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Μανουόλ του Μεγϊλου Ρότοροσ 
Λϐγοσ ςτην Ανϊςταςη και ςτην εορτό τησ Ζωοδϐχου Πηγόσ 

 

ΜΤΡΗΝΖ . ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

mersa_20@yahoo.com 

 

ηε καθξφρξνλε ηζηνξηθή πνξεία ηνπ Βπδαληίνπ πνιινί είλαη νη ιφγηνη, πνπ 

θαηαπηάζηεθαλ κε ηε ζπγγξαθή έξγσλ, κε ζθνπφ λα εμπκλήζνπλ έλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα γεγνλφηα ηεο ρξηζηηαληθήο πίζηεο, ηελ Αλάζηαζε ηνπ Υξηζηνχ.  

Πξψηνη νη κεγάινη παηέξεο ηεο εθθιεζίαο Μέγαο Βαζίιεηνο, Γξεγφξηνο 

Θενιφγνο, Ησάλλεο Υξπζφζηνκνο, Ησάλλεο Γακαζθελφο, Κνζκάο ν Μεισδφο θ.ά. 

ζπλέζεζαλ πιήζνο χκλσλ, θαλφλσλ, νκηιηψλ θαη ιφγσλ, πνπ έρνπλ σο ζέκα ηνπο ηελ 

ενξηή ηνπ Πάζρα. 

Σε ζπγθεθξηκέλε ενξηή ηίκεζε κε ηε γξαθίδα ηνπ άιιε κηα ζπνπδαία ιφγηα 

κνξθή ηνπ Βπδαληίνπ, ν Μαλνπήι Κνξίλζηνο, ν νπνίνο κέζα ζην πνιχ θαη ζπνπδαίν 

έξγν ηνπ ζπκπεξηέιαβε θαη νκηιία αθηεξσκέλε ζηελ Αλάζηαζε αιιά θαη ζηε Εσνδφρν 

Πεγή. 

 θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε παξνπζίαζε απηήο ηεο αλέθδνηεο νκηιίαο 

ηνπ Μαλνπήι, πνπ ζψδεηαη ζε ρεηξφγξαθν ηεο κνλήο Ηβήξσλ κε αξηζκφ 512, ην νπνίν 

πεξηέρεη θαη άιια έξγα ηνπ ζπγγξαθέα. Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν δελ καξηπξείηαη ζε 

θάπνην άιιν ρεηξφγξαθν. 

Ο παξψλ αλέθδνηνο ιφγνο ηνπ κεγάινπ ξήηνξνο Μαλνπήι εκπεξηέρεη πνιιά θαη 

ζεκαληηθά ζηνηρεία ηφζν ξεηνξηθά φζν θαη αγηνινγηθά. 

 Ο ιφγνο είλαη ρσξηζκέλνο ζε δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο είλαη αθηεξσκέλν ζηελ 

Αλάζηαζε ηνπ Υξηζηνχ, ελψ ην δεχηεξν κέξνο είλαη αθηεξσκέλν ζηελ ενξηή ηεο 

Παλαγίαο (ηεο Εσνδφρνπ πεγήο). 

Σν πξψην κέξνο, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ Αλάζηαζε, είλαη θπξίσο 

επεξεαζκέλν θαη εκπινπηηζκέλν απφ πιήζνο παιαηνδηαζεθηθψλ θαη θαηλνδηαζεθηθψλ 

ρσξίσλ. Δδψ ν ζπγγξαθέαο επηθεληξψλεηαη φρη ηφζν ζην ηζηνξηθφ κέξνο, φζν ζηε 

ζενινγηθή δηάζηαζε ηνπ αλαζηαζίκνπ κελχκαηνο θαη επηρεηξεί λα εξκελεχζεη ηελ 

εζσηεξηθή ζεκαζία ηνπ γεγνλφηνο. 

Σν δεχηεξν κέξνο είλαη απνθιεηζηηθψο αθηεξσκέλν ζηελ ενξηή ηεο Εσνδφρνπ 

Πεγήο. Δδψ ν Κνξίλζηνο επηρεηξεί κε αγηνινγηθέο καξηπξίεο λα εμεγήζεη ηηο κεγάιεο 

δηαζηάζεηο αιιά θαη ηελ εμέρνπζα ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηε ρξηζηηαλνζχλε θαη φρη κφλν 

ε ενξηή απηή.  

Ζ παξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ, φπσο ζα θαηαδεηρζεί, ζηεξίδεηαη απνιχησο ζηηο 

αγηνινγηθέο καξηπξίεο θαη δίδνληαη επηπιένλ θαη θάπνηα λέα ζηνηρεία γηα απηέο. 
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Σο Αγιολογικϐ Dossier τησ Maria Dicta Marinus 
[BHG 1163-1163c] 

 

ΣΔΦΑΝΖ ΑΦΔΡΟΤ 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

stephanie.aps@hotmail.com 

 

Σν θαηλφκελν ησλ αγίσλ Γπλαηθψλ-Μνλαρψλ δηαπνηίδεη έληνλα ηηο ζειίδεο ηεο 

Μεζαησληθήο Λνγνηερλίαο. Οη ακθίζεκεο πξσηαγσλίζηξηεο ησλ ηζηνξηψλ απηψλ 

επηιέγνπλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ θίλεζε ηεο απφζπξζεο απφ ηνλ θφζκν θαηαθεχγνληαο 

κεηακθηεζκέλεο ζε αλδξηθά κνλαζηήξηα σο έγθιεηζηνη αζθεηέο ή σο αλαρσξεηέο ζε 

ζπήιαηα θαη εξήκνπο. Σν κήλπκα κέζα απφ ην Βίν ηνπο μεπξνβάιιεη κε θαζαξφηεηα 

θαη ζαθήλεηα θαη είλαη δηαρξνληθφ· ην ζψκα ππήξμε ην κέζν κε ην νπνίν ε ςπρή 

γλψξηζε ηελ αησληφηεηα, θαζψο ε δχλακε θαη ε αλδξεία ηεο ςπρήο ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

δηαθαή πφζν γηα ηελ ελ Υξηζηψ δσή, νδήγεζε ηηο αγίεο απηέο γπλαίθεο ζην ρακέλν 

παξάδεηζν. 

  Πξφθεηηαη γηα έλα κνηίβν γπλαηθείαο παξελδπζίαο πνπ δελ πεξηνξίζηεθε ζε 

ζπγθεθξηκέλε επνρή ή ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ρψξν, άλζεζε φκσο έληνλα δηακέζνπ 

ηεο Υξηζηηαληθήο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο κεηαμχ ηνπ 5
νπ

 θαη 9
νπ

 αηψλα. Ζ Αγία 

Μαξία πνπ κεηνλνκάζζεθε Μαξίλνο ζπληζηά ην πην δηαδεδνκέλν παξάδεηγκα απηνχ 

ηνπ «ηεξνχ ζξχινπ». Σν θείκελν ηνπ Bίνπ ηεο γλψξηζε επξεία δηάδνζε ρσξίο λα 

πεξηνξίδεηαη ζηνλ ειιελφθσλν θφζκν. Μεηαγξάθεθε αξθεηά ζπρλά κε κεγάιε 

ειεπζεξηφηεηα απφ πιήζνο ζπληαθηψλ-κεηαθξαζηψλ, πξνζζέηνληαο ελδερνκέλσο ν 

θαζέλαο απφ απηνχο θιελαθήκαηα θαη ππεξβνιέο. 

 Κχξηα εξγαζία ππήξμε ε δηπισκαηηθή κεηαγξαθή θαη ε θξηηηθή έθδνζε δχν 

αλέθδνησλ θεηκέλσλ πνπ παξαδίδνληαη απφ Βαηνπεδηλά Υεηξφγξαθα ηνπ 17
νπ

 αηψλνο, 

πξνζζέηνληαο κία αθφκε «ςεθίδα» ζηελ ήδε ππάξρνπζα θαη πινχζηα ρεηξφγξαθε 

παξάδνζε ηεο ηζηνξίαο ηεο Aγίαο. Δμεηάζηεθαλ θπξίσο ηα ειιεληθά θείκελα ησλ 

ρεηξνγξάθσλ (11) πνπ παξαδίδνπλ ην Bίν, επηδηψθνληαο ηελ θαηαλφεζε ηεο αξρηθήο 

κνξθήο ηνπ θαη ηε ζρέζε εμάξηεζεο ησλ θεηκέλσλ. Ζ εξγαζία απηή καο νδήγεζε λα 

κειεηήζνπκε ηνλ ηξφπν γξαθήο Bίσλ Aγίσλ θαη ηελ πθνινγηθή δηακφξθσζή ηνπο αλά 

ηνπο αηψλεο, δίλνληαο έκθαζε ζην κεηαθξαζηηθφ έξγν ηνπ πκεψλ Μεηαθξαζηή. 

Αθνινχζσο, θαζψο ηα θείκελα πνπ επεμεξγαζηήθακε ζψδνληαη ζε ρεηξφγξαθα ηνπ 17
νπ

 

αηψλνο θαη είλαη γξακκέλα ζηε Γεκψδε Κνηλή ηεο επνρήο, ππήξμε αλαγθαίν λα 

κειεηεζεί θαη ε γιψζζα ησλ θεηκέλσλ. 

 Έλαο Bίνο κίαο ακθηιεγφκελεο αγίαο «εκπνηηζκέλνο» απφ ην κχζν, εμαξηεκέλνο απφ 

αηληγκαηηθέο εηθφλεο, πνπ εγείξεη πξνβιεκαηηζκνχο θαη εξσηήκαηα δεδνκέλνπ ηνπ 

ηδηαίηεξνπ ηξφπνπ άζθεζεο θαη ηεο επαθφινπζεο ηηκήο πνπ πξνζδίδεη ε Οξζφδνμε 

Δθθιεζία. Ίζσο, ε θηλνχκελε άκκνο ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο λα είλαη έλα απφ ηα 

ζηνηρεία ζηα νπνία νθείιεηαη ε δηαρξνληθή γνεηεία πνπ αζθνχλ απηέο νη ηζηνξίεο ζε 

αλαδηθεηέο ηνπ παξειζφληνο, αιιά θαη ζε απινχο αλαγλψζηεο θαη αθξναηέο.  
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Διδαςκαλύα εισ την αποτομόν του Σιμύου Προφότου Προδρϐμου 
και Βαπτιςτοϑ Ιωϊννου (BHG 853V): Διπλωματικό και κριτικό 
ϋκδοςη, μετϊφραςη, ςχϐλια, ςϑμφωνα με το χειρϐγραφο Ωθωσ 

Μεγύςτησ Λαϑρασ Ι105 
 

ΌΛΓΑ ΚΟΤΟΤΡΖ 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

olgakousouri@yahoo.gr 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία πξφζεζή κνπ ήηαλ ε απνθαηάζηαζε θαη έθδνζε κηαο 

δηδαζθαιίαο αθηεξσκέλεο ζηελ απνηνκή ηεο θεθαιήο ηνπ Σηκίνπ Πξνθήηε Πξνδξφκνπ 

θαη Βαπηηζηή Ησάλλε  πνπ παξαδίδεηαη  ζηνλ ειιεληθφ θψδηθα Άζσο Μνλήο Μεγίζηεο 

Λαχξαο I 105, ζηα θχιια 284-295. Γξάθηεθε ηνλ 17
ν
 αηψλα θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1640 

ζηηο 15 Οθησβξίνπ θαη είλαη αλεπίγξαθε, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ 

ππξίδσλα κνλαρνχ Λαπξηψηνπ θαη ηνπ σθξνλίνπ Δπζηξαηηάδε. Κιείλεη έλαλ θχθιν 

εξκελεπηηθψλ δηδαζθαιηψλ πνπ αθνξκψληαη απφ ηηο επαγγειηθέο πεξηθνπέο θαη 

θαιχπηνπλ θάπνηεο απφ ηηο Κπξηαθέο κεηά ηελ γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ θαη ησλ πξψησλ 

νθηψ κελψλ ηνπ έηνπο. ηελ BHG θαηαινγνγξαθείηαη κε ηνλ αξηζκφ 853v. Ο νκηιεηήο 

νξκψκελνο απφ ην πεξηζηαηηθφ ηεο απνηνκήο ηεο θεθαιήο ηνπ Αγίνπ Ησάλλε απφ ηνλ 

βαζηιηά Ζξψδε, εμαηηίαο ηεο ξνπήο ηνπ ζηα πάζε, δηδάζθεη ηνπο αθξναηέο ηνπ κε 

παξαηλέζεηο πξνο απνθπγή ησλ παζψλ θαη θαιιηέξγεηα ησλ εζηθψλ αξεηψλ.  

Δπηρεηξήζεθε ε δηπισκαηηθή κεηαγξαθή, ε θξηηηθή έθδνζε, ε κεηάθξαζε ηνπ 

θεηκέλνπ θαη ζρφιηα ζε επηιεγκέλεο ιέμεηο θαη θξάζεηο, φπσο νλφκαηα, βηβιηθέο 

εθθξάζεηο θαη θάζε άιιν ζεκείν πνπ θαηά ηε γλψκε καο άμηδε πεξαηηέξσ ζρνιηαζκνχ. 

Κξίλακε ελδηαθέξνλ λα επεθηαζνχκε ζηελ νκηιεηηθή ηεο πεξηφδνπ θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

πξαγκάηεπζε νκφζεκσλ ιφγσλ απφ άιινπο ζπγγξαθείο. Ηδηαίηεξα καο απαζρφιεζε ην 

δήηεκα ηεο παηξφηεηαο ηνπ έξγνπ. Γπζηπρψο ν ζπγγξαθέαο ηνπ θεηκέλνπ παξακέλεη 

άγλσζηνο. Χζηφζν, ε έξεπλα ην εληάζζεη ζην ζχλνιν ησλ εξκελεπηηθψλ δηδαζθαιηψλ 

ηνπ φινπ εληαπηνχ ηνπ Ησάλλε Ζ΄ Ξηθηιίλνπ, κνλαρνχ θαη κεηέπεηηα Παηξηάξρε 

Κσλζηαληηλνππφιεσο (1064-1075). Γηα ην ιφγν απηφ αζρνιεζήθακε κε ηε βηνγξαθία 

ηνπ, ελψ πξνρσξήζακε ζε εθηελή ζχγθξηζε ηεο εξκελεπηηθήο θαη δηδαθηηθήο κεζφδνπ 

πνπ αθνινχζεζε ζε άιιεο δηδαζθαιίεο ηνπ κε ηελ ππφ κειέηε δηδαζθαιία. Σαπηφρξνλα 

επηδνζήθακε ζηελ εμέηαζε ησλ γισζζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο 

ζπλήζεηεο ηνπ γξαθέα ηεο παξνχζαο νκηιίαο. Καηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη 

παιαηνγξαθηθά δελ έρνπκε ιφγνπο ηζρπξνχο λα αξλεζνχκε ηελ παηξφηεηα ηνπ 

Ξηθηιίλνπ, ελψ ηαπηφρξνλα ηζηνξηθνί θαη εζσηεξηθνί ιφγνη νδεγνχλ ζηελ θαηεχζπλζε 

απηή. Έηζη κπνξνχκε λα δερηνχκε φηη πηζαλφλ λα είλαη ν ζπγγξαθέαο ηεο εξκελείαο 

ησλ θαηά Κπξηαθήλ αλαγηγλσζθφκελσλ επαγγειηθψλ πεξηθνπψλ. Αο ειπίζνπκε φηη ε 

πεξαηηέξσ έξεπλα ζα πεηχρεη λα απνθαηαζηήζεη ηα θελά θαη λα θαηνλνκάζεη ην 

ζπγγξαθέα κε βεβαηφηεηα… 
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Σο Μαρτϑριο του Αγύου Ιερομϊρτυροσ Φαραλϊμπουσ (Κριτικό 
ϋκδοςη με ειςαγωγό, ςχϐλια και λεξιλϐγιο) 

 

ΚΟΡΝΖΛΗΑ ΜΗΥΟΤ 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

korniliamichou@gmail.com 

 

Οη γλψζεηο καο γηα ην βίν ηνπ Αγίνπ Υαξαιάκπνπο είλαη ειάρηζηεο έσο αλχπαξθηεο. 

Μεξηθέο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε είλαη πεξηζζφηεξν κπζηζηνξεκαηηθέο παξά ηζηνξηθέο. 

Γλσξίδνπκε φηη έδεζε θαηά ηνλ 1
ν
 θαη 2

ν
 αηψλα κ.Υ., φηη ππήξμε πξεζβχηεξνο ζηε 

Μαγλεζία ηεο Μηθξά Αζίαο θαη ππνζηεξηθηήο ηεο Οξζφδνμεο Υξηζηηαληθήο πίζηεο. 

κσο ε αθνζίσζε πνπ έδεημε ζην Θεφ θαη ζην έξγν ηνπ ηνλ νδήγεζε ζε καξηπξηθφ 

ζάλαην.  

Σν ρεηξφγξαθν ηνπ «καξηπξίνπ ηνπ Αγίνπ ηεξνκάξηπξνο Υαξαιάκπνπο» 

παξαδίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην ρεηξφγξαθν ηεο Μνλήο Γηνλπζίνπ Αγίνπ ξνπο πνπ 

βξίζθεηαη ζηνλ θαηάινγν ηνπ ππξίδσλνο Λάκπξνπ, είλαη ελφο αλψλπκνπ γξαθέα, 

ρξνλνινγείηαη ην 17
ν
 αηψλα θαη απνηειεί πξνζπάζεηα κεηαθνξάο ηνπ καξηπξίνπ ηνπ 

Αγίνπ Υαξαιάκπνπο ζε δεκψδε γιψζζα θαη κάιηζηα κε θξεηηθφ ηδίσκα. Φαίλεηαη λα 

βαζίδεηαη ζε κεγάιν ηκήκα ηνπ ζην θείκελν πνπ θαηαινγνγξαθείηαη ζηελ BHG κε ηνλ 

αξηζκφ 298 θαη έρεη εθδνζεί απφ ηνλ V. V. Latyšev. κσο δε ζα κπνξνχζακε λα 

κηιήζνπκε γηα νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ θεηκέλσλ, παξά κφλν γηα θνηλνχο 

ηφπνπο. 

Δπηρεηξήζακε ηε δηπισκαηηθή κεηαγξαθή θαη ηελ θξηηηθή έθδνζε κε εηζαγσγή, 

ζρφιηα θαη ιεμηιφγην. ηε Υεηξφγξαθε Παξάδνζε επηρεηξήζεθε ε εμσηεξηθή πεξηγξαθή 

ηνπ θαηαιφγνπ ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη ην καξηχξην ηνπ Αγίνπ Υαξαιάκπνπο θαη ε 

εμσηεξηθή πεξηγξαθή ηνπ ελ ιφγσ ρεηξνγξάθνπ. Απαξηζκήζεθαλ ηα θείκελα πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζηνλ ίδην θαηάινγν θαη πξνζδηνξίζηεθε ε επξχηεξε ρεηξφγξαθε 

παξάδνζε (11 ρεηξφγξαθα) πνπ αλαθέξεη ην καξηχξην. Πεξηγξάςακε κε ζπληνκία θαη 

ζαθήλεηα ηα βαζαληζηήξηα, ηα ζαχκαηα θαη ην ζάλαην ηνπ Αγίνπ Υαξαιάκπνπο, πνπ 

αλαθέξνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηήγεζεο. ηεξηδφκελνη ζηε δηπισκαηηθή κεηαγξαθή 

επηζεκάλακε νξηζκέλα ελδηαθέξνληα θσλνινγηθά-κνξθνινγηθά θαηλφκελα. 

Δμεηάδνληαο ηε γιψζζα ηνπ θεηκέλνπ κειεηήζακε ηα αξρατζηηθά ζηνηρεία θαη ην 

θξεηηθφ ηδίσκα αληίζηνηρα, πνπ ζπλππάξρνπλ κε ηα δεκψδε ζηνηρεία θαη δηθαηνινγνχλ 

ηε κεηθηή γιψζζα ηνπ θεηκέλνπ. Αθφκε δψζακε νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηα 

νλφκαηα ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ πφιεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηήγεζε θαζψο θαη γηα 

θάπνηεο βηβιηθέο θαη κε βηβιηθέο εθθξάζεηο. Δπηπιένλ εξκελεχζακε κε βάζε ην ιεμηθφ 

ηνπ Δκαλνπήι Κξηαξά θαη ηνπ Γεκεηξίνπ Γεκεηξάθνπ νξηζκέλεο ιέμεηο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ θαη ελδερνκέλσο λα δπζθνιέςνπλ ηνλ αλαγλψζηε. 

Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα έλα πνιχ ελδηαθέξνλ θείκελν, φρη κφλν σο πξνο ην 

πεξηερφκελν αιιά φζνλ αθνξά θαη ηε γιψζζα ηνπ θαζψο θαη φια ηα θσλνινγηθά θαη 

κνξθνινγηθά θαηλφκελα πνπ πεξηέρεη. 
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Κοινωνικϐ φϑλο και ιςτορικϐ γύγνεςθαι ςτην Ιςτορύα του 
Μιχαόλ Ατταλειϊτη 

 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Π.  ΜΤΛΧΝΑ   

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

myl_katerina@hotmail.com  

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξκελεπηηθήο δνθηκήο απνηειεί ε Ἱζηνξία ηνπ βπδαληηλνχ 

ηζηνξηθνχ ηεο κέζεο πεξηφδνπ Μηραήι Αηηαιεηάηε(1020/1030-1085).  

 Ο Μηραήι Αηηαιεηάηεο, θνξέαο θαη εθθξαζηήο ησλ θνηλσληθψλ αληηιήςεσλ 

ηεο επνρήο ηνπ, αληηιακβάλεηαη θαη εξκελεχεη ηε δηακφξθσζε ηνπ ηζηνξηθνχ γίγλεζζαη 

ζε ζπλάξηεζε κε ηε δξάζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αλδξψλ, ησλ γπλαηθψλ θαη ηνπ 

ιεγφκελνπ "ηξίηνπ θχινπ", δει. ησλ επλνχρσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή απφπεηξα 

ζα εζηηάζεη ζηε δξάζε ησλ αλδξψλ ζηνλ πνιηηηθφ, ζηξαηησηηθφ θαη θνηλσληθφ ζηίβν, 

ηελ επίδξαζε ησλ γπλαηθψλ απηνθξαηεηξψλ ζηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο ησλ βαζηιέσλ. 

Σέινο, ζα δηεξεπλεζεί ν θαζνξηζηηθφο ή κε ξφινο, ηνλ νπνίν δηαδξακάηηδαλ νη επλνχρνη 

ζην πνιηηηθφ πεδίν ηεο απηνθξαηνξίαο. Απφ ηελ ελδειερή εμέηαζε ηεο Ἱζηνξίαο ηνπ 

Αηηαιεηάηε ζα νδεγεζνχκε ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ην δήηεκα ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ θαη 

ηελ επελέξγεηά ηνπ ζηε δηακφξθσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο βπδαληηλήο θνηλσλίαο ηνπ 

11
νπ

 αηψλα.  
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Ποια πολιτικϊ γεγονϐτα που περιγρϊφει ο Μακϊριοσ 
Μελιςςηνϐσ ςτο ϋργο του απουςιϊζουν απϐ το ϋργο του 

Γεωργύου φραντζό 
 

ΗΧΑΝΝΑ ΝΑΟΤ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

ioannanassou@yahoo.gr 

 

Σν ρξνληθφ ηνπ Γεσξγίνπ θξαληδή έρεη παξαδνζεί ζε δχν παξαιιαγέο : ην Chronicon 

Maius θαη ην Chronicon Minus. Σα δχν απηά έξγα, αλ θαη έρνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο, 

εληνχηνηο εκθαλίδνπλ αμηνζεκείσηεο αληηθάζεηο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ έρνπλ 

δηαηππσζεί θαηά θαηξνχο δηάθνξεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηε γλεζηφηεηα θαη ηελ 

παηξφηεηά ηνπο. Ζ απηνιεμεί ζρεδφλ κεηαθνξά ηνπ Minus ζην Maius νδήγεζε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ην πξσηφηππν θείκελν ηνπ θξαληδή είλαη ην Chronicon Minus ελψ ην 

Chronicon Maius απνηειεί κεηαγελέζηεξε επεμεξγαζία κε πξνζζήθεο θαη 

δηαθνξνπνηήζεηο.  

Σν Chronicon Maius δηεγείηαη ηελ ηζηνξία ησλ Παιαηνιφγσλ απφ ην 1258 έσο 

ην 1478 θαη δηαηξείηαη ζε ηέζζεξα βηβιία. ε έθηαζε ην Maius είλαη πεληαπιάζην ηνπ 

Minus. Σν Chronicon Maius είλαη έλα έξγν πνπ ζηεξίρζεθε θαηά βάζε ζην Minus, 

αιιά αμηνπνίεζε ηαπηφρξνλα θαη πνιιέο άιιεο πξνγελέζηεξεο θαη ζχγρξνλέο ηνπ 

πεγέο. Ζ χπαξμε αληηθάζεσλ ηφζν ζε ζρέζε κε ην Minus, φζν θαη ζρέζε κε ηα θείκελα 

πνπ θαηαγξάθνπλ ηελ ίδηα ηζηνξηθή πεξίνδν, αλακθηζβήηεηα δεκηνπξγεί πξφβιεκα 

ηφζν γηα ην ζπγγξαθέα ηνπ Maius, φζν θαη γηα ην ζθνπφ ζπγγξαθήο ηνπ έξγνπ. 

Χζηφζν, ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζπληάθηε γηα ηε Μνλεκβαζηά θαη ηελ νηθνγέλεηα ησλ 

Μειηζζελψλ, αιιά θαη ν εληνπηζκφο ησλ ρεηξνγξάθσλ ηνπ έξγνπ ζε πεξηνρέο πνπ 

έδεζε ν Μαθάξηνο Μειηζζελφο, νδήγεζαλ ζηελ ππφζεζε φηη ν ζπγγξαθέαο ηνπ 

Chronicon Maius είλαη ν κεηξνπνιίηεο Μαθάξηνο Μειηζζελφο, ν νπνίνο ζπλέγξαςε ην 

Υξνληθφ ηνπ ηελ  πεξίνδν 1573-1575. 

ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε ζα γίλεη κηα ζχγθξηζε αλάκεζα ζην έξγν ηνπ 

Μαθάξηνπ Μειηζζελνχ θαη ζην έξγν ηνπ Γεσξγίνπ θξαληδή φζνλ αθνξά ζηα πνιηηηθά 

γεγνλφηα. Αξρηθά ζα δνζνχλ νξηζκέλα ζηνηρεία γηα ηνλ Γεψξγην θξαληδή θαη ηνλ 

Μαθάξην Μειηζζελφ. ηε ζπλέρεηα ζα ηνληζζεί ε δηάθξηζε ησλ δχν έξγσλ θαη ησλ δχν 

ζπγγξαθέσλ. Σέινο ζα γίλεη κηα ζχγθξηζε ησλ δχν έξγσλ φζνλ  αθνξά ζηα πνιηηηθά 

γεγνλφηα.  
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Οι εγκωμιαςτικού λϐγοι του Νικότα Δαβύδ Παφλαγϐνα ςτην 
ανακομιδό των λειψϊνων του Ιωϊννη Φρυςοςτϐμου. 

 

ΠΤΡΟ Π. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ 

Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ 

spyrpan1@gmail.com 

 

Οη ιφγνη πνπ εθθσλνχληαη κε ηελ επθαηξία ηελ αλάκλεζεο ηεο αλαθνκηδήο ησλ 

ιεηςάλσλ ελφο αγίνπ θαη ηεο κεηαθνξάο θεηκειίσλ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο 

Αγηνινγίαο ή γεληθφηεξα ηεο αγηνινγηθήο επηζηήκεο. Απφ πιεπξάο ξεηνξηθήο ην 

ζπγθεθξηκέλν είδνο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ εγθσκίσλ θαη ησλ παλεγπξηθψλ ιφγσλ 

θαη ζπγθεθξηκέλα αλήθεη ζην είδνο ηεο ηαθηθήο επηδεηθηηθήο ξεηνξηθήο. Οη ρξηζηηαληθνί 

παλεγπξηθνί-εγθσκηαζηηθνί ιφγνη αξρηθά απεπζχλνληαλ ζε αθξναηήξηα κνξθσκέλσλ 

Υξηζηηαλψλ θαη γη‘ απηφ απφ λσξίο πηνζεηήζεθε ε ρξήζε ηεο δνκήο θαη ησλ ηφπσλ ηεο 

θιαζηθή επηδεηθηηθήο ξεηνξηθήο. Απηφ ην είδνο αγηνινγηθψλ θεηκέλσλ, φπσο άιισζηε 

θαη νιφθιεξε ε εθθιεζηαζηηθή ινγνηερλία, γλψξηζε θαηαπιεθηηθή αλάπηπμε ηελ 

πεξίνδν κεηά ηελ Δηθνλνκαρία. Ζ πεξίνδνο απφ ηνλ 8
ν
 κέρξη ηνλ 10

ν
 αηψλα ζεσξείηαη 

απφ πνιινχο κειεηεηέο ε ρξπζή επνρή ηεο Αγηνινγίαο. ηελ παξνχζα εηζήγεζε ζα 

αζρνιεζνχκε κε ηνπο εγθσκηαζηηθνχο ιφγνπο ζηελ αλαθνκηδή ησλ ιεηςάλσλ ηνπ 

Ησάλλε Υξπζνζηφκνπ. ηνπο ζπγγξαθείο πνπ έγξαςαλ γηα ηελ αλαθνκηδή ησλ 

ιεηςάλσλ ηνπ Ησάλλε Υξπζνζηφκνπ ζπγθαηαιέγνληαη ν Κνζκάο Βεζηίησξ, ν Νηθήηαο 

Γαβίδ Παθιαγψλ ν απηνθξάηνξαο Κσλζηαληίλνο Ε‘ Πνξθπξνγέλλεηνο θαη ν πκεψλ 

Μεηαθξαζηήο. Αθνχ γίλεη κία κηθξή εηζαγσγή ζην είδνο ηεο ηαθηθήο επηδεηθηηθήο 

ξεηνξηθήο θαη ζηνπο εθπξνζψπνπο ηεο, ζπγθεθξηκέλα ζα επηθεληξσζνχκε ζηνπο δχν 

ιφγνπο ηνπ Νηθήηα Γαβίδ Παθιαγφλα δίλνληαο έκθαζε ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ιφγσλ, φπσο ζηε ρεηξφγξαθε παξάδνζε, ζηηο πεγέο θαη ζηε δνκή ησλ ιφγσλ, 

θαζψο επίζεο ζηα ζρήκαηα ιφγνπ θαη ζηα εθθξαζηηθά κέζα πνπ επηρσξηάδνπλ ζε 

απηνχο. Σέινο, ζα επηρεηξεζεί πξνζέγγηζε ησλ ιφγσλ απφ ηε ξεηνξηθή ηνπο πιεπξά θαη 

ζα αλαδεηεζνχλ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ηνπο εληάζζνπλ ζην ρψξν ηεο εθθιεζηαζηηθήο 

επηδεηθηηθήο ξεηνξηθήο.  
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Σο φιλοςοφικϐ υπϐβαθρο του προοιμύου τησ υνϋχειασ Θεοφϊνη 
 

ΥΡΗΣΗΝΑ ΗΓΔΡΖ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

chrsid@phil.uoa.gr 

 

Ο ηίηινο θαη ην πξννίκην ηεο πλέρεηαο Θενθάλε (εθεμήο Θ), ηζηνξηθνχ έξγνπ ηνπ 

10νπ αη. γξακκέλνπ θαη‘ εληνιήλ ηνπ απηνθξάηνξα Κσλζηαληίλνπ Ε΄ 

Πνξθπξνγέλλεηνπ (945-959), παξνπζηάδνπλ, ζηε κνξθή πνπ ηα παξαδίδεη ε έθδνζε 

Bekker, θελά θαη ζθάικαηα, ηα νπνία δεκηνπξγνχλ αζάθεηα θαη θαζηζηνχλ ην θείκελν 

ζθνηεηλφ ζε νξηζκέλα ζεκεία. Ζ επθπήο θαη ζπλαθφινπζα εχζηνρε απνθαηάζηαζε πνπ 

πξφηεηλε ν I. Ševčenko θσηίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ην θείκελν, αιιά δελ αίξεη ην ζχλνιν 

ησλ δπζθνιηψλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πξψηνπ απηνχ ηκήκαηνο ηεο Θ.  

Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε έρεη σο ζηφρν ηελ αλάδεημε ηνπ θηινζνθηθνχ 

ππνβάζξνπ ζηε γιψζζα θαη ηηο ηδέεο ηνπ πξννηκίνπ. Ππξήλα αιιά θαη εθαιηήξην ηεο 

πξαγκάηεπζεο ηνπ ζέκαηνο απνηεινχλ νη θξάζεηο-φξνη «θηινζνθψηαηνο βαζηιεχο», 

πνπ είλαη ν Κσλζηαληίλνο, «ιφγνο», ν νπνίνο κεηαμχ άιισλ απνηειεί αληηθείκελν 

ζπνπδήο ηνπ απηνθξάηνξα, θαη νη «ζπνπδαῖνη», ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη ην έξγν. 

πκπιεξσκαηηθά ζα γίλεη ζχληνκε αλαθνξά ζηνπο φξνπο «ηὸ κὴ ὂλ» θαη 

«παιηγγελεζία»,  ελδεηθηηθνχο ηεο επηξξνήο ηεο θηινζνθίαο ζηε γιψζζα ηνπ πξννηκίνπ. 

Με ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο ζα επηδηψμνπκε λα θαηαζηεί ζαθήο ε επηξξνή 

θηινζνθηθψλ αληηιήςεσλ, ηδίσο πιαησληθψλ θαη αξηζηνηειηθψλ, κε ηε ζρεηηθή ηνπο 

νξνινγία, ζηε ζχλζεζε ηνπ πξννηκίνπ ηεο Θ. Ζ επίδξαζε απηή δελ είλαη άζρεηε κε ηα 

πνιηηηζκηθά ζπκθξαδφκελα ηεο επξχηεξεο πεξηφδνπ ηεο Μαθεδνληθήο Αλαγέλλεζεο 

θαη εηδηθφηεξα ηεο επνρήο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Πνξθπξνγέλλεηνπ, αιιά ζπγρξφλσο 

εληάζζεηαη ζε κηα βπδαληηλή παξάδνζε πνπ έρεη ηηο απαξρέο ηεο ζηελ πξψηκε θάζε ηεο 

Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο θαη ε νπνία ζπλερίδεηαη θαη κεηά ηα ρξφληα ηεο 

Μαθεδνληθήο Γπλαζηείαο.  

Σίζεηαη πάλησο ην εξψηεκα: ε Θ επεξεάδεηαη απεπζείαο απφ ηα ζπγγξάκκαηα 

ησλ δχν θηινζφθσλ ή κέζσ ηεο Δηζαγσγήο ηνπ Πνξθπξίνπ θαη ησλ πνηθίισλ ζρνιίσλ 

θαη εξκελεηψλ; Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα βνεζνχζε ε αλάιπζε ιεθηηθψλ θαη 

θξαζηηθψλ παξαιιήισλ, αιιά θαη ε δηαπίζησζε ζπλαθψλ απφςεσλ-εξκελεηψλ γηα ηηο 

ζέζεηο ησλ θηινζφθσλ, νη νπνίεο απαηηνχλ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη δελ πξνθχπηνπλ 

άκεζα ή αβίαζηα απφ ην πξσηφηππν θηινζνθηθφ θείκελν. ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε 

βέβαηα δελ ζα επεθηαζνχκε ζε έλα ηέηνην εγρείξεκα. Χζηφζν, ζα ήηαλ εχινγν λα 

εηθάζνπκε φηη ην πξννίκην ηεο Θ έρεη επεξεαζηεί κέζσ θαη ησλ δχν απηψλ νδψλ. 
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Οι αναφορϋσ των λογύων τησ Νύκαιασ για την κατακτημϋνη 
Κωνςταντινοϑπολη 

 

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΟΛΧΜΟΤ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

stavroula.solomou@gmail.com 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζα εμεηάζεη ηηο αλαθνξέο ησλ ινγίσλ ηεο Νίθαηαο γηα ηελ 

θαηαθηεκέλε Κσλζηαληηλνχπνιε απφ ηνπο ζηαπξνθφξνπο ην 1204. Καηά πξψηνλ, ζα 

εληνπηζηεί ην πξσηνγελέο πιηθφ κέζα απφ ηα πνηθίια έξγα ησλ ινγίσλ: ηζηνξία, 

ξεηνξηθνί ιφγνη, επηζηνιέο, ζενινγηθά θείκελα. Δηδηθφηεξα, ζα εξεπλεζνχλ ηα θείκελα 

γλσζηψλ ινγίσλ αιιά θαη ιηγφηεξσλ επηθαλψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα επηβεβαησζεί 

κέζα απφ ηνλ ιφγν ησλ πξσηνγελψλ πεγψλ ε ηδέα ηεο πεξίθεκεο Reconquista, ελψ ζα 

θαηαζηεί εκθαλήο ε αληίιεςε γηα ηελ θαηαθηεκέλε Κσλζηαληηλνχπνιε. 
 Καηά δεχηεξνλ, ζα ζπγθξηζνχλ νη αλαθνξέο απηέο κεηαμχ ηνπο ηφζν ζε 

λνεκαηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε κνξθηθφ, ελψ ζπγρξφλσο ζα εληαρζνχλ ζηα ηζηνξηθά 

ηνπο ζπκθξαδφκελα κε ηε βνήζεηα ησλ δεπηεξνγελψλ κειεηψλ. Αθνινχζσο, ζα 

εξεπλεζεί κία ζεηξά απφ εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. πκπιένπλ νη αληηιήςεηο ησλ 

ινγίσλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηελ επίζεκε πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο ηεο Νίθαηαο; 

Τπάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο; Πνηα ζέζε επηθχιαμαλ γηα ηνπο ιφγηνπο νη εγεκφλεο ηεο 

Νίθαηαο; Σέηνηνπ είδνπο εξσηήκαηα, αλ θαη έρνπλ απαληεζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο 

βπδαληηλνχο επηζηήκνλεο, ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα εξεπλεζνχλ απφ κία άιιε νπηηθή θαη 

κε κέζνδν επαγσγηθή θαη ζπγθξηηηθή.  
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Σο πορτραύτο τησ Βυζαντινόσ Αυτοκρϊτειρασ ςτη Χρονογραφία 
του Μιχαόλ Χελλοϑ, το ρητορικϐ ϋργο του Θεοφϑλακτου 

Αχρύδοσ και την Αλεξιάδα τησ Ωννασ Κομνηνόσ 
 

ΠΤΡΗΓΟΤΛΑ ΣΟΤΚΑΛΑ - ΓΑΛΖ  

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

iridaxx@hotmail.com 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα επηρεηξήζνπκε, κέζα απν ηε κειέηε ηεο γπλαηθείαο 

παξνπζίαο ζην ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ Μηραήι Φειινχ, ηνπ Θενθπιάθηνπ Αρξίδνο θαη 

ηεο Άλλαο Κνκλελήο, λα πιάζνπκε νκνηφκνξθα ην πνξηξαίην ηεο βπδαληηλήο 

απηνθξάηεηξαο ηνπ 11νπ θαη 12νπ αηψλα. 

 Σξηγπξηζκέλε απν ηελ ηδηαίηεξε απιή ηεο, απν επλνχρνπο θαη ζεξαπαηλίδεο, 

δνχζε κέζα ζηελ ήξεκε γαιήλε ησλ αλζηζκέλσλ θήπσλ θαη ζην γάξγαξν θειάξπζκα 

ησλ ηξερνχκελσλ λεξψλ, ε δόμα ηεο πνξθύξαο, ε ραξά ηεο νηθνπκέλεο, ε πάλζεπηε θαη 

ηξηζκαθάξηζηε Απγνύζηα, ε θηιόρξηζηνο βαζίιηζζα, κε κηα ιέμε ε απηνθξάηεηξα ηνπ 

Βπδαληίνπ. 

 Γεδνκέλνπ φηη ν 11νο αηψλαο ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα ραξαθηεξηζηεί σο ν 

«αηψλαο ηεο γπλαηθείαο παξνπζίαο ζην βπδαληηλφ ζξφλν», ζηε Υξνλνγξαθία ηνπ 

Φειινχ ζα ζπλαληήζνπκε ηξεηο ζεκαληηθέο απηνθξάηεηξεο, ηηο Πνξθπξνγέλλεηεο Εσή 

θαη Θενδψξα θαη ηελ Δπδνθία ηε Μαθξεκβνιίηηζζα, πνπ κε ην ραξαθηήξα, ηηο επηινγέο 

θαη ηηο απνθάζεηο ηνπο δηαδξακάηηζαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε πνιηηηθή ζθελή ηεο 

πεξηφδνπ αιιά θαη ζε νιφθιεξε ηελ ηζηνξία ηνπ Βπδαληίνπ.  

  Με ην ηέινο ηεο καθεδνληθήο δπλαζηείαο, ε εμνπζία πεξλάεη ζηα ρέξηα ησλ 

Κνκλελψλ θαη θάζε ζπδήηεζε ζρεηηθή κε ηηο βαζίιηζζεο, ζαξξψ πσο νθείιεη λα μεθηλά 

κε κία κειέηε γηα ηε Μαξία ηεο Γεσξγίαο ή Μαξία ηεο Αιαλίαο ηελ νπνία ζα 

εμεηάζνπκε κέζα απν ην ξεηνξηθφ έξγν ηνπ επεξγεηνχκελνπ ηεο Θενθπιάθηνπ θαη ηελ 

Αιεμηάδα ηεο Κνκλελήο. 

 Σν ηειεπηαίν έξγν κάιηζηα έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ηνλ θαηάινγν κε ηηο 

απηνθξάηεηξεο ηεο ίδηαο επνρήο πνπ ζα απνηειέζνπλ θαη απηέο αληηθείκελν 

πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ καο. Ζ ζπγγξαθέαο Άλλα 

Κνκλελή σο θνξέαο ηεο γπλαηθείαο αληίιεςεο, παξνπζηάδεη δχν αθφκε ζεκαληηθέο 

γπλαίθεο ,ηε γηαγηά ηεο Άλλα Γαιαζζελή θαη ηε κεηέξα ηεο Δηξήλε Γνχθαηλα, πνπ 

ζθξάγηζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο φρη κφλν ηελ επνρή ηνπο αιιά θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα 

ηεο ίδηαο ηεο ηζηνξηθνχ. 

  Έρνληαο ινηπφλ ζηα ρέξηα καο απηά, ηα πνιπηηκφηαηα απν θάζε άπνςε, 

θείκελα, ηα νπνία πξνβάιινπλ έμη βαζίιηζζεο, έμη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζθέςεο θαη 

δξάζεο κε εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ, θαη ζπγθξίλνληαο ηα κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηνλ ηξφπν 

πνπ ν εθάζηνηε ζπγγξαθέαο ηηο αληηκεησπίδεη είηε σο πξνο ην αμίσκα ηνπο είηε σο 

κεκνλσκέλεο πξνζσπηθφηεηεο, ζα θαηαιήμνπκε ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζα 

καο απνδψζνπλ κηα φζν ην δπλαηφλ πην νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηε βπδαληηλή 

απηνθξάηεηξα ηνπ κεζαησληθνχ ειιεληθνχ θφζκνπ. 
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Οι ςυμφυρμού ςτην Κοινό Νϋα Ελληνικό 
 

ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ 

Παλεπηζηήκην Παηξψλ 

Nikolas_ang@yahoo.gr 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ζχκθπξζεο (blending) ζηελ θνηλή λενειιεληθή θαη ζηηο δηαιέθηνπο 

αλήθεη ζηα θαηλφκελα ηα νπνία δελ έρνπλ απαζρνιήζεη ηε γισζζνινγηθή έξεπλα ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηφζν γηα ηα κνξθνινγηθά (Ralli & Xydopoulos 

2010, Koutita & Fliatouras 2001) φζν θαη γηα ηα θσλνινγηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά 

(Αξβαλίηε 1998). Χζηφζν, ε ζχκθπξζε είλαη κία δηαδηθαζία αξθεηά παξαγσγηθή ζηελ 

Κνηλή Νενειιεληθή θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ζηηο δηαιέθηνπο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη ηελ δηαδηθαζία ηεο ζχκθπξζεο 

ζηελ Κνηλή Νενειιεληθή θαη ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπκθπξκνχο ζηα Αγγιηθά λα 

εμεηάζεη ηελ ζρέζε ηεο είηε κε ηελ κνξθνινγία γεληθά είηε εηδηθφηεξα κε ηελ ζχλζεζε 

αιιά θαη κε ηελ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο αθξσλπκίσλ θαη πεξηθεθνκκέλσλ ηχπσλ. 

Σα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη θπξίσο ζπκθπξκνί νη νπνίνη πξνέξρνληαη 

είηε απφ γισζζάξηα δηαιέθησλ ηεο Κξήηεο θαη ηεο Κχπξνπ είηε απφ blogs φπσο ην 

www. slang. gr ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ φξνπο θπξίσο απφ ηελ γιψζζα ησλ λέσλ. 

Ζ δηεξεχλεζε επηθεληξψλεηαη θαηαξρήλ ζην θαηά πφζν ε ζχκθπξζε ζα πξέπεη λα 

εληαρζεί ζηελ κνξθνινγία ή φρη. Δπηπιένλ, εθφζνλ ηα αθξψλπκα επηθαλεηαθά 

κνηάδνπλ αξθεηά κε ηνπο ζπκθπξκνχο θαη εθφζνλ ε γισζζνινγηθή έξεπλα έρεη θαηά 

θαηξνχο ζπζρεηίζεη ηνπο δχν ζρεκαηηζκνχο, εμεηάδεηαη ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε απφ κία 

θνηλσληνινγηθή άιια θαη κνξθνινγηθή νπηηθή.  Οη παξαπάλσ ιφγνη νδεγνχλ επίζεο 

ζηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ζπκθπξκψλ θαη πεξηθεθνκκέλσλ ηχπσλ. 

Σέινο, πηνζεηψληαο ηελ πξνζσδηαθή δνκή ε νπνία έρεη πξνηαζεί απφ ηελ ζρεηηθή 
βηβιηνγξαθία Αξβαλίηε (1998), πξνηείλνληαη θάπνηα είδε απνθνπψλ ηα νπνία είλαη 
αξθεηά ζπρλά ζηνπο ζπκθπξκνχο ηεο θνηλήο λενειιεληθήο. 
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Πρϐταςη διδαςκαλύασ τησ θϋςησ των τροπικών επιρρημϊτων 
και τησ ενςωμϊτωςόσ τουσ ςτο ρόμα ςτα διδακτικϊ εγχειρύδια 

 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟΤ, ΔΛΔΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, ΑΠΑΗΑ 

ΜΠΗΕΟΤ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

konant85@hotmail.com, dimelen84@yahoo.com, aspa.phil@gmail.com 

 

 

Σν αληηθείκελν ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη ε παξνπζίαζε δηδαθηηθψλ πξνηάζεσλ γηα 

ηελ θαηάθηεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο σο Γ2, ζρεηηθά κε ηε ζέζε πνπ δχλαηαη λα 

πάξνπλ ηα ηξνπηθά επηξξήκαηα κέζα ζηελ πξφηαζε, θαζψο θαη κε ην θαηλφκελν ηεο 

ελζσκάησζεο ηνπο ζην εθάζηνηε ξήκα. Ζ αλάγθε απηήο ηεο πξφηαζεο πξνέθπςε απφ 

ηελ έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο θαη ζηνρεπκέλεο δηδαζθαιίαο απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ ζηα 

ππάξρνληα εγρεηξίδηα ηεο ειιεληθήο σο Γ2.  

Ξεθηλψληαο απφ ηε ζπλεμέηαζε ησλ γξακκαηηθψλ (πεξηγξαθηθέο, εξκελεπηηθέο, 

γελεηηθή-κεηαζρεκαηηζηηθή) θαηαδεηθλχεηαη πσο κφλν ε γελεηηθή - κεηαζρεκαηηζηηθή 

γξακκαηηθή εμεηάδεη ηηο πηζαλέο ζέζεηο ηνπο ζηελ πξφηαζε πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε 

ηελ εζηίαζε θαη ηηο πξνζσδηαθέο επηξξνέο. 

Σν ίδην παξαηεξείηαη θαη κε ην θαηλφκελν ηεο ελζσκάησζεο ησλ ηξνπηθψλ 

επηξξεκάησλ ζην ξήκα. Πην ζπγθεθξηκέλα,  νη πεξηγξαθηθέο γξακκαηηθέο δελ θάλνπλ 

θακία αλαθνξά ζην θαηλφκελν απηφ, ελψ ε γελεηηθή- κεηαζρεκαηηζηηθή γξακκαηηθή 

πξνβαίλεη ζε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ελζσκάησζεο θαη ζέηεη ηνπο 

ζρεηηθνχο πεξηνξηζκνχο - επηζεκάλζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηεο. Αλαιπηηθφηεξα, 

εζηηάδνληαο ζηνπο πεξηνξηζκνχο γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ θαηεγνξία ησλ ξεκάησλ πνπ 

επηηξέπνπλ ή φρη ηελ ελζσκάησζε, γηα ηελ επίηεπμε ή κε ηεο ελζσκάησζεο ζε 

πξνηάζεηο ρξφλνπ παξαθείκελνπ θαη γηα ηε δηαθνξά ζηε ζεκαζία πνπ επέξρεηαη κεηά 

ηελ ελζσκάησζε θάπνησλ ηξνπηθψλ επηξξεκάησλ.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, πξνηείλνπκε ηε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ζην γ΄ 

επίπεδν γισζζνκάζεηαο ησλ πηζαλψλ ζέζεσλ, πνπ είλαη δπλαηφλ λα ιάβνπλ ηα ηξνπηθά 

επηξξήκαηα ζηελ πξφηαζε, θαζψο θαη ηηο ζεκαζηνινγηθέο ηνπο πξνεθηάζεηο. 

Αθνινχζσο, θξίλεηαη αλαγθαία ε ελζπλείδεηε εθκάζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

ελζσκάησζεο (Adverb Incorporation), αθνχ έρεη πξνεγεζεί ε εζηίαζε ζηε κνξθνινγία 

ηνπο, εζηηάδνληαο ηφζν ζηε πηζαλή ζεκαζηνινγηθή δηαθνξνπνίεζε, φζν θαη ζηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο.  

Δλ θαηαθιείδη, κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηηθψλ πξνηάζεσλ επηδηψθεηαη ε θαηάθηεζε 

ησλ παξαπάλσ θαηλνκέλσλ απφ ηνπο αιιφθσλνπο ζπνπδαζηέο θαη ε επηηπρέζηεξε 

αμηνπνίεζε ηνπο θαηά ηελ επηθνηλσλία ζηε γιψζζα – ζηφρν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:konant85@hotmail.com


 

 21 

Σο Ουζμπεκιςτϊν ϊλλαξε τϋςςερα αλφϊβητα ςε ογδϐντα χρϐνια 
 

ΚΑΜΗΛΛΑ ΓΗΟΤΟΤΠΟΒΑ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

yusupovamilla@hotmail.com 

 

Ζ νπδκπεθηθή γιψζζα  είλαη κηα απφ ηηο ηνχξθηθεο γιψζζεο θαη είλαη ε επίζεκε 

γιψζζα ηνπ Οπδκπεθηζηάλ. χκθσλα κε ηα ηειεπηαία εγθπθινπαηδηθά δεδνκέλα, νη 

θπζηθνί νκηιεηέο ηεο νπδκπεθηθήο γιψζζαο είλαη απφ 21 κέρξη 25 εθαηνκκχξηα, νη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο θαηνηθνχλ ζηα εδάθε ηεο ρψξαο, ζην Σαηδηθηζηάλ, ζηε 

Κηξγηζία, ζην Καδαθζηάλ θαη ζην Αθγαληζηάλ.     

ηελ πξψηε ελφηεηα ―Ηζηνξία θαη πξνέιεπζε ηεο νπδκπεθηθήο γιώζζαο” απηήο ηεο 

κειέηεο ζα εμεηαζηνχλ νη εξσηήζεηο φπσο: «Πφηε δηακνξθψζεθε ε νπδκπεθηθή γιψζζα 

θαη ν νπδκπεθηθφο ιαφο σο έζλνο;», «Ση ζεκαίλεη ε ιέμε "νπδκπέθνο";», φπνπ βιέπνπκε 

φηη ε ηζηνξία ηνπ Οπδκπεθηζηάλ έρεη άκεζε επηξξνή ζηε δηακφξθσζε ηεο γιψζζαο. 

 Ζ θπξηαξρία κηαο γιψζζαο σο επίζεκεο, ζηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν, 

εμαξηηφηαλ απφ ην Υαλάην πνπ θπξηαξρνχζε θαη νη γιψζζεο άιισλ εζλψλ εληνπίδνληαλ 

σο δηάιεθηνη. Ζ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ νπδκπεθηθνχ ιανχ σο έζλνπο θπκαίλεηαη απφ ηνλ 

XI έσο ηνλ XIV αηψλα. Παξάιιεια ζα δνχκε φηη ε δηακφξθσζε ηεο νπδκπεθηθήο 

γιψζζαο ρξνλνινγείηαη απφ ην XIV αηψλα.  

ηελ δεχηεξε ελφηεηα ―Ζ εμέιημε ηεο νπδκπεθηθήο γιώζζαο” παξνπζηάδνληαη νη 

κεηαξξπζκίζεηο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζ‘ έλα αηψλα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

XIX αηψλα παξαθνινπζνχκε ζπλερείο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ αιθάβεηνπ ηεο νπδκπεθηθήο 

γιψζζαο. Πνηνη είλαη νη πξαγκαηηθνί ιφγνη γηα ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ιαηηληθνχ 

αιθάβεηνπ; Μπνξεί ε παγθνζκηνπνίεζε λα επεξεάζεη ην Οπδκπεθηζηάλ ζην λα  

δηαηεξήζεη ην ιαηηληθφ αιθάβεην;  

Παξνπζηάδνληαη ηα ππέξ, ηα θαηά θαη νη ζπλέπεηεο ηεο ηειεπηαίαο κεηαξξχζκηζεο 

γηα ηελ αιιαγή ηεο γξαθήο (απφ θπξηιιηθή ζηελ ιαηηληθή) ηνπ νπδκπεθηθνχ 

αιθάβεηνπ, επίζεο θαη νη απφςεηο ησλ γισζζνιφγσλ  θαη ηεο επηζηεκνληθήο 

θνηλφηεηαο πάλσ ζ‘ απηφ ην δήηεκα.  Θα ζπδεηεζεί ην ζέκα, ζρεηηθά κε ην πψο ε 

πνιηηηθή θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ άζθεζαλ ζεκαληηθέο επηξξνέο ζην 

Οπδκπεθηζηάλ, ην νπνίν σο θξάηνο ηηο πεξλάεη κέζα απφ ηηο  κεηαξξπζκίζεηο ζηελ 

νπδκπεθηθή γιψζζα.   

ην ηέινο ζπλνςίδεηαη ε θαηάζηαζε ζην Οπδκπεθηζηάλ θαη παξνπζηάδεηαη ην 

παξαθάησ δίιιεκα: αλ ζπλερηζηεί ε κεηαξξχζκηζε γηα ηε ιαηηληθή γξαθή, ηφηε ε ρψξα 

ράλεη ηελ επηζηεκνληθή θαη πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά. Αλ επηζηξέςεη ζηε θπξηιιηθή 

γξαθή, ηφηε ηίζεηαη εξψηεκα: ηη ζα γίλεη κε ηνπο καζεηέο; Θα ηνπο κεηεθπαηδεχζνπλ;  
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‘ΠΟΤ’ – ‘Ο ΟΠΟΙΟ’: Παρατηρόςεισ για την περιγραφό, τη 
ρϑθμιςη και τη χρόςη τουσ 

 

ΛΔΧΝΖ ΓΗΧΣΖ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

leonigp@gmail.com 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο είλαη λα εμεηάζεη ηηο αλαθνξηθέο αλησλπκίεο ‗πνπ
‘ 

θαη ‗ν νπνίνο‘ πφ ηελ νπηηθή γσλία ηεο πξνηππνπνίεζεο. πγθεθξηκέλα, κεηά απφ 

ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο ηζηνξηθήο πξνέιεπζεο, γίλεηαη αλαζθφπεζε θαη 

αληηπαξαβνιή ηεο πξνζέγγηζεο ησλ αλαθνξηθψλ αλησλπκηψλ θαη ηεο ζπληαθηηθήο 

δνκήο ησλ αλαθνξηθψλ πξνηάζεσλ πνπ εηζάγνπλ κε βάζε δηάθνξεο γξακκαηηθέο θαη 

ιεμηθά ηεο Νέαο Διιεληθήο, φπσο ε Νενειιεληθή Γξακκαηηθή (Σξηαληαθπιιίδεο, 1941), 

ε Νενειιεληθή ύληαμηο (Σδάξηδαλνο, 1963
2
). ε Γξακκαηηθή ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο 

(Holton & Mackridge & Φηιηππάθε-Warburton, 1999). ε Γξακκαηηθή ηεο Νέαο 

Διιεληθήο (Κιαίξεο & Μπακπηληψηεο. 2005). ην Λεμηθό ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο (ΗΝ, 

1998), ην Λεμηθό ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιώζζαο (Μπακπηληψηεο. 2002
2
), νη ζρνιηθέο 

γξακκαηηθέο θαη ηα ιεμηθά, θ.ά. πγθξίλνληαη γηα θάζε κία απφ ηηο δχν αλαθνξηθέο 

αλησλπκίεο: ην εχξνο ησλ ζπληαθηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζεσξνχληαη δπλαηέο ή 

πξνηηκεηέεο, νη πεξηπηψζεηο παξνπζίαο θιηηηθψλ θαη ε ππνρξεσηηθή ή πξναηξεηηθή 

εκθάληζε ηνπο ζηε ζχληαμε ηεο αλαθνξηθήο πξφηαζεο, ν ζρνιηαζκφο ηεο ζπρλφηεηαο 

εκθάληζεο ζε ζρέζε κε ην κέζν (πξνθνξηθφ ή γξαπηφ) θαη ην επίπεδν χθνπο, θαη, ηέινο, 

νη ξπζκηζηηθέο πξνηάζεηο κε ζηφρν ηε ζαθήλεηα ή ηε βειηίσζε ηεο γισζζηθήο 

αηζζεηηθήο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη δηαπηζηψζεηο ζρεηηθά κε ηελ νκνθσλία 

ηεο θσδηθνπνίεζεο, κειεηψληαη ηα ζεκεία δηαθσλίαο θαη αληρλεχεηαη ε πηζαλφηεηα θαη 

ν βαζκφο ζπζρέηηζεο ηνπο κε ηελ πνξεία ηεο πξνηππνπνίεζεο ηεο Νέαο Διιεληθήο θαη 

ηε γεληθφηεξε ηδενινγία ηεο. ην ζεκείν απηφ ζπλεμεηάδνληαη νξηζκέλνη νδεγνί 

ρξήζεηο θαη άξζξα. Δξεπλάηαη ε ζρέζε πξνηχπνπ - ρξήζεο ηεο γισζζηθήο πνηθηιίαο κε 

ζηφρν ηελ απνθάιπςε ησλ ζεκείσλ ζχκπησζεο θαη ησλ ζεκείσλ δηάζηαζεο θαη ηελ 

απφπεηξα εξκελείαο ησλ ηειεπηαίσλ: ν γξαπηφο ή πξνζρεδηαζκέλνο ιφγνο σο βάζε ηεο 

δηαδηθαζίαο θσδηθνπνίεζεο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο, ε επίδξαζε ηεο ηζηνξηθήο 

πξνέιεπζεο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ρξήζεο ηεο 'πνπ' ή ηεο 'o νπνίνο', ην ελδερφκελν 

γισζζηθήο κεηαβνιήο θ.ά. Σέινο, επηρεηξείηαη κηα ζχληνκε απνηχπσζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηεο γισζζηθήο ρξήζεο, θαη 

ζπδεηείηαη ε αλαγθαηφηεηα θαη ε δπλαηφηεηα λα αθνκνησζνχλ ζηελ θσδηθνπνηεκέλε 

λφξκα ηεο Νέαο Διιεληθήο, δεδνκέλνπ φηη ε ηδενινγία ηεο πξνηππνπνίεζεο ζεσξείηαη 

φηη επηβάιιεη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο πνηθηιίαο ζηε ζπγρξνλία θαη ηεο κεηαβνιήο ζηε 

δηαρξνλία. 
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Μελϋτη του επιτονιςμοϑ ςε ϊτομα με οριακό νοητικό 
καθυςτϋρηςη 

 

ΝΗΚΖ ΔΤΣΑΘΟΠΟΤΛΟΤ, ΛΗΑΝΑ ΛΑΓΗΝΟΤ, ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΣΤΡΟΓΑΛΑ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ & ΑΣΔΗ Πάηξαο 

pefstath@gmail.com 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα απνηειεί κηα θσλεηηθή κειέηε ηνπ επηηνληζκνχ ζε άηνκα κε 

Οξηαθή Ννεηηθή Καζπζηέξεζε (Ladefoged, P., 2007). Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο 

Τγείαο νξίδεη ηε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε σο κηα θαηάζηαζε αηεινχο αλάπηπμεο ηεο 

λφεζεο θαη δηαηαξαρήο ησλ δεμηνηήησλ πνπ εθδειψλνληαη θαηά ηελ αλαπηπμηαθή 

πεξίνδν θαη αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ γλσζηηθψλ, γισζζηθψλ, θηλεηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ (Μπαξδήο, Π., 1985, Παξαζθεπφπνπινο, Η.Ν., 1980). O 

επηηνληζκφο είλαη ε κεισδία ηεο νκηιίαο πνπ βαζίδεηαη ζηηο αιιαγέο ηεο ζπρλφηεηαο 

ηεο θσλήο ηνπ νκηιεηή θαη γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνλ αθξναηή σο ην χςνο ηεο θσλήο 

(Αξβαλίηε, 2001).  

Βαζηθφ εξψηεκα ήηαλ εάλ ν επηηνληζκφο ησλ αηφκσλ απηψλ δηαθέξεη απφ απηφ 

ησλ θπζηνινγηθψλ νκηιεηψλ, θαη εάλ λαη κε πνην ηξφπν. Δπηρεηξήζεθε επίζεο 

πεξηγξαθή ηνπ επηηνληζκνχ ηνπο ζχκθσλα κε ηε κεηξηθή απηνηεκαρηαθή θσλνινγία 

(Arvaniti & Baltazani, 2005) θαη εμεηάζηεθε ε επίδξαζε παξαγφλησλ φπσο ην θχιν ηνπ 

νκηιεηή. Οη πιεξνθνξεηέο ήηαλ δεθαπέληε (15) άηνκα δηαγλσζκέλα κε νξηαθή λνεηηθή 

πζηέξεζε θαη δχν (2) θπζηνινγηθνί νκηιεηέο γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ. Σν πιηθφ 

ερνγξάθεζεο απνηέιεζαλ θαηαθαηηθέο πξνηάζεηο ηεο κνξθήο «είπα ___πάιη», φπνπ ε 

ελδηάκεζε ιέμε ήηαλ ηεο κνξθήο ΦΦ, φπνπ ην πξψην  ήηαλ /k/ θαη ην Φ πνπ 

αθνινπζνχζε, ήηαλ έλα απφ ηα 5 θσλήεληα ηεο ειιεληθήο (a,e,o,u,i).  

  ηελ αθνπζηηθή αλάιπζε κεηξήζεθαλ νη ζεκειηψδεηο ζπρλφηεηεο ησλ ηνληθψλ 

πςψλ ζε θάζε θσλήελ ηεο πξφηαζεο μερσξηζηά, ζε αξρηθή, ελδηάκεζε θαη ηειηθή ζέζε. 

Σα απνηειέζκαηα δελ έδεημαλ αμηνζεκείσηεο δηαθνξέο αλάκεζα ζε νκάδα κειέηεο θαη 

νκάδα ειέγρνπ φζνλ αθνξά ηελ επηηνληθή θακπχιε ησλ πξνηάζεσλ. Δπίζεο δε βξέζεθε 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. πκπεξαζκαηηθά, ε πξψηε απηή 

απφπεηξα κειέηεο ηνπ επηηνληζκνχ ζε άηνκα κε νξηαθή λνεηηθή πζηέξεζε ζηελ 

Διιάδα, έδεημε φηη δελ ππάξρνπλ κεηξήζηκεο αθνπζηηθέο αιιαγέο ζηνλ επηηνληζκφ ηνπο 

ζπγθξηηηθά κε ηνλ επηηνληζκφ ησλ θπζηνινγηθψλ νκηιεηψλ.  
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Λϊθη ωσ προσ τη χρόςη του ϊρθρου ςτην παραγωγό γραπτοϑ 
λϐγου 

 

ΦΧΣΔΗΝΖ ΘΔΟΛΟΓΖ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην 

ftheologh@yahoo.gr 

 

Ζ παξνχζα εηζήγεζε απνηειεί κία κειέηε, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ 

ιφγνπ εθαηφ καζεηψλ ηνπ Γηδαζθαιείνπ ηεο Νέαο Διιεληθήο σο Ξέλεο Γιψζζαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ 34 δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Πξφθεηηαη 

γηα έλα ζψκα θεηκέλσλ, απ‘ φπνπ αληιείηαη πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

πξνζδηνξηζηεί ζε ηη βαζκφ δηαθέξνπλ νη ζπνπδαζηέο ηεο Νέαο Διιεληθήο κεηαμχ ηνπο 

αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηνπο θπζηθνχο νκηιεηέο.   

ηφρν έρεη λα πεξηγξάςεη θαη λα αλαιχζεη ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ άξζξνπ θαη ζηηο ηξεηο 

εθδνρέο ηνπ (νξηζηηθό, αόξηζην θαη κεδεληθό). Ζ πξνζνρή εζηηάδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν 

ζηνηρείν ηεο νλνκαηηθήο θξάζεο, γηαηί ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο πξνζδηνξηζηέο είλαη ην 

πην ζπρλφ θαη ην πην ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ην φλνκα. Δπίζεο παξαηεξνχληαη 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε ηηο ππφινηπεο γιψζζεο, πξάγκα πνπ θαηά θάπνην ηξφπν εμεγεί 

ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο αιιά θαη ηα είδε ιαζψλ πνπ 

εκθαλίδνληαη. Δηδηθφηεξα, νη δηαπηζηψζεηο καο αθνξνχλ πεξηπηψζεηο πιενλαζκνχ, 

απάιεηςεο θαη ιαλζαζκέλεο ρξήζεο ηνπ άξζξνπ.  Έηζη αληί γηα ην αφξηζην 

ρξεζηκνπνηείηαη ην νξηζηηθφ θαη ην αληίζεην θαη άιινηε πάιη ν καζεηήο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεί ηαπηφρξνλα θαη ηα δχν είδε ηνπ άξζξνπ. Παξαηεξνχληαη επίζεο ιάζε 

αζπκθσλίαο σο πξνο ην γέλνο, ηνλ αξηζκφ θαη ηελ πηψζε αλάκεζα ζην άξζξν θαη ην 

φλνκα.  

ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε, κεηά απφ κία κηθξή αλαθνξά ζηηο ζεσξίεο γισζζηθήο 

θαηάθηεζεο, δηαπηζηψλεηαη φηη ε θαηάθηεζε κηαο γιψζζαο είλαη κελ θάηη 

ζπλαξπαζηηθφ, γηαηί ζρεηίδεηαη κε ηε γισζζηθή ή επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ηνπ 

καζεηή, αιιά παξάιιεια απνηειεί  έλα  εμαηξεηηθά ζχλζεην θαηλφκελν ηνπ νπνίνπ ε 

πνξεία θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα θαζνξίδνληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο (κεηξηθή 

γιψζζα, ειηθία, θίλεηξν, αηνκηθνί παξάγνληεο), πνπ βξίζθνληαη ζε αιιειεπίδξαζε. 

ηε ζπλέρεηα, κεηά απφ κία αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη θσδηθνπνίεζε ησλ απνθιίζεσλ, 

δίλνληαη παξαδείγκαηα πνπ νδεγνχλ ζε ελδηαθέξνπζεο δηαπηζηψζεηο. Μέζσ θαη ηεο 

ζπγθξηηηθήο κειέηεο ησλ γισζζψλ ηνπ παξφληνο ζψκαηνο θεηκέλσλ, επηρεηξείηαη ε 

εξκελεία θαη ηέινο έπεηαη ε παξάζεζε δηδαθηηθψλ πξνηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο 

ηεο Νέαο Διιεληθήο λα εμνηθεησζνχλ θαη λα θαηαθηήζνπλ κε απνδνηηθφ ηξφπν ηε 

ρξήζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ άξζξνπ. 
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Η πολυλειτουργικϐτητα του δεύκτη «ξϋρω γω» ςε ςυνομιλιακϊ 
δεδομϋνα εφόβων 

 

ΡΑΝΗΑ ΚΑΡΑΥΑΛΗΟΤ 

Παλεπηζηήκην Παηξψλ 

ramelene@gmail.com 

 

ηφρνο ηεο αλαθνίλσζεο απηήο είλαη ε θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ πνηθίισλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ εκθαλίδεη ε έθθξαζε μέξσ γσ ζε ζπλνκηιηαθά ζπκθξαδφκελα εθήβσλ 

Πην ζπγθεθξηκέλα, εμεηάδσ 81 εκθαλίζεηο ηεο έθθξαζεο απηήο ζε κηα ζπλνκηιία 

δηάξθεηαο 80 ιεπηψλ κεηαμχ δεθαεπηάρξνλσλ αγνξηψλ-πιεξνθνξεηψλ θαη λεαξψλ 

εξεπλεηψλ, εζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή κνπ ηφζν ζηα αθεγεκαηηθά φζν θαη ζηα κε 

αθεγεκαηηθά πεξηβάιινληα ηεο ζπλνκηιίαο (γηα ηνλ νξηζκφ ηεο αθήγεζεο βι. Labov 

1972, Georgakopoulou 2007). 

Βαζηδφκελε ζηε ζχγρξνλε γισζζνινγηθή έξεπλα γηα ηνπο δείθηεο νξγάλσζεο 
ιφγνπ (discourse/pragmatic markers) εληάζζσ ηελ έθθξαζε μέξσ γσ αλάκεζα ηνπο, θαζψο 
εκθαλίδεη πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο απνδίδεη ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία 
(Shciffrin 1987, Fraser 1990, Andersen 2001, Muller 2005 θιπ). Δηδηθφηεξα, 
αθνινπζψληαο ην πξφηππν ηνπ Andersen (2001), ππνζηεξίδσ φηη ν δείθηεο μέξσ γσ 
εκθαλίδεη πνιπιεηηνπξγηθφηεηα, δίλνληαο έκθαζε ζηελ θεηκεληθφηεηα θαη ζηελ 
ππνθεηκεληθφηεηα, θαη ζπκβάιιεη ζηελ νξγάλσζε ηεο αθεγεκαηηθήο δνκήο. 

ην πιηθφ κνπ, ε πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ μέξσ γσ (84%) εκθαλίδεηαη 

ζε αθεγεκαηηθά πεξηβάιινληα, ζεκαδεχνληαο ηε κεηάβαζε 
α.    απφ   γεληθέο    ζε   ζπγθεθξηκέλεο   πιεξνθνξίεο,   κέζν   ηεο    εηζαγσγήο 

παξαδείγκαηνο 
β. απφ ειιηπείο ζε πεξηζζφηεξν αθξηβείο πιεξνθνξίεο, κέζσ ηεο δηεπθξίληζεο 

γ. απφ ηε κε δξάζε ζηε δξάζε θαη αληίζηξνθα 
δ.  απφ ηε δξάζε ζηελ αλαπαξάζηαζε ησλ δηεπηδξάζεσλ ησλ ραξαθηήξσλ ηεο ηζηνξίαο 

 

 Δπνκέλσο, ν ππφ εμέηαζε δείθηεο ζπληειεί ζηε ζχλαςε ζρέζεσλ κεηαμχ δηαδνρηθψλ 

εθθσλεκάησλ θαη, εηδηθφηεξα, ζηελ νξγάλσζε ησλ αθεγεκαηηθψλ ζπζηαηηθψλ, θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηεο αθεγεκαηηθήο δνκήο. Παξάιιεια, φζνλ αθνξά ηελ αλαπαξάζηαζε ιφγνπ, ν 

δείθηεο μέξσ γσ εκθαλίδεη λα κεηψλεη ηνλ βαζκφ δέζκεπζεο ηνπ αθεγεηή ζηα ιεγφκελα ησλ 

ραξαθηήξσλ, θσδηθνπνηψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ. 

 

Βηβληογραθία  
Andersen, G. (2001) Pragmatic Markers and Socioligttistic Variation, John Benjamins 

Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia.  

Fraser, B.   (1990)   An approach to discourse markers. Journal of Pragmatics  14, 383-395. 

Georgakopoulou, A. (2007). Small stories, interaction and identities. Amsterdam and 

Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.  

Labov, W. (1972). Language in the Inner City. Philadelphia: University of Pennsylvania 

Press.  

Muller,   S.   (2005).  Discourse Markers in  Native  and Non-native English Discourse, 

Pragmatics & Beyond New Series 138 Amsterdam: Benjamins.  

Schiffrin, D. (1987), Discourse Markers Cambridge: Cambridge University Press. 
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Συπολογύα δόλωςησ του ποιητικοϑ αιτύου 
 

ΆΝΝΑ ΚΟΤΒΔΛΑ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

anniekouv@yahoo.gr 
 

ηφρνο καο ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη λα εξεπλήζνπκε ηνπο ηξφπνπο δήισζεο ηνπ 
πνηεηηθνχ αηηίνπ. Γηα ην ιφγν απηφ κειεηήζεθε ην θαηλφκελν ηεο παζεηηθνπνίεζεο, 
κηαο δηαδηθαζίαο κείσζεο ηνπ ξεκαηηθνχ ζζέλνπο θαηά ηελ νπνία ν νκηιεηήο επηιέγεη 
λα ηνπνζεηήζεη ηνλ απνδέθηε (patient) ηεο ελέξγεηαο ελφο κεηαβαηηθνχ ξήκαηνο ζε 
ζέζε ππνθεηκέλνπ θαη ην δξάζηε (agent) ηεο ελέξγεηαο ζε πιάγην ξφιν (oblique role). 
Τιηθφ ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ ζαξάληα γιψζζεο, έλα ζπκβαηηθφ δείγκα ην νπνίν 
πξνέθπςε απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ γξακκαηηθψλ πνπ ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα 
εμεηαζζνχλ. Ζ κειέηε ησλ δνκψλ δήισζεο ηνπ πνηεηηθνχ αηηίνπ έγηλε βάζεη ησλ 
ηππνινγηθψλ αξρψλ θαη ζηεξίδεηαη ζηελ ηζνκνξθία, ζην γεγνλφο φηη θάπνηεο γιψζζεο 
δειψλνπλ ηνλ ίδην ζπληαθηηθφ φξν (εδψ ην πνηεηηθφ αίηην) κε ηελ ίδηα δνκή. 
Μεζνδνινγηθφ εξγαιείν απεηέιεζε έλα γξακκαηηθφ εξσηεκαηνιφγην, βάζεη ηνπ νπνίνπ 
παξνπζηάδνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα Σν θπξηφηεξν απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε είλαη ε 
πξναηξεηηθή δήισζε ηνπ πνηεηηθνχ αηηίνπ ζηελ πιεηνλνςεθία ησλ εμεηαζζεηζψλ 
γισζζψλ, ελψ ζε έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ ην πνηεηηθφ αίηην δελ δειψλεηαη -άμην 
πξνζνρήο είλαη φηη νη γιψζζεο απηέο νκηινχληαη θπξίσο ζηελ Αθξηθή. Παξάιιεια, ζε 
θακία γιψζζα ηνπ δείγκαηνο καο δελ ππάξρεη ππνρξεσηηθή δήισζε ηνπ πνηεηηθνχ 
αίηηνπ, γεγνλφο πνπ εμεγείηαη αλ εξκελεχζνπκε ηελ παζεηηθνπνίεζε σο κηα δηαδηθαζία 
ζεκαηηθνπνίεζεο ηνπ απνδέθηε ηεο ελέξγεηαο ηνπ ξήκαηνο, κε ηαπηφρξνλε 
«ηνπνζέηεζε» ηνπ δξάζηε ζε πεξηθεξεηαθφ ξφιν. Δπηπξφζζεηα, πξνέθπςε φηη 
ζπρλφηεξε δνκή δήισζεο ηνπ πνηεηηθνχ αηηίνπ είλαη ε πξνζεηηθή θξάζε, ελψ ε πηψζε 
σο δνκή δήισζεο έξρεηαη ζε δεχηεξε ζέζε. Άιιεο δνκέο πνπ εληνπίζηεθαλ ζην δείγκα 
καο είλαη ην κφξθεκα, ε θξάζε, ην ζπζρεηηζηηθφ φλνκα θαη ην κφξην. Δπίζεο, έλα 
ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο καο εθθξάδεη ην πνηεηηθφ αίηην κε πεξηζζφηεξνπο 
απφ έλαλ ηξφπνπο, κε πην ζπρλφ «ζπλδπαζκφ» ηηο δπν πξνζεηηθέο θξάζεηο. Σέινο, απφ 
ηελ έξεπλα απνδείρζεθε φηη ζηελ πιεηνλνςεθία ηνλ γισζζψλ νη νπνίεο έρνπλ 
πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο δνκέο δήισζεο ηνπ πνηεηηθνχ αηηίνπ ν νκηιεηήο δελ επηιέγεη 
ειεχζεξα αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο δνκέο, θαζφηη ππάξρνπλ ζεκαζηνινγηθνί θαη 
κνξθνινγηθνί πεξηνξηζκνί -νη νπνίνη είλαη θνηλνί γηα θάπνηεο γιψζζεο ηνπ δείγκαηνο 
ηεο έξεπλαο απηήο. πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, φηη είλαη δπλαηή ε ηαμηλφκεζε ησλ 
γισζζψλ ζε θαηεγνξίεο βάζεη ηεο ηζνκνξθίαο. γεγνλφο πνπ απνηειεί εξέζηζκα γηα 
πεξαηηέξσ έξεπλα. 
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Ο ρϐλοσ τησ γλωςςικόσ επύγνωςησ ςτη διδαςκαλύα τησ Νϋασ 
Ελληνικόσ ωσ δεϑτερησ/ξϋνησ γλώςςασ ςε ενόλικεσ 

 

ΌΛΓΑ ΚΟΤΣΗΜΠΔΛΖ 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

koutsimpeli@hotmail.com 

 

ηελ εηζήγεζε απηή αλαπηχζζεηαη ε ζεσξία ηεο γισζζηθήο επίγλσζεο (ΓΔ) ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία νη καζεηέο ζα έπξεπε λα καζαίλνπλ ζην ζρνιείν πψο λα πξνζιακβάλνπλ 

θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιψζζα κε επαηζζεζία θαη ζπλεηδεηφηεηα. Γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ ζηφρνπ απηνχ ε ΓΔ πξνηείλεη ηε δηεμνδηθή θαη ζπλεηδεηή ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ 

κε ηε γιψζζα -κεηξηθή, δεχηεξε ή μέλε- σο ζχζηεκα θαη σο κέζν επηθνηλσλίαο θαη 

επίζεο ηε κειέηε ηεο γιψζζαο σο αλζξψπηλν θαηλφκελν, εξγαιείν ζθέςεο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. 

 Αθνινπζεί ζπλεμέηαζε ησλ πιένλ δηαδεδνκέλσλ γισζζνινγηθψλ απφςεσλ 

ζρεηηθά κε ηε ΓΔ, κε έκθαζε ζηα γλσζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ζεσξίαο. Ηδηαίηεξα 

ρξήζηκε απνδεηθλχεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία ζε πνιπγισζζηθά θαη πνιππνιηηηζκηθά 

πεξηβάιινληα θαη κάιηζηα ζε πεξηβάιινληα εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο σο 

δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο ζε ελήιηθεο.  

Ζ ζχγρξνλε γισζζηθή δηδαζθαιία ζε ελήιηθεο ηνλίδεη ηδηαίηεξα ηελ αλάγθε 

γλψζεο ησλ ελειίθσλ γηα ηε γιψζζα, ηε ρξήζε δειαδή κεηαγιψζζαο σο κέζνδν 

εθκάζεζεο κηαο δεχηεξεο/μέλεο γιψζζαο. Χζηφζν, ε ζρνιηθή θαη γεληθφηεξε 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαλεξψλεη θαη απνδεηθλχεη θαζεκεξηλά ηελ αδπλακία 

αλάπηπμεο ηεο ΓΔ ζηελ πξάμε.  

Σειεηψλνληαο, αμίδεη λα επηζεκαλζνχλ νη πξννπηηθέο ηεο γισζζηθήο επίγλσζεο, 

φπσο ηηο πξνζδηνξίδνπλ νη James & Garrett (1991), θαη νη νπνίεο δηαθξίλνληαη αλάινγα 

κε ηελ ηάμε ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ε δηαδηθαζία πξνο ηε γισζζηθή επίγλσζε: 

 ηαλ ε δηαδηθαζία πξνο ηε ΓΔ δηεμάγεηαη ζε νκάδεο κε θνηλή κεηξηθή γιψζζα 

(ΜΓ), ζηφρνο ηεο είλαη λα κεηαηξέςεη ηε κε ζπλεηδεηή γλψζε ηνπο γηα ηε ΜΓ 

ζε ξεηή, γεθπξψλνληαο έηζη ην θελφ ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο. 

 ηαλ ε δηαδηθαζία πξνο ηε ΓΔ δηεμάγεηαη ζε νκάδεο κε φρη θνηλή ΜΓ, δειαδή 

ζε πνιπγισζζηθέο/πνιηηηζκηθέο ηάμεηο, ην βάξνο δίλεηαη, φρη κφλν ζην λα 

γλσξίζεη ζπλεηδεηά ν θάζε καζεηήο ηε ΜΓ ηνπ, αιιά θαη ηηο γιψζζεο ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπ, λα εληνπίζεη ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. 

θνπφο ηψξα είλαη λα γεθπξσζεί ην θελφ ηεο γλψζεο. 

 ηαλ ε δηαδηθαζία πξνο ηε ΓΔ απεπζχλεηαη ζε καζεηέο μέλεο γιψζζαο, ν 

ζθνπφο είλαη δηπιφο: νη καζεηέο απνθηνχλ ζπλεηδεηή γλψζε γηα ηε ΜΓ ηνπο θαη 

θαιιηεξγνχλ ηε ζπλεηδεηή γλψζε ηνπο σο πξνο ην ηη ζπκβαίλεη ζηελ  μέλε 

γιψζζα. Ζ πξννπηηθή απηή αλνίγεη ην δξφκν γηα έλα λέν είδνο αληηπαξαζεηηθήο 

αλάιπζεο, εθαξκνζκέλεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, κέζσ ησλ εληνπηζκψλ 

νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ κεηαμχ δχν γισζζψλ (James & Garrett 1991). 

Αθνινπζνχλ πξνβιεκαηηζκνί θαη ζθέςεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ζηε 

γισζζηθή εθπαίδεπζε μελφγισζζσλ ελειίθσλ. 

 

Βηβληογραθία  

James, C. & P. Garrett (1991), Language Awareness in the classroom, Longman, 

London and New York. 
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υγκριτικό μελϋτη των θεματικών πεδύων τησ ορολογύασ και 
τησ λεξικογραφύασ 

 

ΝΟΜΗΚΖ ΚΟΤΣΟΤΜΠΑΡΖ & ΥΡΗΣΗΝΑ ΓΟΤΚΟΤ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

koutsoubari_nomiki@yahoo.com 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηψληαη θαη ζπγθξίλνληαη ηα δχν ζεκαηηθά πεδία ηεο 

Οξνινγίαο θαη ηεο Λεμηθνγξαθίαο, απφ ζεσξεηηθή, κεζνδνινγηθή θαη πξαθηηθή ζθνπηά. 

Καηαξρήλ εμεηάδνληαη ηα δχν πεδία ρσξηζηά. ην πξψην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη νη 

βαζηθέο έλλνηεο ηεο Λεμηθνγξαθίαο θαη ε κεζνδνινγία ηεο ζηελ θαηαζθεπή ιεμηθψλ 

{πνηεο ιεμηθέο ηδηφηεηεο πεξηγξάθνληαη, πνηεο ιέμεηο επηιέγνληαη, πψο παξνπζηάδνληαη 

νη πιεξνθνξίεο, πνηα είλαη ε βαζηθή δνκή ηνπ ιεμηθνγξαθηθνχ ιήκκαηνο, ν νξηζκφο, νη 

ζρέζεηο ηεο ζπλσλπκίαο, ηεο νκσλπκίαο θαη ηεο πνιπζεκίαο, ε ιεμηθή θαη γξακκαηηθή 

ζεκαζία, νη γισζζηθνί ηδησκαηηζκνί θαη ηα δάλεηα, ε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ε 

βαζηθή κεζνδνινγία ησλ ειεθηξνληθψλ ζσκάησλ θεηκέλσλ). 

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξνληαη ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηελ Οξνινγία θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο, δίλνληαη νη ζήκεξα ηζρχνληεο δηεζλψο ηππνπνηεκέλνη νξηζκνί ησλ 

βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο, πεξηγξάθνληαη νη αξρέο θαη κέζνδνη πνπ δηέπνπλ ηελ Οξνινγία 

θαη αλαιπηηθφηεξα νη αξρέο ζρεκαηηζκνχ φξσλ (δηαθάλεηα ζπλέπεηα, γισζζηθή 

θαηαιιειφηεηα, γισζζηθή νηθνλνκία, παξαγσγηθφηεηα θαη ζπλζεηηθφηεηα, γισζζηθή 

νξζφηεηα, γισζζηθή εληνπηφηεηα) θαζψο θαη νη κεραληζκνί ζρεκαηηζκνχ φξσλ 

(δεκηνπξγία λέσλ κνξθψλ, ρξήζε ππαξρνπζψλ κνξθψλ, δηαγισζζηθφο δαλεηζκφο. 

Αλαινγηθφο Καλφλαο ηεο νλνκαηνδνζίαο) θαη εμεηάδεηαη ην βαζηθφ ζέκα ηεο 

ηππνπνίεζεο ησλ φξσλ θαη ησλ πξνηχπσλ νξνινγίαο ζε εζληθφ θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. 

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη ζπγθξηηηθή εμέηαζε ησλ δχν ζεκαηηθψλ πεδίσλ ηφζν σο 

πξνο ην αληηθείκελν θαη ηηο κεζφδνπο ηνπο φζν σο πξνο ηηο ζεκειηψδεηο έλλνηεο ηνπο - 

γηα ηελ άκεζε αληηπαξαβνιή ησλ νπνίσλ θαηαζθεπάζηεθε θαη κειεηήζεθε εθηεηακέλνο 

εηδηθφο πίλαθαο - θαη ζπλάγεηαη ε απάληεζε ζην εξψηεκα ηνπ ηίηινπ ηεο εξγαζίαο: φηη 

ηα δχν πεδία δελ ηαπηίδνληαη νχηε θαη είλαη μέλα κεηαμχ ηνπο, αιιά έρνπλ θνηλνχο 

ηνκείο, είλαη δειαδή επαιιάζζνληα. 

ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ζπλνςίδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο φιεο εξγαζίαο 

θαη δηαηππψλεηαη κηα ζεηξά πξνηάζεσλ, ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζα ζπλέβαιε 

ζηελ δηεχξπλζε ησλ θνηλψλ ηνκέσλ ησλ δχν ζεκαηηθψλ πεδίσλ κε ηελ επίηεπμε 

πιεξέζηεξεο ελαξκφληζεο ησλ ελλνηψλ θαη κεζφδσλ ηνπο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο 

απεηθφληζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κέζσ ηεο γιψζζαο πνπ παξέρνπλ ηα δχν πεδία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:koutsoubari_nomiki@yahoo.com


 

 29 

υνοπτικϐ – μη ςυνοπτικϐ: Αςϑμμετρη ανϊπτυξη τησ ρηματικόσ 
ϐψησ ςτον ελληνικϐ παιδικϐ λϐγο 

 

ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΚΧΝΣΑΝΣΕΟΤ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

kkonstantzou@phil.uoa.gr 

 

ηότος: Γηεξεχλεζε πηζαλψλ αζπκκεηξηψλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ξεκαηηθήο φςεο. 

Μεζοδολογία: 40 παηδηά ειηθίαο 4 έσο 6 ρξνλψλ ρσξηζκέλα ζε δπν νκάδεο (νκάδα 

A:4;0-4;11 θαη νκάδα B:5;0-5;11) θαη 15 ελήιηθεο ζπκκεηείραλ ζε κηα δνθηκαζία 

ζχληνκσλ ηαηληψλ κε πξσηαγσληζηή έλαλ θιφνπλ (COST Action A33). ε θάζε ηαηλία 

ν θιφνπλ θάλεη θάηη δηαθνξεηηθφ (π.ρ. δσγξαθίδεη, ρηίδεη θηι) αθνχγνληαο κνπζηθή. 

Κάζε θνξά πνπ ε κνπζηθή ζηακαηάεη, παξακέλεη αθίλεηνο. Έηζη, άιιεο θνξέο 

νινθιεξψλεη απηφ πνπ θάλεη θαη άιιεο θνξέο φρη (νινθιεξσκέλε-αλνινθιήξσηε 

θαηάζηαζε). Ο ζπκκεηέρσλ θαζψο παξαθνινπζεί ηηο ηαηλίεο, θαιείηαη λα 

δερηεί/απνξξίςεη πξνηάζεηο κε φινπο ηνπο πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο θαηάζηαζεο – φςεο 

θαη λα παξαγάγεη φςε γηα θάζε ηχπν θαηάζηαζεο. ια ηα ξήκαηα είλαη ηειηθά θαη 

κεηαβαηηθά κε νκαιφ ζρεκαηηζκφ ανξίζηνπ. 

Αποηελέζμαηα: Καηαλφεζε: ηηο νινθιεξσκέλεο θαηαζηάζεηο, ηα παηδηά 

ζπκπεξηθέξζεθαλ φπσο νη ελήιηθεο. ηηο αλνινθιήξσηεο, απέξξηςαλ ηε ζπλνπηηθή 

φςε, φπσο νη ελήιηθεο. ε αληίζεζε, φκσο, κε ηνπο ελήιηθεο πνπ απνδέρνληαλ ηε κε 

ζπλνπηηθή φςε, ηα παηδηά ηεο πξψηεο νκάδαο ηελ απέξξηςαλ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

απαληήζεψλ ηνπο θαη ηα παηδηά ηεο δεχηεξεο νκάδαο ηελ απέξξηςαλ ζρεδφλ ζηηο κηζέο 

απαληήζεηο ηνπο. 

Παξαγσγή: ηηο νινθιεξσκέλεο θαηαζηάζεηο, ηα παηδηά παξήγαγαλ θαη ηνπο δχν 

ηχπνπο φςεο κε πξνηίκεζε ζηε ζπλνπηηθή, ελψ νη ελήιηθεο παξήγαγαλ απνθιεηζηηθά 

ζπλνπηηθή. ηηο αλνινθιήξσηεο, ηα παηδηά, ζε αληίζεζε κε ηνπο ελήιηθεο, δελ 

παξήγαγαλ ζε κεγάιν πνζνζηφ κε ζπλνπηηθή φςε. Ζ πξψηε νκάδα παξήγαγε θπξίσο 

αξλεηηθέο πξνηάζεηο κε ζπλνπηηθή φςε ή παξεκθεξείο εθθξάζεηο. Ζ δεχηεξε νκάδα 

ρξεζηκνπνίεζε αξθεηά ηε κε ζπλνπηηθή φςε θαη κείσζε ην πνζνζηφ αξλεηηθψλ 

πξνηάζεσλ κε ζπλνπηηθή φςε.  

σδήηεζε: Σα απνηειέζκαηα θαηαλφεζεο θαη παξαγσγήο ζπλνπηηθήο φςεο είλαη 

ζπλεπή θαη δείρλνπλ φηη ηα παηδηά γλσξίδνπλ φηη εκπεξηέρεη νινθιήξσζε. Ζ ρακειή 

απφδνζή ηνπο ζε ζρέζε κε ηε κε ζπλνπηηθή φςε, φκσο, ππνδεηθλχεη αλεπαξθή γλψζε 

ηεο ρξήζεο ηεο. Σα απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο (Kazanina & 

Phillips 2003, van Hout 2005, 2008), δηαθέξνπλ, φκσο, απφ ηνπο Kazanina & Phillips 

(2007) νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη ηα παηδηά κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηε κε ζπλνπηηθή 

φςε ζε πεξηβάιινληα πνπ νξηνζεηνχλ ρξνληθφ πιαίζην κε ρξνληθέο πξνηάζεηο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε ππνζηεξίδεη ηελ Semantic Complexity Hypothesis, ε νπνία 

πξνβιέπεη φηη ε ζπλνπηηθή φςε θαηαθηάηαη λσξίηεξα απφ ηε κε ζπλνπηηθή ζηελ 

πεξίπησζε ηειηθψλ θαηεγνξεκάησλ (van Hout 2008). 
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Η χρόςη ηλεκτρονικών ςωμϊτων κειμϋνων ωσ βοηθητικϐ 
εργαλεύο ςτη διδαςκαλύα ξϋνων γλωςςών: Η περύπτωςη των 

προθϋςεων ‘ανϊμεςα ςε’ και ‘μεταξϑ’ ςε ακαδημαώκϊ κεύμενα τησ 
Νϋασ Ελληνικόσ 

 

CHRISTOPHER LEES 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην 

clees@phil.uoa.gr 

 

Ζ αλαθνίλσζε απηή ζα εμεηάζεη ην θαηλφκελα ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ζσκάησλ 

θεηκέλσλ σο εληζρπηηθφ εξγαιείν ζηε δηδαζθαιία ηεο Νέαο Διιεληθήο σο δεχηεξεο 

γιψζζαο ρξεζηκνπνηψληαο σο παξάδεηγκα ηηο πξνζέζεηο αλάκεζα ζε θαη κεηαμύ.  Θα 

ζπδεηεζνχλ ηα ελδεηθηηθά θελά πνπ ππάξρνπλ ζηελ εμήγεζε γισζζηθψλ θαηλνκέλσλ 

ζε εγρεηξίδηα δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ην αλ θαη ην πψο ηα ΖΚ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ, πξνθεηκέλνπ λα γεθπξσζνχλ ηα θελά απηά.   

 Με αθνξκή ηηο πνιιέο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ζηα 

Αγγιηθά, ν ζθνπφο ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο είλαη λα ζπλνςίζεη ηα επξήκαηα απφ 

ηελ εμέηαζε ησλ ζπλψλπκσλ ιέμεσλ αλάκεζα ζε θαη κεηαμύ ηεο Νέαο Διιεληθήο. Ζ 

έκπλεπζε γηα ηελ ελαζρφιεζε απηή πξνέξρεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο ηεο Νέαο 

Διιεληθήο σο μέλεο γιψζζαο έρνπλ, ζε ζχγθξηζε κε ηα Αγγιηθά, ειάρηζηα βνεζήκαηα, 

ζηα νπνία κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ, γηα λα θαηαιάβνπλ κε θαιχηεξν ηξφπν νξηζκέλα 

γισζζηθά θαηλφκελα. Αξρηθά ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο δηθνξνχκελεο αληηιήςεηο γηα ηελ 

νπζηψδε ζπκβνιή ησλ ΖΚ ζηε γισζζηθή αλάιπζε θαη ζηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηεί 

ζε ζπλνπηηθή κνξθή ε κεζνδνινγία πνπ πηνζεηήζεθε θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, 

θαζψο θαη ηη κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θαλείο απφ απηά ζηελ εμήγεζε ηεο γισζζηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ελ ιφγσ ζπλσλχκσλ θαη ηη ζεκαίλεη απηφ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

ειιεληθήο.  

 πγθεθξηκέλα, ε αλαθνίλσζε ζα ρσξηζηεί ζηα εμήο βαζηθά ηκήκαηα:  Δηζαγσγή 

ζηε ρξήζε ζσκάησλ θεηκέλσλ ζηε δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ, ζπλνπηηθή παξνπζίαζε 

ησλ δηθνξνχκελσλ απφςεσλ γηα ηε ζπκβνιή ησλ ΖΚ, ζχγθξηζε γισζζηθήο 

δηαίζζεζεο, δεδνκέλσλ απφ ηα βαζηθά βηβιία δηδαζθαιίαο θαη ηα δεδνκέλα ηνπ ΔΚ 

(ψκα Διιεληθψλ Κεηκέλσλ) γηα ηηο πξνζέζεηο αλάκεζα ζε θαη κεηαμύ.  Σέινο, ζα 

αθνινπζήζεη ζπδήηεζε γηα ηηο πηζαλέο εθαξκνγέο ησλ ΖΚ ζην μελφγισζζν κάζεκα. 
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Σροπικϐτητα και ποςοτικό δεύξη 
 

ΆΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ 

Παλεπηζηήκην Παηξψλ 

margaritianna@yahoo.com 

 

Σα ειιεληθά ζπρλά επηηξέπνπλ ηελ ακθηζεκία. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ε πξφηαζε «δελ 

κπνξεί λα θέξεηαη έηζη θάζε ππάιιεινο» κπνξεί λα εξκελεπζεί κε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο: ηελ πξψηε εξκελεία, ε ηξνπηθφηεηα ηνπ ξήκαηνο «κπνξεί» εξκελεχεηαη σο 

επηζηεκηθή (Barbiers 2002) ή αιιηψο σο πξνηαζηαθή ηξνπηθφηεηα (Palmers 2001) θαη ε 

ΠΦ σο ηνηρείν Διεχζεξεο Δπηινγήο (Free Choice Item). Ζ δεχηεξε εξκελεία είλαη ε 

ίδηα κε ηελ πξψηε γηα ην ξήκα, αιιά ζηελ ΠΦ απνδίδεηαη θαζνιηθή πνζνηηθή δείμε. 

Μηα ηξίηε εξκελεία, ηέινο, δίλεη ζην ξήκα κηα εξκελεία θχξηαο ηξνπηθφηεηαο (root 

modality, Barbiers 2002) ή αιιηψο ηξνπηθφηεηαο ηνπ ζπκβάληνο (event modality, 

Palmers 2001) θαη ζηελ ΠΦ κφλν ηελ επηινγή ηεο θαζνιηθήο πνζνηηθήο δείμεο. Ζ 

πξφηαζή κνπ είλαη πσο νη ζπλδπαζκνί ησλ εξκελεηψλ απηψλ δελ είλαη ηπραίνη, αιιά φηη 

νη «δπλαηνί» πξνζδηνξηζηέο, ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Milsark (1974) θαη 

ησλ Barwise&Cooper (1981), δειαδή ζηε δηθή καο πεξίπησζε νη ΠΦ κε εξκελεία 

θαζνιηθήο πνζνηηθήο δείμεο ζπλδπάδνληαη κε ην «δπλαηφ» θαηαθαηηθφ πεξηερφκελν ηεο 

εξκελείαο θχξηαο ηξνπηθφηεηαο γηα ην ξήκα κε ηξφπν αλαγθαζηηθφ, κέζσ ηεο 

πληαθηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο πκθσλίαο (Agree). Οη ΠΦ πνπ εξκελεχνληαη σο ζηνηρεία 

Διεχζεξεο Δπηινγήο, απφ ηελ άιιε, ηηο νπνίεο πνιινί εξεπλεηέο  θαηαηάζζνπλ ζηα 

αφξηζηα ππαξθηηθά ζηνηρεία -πρ. Horn (2000, 2005) Giannakidou (2001), Roberts and 

Roussou (2003)- ηαηξηάδνπλ κε ηελ επηζηεκηθή ηξνπηθφηεηα πνπ απνδίδεη κηα πην 

«αδχλακε» εξκελεία «ππνθεηκεληθφηεηαο» ηελ πξφηαζε (Illocutionary Force). Έηζη 

ππάξρεη πάιη ην ίδην θαηλφκελν πκθσλίαο κεηαμχ ηεο «δηαιεμηαθήο ηζρχνο» πνπ 

απνδίδεηαη εξκελεπηηθά ζην ηξνπηθφ ξήκα θαη ηεο «πνζνηηθήο δείμεο» πνπ απνδίδεηαη 

ζηελ ακθίζεκε ΠΦ, εθηφο αλ έρνπκε ηελ αλεμάξηεηε παξνπζία θαζνιηθνχ ηειεζηή 

ζηελ ΠΦ, αηζζεηνχ κέζσ ηεο θσλνινγηθήο έκθαζεο. Ζ πξφηαζε απηή επηρεηξεί λα 

παξνπζηάζεη ηελ πνζνηηθή δείμε θαη ηελ άξζε ηεο ζρεηηθήο ακθηζεκίαο σο απνηέιεζκα 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πκθσλίαο. 
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Απϐ το «πανηγϑρι» ςτο «πανεγϋρε» (panaire) ςτην Ελλϊδα και 
την Νϐτιο Ιταλύα 

 

ΧΣΖΡΗΟ ΜΠΔΚΑΚΟ 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

sotbek@hotmail.com 

 

Οη φξνη "Panaiere - Panairi - Panaiero" (γηνξηή, παλεγχξη, ιατθή αγνξά) πξνέξρνληαη 

απφ ην νπζηαζηηθφ «παλήγπξηο - εσο» ηεο αξραίαο ειιεληθήο.  

 Απηνί επηβηψλνπλ κέρξη ηηο κέξεο καο ζηα ειιεληθά θαη ξσκαληθά ηδηψκαηα ηεο 

Απνπιίαο (γθξίθν - δηάιεθηνο ηνπ Λέηζε θαη ηνπ Σάξαληα) θαη ζηα ξσκαληθά ηδηψκαηα 

ηεο πεξηνρήο ησλ Βαζηιηθάησλ.  

 ηελ Διιάδα, νη φξνη «παλαγέξ', παλαγχξ'» είλαη ζε ρξήζε  ζηηο βφξεηεο λενειιεληθέο 

δηαιέθηνπο (Μαθεδνλία), ελψ νη φξνη «παλαγχξη, παλεγχξη» ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

λφηηεο ειιεληθέο δηαιέθηνπο (Μάλε, Λαθσλία).  

ηελ παξνχζα εξγαζία, ε κέζνδνο, ε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εηπκνινγηθή 

αλάιπζε ηνπ φξνπ απηνχ είλαη ε ηζηνξηθν - ζπγθξηηηθή κέζνδνο (δηαρξνληθή κειέηε). 

Υάξηο ζε απηή ηελ κέζνδν είλαη δπλαηφλ λα αλαζπλζέζνπκε ηελ ηζηνξία ελφο 

δηαιεθηηθνχ φξνπ ή ελφο ηνπσλπκίνπ, βάζεη ησλ ηζηνξηθψλ, ησλ γισζζηθψλ, ησλ 

γεσινγηθψλ θαη ησλ αξρηηεθηνληθψλ δεδνκέλσλ.  

θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα παξνπζηάζεη δηαρξνληθά ηελ ηζηνξία ηνπ φξνπ 

«παλεγχξη» ζηηο ξσκαληθέο δηαιέθηνπο ηεο Απνπιίαο θαη ησλ Βαζηιηθάησλ αιιά θαη 

ζηα ειιεληθά ηδηψκαηα ηεο πεξηνρήο ηνπ αιέλην.  

πγρξφλσο, ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα δείμεη φηη ζηηο ξσκαληθέο δηαιέθηνπο (dialetti 

romanzi) ηεο Απνπιίαο (δηάιεθηνο Λέηζε, δηάιεθηνο Σαξαληα) θαη ησλ Βαζηιηθάησλ 

(δηάιεθηνο Μαηέξα, δηάιεθηνο Φεξαληίλα) πνπ βξίζθνληαη πξνο ην Αδξηαηηθφ Πέιαγνο. 

ε απηέο ηηο δηαιέθηνπο απαληάηαη ν φξνο «panaiere»,  θαη ζεκαίλεη «παλεγχξη, 

ζξεζθεπηηθή γηνξηή, ιατθή αγνξά», ελψ ζηελ πεξηνρή ησλ Βαζηιηθάησλ (Μαηέξα) 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο δηαιέθηνπο ησλ ρσξηψλ Φεξαληίλα, Γθξφηηνιε θαη Μεηαπφληην σο 

ηνπσλπκηθφ (Contrada Panaiere), ελψ ρξεζηκνπνηείηαη  κε κεησλπκηθή ζεκαζία, γηα λα 

δειψζεη «ην λεθξνηαθείν».  

Ζ εξγαζία απηή απνηειεί θαξπφ ηξηεηνχο εξγαζίαο ζπιινγήο γισζζηθνχ πιηθνχ, πνπ 

έγηλε ζηελ Απνπιία, ζηα Βαζηιηθάηα θαη ζηελ Διιάδα. Υάξηο ζηελ κειέηε απηή 

απνδεηθλχεηαη φηη φξνο «παλεγχξη - panaiere» είλαη ζηηο κέξεο καο ελ ρξήζεη ζηηο 

ξσκαληθέο δηαιέθηνπο ηεο Απνπιίαο θαη ησλ Βαζηιηθάησλ, ελψ παξάιιεια 

παξνπζηάδεηαη θαη ε δσηηθφηεηα ηνπ φξνπ απηνχ ζηηο λενειιεληθέο δηαιέθηνπο ζήκεξα. 
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Η γλωςςικό πολιτικό του ελληνικοϑ κρϊτουσ ςτα πλαύςια τησ 
πολιτικόσ του δϐγματοσ τησ Μεγϊλησ Ιδϋασ (1844-1922) 

 

ΝΗΚΟΛΑΟ ΝΔΟΚΛΔΟΤ 

Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ 

nicneocleous@hotmail.com 

 

 

Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε εμεηάδεη ηελ γισζζηθή πνιηηηθή ηνχ ειιεληθνχ θξάηνπο, φπσο 

απηή δηακνξθψζεθε ηελ πεξίνδν 1844-1922 θαη είρε σο ζηφρν ηε ζπγθξφηεζε ηήο 

ειιεληθήο εζληθήο ηαπηφηεηαο, ζηα πιαίζηα ηήο πνιηηηθήο ηήο Μεγάιεο Ηδέαο. Κχξηνο 

ζηφρνο ηήο αλαθνίλσζεο είλαη ε ηεθκεξίσζε ησλ ζρέζεσλ γισζζηθήο πνιηηηθήο θαη 

εζληθηζκνχ, κέζα απφ ην ειιεληθφ παξάδεηγκα. 

     Σν λεσηεξηθφ έζλνο-θξάηνο, σο θνξέαο πνιηηηθήο ζεκαζίαο, βαζίζηεθε πνιηηηθά θαη 

ηδενινγηθά ζηα δχν πλεπκαηηθά πξντφληα ηνχ Γηαθσηηζκνχ θαη ηήο Γαιιηθήο 

Δπαλάζηαζεο: ζηνλ θηιειεπζεξηζκφ θαη ηνλ εζληθηζκφ. Κάζε έζλνο-θξάηνο ρξεηαδφηαλ 

κία εζληθή ηαπηφηεηα, ε νπνία λα ιεηηνπξγεί ζαλ λνκηκνπνηεηηθή αξρή ηνπ. Ζ εζληθή 

ηαπηφηεηα ζηεξηδφηαλ ζηε ζπγθξφηεζε κίαο θαληαζηαθήο νηθνπκελφηεηαο ηνχ έζλνπο 

ζηνλ ρξφλν θαη ηνλ ρψξν. Κάζε έζλνο-θξάηνο έθηηαρλε ην θαληαζηαθφ παξειζφλ ηνπ 

γηα λα δψζεη νηθνπκεληθφηεηα ζηνλ ρξφλν, ελψ έθηηαρλε ηα θαληαζηαθά ζχλνξά ηνπ, ηα 

νπνία μεπεξλνχζαλ ηα πθηζηάκελα γεσγξαθηθά φξηά ηνπ, γηα λα δψζεη νηθνπκεληθφηεηα 

ζηνλ ρψξν. 

     Ζ Μεγάιε Ηδέα, σο ηδενιφγεκα κε ζηφρν ηε ζπγθξφηεζε ηήο ειιεληθήο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο, απνπεηξάζεθε λα πξνζδψζεη κία ρξνληθή ζπλέρεηα ζην ειιεληθφ έζλνο, 

ελψ έζεζε σο ζηφρν ηεο ηελ γεσγξαθηθή ελζσκάησζε ζην ειιεληθφ θξάηνο ησλ ρψξσλ, 

φπνπ δνχζαλ Έιιελεο. 

     Σελ πνιηηηθή απηή εμππεξέηεζε θαη ε γισζζηθή πνιηηηθή ηνχ ειιεληθνχ θξάηνπο. 

Χο επίζεκε γιψζζα ηνχ ειιεληθνχ θξάηνπο θαζηεξψζεθε ε θαζαξεχνπζα, ε νπνία 

εμαξραΐζηεθε έληνλα θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνχ 19νπ αηψλα. Ζ επηινγή ηήο 

θαζαξεχνπζαο είρε ζαθέο ηδενινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ: θιήζεθε αθ' ελφο λα απνδείμεη 

ηελ θαηαγσγηθή ζπκκεηνρή ηνχ λενζχζηαηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ζην πνιηηηζκηθφ 

θεθάιαην ηήο αξραίαο ειιεληθήο θιεξνλνκηάο θαη αθ' εηέξνπ θιήζεθε λα ππεξθεξάζεη 

ηηο λενειιεληθέο δηαιέθηνπο θαη λα εμειηρζεί ζε θνηλή γιψζζα φισλ ησλ Διιήλσλ. ην 

πιαίζην απηφ, κεηαμχ άιισλ, ―θαζαξίδεηαη‖ ε γιψζζα απφ ηα ιατθά αθνκνησκέλα 

μελφγισζζα δάλεηα, αληηθαζίζηαληαη νη ιέμεηο ησλ πξνθνξηθψλ δηαιέθησλ απφ ην 

αξρατθφ ηζνδχλακφ ηνπο, δεκηνπξγνχληαη λέεο ιέμεηο κε αξρατθά ζηνηρεία θαη 

εμειιελίδνληαη επψλπκα. 

     Ζ αλαθνίλσζε απηή πξνζπαζεί, σο εθ ηνχηνπ, λα παξνπζηάζεη ηηο γισζζηθέο 

πξνζαξκνγέο ηήο θαζαξεχνπζαο ζηα δηάθνξα γισζζηθά επίπεδα, θαη αθνινχζσο λα 

ηεθκεξηψζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη πξνζαξκνγέο απηέο εμππεξέηεζαλ ηελ πνιηηηθή 

ηήο Μεγάιεο Ηδέαο. Ζ ηεθκεξίσζε ηήο εξεπλεηηθήο απηήο πξνζπάζεηαο βαζίδεηαη 

θπξίσο ζε πξσηνγελέο πιηθφ ηήο ελ ιφγσ πεξηφδνπ θαη δεπηεξεπφλησο ζε 

βηβιηνγξαθηθέο πεγέο. 
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 Παραγωγό και κατανϐηςη ερωτηματικών δομών ςτον ελληνικϐ  
αφαςικϐ λϐγο 

 

ΜΗΥΑΔΛΑ ΝΔΡΑΝΣΕΗΝΖ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην 

m_nerantzini@phil.uoa.gr 
 

Τπόβαζρο 

Γηαγισζζηθέο κειέηεο σο ζήκεξα θαηαδεηθλχνπλ ηελ ειιεηκκαηηθή ηθαλφηεηα 
αγξακκαηηθψλ αζζελψλ ζε πνιχπινθεο δνκέο, φπσο νη εξσηεκαηηθέο πξνηάζεηο 
κεξηθήο αγλνίαο, ηφζν θαηά ηελ παξαγσγή φζν θαη ζηελ θαηαλφεζή ηνπο (Thompson & 
Shapiro 1994. 1995, Avrutin 2000, Friedmann 2002, Ruigendijk, Kouwenberg & 
Friedmann 2004, Meulen, Bastiaanse & Rooryck 2005, Neuhaus & Penke 2008. κεηαμχ 
άιισλ). πγθεθξηκέλα, αζπκκεηξίεο έρνπλ παξαηεξεζεί α) ζε εξσηεκαηηθέο δνκέο 
νξίζκαηνο (πνηνο, ηη) ζε αληηδηαζηνιή κε εξσηεκαηηθέο δνκέο πξνζαξηήκαηνο (πφηε, 
πνχ), β) ζε εξσηεκαηηθέο δνκέο ππνθεηκέλνπ (πνηνο) ζε αληηπαξαβνιή κε εξσηεκαηηθέο 
δνκέο αληηθεηκέλνπ (πνηνλ) θαη γ) ζε κε αλαθνξηθέο (non-referential) εξσηεκαηηθέο 
δνκέο (π.ρ. πνηνο, πνηνλ) ζε αληηδηαζηνιή κε αλαθνξηθέο (referential) εξσηεκαηηθέο 
δνκέο (π.ρ. πνηνο καζεηήο, πνηνλ καζεηή). Σα παξαηεξνχκελα ειιείκκαηα έρνπλ 
εξκελεπηεί βάζεη δηαθφξσλ πξνζεγγίζεσλ (Friedmann & Grodzinsky 1997, Grodzinsky 
2000, Bastiaanse & von Zonneveld 2005, Avrutin 2000). Χζηφζν, ε έσο ζήκεξα έξεπλα 
ζηελ ειιεληθή αθαζία έρεη βαζηζηεί θπξίαξρα ζηελ απνηίκεζε παξαγσγήο 
εξσηεκαηηθψλ δνκψλ (Stavrakaki & Kouvava 2003, Fyndanis, Varlokosta & Tsapkini 
2007) κε εμαίξεζε ηελ κειέηε ησλ Fyndanis, Varlokosta & Tsapkini (2010). ηφρνο ηεο 
παξνχζαο κειέηεο είλαη λα πξνζζέζεη πεξηζζφηεξα δεδνκέλα θαη ζηηο δπν ηξνπηθφηεηεο 
κε απψηεξν ζθνπφ λα θαηαδείμεη ην ππνθείκελν πξνβιεκάησλ αγξακκαηηθψλ αζζελψλ. 

Μεζοδολογία 

πκκεηέρνληεο 

Οκάδα ειέγρνπ: 10 ελήιηθεο, ειηθίαο 19-58 εηψλ. 

Οκάδα αζζελψλ: 7 αγξακκαηηθνΐ αζζελείο, ειηθίαο 37-58 εηψλ, αξηζηεξφ αγγεηαθφ 

εγθεθαιηθφ επεηζφδην, δεμηά εκηπιεγία, post onset: 4 κήλεο - 3 ρξφληα 

Τιηθά 

Ζ   παξαγσγή   ησλ   εξσηεκαηηθψλ   δνκψλ   πξνθιήζεθε   κέζσ   κηαο   δνθηκαζίαο 

εθκαίεπζεο   εξσηεκαηηθψλ   δνκψλ,   ελψ   ε   θαηαλφεζε   κέζσ   κηαο   δνθηκαζίαο 

αληηζηνίρηζεο    εηθφλαο    θαη   πξφηαζεο   πνπ   παξνπζηάζηεθε   αθνπζηηθά   ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. ηε δνθηκαζία παξαγσγήο εθκαηεχηεθαλ ζπλνιηθά 40 πξνηάζεηο (20 

εξσηεκαηηθέο κε-αλαθνξηθέο δνκέο ππνθεηκέλνπ/αληηθεηκέλνπ θαη 20 εξσηεκαηηθέο 

αλαθνξηθέο     δνκέο     ππνθεηκέλνπ/αληηθεηκέλνπ).     ηε     δνθηκαζία     θαηαλφεζεο 

απνηηκήζεθαλ   ζπλνιηθά  60   πξνηάζεηο   (30   εξσηεκαηηθέο   κε-αλαθνξηθέο   δνκέο 

ππνθεηκέλνπ/ αληηθεηκέλνπ θαη 30 εξσηεκαηηθέο αλαθνξηθέο δνκέο ππνθεηκέλνπ / 

αληηθεηκέλνπ). 

σδήηεζε 

Πέξα απφ ηελ (αλακελφκελε) αλνκνηνγέλεηα πνπ παξαηεξήζεθε ζην δείγκα καο, ηα 

πξψηα απνηειέζκαηα άιινηε επηβεβαηψλνπλ θάπνηεο απφ ηηο αζπκκεηξίεο πνπ έρνπλ 

επηζεκαλζεί δηαγισζζηθά θαη άιινηε φρη. Σα απνηειέζκαηα ζα ζπδεηεζνχλ βάζεη ησλ 

πξνηεηλφκελσλ σο ηψξα λεπξνγισζζνινγηθψλ εξεπλψλ. 
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Η εφαρμογό του προτϑπου «Πρϐβλημα-Λϑςη» ςτισ ειςαγωγϋσ 
των ελληνικών ιατρικών ϊρθρων 

 

ΜΑΡΗΑ ΞΔΦΣΔΡΖ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

mariaxefteri@yahoo.gr 

 

θνπφο ηεο αλαθνίλσζεο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ θεηκελνγισζζηθήο 

έξεπλαο ζρεηηθά κε ην πξφηππν θεηκεληθήο νξγάλσζεο «Πξφβιεκα-Λχζε» θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζηηο εηζαγσγέο ειιεληθψλ ηαηξηθψλ εξεπλεηηθψλ άξζξσλ θαη βξαρεηψλ 

δεκνζηεχζεσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν απαγσγηθφ ζρήκα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο Winter 

(1977) θαη Hoey (1979, 1983, 2001) γηα λα αλαιπζεί ε δνκή ησλ θεηκέλσλ.  

ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν ηα ηαηξηθά 

εξεπλεηηθά άξζξα θαη νη βξαρείεο δεκνζηεχζεηο κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ βάζεη ηνπ 

ζπκβαηηθνχ απηνχ ξεηνξηθνχ πξνηχπνπ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ζπγθεθξηκέλα 

νξγαλσηηθά ζπζηαηηθά (Καηάζηαζε-Πξφβιεκα-Απάληεζε-Αμηνιφγεζε). Δηδηθά γηα ηα 

επηκέξνπο ζπζηαηηθά ηνπ πξνηχπνπ, κειεηάηαη ηφζν ην πνζνζηφ παξνπζίαο ή απνπζίαο 

ηνπο ζηηο εηζαγσγέο φζν θαη ε ζέζε θαη ε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο. Μειεηάηαη, 

επίζεο, ε αλάδξαζε ηνπ πξνηχπνπ θαη ζπγθεθξηκέλα πνηα είδε ηεο απαληνχλ 

(αιπζηδσηφ, ειηθνεηδέο ή πξννδεπηηθφ ζρήκα), ζε ηη ζπρλφηεηα θαη κε πνηνπο 

ζπλδπαζκνχο. Σέινο, δηεξεπλάηαη ε εκπινθή ησλ κεηερφλησλ ζην πξφηππν, θπξίσο δε ν 

ξφινο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ παξαπνκπψλ σο δεηθηψλ απφδνζήο ηνπο. 

Με βάζε ην ππφ κειέηε ζψκα θεηκέλσλ (18 εξεπλεηηθά άξζξα θαη 18 βξαρείεο 

δεκνζηεχζεηο κέζα απφ έλα αξθεηά κεγάιν corpus δεκνζηεχζεσλ επίζεκσλ πεξηνδηθψλ 

ηεο ειιεληθήο ηαηξηθήο θνηλφηεηαο φπσο Αξρεία Διιεληθήο Ηαηξηθήο, Αξρεία 

Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο, Διιεληθή Καξδηνινγηθή Δπηζεώξεζε, Διιεληθή Οπξνινγία, 

Διιεληθή Υεηξνπξγηθή, Πλεύκσλ), ππνδεηθλχεηαη φηη ην πξφηππν εθαξκφδεηαη ζην 

ζχλνιν ησλ εξεπλεηηθψλ άξζξσλ, ζε αληίζεζε κε ηηο βξαρείεο δεκνζηεχζεηο, φπνπ 

απαληά ιηγφηεξν ζπρλά. Ζ αλάδξαζε θαίλεηαη λα απνηειεί, επίζεο, ζπρλφ θαηλφκελν 

ζηα εξεπλεηηθά άξζξα, ζε αληίζεζε κε ηηο βξαρείεο δεκνζηεχζεηο, ελψ ν ξφινο ησλ 

παξαπνκπψλ απνδεηθλχεηαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ εκπινθή ησλ κεηερφλησλ ζην 

πξφηππν. 
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Κειμενογλωςςολογικό ανϊλυςη των γκρϊφιτι 
 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟΤ 
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Ζ εηθφλα ησλ ζχγρξνλσλ πφιεσλ ζε κεγάιν βαζκφ δηακνξθψλεηαη απφ ηελ εηθφλα ησλ 

πξνζφςεσλ ησλ θηεξίσλ, ζηνπο ηνίρνπο ησλ νπνίσλ απαληνχλ γξαπηά κελχκαηα, κε 

θνηλσληθφ, πνιηηηθφ ή άιιν πεξηερφκελν. Σα κελχκαηα απηά ζεσξνχληαη κέζν 

αθχπληζεο ζπλεηδήζεσλ, κεηάδνζεο εξσηηθψλ ή άιισλ κελπκάησλ ή, απφ άιινπο, 

θαηαζηξνθή αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη πνηληθά θνιάζηκε πξάμε. Σα ζπλζήκαηα ζηνπο 

ηνίρνπο ή γθξάθηηη έρνπλ ελδηαθέξνλ σο αληηθείκελν έξεπλαο, κεηαμχ άιισλ, γηα ηηο 

ζηξαηεγηθέο κε ηηο νπνίεο επηηπγράλνπλ ηελ πεξηεθηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζηε κεηάδνζε ηνπ κελχκαηνο, ηηο θνηλέο δνκέο πνπ πηζαλφλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ην 

ιεμηιφγηφ ηνπο.  

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία κειεηψληαη 214 γθξάθηηη, ηα νπνία 

θσηνγξαθήζεθαλ θαη κεηαγξάθηεθαλ, κε ζηφρν λα εληνπηζηνχλ νη δνκέο θαη ην 

ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζε απηά. Δξεπλάηαη επίζεο 

ην πξφζσπν ηνπ ξήκαηνο, νη ρξφλνη θαη νη εγθιίζεηο πνπ πξνηηκψληαη,  ηα ινγνπαίγληα 

θαη ε νκνηνθαηαιεμία θαη, ηέινο, ε ρξήζε ηεο αξγθφ θαη ηα νξζνγξαθηθά ιάζε. ηφρνο 

ηεο κειέηεο είλαη λα δείμεη πσο ηα γθξάθηηη ππαθνχνπλ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο, φζνλ αθνξά ζηε δνκή θαη ηε κνξθή ηνπο, αθφκε θη αλ 

εχθνια κπνξεί θαλείο λα πηζηέςεη ην αληίζεην ιφγσ ηεο άλαξρεο θχζεο ηνπο.  

 πγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα γθξάθηηη παξνπζηάδνπλ δνκή κε ξήκα, κε 

ζπρλφηεξεο ηηο δνκέο:  Τ + Ρ (ζπλδεηηθό) + ΚΑΣΖΓΟΡΟΤΜΔΝΟ  θαη (πξνζθώλεζε) + 

Ρ (ζε πξνζηαθηηθή) + Α. ηα γθξάθηηη ρσξίο ξήκα πξνηηκψληαη ζπγθεθξηκέλεο δνκέο, 

φπνπ ην ξήκα ελλνείηαη εχθνια. ζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ησλ ξεκάησλ, ζπάληα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε παξειζνληηθφ ρξφλν, αιιά ν ελεζηψηαο θαη ν κέιινληαο είλαη νη 

ρξφλνη πνπ εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα. Γθξάθηηη κε ξήκα ζε α‘ εληθφ βξέζεθαλ  ειάρηζηα, 

ελψ ηα πεξηζζφηεξα είλαη ζε γ‘ εληθφ. Πνιιέο απφ ηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα 

γθξάθηηη αλήθνπλ ζε θνηλέο ζεκαζηνινγηθέο νκάδεο, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο είλαη ην 

θξάηνο, ε αζηπλνκία, ε βία, ε εξγαζία, ηα λαξθσηηθά, ε αιιαγή, ελψ ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαη αξθεηέο ιέμεηο ηεο αξγθφ. Σέινο, γίλεηαη εκθαλέο πσο ηα ινγνπαίγληα θαη ε 

νκνηνθαηαιεμία ρξεζηκνπνηνχληαη ηδηαίηεξα ζπρλά απφ ηνπο ζπγγξαθείο ησλ γθξάθηηη, 

θάηη πνπ απνδεηθλχεη φηη είλαη πνιχ «γισζζηθά δεκηνπξγηθνί». 
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Παρεκβϊςεισ και ςυμβϊςεισ ςτην κατϊκτηςη παραγωγικών 
επιθημϊτων τησ Ελληνικόσ 

 

ΜΑΡΗΔΣΑ ΠΑΠΟΤΣΖ 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

marieta_papoutsi@yahoo.gr 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε αλαθνίλσζε ζα παξνπζηάζσ ηηο δεκηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο 

παξαγσγήο ιεμηινγίνπ κε βάζε ηα δεδνκέλα ελφο κνλφγισζζνπ παηδηνχ, 2;11, ζειπθνχ 

γέλνπο, κε Γ1 ηελ Διιεληθή. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ (εκεξνινγηαθέο ζεκεηψζεηο 

κεηαμχ ησλ 2;6 θαη 2;11) ζηεξίρζεθε ζηε θπζηθή παξαηήξεζε ηεο νκηιίαο ηνπ παηδηνχ 

(Καηή, 1992: 19). 

 Ζ παξαγσγή θαη ε ζχλζεζε (Σξηαληαθπιιίδεο, 1941, Αλαζηαζηάδε – 

πκεσλίδε, 1986: 93, Φηιηππάθε – Warburton, 1992: 85) νδεγνχλ ζε γξακκαηηθέο, 

αιιά θαη αληηγξακκαηηθέο παξαγσγέο (παξεθβάζεηο), νη νπνίεο θαηαδεηθλχνπλ φηη 

ζπγθεθξηκέλα παξαγσγηθά επηζήκαηα, ζε βάζεηο νπζηαζηηθψλ θαη ξεκάησλ, 

αλαδχνληαη βαζκηαία θαη ππεξγεληθεχνληαη. 

(1) Οπζηαζηηθά: *ςάρηεο, *επηζθέθηξα, *βαθηήξη, *θνκπνινγείν 

(2) Ρήκαηα: *κπιαλθίδσ, *πηπηιάδσ, *θνπξλάξσ, *καζεηαίλσ, *ηζνπιεζξεχσ 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ππνθνξηζκφο ζηελ Διιεληθή (Thomadaki, E., Stephany, 

U., 2007: 89 - 123) αλαδχεηαη ζε αξρηθφ ζηάδην θαη ζπζηεκαηνπνηείηαη [-αθνο, -νπιεο, 

-αθεο, -ηηζα, -νπια, -αθη]. Ζ ππεξγελίθεπζε, φκσο, έρεη, θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, σο 

απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή αληηγξακκαηηθψλ παξαδεηγκάησλ. 

(3) *πηηνπιίηζα, *επηδεζκάθη, *κψξαινο (κεγεζπληηθφ) 

 Σα δεδνκέλα ηνπ ππνθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο αλαδεηθλχνπλ, απφ ηε κία πιεπξά, 

ηελ αληίιεςε ηεο ππνθείκελεο νξγάλσζεο ησλ ζεκαζηψλ ηεο γιψζζαο (Καηή, 1992: 

43), θαη, απφ ηελ άιιε, ηελ αδπλακία εθαξκνγήο ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηζεκάησλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγία (Ράιιε, 2005: 

156) θαη ηε δηάθξηζε [+/- ιφγην] (Αλαζηαζηάδε – πκεσλίδε, 1997β: 167, 

Αλαζηαζηάδε – πκεσλίδε, Φιηάηνπξαο, 2004: 116). Ο ιφγνο ηνπ παηδηνχ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ αλαδπφκελεο θαηεγνξίεο -emergent categories- (Clark, E., 2001: 

380), κε ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν, βάζεη ησλ νπνίσλ νξγαλψλεη ηε γιψζζα. 

 Πξνθχπηεη, ινηπφλ, φηη ην παηδί ζρεκαηίδεη ιέμεηο, πνπ δνκηθά ζπκθσλνχλ κε ην 

κνξθνινγηθφ κεραληζκφ ηεο γιψζζαο (Ράιιε, 2005: 80). Αμίδεη, σζηφζν, λα ζεκεησζεί 

φηη ζε απηή ηελ ειηθία δελ έρεη αθφκα θαηαθηήζεη πιήξσο ηηο πξαγκαηνινγηθέο 

ζπκβάζεηο (4) (Tomasello, M., E. Bates, 2001: 1) θαη είλαη δήηεκα πξνο δηεξεχλεζε αλ 

ε θαηάθηεζε ηεο κνξθνινγίαο ζηε κεηξηθή γιψζζα έρεη θάπνην θνηλφ ζεκείν 

αλαθνξάο κε ηελ πξαγκαηνινγηθή θαηάθηεζε.  

(4) Υ: –Ση ζα γίλεηο φηαλ κεγαιψζεηο; 

      Δ: - Παηδάθη ζα γίλσ φηαλ κεγαιψζσ!(Υ: ελήιηθαο, Δ: ην παηδί ηεο έξεπλαο) 

 

Βηβληογραθία 
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Αλαζηαζηάδε – πκεσλίδε, Ά., Α. Φιηάηνπξαο. 2004. Ζ δηάθξηζε [ιφγην] θαη [ιατθφ] 

ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. Οξηζκφο θαη Σαμηλφκεζε. Πξαθηηθά ηνπ 6
νπ
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Γλωςςικϊ λϊθη ςε λεξικϋσ μονϊδεσ με λϐγια κλόςη: Η περύπτωςη 
των επιθϋτων ςε –ησ, -ησ, -εσ 

 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΑΒΒΗΓΟΤ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

psavvidou@phil.uoa.gr 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ρξήζεο ησλ ηξηγελψλ θαη 

δηθαηάιεθησλ επηζέησλ ζε -εο, -εο, -εο (π.ρ. ν/ ε δηεζλήο, ην δηεζλέο) ζηε Νέα Διιεληθή 

θαη εηδηθφηεξα ε κειέηε ησλ «ιαζψλ» πνπ απαληνχλ ζηελ θιίζε ηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, επηρεηξείηαη λα πξνζδηνξηζηεί ε θχζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απνθιίζεσλ, 

ψζηε λα εξκελεπζνχλ ηα αίηηά ηνπο.  

Αξρηθά επηρεηξείηαη ε ιεμηθνινγηθή κειέηε ησλ επηζέησλ, ε νπνία επηζεκαίλεη φηη 

ε ζπγθεθξηκέλε ηάμε δηαθξίλεηαη απφ εηεξνγέλεηα, θαζψο ζε απηή αλήθνπλ επίζεηα 

ηφζν ηνπ γεληθνχ φζν θαη ηνπ εηδηθνχ ιεμηινγίνπ. Σα επίζεηα ηνπ γεληθνχ ιεμηινγίνπ 

δηαθξίλνληαη πεξαηηέξσ ζε ιφγηα, ζχκθσλα κε ην ρξεζηηθφ θξηηήξην, θαη πθνινγηθά 

νπδέηεξα. Δπίζεο, νξηζκέλα έρνπλ ζεκαζηνινγηθά ηζνδχλακνπο ηχπνπο πνπ δελ 

αλήθνπλ ζηελ ππφ εμέηαζε ηάμε, ελψ άιια φρη. ηε ζπλέρεηα, κειεηάηαη ε εηθφλα πνπ 

παξνπζηάδνπλ ζηε γισζζηθή ρξήζε ηα επίζεηα απηά κε ζηφρν λα δηεξεπλεζεί θαηά 

πφζν ε εκθάληζε ιαζψλ ζηελ θιίζε ηνπο επεξεάδεηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

επηζεκάλζεθαλ αλσηέξσ. Ο ζηφρνο απηφο επηηπγράλεηαη κε ηε κειέηε ζπγθεθξηκέλσλ 

επηζέησλ, πνπ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, ζε απζεληηθά 

γισζζηθά δεδνκέλα. Σα δεδνκέλα πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηνλ παγθφζκην ηζηφ, ελψ νη 

ίδηνη γισζζηθνί ηχπνη κειεηψληαη θαη ζην ψκα Διιεληθψλ Κεηκέλσλ (ΔΚ). Παξά ηα 

κεηνλεθηήκαηα πνπ έρεη ν παγθφζκηνο ηζηφο σο πεγή δεδνκέλσλ, απνηειεί έλα ηεξάζηην 

ζψκα γισζζηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη ζηε κειέηε ηεο γισζζηθήο 

ρξήζεο, εάλ ιεθζνχλ ππφςε νη πεξηνξηζκνί ηνπ (βι. Kilgariff & Grefenstette 2008). 

Σα επξήκαηα επηζεκαίλνπλ ζε πνηνπο γξακκαηηθνχο ηχπνπο εκθαλίδνληαη 

απνθιίζεηο θαη θαηά πφζν ν βαζκφο εκθάληζεο «ιαζψλ» ζρεηίδεηαη κε ην ραξαθηήξα 

θάζε επηζέηνπ. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε 

«ιαζψλ» ζηελ θιίζε ησλ επηζέησλ απηψλ επηηξέπεη ηε δηεξεχλεζε ηεο θχζεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ απνθιίζεσλ, ε νπνία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, θαζψο ηα αίηηα ζηα 

νπνία νθείιεηαη έλα γισζζηθφ «ιάζνο» κπνξνχλ λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην θαηά 

πφζν απηφ είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζην κέιινλ ζε γισζζηθή αιιαγή. 

 

Βηβληογραθία 
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Κριτικό ανϊλυςη λϐγου ςε δημοςιογραφικϊ κεύμενα που 
προωθοϑν κοινωνικϋσ ανιςϐτητεσ 

     

ΓΖΜΖΣΡΑ ΔΡΑΚΗΧΣΖ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

dimser21@hotmail.com 

 

Ζ Κξηηηθή Αλάιπζε Λφγνπ (ΚΑΛ) απνηειεί κηα δηεπηζηεκνληθή ζεσξία θαη κέζνδν, 

πνπ ζηνρεχεη ζηελ αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θεηκέλσλ εληφο ησλ θνηλσληθν-

πνιηηηζκηθψλ ηνπο ζπκθξαδνκέλσλ. Αληηθείκελφ ηεο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

(αλα)παξάγεηαη ε εμνπζία θαη ε αληζφηεηα κέζσ ηεο γιψζζαο, ε νπνία εμεηάδεηαη σο 

θνηλσληθφ-ζεκεησηηθφ ζχζηεκα θαη κέζν θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ. Σα ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ξαηζηζκφ θαη ηε κεηαλάζηεπζε θαη αθνξνχλ ζηελ αλαπαξαγσγή 

πξνθαηαιήςεσλ θαη ζηεξενηχπσλ ζην δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν είλαη απφ ηα πην πξνζθηιή 

ηεο ζεσξίαο απηήο.  

ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε ζα εμεηαζηεί πψο νη ιεμηθνγξακκαηηθέο επηινγέο ζε 

θείκελα ηεο ειιεληθήο δεκνζηνγξαθίαο κπνξνχλ λα αλαπαξαγάγνπλ θαη λα 

πξνσζήζνπλ θνηλσληθά θαηλφκελα, ππφ ην πξίζκα ηεο Κξηηηθήο Αλάιπζεο Λφγνπ θαη 

θπξίσο ηεο ζεσξίαο ηνπ van Dijk (1989, 1991). ηφρνο είλαη λα κειεηεζεί: α) πνηα 

ιεμηθνγξακκαηηθά ζηνηρεία (π.ρ. ελεξγεηηθή-παζεηηθή ζχληαμε, επηινγέο πξνζψπσλ, 

νλνκαηνπνίεζε, νπζηαζηηθά-θειχθε) απαληνχλ ζε έλα ξαηζηζηηθφ θείκελν ηεο έληππεο 

ειιεληθήο δεκνζηνγξαθίαο, β) αλ  ηα ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα θαλεξψζνπλ ηελ 

ηδενινγία ηνπ ζπγγξαθέα θαη λα νδεγήζνπλ ζηε δηακφξθσζε πηπρψλ ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, θαη γ) ε δνκή θαη ην πιεξνθνξηαθφ θνξηίν ηνπ θεηκέλνπ. 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο αλάιπζεο ππνδεηθλχνπλ φηη ε επηινγή ησλ 

ιεμηθνγξακκαηηθψλ ζηνηρείσλ παίδεη πξσηεχνληα ξφιν ζηελ (αλα)παξαγσγή 

θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. ηελ ελεξγεηηθή θσλή παξαηεξείηαη πξνβνιή ησλ αξλεηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο έμσ νκάδαο (κεηνλφηεηα), ελψ ηνλίδνληαη ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

έζσ νκάδαο (πιεηνλφηεηα). Με ηε ρξήζε παζεηηθήο ζχληαμεο κεηξηάδνληαη νη 

αξλεηηθέο πξάμεηο ηεο δεχηεξεο, ελψ ε κεηνλφηεηα ζπάληα εκθαλίδεηαη ζε ζέζε δξάζηε. 

Δπίζεο, δηαπηζηψλεηαη ζπλήζσο ε ρξήζε ηνπ α‘ πιεζπληηθνχ πξνζψπνπ ησλ ξεκάησλ 

(ζπαληφηεξα ηνπ γ‘ εληθνχ), αιιά θαη ηνπ α‘ πξνζψπνπ ηεο πξνζσπηθήο θαη θηεηηθήο 

αλησλπκίαο, πξνθεηκέλνπ λα δεισζεί ε νκάδα ηεο πιεηνλφηεηαο (ζεηηθή απην-

παξνπζίαζε), ζε αληίζεζε κε ην γ‘ πξφζσπν, πνπ δειψλεη ηνπο μέλνπο (αξλεηηθή 

παξνπζίαζε ησλ «άιισλ»). Ζ παξνπζία νπζηαζηηθψλ-θειπθψλ, φπσο πξόβιεκα, 

δήηεκα, γεγνλόο, θαηλόκελν θ.ά., ηαπηίδεηαη κε αξλεηηθέο ζπλππνδειψζεηο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ έμσ νκάδα, ελψ, σο πξνο ην πιεξνθνξηαθφ θνξηίν ησλ θεηκέλσλ, παξαηίζεληαη 

πνιιέο ιεπηνκέξεηεο γηα αξλεηηθέο πξάμεηο ησλ κεηνλνηήησλ θαη πνιχ ιηγφηεξεο γηα 

εμίζνπ αξλεηηθέο πξάμεηο ησλ κειψλ ηεο έζσ νκάδαο. 
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Ανατροπό και αναπροςδιοριςμϐσ των γνωςιακών ςχημϊτων 
ςτην πούηςη του Οδυςςϋα Ελϑτη 

 

ΡΖΓΟΤΛΑ ΗΑΠΛΑΟΤΡΑ-ΚΑΡΑΓΚΟΤΝΖ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

rigoula12@hotmail.com 

 

Ζ εξγαζία πνπ ζθνπεχσ λα παξνπζηάζσ ζηα πιαίζηα ηεο 6
εο

 πλάληεζεο 

Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ, απνηειεί κέξνο ηεο 

πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο, ηελ νπνία εθπφλεζα θαηά ηηο πξνπηπρηαθέο κνπ ζπνπδέο ζην 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Ζ ελ ιφγσ εξγαζία ζπληζηά κηα γλσζηαθή πξνζέγγηζε ηεο 

πνίεζεο ηνπ Οδ. Διχηε, ε νπνία βαζίδεηαη ζηε Θεσξία ησλ Γλσζηαθψλ ρεκάησλ 

(Schema Theory). ηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ ζεσξίαο αλαδεηνχληαη θαη ζρνιηάδνληαη 

νη αλαηξνπέο θαη ν αλαπξνζδηνξηζκφο ησλ γλσζηαθψλ ζρεκάησλ (schemata) ζην 

πνηεηηθφ έξγν ηνπ Διχηε, πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπηνχλ θαη λα ζπδεηεζνχλ γλσζηέο θαη 

άγλσζηεο πηπρέο ηεο πνίεζεο ηνπ Διχηε, ππφ ην πξίζκα ηεο Γλσζηηθήο Γισζζνινγίαο. 

Σν ζψκα θεηκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πξνέξρεηαη απφ ηνλ ζπγθεληξσηηθφ ηφκν 

«Πνίεζε» (Διχηεο, 2005) πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πνηεηηθέο ζπιινγέο ηνπ Διχηε. Ζ 

αλάιπζε ησλ πνηεκάησλ πνπ επηρεηξείηαη ιακβάλεη ππφςε ηεο θαη αμηνπνηεί 

δεκηνπξγηθά θάπνηεο βαζηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ γλσζηαθνχ κνληέινπ ησλ Schank θαη 

Abelson (1977), ηηο νπνίεο εηζεγήζεθε θαη εθάξκνζε ν Cook πξνθεηκέλνπ γηα ηελ 

επεμεξγαζία ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, βαζηθφ ππφβαζξν ηεο 

εξγαζίαο απνηειεί ε Θεσξία ηεο Απφθιηζεο ηνπ Λφγνπ (theory of discourse deviation) 

ηνπ Cook (1994). χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ζεσξία, ε ινγνηερληθφηεηα ησλ θεηκέλσλ 

πξνθχπηεη φηαλ δηάθνξεο απνθιίζεηο ζην επίπεδν ηεο γιψζζαο θαη ηνπ θεηκέλνπ ζέζνπλ 

ππφ ακθηζβήηεζε ηα γλσζηαθά ζρήκαηα ηνπ αλαγλψζηε –αναηροπή ησλ γλσζηαθψλ 

ζρεκάησλ (schema disruption)- θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή απηψλ ησλ 

ζρεκάησλ –ανανέωζε ησλ γλσζηαθψλ ζρεκάησλ (schema refreshment). ηα πιαίζηα 

ηεο παξνχζαο κειέηεο, εληνπίδνληαη θαη ζρνιηάδνληαη νη αλαηξνπέο θαη νη απνθιίζεηο  

πνπ ζεκεηψλνληαη ζηα ζρήκαηα ηνπ θαηψηεξνπ επηπέδνπ, δειαδή ζηα ‗γλσζηαθά 

ζρήκαηα γηα ηνλ θφζκν‘ (world schemata), ζηα ‗ζρήκαηα θεηκέλνπ‘ (text schemata) 

θαζψο θαη ζηα ‗γισζζηθά ζρήκαηα‘ (language schemata). 

Ζ πξσηνηππία θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο παξνχζαο κειέηεο ζπλίζηαηαη ζην φηη επηρεηξεί λα 

θσηίζεη ην έξγν ηνπ πνιπδηαβαζκέλνπ θαη πνιπζπδεηεκέλνπ λνκπειίζηα πνηεηή απφ 

κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή θαη αλαλεσηηθή ζθνπηά, δειαδή ππφ ην πξίζκα ηεο Γλσζηηθήο 

Γισζζνινγίαο (Cognitive Linguistics). Ζ εθαξκνγή γλσζηηθψλ ζεσξηψλ ζηελ κειέηε 

θαη ηελ αλάιπζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, ε νπνία απνηειεί θνηλή πξαθηηθή ζε 

παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ (βι. Semino 1997), θεξδίδεη έδαθνο ζηελ Διιάδα κφιηο 

ηα ηειεπηαία ρξφληα. χκθσλα κε ηα φζα γλσξίδσ, ε παξνχζα εξγαζία απνηειεί κία 

απφ ηηο πξψηεο γλσζηηθέο αλαιχζεηο ειιεληθψλ ινγνηερληθψλ έξγσλ. 
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Η φωνητικό ων ηπειρώτικων ιδιωμϊτων με βϊςη το λεξικϐ «Σα 
γλωςςικϊ ιδιώματα τησ Ηπεύρου» του Ευϊγγελου Μπϐγκα. 

 

ΖΡΧ ΣΕΗΜΑ 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

htzima@hotmail.com 

 

ε απηή ηελ εξγαζία επηρεηξείηαη κηα πξνζπάζεηα πεξηγξαθήο θαη αλάιπζεο ηεο 

θσλεηηθήο ησλ Ζπεηξσηηθψλ ηδησκάησλ κε βάζε ην δίηνκν ιεμηθφ «Σα γισζζηθά 

ηδηψκαηα ηεο Ζπείξνπ» ηνπ Δπάγγεινπ Μπφγθα. Πξαγκαηνπνηνχληαη νη εμήο 

δηεξγαζίεο: έρνληαο ζηε δηάζεζή καο έλα πιήζνο θσλεηηθψλ θαηλνκέλσλ γηα ηα 

θσλήεληα θαη ηα ζχκθσλα (θψθσζε, απνβνιή, έθθξνπζε, αθαίξεζε, αθνκνίσζε, 

αλνκνίσζε θηι), επηρεηξείηαη κηα ηαμηλφκεζε ησλ ιέμεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα 

ηδηψκαηα ηεο Ζπείξνπ κε βάζε απηά ηα θσλεηηθά θαηλφκελα. Με άιια ιφγηα, κειεηάκε 

ηελ θάζε ιέμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιεμηθνχ (ζπλνιηθά πάλσ απφ 10.000 ιέμεηο) θαη 

αλάινγα κε ην θσλεηηθφ θαηλφκελν πνπ πθίζηαηαη ε θαζεκηά, θαηαηάζζεηαη αλαιφγσο. 

Αξρηθά μεθηλάκε κε ηελ εηθαζία φηη, επεηδή ε Ήπεηξνο γεσγξαθηθά βξίζθεηαη ζην 

βφξεην ηκήκα ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ, ηα γισζζηθά ηδηψκαηά ηεο ππάγνληαη ζηα βφξεηα 

ηδηψκαηα, ζπλεπψο εκθαλίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά βφξεηνπ θσλεεληηζκνχ. Ζ αξρηθή απηή 

ππφζεζε δελ επαιεζεχηεθε, αθνχ ε θσλεηηθή ησλ Ζπεηξσηηθψλ ηδησκάησλ δελ 

παξνπζηάδεηαη εληαία ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ Ζπεηξσηηθνχ ρψξνπ πνπ έρνπκε ζηε 

δηάζεζή καο. Κάπνηεο πεξηνρέο εκθαλίδνπλ φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βφξεηνπ 

θσλεεληηζκνχ (θψθσζε θαη απνβνιή), ελψ θάπνηεο άιιεο δηαζέηνπλ ραξαθηεξηζηηθά 

λφηηνπ (απνπζία θψθσζεο θαη απνβνιήο) θαη εκηβφξεηνπ (είηε θψθσζε είηε απνβνιή) 

θσλεεληηζκνχ. πγθεθξηκέλα ην ηδίσκα ησλ πεξηνρψλ ησλ Ησαλλίλσλ, ηνπ Εαγνξίνπ, 

ησλ Κνπξεληνρσξίσλ, ησλ ρσξηψλ ηεο Γσδψλεο, ησλ Λαθθνρσξίσλ, ησλ 

Καηζαλνρσξίσλ, ηεο πεξηνρήο ηνπ Μεηζφβνπ, ησλ Σδνπκέξθσλ θαη ηεο Άξηαο 

ραξαθηεξίδεηαη σο βόρεηο. Οη πεξηνρέο ηεο Κφληηζαο (Βνχξκπηαλε, Ππξζφγηαλλε) 

εκθαλίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά εμηβόρεηοσ ηδηψκαηνο θαη νη πεξηνρέο ηεο Υηκάξαο, ηεο 

Θεζπξσηίαο θαη ηεο Κφληηζαο παξνπζηάδνπλ θσλεηηθά θαηλφκελα πνπ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ νοηίων ηδησκάησλ. ε κηα επνρή φπνπ νη δηάιεθηνη θαη ηα 

ηδηψκαηα ηείλνπλ λα εθιείςνπλ απφ ηελ επίδξαζε ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο, ηελ ηάζε 

απινπνίεζεο ηεο γιψζζαο θπξίσο απφ ηνπο λένπο, αιιά θαη απφ ην θαηλφκελν ηεο 

αζηπθηιίαο, ε θαηαγξαθή ηεο θσλεηηθήο θαη ε γεληθφηεξε επηζηεκνληθή κειέηε ησλ 

Ζπεηξσηηθψλ ηδησκάησλ απνηειεί κηα άθξσο ελδηαθέξνπζα κειέηε. Σα Ζπεηξσηηθά 

ηδηψκαηα αξγά ή γξήγνξα ζα πάςνπλ λα ππάξρνπλ, αθνχ απηνί πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ 

είλαη πιένλ νη ειηθησκέλνη θάηνηθνη ησλ ρσξηψλ ηεο Ζπείξνπ, ελψ νη λεφηεξεο γεληέο 

είηε ηα ρξεζηκνπνηνχλ ειάρηζηα, είηε δελ ηα γλσξίδνπλ θαζφινπ. Απφ θάζε άπνςε 

ινηπφλ αμίδεη λα κειεηεζνχλ φζν είλαη αθφκα ζε ρξήζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:htzima@hotmail.com


 

 46 

Ρυθμιςτικού κανϐνεσ και χρόςη τησ γλώςςασ: Σο παρϊδειγμα 
του ζεϑγουσ καταρχϊσ-καταρχόν ςτα δεδομϋνα του ΕΚ 

 

ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΔΡΔ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

nickts1@yahoo.gr 

 

Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε κειεηά ηηο ζεκαζίεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία θαηαξράο 

θαη θαηαξρήλ φπσο απηέο απνηππψλνληαη ζε έλα ειεθηξνληθφ ζψκα θεηκέλσλ ζε 

αληηπαξαβνιή κε ηελ παξνπζίαζή ηνπο απφ ηα ιεμηθά Μπακπηληψηε (2002), 

Σξηαληαθπιιίδε θαη Σεγφπνπινπ-Φπηξάθε (1997). ηφρνο ηεο κειέηεο είλαη λα ειέγμεη 

αλ νη πξνηεηλφκελεο ζεκαζίεο ησλ ιεμηθψλ αλαπαξηζηνχλ ηε ρξήζε ηνπο ζηε γισζζηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, φπσο επίζεο θαη λα αλαθαιχςεη ηηο ζεκαζηνινγηθέο δηαθνξέο ησλ δχν 

ζηνηρείσλ. Αθφκε επηρεηξείηαη λα ειεγρζεί ην θαηά πφζνλ ηα δχν ιήκκαηα ελέρνπλ ηε 

ιεηηνπξγία δείθηε ιφγνπ. Πεγή άληιεζεο ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ππήξμε ην ψκα 

Διιεληθψλ Κεηκέλσλ (ΔΚ). Σα δεδνκέλα κειεηήζεθαλ αξρηθά σο πξνο ηε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ηνπο ζηα δηάθνξα θεηκεληθά είδε θαη ζηνλ πξνθνξηθφ ή γξαπηφ ηξφπν. 

Αθνινχζεζε πνηνηηθή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ, θαζψο εξεπλήζεθε ε ζεκαζία φπσο 

απηή εμήρζε απφ ηε κειέηε ησλ δεδνκέλσλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Σα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο θαηέδεημαλ φηη ηα θαηαξρήλ θαη θαηαξράο εκθαλίδνπλ πνηθηιία 

ζεκαζηψλ, πνπ ελ πνιινίο είλαη θνηλέο γηα ηα δχν ζηνηρεία. Ζ ιεηηνπξγία ησλ ιεκκάησλ 

σο δεηθηψλ ιφγνπ απνδείρηεθε πξνεμάξρνπζα, αθνχ ππήξμε ε ζπρλφηεξα 

εκθαληδφκελε. Δπηπιένλ, αλαθαιχθζεθε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο θεηκεληθήο ιεηηνπξγίαο 

θαη ηεο θαηαλνκήο ηνπ ζηνηρείνπ ζηελ πξφηαζε. Σέινο, παξαηεξήζεθε ζαθήο 

αιιειεμάξηεζε ηεο πξνηίκεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζεκαζηψλ ησλ ζηνηρείσλ κε ηα 

θεηκεληθά είδε θαη ηνλ ηξφπν. Βάζεη ησλ παξαπάλσ επξεκάησλ είλαη θαλεξή ε 

αζζπκεηξία κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο ρξήζεο ησλ ζηνηρείσλ ζηε γιψζζα θαη ηεο 

ιεμηθνγξαθηθήο ηνπο παξνπζίαζεο. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε πξνεγνχκελεο 

έξεπλεο ((Γνχηζνο θ.α, 1995, Υξήζηνπ, 2003) θαηαδεηθλχεη κηα γεληθφηεξε αδπλακία 

ησλ ιεμηθψλ λα απνηππψζνπλ ηελ εηθφλα ηεο γιψζζαο κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή 

αθξίβεηα θαη θαλεξψλεη ηελ αλάγθε αλαδηάξζξσζεο ηεο ιεμηθνγξαθηθήο πξαθηηθήο 

ζηελ Διιάδα. Ζ αμηνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζσκάησλ θεηκέλσλ ζα κπνξνχζε λα 

παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, επηθέξνληαο πνιιαπιά νθέιε. 
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Σα «λϊθη» των πλεοναςτικών ςχηματιςμών ςε ςώματα 
κειμϋνων 

 

ΜΑΡΗΑ ΦΤΡΟΓΔΝΖ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

maryfyrogeni@yahoo.gr 

 

Έλα απφ ηα θαηλφκελα ηεο γιψζζαο πνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ είλαη νη 

πιενλαζηηθνί ζρεκαηηζκνί, πνπ πεξηιακβάλνπλ δχν ζηνηρεία κε ηελ ίδηα ιεηηνπξγία ζε 

κηα θξάζε. πλήζσο νη πιενλαζηηθνί ζρεκαηηζκνί εμππεξεηνχλ δηάθνξνπο ξεηνξηθνχο 

ζθνπνχο, φπσο ε έκθαζε θαη ε εθθξαζηηθφηεηα, θαη ηείλνπλ λα εληάζζνληαη θαλνληθά 

ζην ιεμηιφγην κηαο γιψζζαο. χκθσλα κε ηε ξπζκηζηηθή γξακκαηηθή, νη εθθξάζεηο 

απηέο απνηεινχλ ιαλζαζκέλεο ρξήζεηο πνπ πξέπεη λα δηνξζψλνληαη, ζε αληίζεζε κε ηελ 

πεξηγξαθηθή γξακκαηηθή, ε νπνία ηηο αληηκεησπίδεη σο ελαιιαθηηθέο δνκέο πνπ 

απνηεινχλ ελδείμεηο γισζζηθήο αιιαγήο.  

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε νξηζκέλσλ πιενλαζηηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ ηεο Διιεληθήο ζε κηα πξνζπάζεηα λα δνζεί απάληεζε ζην εξψηεκα αλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο θπζηθνχο νκηιεηέο ηεο γιψζζαο ή απνθεχγνληαη σο 

ιαλζαζκέλνη, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο/ππνδείμεηο ηεο ξπζκηζηηθήο γξακκαηηθήο. Γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ζπκθξαζηηθνί πίλαθεο ηνπ 

ψκαηνο Διιεληθψλ Κεηκέλσλ (ΔΚ) θαη ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο Google. 

Δηδηθφηεξα, κειεηήζεθε ε γεληθή ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πιενλαζκψλ κε βάζε ην 

ΔΚ θαη ην Google, θαζψο θαη ε ζπρλφηεηά ηνπο ζηα δηάθνξα ππν-ζψκαηα ηνπ ΔΚ. 

Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη φινη νη πιενλαζηηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

νλνκαηηθή θξάζε πιαίζην (κέζα ζην/ζε πιαίζην, κέζα ζηα/ζε πιαίζηα, κέζα από ην 

πιαίζην, κέζα από ηα πιαίζηα, εληόο ηνπ πιαηζίνπ θαη εληόο ησλ πιαηζίσλ) θαη ζηε 

ζπλέρεηα κειεηψληαη θξάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ επίξξεκα (πεξηζηξέθεηαη γύξσ, 

εηζέξρεηαη κέζα, εληάζζεηαη κέζα, πεξηέρεη κέζα, πιεζηάδεη θνληά, θαη μαλαεπαλέξρεηαη) 

θαη νη ππφινηπεο εθθξάζεηο πνπ κειεηήζεθαλ (πην νινθιεξσκέλνο, πην πνιύηηκνο, άξα 

ινηπόλ, από αλέθαζελ/απαλέθαζελ, επηηόπηα απηνςία θαη ρεηξνπέδεο ζηα ρέξηα).  

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ππνδεηθλχνπλ φηη πνιινί θπζηθνί νκηιεηέο πξνζθεχγνπλ ζηε 

ρξήζε πιενλαζκψλ, παξαβιέπνληαο ηηο ππνδείμεηο ηεο ξπζκηζηηθήο γξακκαηηθήο. Έηζη, 

ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε ζσκάησλ θεηκέλσλ, φπσο ην ΔΚ θαη ε 

κεραλή αλαδήηεζεο Google, κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο πξαγκαηηθήο 

γισζζηθήο ρξήζεο ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ απφιπηε θαη άθακπηε ζηάζε φζσλ 

θαηαδηθάδνπλ ηηο αιιαγέο ζηε γιψζζα θάλνληαο ιφγν γηα θζνξά θαη παξαθκή. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πεξηνξίδεηαη ζε έλα κηθξφ αξηζκφ πιενλαζηηθψλ εθθξάζεσλ. 

Χζηφζν, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη αθνξκή γηα επέθηαζε ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο κε ηε 

κειέηε πεξηζζφηεξσλ ζρεκαηηζκψλ κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή γεληθεχζηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ. 
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γλώςςασ με την ελληνικό γλώςςα 

 
ΔΛΔΝΖ-ΚΛΔΛΗΑ ΥΑΨΜΔΛΖ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

elenahaimeli@yahoo.com 

 

Ζ παξνχζα κειέηε είλαη κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ηεο γξακκαηηθήο ηεο Αιβαληθήο 

γιψζζαο. Οη αιιαγέο ζηελ γξακκαηηθή είλαη πνιιέο θπξίσο κεηά ην 1990 φπνπ απφ έλα 

πιήξεο απνκνλσκέλν θξάηνο (ιφγσ ηνπ Enver Hoxha) βξίζθεηαη ζηηο επηξξνή ησλ 

δηάθνξσλ ινηπψλ εμειίμεσλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα θξάηε ηεο Δπξψπεο. Χο γιψζζα 

απνηειεί μερσξηζηφ παξαθιάδη ηεο Ηλδνεπξσπατθήο νηθνγέλεηαο γισζζψλ φπσο θαη ε 

Διιεληθή γιψζζα. Μέρξη θαη ην 1908 ππήξραλ ζηελ νπζία δπν γιψζζεο (ηφζθηθα θαη 

γθέγθηθα) ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηνλ γξαπηφ θαη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη φρη δπν 

δηάιεθηνη πνπ ππνρξεσηηθά ελνπνηήζεθαλ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα εληαία γιψζζα.  Ζ 

θαζηέξσζε, φκσο, ηνπ θνηλνχ αιθαβήηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1972. Ζ γιψζζα πνπ 

νκηιείηαη ζήκεξα έρεη ηελ απφδνζε: dialect-gjuhe standarte, (Shkurtaj,2005). 

Καη νη δπν γιψζζεο έρνπλ ειεχζεξε ζεηξά φξσλ κε θαλνληθή ηελ Τ.Ρ.Α. γηα ηελ 

ειιεληθή (Φηιιηππάθε, 

ππξφπνπινο,Αιεμηάδνπ,Αλαγλσζηνπνχινπ,Λαζθαξάηνπ,Κνηδφγινπ,Γεσξγηαθέληεο. 

θ.ά.) ελψ γηα ηελ αιβαληθή (Kallulli, Skhurtaj, Iatridou, among others). 

Α. Αιβαληθή 

 

 Agimi i hëngri të gjithë portokallët. (Τ.Ρ.Α.) 

 Agimi të gjithë portokallët i hëngri. (Τ.Α.Ρ.) 

 Të gjithë portokallët i hëngri Agimi. (Α.Ρ.Τ.) 

 Të gjithë portokallët Agimi i hëngri. (Α.Τ.Ρ.) 

 I hëngri Agimi të gjithë portokallët. (Ρ.Τ.Α.) 

  

Β. Διιεληθή 

 

 Ο Άγγεινο ιχλεη ηελ άζθεζε. 

 Ο Άγγεινο ηελ άζθεζε ιχλεη. 

 Σελ άζθεζε ιχλεη ν Άγγεινο. 

 Σελ άζθεζε ν Άγγεινο ιχλεη. 

 Λχλεη ν Άγγεινο ηελ άζθεζε. 

 

Διιείςεη ζπγθξηηηθψλ ή αληηπαξαβνιηθψλ κειεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ Διιεληθή 

γιψζζα ε παξνχζα εξγαζία εληάζζεηαη ζε έλα αλνηθηφ πεδίν έξεπλαο ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ γηα ηνλ ηνκέα ηεο Θεσξεηηθήο Γισζζνινγίαο φζν θαη ηνλ ηνκέα ηεο 

Δθαξκνζκέλεο Γισζζνινγίαο. 
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Typology and aspects of clitics in Modern Greek 
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Clitics constitute one of the most important but also problematic groups of elements in 

all languages that possess them. This paper addresses the issue of Clitics mainly in 

Modern Greek from a theoretical point of view, as its main goal is to provide a more 

complete but also concise understanding of their underlying -and unstressed in previous 

bibliography- variety, typology and characteristics. The structure of the paper follows 

the typical order found in academic texts, starting with an introduction followed by 

discussion and conclusion. In the introduction, the researcher attempts to define and 

describe the category of Clitics universally based on previous bibliography, mainly 

Zwicky (1997)
1
 and Aikhenvald (2002). Thus Clitics are treated as an imbetween 

category, which combines semantic clarity with phonetic dependence. Following the 

introduction, the discussion part features a typology, i.e. a list of Clitic elements traced 

in several grammatical categories of Greek, identified as such on the theoretical basis 

(criteria) of the introduction. This list includes not only pronominals, but also articles, 

prepositions, conjuctions, even cliticized forms of the verb ‗to be‘ and other ‗small 

word‘ elements. The second part of the discussion focuses on pronominal Greek Clitics, 

as it attempts to trace and compare clitic properties described in Kayne (1975)
2
 in Greek 

and Albanian pronominal Clitics. Furthermore, the paper addresses known syntactic 

irregularities of Clitics, such as the clause-mate restriction, clitic doubling and clitic 

climbing, checking whether and to what extent those are present in Greek. In its 

conclusion, the paper underlines the great variety of grammatical elements that seem to 

behave as Clitics in Greek, and focuses on the fact that pronominal Clitics in Greek (and 

Albanian) seem to share the same properties with their French counterparts, justifying 

Kayne‘s quasi-universal description of properties. 
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FOTINI ANASTASSIOU 

University of Thessaly 

fanastassiou@enl.uoa.gr 

 

Ηn the past years there has been a tendency to teach students a third or in some cases 

even a fourth foreign language. This has had as a result that trilingualism has been 

established as an academic field, a research and an educational topic (Griessler, 2001). 

Besides, according to Tucker (1998), multilinguals are far more compared to 

monolinguals in the world. 

Recent researches conducted on the effect of the third language on the bilingual child 

indicated that L3 has an evidently good impact on the child‘s two other languages 

(Griessler, 2001). In addition, it has been suggested that bilingual children are more 

positive in learning a third language compared to children who have to approach a 

second language only with the help of their mother tongue (Brohy, 2001) and that the 

experience of three languages is likely to result in enhanced awareness of the analysis 

and control components of language processing on the part of trilinguals (Andreou, 

2007).  

The so far researches in trilingualism and third language learning will be presented and 

discussed, as part of a PhD thesis, which is being conducted at the University of 

Thessaly.  

Keywords: trilingualism, multilingualism, language acquisition/ learning. 
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In the experimental pragmatics literature, it is consistently reported that the majority of 

adult listeners reject under-informative utterances, for example, statements like ‗some of 

the cards have a star‘ used as a description of a situation where all of the cards have a 

star.  This is taken as evidence that they have interpreted the critical utterance with a 

scalar implicature (‗some but not all of the cards have a star‘).  However, acceptance 

rates of under-informative utterances exceed 35% in many cases (e.g. Noveck, 2001; 

Bott and Noveck, 2004; Pouscoulous et al. 2007).  This suggests that a sizeable part of 

the adult population systematically fails to generate SIs in response to these stimuli. 

We ask two questions: What is the pragmatic competence of the participants who accept 

under-informative utterances? And what are the individual profiles of participants who 

reject under-informative utterances?   

Concerning the first, we argue that the derivation of a scalar implicature involves at 

least two distinct stages: Stage 1 is sensitivity to informativeness (sensitivity to the fact 

that there is a statement that is more informative than the one that was made which 

would have been relevant to say).  Stage 2 is the negation of the more informative 

alternative that leads to the implicature.   

In the first experiment we presented participants with a classical binary judgment task, 

where they were asked to provide a truth-value to statements that were true and fully 

informative, true but under-informative, or false, for a given visual display.  Results 

reveal that utterances with ‗some‘ in the 5/5 condition were slower than utterances with 

‗some‘ in the 3/5 condition.  This confirms that all participants, including those who do 

not reject under-informative utterances were sensitive to informativeness. 

In the second experiment, participants took part in the classical binary-judgment task as 

above, and they were given a battery of cognitive and personality tasks that may be 

relevant to scalar implicature generation (working memory, features of Autistic 

cognition, personality traits, non-verbal IQ, verbal IQ).  Surprisingly results show that 

no single variable reaches significance level as a predictor of the rate of rejection of 

under-informative utterances.  
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The purpose of the paper at hand is to highlight the potentials, as well as the limitations, 

of a corpus approach to dialectology. Thus, it initially discuses the wide range of uses, 

both descriptive and theoretical, a corpus can have in the field of dialectology. At the 

same time, it also makes reference to the inherent limitations of a corpus approach to 

linguistics, limitations that often become even more apparent when corpora are applied 

to dialectal research. Furthermore, the paper also discusses practical issues that may 

arise during the digitization of spoken dialectal texts, such as the dilemma between an 

orthographic and a non-orthographic written representation. 

Following this initial discussion of the field of dialectal corpora, the paper moves on to 

the presentation of a specific case. Firstly, it presents the construction of a very small 

dialectal corpus (13,500 words) through the digitization of spoken dialectal texts 

collected via fairly unstructured interviews from three native speakers of the linguistic 

variety spoken in the village of Soroni, on the island of Rhodes. Secondly, the paper 

presents the use of said corpus as a significant aid in the description of the linguistic 

variety at hand.  

The intended purpose of presenting this case is to highlight in practice the benefits that 

such an approach can bring to the field of dialectology. At the same time, the paper also 

intends to highlight the considerable practical difficulties in undertaking such a task, the 

dilemmas posed, as well as the way in which the author dealt with these issues. Far 

from intending to present these as authoritative, or even appropriate, solutions, the paper 

instead intends to showcase how specific choices made at the level of corpus design, 

intended to deal with specific practical issues, can have ramifications on the output of 

the completed corpus. Overall, it is hoped that by presenting the strengths and 

weaknesses of a corpus approach to dialectology, the case can be made that dialectal 

corpora are a potentially very significant component of dialectal research, and their use 

in Greek dialectology needs to be strengthened. 
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The past decade has seen a renewed interest in the Ancient Greek perfect, resulting in 
the publication of several important articles and monographs. Most studies, however, 
have concentrated on the synthetic perfect. The periphrastic perfect, to the contrary, has 
been surprisingly little studied as a construction in its own right. In this paper, I present 
a cognitive and diachronic analysis of the construction, concentrating on Classical 
Greek. In the first part, I briefly elucidate the framework: Fauconnier' s Mental Spaces 
Theory (Fauconnier 1985; Cutrer 1994). I argue that an MST-approach has a number of 
important advantages: a similar conception is implicit in classic studies such as Maslov 
1988, referring to 'temporal planes', it offers a precise and comprehensible terminology 
for a fine-grained analysis of tense and aspect; it constitutes a discourse-oriented 
approach, going beyond sentence-level linguistics .... 

In the second part, I present a diachronic analysis of the periphrastic 
construction. I argue that it started out as a resultative perfect, with FOCUS and 
EVENT located in the same mental space. I show that, contrary to what is sometimes 
believed, the construction was not limited to a purely stative meaning, but underwent 
the cross-linguistically attested semantic shift from resultative to anterior (cf. 
Haspelmath 1992), whereby an additional non-FOCUS EVENT-space was constructed. 
I argue that this semantic shift is best interpreted in terms of an increase in agentivity 
(or transitivity, cf. Hopper & Thompson 1980), rather than temporality. I close my 
paper by showing that in fourth-century Classical Greek the construction was further 
extended with regard to semantics, morphology and discourse-context. 
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The study of syncretism (Baerman et al. 2005) along with the study of other 

morphological phenomena such as suppletion, periphrasis and defectiveness, has 

resorted back to the use of the paradigm as the locus of analysis (as in Stump 2001, 

Brown (forthcoming) and Corbett 2007). Within the branch of canonical typology, 

syncretism, together with the above mentioned phenomena, exhibits a deviation from 

the canonical paradigm and a violation of the straightforward mapping of grammatical 

function onto morphological form. The discussion in this paper focuses on nominal 

syncretism which is proposed to shed light on the transitory phases within the language, 

a genetic descendent of the extinct Siculo-Arabic dialect, as well as on the stem-/word-

based vs. the root-based representational dichotomy of Semitic languages at large. Two 

aspects of nominal syncretism shall be discussed here; the first which looks at passive 

participle inflectional paradigms in relation to the nominal agent class‘ paradigms; and 

the other which deals with some properties of the dual nominal forms found in the 

language.  

The Maltese passive participle nominal-like class of forms includes a three-fold 

paradigmatic distinction, as in (1), where the forms inflect for number, and gender in the 

singular. 

Morphosyntactic 

       features 

      maħbub 

     ‗beloved‘ 

Singular.Masc maħbub 

Singular.Fem maħbuba 

Plural maħbubin 

       1. The passive participle inflectional paradigm 

The same three-fold pattern given in (1) follows a sub-class of agent nominals, as in (2): 

Morphosyntactic 

       features 

         ħalliel 

         ‗thief‘ 

Singular.Masc ħalliel 

Singular.Fem ħalliela 

Plural ħallelin 

       2. The three-fold inflectional paradigm of a sub-class of agent nominals 

There however exists a sub-class of agent nominals which have a two-fold form 

distinction as in (3), where the plural form is ungrammatical and takes the singular 

feminine form.  

Morphosyntactic 

       features 

         għalliem 

         ‗teacher‘ 

Singular.Masc għalliem 

Singular.Fem għalliema 

Plural *għallemin 

       3. The two-fold inflectional paradigm of a sub-class of agent nominals 

(3) may be an effect of paradigmatic levelling captured by Output-Output 

Correspondence constraints within a Optimality-Theoretic approach. By analysing 
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syncretism in terms of stem-classes it is evident that we require a direct access to the 

stem, hence favouring the stem-based approach towards Semitic languages (Bat-El 

1994, Benmamoun 2003, Ussishkin 2000). The relation which holds between (1) and 

the rest is that (1) is levelling analogically with (3). 

What follows in our discussion is the number feature fusion of the dual and plural in 

Maltese, focusing essentially on the class of body parts, since the temporal and numeral 

classes do still unequivocally retain the dual vs. plural number distinction. The two-fold 

inflectional body-part forms already display the dual-plural fusion, where the 

morphologically dual form is also used to fulfil the morphosyntactic plural feature. In 

the case of the three-fold form class of body parts, it is here posited that notwithstanding 

the availability of the plural form, evidence that feature fusion has already started taking 

place is attributed to the stem-form used within the construct state construction through 

pronominal encliticisation. This in general suggests the use of the stem-form as a cue 

for looking at the synchronic morphological reanalyses taking place within Maltese, and 

perhaps Semitic in general.  
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Errors in language learning have often been frowned upon and sanctioned in some 

cases, producing timid and fearful students who are afraid of making 'mistakes' and thus 

would prefer not to speak at all or leave a blank space when they are writing and are not 

sure of what to write. This presentation, which focuses on error and error analysis in the 

domain of applied linguistics, seeks to take the position of Tagliante (2001) who 

considers that errors are not inconveniences of the learning process. However, they are 

an integral part of the learning process and must be viewed by the teacher as more of an 

opportunity than an inconvenience. This presentation presents some of the common 

errors found in the scripts of a sample of students during a written exam. These errors 

are then classified and then we seek to explore how it can be deduced from these errors 

that the students are making an effort to communicate and that their errors have certain 

characteristics that differentiate them from ordinary errors and can thus be considered as 

communication strategies on the part of the learners. We seek to demonstrate, as 

Tagliante (2001) affirms, ―that the learner is using his or her interlanguage and that the 

system is being put in place. Indeed the errors represent ―transitory linguistic 

competencies which correspond, at a point in time, to a state between 'incorrect' 

statements and right expression‖. This presentation also seeks to demonstrate the 

difference between competence and performance as described by Chomsky and will 

show that these learners of French as a Foreign Language (FFL) know more of the 

language than they actually produce. Finally, we hope to consider the perspectives for 

the teacher of French as a Foreign Language and how the errors of the students can 

serve as clues and guides to help the teacher know which aspects of the course to place 

emphasis on. The teacher will thus be able to put the errors to positive use in the 

language class. 
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Previous research findings suggest that planning may give rise to better language 

output. Therefore, how planning affects language production has been an important 

issue in the field of second language acquisition. The present study attempts to 

investigate the effects of pre-task planning on written language production in terms of 

fluency, complexity and accuracy. This research was carried out among a number of 

English major students from a key university in Beijing. They were divided into three 

groups and were required to finish the same writing task and given 0, 5, or10 minutes 

pre-task planning separately. Nine variables were utilized to measure the fluency, 

complexity and accuracy of their production. The results reveal that pre-task planning 

plays a facilitative role in second language learning. The difference in planning time 

does influence the writing output, but among advanced learners, there is no statistical 

significance. The findings of this study further the understanding of cognitive 

processing involved in second language written production and have important 

relevance in task-based language teaching. 
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This paper addresses the logical properties of quoted / cited material which intercede its 

successful articulation into the syntax and semantics of a matrix. It endorses, in the 

tradition of formal approaches to natural languages, the assumption that in the 

generation and interpretation of sentences, structure rules take precedence over overt 

string properties. Nevertheless, an accurate characterization of quotations must indicate 

the fact that augmented relevance is conferred to a number of surface or phonological 

features, due to information that is (presented as) uninterpretable or inexpressible on 

various grounds and at various degrees. Yet, it is both unlikely and undesirable that 

such household activities as reporting somebody‘s reply or explaining a new word 

should substantially override the aforementioned assumption.  

The research program whose partial results the paper presents consists of 

working towards a theory of quotation that answers the call for structure by narrowing 

down the amount of phonology admitted to levels of semantic representation and / or by 

proving that it affects these higher levels by introducing structured interpretive 

guidelines (e.g., in the way focus intonation does). This amounts to a quantitative and / 

or qualitative restriction on the scope of quotative devices, in the prospect of tuning the 

theory with current attempts to ‗syntactisize‘ (i.e., instill structuredness into) as much as 

possible of the semantic domain (cf. the cartographic approach) and of morphology (cf. 

nanosyntax). 

Specifically, I will argue that the demonstrative theory of quotation (originally 

due to Donald Davidson), whereby quoted material is evacuated from the quoting 

sentence is the right solution – when construed under the current framework of 

information structure (projection of left-peripheral topic and / or focus phrases). Quoted 

material is generated outside the IP domain of the quoting sentence, either as a 

completely independent main clause (in which case a covert demonstrative will act as 

direct object of the quoting verb), or as a hanging topic (in which case it licenses an 

operator with indexical properties that triggers quotative inversion, as in "Quotation 

freezes the semantics", said Alice). 
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Is the suffix –dou in Cantonese the place element? 
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This study concerns the syntactic structure of spatial prepositional phrases in Cantonese, 

with focus on the suffix -dou, under the light of cartographic approach in the recent 

literature. In Chinese such phrases are normally realized as Preposition (P) + Ground 

Noun Phrase (NPground) + Localizer (L): 

(1) (a) hai go soeng leoi*(-min)  /  (b) hai tousyugun cin*(-min)    [Cantonese] 

 At CL box inside-MIN / At library front-MIN 

 (a) ‗in the box‘ / (b) ‗in front of the library‘ 

In English ‗complex‘ prepositions contains a noun-like place word, sometimes called 

the Axial Part (Svenonius 2010, Cinque 2010, Wu 2011), to certain extent, resembling 

the Chinese localizer. Although a ‗simple‘ preposition appears in the English 

translations in (1a) and a ‗complex‘ one in (1b), the Chinese data in both (a) and (b) 

have overt Axial Parts. From the perspective of cartography such difference can be 

explained by the assumption that all these spatial expressions indeed have one and the 

same syntactic structure with so many projections that are sufficient to accommodate all 

overt elements in all natural langauges, where the seemingly lacking elements are either 

silent (Kayne 2005) or spelled out by other overt elements (Svenonius 2010:131), plus 

appropriate movements. Cinque (2010) comes to a rich internal structure of spatial PPs 

in general:  

(2) [PPdir [PPstat [DPplace [DegP [ModeDirP [AbsViewP [RelViewP,up/down [RelViewP,in/out [DecticP [AxPartP 

X° [PPP [NPplaceDP [PLACE]]]]]]]]]]]]].  

In Cantonese the suffix -dou seems to spell out the PLACE noun in the above structure: 

gungyun-dou, literally ‗park place‘, refering to the place near or in the park. However, 

the deictic place word go-dou, literally ‗that place‘, meaning there, posts a problem to 

the analysis that -dou is a PLACE noun when we consider the word order of expressions 

like  

(3) gungyun hau-min go-dou, ‗park back-side that-place‘, meaning ‗(the place) behind 

the park‘.  

We have to either give up the analysis that –dou here spells out PLACE or postulate a 

more complicated structure and a series of movements so that the deictic go finally 

follows the string DPGround + Axial Part but precedes PLACE. This study intends to 

solve this dilemma. 
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The present paper explores the combinatorial properties as well as productivity degree 

of the Greek noun-forming suffix –tita (kalós ‗good‘ > kalótita ‗goodness‘) in 

comparison to its synonymous -síni (kalós ‗good‘ > kalosíni ‗goodness‘). According to 

our intuitions, -tita is thought to be more productive than –sini, as the former gives rise 

to new lexemes more frequently than the latter. Additionally, since -tita appears to 

combine with more types of adjectival bases, it seems to surpass –sini in degree of 

combinability.  

Thus, the aim of this corpus-based study is twofold: (a) to verify and quantify 

our intuitive feeling that –tita is more productive than –sini; and (b) to shed light on the 

combinatorial preferences of these two synonymous suffixes.  

The entire set of data is drawn exclusively from the Corpus of Greek Texts (see 

Goutsos 2010) and is analysed with the aid of statistical measures, originating in the 

work of Baayen and his collaborators (Baayen 1992, 1993, 2008, Baayen & Lieber 

1991, Baayen & Renouf 1996, Plag et al. 1999). By exploiting language corpora, these 

measures aim at discriminating productive from unproductive affixes, and at calculating 

the productivity degree of affixes. The primary measures employed here include (i) the 

total number of tokens with a certain affix (N
aff

), (ii) the number of types containing that 

affix (V
aff

), and (iii) the number of hapax legomena with that same affix (n1
aff

). A 

derived measure employed is the ‗productivity in the narrow sense‘ (P), namely the 

possibility of coming across a previously unattested formation with the given affix, 

which is formulated as P = n1
aff 

/ N
aff

.  

The following findings arise out of the analysis. First, both –tita and –síni can 

combine with adjectives and nouns, while the former can also be appended to pronouns. 

Second, -síni attaches only to simplex adjectives ending in the inflectional suffixes –on 

(isxiroγnómon ‗stubborn‘ > isxiroγnomosíni ‗stubbornness‘) and –os (meγálos ‗big‘ > 

meγalosíni ‗bigness‘). It is not appended to complex adjectives, i.e. bases that contain 

derivational (adjective-forming) suffixes such as –ikós (nevrikós ‗nervous‘ > 

*nevrikosíni ‗nervousness‘), etc. On the contrary, -tita can be added to virtually any 

adjectival base, whether it be simplex or complex, excluding adjectives in –on 

(isxiroγnómon > *isxiroγnomótita) though. Third, -tita scores significantly higher than –

síni in the productivity measures used in this research.  
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This study explores the effect of schemata activated by culturally familiar texts on test 

takers‘ performance on cloze tests. It also investigates whether there is any difference in 

the performance of males and females on culturally familiar cloze tests. Eighty Iranian 

Pre-University students (male= 40 and female= 40) with the same level of English 

reading ability were selected. Three culturally familiar cloze tests and three culturally 

neutral ones were given to the participants in one session. Since the ultimate aim of this 

study was to help the Iranian students to have a better performance on Iranian National 

University Entrance Examination (INUEE), all the cloze tests enjoyed the same 

characteristics as the cloze tests of the INUEE. While the results demonstrated that 

males and females did not perform significantly different on culturally familiar cloze 

tests, it was found that the performance of the participants on culturally familiar cloze 

tests was significantly better than their performance on culturally neutral cloze tests. 

The study, therefore, suggests that culturally familiar texts may help test takers show 

their true comprehension ability and in turn perform better on cloze tests. It also 

supports Oller‘s (1995) explanation that a properly made cloze test can tap higher-order 

processing abilities that can, in turn, form appropriate schemata if necessary. 
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Previous analyses of N/A-of-an-N constructions in Romance do not distinguish between 

qualitatives like (1a) and qualitatives like (1b). It is the aim of the paper to operate a 

distinction between ‗single-DP‘ qualitatives (1a) and ‗double-DP‘ qualitatives (1b) in 

Romanian. 

(1) a. Am vorbit cu [un [prost de doctor]NP]DP 

         (I) have talked with a stupid of doctor. 

        ‗I have talked to a stupid of a doctor‘ 

     b. Am vorbit cu[[prostul ăla]DP de [doctorul Popescu]DP]DP 

         (I) have talked with stupid-the that of doctor-the Popescu.  

        ‗I have talked to that stupid of doctor Popescu‘ 

The ‗double-DP‘ and the ‗single-DP‘ qualitatives display different syntactic behavior 

and semantic interpretation. One such difference is the presence of exclusively 

prenominal adjectives, which feature in the ‗double-DP‘ qualitatives but are impossible 

in ‗single-DP‘ qualitatives (3-4): 

(3) a. bietul de tine      b. *bietul de doctor 

         poor-the of you      poor-the of doctor 

        ‗poor you‘      ‗the poor doctor‘ 

(4) a. sărmanul de copilul ăla de la ţară    b. *sărmanul de copil 

         pitiable-the of child-the that from at countryside pitiable-the of child 

        ‗that poor child from the coutryside‘   ‗poor child‘ 

Other differences relate to the ‗single-DP‘ qualitative being part of the main assertion 

and falling in the scope of main verb negation (5a), while the ‗double-DP‘ qualitative is 

an independent comment of the speaker (5b). 

(5) a. N-am vorbit cu un prost de doctor. 

         Not-have talked with a stupid of doctor 

        ‗I haven‘t talked to any stupid of a doctor.‘ 

      b. N-am vazut-o pe frumuseţea de soră-ta la petrecere. 

          Not-have seen-her pe beauty-the of sister-your at party. 

          ‗I haven‘t seen your beauty of a sister at the party‘ 

The syntactic analysis of both types of qualitatives will argue for a direct DP 

modification analysis and will claim that the preposition is present in the structure for 

case reasons. Thus, the paper departs from typical analyses of N/A-of-an-N 

constructions in terms of Predicate Inversion and of the preposition as a nominal copula. 
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In Cinque (1999), each FP is characterized by an F-feature. These features are argued to 

be always projected in all sentences. Based on this assumption, Cinque proposes that all 

languages have at their disposal the whole collection of FPs which hosts mood/modal, 

tense and aspect projections. Given Cinque's hierarchy, the co-occurrence of AdvPs 

belonging to different projections is expected whenever the hierarchical ordering is 

respected. Thus, an adverb like probably ([Spec,ModEpistemicP]) is expected to co-

occur with perhaps ([Spec-MoodIrrealisP]), provided that the ordering probably > 

perhaps (Cinque 1999: 106) is respected. This co-occurrence, however, would seem to 

be questioned by the following Brazilian Portuguese (BP) data (showing the 

correspondent AdvPs): 

(1) a. */??O João provavelmente talvez estuda Linguística. 

  J.  probably  perhaps studies Linguistics. 

 b. *O João talvez provavelmente estuda Linguística. 

At first glance (1a) would seem to contradict Cinque's (1999) proposal, since 

provavelmente 'probably' is expected to co-occur with talvez 'perhaps' in the (1a) order. 

Counter-examples of this  type, presenting AdvPs of distinct positions but overlapping 

some feature, will be discussed. They will be argued to be only apparent counter-

examples to Cinque's hierarchy, given that an examination of their ungrammaticality 

will reveal that it follows from another (perhaps parametric) property of Portuguese 

(both European (Costa & Gonçalves 1999; Costa 2000) and Brazilian), namely, that the 

occurrence of adverbs seems to be dependent on the existence of lexical nuclei to 

overtly license them. It will be suggested that those sentences having both epistemic and 

irrealis AdvPs in BP (cf.(1)) are ruled out if they have only one V form to license them. 

We assume  that, on its movement, V(P) checks the relevant 'overlapping' feature of the 

lowest adverb. If another AdvP presents the same overlapping feature, no such feature 

will be checked again by the same VP chunk. However, if another verbal form is 

merged, it can check the relevant (overlapping) feature of the highest AdvP and the 

sentence presenting the order probably>perhaps will no longer be ungrammatical: 

(2) a.   O João provavelmente vai talvez        estudar Linguística. 

  J.  probably  will perhaps  study Linguistics 

 b.  *O João talvez vai provavelmente estudar Linguística. 
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I. Basque, an ergative language, shows ergative/absolutive case variation in subjects of 

intransitive verbs. In this talk, I show that intransitive verbs can be classified in three 

groups depending on their subject marking: (i) those which always select absolutive (1); 

(ii) verbs which show absolutive and ergative subject variation (2) (3); and (iii) those 

which always take ergative subjects (4). I suggest that case variation is derived by 

different factors like directionality/path, the ability to have rhemes of process and 

volition/internal cause. 

II. Intransitive verbs can be classified in three groups: 

 a. Verbs which always select an absolutive subject denote (i) telic change of state 

(like break and open); (ii) atelic change of state (darken, harden); (iii) telic change of 

position (sit down, get up or fall), (iv) telic directed motion (go, arrive) and (v) atelic 

directed motion (go down). 

 b. Predicates which show ergative/absolutive subject variation are generally 

examples of plain dialectal alternation: south-western varieties prefer ergative subjects 

(2), whereas north-eastern varieties take absolutive ones (3). These are (i) speech verbs 

(like talk or chat); (ii) meal related verbs (have lunch etc.); (iii) manner of motion verbs 

(dance, jump) and (iv) animate activity verbs (fight, play etc.) 

 c. Those which always select ergative subjects are (i) romance loan verbs denoting  

manner of motion (ski and skate), animate activity (sol-fa) or non-animate activity 

(work and circulate); and (ii) non-volitional emission verbs (shine, ring). 

III. Some scholars have claimed that ergative case is inherent in Basque (Oyharçabal 

1990, Holmer 1999), or at least in south-western varieties (Laka 2006), while others 

have defend it is structural (Laka 1993, Fernández 1997, Abizu, Etxepare and Rezac 

2010). Within the inherent view, ergative case is highly related to agency. Nonetheless, 

there are many volitional predicates whose subject is marked absolutive, even in south-

western varieties. Works like Aldai (2006 2009) suggest that there are two different case 

systems in Basque: a semantically aligned one in western varieties (assigning ergative 

to agent subjects), and a pure ergative case system in north-eastern dialects (where 

ergative case would only assigned when absolutive case is once discharged –following 

Bobaljik (1992)). However, this data shows that some intransitive verbs always take 

ergative subjects in north-eastern dialects, contrary to what we would expect if ergative 

case was subject to transitivity.  

IV. I suggest that case assignment in intransitive verbs of Basque is influenced by 

several factors (stated above). Some operate stronger than others in certain dialects –

such as the ability to have rhemes of process in north-eastern varieties– which gives rise 

to dialectal alternation. 

 

V. Examples: 
 

(1) Jone-ø      etxe-ra       joan z-e-n 

Jone-ABS  home-ADL go    3sgABS-be-tns 
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‘Jone went home’ 

 

(2) Jone-k       dantzatu  z-u-en 

Jone-ERG   dance      expl-have-tns 

‘Jone danced’ 

 

(3) Jone-ø dantzatu z-e-n 

Jone-ABS dance 3sgABS-be-tns 

‘Jone danced’ 

 

(4) Eguzkia-k distiratu  z-u-en 

sun-ERG    shine       expl-have-tns 

‘The sun shined’ 
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Strategy studies have been robust in the past three decades based on the premise that 

understanding writing strategies is indispensable to help EFL learners gain command 

over their writing abilities. The present study attempted to investigate and compare 

writing strategies of native and nonnative speakers of English. The study also tried to 

determine if gender had any effect on that use. To this end, the study used a 35-item 

lickert-scale writing strategy questionnaire which contained items on specific writing 

strategies and an open ended question at the end to allow the subject to report possible 

writing strategies probably not referred to in the questionnaire. A think aloud data 

collection procedure was also used to investigate mental processes of writing. The study 

was conducted with two groups of participants. The first group included 110 Persian 

male and female MA and BA students of English language teaching, English language 

translation and English literature. They were studying in the departments of English at 

Isfahan university, Kashan university and Islamic Azad university of Najafabad, Iran. 

Native group involved 31 male and female American English speakers who lived in the 

United States. The reported writing strategies were studied in these categories: Planning 

and organizing strategies, drafting /writing strategies, reviewing /revising strategies, use 

of L1 strategies, reaction to feedback strategies, and purpose and audience strategies. 

The analysis of the data obtained from questionnaire, written essays and think-aloud 

protocols indicated that native and nonnative groups used writing strategies differently. 

Native group used revising and feedback strategies more than nonnative group. 

Organizing the text and revising the written text were the two most frequent strategies 

used by Iranian subjects. One interesting finding of the study was that the majority of 

Persian subjects reported that they did not use L1 while writing in L2 but analysis of 

think aloud protocols didn‘t confirm this. Another finding of the study was that most of 

the native speakers participating in this study regarded ‗planning ahead‘ a good strategy 

in writing. The study also revealed that male and female writers used writing strategies 

with approximately the same frequency. Implications of this study tend to direct the 

writing instructors attention toward the importance of teaching strategies as a feasible 

way for achieving autonomy, self-efficacy and success in EFL writing. Further research 

on writing strategies taking more specific variables and contexts into consideration is 

necessary to shed more light on EFL writing strategy use. 
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Mirror neuron system and language: Two systems developing in 
parallel? A theoretical approach 
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In 1996 Gallese, Rizzolatti and their colleagues reported a group of neurons in the area 

F5 of the macaque monkeys that discharge both when the monkey would grasp, place or 

manipulate an object and when the monkey would observe the experimenter executing 

the same actions. These neurons and the circuit involved in this process were called 

Mirror Neuron System (MNS). Later studies, in humans, revealed similar to F5 

activation in Broca‘s area. Broca‘s area not only is related to speech production and 

syntactic information processing but is also considered to be the homologue to F5 area 

of the macaques. The correlation of  F5 area to Broca‘s area lead to the Mirror System 

Hypothesis according to which MNS preceded language and language stemmed from a 

premature communication system engaged to understand observed actions by 

simulating these actions to those of the observer‘s repertoire. MNS was the needed step 

to the transition into language and language evoluted from a ―vocabulary‖ of motor 

gestures. However is it this the only relation between MNS and Language? 

 The focus of most studies is a diachronic point of view, concerning the 

emergence of language from an execution-observation matching system, rather than 

questioning the contemporary relation and interdependence of MNS-Language. Taking 

under consideration the relation of MNS and Language in the levels of anatomy, 

evolution and function then is it possible to assume that MNS and Language are two 

systems in complementary relation? Do they interact and affect on each other 

development? Is it possible to provide evidence on this matter ? 

 MNS is a developing system with adapting properties based on principles which 

correlate it to Languuage. Both MNS and Language use the cognitive forms of Schemas 

in order to codify aspects of reality in different ways and through different processes. If 

language indeed affects the action-matching procedure of MNS then cross-linguistic 

diversities of actions would mean different action-identification by the MNS between 

members of different linguistic communities. The present paper proposes an experiment 

on Semantics and provides the theoretical framework which supports the proposed 

interrelation of MNS and Language. 

If MNS and Language interact then which are the new prospectives on the 

relation between different cognitive functions? In which way and in which degree are 

the processes of different cognitive functions complementary? 
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Πϊπυροσ του Οξϑρρυγχου 4465 
 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ  

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

apostolopoulos@yahoo.gr 

ηνλ πάππξν ηνπ Ομχξξπγρνπ 4465 έρνπκε δπν ζηήιεο αξραίνπ θεηκέλνπ κε κνπζηθή 

ζεκεηνγξαθία. Πάλσ απφ ηα γξάκκαηα ηνπ θεηκέλνπ έρνπκε άιια γξάκκαηα, ηα νπνία 

δελ απνηεινχλ κέξνο θεηκέλνπ αιιά αληηπξνζσπεχνπλ κνπζηθνχο θζφγγνπο. Mε απηφ 

ηνλ πάππξν αζρνιήζεθαλ νη West (1998) θαη νη Pöhlmann & West (2001). Ο πάππξνο 

ρξνλνινγείηαη γχξσ ζηνλ 2
ν
 κε 3

ν
 αηψλα κ. Υ. Όζηεξα απφ κειέηε ηεο ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο, κειέηεζα απηφ ηνλ πάππξν ρσξίδνληαο ηνλ ζε ηξεηο ελφηεηεο: πνηεηηθφ 

θείκελν, κεισδηθή αλάιπζε θαη ξπζκηθή αλάιπζε. Σν ιεθηηθφ θείκελν κε ηνπο 

κνπζηθνχο θζφγγνπο έρεη σο εμήο. 

ηήιε i                                         ηήιε ii 

 

   ]                                                    ]   ;   ;    ;    Η  [ ]  [ 

1 ]                                                1 .]λσηεξ[ ]πζαρε . [ 

 

   ]                                                    I   O / Ξ  Ε [  

2 ]                                                2 ἐπ‘ ἀθηᾶο ἀέθνπζα[ 

 

   ]                                                     Η ;C ΟΞ:ΗΞ  ;[ 

3 ]                                                3 ζάςα  ἐθεῖλνλ θ[ 

 

   ] Μ                                           /  ;  Ξ Η  ;  Ε    [  

4 ]πειππνη                                   4 -ςα ην ζαλάηνπ κ[ 

 

   ]  ;                                                      C CΟ:ΞΟCC[ 

5 ]θα . .                                        5 –κλνλ  ελ       ὑθ.[ 

 

   ] /      /                                            ; /       /    [ 

6 ] . . . . ρλνπο                              6 νπλ θηεηλαηζ[ 

 

                                                            Z  Z   /   [ 

                                                    7 –πελ πηθξὰλ α[ 

 Πνηεηηθφ θείκελν. Απφ ηελ ζηήιε i ζψδνληαη ιίγα γξάκκαηα θαη ιίγνη θζφγγνη. 

ηελ ζηήιε ii έρνπκε κηα ηξαγσδία. Μηα γπλαίθα αθεγείηαη, κε δηζηαγκφ, πσο έζαςε 

έλα αγφξη, ίζσο ζε κηα (αλψκαιε) αθηή, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε απηφο είρε πηζαλφλ 

πληγεί. Αλ ε ηνπνζεζία απηή είλαη κπζνινγηθή, ηφηε θάπνηνο κπνξεί λα ζθεθηεί πνιχ 

ινγηθά ηελ Δθάβε θαη ηνλ γην ηεο Πνιχδσξν, ν νπνίνο δνιίσο δνινθνλήζεθε απφ ηνλ 

Πνιπκέζηνξα, ζχκθσλα κε έλα απφ ηα πην δεκνθηιή έξγα ηνπ Δπξηπίδε, θαη ξίρηεθε 

ζηελ αθηή (ἐπ‘ ἀθηαῖc)
1
. 

Μεισδηθή αλάιπζε. Σν Μ ζην ζεκείν i 4 αλήθεη ζηνλ ιχδην (δηαηνληθφ)˙ νη 

ζεσξεηηθέο ελαιιαθηηθέο θιίκαθεο ηνπ δψξηνπ, ππνδψξηνπ, θξχγηνπ θαη ππεξθξχγηνπ 

δελ καξηπξνχληαη πνπζελά ζε κεηά – ειιεληζηθά έγγξαθα, ελψ ν ιχδηνο είλαη 

                                                 
1
 Δπξηπίδε Δθάβε 28 [v. 1. ἀθηῆc], 698˙ ἀθηῆc ἔπη, 778.  
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ζπλεζηζκέλνο. Έλα αζπλήζηζην ζχκβνιν θζφγγνπ εκθαλίδεηαη ζην i 4. Απηφ ην ζεκάδη 

κνηάδεη κε ην ζχγρξνλν φγδνν 
2
. 

 Οη θζφγγνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ζηήιε ii είλαη: C Ο Ξ Η Ε Α . Απηνί νη 

θζφγγνη αλήθνπλ ζηνλ ππεξηψλην δηαηνληθφ. 

 Ρπζκηθή αλάιπζε. Σν ηειηθφ θσλήελ ηεο ιέμεο ἔ]ζαςα (γξακκή 3) έρεη ηνλ δηθφ 

ηνπ θζφγγν αληί λα πάζεη έθζιηςε. Ζ ιέμε ἦλ/ἣλ ζηελ γξακκή 5 έρεη πξνθαλψο 

ηέζζεξεηο θζφγγνπο, κηα ππεξβνιή πνπ φκνηα ηεο δελ ππάξρεη κέρξη ηψξα. Σα ηέζζεξα 

απηά ζεκάδηα ρσξίδνληαη ζε δπν θαη δπν απφ κηα δηπιή ζηηγκή (:). Ζ δηπιή ζηηγκή 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηελ γξακκή 3, αιιά παξαιείπεηαη ζηα άιια κειίζκαηα
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Δθηφο απφ ηνλ πάππξν ηνπ Ομχξξπγρνπ 3705 θαη ηνλ πάππξν ηνπ Ομχξξπγρνπ 4465 i 4, ην ίδην ζεκάδη 

εκθαλίδεηαη θαη ζηνλ πάππξν ηνπ Ομχξξπγρνπ 4461 i 7 θαη ii 4. ε θάζε πεξίπησζε ε επηθξαηέζηεξε 

ηνληθφηεηα είλαη ν ιχδηνο ή ν ππνιχδηνο (δηαηνληθφο).  
3
 ηαλ ζε κηα ζπιιαβή αληηζηνηρνχλ δπν ή πεξηζζφηεξνη θζφγγνη, ηφηε απηφ νλνκάδεηαη κέιηζκα. 
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Ο αριςτοφανικϐσ Δόμοσ που ἑκὼν ἠλιθιϊζει: τϑραννοσ ό 
μϐναρχοσ; 

 

ΈΛΔΝΑ-ΣΔΛΛΑ ΒΔΡΓΖ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

s_e_vergi@yahoo.gr 

 

Ο Αξηζηνθάλεο ζηνπο Ἱππῆο πξνζσπνπνηεί ηνλ αζελατθφ δήκν ζε έλαλ αθειή γέξνληα, 

ηνλ νπνίνλ νλνκάδεη Γῆκνλ Ππθλίηελ. ην ἀκνηβαῖνλ κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ρνξνχ 

ησλ Ἱππέσλ (ζη.1111-1140), νη νπνίνη ηνλ θαηεγνξνχλ γηα ηελ αθέιεηά ηνπ, εθείλνο 

ηζρπξίδεηαη πσο δξα κε πιήξε ζπλείδεζε θαη δηαρεηξίδεηαη ηα πνιηηηθά πξάγκαηα πξνο 

ην ζπκθέξνλ ηνπ. Χζηφζν, ν ηζρπξηζκφο απηφο δελ ζπλάδεη κε ηελ πξφηεξε θαη ηελ 

επφκελε απεηθφληζή ηνπ, κε απνηέιεζκα λα εθιεθζεί απφ θάπνηνπο κειεηεηέο σο 

θνιαθεία ηνπ Αξηζηνθάλε πξνο ην αθξναηήξην ή σο δήισζε εκπηζηνζχλεο ζηνλ 

αζελατθφ ιαφ. ηελ παξνχζα εηζήγεζε, ζα απνδεηρζεί πσο ην ζπγθεθξηκέλν 

απφζπαζκα ησλ Ἱππέσλ, παξ' φιν πνπ παξνπζηάδεη ηνλ Γῆκνλ λα ελεξγεί ζνθά, δελ 

απνηειεί θνιαθεπηηθή απεηθφληζή ηνπ, αιιά αληίζεηα θξηηηθή απέλαληί ηνπ, ηνλίδνληαο 

ην βαζηθφ αξλεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ: πσο δελ δηαρεηξίδεηαη ππεχζπλα ηελ εμνπζία 

ηνπ θαη απνπνηείηαη ησλ επζπλψλ ηνπ γηα ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο Αζήλαο. 

Σνλίδεηαη, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, αιιά θαη κε ηελ αλάλεςε ηνπ Γήκνπ ζην ηέινο, φηη ε 

ιχζε δελ είλαη ε αιιαγή πνιηηηθψλ αξρεγψλ αιιά ε αιιαγή ηνπ ίδηνπ ηνπ ιανχ. 

Δπίζεο, νη Ἱππῆο ηνλ ραξαθηεξίδνπλ ηύξαλλνλ, ελψ αξγφηεξα, κεηά ηε κεηακφξθσζή 

ηνπ, ηνλ πξνζθσλνχλ κόλαξρνλ θαη βαζηιέα ηεο Διιάδαο. Μειεηψληαο παξάιιεια ηα 

Πνιηηηθά ηνπ Αξηζηνηέιε, ζα απνδεηρζεί πσο ην θπξηφηεξν αξλεηηθφ ζηνηρείν ηνπ 

Γήκνπ δελ ήηαλ ε αθέιεηα, αιιά ε ηδηνηέιεηα. Σν γεγνλφο πσο δελ ελεξγνχζε κε 

γλψκνλα ην θνηλφ ζπκθέξνλ, αιιά ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηθαλνπνίεζε, ηνλ θαζηζηνχζε 

ηύξαλλνλ. Σέινο, ζα απνδεηρζεί πσο ν Αξηζηνθάλεο θαηαθξίλεη ην ηειεπηαίν είδνο  ηεο 

δεκνθξαηίαο πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Αξηζηνηέιε ζηα Πνιηηηθά, φπνπ δελ άξρεη ν 

λφκνο, αιιά ηὸ πιῆζνο. πγθεληξψλνληαο ηε ιατθή εμνπζία ζε έλα πξφζσπν, ν θσκηθφο 

ζέιεη λα δείμεη πσο είηε θπβεξλά έλαο είηε θπβεξλνχλ πνιινί, ε άζθεζε ηεο εμνπζίαο 

πξέπεη λα γίλεηαη ππεχζπλα θαη κε επαγξχπλεζε. Παξνηξχλεη ηνπο Αζελαίνπο λα 

αλαιάβνπλ ελεξγφ ξφιν ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο πφιεο, λα απνβάινπλ ηελ ηδηνηέιεηα θαη 

λα αζθήζνπλ κε ππεπζπλφηεηα, αλαγλσξίδνληαο ηα ιάζε ηνπο, ηελ πιήξε πνιηηηθή 

εμνπζία πνπ ηνπο έρεη δνζεί–ρσξίο, σζηφζν, απηφ λα ζεκαίλεη πσο ν θσκηθφο πξάγκαηη 

πίζηεπε πσο ν ιαφο είρε ηε δπλαηφηεηα λα ―κεηακνξθσζεί‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 75 

Ο Ναϐσ του Iuppiter Feretrius και τα Spolia Opima ςτην 4.10 
Ελεγεύα του Προπϋρτιου  

 

ΗΧΑΝΝΖ ΒΟΤΛΓΑΡΖ  

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

ivoulgaris@yahoo.gr 

 

Ζ δέθαηε ειεγεία είλαη ην κηθξφηεξν πνίεκα ηνπ ηέηαξηνπ βηβιίνπ ησλ ειεγεηψλ ηνπ 

Πξνπέξηηνπ. ε απηφ ην πνίεκα ν Πξνπέξηηνο επηρεηξεί λα απνηππψζεη κε ζεηηθφ 

πξφζεκν ην ξσκατθφ ηδεψδεο θαη λα πιέμεη ην εγθψκην ηνπ Iuppiter Feretrius, ν λαφο 

ηνπ νπνίνπ ππήξμε ην πξψην δεκφζην νηθνδφκεκα ζηε Ρψκε. ην λαφ απηφ αθηέξσλαλ 

νη Ρσκαίνη ζηξαηεγνί, σο spolia opima, ηα φπια ησλ αληηπάισλ αξρεγψλ πνπ είραλ 

ζθνηψζεη ζε κνλνκαρία. ε φιε ηελ ηζηνξία ηεο Ρψκεο κφλν ηξεηο Ρσκαίνη είραλ 

πεηχρεη απηή ηελ χςηζηε ζηξαηησηηθή δηάθξηζε: ν Ρσκχινο, ν A. Cornelius Cossus θαη 

ν M. Claudius Marcellus. Οη ήξσεο απηνί ελέπλεπζαλ ζηνλ Πξνπέξηην ηε δέθαηε 

ειεγεία ηνπ ηέηαξηνπ βηβιίνπ ηνπ. Ζ επηινγή ησλ spolia opima απφ ηνλ Πξνπέξηην σο 

επηθνχ ζέκαηνο γεθπξψλεη ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα κε ην κχζν, ηα έλδνμα πξφζσπα ηνπ 

κχζνπ (Ρσκχινο) κε εθείλα ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο (Cossus, Marcellus). Σν πνίεκα 

δηαηξείηαη ζε πέληε κέξε: ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο (ζη. 1-4), ηε λίθε ηνπ Ρσκχινπ 

(ζη. 5-22), ηε λίθε ηνπ Cossus (ζη. 23-38), ηε λίθε ηνπ Marcellus (ζη. 39-44) θαη ηελ 

αηηηνινγία ηνπ Iuppiter Feretrius (ζη. 45-48). Ζ ειεγεία θαίλεηαη λα κελ έρεη εξσηηθφ 

ρξψκα, είλαη έλα ιηηφ θαιιηκάρεην αίηην πνπ θαηαθέξλεη ζηνπο κφιηο 48 ζηίρνπο ηεο λα 

ζπλδηαιέγεηαη κε θαιιηκάρεην ρξσκαηηζκφ θαη ζπληνκία κε ηα κεγάια ζέκαηά ηεο: ηε 

βία, ηε ζξεζθεπηηθή επιάβεηα θαη ην ξσκατθφ παηξησηηζκφ. Απνηειεί ην επηζηέγαζκα 

ηεο επηηπρίαο ηνπ Πξνπέξηηνπ λα ζπγγξάςεη κηα γνεηεπηηθή ειεγεία (fallax opus) κε ηνλ 

ηξφπν ηνπ Καιιίκαρνπ. Ο Πξνπέξηηνο φκσο πάεη έλα βήκα παξαπέξα απφ ην πςειφ 

ηνπ πξφηππν, γηαηί, πίζσ απφ ηα spolia opima θαη παξά ηα επηθά ζπκθξαδφκελα ηνπ 

πνηήκαηνο, δελ απνθιείεηαη λα εκθαλίδεηαη θαη ε αλαηξνπή κηαο εηθφλαο. ηελ 

αλάγλσζε ηνπ πνηεηή ν αξραηφηεξνο λαφο ίζσο λα κελ απνηειεί ην κλεκείν ησλ 

έλδνμσλ ληθψλ ηεο Ρψκεο, αιιά ηνλ αδηάςεπζην κάξηπξα ηεο βίαο πνπ ελππάξρεη ζηνλ 

ππξήλα ηεο ξσκατθήο ηαπηφηεηαο. Με ην πνίεκα απηφ, πνπ απνηειεί κειέηε ηνπ 

εχζξαπζηνπ ησλ αλζξσπίλσλ θαηνξζσκάησλ, o Πξνπέξηηνο θιείλεη έλαλ θχθιν, ηελ 

άλνδν θαη ηελ πηψζε ησλ πφιεσλ. 
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Νϋκυια: Σαξύδι ςτη χώρα των νεκρών ό ςτο θηςαυροφυλϊκιο 
τησ παρϊδοςησ; 

 

ΓΗΧΡΓΟ ΓΑΕΖ 

Durham University 

dinin62003@yahoo.gr 

 
ηε ι ξαςσδία ηεο Οδύζζεηαο ν Οδπζζέαο ηαμηδεχεη ζηνλ Κάησ Κφζκν κε ζθνπφ λα 

πιεξνθνξεζεί απφ ην λεθξφ Μάληε Σεηξεζία ηε δηαδξνκή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη 

γηα λα επηζηξέςεη ζηελ Ηζάθε. Ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα είρε παξαηεξεζεί φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε ξαςσδία πεξηέρεη αξθεηά «πξνβιήκαηα» κε ηνλ Αξίζηαξρν λα αζεηεί έλα 

κεγάιν κέξνο ηεο ραξαθηεξίδνληάο ην σο «γεινίν». Ζ κνληέξλα έξεπλα, ππφ ηε ζθέπε 

ηεο αλαιπηηθήο πξνζέγγηζεο, πξνρψξεζε αθφκα πεξηζζφηεξν ζεσξψληαο νιφθιεξε ηε 

ξαςσδία σο κεηαγελέζηεξε πξνζζήθε, βαζηδφκελε πάληα ζηηο αζπλέπεηεο πνπ 

πεξηέρνληαλ ζηε δηήγεζε. Παξφηη ε ζχγρξνλε έξεπλα απέδεημε φηη ε Νέθπηα απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δνκήο ηεο Οδχζζεηαο, ηα «πξνβιήκαηα» πνπ ε ζπγθεθξηκέλε 

ξαςσδία παξνπζηάδεη δελ έρνπλ ιάβεη αθφκα κηα ηθαλνπνηεηηθή εμήγεζε. θνπφο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη απηέο αθξηβψο ηηο «αζπλέπεηεο» ηεο Νέθπηαο, 

ιακβάλνληαο σζηφζν ππφςε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν κεξνο ρξεζηκνπνηεί ην ζέκα 

ηνπ «Άδε» ζηα έπε ηνπ. Μέζσ ηεο πξνζέγγηζεο απηήο ζα πξνζπαζήζσ λα δείμσ φηη νη 

ιεγφκελεο «αζπλέπεηεο» ηεο ι ξαςσδίαο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ πθίζηαληαη αλ ηηο 

δνχκε κέζα απφ ην πξίζκα ηεο πξνθνξηθήο παξάδνζεο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε 

παξάδνζε απηή εθκεηαιιεχεηαη ην ζέκα ηνπ Άδε θαη ηεο κεηά ζάλαηνλ δσήο.  
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Η πλατωνικό προςϋγγιςη αποςπαςμϊτων τησ πούηςησ του 
Ομόρου και του Ηςιϐδου ςτο Β βιβλύο τησ Πολιτεύασ 

 

ΘΔΟΓΧΡΑ ΕΖΚΟΤ  

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

doraszikou@hotmail.com 

 

Ζ Πνιηηεία ηνπ Πιάησλα αλήθεη ζηνπο δηαιφγνπο ηεο κέζεο πεξηφδνπ. ην Β βηβιίν 

ηεο, ν σθξάηεο κε ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ Γιαχθσλα θαη Αδείκαλην, κειεηνχλ ηε δσή 

ηνπ δίθαηνπ θαη ηνπ άδηθνπ αηφκνπ  θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δηαπηζησζεί πνηνο είλαη 

ν πην επλνεκέλνο. ηελ πνξεία ηεο ζπδήηεζεο γίλεηαη αληηιεπηφ πσο εθείλνο πνπ 

εμαζθαιίδεη ηα πεξηζζφηεξα νθέιε είλαη ν θαηλνκεληθά δίθαηνο, άξα ν θαη‘ νπζίαλ 

άδηθνο, ελψ ν πξαγκαηηθά δίθαηνο ζηεξείηαη πνιιψλ πξνλνκίσλ. Δληζρχνπλ ηε 

δηαπίζησζε απηή θάλνληαο κλεία ζε νκεξηθά θαη εζηφδεηα απνζπάζκαηα ζέινληαο λα 

απνδείμνπλ φηη θαη εθείλα (θαη θαη‘επέθηαζε ε πξνγελέζηεξε πνίεζε) σζνχλ ηνλ 

άλζξσπν πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Πξφθεηηαη γηα ην η 109, 111-3 ηεο Ὀδύζζεηαο πνπ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ην απφζπαζκα 232-34 απφ ηα Ἔξγα θαὶ Ἡκέξαη ηνπ Ζζηφδνπ,  

παξνπζίαδνπλ εθηελψο ηηο απνιαβέο εθείλνπ πνπ ζεσξείηαη δίθαηνο. Δπίζεο, ην ρσξίν 

287-9 απφ ηα Ἔξγα θαζψο θαη ην Η 497-501 ηεο Ἰιηάδαο, πνπ αληίζηνηρα παξνπζηάδνπλ 

ζχκθσλα κε ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνλ δξφκν ηεο αξεηήο δχζθνιν θαη ηνπο ζενχο λα 

θάκπηνληαη απφ ηηο πξνζθνξέο θαη λα αιιάδνπλ εχθνια ηηο απνθάζεηο ηνπο, κε 

απνηέιεζκα λα ελζαξξχλνπλ ηνλ θαζέλα λα επηδηψθεη λα γίλεηαη θαηλνκεληθά κφλν 

δίθαηνο θαη λα κελ ελδηαθέξεηαη λα αλαδεηήζεη ηελ νπζία ηεο δηθαηνζχλεο. ε απηή 

φκσο ηελ πξνζπάζεηά ηνπο παξαηεξνχκε φηη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, είηε δελ 

παξνπζηάδνπλ ηα απνζπάζκαηα ζηελ θαλνληθή ηνπο κνξθή θαζψο παξαιείπνληαη 

ζηίρνη ή ιέμεηο, είηε ηα εξκελεχνπλ κε έλαλ ηξφπν ιαλζαζκέλν κε κνλαδηθφ ζθνπφ λα 

απνδείμνπλ φηη πεξλνχλ επηθίλδπλα κελχκαηα θαη θξίλνληαη αθαηάιιεια. Απηφο ν 

ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ απνζπαζκάησλ καο πξντδεάδεη γηα ηελ θαηνπηλή θξηηηθή ζηελ 

πνίεζε πνπ γίλεηαη μεθάζαξα πιένλ ζηε ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ, φηαλ κειεηάηαη ην ζέκα 

ηεο παηδείαο ησλ ππνςήθησλ θπιάθσλ ηεο ηδαληθήο πνιηηείαο. Χο εθ ηνχηνπ, ζηφρνο 

ηεο παξνπζίαζεο είλαη λα απνθαηαζηήζνπκε ηελ αξρηθή κνξθή φζσλ ζεκείσλ ησλ 

απνζπαζκάησλ ππέζηεζαλ θάπνηεο κεηαβνιέο θαη θπξίσο λα δψζνπκε ηε ζσζηή 

εξκελεία ηνπο, ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα αμηψλ πνπ αληαλαθινχζαλ θαη ηελ θνηλσλία 

πνπ αληηθαηφπηξηδαλ.   
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Η ιςτορύα του Ορφϋα και τησ Ευρυδύκησ ςτισ Μεταμορφώςεισ 
του Οβιδύου  και το λογοτεχνικϐ τησ υπϐβαθρο 

 
ΜΑΡΗΑΝΝΑ ΘΧΜΑ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

mrnthm@ath.forthnet.gr 

 
Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν κειέηεο ηελ ηζηνξία ηνπ Οξθέα θαη ηεο 

Δπξπδίθεο, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζην δέθαην βηβιίν ησλ Μεηακνξθώζεσλ ηνπ 

Οβηδίνπ. Ζ ηζηνξία απηή είλαη επξχηαηα γλσζηή ηφζν ζην ζχγρξνλν θνηλφ, φζν θαη ζην 

θνηλφ ηεο επνρήο ηνπ Οβηδίνπ. Ο Οξθέαο πξνζπαζεί λα αλαθηήζεη ηελ λεθξή ζχδπγφ 

ηνπ απφ ηνλ Κάησ Κφζκν, αιιά ηειηθά απνηπγράλεη, γηαηί αδπλαηεί λα ηεξήζεη ηνλ 

κνλαδηθφ φξν πνπ ηνπ έζεζαλ ν Πινχησλαο θαη ε Πεξζεθφλε. Οη αξραίνη Έιιελεο 

ζπγγξαθείο, φπσο ν Δπξηπίδεο, ν Ηζνθξάηεο, ν Πιάησλαο θαη ν Λνπθηαλφο παξαδίδνπλ 

δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηεο ηζηνξίαο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε θαηάβαζε ηνπ Οξθέα ζηνλ 

Άδε είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάζηαζε ηεο Δπξπδίθεο. ηελ ειιεληζηηθή επνρή κε ηελ 

ηάζε γηα ηελ εμχκλεζε ζιηβεξψλ εξσηηθψλ ηζηνξηψλ νη ζπγγξαθείο ζηξέθνληαη πξνο 

ηελ ηξαγηθή θαηάιεμε ηεο ηζηνξίαο.  

Σν δηθφ κνπ ελδηαθέξνλ ζα επηθεληξσζεί ζηελ πξσηνηππία ηνπ Οβηδίνπ σο πξνο 

ηελ παξνπζίαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξίαο, ηδηαίηεξα ζε ζχγθξηζε κε ην κεγάιν 

πξνθάηνρφ ηνπ Βεξγίιην, ν νπνίνο είρε ήδε πξαγκαηεπηεί ηνλ άηπρν έξσηα ησλ δχν 

λέσλ ζηα Γεσξγηθά ηνπ. ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αλαδεηρζεί ν δηαθνξεηηθφο 

ηξφπνο πξαγκάηεπζεο ηεο ηζηνξίαο απφ ηνλ Οβίδην θαη ην Βεξγίιην θαη νη ιφγνη γηα 

ηνπο νπνίνπο ν θαζέλαο ηνπο επηιέγεη λα πξνβάιιεη δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο. Ηδηαίηεξα 

ζα δηεξεπλεζεί ε πξσηνηππία ηνπ Οβηδίνπ ζηε ζθηαγξάθεζε ηνπ πνξηξαίηνπ ηεο 

Δπξπδίθεο, ε νπνία ζε αληίζεζε κε ηα Γεσξγηθά ηνπ Βεξγηιίνπ παίδεη δεπηεξεχνληα 

ξφιν ζηελ εθδνρή ησλ Μεηακνξθώζεσλ. Δπειπηζηψ φηη ζα θαηαθέξσ λα αλαδείμσ ην 

εγρείξεκα ηνπ Οβηδίνπ λα παξνπζηάζεη κία πνιχ γλσζηή ηζηνξία κε ην δηθφ ηνπ 

κνλαδηθφ ηξφπν. 
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‘‘Και η Θεϊ ϋπλαςε …. τον Κϐςμο’’: Η Θϋτισ ωσ κοςμογονικό 
δϑναμη ςτο απϐςπαςμα 5 PMG του Αλκμϊνοσ 

 

ΒΑΗΛΗΚΖ ΚΟΤΟΤΛΗΝΖ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

vasiakous@yahoo.gr 

 

ην απφζπαζκα 5 PMG ηνπ Αιθκάλνο πεξηγξάθεηαη κία θνζκνγνλία ε νπνία 

εκθαλίδεηαη λα έρεη γξαθηεί απφ ηνλ πνηεηή θαηά ηνλ 7
ν
 αηψλα π.Υ. χκθσλα κε ην 

απφζπαζκα ε αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ θφζκνπ είλαη ζπγθερπκέλε θαη ε χιε κία άκνξθε 

κάδα. Ζ ζεά Θέηηο παίδεη ην ξφιν ηνπ δεκηνπξγνχ / ηερλίηε δίλνληαο κνξθή ζηελ χιε. 

Δκθαλίδνληαη ν Πόρος, ην Τέκμωρ θαη έπεηηα ην Σκότος. Μεηά αθνινπζεί ην θσο ζε 

φιεο ηηο κνξθέο ηνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα έρεη θηλήζεη ηελ πεξηέξγεηα ησλ 

κειεηεηψλ γηα πνιινχο ιφγνπο. Έλαο απφ απηνχο είλαη φηη ε δεκηνπξγφο ηνπ θφζκνπ, ε 

δχλακε πνπ δίλεη κνξθή ζηελ άκνξθε χιε θαη ηαθηνπνηεί ην ράνο είλαη κία ειάζζσλ -

γηα ηελ θιαζζηθή αξραηφηεηα- γπλαηθεία ζεφηεηα, ε Θέηηο. Παξφκνηα πεξίπησζε δελ 

εκθαλίδεηαη ζε θακία ειιεληθή θνζκνγνλία. Κάπνηεο γπλαηθείεο κνξθέο παίδνπλ ξφιν 

ζε θνζκνγνλίεο αλαηνιηθήο πξνειεχζεσο, αιιά φρη ηνλ βαζηθφ. Σν εξψηεκα παξακέλεη 

αλαπάληεην: ζα κπνξνχζε ν Αιθκάλ λα είρε γξάςεη κία θνζκνγνλία κε 

πξσηαγσλίζηξηα ηε Θέηηδα ζηε πάξηε ηνπ 7
νπ

 αηψλα π.Υ.  ή -δηαηππσκέλν 

δηαθνξεηηθά- ζα κπνξνχζε πνηέ κία ζεά λα εκθαλίδεηαη σο δεκηνπξγφο ηνπ θφζκνπ ζε 

κία αξραία ειιεληθή θνζκνγνλία;  

   Οη πεξηζζφηεξνη ζχγρξνλνη κειεηεηέο ζπκθσλνχλ ζηα αθφινπζα ζεκεία ζρεηηθά κε 

απηφ ην αηληγκαηηθφ απφζπαζκα: 1) ην πνίεκα ηνπ Αιθκάλνο αλήθε πηζαλφηαηα ζε 

παξζέληνλ, 2) ε Θέηηο αλαθεξφηαλ ζην κπζηθφ κέξνο ηνπ άζκαηνο, 3) ην απφζπαζκα 5 

PMG απνηειεί έλα παξάδεηγκα ηεο αιιεγνξηθήο εξκελείαο ηεο πνίεζεο, 4) ε 

θνζκνγνλία ε νπνία εκθαλίδεηαη είλαη δεκηνχξγεκα θπξίσο ηνπ ρνιηαζηή θαη φρη ηνπ 

Αιθκάλνο. Ζ παξνχζα εηζήγεζε εμεηάδεη απηέο ηηο παξαδνρέο θαη επηρεηξεί λα 

αλαζπλζέζεη -σο έλα βαζκφ- ην πηζαλφ πεξηερφκελν ηνπ ρακέλνπ πνηήκαηνο ηνπ 

Αιθκάλνο.  
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Ίφισ και Καινϋασ: Δϑο περιπτώςεισ αμφύςημησ ό προβληματικόσ 
ςεξουαλικόσ ταυτϐτητασ ςτισ Μεταμορφώςεισ του Οβιδύου 

 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ-ΜΑΡΚΔΛΛΑ ΚΧΣΑΛΑ 

 Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

alatsok@yahoo.com 

 

Σν ζέκα ηεο ζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο ζπληζηά πηπρή ηνπ επξχηεξνπ ζέκαηνο ηεο 

δηακφξθσζεο ηαπηφηεηαο, ελλνψληαο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αηφκνπ, ηνπ θχινπ θαη ησλ 

θνηλσληθψλ ξφισλ ηνπ. ζνλ αθνξά ζηηο ηζηνξίεο ηνπ Ίθη θαη ηνπ Καηλέα νη νπνίεο 

απνηεινχλ αληηθείκελν κειέηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, ν Οβίδηνο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπλδπάζεη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ην νπνίν απνηειεί ηνλ θχξην 

πξνβιεκαηηζκφ ηνπ, κε ηελ εηπκνινγία θαη αηηηνινγία ησλ νλνκάησλ θαη ηε 

κεηακφξθσζε ησλ εξψσλ, ζέκαηα ηα νπνία ζπληζηνχλ θαίξηεο πηπρέο ησλ 

Μεηακνξθώζεσλ.  

  ηηο ηζηνξίεο ηνπ Ίθη θαη ηνπ Καηλέα θπξίαξρν ζηνηρείν είλαη εθείλν ηνπ θχινπ θαη ε 

κεηακφξθσζε αθνξά ηελ αιιαγή θχινπ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο "λένπ" αηφκνπ. Καη 

ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα ζπλδέεηαη κε ή εμαξηάηαη απφ ην ζψκα, 

ην νπνίν γηα ηνλ Ίθη ιεηηνπξγεί σο ηξνρνπέδε φρη απφθηεζεο αιιά εμσηεξηθήο 

έθθξαζεο κηαο ζρεδφλ θεθηεκέλεο ζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο, ελψ γηα ηνλ Καηλέα ε 

πξνζβνιή ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο ιεηηνπξγεί σο αίηηνλ γηα ηελ εζειεκέλε 

κεηάβαζε απφ ην γπλαηθείν ζην αλδξηθφ θχιν. Ο πνηεηήο ππνδειψλεη ήδε κε ην φλνκα 

ησλ εξψσλ θαη ηελ εηπκνινγία απηνχ ην πξνβιεκαηηθφ ή ακθίζεκν ηεο ζεμνπαιηθήο 

ηαπηφηεηαο, ην νπνίν θαη απνθαζηζηά κέζσ ηεο κεηακφξθσζεο. Ζ κεηακφξθσζε 

ιεηηνπξγεί σο θνξέαο ιχζεο ηνπ αδηεμφδνπ θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ αθχζηθνπ ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Ίθη ή εθπιήξσζεο κηαο επρήο θαη απνδεκίσζεο γηα ηε ζεμνπαιηθή 

πξνζβνιή ζηελ πεξίπησζε ηνπ Καηλέα. 

  Γηα ηνλ Ίθη κπνξνχκε λα κηιάκε πεξηζζφηεξν γηα ακθίζεκε ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα 

θαη θαίλεηαη φηη ε ακθηζεκία παχεη λα πθίζηαηαη κεηά ηε κεηακφξθσζε, φηαλ 

αλαδεηθλχεηαη πιένλ ν εζσηεξηθφο αξζεληθφο εαπηφο ηνλ νπνίν ε Ίθη απνθηά ιφγσ ηεο 

αλαηξνθήο ηεο σο αγφξη. Αληίζεηα, γηα ηνλ Καηλέα ε ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα θξίλεηαη 

πεξηζζφηεξν πξνβιεκαηηθή, θαζψο ςπρνινγηθνί θαη εζηθνί παξάγνληεο επηβάιινπλ ηελ 

αιιαγή θχινπ, ελψ νη ππαηληγκνί γηα ην γπλαηθείν παξειζφλ ηνπ ήξσα είλαη έληνλνη 

αθφκε θαη κεηά ηε κεηακφξθσζε. ηελ πεξίπησζε ηνπ Καηλέα νη ζπλζήθεο θαζηζηνχλ 

αβάζηαρηε θαη πηεζηηθή ηε δηαηήξεζε ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ, ελψ ζηελ ηζηνξία ηνπ Ίθη 

ε κεηάβαζε απφ ηε γπλαηθεία ζηελ αλδξηθή θχζε αίξεη ην θνηλσληθφ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθφ αδηέμνδν θαη έξρεηαη σο απνηέιεζκα ζετθήο επηβξάβεπζεο. 
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Η καταςτροφικό πορεύα του Υαϋθοντα προσ την αυτογνωςύα 
τισ Μεταμορφώςεισ του Οβιδύου 

 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΛΔΟΝΣΗΣΖ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

princess.catherine@hotmail.com 

 

Σν ζέκα ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο είλαη ε πνξεία ηνπ Φαέζνληα πξνο ηελ θαηάθηεζε 

ηεο απηνγλσζίαο, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηηο Μεηακνξθώζεηο ηνπ Οβηδίνπ (1.747 - 

2.408), θαζψο θαη ε πξσηνηππία ηνπ Οβηδίνπ ζηελ πξαγκάηεπζε κηαο ηζηνξίαο πνπ είρε 

ήδε επξεία δηάδνζε, θπξίσο ζηελ ειιεληθή ινγνηερλία. Ο Ρσκαίνο πνηεηήο αλαλεψλεη 

ην κχζν δηεξεπλψληαο θαη αλαδεηθλχνληαο ηα ςπρνινγηθά θίλεηξα ζηε δξάζε ησλ 

εξψσλ ηνπ. 

Ο Φαέζσλ κε θίλεηξν ηελ επηβεβαίσζε ηεο ζετθήο ηνπ θαηαγσγήο, ζα θηάζεη ζην 

παιάηη ηνπ Ζιίνπ θαη ζα δεηήζεη σο δψξν ηελ εμνπζία ηνπ παηξηθνχ άξκαηνο γηα κία 

εκέξα. Ο ππξήλαο ηεο ηζηνξίαο είλαη, ινηπφλ, ην κνηξαίν δψξν πνπ δεηά ν λένο απφ ηνλ 

Ήιην, θηλνχκελνο απφ ηελ επηζπκία ηνπ λα ηαπηηζζεί κε ηελ εμηδαληθεπκέλε εηθφλα πνπ 

είρε ζρεκαηίζεη γηα ηνλ παηέξα ηνπ. Παξάιιεια, βαζηθνί ζεκαηηθνί άμνλεο πνπ δηέπνπλ 

φιν ην κχζν είλαη θαη νη έλλνηεο γλψζε - άγλνηα, θσο - ζθνηάδη. Δπίζεο, απφ ηε 

ζπλάληεζε ηνπ Φαέζνληα κε ηνλ παηέξα ηνπ αλαθχπηεη ην δήηεκα ηεο ζρέζεο ζεψλ - 

ζλεηψλ, θαζψο θαη ην ζέκα ηεο δηηηήο ππνζηάζεσο ηνπ Ζιίνπ, αθελφο κελ σο ζενχ θαη 

αθεηέξνπ σο αλζξσπφκνξθνπ παηέξα. Γηφηη ν Ήιηνο, παξφηη εκθαλίδεηαη σο 

παληεπφπηεο, αγλνεί ην ζθνπφ ηεο επίζθεςεο ηνπ γηνπ ηνπ, ελψ κε κηα αλφεηε 

γελλαηνδσξία πνπ πεγάδεη απφ ηελ παηξηθή ηνπ αγάπε, νξθίδεηαη λα ραξίζεη ζε απηφλ 

φπνην δψξν επηζπκεί.  

Ζ επηζπκία ηνπ Φαέζνληα, ε νπνία μεπεξλά ην κέηξν ζπληζηψληαο χβξε, θαζψο θαη 

ε νιέζξηα πνξεία ηνπ άπεηξνπ εληφρνπ, ε νπνία πξνθαιεί ηελ θαηαζηξνθή ηεο γεο, ζα 

απνηειέζεη ηελ αηηία ηεο θεξαπλνβφιεζήο ηνπ απφ ηνλ Γία, κε απνηέιεζκα ηελ πηψζε 

θαη ηνλ ζάλαηφ ηνπ.  

Ζ ηζηνξία θιείλεη κε κηα «κεηακνξθσζηαθή θαηαθιείδα», θαζψο νη Ζιηάδεο 

κεηακνξθψλνληαη ζε ιεχθεο, θαη ν Κχθλνο ζην νκψλπκν πνπιί. Με ην ζηνηρείν ηεο 

κεηακφξθσζεο, ν Οβίδηνο επηηπγράλεη ηε κε ηξαγηθή παξνπζίαζε ελφο θαηεμνρήλ 

ηξαγηθνχ ζέκαηνο: ηεο κνηξαίαο πηήζεο ελφο ππεξβνιηθά θηιφδνμνπ λένπ.  
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«Verba mihi dedit: Μεταθϋατρο και αυτοςχεδιαςμϐσ ςτον 
Curculio του Πλαύτου» 

 

τυλιανό Μουςτϊκη  
Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

stellamoustaki@hotmail.com 

 

Οη ζεαηέο ηνπ Curculio δηαηεξνχλ κε δπζθνιία ηε ζεαηξηθή ςεπδαίζζεζε θαη ζπάληα 

μερλνχλ φηη νη εζνπνηνί παίδνπλ ξφινπο. Ο Πιαχηνο δεκηνπξγεί έλα κεηαζεαηξηθφ 

ζχκπαλ κέζα ζην έξγν ηνπ θαη ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο πνπ ζθνπφ έρνπλ λα αλαδείμνπλ 

ηελ απηoαλαθνξηθφηεηα ηνπ έξγνπ, ηελ ελζπλείδεηε δξακαηνπξγία ηνπ ζπγγξαθέα  

αιιά θπξίσο ηελ χπαξμε ζεάηξνπ κέζα ζην ίδην ην ζέαηξν, ηελ χπαξμε δειαδή 

κεηαζεάηξνπ. ηελ ελ ιφγσ θσκσδία ν Πιαχηνο επηζηξαηεχεη ηξία βαζηθά 

κεηαζεαηξηθά ραξαθηεξηζηηθά: 1) ηελ επίγλσζε ησλ ραξαθηήξσλ φηη είλαη πάλσ ζηε 

ζθελή θαη ελζπλείδεηα παίδνπλ ξφινπο επηδηδφκελνη ζε κεηαζεαηξηθά ζρφιηα, 2) ηε 

ζπλήζεηά ηνπο λα κεηακθηέδνληαη θαη λα αλεβάδνπλ κέζα ζην ίδην ην έξγν κία δηθή ηνπο 

παξάζηαζε («έξγν κέζα ζην έξγν») θαη 3) ηνλ απηνζρεδηαζκφ, ν νπνίνο κεηαηξέπεη 

ηνπο ίδηνπο ηνπο  ήξσεο ζε ζελαξηνγξάθνπο θαη ζθελνζέηεο. Πξάγκαηη, ν παξάζηηνο 

Curculio αλαδεηθλχεηαη ζε έλαλ par excellence servus callidus, ν νπνίνο κε ηηο 

κεραλνξξαθίεο ηνπ, φπσο ε ζπγγξαθή ελφο γξάκκαηνο πινθήο θαη ε παξάζηαζε ηελ 

νπνία αλεβάδεη ν ίδηνο κεηακθηεζκέλνο σο Summanus, θαηαμηψλεηαη σο θνξπθαίνο 

ζελαξηνγξάθνο θαη εζνπνηφο. Ο ελζπλείδεηνο απηνζρεδηαζκφο ηνπ Curculio ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα ζρφιηα ησλ εξψσλ ηα νπνία παξαπέκπνπλ ζε ζεαηξηθφ ιεμηιφγην 

αιιά θαη ν παξεκβαιιφκελνο κνλφινγνο ηνπ ρνξεγνχ ηεο παξάζηαζεο ζπάλε ηε 

ζεαηξηθή ςεπδαίζζεζε, κε απνηέιεζκα ην θνηλφ λα παξαθνινπζεί ηελ θσκσδία ζε δχν 

επίπεδα: σο πξαγκαηηθφηεηα θαη σο αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.  Ηδηαίηεξν 

κάιηζηα ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη πινθή θαη κεηαζέαηξν ζηνλ Curculio 

ιεηηνπξγνχλ σο ζπγθνηλσλνχληα δνρεία, αθνχ ε δνκή ηεο πινθήο θαη ε κεηαζεαηξηθή 

δνκή ηεο θσκσδίαο ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπκκεηξία. Οη δχν πξψηεο πξάμεηο ηνπ έξγνπ 

ζπκβάιινπλ ειάρηζηα ζηε δξακαηνπξγία ηεο ππφζεζεο θαζψο ιεηηνπξγνχλ θπξίσο 

ελεκεξσηηθά. Αληίζηνηρα, ην ζηνηρείν ηεο κεηαζεαηξηθφηεηαο πεξηνξίδεηαη ζε απιά 

ελζπλείδεηα ζρφιηα ησλ εζνπνηψλ θαη ζε ηερλάζκαηα θαη ραξαθηήξεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κεηαζεαηξηθά αιιά ηειηθά δελ ιεηηνπξγνχλ. Αληίζεηα, 

ζηελ ηειεπηαία ζθελή ηεο δεχηεξεο πξάμεο θαη ζε φιε ηελ ηξίηε πξάμε ρηππάεη ε  

δξακαηνπξγηθή θαη ηαπηφρξνλα ε κεηαζεαηξηθή θαξδηά ηνπ έξγνπ, αθνχ ν παξάζηηνο 

αλαιακβάλεη ηα ελία ηεο δξάζεο, δεκηνπξγεί ζελάξηα θαη δηαλέκεη ξφινπο. Ζ δεχηεξε 

ζθελή ηεο ηέηαξηεο πξάμεο ζεκαηνδνηεί ηε ιχζε ηεο πινθήο αιιά θαη ηε ραιάξσζε 

ησλ κεηαζεαηξηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία αξρίδνπλ λα θζίλνπλ, αθνχ πξψηα φκσο έρνπλ 

αλαδείμεη ηνλ Curculio ζε πξαγκαηηθφ auctor ηνπ έξγνπ. 
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Η μορφό του Κϑκλωπα Πολϑφημου ςτισ Μεταμορφώςεισ του 
Οβιδύου (13.738-897) και το λογοτεχνικϐ τησ υπϐβαθρο ςτην 

ελληνικό και τη λατινικό λογοτεχνύα 
 

ΟΦΗΑ ΜΠΔΛΗΧΣΖ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

sofianaxos7@hotmail.com 

  

θνπφ ηεο αλαθνίλσζήο κνπ απνηειεί ε κειέηε ηεο κνξθήο ηνπ Κχθισπα Πνιχθεκνπ 

ζηηο Μεηακνξθώζεηο ηνπ Οβηδίνπ (13.738-897) θαη ε ζχγθξηζή ηνπ κε ηνλ Πνιχθεκν 

ηεο νκεξηθήο Οδύζζεηαο (9.287-344), ηεο βεξγηιηαλήο Αηλεηάδαο (3.622-627) θαη ησλ 

Δηδπιιίσλ ηνπ Θεφθξηηνπ (6, 11). Σν ελδηαθέξνλ θαη ε πξνζνρή κνπ ζα επηθεληξσζεί 

ζηε δηεξεχλεζε ησλ πνηθίισλ πηπρψλ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, φπσο απηέο 

δηαθαίλνληαη κέζα ζηα έξγα απηά, κε βαζηθφ έξγν αλαθνξάο ηηο Μεηακνξθώζεηο ηνπ 

Οβηδίνπ. Θα επηρεηξήζσ λα αλαδείμσ θαη λα αηηηνινγήζσ ηηο θαηλνηνκίεο θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ Οβηδίνπ σο πξνο ηελ παξνπζίαζε ηνπ Κχθισπα Πνιχθεκνπ θαη λα 

αληρλεχζσ ηε δηαρξνληθή πνξεία θαη εμέιημε απηήο ηεο κπζνινγηθήο κνξθήο ζηελ 

ειιεληθή θαη ηε ιαηηληθή ινγνηερλία. Σέινο, ζα πξνζπαζήζσ λα δηεξεπλήζσ ηηο 

επηδξάζεηο, ηα πξφηππα θαη ηηο πεγέο έκπλεπζεο ηνπ θάζε πνηεηή πνπ αζρνιήζεθε κε 

ηνλ Πνιχθεκν θαη λα αληρλεχζσ ηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ Διιήλσλ θαη Λαηίλσλ 

πνηεηψλ απέλαληη ζε απηή ηε κπζνινγηθή κνξθή πάληα ζε ζρέζε κε ην ινγνηερληθφ 

είδνο αιιά θαη ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο φπνπ εληάζζεηαη θαζέλα απφ ηα παξαπάλσ 

έξγα.  
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Η λαμπαδηδρομύα προσ τιμόν του Προμηθϋα ςτην αρχαύα Αττικό 
και ο Γεωργιανϐσ ανϊλογοσ τησ  

 

 

ΣΑΣΗΑ ΜΣΒΑΡΔΛΗΣΕΔ  

Κξαηηθφ Παλεπηζηήκην Σηθιίδαο ηνπ Ηβάλε Σδαβαρηζβηιη  

tatiamtvarelidze@gmail.com 

 

Ο κχζνο ηνπ Πξνκεζέα έρεη αξθεηνχο παξαιιειηζκνχο ζηηο κπζνινγίεο ησλ 

Καπθάζησλ ιαψλ. Απηνί νη παξαιιειηζκνί θαίλνληαη φρη κφλν ζε επίπεδν κχζσλ θαη 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ησλ Διιήλσλ θαη Καπθάζησλ ιαψλ, αιιά πην βαζηά - ζηηο 

ηειεηνπξγηθέο παξαδφζεηο ηνπο. Ο ζθνπφο ηεο εηζήγεζεο απηήο είλαη λα ζπδεηήζνπκε 

ηα φκνηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηεο Αηηηθήο ιακπαδεδξνκίαο πξνο ηηκήλ ηνπ 

Πξνκεζέα θαη ηνπ Γεσξγηαλνχ Λακπξφκπα – κηαο ενξηήο πνπ δηνξγαλψλεηαη θάζε 

ρξφλν ζηα βνπλά ηεο Γεσξγίαο.  

Ζ κειέηε βαζίδεηαη ζε δηάθνξεο πεγέο:  

1. ηηο Διιεληθέο θαη Γεσξγηαλέο ηζηνξηθέο θαη ιανγξαθηθέο αλαθνξέο γηα ηα 

ζρεηηθά ζέκαηα. 

2. ηα ινγνηερληθά θείκελα. 

3. ηα κπζνινγηθά πιηθά. 

4. Καη ζηηο δηάθνξεο πξνθνξηθέο πεγέο. 

Σα βαζηθά παξφκνηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηεο Αζελατθήο Λακπαδεδξνκίαο 

θαη Γεσξγηαλνχ Λακπξφκπα είλαη ηα εμήο: 

α) ηα νλφκαηα ησλ ενξηψλ, πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ξίδα. Απηή ε ξίδα ζπλδέεηαη κε ηε 

θινπή ηεο θσηηάο – ηελ κεγαιχηεξε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Πξνκεζέα φπσο θαη ηνπ 

Ακηξάλη. 

β) νη ζθνπνί ησλ ηειεηνπξγηψλ: Αλαλέσζε ηεο θσηηάο 

γ) νη κπζνινγηθνί ήξσεο πξνο ηελ ηηκήλ ησλ νπνίσλ δηνξγαλψλνληαη απηέο νη 

ηειεηνπξγίεο: ηελ Αζήλα ε Λακπαδεδξνκία γηλφηαλ πξνο ηηκήλ ηνπ Πξνκεζέα 

θαη/ή ηνπ Ζθαίζηνπ, ζηε Γεσξγία – πξνο ηηκήλ ηνπ Ακηξάλη ν νπνίνο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ Άγην Γεψξγην ζηελ ρξηζηηαληθή επνρή (ν Ακηξάλη ζηελ 

Γεσξγηαλή κπζνινγία έρεη ιεηηνπξγίεο θαη ηνπ Πξνκεζέα θαη ηνπ Ζθαίζηνπ). 

δ) ε ζρέζε ησλ δχν ηειεηνπξγηψλ κε ηνπο θεξακνπνηνχο θαη ζηδεξνπξγνχο: θαη 

ζηνπο δπν ηφπνπο ε Λακπαδεδξνκία ήηαλ ενξηή ησλ θεξακνπνηψλ θαη 

ζηδεξνπξγψλ. 

ε) νη δνκέο ησλ ηειεηνπξγηθψλ  ενξηψλ ζηελ Αηηηθή θαη ζηε Γεσξγία, πνπ έρνπλ 

πνιιά φκνηα κνηίβα. 

δ) ηα ζχκβνια ησλ ηειεηνπξγηψλ. 

ηε δηαδηθαζία ζχγθξηζεο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζε πείζκα ζπγθξίζεσο ηνπ Πξνκεζέα 

κε ηνλ Γεσξγηαλφ αλάινγφ ηνπ ηνλ Ακηξάλη αλαθαιχπηνληαη πνιιέο νκνηφηεηεο πνπ 

καο θάλνπλ λα ππνζέζνπκε φηη  ν ηφπνο δέζκεπζεο ηνπ Πξνκεζέα – ν Καχθαζνο, πνπ 

πξψηα αλαθέξεηαη  απφ ηνλ Αηζρχιν, δελ είλαη ηπραίνο θαη νη ζρέζεηο πνπ θαίλνληαη 

κεηαμχ απηψλ ησλ εξψσλ έρνπλ πην βαζηέο ξίδεο θαη δελ πεξηνξίδνληαη απνθιείζηεθα 

θαη κφλν ζηε ινγνηερλία. 
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Η ϊφιξη του Πλειςθϋνη ςτην Κϑπρο 
(απϐςπαςμα F25 Κυπρύων Επών) 

 

ΒΑΗΛΔΗΟ-ΑΘΑΝΑΗΟ ΝΑΣΟ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

vnas84@otenet.gr 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν ηε κπζνινγνχκελε άθημε ηνπ Πεινπίδε 

Πιεηζζέλε ζηελ Κχπξν θη έρεη σο αθεηεξία ην απφζπαζκα  F25 ησλ Κππξίσλ επψλ
4
. 

ην απφζπαζκα απηφ αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά ν Πιεηζζέλεο σο γηνο ηνπ Μελειάνπ 

θαη ηεο Διέλεο, παξά ηε κάιινλ επηθξαηνχζα ηάζε πνπ ηνλ ήζειε παηέξα ησλ γλσζηψλ 

Αηξεηδψλ. Θα επηρεηξεζεί κηα πξνζέγγηζε ζηελ ηδηαίηεξα λεθειψδε παξνπζία ηνπ 

Πιεηζζέλε ζηηο ζσδφκελεο πεγέο. Ζ κειέηε ζα επηθεληξσζεί ζηελ παξάδνζε ηεο 

θαηαγσγήο ηνπ ήξσα απφ ην βαζηιηθφ δεπγάξη ηεο πάξηεο, θαζψο θαη ζηελ άθημε ηνπ  

ζηελ Κχπξν καδί κε ηελ Διέλε θαη ηνλ Άγαλν, ε νπνία παξαδίδεηαη  γηα κνλαδηθή θνξά 

ζηηο γλσζηέο γξαπηέο πεγέο απφ ηα Κχπξηα έπε. Θα επηδησρζεί κηα ρξνλνιφγεζε ηεο 

άθημεο απηήο, κε γλψκνλα θπξίσο ηελ νκεξηθή αλαθνξά γηα ηελ άθημε ηνπ Μελειάνπ 

ζην λεζί ηεο Αθξνδίηεο θαηά ηελ πεξηπιάλεζε ηνπ κεηά ην ηέινο ηνπ Σξσηθνχ 

πνιέκνπ, αιιά θαη ην ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο επνρήο, θπξίσο φζνλ αθνξά ην λεζί ηεο 

Κχπξνπ θαη ηε ζρέζε ηνπ -εκπνξηθή θαη δηπισκαηηθή-  κε ηνλ θπξίσο ειιαδηθφ ρψξν. 

Βαζηθφο ζηφρνο  είλαη ε αλάδεημε  ηνπ απνζπάζκαηνο F25 σο παξαιιαγή ηνπ κχζνπ, ν 

νπνίνο αλαθέξεηαη ζην λφζην ηνπ Μελειάνπ, αιιά θαη ζηα παηδηά πνπ απηφο απέθηεζε 

απφ ηελ Διέλε, έλα απνηέιεζκα νκεξηθήο επίδξαζεο αιιά θαη ηνπηθήο παξάδνζεο. 

Δπηπιένλ, ζα επηρεηξεζεί ε ζχλδεζε ηνπ Πιεηζζέλε κε ην λεζί ηεο Κχπξνπ σο κία 

ηνπηθή παξάδνζε πνπ εληάζζεηαη ζην επξχηεξν ζχλνιν ηνπηθψλ θππξηαθψλ 

παξαδφζεσλ πνπ ζέινπλ ηε κεγαιφλεζν λα ζρεηίδεηαη κε ήξσεο ηνπ Σξσηθνχ πνιέκνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Γηα ηελ αξίζκεζε ησλ απνζπαζκάησλ έρσ σο βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ηελ παξαθάησ:  

Βνζθφο Α., Αξραία Κππξηαθή γξακκαηεία
1
(ΑΚπΓ

1β
), πνίεζε επηθή ιπξηθή δξακαηηθή, Λεπθσζία 2008  
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Νϊρκιςςοσ και ηχώ ςτισ μεταμορφώςεισ του Οβιδύου 
 (3.339-510) 

 

ΟΦΗΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

galinthiada@yahoo.gr 

 

Ο Οβίδηνο επηιέγεη λα παξνπζηάζεη ζην 3
ν
 βηβιίν ησλ Μεηακνξθψζεσλ ηελ ηζηνξία ηνπ 

Νάξθηζζνπ θαη ην επεηζφδην ηεο ζπλάληεζεο ηνπ κε ηελ λχκθε Ζρψ (3.339-510). Παξά 

ην γεγνλφο φηη θαηλνκεληθά ε ηζηνξία απηή δελ ζπλδέεηαη κε ηηο ππφινηπεο 

κεηακνξθψζεηο ηνπ 3
νπ

 βηβιίνπ, πνπ αλαθέξνληαη θπξίσο ζηνλ νίθνπ ηνπ Κάδκνπ, ε 

ηζηνξία ηνπ Νάξθηζζνπ δνκείηαη γχξσ απφ ηελ βιαπηηθή θαηά θχξην ιφγν δχλακε ηνπ 

βιέκκαηνο απφ ηελ νπνία έρνπλ επεξεαζηεί θαη φιεο νη ππφινηπεο ηζηνξίεο ζην βηβιίν 

απηφ. Άιισζηε, ν πνηεηήο ζηνρεχεη λα απνδείμεη ηελ λεναπνθηεζείζα δχλακε ηνπ 

κάληε Σεηξεζία, ν νπνίνο ράλεη ηελ φξαζή ηνπ απφ ηελ Ήξα θαη θεξδίδεη ηελ ελφξαζε 

απφ ηνλ Γία. Ο ζπγθεξαζκφο πιεηάδαο ινγνηερληθψλ εηδψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ελδνθεηκεληθέο θαη δηαθεηκεληθέο ζρέζεηο κε άιια έξγα ηνπ ίδηνπ αιιά θαη άιισλ 

πνηεηψλ απνδεηθλχεη ηελ πςειή ηερληθή ηνπ Οβηδίνπ. Μάιηζηα, θαηνξζψλεη λα 

αμηνπνηήζεη ηα ζηνηρεία ηεο κπζηθήο παξάδνζεο θαη λα πξσηνηππήζεη φρη κφλν ζηνλ 

ηξφπν παξνπζίαζεο ηεο ηζηνξίαο αιιά θαη πξνζζέηνληαο ζηνηρεία, φπσο ε αλαθνξά ηεο 

λχκθεο Λεηξηφπεο σο κεηέξα ηνπ θαη ηνπ πνηακνχ Κεθηζνχ, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα 

λα δεισζεί ε αθαηακάρεηε δχλακε ηνπ λεξνχ θαη ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ ζα 

δηαδξακαηίζεη ην πγξφ ζηνηρείν ζηελ ηζηνξία.. Δπίζεο, ην επεηζφδην κε ηελ λχκθε Ζρψ, 

έλαλ ραξαθηήξα πνπ δελ ζπλδέεηαη παξαδνζηαθά κε απηήλ ηελ κπζηθή ηζηνξία 

πξνζζέηεηαη γηα λα παξνπζηάζεη εληνλφηεξα ηελ εξσηηθή ππεξνςία ηνπ λένπ. Αληίζεηα, 

ην πνζεηφ αληηθείκελν πνπ ηειηθά επηιέγεη είλαη ην θαζξεπηηζκέλν είδσιφ ηνπ έρνληαο 

παξαδνζεί ζηνλ αηζζεηφ θφζκν ρσξίο ελδηαθέξνλ γηα νπζηαζηηθή θαη βαζχηεξε γλψζε 

ηνπ εαπηνχ ηνπ (απνηειψληαο ην παξάδεηγκα πξνο απνθπγή ηεο ζεσξίαο ηνπ Πιάησλα 

γηα ηνλ θφζκν ησλ Ηδεψλ). Ζ εξσηηθή ηνπ εκκνλή γίλεηαη ζπλεηδεηή επηινγή γηα ηνλ 

λέν, ν νπνίνο πιένλ αληηιακβάλεηαη ηνλ πφλν ηνπ εξσηηθνχ αληθαλνπνίεηνπ πφζνπ θαη 

πεζαίλεη εμαηηίαο ηνπ. Ζ ηξαγηθή επαλαθνξά εξσηηθψλ θαη άιισλ κνηίβσλ θαηαθέξλεη 

λα επαλαθέξεη ηνλ κχζν ηνπ λένπ κέζα απφ ηηο άιιεο ηζηνξίεο ησλ Μεηακνξθψζεσλ 

δεκηνπξγψληαο ζπγθξίζεηο θαη ζπλδέζεηο θαζψο θαη έλα πξφηππν απφ ην νπνίν 

εκπλεχζηεθαλ θαη κεηαγελέζηεξνη ζπγγξαθείο.  
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BGU II 423 (= SEL. PAP. I 112) 
Πτυχϋσ τησ καθημερινόσ ζωόσ τησ ρωμαώκόσ Αιγϑπτου  

 

ΑΝΓΡΔΑ Γ. ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

apanoutsopoulos@gmail.com 

 

Ζ παξαπάλσ επηζηνιή, απφ ηνλ 2
ν
 αη. κ. Υ., απνηππψλεη γξαθηθά ηε ζρέζε ελφο λένπ κε 

ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, φηαλ ν ηειεπηαίνο θεχγεη απφ ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ γηα λα πάεη 

λα εξγαζηεί ζε κηα άιιε επαξρία ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο. Ο λεαξφο Α π ί σ λ  

κφιηο έρεη θζάζεη ζηνλ ξσκατθφ λαχζηαζκν Μηζζελφ, θνληά ζηε Νεάπνιε. Ο Α π ί σ λ  

ζηελ επηζηνιή πξνο ηνλ παηέξα ηνπ δηεγείηαη γηα ηνλ θίλδπλν πνπ δηέηξεμε ιφγσ ηεο 

ζαιαζζνηαξαρήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ θαη γηα ηε ζαπκαηνπξγηθή ζσηεξία 

ηνπ απφ ηνλ ζεφ έξαπε, γηα ηνπο ηξεῖο ρξπζνῦο, πνπ εηζέπξαμε σο νδνηπνξηθά απφ ηνλ 

Κ α ί ζ α ξ α  θαζψο θαη γηα ην λέν ηνπ φλνκα (Ἀ λ η ψ λ η ν ο  Μ ά μ η κ ν ο ). Δθείλν πνπ 

ηνλίδεηαη ηδηαηηέξσο ζηελ παξνχζα επηζηνιή είλαη ε ζηνξγή θαη ε αγάπε κε ηελ νπνία 

πεξηβάιιεη ηνπο δηθνχο ηνπ αλζξψπνπο: έθδειε είλαη ζηελ επηζηνιή ε αλεζπρία ηνπ γηα 

ηελ πγεία ηνπ παηέξα ηνπ, ηελ πγεία ησλ αδειθψλ ηνπ, ηεο αληςηάο ηνπ θαζψο θαη ησλ 

θίισλ ηνπ. Χζηφζν εθείλν πνπ μερσξίδεη πάλσ απ‘ φια είλαη ε επγλσκνζχλε πνπ απηφο 

ν λένο ληψζεη γηα ηνλ παηέξα ηνπ γηα ηελ παηδεία πνπ ηνχ πξνζέθεξε. Μάιηζηα αμίδεη 

λα ζεκεησζεί πσο ε επγλσκνζχλε απηή εθθξάδεηαη απφ ην λέν σο ν ηειεπηαίνο ιφγνο 

θαη ζεκαληηθφηεξνο, γηα ηνλ νπνίν απηφο γξάθεη πξνο ηνλ παηέξα ηνπ: ἵλα ζνῦ 

πξνζθπλήζσ ηὴλ ρεῖξα, ὅηη κὲ ἐπαίδεπζαο θαιῶο, / θαὶ ἐθ ηνύηνπ ἐιπίδσ ηαρὺ πξνθό- / 

ςαη ηῶλ ζε[ῶλ] ζειόλησλ (γξ. 15-18). 
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Απϐ τισ εγκλύςεισ τησ ψυχόσ ςτισ εγκλύςεισ τησ γραμματικόσ 
 

ΔΛΔΝΖ ΠΛΑΣΖ  

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

eleni_pl@hotmail.com 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία ζηνρεχεη ζηε γισζζνινγηθή εμέηαζε ηεο δεκηνπξγίαο θαη 

πξνέιεπζεο ησλ αξραίσλ ξεκαηηθψλ εγθιίζεσλ απφ κηα ςπρνινγηθή θαη θηινζνθηθή 

αθεηεξία. ηαζκνί ζ‘ απηήλ ηελ πνξεία δηακφξθσζεο θαη γξακκαηηθνπνίεζεο ηεο 

έγθιηζεο σο ξεκαηηθήο θαηεγνξίαο ηξνπηθφηεηαο είλαη νη ιεγφκελνη ππζκέλεο ιόγνπ ηνπ 

Πξσηαγφξα, ηα ζρήκαηα ιέμεσο ηνπ Αξηζηνηέιε, ηα ζηστθά ιεθηά, ηα πεξηπαηεηηθά εἴδε 

ιόγνπ θαη ελ ηέιεη ε εηζαγσγή ηνπ φξνπ ἔγθιηζηο απφ ηνλ Γηνλχζην ηνλ Αιηθαξλαζζέα. 

Δηδηθφηεξα, γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζεσξία ησλ ηστθψλ γηα ηα ιεγφκελα ιεθηὰ αὐηνηειή, 

ηα νπνία είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηε ινγηθήλ θαληαζίαλ, ηελ ηύπσζηλ ἐλ ηῇ ςπρῇ 

(Γηνγ.Λαέξη., VII 62.7). Απφ ηε ςπρή αθνξκάηαη θαη ν Ακκψληνο ζηα ζρφιηα ζην Πεξί 

Ἑξκελείαο ηνπ Αξηζηνηέιε (CAG, IV 5, 1θε. ), γηα λα θαηεγνξηνπνηήζεη ηηο 

γξακκαηηθέο εγθιίζεηο ζε έλα ζρήκα ηξνπηθψλ θηλήζεσλ, νη νπνίεο εθθηλνχλ απφ ηηο 

ςπρηθέο δπλάκεηο. Πξφθεηηαη γηα ηελ δηκεξή δηάθξηζε ζε γλσζηηθέο θαη δσηηθέο ή 

νξεθηηθέο δπλάκεηο ηεο ςπρήο πνπ πεξηθιείνπλ θαζέλα απφ ηα πέληε πεξηπαηεηηθά είδε 

ηνπ ιφγνπ κε ηξφπν επζείαο ζπλεπαγσγήο. Έπεηηα, ην επίθεληξν ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ 

κεηαηνπίδεηαη ζηα ιεγφκελα ζρήκαηα ιέμεσο πνπ αλαθέξεη ν ίδηνο ν Αξηζηνηέιεο ζηελ 

Πνηεηηθή (1456b9). Γελ πξφθεηηαη γηα ηα ξεηνξηθά (γνξγίεηα) ζρήκαηα ιφγνπ, αιιά γηα 

ηνλ ρξσκαηηζκφ θαη ηε κνξθνπνίεζε ηεο θσλήο, ηνπ έλαξζξνπ ιφγνπ πνπ ζηε 

θαληαζία κπνξεί λα απνηππσζεί σο ζρήκαηα πνπ αιιάδνπλ κνξθέο, θηγνχξεο πνπ 

ρνξεχνπλ αλάινγα κε ηε δηάζεζε θαη ςπρηθή πξφθιεζε. Πξνο επίξξσζε ηεο ζέζεο 

απηήο επηθαινχκαη αξραίεο καξηπξίεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηνλ Ἴσλα 536c θαη ηνπο 

Νόκνπο 655a θαη 670a ηνπ Πιάησλα, φπνπ ην ζρήκα εξκελεχεηαη σο ρνξεπηηθή 

πξαγκάησζε ηνπ εληππσκέλνπ ζηηο ιέμεηο ξπζκνχ. ην ζεκείν απηφ, εμεηάδεηαη θαη ε 

ζρέζε ηεο κνπζηθήο θαη ηεο νξρεζηηθήο κε ηε γξακκαηηθή. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε 

ςπρηθή δηάζεζε αληηθαηνπηξίδεηαη ζηε ξπζκηθή θίλεζε ηνπ ζψκαηνο, ηε 

ζρεκαηνπνίεζε ηνπ ρνξνχ θαη ηειηθά ζηε ζρεκαηνπνίεζε ηνπ ιφγνπ, ζηα αξηζηνηειηθά 

κε άιια ιφγηα ζρήκαηα ιέμεσο. Σε ζχλδεζε εμάιινπ ησλ ζρεκάησλ κε ηε γξακκαηηθή 

έγθιηζε εληνπίδνπκε θαη ζηε Γξακκαηηθή ηνπ Γηνλπζίνπ ηνπ Θξάθα (G.G.I.3, 399, 30): 

ἔγθιηζηο νὖλ ζρῆκα θσλῆο πνηὰλ ηῆο ςπρῆο θίλεζηλ ἀλαθαῖλνλ ἐπί ηη ηξεπνκέλεο. 
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Αρχαώκϋσ ηθικϋσ αξύεσ ςτην απεικϐνιςη του τραγικοϑ όρωα ςτην 
Ποιητική του Αριςτοτϋλη 

 

ΓΗΑΝΝΑ ΣΔΡΓΗΟΤ 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

glaxon2006@hotmail.com 

 

Ζ πνίεζε γηα ηνλ Αξηζηνηέιε γελλήζεθε απφ ηελ έκθπηε κηκεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

αλζξψπνπ αιιά θαη απφ ηελ εδνλή, πνπ απηφο απνιακβάλεη, απφ ηα κηκήκαηα (Πνηεη. 

1448b5-9). 

Μηκήζεηο απνηεινχλ ε ηξαγσδία, ε θσκσδία, ην έπνο, ε πνίεζε ησλ 

δηζπξάκβσλ, ε απιεηηθή, ε θηζαξηζηηθή θαη ε ηέρλε ηεο φξρεζεο (Πνηεη. 1447a13-27). 

Γηαθνξνπνηνχληαη φκσο ζε ηξία βαζηθά ζεκεία, κε ζεκαληηθφηεξν ην αληηθείκελν ηεο 

πνίεζεο, αθνχ απηφ είλαη πνπ δηαθξίλεη ηνπο πνηεηέο ζε ζεκλόηεξνπο θαη εὐηειέζηεξνπο 

θαη ηελ πνίεζε ζε ζπνπδαία θαη θαύιε (Πνηεη. 1448b26-27).  

Δθφζνλ ε πνίεζε δηαθξίλεηαη ζε ζπνπδαία θαη θαύιε, νη πνηεηέο, πνπ 

ππεξεηνχλ ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο, δηαθξίλνληαη ζε ζεκλόηεξνπο θαη εὐηειέζηεξνπο θαη νη 

κηκνχκελεο πξάμεηο ζε θαιὰο θαη ηὰο ηῶλ θαύισλ αληίζηνηρα (Πνηεη. 1448b27-28). Σν 

δηάγξακκα ηεο ζπνπδαίαο πνίεζεο μεθηλά απφ ηνπο χκλνπο πξνο ηνπο ζενχο θαη ηα 

εγθψκηα πξνο ηνπο ήξσεο (Πνηεη. 1448b28), γηα λα θαηαιήμεη ζηελ ηξαγσδία. 

Γηα λα γίλεη θαηαλνεηφο ν ηξαγηθφο ήξσαο, μεθηλνχκε απφ ηελ  εξκελεία ηνπ 

φξνπ ζπνπδαῖνο, ν νπνίνο ζηελ Πνηεηηθή πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξαγηθφ ήξσα αιιά θαη ηελ 

πξάμε ηεο ηξαγσδίαο ζηνλ πεξίθεκν νξηζκφ ηεο (Πνηεη. 1449b24). Ζ εξκελεία καο 

βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ απφδνζε ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηεο ζπνπδαίαο πνίεζεο θαη 

κέζσ απηήο πξνζπαζήζακε λα εληνπίζνπκε αλ θαη ζε πνην βαζκφ πεξηέρνληαη ζηελ 

αξηζηνηειηθή πξφζιεςε ηνπ ηξαγηθνχ ήξσα παξαδνζηαθέο εζηθέο αμίεο, φπσο απηέο 

παξνπζηάδνληαη ζηελ αξρατθή επνρή. Παξάιιεια επηρεηξήζεθε κία απφδνζε ηνπ φξνπ 

ἐπηεηθήο, πνπ απνηειεί γηα ηνλ Αξηζηνηέιε ηνλ αθαηάιιειν ηξαγηθφ ήξσα. Σα 

εξσηήκαηα πνπ καο απαζρφιεζαλ είλαη νη  ιφγνη πνπ  επηβάιινπλ ηελ απφξξηςε ηνπ 

ἐπηεηθνῦο σο ηξαγηθνχ ήξσα, ε θαηλνκεληθή αληίζεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

ηξαγηθνχ ήξσα, ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη ζπνπδαῖνο αιιά δελ κπνξεί λα είλαη ἐπηεηθήο, 

γηαηί θάηη ηέηνην ζα ήηαλ κηαξὸλ θαη  ηέινο  αλ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο πιεξνί ν 

Οἰδίπνπο Σύξαλλνο, ε ηδαληθή ηξαγσδία ηνπ Αξηζηνηέιε.  
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Σο νεωτερικϐ επιθαλϊμιο του Κϊτουλου 
(Πούημα 61) 

                                             

ΓΔΧΡΓΗΟ ΣΑΓΑΡΖ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

geotag86@hotmail.com 

 

To πνίεκα 61 ηνπ Καηνχιινπ, αλ θαη ραξαθηεξίδεηαη σο επηζαιάκην, ζηελ νπζία 

δηαθνξνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηχπν ηνπ επηζαιακίνπ. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί ν πνηεηήο ρξεζηκνπνηεί βαζηθά ζηνηρεία ηνπ επηζαιακίνπ, 

αλακεηγλχνληάο ηα κε ζηνηρεία λεσηεξηθά. θνπφο απηήο ηεο αλάκεημεο είλαη ε 

απνζχλδεζε ηνπ πνηεηηθνχ είδνπο ηνπ επηζαιακίνπ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηειεηνπξγηθφ 

πνπ παξαδνζηαθά ζπλφδεπε. Έηζη, ν Κάηνπιινο κεηαηξέπεη ην επηζαιάκην ζε θαζαξά 

γξαπηφ πνηεηηθφ θείκελν. 

      Δμ άιινπ, ν Κάηνπιινο δεκηνπξγεί κέζα ζην πιαίζην ηνπ πνηεηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ησλ poetae novi, νη βαζηθέο αξρέο ηνπ νπνίνπ είλαη άκεζα επεξεαζκέλεο απφ εθείλεο 

ηνπ πνηεηηθνχ θχθινπ ηνπ Καιιηκάρνπ ζηελ Αιεμάλδξεηα
.
 αληίδξαζε ζηελ έθηαζε θαη 

ζηελ γιψζζα ηνπ έπνπο, αλάκεημε ησλ ινγνηερληθψλ εηδψλ, ζπλδπαζκφο πςεινχ 

πνηεηηθνχ χθνπο κε ιεμηιφγην ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη παξαδνζηαθψλ ζηνηρείσλ κε 

λεσηεξηθά, ρηνχκνξ θαη θσκηθά ζηνηρεία, ξεηνξηθά ζηνηρεία, αγάπε γηα ηα κηθξά θη 

αζήκαληα θαζεκεξηλά πξάγκαηα, ιεπηφηεηα έθθξαζεο θαη ζπλαηζζεκάησλ, 

πξνζεθηηθά δνκεκέλνο ζηίρνο, πνιπκάζεηα (doctrina) θαη πνηεηηθφο κφρζνο (labor) είλαη 

κεξηθά κφλν ( ηα ζεκαληηθφηεξα φκσο ) ραξαθηεξηζηηθά ησλ poetae novi. 

      Πηζηφο ζε απηέο ηηο πνηεηηθέο αξρέο, ν Κάηνπιινο ζπλδχαζε παξαδνζηαθά ζηνηρεία 

ηνπ επηζαιακίνπ κε λεσηεξηθά, θαηαζθεπάδνληαο έλα «ςεθηδσηφ» απνηεινχκελν απφ 

«ςεθίδεο» πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ, απνζπλδένληαο ηελ πνηεηηθή ηνπ δεκηνπξγία 

απφ ηελ παξαδνζηαθή ηειεηνπξγηθή ζθνπηκφηεηα, θαζηζηψληαο ηελ παξάιιεια γξαπηφ 

πνηεηηθφ θείκελν. 

       Σν πνηεηηθφ απνηέιεζκα επηβεβαηψλεη ηφζν ηελ ζπλζεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

Καηνχιινπ φζν θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ελζσκαηψλεη ζε παξαδνζηαθά ζηνηρεία 

πξνζσπηθέο ηνπ ιεθηηθέο θαη πθνινγηθέο επηινγέο. 

       Αθφκε, ε εμέηαζε ηνπ πνηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηα άιια 115 πνηήκαηα ηεο ζπιινγήο 

ππνγξακκίδεη εκθαηηθά ηελ αγάπε ηφζν ηνπ Καηνχιινπ φζν θαη ησλ poetae novi 

γεληθφηεξα γηα ηελ άξηηα κνξθή θαη δνκή ηνπ έξγνπ ηνπο, πνπ αληαπνθξίλεηαη απφιπηα 

ζηηο απαηηήζεηο ηνπ λεσηεξηθνχ πνηεηηθνχ ηνπο πξνγξάκκαηνο. 

     Αθνχ πξψηα δηεξεπλήζνπκε ηελ ζεκαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζέηεζεο ηνπ 

πνηήκαηνο ζηελ εμεθνζηή πξψηε ζέζε ηνπ θαηνπιιηθνχ libellus, ζα επηρεηξήζνπκε κία 

πιήξε ηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ νπνίσλ ε ζχλζεζε θαζηζηά ην πνίεκα κία 

αλαηξεπηηθή λεσηεξηθή πξφηαζε, ζε νκνηνγελείο νκάδεο. 
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Η ϋννοια του πλοϑτου ςτην Ιςτορύα του Θουκυδύδη  
 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΛΖ 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

gtol7@hotmail.com  

 

Θέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηνπ πινύηνπ, έηζη φπσο 

απηή ζηνηρεηνζεηείηαη θαη εθθξάδεηαη ζην πξψην βηβιίν ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Θνπθπδίδε. 

Αλ θαη ν φξνο πινύηνο απαληά κφιηο νθηψ θνξέο ζε νιφθιεξν ην έξγν, ελ ηνχηνηο ε 

παξνπζία ηνπ είλαη έθδειε πνηθηινηξφπσο. ξνη φπσο δύλακηο, ἱζρὺο, θόξνο, ρξήκαηα, 

πεξηνπζία, παξαζθεπὴ, ὑπεξεζία, θέξδνο, ὠθειία, ἐκπόξηνλ, εὐπνξία, πξόζνδνο, αθφκε 

θαη ε ιέμε ζάιαζζα είλαη κφλν κεξηθνί απφ κηα πιεηάδα πνπ ζπλζέηνπλ κηα 

ιαλζάλνπζα νξνινγία ηνπ πινύηνπ. θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη λα 

εληνπηζηνχλ νη άλσζη φξνη, λα εληαρζνχλ ζηα θαηάιιεια ζπκθξαδφκελα θαη λα 

αλαιπζνχλ θηινινγηθά. Γηα ηελ ζπζηεκαηηθφηεξε θαη κεζνδηθφηεξε κειέηε ε εξγαζία 

πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ λνεκαηηθά θεθάιαηα: α) Αξραηνινγία (1.1-19), β) 

Μεζνδνινγία (1.20-3), γ) Κεξθπξατθά (1.24-55), δ) Πνηεηδεαηηθά (1.56-66), ε) 

πδήηεζε ζηε πάξηε (1.67-88), ζη) Πεληεθνληαεηία (1.89-118), δ) Λφγνο Κνξηλζίσλ 

(1.120-5) θαη ιφγνο Πεξηθιή (1.140-5). Σα θεθάιαηα απηά είλαη ελδεηθηηθά θαη κφλν 

κηαο πξνζπάζεηαο λα απνδεηρζεί θαη λα ππνγξακκηζηεί ε δηαπίζησζε φηη ν πινύηνο 

απνηειεί φρη κφλν ην αλαγθαίν κέζν κε ην νπνίν ε Αζήλα απέθηεζε ηε δύλακε θαη 

δεκηνχξγεζε ηε ζαιαζζνθξαηνξία ηεο, αιιά θαη ην βαζχηεξν θίλεηξν –ηὴλ 

ἀιεζεζηάηελ πξόθαζηλ- πνπ ππαγνξεχεη ηηο θηλήζεηο φισλ ησλ παξαηάμεσλ θαη νδεγεί 

ζηελ ληθεθφξα ή απνηπρεκέλε έθβαζε νπνηνπδήπνηε πνιέκνπ.   
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Αλλόκοτοσ  νόςοσ. Ο δικομανόσ Υιλοκλϋων και η ςϑγκρουςη τησ 
κωμικόσ μονομαχύασ 

 

ΜΑΡΗΑ ΣΟΤΡΗΚΖ 

 Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

maria_touriki@hotmail.com 

 

O ηχπνο ηνπ ηδενιεπηηθνχ ραξαθηήξα ζην ζέαηξν αλαπηχρζεθε ζπζηεκαηηθά απφ ηνπο 

ζπγγξαθείο ηεο Αγγιηθήο Αλαγελλεζηαθήο θσκσδίαο, θαη θπξίσο απφ ηνλ Ben Jonson. 

Χζηφζν, πξφθεηηαη γηα έλαλ δξακαηηθφ ηχπν κε καθξφρξνλε παξάδνζε, ε νπνία 

αλάγεηαη ζηνλ 5
ν
 αηψλα, μεθηλψληαο ηνπιάρηζηνλ απφ ην 422, ηε ρξνληά δειαδή πνπ 

δηδάρηεθαλ νη θήθεο ηνπ Αξηζηνθάλε. ηελ θσκσδία απηή εληνπίδεηαη ν πξψηνο 

γλσζηφο θσκηθφο κνλνκαλήο ηνπ επξσπατθνχ ζεάηξνπ, ν καληαθφο δηθαζηήο 

Φηινθιέσλ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ ραξαθηήξα ν νπνίνο πάζρεη απφ λνζεξφ πάζνο γηα ηα 

δηθαζηήξηα, κε απνηέιεζκα φιν ηνπ ην είλαη λα ηαπηίδεηαη απφιπηα κε ηελ έλλνηα ηνπ 

δηθάδεηλ, θαη εηδηθφηεξα, ηνπ θαηαδηθάδεηλ. Χο αληίβαξν ζηνλ παξαινγηζκφ ηνπ 

δηθνκαλνχο ήξσα ιεηηνπξγεί ν ζπλεηφο γηνο ηνπ, ν Βδειπθιέσλ, ν νπνίνο κάηαηα 

πξνζπαζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο λα απαιιάμεη ηνλ παηέξα ηνπ απφ ηε λφζν ηνπ. Απηή 

ε επαλεηιεκκέλε αθχξσζε απφ ηνλ Φηινθιέσλα ησλ αλαζρεηηθψλ πξνζπαζεηψλ ηνπ 

γηνπ ηνπ απνδίδεη ηνλ άθακπην ραξαθηήξα ηεο εκκνλήο ηνπ, πξνθαιψληαο έληνλα 

θσκηθφ απνηέιεζκα. Πέξα φκσο απφ ηελ επαλάιεςε, ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιιεο 

ηερληθέο γηα ηελ θσκηθή απεηθφληζε ηνπ πξσηαγσληζηή, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

ππεξβνιή, ε παξαπνίεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ε ηερληθή ηνπ παξάηαηξνπ. 

Σν πξψην κέξνο ηεο θσκσδίαο ηειεηψλεη κε ηελ αίζζεζε φηη επηηέινπο ν 

δηθνκαλήο ήξσαο ζεξαπεχηεθε, αθνχ πείζηεθε λα απνπνηεζεί ηνλ ξφιν ηνπ δηθαζηή θαη 

λα γπξίζεη ζειίδα ζηε δσή ηνπ. Πξάγκαηη, ζην δεχηεξν κέξνο εκθαλίδεηαη σο 

καζεηεπφκελνο ηνπ Βδειπθιέσλα, ν νπνίνο πξνζπαζεί λα ηνλ δηδάμεη ηνπο βαζηθνχο 

θαλφλεο ηνπ savoir vivre, ελψ ζηε ζπλέρεηα ηνλ βιέπνπκε λα δηαθαηέρεηαη απφ κία λέα 

καλία πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηελ αθφιαζηε δσή. Χζηφζν, κε κία πξνζεθηηθή εμέηαζε 

θαηαιαβαίλνπκε πσο απηή ε λέα εκκνλή δελ είλαη παξά ην αλεζηξακκέλν είδσιν ηεο 

δηθνκαλίαο ηνπ: ελψ δειαδή ζην πξψην κέξνο είρε κία θαλεξή καλία λα δηθάδεη, ζην 

δεχηεξν έρεη κία θξπθή καλία λα δηθάδεηαη, αθνχ πηνζεηεί κία αμηφκεκπηε 

ζπκπεξηθνξά, ε νπνία αξγά ή γξήγνξα ζα ηνλ νδεγήζεη ζην εδψιην ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ. Σν έξγν θιείλεη κε ηε ζξηακβεπηηθή λίθε ηνπ καληαθνχ Φηινθιέσλα, 

ν νπνίνο παξά ηα νπνηαδήπνηε «ειαηηψκαηά» ηνπ, ή  ζσζηφηεξα  εμαηηίαο αθξηβψο 

απηψλ ησλ «ειαηησκάησλ», απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην αμηαγάπεηνπο ραξαθηήξεο ηεο 

αξραίαο ειιεληθήο θσκσδίαο. 
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Αρχαύα Ελληνικϊ και Λατινικϊ προγρϊμματα ςπουδών για 
αλλοδαποϑσ φοιτητϋσ: Ανϊγκεσ, διδακτικϋσ πρακτικϋσ και 

προοπτικϋσ 
 

ΓΔΧΡΓΗΑ ΣΑΣΑΝΖ 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

tsatsani@phl.uoc.gr 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα εηζάγνληαη ζηα ειιεληθά Παλεπηζηήκηα αιινδαπνί-αιινγελείο 

θνηηεηέο κε Διιεληθήο θαηαγσγήο, βάζεη ηεο βαζκνινγίαο ηνπ απνιπηεξίνπ ηνπο, νη 

νπνίνη είλαη απφθνηηνη Λπθείσλ εληφο θαη εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΦΔΚ 

272Β/01-03-07). Μεξηθνί επηιέγνπλ γηα ηηο ζπνπδέο ηνπο ηα ηκήκαηα ειιεληθήο 

Φηινινγίαο. Οη πεξηζζφηεξνη δηάγνπλ ειηθηαθά ην κέζνλ θαη πιένλ ηεο ηξίηεο 

δεθαεηίαο ηεο δσήο ηνπο. Οη ζπγθεθξηκέλνη πξσηνεηείο θνηηεηέο, φκσο, δελ έρνπλ 

ζρεδφλ θακία επαθή κε ηελ θιαζηθή (αιιά θαη ηε λεφηεξε) γξακκαηεία. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε αξραηνγλσζία θαη, θπξίσο, ε γλψζε ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο θαη ηεο ιαηηληθήο γιψζζαο είλαη ηζρλή έσο αλχπαξθηε.    

ηελ πξνζπάζεηα λα γεθπξσζεί ην ράζκα, ην ηκήκα Φηινινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο έρεη εηζάγεη ην ζεζκφ ηνπ θξνληηζηεξίνπ πεηξακαηηθά, εηδηθά 

γη‘ απηνχο ηνπο θνηηεηέο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λ‘ αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο 

ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ ηνπ θιαζηθνχ ηνκέα. Σε δηδαζθαιία έρεη αλαιάβεη 

εμαξρήο ε γξάθνπζα. Γηδαθηηθνί ηφρνη είλαη ε γλσξηκία ησλ αιινδαπψλ θνηηεηψλ κε 

ηελ αξραία ειιεληθή θαη ηε ιαηηληθή γιψζζα, ε θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ θαηλνκέλσλ 

πνπ ηηο δηέπνπλ θαη ε απνδφκεζε ηνπ κχζνπ πεξί «λεθξψλ» γισζζψλ. Οη θνηηεηέο, ησλ 

νπνίσλ ε κεηξηθή γιψζζα δελ είλαη ε ειιεληθή, αληηκεησπίδνπλ ηηο δπν θιαζηθέο 

γιψζζεο ζαλ δπν μέλεο γιψζζεο θαη θαινχληαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηε γξακκαηηθν-

ζπληαθηηθή δνκή ηνπο, ην βαζηθφ ιεμηιφγην θαη ηα ινγνηερληθά είδε αλά γιψζζα. 

θνπφο είλαη νη θνηηεηέο λα αληηιεθζνχλ ηηο δπν γιψζζεο σο ην φρεκα θαηαλφεζεο 

ησλ δπν πνιηηηζκψλ αληίζηνηρα.    

Μνινλφηη, ε παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε δελ αλήθεη ζηελ Δθπαίδεπζε 

Δλειίθσλ, νη πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο ππάγνληαη ζηηο αλάγθεο 

απφθηεζεο κηαο γλσζηηθήο αθεηεξίαο απφ κηα εππαζή νκάδα ηνπ πιεζπζκνχ. Γη‘ απηφ, 

ην παξφλ θξνληηζηεξηαθφ κάζεκα βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο Αλζξσπηζηηθήο Φπρνινγίαο 

(Carl Rogers), ηεο Αλδαγσγηθήο (Malcolm Knowles), ηεο Κνηλσληθήο Αιιαγήο (Paulo 

Freire) θαη ηεο Μεηαζρεκαηίδνπζαο Μάζεζεο (Jack Mezirow). Δπηπιένλ, πηνζεηείηαη ε  

εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία, ψζηε νη θνηηεηέο λα θαηαθέξνπλ λα εληαρζνχλ νκαιά 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο.  ην κέιινλ, φζν 

απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ αιινδαπψλ θνηηεηψλ, ηα ηκήκαηα Φηινινγίαο γηα λα 

ελαξκνληζηνχλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο, πηζαλφλ λα θιεζνχλ λα εληάμνπλ πξνγξάκκαηα 

αξραξίσλ θαη πξνρσξεκέλσλ ζπνπδαζηψλ ησλ θιαζηθψλ γισζζψλ θαη ηνπ 

ειιελνξσκατθνχ πνιηηηζκνχ, ελδερνκέλσο θαη λα επαλεμεηάζνπλ ηα ηξέρνληα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπο.   
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Η Ευριπύδεια Εκϊβη ςτισ Οβιδιανϋσ Μεταμορφώςεισ   
 

ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΥΟΝΓΡΟΤ  

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

lambrini_chondrou@yahoo.gr 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεηαη ε πξφζιεςε ηεο ηζηνξίαο ηεο <<ηξαγηθήο>> 
βαζίιηζζαο Δθάβεο ζηηο νβηδηαλέο Μεηακνξθώζεηο. Γηα ηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο ν 

Λαηίλνο πνηεηήο αμηνπνίεζε ζηνηρεία απφ ηηο πξνγελέζηεξεο πεγέο ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο ινγνηερλίαο. Δηδηθφηεξα, βαζηθφ πξφηππφ ηνπ θαίλεηαη πσο απνηέιεζαλ νη 

ηξαγσδίεο Δθάβε θαη Σξσάδεο ηνπ Έιιελα ηξαγηθνχ Δπξηπίδε. Με ηελ εηζήγεζε απηή 

επηδηψθεηαη ε αλάδεημε ηεο πξσηνηππίαο θαη ησλ αλαηξνπψλ ηεο Οβηδηαλήο εθδνρήο 

ηεο ηζηνξίαο κέζα απφ ηε ζπγθξηηηθή παξαβνιή ηεο κε εθείλε ηνπ Δπξηπίδε. Δμεηάδεηαη 

ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν Οβίδηνο παξεκβάιιεη ηελ ηζηνξία ηεο Δθάβεο ζην έπνο ηνπ θαη 

κειεηψληαη νη εθθξαζηηθνί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ν πνηεηήο αμηνπνηεί θαη 

πξννηθνλνκεί ηε δξακαηηθή κεηαζηξνθή ηεο ηχρεο ηεο εξσίδαο ηνπ. Δπίζεο, 

δηεξεπλάηαη ε άπνςε φηη νη ήξσεο δελ απνηεινχλ ζχκαηα κφλν ηεο δηθήο ηνπο 

απξνλνεζίαο αιιά θαη ηεο ζείαο βνχιεζεο, κηα ζέζε πνπ είλαη θεληξηθήο ζεκαζίαο θαη 

ζηηο δχν εθδνρέο ηεο ηζηνξίαο ηεο Δθάβεο, ειιεληθή θαη ιαηηληθή. Σέινο, εμεηάδεηαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε ιαηηληθή επηθή πνίεζε πξνζεγγίδεη θαη αθνκνηψλεη ηελ 

θιεξνλνκηά ηεο πξνγελέζηεξεο ειιεληθήο ινγνηερληθήο παξάδνζεο θαη ηδηαίηεξα ηεο 

ειιεληθήο ηξαγσδίαο 
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For structural and compositional organization of Plato’s ‘‘Sophist’’ 
 

MAIA SHUKHOSHVILI  

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 

maia.shukhoshvili@tsu.ge 

 

The object of my work is the study of structural and compositional organization of one 

of the Plato‘s dialogues, the Sophist.  

In my work I have applied the method of structural analyses as a modern 

research direction. It should be mentioned that from this viewpoint Plato‘s heritage, 

namely an issue of compositional organization of his works has not been properly 

studied yet. However, while studying any artistic work, the most important thing is its 

architectonics and structure that is crucial for determination of its identity and artistic 

merit. 

I present the peculiarities of the Sophist composition based on the analysis of its 

structure. Consequently, I will strive to answer the following questions: Why did Plato 

use those principles of structural formation in his works? What did he aim at? 

Unlike the dialogues of the early and middle periods, the Sophist is less artistic 

and belongs to so-called dramatic category. There is no more action in it and no pure 

discourse. Thus we have to consider the composition of discourse and distribution of the 

philosophical issues in the dialogue. As main structural unit we have singled out the 

Sophist definitions which as a whole create symmetrical structure of a dialogue and in 

its turn the specific symmetry is noted in each definition. I‘ll try to find out whether 

there is any symmetry in separate passages or words.  

In my work I‘ll try to answer the following questions: Why did Plato apply such 

style of structural and compositional organization in his artistic creation? I believe, it is 

obvious that Plato was quite familiar with this style. It is stipulated by the specificity of 

a philosophical dialogue. Thus, he managed to fulfill this intention through the 

principles of structural and compositional organization, in artistic form and structure. It 

was the way he managed to introduce the unwritten communication way of dialogue 

into the written style of a dialogue. It was this style that caused his isolation from the 

sophists and he chose the true way characterized for philosophical discussion, 

discursion and writing.  
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How is it for you? A new interpretation of the humour within the 
‘Hold Still!’ vase 

 

 

DAISY FRANCES THURKETTLE-ROPER 

University of Leeds 

cla3dft@leeds.ac.uk 

 

The ‗Hold Still‘ vase, an Attic kylix from the workshop of the Douris Painter, has 

attracted much scholarly discussion in works concerning ancient Greek eroticism and 

sexual practices.  The kubda position it depicts sits at the lower end of the price range 

for hetairai and pornai, and scholarly interpretations of this sexual position in Attic 

vase-painting tend to focus on the power dynamic between the couple, emphasising the 

power of the active, dominant male figure.   

 

There are many other ways of viewing and interpreting this vase, and as such it has not 

yet received as much discussion as it deserves within the field of ancient sexuality and 

eroticism.  This paper aims to offer a fresh interpretation of the ‗Hold Still‘ vase.  I will 

argue that the inscription ‗Hold Still!‘ reflects the humour at work in the vase-painting, 

and does not, as has most often been argued, reflect a forceful and controlling 

atmosphere within the scene.  The humour within the inscription lies in what it suggests 

about the two figures and their amorous activities.  Far from being a passive recipient of 

male lust, the female figure is evidently responding every bit as enthusiastically and 

vigorously as the male if not more so; the inscription suggests that the male figure is 

having some difficulty in fulfilling his side of the amorous union.  I discuss this vase-

painting in relation to depictions of the same sexual position on extant Attic vases of the 

same period.  I argue that when the artist intends the scene to be interpreted by the 

viewer as focusing on the forceful enjoyment of the male party only, the women tend to 

be represented as middle-aged, heavy-set slave women.  The ‗hold still‘ vase depicts a 

youthful, attractive couple and the inscription is the key provided by the artist for the 

viewer to see the movement and to appreciate the humour in the scene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cla3dft@leeds.ac.uk


 

 97 

 

  

 

 

 

 

 

 
ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ 
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Αςτικϊ θεϊματα και Λαογραφύα 
 

ΣΔΛΛΑ  ΒΑΣΟΤΓΗΟΤ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

stevat@phil.uoa.gr 

 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην ζέακα δηαρσξίδεηαη απφ ην εζηκηθφ ππφζηξσκα θαη ηελ 

ενξηνινγηθή δέζκεπζε, ν πξνζδηνξηζκφο  ηνπ ιατθνχ ζεάκαηνο γίλεηαη πξνβιεκαηηθφο 

θαη ηα παξαδνζηαθά θξηηήξηα ησλ ιανγξαθηθψλ θαηλνκέλσλ δελ αξθνχλ γηα  ηελ 

θαηάηαμε λέσλ θαιιηηερληθψλ κνξθψλ ζηα αληηθείκελα ηεο Λανγξαθίαο 

      Σν ζέαηξν, αθελφο ιφγσ ηεο πνιπκνξθίαο ησλ παξαζεαηξηθψλ εθδειψζεσλ, 

αθεηέξνπ   ιφγσ ηεο  ζπζρέηηζήο ηνπ κε ηηο πξσηνβάζκηεο θαη πξνδξνκηθέο κνξθέο 

ιατθνχ ζεάηξνπ, ηα δξψκελα, θαηέρεη θεληξηθή ζέζε  ζηα ιατθά ζεάκαηα, ηνπιάρηζηνλ 

νξηζκέλεο κνξθέο ηνπ.  Γελ ζπκβαίλεη ην ίδην κε άιιεο κνξθέο έθθξαζεο, ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν θαη ηελ ηειεφξαζε, πνπ ραξαθηεξίδνληαη κελ σο ‗ιατθά‘ απφ άιιεο 

θνηλσληθέο επηζηήκεο αιιά δελ θαηαηάζζνληαη απηνλφεηα ζηε Λανγξαθία, ιφγσ ηεο 

κεζνιάβεζεο   ηερλνινγίαο  θαη ηεο δπλαηφηεηαο κεραληθήο αλαπαξαγσγήο . 

     ε ηη ζπλίζηαηαη ε  ιατθφηεηα απηψλ ησλ κνξθψλ ηέρλεο θαη ςπραγσγίαο;  Αξθεί  ν 

κεγάινο  αξηζκφο  ζεαηψλ, ην θξηηήξην δει. ηεο πξφζιεςεο   Μήπσο πξφθεηηαη γηα ηε 

ζέζε πνπ έρεη ν ιατθφο άλζξσπνο ζηε ζεκαηνινγία ηνπο; πλππνινγίδνληαη νη 

πξνζέζεηο ηνπ (επψλπκνπ πιένλ)  δεκηνπξγνχ;  Πνην ξφιν παίδνπλ ζηελ θαηάηαμή ηνπο 

νη αμηνινγηθνί  ραξαθηεξηζκνί πνπ έρνπλ πξνεγεζεί ; 

     Ζ εηζήγεζε απηή απνηειεί κηα πξνζπάζεηα απάληεζεο ζε νξηζκέλα απφ ηα 

εξσηήκαηα. 
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«Γυναύκα και ςϑγχρονη λαώκό  λατρεύα. 
Μια πτυχό: Υανουρϐπιτεσ  και φανερώςεισ» 

 

ΥΡΤΑΝΘΖ ΒΤΡΓΗΧΣΖ,  

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

virgioti@gmail.com 

 

 Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε απνηειεί κέξνο κηαο επξχηεξεο εξγαζίαο γηα δεηήκαηα ιατθήο 

ιαηξείαο ζηνλ ζχγρξνλν αζηηθφ ρψξν. Βαζίζηεθε ζε κηα πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο 

επηηφπηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζα ζε ηξεηο νξζφδνμνπο λανχο, ζην Πεξηζηέξη, ζηε 

Νίθαηα θαη ζηελ Πιάθα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011 γηα ηηο πίηεο ηνπ Αγίνπ Φαλνπξίνπ πνπ 

πξνζθέξνπλ νη γπλαίθεο απηψλ ησλ αζελατθψλ ζπλνηθηψλ. ηελ έξεπλα ζπγθέληξσζα 

πξνθνξηθφ πιηθφ, απαληήζεηο ζε έλα ελδεηθηηθφ εξσηεκαηνιφγην θαζψο θαη 

θσηνγξαθίεο. Θα κειεηεζεί ν δηακεζνιαβεηηθφο ξφινο ησλ γπλαηθψλ ζηε ζχγρξνλε 

ιατθή ιαηξεία θαη ζηελ αληαιιαγή κεηαμχ ζείνπ θαη αλζξψπηλνπ θφζκνπ. ηα πιαίζηα 

ηεο ζχληνκεο απηήο παξνπζίαζεο επηιέγεηαη ε αλαθνξά ζε θαλεξψζεηο πξαγκαηηθέο 

θαη ζπκβνιηθέο, πξαγκαηηθέο σο αληαπνθξηλφκελεο κέζσ ηεο έιμεο ηνπ ηειεηνπξγηθνχ 

κέξνπο ζηηο γπλαηθείεο κειινληηθέο πξνζδνθίεο, θαη ζπκβνιηθέο σο ηάζεηο θαη 

πξνεθηάζεηο ηεο γπλαηθείαο ζπκπεξηθνξάο -πνπ φκσο θπζηθά εληάζζεηαη ζηηο 

αλαδεηήζεηο αλεμαξηήησο θχινπ- γηα γλψζε ελφο αβέβαηνπ κέιινληνο, θαη γη΄ απηφ 

επίθιεζε θαη νηθείσζε ηνπ Αγίνπ: ζηνηρεία απφ ην βίν ηνπ Αγίνπ Φαλνπξίνπ θαη ηε 

ζχλδεζε ηεο πίηαο κε ηε κεηέξα ηνπ, ηελ αληαπνδνηηθή πξαθηηθή ηνπ αλζξψπνπ κε ην 

Θείν, ηηο παιαηφηεξεο αιιά θαη ηηο ζχγρξνλεο πξνο ―θαλέξσζε‖ πξνζδνθίεο θαη ηε 

ζχλδεζή ηνπο κε ηε ζπιινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ γπλαηθψλ θαη πψο πξαγκαηψλεηαη ζην 

ρψξν ηνπ λανχ θαη ζην πξφζσπν ηνπ ηεξέα, ηελ αλάγθε επίθιεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

Αγίνπ -θαη επξχηεξα ηνπ Θενχ- ζηελ αλαηνιή κηαο ηαρχηαηα κεηαβαιιφκελεο επνρήο, 

πψο απφ ηε δηαρξνληθφηεηα ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ πεξλάκε ζηε 

ζχγρξνλε παξνπζία θαη δσή ηνπο θαη θπξίσο πψο ην θαηλφκελν απηφ σο δεπηεξνγελήο 

παξάδνζε θξάηεζε ζηνηρεία ηνπ παξειζφληνο θαη αλαπηχρζεθε θαη αλαπηχζζεηαη ζε 

έλα δηαθνξεηηθφ, ζχγρξνλν πεξηβάιινλ, νδεγψληαο ηηο γπλαίθεο ζε απηή ηελ 

πξνζθνξηθή δηαδηθαζία. 
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Ο Παροιμιακϐσ Λϐγοσ: υμβολιςμού και Λειτουργικϐτητα. 
Ενα  Μικρϐ  Δεύγμα Απϐ  την Αργιθϋα Καρδύτςα 

 

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΓΔΡΟΚΧΣΑ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

poppy_ger@hotmail.com 

 

ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε ζα δηεξεπλεζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη νη ζπκβνιηζκνί  ηεο 

παξνηκίαο . Σν πιηθφ αληιήζεθε απφ ην Αξρείν Υεηξνγξάθσλ ηνπ πνπδαζηεξίνπ 

Λανγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ απφ ην ρεηξφγξαθν κε αξηζκφ 3365 απφ ην 

ρσξηφ Αξγηζέα ηνπ λνκνχ Καξδίηζαο. Πεξηιακβάλεη εθαηφλ δέθα (110) παξνηκίεο νη 

νπνίεο ηαμηλνκήζεθαλ κε βάζε ηελ θχξηα ιέμε ζε θαηεγνξίεο. Ζ αλαθνίλσζε έρεη σο 

ζηφρν λα παξνπζηάζεη  πνηεο ιέμεηο – εηθφλεο πξνηηκψληαη σο θχξηα ιέμε κηαο 

παξνηκίαο, απφ πνχ απηέο είλαη παξκέλεο θαη γηαηί, θαζψο επίζεο θαη ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηηο ζπκβνιηθέο εηθφλεο ζηνλ παξνηκηαθφ ιφγν, θαη ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο παξνηκίαο ζηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο.  
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Η  παρϋμβαςη του θεύου  ςτοιχεύου ςτο λαώκϐ  ϐνειρο, 
 μϋςα απϐ  αφηγόςεισ  ςϑγχρονων ανθρώπων. 

 

ΚΑΗΑΝΖ – ΜΑΡΗΑ ΚΟΝΣΑΞΖ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

kontaxikass@yahoo.gr 

 

Αληηθείκελν ηεο αλαθνίλσζή κνπ είλαη ε εμέηαζε (κειέηε)ηεο παξέκβαζεο ηνπ ζείνπ 

ζηνηρείνπ ζην ιατθφ φλεηξν, κέζα, θπξίσο, απφ αθεγήζεηο ζχγρξνλσλ αλζξψπσλ, γηα 

λα θαηαδεηρζεί ε δσηηθφηεηα ηνπ ζέκαηνο απηνχ, πνπ, φζνη αηψλεο θαη αλ πεξάζνπλ, 

ζπλερίδεη λα θπξηαξρεί ζηηο αληηιήςεηο ησλ θνηλσληψλ. 

     Αξρηθά, επηρεηξείηαη κηα ηζηνξηθή, ιανγξαθηθή θαη αλζξσπνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

νλείξνπ, ζε ζρέζε πάληα, κε ηε πίζηε ζην ζείν. Πιήζνο επηζηεκφλσλ θαη θηινζφθσλ 

αζρνιήζεθαλ, θαηά θαηξνχο, κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θαη πνιιά 

ινγνηερληθά αξηζηνπξγήκαηα εκπλεχζηεθαλ απφ απηφ… 

     Ζ πίζηε ζην φλεηξν, ζηα ζχκβνια θαη ηνπο ζπκβνιηζκνχο ηνπ ήηαλ παξνχζα ζηε 

γέλλεζε φισλ ησλ πνιηηηζκψλ θαη ησλ ζξεζθεηψλ (…). Κεληξηθφο ππξήλαο ηεο 

αλαθνίλσζήο κνπ είλαη ε αθήγεζε. Δμεηάδνληαη νη αθεγήζεηο αλζξψπσλ ηνπ ζήκεξα, 

πνπ αζπάδνληαη ηελ χπαξμε ηνπ ηδηφηππνπ θφζκνπ ηνπ νλείξνπ. Θεσξνχλ φηη ην ζείν 

ηνχο ζπκβνπιεχεη, ηνπο πξνζηαηεχεη θαη νπζηαζηηθά γίλνληαη κέηνρνη κηαο ηδηφκνξθεο 

επηθνηλσλίαο καδί ηνπο. Γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ αθεγήζεσλ απηψλ, παξάζεζε θαη 

εμέηαζε, ιακβάλνληαο ππφςε κεηαβιεηέο φπσο ην θχιν θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ 

αθεγεηψλ. 

     Σέινο, κέζα απφ ζπγθξηηηθή κειέηε θαηαιήγσ ζε ζπκπεξάζκαηα, αλαγλσξίδνληαο 

φηη ην φλεηξν επεξεάδεη θαη ζα επεξεάδεη ηε δσή ησλ αλζξψπσλ αλεμάξηεηα απφ ηελ 

νπνηαδήπνηε εμέιημε. 
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Σο Δημοτικϐ  τραγοϑδι τησ  ξενιτειϊσ  ςτη  Νϊξο ςτο  Β΄ μιςϐ  του 
εικοςτοϑ αιώνα 

 

ΑΜΑΛΗΑ ΚΟΤΜΠΟΤΡΑ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

amaliakb@yahoo.com 

 

ην ζέκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνίλσζεο ζην ζπλέδξην ηεο 6
εο

 πλάληεζεο Δξγαζίαο 

ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ ηνπ ηνκέα ηεο Λανγξαθίαο αλαπηχζζνπκε ηηο απφςεηο 

θαη ζθέςεηο ζρεηηθά κε ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη ηεο μεληηεηάο, κε εηδηθή αλαθνξά ζηε 

Νάμν, ζηε δεχηεξε πεληεθνληαεηία ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. Δμεηάδεηαη ην πεξηερφκελν 

ησλ δηζηίρσλ, σο αληηπξνζσπεπηηθψλ κνξθψλ ηεο δεκνηηθήο ηερληθήο παξάδνζεο ηνπ 

λεζηνχ, θαη ε ζρέζε απηψλ κε ηα θαζηεξσκέλα ζέκαηα θαη κνηίβα ηνπ δεκνηηθνχ 

ηξαγνπδηνχ, φπσο ε αλαρψξεζε, ε γπλαίθα ηνπ μεληηεκέλνπ, ε δσή ηνπ ζηε μέλε γε κε 

φιεο ηηο δπζθνιίεο, νη νπνίεο ζπκβνινπνηνχληαη κε ην κπζνινγηθφ πιαίζην ηεο καγείαο 

θαη ηεο πιάλεο. Παξάιιεια κε ην κπζνινγηθφ κειεηάηαη ην ηζηνξηθφ, θνηλσληθφ αιιά 

θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηνπ εθπαηξηζκνχ, κε ηελ απνθξπζηάιισζε ησλ 

πξνζδηνξηζκψλ ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηεο δηαζπνξάο, ηεο απνδεκίαο, ηεο κεηνηθεζίαο θαη 

ηεο παιηλλφζηεζεο, δειαδή ηηο ηζηνξηθνθνηλσληθέο ζπλζήθεο κε ηηο νπνίεο ην ηξαγνχδη 

ηεο μεληηεηάο βξίζθεηαη ζε άκεζε ζρέζε. Έκθαζε δίλεηαη φρη κφλν ζηελ αλάγλσζε ηνπ 

δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ σο θεηκέλνπ, αιιά θαη  ζην βαζκφ ελζσκάησζεο ηνπ θνηλσληθνχ 

πιαηζίνπ ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ ηξαγνπδηνχ. Μειεηάηαη θαηά πφζν ε ζθέςε 

ηνπ ιατθνχ πνηεηή είλαη θνκηζηήο ηδεψλ ηεο ζπιινγηθήο, ηεο θνηλήο ζθέςεο ηεο 

θνηλφηεηαο ή ησλ κεκνλσκέλσλ αηφκσλ, σο εθθξαζηψλ κηαο πνίεζεο πεξηζζφηεξν 

πξνζσπηθήο. ηε ζπλέρεηα πξνζδηνξίδεηαη ε ιατθή ζθέςε ηνπ δεκνηηθνχ πνηεηή, ν 

ξφινο ηεο γπλαίθαο σο βαζηθνχ θνξέα απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηξαγνπδηψλ, δηα ηεο 

πνιιαπιφηεηαο ησλ ξφισλ ηεο. Γίλεηαη επίζεο ιφγνο γηα ηε ζρέζε ηνπ ηξαγνπδηνχ ηεο 

μεληηεηάο κε άιιεο θαηεγνξίεο δεκσδψλ αζκάησλ, φπσο είλαη ηα κνηξνιφγηα θαη ηα 

ηξαγνχδηα ηνπ γάκνπ. Ζ έθθξαζε ηεο ειιεληθήο απαηζηνδνμίαο καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

θαη γηα κηα βαζχηεξε αλζξσπνινγηθή θαη ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία 

απνθαιχπηεη εζψηεξεο ζπλαηζζεκαηηθέο δηεξγαζίεο ησλ αηφκσλ ζηε λεφηεξε ειιεληθή 

πεξίνδν.  
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Σα παραμϑθια τησ ϊμου: ϑγκριςη αμιακών  Παραλλαγών 
Με τουσ  αντύςτοιχουσ  παραμυθιακοϑσ  τϑπουσ του διεθνοϑσ και 

εθνικοϑ  καταλϐγου παραμυθιών 
 

ΜΑΡΗΑ  ΜΑΝΗΑΣΖ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

maniati_m@hotmail.com 

 

Με ηελ αλαθνίλσζε κνπ απηή ζα πξνζπαζήζσ λα ζαο εθζέζσ ηα ζπκπεξάζκαηα, ζηα 

νπνία θαηέιεμα κέζα απφ έξεπλα πνπ δηεμήγαγα πξφζθαηα θαη ε νπνία είρε ζαλ ζηφρν 

ηε ζχγθξηζε παξαιιαγψλ ιατθψλ παξακπζηψλ ηεο άκνπ κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

παξακπζηαθνχο ηχπνπο, φπσο απηνί πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηνλ δηεζλή θαηάινγν 

παξακπζηψλ ησλ Aarne, Thompson θαη Uther θαη απφ ηνλ εζληθφ θαηάινγν παξακπζηψλ 

ηνπ Γ. Μέγα. Ζ ζχγθξηζε απηή αθφξα ηα βαζηθά κνηίβα, ηνπο ήξσεο θαη ην ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ κέζα ζ' απηέο ηηο ιατθέο αθεγήζεηο, θαζψο επίζεο θαη ηε δηαηήξεζε 

θαη ιεηηνπξγία βαζηθψλ επεηζνδίσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην πεξηερφκελν ησλ παξαιιαγψλ 

απηψλ. Ζ έξεπλα ζηεξίρηεθε ζηελ  ηζηνξηθφ-γεσγξαθηθή ζεσξία θαη κέζνδν έξεπλαο 

ηεο Φηιαλδηθήο ζρνιήο. Αθνινπζψληαο ινηπφλ ηελ παξαπάλσ ζεσξία θαη κέζνδν 

έξεπλαο, εμεηάδνληαο ηα κνηίβα, ηα ζέκαηα, ηα επεηζφδηα θαη ηνπο ραξαθηήξεο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηηο ζακηαθέο παξαιιαγέο θαη ζπγθξίλνληαο ηεο κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

παξακπζηαθνχο ηχπνπο ηνπ δηεζλνχο θαη εζληθνχ θαηαιφγνπ παξακπζηψλ θαηέιεμα ζην 

ζπκπέξαζκα φηη αθνινπζείηαη κία βαζηθή αθεγεκαηηθή γξακκή, θάπνηα βαζηθά κνηίβα 

θαη επεηζφδηα, ηα νπνία ζπλζέηνπλ ην αξρέηππν ηνπ εθάζηνηε παξακπζηνχ θαη απφ θεη 

θαη πέξα παξαηεξνχληαη κεηαβνιέο θαη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην 

ζπγθείκελν, κε ην ιαφ πνπ ηηο αθεγείηαη θαη ηηο εθάζηνηε ηζηνξηθφ-θνηλσληθέο 

κεηαβνιέο. Οη κεηαβνιέο, εμάιινπ, νθείινληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ πξνθνξηθή 

παξάδνζε ησλ ιατθψλ παξακπζηψλ. Ζ πξνθνξηθφηεηα νπζηαζηηθά ζπλεπάγεηαη κία 

δηαξθή αλαλέσζε ησλ κνηίβσλ θαη ησλ ζεκάησλ, κία αλάπιαζε, θαηά ηελ νπνία 

εληάζζνληαη ζηα παξακχζηα θαη λέα ζηνηρεία, κεξηθά απφ ηα νπνία είλαη λέεο θαη 

απηνηειείο δηεγήζεηο, πνπ ζπλδένληαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κε ην ππφινηπν 

θείκελν. Δπηπιένλ ζεκαληηθφ κεξίδην επζχλεο θέξεη θαη ν εθάζηνηε αθεγεηήο, ν ξφινο 

πνπ έπαημε ν ιατθφο παξακπζάο ή παξακπζνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηε δηαηήξεζε 

ή ηε δηαθνξνπνίεζε θάπνησλ βαζηθψλ επεηζνδίσλ θαη κνηίβσλ. ε θάπνηεο παξαιιαγέο 

είλαη εκθαλή θαη ε επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ, αθφκε θαη ε 

γιψζζα ησλ παξακπζηψλ είλαη εθείλε ηεο ηνπηθήο δηαιέθηνπ. Δκθαλήο είλαη θαη ε 

επίδξαζε ησλ δηαθφξσλ επηδξνκέσλ, ηεο ππνδνχισζήο, απφ ηνπο Σνχξθνπο θπξίσο, νη 

νπνίνη θαη γεσγξαθηθά είλαη πνιχ θνληά θαη ζίγνπξα έρεη ππάξμεη γισζζηθή θαη 

πνιηηηζκηθή επίδξαζε. ιεο φκσο απηέο νη παξαιιαγέο ζηνρεχνπλ ζ' έλα θνηλφ ζθνπφ 

πνπ είλαη ε παξνρή δηαζθέδαζεο αιιά θαη δηδαρήο ελίνηε. πλνςίδνληαο, ινηπφλ κέζα 

απφ ηελ αλαθνίλσζε απηή ζα ζαο εθζέζσ αλαιπηηθφηεξα ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

έξεπλαο κνπ ζρεηηθά κε ηε ζχγθξηζε θάπνησλ ζακηαθψλ παξαιιαγψλ ιατθψλ 

παξακπζηψλ θαη ησλ αληηζηνίρσλ παξακπζηαθψλ ηχπσλ ζηνλ δηεζλή θαη εζληθφ 

θαηάινγν, σο πξνο ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξαηήξεζα κέζα απφ 

ηελ εθπφλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο .  
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Η παιδικό  Θεματικό  ςτο  θϋατρο  κιών 
 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΜΑΡΖ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

eleftheriaki18@yahoo.gr 

 

Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε πξαγκαηεχεηαη ηελ παηδηθή ζεκαηηθή ηνπ Θεάηξνπ θηψλ, 

εμεηάδνληαο ην ξφιν θαη ηελ παξνπζία ηνπ παηδηνχ κέζα ζηηο παξαζηάζεηο ηνπ 

Καξαγθηφδε, ππφ ην πξίζκα ηεο ιανγξαθηθήο επηζηήκεο. Αξρηθά επηρεηξείηαη κία 

γεληθφηεξε πξνζέγγηζε ηνπ θιάδνπ ηεο Λανγξαθίαο˙ ε ζρεηηθή ζεσξία παξνπζηάδεηαη 

πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη σο ε βάζε γηα λα θαηαζηεί ζαθέο ην κεζνδνινγηθφ 

πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ εθπνλήζεθε ε έξεπλά καο. ην πξψην κέξνο παξνπζηάδνπκε 

ην Θέαηξν θηψλ σο είδνο, ηε δηακάρε γηα ηελ θαηαγσγή ηνπ, θαζψο  θαη ηελ εμέιημή 

ηνπ κέζα ζην ρξφλν ππφ πνιππξηζκαηηθή γσλία. Απνδεηθλχνληαο ηελ δίθαηε έληαμή ηνπ 

ζην ιατθφ πνιηηηζκφ, έρνπκε πιένλ ζέζεη ηα εξεπλεηηθά ζεκέιηα πνπ καο επηηξέπνπλ λα 

πξνρσξήζνπκε ζηελ απξφζθνπηε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ θπξίσο ζέκαηνο ηεο 

αλαθνίλσζήο καο. Αθνινχζσο, πξνζεγγίδνπκε ην δηηηφ ξφιν ηνπ παηδηνχ ζην Θέαηξν 

θηψλ. Αθελφο, εμεηάδεηαη ε αλαπαξάζηαζε ηνπ παηδηθνχ ραξαθηήξα σο εληαγκέλνπ 

ζην ίδην ην ζέακα ππφ ηε κνξθή ησλ παηδηθψλ θηγνχξσλ ηνπ Καξαγθηφδε, θαη θαηά 

θχξην ιφγν ησλ γλψξηκσλ Κνιιεηεξηψλ, θαζψο θαη ε ζεκαζία ηεο παξνπζίαο ηνπο ζηηο 

παξαζηάζεηο, αθνχ απηνί νη ήξσεο έθεξαλ ην παηδί ζην θνηλφ ηνπ Καξαγθηφδε, ην 

νπνίν, αμίδεη λα ηνληζηεί γηα λα θαηαζηεί ζαθέο φηη δελ ήηαλ πάληνηε θαηεμνρήλ 

παηδηθφ. Γη‘ απηφ ην ιφγν εμεηάδνπκε αλαιπηηθά ηα ζηάδηα, ηα αίηηα θαη ηηο ζπλέπεηεο 

ηεο κεηάβαζεο απφ έλα ελήιηθν ζε έλα παηδηθφ θνηλφ, ζηνηρείν πνπ καο νδεγεί ζην 

δεχηεξν ηξφπν χπαξμεο ηνπ παηδηνχ ζην Θέαηξν θηψλ, απηφ ηνπ ξφινπ ηνπ σο ζεαηή. 

Σν παηδί σο απνδέθηεο ζπκκεηέρεη ζε πνιιαπιά επίπεδα, πξνθεηκέλνπ ν 

θαξαγθηνδνπαίρηεο λα θαηαθέξεη λα ην πξνζεγγίζεη θαη λα θεξδίζεη ηελ αγάπε ηνπ γηα 

ηνπο ήξσεο θαη θπξίσο ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ παξάζηαζε. Απηή ε επηδίσμε είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, γηαηί ηνηνπηνηξφπσο ην παηδί ιεηηνπξγεί θαη σο παξάγνληαο 

δηακφξθσζεο ηεο παξάζηαζεο, κεηαβάιινληαο ην Θέαηξν θηψλ σο είδνο ηφζν 

δηαρξνληθά φζν θαη ζπγρξνληθά, ζε πνιιαπιά επίπεδα, πνπ κπνξνχλ λα εθηείλνληαη απφ 

ηελ ππφζεζε θαη ηε γιψζζα ησλ έξγσλ, εσο ην ρψξν θαη ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηνπο. Σν 

βέβαην είλαη φηη απηή ε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ Θεάηξνπ θηψλ ζηηο επηηαγέο ηνπ 

εθάζηνηε θνηλνχ θαη ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο ην θαηέζηεζε θαη ζα 

ζπλερίζεη, πηζηεχνπκε, θαη ζην κέιινλ λα θαζηζηά ηνλ Καξαγθηφδε έλα είδνο ιατθνχ 

πνιηηηζκνχ δηαρξνληθά πξνζθηιέο ζην επξχ θνηλφ. 
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Σο  Παραμϑθι μϋςα  ςτο Παραμϑθι 
 

ΑΡΓΤΡΧ ΜΟΤΝΣΑΚΖ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

amountaki@yahoo.gr 

 

ηελ παξνχζα εηζήγεζε εμεηάδεηαη ην ινγνηερληθφ παξακχζη (Kunstmärchen) «Ο 

Sandmann» ηνπ E.T.A. Hoffmann, ην νπνίν ππάγεηαη ζηε ζπιινγή ηνπ Nachtstücke (Σα 

λπρηεξηλά). Ο ζπγγξαθέαο ζην έξγν απηφ ρξεζηκνπνηεί ηνλ Sandmann, έλαλ ήξσα απφ 

ηα παξακχζηα ηνπ Hans Christian Andersen, ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ παξακπζηνχ. Σν 

παξακχζη κέζα ζην παξακχζη απνηειεί ινηπφλ ηνλ ππξήλα ηεο δνκήο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ηνπ E.T.A Hoffmann. Σν ζπγθεθξηκέλν παξακχζη ηνπ Hans 

Christian Andersen είλαη έλα Ammenmärchen, έλα παξακχζη δειαδή γηα λα θνηκνχληαη 

ηα παηδηά. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ φηη κε αθνξκή έλα ηέηνηνπ είδνπο παξακχζη ν 

E.T.A Hoffmann δεκηνπξγεί κηα ηζηνξία ηξφκνπ. Σν έξγν πξαγκαηεχεηαη ηελ ηζηνξία 

ηνπ θνηηεηή Ναζαλαήι, ν νπνίνο κεηαηξέπεη έλα παξακχζη γηα ηνλ χπλν, πνπ άθνπγε 

ζηελ παηδηθή ηνπ ειηθία, ζε εθηάιηε ηεο δσήο ηνπ. Σν παξακχζη δηεγείξεη ηελ 

πεξηέξγεηά ηνπ, νδεγψληαο ηνλ λα ηαπηίζεη ηηο θηγνχξεο ηνπ παξακπζηνχ κε άηνκα ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπ δσήο, κε απνηέιεζκα ε θαληαζία θαη ε πξαγκαηηθφηεηα λα 

πεξηπιέθνληαη ηερλεέλησο. Σν έξγν ηζνξξνπεί άξηζηα αλάκεζα ζηελ παξάδνζε ησλ 

ιατθψλ παξακπζηψλ θαη ηε λεσηεξηθφηεηα ηεο επνρήο ηεο πξψηκεο βηνκεραληθήο 

επαλάζηαζεο.  

        ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε παξακπζηαθή δηάζηαζε ηνπ έξγνπ κε 

απψηεξν ζθνπφ λα εληνπηζηνχλ ηα ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα ιατθά παξακχζηα 

έηζη ψζηε λα κειεηεζεί ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπο ζε έλα ινγνηερληθφ έξγν. Σίζεηαη ην 

εξψηεκα αλ ν Hoffmann επεξεάζηεθε απφ ηα ιατθά παξακχζηα θαη, αλ λαη, ζε πνην 

βαζκφ φζνλ αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία. Ο «Sandmann» αλαιχεηαη αξρηθά σο έλα 

Kunstmärchen ηεο επνρήο ηνπ Ρνκαληηζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα 

παξακπζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ.  

 Ζ κειέηε απηή ηεο ρξήζεο ζηνηρείσλ ελφο παξακπζηνχ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν 

ηνπ Hoffmann είλαη ζεκαληηθή γηα λα θαηαδεηρζεί ε δπλακηθή ηνπ ιατθνχ παξακπζηνχ 

θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηηο κεηαζρεκαηηζηηθέο ηάζεηο ηεο ινγνηερλίαο θαηά ηελ επνρή ηνπ 

Ρνκαληηζκνχ. Ζ κειέηε ηνπ δίπνινπ Andersen-Hoffmann, πνπ δηεξεπλάηαη ζηελ 

παξνχζα αλαθνίλσζε, κπνξεί λα πξνζθέξεη έλα ρξήζηκν παξάιιειν γηα ηελ εμέηαζε 

αληίζηνηρσλ παξαδεηγκάησλ ειιεληθψλ ιατθψλ παξακπζηψλ θαη ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ 

ηνπο ζηελ ειιεληθή ινγνηερληθή παξαγσγή.  
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Καταλογογρϊφηςη και παρουςύαςη των αδημοςύευτων 
φοιτητικών εργαςιών 

ςτα μαθόματα Ενδυματολογύασ και Λαώκόσ Σϋχνησ, 
τησ πενταετύασ 2005-2010, ςτο Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων 

 

ΜΑΡΗΑ ΜΠΑΡΚΑ 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

mparkamaria2001@yahoo.com 

  

ηφρνο ηεο αλαθνίλσζεο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ αδεκνζίεπησλ εξγαζηψλ πνπ 

εθπνλήζεθαλ απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ζην πιαίζην ησλ 

καζεκάησλ ηεο Λατθήο Σέρλεο θαη ηεο Δλδπκαηνινγίαο, θαηά ηελ πεληαεηία 2005 - 

2010. Οη εξγαζίεο απηέο θαηαηέζεθαλ ζην Λανγξαθηθφ Αξρείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ησαλλίλσλ (Λ.Α.Π.Η.), ηαμηλνκήζεθαλ θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά, βηβιηνδεηήζεθαλ γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ πιηθνχ ππνζηξψκαηνο θαη ηεο αξρεηαθήο 

νκνηνκνξθίαο θαη, ηέινο,  θαηαινγνγξαθήζεθαλ ζηνλ εληαίν θαηάινγν ηεο Κεληξηθήο 

Βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. 

Σν πεξηερφκελν ηνπ Λανγξαθηθνχ Αξρείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ 

δεκνζηεχηεθε γηα πξψηε θνξά, ζηα 1980, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Μελά Αιεμηάδε, γηα ηηο 

εξγαζίεο πνπ ζπληάρζεθαλ ηε δεθαεηία 1964-1974, θαη πην πξφζθαηα απφ ηε Μαξίλα 

Βξέιιε - Εάρνπ, γηα ηε δεθαεηία 1995-2005. Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε θαιείηαη λα 

ζπλερίζεη ηελ παξνπζίαζε ησλ πξσηφηππσλ αδεκνζίεπησλ θνηηεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ 

εθπνλήζεθαλ ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ θαηά ηελ πεληαεηία 2005-2010.  

Οη εξγαζίεο απηέο απνηεινχλ αμηφινγεο πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ηνπο 

κειινληηθνχο κειεηεηέο, πάληνηε ζηε βάζε ηεο ζπγθξηηηθήο εμέηαζήο ηνπο κε άιιεο 

ζεσξεηηθέο πεγέο, θαζψο, παξνπζηάδνπλ δηαξζξσκέλν ην πεξηερφκελφ ηνπο ζε 

θεθάιαηα θαη ππνθεθάιαηα θαη είλαη, ζπρλά, εκπινπηηζκέλεο κε πινχζην ζπλνδεπηηθφ 

πιηθφ (πξσηφηππεο θσηνγξαθίεο, αληίγξαθα πξνηθνζπκθψλσλ θαη άιισλ αξρεηαθψλ 

πεγψλ, ράξηεο, δσγξαθηθέο απεηθνλίζεηο, ηκήκαηα πθαζκάησλ, ςεθηαθνχο δίζθνπο, 

γισζζάξη ηδησκαηηζκψλ, επξεηήξην φξσλ, θαηάινγν πιεξνθνξεηψλ, θ. ά.). Οη 

θνηηεηηθέο εξγαζίεο ηνπ Λανγξαθηθνχ Αξρείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ηεο 

πεληαεηίαο 2005 - 2010, κε ηε ζεκαηνινγία ηνπο λα κνηξάδεηαη αλάκεζα ζηε Λατθή 

Σέρλε θαη ζηελ Δλδπκαηνινγία, παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην ζχγρξνλν εξεπλεηή λα 

έξζεη ζε άκεζε επαθή κε πινχζην πξσηφηππν ιανγξαθηθφ πιηθφ κέζα απφ πνιπζέιηδα 

θείκελα, πνπ μεπεξλνχλ ην ραξαθηήξα ηεο απιήο ζπιινγήο πιηθνχ. 
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Η ςυμβολό του Λυκεύου των  Ελληνύδων και  τησ Καλλιρϐησ  
Παρρϋν  ςτην  αφϑπνιςη τησ Ελληνύδασ 

 

ΦΛΧΡΔΝΣΗΑ ΜΤΛΧΝΑ  

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

floramyl@hotmail.com 

 

ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε ζα δηεξεπλεζεί ε ζπκβνιή ηνπ Λπθείνπ ησλ Διιελίδσλ θαη 

ηεο Καιιηξφεο Παξξέλ ζηελ αθχπληζε ηεο Διιελίδαο. ηαλ, ην 1911, ε Καιιηξξόε 

Παξξέλ θαη κηα κηθξή νκάδα απφ γπλαίθεο ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο ησλ Αζελψλ ίδξπαλ 

ην Λχθεηνλ ησλ Διιελίδσλ, πάλσ ζηα πξφηππα ησλ Lyceum Clubs πνπ ππήξραλ ήδε ζε 

πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ, δελ κπνξνχζαλ πνηέ λα θαληαζηνχλ φηη έλαλ αηψλα κεηά ην 

δεκηνχξγεκά ηνπο ζα ήηαλ έλαο δσληαλφο θαη δπλακηθφο νξγαληζκφο, πνπ δηαηεξεί ηνλ 

ίδην ελζνπζηαζκφ θαη ηελ ίδηα δηάζεζε γηα πξνζθνξά φπσο θαη ηφηε. ε κηα επνρή φπνπ 

ε ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθψλ ήηαλ άγλσζηε έλλνηα θαη νη Διιελίδεο αληηκεηψπηδαλ έλα 

ζσξφ απφ απαγνξεχζεηο ζηελ νηθνγελεηαθή, ζηελ θνηλσληθή θαη ζηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπο δσή, ε Παξξέλ κάρεηαη γηα ηελ αλχςσζε ηνπ βηνηηθνχ θαη κνξθσηηθνχ επηπέδνπ 

ηνπο θαη γηα ηε θξνληίδα ησλ ερφλησλ αλάγθε. Γπλαίθεο θαη έζλνο, ε ζπλεξγαζία ησλ 

γπλαηθψλ πξνο ηε δηαηήξεζε ηνπ ειιεληθνχ ιατθνχ πνιηηηζκνχ ήηαλ ν ζηφρνο ηεο θαη 

πάλσ ζε απηφλ ηνλ άμνλα θηλήζεθε ε δξάζε ηνπ Λπθείνπ ηελ πεξίνδν ηεο πξνεδξίαο 

ηεο, Δθπαηδεπηηθή δξάζε, δηαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, 

εθδνηηθφ θαη αξρεηαθφ έξγν ζπλζέηνπλ ην ηξίπηπρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Λπθείνπ 

ησλ Διιελίδσλ  κέρξη ζήκεξα. Ζ κεηαβίβαζε ηεο παξάδνζεο απφ γεληά ζε γεληά γίλεηαη 

κε ηε δηδαζθαιία ησλ ειιεληθψλ ρνξψλ. Ζ ελδπκαηνινγηθή ζπιινγή δηαζψδεη θαη 

αλαπαξάγεη ηηο παξαδνζηαθέο θνξεζηέο ηνπ ηφπνπ καο. Σν πινχζην θσηνγξαθηθφ, 

δηζθνγξαθηθφ, νπηηθναθνπζηηθφ, ιανγξαθηθφ θαη ηζηνξηθφ αξρείν ηνπ Λπθείνπ 

δηαθπιάζζεη ηηο ηζηνξηθέο κλήκεο.  

   ηα πιαίζηα ηεο αλαθνίλσζεο ζα παξνπζηάζνπκε, αθφκε, ηε ζπκβνιή ελφο απφ ηα 

πξψηα θεκηληζηηθά έληππα, ηεο «Δθεκεξίδαο ησλ Κπξηψλ», ε έθδνζε ηνπ νπνίνπ ην 

1887, , ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε κηαο λέαο πεξηφδνπ ηνπ γπλαηθείνπ ιφγνπ. Δίλαη ε 

πξψηε απφπεηξα ηεο Παξξέλ λα αλνίμεη λένπο νξίδνληεο ζηηο Διιελίδεο, νη νπνίεο κέζα 

απφ ηηο ζειίδεο ηεο, επί 30 ρξφληα ζα παξαθνινπζνχζαλ ζπζηεκαηηθά ηελ αξζξνγξαθία 

ηεο ίδηαο θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ γπλαηθεία ηζφηεηα, 

εθπαίδεπζε θαη εξγαζία. Ο «αξρεγόο θαη απόζηνινο ηνπ ζεκλνύ ειιεληθνύ θεκηληζκνύ», 

όπσο ηελ είρε απνθαιέζεη ν Γξεγόξηνο Ξελόπνπινο, ζε κηα επνρή άθξσο άληζε θαη 

δπλαζηεπηηθή γηα ηνλ γπλαηθείν πιεζπζκφ, πξνζπαζεί λα ζπγθεξάζεη ηα ζηνηρεία ηεο 

εζληθήο παξάδνζεο θαη ηεο γπλαηθείαο παξνπζίαο, ζεκαηνδνηψληαο ην ηέινο ηεο 

ζησπήο ησλ γπλαηθψλ θαη ηελ αξρή ηνπ αγψλα γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ γπλαηθείνπ 

δεηήκαηνο. 
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«Σα ςϑμβολα  εν  τη  Νεοελληνικό  Λαογραφύα» 
ϑντομη  παρουςύαςη των λαογραφικών και ανθρωπολογικών  

ςπουδών ςτο θϋμα  του  ςυμβολιςμοϑ. 
 

ΑΦΡΟΓΗΣΖ – ΛΖΓΗΑ ΝΟΤΝΑΝΑΚΖ  

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

aphrodite.nounanaki@yahoo.gr 

 

Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε έρεη σο βαζηθφ ηεο ζηφρν ηελ παξνπζίαζε ηεο κειέηεο θαη ηεο 

αλάιπζεο ησλ ζπκβφισλ ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο επηζηήκεο ηεο Λανγξαθίαο, φζν θαη 

απφ ηε ζθνπηά άιισλ φκνξσλ επηζηεκψλ (θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή αλζξσπνινγία, 

εζλνινγία). 

   Πην ζπγθεθξηκέλα ζα καο απαζρνιήζεη ε κεζνδνινγία πνπ πηνζέηεζε ε Διιεληθή 

Λανγξαθία (θπξίσο απφ ηνλ ηίιπσλα Κπξηαθίδε θαη εμήο) ζηε κειέηε ησλ ζπκβφισλ 

θαη θπξίσο ζε πνηνπο ηνκείο ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ επηθεληξψζεθε ε κειέηε ησλ 

ζπκβφισλ, ζχκθσλα θαη κε ηε γλσζηή, ηξηκεξή δηάθξηζε ζε πλεπκαηηθφ, θνηλσληθφ θαη 

πιηθφ βίν. 

   Δμάιινπ, παξάιιεια, παξνπζηάδεηαη ε κειέηε ησλ ζπκβφισλ απφ ηελ πιεπξά ηεο 

Αλζξσπνινγίαο, θαζψο θαη νη αλζξσπνινγηθέο κειέηεο γηα ηα ζχκβνια απφ 

θνηλσληθνχο αλζξσπνιφγνπο ζηελ Διιάδα, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη έπεηηα. 

Γίλεηαη ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ κεζφδσλ ησλ δχν επηζηεκψλ θαη επηζεκαίλνληαη 

δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο ζηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ απηψλ. 
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Αναπαραςτϊςεισ του  χώρου ςτα «ςυνδεςμικϊ»  κϊλαντα 
Δρυοπιδϋων    Κϑθνου 

  

 ΞΑΝΘΑΚΟΤ ΚΑΛΛΗΟΠΖ 

    Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

amelie_popi@yahoo.gr 

 

Σν  ζέκα ηεο αλαθνίλσζεο  απνηειεί ηκήκα θαη εληάζζεηαη ζε επξχηεξε εξγαζία  κνπ, 

ε νπνία δηεξεπλά ζχγρξνλεο κνξθέο  εζηκηθψλ εθδειψζεσλ  ζηνλ αζηηθφ ρψξν 

αλαιχνληαο ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ησλ ―πλδεζκηθψλ‖  Καιάλησλ Γξπνπηδέσλ 

Κχζλνπ. Ζ εξγαζία απνηειεί έλα αθφκα δείγκα πνπ επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε θαη 

επαλαηνπνζέηεζε ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ θαη ζε λέα πεξηβάιινληα, ζπγθεθξηκέλα ζηνλ 

αζηηθφ ρψξν, φπνπ δηακνξθψλεηαη ε ζπιινγηθφηεηα κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο, ηα 

νπνία ζπλέρεη ε εληνπηφηεηα. Μηα εζηκηθή δηαδηθαζία, πνπ δεκηνπξγείηαη απφ κηα 

πνιιαπιή παξάδνζε, εκπινπηίδεηαη ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ηε ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο, ε νπνία ελεξγνπνηεί ηα ππνθείκελά ηεο –κέιε ηεο 

θνηλφηεηαο- ζηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ ηφπν θαηαγσγήο. πγθεθξηκέλα, αλαθεξφκαζηε ζε 

κηα εζηκηθή δηαδηθαζία (Πξσηνρξνληάηηθα Κάιαληα), πνπ ζπλερίδεη λα ππάξρεη θαη κε 

λεφηεξεο κνξθέο έθθξαζεο λα δηαηεξείηαη ―δσληαλή‖ θαη αθκαία, λα ηειείηαη 

αδηαιείπησο θπξίσο ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη ζην  ρψξν ηεο πεξηθέξεηαο, 

γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηε δχλακή ηεο. Οη ηειεζηέο ηνπ εζίκνπ, κε λέεο κνξθέο 

έθθξαζεο, δεκηνπξγνχλ θιίκα βησκαηηθήο νηθεηφηεηαο, αλαζπγθξνηνχλ ηε 

ζπιινγηθφηεηα, εληζρχνπλ ηνπο δεζκνχο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Ο ύλδεζκνο 

Γξπνπηδέσλ Κύζλνπ αλαιακβάλεη ηε δηαηήξεζε ηεο παξάδνζεο θαη ιεηηνπξγεί σο 

ζεκαηνθχιαθαο απηήο. 

       ε απηφ ην πιαίζην ζα δηεξεπλεζνχλ, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν ηφπνο θαηαγσγήο 

κεηαθέξεηαη ζηνλ αζηηθφ ρψξν, σο δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ζην λέν πεξηβάιινλ θαη σο 

έθθξαζε κηαο λέαο ζπιινγηθφηεηαο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ λνεηνχ ρψξνπ σο ζεκείνπ 

αλαθνξάο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ηαχηηζεο, ζπκβνιηθήο ζπγθξφηεζεο θαη 

αλαζπγθξφηεζεο ηεο θνηλφηεηαο. Mε ηελ θαηαγξαθή θαη παξάζεζε ιατθψλ αθεγήζεσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπσλχκηα ηεο Κχζλνπ, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηνπο ζηίρνπο ησλ 

―πλδεζκηθψλ‖ Καιάλησλ, ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαδείμνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν, 

ε θπξηνιεθηηθή αλαθνξά κέζσ ησλ ζπκβφισλ απηψλ, δεκηνπξγεί ζηνπο απνδέθηεο 

Γξπνπηδείο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ ηελ αίζζεζε ηεο «λνζηαιγηθήο ηνπηθόηεηαο», ε νπνία 

ηξνθνδνηεί ηε δξάζε ηνπο γηα ηε ζχζθηγμε ησλ ζρέζεψλ ηνπο κε ηνλ ηφπν θαηαγσγήο, 

πξνζδηνξίδεη ηνλ πξαγκαηηθφ θαη κπζηθφ ρψξν, παξέρεη ζηνηρεία γηα ηηο κνξθέο θαη 

ρξήζεηο ηνπ αιιά θαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη ηνλ αληηιακβάλνληαη ή 

επηρεηξνχλ λα ηνλ θαζνξίζνπλ. 
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Σο λαώκϐ θϋατρο προπολεμικϊ  και μεταπολεμικϊ ςε μια ορεινό 
κοινϐτητα τησ Αρκαδύασ  -   Η περύπτωςη του χωριοϑ  αρακύνι  

Ηραύασ 
 

ΥΡΗΣΟΦΗΛΖ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ   

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

xrysa_pana@hotmail.com 

 

Σν ζέαηξν απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κνξθέο πνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο πνπ 

γελλήζεθε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Μέρξη θαη ζήκεξα ε ζπκβνιή θαη ε παξνπζία ηνπ 

είλαη εληνλφηαηε. Δηδηθά ζηηο κεγάιεο αζηηθέο πφιεηο ε θπξηαξρία ηνπ είλαη εκθαλήο. 

Ηδηαίηεξν φκσο ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε εκθάληζε, ε εμέιημε, ν κεηαζρεκαηηζκφο θαη 

ην πεξηερφκελν ηνπ ιατθνχ ζεάηξνπ ζε πεξηνρέο πην νξεηλέο, πην απνκνλσκέλεο θαη 

θπξίσο αγξνηηθέο. 

 Μηα ηέηνηα πεξηνρή είλαη ην ρσξηφ αξαθίλη ηνπ δήκνπ Γεκεηζάλαο. Βξίζθεηαη 

ζηελ Αξθαδία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή ηεο Γνξηπλίαο (25 ρηιηφκεηξα ΒΓ 

ηεο ηζηνξηθήο Γεκεηζάλαο), ζε πςφκεηξν 750 κέηξα. Ο κφληκνο πιεζπζκφο ηεο 

ζήκεξα δελ μεπεξλά ηα 30 άηνκα, ελψ ζε απνγξαθή ηνπ 1931 ππνινγίζηεθαλ πεξίπνπ 

350 θάηνηθνη. Μεηά απφ κηα έξεπλα ζηνπο ληφπηνπο θπξίσο θαηνίθνπο, ζηνπο 

επνρηθνχο θαη ζηνλ ηχπν ηεο επνρήο δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ 

απφ ην 1931 πεξίπνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα πξσηνπνξηαθή θίλεζε ησλ θαηνίθσλ πνπ 

θξάηεζε κέρξη ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

 Ζ πξσηνβνπιία μεθίλεζε απφ ηνπο κνξθσκέλνπο θαηνίθνπο ηεο επνρήο. 

πκκεηέρνληεο ήηαλ νη λένη ηνπ ρσξηνχ θαη ν ζχιινγνο. Ζ πεξίνδνο δηεμαγσγήο ησλ 

ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ ζπλδεφηαλ άκεζα κε ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο, κε ηζηνξηθέο 

επεηείνπο (πην ζπλεζηζκέλε ήηαλ αλήκεξα ηεο γηνξηήο ηεο Παλαγίαο, ηνλ 

Γεθαπεληαχγνπζην αιιά θαη ηελ 25
ε
 Μαξηίνπ ή ηελ 28

ε
 Οθησβξίνπ νπφηε θαη 

παίδνληαλ αλάινγα έξγα) ή κε ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο πεξηφδνπ. Ο ηφπνο δηεμαγσγήο 

ησλ παξαζηάζεσλ ηνπ ιατθνχ ζεάηξνπ αξρηθά ήηαλ ε Δπηζθνπή θαη έπεηηα ν πξναχιηνο 

ρψξνο κπξνζηά ζην εθθιεζάθη ηεο Αγίαο Σξηάδνο, φπνπ αθνινπζνχζε ην παλεγχξη. Σα 

επφκελα ρξφληα κεηαθέξζεθαλ ζην ζρνιείν θαη ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ. Ηδηαίηεξεο 

αλαθνξέο ζα γίλνπλ θαη ζηα επηιεγφκελα ζεαηξηθά έξγα ησλ παξαζηάζεσλ.  

Σέινο, εμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη λα ζεκεησζνχλ νη ιφγνη θαη νη πεξίνδνη πνπ νη 

ιατθέο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ζηακαηνχζαλ, θαζψο θαη ην πσο εμαηηίαο θνηλσληθψλ, 

πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ κεηψζεθαλ ή δηεθφπεθαλ γηα πνιχ ή γηα ιίγν. 
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Σα λαογραφικϊ ςτοιχεύα τριών θεατρικών επιθεωρόςεων τησ 
περύοδο του ελληνοώταλικοϑ πολϋμου, 1940-’41 (ςτα Αθηναώκϊ 

θϋατρα) 
 

ΑΝΑΣΑΗΑ ΡΑΒΓΑ  

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

anastasia.ravda@yahoo.gr 

 

Σν ζέκα ηεο εξγαζίαο απηήο αθνξά ζηα ιανγξαθηθά ζηνηρεία θεηκέλσλ ηξηψλ 

επηζεσξήζεσλ ηνπ 1940. Οη επηζεσξήζεηο απηέο είλαη: Γ. Γηαλλνπθάθε Πνιεκηθά 

Παλαζήλαηα 1940, Γ. Δπαγγειίδε-Αι. αθειάξηνπ: Finita la musica, Μπξάβν 

Κνινλέιν. Πξφθεηηαη γηα ηελ αλάδεημε ησλ ιανγξαθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηηο επηζεσξεζηνγξάθνπο θαη ζπλέβαιαλ  ζηελ ηφλσζε ηεο 

εζληθήο ηαπηφηεηαο, ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ηαμηθήο ελφηεηαο ηνπ ιανχ θαη ηνπ 

παηξησηηθνχ ζπλαηζζήκαηφο ηνπ. Ζ επηζεψξεζε σο ειαθξφ ζέαηξν πνπ αληιεί ηα 

ζέκαηά ηνπ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ήηαλ ην θαηαιιειφηεξν κέζν, ζπζπείξσζεο ηνπ 

ιανχ ζηηο αληίμνεο ζπλζήθεο ηνπ πνιέκνπ. 

 Οη πνιεκηθέο επηζεσξήζεηο ηνπ ‘40 παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηα 

νπνία θσηίδνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ απνδνρή ηνπ επηζεσξεζηαθνχ ζεάηξνπ απφ ην 

θνηλφ ζηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηνπ πνιέκνπ. Σν επηζεσξεζηαθφ ζέαηξν σο ρψξνο 

επηθνηλσλίαο θαη ζπζπείξσζεο ηνπ ιανχ ζπληνλίζηεθε κε ηελ επηθαηξφηεηα θαη 

ζπλέβαιε ζηελ αθχπληζε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο. 

 Σα ιανγξαθηθά ζηνηρεία ησλ πξναλαθεξφκελσλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ 

αθνξνχλ: ζηνπο ηίηινπο ησλ επηζεσξήζεσλ, ζηελ επηινγή ησλ ρψξσλ φπνπ 

εθηπιίζζνληαη ηα γεγνλφηα, ζηνπο αλζξψπηλνπο ηχπνπο, ζηα επαγγέικαηα, ζηηο εηθφλεο 

πνπ πεξηγξάθνπλ, ζηηο (εζληθέο) ελδπκαζίεο, ζηηο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο ηεο επνρήο, 

ζηα ζπλζήκαηα, ζηηο επρέο, ζηνλ έκκεηξν ηδησκαηηθφ θαη ρηνπκνξηζηηθφ ιφγν, ζηελ 

ληνπηνιαιηά θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλε ιατθή γιψζζα, ζην έλδνμν παξειζφλ 

αξραίν θαη πξφζθαην, ζηνπο ειιεληθνχο ηφπνπο πνπ ζπλδένληαη κε εξσηθέο ζηηγκέο 

ζηα εζληθά ζχκβνια πνπ ιεηηνπξγνχλ ζπλεθδνρηθά, ζηε ζάηηξα ηνπ ερζξνχ, ζηελ 

ππνβάζκηζή ηνπ θαη ηε ζρεηηθνπνίεζε ηεο ππεξνρήο ηνπ ζηελ πξνβνιή ηεο 

ζπζπείξσζεο ηνπ ιανχ θαη ηεο ηαμηθήο ελφηεηάο ηνπ, ζηελ αλάγθε γηα θνηλή δξάζε κε 

ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ παηξησηηθνχ αηζζήκαηνο, ζηελ ηδέα ηεο ειεπζεξίαο, ζηελ 

έλλνηα ηεο παηξίδαο φπσο απηή πξνθχπηεη: απφ ην παξφλ, ην κέιινλ, ηελ ηζηνξία, ην 

κχζν, ηε θηιία, ηνλ έξσηα, ηελ νηθνγέλεηα, ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε, ην ρξένο. Σέινο 

ζηηο εζληθηζηηθέο ππεξβνιέο θαη ζηηο λίθεο ησλ Διιήλσλ πνπ αλαηξέπνπλ ηνπο λφκνπο 

ηεο ινγηθήο θαη παξνπζηάδνπλ ηνλ πφιεκν σο αλαζηξέςηκε θαηάζηαζε. 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο απηήο κειεηήζεθαλ ηα θείκελα ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ επηζεσξήζεσλ ζηε Θεαηξηθή Βηβιηνζήθε θαη θαηφπηλ δεηήζεθε απφ 

ηνπο θιεξνλφκνπο ησλ επηζεσξεζηνγξάθσλ ε άδεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα κεγάιν 

κέξνο ησλ θεηκέλσλ. 

θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα δείμεη κέζα απφ ηα θείκελα ηξηψλ πνιεκηθψλ 

επηζεσξήζεσλ ηεο πεξηφδνπ 1940: «Πνιεκηθά Παλαζήλαηα» ηνπ Γ. Γηαλλνπθάθε, 

―Finita la musica‖ θαη «Μπξάβν Κνινλέιν» ησλ Αι. αθειιάξηνπ θαη Γ. Δπαγγειίδε 

πνπ εκπλένληαη απφ ηελ πνιεκηθή εηδεζενγξαθία, ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία 

ιανγξαθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ έπαημαλ αθππληζηηθφ ξφιν, ψζεζαλ ην ιαφ ζε θνηλή δξάζε 

γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο παηξίδαο θαη ελδπλάκσζαλ ην παηξησηηθφ αίζζεκα.  
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Σοπωνϑμια του χωριοϑ Καρϊτουλα  Μεγαλοπϐλεωσ  Αρκαδύασ 
μϋςα απϐ λαώκϋσ  αφηγόςεισ 

 

ΓΔΧΡΓΗΑ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

georgia-st85@hotmail.com 

 

ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε ην ζέκα πνπ ζα καο απαζρνιήζεη είλαη ηνπσλχκηα απφ ην 

ρσξηφ Καξάηνπια Μεγαινπφιεσο Αξθαδίαο θαζψο θαη ιατθέο αθεγήζεηο ζε ζρέζε κε 

απηά. Σα ηνπσλχκηα απηά εθηφο απφ πνιιέο ιανγξαθηθέο θαη ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο, 

καο δίλνπλ επίζεο θαη θνηλσληθέο, ζξεζθεπηηθέο, ηνπνγξαθηθέο, γεσγξαθηθέο, 

εζλνινγηθέο. 

ηελ αλαθνίλσζε απηή ζα πξνζπαζήζνπκε λα παξνπζηάζνπκε ιανγξαθηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηνπσλχκηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ κέζα απφ ιατθέο 

αθεγήζεηο ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνχ απηνχ, νη νπνίεο αλαζπγθξνηνχλ ην ρψξν θαη 

εληζρχνπλ ηε ζπιινγηθή κλήκε ζε ζρέζε κε απηφλ. Οη αθεγεηέο, καο πιεξνθνξνχλ 

ζρεηηθά κε ηηο νλνκαζίεο ησλ ηνπσλπκίσλ  θαζψο θαη ηελ ηνπηθή ηζηνξία πνπ θξχβεηαη 

πίζσ απφ απηά. 

Ζ  ζεσξία ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ζα καο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε ηε 

δεκηνπξγία θαη ηελ νλνκαηνζεζία απηψλ ησλ ηνπνζεζηψλ, θαζψο θαη λα 

παξαηεξήζνπκε ηελ φπνηα αιιαγή ή φρη ζε απηά. 

Με ηελ παξάζεζε ησλ ηνπσλπκίσλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ νλφκαηνο ηνπο 

παξαηεξνχκε, πσο θάζε ηνπνζεζία έπαηξλε απφ ηνπο αλζξψπνπο κηα ζπγθεθξηκέλε 

νλνκαζία, ε νλνκαζία απηή πξνεξρφηαλ απφ έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ είρε θαη ηελ 

νπνία ηελ έθαλε λα μερσξίδεη απφ κία άιιε. Αλέθαζελ νη θάηνηθνη ελφο ηφπνπ έδηλαλ 

γηα θάζε πεξηνρή, έλα φλνκα, δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ ζρεδφλ αδχλαηε ε νπνηαδήπνηε 

ζπλελλφεζε κεηαμχ ηνπο φζνλ αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. 

Πνιχ ζπρλά επίζεο θάζε ηνπσλχκην εθηφο απφ ηελ αλαθνξά ηνπ ζε έλαλ πξαγκαηηθφ 

ηφπν δηαζέηεη ζην πιαίζην ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ θαη έλαλ ζπκβνιηζκφ.  

ρεηηθά κε ην πέξαζκα ηνπ  ρξφλνπ, δηαπηζηψλνπκε πσο ηα ηνπσλχκηα απηά 

αληέρνπλ κέζα ζε απηφλ, νη ηνπνζεζίεο απηέο κέρξη θαη ζήκεξα δηαηεξνχλ ηα νλφκαηα 

απηά. Σν φλνκά ηνπο παξακέλεη, αιιάδεη σζηφζν πνιιέο θνξέο ε αξρηθή ηνπο ζεκαζία, 

ρξήζε θαη ιεηηνπξγηθφηεηα. 

 Ζ πξνζπάζεηα ζπγθέληξσζεο, θαηαγξαθήο θαη εξκελείαο ησλ ηνπσλπκίσλ αλ    

θαη είλαη κηα δχζθνιε δηαδηθαζία, ιφγσ ηνπ φηη ε ιήζε άξρηζε λα ηα ζθεπάδεη, έρεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνλ θάζε ηφπν.  

 πκπεξαζκαηηθά κέζα απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρσξηνχ ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα αλαζπλζέζνπκε ηελ ηνπηθή ηζηνξία κέζα απφ ηηο ιατθέο αθεγήζεηο 

ησλ θαηνίθσλ. 
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Σο παιχνύδι – αντικεύμενο ωσ ςτοιχεύο του  παιδικοϑ λαώκοϑ 
πολιτιςμοϑ 

 

ΓΔΧΡΓΗΟ Κ. ΣΔΡΠΔ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

gtserpes@yahoo.gr 

 

Θέκα ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο είλαη ην παηρλίδη – αληηθείκελν (άζπξκα) σο ζηνηρείν 

ηνπ παηδηθνχ ιατθνχ πνιηηηζκνχ. Δηδηθφηεξα, ην παηρλίδη – αληηθείκελν κειεηάηαη ζηα 

πιαίζηα ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ ηεο παηδηθήο θνπιηνχξαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

πξαγκαηνπνηήζεθε επηηφπηα έξεπλα κε εξεπλεηηθά ππνθείκελα παηδηά ειηθίαο 9 – 10 

εηψλ. Ζ βαζηθή κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο απηήο ήηαλ ε 

πνιηηηζκηθή βηνγξαθία ησλ πξαγκάησλ, κε εηζεγεηή ηνλ Igor Kopytoff. Ζ έξεπλα 

αλαδεηθλχεη ηα παηρλίδηα – αληηθείκελα κε ηα νπνία ζπλεζίδνπλ λα παίδνπλ ηα παηδηά 

ζήκεξα θαη ηα νπνία πνηθίιινπλ απφ ηα ινχηξηλα θαη θεξακηθά δσάθηα θαη ηηο θνχθιεο 

έσο  ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα. πσο ζα γίλεη θαλεξφ, ηα παηρλίδηα ρξεζηκνπνηνχληαη 

κε πνιινχο ηξφπνπο ηνπο νπνίνπο επηλννχλ ηα παηδηά, πξνβάιινληαο – ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο – πάλσ ζηα παηρλίδηα δηθέο ηνπο αλάγθεο θαη επηζπκίεο. Μέζα απφ φια φζα 

πεξηγξάθνληαη απφ ηνπο πιεξνθνξεηέο εληνπίδνληαη θαη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

παηδηθήο θνπιηνχξαο ηα νπνία ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη θαλείο πσο απνηεινχλ θαη 

ηα πνιηηηζκηθά θαζνιηθά ηεο. ην ηέινο, πξνβαίλνπκε ζηε δηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ 

ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηνπ «παίδεηλ» ζηα πιαίζηα ηνπ παηδηθνχ ιατθνχ πνιηηηζκνχ, 

φπνπ θαηαδεηθλχεηαη φηη ε έλλνηά ηνπ είλαη δηηηή: πξφθεηηαη γηα ηνλ πνιηηηζκφ πνπ 

απεπζχλεηαη ζηα παηδηά θαη γη‘ απηφλ πνπ δεκηνπξγνχλ ηα ίδηα ηα παηδηά. 
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Σα Παραδοςιακϊ Καλλυντικϊ ςτο οχϐ Θεςςαλονύκησ 
 

ΔΡΑΦΔΗΜ ΦΑΡΡΑ  

Π αλ ε πη ζη ήκ ην  Ησ αλλ ί λσ λ  

serpsarras@hotmail.com 

 

Ζ επηζηακέλε έξεπλα ηνπ πιηθνχ ιατθνχ πνιηηηζκνχ, πνπ έρεη ηελ απαξρή ηεο ζηα ηέιε 

ηνπ 19νπ αηψλα, δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ εμέηαζε ησλ πιηθψλ πξντφλησλ κφλν σο 

αληηθείκελα θαζεαπηά, αιιά επηζεκαίλεη θαη αλαιχεη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη, 

κεηαμχ θαηαζθεπαζηψλ, ρξεζηψλ θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Σα 

θαιισπηζηηθά ςηκχζηα πνπ ν ιατθφο άλζξσπνο ρξεζηκνπνίεζε ζηελ πξνκνληέξλα 

θνηλσλία ηεο βαιθαληθήο θαη εηδηθφηεξα ηεο Μαθεδνλίαο απνηεινχλ έλα ελδηαθέξνλ 

εξεπλεηηθφ πεδίν θαη γηα ηελ ειιεληθή ιανγξαθηθή έξεπλα, θαζψο ζπλαθείο κε ην ζέκα 

απηφ κειέηεο δελ έρνπκε. 

ηφρνο ηεο αλαθνίλσζήο κνπ, ε νπνία ηεθκεξηψλεηαη κέζσ επηηφπηαο έξεπλαο, 

πξνθνξηθψλ ζπλεληεχμεσλ θαη βηβιηνγξαθηθψλ αξρείσλ είλαη: ε θαηαγξαθή, ε 

εξκελεία ηεο παξαζθεπήο (δνζνινγία πιηθψλ, ηξφπνο παξαζθεπήο θ.ά. ) θαη ε ρξήζε 

απηψλ ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηαθψλ θαιισπηζηηθψλ ζθεπαζκάησλ (θεξάιεηκκα, 

θηηαζίδη) απφ ηηο γπλαίθεο ηνπ νρνχ Θεζζαινλίθεο, φπσο απηή δηαζψδεηαη ψο ηηο 

κέξεο καο. 

Ο νρφο απνηειεί ηέιεην αληηθείκελν κειέηεο θαζψο ρσξνηαμηθά βξίζθεηαη ζηελ  

αγξνηηθή καθεδνληθή πεξηθέξεηα, κε ρακειφ νηθνλνκηθφ επίπεδν. Πξντφληνο φκσο  ηνπ 

ρξφλνπ, αλέπηπμε εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη αλαδείρηεθε ζε εκπνξηθφ θφκβν ηνπ 

δεχηεξνπ δξνκνινγίνπ απφ ηε Θεζζαινλίθε πξνο ηηο έξξεο, κε πξννξηζκφ ηε 

Βνπιγαξία, ην Βειηγξάδη θαη ηελ επξχηεξε βαιθαληθή. ην πιαίζην απηήο ηεο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ν θαιισπηζκφο ησλ γπλαηθψλ   -καδί  θαη κε πνιιά άιια ζηνηρεία 

ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο- απνηέιεζε βαζηθφ πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ ζηνηρείν, 

ηεθκεξίσζεο θαη επηβεβαίσζεο δχλακεο θαη πινχηνπ. Δπίζεο νη γπλαίθεο ηεο 

παηξηαξρηθήο πξνκνληέξλαο θνηλσλίαο θαη ηνπ νρνχ, δψληαο ζε έλα πεξηνξηζκέλν 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, κέζσ ησλ βαζηθψλ ςηκπζίσλ, θεξάιεηκκα θαη θηηαζίδη, 

επεδίσθαλ αθελφο κελ λα πξνζειθχζνπλ ην αλδξηθφ θχιν, αθεηέξνπ δε θέξδηδαλ 

έδαθνο ζηελ αηψληα δηακάρε θπξηαξρψληαο κέζσ ηεο νκνξθηάο. 
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ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ 

 ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ 
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Ιδεολογύα και ρητορικό: Α. Εμπειρύκοσ-Α. ικελιανϐσ 
 

ΒΑΗΛΗΚΖ-ΜΑΡΗΑ ΑΓΑΘΟΤ 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

v.agathu@yahoo.gr 

 

Ζ εξγαζία ζαο έρεη σο αληηθείκελν πξαγκάηεπζεο ηελ αλάδεημε φςεσλ ηεο εθιεθηηθήο 

ζπγγέλεηαο κεηαμχ ηνπ Αλδξέα Δκπεηξίθνπ θαη ηνπ Άγγεινπ ηθειηαλνχ ζε επίπεδν 

ηδενινγίαο θαη  ξεηνξηθήο. Δηδηθφηεξα, κέζα απ‘ ηελ επηινγή ελδεηθηηθψλ ζηίρσλ απφ 

ην έξγν θαη ησλ δπν δεκηνπξγψλ ζα επηδηψμνπκε λα δηαθαλεί πσο θνηλή ζπληζηακέλε 

ησλ δχν ππφ εμέηαζε πνηεηψλ είλαη ε πίζηε ζηε ραξηζκαηηθή θχζε ηνπ πνηεηή θαη ζηνλ 

πςειφ ιπηξσηηθφ ξφιν ηεο πνίεζεο. Ο πνηεηήο σο εθιεθηφο ηνπ ιανχ θαη έρνληαο 

ζπλαίζζεζε ηεο πςειήο απνζηνιήο ηνπ  ζα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ πξνθήηε θαη νδεγνχ, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαγγείιεη ην κήλπκα ηνπ, έλα κήλπκα κε θαηεμνρήλ ζσηεξηνινγηθφ 

πεξηερφκελν. Σα πξφζσπα πνπ παξειαχλνπλ ζην έξγν ηνπο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο 

πεξζφλεο θαη θεξέθσλα ησλ ίδησλ ησλ δεκηνπξγψλ, είλαη επσκηζκέλα κε ηελ θαηάζεζε 

ηνπ θνζκνζεσξεηηθνχ νξάκαηνο πεξί ελφο απειεπζεξσκέλνπ θφζκνπ, ζηνλ εξρνκφ ηνπ 

νπνίνπ ζπκβάιινπλ είηε σο πξνθήηεο είηε σο κεζζίεο. Ζ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα ζα 

απνηειέζεη πεγή έκπλεπζεο πεξηζζφηεξν γηα ηνλ ηθειηαλφ παξά γηα ηνλ Δκπεηξίθν, νη 

ζηίρνη ηνπ νπνίνπ δε θαίλεηαη λα απνηεινχλ παξαπεηάζκαηα θξίζηκσλ ηζηνξηθψλ 

ζηηγκψλ ζε αληίζεζε κε ηνλ πξψην, ν φπνηνο αληιεί απ‘ ηελ άκεζε επηθαηξφηεηα 

πξνζδίδνληάο ηεο φκσο κηα δηαρξνληθή πξννπηηθή.  Υαξαθηεξηζηηθφ επίζεο ησλ δχν 

πνηεηψλ είλαη πσο ν αξραίνο ειιεληθφο θαη ρξηζηηαληθφο κχζνο,  ηε ζχδεπμε ησλ νπνίσλ 

επηδηψθνπλ, απνηεινχλ εξείζκαηα γηα ηελ πξνβνιή ησλ ηδενινγηθψλ ηνπο πηζηεχσ, ηα 

νπνία σο πξνο ηελ πξαθηηθή ηνπιάρηζηνλ εθαξκνγή ηνπο ηείλνπλ πξνο ηελ νπηνπία. 

Δπηπξφζζεηα, ε νηθεηνπνίεζε κηαο πςειήο ξεηνξηθήο ζα δηαθσηίζεη ην ηδενινγηθφ 

θνξηίν ηνπ εθάζηνηε πνηήκαηνο. πγθεθξηκέλα, νη ζπλερείο απνζηξνθέο, αλαθσλήζεηο 

θαη επηθιήζεηο, ε ρξήζε ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο παξνκνίσζεο, ε αιιεγνξηθή γιψζζα 

ησλ ζπκβφισλ, ηα ππεξζεηηθά επίζεηα θαη νη πξνζδηνξηζκνί, ε ζξηακβηθή θαηάιεμε 

ησλ πνηεκάησλ ζπκβάιινπλ  ζηε δεκηνπξγία ελφο χθνπο δηζπξακβηθνχ θαη πκλεηηθνχ, 

θαηεμνρήλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πςεγνξίαο θαη ησλ δχν. Σέινο, ζα εζηηάζνπκε ηελ 

πξνζνρή καο ζε δχν πνηήκαηα, ηνλ Πάλα ηνπ Άγγεινπ ηθειηαλνχ θαη ην πνίεκα Σνπ 

Αηγάγξνπ ηνπ  Αλδξέα Δκπεηξίθνπ, πξνβαίλνληαο ζε επηκέξνπο παξαιιειηζκνχο θαη 

ζπζρεηίζεηο. 
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Η Αναφορά του Νύκου Καζαντζϊκη: εικϐνεσ και αναπαραςτϊςεισ 
του ςυγγραφικοϑ υποκειμϋνου 

 

ΓΗΑΝΝΖ ΒΑΓΓΔΛΟΚΧΣΑ 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

vaggelokostas@yahoo.gr 

 

 

ηελ εξγαζία απηή εμεηάδεηαη ε εηθφλα ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε σο πγγξαθέα ζην 

πιαίζην ηεο πνιηηηζκηθήο εηθνλνινγίαο, πνπ αζρνιείηαη κε ηελ εμέηαζε ηεο εηθφλαο ηνπ 

Άιινπ ζηα ινγνηερληθά έξγα. Ζ ππφζεζε εξγαζίαο βαζίδεηαη ζηηο ζχγρξνλεο 

κεηαδνκηζηηθέο ζεσξίεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο θακηά εηθφλα-αλαπαξάζηαζε δελ είλαη 

«θπζηθή» ή δεδνκέλε, αιιά απνηειεί θαηαζθεπή ε νπνία εμνηθνλνκεί ηε δηακφξθσζε 

ηεο ηαπηφηεηαο, πάληα ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ εηεξφηεηα. χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ 

ππφζεζε, ν πγγξαθέαο είλαη έλαο Άιινο γηα ηνπο κε-ζπγγξαθείο, ελψ ε δηακφξθσζε 

ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ ζηεξίδεηαη ζ‘ απηήλ αθξηβψο ηε «δηαθνξά» ηνπ. ε έλα δεχηεξν 

επίπεδν, ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο βαζίδνληαη ζηηο κειέηεο Γάιισλ ηζηνξηθψλ θαη 

θνηλσληνιφγσλ (θπξίσο ηνπ Pierre Bourdieu) γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ινγνηερληθνχ 

πεδίνπ απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, αιιά θαη ζε ςπρηαηξηθέο ζεσξίεο ηεο επνρήο γηα 

ηελ ηδηνθπία πνπ επεξεάδνπλ ηνπο ζπγγξαθείο ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή ηεο 

απηνεηθφλαο ηνπο. Ζ εμέηαζε ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζπγγξαθηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ 

Καδαληδάθε επηθεληξψλεηαη ζηελ απηνβηνγξαθία ηνπ «Αλαθνξά ζηνλ Γθξέθν» θαη 

εζηηάδεηαη ζε δχν εηδηθφηεξα ζέκαηα: 

α) ζηνλ κπζνπιαζηηθφ ραξαθηήξα ηεο «Αλαθνξάο» θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ινγνηερληθέο 

ηαθηηθέο, κέζσ ησλ νπνίσλ ν Καδαληδάθεο πξνζπαζεί λα δνκήζεη θαη λα δηαδψζεη 

ζπγθεθξηκέλεο εηθφλεο ηνπ ζπγγξαθηθνχ ηνπ ππνθεηκέλνπ 

β) ζηε ζηνηρεηνζέηεζε ηεο «δηαθνξάο» ηνπ σο πγγξαθέα απφ ηνλ κε-ζπγγξαθέα, 

θαζψο θαη ζηε ζρέζε ηνπ κε ηελ θνηλσλία. 

ην πξψην ζθέινο εμεηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κηα ζεηξά ζθφπηκσλ παξαιείςεσλ, 

παξαπνηήζεσλ θαη ρξνληθψλ κεηαηνπίζεσλ ηεο πξαγκαηηθήο βηνγξαθίαο ηνπ ζπγγξαθέα 

νξγαλψλνληαη κε ηέηνην ηξφπν κέζα ζην θείκελν, κε απνηέιεζκα λα θαηαζθεπάδνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ζπγγξαθηθνχ «εγψ», κε θπξίαξρεο απηέο ηνπ 

ζπγγξαθέα-νξακαηηζηή, ηνπ θαιιηηέρλε-νδεγεηή θαη «παηδεπηή» ηνπ θφζκνπ, ηνπ 

ζπγγξαθέα-δεκηνπξγνχ-ηζφζενπ. Αθφκε, γίλεηαη ιφγνο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν 

Καδαληδάθεο δηαρεηξίδεηαη έλλνηεο, φπσο ην «ρξένο» ηνπ θαιιηηέρλε, ε έκπλεπζε θαη ε 

ηδηνθπία. 

ην δεχηεξν ζθέινο αλαθέξεηαη κηα ζεηξά ζηνηρείσλ ηνπ θεηκέλνπ, ηα νπνία 

αλαδεηθλχνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε θαη ηελ απηνλφκεζε ηνπ ζπγγξαθέα κέζα ζην ζχλνιν 

ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ζέζεσλ. Σα ζηνηρεία απηά αλαθέξνληαη, θπξίσο, ζηελ 

άξλεζε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ πξνλνκίσλ πνπ εμαζθάιηδε ζηνλ Καδαληδάθε ε 

θνηλσληθή ηνπ ηάμε, θαζψο θαη ζηε ζπζία ηεο πξνζσπηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο ηνπ δσήο 

ζηνλ βσκφ ηεο ηέρλεο ηνπ. 
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Η πρϐςληψη του υπερρεαλιςμοϑ ςτην Ελλϊδα 
Η περύπτωςη του Οδυςςϋα Ελϑτη 

 

ΓΔΧΡΓΗΑ ΓΚΟΡΑΣΑ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

g.goratsa@gmail.com 

 

ηελ παξνχζα εηζήγεζε επηρεηξείηαη ε θξηηηθή παξνπζίαζε ηεο πξφζιεςεο ηνπ 

γαιιηθνχ ππεξξεαιηζκνχ ζηελ Διιάδα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, κε 

έκθαζε ζηελ πεξίπησζε ηνπ Οδπζζέα Διχηε. Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ θαη 

κεζνδνινγηθφ ππφβαζξν ηεο έθζεζεο. πγθεθξηκέλα, ζα παξνπζηαζηεί επί ηξνράδελ ην 

ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηεο πξφζιεςεο θαη ζα δηεπθξηληζηνχλ θνκβηθήο 

ζεκαζίαο φξνη (κνληεξληζκφο, πξσηνπνξία, πεξηθεξεηαθή ινγνηερλία).  

Αθνινχζσο, δίλεηαη έλα ζχληνκν ρξνληθφ απηνχ πνπ νλνκάζηεθε «ζνπξξεαιηζηηθφ 

ζθάλδαιν». Μέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ηφζν ησλ επηθξηηηθψλ φζν θαη ησλ 

ππεξαζπηζηηθψλ θεηκέλσλ ζα πξνθχςεη ε πνηθηινκνξθία ησλ θξηηηθψλ κεηψπσλ. Ζ 

πξσηνπνξία ζα δερζεί ηα ππξά ησλ παξαδνζηαθψλ ξεπκάησλ, ησλ αξηζηεξψλ 

πξνζεγγίζεσλ αιιά θαη κνληεξληζηηθψλ ηάζεσλ.  

Σν δηαπηζηνχκελν ξήγκα εληφο ηνπ κνληεξληζηηθνχ θηλήκαηνο ζα απνηειέζεη ην βαζηθφ 

πεδίν δηεξεχλεζεο. πγθεθξηκέλα, ζα δεηρζεί, κέζσ κηαο εθ ηνπ ζχλεγγπο αλάγλσζεο 

ησλ ειπηηθψλ θεηκέλσλ πνπ γξάθνληαη ad hoc, ε αλέιημε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Οδπζζέα 

Διχηε ζηνλ δηάινγν απφ κηα «ππεξάζπηζε γεληθνχ ραξαθηήξα» ζε κηα δηακάρε κε ηνλ 

Γηψξγν Θενηνθά. Ζ δηαθνξά ηεο πξφζιεςεο ηνπ ζνπξξεαιηζκνχ απφ ηνπο δχν 

κνληεξληζηέο είλαη ελδεηθηηθή ηεο πνιιαπιφηεηαο εξκελεπηηθψλ νξηδφλησλ ηνπ 

ειιεληθνχ κνληεξληζκνχ.  

Θα ηνληζηεί, ηδηαηηέξσο, ε ζεκαζία ηεο δεκφζηαο παξέκβαζεο ελφο λένπ πνηεηή, ηφζν 

κέζσ κεηαθξαζηηθψλ επηινγψλ φζν θαη θξηηηθψλ παξεκβάζεσλ, ζε έλα πεδίν 

πνιιαπιά ερζξηθφ. Ζ ακθηζβήηεζε ηεο θπξίαξρεο θξηηηθήο ζα θαλεξψζεη ηηο 

«αλσκαιίεο» (θαηά ηελ νξνινγία ηνπ Σφκαο Κνπλ) πνπ ζα αλνίμνπλ ην δξφκν γηα ηελ 

αιιαγή παξαδείγκαηνο πνπ ζα θέξεη ε «γεληά ηνπ ηξηάληα».  

Ζ αλάιπζε ζα νδεγήζεη ζε κηα ππφ κνξθή ππφζεζεο εξγαζίαο ηππνινγία. Αλάκεζα ζηα 

άθξα ηεο απφξξηςεο ηνπ ππεξξεαιηζκνχ (Θενηνθάο, Καξαληψλεο) θαη ηεο πηνζέηεζήο 

ηνπ (Κάιαο, Δκπεηξίθνο, Δγγνλφπνπινο), ν Οδπζζέαο Διχηεο αλνίγεη κηα ηξίηε 

δπλαηφηεηα πξφζιεςήο ηνπ. Απνδερφκελνο κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ξεχκαηνο θαη ηαπηφρξνλα ακβιχλνληαο πνιιέο απφ ηηο αηρκέο ηνπ ππεξξεαιηζηηθνχ 

θηλήκαηνο, απηέο πνπ είραλ πνιηηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θπξίσο, κεζεξκελεχεη ζεσξεηηθά 

ηνλ ππεξξεαιηζκφ θαζηζηψληαο ηνλ ζπκβαηφ κε ηνλ κνληεξληζκφ ηνπ.  
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Μεταςυμβολιςτικϋσ παραλλαγϋσ του «παλιϊτςου»: μια απϐπειρα 
εξϋγερςησ και αυτογνωςύασ 

 

ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΓΖΜΟΤΛΖ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

potelve@yahoo.gr 

 

Ζ κειέηε ησλ εθθάλζεσλ ηεο εηεξφηεηαο εληάζζεηαη ζε έλα γεληθφηεξν θεθάιαην 

κειέηεο ησλ Μεηαζπκβνιηζηψλ πνηεηψλ πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν ν «εαπηφο σο επηλφεζε».  

Ο πηεξφηνο, ν παιηάηζνο, ν κψκνο θαη ν αξιεθίλνο απνηεινχλ κνξθέο νη νπνίεο 

εκθαλίδνληαη θαηά θαηξνχο ζην έξγν πνιιψλ Μεηαζπκβνιηζηψλ Πνηεηψλ (Γηνθχιεο, 

Αιεμίνπ, Μαπξνεηδή-Παπαδάθε, Καξπσηάθεο).  Ηδηαίηεξα φκσο, εκθαλίδνληαη ζηελ 

πνίεζε ηνπ Γηάλλε θαξίκπα, ηνπ Ρψκνπ Φηιχξα θαη ηνπ Ναπνιένληα Λαπαζηψηε, ζε 

δηάθνξεο παξαιιαγέο αλα πνηεηή.  Ο ζηφρνο ηεο πξνηεηλφκελεο αλαθνίλσζεο ινηπφλ 

είλαη λα πξνζεγγίζεη ηε κνξθή ηνπ «παιηάηζνπ» σο κέξνο ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο 

θαηαγξαθήο ηεο εηεξφηεηαο ησλ πνηεηψλ κέζα ζηε λεσηεξηθή θνηλσλία.  Αηνκηθά 

θαηαξράο σο ζπαζκσδηθή αληίδξαζε αιιά έπεηηα ζπιινγηθά, σο ζπλεηδεηή επηινγή 

έθθξαζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπο ε νπνία ζεκαδεχεηαη απφ ηε βαζηά επίγλσζε κηαο 

δπζβάζηαρηεο κνλνηνλίαο∙ θάηη ζαλ ην κπσληιεξηθφ spleen: έλαο ζπλδπαζκφο πιήμεο, 

αλίαο θαη έληνλεο δπζζπκίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε βησκέλε κνλαμηά αιιά θαη απφ ην 

θφβν ηεο βίσζήο ηεο.  Σν πξνζσπείν ηνπ «λεπξφζπαζηνπ-παιηάηζνπ» πξνθχπηεη 

αθελφο απφ ηελ αλίαηε κειαγρνιία ηνπο θαη αθεηέξνπ απφ κηα ζαξθαζηηθή δηάζεζε λα 

εκπαίμνπλ ηα θαθψο θείκελα ηεο επνρήο ηνπο, ηα νπνία ζηέθνληαη σο εκπφδην αλάκεζα 

ζε απηνχο θαη ζηνλ ηδαληθφ εαπηφ ηνπο σο «ππνθείκελν», ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ 

Emmanuel Levinas.  Σν παξαπάλσ γεγνλφο ηνπο νδεγεί είηε ζηελ αθνχζηα απνκφλσζε 

είηε ζηε ζπιινγηθή επηβεβαίσζε ηεο εηεξφηεηάο ηνπο κέζσ ηεο νμπκέλεο ηνπο 

επαηζζεζίαο.  Θα επηρεηξήζνπκε έηζη λα πξνζδηνξίζνπκε ηε κνξθή ηνπ «παιηάηζνπ» 

σο δεκηνχξγεκα ηεο θξίζεο ζπλείδεζεο ησλ πνηεηψλ θαη σο ηελ πξνζπάζεηα 

απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπο. 
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Ενθϋςεισ γραφόσ ςτο ϋργο τϋχνησ: απϐ τον ιμπρεςιονιςμϐ ςτο 
ςϑγχρονο τοιχογρϊφημα 

 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΓΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ & ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΑΒΡΑΜΗΓΖ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ & Δζληθφ Μεηζφβεην Πνιπηερλείν 

k_drakop@yahoo.com & kwstas.avramidis@gmail.com 

 

Παξαδνζηαθά ε ζρέζε εηθφλαο θαη γξαθήο ζηελ ηέρλε δηέπεηαη απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ηεξαξρία 

πνπ πξνθξίλεη ηελ εηθφλα έλαληη ησλ θεηκεληθψλ ελζέζεσλ. Ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα νη 

ηκπξεζηνληζηέο ελζσκάησζαλ θεηκεληθά ζπαξάγκαηα ζηηο ζπλζέζεηο ηνπο γηα λα απνηππψζνπλ 

ηνλ πνιχβνπε δσή ηεο πφιεο, ελψ ιίγν αξγφηεξα, ζηηο αθίζεο ηεο Art Nouveau oη ιέμεηο 

αθέζεθαλ λα πεξηπιαλψληαη ειεχζεξα κέζα ζην ηππσκέλν πεξηβάιινλ σο απηφλνκα νπηηθά 

θαηλφκελα. Οη ζπκβνιηζηέο ηνπνζέηεζαλ ηνλ ηίηιν θαη άιια ακθίζεκα παξαθεηκεληθά ζηνηρεία 

κέζα ζηνλ δσγξαθηθφ ρψξν κε ζθνπφ λα εληείλνπλ ηε ζεκαζηνινγηθή αζάθεηα ηεο εηθφλαο. 

ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ε αθαίξεζε κέζα ζηελ εμπξεζηνληζηηθή νκάδα ηνπ Γαιάδηνπ 

Καβαιάξε αλέηξεςε ηελ πξναλαθεξφκελε ηεξάξρεζε κεηαμχ νπηηθνχ θαη ξεκαηηθνχ ζεκείνπ, 

αθνχ νκνίσο αξλήζεθε θαη ηα δχν.  

Δπηθφιιεζε έληππνπ πιηθνχ εληνπίδεηαη ζε θπβηζηηθά, θνπηνπξηζηηθά θαη ληαληατζηηθά 

έξγα. Γηα ηελ αλάγλσζε ησλ θνιάδ ηνπ Picasso ε λεφηεξε έξεπλα εθαξκφδεη ηε κπαρηηληθή 

ζεσξία ηεο πνιπγισζζίαο, θαζψο έλα ξεπεξηφξην ζεκείσλ ξέεη γχξσ απφ δηάθνξεο έλλνηεο, 

αιιά απνθιείεη ηελ αλάδπζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ. Νηαληατζηέο θαη ζνπξεαιηζηέο 

ζπληνλίζηεθαλ κε ηνπο πεηξακαηηζκνχο ησλ Apollinaire θαη Joyce θαη πξφζζεζαλ ζηηο 

ζπλζέζεηο ηνπο αλαγξακκαηηζκνχο θαη θξππηνγξαθίεο. ηε νβηεηηθή Ρσζία, σζηφζν, νη 

πεηξακαηηζκνί, ζην είδνο ηεο αθίζαο εηδηθφηεξα, εμππεξέηεζαλ ηελ πξνπαγάλδα ηεο 

κπνιζεβηθηθήο επαλάζηαζεο. 

ηα πξψηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα νη απζφξκεηνη γξαθηζκνί ηνπ αθεξεκέλνπ 

εμπξεζηνληζκνχ θαη ηεο άκνξθεο ηέρλεο δελ εκπεξηείραλ ζεκαζηνδνηηθέο δπλαηφηεηεο, αιιά 

πεξηζζφηεξν πξφβαιαλ ηε ζσκαηηθή δξάζε ηνπ δεκηνπξγνχ πάλσ ζηνλ θακβά. Αλάινγεο 

ελζέζεηο κε αλαγλψζηκεο γξαθήο ραξαθηήξηζαλ επίζεο θαη ηνλ «θακβά» ηεο ειιεληθήο 

αθαίξεζεο ηελ ίδηα πεξίνδν. 

ηελ πνπ-άξη απξφζσπεο εηθφλεο θαη ιέμεηο απερνχζαλ ην αλψλπκν χθνο ησλ καδηθψλ 

κέζσλ, ελψ ζηα ράπεληλγθ θαη ηελ ελλνηνινγηθή ηέρλε κέζσ θεηκέλσλ θαη ιεμηθνγξαθηθψλ 

νξηζκψλ νη θαιιηηέρλεο κεηαηφπηζαλ ηελ ελέξγεηά ηνπο απφ ηελ πεξηνρή ησλ θαιιηηερληθψλ 

αληηθεηκέλσλ ζηνλ ρψξν ησλ θηινζνθηθψλ πξνηάζεσλ. Ζ κεηακνληέξλα ηέρλε ζηε ζπλέρεηα 

επαλαδηαπξαγκαηεχηεθε ην ξεκαηηθφ πιηθφ ζχκθσλα κε ηε κεηαδνκηζηηθή ζθέςε θαη 

επηρείξεζε λα ππνλνκεχζεη φ,ηη απνηειεί ζεκειηαθή ππφζεζε ησλ παξαδνζηαθψλ εθδνρψλ 

ιφγνπ (discourse) ζηνλ δπηηθφ πνιηηηζκφ. Oκνίσο, ζηα θηινηερλεκέλα κε ςεθαζηήξα 

ηνηρνγξαθήκαηα, δειαδή ζηελ ηέρλε ηνπ graffiti, νη δεκηνπξγνί, ζχκθσλα κε ηνλ Baudrillard, 

απνκαθξχλζεθαλ απφ ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηνπ ζεκεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη κεηέθεξαλ ην 

γισζζηθφ γθέην κέζα ζηελ θαξδηά ηεο πφιεο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο είλαη λα θαηαδείμεη ζε κηα δηαρξνληθή πξννπηηθή 

ηνλ ηξφπν ζπλχπαξμεο εηθφλσλ θαη ιέμεσλ ζηελ ηέρλε, ηνλ εζσηεξηθφ αληαγσληζκφ ηνπο, αιιά 

θαη ηελ νινθιεξσηηθή απνθαζήισζε ηεο εμνπζίαο ηνπο. 
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Η εικϐνα του ποιητό Γιώργου εφϋρη μϋςα απϐ τα ημερολϐγιϊ 
του 

 

ΒΑΗΛΗΚΖ ΘΔΟΛΟΓΟΤ 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

vassoth.@windowslive.com 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία αθνξκάηαη απφ ηα δηδάγκαηα θαη ηηο επηηαγέο ηνπ θιάδνπ εθείλνπ 

ηεο ζπγθξηηηθήο γξακκαηνινγίαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο πνιηηηζκηθή εηθνλνινγία, ελψ 

έρεη σο ζηφρν λα παξνπζηάζεη ηελ εηθφλα πνπ δεκηνπξγεί ν ίδηνο ν ζπγγξαθέαο γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ, ην έξγν ηνπ θαη ηνπο νκφηερλνχο ηνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα εηθφλα πνπ πνιιέο 

θνξέο έρεη αιιάμεη κέζα ζηνπο αηψλεο επεξεαδφκελε θάζε θνξά απφ ηηο 

θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο, ηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο θάζε 

επνρήο. 

   Πην ζπγθεθξηκέλα, απηφ πνπ ζα επηρεηξεζεί λα κειεηεζεί είλαη ε εηθφλα ηνπ 

ινγνηέρλε πνπ αλαδχεηαη κέζα απφ ηνπο έμη ηφκνπο ησλ εκεξνινγίσλ ηνπ Γηψξγνπ 

εθέξε. Πξφθεηηαη γηα έλα πξνζσπηθφ έξγν, κηα απνηχπσζε ησλ αηζζεκάησλ ηνπ 

πνηεηή αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ δνπιεηάο ηνπ πάλσ ζηελ πνηεηηθή ηνπ εξγαζία, 

πιαηζησκέλε απφ ηα πνιηηηθά γεγνλφηα ηεο επνρήο, ηνπο θφβνπο θαη ηηο αλαδεηήζεηο 

ηνπ. Μέζα απφ ηα εκεξνιφγηά ηνπ ζα αλαδεηρζεί επηπιένλ ε αληίιεςε θαη ε εηθφλα πνπ 

δεκηνχξγεζε ν ίδηνο γηα ηνπο πλεπκαηηθνχο θαη ινγνηερληθνχο θχθινπο ηεο Διιεληθήο 

θνηλσλίαο ηεο επνρήο ηνπ, θαζψο θαη ε ζέζε πνπ θαηείρε ζηελ θνηλσληθή δσή ηνπ 

ηφπνπ.  

   Ζ πεξίνδνο πνπ θαιχπηνπλ ηα εκεξνιφγηα ηνπ Γηψξγνπ εθέξε πεξηιακβάλεη ηα 

ρξφληα 1925 κε 1956, έλα επξχ θάζκα δειαδή, κέζα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη 

νπζηαζηηθά ε δηακφξθσζε ηφζν ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ φζν θαη ηεο πνηεηηθήο ηνπ 

θπζηνγλσκίαο. Θα αλαδεηεζεί ινηπφλ κέζα ζ‘ απηά ηα πιαίζηα ε απάληεζε ζε κηα 

ζεηξά απφ δεηήκαηα πνπ ζηφρν έρνπλ λα θσηίζνπλ επαξθέζηεξα ηελ πνιχπιεπξε θαη 

ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία ηνπ πνηεηή. ηελ παξνχζα εξγαζία, ηα δεηήκαηα απηά ζα 

νκαδνπνηεζνχλ ζε ηξεηο άμνλεο, νη νπνίνη ζα ζπγθξνηεζνχλ  κε βάζε κνξθηθά θπξίσο 

ραξαθηεξηζηηθά. Ο πξψηνο άμνλαο ζα θηλεζεί γχξσ απφ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν ίδηνο ν εθέξεο, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθή 

ηαπηφηεηα θαη λα νξίζεη ηελ ηέρλε ηεο γξαθήο. ηε ζπλέρεηα, ζα γίλεη αλαθνξά ζε 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνπζία ηνπ ζηελ θνηλσληθή δσή θαη ηελ άπνςε πνπ 

είρε δηακνξθψζεη γηα ηελ πνιηηηθή. Σέινο, ζα επηρεηξεζεί λα παξνπζηαζηεί ζπλνιηθά ε 

ζρέζε ηνπ κε νξηζκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο ή θαιχηεξα κε ζπγθεθξηκέλνπο θχθινπο 

πνπ απαξηίδνληαη απφ αλζξψπνπο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε ινγνηερληθή δσή ηεο 

Διιάδαο. 
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Ύμνοσ εισ την Ελευθερίαν - Οι τϑχεσ του ελληνικοϑ εθνικοϑ 
ϑμνου (1825-1865) 

 

ΜΑΡΗΑ ΚΛΧΝΑΡΖ 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

maria24cy@yahoo.gr 

 

 

Ο ειιεληθφο εζληθφο χκλνο θαηέρεη κηα ζεκαληηθή ζέζε ζηε λενειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη απνηειεί έλα απφ ηα ηδηαίηεξα «εζληθά ζχκβνια» ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο. Δληνπίδνληαο επηγξακκαηηθά ηα θνηλσληθνπνιηηηθά θαη ηδενινγηθά 

ζπκθξαδφκελα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ηα νπνία νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία «εζληθψλ 

ζπκβφισλ» θαη θαη‘ επέθηαζε ζηελ παξαγσγή «εζληθψλ χκλσλ» ζηελ επξσπατθή, θη 

φρη κφλν, ήπεηξν, ζα ζπδεηεζεί ε πνξεία πνπ δηέγξαςε, ηνλ ππφ εμέηαζε αηψλα, ν 

ειιεληθφο εζληθφο χκλνο. Μηα πνξεία, ε νπνία ηελ πεξίνδν εθείλε, αληηζηνηρεί κε ηελ 

πνξεία ησλ ηπρψλ ηνπ πνηήκαηνο ηνπ Γηνλπζίνπ νισκνχ, Ύκλνο εηο ηελ Διεπζεξίαλ, 

απφ ην νπνίν «δαλείζηεθε» ηνπο ζηίρνπο ηνπ ν εζληθφο χκλνο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. 

Τπφ ην πξίζκα ησλ ζχλζεησλ πεδίσλ ηνπ «εζληθηζκνχ» θαη ηνπ «ξνκαληηζκνχ» 

θαη ηεο ινγνηερληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ 19
νπ

 αη. ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα 

παξνπζηαζηεί θαη λα εμεηαζηεί ε ππνδνρή ηνπ Ύκλνπ εηο ηελ Διεπζεξίαλ ηνπ Γηνλχζηνπ 

νισκνχ, απφ ην 1825 κέρξη θαη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1860, πεξίνδνο θαηά ηελ 

νπνία ηνπνζεηείηαη ε «de jure» αλαγλψξηζε ηνπ σο εζληθνχ χκλνπ ηεο Διιάδαο. 

Ξεθηλψληαο απφ ην 1825, νπφηαλ θαη εληνπίδνληαη ηα πξψηα θείκελα, πνπ 

δεκνζηεχηεθαλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, θαη αθνξνχλ ην πνίεκα ηνπ νισκνχ Ύκλνο εηο 

ηελ Διεπζεξίαλ, ηνπ ππξ. Σξηθνχπε θαη ηνπ Γεσξγίνπ Φχιια κέρξη θαη ηε «δηακάρε» 

Πνιπιά –Εακπέιηνπ, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1850, κηα ζεηξά θείκελσλ, ηα νπνία 

πξνέξρνληαη φρη κφλν απφ Δπηαλήζηνπο αιιά θαη Αζελαίνπο ινγίνπο, θαλεξψλνπλ ηε 

γεληθφηεξε απήρεζε ηνπ πνηήκαηνο. ηελ πνξεία ησλ ζαξάληα απηψλ ρξφλσλ, 

ειάρηζηεο ήηαλ νη δηαθσλίεο, νη νπνίεο εληνπίζηεθαλ ζρεηηθά κε ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

πνηήκαηνο.  

ηελ πνξεία ηεο αλαθνίλσζεο ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα εληνπηζηνχλ θαη λα 

εξκελεπηνχλ ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ Αζελαίνπο θαη Δπηαλήζηνπο ιφγηνπο, παξά ηε 

γισζζηθή δηακάρε θαη ηηο επξχηεξεο ινγνηερληθέο δηαθνξέο, λα ηνπνζεηήζνπλ ηνλ 

Ύκλν εηο ηελ Διεπζεξίαλ αλάκεζα ζηα θνξπθαία πνηεηηθά παξαδείγκαηα ηεο επνρήο θαη 

κε αθνξκή ην πνίεκα απηφ λα θαηαζηεί ν νισκφο έλαο ζεκαληηθφο πνηεηήο ζηνλ ππφ 

δεκηνπξγία εζληθφ ινγνηερληθφ θαλφλα. Καη ηέινο, αλ ε γεληθφηεξε απήρεζε ηνπ 

πνηήκαηνο, ηνπιάρηζηνλ ζηνπο πλεπκαηηθνχο θχθινπο ήηαλ αξθεηή λα νδεγήζεη ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 1865, ηνλ Τπνπξγφ Ναπηηθψλ, Γεκήηξην Μπνπληνχξε, λα νλνκάζεη ην 

πνίεκα ηνπ νισκνχ, ην νπνίν είρε ήδε κεινπνηεζεί απφ ηνλ, επίζεο Δπηαλήζην, 

Νηθφιαν Μάληδαξν, «επίζεκνλ εζληθφλ άζκαλ» θαη απφ ηφηε λα ρξεζηκνπνηείηαη 

επίζεκα σο ν ειιεληθφο εζληθφο χκλνο. 
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Οι νεολογιςμού ωσ ςτοιχεύο ϑφουσ ςτον Μαριάμπα του Γιϊννη 
καρύμπα 

 

ΔΛΔΝΖ ΚΟΛΛΗΑ 

Παλεπηζηήκην Παηξψλ 

elenikollia@hotmail.com 

 

Oη γισζζηθέο απζαηξεζίεο, πνπ ζθξαγίδνπλ ηελ πξνζσπηθή θσλή ηνπ αηξεηηθνχ 

πεδνγξάθνπ ηεο γεληάο ηνπ ‘30, Γηάλλε θαξίκπα, αληρλεχνληαη ήδε απφ ηελ πξψηε 

εκθάληζή ηνπ ζηνπο θφιπνπο ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, ην 1929. Γίρσο λα ππάξρεη 

ε ηφικε ησλ κεηαγελέζηεξσλ έξγσλ ηνπ, ε αλαξρηθή ηνπ γιψζζα ήηαλ έλα απφ ηα 

ζεκεία φπνπ εμαξρήο επηθεληξψζεθε ην ελδηαθέξνλ ησλ θξηηηθψλ θαη ησλ κειεηεηψλ. 

Ο ξπζκφο ηνπ ιφγνπ ηνπ, ε παξσδία ζπγθεθξηκέλσλ πθνινγηθψλ πξαγκαηψζεσλ (ι.ρ. 

ηνπ ππεξξεαιηζκνχ), ε κείμε ιφγησλ θαη αγνξαίσλ εθθξάζεσλ, θαζαξεχνπζαο θαη 

δεκνηηθήο, ιπξηζκνχ θαη ξεαιηζκνχ, ηνπηθψλ ηδηνιέθησλ θαη μέλσλ ιέμεσλ, φξσλ ηεο 

λαπηηθήο δσήο αιιά θαη ηχπσλ πιαζκέλσλ απφ ηνλ ίδην δεκηνχξγεζαλ ζχγρπζε ζηελ 

θξηηηθή, φζνλ αθνξά ηα φξηα ηνπ χθνπο ηνπ θαη ηελ εηδνινγηθή ηαπηφηεηα 

ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ ηνπ.  

          Ο Μαξηάκπαο (1935), ην πξψην κπζηζηφξεκα ηνπ θαξίκπα, πξνθάιεζε ηελ 

ακεραλία ηεο ζχγρξνλήο ηνπ θξηηηθήο ιφγσ ηεο ηδηφηππεο γξαθήο ηνπ. Ο Π. 

παλδσλίδεο ππνζηεξίδεη πσο εδψ «ην αιιφθνην κεηαθέξεηαη θαη ζηνλ ηξφπν ηνπ 

γξάθεηλ, ζηε ιέμε, ηε ζχληαμε, ην ξπζκφ ηεο θξάζεο, ζηνλ ηξφπν ηεο εθθξάζεσο». Ο 

ζπγγξαθέαο πιάζεη λέεο ιέμεηο κε πνηθίινπο ζηφρνπο: άιινηε νη λενινγηζκνί απηνί 

θαλεξψλνπλ πσο «ε πξαγκαηηθφηεηα θαη ε κπζνπιαζία ππεξβαίλνπλ ην ιφγν», άιινηε 

ζεκαηνπνηνχλ θάπνην κνηίβν ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη άιινηε 

πάιη επηηείλνπλ ηελ παξνπζία ηνπ ζπγγξαθηθνχ εγψ. ε θάζε πεξίπησζε, ε απζαηξεζία 

κεηαμχ ζεκαίλνληνο θαη ζεκαηλφκελνπ απνηππψλεηαη αξθεηά θαζαξά∙ ζηφρνο ηνπ 

ζπγγξαθέα κνηάδεη λα είλαη ε δεκηνπξγία κηαο γιψζζαο πνπ δελ ππαθνχεη ζε θαλέλαλ 

θαλφλα, πνπ δελ γλσξίδεη θαλέλα φξην. 

          Ο φξνο «λενινγηζκφο» εδψ ρξεζηκνπνηείηαη θαηαρξεζηηθά, θαζψο νη ιέμεηο ηνπ 

θαξίκπα δελ έρνπλ πηνζεηεζεί «απφ ην ζχλνιν ηεο γισζζηθήο θνηλφηεηαο», αιιά, 

ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, απφ ηνπο ζηαζψηεο ηνπ ζθαξηκπηθνχ χθνπο. Μάιηζηα, 

ζπρλά ηα ειάρηζηα ζπζηαηηθά ηνπο δελ απνηεινχλ θνξείο ζεκαζίαο. ηνλ Μαξηάκπα νη 

λενινγηζκνί εκθαλίδνληαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο: α) κε ερνπνίεηεο ιέμεηο θαη θχξηα 

νλφκαηα πνπ ζεκαίλνπλ θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πξνζψπσλ, β) κέζσ πηνζέηεζεο, 

κε παξαπνίεζε ή φρη, μέλσλ ιέμεσλ, γ) κέζσ παξαγσγήο ή ζχλζεζεο ιέμεσλ απφ άιιεο 

ιέμεηο θαη ηέινο δ) κε ηελ θαηαρξεζηηθή ρξήζε ιέμεσλ πνπ έρνπλ ήδε έλα 

ζπγθεθξηκέλν  πεξηερφκελν. 
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«Φύοσ Δοϑλη»: οι αυςτηρού δακτυλικού εξϊμετροι του «Κρϐνου 
των ποιητικών δαφνών» 

 

ΌΛΓΑ ΚΟΜΗΕΟΓΛΟΤ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

Olgakom3@hotmail.com 

 

Αληηθείκελν απηήο ηεο αλαθνίλσζεο απνηειεί ε κεηξηθνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

πνηήκαηνο, Υίνο Γνύιε, ηνπ Θεφδσξνπ Οξθαλίδε. Σελ ελαζρφιεζε κε ην 

ζπγθεθξηκέλν επηθνιπξηθφ πνίεκα ππαγνξεχνπλ α) ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ θεηκέλνπ σο 

αληηπξνζσπεπηηθφ έξγν ηεο θιαζζηθνξνκαληηθήο πνίεζεο ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη 

εηδηθφηεξα ηεο αλαβίσζεο ησλ αξραίσλ κέηξσλ, φπσο απηή εκθαλίδεηαη ζην πιαίζην 

ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Πνηεηηθψλ Γηαγσληζκψλ, β) Ζ κεγάιε απήρεζε πνπ γλψξηζε 

φπσο καξηπξνχλ νη πνιπάξηζκεο εθδφζεηο ηνπ (ειιεληθέο θαη μελφγισζζεο). Αξρηθά ζα 

γίλεη αλαθνξά ζηε θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζηε Υίνο Γνύιε, φηαλ δηαγσλίδεηαη ζηνπο 

Παλεπηζηεκηαθνχο δηαγσληζκνχο ζηα 1857 θαη 1858. Ζ θξηηηθή αθνξά ζε ζηνηρεία 

ππφζεζεο, πινθήο, ραξαθηήξσλ θαζψο θαη ηεο ζηηρνπξγηθήο κνξθήο πνπ απνηειεί θαη 

ην θχξην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ηεο αλαθνίλσζεο. Έπεηηα ζα αθνινπζήζεη κηα 

πεξηγξαθή ησλ δαθηπιηθψλ εμάκεηξσλ ηνπ πνηήκαηνο. Μέζα απφ παξαδείγκαηα ζα 

αλαδεηρζεί ε δηαθνξνπνίεζε ζηελ αλαβίσζε ηνπ δαθηπιηθνχ εμάκεηξνπ, φπσο απηή 

εθαξκφδεηαη: α) ζηα δηαινγηθά θαη β) ζηα αθεγεκαηηθά κέξε ηνπ πνηήκαηνο θαη ζα 

παξνπζηαζζνχλ νη ιφγνη πνπ ππαγνξεχνπλ απηή ηε δηαθνξνπνίεζε. Δπηπιένλ ζα 

δηεξεπλεζεί ην ζέκα ηεο  γιψζζαο ηνπ πνηήκαηνο. Σν δήηεκα απηφ παξνπζηάδεη 

ελδηαθέξνλ δηφηη, ελψ ζεσξεηηθά ν πνηεηήο δηαηππψλεη κηα πξσηνπνξηαθή ζηάζε 

απέλαληη ζηε γιψζζα, ζχκθσλα κε ηε νπνία απνδέρεηαη αδηαθξίησο ηε ρξήζε ηφζν ηεο 

δεκνηηθήο φζν θαη ηεο θαζαξεχνπζαο, εληνχηνηο ζε επίπεδν πνηεηηθήο γξαθήο επηιέγεη 

ζηαζεξά ηνλ γισζζηθφ αξρατζκφ πνπ ππαγφξεπε ν πνηεηηθφο θαλφλαο ηεο επνρήο ηνπ, 

φπσο απηφο δηακνξθψζεθε απφ ηνπο νχηζνπο. Ζ αλαθνίλσζε ζα νινθιεξσζεί κε ηε 

δηαηχπσζε θάπνησλ γεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ αλαβίσζε ηνπ δαθηπιηθνχ 

εμάκεηξνπ πνπ επηρείξεζε ν Οξθαλίδεο. χκθσλα κε απηά νη εμάκεηξνη ηνπ πνηήκαηνο, 

γξακκέλνη ζηα 1857, είθνζη πεξίπνπ ρξφληα κεηά ηελ πξψηε πεηξακαηηθή εκθάληζε ηνπ 

ηνληθνχ δαθηπιηθνχ εμάκεηξνπ, δελ παξνπζηάδνπλ, φπσο, ίζσο, ζα πεξίκελε θαλείο, κηα 

νπζηαζηηθή αλαλέσζε ηνπ επηθνχ κέηξνπ∙ φζεο θαη φπνηεο απνθιίζεηο εληνπίζηεθαλ 

απνξξένπλ: α) απφ ηνλ δηθπή εηδνινγηθφ ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ, απφ ηελ δηαπινθή 

δειαδή ηνπ ιπξηθνχ ζηνηρείνπ ηεο ππφζεζεο (ηελ εξσηηθή ηζηνξία ησλ δχν λέσλ) κε ην 

επηθφ ζηνηρείν (ηελ επαλάζηαζε ησλ λεζησηψλ θαηά ησλ Φξάγθσλ) θαη β) απφ 

πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ε ειιεληθή γιψζζα θαζψο επηρεηξεί λα απνδψζεη έλα 

πξνζσδηαθφ κεηξηθφ ζρήκα ζην αληίζηνηρφ ηνπ ηνληθφ. 
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Ελληνική περιοχή: η ιςχϑσ μιασ ανθολογύασ και η δϑναμη τησ 
«κλύκασ» 

 

ΥΡΤΑΝΘΖ ΚΟΤΣΗΒΗΣΖ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

hryssanthi@hotmail.com 

 

Σν 1947 εθδίδεηαη ζην Παξίζη ε αλζνινγία Domaine Grec ζηελ νπνία ν αλζνιφγνο 

Robert Levesque, ν νπνίνο ρξεκάηηζε θαζεγεηήο ζην Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην Αζελψλ ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο γεξκαληθήο Καηνρήο, πεξηιακβάλεη πνηήκαηα θαη πεδά πνπ θαηά ηε 

γλψκε ηνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηε ινγνηερληθή παξαγσγή ηεο επνρήο. ηφρνο ηνπ είλαη 

λα παξνπζηάζεη ηε ζχγρξνλή ηνπ ειιεληθή ινγνηερλία. Απφ ηνπο πεδνγξάθνπο επηιέγεη 

ηνπο: Ζ. Βελέδε, Κ. Πνιίηε, Γ. Θενηνθά, ηνλ νπνίν παξνπζηάδεη θαη μερσξηζηά ζηελ 

εηζαγσγή ηνπ, Γ. Μπεξάηε, Ά. Βιάρν, Λ. Νάθνπ θαη . Παηαηδή θαη απφ πνηεηέο ηνπο: 

Ά. ηθειηαλφ, Σ. Παπαηζψλε, Γ. εθέξε, Ο. Διχηε, Ν. Γθάηζν, Ν. Δγγνλφπνπιν, Α. 

Κακπά, Α. Μάηζα, Μ. Αλδξένπ, Ν. Βξεηηάθν θαη ηνλ Ν. Καδαληδάθε γηα ηελ πνηεηηθή 

ηνπ Οδχζζεηα. Αλζνινγεί, φκσο, έμη πνηήκαηα ηνπ Γηψξγνπ εθέξε, ελψ νη ππφινηπνη 

αλζνινγνχκελνη θξίλνληαη άμηνη λα εθπξνζσπεζνχλ απφ έλα ηνπο πνίεκα. Σνχην, 

θαζψο θαη θάπνηεο ζέζεηο ηνπ αλζνιφγνπ γηα ηελ ειιεληθή ινγνηερλία, αιιά θαη ηελ 

Διιάδα, φπσο δηαηππψζεθαλ ζηελ εηζαγσγή ηνπ βηβιίνπ, ππξνδφηεζαλ έλαλ δεκφζην 

δηάινγν, αλ θαη κάιινλ σο αληαιιαγή ιηβέισλ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί. Ο 

Levesque θαηεγνξήζεθε απφ ηνλ Η. Μ. Παλαγησηφπνπιν φηη ππνζηήξημε κηα 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα ινγνηερλψλ  κε ζπνπδαηφηεξν ηνλ Γηψξγν εθέξε, ηνλ νπνίν, 

ζχκθσλα πάληα κε ηνλ Παλαγησηφπνπιν, πξνσζνχζε ν Γ. Καηζίκπαιεο, θίινο ηνπ 

αλζνιφγνπ. ηελ αξζξνγξαθία έιαβαλ κέξνο ν Η. Μ. Παλαγησηφπνπινο, ν νπνίνο 

έδσζε θαη «ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα», ε Άιθεο Θξχινο, ν Κι. Παξάζρνο, ε Δηξήλε 

Αζελαία, ν Π. Υάξεο, ν π. Μειάο, ν Σ. Μαιάλνο, νη νπνίνη ηάρζεθαλ θαηά ηεο 

αλζνινγίαο, ν Α. Καξαληψλεο, ν Μ. Καξαγάηζεο, ν Β. Βαξίθαο, ν Ν. Γθάηζνο, ν Λ. 

Κνπθνχιαο, ν Γ. Λακπξηλφο θαη απφ ηνπο αλζνινγεκέλνπο ν Γ. εθέξεο, ν Σ. 

Παπαηδψλεο, ν Κ. Θ. Γεκαξάο, ν Ζ. Βελέδεο, ν Ν. Βξεηηάθνο, νη νπνίνη ππήξμαλ πην 

λεθάιηνη. Ζ αξζξνγξαθία ή αιιηψο ν «ραξηνπφιεκνο», φπσο εχζηνρα ηελ ραξαθηήξηζε 

ν Α. Αξγπξίνπ
5
, άξρηζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 1947 θαη δηήξθεζε κέρξη ηελ εθπλνή ηνπ έηνπο. 

Ζ αλζνινγία απηή ζεσξήζεθε σο εθείλε, ε νπνία επίζεκα θαζηεξψλεη θαη ζπζηήλεη ηε 

«γεληά ηνπ ΄30» ζην εμσηεξηθφ. ηελ αλαθνίλσζε ζα παξαθνινπζήζνπκε ηηο απφςεηο 

πνπ αληειιάγεζαλ κε ζθνπφ λα ζπκεζνχκε ηε ζπίισζε ελφο ζπνπδαίνπ πνηεηή ησλ 

λενειιεληθψλ γξακκάησλ, αιιά θαη λα αληρλεχζνπκε ηε δχλακε πνπ κπνξεί λα έρεη κηα 

αλζνινγία θαη κηα αλζνιφγεζε ζηηο ζπλεηδήζεηο ηνπ ινγνηερληθνχ θφζκνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Αιέμαλδξνο Αξγπξίνπ, Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο θαη ε πξόζιεςή ηεο. ηα ρξόληα ηνπ 

εηεξνθαζνξηζκέλνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ (1945-1949), φ.π., ζ. 279. 
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Διακειμενικϋσ προςεγγύςεισ τησ διδαςκαλύασ του ςχολικοϑ 
Παπαδιαμϊντη: η περύπτωςη «Όνειρο ςτο κϑμα» 

 

ΌΛΓΑ ΚΟΤΣΗΜΠΔΛΖ 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

koutsimpeli@hotmail.com 

 

Αθνξκή γηα ηελ παξνχζα εηζήγεζε ππήξμε ε παξαηήξεζε δηαθεηκεληθήο πξνζέγγηζεο 

θαη εξκελείαο απνζπάζκαηνο ηνπ δηεγήκαηνο ηνπ Παπαδηακάληε «λεηξν ζην θχκα» 

κε απφζπαζκα ηνπ «Δπηηαθίνπ» ηνπ Θνπθπδίδε, έξγα πνπ δηδάζθνληαη ζηνπο καζεηέο 

ηεο Γ΄ ηάμεο Λπθείνπ. Ζ εθαξκνγή ηεο πξνηεηλφκελεο δηδαζθαιίαο πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζε εζπεξηλφ γπκλάζην κε ιπθεηαθέο ηάμεηο ζε ζρνιείν ηεο πεξηθέξεηαο ηεξεάο 

Διιάδαο, φπνπ θαη ππεξέηεζα θαηά ηα δχν πξνεγνχκελα έηε. Οη καζεηέο & νη 

καζήηξηεο αληαπνθξίζεθαλ επηηπρψο ζηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο θαη ε ζπκκεηνρή 

ηνπο ππήξμε ηθαλνπνηεηηθή.  

Ζ δηαθεηκεληθφηεηα αλαθέξεηαη  ζηελ έλλνηα ηεο επγλσκνζχλεο σο ρξένπο θαη 

φρη σο αηζζήκαηνο, γεγνλφο πνπ απνηειεί θαη ην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δπν 

θεηκέλσλ. Γηήγεκα ην «λεηξν», ξεηνξηθφο ιφγνο ν «Δπηηάθηνο» ζπλαληηνχληαη θαη 

ζπλνκηινχλ παξά ηε ρξνληθή θαη πνιηηηζκηθή απφζηαζε ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπο. Ζ 

ζχδεπμε καζεκάησλ ζεσξεηηθήο θαηεχζπλζεο κε καζήκαηα γεληθήο παηδείαο ζεσξείηαη 

δεηνχκελν γηα ηνπο καζεηέο θαη ησλ δπν πεδίσλ. Οη παξάιιειεο ηδέεο θαη ηα 

παξάιιεια πεδία ή θείκελα απνηεινχλ πάληνηε πεγέο ζπλνκηιίαο, πξνβιεκαηηζκνχ θαη 

ελδηαθέξνληνο γηα ηηο καζεηηθέο θνηλφηεηεο.  

Πξνηείλνληαη ινηπφλ, ζηα πιαίζηα ηεο δηαθεηκεληθήο πξνζέγγηζεο θαη 

δηδαζθαιίαο ησλ θεηκέλσλ ηα παξαθάησ: 

 πλεμέηαζε ησλ δχν θεηκέλσλ, γηα ηνπο κελ καζεηέο ηεο ζεσξεηηθήο 

θαηεχζπλζεο ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο ινγνηερλίαο -εδψ ζα δνζεί κεγαιχηεξε 

έκθαζε, επεηδή νη καζεηέο γλσξίδνπλ νιφθιεξν ην θείκελν-, γηα ηνπο δε καζεηέο 

γεληθήο παηδείαο ζην κάζεκα ησλ Αξραίσλ ειιεληθψλ γεληθήο παηδείαο, κε έκθαζε ζην 

ζπγθεθξηκέλν ρσξίν κφλν.  

 χγθξηζε ησλ δχν θεηκέλσλ θαη ζηηο δχν πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο 

δηδαζθαιίαο (ζην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο ή ησλ Αξραίσλ ειιεληθψλ). Ζ ζπγθξηηηθή 

ζπλεμέηαζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπο άμνλεο ηνπ ρξένπο θαη ηεο θηιίαο, γχξσ 

απφ ηνπο νπνίνπο αλαπηχζζεηαη ην θείκελν.  

 Έκθαζε ζηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηηο νκνηφηεηεο. Σνλίδνπκε ζηνπο καζεηέο 

ην γεγνλφο φηη ε ίδηα δηαθεηκεληθή ηδέα πεξί ρξένπο & θηιίαο δηαηξέρεη δχν δηαθνξεηηθά 

θεηκεληθά είδε: ην δηήγεκα σο ινγνηερληθφ είδνο θαη ηε δεκεγνξία σο ζηνηρείν ηνπ 

ξεηνξηθνχ ιφγνπ. 

 Δπίζεο, ηνλίδνπκε ζηνπο καζεηέο ηε δηαθνξά ησλ θεηκέλσλ ζηε βάζε ζεσξίαο & 

εθαξκνγήο. Σν ρσξίν ηνπ Δπηηαθίνπ απνηειεί ηε ζεσξία ηεο ηδέαο, ελψ ην ρσξίν ηνπ 

δηεγήκαηνο απνηειεί ηελ εθαξκνγή θαη πξνζσπνπνίεζε -ζην πξφζσπν ηνπ αθεγεηή- 

ηεο ηδέαο. 

 Κάλνπκε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην γεγνλφο ηεο ζπλνκηιίαο & ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ 

θεηκέλσλ, ζπγγξαθέσλ, επνρψλ, θεηκεληθψλ εηδψλ & αλαγλσζηψλ. 

 Δπηκέλνπκε ζην ξφιν ησλ καζεηψλ σο αλαγλσζηψλ θαη πξνζζέηνπκε θαη ηελ δηθή 

ηνπο θεηκεληθή εξκελεία ζηε ζπλνιηθή ζεψξεζε ησλ θεηκέλσλ.  
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Ο χαρακτόρασ του Νικηφϐρου γουροϑ ςτην Πριγκηπέςςα 
Ιζαμπώ του Ωγγελου Σερζϊκη 

 

ΔΛΔΝΖ ΛΑΜΠΑΚΖ 

University of Cambridge 

el330@cam.ac.uk 

 

Ζ  Πξηγθεπέζζα Ηδακπώ, αλ θαη αλαγλσξίδεηαη γεληθά σο έλα απφ ηα θαιχηεξα 

κπζηζηνξήκαηα ηνπ Άγγεινπ Σεξδάθε, θαη ελδερνκέλσο σο έλα απφ ηα θαιχηεξα 

ηζηνξηθά κπζηζηνξήκαηα ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, έρεη κειεηεζεί θπξίσο σο πξνο 

ην ηδενινγηθφ ηεο ππφβαζξν θαη ηα ηζηνξηθνθνηλσληθά ζπκθξαδφκελα ηεο επνρήο ηεο 

ζπγγξαθήο ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο, νξηζηηθήο κνξθήο ηνπ έξγνπ (1937 θαη 1939-

1945). ηηο εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο εμέρνπζα ζέζε θαηέρεη θαη 

ε κνξθή ηνπ πξσηαγσληζηή, Νηθεθφξνπ γνπξνχ, ν νπνίνο ζην ηξίην κέξνο ηνπ έξγνπ, 

πνπ πξνζηίζεηαη θαηά ηε δεχηεξε επεμεξγαζία ηνπ,  ζηαδηαθά κεηακνξθψλεηαη, απφ 

έλαλ νλεηξνπφιν θαη αλψξηκν λέν πνπ ην κφλν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη είλαη ε απφδεημε ηεο 

επγεληθήο ηνπ θαηαγσγήο θαη ε πξνζέγγηζε ηεο πξηγθήπηζζαο κε ηελ νπνία είλαη 

εξσηεπκέλνο, ζε έλαλ ζπλεηδεηνπνηεκέλν επαλαζηάηε πνπ ππνθηλεί θαη δηνξγαλψλεη 

εμέγεξζε ελαληίνλ ησλ Φξάγθσλ. Ζ θξηηηθή έρεη εμεηάζεη θπξίσο ηηο ζπκβνιηθέο 

δηαζηάζεηο ηνπ ήξσα ζε ζρέζε πάληα κε ηελ ηδενινγία ηνπ κπζηζηφξεκαηνο, αιιά 

αληηκεησπίδεη κε ακεραλία ηε κεηαζηξνθή ηνπ ραξαθηήξα ηνπ ζην ηξίην κέξνο, γηα ηελ 

πεηζηηθφηεηα ηεο νπνία έρνπλ δηαηππσζεί δηακεηξηθά αληίζεηεο απφςεηο. Ζ παξνχζα 

εξγαζία πξνζθέξεη κία λέα πξνζέγγηζε ζην κπζηζηφξεκα κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο 

εμέηαζεο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ Νηθεθφξνπ γνπξνχ ππφ ην πξίζκα ησλ ζεσξηψλ γηα ηνλ 

ινγνηερληθφ ραξαθηήξα, ε νπνία δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ αξρηθή θαη ηελ ηειηθή θάζε ηεο 

εμέιημεο ηνπ ήξσα, φπσο έρνπλ θάλεη κέρξη ηψξα νη θξηηηθνί, αιιά παξνπζηάδεη φια 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ήξσα, ηα ζηάδηα ηεο δηακφξθσζεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη ηα γεγνλφηα πνπ ηελ επεξεάδνπλ, κε ζθνπφ λα απαληήζεη ζην 

εξψηεκα αλ ν ήξσαο είλαη κηα νινθιεξσκέλε θαη ζθαηξηθή παξνπζία θαη αλ ε εμέιημε 

ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ παξνπζηάδεηαη πεηζηηθά θαη κε ζαθή θίλεηξα, ή αλ πξάγκαηη, 

φπσο έρεη ππνζηεξηρζεί, ε πξνζζήθε ηεο κεηαζηξνθήο ηνπ ζηε δεχηεξε δεκνζίεπζε 

είλαη ζρεκαηηθή θαη αζχκβαηε κε ηελ εηθφλα ηνπ ζηελ πξψηε κνξθή ηνπ 

κπζηζηνξήκαηνο.  
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Γυναικών πϐλεισ και δρϐμοι τησ γραφόσ: ειςαγωγό ςτισ ϐψεισ 
του αςτυγραφικοϑ 

 

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΜΑΚΑΡΧΝΖ 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

kallmak@.lit.auth.gr 

 

Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε απνηειεί ηκήκα ηεο θχξηαο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, ε 

νπνία θαηαηέζεθε ζηνλ Σνκέα Μεζαησληθψλ θαη Νενειιεληθψλ πνπδψλ ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011 κε ηίηιν 

«Γπλαηθψλ πφιεηο θαη δξφκνη ηεο γξαθήο: ςεηο ηεο γπλαηθείαο αζηπγξαθίαο θαη 

κεηακνξθψζεηο ηνπ αζηηθνχ».  

  ε απηήλ εδψ ηελ  πξψηε παξνπζίαζε, ζπλνςίδσ κέξνο ησλ ζεσξεηηθψλ 

θαηαβνιψλ θαη ηεο εξκελεπηηθήο κεζφδνπ πνπ πξνηείλνληαη κε ζηφρν ηε 

ραξηνγξάθεζε θαη ηελ εμεπξέλεζε ησλ θχξησλ φςεσλ ηεο λενειιεληθήο αζηπγξαθίαο, 

έρνληαο επηθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ κνπ ζηελ εηδηθή δηάζιαζε, αθήγεζε θαη 

ηδενινγηθή δηαρείξηζε ηεο αζηηθήο εκπεηξίαο απφ γπλαίθεο ζπγγξαθείο, εθθηλψληαο απφ 

ηελ ηαξαγκέλε δεθαεηία 1940-150 θαη επεθηείλνληαο ηελ αλάγλσζή κνπ σο ηελ ηνκή 

ησλ δεθαεηηψλ 1980-1990.  

Ζ ζπλάληεζε ηεο πφιεο κε ην κπζηζηφξεκα, ηεο ηζηνξίαο κε ηε ινγνηερλία θαη 

ησλ αζηπαθψλ ππνθεηκέλσλ κε ηε γξαθή, θαλεξψλεη έλα πνιπζρηδέο δίθηπν 

θνηλσληθψλ, ηδενινγηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ζπλδειψζεσλ, νη νπνίεο ζπλδένπλ ηελ 

αλάπηπμε ηνπ κπζηζηνξεκαηηθνχ είδνπο κε ηηο εμειίμεηο πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζην 

ζχγρξνλν λεσηεξηθφ θαη κεηαλεσηεξηθφ άζηπ, πινπηίδνληαο θαηά ζπλέπεηα ηηο 

αθεγήζεηο πνπ παξάγνληαη αιιά θαη αλαπαξάγνπλ θαη αλαδεκηνπξγνχλ ηε δσή ζηηο 

πφιεηο. 

Ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηελ εηδηθή δηάδξαζε ησλ γπλαηθψλ ζπγγξαθέσλ κε ηελ 

ηδενινγηθή θαη αηζζεηηθή δηεπζέηεζε ηνπ αζηηθνχ ηξφπνπ δσήο, θηινδνμία απηήο εδψ 

ηεο πξψηεο πξνζέγγηζεο είλαη λα επηζεκαλζνχλ νη ακθηζπκίεο, νη εληάζεηο, νη 

δηαςεχζεηο αιιά θαη  νη πξνζδνθίεο πνπ επηθπιάζζεη  ε ελαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ σο 

θνηλσληθήο νκάδαο κε ηελ ηέρλε ηεο γξαθήο. 
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Χυχανϊλυςη και λογοτεχνύα – Η περύπτωςη του Ανδρϋα 
Εμπειρύκου 

 

ΒΑΗΛΖ ΜΑΚΡΤΓΖΜΑ 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

billmakrid@yahoo.gr 

 

ηελ εξγαζία απηή επηρείξεζα λα κειεηήζσ ηε ζπλάληεζε ηεο πνίεζεο ηνπ Αλδξέα 

Δκπεηξίθνπ κε ηα δηδάγκαηα ηεο ςπραλάιπζεο, φπσο απηά ηα ρξεζηκνπνίεζε ε 

ειιεληθή θξηηηθή, κε ζθνπφ λα πξνζεγγίζεη ηα εκπεηξίθεηα έξγα, φρη απφ ηελ 

παξαδνζηαθή ινγνηερληθή ζθνπηά, αιιά απφ απηήλ ηεο ςπραλαιπηηθήο θξηηηθήο. 

Καζφηη ε ςπραλάιπζε ππήξμε πλεπκαηηθφ παηδί ηνπ Sigmund Freud, φπσο θαη ε 

δηαζηαχξσζή ηεο κε ηε ινγνηερλία θαη γεληθφηεξα κε ηε γιψζζα, νπζηαζηηθά ε 

ειιεληθή ςπραλαιπηηθή θξηηηθή δελ είλαη κία πξσηνγελήο ινγνηερληθή δξαζηεξηφηεηα. 

Με άιια ιφγηα, ζηεξίρζεθε ζε έλα εηζαγφκελν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν. Γηα ην ιφγν απηφ, 

δηεξεπλψ παξάιιεια θαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην απηήο ηεο επηζηήκεο, θπξίσο γχξσ απφ 

ηελ έλλνηα ηεο κεηνπζίσζεο, θαη άιισλ ςπραλαιπηηθψλ ελλνηψλ πνπ είλαη εκθαλείο 

ζην πνηεηηθφ ζψκα ηνπ Δκπεηξίθνπ, φπσο ην αληίγξαθν, ε αξρέγνλε ζθελή θαη ν θφβνο 

ηεο αηκνκημίαο, ε παηδηθφηεηα θαη ε εδνλνβιεςία.  

ηφρνο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα απνδνκήζνπκε ηηο ςπραλαιπηηθέο θξηηηθέο, 

επειπηζηψληαο λα ηνλίζνπκε πσο ε ςπραλάιπζε κπνξεί λα πθίζηαηαη ζην πιαίζην ηεο 

θξηηηθήο, κε ηα δηθά ηεο εηδνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, πξνζθέξνληαο έλα θαηλνχξην 

ηξφπν ζεψξεζεο ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, πνπ κπνξεί λα ζπλππάξμεη κε ηηο φπνηεο 

άιιεο θξηηηθέο κεζφδνπο ηεο ινγνηερλίαο, θαζψο θαη λα δείμνπκε πνηα θαηλνχξηα 

ζηνηρεία θφκηζε ε ςπραλαιπηηθή θξηηηθή ζην ειιεληθφ θξηηηθφ πεδίν. Μέζα ζε απηφ ην 

πιαίζην πξνζπαζψ λα θαζνξίζσ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ςπραλαιπηηθήο θξηηηθήο. 

Δπηπξνζζέησο, ε ζρέζε ηεο ςπραλάιπζεο κε ηε ινγνηερλία εληνπίδεηαη, φπσο είλαη 

θπζηθφ ζηε γιψζζα. Χο εθ ηνχηνπ, ε ςπραλαιπηηθή θξηηηθή, αλ πξέπεη λα ηεο δψζνπκε 

έλα θαηαζηαηηθφ ζηφρν, ζθνπεχεη λα θαηαδείμεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην 

αζπλείδεην δηαξξέεη ζηε γιψζζα θαη ζηε γξαθή. Απηέο ηηο «νδνχο» πξνζπαζεί λα 

δηαγξάςεη, ινηπφλ, ε ςπραλαιπηηθή θξηηηθή θαη ειπίδσ πσο θαηφξζσζα λα αλαδείμσ 

θαη εγψ ζηελ εξγαζία κνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 130 

Ειςαγωγό ςτην πεζογραφύα του Ναπολϋοντα Λαπαθιώτη - 
Πρϐδρομη ανακούνωςη 

 

ΣΡΑΨΑΝΟ ΜΑΝΟ 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

   akisorfeas@hotmail.com 

 

ηελ παξνχζα εηζήγεζε εμεηάδεηαη ην, αλεξεχλεην θαη αλέθδνην κέρξη ζήκεξα, 

πεδνγξαθηθφ έξγν ηνπ Ναπνιένληα Λαπαζηψηε˙ εηδηθφηεξα, παξνπζηάδεηαη ε 

δηεγεκαηηθή ηνπ παξαγσγή φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηελ επηθείκελε θηινινγηθή 

έθδνζε ησλ Γηεγεκάησλ ηνπ απφ ηνλ γξάθνληα. 

  Ζ γξακκαηνινγηθή θαηάηαμε ηνπ ζπγγξαθέα, πνπ ηνλ ζέιεη ήζζνλα πνηεηή ηνπ 

κεζνπνιέκνπ, αγλνψληαο ηελ πεδνγξαθία ηνπ, θαζψο θαη ε δηαζπνξά ησλ δηεγεκάησλ 

ηνπ ζε πνηθίια πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο ηεο επνρήο ηνπ, ζπλέβαιαλ ζηελ παξακέιεζε 

ησλ επάξηζκσλ –θαη πνηνηηθά εθάκηιισλ πξνο ηα πνηήκαηα, ελίνηε– πεδψλ ηνπ. 

  Μεηά, ινηπφλ, απφ κεξηθέο γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πεξηνδηθά φπνπ 

δεκνζηεχνληαη ηα δηεγήκαηα, ηε ζπρλφηεηα δεκνζηεχζεσλ, ηελ έθηαζή ηνπο θ.α, απφ-

πεηξψκαη εδψ κηα πξψηε ζπλνιηθή πξνζέγγηζε ηεο δηεγεκαηνγξαθίαο ηνπ Λαπαζηψηε 

πνπ ζα αθνξά, θπξίσο, ζέκαηα γεληθφηεξα, φπσο: ηε ρσξνρξνληθή ηεο πιαηζίσζε, ηε 

ζπζρέηηζή ηεο κε ηα επξσπατθά ινγνηερληθά ξεχκαηα, ηελ έληαμή ηεο ζηε ζχγρξνλή 

ηεο ινγνηερληθή κεζνπνιεκηθή παξαγσγή αιιά θαη ηελ (φπνηα) απνδνρή ηεο απφ ηελ 

θξηηηθή˙ θαη εηδηθφηεξα, φπσο: ηνλ πξνβιεκαηηζκφ σο πξνο ηνλ εηδνινγηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο, ηε ζεκαηηθή ησλ δηεγεκάησλ ηνπ, ηελ ηθαλφηεηά ηνπ Λ. ζηε 

ζχλζεζε θαη ζηε δηάπιαζε ραξαθηήξσλ, θ.α.. 

  Καη‘ νπζίαλ, βαζηθφ ζηφρν ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξνπζίαζεο απνηειεί ε αλάδεημε ηεο 

απνιχησο αγλνεκέλεο αιιά κε επθαηαθξφλεηεο (σο πξνο ηελ πνζφηεηα, ηνπιάρηζηνλ) 

πεδνγξαθηθήο παξαγσγήο ηνπ Λαπαζηψηε, ε νπνία γηα δεθαεηίεο παξαγθσλίζηεθε πξνο 

ράξε ηεο πνίεζήο ηνπ. 

  Παξά ην φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δηεγεκάησλ έρεη ήδε ζπγθεληξσζεί, ε ζρεηηθή 

έξεπλα θαηαιήγεη ζπρλά ζηνλ εληνπηζκφ λέσλ. Δθηφο, φκσο, απφ ηελ (νινθιεξσκέλε, 

πιένλ) θαηαγξαθή θαη ζπλαθφινπζε κεηαγξαθή ηνπο, ε κειέηε ηνπο είλαη αθφκα ελ 

εμειίμεη. Γεδνκέλσλ απηψλ, πξνηίκεζα ε παξνχζα αλαθνίλσζε λα έρεη πξνδξνκηθφ 

ραξαθηήξα, φπσο ξεηά δειψλεηαη ήδε απφ ηνλ ηίηιν.    
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Ο μϑθοσ τησ Ηλϋκτρασ ςτουσ Ατρείδεσ τησ Φωτιάσ και τησ 
Σιωπήσ του ταϑρου Βαβοϑρη 

 

ΜΑΡΗΑ ΜΖΝΑ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

maria_p_mina@hotmail.com 

 

Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ πσο φ,ηη ζήκεξα νξίδεηαη σο «κχζνο ηεο Ζιέθηξαο» δελ 

πξνθχπηεη απφ κία κνλαδηθή πεγή, αιιά αξχεηαη πξσηίζησο απφ ηνπο ηξεηο ηξαγηθνχο 

Έιιελεο πνηεηέο παξά ηηο επί κέξνπο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηα έξγα 

ηνπο. Ζ αλαβίσζε απηνχ ηνπ αξραίνπ κχζνπ, ε επεμεξγαζία θαη επαλαζεκαζηνδφηεζή 

ηνπ ππνδεηθλχνπλ αθελφο ηε δπλακηθή ηεο ηέρλεο ζην ζχλνιφ ηεο –λα εμειίζζεηαη 

ηξνπνπνηνχκελε πεξηερνκελνινγηθά θαη κνξθνινγηθά–, αθεηέξνπ ηελ πξνζαξκνγή θαη 

ηζρχ ηεο ζε θάζε επνρή.  

Οη Αηξείδεο ηεο Φσηηάο θαη ηεο ησπήο,
6
 αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 

αλαθνίλσζεο, βαζίδνληαη ζηνλ ελ ιφγσ κχζν. Γξάθνληαη απφ ηνλ πνηεηή ηαχξν 

Βαβνχξε θαη ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο γηα ηξηάληα νθηψ ρξφληα (ζπγθεθξηκέλα απφ ην 

1950 σο ην 1988),
7
 παξακέλνπλ δειαδή ελεξγνί θαζ‘ φιε ηελ ζπγγξαθηθή ηνπ πνξεία, 

αιιά δελ γλσξίδνπλ απηνηειή έθδνζε παξά κφλν ην 1990. Απνηεινχληαη απφ έληεθα 

πνηήκαηα, ζηα νπνία γίλεηαη ιφγνο γηα φια ηα πξφζσπα ηεο νηθνγέλεηαο Αηξείδε – είηε 

απηά είλαη νη θχξηνη νκηινχληεο πξσηαγσληζηέο είηε νη απνδέθηεο ηνπ ιφγνπ ελφο 

αλψλπκνπ αθεγεηή. Δμεηάδεηαη ζπλνπηηθά ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ηνπ κχζνπ θαη δίλεηαη 

έκθαζε –κε θχξην ζεσξεηηθφ έξεηζκα ηελ κπαρηηληθή ζεσξία γηα ηελ εηεξφηεηα– ζηα 

πνηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Ζιέθηξα. Έηζη αλαδεηθλχεηαη φηη απηή ε ζχγρξνλε 

Ζιέθηξα είλαη έλα πξφζσπν ζθνηεηλφηαην, εζεινχζηα θαη εξκεηηθά θιεηζηφ, κε 

ηεξάζηηα απνζέκαηα ςπρηθήο θφξηηζεο πνπ αξλείηαη λα ηα κνηξαζηεί κε ηνλ θφζκν ηνπ 

Άιινπ, θξίλνληαο φηη έηζη παξακέλεη ζπλεπήο ζην ξφιν πνπ έρεη επηιέμεη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 ηαχξνο Βαβνχξεο, Οη Αηξείδεο ηεο Φσηηάο θαη ηεο ησπήο (1950-1988), Γηάηησλ, Αζήλα 1990.  

7
 Καζψο ηα πνηήκαηα πνπ ζπλαπνηεινχλ απηφ ην κπζηθφ θχθιν δελ γξάθνληαη φια ηελ ίδηα ρξνληθή 

πεξίνδν, εληνπίδνληαη κε νξηζκέλεο παξαιιαγέο (ζηε ζηίμε, ζηελ επηινγή ιέμεσλ θνθ.) ζηηο εθδφζεηο ησλ 

ζπιινγψλ πνπ εμέδηδε ν Βαβνχξεο απφ ην 1950 θ.εμ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο αλαθνίλσζεο επηιέγεηαη ε 

ηειηθή εθδνρή ησλ πνηεκάησλ ζηελ απηνηειή ηνπο έθδνζε. Βι. ζεκ. 1. 
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Ο Edgar Allan Poe και το κριτικϐ ϋργο του Εμμανουόλ ΡοϏδη 
 

ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΚΗΑΡΖ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

dimbekiaris@gmail.com 

 

Σν 1877, πξνινγίδνληαο κηα δηθή ηνπ κεηάθξαζε ηνπ δηεγήκαηνο «The Facts in the 

Case of Μ. Valdemar» ηνπ Edgar Allan Poe, ν Δκκαλνπήι Ρνΐδεο πξαγκαηνπνηνχζε 

ζπγρξφλσο θαη ηελ πξψηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ζην έξγν ηνπ Ακεξηθαλνχ ζπγγξαθέα 

απφ Έιιελα κειεηεηή. Ο Ρνΐδεο, ζην θείκελν απηφ
8
, αθνχ δηαθξίλεη ην έξγν ηνπ Poe ζε 

ηξία κέξε, «θξηηηθά άξζξα», «έκκεηξα ηε θαη πεδά αξηζηνπξγήκαηα» θαη «παξακχζηα» 

(κε βάζε ηελ θαληηαλήο πξνέιεπζεο ηξηάδα πνπ ζπλαληνχκε ζηα αηζζεηηθά δνθίκηα ηνπ 

ίδηνπ ηνπ Poe: δηάλνηα, θαιαηζζεζία, εζηθή αληίιεςε), επηθεληξψλεηαη ζηελ ηξίηε 

νκάδα θαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ Poe λα μεγειά ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ κε αιεζνθαλείο 

(ράξε ζηελ επηζηεκνληθή ρξνηά ηνπο) θάξζεο. Ζ επηινγή απηή ηνπ Ρνΐδε ζπλδέεηαη 

ζαθψο κε ηελ πξνγξακκαηηθή δήισζή ηνπ ζηνλ πξφινγν ηεο Πάπηζζαο Ησάλλαο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο γξαθήο σο «αλζππλσηηθν[χ] θαξκάθν[π]»
9
, αιιά ππαγνξεχεηαη θαη απφ 

ηνλ ζπγθξνπζηαθφ ραξαθηήξα πνπ απνδίδεη ζηε ζρέζε ηνπ Poe κε ηελ θνηλσλία ζηελ 

νπνία δνχζε, ζρέζε πνπ ν Ρνΐδεο αηζζάλεηαη λα αληηζηνηρεί ζηε δηθή ηνπ δηαπινθή κε 

ηνλ πεξίγπξφ ηνπ. Δπηπιένλ, ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ επηζηεκνληθνθαλή παξνπζίαζε 

θαληαζηηθψλ ηζηνξηψλ απφ ηνλ Poe ζρεηίδεηαη κε ηελ απαίηεζή ηνπ γηα πεξηβνιή 

«εθάζηε[ο] ηδέα[ο] δη‘ εηθφλνο, νχησο εηπείλ, ςειαθεηήο» (ό.π.), εηζάγνληάο καο ζηηο 

πθνινγηθνχ επηπέδνπ ζπγγέλεηεο ησλ δχν ζπγγξαθέσλ. Έηζη, ζε αληίζεζε κε ηνλ 

Baudelaire (βαζηθή πεγή ηνπ Ρνΐδε) ν νπνίνο πξνβάιιεη ηελ ξνκαληηθή πιεπξά ηνπ 

Poe, ν Έιιελαο ζπγγξαθέαο εζηηάδεη (θαη) ζην ζαηηξηθφ ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ ηνπ, 

αθνξκψκελνο απφ κηα πξαγκαηνζθνπηθή θαη κε θνηλσληθή απφβιεςε αληίιεςε γηα ηελ 

ηέρλε. θνπφο ηεο αλαθνίλσζεο είλαη, αθελφο, λα εμεηάζεη πσο ην ζπγθεθξηκέλν 

θείκελν εληάζζεηαη ζην ππφινηπν θξηηηθφ έξγν ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε θαη, αθεηέξνπ, λα 

ζθηαγξαθήζεη ηνλ ηδηφηππν ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη αηζζεηηθέο απφςεηο ηνπ Poe 

εκπιέθνληαη ζην ζεσξεηηθφ ζχζηεκα ηνπ Ρνΐδε, φπσο απηφ απνηππψλεηαη ζηα 

ζεκαληηθφηεξα θείκελα ηνπ ηειεπηαίνπ. Παξάιιεια, επηρεηξείηαη θαη κηα απφπεηξα 

εξκελείαο ζην πιαίζην ησλ γεληθφηεξσλ αηζζεηηθψλ αληηιήςεσλ πνπ επηθξαηνχζαλ 

ζηελ αζελατθή θξηηηθή θαηά ην β΄ ήκηζπ ηνπ 19
νπ

 αηψλα, θαζψο θαη ηεο δηαπινθήο ηνπ 

Ρνΐδε κε απηέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 «Δδγάξδνο Πφνπ»: Άπαληα, η. Β΄, επηκ. Άιθε Αγγέινπ, Δξκήο, Αζήλα 1978, 233-235 

9
 «Σνηο εληεπμνκέλνηο»: Άπαληα, η. Α΄, 71-72 
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Ηλεκτρονικό λογοτεχνύα: οριςμού και κατηγοριοποιόςεισ ενϐσ 
υβριδικοϑ λογοτεχνικοϑ εύδουσ 

 

ΜΑΡΗΑ ΜΠΔΥΛΗΒΑΝΟΤ 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

maria_behli@yahoo.gr 

 

Ζ ειεθηξνληθή ινγνηερλία (e-literature) είλαη έλα λέν είδνο ινγνηερλίαο, ηεο νπνίαο ηα 

έξγα παξάγνληαη εμαξρήο ζε ςεθηαθφ πεξηβάιινλ θαη πξννξίδνληαη γηα αλάγλσζε ζε 

ππνινγηζηή. Βάζε ηεο είλαη ην ππεξθείκελν (hypertext) πνπ ζε πνιιά έξγα 

κεηαηξέπεηαη ζε ππεξκέζα (hypermedia), ελψ ν θαηεμνρήλ ρψξνο αλάπηπμεο θαη 

δηάδνζήο ηεο είλαη ην δηαδίθηπν. Σηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο έρεη γίλεη αληηθείκελν 

ζπζηεκαηηθήο κειέηεο απφ εξεπλεηέο, θξηηηθνχο ηεο ινγνηερλίαο θαη αθαδεκατθνχο 

ζηελ Ακεξηθή (θπξίσο) αιιά θαη ζηελ Δπξψπε. ηελ Διιάδα ειάρηζηα έρεη 

απαζρνιήζεη ηφζν ζε επίπεδν πξσηφηππεο δεκηνπξγίαο φζν θαη ζε επίπεδν θξηηηθνχ 

ζρνιηαζκνχ ή επηζηεκνληθήο κειέηεο. Αξρηθφο ζθνπφο ηεο αλαθνίλσζεο απηήο είλαη λα 

πξνζεγγίζεη ην δχζθνιν δήηεκα ηνπ νξηζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγνηερληθνχ είδνπο, 

ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ζπλερή δηακφξθσζε θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ πεηξακαηηζκφ θαη 

πβξηδηθφηεηα. Ζ πβξηδηθφηεηά ηνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο έληππεο 

ινγνηερληθήο παξάδνζεο κε ηε ινγηθή ηνπ ππεξθεηκέλνπ θαη ηελ νπηηθή θνπιηνχξα ησλ 

ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ. ζνλ αθνξά ζηε ζπγθξφηεζε θαη ηελ ηππνινγία ηνπ είδνπο 

παξαηεξείηαη εμαηξεηηθή ξεπζηφηεηα ε νπνία θαίλεηαη θαη απφ ηηο πνιιαπιέο νλνκαζίεο 

ηνπ: θπβεξλνινγνηερλία (cyberliterature), ππεξινγνηερλία (hyperliterature), 

δηαδηθηπαθή, ππεξθεηκεληθή, ππεξκεζηθή, ςεθηαθή, ππνινγηζηηθή, εξγνδηθή, ειεθηξνληθή 

ινγνηερλία. Ζ δπζθνιία πξνζδηνξηζκνχ ησλ νξίσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ είδνπο 

επεθηείλεηαη θαη ζηα θξηηήξηα θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ. Γη‘ απηφ, δεχηεξνο ζθνπφο ηεο 

αλαθνίλσζεο είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ δηάθνξσλ κειεηεηψλ ηεο 

ειεθηξνληθήο ινγνηερλίαο (Hayles, Cicconi, Yellowlees Douglas, Bolter, Ciccorico, 

Joyce, Γεκεηξνχιηα, Γηαθνπκάηνπ) ζρεηηθά κε ηελ ηππνινγία θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

ηεο ειεθηξνληθήο ινγνηερλίαο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπκε λα ηελ θαηαλνήζνπκε 

θαιχηεξα θαη λα ηε κειεηήζνπκε πην ζπζηεκαηηθά. Έηζη ζα κπνξέζνπκε λα 

πξνρσξήζνπκε ζην επφκελν ζηάδην, δειαδή ζηε ζπγθξφηεζε κηαο ζχλζεηεο 

ζεσξεηηθήο κεηαγιψζζαο ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξνζέγγηζε απηψλ ησλ 

έξγσλ. Ζ αλαθνίλσζε εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάγσ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο κε ηίηιν «Απφ ην ραξηί ζηελ νζφλε: 

Εεηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο ινγνηερλίαο» (επφπηξηα: Αηθ. Σηθηνπνχινπ). 
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Η εικϐνα του ποιητό Ρώμου Υιλϑρα μϋςα απϐ τα 
αυτοβιογραφικϊ κεύμενϊ του 

 

ΓΔΠΟΗΝΑ ΜΠΗΥΗΝΗΧΣΖ 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

despoina_bischin@windowslive.com 

 

Ζ πνιηηηζκηθή εηθνλνινγία αζρνιείηαη κε ηελ εμέηαζε ηεο εηθφλαο ηνπ Άιινπ ζηα 

ινγνηερληθά έξγα θαη εμεηάδεη ηε ζρέζε ηδενινγίαο θαη ινγνηερλίαο. ηελ παξνχζα 

κειέηε ηίζεηαη σο ζηφρνο ε θαηάδεημε ηνπ γεγνλφηνο φηη ε αλαπαξάζηαζε ηνπ 

πγγξαθέα δελ είλαη δεδνκέλε, αιιά εμππεξεηεί ςπρνινγηθέο αλάγθεο θαη εμνηθνλνκεί 

ηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ εηεξφηεηα. πγθεθξηκέλα 

εμεηάδεηαη ε εηθφλα ηνπ ινγνηέρλε ηνπ Μεζνπνιέκνπ Ρψκνπ Φηιχξα σο Πνηεηή, φπσο 

αλαδχεηαη απφ ηξία απηνβηνγξαθηθνχ ραξαθηήξα πεδά θείκελά ηνπ, ην ηειεπηαίν απφ ηα 

νπνία γξάθεηαη ζηε δηάξθεηα ηνπ απηεγθιεηζκνχ ηνπ ςπρνπαζνχο ζπγγξαθέα ζην 

θξελνθνκείν, θαζψο θαη απφ πνηήκαηα θαη ζπλεληεχμεηο ηνπ. Παξάιιεια κε ηελ 

εμέηαζε ηεο απηνπαξνπζίαζεο ηνπ Φηιχξα κέζα απφ ηα θείκελά ηνπ, αλαθεξφκαζηε ζε 

ςπρηαηξηθέο ζεσξίεο ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα, πνπ πξαγκαηεχνληαη ην δήηεκα ηεο 

απφδνζεο ηεο θαιιηηερληθήο ηδηφηεηαο ζε βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηεο ζχλδεζήο 

ηεο κε δηαλνεηηθέο παζήζεηο, φπσο θαη ζε κειέηεο γηα ηελ απηνλφκεζε ηνπ 

ινγνηερληθνχ πεδίνπ ζην δέθαην φγδνν αηψλα.   

Ζ εμέηαζε ηεο απηναλαπαξάζηαζεο ηνπ Φηιχξα πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη 

ηεζζάξσλ αμφλσλ. Ο πξψηνο θηλείηαη γχξσ απφ ην πψο επηιέγεη λα πξνβάιεη ηε 

δηακφξθσζε ηεο θαιιηηερληθήο ηνπ θπζηνγλσκίαο, πνπ εκθαλίδεηαη σο απνηέιεζκα 

επίδξαζεο ηνπ έκςπρνπ θαη ηνπ άςπρνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. Παξαηεξνχκε επίζεο ην 

πψο θαηαζθεπάδεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ σο Πνηεηή ζε αληηδηαζηνιή κε ην κε πγγξαθέα, 

πνπ ζηεξείηαη «ηαιέληνπ». Δπηπιένλ, εμεηάδεηαη ε έληαμή ηνπ ζην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, πνπ θαζίζηαηαη πξνβιεκαηηθή θπξίσο 

ιφγσ ηεο έιιεηςεο πξαθηηθνχ πλεχκαηνο πνπ ηνλ δηέπεη. Γεχηεξνλ, παξνπζηάδεηαη ε 

βηνζεσξία ηνπ θαη θαηαδεηθλχεηαη φηη ζην επίθεληξφ ηεο ηνπνζεηείηαη ε πνίεζε. 

Αθνινχζσο, εμεηάδεηαη ε παξνπζία ηνπ ζηε ινγνηερληθή δσή ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ. Σέινο, επηρεηξείηαη ε αλάιπζε ηεο απηνπαξνπζίαζήο ηνπ σο 

ςπραζζελή, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπζρέηηζε ηεο δηαλνεηηθήο ηνπ πάζεζεο κε ηελ 

θαιιηηερληθή ηνπ ηδηνζπγθξαζία. 

πκπεξαζκαηηθά, δηαπηζηψλεηαη φηη ε θαηαζθεπή ηεο πνηεηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ 

Φηιχξα ζπληειείηαη κέζσ ηεο πξνβνιήο ηεο ζηεξενηππηθήο-αιιά θαη αληαπνθξηλφκελεο 

ζεκαληηθά ζηα βηψκαηά ηνπ-εηθφλαο ηνπ «θαηαξακέλνπ θαιιηηέρλε», πνπ βηψλεη ηελ 

απνκφλσζε θαη ηελ αδπλακία έληαμεο ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Ο Φηιχξαο αληηδξά ζην 

θνηλσληθφ ζχζηεκα ηεο επνρήο ηνπ δεκηνπξγψληαο κηα «ππεξ-θνηλσλία», σο πξντφλ 

κηαο ξνκαληηθήο θαληαζίσζεο ή θαη κηαο πάζρνπζαο ζπλείδεζεο, πνπ αληηθαηνπηξίδεη 

ίζσο θαη ηελ επνρή ηνπ.        
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Αλϋξανδροσ Κοτζιϊσ: η πορεύα προσ την Αντιποίηςη αρχήσ 
 

ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΠΡΔΕΑ 

Universite Paul Valery-Montpellier III 

gourounitsa03@hotmail.com 

 

 

ηα 1953 ν Αιέμαλδξνο Κνηδηάο δεκνζηεχεη ην πξψην ηνπ κπζηζηφξεκα θαη αξρίδεη 

έηζη ηελ πνιπδηάζηαηε πνξεία ηνπ ζηα λενειιεληθά γξάκκαηα. Κξηηηθνί νιθήο 

θαηαηάζζνπλ ηνλ ηφηε λέν πεδνγξάθν κε θαζαξά πνιηηηθά θξηηήξηα ζηνπο ιεγφκελνπο 

‗καχξνπο ινγνηέρλεο‘, βάδνληαο έηζη κηα εηηθέηα πνπ ζα παξακείλεη αλεμίηειε κέρξη ην 

ηέινο ηεο δσήο ηνπ ζπγγξαθέα. Με ηελ «Πνιηνξθία» ν Κνηδηάο κάο εηζάγεη ζην δηθφ 

ηνπ κπζηζηνξεκαηηθφ ζχκπαλ, απηφ ησλ αξλεηηθψλ εξψσλ, ληνζηνγηεθθηθήο ππνδνκήο, 

ζηελ Αζήλα ησλ ηαξαγκέλσλ δεθαεηηψλ 1940-1970 θαη ζε κηα αθεγεκαηνινγία πνπ 

εμειίζζεηαη κπζηζηφξεκα ην κπζηζηφξεκα θαη καο δίλεη ηελ εληχπσζε κηαο 

πξνδηαγεγξακκέλεο θαη πξνγξακκαηηζκέλεο πνξείαο. 

  Μειεηψληαο ηξία κπζηζηνξήκαηα-ζηαζκνχο ηεο ζπγγξαθηθήο ηνπ πνξείαο 

(«Πνιηνξθία», «Ο Γελλαίνο Σειέκαρνο» θαη «Αληηπνίεζηο Αξρήο»), ζα πξνζπαζήζσ λα 

απνδψζσ ηνπο δχν βαζηθνχο άμνλεο ηεο πεδνγξαθίαο ηνπ Κνηδηά: ηνλ ρσξνρξνληθφ, 

πνπ παξακέλεη θαζ‘ φια ζηαζεξφο ζέηνληαο έηζη έλα βαζηθφ ζεκείν αλαθνξάο ζην 

ζχλνιν ηνπ πεδνγξαθηθνχ ηνπ έξγνπ, θαη ηνλ αθεγεκαηνινγηθφ, πνπ εμειίζζεηαη απφ 

ηελ παξαδνζηαθή ηξηηνπξφζσπε γξαθή ζε πην κνληεξληζηηθέο θφξκεο φπσο ε ρξήζε 

εζσηεξηθνχ κνλνιφγνπ, πνπ γίλεηαη φιν θαη πην εθηεηακέλε θαζψο πεξλάκε απφ ην έλα 

έξγν ζην άιιν. 

  ηφρνο απηήο ηεο αλαθνίλσζεο ζα είλαη λα θαηαδείμεη ηελ ελφηεηα ηνπ πεδνγξαθηθνχ 

έξγνπ ηνπ ζπγγξαθέα πνπ αληηκεηψπηδε θάζε έλα απφ ηα κπζηζηνξήκαηά ηνπ ζαλ κία 

‗πξνγξακκαηηθή δήισζε‘ γηα ην επφκελν αιιά θαη λα ηνλίζεη ηε δηαθνξά αθεγεηή-

ζπγγξαθέα, ην ηέρλαζκα ηεο αιεζνθάλεηαο θαη ηελ ηδενινγηθή ππφζηαζε θάζε έξγνπ, 

ζηνηρεία πνπ ηφζν πνιχ παξεξκελεχηεθαλ θαη νδήγεζαλ ζε αλεδαθηθέο θξίζεηο γηα ηνλ 

Κνηδηά θαη ηα κπζηζηνξήκαηά ηνπ. Ο Π. Μνπιιάο κηιψληαο γηα ηνλ πεδνγξάθν ζέηεη ην 

ζχλεζεο εξψηεκα γηα ηελ ηδενινγηθή ηαπηφηεηα ησλ εξψσλ θαη γηα ην αλ απηή 

αληηθαηνπηξίδεη ηηο ηδενινγηθέο θαηαβνιέο ηνπ ίδηνπ ηνπ Κνηδηά, δειψλνληαο πσο νη 

πξνζέζεηο ησλ εξψσλ ηνπ είλαη πάληα δηθνξνχκελεο θαη αηληγκαηηθέο. Απηή ε δπαδηθή 

ππφζηαζε ησλ εξψσλ ηνπ, δαηκνληθή θη αγηνπνηεκέλε καδί, ε εκκνλή ζηελ Αζήλα ησλ 

ηξηάληα πην δχζθνιψλ ηεο ρξφλσλ αιιά θαη ε ζπλερήο δνθηκή θαηλνχξγησλ 

εθθξαζηηθψλ νδψλ ζα αλαγλσξηζηνχλ απφ ηνπο θξηηηθνχο αξθεηά ρξφληα κεηά θαη ζα 

απαιχλνπλ, ρσξίο φκσο λα δηαγξάςνπλ εληειψο, ηελ εηηθέηα ηνπ ‗καχξνπ ινγνηέρλε‘, 

απνθαζηζηψληαο έηζη ηνλ Αιέμαλδξν Κνηδηά ζην βάζξν ησλ πην ζεκαληηθψλ 

πεδνγξάθσλ ηεο α΄ κεηαπνιεκηθήο. 
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Αντικατοπτριςμού ςτην εςωτερικό δομό των ερωτικών 
μυθιςτοριών Καλλίμαχοσ και Χρυςορρόη και Βέλθανδροσ και 

Χρυςάντζα 
 

ΟΦΗΑ ΞΑΝΘΑΚΟΤ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

sxan53@yahoo.gr 

 

Ζ ηερληθή αληηθαηνπηξηζκνχ ηεο εμσηεξηθήο δξάζεο ζε ζπκκεηξηθά 

επαλαιακβαλφκελεο ελφηεηεο απαληά θαη ζηηο δχν δεκψδεηο κπζηζηνξίεο Καιιίκαρνο 

θαη Υξπζνξξόε θαη Βέιζαλδξνο θαη Υξπζάληδα, ζπλεηζθέξνληαο ζην θεληξηθφ ζέκα 

ηνπο, ηελ εμηζηφξεζε ηεο ππνηαγήο ζηε δχλακε ηνπ Έξσηα θαη ηε βειηίσζε ηνπ εαπηνχ 

κέζα απφ εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο ςπρηθήο εγξήγνξζεο θαη πξνζσπηθνχ 

επαλαθαζνξηζκνχ ησλ θεληξηθψλ εξψσλ. 

Ο γεληθφο ζπκβνιηζκφο ηνπ θάζηξνπ πνπ πξνβάιιεηαη θαη ζηα δχν έξγα κπνξεί λα 

ελλνεζεί ακθίξξνπα θαη πξνο ηα δχν θχια, θαζηζηψληαο αλαγθαία ηε δηαδηθαζία ηεο 

πξνζσπηθήο πεξηπιάλεζεο θαη ελδνζθφπεζεο πξνθεηκέλνπ λα γθξεκηζηνχλ ηα ηείρε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη λα ελσζνχλ νη ήξσεο κε ην αληηθείκελν ηνπ πφζνπ ηνπο. Ζ 

δηαθνξεηηθφηεηα σο πξνο ηελ αληηζηνίρηζε ησλ κνηίβσλ πεξηδίλεζεο ηεο ηχρεο θαη 

πεξηπέηεηαο εληζρχεη ηελ εληχπσζε φηη ζηνλ Καιιίκαρν ην θάζηξν ζηεγάδεη θαη 

πξνζηαηεχεη ηνλ έξσηα ησλ πξσηαγσληζηψλ ελψ ζην Βέιζαλδξν ζεκαηνδνηεί ηελ 

απφζηαζε πνπ ηνπο ρσξίδεη θαη ηελ αλαπφθεπθηε απφ ηε κνίξα δέζκεπζε λα 

αθνινπζήζνπλ κηα δχζβαηε πνξεία πξνηνχ ραζνχλ κέζα ζηελ επηζπκία ηνπ άιινπ. 

Ζ ηδηαίηεξα θνξηηζκέλε θαη δνκηθά νξγαλσκέλε αλαθνξά ζηε δχλακε ηνπ ζενχ Έξσηα 

καο κεηαθέξεη ζηελ εθδνρή ηεο έλζξνλεο παξνπζίαζήο ηνπ απφ ηνλ Δπζηάζην 

Μαθξεκβνιίηε, κε ζηνηρεία εηθνλνγξαθηθά πνπ κνηάδνπλ παξκέλα απφ ηα αλάθηνξα 

ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Παξάιιεια παξαπέκπεη ζηηο «ἐθθξάζεηο ιεηκῶλνο» ηεο 

Γεχηεξεο νθηζηηθήο θαη ζπλεηξκηθά καο κεηαθέξεη ζε έλαλ ηφπν ηδαληθφ, έλαλ locus 

amoenus, κηα αλεμεξεχλεηε ρψξα σο είδσιν ηνπ εζσηεξηθνχ θφζκνπ ησλ εξψσλ. Με 

αληηθαηνπηξηζκνχο, ζπκβνιηζκνχο, ζπγθεθξηκέλεο ή δνκηθά αλαθαηλφκελεο αλαθνξέο 

ζηνλ έξσηα θαη επηθνηλσληαθά ζχλνια ηδηαίηεξα, δηαρξνληθά, πνιπζήκαληα φζν θαη 

εμαηξεηηθά κνλνζήκαληα, ζα παξαθνινπζήζνπκε ηα δεπγάξηα ησλ εξσηεπκέλσλ λα 

ππνκέλνπλ ζπλερείο αλαηξνπέο, λα πξνζδνθνχλ θαη λα επηδηψθνπλ ηελ έλσζή ηνπο, 

ψζπνπ λα εμπςσζνχλ ζηελ νπηνπηθή ρψξα ηνπ ηειηθνχ ηνπο πξννξηζκνχ, πνπ ζα 

απνηειέζεη θαη ηνλ ανξίζησο πξνζδηνξηζκέλν ηφπν ηεο θνηλήο ηνπο επηπρίαο.  
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Κριτικό ϋκδοςη του Ποιμήν Πιςτόσ (1658): ερωτόματα, απορύεσ 
 

ΜΑΡΗΑ ΥΡΗΣΗΑΝΑ ΠΑΟΤ 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

passou@students.phl.uoc.gr 

 

Σα παιαηφηεξα θείκελα ηεο λενειιεληθήο γξακκαηείαο πνπ παξαδίδνληαη ζε έληππε 

κνξθή έρνπλ ινγηθά επεξεαζηεί απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο παξάγνληεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηππνγξαθηθή δηαδηθαζία. ε απηνχο, εθηφο ηνπ ζπγγξαθέα, κπνξνχλ 

λα ζπγθαηαιερζνχλ ν επηκειεηήο, ν δηνξζσηήο ησλ ηππνγξαθηθψλ δνθηκίσλ, ν 

ζηνηρεηνζέηεο, ίζσο ν ηππνγξάθνο.  

Αλ ην δεηνχκελν ελφο ζχγρξνλνπ θξηηηθνχ εθδφηε πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ζην 

θείκελν ελφο παιηνχ βελεηηθνχ εληχπνπ είλαη λα δηαιεπθάλεη ηε βνχιεζε ηνπ 

ζπληάθηε/δεκηνπξγνχ, ηφηε ν αζθαιέζηεξνο ηξφπνο γηα λα ην πεηχρεη είλαη λα 

εληνπίζεη ην απηφγξαθν. Καζψο ε ηχρε ζπλήζσο δελ δίλεη ηέηνηεο επθαηξίεο, βνήζεηα 

κπνξνχλ λα καο πξνζθέξνπλ: νη θάζε είδνπο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ζπγγξαθέα 

θαη ηελ παηδεία ηνπ, θάπνην ηπρφλ ζεκείσκα ηνπ ηππνγξάθνπ ή ηνπ επηκειεηή πνπ 

θέξεη ε παιηά έθδνζε, αθφκε ην θαζαξφ χθνο ηνπ ελ ιφγσ θεηκέλνπ. ηελ ηειεπηαία 

απηή πεξίπησζε ε θαλνληθφηεηα ηνπ γισζζηθνχ νξγάλνπ καο θαζνδεγεί λα 

απνκνλψζνπκε ηα ζηνηρεία πνπ παξεθθιίλνπλ απφ ηε λφξκα, καδί κε απηά θη φιεο ηηο 

κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη εμσγελψο. 

Δίκαζηε επηπρείο φηαλ, κε ηξφπνπο ζαλ απηνχο πνπ πεξηγξάθεθαλ, θηάλνπκε απφ 

ηελ επηθαλεηαθή ινγηθή ελφο εθδεδνκέλνπ θεηκέλνπ ζηελ εζσηεξηθή ηνπ ινγηθή. 

Αληίζεηα, φηαλ απηέο νη βνήζεηεο ιείπνπλ, ε αλάγλσζε ηνπ κάξηπξα αθήλεη 

εξσηεκαηηθά θαη ε δηαδξνκή έσο ηελ θαηαλφεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ έξγνπ είλαη 

θνπηψδεο θαη καθξηλή.  

Μηα ηέηνηα πεξίπησζε απνηειεί ε έθδνζε ηνπ έκκεηξνπ πνηκεληθνχ δξάκαηνο 

Πνηκήλ Πηζηόο ηνπ 1658. Μνινλφηη πξφθεηηαη γηα κηα εξγαζία εππξεπή, κε ηνλ 

δεκηνπξγφ πηζαλφηαηα παξφλ, κε κηα γεληθή εηθφλα θαιή, φπνπ ε αλάγλσζε δελ 

εκπνδίδεηαη ζπλερψο απφ αλνξζνγξαθίεο θαη ηππνγξαθηθά ζθάικαηα, σζηφζν ηα 

πξνβιήκαηα γίλνληαη θαλεξά. Έιεγρνη ζηε γιψζζα, ην ξπζκφ θαη ηελ θεηκεληθή 

δηάηαμε απνθαιχπηνπλ έλα πνιχ ηδηαίηεξν έιιεηκκα νκνηνκνξθίαο. Σχπνη απφ ηελ 

θνηλή ηεο επνρήο, ην επηαλεζηαθφ ή θξεηηθφ ηδίσκα, αθφκε απξφζκελνη αξρατζκνί 

ζπλζέηνπλ κηα εληππσζηαθή γισζζηθή πνηθηιία. Σα θαηλφκελα ηεο ζπλίδεζεο θαη ηεο 

κε ζπλίδεζεο, ηεο ραζκσδίαο θαη ηεο απνθπγήο ηεο απαληνχλ ηζφπνζα. Ζ ξπζκηθή 

εθθνξά ηνπ ζηίρνπ ζπρλά δελ ηαπηίδεηαη κε εθείλε πνπ αλαδεηθλχεη θαη ην πεξηερφκελφ 

ηνπ. Ακθηιεγφκελνη ηνληζκνί νξίδνπλ ζπλεζέζηαηα αλαπάληερεο αιιαγέο ζηνλ 

αθεγεκαηηθφ ξπζκφ.  

Γίλεηαη ζαθέο φηη ε δηαδηθαζία ζχλζεζεο ηνπ ηππσκέλνπ θεηκέλνπ δελ έρεη 

δηεπθξηληζηεί. Απηφ ζα γίλεη κφλν εθφζνλ θάζε ηδηνκνξθία ηνπ ζα έρεη αηηηνινγεζεί. 

Σφηε ζα απνηηκεζεί ε δεμηφηεηα ηνπ δεκηνπξγνχ, ε ελδερφκελε επέκβαζε ηνπ 

ηππνγξάθνπ ή θάζε ηη άιιν επεξέαζε ην ηειηθφ απνηέιεζκα.   
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Η ϋννοια του μπαχτινικοϑ χρονότοπου. Απϐ τον “μεγϊλο” ςτον 
“μικρϐ” χρονϐτοπο 

 

ΓΗΧΡΓΟ ΠΗΝΑΚΟΤΛΑ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

gpinakoulas@gmail.com 

 

Ο Μηραήι Μπαρηίλ εηζήγαγε κε ην έξγν ηνπ «Μνξθέο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρξνλφηνπνπ 

ζην κπζηζηφξεκα» ηελ έλλνηα ηνπ ρξνλόηνπνπ ζηε ινγνηερληθή ζεσξία. Ζ έλλνηα ηνπ 

ρξνλφηνπνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ έλλνηα ηνπ ρσξφρξνλνπ ηεο ζχγρξνλεο θπζηθήο θαη 

πξνυπνζέηεη ηε ρξήζε ηνπ φξνπ ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο απφ ηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ 

αηψλα. Ζ εξγαζία ηνπ Μπαρηίλ γξάθηεθε θαηά ηα έηε 1937-1938. Απνηειείηαη απφ έλα 

εηζαγσγηθφ κέξνο, ζην νπνίν νξίδεηαη ε έλλνηα ηνπ ρξνλφηνπνπ, θαη απφ ελληά 

θεθάιαηα ζηα νπνία αλαιχεηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο κπζηζηνξεκάησλ απφ ηελ 

αξραηφηεηα κέρξη ηνλ δέθαην έλαην αηψλα. Σν 1973 ν Μπαρηίλ πξφζζεζε ζηελ εξγαζία 

ηνπ έλα ηειεπηαίν θεθάιαην, κε ηίηιν «Καηαιεθηηθέο παξαηεξήζεηο». ηηο 

«Καηαιεθηηθέο παξαηεξήζεηο» ε έλλνηα ηνπ ρξνλφηνπνπ αιιάδεη θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

κε λένπο ηξφπνπο. Δλψ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ν Μπαρηίλ αλαθεξφηαλ ζε 

―κεγάινπο‖ ρξνλφηνπνπο, ζηνπο νπνίνπο ελέηαζζε ηε ινγνηερληθή παξαγσγή κεγάισλ 

πεξηφδσλ, εδψ εληνπίδεη μερσξηζηνχο ―κηθξνχο‖ ρξνλφηνπνπο ζε κεκνλσκέλνπο 

ζπγγξαθείο ή θαη ζε ζπγθεθξηκέλα έξγα. Σψξα θάζε κνηίβν έρεη νπζηαζηηθά ηνλ δηθφ 

ηνπ ρξνλφηνπν. ην πιαίζην θάζε κεκνλσκέλνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ θαη ζην πιαίζην 

ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ θάζε ζπγγξαθέα κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ πνιινί ρξνλφηνπνη, 

αθφκα θαη αλ ππάξρεη έλαο ρξνλφηνπνο πνπ θπξηαξρεί. Δλψ πξνεγνπκέλσο είρακε κηα 

ζεηξά απφ κπζηζηνξήκαηα πνπ αλήθαλ, γηα παξάδεηγκα, ζηνλ πεξηπεηεηψδε ρξνλφηνπν, 

ηψξα έρνπκε έλαλ ρξνλφηνπν, γηα παξάδεηγκα ηνλ ρξνλφηνπν ηνπ ζαινληνχ, πνπ 

εληνπίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα έξγα θαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζπγγξαθείο, καδί κε άιινπο 

ρξνλφηνπνπο. Σψξα ν ρξνλφηνπνο έρεη γίλεη έλα κνηίβν πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξίδεη έλα 

κπζηζηφξεκα, ην ζπλνιηθφ έξγν ελφο ζπγγξαθέα ή ην ζχλνιν ηεο ινγνηερληθήο 

δεκηνπξγίαο κηαο επνρήο. Θέκα ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο είλαη αθξηβψο απηή ε αιιαγή 

ζηελ έλλνηα ηνπ ρξνλφηνπνπ πνπ εληνπίδνπκε ζπγθξίλνληαο ην αξρηθφ θείκελν ηεο 

εξγαζίαο ηνπ Μπαρηίλ κε ην ηειεπηαίν θεθάιαην, πνπ γξάθηεθε ηξηάληα πέληε ρξφληα 

αξγφηεξα. 
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Ωγγελου Σερζϊκη, Ταξίδι με τον Έςπερο: οι τεχνικϋσ 
παρουςύαςησ των κεντρικών εφηβικών χαρακτόρων ς’ ϋνα 

‘ταξύδι προσ την ενηλικύωςη’ 
 

ΦΛΧΡΔΝΣΗΑ ΡΖΓΑ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

florencerigga@yahoo.gr 

 

Ζ αλαθνίλσζή κνπ πξαγκαηεχεηαη ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο θαη ζπκβνινπνίεζεο ησλ 

βαζηθψλ λέσλ ραξαθηήξσλ πνπ δξνπλ ζην κπζηζηφξεκα ηνπ Άγγεινπ Σεξδάθε. Σαμίδη 

κε ηνλ Έζπεξν (1946). Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ζα επηρεηξεζεί κηα θεηκελνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε, βαζηζκέλε θαηά θχξην ιφγν ζηε ιεμηινγηθή θαη δξαζηαθή  αλάιπζε ησλ 

ραξαθηήξσλ. 

Ζ ιεμηινγηθή αλάιπζε εθηείλεηαη ζε πνιιαπιά επίπεδα εμέηαζεο. ‘ έλα πξψην 

επίπεδν, παξάιιεια κε ηελ αλαθνξηθή ιεηηνπξγία ησλ θχξησλ νλνκάησλ ησλ 

θεληξηθψλ λέσλ εξψσλ, πξαγκαηνπνηείηαη κηα έξεπλα ηεο ζπκβνιηθήο ηνπο ζεκαζίαο, 

κε αθεηεξία ηελ εηπκνινγηθή θαη ηε κπζνινγηθή ηνπο εξκελεία. ‘ έλα δεχηεξν 

επίπεδν, δηεξεπλάηαη ε ζπκκεηνρή ησλ ηξφπσλ αλαθνξάο θαη πξνζθψλεζεο ζηελ 

θαηαζθεπή ησλ εθεβηθψλ ραξαθηήξσλ ηνπ κπζηζηνξήκαηνο. Δπηπξφζζεηα, εμεηάδεηαη ν 

ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ην παξαθείκελν, φπσο θαη ε εμσηεξηθή θη εζσηεξηθή 

πεξηγξαθή ησλ πξνζψπσλ –ηφζν απφ ην ζπγγξαθέα φζν θαη απφ ηνπο ήξσεο – ζηε 

ζθηαγξάθεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Γιαχθνπ, ηνπ ¨θίινπ¨ ηνπ, ηεο Γαλάεο, ηνπ 

Νηφληνπ θαη ηεο Φαλήο. 

ζνλ αθνξά ζηε δξαζηαθή αλάιπζε, απηή πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ησλ 

αθφινπζσλ αθεγεκαηηθψλ ζηνηρείσλ: Τπφ έλα θπξηνιεθηηθφ πξίζκα, ηελ επηζθφπεζε 

ηεο πξαμηαθήο θαη (δηα)λνεηηθήο δξάζεο ησλ εξψσλ, ελλνψληαο αληίζηνηρα ην ζχλνιν 

ησλ εμσηεξηθεπκέλσλ θη εζσηεξηθεπκέλσλ πξάμεψλ ηνπο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη 

απφ ην ζπγγξαθέα, κε θνηλφ ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηεο ηδενινγηθήο ηαπηφηεηαο ησλ λέσλ. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε κηα ζπκβνιηθή-κεηαθνξηθή νπηηθή, θαηαδεηθλχεηαη ν ηξφπνο 

αλαγσγήο ηεο δξάζεο ησλ πξνζψπσλ ζε βαζηθφ παξάγνληα πξννηθνλνκίαο ηεο 

κεηέπεηηα εμέιημήο ηνπο, πξσηίζησο κέζα απφ ηνλ εληνπηζκφ κηαο αιιεγνξηθήο 

ιεηηνπξγίαο ζε πξάμεηο θαη –εθθσλεκέλνπο ή λνεξνχο– ιφγνπο ηνπο. 

Δλ ζπλφισ, ππνζηεξίδεηαη φηη ν Άγγεινο Σεξδάθεο, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα 

πνιχπιεπξε δξαζηαθή πεξηγξαθή, θάλεη επίζεο ρξήζε κηαο πιεζψξαο ιεμηινγηθψλ 

ηερληθψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ επηζεκαίλεηαη θαη ε, πξνζαξκνζκέλε ζηελ εθάζηνηε 

ζηνρνζεζία ηνπ, πεξηγξαθή ησλ πξνζψπσλ, ηα πξνινγηθά απνζπάζκαηα θαη ε 

ζπκβνιηθή νλνκαηνινγία. Χο εθ ηνχηνπ, ε παξνχζα αλαθνίλσζε απνθαιχπηεη ηηο 

αθεγεκαηηθέο ηερληθέο κε ηηο νπνίεο ν κπζηζηνξηνγξάθνο θαηνξζψλεη λα δεκηνπξγήζεη 

αληηζεηηθά δεχγε εξψσλ, ππνγξακκίδνληαο έηζη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ θεληξηθψλ 

ραξαθηήξσλ θη απεηθνλίδνληαο ελαξγέζηεξα ηε δηηηή θχζε ηεο εθεβηθήο ειηθίαο, ζ‘ 

έλα Bildungsroman πνπ έληερλα θηλείηαη δηαξθψο αλάκεζα ζην ξεαιηζκφ θαη ζηελ 

αιιεγνξία. 
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Μορφϋσ τησ βύασ και ςωματικϋσ εν-γραφϋσ: Λοιμόσ, Αντρϋα 
Υραγκιϊ, 1972, και 

Δημ. Δημητριϊδη, Πεθαίνω ςα(ν) χώρα, 1978 (1979) 
 

ΔΗΡΖΝΖ-ΗΧΑΝΝΑ ΑΜΗΣΑ, 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

irana1984@hotmail.com 
 

Λνηκόο ηνπ Αληξέα Φξαγθηά, 1972· Γεκήηξε Γεκεηξηάδε, Πεζαίλσ α(λ) Υώξα, 1978 (1979). 

Δλαο ψξηκνο ζπγγξαθέαο (1972), θαηαηαζζφκελνο ζηνπο ζπγγξαθείο ηεο πξψηεο 

κεηαπνιεκηθήο γεληάο, θαη έλαο πξσηνεκθαληδφκελνο ζπγγξαθέαο (1978). Ο πξψηνο, ζξεκκέλνο 

ζηελ θαηνρηθή θαη εκθπιηαθή Διιάδα, κέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο αξηζηεξάο θαη ηελ εκπεηξία ηεο 

εμνξίαο, ν δεχηεξνο, κε ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ, επηζηξέθεη γηα λα εθηειέζεη ηε ζηξαηησηηθή 

ηνπ ζεηεία θαηά ηελ απξφζκελε ηνπξθηθή εηζβνιή ζηελ Κχπξν. Λνηκόο θαη Πεζαίλσ α(λ) 

Υώξα: δχν θείκελα- πξντφληα άκεζνπ βηψκαηνο, ηα νπνία, αθεγεκαηηθά, απέρνπλ παξαζάγθαο 

απφ ηνλ θιαζηθφ ξεαιηζκφ: απφ ηα βαζαληζηήξηα θαη ην παξάινγν θαζεζηψο θξάηεζεο ζε έλα 

δπζηνπηθφ λεζί, ζε κηα ρψξα ζε εκπφιεκε θαηάζηαζε πνπ αξγνπεζαίλεη καδί κε ηνπο πνιίηεο 

ηεο, αλακέλνληαο ηελ επέιαζε ησλ βαξβάξσλ σο κηα θάπνηα ιχζε, αληίζηνηρα. Πνην ην θνηλφ 

ζηνηρείν πνπ ππνγείσο θαη αξξήησο ζπλδέεη ηα δχν θείκελα; Πνηα ε αζέαηε πιεπξά ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο πνπ απνθαιχπηνπλ; 

ην Λνηκό ηνπ Φξαγθηά μεδηπιψλεηαη κπξνο ζηα κάηηα καο ν κεραληζκφο κηαο απφιπηεο θαη 

νινθιεξσηηθήο εμνπζίαο θαθθηθνχ ηχπνπ, ε νπνία απιψλεη ηνπο θηελψδεηο αξκνχο ηεο κε ηε 

κνξθή ελφο λένπ αζελατθνχ ινηκνύ, ή ηεο θακηθήο παλνύθιαο, πάλσ ζηα ζχκαηα-θξαηνχκελνπο 

ηεο. Απψηεξφο ηεο ζηφρνο είλαη, φρη ε θπζηθή, λαδηζηηθνχ ηχπνπ, εμφλησζε, αιιά ε εζηθή 

κεηάιεςε, ή, αιιηψο, «αλάλεςε» ησλ θξαηνχκελσλ, κέζα απφ ηελ ππνβνιή ηνπο ζε δεθάδεο 

θαηαλαγθαζηηθά έξγα θαη ζθιεξά βαζαληζηήξηα. ην Πεζαίλσ α(λ) Υώξα δηαβάδνπκε ην 

ρξνληθφ κηαο πνιηηείαο πνπ παξαπαίεη ζην ρείινο ηεο εζηθήο θαη πνιηηηθήο ζήςεο. Μηα εγεζία 

απνιχησο αλαξκφδηα γηα ην έξγν πνπ ζα 'πξεπε λα επηηειεί, θαη, ζπλάκα, θαηξνζθνπηθή, ιάγλα 

απφ εμνπζία, θαη ηπρνδησθηηθή, εμσζεί ηε Υώξα ζε ζπλερή κάηαην πφιεκν, ελψ ν νπζηαζηηθφο 

«πφιεκνο» πθίζηαηαη κέζα ζην ίδην ηεο ην άξξσζην ζψκα, ην νπνίν θαλείο δελ ελδηαθέξεηαη λα 

αλαλήςεη. Οη πνιίηεο ηεο ρψξαο εθπιεξψλνπλ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία ζε έλαλ πφιεκν 

κάηαην κε ζαθή έθβαζε ζε βάξνο ηεο ρψξαο, ελψ, ζηα κεηφπηζζελ, θακία γπλαίθα δε κπνξεί λα 

γελλήζεη, δεκηνπξγψληαο θαη‘απηφλ ηνλ ηξφπν κηαλ αηκφζθαηξα δνθεξά απαηζηφδνμε γηα ην 

κέιινλ ηεο Υώξαο, ηφζν ζε επίπεδν θπζηθήο ή βηνινγηθήο επηβίσζεο -  επηβίσζε ησλ πνιηηψλ 

σο αλζξψπηλν είδνο - φζν θαη θνηλσληθνπνιηηηθήο -  επηβίσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιηηψλ σο 

πόιη, πνιηηηθφ θαη εζληθφ κφξθσκα.  

Μηα αλψλπκε, αζέαηε, αιιά, παξάιιεια, ζεαηή Δμνπζία απιψλεη, θαη ζηα δχν έξγα, ηε βία 

ηεο, κέζα απφ πνιιέο κνξθέο, ζηνπο απνδέθηεο, πνιίηεο, ή θξαηνχκελνχο ηεο: απφ ηελ άκεζε 

ζσκαηηθή βία, κε ηε κνξθή ησλ θαηαλαγθαζηηθψλ έξγσλ θαη ησλ βαζαληζηεξίσλ, ζηελ έκκεζε 

γισζζηθή βία, ηελ παξαπνίεζε δειαδή ηνπ ζπκβνιηθνχ ηεο γιψζζαο θαη, επνκέλσο, ηελ 

παξαθψιπζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, θαη, απφ θεη, ζηε κεηαθνξηθή, ζπζηεκηθή, 

θαηά Είδεθ, βία, ηελ επίδξαζε δειαδή ηνπ πνιηηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο ζε φιεο ηεο 

κνξθέο ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ, φπσο ε άθαξπε ζεμνπαιηθφηεηα, ε ςπρηθή απνδηάξζξσζε, ην 

ππαξμηαθφ αδηέμνδν θαη ε εζηθή αιινηξίσζε.  

ηα πιαίζηα ινηπφλ ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο, ζα εμεηαζηνχλ νη κνξθέο ηεο βίαο πνπ αζθεί ε 

εμνπζία επί ησλ θαηνίθσλ ή ησλ πνιηηψλ κηαο ρψξαο, φπσο θαη νη ηξφπνη εγγξαθήο ηνπο πάλσ 

ζηα ζψκαηα ησλ εμνπζηαδνκέλσλ θαη ηε ζσκαηηθψο αληηιακβαλφκελε πξαγκαηηθφηεηα, κέζα 

απφ ηε ινγνηερληθή ηνπο αλαπαξάζηαζε ζε δχν λενειιεληθά κεηαπνιεκηθά θείκελα: ηνλ Λνηκό 

ηνπ Αληξέα Φξαγθηά (1972) θαη ηνπ Γεκήηξε Γεκεηξηάδε, Πεζαίλσ α(λ) Υώξα, 1978 (1979). 
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Σα τρύα πεζϊ ποιόματα του Καβϊφη 
 

ΑΠΟΣΟΛΟ ΑΡΑΣΕΖ 

Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο 

 asaratzis@gmail.com 

 

Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο κνπ είλαη ηα ηξία πεδά πνηήκαηα ηνπ Καβάθε. Σα θείκελα 

εμεηάδνληαη απφ άπνςε αθεγεκαηνινγηθή θαη ξπζκνινγηθή· αληρλεχνληαη ζε απηά 

ζέκαηα πνπ αξγφηεξα ν πνηεηήο επέθηεηλε ζε άιια πνηήκαηά ηνπ. Δληνπίδνληαη, επίζεο, 

νη  δηαθείκελεο ζρέζεηο ηνπο κε ην έξγν ηνπ Baudelaire.  

Αξρηθά, ηνλίδεηαη φηη ε ρξνλνιφγεζή ηνπο αλάκεζα ζηα 1894 – 1897 

παξαπέκπεη ζε κία πεξίνδν θξίζηκε ηεο θαβαθηθήο δεκηνπξγίαο, θαζψο ν πνηεηήο 

πξνζπαζεί λα αλαθαιχςεη ηελ πνηεηηθή ηνπ θσλή. Δπηζεκαίλνληαη ζηνηρεία απφ άιια 

δνθηκηαθά ηνπ έξγα πνπ δείρλνπλ πσο ν Αιεμαλδξηλφο γλψξηδε ηνλ φξν «πεδφ πνίεκα» 

θαη εμεηάδνληαη νη ζρέζεηο ζπγγέλείαο ηνπ κε ηνλ Baudelaire, φπσο απηέο δηαθαίλνληαη 

απφ ην πνίεκα Ἀλληλουχίαν κατά τον Βωδελαῖρον (1891). 

Στο Σύνταγμα της Ηδονής ηνλίδεηαη φηη ν πνηεηήο αλαδεηά ην πιήζνο ηνπ 

πληάγκαηνο, ζέιεη λα ηαπηηζηεί καδί κ‘ απηφ, πνπ αθνχγεηαη ζαλ βνή, φπσο νη ήρνη ηνπ 

ζηάζνπ απφ ην πνίεκα Ἀπολείπειν ὁ θεός Ἀντώνιον θαη φηη  ην πνίεκα ιεηηνπξγεί σο 

πξνέθηαζε ελφο δίζηηρνπ απφ ην πνίεκα Ὁ Ποιητής καί ἡ Μοῦσα, φπνπ ε ιέμε εδνλή 

απαληά γηα πξψηε θνξά. Αθφκε, εμεηάδεηαη ην ζέκα ηνπ εγθιεηζκνχ θαη ην ζρήκα 

«κέζα» - «έμσ». Έηζη, ην θείκελν κπνξεί λα ζπλδηαβαζηεί κε ηα Παράθυρα, 

Δυνάμωσις, Πολυέλαιος θαη ηηο Έπιθυμίες φπνπ ζθηαγξαθείηαη ε πνξεία αλάκεζα 

ζηελ απφθαζε θαη ζηελ πξάμε, ηελ έμνδν ζηνλ θφζκν ησλ απνιαχζεσλ. Παξάιιεια, νη 

εξσηηθέο θαηαβνιέο ηνπ αληρλεχνληαη ζηα έξγα ηνπ Baudelaire, Προσευχή ενός 

ειδωλολάτρη θαη Τα πλήθη.  

ηα Ένδύματα, επηρεηξείηαη απνθσδηθνπνίεζε ησλ φξσλ, ηνπ θηβσηίνπ θαζψο 

θαη ησλ ρξσκαηηθψλ απνρξψζεσλ ησλ ξνχρσλ. Δληνπίδεηαη, επίζεο, ε αηζζεηηζηηθή 

ζεκαζία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ελδπκάησλ, φπσο απηή δηαθαίλεηαη θαη ζε άιια πνηήκαηα 

Εἰκών εἰκοσιτριετοῦς νέου, Μέρες τοῦ 1909, 10 και 11 θαη Στο σπίτι τῆς ψυχῆς. 

Δπηζεκαίλεηαη αθφκε, ην ζέκα ηνπ εγθιεηζκνχ, πνπ επεθηείλεηαη ζε επίπεδν ηδενινγηθφ 

θαη θνζκνζεσξεηηθφ. Σέινο, ην πνίεκα δηαβάδεηαη παξάιιεια κε ην πεδφ 

κπσληιαηξηθφ πνίεκα, Ο Σκύλος και το Μπουκαλάκι.  

Στα Πλοία, πνπ είλαη κία επηβιεηηθή αιιεγνξία φπνπ επηκέξνπο κεηαθνξέο 

έξρνληαη λα ζηεξίμνπλ ηε κεγάιε κεηαθνξά ηνπ ηίηινπ, επηρεηξείηαη κηα 

απνθσδηθνπνίεζε ησλ κεηαθνξηθψλ φξσλ. Ο πινπο, θαη γεληθφηεξα ην ζέκα ηνπ 

ηαμηδηνχ εληνπίδεηαη θαη ζε άιια πνηήκαηα ηνπ Καβάθε. Έηζη, ην θείκελν 

ζπλδηαβάδεηαη κε ηα πνηήκαηα Φωνή ἀπ’ τή θάλασσα, Ἡ Πόλις, θαη Ἰθάκη. 

Παξάιιεια, παξνπζηάδνληαη νη δηαθεηκεληθέο ζρέζεηο ηνπ κε ην κπσληιαηξηθφ πεδφ 

πνίεκα Πρόσκληση σε Ταξίδι.  

Κιείλνληαο, ζπκπεξαίλεηαη πσο ηα ηξία πεδά απνζησπεκέλα πνηήκαηα ηνπ Καβάθε 

ιεηηνπξγνχλ σο πνηήκαηα πνηεηηθήο, θαη θπξίσο σο πξνπιάζκαηα ηεο κεηέπεηηα 

πνηεηηθήο ηνπ δεκηνπξγίαο. 
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Θρυμματύζοντασ το γϑψο  τησ Φοϑντασ: ο λϐγοσ κι η ςιωπό ςτα 
18 Κείμενα (1970) 

 

ΆΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ ΗΥΑΝΖ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

annasixani@yahoo.gr 

 

Ζ πεξίνδνο ηεο επηάρξνλεο Γηθηαηνξίαο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ (1967-1974) ππήξμε κηα 

πεξίνδνο αλαγθαζηηθήο πεξηζηνιήο ησλ πλεπκαηηθψλ αλαδεηήζεσλ, ησλ θαιιηηερληθψλ 

θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη -ζπιιήβδελ- κηα επνρή αλειεπζεξίαο ιφγνπ θαη 

δεκηνπξγίαο.  

Ζ αξρηθή αληίδξαζε ησλ πεξηζζφηεξσλ πλεπκαηηθψλ αλζξψπσλ ηεο επνρήο 

ήηαλ -καδί κε ηελ ακεραλία θαη ηελ αγσλία- ε ζησπή, είηε σο αληίζεζε ζηελ 

επηβαιιφκελε απφ ην θαζεζηψο ινγνθξηζία είηε σο ελαληίσζε ζηε θσλαζθία ησλ 

δειψζεσλ ησλ ζπληαγκαηαξρψλ. Ζ Υνχληα, κε κηα ζεηξά απφ πξαθηηθέο θίκσζεο ηεο 

έθθξαζεο φπσο ε ινγνθξηζία, νη απηαξρηθέο πνιηηηθέο πξαθηηθέο θαη νη πνηθίινη 

πεξηνξηζκνί πνπ αζθήζεθαλ, ζπλέβαιε ζην λα δεκηνπξγεζεί –παξάιιεια κε ην 

νξγαλσκέλν πξφγξακκα ησλ ζπληαγκαηαξρψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε εληχπσζε 

ηεο νκαιφηεηαο θαη ηεο ζπλέρεηαο θαη ζην ρψξν ηεο πλεπκαηηθήο θαη θαιιηηερληθήο 

παξαγσγήο- έλαο κεραληζκφο πλεπκαηηθήο έθθξαζεο θαη παξαγσγήο, ν νπνίνο ζηφρεπε 

αθελφο ζηελ θαηνρχξσζε ηνπ ζηνηρεηψδνπο δηθαηψκαηνο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ιφγνπ θαη 

αθεηέξνπ ζηελ αληίζηαζε θαη ζηελ αλαηξνπή ηνπ ζηξαηησηηθνχ θαζεζηψηνο.  

ηφρνο ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο 

νπνίνπο ηα 18 Κείκελα, ε πξψηε ζπιινγή θεηκέλσλ κε ζαθή αληηδηθηαηνξηθφ 

ραξαθηήξα θαη ζηφρν ηελ αλάθηεζε ηνπ αλαγθαίνπ ρψξνπ ειεχζεξεο έθθξαζεο απφ 

ηνπο ινγνηέρλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζ‘απηά, θαηφξζσζαλ λα αζθήζνπλ κηα άκεζε θαη 

δεθηηθή θνηλσληθή θαη πνιηηηθή θξηηηθή ζηελ θαζεζησηηθή ζηξέβισζε ησλ φξσλ 

‗ιφγνο‘ θαη ‗γιψζζα‘ θαζψο θαη πψο κεηαρεηξίζηεθαλ ηηο έλλνηεο ηεο ‗ζησπήο‘ σο 

κέξνο ηεο νκηιίαο(discourse) θαη ηεο έθθξαζεο ζην πιαίζην ηεο αληίζηαζεο θαη 

αληίδξαζεο  ζηελ πξνζβνιή ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο  θαη ζηελ αλειεπζεξία πνπ 

επέβαιε ε Υνχληα ησλ ζπληαγκαηαξρψλ.  
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«Μακαροϑνεσ», «Λουκϊνικα» και «χοιρομεροκϐκκαλ[α]»: Ο 
καρναβαλικϐσ πϐθοσ ςτισ κωμωδύεσ τησ Κρητικόσ Αναγϋννηςησ 

(Κατζούρμποσ, Στάθησ, Φορτουνάτοσ) 
 

ΗΧΑΝΝΑ ΣΑΜΑΣΑΚΖ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

joansta@yahoo.com 

 

ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε επηρεηξείηαη, κε άμνλα αλαθνξάο ηε κπαρηηαλή αληίιεςε 

πεξί θαξλαβαιηθήο θνπιηνχξαο ζην κεζαίσλα θαη ηελ πξψηκε αλαγέλλεζεο, ε αλάδεημε 

ηνπ θαζνξηζηηθνχ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζε ηδενινγηθφ θαη αηζζεηηθφ επίπεδν νη 

ππεξέηεο ζηηο ηξείο θσκσδίεο ηεο Κξεηηθήο αλαγέλλεζεο (ηάζεο, Καηδνύξκπνο, 

Φνξηνπλάηνο).  

 ην πιαίζην ησλ θξεηηθψλ θσκσδηψλ θαη ζε ζπλάξηεζε πάληα κε ηε κπαρηηαλή 

ζεψξεζε πεξί θαξλαβαιηθήο πξφζιεςεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο φιεο νη θαζηεξσκέλεο 

αμίεο, πνπ εθθξάδνληαη κέζσ ησλ «πςειψλ» εξψσλ θαη εγγξάθνληαη ζηελ «άλσ» 

ηνπνγξαθία ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο (κπαιφ, θαξδηά) εθζξνλίδνληαη, απφ ηνπο θνξείο 

ηεο ιατθήο θνπιηνχξαο θαη κεηαηίζεληαη ζηε ρακειή ζθαίξα ηνπ ζηνκάρνπ θαη ησλ 

γελλεηηθψλ νξγάλσλ. Ζ ηνπνγξαθηθή αληηζηξνθή θαη ε ζεκαζηνινγηθή ππνλφκεπζε 

ηνπ ιφγνπ ησλ πςειψλ εξψσλ δηελεξγείηαη κέζσ ηεο παξσδίαο∙ ε παξσδηαθή απηή 

ππνβάζκηζε θαη κεηαηφπηζε ηνπ ιφγνπ ηξνθνδνηεί έλαλ, ηξφπνλ ηηλά, αλαδηπιαζηαζκφ, 

πνπ δηαζθαιίδεη ηελ ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή ηνπ ηφζν ζηε ζσκαηηθή, φζν θαη ζηελ 

πλεπκαηηθή ζθαίξα, ππνδεηθλχνληαο, ηαπηφρξνλα, ηελ ελφηεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ 

θφζκνπ κε ηνλ θφζκν ησλ ηδεψλ. Οη πςειέο, ινηπφλ, έλλνηεο αλαβαπηίδνληαη ζην 

πιαίζην ηεο ιατθήο θνπιηνχξαο θαη «δηνξζψλνληαη» πξνο ηα θάησ, ζεκαηνδνηψληαο, 

έηζη, ηελ θπξηαξρία ηεο πιηθήο- γήηλεο ππφζηαζεο ηνπ αλζξψπνπ.  

Οη ππεξέηεο ησλ θξεηηθψλ Κσκσδηψλ (Καηζάξαπνο, Πεηξνχηζνο, Μπνδίθεο) είλαη νη 

θνξείο ηεο αληεζηξακκέλεο  ιατθήο θνπιηνχξαο: νη αλάγθεο ηνπο είλαη απνθιεηζηηθά 

ζσκαηηθέο θαη ν ξφινο ηνπο ζπλίζηαηαη ζηνλ επηειηζκφ ησλ πςειψλ ελλνηψλ απφ ηνλ 

νπνίν ηξνθνδνηείηαη ε θσκηθφηεηα ησλ θεηκέλσλ. Οη ιατθνί απηνί ήξσεο ελζαξθψλνπλ 

ηδαληθά ηελ θαηά Μπαρηίλ «αηζζεηηθή ζχιιεςε ηεο πξαθηηθήο δσήο»∙ είλαη νη 

εθπξφζσπνη ηεο πιαηείαο, ηνπ αλνηθηνχ ρψξνπ, ηεο ειεπζεξνζηνκίαο ησλ ιατθψλ 

γηνξηψλ, πνπ κεηαθέξνπλ επί ζθελήο κηα αλαηξεπηηθή θαξλαβαινπνηεκέλε ζχιιεςε 

ηεο δσήο θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.  
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Ανύχνευςη και λειτουργύα των διακειμενικών ςχϋςεων ςτον 
Εχθρό του ποιητή του Γιώργου Φειμωνϊ 

 

ΘΟΓΧΡΖ ΣΑΜΑΣΖ 

 Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

thodoris.stamatis@gmail.com 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο είλαη ε αλίρλεπζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ 

δηαθεηκεληθψλ ζρέζεσλ ζηνλ Δρζξό ηνπ πνηεηή ηνπ Γηώξγνπ Υεηκσλά. Αξρηθά, εθηίζεηαη 

ελ ζπληνκία ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο εξγαζίαο, δειαδή ε εθαξκνγή ηεο 

ηππνινγίαο ηνπ Gerard Genette γηα ηε δηαθεηκεληθφηεηα. Ο Δρζξόο ηνπ πνηεηή απνηειεί 

ην ππθλφηεξν δηαθεηκεληθά θείκελν ηνπ Υεηκσλά, ζην νπνίν ην θαηλφκελν ηεο 

δηαθεηκεληθφηεηαο εκθαλίδεηαη ζηηο εθθάλζεηο ηνπ παξαζέκαηνο, ηεο 

παξαθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο ππεξθεηκεληθφηεηαο.  

  πγθεθξηκέλα,  εληνπίδνληαη ηα δχν θπξηφηεξα δηαθείκελα. Σν πξψην, άκεζν, είλαη ε 

Πξνθεηεία ηνπ Γθνπέλγθ Υιαλ. Πξφθεηηαη γηα θέιηηθε κπαιιάληα ηνπ 3
νπ

 κ.Υ. αη., ε 

νπνία παξαηίζεηαη κεηαθξαζκέλε απφ ηνλ ζπγγξαθέα ζε γιψζζα πνπ κηκείηαη ηε 

κεζαησληθή δεκψδε γξακκαηεία. Σν δεχηεξν, έκκεζν, είλαη ε παξαινγή Σνπ Νεθξνύ 

Αδειθνύ. Καη ηα δχν δηαθείκελα δηαδξακαηίδνπλ θνκβηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηνπ κχζνπ 

ζηνλ Δρζξό ηνπ Πνηεηή, εμππεξεηψληαο ηε γεληθφηεξε ζπγγξαθηθή ζηξαηεγηθή ηνπ 

Υεηκσλά λα αληιεί κπζνινγηθφ πιηθφ απφ ηε ινγνηερληθή παξάδνζε, πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρχζεη ηελ πινθή ηνπ έξγνπ ηνπ θαη λα ηζρπξνπνηήζεη ηε ζχλζεζε ηνπ 

ζεκαζηνινγηθνχ θαη κνξθνινγηθνχ ζπζηήκαηφο ηνπ. Άιια δηαθείκελα είλαη νη ζηίρνη 

480-505 απφ ηελ ξαςσδία Π ηεο Ηιηάδαο, γηα ηνλ ζάλαην ηνπ αξπεδφλα, θαζψο θαη νη 

538-540 απφ ηελ Η, γηα ηνλ Καιπδψλην θάπξν, ζηίρνη ησλ Αηζρχινπ, νθνθιή, 

Δπξηπίδε, νισκνχ ελψ παξαηίζεληαη, επίζεο, απηνχζηα πνηήκαηα ησλ Νίθνπ 

Παλαγησηφπνπινπ θαη Γηάλλε θελδχιε. Δπηπιένλ, ην θείκελν ζπλνκηιεί κε ηνλ κχζν 

ηνπ Οξθέα θαζψο θαη κε ηελ ρξηζηηαληθή παξάδνζε, ελψ κπνξεί λα δηαθξίλεη θαλείο 

νξηζκέλεο εηθφλεο θαη δηαηππψζεηο θαβαθηθψλ ηφλσλ. εκαίλνπζα θξίλεηαη, επίζεο, ε 

εζσηεξηθή δηαθεηκεληθφηεηα πνπ αληρλεχεηαη ζην θείκελν, δειαδή ν δηάινγφο ηνπ κε 

πξνεγνχκελα έξγα ηνπ ζπγγξαθέα, φπσο ν Γηαηξόο Ηλεόηεο, ν Αδειθόο θαη ηα Σαμίδηα 

κνπ, εληζρχνληαο έηζη ην ζηνηρείν ηεο απηναλαθνξηθφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ 

πεδνγξαθία ηνπ Υεηκσλά..  

  πκπεξαζκαηηθά, ην ππθλφ απηφ θαη πεξίπινθν δηαθεηκεληθφ δίθηπν απνηειεί ην 

φρεκα πξνθεηκέλνπ ν ζπγγξαθέαο λα αλαπηχμεη κε ελάξγεηα ηελ εληειψο πξνζσπηθή 

κπζνινγηθή ηνπ πξφηαζε γηα ηε ινγνηερλία, ελψ, παξάιιεια, εμαζθαιίδεη ηελ 

λνεκαηηθή θαη αηζζεηηθή ζηεξεφηεηα ηνπ θεηκέλνπ.  
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ϑγκριςη του Κρητικού του ολωμοϑ και τησ Μπαλάντασ του 
γερο-ναυτικού      του Coleridge׃ ςχϋςεισ αναλογύασ 

 

ΥΡΗΣΗΑΝΑ ΣΑΤΡΟΤ 

 Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

stavrou.christiana@ucy.ac.cy 
 

ηφρνο ηεο κειέηεο απηήο είλαη λα εμεηάζεη απφ ζπγθξηηηθή ζθνπηά ηνλ Κξεηηθφ (1833-34) ηνπ 

νισκνχ θαη ηελ Μπαιάληα ηνπ γεξν-λαπηηθνύ ηνπ Coleridge, δχν πνηήκαηα πνπ απέρνπλ 

ρξνληθά κεηαμχ ηνπο νξηζκέλεο δεθαεηίεο. Σν θείκελν ηνπ Coleridge πξνεγείηαη ρξνληθά θαη 

παξαδίδεηαη ζε ηξεηο, δηαθνξεηηθέο ζε αξθεηά ζεκεία κεηαμχ ηνπο, εθδνρέο. Αξρηθά 

δεκνζηεχεηαη κε ηνλ ηίηιν «The Rime of the Ancyent Marinere» ζε αξραΐδνπζα γιψζζα, σο ην 

πξψην ζε ζεηξά πνίεκα ηεο θνηλήο ζπιινγήο ηνπ Coleridge θαη ηνπ Wordsworth Lyrical 

Ballads ζηα 1798. Ζ δεχηεξε εθδνρή ηνπ πνηήκαηνο δεκνζηεχεηαη ζηα 1800 θαη πάιη ζην 

Lyrical Ballads ζε πεξηζζφηεξν κνληέξλα γιψζζα, έρνληαο εμνβειίζεη ν Coleridge αξθεηνχο 

ζηίρνπο θαη έρνληαο πξνζζέζεη ειάρηζηνπο (εθηά ζηνλ αξηζκφ) θαηλνχξγηνπο. Ζ ηξίηε εθδνρή 

δεκνζηεχεηαη ζηα 1817 ζην Sibylline Leaves θαη ζπλνδεχεηαη ζην πεξηθείκελν απφ 

παξαγξάθνπο ζε πεδφ ιφγν, κε επεμεγεηηθφ γηα ην πνίεκα ραξαθηήξα.  

Σελ ζρέζε αλάκεζα ζηα δχν πνηήκαηα έρεη ππνδείμεη πξψηνο ν Mackridge ζηε κειέηε 

ηνπ Γηνλύζηνο νισκόο φπνπ επηζεκαίλεη νξηζκέλα απφ ηα θνηλά ζεκαηηθά ηνπο ζηνηρεία
10

. Μηα 

θεπγαιέα αλαθνξά ζηε ζρέζε ησλ πνηεκάησλ θάλεη θαη ε Ληιή Ησαλλίδνπ – Παπαδνπνχινπ 

πνπ σζηφζν εθιακβάλεη – εζθαικέλα θαηά ηε γλψκε καο, φπσο ζα εμεγήζνπκε – ην πνίεκα 

ηνπ νισκνχ σο κπαιάληα
11

. 

Καζφηη ε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ Κξεηηθό θαη ηελ Μπαιάληα ηνπ γεξν-λαπηηθνύ δελ είλαη 

ηζηνξηθά δηαπηζησκέλε αθνχ δελ ππάξρεη θακηά καξηπξία πνπ λα πηζηνπνηεί φηη ν νισκφο είρε 

δηαβάζεη ή γλψξηδε ηελ χπαξμε ηνπ ελ ιφγσ πνηήκαηνο ηνπ Coleridge, πξφθεηηαη γηα ζρέζε 

αλαινγίαο θαη φρη επίδξαζεο. πληξέρνπλ σζηφζν ηα πνηνηηθά δεδνκέλα πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή 

ηελ ζχγθξηζε ησλ δχν πνηεκάησλ θαζψο ηξνθνδνηνχληαη απφ κηα θνηλή θαηαγσγηθή κήηξα πνπ 

είλαη ν γεξκαληθφο ξνκαληηζκφο θαη ηδεαιηζκφο. Δίλαη γλσζηφλ πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ νισκφ 

φηη ν Λνχληδεο ηνπ είρε κεηαθξάζεη κηα ζεηξά απφ θηινζνθηθά θαη αηζζεηηθά θείκελα ησλ 

Γεξκαλψλ ξνκαληηθψλ θαη ηδεαιηζηψλ ελψ ζηνλ γεξκαληθφ ηδεαιηζκφ αλαθεξφηαλ ζπρλά θαη ν 

Coleridge
12

.  

Αθνξκνχκελνη ζπλεπψο νη δχν πνηεηέο απφ ηελ θνηλή πεγή ηνπ γεξκαληθνχ 

ξνκαληηζκνχ θαη ηνπ θηινζνθηθνχ ζηνραζκνχ πνπ ηνλ ζεκειηψλεη (ηδεαιηζκφο) θαηαζθεπάδνπλ 

έξγα κε θνηλή ζεκαηηθή πιαηζίσζε θαη απηή αθξηβψο ηε ζρέζε ηνπο πξφθεηηαη λα εμεηάζνπκε 

αξρηθά. 

ηε ζπλέρεηα ζα δηεξεπλήζνπκε ηελ εηδνινγηθή ζρέζε ησλ πνηεκάησλ, εηδηθφηεξα ηελ 

απφθιηζε ηεο Μπαιάληαο ηνπ γεξν-λαπηηθνύ απφ ηηο παξαδεδνκέλεο ζηελ επνρή ηεο ζπζηαηηθέο 

ζπκβάζεηο ηνπ είδνπο ηεο ινγνηερληθήο κπαιάληαο θαη ηεο εγγχηεηάο ηεο κε ην είδνο ηνπ 

ξεηνξηθνχ κνλνιφγνπ πνπ απνηειεί φπσο θαη ν δξακαηηθφο κνλφινγνο (είδνο πνπ ελεξγνπνηεί ν 

νισκφο κε ηνλ Κξεηηθό) είδνο κνλνδξακαηηθήο πνίεζεο φπσο επίζεο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο 

αθήγεζεο κε βάζε ην ζρήκα ηεο ππνηχπσζεο, δειαδή δξακαηηθήο αλαπαξάζηαζεο θαη ηειηθά 

ρσξνπνίεζήο ηεο.  

 

 

                                                 
10 Μάκριτη Πιτερ, Διονύσιος Σολωμός (μτφρ.: Kατερίνα Αγγελάκθ Ρουκ), Ακινα, Καςτανιώτθσ, 1995, 158-159 
11

 Ιωαννίδου-Παπαδοποφλου Λιλι, «Sotto il Velo della Poesia. Μια διερεφνθςθ τθσ ποιθτικισ του «Κρθτικοφ» », 
Πόρφυρας 95-96 (2000),277 
12

Bλ. επ’ αυτοφ τθ διεξοδικι μελζτθ του Οrsini Gian Napoleone Giordano, Coleridge and German idealism; a study 
in the history of philosophy with unpublished materials from Coleridge's manuscripts, Carbondale, Southern Illinois 
University Press, 1969 
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Ο Ναπολϋων Λαπαθιώτησ και το πεζϐ πούημα 
 

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΥΟΗΝΑ 

 Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο 

schinakaterina@yahoo.gr 

 

Αλ θαηά ηελ ηξίηε δεθαεηία ηνπ 19
νπ

 αηψλα ε, πξψηκε ηφηε, κείμε πνίεζεο κε 

πεδνγξαθία, πνπ επηρεηξνχληαλ ζην ψξηκν πνηεηηθφ έξγν ηνπ Γηνλπζίνπ νισκνχ, 

θαηλφηαλ πξνθιεηηθή γηα ην ινγνηερληθά ζηεξεφηππα ηεο επνρήο, νη αξρέο ηνπ 20νχ 

αηψλα βξίζθνπλ ην ειιεληθφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ επηδεθηηθφηεξν κηαο ηέηνηαο 

ινγνηερληθήο αιρεκείαο. Έηζη, ε θηιφδνμε αλάκεημε ηνπ πεδνγξαθηθνχ κε ην πνηεηηθφ 

ζηνηρείν, εηζαρζείζα απφ ηελ Δπξψπε ζηελ ειιεληθή ινγνηερληθή θνηλφηεηα απφ ηα 

ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα, παξείρε ζηνλ Ναπνιένληα Λαπαζηψηε έλα αλαγλσζηηθφ θνηλφ πνπ 

δελ αληηκεηψπηδε ηηο ‗κεηθηέο‘ ινγνηερληθέο ζπλζέζεηο ηνπ δεκηνπξγνχ σο αλνίθεην 

παξαμέληζκα. Γη‘ απηφ θαη, θαζψο θαίλεηαη, νη αλαγλψζηεο παξφκνησλ θεηκέλσλ  

αλαγλψξηδαλ θάπνηεο απφ ηηο ζπκβάζεηο ηνπ είδνπο πνπ άιινηε απνδηδφηαλ κε ηνλ φξν 

πεδόλ πνίεκα, άιινηε κε ηνλ φξν πνίεκα εηο πεδόλ, ζπρλφηεξα κε ηνλ λεφηεξν φξν 

πεδνηξάγνπδν, πεδό ηξαγνύδη ή θαη πεδνηξάγνπδν ζε ζηίρν, θάπνηε κε ην ξπζκηθόο πεδόο 

ιόγνο ή ηξαγνύδη ρσξίο ζηίρνπο θαη ρσξίο ξπζκνύο ηξαγνύδη, ζπαληφηεξα κε ηα πην 

εμεδεηεκέλα θη επξσπατθήο αηκφζθαηξαο πξόδα, εηθόλα, pastel, θαληαηδί, ελίνηε θαη κε 

ηα αληηζηηθηηθά πνίεκα ή δηήγεκα, φξνπο ζε θάζε πεξίπησζε δεισηηθνχο κηαο 

ακεραλίαο ησλ θξηηηθψλ λα ζπιιάβνπλ θαη λα θαηνλνκάζνπλ έλα είδνο ξεπζηφ, 

αληηλνκηθφ θη ακθηξξέπνλ ελ ηε γελέζεη ηνπ.  

Σν εμεηαδφκελν ζψκα πεδψλ πνηεκάησλ ηνπ Ναπνιένληα Λαπαζηψηε 

ζπκπνζνχηαη ζε 60 πεξίπνπ ηέηνηα θείκελα, ηα πξψηα απφ ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζηα 

1908, ελψ ηα ηειεπηαία αλάγνληαη ζηα 1944, ρξνληά ηεο απηνθηνλίαο ηνπ πνηεηή. Σα 36 

ρξφληα αδηάιεηπηεο ζπγγξαθήο πεδψλ πνηεκάησλ απφ ηνλ Λαπαζηψηε απνδεηθλχνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ πνηεηή γηα έλα ινγνηερληθφ είδνο πνπ γηα ηνλ ίδην ππήξμε έλα ζηαζεξφ 

κέζν ζχδεπμεο δχν νκνινγεκέλσλ ηνπ πξνηηκήζεσλ: ηεο πνίεζεο θαη ηεο πξφδαο. Έηζη, 

ν Λαπαζηψηεο απηψλ ησλ έξγσλ ελζήθεπζε ηνλ εγγελή ιπξηζκφ ηεο  γξαθήο ηνπ ζε 

αθεγεκαηηθά θείκελα, δηαηήξεζε κεηξηθνχο ζχιαθεο ζε πεδφκνξθα θεηκεληθά ζψκαηα 

ή ζπκθηιίσζε ηελ απηναλαθνξηθή ηνπ εζσηεξηθφηεηα κε ηελ πεδή  εμσηεξηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Οινθιήξσζε απηή ηελ ζχδεπμε κε ην εηθαζηηθφ ζηνηρείν, 

επηρεηξψληαο κηα ξνκαληηθή κείμε, κε ιηηά, φκσο, ρακειφθσλα θαη δηαθξηηηθά 

απνηειέζκαηα. Κνηλφο παξνλνκαζηήο ησλ ζπληξηπηηθά πεξηζζφηεξσλ πεδψλ πνηεκάησλ 

ηνπ Λαπαζηψηε είλαη ε ίδηα εθείλε γεχζε ηνπ ζαλάηνπ πνπ δηαπνηίδεη θαη ην ακηγψο 

πνηεηηθφ ηνπ έξγν, «απφζηαγκα ζιίςεο ελφο απξνζάξκνζηνπ γηα ηελ επνρή ηνπ 

αλζξψπνπ, πνπ εθθξάζηεθε κε κηα βησκαηηθή πνίεζε, ζπαξαρηηθνχ ή πξνθιεηηθνχ 

ηφλνπ».
13

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Σάζνο Κφξθεο, Ναπνιέσλ Λαπαζηώηεο, Πξφζπεξνο, Αζήλα 1985, ζ.106. 
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Η αποτϑπωςη τησ διαλογικόσ ακολουθύασ ςτην «Απιςτύα» του Κ. 
Π. Καβϊφη 

 

ΠΤΡΟ ΣΑΛΗΔΡΖ 

 Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

spytali@yahoo.gr 

 

Οη κπζνπιαζηηθέο ζπλδηαιέμεηο ζπάληα απνηππψλνληαη ζηελ αθήγεζε κ‘ έλαλ κφλν 

ηξφπν: νη δηαινγηθέο αθνινπζίεο εθηπιίζζνληαη ζπλήζσο ζε πεξηζζφηεξα επίπεδα 

ιφγνπ, αλακεηγλχνληαο ηνπο ηχπνπο ηνπ κεηαθεξφκελνπ ιφγνπ (επζχο ιφγνο, πιάγηνο 

ιφγνο, ειεχζεξνο πιάγηνο ιφγνο θαη αθεγεκαηνπνηεκέλνο ιφγνο). Ζ δηεξεχλεζε απηήο 

ηεο ζθελνζεζίαο ζε επίπεδα ιφγνπ νδεγεί ζηηο αηηίεο πνπ επηβάιινπλ ηελ επηινγή ηεο 

κηαο ή ηεο άιιεο κνξθήο κεηαθεξφκελνπ ιφγνπ. Βάζεη ζεσξεηηθψλ παξαηεξήζεσλ, ζα 

επηδησρζεί ε αλάιπζε ηεο δηαινγηθήο αθνινπζίαο ζην πνίεκα «Απηζηία» ηνπ Κ. Π. 

Καβάθε. 
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«Ψσ γουν εςτρϊφηςαν οι δυο και εύδοςαν αλλόλουσ»: η 
λειτουργύα του ερωτικοϑ βλϋμματοσ ςτη μεςαιωνικό δημώδη 

λογοτεχνύα 
 

ΔΛΔΝΖ ΣΑΥΑΛΖ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

ellitsa9@gmail.com 

 

Ζ εμέιημε ηνπ εξσηηθνχ αηζζήκαηνο ζηε κεζαησληθή δεκψδε ινγνηερλία, αλ θαη δελ 

παξνπζηάδεη έλα απζηεξά θαζνξηζκέλν πξσηφθνιιν ζπκπεξηθνξάο απφ ηελ πιεπξά 

ηφζν ηνπ ήξσα φζν θαη ηεο εξσίδαο, πεξηιακβάλεη νξηζκέλα δηαθξηηά θαη ζηεξενηππηθά 

επαλαιακβαλφκελα ζηάδηα. Έρνληαο μεπεξάζεη ην ζηάδην ηεο πεξηθξφλεζεο ηνπ έξσηα 

κέζσ ηεο εξσηηθήο δηδαζθαιίαο θαη ηεο ηφμεπζεο απφ ηνλ Έξσηα, ν ήξσαο έρεη 

πξνεηνηκαζηεί γηα ηε ζηηγκή πνπ ζα ζπλαληήζεη ην αγαπεκέλν πξφζσπν θαη ζα ζηξέςεη 

ην βιέκκα ζηελ νκνξθηά ηνπ. Ζ ζεκαζία ηεο πξψηεο απηήο καηηάο, θαζνξηζηηθήο γηα ηε 

κεηαβνιή ησλ αηζζεκάησλ ησλ ραξαθηήξσλ, βαζίδεηαη ζηε κεζαησληθή νπηηθή ζεσξία 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε νκνξθηά εηζβάιιεη ζηελ θαξδηά κε ηε κνξθή βειψλ ηα νπνία, 

κέζσ ησλ καηηψλ, θαηαιήγνπλ ζηελ θαξδηά. Ζ επίδξαζε ηεο εηθφλαο θαηά ηελ νπηηθή 

επαθή ζπλίζηαηαη ηφζν ζηελ δεθηηθφηεηα ησλ καηηψλ λα πξνζιάβνπλ ηελ νκνξθηά φζν 

θαη ηνπ εγγελνχο εξσηηζκνχ πνπ εθπέκπεηαη απφ ην βιέκκα.  Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

πξψηεο ζπλάληεζεο ησλ καηηψλ παξνπζηάδεη πνηθίιεο παξαιιαγέο σο πξνο ην 

πεξηβάιινλ, άιινηε νλεηξηθφ θαη άιινηε πξαγκαηηθφ, ηελ απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ηνπο 

ήξσεο, ην ηκήκα ηνπ πξνζψπνπ ή ηνπ ζψκαηνο ζην νπνίν ε πξφζβαζε είλαη επηηξεπηή 

αιιά θαη ην θχιν ηνπ βιέπνληνο, πνπ θαζνξίδεη ηηο επηδηψμεηο πνπ ηίζεληαη ή θαη ηα 

φξηα πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε απφζηαζε. Ζ αθεγεκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ πξψηνπ βιέκκαηνο, εθηφο απφ ηε δεκηνπξγία ησλ πξψησλ εληππψζεσλ 

ζηνλ ήξσα, ηνλ παξνηξχλνπλ λα θηλεηνπνηεζεί γηα λα πξνζεγγίζεη ην αγαπεκέλν 

πξφζσπν θαη λα ην θαηαθηήζεη. Σν βιέκκα, φκσο, -εθηφο απφ ην αξρηθφ, πνπ 

ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηεο πξνζέγγηζεο-, δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζηα 

επφκελα ζηάδηα ηεο εξσηηθήο ζρέζεο κεηαδίδνληαο βνπβά κελχκαηα απνδνρήο ή 

απφξξηςεο, εθθξάδνληαο ζπλαηζζήκαηα, ραηξεηηζκνχο ή απηζηία φηαλ ε δηαηχπσζε ηνπ 

ιφγνπ είλαη αδχλαηε ή απξεπήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ηα κάηηα, ηα νπνία 

ραξαθηεξίδνληαη ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα σο θαζξέθηεο ηεο ςπρήο, ζπκβάιινπλ ζηε 

δεκηνπξγία, ηε δηαηήξεζε αιιά θαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηε ιήμε ηνπ δεζκνχ, 

ππνγξακκίδνληαο ηελ ηδηαίηεξε ζέζε ηνπ βιέκκαηνο ζηελ εξσηηθή επηθνηλσλία. 
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Η πραγμϊτευςη τησ γυναύκασ καλλιτϋχνιδοσ ωσ διανοητικϊ 
διαταραγμϋνησ προςωπικϐτητασ ςτο διόγημα του Δημ. Φατζό 

«Σο φονικϐ τησ Ιζαμπϋλασ Μϐλναρ» 
 

ΔΛΔΝΖ ΣΗΝΣΧΝΖ 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

eleni_tsintoni@yahoo.com 

 

Σν δηήγεκα ηνπ Υαηδή παξνπζηάδεη ηελ πεξίπησζε ηεο γιχπηξηαο Ηδακπέιαο Μφιλαξ 

(κε ππαξθηφ πξφζσπν). Ζ θαιιηηέρλεο δηαγξάθεηαη απφ ηνλ αθεγεηή αθελφο σο 

δεκηνπξγφο εμαηξεηηθψλ αξηζηνπξγεκάησλ, αθεηέξνπ σο κηα εθθεληξηθή, 

αθαιιηέξγεηε, αληηπαζεηηθή πξνζσπηθφηεηα. ηαλ, φκσο, παληξεχεηαη, γίλεηαη θφζκηα. 

Χζηφζν, απηή ε αιιαγή επηδξά ζπληξηπηηθά ζηε δεκηνπξγηθφηεηά ηεο∙ ηα λέα έξγα ηεο 

είλαη θαηψηεξα αηζζεηηθά. πλεηδεηνπνηψληαο ηνλ εθθπιηζκφ ηεο ηέρλεο ηεο, ε 

γιχπηξηα δνινθνλεί ηνλ ζχδπγφ ηεο.  

χκθσλα κε εθπξνζψπνπο ηεο θεκηληζηηθήο ινγνηερληθήο θξηηηθήο (Gubar, 

Gilbert, Felman θ.α.), ε δηαλνεηηθή δηαηαξαρή ζηηο γπλαίθεο ζπγγξαθείο ηνπ 19
νπ

 αηψλα 

αιιά θαη ζηηο εξσίδεο ηεο κπζνπιαζίαο ηνπο, πξνθχπηεη σο απφηνθν ηεο ζχγθξνπζεο 

αλάκεζα ζηηο θαιιηηερληθέο επαηζζεζίεο ηνπο θαη ηνλ θνηλσληθά θαζνξηζκέλν ξφιν 

ηνπο σο γπλαηθψλ. Δθαξκφδνληαο απηή ηε ζεσξία θαη ζηε Μφιλαξ, δηαπηζηψλνπκε φηη, 

είηε σο γπλαίθα είηε σο θαιιηηέρλεο, απεηθνλίδεηαη αλεπαξθήο, σζηφζν ηα γιππηά ηεο 

είλαη αλππέξβιεηα. Ο αθεγεηήο δε ζεσξεί ηελ Ηδακπέια ηθαλή λα έρεη επίγλσζε ηεο 

πςειήο ηεο ηέρλεο, είλαη απιψο ην φξγαλν. Γηαπηζηψλεηαη, ινηπφλ, φηη ζην θείκελν ε 

εξσίδα παξνπζηάδεηαη λα πάζρεη απφ δχν κνξθέο δηαλνεηηθήο δηαηαξαρήο: αξρηθά απφ 

ηελ απφθιηζε απφ ηελ θαλνληθφηεηα (= απηφ πνπ θνηλσληθά ζεσξείηαη απνδεθηφ γηα 

κηα γπλαίθα), έπεηηα απφ ηελ ςπρηθή λφζν (= ηξέια). 

χκθσλα κε ηνλ Derrida ε θηινζνθηθή ζθέςε δνκείηαη πάλσ ζε δεχγε δπηθψλ 

αληηζέησλ (π.ρ. ηαπηφηεηα / δηαθνξεηηθφηεηα, αιήζεηα / ιάζνο, άλδξαο / γπλαίθα θ.α.), 

ηα νπνία νπζηαζηηθά ιεηηνπξγνχλ σο έλαο ππφγεηνο κεραληζκφο ηεξάξρεζεο ηνπ α΄ 

πφινπ ηνπ δεχγνπο σο ζεηηθνχ θαη ηνπ β΄ σο αξλεηηθνχ. ηελ πεξίπησζε ηεο Ηδακπέιαο, 

ε πξνζσπηθφηεηά ηεο θπξηαξρείηαη απφ δχν πφινπο: αθελφο απφ ηε γπλαηθεία 

ηαπηφηεηα, αθεηέξνπ απ‘ ηελ θαιιηηερληθή ηδηφηεηα. Σα δχν απηά ζηνηρεία δελ είλαη εμ 

νξηζκνχ αληίζεηα, φκσο νη θνηλσληθέο πξνζδνθίεο ηα κεηαηξέπνπλ ζε αληηθξνπφκελα. 

ζν ε Ηδακπέια αθνζηψλεηαη ζηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία ηεο, πζηεξεί σο γπλαίθα 

(ηνπιάρηζηνλ φπσο ηελ πξνζδνθνχλ ν αθεγεηήο θαη ν ζχδπγφο ηεο). ηαλ πξνζπαζεί λ‘ 

αληαπνθξηζεί ζηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηεο εππξεπνχο ζπδχγνπ, πζηεξεί σο θαιιηηέρληδα. 

Σειηθά ε Ηδακπέια ζα πξνηάμεη ζηε δηθή ηεο ηεξάξρεζε ηελ ειεχζεξε έθθξαζή ηεο θαη 

ζα εμνληψζεη ηνλ ππαίηην ηεο απψιεηάο ηεο, δειαδή ηνλ ζχδπγφ ηεο. Απηφ πνπ 

ζεσξήζεθε ηξέια δελ ήηαλ παξά ε αληίδξαζή ηεο ζηνπο ζηεξενηππηθνχο πεξηνξηζκνχο 

πνπ ηεο επέθεξε ν γάκνο. 
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Σο περιοδικϐ Ποιητική: μια μελϋτη περύπτωςησ ωσ αφετηρύα 
προβληματιςμοϑ για τα ςϑγχρονα περιοδικϊ ποιητικόσ τϋχνησ. 

 

ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΣΗΟΤΜΑ 

Παλεπηζηήκην Παηξψλ 

atsiouma@upatras.gr 

 

Ζ κειέηε ζην ρψξν ηνπ ινγνηερληθνχ πεξηνδηθνχ ηχπνπ έρεη απνθέξεη αμηφινγνπο 

θαξπνχο ζηελ έξεπλα θαη ηε γλψζε, ηελ επηθαηξφηεηα θαη ηε ζθαηξηθφηεηα επνρψλ θαη 

πεξηφδσλ. ζν επηζθαιήο, φκσο, θη αλ κνηάδεη κία εθηίκεζε γηα ηε ζχγρξνλε 

πξαγκαηηθφηεηα, ηφζν γφληκε κπνξεί λα θαλεί ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ ζηνραζκνχ πάλσ 

ζηα νηθεία θαη επίθαηξα δεηήκαηα. Δθθηλνχκε, ινηπφλ, απφ ηελ ελδεηθηηθή παξνπζία 

ηνπ πεξηνδηθνχ Πνηεηηθή (δηεχζπλζε έθδνζεο Υάξεο Βιαβηαλφο) ζηα λενειιεληθά 

γξάκκαηα, ηελ πξφζιεςε θαη ηελ πξνψζεζε ησλ ζχγρξνλσλ πνηεηηθψλ εμειίμεσλ. Οη 

ιφγνη πνπ πξνηηκήζεθε ην ζπγθεθξηκέλν έληππν είλαη ν κηθξφο ρξφλνο θπθινθνξίαο 

ηνπ (2008-) θαη ε πνιιαπιφηεηα ησλ ζεκάησλ πνπ εκπεξηέρεη. ην πιαίζην ηεο 

εξγαζίαο καο, ε Πνηεηηθή απνηειεί κία «κειέηε πεξίπησζεο» εληαγκέλε θαη 

ζπλπθαζκέλε κε ηνλ πεξηνδηθφ ηχπν επξχηεξα. Ζ επξεηεξίαζε μεθίλεζε γηα λα 

απαληεζνχλ εξσηήζεηο φπσο: Ση πεξηέρεη έλα ζχγρξνλν πεξηνδηθφ πνηεηηθήο ηέρλεο; 

Πνηνη γξάθνπλ ζε απηφ; Πνην είλαη ην «πξνθίι» ηνπο; Ση ην δηαθνξεηηθφ θνκίδεη ζην 

είδνο ηνπ; Ζ απνδειηίσζε ηνπ πεξηνδηθνχ, σο κέζνπ πνηεηηθήο ελεκέξσζεο, καο νδεγεί 

ζηε ζηαηηζηηθή θαηακέηξεζε θαη ηελ ηαμηλφκεζε εκθαλίζεσλ πνηεηψλ, 

δνθηκηνγξάθσλ, θιπ, αιιά θαη θαζηζηά πξφδειν ην «δεκνθξαηηθφ» άλνηγκα ησλ 

ζειίδσλ ηνπ ζαλ βήκα γηα λένπο θαη πξσηνεκθαληδφκελνπο πνηεηέο, Έιιελεο ή μέλνπο 

κεηαθξαζκέλνπο. Απφ ηα δνθίκηα θαη ηηο θξηηηθέο απνξξένπλ ζηνηρεία γηα ηε ζχλδεζε 

ηεο ζχγρξνλεο εγρψξηαο πνηεηηθήο παξαγσγήο κε ηηο αηζζεηηθέο θαη ζεσξεηηθέο 

ινγνηερληθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ 20
νπ

 θαη 21
νπ

 αη. Εεηήκαηα πνηεηηθήο θαη γξαθήο κέζσ 

εθ λένπ αλαγλψζεσλ εζηηάδνπλ  ζην ησξηλφ «πνηεηηθφ γίγλεζζαη». Ζ αλάγλσζε ηνπ 

πεξηνδηθνχ νξίδεη ηε ζέαζε ησλ επηινγψλ ηνπ σο δείθηε γηα ηε ζπγρξνληθφηεηα, ην 

«ινγνηερληθφ ζχκπαλ» καο, ηελ παγθνζκηφηεηα, αιιά θαη σο αθνξκή λα ηεζεί έλαο 

πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ γηα ηε ζχγρξνλε πνίεζε. Χο άιιν πφξηζκα πξνθχπηεη ε 

απνκάθξπλζε ησλ αλαγλσζηψλ απφ παιηφηεξεο πνηεηηθέο γεληέο (πρ. πξψηε θαη 

δεχηεξε κεηαπνιεκηθή γεληά) θαη ε παξνπζία λεφηεξσλ ηάζεσλ. Ζ Πνηεηηθή ράξε ζηελ 

ελζσκάησζε ζε έλα δηαιεθηηθφ παηρλίδη εηεξφθιεησλ -εγρψξησλ θαη δηεζλψλ- 

ζηνηρείσλ πηάλεη ην ζθπγκφ ηεο επνρήο θαη παξέρεη ρψξν ζθέςεο πάλσ ζηνλ ζχγρξνλν 

πνηεηηθφ ηχπν.  
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Μια αποδομητικό ανϊγνωςη τησ πολιτιςμικόσ μνόμησ τησ 
Αρχιτεκτονικήσ τησ Σκόρπιασ Ζωήσ του Νύκου Γαβριόλ Πεντζύκη 

 

ΒΑΧ ΣΗΡΔΒΔΛΟΤ 

 Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

tsir.up@hotmail.com 

 

Ζ εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζε κηα απνδνκεηηθή εξκελεπηηθή πξφηαζε αλάγλσζεο ηεο 

Αξρηηεθηνληθήο ηεο θφξπηαο Εσήο ηνπ Νίθνπ Γ. Πεληδίθε. ην θείκελν, ν 

ζπγγξαθέαο, κε βάζε ηε «κλεκνηερληθή» θαηαγξαθή θαη αθήγεζε, αληιεί πιηθφ απφ 

δηαθνξεηηθέο «πεγέο»-αξρεία, αλακλεζηηθά θαη θσηνγξαθίεο θαη, κεηαθνξηθά, ζέιεη λα 

απαληήζεη ζε δεηήκαηα, κέζα απφ ηελ απνδνκεηηθή ζχλζεζε ηνπ έξγνπ, φπσο ην 

«ζθφξπην, ην πιηθφ ηεο επνρήο», ζχκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ ίδηνπ. Σν ραψδεο «αξρείν» 

εξκελεχεηαη, κε βάζε ηνλ Derrida, κέζα απφ «ίρλε» ηεο ζπλεηξκηθήο αλάθιεζεο ηεο 

πνιηηηζκηθήο κλήκεο. ε αληηζηνηρία κε ηηο ρσξν-ρξνληθέο κεηακνξθψζεηο ηεο κλήκεο 

ζην ελ ιφγσ θείκελν, πξφζεζε ηεο εξγαζίαο είλαη λα απνδνκήζνπκε ην θείκελν θαη λα 

αλαζπζηήζνπκε ηελ παξνπζία πιήζνπο δηαθεηκεληθψλ αλαθνξψλ θαη ηεο εηεξνγέλεηαο 

ηεο κλήκεο. ηφρνο καο, κε βάζε ηελ έλλνηα ηεο «δηαθσξάο» (differance) θαη ηηο 

ζπλεηξκηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο αθήγεζεο, λα παξαηεξήζνπκε πψο απνθηά «ππφζηαζε» 

θαη ρξσκαηίδεηαη ε παξνπζία ηεο κλήκεο κέζα απφ ηηο πνηθίιεο αλαθνξέο θαη απηφ-

αλαθνξέο. Ζ ζπγθξφηεζε ελφο ηζηνχ αθήγεζεο δεκηνπξγείηαη κέζα απφ αληηθαηηθέο 

αιιεινεπηθαιχςεηο ησλ δηάζπαξησλ ραζκάησλ ηεο κλήκεο. Ζ κνληεξληζηηθή ζχλζεζε 

θαη θνζκνζεσξία ηνπ ζπγγξαθέα αλαδεηθλχεη πνηθίιεο παξαπνκπέο, απνζπάζκαηα απφ 

έξγα ηεο αξραίαο ειιεληθήο παξάδνζεο, αιιά θαη ηεο επξσπατθήο, θαη ηελ αδηάιεηπηε 

πξνζπάζεηα γηα ζπιινγηθή κλήκε θαη ζπλείδεζε. Οη αθεγήζεηο ηεο κλήκεο 

«δηαζιψληαη» ζε πξίζκαηα κέζσ ηεο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο θαη ηεο κλεκνηερληθήο-

θαιεηδνζθνπηθήο γξαθήο.  

  ην ίδην πιαίζην ζπλεμεηάδνληαη ζην θείκελν ηεο Αξρηηεθηνληθήο θαη έκκεζα 

ζπκθξαδφκελα. Με κνληεξληζηηθά κέζα αθήγεζεο, φπσο ε ηέρλε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, 

νη αλαθνξέο ζε ηφπνπο κλήκεο-θνηκεηήξηα, νη πεξηγξαθέο ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαη νη 

θσηνγξαθίεο, σο κέζα αλάκλεζεο θαη επαλαδξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ παξειζφληνο, 

μεηπιίγεηαη θαη ζπληίζεηαη, κέζα απφ ηελ επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία ε απνπζία θαη ε 

παξνπζία, θαζψο θαη ην «θνπβάξη» ηεο κλήκεο ζε πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε. Σέινο, ην 

εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη πνηα ε ζεκαζία ηεο πνιηηηζκηθήο κλήκεο  γηα ηνλ 

κνληεξληζηή αθεγεηή-ζπγγξαθέα, κέζα απφ ηελ αγσλία γηα ην «θαηαθεξκαηηζκέλν» 

πιηθφ ηεο αθήγεζεο θαη ηεο επνρήο ηνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 152 

Σα ςτοιχεύα τησ μοντερνιςτικόσ ταυτϐτητασ του 
Μυθιςτορήματοσ του Γ. εφϋρη 

 

ΜΑΡΗΑ ΣΟΤΣΟΤΒΑ 

 Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

matitsva@hotmail.com 

 

O Μνληεξληζκφο, φξνο πνπ εθαξκφζηεθε αλαδξνκηθά ζε επξχ θάζκα πεηξακαηηθψλ θαη 

πξσηνπνξηαθψλ ηάζεσλ ηεο ινγνηερλίαο θαη άιισλ ηερλψλ ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, 

ζεσξείηαη ε πην δχζθνιε θίλεζε ηνπ αηψλα σο πξνο ηελ νξηνζέηεζή ηεο θαη ηελ 

πεξηγξαθή ηεο, γηαηί ε αξρή θαη ην ηέινο ηεο δελ ζεκαηνδνηνχληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο 

ζπγγξαθείο θαη έξγα, νχηε κε θάπνην καληθέζην πνπ λα δηαθεξχζζεη ηηο αξρέο θαη ηνπο 

ζηφρνπο, παξά κφλν κε δνθίκηα νξηζκέλσλ εθπξνζψπσλ ηα νπνία φκσο παξνπζηάδνπλ 

πνηθηιία απφςεσλ θαη ζηάζεσλ. Βαζηδφκελνη, θαηά θχξην ιφγν, ζηνλ απνθαινχκελν 

Αγγινζαμνληθφ Μνληεξληζκφ, φπσο απηφο νξηνζεηείηαη απφ δνθίκηα θαη έξγα βαζηθψλ 

εθπξνζψπσλ ηνπ (T. S. Eliot, Ezra Pound, James Joyce, W. B. Yeats, Virginia Woolf, 

D. H. Lawrence,) θαζψο ν Γ. εθέξεο γλψξηζε, κειέηεζε θαη επεξεάζηεθε θπξίσο απφ 

απηφλ, εμεηάδνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην Μπζηζηόξεκα, έξγν πνπ εθδφζεθε ην 

1935 πξνθαιψληαο ακεραλία ζηνπο θξηηηθνχο ηεο επνρήο, αθνινπζεί, ηφζν ζεσξεηηθά 

φζν θαη ηερληθά, ην παξαπάλσ ξεχκα ελζσκαηψλνληαο βέβαηα ζε απηφ ειιεληθά, αιιά 

θαη πξνζσπηθά ζπκθξαδφκελα. Έηζη, κέζσ ηεο παξάζεζεο θαη ηεο αλάιπζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ ρσξίσλ, ζα δηαπηζηψζνπκε ζε πνην βαζκφ θαη ζε πνηα ζεκεία ε κνξθή, 

ε δνκή, νη έλλνηεο, ηα ζέκαηα θαη ηα κνηίβα, ε γισζζηθή έθθξαζε, ν ηφλνο θαη ε 

εηθνλνπνηία  ηνπ Μπζηζηνξήκαηνο αθνινπζνχλ θαη ζπκβαδίδνπλ κε ηελ πνηεηηθή 

κέζνδν θαη πξάμε ησλ κνληεξληζηψλ· θη φρη κφλν ηνπ T. S. Eliot, βαζηθνχ εθπξνζψπνπ 

ηνπ Αγγινζαμνληθνχ Μνληεξληζκνχ, ηελ επίδξαζε ηνπ νπνίνπ αλακθηζβήηεηα δέρηεθε 

ν Γ. εθέξεο, αιιά θαη άιισλ φπσο ν Ezra Pound θαη ν W. B. Yeats. 
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Ωννα Κομνηνό, Ελϋνη Αλταμοϑρα και Νύκη Δοϑκα: μια οπτικό 
ετϋρου 

Παραδεύγματα γυναικεύασ γραφόσ απϐ τη Μϊρω Δοϑκα, τη Ρϋα 
Γαλανϊκη και την Ιωϊννα Καρυςτιϊνη 

 

ΣΤΛΗΑΝΖ ΥΑΗΡΔΣΖ 

 Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

schereti@yahoo.gr 

 

Ο έηεξνο/ν Άιινο εξκελεχεηαη είηε σο ν αιινεζλήο είηε σο ν αλνίθεηνο ζε 

αληηδηαζηνιή κε ηνλ νηθείν. Ζ ινγνηερλία κάο δηδάζθεη θαη κία αθφκε κνξθή 

αλνίθεηνπ, κε ηνλ μέλν λα θαηνηθεί κέζα ζηνλ εαπηφ. Ο εγθιεηζκφο ζην κνλαζηήξη ηεο 

Άλλαο Κνκλελήο, ζηε δσή κεηά ηε δσή ησλ γπλαηθψλ ηεο Διέλεο Αιηακνχξα θαη ζην 

γάκν ηεο Νίθεο Γνχθα, δξα κεηαθνξηθά ζηνλ πξνζσπηθφ εγθιεηζκφ πνπ έρεη 

ζπληειεζηεί. Ζ Άλλα Κνκλελή δαηκνλνπνηείηαη θαζψο ζέιεη λα αλαιάβεη ηελ εμνπζία 

θαη γίλεηαη ν Έηεξνο/ν Άιινο γηα λα επηβηψζεη, ε Διέλε Αιηακνχξα ηηκσξείηαη γηαηί 

παξελδχζεθε πξνθεηκέλνπ λα ζπνπδάζεη θαη γίλεηαη ν Έηεξνο/ν Άιινο γηα λα γίλεη 

μαλά δεθηή ζην πεξηβάιινλ ηεο παηξνγνληθήο γεο θαη ε Νίθε Γνχθα θαηαδηθάδεηαη ζε 

έλα κίδεξν γάκν θαη γίλεηαη Έηεξνο/ν Άιινο γηα λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

θαηλνχξηαο ηεο ηαπηφηεηαο. 

Δλ ηέιεη, θαη νη ηξεηο εξσίδεο απαηηήζεθε λα ζπκκνξθσζνχλ κε ην Λφγν ηνπ 

Αδάκ, φπσο θαη έγηλε. Ζ Άλλα ηηκσξείηαη γηα ηελ άκεηξε αγάπε ηεο πξνο ηελ εμνπζία, 

ε Διέλε θαηαζηξέθεηαη θαιιηηερληθά θαη πξνζσπηθά επεηδή παξέθιηλε απφ ηελ 

πεπαηεκέλε νδφ, ε Νίθε ζπζηάδεη ηελ πξνζσπηθή ηεο ειεχζεξε επηινγή γηα ηελ ήδε 

πξναπνθαζηζκέλε επηινγή ηεο νηθνγέλεηάο ηεο. Γπλαηθείνη ραξαθηήξεο πνπ δελ 

πξάηηνπλ ηα αλακελφκελα θαη ζην ηέινο δελ θαηαθέξλνπλ λα δηθαησζνχλ.  

Σν γπλαηθείν ζψκα θεηκεληθά αζθπθηηά θαη είλαη έλαο αθφκε ηξφπνο λα 

πεξηγξαθεί ε α-ηνπία ηεο γπλαηθείαο έθθξαζεο κέζα ζηα πιαίζηα ελφο Λφγνπ πνπ δελ 

πιάζηεθε απφ ηηο γπλαίθεο. Οη θνηλσληθνί ξφινη πνπ ηνπο επηβάιινληαη αλακέλνπλ κε 

επηκνλή ηελ εθπιήξσζή ηνπο, θαζψο ε γπλαίθα γίλεηαη αληηιεπηή κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ 

ξφισλ ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ππνδχεηαη. Οπνηνζδήπνηε άιινο ξφινο είλαη μέλνο θαη νη 

γπλαίθεο απηέο γηα λα επηβηψζνπλ πξέπεη λα γίλνπλ μέλεο πξνο εαπηφλ.  

Σν γπλαηθείν ζψκα δηαξξεγλχεηαη γηα λα εγθνιπσζεί ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ σο μέλν 

ζε κία απφπεηξα ζπληήξεζεο ηνπ εγγεγξακκέλνπ θνηλσληθνχ ηνπ ξφινπ. Ζ γπλαηθεία 

πέλα ηεο Μάξσο Γνχθα, ε Ρέαο Γαιαλάθε θαη ε Ησάλλαο Καξπζηηάλε ζξαχεηαη θαζψο 

ππνθχπηεη ζηελ αλδξηθή θπξηαξρία ζπζηάδνληαο ηηο ίδηεο ηεο ηηο εξσίδεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


