Sparta nella commedia Attica Antica" 

- Annalisa Paradiso, "La quatrieme invention du legislateur: Sur le rapport entre texte et scholies chez platon, "Lois 633bc"" 

- Silvio Cataldi, "Isocrate la "Lakedaimonion Politeia" spunti per una riconsiderazione" 

- Noreen Humble, "Xenophon, Aristotle and Plutarch on Sparta" 

- Claude Mosse, "L' image de sparte dans les vies "Paralleles" de Plutarch" 

Hoffmann,Wolfgang Schuller,Stephen Hodkinson,Christopoulou 

Despina,Volker Losemann,Παξαζθεπάο Καηάιαο 

 

 

 

Δνδεικηική Σιμή: 33.44 € 
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- Pierre Ellinger, "Entre mythe et politique: La tragique histoire du regent Pausanias de Sparte" 

- Nick Fisher, "Lykourgos of Athens: Lakonian by Name, Lakoniser by Policy?" 

- Oswyn Murray, "British Sparta in the Age of Philhellenism" 

- Genevieve Hoffmann, "L' eugenisme spartiate en question, de xenophon a barres" 

- Wolfgang Schuller, "Spartanische frauen" 

- Stephen Hodkinson, "Five Words That Shook the World: Plutarch, "Lykourgos 16" and Appropriations of Spartan Communal Property 
Ownership in Eighteenth-Century France" 

- Despina Christopoulou, "Ancient Sparta in the Historiography of 19th-Century Greece: A Disappointing "Hegemon" for the Hellenic 
Nation" 

- Volker Losemann, "Sparta in the Third Reich" 

- Παξαζθεπάο Καηάιαο, "Ζ πάξηε ζην ζύγρξνλν θόζκν ησλ εηθόλσλ" 

Bibliographic information 

Title: Ζ ζπκβνιή ηεο αξραίαο πάξηεο ζηελ πνιηηηθή ζθέςε θαη πξαθηηθή 
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Publisher: Αιεμάλδξεηα; 1st edition (2007) 

Author(s): 
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Γηα ην δεκνζίεπκα 39 (Contests Without Rewards. Musical Contests in the Odyssey 

and the Homeric Hymn to Hermes) 

 

Αρταιογνωζία και Αρταιογλωζζία 

άββαηο, Μάρηιος 01, 2008 

Άζια θαη έπαζια  

 

 

 

Θπθινθνξεί ν ηόκνο "Άζια θαη έπαζια ζηα νκεξηθά έπε" κε 24 εηζεγήζεηο πνπ 
παξνπζηάζηεθαλ ζηηο 15-19 επηεκβξίνπ 2004 ζηελ Ηζάθε, ζην πιαίζην ηνπ Η´ δηεζλνύο 
ζπλεδξίνπ γηα ηελ Οδύζζεηα. Σν ζπλέδξην δηνξγάλσζε ην Θέληξν Οδπζζεηαθώλ πνπδώλ κε 
ηε ρνξεγία ηνπ Γήκνπ Ηζάθεο θαη ηνπ Δζληθνύ Ηδξύκαηνο Λεόηεηαο.  

ηνλ νκηιεηηθό αγώλα ηνπ ζπλεδξίνπ ζπκκεηείραλ εξεπλεηέο από παλεπηζηήκηα νρηώ ρσξώλ 
(ηελ Διβεηία, ηελ Ηηαιία, ηε Γαιιία, ηε Γεξκαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηηο ΖΠΑ θαη ηελ 
Διιάδα. 

Οη εηζεγήζεηο ηεο Francoise Letoublon ("Σν πλεύκα ηνπ αληαγσληζκνύ ζηνλ Όκεξν", ζηα 
γαιιηθά), ηεο Αιεμάλδξαο Εεξβνύ ("Άζια θαη παηρλίδηα πξόζιεςεο", ζηα γαιιηθά) θαη ηνπ Γ. 
Λ. Καξσλίηε ("Φνληθά άζια θαη έπαζια ζηα νκεξηθά έπε", ζηα ειιεληθά) αληηκεησπίδνπλ ην 
δίπηπρν ζέκα ηνπ ζπλεδξίνπ ζπγθξηηηθά (ζηελ Ηιηάδα θαη ηελ Οδύζζεηα), κέζα από 
αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα. Δμέρεη ν δπζεξκήλεπηνο θαη ακθίβνινο "άεζινο" ηεο 
Πελειόπεο. 

Αλζξσπνινγηθέο θαη αθεγεκαηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ ηιηαδηθώλ "άζισλ επί Παηξόθισ" 
πηνζεηνύλ ζηηο αλαθνηλώζεηο ηνπο ε Jenny Strauss Clay ("Σέρλε, θύζε θαη ζενί ζηελ 
αξκαηνδξνκία ηεο ξαςσδίαο Ψ ηεο Ηιηάδαο", ζηα αγγιηθά), ν Seth Schein ("Ο Αρηιιέαο θαη ε 
θεδεία ηνπ Παηξόθινπ ζηε ξαςσδία Ψ ηεο Ηιηάδαο", ζηα ειιεληθά) θαη ν Αληώλεο Ρεγθάθνο 
("Σν ρακόγειν ηνπ Αρηιιέα ή ε Ηιηάδα θαη ην είδσιό ηεο", ζηα αγγιηθά). 
Ο Wolfgang Kullmann ("Οη νιπκπηαθνί αγώλεο ζηελ Ηιηάδα: Ι 698-265", ζηα ειιεληθά) 
εληνπίδεη ππαηληθηηθέο αλαθνξέο ζρεηηθέο κε ηνπο νιπκπηαθνύο αγώλεο, πνπ θηινμελνύληαη 
ζηελ αλαδξνκηθή δηήγεζε ηνπ Λέζηνξα ζηελ  ελδέθαηε ηιηαδηθή ξαςσδία. 

Γύν εηζεγήζεηο, ηνπ Nicholas Richardson ("Οη αγώλεο ζηε ξαςσδία ζ ηεο Οδύζζεηαο", ζηα 
αγγιηθά) θαη ηεο Nancy Felson ("Έλα πξώην-επηλίθην ζηνπο αγώλεο ησλ Φαηάθσλ: Οδύζζεηα 
ζ 202-233", ζηα αγγιηθά), ππνδεηθλύνπλ ηελ αθεγεκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ αγώλσλ ζηελ 
νδπζζεηαθή Φαηαθίδα. 
 
Θάπσο θπγόθεληξε σο πξνο ηε ζεκαηνινγία ηνπ ζπλεδξίνπ ε αλαθνίλσζε ηνπ Joachim Latacz 

http://arxaiognosia.blogspot.com/2008/03/blog-post.html


 

 144 

("Κάρε αηζζεκάησλ: ε νκεξηθή Διέλε", ζηα αγγιηθά) επηκέλεη ζηνλ «δηαλνεηηθό αγώλα» πνπ 
δίλεη ε εξσΐδα ζην ηιηαδηαθό έπνο. 

Ο ππνηηκεκέλνο από ηελ νκεξηθή έξεπλα ξόινο ησλ ζεαηώλ ζηα νκεξηθά έπε απαζρνιεί ηελ 
αλζξσπνινγηθή ζθόπεπζε ηεο Αξηάδλεο Γθάξηδηνπ ("Οδπζζεύο ζεαηήο, αζιεηήο θαη 

αθεγεηήο άζισλ", ζηα ειιεληθά), ελώ οι ποιηηολογικέρ ιδιαιηεπόηηηερ ηηρ αοιδήρ 
ωρ διαγωνιζηικού «επάθλος» εξεηάζονηαι ζςγκπιηικά από ηον Μ. 
Χπιζηόποςλο ("Άθλα σωπίρ έπαθλα: μοςζικοί αγώνερ ζηην Οδύζζεια και 
ζηον Ομηπικό Ύμνο ειρ Επμήν", ζηα αγγλικά). 

Γύν αξραηνινγηθέο αλαθνηλώζεηο, ηνπ Κηράιε Σηβέξηνπ ("Σσ δε ληθώληη [ελ Παλαζελαίνηο] 
δίδνηαη άζινλ έιαηνλ ελ ακθηθνξεύζη", ζηα ειιεληθά) θαη ηεο Δπξπδίθεο Θεθαιίδνπ 
("Γεσκεηξηθά θαη αξρατθά έπαζια: θείκελα, επξήκαηα, εηθνλνγξαθία: 8νο-7νο αηώλαο π.Χ.", 
ζηα ειιεληθά) θαη κία ηζηνξηθν-αξραηνινγηθή, ηεο Isabelle Ratinaud ("Αλαδεηώληαο ηελ 
απαξρή ησλ νιπκπηαθώλ αγώλσλ: νη άξηζηνη ηνπ Οκήξνπ ζηελ Άιηε", ζηα γαιιηθά) 
αλαθέξνληαη ζηνπο ζύλζεηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε ηέρλε (σο εηθόλα θαη θείκελν) 
εκπεξηέρεη ηθαλέο δόζεηο θαη από ηδενινγία. 

 Σξεηο εηζεγήζεηο επηθεληξώλνληαη ζηνλ δηδαθηηθό Ζζίνδν. Ο Απόζηνινο Αζαλαζάθεο ("Οη 
θαηάινγνη ησλ νλνκάησλ ζηελ Ηιηάδα θαη ηελ Οδύζζεηα", ζηα ειιεληθά) εμεηάδεη ηνλ αγώλα 
Οκήξνπ θαη Ζζηόδνπ σο πξνο ηελ ηερληθή ζύλζεζεο ησλ νλνκαηηθώλ Θαηαιόγσλ. Σελ 
αθεγεκαηηθή ιεηηνπξγία, πνπ επηηειεί κηα πνηεηνινγηθή κεηαθνξά ζρεηηθή κε ηε λίθε ηνπ 
Αζθξαίνπ πνηεηή ζε ηαθηθά "άεζια" ηεο Χαιθίδαο, δείρλεη ν Χξήζηνο Σζαγγάιεο ("Ζ 
κεηαθνξά ηνπ ζαιάζζηνπ ηαμηδηνύ θαη ην "άζινλ" ηεο ανηδήο: επαλεμεηάδνληαο ηε "Λαπηηιία" 
ζηα Έξγα θαη Ζκέξαη", ζηα αγγιηθά), ελώ ηε ινγνηερληθή αλαπαξάζηαζε αγσληζηηθώλ 
ζεκάησλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ςεπδν-εζηόδεηα Αζπίδα, ππό ηελ πξννπηηθή ηεο 
ηερληθήο ηεο "εθθξάζεσο", ζπδεηά ν Σimothy Heckenlively ("Ζ κάρε θαη ε πνηεηηθή ηνπ 
αληαγσληζκνύ ζηελ Αζπίδα ηνπ Ζζηόδνπ", ζηα αγγιηθά. 

Σξεηο επίζεο εηζεγήζεηο δηαγσλίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο κπζνπνίεζεο. Ο Franco Montanari 
("Έλαο αξηζηνθξάηεο πξνθήηεο: ν πξώηνο Οιπκπηόληθνο ηνπ Πηλδάξνπ θαη ε θαηαγσγή ησλ 
Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ", ζηα αγγιηθά) δείρλεη πώο ν Πίλδαξνο κεηαζρεκαηίδεη ηνλ κύζν, γηα λα 
θαηαζθεπάζεη ηε δηθή ηνπ, αγσληζηηθή (θαηά θπξηνιεμία θαη κεηαθνξά) πνίεζε, ελώ ε Φιώξα 
Καλαθίδνπ ("Άζια επί Πνιύθεκσ: ην βνπθνιηθό πξνζσπείν ηνπ Οδπζζεηαθνύ Θύθισπα: 
Θενθξίηνπ ΧΗ,VI, VII", ζηα ειιεληθά) παξεκβαίλεη ζηνλ πνηεηηθό αγώλα Οκήξνπ θαη 
Θεόθξηηνπ, πνπ αθνξά ζηε δηεθδίθεζε ηεο κνξθήο ηνπ Πνιύθεκνπ, ζπλεγνξώληαο 
"πνηεηνινγηθή αδεία" ππέξ ηνπ βνπθνιηθνύ πνηεηή. "Αθνληηί" θαηεβαίλεη ζηνλ νκηιεηηθό 
αγώλα ν Simon Hornblower ("Ζ γιώζζα ηεο λίθεο ζηνλ Πίλδαξν, ηνπο ηζηνξηθνύο θαη ηηο 
επηγξαθέο", ζηα αγγιηθά) γηα λα καο ζπκίζεη πσο ε λίθε ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο, ζηνλ 
ρώξν ηνπιάρηζηνλ ηεο αζιεηηθήο ιεμηθνινγίαο, δελ είλαη δεδνκέλε. Όρη ηόζν επεηδή νη 
ππνινγηζηέο κάο ζηεξνύλ ηελ ρεηξσλαθηηθή απόιαπζε ηεο έξεπλαο, όζν θπξίσο επεηδή ηα 
εηνηκνπαξάδνηα data ησλ ππνινγηζηώλ δηαγξάθνπλ από ην αζιεηηθό ιεμηιόγην όξνπο 
θξίζηκνπο, όπσο ε ζνπθπδίδεηα "αζθάιεηα". 

ην ζπλέδξην ν Όκεξνο αγσλίζηεθε θαη εθηόο έδξαο: πξώηα κε δύν ιαηίλνπο, ηνλ Βηξγίιην θαη 
ηνλ Οβίδην, ύζηεξα κε δύν λενηεξηθνύο θαη ζύγρξνλνπο, ηνλ αιεμαλδξηλό Θαβάθε θαη ηε 
γεξκαλίδα Christa Wolf. O Βηξγίιηνο θαηεβαίλεη κε πξνπνλεηή ηνπ Θεόδσξν Παπαγγειή 
("Δίδνο θαη ηδενινγία ζηνλ ππγκαρηθό αγώλα ηεο Αηλεηάδαο: 5. 362-484", ζηα ειιεληθά). Ο 
ξεμηθέιεπζνο ιαηηληζηήο δείρλεη πώο, κε παξάδεηγκα ηα ηαθηθά "άεζια" ηεο Αηλεηάδαο, 
αλακεηαδίδεηαη ε "αγσλία επίδξαζεο" ηνπ Βηξγίιηνπ από ηα επηθά (πξώηκα θαη ειιεληζηηθά) 
δηαθείκελα. ην δεύηεξν εκίρξνλν ν Philip Hardie ("Θάλνληαο πόιεκν κε ηηο ιέμεηο: ν αγώλαο 
γηα ηα όπια ηνπ Αρηιιέα ζηνλ Οβίδην: Κεηακόξθ. 13.1-398", ζηα αγγιηθά) καο πξνζθαιεί λα 
αλαζηνραζηνύκε ην αληαγσληζηηθό πλεύκα πνπ δηέπεη ηε ινγνηερληθή παξάδνζε. 
Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ην επεηζόδην ηεο "Θξίζεο ησλ Όπισλ" ηνπ ιαηίλνπ, όπνπ ε επηθή 
αθήγεζε κεηακνξθώλεηαη ζε δηθαληθή ξεηνξεία. Σέινο, ε ζπκπαζεηηθή καηηά ηνπ Θαβάθε 
απέλαληη ζηνπο "Σξώεο" κεηαθέξεηαη, κέζσ ηεο ππνβιεηηθήο θσλήο ηνπ Οliver Hellmann 
("Γύν εηθόλεο ελόο αγσληζηηθνύ θόζκνπ: ε Θαζζάλδξα ηεο Christa Wolf θαη ε Ηιηάδα ηνπ 
Οκήξνπ", ζηα γεξκαληθά) ζηελ εθπξόζσπν ηεο θεκηληζηηθήο γξαθήο. Ζ ηξσαδίηηζζα 
Θαζζάλδξα ηεο, έπαζιν ηνπ Αγακέκλνλα ζηνλ ηξσηθό πόιεκν, αλαζπλζέηεη πξηλ από ηνλ 
θόλν ηεο ηνλ ηιηαδηθό θόζκν, δίλνληαο ηελ δηθή ηεο απάληεζε ζην εξώηεκα γηαηί ζηνπο 
αγώλεο, πξνηνύ θαηαληήζνπλ sport, δελ είραλ ζέζε νη γπλαίθεο. 
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Γηα ηα δεκνζίεπκαηα  10 (Όςεηο ηεο Διέλεο ζην έπνο θαη ζtν δξάκα) θαη 36 («Helen 

and Politics») 

 

 

Soteroula Constantinidou 

 

Logos into Mythos:  

The Case of Gorgias‘ Encomium of Helen 

 

Athens 2008 

 

 

 
 

 

p. 25, n.55: M. Christopoulos‘ book on Helen (…Athens 2007) came out considerably 

late for me for a full consideration; nevertheless his introduction of the ―literary 

eidolon of Helen‖ (p. 10), i.e. the various views of her in ancient Greek literature, 

especially in epic and drama, sounds very interesting from my point of view. 

 

 

p. 72, n. 150: See also Christopoulos‘ (…Views of Helen…, 70-1, 124-5) stimulating 

discussion on Helen‘s ―guilt‖ and ―accusation‖, raised by certain literary sources –

among them Gorgias‘ Encomium of Helen – although there is no question of her 

actual punishment but only intensions are expressed; since there is no issue of Helen‘s 

punishment, ―her acquittal happens through a retroacrive elimination of culpability‖; 

 

cf. idem ―Helen and Politics‖ in …The Contribution of Ancient Sparta to Political 

Thought and Practice, Athens 2007, 192-3.  

 

p. 117, n.26: On Helen‘s verbal abilities and role in ancient Greek literature see 

Christopoulos, Όςεηο ηεο Διέλεο…18, 33-7, 71-4. 

 

p. 140, n. 96: For the political importance of Helen‘s argument here (=Trojan Women 

935-6) see Christopoulos, Όςεηο…, 71-2; 

 

cf. idem, ―Helen and Politics‖, 194 

 

πβ ζζ. 192-3. 
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Γηα ην δεκνζίεπκα 43 

 

Bryn Mawr Classical Review 2011.07.24 

 

Menelaos Christopoulos, Efimia D. Karakantza, Olga Levaniouk (ed.), Light and Darkness in 

Ancient Greek Myth and Religion. Greek Studies: Interdisciplinary Approaches. Lanham, MD: 

Lexington Books, 2010. Pp. xx, 304. ISBN 9780739138984. $85.00.  

 
 

Reviewed by Liza Cleland, University of Edinburgh 

(lizacleland@btinternet.com) 

 

This conference volume (Patras 2007) covers a wide range of topics. The organising 

categories work well, although an afterword (drawing together various themes and 

overlaps) would have been useful. Colour semantics is a natural place to start, but 

many essays touch on seeing and visuality, so a more physical section (e.g. ‗Cult‘ or 

‗Eye-sight/In-sight‘) could also have worked. Overall, the volume fascinates most 

where it goes beyond obvious colour associations: several of the essays hint at more 

complex conceptions, certainly deserving further exploration. 

After a concise introduction by Burkert and Marinatos, Buxton sets the tone with a 

welcome acknowledgement that dark need not always read negative, though context is 

always critical. Considering how sources provide evidence to locate – or not – the 

colour significance of such names as Melanthos, Melanion, Melampous, etc., he 

emphasises the importance of treating references as wholes in illuminating aspects 

beyond good/bad in black and white. 

Karakantza discusses the complexity of darkness with reference to Aeschylus‘ 

Suppliants, focussing on otherness, but also liminality: colour makes visible how 

specifically Greek ―life finds its way through negation and otherness to establish 

itself‖ (19, themes of accommodation and negotiation re-surface in other essays). The 

essay concludes by linking the titular opposition to the Thesmophoria‘s tensions of 

decay/fertility, purity/profanity, family/misandry, emphasising our opposition as 

similarly creative, not negating.  

Tsitsibakou-Vasalos considers light/dark in Pindar, emphasising ―deadly radiance‖ 

(19). ―Koronis‘ death is enveloped in a corrupted nuptial imagery: eros, bright torches 

and festivities collapse into the flame of her cremation‖ (38). Again, the theme of fire 

recurs often, and one hopes this collection, revealing a surprising degree of ambiguity 

about this (physically obviously bright) light source, will spur an overview. 

Otherwise, a welcome recognition of Greek chromatic ambiguity (39 n.74) and hence 

the importance of context to reception of interweavings of bright and dark in 

literature, myth and cult. 

Syropoulos examines Medea‘s ‗dark brightness‘. This essay points out the play‘s 

consistent association of gold with brightness and death, alongside a parallel (more 

common) confounding of whiteness (leukos). Deliberate contrasts are highlighted, as 

Medea ―reminds us that every shadow is cast by a light, and this contraposition is the 
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essence of life‖ (83). Both subject and treatment imply the complexity of the pairing 

in Greek culture: elaborated, confounded, manipulated and negotiated well beyond 

simple opposition. 

Opening the ‗Appearance and Concealment‘ section, Constantinidou shows the light 

of divinity extending beyond the ‗natural‘ brightness of divine eyes and Olympian 

home to control other lights, and thus visibility and human vision. Again, brightness 

proves impossible to see as purely positive: Athena‘s ―eyes gleamed terribly‖; 

―armour-gleaming-like-fire‖ brings destruction (98); ―the sudden appearance of light 

itself creates ekplexis and fear… characteristic of divine appearances‖ (99, no 67). 

However, more might perhaps have been made here of light-as-presence (dull-as-

mundane?), or explicit linkages of light and vision as revealing the importance of 

visuality beyond modern characterisation as ‗a culture of light‘.  

Dowden discusses night battles (nyktomachia), at Troy, in the Mahābhātara, and 

other sources, revealing interesting issues of light and identity; unreliable light of the 

moon; darkness and subterfuge; and light/dark equating to virtue/excess in heroism. 

Through no fault of the essay, sudden shifts from light/dark as qualities to physical 

conditions are somewhat jarring. Addressing the distinction would be a chapter in 

itself, yet its lack of discussion across the volume remains a deficiency (one that it 

should itself inspire moves to remedy). 

Maggel considers allegorical qualities of light/dark in Sappho‘s uses of Tithonous and 

Phaon (including the Köln edition of Poem 58) contending that light imagery reflects 

her aesthetic aims and uses of myth as social commentary. Her ―life appears to spell 

out the same spirit of luminosity reflected in the ‗solar‘ dimension of her poetry‖ 

(127). 

Aguirre presents the Erinyes (Furies) as ‗creatures of darkness‘, questioning whether 

they should be imagined as night-acting. Torches in myth and cult are also discussed, 

though one can challenge the statement ―In Greek art, there is no painting of night‖ 

(137), since the visual quality of darkness being un-depicted cannot preclude night-

scenes understood as such. One also notes that although the torch ―allows people to 

see and be seen‖ it need not therefore transform ―darkness into light‖ (137). 

Torchlight, like Dowden‘s moonlight, is surely flickering, transient and uncertain: a 

presence within, not negation of, darkness, surely impacting its cultic significance 

(further discussed in later essays). The conclusion – a special connection between 

Erinyes and night – seems indisputable, but it would be interesting to see intermediate 

arguments more developed. 

Such ideas are more fully explored in Anderson‘s discussion of ordering, integrative 

aspects of journeys to and from light by such creatures of darkness, giving a nuanced 

impression of the balance of light/dark in Greek thought. Zeus ―of bright sky and dark 

clouds‖ (Constantinidou 93) is a crucial mediator in such mythic processes. Notably, 

in conflicts with dark powers, Zeus recognises rather than rejects, appeases not 

opposes, to achieve productive outcomes. The conclusion ―darkness and primal 

creatures… are not rejected… rather they are given a proper role‖ (148) is persuasive, 
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and its implications deserve further consideration in more analyses of light/dark in 

Greek culture. 

Ratinand-Lachkar considers Homeric Hephaestus, successfully remedying the partial 

nature of many previous treatments. In doing so, the special quality of the smithy is 

justly highlighted: this craft generally receives too little attention for its centrality to 

daily life and material culture. Hephaestus is lame, married, works – all mortal 

concerns – and is a ―solicitous protector‖ (158) of humans. ―This deformed god, wed 

to a beauty… [personifies] the creative power of life, starting with a shapeless mass of 

material… given… semblance of life through techne and metis… and the 

transforming power of fire‖ (157, n.78). That a metal-specialist we expect ―to be 

associated with violence and dark destiny… turns out to be on the side of life and 

light‖ (158) is indeed a good lesson in Greek culture. 

Beginning the short ‗Eye-sight/In-sight‘ section, Létoublon discusses the cultural 

ambiguity of blindness, beginning with a worthwhile outline of past work. Although 

the initial focus on light-life and night-death might have been improved by more 

attention to the specific role of vision, nevertheless recognition as ―testimony to the 

way life and death were thought of rather than a poetic way of speaking‖ (168) is 

valuable. The essay proceeds to consider typhlos and other terms for blindness, 

alongside the Palladion, and concepts of balance and limits, making a useful 

contribution to this well-known aspect of light/dark. Tatti-Gartzion writes of 

blindness as punishment, in connection with ideas of law. Going beyond the 

characterisation of blindness as ―appropriate penalty for seeing what is not themis for 

mortals‖ (183), the essay considers how and by whom this penalty is enforced, using 

the organising example of Callimachus‘ ‗Bath of Pallas‘. 

Marinatos opens the ‗Being and Beyond‘ section by outlining the early cosmographic 

importance of light and darkness to the topography of the ‗underworlds‘, using three 

concepts: ―sunlight, night (…absence of sunlight), and darkness as a quality of the 

beyond‖ (193). Emphasis on horizontality makes ‗outerworlds‘ seem more apt than 

more modern insistence on depth alone. Discussing the shape and location of Hades, 

Tartaros and Erebos/Zophos, the essay justifies its important distinction between night 

(Nyx, containing the potential for day) and dark (Erebos ―primeval perpetual 

darkness‖, 198). This has significant implications for the volume overall: suggesting 

that ‗darkness‘ was readily conceived as colour (black), phenomenon (challenge to 

visibility) and state (externity, absence?) all of which having both qualitive and 

physical aspects. Neither black nor night needs then be expected to demand fully 

negative connotations (as most essays note) containing as they do the potential for 

their complements/opposites. 

Seaford discusses mystic light and near-death experiences (NDE) – one of several 

essays on the Mysteries – using references to salvific light in allusions to these cults. 

Such ―wonderful light that transforms ignorant anxiety into a sense of certainty and 

profound well-being‖ (204, n.17) is linked to cross-cultural NDEs, and regarded as an 

origin of Mysteries ―dramatizing the NDE in a frightening ritual‖ (204). The 

observation that light can transform blind conflict into illuminated solidarity has 
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interesting implications for the subjects of other essays, but one might have liked to 

see more connections with wider Greek ideas about the light of divine manifestations 

(e.g. Constantinidou) or indeed, the role of vision in knowing. 

Christopoulous writes on contrasts of dark and bright in The Birds and Orphic 

cosmogony. The internal comic cosmogony of the play is examined in relation to 

‗Oorphic‘ ideas, their socio-political context, and Plato‘s Symposium. Parallels are 

drawn to the wider themes of the play, justifying the treatment of this cosmogony as 

more than comic invention. 

Edmonds considers the ambiguity of whiteness in the ‗Orphic‘ gold tablets, 

emphasising that it may or may not be positive, but is pre-eminently visible, with 

implications for directionality and locating action, not outcome. These are important 

points, requiring recognition that the Greeks were sophisticated agents in symbolic 

manipulation, not passive transmitters of fixed associations. ―Just as the bright 

cypress of the gold tablets confounds our expectation, based on the familiar 

dichotomy of light/dark … so too other elements familiar in the Greek mythological 

tradition may confound our … presuppositions‖ (230). 

Introducing the final ‗Cult‘ section, Paleothodoros discusses light/dark in depictions 

of Dionysiac ritual on Attic 5th- century pottery, highlighting the unique importance 

of fire rituals, considering the Diosphos amphora in its archaeological context, and 

surveying other images of Dionysiac torchbearing. ―The range of cultic activities 

connected to torches is very broad: mythic and generic processions, initiations, mystic 

symbolism, night-long private festivities, and civic festivals‖ (251). However, the 

author again concludes that ―torches appear because … part of the Dionysiac imagery, 

and not because the scenery is at night‖ (251). While the former is certainly so, and 

the reminder not to read images over-literally worthwhile, this seems to downplay the 

nocturnal associations of the cult, and the physical realities of both torch and fire 

light. Again, the subject overlaps with several other discussions in the volume, 

making an overview desirable. 

Patera writes on symbolism and ritual use of lighting at Eleusis. Rejecting the 

Homeric Hymn to Demeter as an ‗official story‘, she examines its lighting references 

in context, focussing on the use of lighting equipment to create specific effects and on 

the ―most mystic air of torches‖ (267, n.89). Finally, in another essay on light-

creation, Zografou states ―Transposing the solemn piety of great sanctuaries into an 

everyday context, the lamp eventually finds its place… at the heart of solitary rituals 

considered ‗magic‘‖ (277). The essay goes on to provide a broad and thoughtful 

survey of the various uses of these lights, closing the volume. 

In short, this is a productive and welcome contribution to an underexplored field, 

particularly in bringing the work of Greek scholars to an English-speaking audience. 

It is something of a shame that translations of Greek words and passages are not 

always provided, since the discussions are otherwise accessible to students and non-

specialists. The index is useful, while extensive endnoting renders references 

unobtrusive to the casual reader, but valuable to the researcher. Overall, it is a 
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physically and intellectually solid volume, well worth its price, and of more general 

interest than the title perhaps suggests. 

 


