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Βιογραφικό σηµείωµα 
 

 Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1961. 
 Τελείωσα το Λύκειο το 1979. Φοίτησα στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. τα 
έτη 1979-1984, ακολουθώντας την κατεύθυνση της Κλασικής Φιλολογίας. 
 Τον ∆εκέµβριο του 1994 υποστήριξα στο Α.Π.Θ. τη διδακτορική διατριβή 
µου µε θέµα: Οι περιπέτειες της νεότητας. Η αντίθεση των γενεών στην ελληνική 

πεζογραφία (1890-1945). Βαθµός: άριστα (παµψηφεί).  
 Τα έτη 1990-1994 δίδαξα Ιστορία της Νέας ελληνικής λογοτεχνίας στη Σχολή 
Ξεναγών στο Ρέθυµνο και στο Ηράκλειο. 
 Από το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 1995-1996 διδάσκω στο 
Τµήµα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, αρχικά  ως 
συµβασιούχος µε το Π∆ 407/1980, από τον Φεβρουάριο του 2000 ως Επίκουρη 
καθηγήτρια, ως Καθηγήτρια από το 2010. 
 

 
∆ιακρίσεις 
 

Κρατικό Βραβείο δοκιµίου 

Για τη µελέτη µου Η λογοτεχνία στην ταραγµένη δεκαετία 1940-1950 µου 
απονεµήθηκε το Κρατικό βραβείο δοκιµίου 2005.  
 
Βραβείο Ιπεκτσί 

Για τις µελέτες µου «Το 1922 και οι λογοτεχνικές αναθεωρήσεις» (βλ. Β13) και «H 
εµπειρία της νίκης και η µυθοποίηση της ήττας. Εικόνες του Τούρκου στο έργο του 
Καζαντζάκη» (βλ. Β12) τιµήθηκα το έτος 2000 µε το Βραβείο ειρήνης και φιλίας 
Αµπντί Ιπεκτσί, για τα έτη 1998-1999 (το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία 
«πραγµατείες και έρευνες»). 
 
 
Αξιώµατα στο Πανεπιστήµιο Κρήτης 

 
Κοσµήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής: Σεπτ. 2018 – Αύγ. 2021. 
Πρόεδρος του Τµήµατος Φιλολογίας: Ιαν. 2013 – Αύγ. 2016. 
 

Μέλος της Συγκλήτου 

Συµµετείχα ως εκπρόσωπος του Τµήµατος Φιλολογίας, κατά το ακαδ. έτος 2007-
2008. Ως πρόεδρος του Τµήµατος, 2013-2014 (και άτυπα 2014-2016). Ως 
Κοσµήτορας (2018-2021). 
 
Μέλος της Επιτροπής ∆εοντολογίας 

Συντονίστρια για τη σύνταξη του Κώδικα ∆εοντολογίας και καλής πρακτικής του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης (εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο τον Ιούλιο του 2021) 
 
Ιδρύτρια και ∆ιευθύντρια Εργαστηρίου 
Εργαστήριο «Κέντρο Γραφής» της Φιλοσοφικής Σχολής. Φεβρ. 2021 - 
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∆ιευθύντρια εκδοτικών σειρών 

 
Α. Το 2010 διεύθυνα τη σειρά «Πεζογραφικές επισηµάνσεις» των εκδόσεων 
Ελληνικά Γράµµατα. 

1. Κοσµάς Πολίτης, Λεµονοδάσος, επίµετρο: Αγγέλα Καστρινάκη, Αθήνα 2010 

2. Γαλάτεια Καζαντζάκη, Άρρωστη πολιτεία, επίµετρο: Κέλη ∆ασκαλά, Αθήνα 
2010 

 
Β. Από το 2013 διευθύνω τη σειρά των ΠΕΚ «Παλαιά κείµενα – νέες αναγνώσεις» 

1. Κ. Χρηστοµάνος, Κερένια κούκλα, µελέτη: Α. Καστρινάκη, Ηράκλειο 2013 
 2. Ι. Κονδυλάκης, Η πρώτη αγάπη, µελέτη: Κέλη ∆ασκαλά, Ηράκλειο 2014 
 3. Κ. Χατζόπουλος, Φθινόπωρο, µελέτη: ∆. Πολυχρονάκης, Ηράκλειο 2016 
 4. Μήτσος Μυράτ, Η ζωή µου, µελέτη: Αντρέας ∆ηµητριάδης, Ηράκλειο 2016 
 5. Αλ. Παπαδιαµάντης, Ήτον πνοή, ίνδαλµα αφάνταστον, όνειρον… 

∆ιηγήµατα ερωτικά, µελέτη: Α. Καστρινάκη, Ηράκλειο 2017 
            6. Κ. Θεοτόκης, Η τιµή και το χρήµα. Μελέτη: Έρη Σταυροπούλου, 2019 
            7. Κοσµάς Πολίτης, Λεµονοδάσος. Μελέτη: Αγγέλα Καστρινάκη, 2020 

8. Ν. Κασοµούλης, Με το σπαθί εις το χέρι και µε το ντουφέκι. Στο 

πολιορκηµένο Μεσολόγγι. Μελέτη: Αλέξης Πολίτης, 2021  
 

 
Συµµετοχή σε Εταιρείες 

Μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων 
Αντεπιστέλλον µέλος της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών 
Μέλος της Εταιρείας Σπουδών και Νεοελληνικού Πολιτισµού της Σχολής Μωραΐτη 

 
Συµµετοχή σε ακαδηµαϊκές επιτροπές 

- Μέλος της θεµατικής επιτροπής για τις ανθρωπιστικές και νοµικές επιστήµες στη 
∆ράση Κάλλιπος «Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα» 
(2014-2016). 

- Μέλος της επιτροπής αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για µια θέση του Συµβουλίου 
Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης 
(Μάρτιος 2020). 

- Μέλος της Κεντρικής Επιστηµονικής Επιτροπής στη ∆ράση Κάλλιπος «Ελληνικά 
Ακαδηµαϊκά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα» (2020-). 
 

Συµµετοχή σε κριτική επιτροπή βραβείων 

Συµµετοχή στην επταµελή επιτροπή του περιοδικού ∆ιαβάζω για τα λογοτεχνικά 
βραβεία 2006 και 2007. 
 
Λογοτεχνικό έργο 

Φιλοξενούµενη, αφηγήµατα, Αθήνα (εκδ. Εστία) 1990. 
Εκδροµές µε φίλες, διηγήµατα, Αθήνα (εκδ. Εστία) 1993. 
Τα όρια της ζεστασιάς, διηγήµατα, Αθήνα (εκδ. Πόλις) 1999. 
Εκδοχές της Πηνελόπης, διηγήµατα Αθήνα (εκδ. Πόλις) 2002. 
Έρωτας στον καιρό της ειρωνείας, µυθιστόρηµα, Αθήνα (εκδ. Ελληνικά Γράµµατα)  

2008. 
Και βέβαια αλλάζει! Αφήγηµα για τη Μεταπολίτευση, Αθήνα (εκδ. Κίχλη) 2014. 
…Κάτι να αλλάξει! Μα πώς;, Αθήνα (εκδ. Κίχλη) 2019. 
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6 γαλάζια µολύβια για τη Σµύρνη, θέατρο, Αθήνα (εκδ. Σοκόλη) 2022. 
 
∆ιηγήµατά µου έχουν δηµοσιευτεί σε εφηµερίδες, περιοδικά, συλλογικούς τόµους και 
ανθολογίες, και έχουν µεταφραστεί στα γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, γερµανικά, 
τσέχικα και φινλανδικά. 
  
 
 

∆ιδακτικό έργο στο Πανεπιστήµιο Κρήτης 

 
Παραδόσεις 

 
 -Η Γενιά του Τριάντα και η γοητεία της νεανικότητας [Ε 1996] 

-Κ. Θεοτόκης, Γαλάτεια Καζαντζάκη, ∆. Βουτυράς κ.ά.: ο βερισµός στην 
Ελλάδα [Χ 1996] 
-Το µυθιστόρηµα της εφηβικής ηλικίας: Eroica, Λεωνής, Ψάθινα καπέλα [Ε 
1997] 
-Αισθητισµός (Επισκοπόπουλος, Ροδοκανάκης Χρηστοµάνος, Καζαντζάκης, 
Περ. Γιαννόπουλος κ.ά., µε τις ευρωπαϊκές αφετηρίες τους) [Χ 1997] 
-Γυναίκες πεζογράφοι σε αναζήτηση της γυναικείας ταυτότητας: Λιλίκα 
Νάκου, Μέλπω Αξιώτη, Μιµίκα Κρανάκη [Ε 1998] 
-Κοσµάς Πολίτης: από την προσωπική εξέγερση στην κοινωνική στράτευση 
[Χ 1998] 
-Μνήµες πολέµου και Κατοχής στη µεταπολεµική πεζογραφία και ποίηση [Ε 
1999] 

 -Ροµαντικές γενιές στα χρόνια του Όθωνα [Χ 1999] 
 -Η ελληνική λογοτεχνία 1897-1929 [Ε 2000] 
 -Η λογοτεχνία στην εποχή της Κατοχής [Χ 2000] 
 -Η λογοτεχνία στην εποχή του εµφυλίου πολέµου [Ε 2001] 
 -Ο καλλιτέχνης ως ήρωας στην ελληνική πεζογραφία, 1947-2000 [Χ 2001] 

-Εισαγωγή στην νεοελληνική φιλολογία [Ε 2002 , Ε 2003, Ε 2007, Ε 2008, Ε 
2011, Ε 2014, Ε 2020, Ε 2021] 

 -Οι ιδέες και τα έργα στα χρόνια του εµφυλίου πολέµου [Χ 2004] 
 -Η νέα γενιά ως ήρωας στην πεζογραφία: γενιά του ’30 [Ε 2005] 
 -Η Ωραία Ελένη στον 20ό αιώνα [Χ 2006, Χ 2009] 
 -Συµβολισµός, αισθητισµός, Παρακµή [Χ 2007] 
 -Οδυσσέας και Πηνελόπη στον 20ό αιώνα [Χ 2008, Χ 2011, Χ 2015] 
 -Ανορθολογισµός στη γενιά του ’30 [Ε 2009] 
 -Η πεζογραφία στη δεκαετία του ’60 [Ε 2010] 
 -Το ελληνικό ερωτικό µυθιστόρηµα (1900-1940) [Ε 2012] 

-Η πεζογραφία στα σκοτεινά µεταπολεµικά χρόνια (Θεοτοκάς, Κάσδαγλης, 
Κοτζιάς, Ρούφος) [Χ 2012] 
-Γενιά του ’30: µεγάλοι ποιητές, σπουδαία ποιήµατα [Ε 2013] 
-Η πεζογραφία στις αρχές του 20ού αι: Χατζόπουλος, Θεοτόκης, Βουτυράς. 
[Χ 2013] 
-Ερωτικά διηγήµατα του Παπαδιαµάντη και του Βιζυηνού [Χ 2014] 
-Η πεζογραφία στη δεκαετία του ’60 [Ε 2015] 
-Πόλεµος, Κατοχή, Αντίσταση στην ελληνική λογοτεχνία [Ε 2016] 
-Ο συµβολισµός του έρωτα στην ελληνική πεζογραφία 1880-1920 [Ε 2017] 
-∆. Χατζής: γραφές της εξορίας [Χ 2017] 
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-Η Πηνελόπη στον κόσµο του φεµινισµού. Ευρωπαϊκή λογοτεχνία, 1968 – 
σήµερα [Ε 2018] 
-Η κρίση του κοινοβουλευτισµού στην ελληνική λογοτεχνία του µεσοπολέµου 
[Χ 2018] 
-Η δεκαετία του 1960 και η άνθηση της πεζογραφίας: Χάκκας, Ρένος 
Αποστολίδης, Ιωάννου, Ταχτσής [Ε 2019] 
-Κοσµάς Πολίτης [Χ 2019] 

 -Κ.Π. Καβάφης [Χ 2021] 
 -Η Μικρασιατική Καταστροφή και η πεζογραφία [Χ 2022] 
 
Προπτυχιακά σεµινάρια  

  
-Ο λαϊκότροπος λόγος: από τον Καρκαβίτσα στον Σωτήρη ∆ηµητρίου [Ε 
1996] 

 -Τα περιοδικά Τέχνη και ∆ιόνυσος [Χ 1996] 
 -Ο αλητισµός στην ελληνική πεζογραφία [Ε 1997] 
 -Τέχνη και λογοτέχνες σε περίοδο κρίσης (1941-’44) [Χ 1997] 

-∆ιανοούµενοι και καλλιτέχνες ως ήρωες στην πεζογραφία [Ε 2000] 
 -Αναθεωρήσεις στην ελληνική πεζογραφία (γενιά του ’30) [Χ 2000] 
 -Αναθεωρήσεις στην ελληνική πεζογραφία (1945 και εξής) [Ε 2001] 
 -Το νησί στην ελληνική λογοτεχνία [Ε 2002] 

-Αρχαίοι µύθοι στη µεταπολεµική λογοτεχνία [Ε 2003] 
-∆ιαβάζοντας τον Κοσµά Πολίτη [Χ 2004] 
-Το ταξίδι στην ελληνική λογοτεχνία του 20ού αι. [Ε 2004] 
-Εκδίδοντας ένα περιοδικό (=εργαστήριο κριτικής) [Ε 2006, Ε 2007, Χ 2008] 
-Σεµινάριο δηµιουργικής γραφής [Χ 2009, Χ 2010, Ε 2012, Χ 2012, Χ 2013, 
Χ 2014, Χ 2015, Χ 2017, Ε 2019, Ε 2020] 
-Περί ύφους (εργαστήριο) [Ε 2011, Ε 2013, Ε 2015, Ε 2018] 
 

Μεταπτυχιακά σεµινάρια 

  
 -Το πορτρέτο του καλλιτέχνη στην ελληνική πεζογραφία [Χ 1998] 

-Τα λογοτεχνικά περιοδικά κατά την περίοδο του εµφυλίου [Χ 2001] 
-Η εικόνα του εχθρού (Γερµανού, Ιταλού, Τούρκου) στη µεταπολεµική 
λογοτεχνία [Χ 2003] 

 -Θέµατα, µοτίβα, αναφορές στη λογοτεχνία 1948-1952 [Ε 2005] 
 -Η Μέλπω Αξιώτη και η γυναικεία λογοτεχνία 1930-1960 [Ε 2006] 
 -Συµβολισµός, αισθητισµός, παρακµή [Χ 2006] 
 -Λογοτεχνικές αναθεωρήσεις [Ε 2008] 
 -Χρήσεις της αρχαιότητας στον 20ό αιώνα [Ε 2009] 
 -Ο Ιησούς, µυθιστορηµατικός ήρωας [Ε 2010] 
 -Το θρησκευτικό συναίσθηµα στην ελληνική λογοτεχνία [Χ 2011] 
 -Η Πηνελόπη στον σύγχρονο κόσµο [Ε 2014] 
 -Λογοτεχνικές αναθεωρήσεις [Ε 2017] 
 -Μυθικές ηρωίδες κατά το β΄ φεµινιστικό κύµα [Χ 2018] 
 -Το ύφος στη νεοελληνική πεζογραφία [Χ 2020] 
 -∆ιόρθωση, επιµέλεια, έκδοση κειµένου [Χ 2021] 
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   ∆ιδακτορικές διατριβές 
Επόπτρια στις διατριβές 

1. Κέλη ∆ασκαλά, Η γενιά του 1940 και η επιστροφή στη λυρική πεζογραφία: 
υποστηρίχθηκε τον ∆εκ. 2006. 

2. Μαρία Καλλίτση, Η εικόνα του Γερµανού στη µεταπολεµική λογοτεχνία: 

υποστηρίχθηκε τον Νοεµ. 2007. 
 
Υπό εκπόνηση: 

- Μαργαρίτα Τσάµη, «Ο Κ. Χατζόπουλος και ο Πύργος του ακροπόταµου: 
εκδοτικά, αισθητικά και ιδεολογικά ζητήµατα» 
- Πασχάλης Ευθυµίου, «Αναπαραστάσεις του φύλου και της σεξουαλικότητας 
στην πεζογραφία της δεκαετίας του ’60» 
- Ειρηάνα Ρουσογιαννάκη, «Η Εκάτη του Κοσµά Πολίτη µέσα στο δίκτυο των 
λόγων της εποχής της. Πολιτισµικές αφηγήσεις, συµβολικές αναπαραστάσεις 
και ιδεολογικές συντεταγµένες» 
- Ελένη Αγγελοπούλου, «Ο Σωτήρης Πατατζής και το έργο του: Ιδεολογία και 
Αισθητική» [σε αναστολή] 
- Φώτης ∆ούσος, «Στο εργαστήρι του συγγραφέα: Τεχνικές προσέλκυσης του 
αναγνωστικού ενδιαφέροντος στη νεοελληνική πεζογραφία (1880-1980)» 

 
Μέλος της τριµελούς επιτροπής στις διατριβές: 

- Ιωάννα Καρέλλη, «Τα γυναικεία πρόσωπα στο τραγούδι του Μάνου Χατζιδάκι και 
του Νίκου Γκάτσου» (Ιούν. 2022) 
 
Μέλος της τριµελούς επιτροπής στις υπό εκπόνηση διατριβές: 

- Ηρακλής Ψάλτης, «Θεοτοκάς και χριστιανισµός: Η συνάντηση του πεζογράφου και 
στοχαστή µε την Ορθόδοξη Εκκλησία» 
- Γρ. Βοσκάκης, «Συλλογικές αφηγήσεις και κοινωνικές νοηµατοδοτήσεις στη 
µεγάλη οθόνη: Παρουσίαση της εκπαίδευσης και αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών 
στον ελληνικό κινηµατογράφο της περιόδου 1949-1981» 
- Χρυσούλα Ηλιάδου, «Η γυναικεία παρουσία στο ελληνικό µυθιστόρηµα της 
δεκαετίας του 1980». 
- Άννα Μπουκόρου, «Οι µυθοπλαστικοί χαρακτήρες στο πεζογραφικό έργο της 
Γαλάτειας Καζαντζάκη: αφηγηµατολογικές και φεµινιστικές προσεγγίσεις» 
(Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας). 
 
Μέλος της επταµελούς επιτροπής 

στην εξέταση των διατριβών των Μανόλη Κουκουράκη, Αρετής Βασιλείου, Αντώνη 
Καρτσάκη, Ολυµπίας Ταχοπούλου, Βασιλικής Παπανικολάου, Ben Petre, Ιάκωβου 
Ανυφαντάκη (Πάντειο), Νίκου Καγγελάρη (ΕΚΠΑ). 
 
 
   Εκδόσεις µε φοιτητές 
Ηλεκτρονικό περιοδικό µε τους φοιτητές 

- Επί τρία εξάµηνα, οι βιβλιοκριτικές των φοιτητών που προέκυψαν από το σεµινάριο 
«Εκδίδοντας ένα περιοδικό» αναρτήθηκαν στο Blog: foitorio.blogspot.com   
- ∆ηµοσίευση των διηγηµάτων που προκύπτουν από τα σεµινάρια δηµιουργικής 
γραφής: Φοιτητογραφία: www.philology.uoc.gr/ref/foititografia/  
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- Ηλεκτρονική έκδοση των σεµιναριακών εργασίων δηµιουργικής γραφής των ετών 
2019 και 2020: Θα µου πεις την ιστορία σου;Ινηλατώντας το οικογενειακό παρελθόν, 
Ρέθυµνο, ∆εκ. 2020: https://www.phl.uoc.gr/ekdoseis/ekdoseisKG.php  
 
 
 

Οργάνωση συνεδρίων 
 
- Γραµµατέας της Οργανωτικής Επιτροπής του Β΄ συνεδρίου των Ευρωπαίων 
Νεοελληνιστών, Ρέθυµνο, Μάιος 2002. 
- Επιστηµονική ηµερίδα Παντελής Πρεβελάκης, Τιµητικές εκδηλώσεις, Είκοσι χρόνια 

από τον θάνατό του, Ρέθυµνο, 13.5.2006 
- Συνέδριο προς τιµήν του οµότιµου καθηγητή Σ. Ν. Φιλιππίδη, 22-23.2.2008  
- Ηµερίδα µεταπτυχιακών σπουδών Α΄ κύκλου, 11.10.2008: «Αναθεωρήσεις 
λογοτεχνικών κειµένων». 
- Β΄ Συνάντηση ΠΜΣ: 31.10.2009: «Χρήσεις της αρχαιότητας στον 20ό αιώνα». 
- Ηµερίδα για το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος Φιλολογίας: «Φοιτητές και 
διδάσκοντες συζητάµε για το Πρόγραµµα Σπουδών», Ρέθυµνο, 9.5.2009. 
- Ευρωπαϊκό συνέδριο στη µνήµη του Αλέξανδρου Αργυρίου: «Για µια ιστορία της 
ελληνικής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα. Προτάσεις ανασυγκρότησης: θέµατα και 
ρεύµατα», Ρέθυµνο 20-22.5.2011, σε συνεργασία µε το Μουσείο Μπενάκη 
- Ηµερίδα: Κωνσταντίνος Χρηστοµάνος: Αισθητισµός και πρωτοπορία. 100 χρόνια 
µετά. Ρέθυµνο, 9 ∆εκ. 2011 
- Ηµερίδα: Γαλάτεια Καζαντζάκη, Μια πρόκληση στα ελληνικά γράµµατα. 50 χρόνια 
από τον θάνατό της. Ρέθυµνο, 1.12.2012 
- ∆ιεθνές συνέδριο στη µνήµη του Στυλιανού Αλεξίου, «Ελληνική λογοτεχνία», 
Ηράκλειο-Ρέθυµνο, 14-16.11.2014 
- Ηµερίδα στη µνήµη του Οδυσσέα Τσαγκαράκη, Ρέθυµνο, 27.11.2015 
- «Συνοµιλίες µε τον Φαβρίκιο: Η αντοχή της σκέψης και του λόγου  
του Γιώργου Θεοτοκά», Ναύπλιο, Οκτ. 2016 
- Αναγόρευση του Ορχάν Παµούκ σε επίτιµο διδάκτορα του Τµήµατος Φιλολογίας, 
Μάιος 2018. 
- Εσπερίδα προς τιµήν της Gail Holst-Warhaft, 24.10.2018 
 https://drive.google.com/open?id=1skOxIINsrOF43slV3LqkqbQU56fN-wUy  
- Μεταπολίτευση 1974-1981: Λογοτεχνία και πολιτισµική ιστορία, Ρέθυµνο, 15-17 
Νοεµ. 2019. 
- Συζητάµε για την εκπαίδευση: Προβλήµατα, προκλήσεις, προοπτικές, Ρέθυµνο 
29.11 - 1.12 2019 
- Αναγόρευση του Σταύρου Ζουµπουλάκη σε επίτιµο διδάκτορα του Τµήµατος 
Φιλολογίας, 3.12.2019. 
- Σκεφτόµαστε το ’21, Ρέθυµνο 24.3.2021 [διαδικτυακά] 
- Η τεχνητή νοηµοσύνη και η φιλοσοφία της: αναλύοντας το παρόν, ανιχνεύοντας το 
µέλλον, Ρέθυµνο 25.5.2021 [διαδικτυακά] 
- «Ιδού, γλυκέ Φιλόπατρι, της λύρας µου τα µέλη»: Η λογοτεχνία στην Επανάσταση 
και  στα πρώτα χρόνια του ελληνικού κράτους, Ρέθυµνο 19.11.2021 [διαδικτυακά] 
- ∆ιηµερίδα: 1922-2022: αναπαραστάσεις της Καταστροφής στον λόγο και στην τέχνη, 
Ρέθυµνο 9-10.11.2022 
 
 

Επιµέλεια τόµων 
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- Πολυφωνία. Φιλολογικά µελετήµατα αφιερωµένα στον Σ. Ν. Φιλιππίδη, Ηράκλειο 
(ΠΕΚ) 2009 (µαζί µε Α. Πολίτη και ∆. Πολυχρονάκη). 
- Για µια ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα. Προτάσεις 

ανασυγκρότησης: θέµατα και ρεύµατα, Ηράκλειο (ΠΕΚ και Μουσείο Μπενάκη) 2012 
(µαζί µε Α. Πολίτη και ∆. Τζιόβα). 
- Συζητάµε για την εκπαίδευση: Προβλήµατα, προκλήσεις, προοπτικές, Ρέθυµνο, 
Ιούνιος 2021 (µαζί µε την Ελένη Κατσαρού) 
http://www.phl.uoc.gr/ekdoseis/ekdoseisFilosofikis.php 
- Σκεφτόµαστε το ’21, Ρέθυµνο (Εκδόσεις της Φιλοσοφικής Σχολής), Οκτώβριος 
2021. 
- Συνοµιλίες µε τον Φαβρίκιο. Η αντοχή του λόγου και της σκέψης του Γιώργου 

Θεοτοκά, υπό έκδοση. 
 
Έκδοση του περ. της Φιλοσοφικής Σχολής Αριάδνη, τεύχη 25-26 (2020) και 27 
(2021). 
 
 

Ερευνητικό πρόγραµµα 
 
Το 2007-2008 ο ΕΛΚΕ χρηµατοδότησε το ερευνητικό µου πρόγραµµα «Εργογραφία-
βιβλιογραφία Γαλάτειας Καζαντζάκη». (Αναρτήθηκε στη συλλογή Καλλιρρόη, τµήµα 
της Ανέµης, στις 29.11.2012, και χρησιµοποιείται ευρέως.) 
 
 

Συµµετοχή σε συνέδρια 
 
1. ∆ιεθνές συµπόσιο ∆ηµήτρης Χατζής, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Γιάννενα, 10-12 
Απριλίου 1992. «Το έπος της πίστης και το δράµα της δυσπιστίας». 
 
2. Συµπόσιο Ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος ως λογοτέχνης, τεχνοκρίτης και 

θεωρητικός, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και ∆ήµος Αγρινίου, Αγρίνιο, 14-17 Μαΐου 
1993. «Η χαµένη νιότη του Κωνσταντίνου Χατζόπουλου. Κριτική και αυτοκριτική 
διάσταση στον Υπεράνθρωπο». 
 
3. Συνέδριο Κωνσταντίνος Θεοτόκης, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και περιοδικό Πόρφυρας, 
Κέρκυρα, 12-14 Νοεµβρίου 1993. «Η αισθητική της φρίκης και η επιθυµία της 
αρµονίας». 
 
4. Συνέδριο Ο Ιωάννης Κονδυλάκης και το έργο του, ∆ήµος Χανίων, Πανεπιστήµιο 
Ιωαννίνων και Σύνδεσµος φιλολόγων νοµού Χανίων, Χανιά, 2-3 Σεπτεµβρίου 1995. 
«Τροπές του ρεαλισµού. Οι Άθλιοι των Αθηνών του Κονδυλάκη και τα ευρωπαϊκά 
παραδείγµατα (Ζολά, Ουγκώ, Ντίκενς)». 
 
5. Ηµερίδα για τα δέκα χρόνια από τον θάνατο του Παντελή Πρεβελάκη, Ιστορική 
και λαογραφική εταιρεία Ρεθύµνης, Αρχεία, Βιβλιοθήκη Ρεθύµνης, Ρέθυµνο, 
22.3.1996. «Το Χρονικό µιας πολιτείας και ο λαϊκότροπος λόγος». 
 
6. Ζ΄ Επιστηµονική Συνάντηση Αφιερωµένη στην Ελένη Τσαντσάνογλου, Τµήµα 
Φιλολογίας Α.Π.Θ., 25-27 Απριλίου 1996. «Το όνειρο του ταξιδιού στα Ψάθινα 

καπέλα της Μαργαρίτας Λυµπεράκη». 
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7. Η΄ ∆ιεθνές Κρητολογικό Συνέδριο,  Ηράκλειο, 9-14 Σεπτεµβρίου 1996. «Η 
Γαλάτεια Καζαντζάκη και τα κρητικά της διηγήµατα». 
 
8. Συµπόσιο Καρυωτάκης και Καρυωτακισµός, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού 
Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας της Σχολής Μωραΐτη, Αθήνα, 31.1 - 1.2.1997. 
«Πορτρέτα του Καρυωτάκη». 
 
9. Γ΄ ∆ιεθνές Συµπόσιο Οι χρόνοι της ιστορίας. Για µια ιστορία της παιδικής ηλικίας 

και της νεότητας, Ιστορικό αρχείο ελληνικής νεολαίας και Κέντρο Νεοελληνικών 
Ερευνών - Ε.Ι.Ε., Αθήνα, 17-19 Απριλίου 1997. «Νεαροί καλλιτέχνες στην ελληνική 
πεζογραφία». 
 
10. ∆ιεθνής Συνάντηση Τοπική ιστορία και ζητήµατα ιστοριογραφίας, Εθνικό Ίδρυµα 
Ερευνών, Λευκάδα, 18-20 Σεπτεµβρίου 1997. «Ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης και οι 
διαταξικοί γάµοι». 
 
11. Επιστηµονικό διήµερο Νίκος Καζαντζάκης, σαράντα χρόνια από το θάνατό του, 
Πανεπιστήµιο Κρήτης, Σύνδεσµος φιλολόγων νοµού Χανίων, Εταιρεία φίλων Ν. 
Καζαντζάκη, Χανιά, 1-2 Νοεµβρίου 1997. «Ο Καζαντζάκης και ο αισθητισµός: έλξη 
και άπωση». 
 
12. Επιστηµονικό διήµερο Ο πόλεµος του 1897, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού 
Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα, 4-5 ∆εκεµβρίου 1997. «Ο ποιητής είν’ ο 
µεγάλος πατριώτης». 
 
13. ∆ιεθνές επιστηµονικό συνέδριο, Η τελευταία φάση του κρητικού ζητήµατος, 
Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ηράκλειο, 21-23 Αυγούστου 1998. «Η 
εµπειρία της νίκης και η µυθοποίηση της ήττας. Εικόνες του Τούρκου στο έργο του 
Καζαντζάκη». 
 
14. Α΄ Ευρωπαϊκό συνέδριο νεοελληνικών σπουδών, Ο ελληνικός κόσµος ανάµεσα 

στην Ανατολή και τη ∆ύση (1453-1981), Βερολίνο, 2-4 Οκτωβρίου 1998. «Το 1922 
και οι λογοτεχνικές αναθεωρήσεις». 
 
15. ∆ιεθνές επιστηµονικό συνέδριο Κρήτη και Ευρώπη: συγκρίσεις, συγκλίσεις και 

αποκλίσεις στη λογοτεχνία, Βαρβάροι, 30.6-2.7.2000: «Γαλάτεια Καζαντζάκη – Κarin 
Michaelis: η πολιτικοποίηση του πόνου». 
 
16. Θ΄ ∆ιεθνές Κρητολογικό συνέδριο, Άγιος Νικόλαος, Οκτ. 2001: «Ο Χριστός 
ξανασταυρώνεται στα χρόνια του Εµφυλίου». 
 
17. Β΄ ∆ιεθνές Συνέδριο για τον Αλέξανδρο Παπαδιαµάντη, Αθήνα, 1-5 Νοέµ. 2001 
(Εταιρεία Παπαδιαµαντικών σπουδών): «Η εικόνα του Τούρκου: ανάµεσα στον 
πατριωτισµό και στη θρησκευτικότητα». 
 
18. Η πρόσληψη της αρχαιότητας στο βυζαντινό και νεοελληνικό µυθιστόρηµα, 
Ρέθυµνο, Νοέµ. 2001: «Η διαχείριση της αρχαιότητας κατά τον εµφύλιο πόλεµο και 
τα όρια µιας ανατροπής (Κ. Βάρναλης, Το ηµερολόγιο της Πηνελόπης)». 
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19. From Local History to the Global Individual: changing Themes in Modern Greek 

Fiction 1974-2000, Οξφόρδη, Ιαν. 2002: «The Portrait of the Artist in the Late 20th 
Century». 
 
20. ∆ηµήτρης Χατζής. Ηµερίδα του Συλλόγου φιλολόγων νοµού Ρεθύµνης, Μάρτιος 
2002: «Το παράξενο φονικό της Ιζαµπέλας Μόλναρ». 
 
21. «∆ιότι δεν συνεµορφώθην…» Ο πολιτισµός στα χρόνια της δικτατορίας. Τοµές και 

συνέχεια, Εταιρεία πολιτικού προβληµατισµού Νίκος Πουλαντζάς, Αθήνα, 19-21 
Απρ. 2002: «Αναγνώσεις στη Μεταπολίτευση». 
 
22. Β΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών: Η Ελλάδα των νησιών από τη 

Φραγκοκρατία ως σήµερα, Ρέθυµνο, 10-12 Μαΐου 2002: «Το νησί: µια ευτοπία στη 
λογοτεχνία της Κατοχής». 
 
23. ∆ιεθνές συνέδριο Νησιωτισµός-νησιωτοσύνη. Ένα σύνθετο αρχετυπικό µόρφωµα, 
Ρόδος, 6-8 ∆εκ. 2002: «Καλλιτέχνες στα νησιά της ελληνικής λογοτεχνίας». 
 
24. Η λογοτεχνία στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, Ηµερίδα του Συνδέσµου Φιλολόγων 
Νοµού Χανίων, Χανιά 31.1.2003: «Εµπρός στο δρόµο που χάραξε ο Πότερ!». 
 
25. Συµπόσιο 90 χρόνια από την Ένωση της Κρήτης µε την ελεύθερη Ελλάδα, Ιστορική 
και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύµνου και Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών 
«Ελευθέριος Βενιζέλος», Ρέθυµνο, 5-7.12.2003. 
«Π. Πρεβελάκη, ο Κρητικός: η εποχή της ιστορίας και η εποχή της συγγραφής» 
 
26. ∆ιεθνές συνέδριο Νίκος Καζαντζάκης, το έργο και η πρόσληψή του, Πανεπιστήµιο 
Κρήτης και Πολιτιστική Ολυµπιάδα, Ρέθυµνο, 23-25 Απρ. 2004: «‘‘Ελληνοµάρες, 
παλαβοµάρες’’: ένας διεθνιστής µέσα στην Κατοχή». 
 
27. Ηµερίδα Η ποιήτρια Βικτωρία Θεοδώρου και το έργο της, Χανιά, 12.5.2004: «Ένα 
σπίτι κοντά στη θάλασσα: στο µεταίχµιο ελευθερίας και δέσµευσης». 
 
28. Συµπόσιο Η σάτιρα και το χιούµορ στην ελληνική λογοτεχνία, Άγιος Νικόλαος, 24-
26.9.2004: «Ο Θεοτοκάς και το πνεύµα της κωµωδίας µέσα στην Κατοχή». 
 
29. Ηµερίδα Ο Σκαλκώτας και η εποχή του, Χανιά, 23.10.2004: «Από την Eroica (του 
Κοσµά Πολίτη) στην Απασιονάτα (της Μόνας Μητροπούλου): Η µουσική της 
αφήγησης». 
 
30. Ηµερίδα Τα αρχαία ελληνικά στην ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί 

και εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις, Ρέθυµνο, 4.4.2005: «Μορφές του Οδυσσέα 
στον 20ό αιώνα: ο Οδυσσέας του Ρίτσου». 
 
31. Συµπόσιο Σύγχρονοι µηχανισµοί βίας και καταπίεσης, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών 
Σχολής Μωραΐτη, 15-17 Απρ. 2005: «Τούτη η εποχή του εµφυλίου σπαραγµού δεν 

είναι εποχή για ποίηση και άλλα παρόµοια: η σκοπιµότητα της λογοτεχνίας στην 
εποχή της εµφύλιας βίας». 
 
32. Συνέδριο Γιώργος Θεοτοκάς, 100 χρόνια από τη γέννησή του: ένα Ελεύθερο 

Πνεύµα, µεταξύ λογοτεχνίας και πολιτικής, Αθήνα, 7-8 Οκτ. 2005:  
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«Κατασκευάζοντας την έµπνευση» (συµµετοχή στο στρογγυλό τραπέζι «Το 
µυθιστόρηµα ως σχέδιο»). 
 
33. Επιστηµονική ηµερίδα Παντελής Πρεβελάκης, Τιµητικές εκδηλώσεις, Είκοσι 

χρόνια από τον θάνατό του, Ρέθυµνο, 13.5.2006: 
«“Έχω κι εγώ ένα Ρέθυµνο µικρό, εκατό χρόνια που το στερούµαι”: µια συνοµιλία 
του Πρεβελάκη µε τη Μέλπω Αξιώτη». 
 
34. Συνέδριο Η Κρήτη στην ταραγµένη δεκαετία 1940-1950, Χανιά (ΙΛΑΕΚ), 26-
27.5.2006: 
«Ο Πρεβελάκης και Ο Κρητικός: οι αγωνίες ενός ισορροπιστή». 
 
35. Γ΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών: Ο ελληνικός κόσµος ανάµεσα 

στην εποχή του ∆ιαφωτισµού και στον 20ό αιώνα, Βουκουρέστι, 2-4.6.2006: 
«Ο χαµσουνικός πυρετός και οι υποτροπές του». 
 
36. Ι΄ Κρητολογικό συνέδριο, Χανιά, 1-8.10.2006: 
«Ο Καζαντζάκης και οι Πηνελόπες». 
 
37. Χαµηλές φωνές, Εταιρεία Σπουδών και νεοελληνικού πολιτισµού, 1-3 ∆εκ. 2006: 
«Παίζοντας µε σουρντίνα στον µεσοπόλεµο. Ο Χάµσουν και οι αντιφωνητές του: 
Βουσβούνης, Στρατής ∆ούκας, Σκαρίµπας». 
 
38. ∆ιεθνές συνέδριο Νίκος Καζαντζάκης 2007, 50 χρόνια µετά, Πανεπιστήµιο 
Κρήτης, 18.5-21.5.2007: «Ο Καζαντζάκης γνωστικός». [Η ίδια ανακοίνωση έγινε στο 
Τριήµερο λόγου και τέχνης του Αγίου Νικολάου, 12.10.2007 και σε Ηµερίδα για το 
έργο του Καζαντζάκη στο Στρασβούργο, 27.10.2007]. 
 
39. ∆ιεθνές συνέδριο Περί συναισθηµάτων: ιστορία, πολιτικές, αναπαραστάσεις, 
Αθήνα 18.5-20.5.2007:  «Από τον Βαλεντίνο στον Υάκινθο και πάρα πέρα: 
εφευρίσκοντας τη θρησκεία του έρωτα». 
 
40. Ηµερίδα Νίκος Καζαντζάκης, Κέντρο Κρητικής λογοτεχνίας, 14.10.2007: «Ένας 
Χριστός µανιχαίος». Η ίδια οµιλία, µε τίτλο «Ο Τελευταίος πειρασµός στο φως της 
Γνώσης», επαναλήφθηκε στην Ηµερίδα Ο Τελευταίος πειρασµός και οι 

«µεταµορφώσεις» του, Ελληνοαµερικανική Ένωση, Αθήνα 6.12.2008. 
 
41. Επιστηµονικό συµπόσιο Μυστικισµός και τέχνη· από τον θεοσοφισµό του 1900 στη 

«νέα εποχή»: εξάρσεις και επιβιώσεις, Εταιρεία Σπουδών, Αθήνα 7-8.12.2007: «Θεοί 
και δαίµονες στην ορθολογική δεκαετία του ’30». 
 
42. ∆ιηµερίδα προς τιµήν του οµότιµου καθηγητή Σ. Ν. Φιλιππίδη, Ρέθυµνο, 22-
23.2.2008: «Ο µυστικός Τερζάκης: θεολογικές αγωνίες και σκοπιµότητες». 
 
43. «Η ελληνική νεολαία στον 20ό αιώνα. Πολιτικές διαδροµές, κοινωνικές 
πρακτικές και πολιτιστικές εκφράσεις», ΑΣΚΙ, Αθήνα, 26-29.3.2008: «Μιχαήλ ή 
Κοσµάς: Μυθιστορηµατική νεότητα στα χρόνια της Κατοχής». 
 
44. «Μ. Καραγάτσης: Ιδεολογία και Ποιητική», Μουσείο Μπενάκη, 4-5.4.2008: «Ο 
Καραγάτσης και οι θεολογικές του χίµαιρες». 
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45. «Ο ∆ηµήτριος Βικέλας και η Βικελαία ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου (1908-
2008)», Ηράκλειο, 17-18.10.2008: «∆ηµήτριος Βικέλας ο ορθολογιστής» 
 
46. Γ΄ Πανελλήνιο Θεατρολογικό Συνέδριο αφιερωµένο στον Θόδωρο 
Χατζηπανταζή, Ρέθυµνο, 23-26.10.2008: «Θωµάς ο ∆ίψυχος ο Απόκρυφος. Ο 
Τερζάκης και η ανταρσία της Γνώσης» 
 
47. «Σε αναζήτηση ενός ελληνικού λογοτεχνικού κανόνα», Εταιρεία Σπουδών, 
Αθήνα, 6.11.2008: «Αισθητική ή ιστορία; Το ελληνικό πανεπιστήµιο ενώπιον του 
κανόνα». 
 
48. «Η νεοελληνική λογοτεχνία στον µεσοπόλεµο. Ιστορική και φιλολογική 
προσέγγιση», Πύργος, 14-16 Μαΐου 2010: «Ο Μεφιστοφελής στους µενεξέδες. 
Παρατηρήσεις στην Eroica του Κοσµά Πολίτη». 
 
49. ∆΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών: «Πίστη, απιστία και Γνώση. 
Θρησκευτικές κλίσεις στη λογοτεχνία των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα», 
Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010. 
 
50. «Αλέξανδρος Αργυρίου: Μνήµης και λήθης σηµαντικά 1940-1950», Εταιρεία 
Σπουδών, Αθήνα, 25.11.2010. 
 
51. «Ο Ιησούς Χριστός σε µιαν άθεη εποχή (1920-1940), Για µια ιστορία της 

ελληνικής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα. Προτάσεις ανασυγκρότησης: θέµατα και 

ρεύµατα, Συνέδριο στη µνήµη του Αλ. Αργυρίου, Ρέθυµνο, 20-22. 5. 2011. 
 
52. «Η Χαµένη άνοιξη και η αποθέωση της νεανικότητας», Στρατής Τσίρκας: Η 

σφραγίδα του καλλιτέχνη. 100 χρόνια από τη γέννησή του, Εταιρεία Σπουδών και 
Εταιρεία Θεατρικής Ανάπτυξης Λεµεσού, Κύπρος, 7-8.10.2011. 
- Η ίδια οµιλία, στο συµπόσιο «Ο Τσίρκας στον κόσµο των ιδεών», Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών (Megaron Plus), 8.12.2011. 
 
53. «Η λογοτεχνική δεκαετία του ’60 και η ιδιόρρυθµη θεολογία της», ΙΓ΄ ∆ιεθνής 
Επιστηµονική Συνάντηση του Τοµέα ΜΝΕΣ, αφιερωµένη στη µνήµη του Παν. 
Μουλλά, Θεσσαλονίκη, 3-6 Νοε. 2011. 
  
54. «Έρωτας στις αµυγδαλιές. Η Κερένια κούκλα και οι συµβολισµοί της», Ηµερίδα 
Κωνσταντίνος Χρηστοµάνος: Αισθητισµός και πρωτοπορία. 100 χρόνια µετά. 
Ρέθυµνο, 9 ∆εκ. 2011. 
 

55. “Liebesgeschichten wärend der Okkupation. Theotokas versus Vercors” 
(«Κατοχικοί έρωτες στη λογοτεχνία: Θεοτοκάς έναντι Βερκόρ»), Καλλιέργεια της 

µνήµης και πολιτική διαχείριση της ιστορίας της ελληνικής Κατοχής (1941-44). 

Ελληνογερµανική µνήµη στη δηµόσια σφαίρα, τη λογοτεχνία και τον κινηµατογράφο 
(Πλήρης γερµανικός τίτλος: "Erinnerungskultur und Geschichtspolitik der 
Okkupation Griechenlands (1941-44). Deutsch-griechisches Gedächtnis in Medien 
und Literatur"). Μόναχο, 19-21 Ιουλίου 2012.  
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56. «Ρούφος, Κοτζιάς, Κάσδαγλης: γράφοντας, αναθεωρώντας, αναψηλαφώντας την 
ιστορία της νίκης στον Εµφύλιο», Πόλεµος, Κατοχή, Αντίσταση, Εµφύλιος. Η δεκαετία 

του 1940 και η µακρά σκιά της. Συνέδριο Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, προς τιµήν του Χάγκεν Φλάισερ (Νοέµ. 2012). 
 
57. «Πινελιές για ένα πορτρέτο της Γαλάτειας», Γαλάτεια Καζαντζάκη, Μια πρόκληση 

στα ελληνικά γράµµατα. 50 χρόνια από τον θάνατό της, Ρέθυµνο, 1.12.2012. 
(Επαναλήφθηκε στο Ηράκλειο, ΙΜΚ, 6.4.2013). 
 
58. «Ο Καραγάτσης και οι ερωτικές του προκλήσεις: από το µεσοπολεµικό “πάθος” 
στη µεταπολεµική “αγάπη”», Λογοτεχνικές διαδροµές: ιστορία – θεωρία – κριτική. 

Μνήµη Βαγγέλη Αθανασόπουλου, ΕΚΠΑ 17-19.1.2013. 
 
59. «Ο Χριστός στα χιόνια (Παπαδιαµαντικό)», Ζητήµατα νεοελληνικής φιλολογίας: 

Μετρικά, υφολογικά, κριτικά, µεταφραστικά Μνήµη Ξενοφώντα Α., Θεσσαλονίκη, 27-
30.3.2014. 

 
60. «Μέλπω Αξιώτη, Ρεπυµπλίκ - Βαστίλλη: εικασίες για µια ηµιτελή δηµιουργία», 
Ηµερίδα για τη Μέλπω Αξιώτη, Γαλλική Σχολή, Αθήνα, 25.9.2014. 
 

61. «Έρως-νάρκισσος, έρως θείος: όψεις του έρωτα στο έργο του Παπαδιαµάντη», 
διεθνές συνέδριο Ελληνική λογοτεχνία. Μνήµη Στυλιανού Αλεξίου, Ηράκλειο-Ρέθυµνο, 
Νοέµβριος 2014.  
 
62. «Οι συνέπειες της παµπάλαιας ιστορίας: ο Γ. Βιζυηνός και ο συµβολισµός της 
Πτώσης», ∆ιεθνές συνέδριο Ταυτότητες: γλώσσα και λογοτεχνία, Τµήµα Ελληνικής 
Φιλολογίας ∆ΠΘ, Κοµοτηνή, Οκτώβριος 2015. 
 
63. “We all are Greeks” – Philhellenism and European Identity. ∆ιεθνές συνέδριο, 
Λευκωσία, 13-15 Νοεµ. 2015 (προεδρία σε µια συνεδρία). 
 
64. «Για την ανάκτηση του χαµένου παράδεισου: προβληµατισµοί του Θεοτοκά 
µπροστά στον µεταπολεµικό µηδενισµό», Συνοµιλίες µε τον Φαβρίκιο. Η αντοχή του 

λόγου και της σκέψης του Γιώργου Θεοτοκά, Ναύπλιο, 22-23 Οκτ. 2016. 
 
65. «Τα µανουσάκια του Παπαδιαµάντη. ∆ιαβάζοντας το αριστουργηµατικό 
“Ολόγυρα στη λίµνη”». ∆ιασταυρώσεις και συνοµιλίες µε το έργο του Στυλιανού 

Αλεξίου. Ζητήµατα Ελληνικής Φιλολογίας και Ανθρωπιστικών Επιστηµών, ∆ΠΘ, 4-6 
Νοέµ. 2016. 
 
66. «Για τα µάτια του Βενιζέλου», συµµετοχή στο στρογγυλό τραπέζι «Οι 
αναπαραστάσεις του Βενιζέλου στη λογοτεχνία», στο πλαίσιο του συνεδρίου Η 

πολιτική κληρονοµιά του Ελευθερίου Βενιζέλου. Συνέχειες και ασυνέχειες, Αθήνα, 24-
26 Νοεµ. 2016, αίθουσα Γερουσίας, Βουλή των Ελλήνων.  
https://www.youtube.com/watch?v=-pNgDm9tdD8&t=3737s  
 
67. «Από τον Οδυσσέα στον καπετάν Νέµο. Μετακινήσεις µιας εξόριστης στον 20ό 
αιώνα (για τους Φιλέλληνες της Μιµίκας Κρανάκη)», Περάσµατα, µεταβάσεις, 

διελεύσεις: όψεις µιας λογοτεχνίας εν κινήσει, µνήµη του ∆. Ν. Μαρωνίτη, ΑΠΘ, 1-4 
Μαρτίου 2017. 
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68. «Ρεαλιστικές και συµβολικές δοµές Στου Χατζηφράγκου του Κοσµά Πολίτη», Μα 

τι γυρεύουν οι ψυχές µας ταξιδεύοντας; Αναζητήσεις και αγωνίες των ελλήνων 

λογοτεχνών του µεσοπολέµου, συνέδριο προς τιµήν του Πήτερ Μάκριτζ, Καλαµάτα, 
18-19 Μαΐου 2017. 
 
69. «Έρωτες στην αριστερή λογοτεχνία του µεταπολέµου», Θέµατα Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας του 20ού αιώνα. ∆ιεθνές επιστηµονικό συµπόσιο προς τιµήν της Έρης 
Σταυροπούλου, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 14-16 ∆εκ. 2017.  
 
70. «Η κρίση του κοινοβουλευτισµού στην ελληνική λογοτεχνία του µεσοπολέµου». 
ΣΤ΄ Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών: Ο ελληνικός 

κόσµος σε περιόδους κρίσης και ανάκαµψης, 1204-2018 / The Greek World in Periods 

of Crisis and Recovery, 1204-2018, Lund, 4-8.10.2018. 
 
71. «Απηχήσεις του πρώιµου Ντ’ Αννούντσιο στη νεοελληνική πεζογραφία». 
Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών, Η ελληνική λογοτεχνία του 20ού αιώνα. Μια 

ευρωπαϊκή περίπτωση, Ρώµη, 22-24 Νοεµβρίου 2018. 
 
72. «Ο Φάνης Κακριδής και η “Κυρά-Πηνελόπη µε την ηλακάτη”», Ηµερίδα στη 
µνήµη του Φάνη Κακριδή, Χανιά (ΚΕΚΡΗΛΟ) 14.10.2019. 
 
73. «“Γρήγορα φθείρονται οι γενιές στις µέρες µας”: χρήσεις της νεολαίας στη 
Μεταπολίτευση». Μεταπολίτευση 1974-1981: Λογοτεχνία και πολιτισµική ιστορία, 
Ρέθυµνο, 15-17 Νοεµ. 2019. 
 
74. Εισαγωγή στο Συζητάµε για την εκπαίδευση: Προβλήµατα, προκλήσεις, 

προοπτικές, Ρέθυµνο 29.11 – 1.12 2019 

75. «“Η Επανάστασις µας εξεσκούριασεν ολίγον”: περί έρωτος εικόνες και ιδέες στη 
λογοτεχνία του νεοσύστατου κράτους». «Ιδού, γλυκέ Φιλόπατρι, της λύρας µου τα 

µέλη»: Η λογοτεχνία στην Επανάσταση και  στα πρώτα χρόνια του ελληνικού κράτους, 
19.11.2021 (διαδικτυακά) 

76. «Μανώλης και Ενταβιέ: διπλή αφήγηση µιας ιστορίας αγάπης στα βάθη της 
Μικράς Ασίας κατά τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο»: Ο πολιτισµικός πλούτος των 

Μικρασιατών, ∆ήµος Ιωαννίνων, 17-19.6.2022 
 
77. «Ελληνοτουρκικά ειδύλλια στη λογοτεχνία για τη Μικρά Ασία: πόθοι, έρωτες, 
ακόµα και γάµοι» 1922-2022: αναπαραστάσεις της Καταστροφής στον λόγο και στην 

τέχνη, Ρέθυµνο 9-10.11.2022 
 
78. «Κήποι της αµαρτίας στην ελληνική πεζογραφία»: “…και Θεός ην ο Λόγος”. Η 

διασταύρωση της θρησκείας µε τη λογοτεχνία, Τµήµα Φιλολογίας, Ιωάννινα, 18-19 
Νοεµ. 2022. 
 
79. «Το πολυεργαλείο ∆ηµιουργική γραφή», Επιστηµονική Ηµερίδα του Τοµέα 
ΝΕΣΣ (Τµήµα Φιλολογίας, ΑΠΘ), Η Νεοελληνική Φιλολογία και οι προκλήσεις του 

παρόντος και του µέλλοντος 
Προγραµµατισµένες συµµετοχές σε συνέδρια 
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- 7ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών (Βιέννη, 11-14 Σεπτεµβρίου 2023) 
Προσεγγίσεις και εστιάσεις στον Νέο Ελληνισµό: κείµενα, εικόνες, αντικείµενα, 
ιστορίες 
- «Η γυναικεία µορφή στη ζωή και στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη», Μουσείο 
Νίκου Καζαντζάκη, Ηράκλειο 20-22.10.2023 
  
 

Οµιλίες (επιλογή) 
 
1. «Ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης και η κοινωνική αξία της τέχνης», Εταιρεία Μελέτης 
Νέου Ελληνισµού, Αθήνα 9 Απρ. 1997.  
 
2. «Σοσιαλισµός και λογοτεχνία στην Ελλάδα των αρχών του 20ού αι.», Εθνικό 
Ίδρυµα Ερευνών, Αθήνα 25 Νοεµ.1997. 
 
3. «‘‘Με κοµµένα τα µαλλιά’’. Η Γαλάτεια Καζαντζάκη και η γυναικεία 
χειραφέτηση», Λύκειο Ελληνίδων, Ηράκλειο, 6 Απρ. 1998. 
 
4. «Πώς γεννιέται ένας συγγραφέας (µικρή ιστορία διαµόρφωσης)», Σύνδεσµος 
Φιλολόγων νοµού Ρεθύµνου, Ρέθυµνο, 20 Φεβρ. 1998. 
 
5. «Το Bildungsroman από τον Πλάτωνα Ροδοκανάκη έως τον Μένη Κουµανταρέα», 
Οµιλία στους διδάσκοντες και στους φοιτητές του Πανεπιστηµίου της Κοπεγχάγης, 
Κοπεγχάγη, Απρίλιος 1999.  
 
6. «Η ανδρεία της ευαισθησίας. Ο πόλεµος του ’40 στην ελληνική λογοτεχνία», 
Ανοιχτό Πανεπιστήµιο της Ιεράπετρας, 28 Οκτωβρίου 1999. 
 
7. «Ο αµφίσηµος Παπαδιαµάντης», Σύγχρονοι Έλληνες συγγραφείς και 

Παπαδιαµάντης, εκδήλωση του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, Αθήνα, Σεπτ. 2001. 
 
8. «Συνηγορία του διηγήµατος, µετ’ εµποδίων», ∆ιήγηµα: είδος υπό εξαφάνιση ή οι 

απαρχές µιας νέας πορείας; Η σύγχρονη ελληνική και ευρωπαϊκή εµπειρία, εκδήλωση 
του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, Αθήνα 15.4.2002. 
 
9. «Κρήτη, η σηµασία των ορέων», Γυναίκες συγγραφείς και κρητικός πολιτισµός, 
Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας, Βαρβάροι, 17.6.2002. 
 
10. «Πηνελόπες στον 20ό αιώνα», Οµιλία για την ηµέρα της γυναίκας, Ωδείο 
Ρεθύµνου, 12.3.2003, και Βικελαία Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο, 18.6.2003. 
 
11. «Το ταξίδι στην ελληνική λογοτεχνία του 20ού αιώνα», Οµιλία κατά την απονοµή 
του βραβείου Παρλαµά, Ηράκλειο, 26.3.2003, και Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Αθήνα 
8.4.2003. 
 
12. «Μορφές του Οδυσσέα στον 20ό αιώνα», Βικελαία Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο, 
20.6.2003. 
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13. «Η µουσόληπτη οικογένεια Αλεξίου», Οµιλία στο χωριό Κράσι, 27.7.2003, κατά 
την αποκάλυψη των αγαλµάτων της Γαλάτειας Καζαντζάκη, της Έλλης Αλεξίου και 
του Λευτέρη Αλεξίου. 
 
Αντ. Καρτσάκης, Το λογοτεχνικό Ηράκλειο του µεσοπολέµου, Ηράκλειο 2013, σ. 124, σηµ. 139. 
 
14. «Ο Καβάφης και οι καλλιτέχνες: η διακριτική γοητεία του υπαινιγµού», Οµιλία 
στον Άγιο Νικόλαο (Λασιθίου), στο πλαίσιο του Τριηµέρου λόγου και τέχνης, 26.9. 
2003, και στη Βικελαία Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο, 8.10.2003. 
 
15. «Από την καλλιτεχνική πανστρατιά στην αποστράτευση. Η λογοτεχνία στον 
πόλεµο και στην Κατοχή», Ιεράπετρα, 27.10.2004. Οµιλία στην εκδήλωση του ∆ήµου 
για την 28η Οκτωβρίου. 
 
16. «Γυναίκες συγγραφείς 1940-1950: Το ταξίδι της ελευθερίας», Χανιά, 7.3.2005, 
Νοµαρχιακή Επιτροπή Ισότητας και Πνευµατικό Κέντρο Χανίων στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων «Γυναίκες και πνευµατική δηµιουργία». Η ίδια οµιλία επαναλήφθηκε 
στο Ρέθυµνο, 8.3.2005, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Πρυτανείας του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης για την ηµέρα της γυναίκας. 
 
17. «Künstlerdarstellungen in der Griechischen Prosa des 20. Jahrhunderts», Βιέννη, 
11.4.2005, Die Österreichische Gesellschaft für Neugriechische Studien und das 
Institut für Byzantinistik und Neograezistik der Universität Wien, στο πλαίσιο του 
προγράµµατος Erasmus-Socrates. 
 
18. «∆εν το ’ξερα πως ήµουν πλασµένος να ’ρθω µια µέρα πίσω στα σκονισµένα 

µονοπάτια : το ανεκπλήρωτο όνειρο του ταξιδιού και οι αµφισηµίες µιας 
επιστροφής», οµιλία για τον Μανόλη Αναγνωστάκη στο πλαίσιο στρογγυλής 
τράπεζας για το έργο του ποιητή, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα, 19.4.2005. 
Η ίδια οµιλία επαναλαµβάνεται στο Ρέθυµνο, 29.5.2005, στην εκδήλωση τιµής για 
τον Μανόλη Αναγνωστάκη, στο πλαίσιο του Εαρινού Πολιτιστικού Φεστιβάλ του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης. 
 
19. «Γυρίστε στο Βοριά τη ρότα του καραβιού. Τα ξάρτια αντέχουν: το θριαµβευτικό 
‘‘ταξίδι’’ της απελευθέρωσης και η πικρή ‘‘επιστροφή’’ (1943-1950)», Ιόνιο 
Πανεπιστήµιο και Αναγνωστική Εταιρεία, Κέρκυρα, 10.5.2005. 
 
20. “Die griechische Literatur wärend der Nazi-Besatzung: von der Reflektion zum 
Engagement”, Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού, Βερολίνο, 24.11.2005. 
 
21. “Kazantzakis le gnostique”, συµµετοχή στη στρογγυλή τράπεζα Hommage a 

Nikos Kazantzakis, Πανεπιστήµιο Marc Block, Στρασβούργο, 26.10.2007. 
 
22. «Τι εστίν αλήθεια κατά Τερζάκη», συµµετοχή στο Συµπόσιο στη µνήµη του 
Άγγελου Τερζάκη, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 23.11.2007. 
 
23. «Κατασκευάζοντας τον Έσπερο», Οµιλία στην Ηµερίδα της Ένωσης φιλολόγων 
Νοµού Ηρακλείου, Απρ. 2008. 
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24. «Ελληνικές αναγνώσεις και παραναγνώσεις στον “Οδυσσέα” του ∆άντη και του 
Τένισον», Οµιλία στην Ηµερίδα της Ένωσης φιλολόγων Νοµού Χανίων, 13 ∆εκ. 
2008. 
 
25. «Η λογοτεχνία στην Κατοχή», Αθήνα, Στοά του βιβλίου, 19.10.2009 
 
26. «Ο Ρίτσος, η Ελένη και η Μεγάλη Θεά», Άγιος Νικόλαος, Τριήµερο λόγου και 
τέχνης αφιερωµένο στον Γιάννη Ρίτσο, 23.10.2009. 
 
27. «Ο Έρως και η Ελλάδα», Λουξεµβούργο, 22.3.2010, καλεσµένη από την 
Ελληνική κοινότητα.  
[Στην οµιλία δόθηκαν επεισόδια της δύσκολης σχέσης ανάµεσα στην Ελλάδα και 
στον Έρωτα. Ο τίτλος αποτελεί παράφραση του διάσηµου Ο Έρως και η ∆ύση του 
Denis de Rougemont, επιθυµεί όµως να δηλώσει µια αντίθεση: στην Ελλάδα δεν 
υπήρξαν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ερωτικής λογοτεχνίας, όπως στη 
∆ύση. Το ερωτικό θέµα πάντα αντιµετωπιζόταν µε δυσπιστία. Ανήκει τάχα στη 
χαµηλή και όχι στην υψηλή τέχνη. Ο έρως σχεδόν βρίσκεται υπό διωγµόν στην 
εγχώρια παραγωγή, γίνεται όµως δεκτός όταν προέρχεται από το εξωτερικό. Ενίοτε 
βέβαια µετονοµάζεται: κάποια ευρωπαϊκά ερωτικά µυθιστορήµατα του µεσοπολέµου 
µετονοµάστηκαν σε κοινωνικά, προκειµένου να νοµιµοποιηθούν, και το σύγχρονό 
µας Μουσείο της αθωότητας του Ορχάν Παµούκ βαφτίζεται «αλληγορία». Ο Άγιος 
Βαλεντίνος της ∆ύσης έγινε στην Ελλάδα ένας σχεδόν ανερωτικός Υάκινθος ή ένα 
συµβατικό παντρεµένο ζευγάρι, ο Ακύλας και η Πρίσκιλλα… Η οµιλία κατέληξε µε 
την αναφορά στο µυθιστόρηµά µου Ο έρωτας στον καιρό της ειρωνείας, µε τις 
προφυλάξεις που έλαβε η συγγραφέας του και µε ορισµένες αντιδράσεις που 
συνάντησε]. 
 
28. «Ο πόλεµος του ’40 στη λογοτεχνία. Ελληνο-ιταλικές συγκρούσεις και 
συναντήσεις», Παλέρµο, 8.4.2010 (Erasmus). 
 Ανασύνθεση τµηµάτων από το βιβλίο µου Η λογοτεχνία στην ταραγµένη δεκαετία 

1940-1950, µε επέκταση των παραδειγµάτων που αφορούν στις σχέσεις Ελλήνων και 
Ιταλών. 
Η διάλεξη έχει µεταφραστεί στα ιταλικά από τη Maria Caracausi, «La Guerra del ’40 
in letteratura: incontri e scontri greco-italiani», και πρόκειται να δηµοσιευτεί 
προσεχώς. 
Η οµιλία επαναλήφθηκε στην Ιεράπετρα, 27.10.2011 (εκδήλωση του ∆ήµου για την 
επέτειο). 
 
29. «Το ηµερολόγιο µιας προικισµένης». Οµιλία για τη Μαργαρίτα Καραπάνου, 
Ιεράπετρα, 23.10.2010. 
 
30. «Πώς δεν θα γράψετε ένα µπεστ σέλερ». Οµιλία στο Ελεύθερο Πανεπιστήµιο της 
Στοάς του Βιβλίου, στον κύκλο ∆έκα µαθήµατα δηµιουργικής γραφής και ανάγνωσης, 
Αθήνα, 24.11.2010. 
 
31. «Στυλιανός Αλεξίου, ένας εξαίσιος µηχανικός της γλώσσας, της σκέψης, της 
ποιητικής τέχνης», Τιµητική εκδήλωση για τον Στ. Αλεξίου από το ΤΕΕ-ΤΑΚ, 
Ηράκλειο, 19.2.2011. 
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32. «Η Πηνελόπη ταξιδιώτισσα», στο πλαίσιο των διατοµεακών αναγνώσεων του 
Τµήµατος Φιλολογίας, Ρέθυµνο, 25.4.2012. 

 
33. «Το 1922 στην ελληνική πεζογραφία. Πώς οι συγγραφείς αναθεωρούν τα έργα 
τους;», στο Τµήµα Τουρκικών και Μεσανατολικών σπουδών, Πανεπιστήµιο Κύπρου, 
Λευκωσία, 30.10.2012. 
 
34. «Με µια τεράστια κλίση προς το χιούµορ», Κινηµατογραφώντας την ιστορία, 

αναζητώντας την ιστορία στον κινηµατογράφο. Τιµητική εκδήλωση για τον Φώτο 

Λαµπρινό, Ρέθυµνο, 22.4 2013. 
 
35. «Ο Στυλιανός Αλεξίου καλλιτέχνης», Σύλλογος «Απόλλων», Ηράκλειο, 
13.1.2014. (και Ρέθυµνο, ΣΦΝΡ, 1.2.2014). 
 
36. «Η Πηνελόπη ταξιδιώτισσα», στο πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus, Ρώµη 
15.5.2014, Universita di Roma Sapienza. Το κείµενο µεταφράστηκε στα ιταλικά ως 
“Penelope viaggiatrice”. 

 
37. «∆ηµήτρη Χατζή, «Ο Σιούλας ο ταµπάκος»: το έπος, το δράµα και η γενεαλογία 
ενός γύφτου», µάθηµα στο πλαίσιο της ∆ράσης «Από την έρευνα στη διδασκαλία», 
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου, 6.12.2014, Κ Ι Κ Π Ε &Future Library 
https://www.youtube.com/watch?v=SObmBIiacI4  
 
38. «Μάριος Χάκκας: γράφοντας συνθήµατα οργής», Κεντρική ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 
του ∆ήµου της Αθήνας, 16.3.2015. 

39. «Ο Αλέξανδρος Μάτσας και οι σύντροφοι του Οδυσσέα», βραδιά αφιερωµένη 
στον ποιητή, Θέατρο Μνήµη, Χανιά, 5.3.2016. 

40. «Πηνελόπη, ένα σκάνδαλο στον 20ό αιώνα», στην Ηµερίδα Ο πολύγλωσσος 

Οδυσσέας, Κεντρική Βιβλιοθήκη ΠΚ, 13.4.2016. 
 
41. «Η Πηνελόπη ταξιδιώτισσα», οµιλία στην Κοβεντάρειο ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 
Κοζάνης, 7.10.2016 (διοργάνωση, Ένωση Φιλολόγων Νοµού Κοζάνης). 
 
42. Συζήτηση µε τους µαθητές της γ΄γυµνασίου του Pierce College (Αγ. Παρασκευή, 
Αθήνα) για τη λογοτεχνία και τη συγγραφή, καλεσµένη από την Άννα Ξένου, 
23.11.2016. 
 
43. Πρότυπο µάθηµα για την «Ελένη» του Σεφέρη στο πλαίσιο της ∆ράσης «Από την 
έρευνα στη διδασκαλία», Σέρρες 29.4.2017, Κ Ι Κ Π Ε &Future Library 
https://www.youtube.com/watch?v=lahPctVVPpQ  
 
44. «Ο ερωτικός Παπαδιαµάντης: όνειρα και εφιάλτες», Ρόδος, 20.1.2018, καλεσµένη 
από τον Σύνδεσµο Φιλολόγων και το περιοδικό Νησίδες. 
 
45. Έπαινος στον Ορχάν Παµούκ, οµιλία κατά την επιτιµοποίηση του νοµπελίστα 
συγγραφέα, Ρέθυµνο, 4.5.2018. 
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46. «Καλλιτέχνες, κατασκευαστές, ερασιτέχνες: αποχρώσεις καβαφικής ειρωνείας 
προς φανταστικούς οµοτέχνους», Ίδρυµα Ωνάση, 18.5.2018. 
https://www.youtube.com/watch?v=i48WjPpbulM&feature=youtu.be  
 
47. «Το ρόδο και το αγκάθι: ο έρωτας στον κόσµο του Παπαδιαµάντη», Βόλος, 
27.8.2018, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Τριήµερο ταξίδι στην ελληνική λογοτεχνία 
του Κέντρου Πολιτισµού και  Κοινωνικής Παρέµβασης «Ιωλκός». 
 
48. «Gail Holst-Warhaft: µια Πηνελόπη στον προβληµατικό ελληνικό παράδεισο», 
Εσπερίδα της Κοσµητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του Π. Κ., Ρέθυµνο, 24.10.2018. 
 
49. Οµιλία στο πλαίσιο της συζητήσης «Το ελληνικό µυθιστόρηµα, παρελθόν, παρόν 
και µέλλον». ∆ιοργανωτής περ. Νέον Πλανόδιον, Αθήνα 5.1.2019. 
 
50. «Πετσάλης, Θεοτοκάς, Καζαντζάκης, Παλαµάς...: η κρίση του 
κοινοβουλευτισµού στον µεσοπόλεµο», ΙΜΣ, Ρέθυµνο 27.2.2019. 
 
51. «Αρχετυπικές λογοτεχνικές ηρωίδες και η ισότητα των φύλων», στο πλαίσιο της 
Ηµερίδας Φύλο και εκπαίδευση της Γ.Γ. Ισότητας των φύλων, Ρέθυµνο, 6.4.2019. 
 
52. «Ο Παπαδιαµάντης και ο συµβολικός του κόσµος», τρίωρο µάθηµα στο 
Πανεπιστήµιο Πατρών, 30.5.2019. 
 
53. «Κήποι της αµαρτίας στη νεοελληνική λογοτεχνία. Απόψεις και συλλογισµοί για 
την πτώση των πρωτοπλάστων», 27ο Συνέδριο Ωτολογίας, Ακοολογίας, 
Νευροωτολογίας, Ρέθυµνο 7.6.2019 (κεντρική οµιλία στην τελετή έναρξης). 

54. «Ο Κοσµάς Πολίτης, η Σµύρνη, η µνήµη της: θάνατος και ανάσταση µιας 
πολιτείας», Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, 18.5.2022 

Εθνική Βιβλιοθήκη, 18.5.2022. Το θέµα µου στο µικρό αφιέρωµα στον µεγάλο 
συγγραφέα: «Ο Κοσµάς Πολίτης, η Σµύρνη, η µνήµη της: θάνατος και ανάσταση µιας 
πολιτείας». Ο Κοσµάς Πολίτης εγκαταλείπει τη Σµύρνη το 1922, λίγο πριν ή λίγο 
µετά την είσοδο των κεµαλικών στρατευµάτων. Σαράντα χρόνια αργότερα θα γράψει 
το συγκλονιστικό µυθιστόρηµα Στου Χατζηφράγκου. Η µνήµη που λαγοκοιµόταν έχει 
ξυπνήσει οδυνηρά. Οι προσωπικές εµπειρίες, οι συλλογικές µνήµες, οι ιδέες, θα 
µετουσιωθούν σε ένα έργο που θέλει να κάνει τους αναγνώστες του να «ανασαίνουν 
ουρανό». 

55. «Η Μικρασιατική Καταστροφή στη λογοτεχνία 1923-1962», Έκθεση βιβλίου στο 
Ζάππειο, 14.9.2022. 

56. Τρία µαθήµατα-σεµινάρια στα Αρσάκεια Σχολεία της Αθήνας για τη 
Μικρασιατική Καταστροφή, το µυθιστόρηµα του Κοσµά Πολίτη Στου Χατζηφράγκου 
και το θεατρικό έργο µου 6 γαλάζια µολύβια για τη Σµύρνη. 11.1.23, 17.2.23 
και17.3.23. 
Οµιλία στο 9ο Παναρσακειακό Μαθητικό Συνέδριο «Μνήµη Μικρασιατικού 
Πολιτισµού», 4.4.2023: «Ιστορίες αιχµαλωσίας: η ακραία σκληρότητα αλλά και η η 
ανθρωπιά που επιζεί». 
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Συµµετοχή σε σεµινάρια 
 
1. Σεµινάριο για τη θεωρία της λογοτεχνίας και τη µετάφραση της ορολογίας, 
Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1986/87. 
 
2. Λογοτεχνικό έργο και ηθική - η ηθική της κριτικής, Ερµούπολη, Ιούλιος 1998: 
«Ανηθικότητα και αισθητική». 
 
3. Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνικής κριτικής: 19

ος
, 20

ός
 αιώνας, Ερµούπολη, Ιούλιος 

1999: «Κριτικές στάσεις στα χρόνια της Κατοχής». 
 
4. Αναζητώντας τα ίχνη της ελληνικής πεζογραφίας 1830-1880, Ερµούπολη, 
10.7.2000: «Ο Α. Ρ. Ραγκαβής και ο Αυθέντης: ένας επωφελής γάµος στην Ελλάδα 
του 1850». 
 
5. Μεταπτυχιακό σεµινάριο του νεοελληνικού τοµέα του τµήµατος φιλολογίας ΑΠΘ, 
5.12.2000: «Λογοτεχνικά παράδοξα στα χρόνια της Κατοχής». 
 
6. Λογοτεχνία και αριστερά, 1940-1980, Ερµούπολη, 11.7.2001: «Στοιχεία για τη 
ρητορική της αριστεράς στη λογοτεχνία του εµφυλίου». 
 
7. Σεµινάριο νεοελληνικής φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Μονάχου (καθηγήτρια: 
Μαριλίζα Μητσού), 1.7.2002: «Καλλιτέχνες σε νησί». 
 
8. Σεµινάριο νεοελληνικής φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Αµβούργου (καθηγητής: Hans 
Eideneier), 4.7.2002: «Das Porträt des Künstlers in der griechishen Prosa des 
ausgehenden 20. Jahrhunderts». 
 
9. Σεµινάριο νεοελληνικής φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Μονάχου (καθηγήτρια: 
Μαριλίζα Μητσού), 2.11.2005: Η ελληνική λογοτεχνία στα χρόνια της Κατοχής 
 
10. Οµιλία στο πλαίσιο του µαθήµατος του Ulrich Moennig, Αµβούργο, 22.11.2005: 
Η εικόνα του Γερµανού στην ελληνική λογοτεχνία αµέσως µετά τον Β΄ Παγκόσµιο 
Πόλεµο  
 
11. Παρουσίαση του βιβλίου µου Η λογοτεχνία στην ταραγµένη δεκαετία 1940-1950 
στα µεταπτυχιακά σεµινάρια του ∆ηµήτρη Παπανικολάου, Οξφόρδη, του Roderick 
Beaton, Kings’ College, Λονδίνο, και του David Holton, Καίµπριτζ, κατά τον 
Ιανουάριο 2006. 
 
12. Σεµινάριο δηµιουργικής γραφής, Μεταπτυχιακό πρόγραµµα Πανεπιστηµίου 
∆υτικής Μακεδονίας, Φλώρινα 26-27.6.2010. 
 
13. Σεµινάριο για τη δεκαετία του ’50, Ερµούπολη, Ιούλιος 2013: «Πολιορκηµένοι, 
ερωτευµένοι, ιερά σφάγια στη λογοτεχνία της δεκαετίας του ’50».  
 
14. Σεµινάριο δηµιουργικής γραφής, Μεταπτυχιακό πρόγραµµα Πανεπιστηµίου 
∆υτικής Μακεδονίας, Αθήνα, Μάρτιος 2014. 
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15. Σεµινάριο δηµιουργικής γραφής, Μεταπτυχιακό πρόγραµµα Πανεπιστηµίου 
∆υτικής Μακεδονίας, Αθήνα 17-18.1.2015 [Παπαδιαµάντης]. 
 
16. Σεµινάριο δηµιουργικής γραφής, Μεταπτυχιακό πρόγραµµα Πανεπιστηµίου 
∆υτικής Μακεδονίας, Αθήνα 5-6.12.2015 [Βιζυηνός]. 
 
17. Πολιτισµικές τεχνολογίες και «καθηµερινή πρακτική» στη µακρά δεκαετία του ’60 : 

κατανάλωση, κουλτούρα και κοινωνική αλλαγή, Ερµούπολη 9-10.7.2016: «Γραφές της 
οργής». 
 
18. "Η οµόνοια χτίζει σπίτια και η διχόνοια τα χαλά", Ερµούπολη 11-12.7.2016 
«Άγγελου Σικελιανού, Το µήνυµά της: διχόνοιας αλλοπρόσαλλα 1943-2013…» 
[Όταν το ΕΑΜ κατήγγειλε τον Σικελιανό για προδοσία το 1943. Η αντιµετώπιση του 
θέµατος από τον Ασηµ. Πανσέληνο, τον Αλ. Αργυρίου και νεότερους σχολιογράφους 
των blogs.] 
 
19. Ελεύθερο Πανεπιστήµιο Βερολίνου, σεµινάριο Μίλτου Πεχλιβάνου, 6.12.2016: 
«Το “Όνειρο στο κύµα” και ο εφιάλτης της Πτώσης: ιχνηλατώντας τα σύµβολα στον 
κόσµο του Παπαδιαµάντη». 
 
20. Μεταπτυχιακό σεµινάριο Τοµέα ΜΝΕΣ, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 20.12.2016: «Τα 
οργισµένα νιάτα της ελληνικής πεζογραφίας στη δεκαετία του 1960». 
 
21. Σεµινάριο δηµιουργικής γραφής, Μεταπτυχιακό πρόγραµµα Πανεπιστηµίου 
∆υτικής Μακεδονίας, Αθήνα 18-19.3.2017 [Η Πηνελόπη στον κόσµο του 
φεµινισµού. Μορφές της µυθικής ηρωίδας στη σύγχρονη λογοτεχνία]. 
 
22. Σεµινάριο της Μαριλίζας Μητσού «Occupation, Résistance, Collaboration: La 
mémoire de la Seconde Guerre mondiale en Grèce», στην École des hautes études en 
sciences sociales, Παρίσι 1.6.2017 [Littérature et mémoire après la guerre civile 
grecque : Récits et révisions de l’histoire des conflits]. Αναρτήθηκε στο Academia. 
edu. 
 
23. Σεµινάριο για τη χρήση µη σεξιστικής γλώσσας: ΕΙΦ Πανεπιστηµίου Κρήτης, 
7.12.2022. Παρουσίασα αποσπάσµατα από λογοτεχνικά κείµενα και δοκίµια του 
παρελθόντος που απευθύνονταν εµφατικά και προκλητικά ενίοτε µονάχα σε άντρες 
(Ροΐδης, Πάπισσα Ιωάννα, Καζαντζάκης, Ασκητική, Απ. Σαχίνης, «Το µυθιστόρηµα 
της εφηβείας»). Έπειτα πέρασα σε νεότερα δοκίµια και στην προσπάθεια, 
περισσότερο ή λιγότερο επιτυχηµένη, των συγγραφέων να υπερβούν το πρόβληµα 
του σεξισµού στη γλώσσα (Αρ. Χατζής, Τάκης Θεοδωρόπουλος). Τέλος έφερα προς 
συζήτηση το άρθρο του Σάκη Μουµτζή «Το καλάθι είναι της νοικοκυράς», όπου ο 
συγγραφέας προσπαθεί να αναιρέσει την πολιτική ορθότητα που εµπεριέχει, κατ’ 
αυτόν, ο νεολογισµός «καλάθι του νοικοκυριού». 
 
 

Παρουσιάσεις βιβλίων 
 
1. Παρουσίαση του Αντώνη Σουρούνη στο βιβλιοπωλείο Κλαψινάκη στο Ρέθυµνο, 
3.4.1995. 
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2. Παρουσίαση του Αντρέα Φραγκιά στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, 7.5.1996. 
 
3. Παρουσίαση του βιβλίου ∆έκα µύθοι και µια ιστορία του Νίκου Παπανδρέου, στο 
Ωδείο του Ρεθύµνου, 30.5.1996. 
 
4. Παρουσίαση του βιβλίου Όταν θυµώνεις είσαι µπλε της Μαρίας Αντωνακάκη-
Αναστασάκη, στο Ρέθυµνο, ∆ηµοτική Πινακοθήκη Λευτέρη Κανακάκη, 20.12.1998. 
 
5. Παρουσίαση της Μιµίκας Κρανάκη στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης, 
16.3.1999. 
 
6. Παρουσίαση του βιβλίου του ∆ηµήτρη Μίγγα, Των κεκοιµηµένων, Αθήνα, 
15.2.2000. 
 
7. Παρουσίαση της Ιωάννας Καρυστιάνη στη Βιβλιοθήκη του Παν. Κρήτης, Ρέθυµνο, 
10.12.2002. 
 
8. Παρουσίαση του µυθιστορήµατος της Μαρινέλλας Βλαχάκη, Σιλάνς σιλβουπλέ, 
στο Θέατρο ∆. Βλησίδη, Χανιά, 27.11.2006. Το ίδιο στην Αθήνα, 12.2.2007. 
 
9. Παρουσίαση του µυθιστορήµατος του ∆ηµοσθένη Κούρτοβικ, Περιµένοντας τους 

Βαρβάρους, Θεσσαλονίκη, 25.11.2008. 
 
10. Παρουσίαση του µυθιστορήµατος της Μαρλένας Πολιτοπούλου, Η µνήµη της 

πολαρόιντ, Ηράκλειο, 7.5.2010. 
 
11. Παρουσίαση της συλλογής διηγηµάτων της Νίκης Τρουλλινού, Ένα µολύβι στο 

κοµοδίνο, Ρέθυµνο, 9.3.2011.  
 
12. Παρουσίαση της συλλογής διηγηµάτων της Αµάντας Μιχαλοπούλου, Λαµπερή 

µέρα, Ρέθυµνο, 31.5.2012 
 
13. Παρουσίαση των αυτοβιογραφικών δοκιµίων του ∆. Ψυχογιού, Στιγµές της 
µεταπολίτευσης, Αθήνα (ΕΣΗΕΑ) 20.4.2015. 
 
14. Παρουσίαση του µυθιστορήµατος του Κ. Ακρίβου, Τελευταία νέα από την Ιθάκη, 
Αθήνα (Ιανός) 2.12.2016. 
 
15. Παρουσίαση των γερµανικών µεταφράσεων έργων της Μιµίκας Κρανάκη, κατά 
τη διάρκεια γιορτής των εκδ. Ρωµιοσύνη, Βερολίνο 4.12.2016. 
 
16. Παρουσίαση της νουβέλα της Λίλας Τρουλινού Στον κάµπο στροβιλίζονται τ’ 

αγκάθια, Χανιά (∆ηµοτική βιβλιοθήκη) 5.4.2017. 
 
17. Παρουσίαση του µυθιστορήµατος του Μίµη Ανδρουλάκη Νύχτα µε πέντε 

φεγγάρια, Ηράκλειο 19.12.2018. 
 
18. Μιχάλης Τριανταφυλλίδης, Η πόλη που αγαπούσαµε, Τεχνόπολη, Αθήνα 
(διαδικτυακά) 2022. https://www.oanagnostis.gr/o-michalis-triantafyllidis-kai-i-
agapimeni-poli-tis-aggelas-kastrinaki/  
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19. Παρουσίαση της αυτοβιογραφίας του Μίµη Ανδρουλάκη Πριν σβήσουν τα φώτα, 
Ηράκλειο 12.12.2022. 
 
Άλλες δραστηριότητες 
 

Πρόλογος σε βιβλίο – Σηµείωµα σε πρόγραµµα 

1. «Η Κερένια κούκλα µεταµορφώνεται πάλι», πρόλογος στο γκράφικ νόβελ των Ηλία 
Κατιρτζιγιανόγλου και Γ. Τσιαµάντα Η κερένια κούκλα του Κ. Χρηστοµάνου, Αθήνα, 
Απρ. 2017. 
 
2. «Για το µυθιστόρηµα»: σηµείωµα για την Κερένια κούκλα στο πρόγραµµα της 
οµώνυµης όπερας του Τάσου Ρωσόπουλου, από την Εθνική Λυρική Σκηνή, Μάρτιος 
2019. 
 
 
Τηλεοπτικά σενάρια 

Εκποµπή «Εποχές και Συγγραφείς», σε σκηνοθεσία Τάσου Ψαρρά:  
1. Γαλάτεια Καζαντζάκη : παρουσιάστηκε στην ΕΤ1, Νοέµβριο 2003. 
2. Κοσµάς Πολίτης: παρουσιάστηκε στην ΕΤ1, 5.1.2004. 
 
 

Συµµετοχή σε τηλεοπτικές εκποµπές και ταινίες 

Συνέντευξη  
- για τον Άγγελο Τερζάκη: «Εποχές και Συγγραφείς», σε σκηνοθεσία Τάσου Ψαρρά  
- για τον Αλέξανδρο Αργυρίου: «Εποχές και Συγγραφείς», σε σκηνοθεσία Τάσου 
Ψαρρά 
- για τον Μ. Καραγάτση µε τον Β. Χατζηβασιλείου, σε σκηνοθεσία Πέννυς 
Παναγιωτοπούλου 
- για τον Ν. Καζαντζάκη στη σειρά «Έλληνες του πνεύµατος και της τέχνης», σε 
σκηνοθεσία Χρ. Μαχαίρα. Προβλήθηκε από τον Σκάι, 9.1.2013. 
- για τον Π. Πρεβελάκη: Εκποµπή «Εποχές και Συγγραφείς», σε σκηνοθεσία Τάσου 
Ψαρρά. Προβλήθηκε από την ΕΡΤ2. http://webtv.ert.gr/ert2/epoxes-kai-
sigrafeis/28ian2015-epoches-ke-singrafis/  
- για τον Ν. Καζαντζάκη, για την ταινία του Μένιου Καραγιάννη 33.333. Η Οδύσσεια 

του Νίκου Καζαντζάκη, πρεµιέρα στο Ηράκλειο, 6.5.2016. 
- για τους Κρήτες συγγραφείς Ν. Καζαντζάκη, Γαλάτεια Καζαντζάκη και Π. 
Πρεβελάκη στη σειρά του ΟΤΕ TV / OTE History «Η Ελλάδα από το Α ως το Ω», 
προβολή ∆εκ. 2016. 
- για τον Κ. Ταχτσή, συνέντευξη στον Τάκη Σπετσιώτη για την εκποµπή «Εποχές και 
Συγγραφείς», σε σκηνοθεσία Τάκη Σπετσιώτη (Ιαν. 2017). Προβλήθηκε από την 
ΕΡΤ2, 3.12.2018. 
- για τον Καζαντζάκη, για τη σειρά «Αυτοί που τόλµησαν» της COSMOTE TV, σε 
σκηνοθεσία Σπύρου Τσιφτσή (Ιαν. 2017). 
- στο ραδιόφωνο Runfunk Berlin-Brandenburg, 5.12.2016, συνοµιλία µε τον 
δηµοσιογράφο Βασίλη Βογιατζή για τα έργα της Μιµίκας Κρανάκη. 
- για τον Γ. Θεοτοκά, «Εποχές και Συγγραφείς», σε σκηνοθεσία Τάσου Ψαρρά (Ιούν. 
2017) http://webtv.ert.gr/ert2/epoxes-kai-sigrafeis/28ian2018-epoches-ke-syngrafis/  
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∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

 
Α΄. Αυτοτελή έργα 

 
1. Οι περιπέτειες της νεότητας. Η αντίθεση των γενεών στην ελληνική πεζογραφία 

(1890-1945), Αθήνα (εκδ. Καστανιώτη) 1995, σελ. 500. 
 
Η διατριβή επιχειρεί να ορίσει ένα θέµα της ελληνικής πεζογραφίας, τα κείµενα που 
έχουν ως αντικείµενό τους τη νέα γενιά, τους νέους ανθρώπους που αµφισβητούν τις 
καθιερωµένες αξίες και τον συµβατικό τρόπο ζωής. Η επιλογή των έργων έγινε από 
το σύνολο της νέας ελληνικής πεζογραφίας, µε κριτήριο το αν η νεότητα του ήρωα 
συνιστά το βασικό, το διακριτικό χαρακτηριστικό του, παραπέµποντας έτσι στη 
συλλογική κατηγορία «νέα γενιά». 
 Το ζήτηµα εξετάζεται ιστορικά και τυπολογικά. Απαρχή της συστηµατικής 
ενασχόλησης µε τη νεότητα θεωρώ το 1890 και το έργο του Γρηγόριου Ξενόπουλου 
Νικόλας Σιγαλός· δεύτερος σταθµός το 1895 µε το έργο του Κονδυλάκη Το 62. Κάτω 

ο τύραννος, που παρουσιάζει τη νεολαία ως πολιτική δύναµη. Παρακολουθώ βήµα 
βήµα την παρουσίαση της νεότητας και τη διαµόρφωση του «θέµατος»: τα 
προβλήµατα π.χ. που δηµιουργεί στις αρχές του 20ού αι. η αντίφαση –όπως τη 
συλλαµβάνουν οι συγγραφείς– ανάµεσα στην ιδεατή (θετική) εικόνα της νεότητας και 
στους συγκεκριµένους (αρνητικούς) νέους, τη σταδιακή καθιέρωση µιας θετικής 
εικόνας για τη νεότητα, καθώς και την υπονόµευση της εικόνας αυτής. Γιατί κατά 
κανόνα η νεότητα υφίσταται µια υπονόµευση από τους ίδιους τους συγγραφείς που 
εξαίρουν την αξία της· η αµφιθυµία στην αποτίµηση της νέας γενιάς είναι τυπικό 
χαρακτηριστικό των κειµένων που εξετάζονται, και ένα από τα βασικά εξαγόµενα της 
εργασίας µου. Κατεξοχήν παράδειγµα αµφιθυµίας είναι το έργο που θεωρείται ότι 
καθιερώνει την αξία της νεότητας, η Αργώ του Γιώργου Θεοτοκά: παρά την 
θεωρητική εξύµνηση της νεότητας, στη µυθιστορηµατική πράξη ο κυρίως 
προβαλλόµενος ήρωας είναι ένας ώριµος, δυναµικός άνδρας. 
 Παρακολουθώντας τις περιπέτειες της νεότητας στον µεσοπολεµικό κόσµο, 
εξετάζω τη διαµάχη των «φιλελεύθερων αστών» και της Αριστεράς, όσον αφορά την 
οικειοποίηση της νεότητας, καθώς και τις ταλαντεύσεις της Αριστεράς –ορθόδοξης 
και τεταρτοδιεθνιστικής– ανάµεσα στη θεωρητική καθαρότητα της ταξικής πάλης και 
στην αποδοχή µιας σχετικής αυτονοµίας της νέας γενιάς. Την ίδια εποχή η νεότητα 
υπήρξε πεδίο διαµάχης ανάµεσα στις λογοτεχνικές γενιές του 1920 και 1930: το 
µοντέλο του «γερασµένου παιδιού» –τρόπος αντίδρασης προς την κοινωνία κατά τη 
δεκαετία του 1920– αντιπαρατίθεται προς το µοντέλο του «δραστήριου νέου». 
 Η αναλυτική πραγµάτευση των έργων για τη νεότητα σταµατά το 1945, µε 
κείµενα που ανήκουν ακόµα στον µεσοπολεµικό κόσµο. Συνοπτικά, όµως, αναλύω 
την αξιοποίηση του θέµατος της νεότητας και στον µεταπολεµικό κόσµο, έως το 
1995, οπότε διαπιστώνω το τέλος ενός προβληµατισµού και µια επιστροφή στην 
αφετηρία ως προς τις θεµατολογικές και τις ιδεολογικές συντεταγµένες των έργων. 
 
 Παράλληλα µε την ιστορία, ερευνάται και η τυπολογία, η διαµόρφωση των 
τυπικών χαρακτηριστικών του «θέµατος»: ο συλλογικός χαρακτήρας του «ήρωα» και 
οι σχέσεις µέσα στη νεανική οµάδα, η έκβαση της ιστορίας και η πολύ συχνή 
παρουσία του θανάτου σε νεαρή ηλικία, η έννοια του «ταξιδιού», ο ρόλος του 
επιλόγου και –πάνω από όλα– η παρουσία ενός προσώπου, του κατεξοχήν 
συµπληρωµατικού ρόλου ως προς τη νεότητα, του προσώπου του "βοηθού". Βοηθό 
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ονοµάζω έναν ενήλικο αλλά νεανικό στη συµπεριφορά ήρωα, ο οποίος καθοδηγεί 
τους νέους στον ορθό δρόµο και –έµµεσα– τον αναγνώστη στην ιδεολογική 
κατανόηση του κειµένου. Ο βοηθός είναι ένα προσωπείο του συγγραφέα, ο φορέας 
του λόγου του· η µελέτη του προσώπου αυτού µας οδηγεί στην κατανόηση της 
σχέσης που ο δηµιουργός επιθυµεί να έχει µε την κοινωνία του και µε την ιστορία. 
  Ο «βοηθός» γεννάται, όπως επιχειρώ να δείξω, στις αρχές του 20ού αιώνα στο 
έργο του Κ. Χατζόπουλου Υπεράνθρωπος, υποκαθιστώντας τον πατέρα του νεαρού 
ήρωα, που ως εκείνη την εποχή έπαιζε ρόλο οδηγού της νεότητας. Η µετάβαση από 
τον πατέρα-οδηγό στον νεανικό «βοηθό» συνιστά την κρίσιµη βαθµίδα στην 
καθιέρωση της αξίας της νεότητας. 
 Από την άποψη της µεθόδου, η εργασία µου αξιοποιεί ορισµένες βασικές 
έννοιες του δοµισµού και της Νέας Κριτικής, χωρίς όµως να εφαρµόζει κάποιο 
συγκεκριµένο µοντέλο ανάλυσης. Η προσέγγισή µου στηρίζεται στη στενή επαφή µε 
το ίδιο το κείµενο, στη λεπτοµερειακή παρατήρηση τού µέρους σε σχέση µε το όλον, 
των µερών µεταξύ τους, της αρχής και του τέλους ενός έργου. Με τη µέθοδο αυτή, 
που ζητά να εισχωρήσει στη διαδικασία της συγγραφής, παρακολουθούµε κάποτε 
πώς γεννιούνται τα µυθιστορηµατικά πρόσωπα, τις ιδεολογικές µετατοπίσεις ανάµεσα 
στην αρχή και στο τέλος ενός έργου –µετατοπίσεις που οδηγούν συχνά στην 
ανακάλυψη του ρόλου της ιστορικής συγκυρίας κατά τη διάρκεια της συγγραφής 
του– τις ποικίλες αντιφάσεις των κειµένων. Η εργασία µου συµβάλλει, πιστεύω, 
εκτός από την οροθέτηση ενός λογοτεχνικού είδους και στην κατανόηση της 
διαδικασίας παραγωγής τού λογοτεχνικού κειµένου. 
 
Παρουσίαση - κριτική - παραποµπές 
- Χριστίνα Κουλούρη, "Οι µύθοι της νεότητας", Το Βήµα, Νέες εποχές, 6.5.1996 
- ∆ηµοσθένης Κούρτοβικ, "...και ο ζητών ευρίσκει", Τα Νέα, 10.12.1996 
- Ελισάβετ Κοτζιά, "∆ια-κρίνοντας", Η Καθηµερινή, 1.12.1996 
- Έρη Σταυροπούλου, Θέµατα λογοτεχνίας, τχ.3 (Ιούλ.-Οκτ. 1996), σ.181-184. 
- ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος, "Κατάλογος 50 αξιόλογων βιβλίων της χρονιάς”, Επίλογος '96, σ.34. 
- Σπύρος Τσακνιάς, "∆ικαιολογηµένως απών", Τα Νέα, 2.4.1997 (µνεία). 
- Χριστίνα Ντουνιά, Λογοτεχνία και πολιτική. Τα περιοδικά της Αριστεράς στο µεσοπόλεµο, εκδ. 
Καστανιώτη, Αθήνα 1996, σ.43-44 (παραποµπή) και σ.527 (βιβλιογραφία). 
- Αλέξης Ζήρας, "Κώστας Παρορίτης", Η παλαιότερη πεζογραφία µας, τ. Ι΄ (1900-1914), εκδ. Σοκόλη, 
Αθήνα 1997, σ.385-386 (παράθεση αποσπάσµατος από το βιβλίο µου) και σ.387 (βιβλιογραφία). 
- Κώστας Λάππας, Πανεπιστήµιο και φοιτητές στην Ελλάδα κατά τον 19ο αι., δακτυλόγραφη διδ. 
διατριβή, Αθήνα 1997, σ. 520, παραποµπή 3. 
- Έρη Σταυροπούλου, «∆. Σολωµός. Η µυθοποίηση της µορφής του», στο ∆ιονύσιος Σολωµός: 

«Κανών» νεοελληνικού πνευµατικού βίου, Αθήνα (Εταιρεία Σπουδών) 1999, σ. 322, σηµ. 21. 
- Κατερίνα ∆ηµοπούλου, "Η αυτοβιογραφική διάσταση στα ∆έντρα της Μαγαρίτας Λυµπεράκη", περ. 
Οµπρέλα, τχ.41 (Ιούν.-Αυγ. 1998), σ.74, 80 (σηµ.3). 
- Μαρία Ιατρού, "Ο Κώστας Καρυωτάκης του Γιώργου Κιτσόπουλου: ειρωνεία και σάτιρες στην 
αυλαία των θαυµάτων", Θέµατα Λογοτεχνίας, τχ.9 (1998), σ.96, σηµ.7 και σ.99, σηµ.36. 
- Γερασιµία Μελισσαράτου, «Το µυθιστόρηµα Eroica ως Bildungsroman», Ελίτροχος, τχ.11 (1996-
1997), σ.118. 
- Νένα Κοκκινάκη, Η φωνή µιας γενιάς: Γ. Θεοτοκάς – Μ. Καραγάτσης, εκδ. Πατάκης, Αθήνα 1997, 
σ.59 (βιβλιογραφία). 
- Μπάµπης ∆ερµιτζάκης, Αφηγηµατικές τεχνικές. Ελληνική πεζογραφία και δραµατουργία, Αθήνα 2000, 
σ.102-103. 
- Γερασιµία Μελισσαράτου, «Το πορτρέτο του καλλιτέχνη ως νεαρού Κωνσταντινουπολίτη και τα 
πορτρέτα ευρωπαίων συγγενών του», Ο έξω-ελληνισµός. Κωνσταντινούπολη και Σµύρνη 1800-1922 
(πρακτικά συµποσίου), Αθήνα 2000, σ. 237, σηµ. 26. 
- Mario Vitti, Storia della letteratura neogreca, Ρώµη 2001, σ. 262 (σηµ. 46), 398-399 (σηµ. 21). 
- Ευτυχία Αµιλήτου, Εισαγωγή στο Γρ. Ξενόπουλος, Νικόλας Σιγαλός, Ε.Λ.Ι.Α, Αθήνα 2002, σ.52 
(σηµ.69) και σ.58-59 (σηµ.75). 
- Γιώργος Καλλίνης, Ο µοντερνισµός ενός κοσµοπολίτη. Στοιχεία και τεχνικές του µοντερνισµού στο 

µεσοπολεµικό µυθιστόρηµα του Κοσµά Πολίτη, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 227, σηµ. 95, σ. 237, σηµ. 105. 
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- Τόνια Καφετζάκη, Προσφυγιά και λογοτεχνία. Εικόνες του Μικρασιάτη πρόσφυγα στη µεσοπολεµική 

πεζογραφία, Αθήνα (Πορεία) 2003, σ. 90. 
- Γεωργία Γκότση, Η ζωή εν τη πρωτευούση, θέµατα αστικής πεζογραφίας από το τέλος του 19

ου
 αιώνα, 

Αθήνα 2004, σ.279: σηµ.2, σ.279: σηµ.6 και σηµ.10, σ.284: σηµ. 36. 
- Wolfgang Glaessel, Giannes Kampyses und Konstantinos Chatzopoulos. Neugriechische Literaten in 

Deutschland zur Zeit der Jahrhundertwende, Neuried 2004, σ.107, 114 (232, 117). 
- Κώστας Καρακώτιας, «Ξαναδιαβάζοντας την Αργώ», Νέα Εστία, τχ. 1784 (2005), σ. 932. 
- Olympia Antoniadou, “Margarita Liberaki en quete de l’identite a travers la mythologie grecque et 
personnelle”, La Francophonie dans les Balkans. Les voix des femmes, Παρίσι (Publisud) 2005, σ. 67, 
σηµ. 28. 
- Ευγένιος ∆. Ματθιόπουλος, Η τέχνη πτεροφυεί εν οδύνη. Η πρόσληψη του νεοροµαντισµού στην 

Ελλάδα, Αθήνα 2005, σ. 616. 
- Ηρακλής Χατζηιωαννίδης, Ο Άγγελος Τερζάκης δραµατουργός, διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 
2005, σ.11. 
- Χριστίνα Ντουνιά, Επίµετρο στο Ντόρα Ρωζέττη, Η ερωµένη της, Αθήνα 2005, σ. 237-238, σηµ. 14. 
- Μαν. Νταλούκας, Ελληνικό ροκ, Αθήνα 2006, σ. 17. 
- ∆ιαµάντη Αναγνωστοπούλου, Αναπαραστάσεις του γυναικείου στη λογοτεχνία, Αθήνα 2007, σ. 178, 
σηµ. 66, σ. 185, σηµ. 81. 
- Σπ. Κιοσσές, Το γυναικείο bildungsroman στη νέα ελληνική λογοτεχνία: παραδειγµατικές 

αφηγηµατικές δοµές διαµόρφωσης της µυθοπλαστικής ηρωίδας κατά την πρώτη µεταπολεµική περίοδο, 
δ. διατριβή, Βόλος 2008 (πολλές αναφορές). 
- Γ. Φαρίνου-Μαλαµατάρη, «Τέσσερις γυναίκες βιογραφούν τον Καζαντζάκη», Νέα Εστία, τχ. 1830 
(Φεβρ. 2010), σ. 241, σηµ. 10. 
- ∆. Τζιόβας, Ο µύθος της γενιάς του Τριάντα, Αθήνα 2011, σ. 87, σηµ. 46. 
- Θ. Αγάθος, Εισαγωγή στο Βασίλης Βασιλικός, Η διήγηση του Ιάσονα, Αθήνα 2012, σ. 34 (σ. 44, σηµ. 
34). 
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Κυπριακός αγώνας), Θεσσαλονίκη 2021, σ. 30, σηµ. 30. 
 
 
 
 
2. Η φωνή του γενέθλιου τόπου. Μελέτες για την ελληνική πεζογραφία του 20

ού
 

αιώνα, Αθήνα (εκδ. Πόλις) 1997, σελ. 213. 
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα, η ύπαιθρος δεν έπαψε ποτέ να απασχολεί τους 
πεζογράφους. Αντίθετα αποτελεί ένα από τα προτιµώµενα σκηνικά για την 
τοποθέτηση των αφηγήσεων. Η καταγωγή των συγγραφέων από την ύπαιθρο –σε µια 
Ελλάδα όχι πλήρως εξαστισµένη– αλλά και η διαρκής γοητεία του λαϊκού λόγου 
καθιστούν το χωριό και τον γενέθλιο τόπο σταθερό σηµείο αναφοράς στη νεότερη 
πεζογραφία µας. Η επιλογή του χωριού συσχετίζεται συνήθως µε την (ρεαλιστική) 
ηθογραφία· ωστόσο, στο βιβλίο ζητώ να δείξω ότι όλα τα καλλιτεχνικά ρεύµατα 
αξιοποιούν το σκηνικό της υπαίθρου: ο ρεαλισµός, ο νατουραλισµός αλλά και ο 
ροµαντισµός (στον 19ο αιώνα), ο αισθητισµός, ο µοντερνισµός, ο πρωτογονισµός, ο 
σοσιαλιστικός ρεαλισµός – κάθε ρεύµα του 20ού αιώνα τοποθέτησε τις ιστορίες του 
στο χωριό, φωτίζοντάς το µε πολύ διαφορετικούς φωτισµούς. 
 Προτείνω ορισµένες επιστηµονικές αναθεωρήσεις, όπως: 1. Να αναδειχθούν 
οι ροµαντικές καταβολές της ηθογραφίας του 19ου αι.· 2. Να προσεχθεί η αµφίσηµη 
όψη τής ηθογραφίας και η κριτική της διάσταση, µε εργαλείο τη χρήση της ειρωνείας· 
3. Να κλονιστεί η ιδέα της πανταχού παρουσίας του νατουραλισµού στα τέλη του 
19ου αιώνα. 
 Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα µέρη και ένα επίµετρο. 
 1. Στο µέρος που αναφέρεται στον Κωνσταντίνο Θεοτόκη, διαγράφεται η 
διαδροµή ενός συγγραφέα, ο οποίος, όταν στρέφεται προς τον κοινωνικό 
προβληµατισµό, υιοθετεί το χωριάτικο πλαίσιο για να καταδείξει στοιχεία µιας 
ψευδούς συνείδησης στον αγροτικό πληθυσµό. Αν και επαναστάτης, όµως, όλο του 
το έργο αποπνέει, τελικά, την επιθυµία της κοινωνικής συµφιλίωσης, όπως δείχνει και 
ο χειρισµός του θέµατος των διαταξικών γάµων. 
 2. Με τη Γαλάτεια Καζαντζάκη παρακολουθεί κανείς τις περιπέτειες µισού 
αιώνα: αναδεικνύοντας οµόθεµα κείµενά της διαφορετικών εποχών,  επιχειρώ να 
δείξω την αλλαγή στον φωτισµό του χωριού: από το πλήρες σκοτάδι του 1920 
(νατουραλισµός και πρωτόγονη επαναστατικότητα), στα κάπως φωτεινότερα 
χρώµατα του 1930 (κοµµουνισµός µε ψήγµατα χριστιανισµού), και έως το άπλετο 
φως της ύστερης περιόδου. Οι φωτοσκιάσεις αυτές εικονογραφούν τις σχέσεις της 
Αριστεράς µε τον αγροτικό κόσµο. 
 3. Στην περίπτωση του Παντελή Πρεβελάκη δίνεται µια κοινή τάση αρκετών 
συγγραφέων της γενιάς του ’30: έχοντας µαθητεύσει στη ∆υτική Ευρώπη, την εποχή 
όπου ανθεί εκεί το ρεύµα του πρωτογονισµού, παρακλάδι του µοντερνισµού, 
υιοθετούν ένα λαϊκότροπο ύφος και αναζητούν την αρχαϊκή απλότητα. Όµως ό,τι 
ξεκίνησε ως µοντερνιστικό παιχνίδι µε τις µορφές, θα αναχθεί σύντοµα σε 
"ιθαγένεια" και ελληνικότητα. Η απόσταση του συγγραφέα από τον λαϊκό λόγο θα 
µηδενιστεί και ο ίδιος θα προβάλει τον εαυτό του ως εκφραστή του λαού. Από την 
αρχαϊκή απλότητα, που καλλιεργεί την ιδέα της ειρηνικής ανθρώπινης συνύπαρξης, ο 
Πρεβελάκης θα περάσει µεταπολεµικά σε µια "κλασική" σύλληψη του κόσµου, που 
προβάλει την ιδέα της επικής σύγκρουσης µε έναν εχθρό. 
 4. Ο ∆ηµήτρης Χατζής, πάλι, άλλος "νεοηθογράφος", θα χρησιµοποιήσει σε 
ένα µέρος του έργου του τον γενέθλιο τόπο ως σκηνικό της επικής ανάδειξης ενός 
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νέου κόσµου µέσα από τα ερείπια του παλιού. Η επική πνοή, όµως, θα µεταβληθεί –
µετά τη ρήξη του συγγραφέα µε τον σταλινισµό– σε µια δραµατική σύλληψη, όπου ο 
άνθρωπος είναι καταδικασµένος σε βέβαιη ήττα. Αλλά η επιστροφή του εξόριστου 
συγγραφέα στην Ελλάδα, το 1975, θα σηµάνει και την εκ νέου επιστροφή του στο 
έπος. 
 Στο επίµετρο εξετάζεται –ως αντίστιξη µε τα προηγούµενα– ένα έργο του 
19ου αιώνα που, ασχολείται µε τη µεγάλη πόλη. Υποστηρίζω ότι Οι Άθλιοι των 

Αθηνών του Κονδυλάκη δεν εντάσσονται στο ρεύµα του νατουραλισµού, όπως έχει 
θεωρηθεί ως τώρα· καταδεικνύοντας τους κοινούς τόπους µε άλλα έργα του 
ευρωπαϊκού 19ου αιώνα, κατέληξα πως η εγγύτερη πηγή έµπνευσης του έλληνα 
συγγραφέα υπήρξε ο Κάρολος Ντίκενς και µάλιστα το έργο του Όλιβερ Τουίστ, που 
συνδυάζει στοιχεία ροµαντισµού µε µια έντονη, ρεαλιστική κοινωνική κριτική. 
 Συστατικό κοµµάτι του όλου βιβλίου αποτελούν οι αναφορές σε συγγραφείς 
της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, όπως ο Τολστόι, ο Ζολά, ο Τζοβάνι Βέργκα και η 
Γκράτσια Ντελέντα, οι οποίοι παρέχουν ένα ενδιαφέρον µέτρο σύγκρισης και ένα 
πλαίσιο για την κατανόηση της ελληνικής περίπτωσης. 
 Η µέθοδος του βιβλίου συνίσταται σε µια προσπάθεια διείσδυσης κάτω από 
την επιφάνεια των κειµένων και πίσω από τις ρητές δηλώσεις των συγγραφέων, ώστε 
να αναδειχθούν λανθάνοντα νήµατα και ροπές, οι οποίες να αποκαλύπτουν τις 
λιγότερο ορατές ιδέες των έργων. 
 
Παρουσίαση του βιβλίου έγινε στο Σπίτι της Κύπρου, στις 13.2.1998, όπου µίλησαν οι Φίλιππος 
Ηλιού, Ερασµία-Λουίζα Σταυροπούλου και Λίζυ Τσιριµώκου. 
Κριτικές 
- Η Ελισάβετ Κοτζιά παρουσιάζει το βιβλίο στη στήλη ∆ια-κρίνοντας, Η Καθηµερινή, Κυριακή 
18.1.1998, και το µνηµονεύει στην ίδια στήλη, Κυριακή 25.1.1998. 
- Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, "Τόποι και λογοτεχνία", Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 15.2.1988, σ.23. 
- Αναλυτική παρουσίαση από τη Λίζυ Τσιριµώκου, "Μυθολόγηση της ιθαγένειας", Τα ιστορικά, τ.14, 
τχ.27, ∆εκ. 1997 (=Άνοιξη 1998), σ.459-465. Τώρα στο Εσωτερική ταχύτητα. ∆οκίµια για τη 

λογοτεχνία, Αθήνα 2000, σ.331-341. 
- Αναδηµοσίευση σε ένθετο τετρασέλιδο στο περ. Μικρόπολις των Ιωαννίνων, τχ.7 (23.1.1998). 
 
-Το βιβλίο προτάθηκε από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοπωλών ως ένα από τα 100 
καλύτερα βιβλία του 1997, για να αντιπροσωπεύσει την ελληνική εκδοτική παραγωγή στη ∆ιεθνή 
Έκθεση της Φραγκφούρτης του 1998. 
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(2009), σ. 1039, σηµ. 15., και σ. 1050, σηµ. 53. 
- Γ. Φαρίνου-Μαλαµατάρη, «Τέσσερις γυναίκες βιογραφούν τον Καζαντζάκη», Νέα Εστία, τχ. 1830 
(Φεβρ. 2010), σ. 239, σηµ. 5. 
- Ολυµπία Ταχοπούλου, Μοντερνιστικός πρωτογονισµός. Εκδοχές υπερρεαλισµού στο ποιητικό έργο του 

Νίκου Εγγονόπουλου, Αθήνα 2010, σ. 100, 123, 127-128. 
- Γ. Γκότση, «Η διεθνοποίησις της φαντασίας». Σχέσεις της ελληνικής µε τις ξένες λογοτεχνίες στον 19

ο
 

αιώνα, Αθήνα 2010, σ. 177. 
- Κ. Καρατάσου, «Η ελευθερία της θέλησης…», Η νεοελληνική λογοτεχνία στον µεσοπόλεµο. Ιστορική 

και φιλολογική προσέγγιση, επιµ. Αθ. Φωτόπουλος, Πύργος Ηλείας 2012, σ. 289, σηµ. 39 
- Βαρβάρα Γεωργοπούλου, Γυναικείες διαδροµές. Η Γαλάτεια Καζαντζάκη και το θέατρο, Αθήνα 2011. 
- Κατερίνα Μπρέγιαννη, «Οι Άθλιοι των Αθηνών: µια ελληνική απεικόνιση της µελαγχολικής 
αµηχανίας στα τέλη του 19ου αι.», Παλίµψηστον, τχ. 29 (Φθιν. 2012), σ. 241 (σηµ. 7), σ. 243 (σηµ. 13). 
- Γ. ∆ηµητρακάκης, «Γαλλικές απηχήσεις στη νεοελληνική κριτική 1930-1960. Η έννοια του 
κλασικού», Για µια ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα. Προτάσεις ανασυγκρότησης: 

θέµατα και ρεύµατα, Πρακτικά συνεδρίου στη µνήµη του Αλ. Αργυρίου, ΠΕΚ και Μουσείο Μπενάκη 
2012, σ. 119-120. 
- Θ. Κούγκουλος, Η Ήπειρος ως λογοτεχνικός µύθος στη µεταπολεµική πεζογραφία, διατριβή, Ιωάννινα 
2012, σ. 51, σηµ. 114, σ. 313, σηµ. 703. 
- Ben Petre, Φιλολογική δραστηριότητα και λογοτεχνική παραγωγή στο Ηράκλειο Κρήτης, διδακτορική 
διατριβή, Ρέθυµνο 2014. 
- ∆ώρα Μέντη, «Επαρχιώτες λογοτέχνες στην Αθήνα (1863-1933)», Νεοελληνική λογοτεχνία και 

κριτική από τον ∆ιαφωτισµό έως σήµερα. Πρακτικά ΙΓ΄ ∆ιεθνούς Επιστηµονικής Συνάντησης, µνήµη 
Παν. Μουλλά, Αθήνα 2014, σ. 542, σηµ. 24. 



 31 

- Θ. Κούγκουλος, «Η πρόσληψη του λογοτεχνικού χώρου από τη νεοελληνική κριτική», Ζητήµατα 

νεοελληνικής φιλολογίας: Μετρικά, υφολογικά, κριτικά, µεταφραστικά. Μνήµη Ξενοφώντα Α. Κοκόλη, 
Θεσσαλονίκη 2016, σ. 841, σηµ. 39 και σ. 848, σηµ. 86. 
- Κων. Γεωργιάδη, «Το θεατρικό έργο της Γαλάτειας Καζαντζάκη και οι αναφορές της στην ιψενική 
δραµατουργία», Η πρώιµη υποδοχή του ρεαλισµού και του νατουραλισµού στο ελληνικό θέατρο, επιµ. Α. 
Γλυτζουρής, Κ. Γεωργιάδη, Μ. Μαυρογένη, Ρέθυµνο 2016, σ. 146, σηµ. 5. 
- Bart Soethaert, Η στροφή προς το παρ[ελθ]όν. Ορίζοντες του ιστορικού µυθιστορήµατος (1935-1950) 

στην Ελλάδα, Βερολίνο 2016. 
- Hero Hokwerda, Μεταξύ παρελθόντος και µέλλοντος. Νεοελληνική παράδοση και ιδεολογία στο έργο 

του ∆ηµήτρη Χατζή, Αθήνα 2016. 
- Γ. Παπακώστας, Πού µας πάει αυτό το αίµα; Αναπαραστάσεις αυτοδικίας και βίας στη νέα ελληνική 

λογοτεχνία, Αθήνα 2017, σ. 86, 197, 222, 239, 244, 322. 
- Κατ. Τικτοπούλου, «Λογοτεχνία εν κινήσει, κείµενα εν κινήσει», Περάσµατα, µεταβάσεις, διελεύσεις: 

όψεις µιας λογοτεχνίας εν κινήσει, µνήµη του ∆. Ν. Μαρωνίτη, Θεσσαλονίκη 2018, σ. 620, σηµ. 4, και 
σ. 624, σηµ. 15. 
- Μαρίνα Αρετάκη, «Από το Αϊβαλί η πατρίδα µου του Κόντογλου στο Αϊβαλί του Soloup», Νέα 

Χριστιανική Κρήτη 36 (2018), σ. 162, σηµ 5 και σ. 165, σηµ. 13.  
- Έρη Σταυροπούλου, «Οι ερωτευµένες ηρωίδες του Κ. Θεοτόκη και οι λογοτεχνικές αδελφές τους: 
παραλλαγές µιας τυπολογίας», στο Κ. Θεοτόκης, Η τιµή και το χρήµα, Ηράκλειο (ΠΕΚ) 2019, σ. 253-
254. 
- Γ. Ξούριας, «Σχόλια στη σπουδή “Σάντα Μαρία” του ∆. Χατζή», Θέµατα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

του 20ού αιώνα. Τιµητικός τόµος για την Έρη Σταυροπούλου, επιµ. Θ. Αγάθος κ.ά., Αθήνα 2020, σ. 
293-294, σηµ. 5 και 7.  
- Βίκυ Πάτσιου, «Από την Τιµή και το χρήµα (Θεοτόκης) στην Τιµή της αγάπης (Μαρκετάκη), Θέµατα 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του 20ού αιώνα. Τιµητικός τόµος για την Έρη Σταυροπούλου, επιµ. Θ. 
Αγάθος κ.ά., Αθήνα 2020, σ. 349, σηµ. 22. 
- Νίκη Λυκούργου, «Ιστορική και κοινωνική πραγµατικότητα στην πεζογραφία του Κ. Θεοτόκη», 
Φιλόλογος, τ. ΜΒ΄ (Σεπτ.-∆εκ. 2020), σ. 220, σηµ. 28. 
- Eusebi Ayensa, Εισαγωγή στο Pandelis Prevelakis, Cronica d’una ciutat, Βαρκελώνη 2021, σ. 20 
(σηµ. ii), σ. 22, σ. 27 (σηµ. xiv). 
- Γ. ∆ηµητρακάκης, «Το εγκώµιο των τεχνητών στο Χρονικό µιας πολιτείας του Π. Πρεβελάκη», 
Παλίµψηστον, τχ. 39 (2022), σ. 157, σηµ. 8. 
- Bart Soethaert, “Paul Valery, Π. Πρεβελάκης και το Χρονικό µιας πολιτείας», Παλίµψηστον, τχ. 39 
(2022), σ. 132, σηµ. 13. 
 
3. Η λογοτεχνία, µια σκανταλιά, µια διαφυγή ελευθερίας, Αθήνα (εκδ. Πόλις) 2003, 
σελ. 287. 
 
Συλλογή δοκιµίων. Τα τελευταία τρία συνιστούν µικρές επιστηµονικές προτάσεις. 
1. «Φασούλι το φασούλι: µικρή αφήγηση για µια µαθητεία» [Μέσα από ποια 
ερεθίσµατα ένα µικρό παιδί αποφασίζει να γίνει συγγραφέας.] 
 
2. «Κρήτη, η σηµασία των ορέων» [Αναµνήσεις από τα παιδικά καλοκαίρια στην 
Κρήτη. Μυρωδιές και γεύσεις, η αίσθηση της αφθονίας. Παιδικός τοπικισµός. Ο 
παππούς υποδεικνύει την οµορφιά των ορεινών γραµµών. Η ενήλικη σχέση µε τον 
πολιτισµό της Κρήτης: ο Καζαντζάκης, ο Πρεβελάκης, ο Κονδυλάκης, η Γαλάτεια 
Καζαντζάκη. Η σηµερινή καταστροφή του φυσικού τοπίου. Παράδεισοι συνεχίζουν 
να υπάρχουν, αλλά τώρα πια µόνο στην ενδοχώρα, στα ψηλά βουνά. Η δικαίωση του 
παππού.] 
 
3. «Αναγνώσεις νεάνιδος στη Μεταπολίτευση» [Το κλίµα του τέλους της δικτατορίας 
και της µεταπολίτευσης στο σχολείο. Μια συνωµοτικότητα που ωθούσε στην 
ανάγνωση. Η έκδοση της µαθητικής εφηµερίδας Μαθητική πορεία και οι επιλογές της 
στον τοµέα της λογοτεχνίας: από τη στρατευµένη τέχνη στην τέχνη που απεικονίζει 
την καθηµερινότητα και τις σχέσεις των ανθρώπων. Η επιρροή του Γκράµσι και 
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ακόµα περισσότερο του Μπρεχτ. Ένας πολιτικός χώρος που επέµενε πως «σοφή 
στους σοφούς είναι η στάση», αντιστρέφοντας το «ο σκοπός αγιάζει τα µέσα».] 
 
4. «‘‘Όλα τα ανθρώπινα όντα…’’. Μια αφίσα, µια µαθητεία» [Σχολιασµός µιας 
γαλλικής διακήρυξης των ανθρώπινων δικαιωµάτων ως προς τη θέση της γυναίκας. 
Τα φαινόµενα είναι πιο πολύπλοκα από όσο νοµίζουµε. Η µαθητεία στην αριστερά, 
κατά τα χρόνια της µεταπολίτευσης, υπήρξε για ορισµένους µια µαθητεία στην 
πολυπλοκότητα των φαινοµένων, στη σχετικότητα των κρίσεων και στην ηπιότητα 
της συµπεριφοράς.] 
 
5. «Η λογοτεχνία, µια σκανδαλιά, µια διαφυγή ελευθερίας» [Η διπλή επαγγελµατική 
ιδιότητα του φιλολόγου και του λογοτέχνη. Η ιδιότητα του φιλολόγου προφυλάσσει 
από ορισµένες κακοτοπιές και κυρίως από την υποχρέωση µιας διαρκούς 
καλλιτεχνικής παραγωγικότητας. Ενίοτε διδάσκει τον λογοτέχνη, άλλοτε αδυνατεί να 
τον διδάξει, ενώ από ορισµένες απόψεις µπορεί να είναι και εντελώς αντίθετη από τη 
δηµιουργική δραστηριότητα. Το άγχος της γνησιότητας και το άγχος της επίδρασης·  
η σταθερή «συζυγική» σχέση µε τη φιλολογία και η σκανδαλιά της λογοτεχνικής 
γραφής.] 
 
6. «Συνηγορία του διηγήµατος, µετ’ εµποδίων» [α΄) Προσπάθεια να διερευνηθεί 
ανθρωπολογικά ο «τύπος» του διηγηµατογράφου σε σχέση µε τον µυθιστοριογράφο. 
β΄) Οι παραγγελίες διηγήµατος από εφηµερίδες και περιοδικά κατά τα τελευταία 
χρόνια δίνουν ώθηση στην καλλιέργεια του διηγήµατος. γ΄) Τα πλεονεκτήµατα του 
διηγήµατος σε σχέση µε το µυθιστόρηµα.] 
 
7. «Ανηθικότητα και αισθητική» [Με αφορµή το διήγηµα του Ραγκαβή "Λεϊλά" και 
την εκεί υπαινικτικά διατυπωµένη µοιχεία, θίγονται τα όρια της ανοχής του 
αναγνώστη απέναντι στην "ανηθικότητα". Μια ανεκτή σήµερα ανηθικότητα, όπως η 
µοιχεία, µπορεί να βελτιώσει την αισθητική αποτίµηση του κειµένου. 
Σε αντίθεση µε τη µοιχεία, ο µη ανεκτός σήµερα σεξισµός µπορεί να υποσκάψει την 
αισθητική αποδοχή του κειµένου. Παράδειγµα, ο Καπετάν Μιχάλης του Καζαντζάκη. 
Η ύψιστη ανηθικότητα εκ µέρους του συγγραφέα, όµως, είναι η τροποποίηση των 
ιδεών του έργου του, από επιθυµία να συµµορφωθεί µε τις ιδεολογικές προσδοκίες 
του κοινού. Παράδειγµα, οι δύο γραφές ενός κεφαλαίου από τον Καπετάν Μιχάλη.] 
 
8. «Ο αµφίσηµος Παπαδιαµάντης» [Αναλύω τη σχέση διώκοντος και διωκοµένου στη 
Φόνισσα και στη «Νοσταλγό». Στο πρώτο η δολοφόνος ηρωίδα παρουσιάζεται σε 
µεγάλο µέρος του έργου ως διωκοµένη, εγείροντας αισθήµατα συµπάθειας στον 
αναγνώστη. Στη «Νοσταλγό» ο µπάρµπα Μοναχάκης, ηλικιωµένος σύζυγος της 
τρυφερής Λιαλιώς, είναι µεν «διώκτης», αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζεται µε 
αξιοσηµείωτη κατανόηση απέναντι στη γυναίκα του. Στον κόσµο του Παπαδιαµάντη, 
δηλαδή, το καλό και το κακό συνυπάρχουν: σε αντίθεση µε την αναµενόµενη 
κατανοµή των ρόλων, όπου διώκοντες είναι οι κακοί και διωκόµενοι οι καλοί, ο 
Παπαδιαµάντης κατασκευάζει έναν κόσµο πιο σύνθετο. Αυτή η αµφισηµία του είναι, 
κατά τη γνώµη µου, µια µεγάλη αισθητική αρετή του.] 
 
9. «Μια εύρωστη παρέα» [Σχολιάζω τη γνωστή φωτογραφία της γενιάς του ’30, 
παρατηρώντας τη στάση όλων των προσώπων που λαµβάνουν µέρος. Επιµένω 
κυρίως στην επισηµότητα της σκηνοθεσίας, στην έλλειψη γυναικών και στο διττό 
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βλέµµα του Σεφέρη: φαινοµενικά πλάγιο, εστιάζεται κατά βάθος στον θεατή και 
µελλοντικό αναγνώστη.] 
 
10. «Η Πηνελόπη στον 20ό αιώνα» [Παρακολουθώ πώς αλλάζει ο τρόπος µε τον 
οποίο αντιλαµβάνονται οι έλληνες συγγραφείς τη µορφή της µυθικής Πηνελόπης, από 
τα τέλη του 19ου αιώνα έως τις αρχές του 21ου. Από τον Παλαµά που προβάλλει την 
εικόνα της απόλυτα πιστής συζύγου, περνάµε στην εκδοχή της απόλυτης απιστίας 
από φορείς του ρεύµατος του Αισθητισµού, στην οποία αντιδρά κατά τον 
συντηρητικότερο τρόπο µια γυναίκα (η ∆ώρα Μοάτσου), υπεραµυνόµενη της 
απόλυτης πίστης. Στα τέλη της δεκαετίας του ’30, σε µια εποχή ενδυνάµωσης του 
φεµινισµού, ο Βάρναλης θα κατασκευάσει µια δυναµική και καταδυναστευτική 
Πηνελόπη, που διεκδικεί τον λόγο και εν µέρει τον κατακτά. Στα µεταπολεµικά 
χρόνια η Πηνελόπη θα αποκτήσει µιαν άλλη θέση: εκείνη του κριτή και όχι πια του 
κρινόµενου προσώπου. Τότε θα βαλθεί να απορρίπτει τον Οδυσσέα, είτε επειδή είναι 
ένας αιµοσταγής πολεµικός αρχηγός (Ρίτσος), είτε επειδή η ίδια προτιµά να θυσιάζει 
το πραγµατικό πρόσωπο προς όφελος της καλλιτεχνικής δηµιουργίας: είναι η εποχή 
της φεµινιστικής έξαρσης (Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ). Στην αυγή του 21ου αιώνα η 
Πηνελόπη εµφανίζεται για πρώτη φορά ταξιδεύτρια, ισορροπεί ανάµεσα στην πίστη 
και στην απιστία και τείνει να αποκαταστήσει σχέσεις ισοτιµίας µε τον Οδυσσέα.] 
 
 
11. «Μορφές του Οδυσσέα στον 20ό αιώνα» [Παρουσιάζονται µερικές από τις 
ποικίλες µεταµορφώσεις του Οδυσσέα στον ελληνικό 20ό αιώνα. Ο «νοσταλγός» της 
Ιθάκης κατά τον Παλαµά, ο αδιάφορος για την Καλυψώ, στα τέλη του 19ου αιώνα, θα 
γίνει λίγο αργότερα καταδεκτικότερος απέναντι στη νύµφη (Σικελιανός), για να 
καταλήξει, µετά τον Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο, σε ευχαριστηµένο σύντροφό της. 
Ο Υπεράνθρωπος Οδυσσέας του Καζαντζάκη (1922) θα µετατραπεί σε άνθρωπο στα 
χέρια του Σεφέρη (1931). Ο Σεφέρης εντούτοις θα σηµατοδοτήσει θετικά το 
στρατήγηµα του ∆ούρειου ίππου και την κατάκτηση της Τροίας, ως σύµβολο της 
επίτευξης ενός ανθρώπινου στόχου, κάτι που µεταπολεµικά δεν θα είναι πλέον 
δυνατό. Μετά τον Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο ο Οδυσσέας γίνεται κυρίως ο συνοµιλητής 
των νεκρών, ενώ θα ξαναβρεί τον ερωτικό εαυτό του σε εποχές ειρηνικές, στο πλάι 
της Ναυσικάς ή της Καλυψώς. Ακόµα και ο αριστερός Ρίτσος θα προβάλει αυτή την 
εποχή (1965) τον ερωτισµό του ήρωα, κάτι που θα αναιρεθεί στην επόµενη φάση, 
κατά την δικτατορία των συνταγµαταρχών, όταν θα µετατρέψει τον ηδονικό Οδυσσέα 
σε στυγνό αφέντη. Παρόµοια εικόνα στυγνού αφέντη είχε δηµιουργήσει και µια άλλη 
δικτατορία, εκείνη του Μεταξά (Βάρναλης). Οι πολιτικές εκτροπές λοιπόν φέρνουν 
στην επιφάνεια µια αντίθεση των αριστερών συγγραφέων προς τον αρχαίο µύθο. 
Εντωµεταξύ στην δεκαετία του 1960 συναντάµε και Οδυσσείς των οποίων κύρια 
επιδίωξη είναι το πώς δεν θα γυρίσουν στην Ιθάκη, που εκπροσωπεί σε αυτή τη φάση 
την αστική συµβατικότητα. Στα τέλη του 20ού αιώνα, ωστόσο, θα προκύψει µια 
καινούρια µορφή του ήρωα: τώρα ο Οδυσσέας παρουσιάζεται στα παιδικά του 
χρόνια, στο σχολείο του, στους πρώτους του έρωτες, σαν ένας τυπικός ήρωας ενός 
µυθιστορήµατος διαµόρφωσης (Bildungsroman). Ο πλήρης εξαστισµός της Ελλάδας 
µετέτρεψε το εθνικό µας σύµβολο σε έναν ήρωα διανοούµενο και «νοικοκύρη».] 
 
12. «Αταξίδευτη λογοτεχνία» [Οι έλληνες µυθιστορηµατικοί ήρωες δεν ταξιδεύουν 
στον 20ό αιώνα. Εκτός από την Οδύσσεια του Καζαντζάκη, κανένα άλλο εκτενές έργο 
δεν στηρίζει την πλοκή του στη µετακίνηση. Στη µελέτη αυτή εξετάζω τα έργα που 
φέρουν στον τίτλο τους τη λέξη «ταξίδι», από τον Βιζυηνό έως τον Μπακόλα (2000), 
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και υποστηρίζω ότι πρόκειται για µαταιωµένα ταξίδια ή ατελέσφορες µετακινήσεις 
από τις οποίες ο ταξιδιώτης δεν αποκοµίζει τίποτα. Αφθονούν επίσης στην ελληνική 
λογοτεχνία οι «ασάλευτοι ταξιδιώτες», που συνήθως είναι καλλιτέχνες πεπεισµένοι 
για την οµοιοµορφία του κόσµου και για την ασηµαντότητα της µετακίνησης σε 
σχέση µε τη δηµιουργία. Η εξήγηση που προτείνω για το φαινόµενο αυτό είναι πως η 
ελληνική κουλτούρα ήταν έως πρόσφατα στραµµένη προς το (αγροτικό) παρελθόν 
που χάνεται και φοβόταν το µέλλον. Χωρίς όµως µια εµπιστοσύνη στο µέλλον, το 
ταξίδι –που είναι µια κίνηση προς τα µπρος– δεν µπορεί να τελεσφορήσει. Στα τέλη 
του 20ού αιώνα, εντούτοις, η εικόνα αλλάζει θεαµατικά: η ελληνική λογοτεχνία 
γεµίζει από αφηγήσεις που έχουν στον καµβά τους τη µετακίνηση. Αυτό έχει να 
κάνει, ισχυρίζοµαι, µε την ενοποίηση του κόσµου και µε τη νέα αυτοπεποίθηση που 
απέκτησαν οι Έλληνες ως µέλη µιας ευηµερούσας κοινότητας, της ενωµένης 
Ευρώπης.] 
 
Παρουσιάσεις - κριτικές: 
- Ιωάννα Κυριακίδου, «Στα όρια της …ζεστής φιλολογίας», Αντί, τχ.801 (28.11.2003), σ.65-66. 
- Αγγελική Καψάσκη, «Η λογοτεχνία, µια σκανταλιά, µια διαφυγή ελευθερίας. Το νέο βιβλίο της 
Αγγέλας Καστρινάκη», Ρέθεµνος, 6-7.12.2003. 
- Σ. Ν. Φιλιππίδης, «‘‘∆εν µ’ αρέσει ο Καζαντζάκης’’» (ο τίτλος είναι επιλογή της εφηµερίδας), Τα 

Νέα (Βιβλιοδρόµιο), 13-14.12.2003. 
- Γλυκερία Καλαϊτζή, «‘‘Κρυφές’’ λογοτεχνικές διαδροµές», Ελευθεροτυπία (Βιβλιοθήκη), 7.5.2004, 
σ.6-7. 
- Χρ. Ιορδάνογλου, «∆ιάβασα…τη ‘‘σκανταλιά’’ της Καστρινάκη», Τα Νέα (Βιβλιοδρόµιο), 19.6.2004. 
- Νένα Κοκκινάκη, «Η λογοτεχνία και η σκανταλιά», Η Καθηµερινή, 27.4.2004. 
 
Μνείες: 
- Ελισάβετ Κοτζιά, «Ηµερολόγια και µυθιστορήµατα, Η Καθηµερινή, 9.11.2003. 
- Β. Π. Καραγιάννης, «Η πολιτισµένη Αριστερά στο έαρ και οι οπαδοί της στης απελπισίας το φρέαρ», 
εφ. Θάρρος (Κοζάνης), 30.1.2004.  
- Γεωργία Φαρίνου-Μαλαµατάρη, «Μικρή εισαγωγή στην πρόσληψη του Παπαδιαµάντη», Εισαγωγή 

στην πεζογραφία του Παπαδιαµάντη, επιµ. Γεωργία Φαρίνου-Μαλαµατάρη, Ηράκλειο (ΠΕΚ) 2005, σ. 
34. [και Το σχοίνισµα της γραφής, Αθήνα 2014, σ. 144, σηµ. 73]  
 
Θεατρική παράσταση 
Τον Φεβρουάριο του 2005 έγινε στον Βόλο θεατρική παράσταση από την Αγγελική Νικολάου, 
βασισµένη στο δοκίµιο «Η Πηνελόπη στον 20ό αιώνα». 
 
Παραποµπές 
- Γεωργία Γκότση, “Ritsos’ Penelope: Recognition and Despair”, Αντιφίλησις. Studies on Classical, 

Byzantine and Modern Greek Literature and Culture. In Honour of J.-Th. A. Papademetriou, 
Στουτγάρδη 2009, σ. 590, σηµ. 16. 
- Irini Papacyriakou, Le sujet de la deuxième Odyssée dans la poésie néo-hellénique du XXe siècle, 
Παρίσι 2007;, σ. 158, 160, 161, 165. 
- Σπ. Κιοσσές, Το γυναικείο bildungsroman στη νέα ελληνική λογοτεχνία: παραδειγµατικές 

αφηγηµατικές δοµές διαµόρφωσης της µυθοπλαστικής ηρωίδας κατά την πρώτη µεταπολεµική περίοδο, 
δ. διατριβή, Βόλος 2008. 
- Αντ. Γλυτζουρής, Πόθοι αετού και φτερά πεταλούδας. Το πρώιµο θεατρικό έργο του Νίκου 

Καζαντζάκη και οι ευρωπαϊκές πρωτοπορίες της εποχής του, Ηράκλειο (ΠΕΚ) 2009. 
- Στ. Αλεξίου, Ελληνική λογοτεχνία. Από τον Όµηρο στον 20ό αιώνα, Αθήνα 2010, σ. 520-521 (για τον 
Καζαντζάκη). 
- Ν. Παπαχριστόπουλος, «Ο ναρκισσισµός της αντιγραφής», Το ψυχαναλυτικό ίχνος, Πάτρα χ.χ., σ. 70, 
σηµ. 72. 
- Ηλίας Γιούρης, «Μια πρόταση για τη διδασκαλία του λογοτεχνικού µύθου: «Ο Οδυσσέας στο 
ποτάµι» του Τάκη Σινόπουλου», http://www.pi-
schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos11/f5.pdf 
- Liana Giannakopoulou, “Cutting the Threads with Words’: the Figure of Penelope in the Poetry of 
Katerina Anghelaki-Rooke” 2021 
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http://www.knjizenstvo.rs/en/journals/2021/womens-writing-and-culture/cutting-the-threads-with-
words-the-figure-of-penelope-in-the-poetry-of-katerina-anghelaki-rooke#gsc.tab=0 σηµ. 8. 
 
4. Η λογοτεχνία στην ταραγµένη δεκαετία 1940-1950, Αθήνα (εκδ. Πόλις) 2005, 
σελ. 566. 
 
Το βιβλίο αυτό είναι µια προσπάθεια να διερευνηθεί η λογοτεχνία και ευρύτερα ο 
πολιτισµός κατά τη διάρκεια του πολέµου, της Κατοχής, της αντίστασης και του 
εµφυλίου πολέµου, µέσα από ένα πρίσµα συλλογικών συµπεριφορών που 
αναπτύσσονται αυτή την εποχή και οι οποίες επηρεάζουν καταλυτικά τα πνευµατικά 
φαινόµενα. Η λογοτεχνία σε αυτή την περίοδο των ακροτήτων είναι πολύ 
συνδεδεµένη µε την ιστορία, την πολιτική, την κοινωνία, και για να την εννοήσουµε 
πρέπει να προσπαθήσουµε να ανασυστήσουµε ένα συνολικό πλέγµα, από τους 
υλικούς όρους της ζωής έως την ψυχολογία των ανθρώπων. 
 Τα τεκµήρια είναι πολλές φορές επισφαλή, καθώς από τότε έως σήµερα έχει 
µεσολαβήσει µια πολλαπλή ανακατασκευή της εποχής, µια µεγάλων διαστάσεων 
µυθοποίηση: η Αντίσταση τείνει να σκεπάσει όλες τις άλλες συµπεριφορές, όσες 
έχουν λιγότερο ή και καθόλου ηρωικό χαρακτήρα. Αλλά και συνειδητές 
παραποιήσεις δεδοµένων έχουν συµβεί, όπως προχρονολογήσεις έργων που εκ των 
υστέρων θεωρήθηκε ότι απάδουν προς το κλίµα της Κατοχής. Ο ερευνητής οφείλει να 
σκάψει κάτω από όσα «εθνικώς» ή «πολιτικώς ωφέλιµα» επικάθισαν στα πραγµατικά 
δεδοµένα. 

Τα «πραγµατικά δεδοµένα» βέβαια άλλοτε είναι ανιχνεύσιµα, εύκολα ή 
δύσκολα, µε βάση πηγές ή πρώτες εκδόσεις των έργων, άλλοτε όµως συνιστούν 
προϊόντα εικασίας. Τα φαινόµενα επιδέχονται πολλές φορές διαφορετικές ερµηνείες: 
ένα ερωτικό αφήγηµα, π.χ., µέσα στην Κατοχή µπορεί να είναι είτε ένα έργο 
«φυγής», είτε µια αντίδραση ερωτισµού στην ακραία στέρηση, είτε µια ένδειξη για 
την καινούρια ορµή προς την κατάκτηση της ερωτικής ελευθερίας. Ερωτηµατικά δεν 
µπορεί παρά να παραµένουν. 
 Το βασικό εξαγόµενο της εργασίας, όσον αφορά την περίοδο της Κατοχής, 
σχετίζεται µε τις δύο διακριτές φάσεις της. Στην πρώτη φάση, έως τα τέλη του 1942, 
σηµειώνεται µια µεγάλη άνθηση της βιβλιοπαραγωγής, µια ευφορία των λογοτεχνών 
για το καινούριο αναγνωστικό κοινό και ταυτόχρονα µια τάση απόστασης από την 
επικαιρότητα, µια στροφή προς τα «αιώνια» και προς µια τέχνη ανεξάρτητη από τις 
συνθήκες, κάτι που µερικές φορές φτάνει το όριο του αισθητισµού. Οι λογοτέχνες 
αντισταθµίζουν τη ζοφερή πραγµατικότητα µε ποικίλες «φυγές»: προς την παιδική 
ηλικία, π.χ., ή προς θερµά ηλιόλουστα νησιά. Το σύµβολο του νησιού είναι πολύ 
χαρακτηριστικό γι’ αυτή την πρώτη φάση της Κατοχής, ενώ κυρίαρχο αφηγηµατικό 
είδος αναδεικνύεται η «λυρική πεζογραφία», µια συµβολιστική και εσωστρεφής 
τέχνη. 
 Τα φαινόµενα αυτά ελάχιστη σχέση έχουν µε τη λογοκρισία, που υπήρχε µεν 
αλλά ήταν µάλλον χαλαρή. Οι συµπεριφορές µπορούν να εξηγηθούν µε βάση την 
ηττοπάθεια, την αναδίπλωση στον εσωτερικό κόσµο, την επιθυµία της µοναξιάς, κάτι 
που παρατηρείται συχνά µετά από ήττες. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε, µόλις φάνηκε ότι 
η νίκη γύριζε προς τους Συµµάχους, στις αρχές του 1943, τα φαινόµενα αλλάζουν. Ο 
πατριωτισµός αναζωογονείται, η θεµατολογία µεταβάλλεται και οι ποιητές γυρνούν 
από τα «νησιά» µιας θεληµατικής αποµόνωσης στην «πολιτεία». Παρ’ όλα αυτά η 
µεταστροφή δεν είναι απόλυτη: πολλοί είναι όσοι συνεχίζουν έως το τέλος της 
Κατοχής την παραγωγή ενός εσωστρεφούς λυρισµού. 
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 ∆εν λείπουν και οι «διττές συµπεριφορές»: µια αγωνιστικότητα σε κάποιους 
τοµείς της ζωής και µια «ανέµελη» συµπεριφορά στην τέχνη, κάτι που δείχνει ότι η 
λογοτεχνία αυτή την εποχή καλείται κυρίως να παίξει έναν ρόλο γαλήνης και 
παραµυθίας. 
 Στο σηµείο τοµής ωστόσο, τον χειµώνα ’42 προς ’43, γεννήθηκε µια µεγάλη 
απαίτηση του αναγνωστικού κοινού, που είχε απότοµα διευρυνθεί, να συµµετάσχει 
στην τέχνη. Γύρω από το θέµα της κατανόησης του κειµένου –της σαφήνειας ή της 
ασάφειας– προέκυψε στα τέλη του ’42 ένας µικρός εµφύλιος πόλεµος, όπου οι απλοί 
αναγνώστες ζητούσαν από τις κορυφές της διανόησης (το πρόβληµα ξεκίνησε από 
τον Σικελιανό) να προσφέρουν µια τέχνη πιο βατή για τους µέσους όρους. 
 Στο τέλος της Κατοχής πάντως φουντώνει το αίτηµα για µια τελείως 
διαφορετική τέχνη, που θα εγκατέλειπε τα προβλήµατα του ατόµου και θα ασχολείτο 
µε το σύνολο, και µάλιστα µε τρόπο επικό. Το αίτηµα είναι καθολικό, από όλο το 
πολιτικό φάσµα· κατά τρόπο χαρακτηριστικό όµως, η αριστερά, καθότι κυρίαρχη 
αυτή την εποχή, είναι πολύ λιγότερο κατηγορηµατική στις απαιτήσεις της, 
αποδεχόµενη όλα τα καλλιτεχνικά ρεύµατα και όλες τις τάσεις. 
 Στις παραµονές της Απελευθέρωσης η προσδοκία για µια συνολική αλλαγή 
του κόσµου είναι ιδιαίτερα ισχυρή, κι αυτό εκφράζεται, µεταξύ άλλων, και µέσα από 
το σύµβολο του ταξιδιού. Για πρώτη φορά στην ελληνική λογοτεχνία κυρίαρχο 
µοτίβο γίνεται όχι η φυγή, αλλά η ενθουσιώδης αναχώρηση για καινούριες 
ανακαλύψεις: µια απάρνηση της «Ιθάκης» και της πεζής καθηµερινότητας. 
 Η Απελευθέρωση διέψευσε βέβαια γρήγορα την αισιοδοξία, καθώς ξεκίνησε 
µε το εξαιρετικά βίαιο ξέσπασµα των ∆εκεµβριανών, που δηµιούργησε µια 
αντισυσπείρωση του συντηρητικού χώρου. Πάντως στον χώρο της λογοτεχνίας η 
αριστερά παραµένει κυρίαρχη, παράγοντας πύρινα κείµενα για τα ∆εκεµβριανά, εκεί 
που οι «φιλελεύθεροι» δεν τολµούν να αρθρώσουν τον δικό τους λόγο. 
 Το 1945 περνά µε βίαιες αντιπαραθέσεις όσον αφορά τη σχέση της τέχνης µε 
την κοινωνία, όπου λαµβάνουν µέρος οι σηµαντικότεροι λόγιοι· επίσης 
παρουσιάζεται µια διελκυστίνδα στο πεδίο των «εθνικών» αξιών: η αριστερά 
διεκδικεί το σύνολο της ελληνικής «παράδοσης», αρχαιότητα, χριστιανισµό, 
λαϊκότητα. Κάτω από τις αντιπαραθέσεις, ωστόσο, µπορούµε να διακρίνουµε τις 
συγκλίσεις: η αριστερά τείνει να εγκαταλείψει την ακραιφνή στράτευση, για χάρη 
µιας τέχνης που θα σέβεται τους αισθητικούς όρους της ύπαρξής της, ενώ παράλληλα 
(και αντίστροφα) οι φιλελεύθεροι τείνουν να υιοθετήσουν, µέσω της «ευθύνης», ένα 
είδος στράτευσης. Επίσης η αριστερά εγκαταλείπει σχετικά σύντοµα την 
«αντιστασιακή τέχνη», ενώ οι φιλελεύθεροι επιδίδονται προγραµµατικά σε τέχνη 
«εθνική». Τα θέµατα είναι µερικές φορές κοινά ανάµεσα στις παρατάξεις, αλλά 
κοινοί είναι ακόµα και οι καλλιτεχνικοί τρόποι· άλλωστε το αίτηµα της «απλότητας» 
είναι επίσης κοινό για όλους. 
 Η µελέτη παρακολουθεί τη µεταπολεµική παραγωγή κατά κατηγορίες 
ειδολογικές, που εν µέρει τείνουν να συµπέσουν µε τις θεµατικές: η ποίηση 
ασχολείται ιδιαίτερα µε τους νεκρούς του πολέµου, το διήγηµα µε στιγµιότυπα της 
Κατοχής, ενώ το µυθιστόρηµα µε τον αλβανικό πόλεµο ή µε την εθνική ιστορία, 
κυρίως την τουρκοκρατία. ∆εν λείπουν βέβαια και άλλα θέµατα, όπως η εφηβεία ή το 
µυθιστόρηµα διαµόρφωσης. Το τελευταίο, είδος ατοµιστικό, το καλλιεργούν 
ιδιαίτερα οι γυναίκες, που µέσα από την εµπειρία του πολέµου και της αντίστασης, 
βρίσκονται σε µια καινούρια φάση ανακάλυψης των δυνατοτήτων τους και της 
ταυτότητάς τους. Χαρακτηριστική είναι επίσης µια τάση επιστροφής στην επαρχία 
και στη ζωή του περιθωρίου, µια καινούρια ηθογραφία: το αστικό άνοιγµα της 
δεκαετίας του ’30 περιορίζεται αισθητά. 
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 Ταυτόχρονα όµως καινούρια ρεύµατα µπαίνουν στην Ελλάδα, όπου οι 
διανοούµενοι, µετά από την εµπειρία του παγκόσµιου πολέµου, αισθάνονται ότι 
συµµετέχουν σε έναν πολιτισµό ο οποίος τείνει προς την «παγκοσµιότητα». Έτσι 
συζητιέται ιδιαίτερα ο υπαρξισµός του Σαρτρ (σχεδόν πάντα αρνητικά), ενώ η 
αγγλική και η αµερικανική λογοτεχνία κερδίζουν σταθερά έδαφος. 
 
Η πνοή της Απελευθέρωσης έχει ωστόσο πλήρως εξαντληθεί στα τέλη του 1947. Οι 
άνθρωποι είναι κατάκοποι και απογοητευµένοι. Το καινούριο σύµβολο που εκφράζει 
την εποχή είναι η «επιστροφή». Σε αντίθεση µε το ταξιδιωτικό πάθος του 1943-1946, 
τώρα θα συναντήσουµε ποικίλες εκδοχές του «γυρισµού»: γυρισµός στο Παρελθόν, 
στην αγάπη, στη γη, στη φύση (µακριά από τους ανθρώπους), ή –από µια άλλη 
οπτική γωνία– στη µίζερη πραγµατικότητα. 
 Ταυτόχρονα όµως η συλλογική ζωή παύει να είναι ενιαία. Ένα χάσµα 
ανοίγεται ανάµεσα σε όσους συνεχίζουν να συµµετέχουν στην Ιστορία, πολεµώντας 
στο βουνό (στον ένα ή τον άλλο στρατό) ή εκτοπισµένοι στα νησιά της άγονης 
γραµµής, και σε όσους ζουν πια εντελώς κανονικά, σε έναν κόσµο που αρχίζει να 
ξεχνά τον πόλεµο και τα δεινά του παρελθόντος. Η τέχνη βέβαια είναι περίπου το ίδιο 
διχασµένη: τµήµα της αποδεσµεύεται πλέον από την «εποχή», ενώ ένα άλλο κοµµάτι 
βρίσκεται στην πιο απόλυτη εξάρτηση. 
 Οι φυλακισµένοι και εκτοπισµένοι ποιητές της αριστεράς παράγουν ποίηση 
αδιάκοπα, ως µέσο επιβίωσης, αµφισβητώντας ταυτόχρονα τη σκοπιµότητα της 
τέχνης σε µια εποχή ακραίου βασανισµού του ανθρώπου. Πολλοί όµως είναι και όσοι 
σιωπούν, κυρίως εκείνοι που έχουν εγκαταλείψει την Ελλάδα για το εξωτερικό. Ο 
χαρακτηριστικός προβληµατισµός ολόκληρης της δεκαετίας, το κατά πόσο η τέχνη 
µπορεί να αποδώσει την πραγµατικότητα, αν έχει αξία να γράφει κανείς ή αν έχει 
δικαίωµα να αισθητικοποιεί τη φρίκη, κορυφώνεται το 1950, τείνοντας προς µιαν 
απάντηση αρνητική. 
 Άλλωστε η διακίνηση του βιβλίου γνωρίζει τώρα µια µεγάλη ύφεση, που µετά 
την έξαρση της Κατοχής, αποκαρδιώνει τους καλλιτέχνες. Μόνο πολύ λίγοι είναι 
όσοι έχουν την τύχη να διαδοθεί το έργο τους έξω από την Ελλάδα, σε έναν κόσµο 
που γνωρίζει µια ολοένα ταχύτερη διακίνηση έργων και ιδεών. 
 
Το βιβλίο περιλαµβάνει και ένα αυτοτελές τµήµα για την γυναικεία λογοτεχνία: 
«Γυναίκες συγγραφείς 1940-1950. Το ταξίδι της ελευθερίας». 

Η ιστορία της γυναικείας παραγωγής έχει µια ιδιαιτερότητα σε σχέση µε την 
ανδρική. Οι γυναίκες αυτή την εποχή κάνουν µια µεγάλη έξοδο από το ιδιωτικό στο 
δηµόσιο, κυρίως λόγω της αντίστασης. Μια καινούρια συνείδηση γεννιέται και µια 
εντελώς νέα αυτοπεποίθηση. Η θεµατική αλλαγή το 1943 είναι θεαµατική: από την 
προπολεµική γυναίκα-θύµα, που διαρκώς υφίσταται την εγκατάλειψη του άνδρα, 
περνάµε σε µια γυναίκα που παίρνει τη ζωή στα χέρια της, και έχει µάλιστα την τάση 
να αρνείται τον γάµο. Οι γυναίκες συγγραφείς τώρα γράφουν εκτενή µυθιστορήµατα 
ή ποιήµατα –επικών κάποτε διαστάσεων– που δείχνουν ένα ιδιαίτερο πάθος για ζωή. 
Χαρακτηριστικό είναι το µοτίβο του ταξιδιού, κυρίαρχο σε πάρα πολλά έργα, που 
δηλώνει µια τάση εξόδου από τους κανόνες και τα παραδεδοµένα. Ταυτόχρονα 
αναπτύσσεται όµως και το µοτίβο των δέντρων, άλλοτε αντιφατικά (η συγγραφέας 
δεν µπορεί να ξεκαθαρίσει τι από τα δύο προκρίνει), άλλοτε συµπληρωµατικά ως 
προς το ταξίδι (ως δύο εξίσου αποδεκτές επιλογές) και άλλοτε απλώς ως ο 
συντηρητικός άλλος πόλος. Μια συντηρητική –και πολιτικά– γυναίκα συγγραφέας 
(Γαλάτεια Σαράντη) προτιµά τη «γη» από τη «θάλασσα». Αυτή την εποχή γράφεται 
και ένα επικών διαστάσεων ταξιδιωτικό µυθιστόρηµα (Εύα Βλάµη, Σκελετόβραχος), 
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που αν δεν θίγει ζητήµατα γυναικείας απελευθέρωσης, συνιστά το ίδιο ένα βήµα προς 
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5. Έκδοση του: Κοσµάς Πολίτης, ΛΕΜΟΝΟ∆ΑΣΟΣ. Ιστορία µιας ζωής 
Αθήνα (Ελληνικά Γράµµατα) 2010, σ. 13-204, και Επίµετρο: «Αναζητώντας το 

χρυσόµαλλο δέρας», ό.π., σ. 205-412. 
 
Ο τόµος περιλαµβάνει επανέκδοση της α΄ έκδοσης του Λεµονοδάσους (βλ. 5 Ι) και 
εκτενή µελέτη για το µυθιστόρηµα, ως Επίµετρο. 
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Η µελέτη επιχειρεί να δείξει τις αλλεπάλληλες ερµηνευτικές δυνατότητες κάτω από 
τη φαινοµενικά απλή ιστορία. Το πρώτο µυθιστόρηµα του Κοσµά Πολίτη, το 
Λεµονοδάσος (1930), αφηγείται τον έρωτα δυο νέων, του Παύλου Αποστόλου και της 
Βίργκως ∆ροσινού, που σκοντάφτει στις µη συµβατές επιθυµίες τους. Ο Παύλος 
επιθυµεί να κατακτήσει σεξουαλικά την παρθένα Βίργκω, ενώ εκείνη ζητά να 
αποφύγει το ερωτικό σµίξιµο. Η άρνηση της Βίργκως επιφέρει την ολοένα και 
µεγαλύτερη συναισθηµατική εµπλοκή του Παύλου: ο νέος παύει να ικανοποιείται από 
τις προηγούµενες ελαφρές σχέσεις του, εγκαταλείπει τις αρπακτικές ορέξεις του και 
εισέρχεται στον κύκλο του συναισθήµατος, µαθαίνει να αγαπά. Έως εκεί τον 
καθοδηγεί η παρθένα κόρη. Μετά όµως, όταν οι δυο νέοι τείνουν να συµφωνήσουν 
στον γάµο, εκείνος που αντιδρά και αποµακρύνεται είναι ο Παύλος. Παίρνει την 
πρωτοβουλία να χωρίσει από τη Βίργκω, γιατί ο γάµος θα σκότωνε τον έρωτα. 
Αποφασίζει να αφιερωθεί σε υψηλά ανθρωπιστικά ιδανικά (τα οποία δεν 
καθορίζονται). Φεύγει στην Άπω Ανατολή για να παραστεί σε επιστηµονικά 
πειράµατα γύρω από µια έκλειψη ηλίου και εντέλει καταλήγει να συζεί µε κάποια 
γυναίκα ελαφρών ηθών που ονοµάζεται απλώς και αυτή Βιργινία. Όταν µαθαίνει τον 
γάµο της Βίργκως, βάζει τέλος στη ζωή του. 
 Αυτή η ενδιαφέρουσα για τις λεπτές της αποχρώσεις ερωτική ιστορία, που 
γοήτευσε γενεές αναγνωστών, διαθέτει ένα µυστικιστικό υπόβαθρο που πρώτη –και 
µόνη έως σήµερα− υπέδειξε η Νόρα Αναγνωστάκη σε µελέτη της του 1993. Εκείνη 
επεσήµανε τον µυστικό χαρακτήρα µιας συγγραφικής παρέκβασης («Ιντερµέτζο»), 
όπου ο «συγγραφέας» αφηγείται τη βουλιµία που τάχα είχε ως παιδί µε τα φρέσκα 
κουκιά, ότι προέρχεται δηλαδή από την πυθαγόρεια απαγόρευση («κυάµων 
απέχεσθαι»)· ανέδειξε έτσι τη σχέση του Κοσµά Πολίτη µε το ρεύµα του 
Θεοσοφισµού τόσο στο Λεµονοδάσος όσο και στα επόµενα έργα του. Στα ίχνη τής 
Νόρας Αναγνωστάκη, δοκιµάζω να δείξω τα κρυφά νοήµατα που διατρέχουν το έργο. 
 Υποστηρίζω ότι η θεωρία που βρίσκεται πίσω από τη χαριτωµένη αφήγηση 
είναι ο Γνωστικισµός (ο Θεοσοφισµός του 19ου αι. είναι µια εκδοχή Γνώσης), η 
άποψη ότι ο κόσµος δεν είναι δηµιούργηµα του καλού Θεού παρά ενός κακού 
∆ηµιουργού. Συνέπεια αυτού του δόγµατος είναι η άρνηση προς την ύλη, η άρνηση 
του σεξ, του γάµου και της τεκνογονίας. Ο συγγραφέας πράγµατι φροντίζει από µιας 
αρχής να υποσκάψει την αξιοπιστία του ήρωα και αφηγητή του, που, τουλάχιστον 
στο ξεκίνηµα του έργου, έχει τον νου του µονάχα στο σεξ και βλέπει τη φύση ως 
συνεργείο επιµειξίας «καλά καµωµένο». Η φύση, αντίθετα προς τις πεποιθήσεις του 
ήρωα, είναι τροµακτική, ιδιαίτερα κατά την άνοιξη – έχει καταστρέψει πλήθος 
ανθρώπους που αφήνονται να παρασυρθούν από τον πειρασµό. 
 Έτσι η τελική επιλογή του ήρωα για εθελούσια έξοδο από τη ζωή είναι, σε 
τελευταία ανάλυση, µια θετική έκβαση: οι δυο ήρωες, Παύλος και Βίργκω, δεν 
ενώθηκαν σε αυτόν εδώ τον κόσµο (είτε από συνειδητή επιφύλαξη είτε από τύχη), 
οπότε το έπαθλό τους θα είναι –πιθανότατα− η ένωσή τους στο επέκεινα. Αυτό 
φαίνεται να υπονοούν οι τελευταίες σελίδες του µυθιστορήµατος (βλ. παρακάτω). 
Κάθε φράση στο Λεµονοδάσος υποκρύπτει ένα δεύτερο νόηµα. Όλα (ή σχεδόν) τα 
ονόµατα των ηρώων είναι συµβολικά, οι τόποι το ίδιο, ενώ πολύ συχνά οι σκηνές του 
έργου συνιστούν επαναλήψεις αρχετυπικών καταστάσεων, σκηνών της λογοτεχνίας ή 
των Ευαγγελίων. Το ζεύγος των πρωταγωνιστών µπορεί να προβληθεί σε µια πλειάδα 
αντίστοιχων µυθικών ή λογοτεχνικών ζευγαριών.  
 
Α. Τα ονόµατα 
Όπως ο Παύλος Αποστόλου οφείλει να διαβαστεί ως Απόστολος Παύλος, έτσι και η 
Βίργκω δεν είναι µια απλή παρθένα κόρη αλλά µια σύγχρονη προβολή της ίδιας της 
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Παρθένου Μαρίας. Το επίθετό της σχετίζεται µε τη Σελήνη (∆ροσινού από τη δροσιά 
-Έρση, κόρη της Σελήνης), όπως και µε την Παναγία (∆ροσιανή). Άλλα συµβολικά 
ονόµατα στο Λεµονοδάσος είναι η Καίτη, που λογικά παράγεται από τις Ι-κέτι-δες, το 
έργο στα χορικά του οποίου συµµετέχει η ηρωίδα· ο ποιητής Άντης Παλµύρας 
σηµαίνει αυτός που δεν πρόκειται ποτέ να πετύχει την αθανασία (αντί-palm, αντί-
φοίνικας), όσο για τον τεχνοκριτικό κύριο Σπάθη, φορέα του συγγραφικού λόγου, το 
σπαθί είναι βασικό σύµβολο του µυούµενου στον τεκτονισµό. Και άλλες ενδείξεις 
στο κείµενο πράγµατι –καθώς και η ούτως ή άλλως στενή σχέση της Γνώσης µε τον 
τεκτονισµό− µας οδηγούν προς µια τέτοια ταυτότητα του συγγραφέα. 

Συµβολικός είναι και ο Πόρος, τόπος κατοικίας της Βίργκως, όπως βέβαια και 
το ίδιο το Λεµονοδάσος. Ο Πόρος είναι το «πέρασµα» προς µιαν άλλη ζωή, αλλά και 
το όνοµα του πατέρα του Έρωτα στο πλατωνικό Συµπόσιο (οι Γνωστικοί συγγενεύουν 
µε τους νεοπλατωνιστές), ενώ το δάσος, µαγικός τόπος σε πάµπολλα έργα, είναι ο 
τόπος της θηλυκής αρχής. Στο δάσος αυτό συµβαίνει και η από κοινού άνοδος των 
ηρώων σε έναν λόφο, που παραπέµπει σε ένα είδος µαγικής «ανάληψης», µιας 
επίσκεψης –έστω στιγµιαίας− στον χαµένο παράδεισο. Συµβολικά συµβαίνει να είναι 
και ορισµένα µέρη της Αθήνας, όπως η οδός Ερµού, όπου συναντιούνται «τυχαία» οι 
ήρωες, η οποία προφανώς παραπέµπει στον Ερµή Τρισµέγιστο, θεό της αλχηµικής 
σοφίας. 
 
Β. Οι χαρακτήρες των ηρώων 
Οι ψυχολογικές λεπτοµέρειες στο Λεµονοδάσος είναι πολύ προσεγµένες· εντούτοις 
κάτω από τα πραγµατικά πρόσωπα υποβάλλονται αρχετυπικοί χαρακτήρες. Ο ήλιος 
και η σελήνη, το αρσενικό και το θηλυκό, το γιν και το γιανγκ. (Την α΄ έκδοση του 
µυθιστορήµατος την κοσµεί αυτό ακριβώς το βουδιστικό σύµβολο των αντιθέσεων). 
Ο Παύλος είναι ένας ηλιακός ήρωας (το κείµενο σε πολλά σηµεία µας ωθεί να τον 
ταυτίσουµε µε τον ήλιο και µε τον Απόλλωνα), ενώ η Βίργκω είναι µια σεληνιακή 
ηρωίδα. Ο χώρος της Βίργκως είναι η σκιά, το σκοτάδι, οι τόποι που βοηθούν τη 
συγκέντρωση και την εσωτερική όραση. 

Η επιµονή του Κοσµά Πολίτη να συνδέει την ηρωίδα του µε διάφορες πηγές, 
αρχικά µε την Κασταλία των ∆ελφών και αργότερα µε την Ζωοδόχο Πηγή και µε την 
Αργεία (κόρη ενός ζωγράφου σε πρώτο επίπεδο, σε µυστικό επίπεδο όµως σύζυγο 
του µυθικού Πολυνείκη, η οποία µεταµορφώθηκε από τους θεούς σε πηγή), δείχνει 
την τάση του για αναγωγή στις απώτερες αρχές. Η Βίργκω τελικά παραπέµπει στην 
αρχαϊκή Μεγάλη Μητέρα, που ορίζει τα ύδατα και τις πηγές. 
 Η Μεγάλη Μητέρα έχει ωστόσο και την τροµακτική πλευρά της. Πράγµατι η 
Βίργκω είναι ταυτόχρονα και µια Σφίγγα, όπως το κείµενο σε τρία σηµεία αφήνει, 
πολύ έµµεσα πάντα, να υπονοηθεί. Ο Παύλος µε τη σειρά του είναι ένας Οιδίπους –
δύο φορές λέει ο ίδιος λόγια από το δράµα του Σοφοκλή Οιδίπους επί Κολωνώ−, ο 
οποίος προσπαθεί να διεισδύσει στο µυστήριο της Φύσης-Γης. Μια δευτερεύουσα 
ιστορία µε µια νεαρή δακτυλογράφο µάς οδηγεί και σε µια άλλη ταύτιση. Η 
δακτυλογράφος, που αποκαλείται από τον ήρωα «Ηγερία του», παραπέµπει κατά 
πάσαν πιθανότητα στη νύµφη Ηγερία, την οποία αναφέρει ο J. G. Frazer στον Χρυσό 

κλώνο ως σύντροφο του Ιππόλυτου. Ο Ιππόλυτος λατρευόταν στην ευρύτερη περιοχή 
του Λεµονοδάσους. Επίσης σκοτώθηκε ιππεύοντας, κάτι που µπορεί να συνδυαστεί 
µε τις ιππικές επιδόσεις του πρωταγωνιστή µας. Η διάσηµη µελέτη του Frazer λοιπόν 
αποτελεί πιθανότατα ένα αφετηριακό ερέθισµα και για τη συγγραφή του 
Λεµονοδάσους. 
 
Γ. Ο µύθος της αναζήτησης, τα αρχέτυπα, η αλχηµεία 
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Ο Παύλος παροµοιάζει το ταξίδι του προς τον Πόρο για να συναντήσει τη Βίργκω µε 
ταξίδι προς το «καστανόµαλλο δέρας». Όµως το ταξίδι του Ιάσονα συµβολίζει από τα 
αρχαία ήδη χρόνια την πορεία προς την απόκτηση της εσωτερικής γνώσης, την 
αυτοπραγµάτωση, το «µεγάλο έργο» των αλχηµιστών. Ο στόχος τού ήρωα, χωρίς να 
το γνωρίζει, είναι η κατάκτηση της σοφίας. Στην ίδια αναζήτηση της «φώτισης» 
παραπέµπει και το παραµύθι της Ωραίας Κοιµωµένης (παρατίθεται αναπλασµένο ως 
ονειροφαντασία του ήρωα), που συµβολίζει το ξύπνηµα του ανώτερου εαυτού. 
 Πίσω από όλα αυτά υπόκειται πιθανώς και η θεωρία του Καρλ Γκούσταβ 
Γιουνγκ για τα αρχέτυπα και το συλλογικό ασυνείδητο. Η Βίργκω λειτουργεί ως 
αρχέτυπο για τον Παύλο, αφού το αρχέτυπο παίρνει συχνά τη µορφή της Θεοτόκου ή 
ακόµα και της Σφίγγας. Ο Γιουνγκ υπήρξε Γνωστικός, οπαδός της απόκρυφης γνώσης 
και µελετητής της αλχηµείας.  
 Η αλχηµεία παίζει έναν όχι ασήµαντο ρόλο στο έργο. Μερικές «περιπέτειες» 
του ήρωα φαίνεται πράγµατι να αντιστοιχούν στις αλχηµικές διαδικασίες: α΄. Ο 
εγκλεισµός σε έναν δυσάρεστο κλειστό χώρο (δωµάτιο ξενοδοχείου στον Πόρο) 
αντιστοιχεί µε τη φιάλη του αλχηµιστή, όπου το σώµα υφίσταται τη «µελάνωση», 
έναν συµβολικό θάνατο, για να µπορέσει να υπάρξει η µεταστοιχείωση· β΄. Ο Παύλος 
υφίσταται κάψιµο στο χέρι από τη φίλη του Λήδα – η καύση στην αλχηµεία προκαλεί 
τη separatio των βαρέων υλικών από τα ελαφριά· γ΄. Ο ήρωας «ανασταίνεται», µε τα 
ίδια σχεδόν τα λόγια του Ευαγγελίου («αυτός που ψάχνεις δεν είναι εδώ, κοπέλα 
µου» = ουκ έστιν ώδε), όταν αποφασίζει ότι δεν θα βλάψει την παρθενία της 
αγαπηµένης του – στην αλχηµεία τα υλικά µεταστοιχειώνονται και «ανασταίνονται» 
(καθότι τα «πάθη» των υλικών αντιστοιχούν µε τα πάθη του Χριστού). Καταλύτης 
στην όλη αλχηµική διαδικασία θεωρείται µάλιστα η δροσιά. 
 
∆. Η επανένωση 
Στο Λεµονοδάσος αντιλαµβανόµαστε αρχικά −µέσω της ειρωνικής αντιστροφής των 
πεποιθήσεων του ήρωα− µια εναντίωση του συγγραφέα προς τους Ολύµπιους θεούς, 
τους θεούς του φωτός και του ορθολογισµού, που εξεδίωξαν από τους ∆ελφούς τις 
παλαιότερες γυναικείες θεότητες. Ο συγγραφέας δείχνει προτίµηση προς τη λατρεία 
της Μητέρας Γης, ενώ αργότερα η επίκληση (του ίδιου του ήρωα, που έχει πια 
εξελιχθεί) προς τον Βάκχο καθιστά πολύ πιθανή την κατάταξη του Κοσµά Πολίτη 
στη χορεία των οπαδών του Νίτσε, ο οποίος έβλεπε στον «ορθολογισµό» της 
σοφιστικής αρχαιότητας την παρακµή του θρησκευτικού συναισθήµατος, του 
πνεύµατος των Μυστηρίων που είχε γεννήσει και τη µεγάλη τέχνη. 

Στο τέλος του έργου ο ηλιακός Παύλος φαίνεται να αναγνωρίζει την αξία της 
σελήνης, εφόσον πηγαίνει στην Ανατολή για να παρακολουθήσει µια έκλειψη ηλίου. 
Ωστόσο, παρόλο που δεν προκύπτει πολύ σαφώς από το έργο, µάλλον οφείλουµε να 
εννοήσουµε ότι ο Κοσµάς Πολίτης δεν τάσσεται µονοµερώς υπέρ της σεληνιακής 
πλευράς, αλλά αποβλέπει στη συγχώνευση των αντιθέτων. Τα τελευταία λόγια του 
Παύλου προς τη Βίργκω (σε επιστολή) φανερώνουν την πεποίθηση του ήρωα ότι θα 
ξανασµίξουν σε έναν καλύτερο, άυλο βέβαια, κόσµο. Εκεί µπορεί να γίνει ο «γάµος 
των ψυχών», να ενοποιηθεί το αρσενικό και το θηλυκό, το γιν και το γιανγκ (πβ. το 
κόσµηµα του εξωφύλλου), ο ήλιος και η σελήνη, όπως επιτάσσει η θεωρία της 
αυτοπραγµάτωσης και η conjunctio των αλχηµιστών. 
 
Ε. Η θυσία 
Η αφιέρωση του Παύλου στα «ιδεώδη του ανθρωπισµού» −κάπως ακαθόριστη, όπως 
είπαµε− υποδηλώνει εκ µέρους του ένα είδος θυσίας. Αυτοθυσίας: ο ήρωας 
«συντρίβει» τις επιθυµίες του, για το καλό της ανθρωπότητας. Η σύγκριση µε τον 
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Τελευταίο πειρασµό του οµοϊδεάτη Καζαντζάκη αποβαίνει διαφωτιστική: και εκεί ο 
ήρωας θυσιάζει την κοινή ανθρώπινη ζωή και την ευτυχία για χάρη ενός υψηλού 
προορισµού. Άλλωστε και ο Παύλος, όπως υπονοείται σε διάφορα σηµεία του 
κειµένου, δεν είναι απλός Απόστολος, αλλά ενίοτε ταυτίζεται µε το ίδιο τον «µεγάλο 
µύστη», τον Χριστό. Ένας αµνός που θυσιάζεται. Και ένας Παν που εγκατέλειψε το 
αµαρτωλό σεξουαλικό τµήµα του εαυτού του και ανέρχεται τις βαθµίδες προς τη 
θεότητα του Σύµπαντος, όπως τον ήθελαν οι Ορφικοί. Παν, Ιησούς, Άδωνης, 
∆ιόνυσος ήταν για κάποιους Γνωστικούς ονόµατα της ίδιας θεότητας. Την οµοιότητά 
τους, άλλωστε, την αναλύει ο Frazer στο έργο που αναφέραµε. 
 Η θυσία ωστόσο συνιστά κατά κάποιον τρόπο µια ένωση µε τη µητέρα, µια 
επιστροφή στη µήτρα, από την οποία ο ήρωας θα προκύψει αναγεννηµένος. Αυτή η 
ένωση µε τη µητέρα θεωρείται δεδοµένη για τους θεοσοφιστές καθώς και για τους 
αλχηµιστές. Έτσι εξηγείται ίσως και µια παράξενη ταύτιση της Βίργκως µε τη µητέρα 
του ήρωα: και µε τις δύο ηρωίδες ο Παύλος παρουσιάζεται να χορεύει βαλς – κάτι 
που υποδηλώνει µια τελετουργία «ιερογαµίας». 
 
Στ. Θεοφάνειες 
Όταν ο Παύλος πεθαίνει, η ανακοίνωση του τέλους του γίνεται από ένα πρόσωπο µε 
ιδιάζοντα χαρακτηριστικά, έναν ναυτικό µε διεισδυτικά µάτια που αγγίζουν την ψυχή, 
ο οποίος παρουσιάζεται στον φυσικό χώρο (ένα δικηγορικό γραφείο) µε τρόπο που 
διαφεύγει από την κοινή αντίληψη. Πιθανότατα εδώ πρόκειται για µια θεοφάνεια, για 
την παρουσία του ίδιου του καλού Θεού. Νωρίτερα είχαµε και µια άλλη παιγνιώδη 
θεοφάνεια, ενός διαβόλου (του Μπακασούλα του αράπη), που ανέπτυσσε µε κωµικό 
τρόπο τη θεωρία των Γνωστικών για τους αλλεπάλληλους κακούς άρχοντες, όσους 
µεσολαβούν ανάµεσα στον καλό Θεό και στον κόσµο. Ο διάβολος είναι θετικό 
πρόσωπο για τους Γνωστικούς, οι οποίοι, καθώς αντιµάχονται τον ∆ηµιουργό, 
βρίσκουν συµµάχους στους κατά παράδοση αντιπάλους του. Έτσι αναφέρεται στην 
αρχή του κειµένου και ο άλλος εχθρός ενός κακού θεού, ο Προµηθέας, ως 
αγαπηµένος γιος της Γης και φιλάνθρωπος ήρωας, µε χαρακτηριστικά που σαφώς 
παραπέµπουν και στον Ιησού. 
 
Ζ. ∆ιακειµενικότητα 
Ένα τόσο βαθιά συµβολικό έργο ακολουθεί βέβαια έως τα άκρα τις συντεταγµένες 
του ρεύµατος και της κοσµοθεωρίας που το τρέφει. Υπό αυτό το πρίσµα µπορούµε να 
δούµε και τις αναφορές του, λιγότερο ή περισσότερο κρυπτικές, προς άλλα έργα της 
λογοτεχνίας. Το βασικό κείµενο που βρίσκεται στο φόντο του Λεµονοδάσους είναι ο 
Παν του Κνουτ Χάµσουν: το είδος της αφήγησης (ηµερολογιακή, πρωτοπρόσωπη, 
ειρωνική), οι σχέσεις των ηρώων (εσωτερικές συγκρούσεις των ερωτευµένων) και το 
τέλος της ιστορίας (αποµάκρυνση στους αντίποδες της Γης και αυτοκτονία), 
συνιστούν αντήχηση του κλασικού έργου του νοµπελίστα νορβηγού συγγραφέα. Η 
δεύτερη Βιργινία πάλι, η «χαµηλή» αντανάκλαση της παρθένας κόρης, θυµίζει το 
µεσαιωνικό µυθιστόρηµα Τριστάνος και Ιζόλδη (και εκεί ο ήρωας αυτοεξοριζόταν και 
παντρευόταν µια δεύτερη Ιζόλδη), από το οποίο άντλησε και ο Βάγκνερ, και το 
οποίο, µε τη θεµελιώδη ενόρµησή του προς τον θάνατο, παρουσιάζει βαθιές 
οµοιότητες µε το κείµενό µας. Οι αναφορές στον Βέρθερο του Γκαίτε έχουν ήδη 
εντοπιστεί από την έρευνα (Γιώργος Καλλίνης), ενώ και κάποιες φράσεις από τον 
Άµλετ παρουσιάζονται επίσης κρυπτικά, χωρίς αναφορά σε συγγραφέα και έργο. Μια 
«πράξη» από την Αισθηµατική αγωγή του Φλωµπέρ ξαναπαίζεται στο Λεµονοδάσος, 
όπως και µια ερωτική σκηνή στο ∆αφνί από το «Βυσσινί τριαντάφυλλο» του 
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Πλάτωνος Ροδοκανάκη: και οι δύο σκηνές ξαναδείχνονται «διορθωµένες» (χωρίς 
σεξ) στο µυθιστόρηµα του Κοσµά Πολίτη. 

Τα περισσότερα κείµενα που µεταφέρει ο συγγραφέας µας στο δικό του έργο 
είναι κείµενα οµοϊδεατών του, µυστικιστών. Κάποτε τα ανασηµασιοδοτεί προς την 
κατεύθυνση ενός βαθύτερου συµβολισµού, όπως τον Πάνα του Χάµσουν, που τον 
ήρωά του από απλό κυνηγό και κάτοικο δάσους τον µετατρέπει σε συµπαντική 
θεότητα. Αλλά και η ίδια η σύλληψη του παλίµψηστου έχει µια µυστικιστική 
αφετηρία: όλες οι πράξεις του ανθρώπου είναι επαναλήψεις προηγούµενων πράξεων. 
Μια ατέρµονη επανάληψη ορίζει την ανθρώπινη µοίρα. Κορυφαία επανάληψη είναι 
βέβαια εκείνη του προπατορικού αµαρτήµατος. Στο Λεµονοδάσος η Πτώση 
υποδηλώνεται (στο πλαίσιο της ονειροφαντασίας) ως η µοιραία πράξη που έθεσε 
τέλος στο «παραµύθι» και εισήγαγε κακήν κακώς τον άνθρωπο στην ιστορία. (Το 
θέµα της Πτώσης το µυθοποιεί ο Κοσµάς Πολίτης και στην Eroica, όπως έχει δείξει o 
Peter Mackridge). 
 
Η. Ο συµβολισµός στην Ελλάδα 
Η έρευνα ανατρέχει στην προϊστορία του συµβολισµού στην Ελλάδα γύρω στο 1900 
(µε τη βοήθεια και του βιβλίου του Ευγένιου Ματθιόπουλου), καθώς και σε πεζά 
συµβολιστικά έργα της δεκαετίας του ’30, ο µυστικός χαρακτήρας των οποίων έχει 
περάσει απαρατήρητος από την έως τώρα έρευνα. Έτσι δείχνονται οι οµοιότητες του 
Κοσµά Πολίτη µε τον Τερζάκη, τον Σκαρίµπα, τον Πετσάλη-∆ιοµήδη κ.ά., σε µια 
εποχή όπου φαίνεται να πρυτανεύει στην Ελλάδα ο ορθολογισµός των βασικών 
εκπροσώπων της γενιάς του ’30. Ιδιαίτερη µνεία γίνεται στις σχέσεις του Καζαντζάκη 
µε τον Κοσµά Πολίτη (στο επίπεδο των συµβόλων), καθώς και στις σχέσεις της 
Αριστεράς −στην οποία ανήκει ο Κοσµάς Πολίτης− µε τα ανορθολογικά ρεύµατα της 
εποχής. 
 
Θ. Η µέθοδος 
Η µελέτη µυεί σταδιακά τον αναγνώστη στα νοήµατα του µυθιστορήµατος, 
ξεκινώντας από τα πιο απλά και καταλήγοντας στα πλέον σύνθετα ή στα πιο 
απροσδόκητα για την έως τώρα έρευνα. Γι’ αυτό χωρίζεται σε «αναβαθµούς», σε 
σκαλοπάτια διείσδυσης στο εσωτερικό του πιο κρυπτικού –κατά πάσαν πιθανότητα− 
νεοελληνικού κειµένου.  

Η σύγκριση των δύο εκδόσεων του Λεµονοδάσους (1930, 1944), η οποία 
επιχειρείται εκτενώς στη µελέτη, αποφέρει, έπειτα, µεγάλα οφέλη στην κατανόηση 
του µυστικιστικού ιστού του κειµένου. Σε γενικές γραµµές, ο συγγραφέας απαλείφει 
στη β΄ έκδοση τα ορατά σηµεία µυστικισµού, ενώ ενισχύει τον έµµεσο µυστικό 
συµβολισµό. 

Η µελέτη συµπληρώνεται µε πραγµατολογικά και άλλα σχόλια που δεν 
χώρεσαν στο κυρίως σώµα της εργασίας. 
 
Ι. Η έκδοση 
Επανεκδίδεται το κείµενο της α΄ έκδοσης του Λεµονοδάσους, 1930, το οποίο ο 
συγγραφέας είχε εκτενώς αναθεωρήσει στη β΄ έκδοση του 1944. ∆ιορθώθηκαν τα 
τυπογραφικά και ορθογραφικά λάθη, εκσυγχρονίστηκε η ορθογραφία όπου αυτό ήταν 
δυνατό (χωρίς να οµαλοποιηθεί η πολυτυπία του κειµένου), ενώ η στίξη 
τροποποιήθηκε µε τη βοήθεια και της β΄ έκδοσης, την οποία είχε επιµεληθεί ο 
αξιολογότατος Νάσος ∆ετζώρτζης. Η α΄ έκδοση, παρά τα κάποια προβλήµατά της 
(κυρίως την απόλυτη τυπολογική της αναρχία: ανάµικτοι τύποι δηµοτικής και 
καθαρεύουσας), είναι πιο λιτή στη διατύπωση, λιγότερο επεξηγηµατική, πιο αυστηρή, 
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σε σχέση µε τη δηµοτικιστική εκδοχή του 1944 − δηλαδή από ορισµένες απόψεις πιο 
ελκυστική για τον σηµερινό απαιτητικό αναγνώστη. 
 
 
Η έκδοση παρουσιάστηκε στην Αθήνα, Καφέ Φλοράλ, 2.6.2010, από τον Μένη Κουµανταρέα και τον 
Ευγένιο Ματθιόπουλο. 
- Γ. Ν. Μπασκόζος, «Από το τέλος προς την αρχή», ∆ιαβάζω, τχ. 508 (Ιουν. 2010), σ. 56. 
- Ελ. Κοτζιά, «Αγαπηµένο µυθιστόρηµα νιότης και έρωτα», Η Καθηµερινή [Βιβλίο], 20.6.2010, σ. 12-
13. 
- Στ. Τσούπρου, «Μια γνωστικιστική ανάγνωση του Λεµονοδάσους», Η Αυγή, 24.10.2010, σ. 38. 
 
παραποµπές 
- Στ. Τσούπρου, «Η Φυσιογνωµική ως ταυτοδοτικό εργαλείο την πεζογραφία της γενιάς του ’30 και 
εντεύθεν» Ταυτότητες στον ελληνικό κόσµο (από το 1204 έως σήµερα). Πρακτικά του ∆΄ Συνεδρίου της 

Ευρωπαϊκής Εταιρίας Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα 9-12 Σεπτεµβρίου 2010), επιµ. Κ. Α. ∆ηµάδης, 
τ. Α΄, Αθήνα 2011 (ηλεκτρονική έκδοση), σ. 516, σηµ. 19. 
- Γκιόκα, Ασπασία, Η διακειµενικότητα στο πεζογραφικό έργο του Κοσµά Πολίτη: Λόγος – Εικόνα – 

Μουσική, ∆ιδακτορική διατριβή, Αθήνα, Ε.Κ.Π.Α. 2012, πλήθος αναφορές (η διατριβή στηρίζεται εν 
µέρει στη µελέτη µου). 
- Γ. ∆ηµητρακάκης, «Εικαστικά διακείµενα στην Αριάγνη», «Με τη σφραγίδα του καλλιτέχνη». 100 

χρόνια από τη γέννηση του Στρατή Τσίρκα, Αθήνα (Εταιρεία Σπουδών) 2013, σ. 275, σηµ. 276. 
- Στ. Τσούπρου, «Ένα ανέκδοτο θεατρικό έργο του Κοσµά Πολίτη», Χρόνος, τχ. 10 (Φεβρ. 2014), σηµ. 
21, 23, 24, 26. http://www.chronosmag.eu/index.php/s-sp.html  
- http://www.24grammata.com/?p=38839 [αναδηµοσιεύουν το κείµενο του Λεµονοδάσους και 
αναφέρονται στο επίµετρο] 
- Αριστοτέλης Σαΐνης, «Κερένιες κούκλες και cougar ladies», Η Εφηµερίδα των Συντακτών, 
19.10.2014 http://www.efsyn.gr/?p=244664 
- Γ. Καλλίνης, «Η οµορφιά και η αλήθεια στην Εκάτη του Κ. Πολίτη…», Νεοελληνική λογοτεχνία και 

κριτική από τον ∆ιαφωτισµό έως σήµερα. Πρακτικά ΙΓ΄ ∆ιεθνούς Επιστηµονικής Συνάντησης, µνήµη 
Παν. Μουλλά, Αθήνα 2014, σ. 850, σηµ. 17. 
- Μαρία Κακαβούλια, «∆ιερευνώντας τη σχέση λογοτεχνίας και χορού…», Μα τι γυρεύουν οι ψυχές 

µας ταξιδεύοντας; Αναζητήσεις και αγωνίες των ελλήνων λογοτεχνών του µεσοπολέµου, τιµητικός τόµος 
για τον Peter Mackridge, επιµ. Ελ. Κουτριάνου και Έλλη Φιλοκύπρου, Αθήνα 2018, σ. 319, σηµ. 80. 
- Βίκη Πάτσιου, «Ο χώρος και η µνήµη της αρχαιότητας στο πεζογραφικό έργο του Κοσµά Πολίτη», 
Μα τι γυρεύουν οι ψυχές µας ταξιδεύοντας; Αναζητήσεις και αγωνίες των ελλήνων λογοτεχνών του 

µεσοπολέµου, τιµητικός τόµος για τον Peter Mackridge, επιµ. Ελ. Κουτριάνου και Έλλη Φιλοκύπρου, 
Αθήνα 2018, σ. 195, σηµ. 5. 
- Αγγέλα Γιώτη, «Στον “παράδεισο” του ελληνικού τουριστικού τοπίου. Μια αλλαγή βλέµµατος στη 
λογοτεχνία από τη δεκαετία του ’30», Παλίµψηστον, 38, 2021, σηµ. 79-112, σηµ. 30, 48, 50, 51, 52. 
- Αναστασία Νάτσινα, «Αστικές οπτικές της φύσης στη µεταπολεµική πεζογραφία», Θέµατα 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του 20ού αιώνα. Τιµητικός τόµος για την Έρη Σταυροπούλου, επιµ. Θ. 
Αγάθος κ.ά., Αθήνα 2020, σ. 264, σηµ. 26. 
- Λητώ Ιωακειµίδου, «Ο Paul Verlaine στο έργο του Κοσµά Πολίτη», Θέµατα Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας του 20ού αιώνα. Τιµητικός τόµος για την Έρη Σταυροπούλου, επιµ. Θ. Αγάθος κ.ά., 
Αθήνα 2020, σ.165, σηµ.13. 
- Γ. Καλλίνης, «Το ανέφικτο του σικελιανικού οράµατος στο Λεµονοδάσος του Κοσµά Πολίτη»: 
https://www.hartismag.gr/hartis-40/afierwma/i-mithistorimatikopoiisi-tis-delfikis-
ideas?utm_source=%25CE%25A0%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE
%25B4%25, σηµ. 10, 21, 24. 
 
6. Έκδοση του: Κωνσταντίνος Χρηστοµάνος, Η κερένια κούκλα, Ηράκλειο 

(ΠΕΚ) 2013, σ. 9-234. 

Και µελέτη: «“Σαν τις µυγδαλιές”: σύµβολα και θέµατα στην Κερένια κούκλα», 

σ. 235-436. 
 
Η Κερένια κούκλα του Κωνσταντίνου Χρηστοµάνου βρίσκεται στην αφετηρία 
διαφόρων εξελίξεων της ελληνικής λογοτεχνίας. Είναι αν όχι το πρώτο, ένα από τα 
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πρώτα µυθιστορήµατα που έχουν στο επίκεντρό τους την Αθήνα και µάλιστα τις νέες 
συνοικίες της αναπτυσσόµενης πόλης. Βρίσκεται στο ξεκίνηµα της λεγόµενης 
λυρικής πεζογραφίας και, κυρίως, είναι το πρώτο µυθιστόρηµα που αντιµετωπίζει το 
θέµα του έρωτα στην αυτονοµία του, χωρίς να το υποτάσσει σε εθνικά ή 
κοινωνιολογίζοντα σχήµατα. (Μια µικρή ιστορία του έρωτα αναπτύσσεται σε αυτό το 
σηµείο της µελέτης). Τολµηρό στην ανάδειξη του σκανδαλώδους για την εποχή 
ερωτικού τριγώνου, το έργο είναι επίσης πρωτοποριακό ως προς την παρουσίαση της 
πρώτης ίσως ελληνικής σκηνής σεξ που εκτυλίσσεται σε ρεαλιστικά συµφραζόµενα. 
 Γι’ αυτή την τόλµη, καθώς και για την τόλµη στη χρήση της δηµοτικής 
γλώσσας, η Κερένια κούκλα συνάντησε δυσκολίες στην πρώτη της δηµοσίευση, πολύ 
σύντοµα όµως αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο επιτυχηµένα ελληνικά µυθιστορήµατα. 
Το έργο θεωρήθηκε για µια εποχή ρεαλιστικό και ηθογραφικό, ή κατακρίθηκε για την 
ανάµιξη ρεαλισµού και συµβολισµού. Η µελέτη δείχνει το πυκνό δίχτυ συµβόλων που 
διατρέχει το κείµενο. ∆ίπλα στο εύκολα αναγνωρίσιµο σύµβολο του φεγγαριού (η µία 
από τις δύο πρωταγωνίστριες, η άρρωστη Βεργινία, ταυτίζεται ρητά µαζί του), 
υπάρχει το σύµβολο του ήλιου που αποδίδεται στους δύο νεαρούς υγιείς 
πρωταγωνιστές (η Λιόλια το εµπεριέχει και στο όνοµά της: ηλιό-λια). Οι ήρωες και οι 
πράξεις τους αντιστοιχούν στα ουράνια σώµατα και στις διαδικασίες της φύσης, ο 
µικρόκοσµος στον µακρόκοσµο. 
 Σηµαντικά σύµβολα του έργου είναι επίσης τα λουλούδια: ρόδο µαραµένο, 
π.χ., είναι η Βεργινία, κατ’ αντιστροφή του αµάραντου ρόδου µε το οποίο 
συµβολίζεται η Παναγία. Το σηµαντικότερο φυτικό σύµβολο είναι η αµυγδαλιά που 
βρίσκεται στην αυλή της Βεργινίας: µετά από το ερωτικό σµίξιµο του Νίκου και της 
Λιόλιας στον κάµπο µε τα λουλούδια, η αµυγδαλιά ανθίζει, κάτι που δηλώνει τη 
θεϊκή συγκατάνευση στην ένωση των νέων. Το κερί και το µέλι είναι επίσης σύµβολα 
που δηλώνουν τη «γλύκα» της ζωής –το µέλι– και την φθαρτότητα της ύπαρξης, το 
κερί. Η φθαρτότητα ωστόσο, αυτό το τόσο επώδυνο χαρακτηριστικό της ζωής, 
αντισταθµίζεται από την αθανασία που επιτυγχάνεται µέσω του έρωτα. 
 Ο πρωταγωνιστής Νίκος Ρώτας είναι ο ίδιος ο έρωτας, όπως δηλώνει και το 
επώνυµό του (Ε-ρώτας), ενώ στην ερωτική πράξη έχουν ωθήσει δυνάµεις θεϊκής 
περιωπής. Η κυρία που παράγγειλε τα λουλούδια, χάρη στα οποία έσµιξαν οι δυο 
νέοι, ονοµάζεται Ουρανία, δηλαδή Αφροδίτη, ενώ ο µεσολαβητής της παραγγελίας, η  
λαϊκή θεια Ελέγκω, αντιστοιχεί στην Ωραία Ελένη, που όπως και η Αφροδίτη είναι 
µορφές της Μεγάλης Θεάς, η οποία ορίζει τον θάνατο και την αναγέννηση. 
 Στο πρότυπο των συµβολιστικών έργων, οι αναγωγές από το εδώ στο επέκεινα 
είναι πυκνές και πολλαπλές. Ο Νίκος είναι ο Έρωτας, αλλά και ο Άδωνης και ο 
Χριστός – στο τελευταίο οδηγεί το επάγγελµά του ως ξυλογλύπτη και οι ιδιότητες 
ξύλου που αποδίδονται σε αυτόν. Η Λιόλια και η Βεργινία επέχουν θέση Αφροδίτης 
και Περσεφόνης, σχηµατίζοντας τρίγωνο µε τον Άδωνη, και θέση Παναγίας και οι 
δύο σε σχέση µε τον Χριστό. Υπονοούνται οι µυστηριακές λατρείες, µε τον θάνατο 
του νεαρού θεού και την ανάστασή του. Το ίδιο το καρναβάλι που περιγράφεται στις 
σελίδες της Κερένιας κούκλας δεν συνιστά απλώς µια ευκαιρία για ηθογραφία, παρά 
ανακαλεί τα αρχαία Ανθεστήρια, από τα οποία άλλωστε κατάγεται και το θέατρο – 
σύµφωνα µε θεωρίες του τέλους του 19ου αι. που σίγουρα γνώριζε ο Χρηστοµάνος. 
 Το έργο που µελετά τη «γλύκα» της ζωής και µεταφέρει την προσδοκία της 
ανάστασης δεν είναι βέβαια απαισιόδοξο, όπως συχνά έχει ερµηνευτεί. Η 
παρεξήγηση προέρχεται από µια φράση του Προλόγου του, καθώς και από τη γνώση 
της νεανικής σχέσης του Χρηστοµάνου µε τη φιλοσοφία του Σοπενάουερ. Το σύνολο 
του έργου του Χρηστοµάνου ωστόσο, όχι µονάχα η Κερένια κούκλα αλλά και το 
Βιβλίο της αυτοκράτειρας Ελισάβετ, εκδηλώνουν το παράπονο για τη συντοµία της 
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ζωής (ακόµα πιο σύντοµη για τον ίδιο τον συγγραφέα) και όχι τη ροπή προς τον 
θάνατο. Η θεωρία για τον έρωτα που υπονοείται είναι επίσης εκ διαµέτρου αντίθετη 
από εκείνην του Σοπενάουερ. Η κοσµοθεωρία που φαίνεται να υπόκειται στο έργο 
του Χρηστοµάνου είναι η Naturphilosophie, η φιλοσοφία της φύσης, που πρέσβευε 
αισιόδοξα τη δυνατότητα επιστροφής στην αρχέγονη ενότητα. Ένα είδος κατάφασης 
προς τον κόσµο, συµπάθειας προς τους ανθρώπους και υποταγής µαζί µε 
ευγνωµοσύνη, ακόµα και για τον πόνο της ζωής, συνδέουν τον Χρηστοµάνο µε τον 
Όσκαρ Ουάιλντ του De Profundis, προσδίδοντας άρωµα χριστιανισµού στον 
εστετισµό του. 
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αδελφή του Αναστασία Ρώσση, καθώς και από µια συνέντευξη για τη Μακρόνησο 
που είχε παραχωρήσει ο ίδιος στον σκηνοθέτη Ηλία Γιαννακάκη. Ο τόµος 
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- Κώστας Τσαούσης, «Τα παιχνίδια της µνήµης και της λήθης», Metropolispress, 1.10.2014. 
- Αλ. Μπαζούκης, Ένας συγγραφέας σε καιρούς δοκιµασίας: ο Ρόδης Ρούφος στην κατοχή, στην 

Αντίσταση και στον αγώνα της ΕΟΚΑ, δ. διατριβή, Παν. Κύπρου, Λευκωσία 2017. 
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8. Η λογοτεχνία στη δεκαετία 1940-1950, Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Συγγράµµατα 

και Βοηθήµατα, Αθήνα 2015 
[Πρόκειται για ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου Η λογοτεχνία στην ταραγµένη 

δεκαετία 1940-1950. Το κείµενο έχει υποστεί επανεπεξεργασία, ενώ έχει προστεθεί 
σε αυτό και πολυµεσικό υλικό (ταινίες, τραγούδια κλπ.).] 
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/167  
 
- Γεωργία Μπούµπα, Η δόµηση της µικροαστικής ταυτότητας σε νεοελληνικά πεζογραφικά κείµενα από 

το 1949 έως το 1981, δ.δ., ΑΠΘ 2022, σ. 129, σηµ. 340 
 
9. Η πεζογραφία στη µακρά δεκαετία του 1960, Ελληνικά Ακαδηµαϊκά 

Συγγράµµατα και Βοηθήµατα, Αθήνα 2015 
[Στο ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο είµαι συν-συγγραφέας, µαζί µε τους: Αναστασία 
Νάτσινα (κύριος συγγραφέας), Γιάννη ∆ηµητρακάκη και Κέλη ∆ασκαλά. Έχω 
συγγράψει δύο κεφάλαια: «Τα οργισµένα νιάτα της ελληνικής πεζογραφίας», και «Οι 
χαµηλές φωνές» http://repository.kallipos.gr/handle/11419/2197  
 

1. Τα οργισµένα νιάτα της ελληνικής πεζογραφίας 
 
Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται πέντε πεζογράφοι (Μάριος Χάκκας, Αντώνης 
Σαµαράκης, Ρένος Αποστολίδης, Βασίλης Βασιλικός, Μένης Κουµανταρέας), οι 
οποίοι ανήκουν, µε τον τρόπο του ο καθένας, σε ένα παγκόσµιο ρεύµα της εποχής, 
τους «οργισµένους», που αντιπαρατίθεται ιδεολογικά τόσο προς το αστικό 
στρατόπεδο όσο και προς το σοσιαλιστικό µπλοκ, όπως εκπροσωπείται από τη 
Σοβιετική Ένωση. Οι συγγραφείς αυτοί υιοθετούν τους προβληµατισµούς του 
υπαρξισµού, καταγγέλλοντας τη µαζική κοινωνία καθώς και κάθε θεσµό που 
περιορίζει την ελευθερία του ανθρώπου. 

Οι «οργισµένοι» συγγραφείς σε Ευρώπη και Αµερική προκαλούν το 
ενδιαφέρον στους έλληνες διανοούµενους στην αρχή της δεκαετίας του 1960. Η 
Νόρα Αναγνωστάκη µεταφράζει το πλούσιο σε πληροφορίες άρθρο δύο ρώσων 
συγγραφέων, οι οποίοι καταγγέλλουν τη γενιά αυτή ως «εκτροχιασµένη», επειδή, αν 
και ασκεί κριτική στον αστικό κόσµο, δεν συντάσσεται µε τις «προοδευτικές» (βλ. 
σοβιετικές) δυνάµεις. Ο Παν. Μουλλάς, σε εκτενές δοκίµιό του, επίσης δίνει στοιχεία 
για το παγκόσµιο ρεύµα, συνδέοντάς το µε τη διάψευση των προσδοκιών µετά τον Β΄ 
Παγκόσµιο Πόλεµο, ενώ διατυπώνει και τις αντιρρήσεις του προς τις θρησκευτικές 
και υπαρξιστικές αντιλήψεις της γενιάς. Ο ∆. Ραυτόπουλος πάλι σκιαγραφεί τον 
«οργισµένο» Βασίλη Βασιλικό, προτρέποντάς τον να ενταχθεί στην Αριστερά. Οι 
συγκεκριµένοι διανοούµενοι, προερχόµενοι από τον αριστερό χώρο, βλέπουν µε 
ενδιαφέρον µια κίνηση που αµφισβητεί το αστικό καθεστώς, ταυτόχρονα όµως 
κρατούν αποστάσεις από αυτήν, καθώς την θεωρούν ατοµιστική και ανορθολογική. 
 
Ο κατεξοχήν οργισµένος της ελληνικής λογοτεχνίας του 1960 είναι πιθανώς ο 
Μάριος Χάκκας. Αγώνας διµέτωπος, αφενός εναντίον της ενσωµάτωσης σε µια 
κοινωνία αυξανόµενης ευµάρειας, αφετέρου εναντίον της καταπίεσης που ασκεί στα 
µέλη του το κοµµουνιστικό κόµµα, κάτι που ο συγγραφέας είχε βιώσει από τα µέσα. 
Ο Χάκκας συνδέεται επίσης µε τον υπαρξισµό, προβάλλοντας τη «στιγµή» έναντι της 
διάρκειας και τη µοναδικότητα του ανθρώπου έναντι της αγέλης. Στον κοµµουνισµό 
αντιτάσσει τον «σεξουαλισµό», προσφέροντας ταυτόχρονα στην ελληνική 
πεζογραφία έναν καινούργιο τύπο γυναίκας, την (όπως την τραγούδησε ο 
Σαββόπουλος) «συννεφούλα», δηλαδή µια ελευθεριάζουσα, πληθωρικής 
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σεξουαλικότητας γοητευτική κοπέλα. Η έννοια του «Κοινόβιου» που τοποθετεί ως 
τίτλο στην τρίτη συλλογή του παραπέµπει πιθανότητα στις κοινοβιακές τάσεις των 
sixties. Το προκλητικό του λεξιλόγιο και η τάση του να αναφέρεται στις «κατώτερες» 
λειτουργίες του σώµατος συντονίζεται µε την επιθυµία σκανδαλισµού της 
καθωσπρέπει κοινωνίας. Το αφηγηµατικό του πρόγραµµα συνίσταται στην άρνηση 
κάθε αφέλειας, αν και ορισµένες φορές πλησιάζει επικίνδυνα τους κοινούς τόπους, 
όπως όταν συγκρίνει το παρελθόν µε ένα παρόν που χαρακτηρίζεται από την έκπτωση 
των αξιών. Ωστόσο η διάκριση άσπρο-µαύρο, οι δικοί µας και οι άλλοι, έχει ριζικά 
αποδοµηθεί, καθώς ο Χάκκας θεωρεί ότι στην ιστορία υπάρχουν µονάχα ρόλοι, και 
ότι το θύµα εύκολα µεταµορφώνεται σε θύτη. Η αντίληψη αυτή αποβαίνει τυπική για 
τη δεκαετία του ’60, εποχή µιας προσπάθειας συµφιλίωσης ανάµεσα στην Αριστερά 
και στη ∆εξιά. Η αντισυµβατικότητα του συγγραφέα ωστόσο, που φτάνει έως και 
στην αµφισβήτηση του ιδεολογήµατος της αγνής και πάντα προοδευτικής «νιότης», 
έχει ως όριό της την εκδήλωση της βαριάς του ασθένειας και τη δικτατορία των 
συνταγµαταρχών. Τότε, ορισµένες φορές, αισθάνεται ότι οφείλει να δώσει στον εαυτό 
του και στους άλλους µια ελπίδα. Κλείνει τη συλλογή Ο µπιντές µε την «επιστροφή 
του αόρατου», δηλαδή του Ιησού, που προσφέρει φως στους ανθρώπους, ενώ θα 
γράψει και ορισµένα στρατευµένα διηγήµατα, όπως το γνωστό «Το ψαράκι της 
γυάλας», το οποίο διδάσκει, συνδυάζοντας υπαρξισµό και µαρξισµό, ότι δεν πρέπει 
κανείς να αποφεύγει την ευθύνη του αγώνα. 
 
Ο Αντώνης Σαµαράκης, λίγο παλαιότερος, αλλά µε ιδιαίτερη επιρροή στη δεκαετία 
του 1960, επεξεργάζεται τους φόβους και τις φοβίες της εποχής, χρησιµοποιώντας 
στην πεζογραφία του εντυπωσιακά εφέ, τα οποία κρύβουν µια κατά βάση 
συντηρητική ιδεολογία. Εκφράζοντας µεγάλο σκεπτικισµό για την υλική ευµάρεια, 
για την επιτάχυνση του ρυθµού ζωής και για τη νέα τεχνολογία, ο Σαµαράκης καλεί 
σε αφύπνιση από την επανάπαυση της αστικής ζωής. Εκδηλώνει τον φόβο του για µια 
κοινωνία που µε ολοκληρωτικές µεθόδους επιβάλλει την υποχρέωση να νιώθουν όλοι 
οι πολίτες ευτυχία, όπως είχε κάνει κατά τον µεσοπόλεµο ο Άλντους Χάξλεϊ στο 
διάσηµο µυθιστόρηµα Θαυµαστός καινούργιος κόσµος, ενώ προβληµατίζεται 
ιδιαίτερα και για το ζήτηµα της αυτοκτονίας, ακολουθώντας σε αυτό τον Αλµπέρ 
Καµύ, τον οποίο γνωρίζουµε ότι διάβαζε µε πάθος. Στο διήγηµα «Αρνούµαι» της 
οµώνυµης συλλογής του 1961, ο Σαµαράκης ξαναγράφει κατά κάποιον τρόπο τη 
σκηνή της αυτοκτονίας στο ποτάµι που συνιστά τον πυρήνα της νουβέλας Η πτώση 
του Καµύ. Στην Πτώση ο ήρωας δεν βοήθησε µια κοπέλα να γλυτώσει από τον 
πνιγµό, αλλά εύχεται να το είχε κάνει· στο «Αρνούµαι» ο ήρωας σώζει τον 
συνάνθρωπό του και σώζεται και ο ίδιος. Το φιλοσοφικό δοκίµιο του Καµύ Ο 

επαναστατηµένος άνθρωπος διατρέχει την ιδεολογία του Σαµαράκη, ως προς το θέµα 
της άρνησης του παραλογισµού του κόσµου· ως εκ τούτου µπορούµε να ονοµάσουµε 
τον συγγραφέα, αν και µε κάποια ειρωνεία, λόγω του βαθιού συντηρητισµού του, 
«επαναστατηµένο». Στο γνωστό µυθιστόρηµά του Το λάθος, που προϋποθέτει το 
1984 του Όργουελ όπως και τη ∆ίκη του Κάφκα, ο συγγραφέας δίνει, σε αντίθεση µε 
τα πρότυπά του, µια λύση σχετικά αισιόδοξη: οι ήρωες, πριν σκοτωθούν, έχουν 
ξαναβρεί την ανθρωπιά τους. Το µόνιµο µοτίβο της επανακατακτηµένης ανθρωπιάς 
είναι το σήµα κατατεθέν ενός λογοτέχνη που ουσιαστικά δίνει εύπεπτη ύλη στο ευρύ 
αναγνωστικό κοινό του. 
 
Ο Ρένος Αποστολίδης εκφράζει την οργή του σε αλλεπάλληλα κείµενα πολεµικής 
κατά τη δεκαετία του 1960, όπου παρουσιάζεται ως αρνητής ενός καθεστώτος το 
οποίο οδηγεί στο «βόλεµα», το κονφόρ, όπως το λέει, και κηρύσσει την εξανάσταση, 
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που είναι η δική του εκδοχή της εξέγερσης. Αναρχοϋπαρξιστής στη θεωρία, που 
ανάγει τις ιδέες του στον Στίρνερ, στον Νίτσε, αλλά και στον Ντοστογέφσκι, στην 
πράξη έδωσε ορισµένα πολύ ατµοσφαιρικά διηγήµατα, που µιλούν συµβολικά για το 
Κακό και ζητούν να εγκαθιδρύσουν έναν καινούργιο Νόµο («Η “Νόµιµη”»). Ο Θεός 
και ο ∆ιάβολος ταυτίζονται στα διηγήµατα αυτά, ενώ ως µοναδικό θετικό παράδειγµα 
παρουσιάζεται ο Χριστός, τον οποίο οι άνθρωποι αενάως ξανασταυρώνουν («Αυτός 
που βοηθάει τον ξύπνο»). Η φύση, τα ένστικτα, είναι από τη µεριά του Κακού («Η 
Μάινα»), κάτι που σαφώς οδηγεί και στην καταδίκη εκ µέρους του συγγραφέα των 
σύγχρονων ηθών, της τάσης για απελευθέρωση του σώµατος δίπλα στη φύση, κάτι 
που προωθούσε η γενιά των sixties. Ο Αποστολίδης έγραψε και ορισµένα 
µελλοντολογικά κείµενα (πχ. «Η Μηχανή που έδινε την ευτυχία»), όπου διακρίνουµε 
τον προβληµατισµό που ξεκίνησε ο Ντοστογέφσκι γύρω από το δίπολο 
ευτυχία/ελευθερία, εµβολιασµένο µε τις καινούργιες εικόνες επιστηµονικής 
φαντασίας που πρόσφερε ο Θαυµαστός καινούργιος κόσµος, οι οποίες είχαν εµπνεύσει 
και τον Σαµαράκη. 
 
Ο Βασίλης Βασιλικός ξεκινά και αυτός από τον υπαρξισµό, αλλά θα καταλήξει 
σύντοµα σε µια καθαρόαιµη αριστερή θέση. Στο έργο του διακρίνουµε έντονο το 
µοτίβο του φωτός. Αρχικά, στα Θύµατα ειρήνης του 1956, το φως σε µια κάµαρα 
σβήνει για µια οµάδα νέων που προσπαθούν να ασχοληθούν µε τα κοινά, ενώ το 1961 
ο ήρωας στο Αγγέλιασµα το κατακτά σε προσωπικό επίπεδο, καθώς µαθαίνει να 
«αγαπά». Η τριλογία Το Φύλλο, Το Πηγάδι, Τ’ Αγγέλιασµα εµπεριέχει τη µετάβαση 
από µια σκοτεινή εφηβεία (στο Πηγάδι ο ήρωας πεθαίνει µετά τη σεξουαλική επαφή 
µε µια κοπέλα, καινούργια εκδοχή της Πτώσης), σε µια αντάρτισσα φοιτητική 
νεότητα (στο Φύλλο ο ήρωας τα βάζει µε το σάπιο σύστηµα και µε τον φαύλο Θεό-
∆ηµιουργό του) και τέλος σε µια νεότητα-στον-στρατό, όπου καταγγέλλεται µε 
έµφαση ο καταπιεστικός θεσµός, αλλά ταυτόχρονα ο ήρωας συµφιλιώνεται µε τον 
κόσµο (Τ’ Αγγέλιασµα). Τα στάδια αυτά ανταποκρίνονται στον χρόνο συγγραφής 
κάθε νουβέλας. ∆ιακρίνουµε και στον Βασιλικό µια εντατική χρήση των συµβόλων, 
µια κοσµοθεωρητική στάση ανταρσίας που προϋποθέτει το ρεύµα του Γνωστικισµού, 
αλλά ταυτόχρονα και περιπαιχτική διάθεση και άφθονο χιούµορ. Τοµή στο έργο του 
θα δηµιουργήσει η µετάβασή του από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και η στενή 
σχέση του µε πρόσωπα από τον αριστερό χώρο, που θα τον ωθήσουν σε µια τέχνη 
στρατευµένη. Εγκαταλείποντας πια πλήρως τους υπαρξιστικούς προβληµατισµούς, 
θα στραφεί προς την πολιτική τέχνη, γράφοντας το Ζ που θα τον κάνει διάσηµο 
παγκοσµίως. Το έργο αυτό, µίγµα ντοκουµέντου και µυθοπλασίας, ακολουθεί πλέον 
µια εντελώς διαφορετική ρητορική: ο ήρωάς του (ο Γρηγόρης Λαµπράκης), στον 
οποίο θα αποδοθεί η αντωνυµία «Αυτός», όπως και στον ήρωα του Φύλλου, δεν 
παριστάνεται πια ως αντάρτης κατά µιας εχθρικής εξουσίας, ενός κακού Θεού-
∆ηµιουργού, αλλά ως Χριστός πάσχων. Πρόκειται για τη διαφορά ανάµεσα στους 
αντάρτες υπαρξιστές, των οποίων οι θεωρίες ανάγονται στον Γνωστικισµό, και στους 
πιο «ορθόδοξους» αριστερούς που επιλέγουν για την παράταξή τους την αναφορά 
στον «πρώιµο χριστιανισµό». 
 
Η «οργή» του Μένη Κουµανταρέα εκδηλώνεται στα Μηχανάκια, 1962, µέσω των 
απεγνωσµένων πράξεων ορισµένων άβουλων και άπραγων ηρώων, οι οποίοι πάσχουν 
συνήθως εξαιτίας αυξηµένης µητρικής ή πατρικής καταπίεσης και εξαιτίας της 
αδυναµίας τους να κατευθύνουν τις ερωτικές ορµές τους. Σε πλήρες αδιέξοδο ο ένας, 
αυτοκτονεί στη θάλασσα. Ο άλλος επιτίθεται ερωτικά στη µητέρα του, και ο τρίτος 
βάζει φωτιά σε ένα δάσος και καταλήγει να πεθάνει από απροσδιόριστη (σεξουαλική) 
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ασθένεια. Η συλλογή θα αναθεωρηθεί δραστικά το 1970, µε απαλοιφή ορισµένων 
προκλήσεων (π.χ. σεξ µε τη µητέρα) και µε προσθήκη εξεγερσιακών προτροπών προς 
τη νεολαία, κάτι που συνιστά αντίδραση στη Χούντα. Στην αναθεωρηµένη συλλογή 
θα προστεθεί και το διήγηµα του 1963 «Η δόξα του σκαπανέα», που διαδραµατίζεται 
στο στράτευµα. Το στρατόπεδο αναδεικνύεται σε χαρακτηριστικό τόπο για τη γενιά 
του 1960, καθώς συµβολίζει –πέρα από τον συγκεκριµένο καταπιεστικό θεσµό– την 
εν γένει κόλαση του σύγχρονου κόσµου. Στο διήγηµα του Κουµανταρέα ο άπραγος 
και αδρανής αρχικά στρατιώτης εξεγείρεται εντέλει και καταστρέφει τα µηχανήµατα 
του τηλεφωνικού κέντρου που του έχουν αναθέσει. Άλλη µια εξέγερση ενάντια στη 
βία του συστήµατος και στο άγος της µηχανής, από άλλη µια µορφή µε 
χαρακτηριστικά του Ιησού. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και το ωραίο διήγηµα του 
Χάκκα «Ο Κολοβός», όπου πάλι ένας αχαµνός αλλά και κόκκινος (κοµµουνιστής) 
στρατιώτης µε χαρακτηριστικά Χριστού καταφέρνει να γελοιοποιήσει την εξουσία. 
 
 
2. Οι χαµηλές φωνές 
Εξετάζονται δύο πεζογράφοι, ο Γ. Ιωάννου και ο Κ. Ταχτσής, που ζήτησαν µε το 
έργο τους να συµβάλουν σε µια αλλαγή στον τρόπο που αντιµετώπιζε η κοινωνία στη 
δεκαετία του 1960 τον έρωτα, τη διαφορετικότητα, την παραβατικότητα, 
προτείνοντας µεγαλύτερη ανεκτικότητα και συµπάθεια. Σε αντίθεση µε τους 
«οργισµένους» που αντιµάχονται τον «κακό θεό», οι συγγραφείς αυτοί τείνουν µε 
ήπιο συνήθως τρόπο να προβάλλουν ορισµένες όψεις της χριστιανικής ηθικής, 
αξιοποιώντας την κοινά παραδεδοµένη πίστη προκειµένου να προωθήσουν την 
επιείκεια προς ποικίλες αποκλίνουσες συµπεριφορές – χωρίς να τολµούν να θέσουν 
ωστόσο σε αυτές τις αποκλίσεις την οµοφυλοφιλία, κάτι που λόγω ίδιας ταλαιπωρίας 
πρωτίστως τους απασχολεί. 
 
Ο Γιώργος Ιωάννου στα άκρως υπαινικτικά «πεζογραφήµατα» της πρώτης συλλογής 
του Για ένα φιλότιµο, διαµορφώνει τη φυσιογνωµία ενός αφηγητή που ζει, 
ολοµόναχος και ξένος µέσα στον κόσµο, ένα «ασύλληπτο µαρτύριο». Ο συγγραφέας 
προβαίνει σε κάποιες προκλήσεις, καθώς συνδυάζει το ιερό µε κατώτερες λειτουργίες 
του σώµατος ή µε την παραβατικότητα. Παρόµοιες ταυτίσεις και προκλήσεις είχε 
κάνει νωρίτερα στη Γαλλία και ο Ζαν Ζενέ, «αγιοποιούµενος» από τον Σαρτρ. Η 
αίσθηση του αφηγηµατικού υποκειµένου, πάλι, ότι οφείλει να απολογηθεί σε κάποιο 
νοητό µελλοντικό δικαστήριο για κατηγορίες που δεν έχουν απαγγελθεί και ότι 
µονάχα τυπικά κινείται ελεύθερα στην κοινωνία, εντάσσει τον Ιωάννου στο κλίµα του 
υπαρξιακού άγχους, που συνδέεται µε τον Κάφκα και την περίφηµη ∆ίκη του. Η 
διαφορά είναι ότι στον Ιωάννου δεν θα συναντήσουµε τη θεοµαχία ενάντια στον 
καταπιεστικό ∆υνάστη· αντιπαλότητα εκφράζει ο συγγραφέας µονάχα απέναντι στους 
παραεκκλησιαστικούς µηχανισµούς, τους οποίους διαχωρίζει από την πίστη στον 
Θεό. Στη δεύτερη συλλογή, τη Σαρκοφάγο, ο συγγραφέας φαίνεται να έχει βάλει έναν 
στόχο για την τέχνη του: τη συµφιλίωση του έρωτα και του ερωτισµού µε τον 
χριστιανισµό. Έτσι, αν στο πρώτο διήγηµα («Οι τσιρίδες») ξαναγράφει την ιστορία 
της Πτώσης, στο οµώνυµο της συλλογής κείµενο δείχνει πώς από τον θάνατο 
προκύπτει η ανάσταση· ο αφηγητής φαντασιώνεται πως ο ίδιος είναι που θα 
αναγγείλει την ανάσταση των ερωτικών σωµάτων τα οποία έχουν εγκλωβιστεί στην 
αρχαία σαρκοφάγο. Το µοτίβο θα το παρακολουθήσουµε στο εξής και σε άλλα 
διηγήµατά του. Η τρίτη συλλογή, Η µόνη κληρονοµιά, λίγο πριν την πτώση της 
δικτατορίας, διαφέρει από τις προηγούµενες, καθώς δεν επικεντρώνεται πια στο εγώ, 
αλλά αφήνει να αναδυθεί η συλλογικότητα, ακόµα και το πολιτικό στοιχείο. Σε 
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αυξηµένη δόση και το κλίµα της συµπάθειας προς τους άλλους, ενώ το συµβολικό 
στοιχείο και ο υπαινιγµός –πολύ έντονο στα προηγούµενα κείµενα– έχει σαφώς 
µειωθεί. 
 
Ο Κώστας Ταχτσής λέγεται ότι µε το Τρίτο στεφάνι έγραψε το έπος του 
µικροαστισµού· ουσιαστικά έγραψε το έπος της ανεκτικότητας και της κατάφασης 
στη ζωή. Η αφηγήτρια Νίνα επιφανειακά ανήκει στον µικροαστικό κόσµο, κατά 
βάθος όµως συνιστά φορέα των συγγραφικών απόψεων, που κάθε άλλο παρά 
µικροαστικές είναι. Η µικροαστική επίστρωση της ηρωίδας συνιστά το κωµικό (και 
εύπεπτο ενίοτε) περιτύλιγµα µιας φυσιογνωµίας που διέπεται από κάτι ριζικά 
διαφορετικο, τον θεµελιώδη σεβασµό για τους άλλους. Το µυθιστόρηµα θέτει µια 
σειρά από ζητήµατα, όπως η θρησκοληψία, τα ναρκωτικά, η σχέση µε τους εθνικούς 
εχθρούς, αλλά και οι σχέσεις αντιζηλίας των ανθρώπων, και όλα τα απαντά µε βάση 
τις αξίες της ανοχής και της συγχώρησης. Όπως και ο Ιωάννου, ο Ταχτσής επιτίθεται 
στη θρησκοληψία και στην εικόνα ενός τιµωρού θεού, αλλά ταυτόχρονα αξιοποιεί 
συστηµατικά τις προτροπές της χριστιανικής ηθικής προς την επιείκεια (µην κρίνετε 
για να µην κριθείτε κλπ). Χάρη στους ευφυείς χειρισµούς του το µυθιστόρηµα δεν 
καταλήγει χρηστοήθεια – κάθε άλλο. Παρουσιάζοντας µε ειλικρίνεια τις χαµηλές 
πλευρές του ανθρώπου, εκείνες που σχετίζονται πρωτίστως  µε την ανάγκη για 
επιβίωση, αντικαθιστά τα ηρωικά αφηγήµατα της προηγούµενης λογοτεχνικής 
παραγωγής µε χαµηλόφωνες και πολύ ανθρώπινες ιστορίες προσαρµοστικότητας, που 
ωθούν σε µια αντι-ναρκισσιστική αυτογνωσία. Η επόµενη αφηγηµατική κατάθεση 
του Ταχτσή, τα Ρέστα, εστιασµένη στο ζήτηµα της οµοφυλοφιλίας, προχωρά σε 
κάποιο βαθµό το ζήτηµα της απελευθέρωσης, αλλά η ευφορία από τη νέα δυνατότητα 
ελεύθερης έκφρασης, που προέκυψε στα µέσα της δεκαετίας του 1960, υπονοµεύει 
αισθητά την καλλιτεχνική αρτιότητα του έργου.] 
 
Μαρία Τοπάλη, «Η µολότοφ Μάριος Χάκκας», Η Καθηµερινή, 23.4.2017, 
http://www.kathimerini.gr/905962/gallery/epikairothta/ellada/h-xamenh-anoi3h-toy-politismoy  
- Μαίρη Μικέ, ∆οκιµασίες. Όψεις του οικογενειακού πλέγµατος στο νεοελληνικό µυθιστόρηµα 1922-

1974, Αθήνα 2019, σ. 316-317 (σηµ. 16). 
- Πασχάλης Ευθυµίου, «Γυναίκες πεζογράφοι της δεκαετίας του ’60: υπαρξισµός και ελευθερία», La 
letteratura neogreca del XX secolo. Un caso europeo. Atti del convegno internazionale di Studi 
neogreci in onore di Paola Maria Minucci, Ρώµη (La Sapienza) 2020, επιµ. 
Francesca Zaccone, Paschalis Efthymiou, Christos Bintoudis, σ. 303, 310, σηµ. 7. 
- Γεωργία Μπούµπα, Η δόµηση της µικροαστικής ταυτότητας σε νεοελληνικά πεζογραφικά κείµενα από 

το 1949 έως το 1981, δ.δ., ΑΠΘ 2022, σ. 70, σηµ. 182, σ. 78, σηµ. 202, σ. 80, σηµ. 204, σ. 81, σηµ. 
206 (για Ταχτσή), σ. 105, σηµ. 268 (για Χάκκα).  
 
10. Αλ. Παπαδιαµάντης, Ήτον πνοή, ίνδαλµα αφάνταστον, όνειρον… 

∆ιηγήµατα ερωτικά, µε τη µελέτη «Έρως-νάρκισσος, έρως θείος: όψεις του έρωτα 
στο έργο του Παπαδιαµάντη», Ηράκλειο (ΠΕΚ), ∆εκ. 2017. 
 
Εκδίδονται µε βάση την έκδ. του ∆όµου αλλά και µε ορισµένες τροποποιήσεις (στίξη, 
παραγραφοποίηση κ.ά.), καθώς και µε υποσελίδιο γλωσσάρι, τα διηγήµατα «Ολόγυρα 
στη λίµνη», «Η νοσταλγός», «Έρως-ήρως», «Όνειρο στο κύµα» και «Η 
Φαρµακολύτρια». Στη µελέτη σχολιάζονται αναλυτικά δύο επιπλέον κείµενα, τα 
«Θέρος-έρος» και τα «Ρόδιν’ ακρογιάλια». 
Η µελέτη αναδεικνύει τον συµβολικό χαρακτήρα των κειµένων και επιχειρεί να τα 
φωτίσει µε οδηγό τα πανανθρώπινα και τα χριστιανικά σύµβολα. Όµορφες κόρες, 
όπως η Πολύµνια του «Ολόγυρα στη λίµνη» και η Μοσχούλα του «Όνειρο στο 
κύµα», κάτω από τη γοητευτική τους όψη, αποκαλύπτονται επικίνδυνα στοιχειά του 
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νερού, ενώ και ορισµένοι νεαροί άντρες κρύβουν µέσα τους τη βία του αρπακτικού, 
ακόµα και τον ίδιο τον διάβολο (ο Χριστοδουλής του «Ολόγυρα στη λίµνη», το 
βοσκόπουλο στο «Όνειρο στο κύµα»). Η θάλασσα και η λίµνη, η φωτιά, τα 
λουλούδια, οι σπηλιές, τα άστρα κι η σελήνη δεν είναι µονάχα διάκοσµος του 
φυσικού κόσµου, παρά αποτελούν σηµεία που οδηγούν βαθύτερα στο νόηµά του. Η 
θάλασσα κάποτε ταυτίζεται µε τη λίµνη και τον βούρκο: το υγρό στοιχείο είναι 
επικίνδυνο, παραπέµποντας ουσιαστικά στη σεξουαλικότητα. Λουλούδια –όπως 
συχνά δηλώνει το όνοµά τους– είναι τα κορίτσια, τα οποία δεν πρέπει να «κόβονται» 
η να «θερίζονται», δηλαδή να παντρεύονται («Θέρος-έρος»), γιατί τότε η φύση 
µατώνει. Η σπηλιά ως µήτρα είναι τόπος ολέθρου, µπορεί όµως να σηµαίνει και την 
επαναγέννηση εφόσον ο ήρωας έχει απαρνηθεί τον σεξουαλικό έρωτα (στα «Ρόδιν’ 
ακρογιάλια»). Πολλαπλές, συγκαλυµµένες αρχικά και αργότερα ρητές αναφορές, 
συνδέουν τον γήινο έρωτα µε τον ναρκισσισµό, ο οποίος µε τη σειρά του συνδέεται 
µε το προπατορικό αµάρτηµα. Παρακολουθώντας τον τρόπο µε τον οποίο ο 
Παπαδιαµάντης χειρίζεται το θέµα του προπατορικού αµαρτήµατος, υποστηρίζεται 
ότι ο συγγραφέας υποβάλλει την ανάγκη αποφυγής του σαρκικού έρωτα και της 
τεκνογονίας, που µόνο δεινά προσθέτουν στον κόσµο, κινούµενος έτσι στα όρια της 
αποδεκτής χριστιανικής πίστης, δηλαδή κλίνοντας προς θεωρίες που αρνούνται 
παντελώς τη σάρκα, προς µια ριζική εγκράτεια που εµπεριέχει στοιχεία 
γνωστικισµού. Οι µόνες στιγµές αληθινής ευτυχίας για τον άνθρωπο γεννιούνται, 
κατά τον Παπαδιαµάντη, από τον έρωτα προς το θείο, που παρουσιάζεται «προς 
στιγµήν» στο «Όνειρο στο κύµα» και αναλυτικά στο «Υπό την βασιλικήν δρυν», µε 
τρόπο αισθησιακό, όπως το συνηθίζει η εκκλησιαστική παράδοση ήδη από τις πρώτες 
ερµηνείες του Άσµατος Ασµάτων. Η µελέτη προτείνει καινούργιες ερµηνείες των 
γνωστών διηγηµάτων, ανατρέποντας την πάγια αντίληψη ότι η δυστυχία στα ερωτικά 
διηγήµατα του Παπαδιαµάντη προέρχεται από την ατολµία των ηρώων να 
προχωρήσουν στην ερωτική πράξη. Η δυστυχία προέρχεται ακριβώς από το γεγονός 
ότι προχώρησαν («Όνειρο στο κύµα», «Ρόδιν’ ακρογιάλια»). Αν µετάνιωσαν 
σώζονται, αν όχι, ζουν µια ζωή µέσα στην αθλιότητα της πτώσης, όπως το γνωστό 
βοσκόπουλο. 
 
Παρουσιάσεις – κριτικές: 
Εύη Μαλλιαρού, http://m.lifo.gr/articles/book_articles/172627  
∆. Αθηνάκης, http://www.kathimerini.gr/942606/article/politismos/vivlio/papadiamanths-kai-
romantismos-apo-thn-krhth Η Καθηµερινή, 10.1.2018, σ. 15. 
Μιχάλης Μακρόπουλος, «Το “µυστικό θέλγητρο” του Αλ. Παπαδιαµάντη», Bookpress, 19.1.2018: 
https://www.bookpress.gr/kritikes/elliniki-pezografia/papadiamantis-alexandros-pek-panepistimiakes-
ekdoseis-kritis-iton-pnoi-indalma-afantaston-oneiron  
Σάρα Θηλυκού, «Αυτονόητοι παπαδιαµαντικοί έρωτες», http://avgi-
anagnoseis.blogspot.com/2018/07/blog-post_14.html  
  
Συνέντευξη στους: Φ. Παππά 9,84 
https://wetransfer.com/downloads/9e53623585fdd702b7360b5ea1a9fbee20171215152216/8c3daf 
Γ. Κιούση, 21.12.17: http://www.presspublica.gr/angela-kastrinaki-itan-kosmokalogeros-o-
papadiamantis/  
Ελεονώρα Ορφανίδου, 21.12.17: http://www.athina984.gr/2017/09/22/ntames-spathi/ 
Βένα Γεωργακοπούλου, ΕφΣυν, 22.12.2017 
Ελένη Βακεθιανάκη, Sky Κρήτης, 2.1.2018 – Ζ. Καραταράκης, Sky Κρήτης, 28.1.2018. 
∆ηµήτρη Τρίκκα, στην εκποµπή «Σηµείο art», ΕΡΑ 2, Κυριακή, 7.1.2018, 11-12 π.µ.  
Κώστα Τσαούση 
Μαρία Σφυρόερα ΕΡΑ 1 
 
Το βιβλίο παρουσίαστηκε στο Free Thinking Zone, Αθήνα, 3.1.2018, από τον Γ. ∆ηµητρακάκη και Φ. 
Παππά. 
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Οµιλίες µου για τον Παπαδιαµάντη, µε αφορµή το βιβλίο:  
- στο βιβλιοπωλείο «Το ∆έντρο» στη Ρόδο, καλεσµένη από τον Σύλλογο Φιλολόγων ∆ωδεκανήσου, 
20.1.2018 
- στο βιβλιοπωλείο «Εν πλω» στην Αθήνα, καλεσµένη από τον εκδότη του Παπαδιαµάντη ∆. 
Μαυρόπουλο, 8.3.2018 
- στην Πάτρα, καλεσµένη από τον Σύλλογο Φιλολόγων Αχαΐας, 9.3.2018 
- στον Βόλο, καλεσµένη από το Κέντρο Πολιτισµού και  Κοινωνικής Παρέµβασης «Ιωλκός», 
27.8.2018. 
 
Ζαχαρίας Κατσακός, «Έρωτας και σύµβολα στον Παπαδιαµάντη», 
https://www.bookpress.gr/kritikes/texnes/papadiamantis-alexandros-pek-panepistimiakes-ekdoseis-
kritis-iton-pnoi-indalma-afantaston-oneiron-katsakos  
 
- Έρη Σταυροπούλου, «Οι ερωτευµένες ηρωίδες του Κ. Θεοτόκη και οι λογοτεχνικές αδελφές τους: 
παραλλαγές µιας τυπολογίας», στο Κ. Θεοτόκης, Η τιµή και το χρήµα, Ηράκλειο (ΠΕΚ) 2019, σ. 289, 
σηµ. 164. 
- Ν. Κασσιώτης 2020: http://ikee.lib.auth.gr/record/321856/files/GRI-2020-28725.pdf  
 
 
- Κοσµάς Πολίτης, ΛΕΜΟΝΟ∆ΑΣΟΣ. Ιστορία µιας ζωής 
Ηράκλειο (ΠΕΚ) 2020, µε τη µελέτη: «Αναζητώντας το χρυσόµαλλο δέρας. Ένα 

ταξίδι στους µύθους και στα σύµβολα του Λεµονοδάσους».  
Επανέκδοση του 5, µε επανεπεξεργασία και επικαιροποίηση της µελέτης. 
 
Συνέντευξη 
https://www.lifo.gr/culture/vivlio/i-aggela-kastrinaki-apokalyptei-ta-kala-krymmena-mystika-toy-
lemonodasoys  
 
Θόδωρος Σούµας, βιβλιοκριτική, 3.1.2023 
https://bookpress.gr/stiles/eponimos/16784-skorpies-simeioseis-gia-ton-erota-kai-tin-eftyxia-sto-
lemonodasos-tou-kosma-politi  
 
 
11. Μίλα, Πηνελόπη! Λογοτεχνικές µεταµορφώσεις της µυθικής ηρωίδας 
στην Ελλάδα και τον ∆υτικό κόσµο, από τον 19ο αιώνα ώς τις µέρες µας, Ηράκλειο 
(ΠΕΚ) Απρίλιος 2023, σελ. 416. 
 
Πρόκειται για µια µελέτη που ασχολείται µε την παρουσία της οµηρικής ηρωίδας, 
κατά τα νεότερα χρόνια, σε µια ποικιλία γλωσσών και παραδόσεων. Εκτός από την 
ελληνική παραγωγή, εξετάζονται έργα από τον αγγλόγλωσσο και τον ισπανόγλωσσο 
χώρο, από την Ιταλία, τη Γερµανία, τη Γαλλία, τη Βουλγαρία, τη Σουηδία και από 
αλλού. Η µελέτη αφορά έργα ποιητικά, πεζά και θεατρικά, λίγα κινηµατογραφικά και 
ορισµένα τραγούδια, ενώ αναλύονται επίσης δοκίµια και φιλοσοφικά κείµενα που 
αφορούν την οµηρική ηρωίδα.  

Η εξιστόρηση, µετά από σύντοµη αναδροµή στην πρόσληψη της Πηνελόπης 
από τα αρχαία χρόνια έως τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αι., ξεκινά ουσιαστικά από 
τη σταδιακή αύξηση του ενδιαφέροντος για την ηρωίδα λίγο µετά τα µέσα του 19ου 
αιώνα και παρακαλουθεί την ολοένα διευρυνόµενη παρουσία της στη λογοτεχνία, την 
τέχνη και στον στοχασµό γενικότερα. Στη δεκαετία 1880 η Πηνελόπη κάνει ορµητική 
την είσοδό της στην ελληνική σκηνή µε δύο θεατρικά έργα, ενώ η αστική γενιά του 
1880 γενικά την αναβαθµίζει.  

Γύρω στα 1900, ξεσπά διεθνώς το «σκάνδαλο Πηνελόπη», δηλαδή η υποψία 
ότι η δέσποινα της Ιθάκης φλερτάρει µε τους µνηστήρες. Αµέσως µετά τον Α΄ 
Παγκόσµιο Πόλεµο η υποψία γίνεται βεβαιότητα. Έργα όπως τα θεατρικά του 
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Χάουπτµαν (Το τόξο του Οδυσσέα) και του Καζαντζάκη (Οδυσσέας) παρουσιάζουν 
την εικόνα της λάγνας και υποκρίτριας, ενώ τα µυθιστορήµατα του Τζόυς και του Ν. 
Επισκοπόπουλου δείχνουν όχι πια µια ηρωίδα που φλερτάρει, αλλά κάποια που 
πέφτει στο κρεβάτι µε έναν ή και όλους τους µνηστήρες. Στην εικόνα αυτή αντιδρούν 
κάποιες γυναίκες, είτε αµυντικά (είναι άσπιλη), είτε διεκδικητικά (της αξίζει µια 
καλύτερη µοίρα). Ταυτόχρονα εµφανίζεται όµως και µια πιο φιλική προς την 
Πηνελόπη στάση εκ µέρους ορισµένων ανδρών (π.χ. Ζαν Ζιονό), οι οποίοι της 
αναγνωρίζουν το δικαίωµα σε µια λιγότερο ασκητική ζωή κατά τα είκοσι χρόνια 
απουσίας του συζύγου. Από τη µεριά των γυναικών υπάρχει τώρα µια τάση 
επαναπροσδιορισµού του ρόλου της Πηνελόπης-συζύγου: «∆εν είµαι εγώ η 
Πηνελόπη της αρχαίας Ελλάδας», θα δηλώσει η Βουλγάρα ποιήτρια Ελισαβέτα 
Μπαγκριάνα.  

Μετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο η παρουσία της Πηνελόπης υποχωρεί για 
ένα διάστηµα, που αντιστοιχεί στην ύφεση του φεµινιστικού κινήµατος, στον νέο 
εγκλεισµό των γυναικών στο σπίτι. Ενδιαφέρον έχουν ωστόσο ορισµένα έργα που την 
παρουσιάζουν δυναµική έως δεσποτική (Η Επιστροφή στην Ιθάκη, µυθιστόρηµα του 
Εϋβιντ Γιούνσον, ή το θεατρικό του Πετσάλη Η σφαγή των µνηστήρων), καθώς και το 
ενδιαφέρον του κινηµατογράφου για τη µορφή της (π.χ. Οδυσσέας του Καµερίνι). 
Σηµάδια ανάκαµψης θα παρουσιάσει στη δεκαετία του 1960, αλλά µε αρκετή 
αµφιθυµία‧ τότε θα αρχίζουν να εµφανίζονται και διάφορα τραγούδια µε τη µορφή 
της (Μπρασσένς, Σερράτ). 

Η ορµητική της επανεµφάνιση θα γίνει στη δεκαετία του 1970, όταν ξεσπά το 
δεύτερο φεµινιστικό κύµα. Τότε η Πηνελόπη θα διεκδικήσει την αυτονοµία της και 
κάποτε το «διαζύγιο» από τον άπιστο σύζυγο (Μάρθα Κόλλινς, Κάθα Πόλιττ κ.ά.). 
Με έµφαση θα διεκδικήσει και το δικαίωµά της στην καλλιτεχνική δραστηριότητα 
που συνήθως προκύπτει χάρη στη µοναξιά (π.χ. ποιήµατα της Κατερίνας Αγγελάκη-
Ρουκ). Προς τα τέλη του 20ού αιώνα Πηνελόπη και Οδυσσέας τείνουν προς τη 
συµφιλίωση σε αρκετά έργα, όπως στο ποιητικό µυθιστόρηµα της Αννί Λεκλέρ Εσύ, 

Πηνελόπη. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το θέµα ταξίδι και πώς σταδιακά η ηρωίδα 

βγαίνει από την ακινησία της και ταξιδεύει, αρχικά στο πλαίσιο λογοτεχνικής 
µεταφοράς (Χουάνα Ρόσα Πίτα) και έπειτα στην κυριολοξία (πολλά παραδείγµατα). 
Ωστόσο ορισµένες ανδροκρατικές θεωρήσεις ως προς τους ρόλους των δύο φύλων 
(ποιος είναι αυτός που εντέλει µπορεί να «ταξιδέψει») επιβιώνουν, όπως π.χ. στο 
τραγούδι του Μίλτου Πασχαλίδη.  

Στον 21ο αιώνα η πιο χαρακτηριστική «προσθήκη» στο θέµα είναι η ανάδυση 
των θεραπαινίδων της Πηνελόπης, η νέα ευαισθησία προς τη γυναίκα των 
χαµηλότερων κοινωνικών στρωµάτων, κάτι που ενδεχοµένως εµπνέεται και από το 3ο 
ή και το 4ο φεµινιστικό κύµα (Μάργκαρετ Άτγουντ Πηνελοπιάδα, κ.ά.). Κατά τα 
άλλα, ο Οδυσσέας ολοένα και περισσότερο αναγνωρίζει την αξία της Πηνελόπης, ενώ 
δεν σοκάρεται πλέον από την ανάληψη της εξουσίας από εκείνην‧ οι αντρογυναίκες 
Πηνελόπες, οι οποίες µε το που αποκτούσαν εξουσία γίνονταν πολύ δυσάρεστες και 
δεσποτικές, αποτελούν πια παρελθόν. Μια τάση των γυναικών στη δεύτερη δεκαετία 
του 21ου αιώνα είναι να σκέφτονται για λογαριασµό και των δύο φύλων, να γίνονται 
οι «σοφές φωνές» που φιλοσοφούν για το ανθρώπινο ον (Λιλή Ντίνα κ.ά.). Και η 
ιστορία, φυσικά, συνεχίζεται. 
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Β΄ 1. ∆ηµοσιεύσεις σε περιοδικά ή σύµµεικτους τόµους 
 
1.α. «Από το στρουκτουραλισµό στη σηµειωτική», στο Τσβετάν Τοντόροφ, Ποιητική, 
εκδ. Γνώση 1989, σ. 11-26.  
[Συγκρίνοντας την πρώτη και την δεύτερη έκδοση της Ποιητικής του Τοντόροφ, 
εξετάζω τις µεταµορφώσεις του γαλλικού δοµισµού ανάµεσα στο 1967 και στο 1973: 
την αποµάκρυνσή του από το µοντέλο της γλωσσολογίας και τη συµφιλίωση µε την 
Κριτική και την Ιστορία.] 
1.β. «Σχόλιο για τη µετάφραση της ορολογίας», ό.π., σ.151-157. [Συζήτηση των 
λύσεων που προέκρινα στη µετάφραση των όρων της ποιητικής, καθώς και 
ορισµένων θεωρητικών ζητηµάτων.] 
 

- «Η αισθητική της φρίκης και η επιθυµία της αρµονίας», Πόρφυρας, τχ. 80 (1997), σ. 
393-401 (ξαναδουλεµένο, στη Φωνή του γενέθλιου τόπου). 
 
- Γ. ∆άλλας,  Κωνσταντίνος Θεοτόκης. Κριτική σπουδή µιας πεζογραφικής πορείας, Αθήνα 2001, σ. 99. 
- Νίκη Λυκούργου, «Ιστορική και κοινωνική πραγµατικότητα στην πεζογραφία του Κ. Θεοτόκη», 
Φιλόλογος, τ. ΜΒ΄ (Σεπτ.-∆εκ. 2020), σ. 220, σηµ. 28. 
- Όλγα Μπεζαντάκου, Εισαγωγή στο Κατάδικος του κ. Θεοτόκη, Αθήνα 2022, σ. 45-46, σηµ. 50. 
 
2. «Πορτρέτα του Καρυωτάκη», Καρυωτάκης και Καρυωτακισµός, Εταιρεία Σπουδών 
και Νεοελληνικού Πολιτισµού, Αθήνα 1998, σ. 348-362.  
[Εξέτασα τις ζωγραφικές απεικονίσεις και τις διά του λόγου προσωπογραφίες που 
έχουν κατά καιρούς φιλοτεχνηθεί για τον ποιητή, δείχνοντας τα διαδοχικά 
ιδεολογήµατα γύρω από τη φυσιογνωµία του. Από την απεικόνιση ενός ρωµαλέου 
προσώπου το 1923, περνούµε, µετά την αυτοκτονία του ποιητή, σε απεικονίσεις 
ολοένα και πιο σκοτεινές. Μια αντίθετη, ωστόσο, τάση αρχίζει µέσα στη δικτατορία 
των συνταγµαταρχών, οπότε το πορτρέτο του Καρυωτάκη καθαρίζεται σιγά-σιγά από 
τα προβληµατικά χαρακτηριστικά του· τώρα, του προσδίδονται χαρακτηριστικά 
επαναστάτη, έως και φεµινιστή. Στις µέρες µας, όταν τα όρια υγείας και αρρώστιας 
θεωρούνται ασαφή, ο Καρυωτάκης γίνεται ένας «σαν και µας»: νέος (όχι πια 
«γέρος»), δίκαια αγανακτισµένος (όχι πια «πεισιθάνατος») άνθρωπος.] 
 
Ευθ. Ιερωνυµάκη, Ο «∆ανδής» και ο «Πιερότος». Μαλακάσης, Φιλύρας, Καρυωτάκης, Αθήνα 2018, σ. 
280, σηµ. 12. 
 
3. «Ο Σιούλας και ο γύφτος: στοιχεία για µια γενεαλογία», συµµετοχή στο αφιέρωµα 
του περ. Η λέξη για τον ∆ηµήτρη Χατζή, τχ.144 (Μάρτ.- Απρ. 1998), σ.184-189.  
[Η παρουσία ενός γύφτου στο διήγηµα «Ο Σιούλας ο ταµπάκος», παρουσία που 
διαταράσσει τη ρεαλιστική αληθοφάνεια του κειµένου, µας οδηγεί πίσω στη 
λογοτεχνική παράδοση, στους γύφτους σύµβολα µιας αναρχικής ελευθερίας του 
Γκόρκι και του Παλαµά. Καταγόµενος από αυτή την ατίθαση και µάλλον 
αντικοινωνική γενιά, ο γύφτος του Χατζή έχει µεταβληθεί σε γύφτο κοινωνικό και 
φιλάνθρωπο, ενώ από περιπλανώµενος κατέληξε –ελέω σοσιαλιστικού ρεαλισµού– 
σε προλετάριο.] 
 
- Αντ. Γλυτζουρής, Πόθοι αετού και φτερά πεταλούδας. Το πρώιµο θεατρικό έργο του Νίκου 

Καζαντζάκη και οι ευρωπαϊκές πρωτοπορίες της εποχής του, Ηράκλειο (ΠΕΚ) 2009. 
- Θ. Κούγκουλος, Η Ήπειρος ως λογοτεχνικός µύθος στη µεταπολεµική πεζογραφία, διατριβή, Ιωάννινα 
2012, σ. 190, σηµ. 557. 
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- Απόσπασµα, στο Βιβλίο Εκπαιδευτικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (επιµ. Βασιλική 
Σελιώτη), σ. 35-36. 
http://www.pi.ac.cy/pi/files/yap/anakoinoseis/logotexnia/L_B1_to_telos_tis_mikris_mas_polis.pdf 
- Francesca Zaccone, «Μεταβατική ηγεµονική αρρενωπότητα στον Σιούλα τον ταµπάκο του ∆. 
Χατζή», La letteratura neogreca del XX secolo. Un caso europeo. Atti del convegno internazionale di 
Studi neogreci in onore di Paola Maria Minucci, Ρώµη (La Sapienza) 2020, επιµ. Francesca Zaccone, 
Paschalis Efthymiou, Christos Bintoudis, σ. 323. 
 
 
4. «Γαλάτεια Καζαντζάκη», Η παλαιότερη πεζογραφία µας. Από τις αρχές της ως τον 

πρώτο παγκόσµιο πόλεµο, τ. Ι΄ (1900-1914), Αθήνα (εκδ. Σοκόλη) 1997, σ. 422-446 
(ανθολόγηση, σ. 447-465). 
[Βιογράφηση, παρουσίαση και ανθολόγηση µιας αγνοηµένης σήµερα, αλλά ιδιαίτερα 
σηµαντικής στον µεσοπόλεµο συγγραφέως και λογίας. 
Παρακολουθώ την πορεία της Γαλάτειας Καζαντζάκη από τα πρώτα της 
δηµοσιεύµατα στα περιοδικά, έως το τελευταίο γεροντικό της µυθιστόρηµα, 
δείχνοντας την αλλαγή των θεµατικών ενδιαφερόντων και των καλλιτεχνικών 
ρευµάτων που υιοθετεί. Η συγγραφέας έγραψε τα καλύτερά της διηγήµατα –
υποστηρίζω– κατά την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά, καθώς, λόγω του 
υποχρεωτικού περιορισµού που επέβαλλε η δικτατορία στην εκδήλωση των 
αριστερών πεποιθήσεων, η αριστερή διανοουµένη απαλλάχτηκε από την υποχρέωση 
που ένιωθε να ακολουθεί τις επιταγές του σοσιαλιστικού ρεαλισµού. Τα αγνοηµένα 
από την κριτική διηγήµατα της συλλογής Κρίσιµες στιγµές (1952) αναδεικνύουν µια 
άγνωστη πλευρά της Γ.Κ. και την καθιστούν µια από τις σπουδαιότερες γυναικείες 
µορφές στην πεζογραφία του 20ού αιώνα.] 
 
- Γιώργος Ζεβελάκης, «Τα παλιά», ∆ιαβάζω, τχ. 366, (Σεπτ. 1996), σ. 54 (µνεία για βιβλιογραφικές 
υποδείξεις). 
- Tόνια Καφετζάκη, «Γυναικεία αµφισβήτηση και κοµµουνιστική στράτευση. Εργαζόµενες γυναίκες 
σε µεσοπολεµικά πεζογραφήµατα και άρθρα της Γαλάτειας Καζαντζάκη», Μνήµων, τ. 25 (2003), σ. 
53-77 (πολλές αναφορές) 
- Κέλη ∆ασκαλά, επίµετρο στο Γαλάτεια Καζαντζάκη, Η άρρωστη πολιτεία, Αθήνα 2010, σ. 109. 
- Βαρβάρα Γεωργοπούλου, Γυναικείες διαδροµές. Η Γαλάτεια Καζαντζάκη και το θέατρο, Αθήνα 2011 
(πολλές αναφορές) 
- Λένα Αραµπατζίδου, Αισθητισµός. Η νεοελληνική εκδοχή του κινήµατος, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 421. 
- Efrosini Camatsos, The Female ‘I’ in Modern Greek Prose Fiction, 1924-1962, The Edwin Mellen 
Press 2013, 78, 85. 
- Ben Petre, Φιλολογική δραστηριότητα και λογοτεχνική παραγωγή στο Ηράκλειο Κρήτης, διδακτορική 
διατριβή, Ρέθυµνο 2014. 
- Χρ. Γεωργίου, «Το σχολικό ανάγνωσµα… Η παρέµβαση της Γ. Καζαντζάκη», στο 
https://www.eleie.gr/images/synedria/7b.pdf  
- Κ. Τσικνάκης, «“Πρωτοµαγιά”. Ένα αθησαύριστο ποίηµα της Γ. Κ.», µικροφιλολογικά, τχ. 40 (2016), 
σ. 39, σηµ. 4 και σηµ. 13. 
- Κων. Γεωργιάδη, «Το θεατρικό έργο της Γαλάτειας Καζαντζάκη και οι αναφορές της στην ιψενική 
δραµατουργία», Η πρώιµη υποδοχή του ρεαλισµού και του νατουραλισµού στο ελληνικό θέατρο, επιµ. Α. 
Γλυζουρής, Κ. Γεωργιάδη, Μ. Μαυρογένη, Ρέθυµνο 2016, σ. 145, σηµ. 5. 
- Έρη Σταυροπούλου, «Οι ερωτευµένες ηρωίδες του Κ. Θεοτόκη και οι λογοτεχνικές αδελφές τους: 
παραλλαγές µιας τυπολογίας», στο Κ. Θεοτόκης, Η τιµή και το χρήµα, Ηράκλειο (ΠΕΚ) 2019, σ. 281, 
σηµ. 155. 
 
 
5. «Η σύγχρονη ελληνική πεζογραφία», κεφάλαιο στην Ιστορία της Ελληνικής 

γλώσσας, Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα 1999. 
[Το βασικό χαρακτηριστικό της µετά το 1974 πεζογραφίας είναι η προφορικότητα, η 
τάση του γραπτού λόγου να µιµείται τον προφορικό. Κατηγορίες προφορικότητας: 
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λαϊκός λόγος, παιδικός λόγος, νεανικός και "οργισµένος" αριστερός λόγος, κ.ά. 
Αναφέροµαι επίσης συνοπτικά σε περιπτώσεις συγγραφέων που αποκλίνουν από τον 
συρµό της προφορικότητας.] 
 
6. «Το όνειρο του ταξιδιού στα Ψάθινα καπέλα της Μαργαρίτας Λυµπεράκη», 
Εκδοτικά και ερµηνευτικά ζητήµατα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. 7η Επιστηµονική 

συνάντηση αφιερωµένη στην Ελένη Τσαντσάνογλου, Θεσσαλονίκη 1998, σ.367-386. 
[Επισηµαίνω πως η συγγραφέας έχει χρησιµοποιήσει ως χνάρι για τη συγγραφή του 
µυθιστορήµατός της το απευθυνόµενο σε παιδιά και εφήβους µυθιστόρηµα της 
Λουίζας Μέυ Άλκοτ Μικρές κυρίες. Όµως το αφελές πεζογράφηµα της αµερικανίδας 
συγγραφέως γίνεται στα χέρια της Λυµπεράκη ένα πολύπλοκο έργο, µε µια 
λανθάνουσα ποιητική. Εξετάζοντας το µοτίβο του ταξιδιού στο µυθιστόρηµα, 
υποστηρίζω ότι κάτω από την κυριολεκτική σηµασία της επιθυµίας για ταξίδι, 
λανθάνει µια µεταφορική χρήση, σύµφωνα µε την οποία ταξίδι σηµαίνει συγγραφή. 
Το είδος της τέχνης στο οποίο φαίνεται να πιστεύει η Λυµπεράκη είναι µια τέχνη 
«ελεύθερη», ανεξάρτητη από κάθε δέσµευση. Σ’ αυτό, φαίνεται να ακολουθεί τον 
Θεοτοκά του Ελεύθερου πνεύµατος, αλλά και τον διάσηµο συγγραφέα του 
µεσοπολέµου Στέφαν Τσβάιχ.] 
 
- Σωτηρία Σταυρακοπούλου, «Οι Ιστορίες των γαλάζιων ωρών του Ιωάννη Αγγέλου. Μερικές 
παρατηρήσεις», Κονδυλοφόρος, τχ. 3, (2004), σ. 141. 
- Τµήµα του άρθρου αναδηµοσιεύεται στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 
«Πρόσωπα και θέµατα της Νεοελληνικής λογοτεχνίας», 2014 
 
 
7. «Ο Καζαντζάκης και ο Αισθητισµός: έλξη και άπωση», Νίκος Καζαντζάκης, 

σαράντα χρόνια από το θάνατό του, Εκδ. ∆ηµοτικής Πολιτιστικής Επιχείρησης 
Χανίων, Χανιά 1998, σ. 127-153.  
Τώρα στο Εισαγωγή στο έργο του Καζαντζάκη, επιµ. R. Beaton, Ηράκλειο (ΠΕΚ) 
2011, σ. 3-30. 
[Εξετάζεται η σχέση του Καζαντζάκη µε το ρεύµα του αισθητισµού, τόσο στα πρώτα 
στάδια της δηµιουργικής πορείας του όσο και στα ώριµα και όψιµα. Επισηµαίνεται η 
σχέση του µε ευρωπαίους εκπροσώπους της Παρακµής (Decadence) και η 
αξιοποίηση τυπικών µοτίβων, όπως του Ηλιογάβαλου, στα πρώτα του έργα. Έπειτα 
δίνεται η προσπάθεια του συγγραφέα να απαλλαγεί από τον αισθητισµό. Το εκτενές 
µυθιστόρηµά του Σπασµένες ψυχές (1909-1910) δείχνει την ταλάντευσή του ανάµεσα 
στην Παρακµή (της οποίας χρησιµοποιεί πάµπολλες εικόνες και µοτίβα) και σε µια 
τέχνη που θέλει να διδάξει την αγάπη της ζωής, ταλάντευση ανάµεσα στον 
αισθητισµό και στον διδακτισµό. 
 Τα µοτίβα της Παρακµής όµως τα συναντάµε και σε ολόκληρο το ώριµο έργο 
του Καζαντζάκη. Η θυσία της γυναίκας, προκειµένου ο άντρας-δηµιουργός να 
αφοσιωθεί σε υψηλά έργα, απαντά από τον πρώιµο Πρωτοµάστορα (1908) έως τον 
Καπετάν Μιχάλη (1953), µε µια παραλλαγή ως προς το είδος του υψηλού έργου που 
επιθυµεί να επιτελέσει ο άντρας. Επίσης αισθητιστικής προέλευσης είναι και µια 
θεωρούµενη ως αυτοβιογραφική σκηνή από την Αναφορά στον Γκρέκο: η σκηνή, 
όπου ο δεκαοκτάχρονος Καζαντζάκης παρουσιάζεται να κάνει έρωτα µε την 
ιρλανδέζα δασκάλα του σε µια εκκλησία, αποτελεί τυπικό θέµα της Παρακµής, και 
απαντά σε έλληνες και ευρωπαίους αισθητιστές, συνιστώντας µια χαρακτηριστική για 
το ρεύµα αυτό προσβολή του θείου.] 
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- R. Beaton, "Of Crete and Other Demons: A Reading of Kazantzakis’s Freedom and Death", Journal 

of Modern Greek Studies, 16, 1998 (παραποµπή στην αδηµοσίευτη τότε µελέτη' ο R. Beaton ήταν 
παρών στο συνέδριο για τον Καζαντζάκη στα Χανιά, Νοε. 1997). 
- Mario Vitti, Storia della letteratura neogreca, ό.π., σ.260, σηµ. 24. 
- Ευγένιος ∆. Ματθιόπουλος, Η τέχνη πτεροφυεί εν οδύνη. Η πρόσληψη του νεοροµαντισµού στην 

Ελλάδα, Αθήνα 2005, σ. 408, σηµ. 129, σ. 409, σηµ. 160. 
- Αντ. Γλυτζουρής, «Ο Μωρίς Μάτερλινκ, ο Συµβολισµός και η πρώιµη δραµατουργία του Νίκου 
Καζαντζάκη», Νίκος Καζαντζάκης: το έργο και η πρόσληψή του, Ηράκλειο 2006, σ. 64. 
- Έρη Σταυροπούλου, «Η τελετουργία του θανάτου στην πεζογραφία του Νίκου Καζαντζάκη», ό.π., σ. 
233. 
- Χριστίνα Ντουνιά, «‘Με αλήθεια και φαντασία’. Ο Καζαντζάκης αυτοβιογραφούµενος», ό.π., σ. 261. 
- Αντ. Γλυτζουρής, Πόθοι αετού και φτερά πεταλούδας. Το πρώιµο θεατρικό έργο του Νίκου 

Καζαντζάκη και οι ευρωπαϊκές πρωτοπορίες της εποχής του, Ηράκλειο (ΠΕΚ) 2009. 
- R. Beaton, Ο Καζαντζάκης µοντερνιστής και µεταµοντέρνος, Αθήνα 2009, σ. 83 και σηµ. 18. 
- Μαρίτα Παπαρούση, «Όψεις του σώµατος στο Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», Ο Καζαντζάκης στον 

21
ο
 αιώνα, Πρακτικά του διεθνούς επιστηµονικού συνεδρίου «Νίκος Καζαντζάκης 2007: Πενήντα 

χρόνια µετά», Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο & Ρέθυµνο, 18-21 Μαΐου 2007, επιµ. Σ. Ν. 
Φιλιππίδης, ΠΕΚ και Εκδόσεις της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, Ηράκλειο 2010, 
σ. 195. 
- Λένα Αραµπατζίδου, Αισθητισµός. Η νεοελληνική εκδοχή του κινήµατος, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 287. 
- Helena Gonzalez Vaquerizo, La Odisea Cretense y Modernista de Nikos Kazantzakis, Μαδρίτη, 
Ιούλιος 2013 (δ. διατριβή). 
- Γ. ∆ηµητρακάκης, «Εικαστικά διακείµενα στην Αριάγνη», «Με τη σφραγίδα του καλλιτέχνη». 100 

χρόνια από τη γέννηση του Στρατή Τσίρκα, Αθήνα (Εταιρεία Σπουδών) 2013, σ. 275, σηµ. 275. 
- Σ. Ν. Φιλιππίδης, «Ο Toda-Raba: ένα πειραµατικό µυθιστόρηµα;», Έξι και ένα µελετήµατα για τον 

Νίκο Καζαντζάκη, Ηράκλειο (Βικελαία) 2017, σ. 19, σηµ. 1, και σ. 172, σηµ. 29. 
- Μαρίτα Παπαρούση, Εκφάνσεις του γκροτέσκου και του αποκείµενου στις αναπαραστάσεις νεκρών 
σωµάτων στο Ο Χριστός ξανασταυρώνεται του Ν. Καζαντζάκη», Θέµατα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του 

20ού αιώνα. Τιµητικός τόµος για την Έρη Σταυροπούλου, επιµ. Θ. Αγάθος κ.ά., Αθήνα 2020, σ.332, 
σηµ. 10. 
- ∆. Κόκορης, Ο Καζαντζάκης ως ποιητής. Φιλοσοφική διάσταση, ρυθµική έκφραση, κριτική πρόσληψη, 
Αθήνα 2020, σ. 32, σηµ. 76 και σ. 47, σηµ. 118. 
 
 
8. «“Με κοµµένα τα µαλλιά”. Η Γαλάτεια Καζαντζάκη και η γυναικεία 
χειραφέτηση», περ. Θέµατα Λογοτεχνίας, τχ. 9 (1998), σ. 133-143. 
[Εξετάζονται οι αντιφάσεις της τολµηρής γυναίκας και συγγραφέως στο ζήτηµα της 
γυναικείας χειραφέτησης. Προκλητική και πρωτοπόρος στην προσωπική της ζωή, δεν 
έδειξε την ίδια τόλµη στην καλλιτεχνική της δηµιουργία. Στα έργα της προβάλλει 
συχνά µια συντηρητική ή και πουριτανική άποψη για τις σχέσεις των δύο φύλων, ενώ 
οι διαρκείς ταλαντεύσεις της φανερώνουν µια αγωνιώδη προσπάθεια να ορίσει το 
ηθικό και το ανήθικο σε µια εποχή –κυρίως µέσα στη δεκαετία του 1920– όπου τα 
ερωτικά ήθη µεταβάλλονται. Με αναφορές στην επίσης αντιφατική στάση και της 
Λιλίκας Νάκου –καθώς και στην πιο απελευθερωµένη της Μέλπως Αξιώτη–, 
δοκιµάζω να δείξω τα προβλήµατα που είχαν να αντιµετωπίσουν οι πρώτες 
φεµινίστριες συγγραφείς.] 
 
- Τόνια Καφετζάκη, «Γυναικεία αµφισβήτηση και κοµµουνιστική στράτευση. Εργαζόµενες γυναίκες 
σε µεσοπολεµικά πεζογραφήµατα και άρθρα της Γαλάτειας Καζαντζάκη», Μνήµων, τ.25 (2003), σ. 53-
77 (πολλές αναφορές) 
- Κέλη ∆ασκαλά, επίµετρο στο Γαλάτεια Καζαντζάκη, Η άρρωστη πολιτεία, Αθήνα 2010, σ. 109. 
- Βαρβάρα Γεωργοπούλου, Γυναικείες διαδροµές. Η Γαλάτεια Καζαντζάκη και το θέατρο, Αθήνα 2011. 
- Efrosini Camatsos, The Female ‘I’ in Modern Greek Prose Fiction, 1924-1962, The Edwin Mellen 
Press 2013, σ. 78, 85. 
- Κων. Γεωργιάδη, «Το θεατρικό έργο της Γαλάτειας Καζαντζάκη και οι αναφορές της στην ιψενική 
δραµατουργία», Η πρώιµη υποδοχή του ρεαλισµού και του νατουραλισµού στο ελληνικό θέατρο, επιµ. Α. 
Γλυζουρής, Κ. Γεωργιάδη, Μ. Μαυρογένη, Ρέθυµνο 2016, σ. 145, σηµ. 5. 
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- Σωκρ. Νιάρος, Ο θεσµός των λογοτεχνικών βραβείων στην Ελλάδα (1910-1942), διδ. διατριβή, 
Ιωάννινα 2016-2017, σ. 440, σηµ. 85. 
 
 
9. «Νεαροί καλλιτέχνες στην ελληνική πεζογραφία. Η κουλτούρα του εγωτισµού και 
κάποιες ‘‘ελλείψεις’’»,  Πρακτικά του ∆ιεθνούς Συµποσίου Οι χρόνοι της ιστορίας. 

Για µια ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, Ι.Α.Ε.Ν., Αθήνα 1998, σ. 253-
263. 

[Επιχείρησα να διερευνήσω τους λόγους για τους οποίους σπανίζουν οι νεαροί 
καλλιτέχνες στην ελληνική πεζογραφία, καθώς και την ελλιπή καλλιέργεια του 
διαδεδοµένου στην Ευρώπη µυθιστορήµατος διαµόρφωσης (Bildungsroman). Μέσα 
από τη σύγκριση δύο ελληνικών µυθιστορηµάτων διαµόρφωσης (Το φλογισµένο ράσο 

του Πλάτωνος Ροδοκανάκη και Ο Λεωνής του Θεοτοκά) µε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά 
– κυρίως αγγλόφωνα µυθιστορήµατα, υποστήριξα ότι 1. οι Έλληνες δεν έχουν να 
αντιταχθούν σε πολύ ισχυρούς µηχανισµούς καταπίεσης (κάτι που στην Αγγλία 
τροφοδοτεί το Bildungsroman) και 2. στην Ελλάδα υπάρχει µια πολύ περιορισµένη 
ανάπτυξη ενός αισθήµατος εγωτισµού, δηλ. των αστικών αξιών που γεννούν το 
µυθιστόρηµα της διαµόρφωσης. 3. Το τρίτο συµπέρασµα προκύπτει και από τη 
συγκριτική µελέτη των ελληνικών έργων µε τον Βίλελµ Μάιστερ του Γκέτε. Ο νεαρός 
ήρωας εκεί επιθυµεί µέσω της παιδείας του, µέσω της Bildung, να εξισωθεί µε τους 
αριστοκράτες, να κατακτήσει το δικό τους µορφωτικό επίπεδο. Και ο ίδιος ο Γκέτε, 
γράφοντας τον Βίλελµ Μάιστερ, επιθυµεί και αυτός την είσοδό του στο άβατο της 
αριστοκρατίας όπου δεν ανήκε από τη γέννησή του. Στο αγγλικό µυθιστόρηµα 
διαµόρφωσης επίσης όλοι, ή σχεδόν, οι νεαροί ήρωες κατευθύνονται στη ζωή από την 
επιθυµία να γίνουν gentlemen. Λέγεται µερικές φορές ότι στην Ελλάδα δεν έχουµε 
µυθιστόρηµα επειδή δεν έχουµε αστική τάξη. Αστική τάξη όµως λίγο πολύ 
διαθέτουµε. Αυτό που µας λείπει εντελώς είναι η αριστοκρατία. Και άρα το κίνητρο 
που θα είχε η αστική τάξη να της µοιάσει, να κατακτήσει το οχυρό της παιδείας, να 
γίνει η νέα αριστοκρατία στη θέση της παλιάς.] 
 
- Μίλτος Πεχλιβάνος, «Σηµειώσεις για την πρόσληψη του Τζόυς στην Ελλάδα (1919-1969), Νέα Εστία 
152 (2002), σ. 648, σηµ. 9. 
- D. Tziovas, The Other Self. Selfhood and Society in Modern Greek Fiction, Lexington Books, 
Lanham 2003, σ. 133, σηµ. 61 / Ο άλλος εαυτός, Αθήνα 2007, σ. 280-281, σηµ. 61. 
- Μαριλίζα Μητσού, Στέφανου Α.. Κουµανούδη, Στράτης Καλοπίχειρος, Β΄, Αθήνα 2005, σ. 268, σηµ. 
31. 
- ∆. Τζιόβας, «Η µυθιστορηµατική πορεία του Γιώργου Θεοτοκά», Νέα Εστία, τχ. 1784 (∆εκ. 2005), σ. 
861. 
- Σπ. Κιοσσές, Το γυναικείο bildungsroman στη νέα ελληνική λογοτεχνία: παραδειγµατικές 

αφηγηµατικές δοµές διαµόρφωσης της µυθοπλαστικής ηρωίδας κατά την πρώτη µεταπολεµική περίοδο, 
δ. διατριβή, Βόλος 2008 (πολλές αναφορές). 
- Λένα Αραµπατζίδου, Αισθητισµός. Η νεοελληνική εκδοχή του κινήµατος, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 365. 
- Φανή Τσιαµπάση, Bildungsroman και εξελικτικό µυθιστόρηµα, Αθήνα 2017, σ. 66-68. 
- Νίκος Σιγάλας, «Μια ουτοπία µε δυναµική πραγµατικότητας: ο Λεωνής ή η Κωνσταντινούπολη του 
νεαρού Γ. Θεοτοκά κατά τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο και τη διασυµµαχική κατοχή 1919-1923», 
Σύγχρονα Θέµατα, τχ. 143-144 (Οκτώβριος 2018-Μάρτιος 2019), σ. 117, σηµ. 15. 
 
- «Το έπος της πίστης και το δράµα της δυσπιστίας», Πρακτικά συµποσίου ∆ηµ. 

Χατζή, Πάτρα 1999, σ. 121-134 (δηµοσιευµένο και στο Α2) 
 
Γ. Κ. Μύαρης, «Η αντιστασιακή ελληνική λογοτεχνία και το πλέγµα ιστορίας, αισθητικής και 
ιδεολογίας στο µυθιστόρηµα Φωτιά του ∆ηµήτρη Χατζή», Νέα Εποχή, τχ. 3-4 (1999), σ. 65, σ. 69, 
σηµ. 34. 
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10. «“Ο ποιητής είν’ ο µεγάλος πατριώτης!” Η ήττα του ’97 και η ανάδυση µιας νέας 
καλλιτεχνικής συνείδησης», Ο πόλεµος του 1897, Εταιρεία Σπουδών, Αθήνα 1999, σ. 
193-214. 
[Η ήττα του 1897 υπήρξε καταλυτική όσον αφορά τις καλλιτεχνικές συµπεριφορές 
των κορυφαίων λογοτεχνών της εποχής, όπως του Παλαµά, του Κ. και ∆. 
Χατζόπουλου, του Θεοτόκη, του Καµπύση. Σε αντίθεση µε ό,τι συνήθως γράφεται 
για την «δηµιουργική πνοή» που φύσηξε µετά το ’97, υποστηρίζω πως η αµέσως µετά 
την ήττα περίοδο (έως το 1904) υπήρξε µια εποχή έντονης αναδίπλωσης. Μια 
αιφνίδια έξαρση του αισθητισµού και του συµβολισµού και η εµφάνιση του 
νιτσεϊσµού δείχνουν την κυριαρχία ρευµάτων που προβάλλουν το άτοµο σε αντίθεση 
µε το σύνολο, τον ελεύθερο από συµβάσεις καλλιτέχνη σε αντίθεση µε τον «εθνικό» 
καλλιτέχνη. Η εγκατάλειψη της ηθογραφίας εκείνη την εποχή, καθώς και η 
υποχώρηση του δηµοτικισµού γύρω στο 1900, δείχνουν επίσης µια τήρηση 
απόστασης από θέµατα και τρόπους που σχετίζονται µε τον «λαό». Μια σειρά από 
λογοτεχνικά έργα περιλαµβάνουν αυτή την εποχή σκηνές λιθοβολισµού του ποιητή 
από το πλήθος, ενώ και ορισµένα κείµενα που αναφέρονται στον πόλεµο του ’97 
δείχνουν τη δυσφορία των λογοτεχνών για τον λαό, δυσφορία που τους ωθεί µακριά 
από την «αγορά» των συµπατριωτών τους και τους κάνει να αναθεωρήσουν ακόµα 
και την άποψή τους για την πατρίδα. Πατρίδα γίνεται τώρα η ίδια η τέχνη, στην πιο 
καθαρή –δηλαδή ανεξάρτητη από σκοπιµότητες– µορφή της, πράγµα που συνιστά µια 
νέα καλλιτεχνική συνείδηση: την έξαρση ενός καλλιτεχνικού ατοµισµού, που 
νοµιµοποιεί στον καλλιτέχνη την επιθυµία να εµβαθύνει στα προσωπικά του βιώµατα 
και στη σχέση του µε την καλλιτεχνική δηµιουργία.] 
 
- Αντ. Γλυτζουρής, «Ο ∆. Π. Ταγκόπουλος και το πρόβληµα του ρεαλισµού στη νεοελληνική 
δραµατουργία των αρχών του αιώνα», Τα ιστορικά, τχ.35 (∆εκ. 2001), σ.360, σηµ.74. 
- Ευτυχία Αµιλήτου, Εισαγωγή στο Γρ. Ξενόπουλος, Νικόλας Σιγαλός, Ε.Λ.Ι.Α, Αθήνα 2002, σ. 40 
(σηµ. 43). 
- D. Tziovas, The Other Self. Selfhood and Society in Modern Greek Fiction, Lexington Books, 
Lanham 2003, σ. 37, σηµ. 77. 
- Γεωργία Γκότση, Η ζωή εν τη πρωτευούση, θέµατα αστικής πεζογραφίας από το τέλος του 19

ου
 αιώνα, 

Αθήνα 2004, σ. 385. 
- Σ. Ν. Φιλιππίδης, Αµφισηµίες. Μελετήµατα για τον αφηγηµατικό λόγο έξι νεοελλήνων συγγραφέων, 
Αθήνα 2005, σ. 200, σηµ. 15. 
- Ευγένιος ∆. Ματθιόπουλος, Η τέχνη πτεροφυεί εν οδύνη. Η πρόσληψη του νεοροµαντισµού στην 

Ελλάδα, Αθήνα 2005, σ. 98. 
- Αγγέλα Γιώτη, Εκδοχές του υψηλού στη νεοελληνική ποίηση. Το παράδειγµα του Ανδρέα Κάλβου και η 

πρόσληψή του από τους ποιητές, Θεσσαλονίκη 2009, σ. 164. 
- Αντ. Γλυτζουρής, Πόθοι αετού και φτερά πεταλούδας. Το πρώιµο θεατρικό έργο του Νίκου 

Καζαντζάκη και οι ευρωπαϊκές πρωτοπορίες της εποχής του, Ηράκλειο (ΠΕΚ) 2009, σ. 
- Νίκη Μαρωνίτη, Πολιτική εξουσία και εθνικό ζήτηµα στην Ελλάδα 1880-1910, Αθήνα 2009. 
- Γ. Παπαθεοδώρου, Ροµαντικά πεπρωµένα. Ο Αρ. Βαλαωρίτης ως εθνικός ποιητής, Αθήνα 2009, σ. 47, 
σηµ. 51. 
- Βασιλική Παπανικολάου, Η συµβολή της Νέας Σκηνής στην εξέλιξη του νεοελληνικού θεάτρου, διδ. 
∆ιατριβή, Ρέθυµνο 2011, σ. 69, σ. 196. 
- Βάνια Παπανικολάου, "Από το χαρτί στην οθόνη:θεατρικά έργα σε ψηφιακή µορφή", Συνάντηση 
εργασίας νέων ερευνητών. Ο ελληνικός περιοδικός τύπος του 19ου αιώνα: ερευνητικά ζητήµατα - 
πορίσµατα έρευνας, επιµ. Άννα Ταµπάκη και Μαρία Σεχοπούλου, Αθήνα 2015, [ηλεκτρον. έκδ.], σ. 
101. 
- Αφρ. Αθανασοπούλου, Ιστορία και Λογοτεχνία σε διάλογο, Αθήνα 2016, σ. 53, σ. 49. 
- Μιχ. Κεµεντζεσίδης, «Τα “Γερµανικά γράµµατα” του Γιάννη Α. Καµπύση και η διεκδίκηση της 
αυτονοµίας της τέχνης», Κονδυλοφόρος 15 (2017), σ. 107-108. 
- Σωκρ. Νιάρος, Ο θεσµός των λογοτεχνικών βραβείων στην Ελλάδα (1910-1942), διδ. διατριβή, 
Ιωάννινα 2016-2017, σ. 433, σηµ. 64. 
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- Έρη Σταυροπούλου, Η νεοελληνική ποίηση και το Εικοσιένα. ∆ιάλογος µε την ιστορία, Αθήνα 2022, σ. 
185, σηµ. 336. 
 
11. «Το 1922 και οι λογοτεχνικές αναθεωρήσεις», Ο ελληνικός κόσµος ανάµεσα στην 

Ανατολή και τη ∆ύση 1453-1981, τ. Α΄, Ελληνικά γράµµατα, Αθήνα 1999, σ. 165-174. 
[Συγκρίνοντας τις εκδόσεις ορισµένων λογοτεχνικών έργων µε θέµα τη µικρασιατική 
καταστροφή (Στρατής ∆ούκας, Ιστορία ενός αιχµαλώτου, Ηλίας Βενέζης, Το νούµερο 

31328, Αιολική γή, κ.ά.), διαπιστώνουµε ότι οι συγγραφείς προβαίνουν σε βασικές 
διαφοροποιήσεις του κειµένου τους από εποχή σε εποχή. Οι αλλαγές αυτές 
βελτιώνουν την εικόνα του Έλληνα, χειροτερεύοντας αντίστοιχα την εικόνα του 
Τούρκου, ενώ ταυτόχρονα καθιστούν το περιεχόµενο των κειµένων πιο «ηθικό» και 
πιο «εθνικό». Οι τροποποιήσεις γίνονται από το 1945 και µετά, κάτι που 
ανταποκρίνεται στη νέα άποψη για τον «λαό», η οποία σχηµατίζεται στους 
διανοούµενους κατά την Κατοχή, καθώς και στο αίτηµα της µετακατοχικής εποχής 
για επική απόδοση στιγµών της ελληνικής ιστορίας.] 

 
- Μαρία Νικολοπούλου, «Ο Κοσµάς Πολίτης και η µικρασιατική λογοτεχνία: το κλείσιµο ενός 
κύκλου», στο Θ. Πυλαρινός (επιµ.), Η λογοτεχνία στη Μικρά Ασία, Αθήνα 2004, σ. 228, σηµ. 10. 
- ∆ιονύσης Γουσέτης, «Λογοτεχνηµάτων µεταµορφώσεις», Η Αυγή, 15.1.2000, σ. 4. Τώρα και 
Αχάριστος φωνή, Αθήνα 2008, σ. 80-82. 
- Katerina Papatheu, “Paradosi dell’ Altro: figure narrative in Ματωµένα χώµατα di Dido Sotiriou”, 
Greci e Turchi. Appunti fra letteratura, musica e storia, Ρώµη 2007, σ. 120-121, σηµ. 10. 
- Θ. Αγάθος, Η εποχή του µυθιστορήµατος. Αναγνώσεις της πεζογραφίας της γενιάς του ’30, Αθήνα 
2014, σ. 25, 50, 55, 62, 74, 109. 
- ∆. Τζιόβας, «Οι µεταµορφώσεις της Ιστορίας ενός αιχµαλώτου του Στρατή ∆ούκα», Η πολιτισµική 

ποιητική της ελληνικής πεζογραφίας, Ηράκλειο (ΠΕΚ) 2017, σ. 220-221, σηµ. 6. 
- Vassilis Vassiliadis, Vorwort στο Geschichte eines Kriegsgefangenen, Edition Romiosini, Βερολίνο 
2017, σ. 61-95. 
- Τάσος Κωστόπουλος, «Η µαύρη βίβλος του “Γιουνάν ασκέρ”», Εφηµερίδα των Συντακτών, Οκτ. 
2018: http://www.efsyn.gr/arthro/i-mayri-vivlos-toy-gioynan-asker [το άρθρο προτείνεται ως 
παραπέρα εµβάθυνση στο κείµενο του συντάκτη: ▶ Αγγέλα Καστρινάκη, «Το 1922 και οι λογοτεχνικές 
αναθεωρήσεις», σε Αστέριος Αργυρίου κ.ά. (επιµ.), Ο Ελληνικός Κόσµος ανάµεσα στην Ανατολή και 
τη ∆ύση (Αθήνα 1999, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα), τ. Α΄, σ. 165-74. Σύντοµη αλλά περιεκτική 
επισκόπηση της µεταχείρισης που η ελληνική λογοτεχνία επιφύλαξε στις εκατέρωθεν αγριότητες του 
µικρασιατικού πολέµου. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η επισήµανση της σταδιακής απάλειψης των 
ελληνικών βιαιοτήτων από τη συνολική εικόνα, ως αποτέλεσµα κυρίως της αξιακής αποκάθαρσης του 
εθνικισµού µετά την εµπειρία της Κατοχής και της Αντίστασης.] 
- P. Mackridge, «Από κρίση σε κρίση: η ελληνική µεσοπολεµική λογοτεχνία και εµείς», Μα τι 

γυρεύουν οι ψυχές µας ταξιδεύοντας; Αναζητήσεις και αγωνίες των ελλήνων λογοτεχνών του 

µεσοπολέµου, τιµητικός τόµος για τον Peter Mackridge, επιµ. Ελ. Κουτριάνου και Έλλη Φιλοκύπρου, 
Αθήνα 2018, σ. 25 και σηµ. 13. 
- Τάσος Κωστόπουλος, «Τα αυθεντικά Ματωµένα χώµατα» 
file:///C:/Users/testa/OneDrive/Έγγραφα/1922/Κωστόπουλος_Εγώ, ο Μανώλης Αξιώτης.htm  
- https://sarantakos.wordpress.com/2022/10/09/venezis/ Οκτ. 2022 
- https://athens.indymedia.org/post/792111/ 2007 [=αναδηµοσίευση] 
 
Το κείµενο αυτό, υπό τον τίτλο «Το 1922 στην ελληνική πεζογραφία. Πώς οι συγγραφείς αναθεωρούν 
τα έργα τους;», δόθηκε ως διάλεξη στο Τµήµα Τουρκικών και Μεσανατολικών σπουδών, 
Πανεπιστήµιο Κύπρου, 30.10.2012. 
 
 
13. «Cosmas Politis, The Transformations of a Cosmopolitan», Ithaka, Greek Literary 
Review, τχ. 2 (Φθινοπ. 1999), σ. 8-9.  
[Οι ιδεολογικές και καλλιτεχνικές µετατοπίσεις του συγγραφέα από το πρώτο του 
µυθιστόρηµα (1930) έως το Στου Χατζηφράγκου (1963). Το ψευδώνυµο Κοσµάς 
Πολίτης (=κοσµοπολίτης) αρχικά σήµαινε τον µοντέρνο νεαρό ευρωπαίο (αν και όχι 
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χωρίς ειρωνική αυτοαναίρεση), καθώς και τον πολίτη του σύµπαντος κόσµου 
(θεοσοφισµός), ενώ µεταπολεµικά –µε την στροφή του συγγραφέα προς την 
αριστερά– κατέληξε να σηµαίνει τον ανθρωπιστή και διεθνιστή.] 
 
14. «Κριτικές στάσεις στα χρόνια της Κατοχής», Νέα Εστία τχ. 1717 (15 Νοεµ. 1999), 
σ. 472-486. [Έχει ενσωµατωθεί στο Α 4]. 
 
15. «Ανάµεσα στην Ιζαµπώ και στη Βάρια», Νέα Εστία, Αφιέρωµα στον Άγγελο 
Τερζάκη, τχ. 1718 (∆εκ. 1999), σ. 809-819.  
[Στην αρχή της Κατοχής ο Τερζάκης τάσσεται υπέρ µιας τέχνης µακριά από κάθε 
επικαιρική σκοπιµότητα. Στη λογική αυτή, γράφει τη νουβέλα Η στοργή (1944), µια 
ελληνική, µικροαστική εκδοχή του θέµατος που ανέπτυξε ο Μπαλζάκ στον Μπάρµπα 

Γκοριό. Όµως το κλίµα µετά το 1943 απαιτεί συγχρονισµό µε την πραγµατικότητα 
και τέχνη επική, οπότε ο Τερζάκης αρχίζει να αναθεωρεί την δηµοσιευµένη σε 
εφηµερίδα το 1937-’38 Πριγκηπέσα Ιζαµπώ. Το αρχικό κείµενο, µε τον ιπποτικό 
χαρακτήρα και την αξία της άµιλλας προς τους δυτικούς, µετατρέπεται τώρα σε ένα 
πατριωτικό κείµενο που πραγµατεύεται µια εθνική και κοινωνική εξέγερση. 
Προστίθενται επίσης οι Σλάβοι ως βοηθοί των Ελλήνων του 13ου αιώνα, πράγµα που 
απηχεί –υποθέτω– τον µεγάλο θαυµασµό που κατέκτησαν οι Σοβιετικοί µε τη µάχη 
του Στάλινγκραντ. Ενώ γράφεται όµως η δεύτερη εκδοχή του µυθιστορήµατος, 
συµβαίνουν τα αιµατηρά γεγονότα του ∆εκεµβρίου 1944, που επίσης περνούν µέσα 
στο κείµενο µε µια απαξίωση της βίαιης εξέγερσης και µε µια µετατροπή στην εικόνα 
των Σλάβων προς το χειρότερο. Εν τέλει ο Τερζάκης, ο οποίος στην πρώτη εκδοχή 
του µυθιστορήµατος είχε βάλει αίσιο τέλος, µε το σµίξιµο της Ιζαµπώ µε τον ήρωα, 
στη δεύτερη εκδοχή αφήνει τον ήρωά του ερωτικά µετέωρο: ούτε µε την πριγκίπισσα, 
ούτε όµως και µε τη νεαρή Σλάβα, προς την οποία είχε δείξει ενδιαφέρον – πράγµα 
που απηχεί την ιδεολογική ταλάντευση του συγγραφέα.] 
 
- Ελισάβετ Κοτζιά, «Πεζογραφικός και δοκιµιακός λόγος στο έργο του Άγγελου Τερζάκη», στο Η 

γραφή και ο καθρέφτης. Λογοτεχνία και κριτική, επιµ. Μισέλ Φάις, Αθήνα 2002, σ. 159. 
- Ηρακλής Χατζηιωαννίδης, Ο Άγγελος Τερζάκης δραµατουργός, διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 
2005, σ. 15. 
- Bart Soethaert, Η στροφή προς το παρ[ελθ]όν. Ορίζοντες του ιστορικού µυθιστορήµατος (1935-1950) 

στην Ελλάδα, Βερολίνο 2016. 
- Κατ. Τικτοπούλου, «Λογοτεχνία εν κινήσει, κείµενα εν κινήσει», Περάσµατα, µεταβάσεις, διελεύσεις: 

όψεις µιας λογοτεχνίας εν κινήσει, µνήµη του ∆. Ν. Μαρωνίτη, Θεσσαλονίκη 2018, σ. 620. 
- Θ. Αγάθος, Ο Άγγελος Τερζάκης και ο κινηµατογράφος, Αθήνα 2020, σ. 27. 
 
 
16. «Ο Α. Ρ. Ραγκαβής και ο Αυθέντης: ένας επωφελής γάµος στην Ελλάδα του 
1850», Τα Ιστορικά, τχ. 33 (∆εκ. 2000), σ. 271-288.  
[Προσπαθώ να δώσω µια ερµηνεία στο ιδεολογικό αίνιγµα που αποτελεί ο Αυθέντης 
του Μορέως. Το έργο είναι, κατά τη γνώµη µου, και µεγαλοϊδεατικό και 
φιλοφραγκικό, χωρίς το ένα να αντιφάσκει µε το άλλο: οι Φράγκοι-δυτικοί θα 
βοηθήσουν την Ελλάδα να νικήσει τους Τούρκους, ανασυστήνοντας µια 
αυτοκρατορία. Οι µεγαλοϊδεατικές βλέψεις του συγγραφέα φαίνονται άλλωστε πολύ 
σαφώς σε άρθρο του στο απευθυνόµενο στους Ευρωπαίους περιοδικό Spectateur de l’ 

Orient. Με το µυθιστόρηµά του καλεί τους Έλληνες –σε µια εποχή όπου ο δυτικός 
προσανατολισµός της Ελλάδας αµφισβητείται– να αποδεχθούν ως συµµάχους τους 
στον αγώνα κατά των Τούρκων τους Φράγκους-∆υτικοευρωπαίους. Προς τούτο 
προβάλλει και καθιστά αποδεκτό από τον αναγνώστη έναν γάµο ανάµεσα στις 
εθνότητες: η ελληνίδα ηρωίδα του Αυθέντη ερωτεύεται και παντρεύεται έναν Φράγκο, 
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και όχι τον έλληνα νεαρό επαναστάτη που επίσης την ζητούσε σε γάµο. Οι 
αντικρουόµενες ερµηνείες του µυθιστορήµατος (έχει αµφισβητηθεί έως και ο 
πατριωτικός του χαρακτήρας) οφείλονται, κατά τη γνώµη µου, σε έναν προβληµατικό 
χειρισµό τού Ραγκαβή. Παίρνοντας ως αφηγηµατικό πρότυπο τον Ιβανόη του Σκοττ, 
δεν υπολόγισε από την αρχή ότι αλλιώς λειτουργούν στον Σκότο συγγραφέα οι 
διαµάχες των εθνοτήτων (Σάξονες και Νορµανδοί εκεί) και η τελική τους 
συµφιλίωση. Στην Ελλάδα κάθε αναφορά σε παλαιούς κατακτητές δεν µπορεί να µη 
φέρει στον νου τους Τούρκους και το αλυτρωτικό ζήτηµα. Έτσι κάτω από τους 
Φράγκους του 1210 νοούνται για τον έλληνα αναγνώστη όχι µόνο οι ∆υτικοί, των 
οποίων τη φιλία αποζητούµε, αλλά και οι Τούρκοι, οι εχθροί. Ο Ραγκαβής 
προσπάθησε να αµβλύνει το πρόβληµα, παρουσιάζοντας τους Φράγκους αλλού 
θετικά –στο επίπεδο των µυθιστορηµατικών πράξεων–, αλλού αρνητικά – στο 
επίπεδο του αφηγηµατικού λόγου. ∆εν το κατάφερε πλήρως (επιχείρησε άλλωστε και 
µια αναθεώρηση, προσθέτοντας έναν πατριωτικό λόγο), γι’ αυτό το µυθιστόρηµα 
συνιστά γρίφο για τους ερευνητές ως τις µέρες µας. Το έργο χρησιµοποιεί τον 
µεσαίωνα κατά τρόπο αντίστροφο του ευρωπαϊκού ροµαντισµού: ως εποχή που 
συνδέει τους Έλληνες µε τους άλλους λαούς και όχι ως εποχή που αναδεικνύει τα 
ιδιαίτερα εθνικά χαρακτηριστικά. Κρίνοντας και από την έµµεση κριτική που 
φαίνεται να ασκεί ο συγγραφέας στη ροµαντικά καταθλιπτική φιγούρα του νεαρού 
επαναστάτη, καταλήγω πως καλό είναι να αποσυνδέσουµε τον Αυθέντη από το ρεύµα 
του ελληνικού ροµαντισµού.] 
 
- Μάρη Θεοδοσοπούλου, «Η Ιστορία στο παρόν», Το Βήµα, 22.4.2001 (αναφορά κατά την παρουσίαση 
του περιοδικού Ιστορικά: «επιλύεται ο γόρδιος δεσµός των ιδεολογικών κλυδωνισµών του Α. Ρ. 
Ραγκαβή»). 
- Μαίρη Μικέ, Έρως (αντ)εθνικός. Ερωτική επιθυµία και εθνική ταυτότητα τον 19

ο
 αιώνα, Αθήνα 2007, 

σ. 177, 195, 196. 
- ∆. Κ. Γιαννακόπουλος, Εικόνες του δυτικοευρωπαίου µέσα από την Ιστορία, Θεσσαλονίκη 2013, σ. 
256, σηµ. 351. 
- Henri Tonnet, Εισαγωγή στο Ο Αυθέντης του Μωρέως, Αθήνα 2013, σ. 8-9. 
 
17. «Ένας “αµοράλ” µέσα στην Κατοχή», Νέα Εστία, τχ. 1729 (∆εκ. 2000), σ. 876-
892. 
[Στις αρχές του 1944 ο Καραγάτσης δηµοσιεύει ένα παράξενο για τα δεδοµένα της 
εποχής µυθιστόρηµα, τον Κοτζάµπαση του Καστρόπυργου. Το έργο παρουσιάζει µε 
αρκετά θετικό τρόπο έναν πρόκριτο που αλλαξοπίστησε κατά την Επανάσταση του 
1821· επίσης επιχειρεί να δείξει πως ήρωας γίνεται κανείς τυχαία, ενώ και η εικόνα 
των Τούρκων παρουσιάζεται ιδιαίτερα θετική. Όλα αυτά τα παράδοξα εξηγούνται 
µέσα στο κλίµα των πρώτων δύο χρόνων της Κατοχής: ο Καραγάτσης, ο οποίος 
διέθετε πράγµατι έναν εξωµότη πρόγονο, επιχειρεί να απαλείψει το οικογενειακό 
στίγµα, σε µια εποχή όπου η ύφεση της αγωνιστικότητας και η ρευστότητα των αξιών 
επιτρέπει ποικίλα ανοίγµατα προς έναν «ανθρωπισµό» πέρα από τις εθνικές 
αντιπαραθέσεις. Ωστόσο, µια πρώτη απόπειρα αποκάθαρσης του προγόνου αυτού 
είχε κάνει ο Καραγάτσης µε ένα διήγηµα του 1933, απαντώντας ουσιαστικά στον 
Σπύρο Μελά και σε όσα εκείνος έγραφε για τον εξωµότη στον Γέρο του Μοριά. Η 
δικαίωση στο διήγηµα προερχόταν από την κατάδειξη της πραγµατικής ηθικής του 
προγόνου, τον οποίο συγχωρούσε ο ίδιος ο Χριστός για την εξωµοσία του. Στο 
µυθιστόρηµα η δικαίωση επιχειρείται µε εντελώς διαφορετικό τρόπο: µέσω της 
ανάδειξης του αµοραλισµού σε αξία. Αν αυτό όµως δεν ήταν ξένο προς ορισµένες 
ιδεολογικές κατευθύνσεις της γενιάς του Καραγάτση στη δεκαετία του ’30, που 
επιβίωσαν (αν δεν εντάθηκαν) στην αρχή της Κατοχής, το κλίµα αλλάξει στις αρχές 
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του ’43. Την αλλαγή την παρακολουθεί και το µυθιστόρηµα, που αποκτά στο τέλος 
του πατριωτικότερους τόνους.  
Κατά τη µεταπολεµική πλειοδοσία σε πατριωτισµό, ο Καραγάτσης συντονίζεται 
επίσης, γράφοντας τη συνέχεια του Κοτζάµπαση σε δύο τόµους (1947, 1949), στους 
οποίους ο ήρωας αποκαθαίρεται πλήρως όχι πια µέσα από το µοντέλο του 
αµοραλισµού αλλά του πατριωτισµού και της πολιτικής στράτευσης. 
(Στη µελέτη παρουσιάζονται επίσης οι πήγες του Καραγάτση: Παλαιών Πατρών 
Γερµανός, Ιωσήφ Ζαφειρόπουλος, Σπύρος Μελάς).] 
 
- Νένα Ι. Κοκκινάκη, Μ. Καραγάτσης. Ο συγγραφέας και τα λογοτεχνικά προσωπεία, Αθήνα 2004, σ. 
45, σηµ. 26. 
- Μίλτος Πεχλιβάνος, «“Ο κόσµος που πεθαίνει”, Σκέψεις για µια βιολογική και κοινωνική ιστορία», 
Πρακτικά συνεδρίου Μ. Καραγάτσης: Ιδεολογία και Ποιητική, Αθήνα (Μουσείο Μπενάκη) 2010, σ. 67. 
- Michele Salamina, «Ο Κοτζάµπασης του Καστρόπυργου και η διττή του ταυτότητα» Ταυτότητες στον 

ελληνικό κόσµο (από το 1204 έως σήµερα). Πρακτικά του ∆΄ Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρίας 

Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα 9-12 Σεπτεµβρίου 2010), επιµ. Κ. Α. ∆ηµάδης, τ. Α΄, Αθήνα 2011 
(ηλεκτρονική έκδοση), σ. 505-506. 
- Αλ. Μπαζούκης, Ένας συγγραφέας σε καιρούς δοκιµασίας: ο Ρόδης Ρούφος στην κατοχή, στην 

Αντίσταση και στον αγώνα της ΕΟΚΑ, δ. διατριβή, Παν. Κύπρου, Λευκωσία 2017, σ. 280, σηµ. 111. 
 
 
- «Ο λαϊκότροπος λόγος και το Χρονικό µιας πολιτείας». Μνήµη Παντελή Πρεβελάκη 

και Νίκου Καζαντζάκη, Πεπραγµένα των Ηµερίδων της 22 Μαρτίου 1996 και της 28 
Νοεµβρίου 1997, επιµ. Ν. Ε. Παπαδογιαννάκης, Iστορική και Λαογραφική Eταιρεία 
Pεθύµνου, Ρέθυµνο 2000. 
 
Τµήµα της µελέτης για τον Πρεβελάκη χρησιµοποιήθηκε σε σχολικό η-εγχειρίδιο http://www.greek-
language.gr/Resources/literature/education/literature_history/search.html?details=109 
 
18. «Σωτήρης Πατατζής. Η εποχή της ανάτασης κι η αστραπή της έµπνευσης», Νέα 

Εστία, τχ. 1734 (Μάιος 2001), σ. 813-833.  
[Ο Πατατζής έγραψε τα πιο εµπνευσµένα αντιστασιακά διηγήµατα, τα Ματωµένα 

χρόνια, 1946. Τα περισσότερα δείχνουν τη συµµετοχή στην αντίσταση και τη θυσία 
ανθρώπων πολύ λαϊκών και αφελών, µια επιλογή που αποβλέπει να τονίσει πόσο η 
αντίσταση υπήρξε µια αυτονόητη φυσική ροπή. Μερικά από τα διηγήµατα αυτά 
ωστόσο δεν «δείχνουν» τίποτα, παρά µονάχα αναδεικνύουν ανθρώπινους τύπους κι 
ένα κλίµα, ενώ βασική αισθητική αρχή όλων τους αποτελεί η συνύπαρξη του 
τραγικού µε το κωµικό. Μερικά από τα µοτίβα τους απαντούν και στο µυθιστόρηµα 
Μεθυσµένη πολιτεία, 1948, όπου όµως αρχίζει να διαφαίνεται κάποια απογοήτευση. Η 
απογοήτευση αυτή έρχεται περισσότερο στην επιφάνεια µε την αναθεώρηση του 
µυθιστορήµατος στα 1963, οπότε ο συγγραφέας απαρνείται αρκετά βίαια την 
κοµµουνιστική αριστερά ή τουλάχιστον κάποιες όψεις της. Η ίδια στάση εξακολουθεί 
και στο µυθιστόρηµα Πένθιµο εµβατήριο, 1978, που πραγµατεύεται τον εµφύλιο 
πόλεµο και όπου ανατρέπονται µια σειρά από ιδέες, τις οποίες είχε ο ίδιος ο 
συγγραφέας µε πολλή έµπνευση υποστηρίξει στη δεκαετία του 1940. 
 
- Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, «∆ιάστιχο», Ελευθεροτυπία, 1.7.2001, σ. 23 (κατά την παρουσίαση του 
περιοδικού Νέα Εστία). 
- Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, Η κίνηση του εκκρεµούς. Άτοµο και κοινωνία στη νεότερη ελληνική 

πεζογραφία, Αθήνα 2018, σ. 69. 
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19. «Γαλάτεια Καζαντζάκη – Κarin Michaelis: η πολιτικοποίηση του πόνου», Κρήτη 

και Ευρώπη: συγκρίσεις, συγκλίσεις και αποκλίσεις στη λογοτεχνία, Πρακτικά Α΄ 

∆ιεθνούς επιστηµονικού συνεδρίου, Βαρβάροι Κρήτης 2001, σ. 317-328. 
[Συγκρίνεται το µυθιστόρηµα της Γαλάτειας Καζαντζάκη Γυναίκες (1933) µε το 
µυθιστόρηµα της διάσηµης στις αρχές του αιώνα δανέζας συγγραφέως Karin 
Michaelis Επτά αδελφές κάθονταν (1923), το οποίο µεταφράζεται από την Ελένη 
Σαµίου στα 1935 ως Γυναίκες. Υιοθετώντας την ίδια επιστολική µορφή, η Γαλάτεια 
αποδίδει ταξικά διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά στις επτά αδελφές που 
αλληλογραφούν µεταξύ τους, µετατρέποντας τις έµµεσες σοσιαλίζουσες νύξεις της 
δανέζας σε ευθύ σοσιαλρεαλιστικό κήρυγµα. Αν το βασικό πρόβληµα της δανέζας 
είναι ο αδυσώπητος αγώνας ανάµεσα στα φύλα (όπου όλοι σχεδόν οι άντρες 
παρουσιάζονται αρνητικοί), το βασικό πρόβληµα της ελληνίδας είναι η καταγγελία 
των αστών. Ωστόσο η Γαλάτεια, την εποχή που γράφει το µυθιστόρηµα, διακατέχεται 
από ένα οξύ αισθητικό και ψυχολογικό πρόβληµα, το οποίο δεν µπορεί εντελώς να 
παρακάµψει και το οποίο εµφανίζεται µε τη µορφή µιας σύγκρουσης ανάµεσα στην 
ανάγκη της κοινωνικής στράτευσης και στη νοµιµότητα του ατοµικού πόνου. Οι 
Γυναίκες είναι µια βεβιασµένη απόπειρα απαλλαγής από το εγώ, κάτι που οδηγεί 
στην καλλιτεχνική αποτυχία µια όχι ασήµαντη συγγραφέα.] 
 
- Κέλη ∆ασκαλά, επίµετρο στο Γαλάτεια Καζαντζάκη, Η άρρωστη πολιτεία, Αθήνα 2010, σ. 109. 
- Efrosini Camatsos, The Female ‘I’ in Modern Greek Prose Fiction, 1924-1962, The Edwin Mellen 
Press 2013, 77, 78, 85. 
- Κων. Γεωργιάδη, «Το θεατρικό έργο της Γαλάτειας Καζαντζάκη και οι αναφορές της στην ιψενική 
δραµατουργία», Η πρώιµη υποδοχή του ρεαλισµού και του νατουραλισµού στο ελληνικό θέατρο, επιµ. Α. 
Γλυζουρής, Κ. Γεωργιάδη, Μ. Μαυρογένη, Ρέθυµνο 2016, σ. 145-146, σηµ. 5. 
 
 
20. «Η εµπειρία της νίκης και η µυθοποίηση της ήττας. Εικόνες του Τούρκου στο 
έργο του Καζαντζάκη», Πρακτικά του συνεδρίου Η τελευταία φάση του κρητικού 

ζητήµατος, Εταιρία Ιστορικών Κρητικών Μελετών, Ηράκλειο 2001, σ. 389-397.  
[Ενώ ο Καζαντζάκης θεωρεί ως µία από τις βασικότερες εµπειρίες της ζωής του την 
ηµέρα της αποβίβασης του πρίγκηπος Γεωργίου στην Κρήτη, ο ίδιος µυθοποιεί στον 
Καπετάν Μιχάλη, 1953, την ήττα των Ελλήνων στα 1889 και όχι τη νίκη τους επί των 
Τούρκων. Αυτό έχει να κάνει κυρίως µε τον «ηρωικό πεσιµισµό», τη φιλοσοφία του 
συγγραφέα, που πρεσβεύει ότι ο άνθρωπος οφείλει να αντιµετωπίσει ηρωικά τη 
βέβαιη ήττα της ύπαρξης. Η επιλογή της ήττας, λοιπόν, δείχνει πως η αφετηρία του 
συγγραφέα δεν υπήρξε ακριβώς «πατριωτική» (οπότε η νίκη του 1898 θα ήταν εξίσου 
πρόσφορη για µυθοποίηση). Εντούτοις, επειδή Ο καπετάν Μιχάλης γράφεται σε µια 
εποχή όπου διατυπώνεται ένα γενικό αίτηµα για τέχνη επική και καθώς απευθύνεται 
σε πολλών ειδών ακροατήρια, το µυθιστόρηµα διαθέτει και µια πατριωτική χροιά. Το 
επικό και πατριωτικό πνεύµα του σχετίζεται µε τις εµπειρίες του Καζαντζάκη από την 
αντίσταση του κρητικού πληθυσµού εναντίον των Γερµανών. Ωστόσο η εικόνα του 
Τούρκου δεν είναι αρνητική στο µυθιστόρηµα, όπου χριστιανοί και µουσουλµάνοι 
διαπράττουν παρόµοιες βιαιότητες. Έναν πατριωτικότερο και µανιχαϊκότερο (σε 
βάρος των Τούρκων) χρωµατισµό θα δοκιµάσει να δώσει ο Καζαντζάκης µε τη 
δεύτερη έκδοση του µυθιστορήµατος, το 1955, οπότε προσθέτει τον υπότιτλο 
«Ελευθερία ή θάνατος» και έναν πρόλογο, όπου παρουσιάζει την Τουρκία ως 
µετωνυµία του Κακού.] 
 
- D. Tziovas, The Other Self. Selfhood and Society in Modern Greek Fiction, Lexington Books, 
Lanham 2003, σ. 163, σηµ. 29. 
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- Γιάννης Ζαϊµάκης, «Καλντιριµιτζήδες και καλαµαράδες στο Κάστρο: ο πολιτισµικός δυϊσµός ως 
βίωµα και ανάπλαση στο µυθιστορηµατικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη», Ο Νίκος Καζαντζάκης και ο 

κρητικός πολιτισµός [Πρακτικά συνεδρίου], Ηράκλειο 2007: http://www.academia.edu/1271950/_ σ. 7, 
σηµ. 13. 
- Μαίρη Μικέ, «Προϋποθέσεις και αντιστίξεις της αντρειοσύνης στον Καπετάν Μιχάλη», 
Κονδυλοφόρος, τχ. 6 (2007), σ. 37, σηµ. 1 και σ. 41, σηµ. 4. (τώρα στο Εναρµόνιον κράµα, Αθήνα 
2012, σ. 120, 126) 
- Αντ. Γλυτζουρής, Πόθοι αετού και φτερά πεταλούδας. Το πρώιµο θεατρικό έργο του Νίκου 

Καζαντζάκη και οι ευρωπαϊκές πρωτοπορίες της εποχής του, Ηράκλειο (ΠΕΚ) 2009. 
- Αλ. Μπαζούκης, Ένας συγγραφέας σε καιρούς δοκιµασίας: ο Ρόδης Ρούφος στην κατοχή, στην 

Αντίσταση και στον αγώνα της ΕΟΚΑ, δ. διατριβή, Παν. Κύπρου, Λευκωσία 2017, σ. 62, σηµ. 28, σ. 71, 
σηµ. 41. 
- Αλ. Μπαζούκης, Ρόδης Ρούφος. Ένας συγγραφέας σε καιρούς δοκιµασίας (Κατοχή, Αντίσταση, 

Κυπριακός αγώνας), Θεσσαλονίκη 2021, σ. 43, σηµ. 13. 
 
21. «Μουργκάνα: η υπερβολή της απελπισίας», Αντί, τχ. 743-744 (27.7.2001· 
αφιέρωµα στον ∆. Χατζή), σ. 52-54. 
[Αναλύονται οι ρητορικές τεχνικές ενός κειµένου του 1948 που αναφέρεται ευθέως 
στις µάχες του εµφυλίου: οι αντίπαλοι ονοµάζονται αρχικά «αδέλφια», για να 
µετονοµαστούν σύντοµα σε «εχθρούς», προς τους οποίους οι «δικοί µας» πολεµούν 
µε ιδιαίτερο κέφι·  ο πόλεµος δεν θεωρείται εµφύλιος, ενώ η ελληνικότητα 
διεκδικείται εξ ολοκλήρου για την οικεία παράταξη. Σε αντίθεση µε τα κείµενα για 
τον αλβανικό πόλεµο, άλλον θεωρούµενο ως «δίκαιο πόλεµο», στη «Μουργκάνα» 
δεν αναφέρονται κακουχίες ούτε θλίψη για τον θάνατο·  αντίθετα οι µαχητές 
παρουσιάζονται να τραγουδούν ασταµάτητα. Η σχεδόν πολεµοχαρής αυτή οπτική 
εξηγείται ως υπερβολή προερχόµενη από απελπισία. (Σε εποχή λιγότερο απελπιστική 
για την αριστερά, κατά τα ∆εκεµβριανά, ο Χατζής –στη Φωτιά, 1946– παρουσιάζει 
και κακουχίες και, αντί για το διαρκές τραγούδι, µια πείσµωνα σιωπή των 
αγωνιστών). Χαρακτηριστικό επίσης του κειµένου είναι οι πολλαπλές διαβεβαιώσεις 
για την κατά γράµµα µεταφορά της πραγµατικότητας, τη µη παρεµβολή της τέχνης, η 
οποία άλλωστε κρίνεται ως άχρηστη την εποχή αυτή της υψηλής ανθρώπινης δράσης. 
Αυτή η τάση αναίρεσης της σκοπιµότητας του να παράγει κανείς τέχνη 
αναδεικνύεται, µέσα από διαφορετικούς δρόµους, σε κοινό χαρακτηριστικό αρκετών 
κειµένων στην τελευταία φάση του εµφυλίου.] 
 
- Θ. Β. Κούγκουλος, «Ο ∆. Χατζής και η λογοτεχνική στροφή στα θύµατα του Εµφυλίου», Η 

κυριακάτικη Αυγή, 11.11.2001, σ. 36, σηµ. 4. 
-Τζένη Οικονοµίδη, «Η ‘‘υπεράσπιση’’ της ‘‘Μουργκάνας’’», Αντί, τχ. 765 (14.6.2002), σ. 46-50. 
Απάντηση δική µου, «∆ευτερολογία για τη ‘‘Μουργκάνα’’», Αντί, τχ. 767 (12.7.2002), σ. 57. 
- Μαίρη Μικέ, «Ρεπυµπλίκ – Βαστίλλη. Παρουσίαση ενός ανέκδοτου µυθιστορήµατος», εισαγωγή στο 
Μέλπω Αξιώτη, Ρεπυµπλίκ – Βαστίλλη, Αθήνα 2014, σ. 14, σηµ. 3. 
- Θ. Κούγκουλος, Η Ήπειρος ως λογοτεχνικός µύθος στη µεταπολεµική πεζογραφία, διατριβή, Ιωάννινα 
2012, σ. 306, σηµ. 693. 
 
 
22. «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται στα χρόνια του Εµφυλίου», Νέα Εστία, τχ. 1743 
(Μάρτιος 2002), σ. 348-366. 
[Σε ποικίλα κείµενα των χρόνων του εµφυλίου πολέµου αναδύεται το µοτίβο της 
σταύρωσης, το οποίο επικαλείται κυρίως η Αριστερά για να δείξει το µαρτύριό της 
και για να απαντήσει στις αιτιάσεις των αντιπάλων για αθεΐα. Εστιάζω κυρίως στην 
έµµετρη τραγωδία του Σικελιανού Ο Χριστός στη Ρώµη (1946), συγκρίνοντάς την µε 
το µυθιστόρηµα του Καζαντζάκη Ο Χριστός ξανασταυρώνεται (γρ. 1948). Ο 
Καζαντζάκης αντλεί από τον Σικελιανό το µοτίβο του «µυστηρίου» που µετατρέπεται 
από απλή αναπαράσταση σε πραγµατικότητα, το µοτίβο της πυρκαγιάς που καταλύει 
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τον παλαιό κόσµο και άλλα. Η απόκλιση είναι επίσης ενδιαφέρουσα: αν στον 
Σικελιανό η σύγκρουση δείχνεται να συµβαίνει ανάµεσα στους καταπιεσµένους 
Έλληνες και Εβραίους αφενός και στους κυρίαρχους Ρωµαίους αφετέρου, πράγµα 
που ανακαλεί τις συγκρούσεις της Αριστεράς µε τους Άγγλους κατά τα ∆εκεµβριανά 
και δείχνει µια µη εµφύλια σύλληψη της σύγκρουσης, στον Καζαντζάκη η διαµάχη 
συµβαίνει ανάµεσα στους ίδιους τους Έλληνες, κάτι που σχετίζεται µε την πιο 
προχωρηµένη φάση του Εµφυλίου κατά την οποία γράφεται το έργο. Τέλος 
εξετάζεται και Ο θάνατος του ∆ιγενή του Σικελιανού, που επίσης επαναλαµβάνει το 
µοτίβο της σταύρωσης, χωρίς όµως πια τη δικαίωση της βίας, που υπήρχε στο 
προγενέστερο έργο. Η βία στο µυθιστόρηµα του Καζαντζάκη έχει επίσης 
υποχωρήσει: είναι κάτι που δικαιώνεται µονάχα στο επίπεδο του λόγου χωρίς να 
δείχνεται στη µυθιστορηµατική πράξη.] 
 
- Κ. Ανδρουλιδάκης, «Θρησκευτικότητα και θεολογία στο έργο του Άγγ. Σικελιανού», Νέα Εστία, τχ. 
1776 (Μαρτ. 2005), σ. 398. 
- Έρη Σταυροπούλου, «Η τελετουργία του θανάτου στην πεζογραφία του Νίκου Καζαντζάκη», Νίκος 

Καζαντζάκης: το έργο και η πρόσληψή του, Ηράκλειο 2006, σ. 
- Μιχ. Γ. Μπακογιάννης, Το περιοδικό Κριτική (1959-1961), Θεσσαλονίκη 2004, σ. 153, σηµ. 141. 
- ∆ηµ. Τζιόβας, «Ο πειρασµός του αρχαγγέλου και το νόηµα της θυσίας: η ερµηνευτική του 
προσωπείου στο Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», Ο Καζαντζάκης στον 21

ο
 αιώνα, Πρακτικά του διεθνούς 

επιστηµονικού συνεδρίου «Νίκος Καζαντζάκης 2007: Πενήντα χρόνια µετά», Πανεπιστήµιο Κρήτης, 
Ηράκλειο & Ρέθυµνο, 18-21 Μαΐου 2007, επιµ. Σ. Ν. Φιλιππίδης, ΠΕΚ και Εκδόσεις της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, Ηράκλειο 2010, σ. 146. (το ίδιο: Η πολιτισµική ποιητική της 

ελληνικής πεζογραφίας, Ηράκλειο (ΠΕΚ) 2017, σ. 241, σηµ. 2.) 
- Αλ. Μπαζούκης, Ένας συγγραφέας σε καιρούς δοκιµασίας: ο Ρόδης Ρούφος στην κατοχή, στην 

Αντίσταση και στον αγώνα της ΕΟΚΑ, δ. διατριβή, Παν. Κύπρου, Λευκωσία 2017, σ. 536, σηµ. 258. 
- Θ. Αγάθος, Ο Νίκος Καζαντζάκης στον κινηµατογράφο, Αθήνα 2017. 
 
 
23. «Το παράξενο φονικό της Ιζαµπέλας Μόλναρ ή ο εσταυρωµένος καλλιτέχνης», 
Νέα Εστία, τχ. 1752 (Ιαν. 2003), σ. 58-72. 
[Το διήγηµα του ∆ηµ. Χατζή «Το φονικό της Ιζαµπέλας Μόλναρ» (1975) είναι ένα 
πολύ παράξενο για αριστερό καλλιτέχνη κείµενο, καθώς δικαιώνει τον φόνο ενός 
ανθρώπου για χάρη της τέχνης. Στη µελέτη εξετάζω την αισθητική θεωρία που 
διατυπώνεται στο διήγηµα: η αυτονοµία της τέχνης, ο διχασµός της προσωπικότητας 
του καλλιτέχνη, η µη συνειδητή δηµιουργία, ο καλλιτέχνης ως όργανο. Οι απόψεις 
αυτές που κατάγονται από µια µάλλον ροµαντική «ιδεαλιστική» αισθητική, 
καλλιεργούνταν ωστόσο και στον χώρο της αριστεράς µιαν ορισµένη εποχή: γύρω 
στο 1960, στο περιοδικό Επιθεώρηση τέχνης, από µια οµάδα «αιρετικών» 
διανοουµένων, που παρακολουθούσε τις αισθητικές συζητήσεις στην Ευρώπη. Ο 
Χατζής ωστόσο προχωρά ακόµα πιο πέρα, µε την αποδοχή του φόνου για χάρη της 
τέχνης. Το παράδοξο αυτό δοκιµάζω να το ερµηνεύσω ως εξής. Η γλύπτρια Ιζαµπέλα 
φονεύει τον άνδρα της όταν διαπιστώνει ότι η ευτυχία που εκείνος της πρόσφερε 
καταστρέφει τη δηµιουργικότητά της. Ο άντρας αυτός ήταν «αφοσιωµένος στο 
καθεστώς της πατρίδας του». Ο Χατζής, χρησιµοποιώντας την Ιζαµπέλα, µεταθέτει 
τον στόχο και «φονεύει» το καθεστώς του υπαρκτού σοσιαλισµού που είχε 
καταπιέσει τον ίδιο και την τέχνη του επί 25 χρόνια. Η δικαίωση του φόνου 
υποκρύπτει λοιπόν, σε τελευταία ανάλυση, όχι έναν αισθητισµό, αλλά την οργή του 
συγγραφέα απέναντι στα καθεστώτα του «υπαρκτού σοσιαλισµού», οργή που δεν 
ήθελε να διατυπώσει ευκρινέστερα. Παρά την απόρριψη όµως του σοσιαλιστικού 
ρεαλισµού –όπως έµµεσα πάλι συνάγεται από την αναγωγή σε πρότυπο µιας 
καλλιτέχνιδας εντελώς διαφορετικού τύπου–, ο Χατζής διατηρεί αρκετές στρατηγικές 
από τη µακρά θητεία του στο σοσιαλρεαλιστικό στρατόπεδο. Η βασικότερη από 
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αυτές είναι η υπόρρητη ταύτιση της Ιζαµπέλας µε τον Εσταυρωµένο. Η αριστερά είχε 
κατά τον εµφύλιο χρησιµοποιήσει το σύµβολο του Εσταυρωµένου για να προβάλει τα 
δικά της πάθη, τα πάθη του «λαού». Τώρα το ίδιο σύµβολο χρησιµοποιείται από τον 
Χατζή, µε την ίδια συγκινησιακή φόρτιση, αλλά µε άλλο πρόσωπο ως θύµα: στη θέση 
του «λαού» βρίσκεται πια ο καλλιτέχνης.] 
 
Β. Χατζηβασιλείου, H κίνηση του εκκρεµούς. Άτοµο και κοινωνία στη νεότερη ελληνική πεζογραφία: 

1974-2010, Αθήνα 2018, σ. 40-41, σηµ. 64. 
 
24. «Εµπρός στο δρόµο που χάραξε ο Πότερ!», Θαλλώ, τχ.14 (καλοκαίρι 2003), σ. 
89-94· προδηµοσίευση στο Αντί, τχ. 784 (21.3.2003). 
[Τα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της α΄ και β΄ γυµνασίου πρέπει να 
αναθεωρηθούν εκ βάθρων. Αποπνέουν ένα κλίµα εξαιρετικά παλαιικό, αναφέρονται 
σε καταστάσεις των αρχών του περασµένου αιώνα, δεν περιλαµβάνουν θέµατα που 
ελκύουν το ενδιαφέρον των ηλικιών στις οποίες απευθύνονται (σχολική ζωή, φιλία 
κλπ), δεν διαθέτουν χιούµορ ούτε φαντασία, αντίθετα επενδύουν συχνά στην εύκολη 
συγκίνηση των δακρύων. Το γεγονός ότι χιλιάδες παιδιά στην Ελλάδα διάβασαν τον 
Χάρυ Πότερ δείχνει ότι η υπόθεση της λογοτεχνίας δεν είναι χαµένη για τις νέες 
γενιές, και αυτό οφείλει το σχολείο να το αξιοποιήσει αναπτύσσοντας καινούριες 
στρατηγικές προσέγγισης των νέων.] 
 
- Ηλίας Γιούρης, «Κωµικά κείµενα στα ανθολόγια λογοτεχνίας της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης», 
Φιλολογική, τχ. 84 (2003), σ.70, σηµ.2. 
- Παύλος Αγγελόπουλος, «Σηµειώσεις για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στη ∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση», Φιλολογική, τχ. 87 (2004), σ.16, σηµ.17. 
 
 
25. «Η µάχη του ‘‘Προλόγου’’. Ένας λογοτεχνικός εµφύλιος µέσα στην Κατοχή», Το 

δέντρο, τχ.129-130 (Οκτ.-∆εκ. 2003), σ. 139-145. [Έχει ενσωµατωθεί στο Α 4]. 
 
26. «Ο Καβάφης και οι καλλιτέχνες: η διακριτική γοητεία του υπαινιγµού», Νέα 

Εστία, τχ. 1761 (Νοέµ. 2003), σ. 624-634. 
[Αναλύεται η λειτουργία της ειρωνείας σε δύο ποιήµατα που παρουσιάζουν 
καλλιτέχνες, το «Τυανεύς γλύπτης» και το «Ούτος εκείνος». Αρχικά ο Καβάφης 
υπονοµεύει τα πρόσωπά του, υποδεικνύοντας κυρίως τον ποσοτικό χαρακτήρα της 
εργασίας τους, στο τέλος και των δύο ποιηµάτων όµως αποκαθιστά εν µέρει τους 
καλλιτέχνες του, αναγνωρίζοντας τη γνησιότητα είτε κάποιας έµπνευσής τους είτε 
κάποιας επιθυµίας τους. Στο ποίηµα «Εικών εικοσιτριετούς νέου καµωµένη από 
φίλον του οµήλικα, ερασιτέχνην», το οποίο αρχικά µοιάζει να πάσχει αισθητικά από 
την έλλειψη της ειρωνείας, την έλλειψη της υπαινικτικής γραφής, µπορεί εντέλει να 
παρατηρήσει κανείς ότι η εικόνα του πίνακα που περιγράφεται δίνεται από την οπτική 
γωνία ενός ζωγράφου που είναι «ερασιτέχνης». Το γεγονός ότι στον πίνακα υπάρχει 
«ο τόνος πλήρως ο ηδονιστικός», είναι θετικό από τη µεριά του ερασιτέχνη, αρνητικό 
όµως από την οπτική γωνία του ποιητή, ο οποίος αποδεικνύεται ότι για µία ακόµα 
φορά ειρωνεύεται. Ένα ποίηµα που φαινόταν ασήµαντο καλλιτεχνικά αναδεικνύεται 
σε κείµενο ευφυούς παιχνιδιού και υψηλού ρίσκου εκ µέρους του Κ. Π. Καβάφη, του 
οποίου η αισθητική του «µισοειδωµένου» έχει αναπτυχθεί έκτυπα στο ποίηµα 
ποιητικής «Εν τω µηνί Αθύρ».] 
 
- Χρ. Παπάζογλου, Μετρική και αφήγηση. Για µια συστηµατική µετρική και ρυθµική ανάλυση των 

καβαφικών ποιηµάτων, Αθήνα 2012, σ. 32, 656. 
- Τάκης Καγιαλής, Γενεαλογίες του καβαφικού ιστορισµού, Αθήνα 2014(;), σ. 71, σηµ. 153. 
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- Κατ. Κωστίου, «Καλλιτεχνικές ωσµώσεις στην ποίηση του Καβάφη», Λογοτεχνικές διαδροµές: 
ιστορία – θεωρία – κριτική. Μνήµη Βαγγέλη Αθανασόπουλου, επιµ. Θ. Αγάθος, Χριστίνα Ντουνιά, 
Άννα Τζούµα, Αθήνα (Καστανιώτης) 2016, σ. 281. 
 
27. «Η εικόνα του Τούρκου: ανάµεσα στον πατριωτισµό και στη θρησκευτικότητα», 
Πρακτικά Β΄ ∆ιεθνούς Συνεδρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαµάντη, Αθήνα 2002, σ. 
233-246. 
[Εξετάζονται τρία αφηγήµατα του Παπαδιαµάντη στα οποία οι Τούρκοι έχουν 
πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο «Χρήστος Μηλιόνης» (1885) αρθρώνει έναν µανιχαϊστικό 
πατριωτικό λόγο, όπου οι Τούρκοι εκπροσωπούν το απόλυτο κακό σε σχέση µε τους 
αγαθούς και πάντα ανυπότακτους Έλληνες. Στον «Ξεπεσµένο δερβίση», αντίθετα, ο 
Παπαδιαµάντης θα δείξει την πιο βαθιά συµπάθεια για τον ξεπεσµένο στην Αθήνα 
µωαµεθανό, παραβάλλοντας το νάι που παίζει εκείνος µε το Ναι του Χριστού. Το 
διήγηµα είναι γραµµένο στις αρχές του 1896, παραµονές του ελληνοτουρκικού 
πολέµου, και σαφώς αντιστέκεται στον πολεµικό πυρετό. Ωστόσο στο τέλος του 1896 
ο συγγραφέας θα δηµοσιεύσει και το διήγηµα «Ο αβασκαµός του αγά», κείµενο 
αντιφατικό ανάµεσα στη συµπάθεια προς τον Τούρκο και στον καθαρό πατριωτισµό. 
Οι ιδεολογικές αυτές µετατοπίσεις ή ταλαντεύσεις πιστεύω πως οφείλονται σε δύο 
αντίπαλες αξίες που δρουν στον συγγραφέα, τον πατριωτισµό και τη 
θρησκευτικότητα. Η θρησκευτικότητα τον πλησιάζει προς τους επίσης 
θρησκευόµενους Τούρκους, καθιστώντας τους συµµάχους έναντι των άθεων δυτικών, 
και εµποδίζει την πλήρη εκδήλωση ενός πατριωτισµού που προσδιορίζει προφανώς 
τους Τούρκους ως εχθρούς. Αν στην αρχή της σταδιοδροµίας του Παπαδιαµάντη 
υπερίσχυε ο πατριωτισµός, στην ώριµη περίοδό του η θρησκευτικότητα τείνει κάποτε 
να τον υποσκελίσει.]  
 
∆ηµ. Πολυχρονάκης, «Ο δαίµων της µουσικής στον Αλ. Παπαδιαµάντη και στον Ν. Επισκοπόπουλο», 
Κονδυλοφόρος, τχ. 10 (2011), σ. 9, σηµ. 13. 
 
 
28. «The Portrait of the Artist in the Late Twentieth Century» 
Peter Mackridge and Eleni Yannakakis (εκδ.), Contemporary Greek Fiction in a 

United Europe. From Local History to the Global Individual, Οξφόρδη (Legenda) 
2004, σ. 152-163. 
[Εξετάζονται τα µυθιστορήµατα της τελευταίας δεκαετίας του 20ού αιώνα που έχουν 
ως ήρωα τον καλλιτέχνη (ζωγράφο, λογοτέχνη, µουσικό κλπ). Από το 1990 περίπου 
παρατηρείται µια εξαιρετική άνθιση του είδους όσον αφορά τουλάχιστον την 
ποσότητα. Η παλαιότερη απουσία του θέµατος της καλλιτεχνικής δραστηριότητας 
από την ελληνική πεζογραφία έχει δώσει τη θέση της σε µια πληθωρική παρουσία. 
Ταυτόχρονα έχει βελτιωθεί πολύ και η εικόνα του καλλιτέχνη: σκοτεινή έως 
απαράδεκτη στα παλαιότερα έργα, τώρα τείνει προς την εξιδανίκευση. Πίσω από τη 
νέα θετική εικόνα ψηλαφίζει κανείς εύκολα τον ίδιο τον δηµιουργό συγγραφέα. 
Ωστόσο οι συγγραφείς ακόµα και σήµερα, που αποδέχονται να καταπιαστούν µε ένα 
«ατοµιστικό» θέµα, αρνούνται την αυτοβιογράφηση·  στη θέση της προβάλλει η 
Ιστορία ως αντίβαρο ή άλλοθι συλλογικότητας: οι ήρωές τους είναι λιγότερο ή 
περισσότερο µπλεγµένοι στην Ιστορία, κάτι που συνέβαινε και πριν 50 χρόνια µε τον 
Λεωνή του Θεοτοκά. Η προβολή αυτή της συλλογικότητας ωστόσο εξασθενεί στους 
νεότερους πεζογράφους, οπότε τείνει να µετατραπεί σε µια περιήγηση στη συγχρονία 
(στην Ενωµένη Ευρώπη π.χ.) ή σε απλή ηθογραφία. Το γεγονός ότι πολλές από τις 
τελευταίες ιστορίες καλλιτεχνών τοποθετούνται σε νησί δείχνει την τέλεια πλέον 
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αυτονόµηση του θέµατος: το νησί είναι ο τόπος της αποµόνωσης αλλά και της 
αυτονοµίας.  
Ανάµεσα στους άνδρες και στις γυναίκες συγγραφείς που καταπιάνονται µε το θέµα 
µπορούµε να διακρίνουµε κάποια διαφορά: στο δίληµµα τέχνη ή ζωή οι γυναίκες 
απαντούν πιο αµφιθυµικά, ενώ οι άντρες τείνουν προς µια πιο καθαρή πλειοδοσία 
υπέρ της «ζωής». Πράγµατι, οι γυναίκες που έχουν να αγωνιστούν ακόµα για την 
κατάκτηση και την αναγνώριση της καλλιτεχνικής τους ιδιότητας είναι λογικό να 
δείχνουν µεγαλύτερη εκτίµηση προς την αξία της τέχνης.  
Τέλος πολύ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στα έργα της δεκαετίας του 1990 οι 
καλλιτέχνες έχουν σταµατήσει να πεθαίνουν στο τέλος του µυθιστορήµατος, σε 
αντίθεση µε τους βίαιους και επώδυνους θανάτους που υφίσταντο οι προγενέστεροί 
τους οµόλογοι ήρωες. Οι συγγραφείς δεν χρειάζεται πλέον να «τιµωρήσουν» τους 
ήρωές τους ούτε τον εαυτό τους. Κάποτε µάλιστα, όταν «ανασταίνουν» τους ήρωές 
τους, βάζουν µια ανοµολόγητη υποθήκη για την αθανασία.] 
 

Β. Χατζηβασιλείου, H κίνηση του εκκρεµούς. Άτοµο και κοινωνία στη νεότερη ελληνική πεζογραφία: 

1974-2010, Αθήνα 2018, σ. 627, σηµ. 1064. 
 
 
29. «Το νησί: µια ευτοπία στη λογοτεχνία της Κατοχής», Πρακτικά του Β΄ 

Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών: Η Ελλάδα των νησιών από τη 

Φραγκοκρατία ως σήµερα, επιµ. Αστέριος Αργυρίου, Αθήνα 2004, σ. 457-468 (έχει 
ενσωµατωθεί, συνοπτικότερα, στο Α 4). 
[Μέσα στην Κατοχή, ιδιαίτερα στην περίοδο των πρώτων δύο πολύ σκοτεινών 
χρόνων, παρουσιάζεται µια τάση στους λογοτέχνες να αναφέρονται στα ελληνικά 
νησιά, τόσο ώστε το «νησί» τείνει να λάβει διαστάσεις συµβολικού «τόπου», ενός 
τόπου φυγής, αντισταθµιστικού των δεινών. Ο Καραγάτσης µε Το χαµένο νησί 
επιτελεί µια διπλή φυγή: αφενός στην Τήλο, αφετέρου στη µεταµορφωµένη Τήλο, 
την Ταϊλί, που συνιστά µια ευτοπία τόσο ως προς τον θετικό χαρακτήρα των 
κατοίκων της όσο και ως προς την ερωτική ελευθεριότητα που προσφέρει. Ερωτική 
πλησµονή παρέχει και το νησί του Λουντέµη στο σύντοµο µυθιστόρηµα Έκσταση, 
όπου ένας ζωγράφος ζει την αγάπη και την ηδονή πάνω στο νησί της ∆ήλου, σε στενή 
συνάφεια µε τα αρχαία µάρµαρα. Φυγή στον χώρο ο Καραγάτσης, φυγή στον χρόνο ο 
Λουντέµης (του οποίου το ερωτικό ζευγάρι γίνονται σαν δυο αρχαίοι) – και οι δύο 
συγγραφείς ωστόσο τοποθετούν την ευτοπία τους πολύ µακριά από τη σύγχρονη 
πραγµατικότητα και σε οξεία αντίθεση µε αυτήν. Την ίδια εποχή, αµέσως µετά τον 
ζοφερό χειµώνα 1941-42, ο Θεοτοκάς διαπιστώνει πως θα ήθελε να αφοσιωθεί στην 
καλλιτεχνική δηµιουργία, και τότε νιώθει: «∆υνατή νοσταλγία του φανταστικού, του 
ιδανικού µου Νησιού, του φωτεινού και ζεστού τόπου, τριγυρισµένου από λαµπρή 
θάλασσα, όπου θα µπορούσα να λυτρωθώ ολότελα από κάθε µέριµνα, ξένη προς τη 
δηµιουργική µου διάθεση». Τα δεινά της Κατοχής γεννούν στους καλλιτέχνες, που 
αισθάνονται ανήµποροι να αντιδράσουν, την επιθυµία της απόσυρσης στην 
καλλιτεχνική δηµιουργία, µιας απόσυρσης που βρίσκει ως καταλληλότερο τόπο της 
το νησί. Μέσα στο 1942 ο Βλαχογιάννης θα φανταστεί µια παιδαγωγική 
δηµοτικιστική ευτοπία σε ένα «ρηµονήσι», ενώ σε ερηµονήσι θα τοποθετήσει και ο 
Σικελιανός µια δική του έκσταση µυστικής, κοσµικής φύσης. 
Ο Ελύτης, µε τον Ήλιο τον πρώτο, θα επιχειρήσει µια απόδραση από τη «νύχτα» προς 
τα ευδαιµονικά καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας στο νησί. Η φυγή του Ελύτη είναι 
συνειδητή και προγραµµατικά διατυπωµένη στο ποίηµα, και αφορά επίσης µια 
αποµάκρυνση από όσους έχουν αµφισβητήσει την ποίησή του και τον έχουν 
«λιθοβολήσει». Εντούτοις σε ορισµένα τµήµατα του ποιήµατος που είναι γραµµένα 
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το 1943 (όχι το 1942, όπως το καθαυτό σώµα του) διακρίνεται µια τάση επιστροφής 
στην πολιτεία. Το 1943 τα πράγµατα στην Ελλάδα και στον κόσµο ολόκληρο έχουν 
αλλάξει, µε τη διαφαινόµενη πια ήττα του Άξονα και την ενδυνάµωση της 
αντίστασης. Έχει έρθει πια ο καιρός της δράσης. Η απόσυρση στο νησί τελειώνει και 
οι λογοτέχνες επιστρέφουν µε τα έργα τους στην πολιτεία και στην Ιστορία.] 
 
- Λουΐζα Χριστοδουλίδου, “L’espace vecu (Le cas de Blanche Molfessis)”, περ. Agora, Μάρτ. 2005. 
- Β. Χατζηβασιλείου, "Ο Καραγάτσης και το φανταστικό. Αφηγηµατικές τεχνικές, κοσµοθεωρία και 
ιδεολογία στο "Χαµένο νησί" (1943) και στο "Άµρι α µούγκου" (1954)», στον τόµο: Καραγάτσης: 

Ιδεολογία και ποιητική, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2010, σ. 60, σηµ. 5, 6. 
- ∆. Τζιόβας, Ο µύθος της γενιάς του Τριάντα, Αθήνα 2011, σ. 393, σηµ. 53. 
 
30. «Χρήσεις της αρχαιότητας στον εµφύλιο πόλεµο: Το ηµερολόγιο της Πηνελόπης 
του Κώστα Βάρναλη και τα όρια µιας ανατροπής», Πρακτικά του συνεδρίου Η 

πρόσληψη της αρχαιότητας στο βυζαντινό και νεοελληνικό µυθιστόρηµα, επιµ. Στ. 
Κακλαµάνης, Μ. Πασχάλης, Αθήνα 2005, σ. 227-241.  
[Εξετάζεται η απόπειρα της αριστεράς, κατά τη διάρκεια του εµφυλίου πολέµου, να 
οικειοποιηθεί την ελληνική αρχαιότητα, ακόµα και έναν ιδεολογικό αντίπαλο όπως 
τον Πίνδαρο. Η ανατρεπτική τάση του Βάρναλη, όπως εκφράζεται στο Ηµερολόγιο 

της Πηνελόπης (1946) αντιβαίνει σαφώς σε αυτή την προσπάθεια της αριστεράς αλλά 
και σε απόψεις που εκφράζει ο ίδιος ο ποιητής αυτή την εποχή. Υποθέτω πως το έργο 
είναι προγενέστερο, γραµµένο στο τέλος της δεκαετίας του ’30, πλην µιας πρόχειρης 
προσθήκης που αφορά τα µεταγενέστερα γεγονότα (πόλεµο, Κατοχή και 
∆εκεµβριανά). Ωστόσο ακόµα και µέσα σε αυτό το πολύ ανατρεπτικό έργο, όπου η 
Πηνελόπη παρουσιάζεται σαν αδίστακτη «αφέντρα» και άπιστη κατ’ εξακολούθηση, 
ενώ ο Οδυσσέας σαν αλλήθωρος τυχοδιώκτης, η εικόνα του Οµήρου δείχνεται µε µια 
αµφιθυµία που αποκαλύπτει τον βαθύ θαυµασµό του Βάρναλη, ακόµα και την εποχή 
της µέγιστης επιθετικότητάς του απέναντι στις παραδεδοµένες αξίες.] 
 
- Katerina Blavaki, Space and Conflict in the Poetry of the first Post-war Generation in Greece, 1945-

1975, Thesis (Kings’ College London), 2009. 
- Λουίζα Χριστοδουλίδου, «Η Πηνελόπη του Κυριάκου Χαραλαµπίδη: διακείµενα και αµφισηµίες», 
Πρακτικά του ∆΄ ∆ιεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου (Λευκωσία 29 Απρ. - 3 Μαΐου 2008, τ. Γ2, 
Νεότερο Τµήµα, εκδ. επιµ. Ελ. Αντωνίου), Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών: Λευκωσία 2012, σ. 764, 
σηµ. 20. Τώρα στο Όψεις του αρχαιοελληνικού µύθου στην ποίηση του Κυριάκου Χαραλαµπίδη, 
Λευκωσία 2019, σ. 78, σηµ. 109. 
 
 
31. «Ο Θεοτοκάς και το πνεύµα της κωµωδίας στην Κατοχή και στον εµφύλιο», 
πρακτικά του συµποσίου Η σάτιρα και το χιούµορ στην ελληνική λογοτεχνία, 
Αµάλθεια, τχ. 142-143 (καλοκαίρι 2005), σ. 25-32. Επανεπεξεργασµένο και χωρίς το 
κοµµάτι για τον εµφύλιο, στα Θέµατα Λογοτεχνίας, τχ. 44 (2010), σ. 250-257. 
[Το 1943 ο Θεοτοκάς προσδιορίζει τον εαυτό του ως ήρωα κωµωδίας, καθώς έχει 
διαρκώς την τάση να διαφοροποιείται από τον εκάστοτε συνοµιλητή του: στον αστό 
συνοµιλητή απαντά αριστερά, στον αριστερό τείνει να υιοθετεί τις αστικές αξίες. 
Πράγµατι, η κωµική διάθεση του Θεοτοκά συντονίζεται µε το πνεύµα της απόστασης, 
του αφανάτιστου παρατηρητή, που καλλιέργησε µε την πρώτη του εµφάνιση και που 
προσπάθησε να διατηρήσει σε όλη του τη ζωή. 
 Καθαυτό κωµωδίες, ωστόσο, ο Θεοτοκάς έγραψε ειδικά µέσα στην Κατοχή. Η 
στροφή του προς το είδος αυτό του θεάτρου συµπίπτει µε την εκφρασµένη ρητά στο 
ηµερολόγιό του ανησυχία για την επικράτηση του φανατισµού, των εµφυλίων 
συρράξεων. 
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 Στη δεύτερη από τις κωµωδίες, «Το κάστρο της Ωριάς», ο συγγραφέας 
φροντίζει να παρουσιάσει γελοιοποιητικά το να φονεύει κανείς τους εχθρούς και 
τελειώνει το έργο του µε µια συµφιλίωση των αντιπάλων µέσω γάµου ανάµεσα σε 
διαφορετικά θρησκεύµατα. Στην τρίτη κωµωδία, «Το παιχνίδι της τρέλας και της 
φρονιµάδας», διατυπώνεται µια πολύ ρητή αποστροφή προς την Ιστορία και προς 
τους φορείς των «κοσµοθεωριών». Tη στιγµή λοιπόν που παρατηρεί τον φανατισµό 
να αυξάνει, κατά την άνοιξη του 1943, ο Θεοτοκάς γυρνά την πλάτη του στην 
Ιστορία και στα σοβαρά έργα, και επιδίδεται σε έργα ευτράπελα, που βάλλουν όχι 
µόνο µε λόγια, αλλά και µε τον ίδιο τον κωµικό χαρακτήρα τους, κατά της 
αλληλοσφαγής και κατά των «άκρων». 
 Μέσα στον εµφύλιο, το 1947, ο Θεοτοκάς θα γράψει άλλη µία κωµωδία, το 
«Συναπάντηµα στην Πεντέλη», που δείχνει τη δυνατότητα αντιµετάθεσης των ρόλων 
ανάµεσα σε βουνίσιους λήσταρχους και σε κυβερνητικούς (του 19ου αιώνα). 
Πρόκειται για ένα έργο συνδιαλλαγής και άρσης των αντιθέσεων. 
 Αλλά η κωµικογραφική τάση του Θεοτοκά είχε και µια άλλη αρκετά περίεργη 
εκδήλωση: το έργο του για τον πόλεµο µε τους Γερµανούς, η Ιερά οδός, διαθέτει, 
παρά το θέµα του, ιδιαίτερα πολλά κωµικά στοιχεία. Και εδώ υπάρχει µια αντίθεση 
που ο Θεοτοκάς δεν την θεωρεί τόσο οξεία όσο την προβάλλει η ελληνική λογοτεχνία 
της εποχής: η αντίθεση Ελλήνων-Γερµανών. Η άποψη του Θεοτοκά είναι ότι οι δυο 
αντίπαλοι µοιάζουν. Ίσως λοιπόν επιτρέπει στον εαυτό του το πνεύµα της κωµωδίας, 
επειδή και πάλι η αντίθεση δεν του φαίνεται τόσο ισχυρή. Τελικά όµως οι Γερµανοί 
παρουσιάζονται από µια οπτική γωνία ιδιαίτερα θετική γι’ αυτούς. 
 Αυτή η στάση µπορεί να εννοηθεί µόνο ως απότοκο του εµφυλίου πολέµου, 
όταν ο σλαβικός κίνδυνος είχε µειώσει στα µάτια των αντικοµµουνιστών τα δεινά που 
είχε υποστεί η χώρα από τους Γερµανούς. Σε αυτή τη φάση λοιπόν (1948-1950) ο 
Θεοτοκάς µόνο τύποις διατηρεί τη µεσότητά του και το χιούµορ του· στην 
πραγµατικότητα έχει συνταχθεί µε το ένα στρατόπεδο, έχοντας γίνει από «πρόσωπο 
κωµωδίας» µέρος της ίδιας της τραγωδίας. (περιληπτική ενσωµάτωση στο Α4). 
  
- Θ. Χατζηπανταζής, Το Ελληνικό Ιστορικό ∆ράµα από τον 19

ο
 στον 20ό αιώνα, Ηράκλειο (ΠΕΚ) 2006, 

σ. 210-211, σηµ. 28. 
- Ηρ. Χατζηιωαννίδης, «Μεγαλοϊδεάτης ή ανανεωτής; Το Νεοελληνικό λαϊκό θέατρο του Γ. 
Θεοτοκά», Παράδοση και εκσυγχρονισµός στο νεοελληνικό θέατρο, Πρακτικά του Γ΄ Πανελλήνιου 
Θεατρολογικού Συνεδρίου αφιερωµένου στον Θόδωρο Χατζηπανταζή, επιµ. Α. Γλυτζουρής - Κ. 
Γεωργιάδη, Ηράκλειο (ΠΕΚ) 2010, σ. 92, σηµ. 18. 
 
 
32. «Από την Eroica (του Κοσµά Πολίτη) στην Απασιονάτα (της Μόνας 
Μητροπούλου): Η µουσική της αφήγησης», Θέµατα Λογοτεχνίας, τχ. 28 (καλοκαίρι 
2005), σ. 132-137. 
[Η ιστορία της δεκαετίας 1937-1947 µέσα από αφηγηµατικά έργα ή ποιήµατα που 
έχουν στον τίτλο τους µουσικούς όρους ή αναφορές.] 
 
Στ. Μπεκατώρος, Επίµετρο στο Ε.Α. Πόε, Αφηγήµατα. Οι ιστορικές µεταφράσεις από τον Κοσµά 

Πολίτη, Αθήνα 2006, σ. 449-450. 
 
 
33. «Γυρίστε στο Βοριά τη ρότα του καραβιού. Τα ξάρτια αντέχουν: το θριαµβευτικό 
‘‘ταξίδι’’ της απελευθέρωσης και η πικρή ‘‘επιστροφή’’ (1943-1950)», Πόρφυρας, τχ. 
116 (καλοκαίρι 2005), σ. 265-282.  
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[Παρουσιάζονται συγκεντρωµένες σε ενιαίο κείµενο οι διάσπαρτες στο Α4 αναφορές 
στο ταξίδι κατά την Κατοχή και τον εµφύλιο, µε ορισµένες προσθήκες. Το σύµβολο 
του ταξιδιού φουντώνει το 1943 σε ποίηση, πεζογραφία και δοκιµιακό λόγο, 
ανατρέποντας τη θεµατική του αδύνατου ταξιδιού που κυριαρχούσε έως τότε στον 
µεσοπόλεµο και στα πρώτα κατοχικά χρόνια. Την εποχή της Απελευθέρωσης 
εξυµνείται το ταξίδι και αντιστρέφεται το σύµβολο της Ιθάκης: οι ποιητές αρνούνται 
την επιστροφή. Το επαναστατικό αυτό κλίµα διατηρείται έως το 1946, το ’47 όµως 
ήδη υποχωρεί, ενώ το ’48 µια σειρά από ποιήµατα επιγράφονται «Επιστροφή» ή 
«Γυρισµός». Η «θάλασσα» υφίσταται µια απόρριψη για χάρη της «γης», η Ιθάκη 
ξαναγίνεται επιθυµητός στόχος. Για τους νεαρούς αριστερούς ποιητές ωστόσο η 
«επιστροφή» είναι µια πραγµατικότητα που δεν αποδέχονται, κι ο φλογερότερος 
ανάµεσά τους καλεί σε αντίσταση ενάντια «σ’ αυτόν που γύρισε πάλι στο σπίτι και 
λέει ‘‘δόξα σοι ο θεός’’».] 
 
34. «Τούτη η εποχή του εµφυλίου σπαραγµού δεν είναι εποχή για ποίηση και άλλα 

παρόµοια: η σκοπιµότητα της λογοτεχνίας στην εποχή της εµφύλιας βίας». Σύγχρονοι 
µηχανισµοί βίας και καταπίεσης, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Σχολής Μωραΐτη, Αθήνα 
2006, σ. 213-224. 
[Έχει ενσωµατωθεί στο Α 4.] 
 
35. «Η λογοτεχνία στην Κατοχή», Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, επιµ. Χρ. 
Χατζηιωσήφ, Πρ. Παπαστράτης, τ. Γ΄, Αθήνα 2007, σ. 303-333. 
[Το βιβλίο Α 4 προέκυψε από παραγγελία του Χρ. Χατζηιωσήφ για τον παραπάνω 
τόµο. Ο τόµος καθυστέρησε να εκδοθεί, οπότε το εκτενές αυτό άρθρο συνιστά µια 
σύντοµη εκδοχή όσων εκθέτω στο Α 4]. 
 
- Στ. Καλύβας, «Συλλογική µνήµη, δηµόσια ιστορία και πολιτική ορθότητα: Η δεκαετία του ’40 µέσα 
από τρεις ιστορικές εγκυκλοπαίδειες», Η εποχή της σύγχυσης. Η δεκαετία του ’40 και η ιστοριογραφία, 
επιµ. Γ. Αντωνίου, Ν. Μαραντζίδης, Αθήνα 2008, σ. 249. 
- Π. Ν. Τζερµιάς, Ο «πολιτικός» Νίκος Καζαντζάκης. Αυτός ο άγνωστος διάσηµος, Αθήνα 2010, σ. 328. 
 
 
36. «Εκείνες τις µέρες: αναζητήσεις τον καιρό της Απελευθέρωσης», Αντί, τχ. 846 
(1.7.2005 = Αφιέρωµα στον Μ. Αναγνωστάκη), σ. 36-39. 
[Το µικρό λυρικό αφήγηµα του Μανόλη Αναγνωστάκη που δηµοσιεύεται στα 
Ελεύθερα Γράµµατα το 1945, δείχνει πιο ανάγλυφα από τα ποιήµατά του της ίδιας 
εποχής τις επιρροές και τις ταλαντεύσεις του: συµβολισµός και λυρική πεζογραφία, 
αλλά και µια τάση προς επικό κλίµα. Επισηµαίνονται οι σχέσεις και οι αποκλίσεις του 
πεζού µε τα ποιήµατα «Χάρης» και «Καινούριο τραγούδι». Μια παράξενη γυναικεία 
µορφή στο αφήγηµα συσχετίζεται µε την ηρωίδα ενός πολύ αγαπηµένου κατά την 
Κατοχή αναγνώσµατος, του µυθιστορήµατος του Ρώσου Νικολάι Μπογκντάνοφ Το 

πρώτο κορίτσι, που αναφερόταν στα πρώτα χρόνια της Σοβιετικής Επανάστασης]. 
 
Στις 13.2.2006, ώρα Ελλάδας 9.00, βράδυ, µια γηραιά αλλά ζωηρή φωνή στο τηλέφωνο µου 
συστήθηκε ως «το πρώτο κορίτσι» του Αναγνωστάκη, αυτό που αναφέρεται στο αφήγηµα «Εκείνες τις 
µέρες» και που σωστά αντιλήφθηκα, είπε, ότι σχετιζόταν µε το µυθιστόρηµα του Μπογκντάνοφ. Η 
ταυτότητά της, Ελένη Μουτσουµπάµπα, τώρα Bacanovic, τώρα κάτοικος Νέας Υόρκης, κάποτε 
φοιτήτρια της Ιατρικής, όπως επιβεβαίωσε και ο Αλ. Αργυρίου. 
 
- Αγγέλικα Ψαρρά, «Τα “πρώτα κορίτσια” του ΚΚΕ και οι τύχες τους: έµφυλες πτυχές µιας βολικής 
αποσιώπησης», Η ελληνική νεολαία στον 20ό αιώνα. Πολιτικές διαδροµές, κοινωνικές πρακτικές και 

πολιτιστικές εκφράσεις, επιµ. Β. Καραµανωλάκης κ.ά., Αθήνα (Θεµέλιο) 2010, σ. 433. 
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- Μαρίνα Αρετάκη, «Η ποιητική της σύντοµης φόρµας στο ΥΓ του Μ. Αναγνωστάκη», Ζητήµατα 

νεοελληνικής φιλολογίας: Μετρικά, υφολογικά, κριτικά, µεταφραστικά. Μνήµη Ξενοφώντα Α. Κοκόλη, 
Θεσσαλονίκη 2016, σ. 857, σηµ. 18. 
 
 
 
37. «∆εν το ’ξερα πως ήµουν πλασµένος να ’ρθω µια µέρα πίσω στα σκονισµένα 

µονοπάτια : το ανεκπλήρωτο όνειρο του ταξιδιού και οι αµφισηµίες µιας 
επιστροφής», Θέµατα Λογοτεχνίας, τχ. 30 (χειµώνας 2005), σ. 18-27. 
[Παρακολουθώ το µοτίβο του ταξιδιού στην ποίηση του Αναγνωστάκη, σε σύγκριση 
µε τις τάσεις των οµοτέχνων του την ίδια εποχή. Ο Αναγνωστάκης υπήρξε 
σκεπτικιστής ως προς τη δυνατότητα του «ταξιδιού» (της επανάστασης, της 
απελευθέρωσης, της ευτυχίας), όταν οι οµότεχνοί του διασάλπιζαν τον αποφασιστικό 
απόπλου κατά την περίοδο 1943-1946. Κατά την επόµενη φάση, όπου οι οµότεχνοι 
µιλούσαν, θετικά ή αρνητικά, για «επιστροφή», ο Αναγνωστάκης και πάλι ούτε 
ελεεινολογούσε την επιστροφή ούτε την επεδίωκε· η στάση του φανέρωνε µια 
σκεπτικιστική αµφισηµία.] 
 
 
38. «“Ελληνοµάρες-παλαβοµάρες”: Ζορµπάς: ένας διεθνιστής µέσα στην Κατοχή», 
Πρακτικά του ∆ιεθνούς συνεδρίου Νίκος Καζαντζάκης, το έργο και η πρόσληψή του, 
Ηράκλειο 2006, σ. 151-162. 
[Ο Ζορµπάς φέρει τα ίχνη της εποχής κατά την οποία γράφτηκε: 1941-1943. Είναι ένα 
κεφάτο έργο, που λειτουργεί ως αντιστάθµισµα στις σκληρές συνθήκες της εποχής 
της συγγραφής του. Επίσης είναι ένα έργο µε ανθρωπιστικές και αντιεθνικιστικές 
ιδέες: ο Ζορµπάς αφηγείται πώς «γλίτωσε από την πατρίδα» µετά από µια εµπειρία 
του κατά τους βαλκανικούς πολέµους, ενώ ο αφηγητής (ο «συγγραφέας») περιγράφει 
µε τραγικά χρώµατα τις συνθήκες ζωής στο ηττηµένο Βερολίνο µετά τον Α΄ 
Παγκόσµιο Πόλεµο. Αυτή η ανθρωπιστική µατιά, που εδώ συµβαίνει να εφαρµόζεται 
στους επί Κατοχής κυριάρχους της Ελλάδας, στους Βούλγαρους και στους 
Γερµανούς, ήταν ένα φαινόµενο αρκετά διαδεδοµένο στους Έλληνες λογοτέχνες κατά 
την πρώτη φάση της Κατοχής, πριν τις διεθνείς νίκες των Συµµάχων και πριν 
φουντώσει η Αντίσταση. Στον Ζορµπά όµως υπάρχουν ίχνη και από τη δεύτερη φάση 
της Κατοχής. Πρόκειται για την ιδιαίτερα ευνοϊκή µεταχείριση που επιφυλάσσει ο 
γνωστός για τα όχι πολύ φιλογυνικά του αισθήµατα Καζαντζάκης απέναντι σε 
κάποιες σλάβες γυναίκες. Αυτές εκπροσωπούν κατά τον Ζορµπά την «ελευθερία», 
ενώ και η Σοβιετική Ένωση περιγράφεται ως η χώρα της αφθονίας και µιας 
ευλογηµένης κοινοκτηµοσύνης. Ο «γάµος» ανάµεσα στον Ζορµπά και σε µια Σλάβα 
δείχνει συµβολικά τη συναισθηµατική και ιδεολογική κλίση του συγγραφέα προς την 
ΕΣΣ∆ στο τέλος της Κατοχής.] 
 
- Στ. Αλεξίου, «Τρεις Αλεξίου εναντίον Καζαντζάκη», Αντί, τχ. 911-912 (Ιαν. 2008), σ. 25. 
- Θ. Αγάθος, «Ο Ζορµπάς και ο Βασίλης ο Αρβανίτης, δύο εκδοχές ελληνικότητας σε καιρούς 
δύστηνους» Αντί, τχ. 911-912 (Ιαν. 2008), σ. 36, 37. Και στο Η εποχή του µυθιστορήµατος. Αναγνώσεις 

της πεζογραφίας της γενιάς του ’30, Αθήνα 2014, σ. 148. 
- Αντ. Γλυτζουρής, Πόθοι αετού και φτερά πεταλούδας. Το πρώιµο θεατρικό έργο του Νίκου 

Καζαντζάκη και οι ευρωπαϊκές πρωτοπορίες της εποχής του, Ηράκλειο (ΠΕΚ) 2009. 
 
 
39. «Π. Πρεβελάκης, Ο Κρητικός: η εποχή της ιστορίας και η εποχή της συγγραφής». 
Πρακτικά του Συµποσίου 90 χρόνια από την Ένωση της Κρήτης µε την ελεύθερη 

Ελλάδα, Ρέθυµνο 2007, σ. 223-239. 
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[Ο Κρητικός γράφεται από τα µέσα της γερµανικής κατοχής έως το τέλος του 
εµφυλίου πολέµου και οι συνθήκες µέσα στις οποίες συντίθεται αφήνουν τα ίχνη τους 
στο κείµενο. Άλλωστε το έργο ξεκίνησε ως εξύµνηση των αγώνων ενός λαού ενάντια 
στη σκλαβιά, µε εµφανή και δεδηλωµένη πρόθεση παραλληλισµού της τουρκικής µε 
τη γερµανική κατοχή. Αυτό που δεν προέβλεψε ο συγγραφέας, όταν άρχισε να 
γράφει, ήταν ο εµφύλιος πόλεµος. Αν στον αρχικό του σχεδιασµό Ο Κρητικός θα 
κατέληγε σε µια θριαµβευτική πορεία προς τη δηµοκρατία και προς την ολοκλήρωση 
της «λευτεριάς» µέσω της εµφύλιας σύγκρουσης στο Θέρισο το 1905, κάτι τέτοιο 
ήταν πλέον απρόσφορο όταν κορυφώθηκε ο εµφύλιος στην Ελλάδα του 1946-’49. 
Τότε δεν ήταν δυνατόν να εξυµνηθεί µια πράξη «ανταρσίας», όπως εκείνη του 
Βενιζέλου εναντίον του πρίγκηπος Γεωργίου, µε δεδοµένη την εξελισσόµενη 
«ανταρσία» των αριστερών δυνάµεων. 
Ανάµεσα στο πρώτο τόµο του Κρητικού και στον τρίτο παρατηρούµε ορισµένες 
ενδιαφέρουσες µετατοπίσεις: 
α΄. Ο πρωταγωνιστής Κωσταντής επονοµάζεται «Μαρκαντώνης» από το όνοµα του 
βενετού ευγενούς στον πύργο του οποίου είχε καταφύγει, διωγµένη από τους 
Τούρκους, η οικογένειά του. Αυτό το επώνυµο φανερώνει µια επιθυµία συνεργασίας 
µε τη ∆ύση εναντίον του κοινού εχθρού (Τούρκου ή Γερµανού) και απηχεί το 
φιλοσυµµαχικό πνεύµα στα µέσα της Κατοχής. Ο Κωσταντής όµως στους επόµενους 
τόµους δεν θα πραγµατοποιήσει αυτό που υπόσχεται το όνοµά του, ενώ αντίθετα στο 
έργο θα εκδηλωθεί σαφής αντίθεση προς τις ξένες δυνάµεις, και µάλιστα προς τον 
«Μόσκοβο», ο οποίος γίνεται ο κύριος εχθρός στον γ΄ τόµο. Αυτό προφανώς απηχεί 
την αλλαγή στην αντιµετώπιση των «συµµάχων» µετά τα ∆εκεµβριανά και ειδικά –
ως προς τον «Μόσκοβο»– τη φοβία εναντίον των «Σλαβοκοµµουνιστών» στα τέλη 
της δεκαετίας του ’40. 
β΄. Ο Κωσταντής είναι ένας ιδανικός ήρωας στους πρώτους δύο τόµους, ενώ στον 
τρίτο αποκτά αιφνιδίως (αν και όχι διαρκώς) µια βλάσφηµη και ειρωνική 
συµπεριφορά. Αυτό οφείλεται, σύµφωνα µε την υπόθεσή µου, σε έναν καταµερισµό 
που επιχείρησε ο συγγραφέας προκειµένου να ισορροπήσει την υπερβολική 
προτίµηση προς τον αντάρτη Βενιζέλο: κατάστησε το πρωτοπαλίκαρό του (τον 
Κωσταντή) προβληµατικό, έτσι ώστε να επωµιστεί ο µυθιστορηµατικός ήρωας τις 
αρνητικές όψεις της δράσης του Βενιζέλου, δηλαδή την πλευρά της «αδερφοσφαγής». 
Καθότι η αδελφοκτόνα διαµάχη έπρεπε στα 1949 πλέον να καταδικαστεί. 
γ΄. Ένας εντελώς παράδοξος δεύτερος γάµος του ήρωα δείχνει επίσης τις 
σκοπιµότητες που εξυπηρετεί ο γ΄ τόµος. Ο Κωσταντής χωρίζει από τη γυναίκα του 
και παντρεύεται τη χήρα ενός ενωµοτάρχη που είχε ο ίδιος σκοτώσει. Ο γάµος αυτός 
υποβάλλει την ιδέα της συµφιλίωσης ανάµεσα στις αντιµαχόµενες παρατάξεις, την 
κατάπαυση του εµφύλιου µίσους. 
Συµπέρασµα: οι ιστορικές συνθήκες κατά την εποχή της συγγραφής ώθησαν τον 
Πρεβελάκη από την εξύµνηση του ηρωικού αγώνα εναντίον του εχθρού σε ένα 
βεβιασµένο ροµάντζο συµφιλίωσης µε τον οικείο.] 
 
- Μαρίνα Αρετάκη, «Ήρωες και αγωνίσµατα: η επική διάσταση του ∆έντρου, Νέα Εστία, τχ. 1828 
(2009), σ. 1037, σηµ. 6· σ. 1040, σηµ. 20· σ. 1047, σηµ. 40. 
- Μαρία Αθανασοπούλου, «Θέατρο και µυθιστόρηµα στον Παντελή Πρεβελάκη: διασυνδέσεις και 
αλληλεπιδράσεις», Νέα Εστία, τχ. 1828 (2009), σ. 1056-1057, σηµ. 19· σ. 1058, σηµ. 23. 
- Τµήµα του άρθρου χρησιµοποιήθηκε στο σχολικό η-εγχειρίδιο: http://www.greek-
language.gr/Resources/literature/education/literature_history/search.html?details=109  
- Bart Soethaert, Η στροφή προς το παρ[ελθ]όν. Ορίζοντες του ιστορικού µυθιστορήµατος (1935-1950) 

στην Ελλάδα, Βερολίνο 2016. 
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40. «Ο Κοσµάς Πολίτης και η “Μαρίνα”: από την ειρωνεία στο δράµα», Ο λόγος της 

παρουσίας, τιµητικός τόµος για τον Παν. Μουλλά, Θεσσαλονίκη 2005, σ. 97-103. 
[Η νουβέλα του Κοσµά Πολίτη «Μαρίνα» −ένα παντρεµένο ζευγάρι, ένας εραστής 
που διεκδικεί την κυρία− δηµοσιεύεται σε δυο διαφορετικές εκδοχές. Το 1939 το 
ερωτικό τρίγωνο διαλυόταν προς όφελος του νόµιµου συζύγου και το «ιδανικό» 
(συµβολιζόµενο από µια µάσκα) βυθιζόταν στη θάλασσα, ενώ το 1943 το παράνοµο 
ζευγάρι πνίγεται στη θάλασσα, σε µια ένωση εσαεί µέσα στη φύση. Αλλάζοντας την 
έκβαση του κειµένου, ο συγγραφέας εγκαταλείπει τη µεσοπολεµική εµµονή του πως 
η ζωή απαξιώνει κάθε ιδανικό και προσχωρεί στην ιδέα µιας ροµαντικής ταύτισης 
έστω και στον θάνατο. Το κείµενο όµως έχει πάθει πολλές αβαρίες σε αυτή τη 
µετατροπή. Λεπτοµέρειες της πλοκής δεν δικαιολογούνται πια, ενώ και το όνοµα της 
πρωταγωνίστριας χάνει τον ρόλο-κλειδί που είχε στο αρχικό κείµενο: η «Ρέα» της α΄ 
δηµοσίευσης σήµαινε τη Γη-ρίζωµα-συνήθεια, έναντι του ιδανικού της θάλασσας-
ελευθερίας που συµβόλιζε η µάσκα femina marina. Πιθανολογώ πως η αναθεώρηση 
σχετίζεται µε τον θάνατο της κόρης τού συγγραφέα το 1942 και µε τη συνολικότερη 
µεταστροφή του, κατά τη διάρκεια της Κατοχής, προς µια πιο θετική αντιµετώπιση 
της ζωής.] 
 
Αλέξης Πολίτης, «Μια πρώτη προσέγγιση των εκδόσεων Γλάρος στα χρόνια της Κατοχής. Οι επιλογές 
στη νεοελληνική λογοτεχνία», La letteratura neogreca del XX secolo. Un caso europeo. Atti del 
convegno internazionale di Studi neogreci in onore di Paola Maria Minucci, Ρώµη (La Sapienza) 2020, 
επιµ. Francesca Zaccone, Paschalis Efthymiou, Christos Bintoudis, σ. 385, σηµ. 11 
 
 
41. «Βικτωρία Θεοδώρου, Ένα σπίτι κοντά στη θάλασσα: στο µεταίχµιο ελευθερίας 
και δέσµευσης», Μανδραγόρας, τχ. 34 (αφιέρωµα στη Βικτωρία Θεοδώρου), Οκτ. 
2005, σ. 108-112. 
[Αναλύεται η γραµµένη το 1984-1985 νουβέλα Γαµήλιο δώρο, ένα ιδιότυπο 
Bildungsroman και αφήγηµα µαθητείας στην τέχνη. Η ηρωίδα, µια γυναίκα που 
κλεισµένη σε στενόχωρο σπίτι ανέτρεφε παιδιά, αποφασίζει να γίνει καλλιτέχνης. 
Την απόφαση την παίρνει µε δυσκολία και σε γεροντική ηλικία, κάτι που απεικονίζει 
εύγλωττα τις δυσκολίες των γυναικών της γενιάς του Β΄ Παγκοσµίου πολέµου να 
αποδεχθούν τον καλλιτεχνικό προορισµό. Εντοπίζω τα διλήµµατα και τις 
ταλαντεύσεις της συγγραφέως ανάµεσα στην ελευθερία και τη δέσµευση ή, 
συµβολικά, ανάµεσα στο ταξίδι και στο ρίζωµα. Είναι χαρακτηριστικό πως η 
συγγραφέας προκρίνει µεν το «ταξίδι», αλλά βάζει την ηρωίδα της να «φύγει», απλώς 
για να κατοικήσει σε σπιτάκι δίπλα στη θάλασσα. Επίσης η καλλιτεχνική 
δραστηριότητα που επιλέγεται γι’ αυτήν είναι εκείνη της υφάντρας, ρόλος µάλλον 
παραδοσιακός και στατικός. Η συγγραφέας είχε αναµιχθεί στο αριστερό κίνηµα κατά 
την Απελευθέρωση και τον εµφύλιο, και τα σύµβολά της κατάγονται από εκείνη την 
εποχή, αν και η σχέση της µε τον λόγο της αριστεράς είναι σε µεγάλο βαθµό κριτική.] 
 
 
42. Εισαγωγή στο Πένθιµο εµβατήριο του Σωτήρη Πατατζή, Αθήνα 2005, σ. 9-20. 
[Προϊόν της απογοήτευσης και του θυµού εναντίον του κοµµουνιστικού κόµµατος 
και των µηχανισµών του από έναν πρώην στρατευµένο στην υπόθεση της αριστεράς, 
το έργο αυτό, που εκδίδεται το 1978, θυµίζει εν πολλοίς το Κιβώτιο του Αλεξάνδρου. 
Υπερβαίνοντας όπως και το Κιβώτιο το ρεαλιστικό πλαίσιο, είναι κατά τι πιο 
εξωστρεφές, πιο ρητό στην καταγγελία των µηχανισµών που οδηγούν τους 
ανθρώπους στην τυφλή υπακοή και στην αλληλοεξόντωση. Η οργή του Πατατζή 
κάποτε εξισορροπείται αισθητικά (π.χ. στη µορφή ενός αµφίσηµου πολιτικού 
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αρχηγού), άλλοτε όµως εκδηλώνεται µε µια αδικαίωτη αισθητικά βιαιότητα: ένας 
φόνος που διαπράττεται από κάποιον θετικό ήρωα και δικαιώνεται από τον 
συγγραφέα πολύ δύσκολα µπορεί να γίνει αποδεκτός από τον σηµερινό τουλάχιστον 
αναγνώστη. Παρά την οργή του όµως προς το Κοµµουνιστικό Κόµµα, όταν έρχεται η 
ώρα να σκιαγραφήσει ο συγγραφέας την ουτοπία του, την ιδανική κοινωνία όπως τη 
φαντάζεται, επανέρχεται στο πρότυπο κοινοκτηµοσύνης της αταξικής κοινωνίας.] 
 
- ∆ηµ. Γκιώνης, «Ένας αδικηµένος της λογοτεχνίας», Ελευθεροτυπία, 24-25.3.2006, σ. 35. 
- Βενετία Αποστολίδου, Τραύµα και µνήµη. Η πεζογραφία των πολιτικών προσφύγων, Αθήνα 2010, σ. 
151. 
- Β. Χατζηβασιλείου, H κίνηση του εκκρεµούς. Άτοµο και κοινωνία στη νεότερη ελληνική πεζογραφία: 

1974-2010, Αθήνα 2018, σ. 69, σηµ. 128. 
 
 
43. «Κατασκευάζοντας την έµπνευση», Νέα Εστία, τχ. 1784 (∆εκ. 2005), σ. 906-919.  
[Αισθητική αποτίµηση του όλου µυθιστορηµατικού έργου του Γιώργου Θεοτοκά. 
Επισηµαίνονται οι σχέσεις των δοκιµίων του µε τα εκάστοτε µυθιστορήµατα. 
Καταδεικνύεται η εγκεφαλικότητα του συγγραφέα (άποψη και άλλων κριτικών), 
µολονότι ο ίδιος πρόβαλλε συστηµατικά στο έργο του το µοντέλο του εµπνευσµένου 
ποιητή. Το ∆αιµόνιο και οι Καµπάνες, εφαρµογές θεωρητικών ιδεών σε συνθήκες 
εργαστηρίου, αποτελούν το αποκορύφωµα των άψυχων κατασκευασµένων έργων. 
Επισηµαίνω την προβληµατική αισθητικά τάση τού Θεοτοκά προς το ακραίο –
θάνατοι, µεγάλα πάθη, καταστροφές–, που τιθασεύεται κάπως στα πιο 
αυτοβιογραφικά κείµενα, όπως στον Λεωνή. Οι Ασθενείς και οδοιπόροι, 1964, 
συνιστούν τοµή στην πεζογραφία του Θεοτοκά, καθώς ο συγγραφέας δοκιµάζει να 
διεισδύσει βαθύτερα στην ανθρώπινη προσωπικότητα. Κατά τρόπο χαρακτηριστικό η 
προσωπικότητα αυτή είναι µια γυναίκα ηρωίδα (οι γυναίκες υποτίθεται ότι διαθέτουν 
µεγαλύτερη εσωτερικότητα), ενώ δεν είναι τυχαίο και το γεγονός ότι την ίδια εποχή ο 
συγγραφέας έλκεται από τη θρησκεία. Επίσης η καινούργια ανεκτικότητα που νιώθει 
απέναντι στους κοµµουνιστές τον καθιστά ικανό να διακρίνει τη δραµατική όψη των 
πραγµάτων. Για πρώτη φορά παραδέχεται άλλωστε τη σκοπιµότητα της 
στρατευµένης τέχνης, που έως τότε κατηγορηµατικά αρνιόταν. Πάντως, όσο κι αν 
δοκίµασε να προσεγγίσει το εσωτερικό βάθος του ανθρώπου, η αντινοµία στις 
Καµπάνες ανάµεσα στον αλλόφρονα ήρωα και στην ορθολογική του πρωτοπρόσωπη 
αφήγηση δείχνει ότι ο Θεοτοκάς ποτέ δεν µπόρεσε να υπερβεί την ορθολογική του 
συγκρότηση, ακόµα κι όταν ενδιαφέρθηκε για τη θρησκεία και για τις µυστικιστικές 
εµπειρίες.] 
 
- Μάρκος Καρασαρίνης, «Η Αργώ µετά το λυκόφως της Μεταπολίτευσης», The Books’ Journal, τχ. 75 
(2017), σ. 51, σηµ. 5.  
- Βασίλης Α. Μπογιατζής, Μετέωρος µοντερνισµός. Τεχνολογία, ιδεολογία της επιστήµης και πολιτική 
στην Ελλάδα του µεσοπολέµου (1922-1940), Αθήνα 2012, σ. 359 (σηµ. 746), 370 (σηµ. 777), 381 (σηµ. 
817). 
 
44. «“Έχω κι εγώ ένα Ρέθυµνο µικρό, εκατό χρόνια που το στερούµαι”: µια 
συνοµιλία του Πρεβελάκη µε τη Μέλπω Αξιώτη», Θέµατα Λογοτεχνίας, τχ. 33 (2006), 
σ. 65-73. 
[Παρακολουθώ (και δηµοσιεύω εν µέρει) την αλληλογραφία ανάµεσα στον 
Πρεβελάκη και στη Μέλπω Αξιώτη γύρω από τη δηµοσίευση ενός διηγήµατος του 
πρώτου στην ανθολογία Antigone lebt (Αν. Βερολίνο 1961), καθώς και την 
προσπάθεια εκ µέρους της Αξιώτη να µεταφραστεί το Χρονικό µιας πολιτείας στα 
γερµανικά. Οι αριστεροί της υπερορίας εκτιµούσαν τον Πρεβελάκη για το λαϊκό ύφος 
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του και για την προσεκτική του στάση στα πολιτικά. Η ίδια η Αξιώτη επηρεάζεται 
από το Χρονικό, όταν συγγράφει το Σπίτι µου, τη δική της εκδοχή για τον γενέθλιο 
τόπο. Η αριστερή του οπτική βέβαια διαφοροποιεί το έργο (η Αξιώτη θέλει το νησί 
της αντιιµπεριαλιστική ευτοπία), ενώ η αντισυµβατική στάση της συγγραφέως δρα 
ενίοτε στην κατεύθυνση µιας σκανδαλιάρικης ανατροπής του προτύπου.] 
 
Ειρήνη Γεργατσούλη, «Η ανέκδοτη αλληλογραφία της Μέλπως Αξιώτη µε τον Παντελή Πρεβελάκη», 
Κονδυλοφόρος, τχ. 7 (2008), σ. 149, 150. 
 
 
45. «Ο χαµσουνικός πυρετός και οι υποτροπές του», Ο ελληνικός κόσµος ανάµεσα 

στην εποχή του ∆ιαφωτισµού και στον 20ό αιώνα, επιµ. Κ. Α. ∆ηµάδης, Β΄, Αθήνα 
2007, σ. 445-457. https://www.eens.org/eens-congress-
access/?main__page=1&main__lang=de&eensCongress_cmd=showPaper&eensCong
ress_id=163  
[Εξετάζεται το εύρος της επιρροής του Κνουτ Χάµσουν στην Ελλάδα από τις αρχές 
του 20ού αιώνα έως τη δεκαετία του 1960. Ανασκευάζεται µια µονοµέρεια στην 
κριτική και επιστηµονική πρόσληψη του Χάµσουν: τονίστηκε υπερβολικά ο 
«αλητισµός» του, ο ανθρώπινος τύπος του «αλήτη» που υποτίθεται ότι προβάλλει στο 
έργο του ο νορβηγός συγγραφέας. Η άποψή µου είναι ότι στον ελληνικό µεσοπόλεµο, 
για λόγους ιδεολογικούς ή/και εµπορικούς, κριτικοί και µεταφραστές µετέτρεψαν τον 
«περιπλανώµενο» και φυσιολάτρη ήρωα του Χάµσουν σε χαρακτηριζόµενο από 
τάσεις κοινωνικής αµφισβήτησης «αλήτη». Η συζήτηση για τον «αλητισµό» ωστόσο 
απορρόφησε το κατεξοχήν χαρακτηριστικό του συγγραφέα, τον ερωτισµό.  
Εξετάζω επίσης την επιρροή του νορβηγού νοµπελίστα σε ερωτικά αφηγήµατα του 
µεσοπολέµου (από τους Κοσµά Πολίτη, Σκαρίµπα, Λουντέµη, Λουκή Ακρίτα, Θέµο 
Κορνάρο, Αντώνη Βουσβούνη, Στρατή ∆ούκα, Γιάννη Σφακιανάκη, Νίκο Χάγερ-
Μπουφίδη, Νίκο Σαράβα, Θαλή Νάρη), αναδεικνύοντας ορισµένες χαρακτηριστικές 
«αποκλίσεις» των ελλήνων οµοτέχνων από το πρότυπό τους. 1. Οι Έλληνες τονίζουν 
περισσότερο από τον Χάµσουν την κοινωνική απόσταση ανάµεσα στους ήρωες (στο 
ερωτευµένο ζευγάρι), άρα είναι πιο πολιτικοί· 2. δεν αφήνουν τους άντρες ήρωές τους 
στην ερωτική απελπισία, αλλά φροντίζουν να τους τακτοποιήσουν µε µιαν άλλη 
σχέση, άρα είναι πιο ναρκισσιστικοί· και 3. παρουσιάζουν περιπτώσεις ευτυχούς 
έκβασης της σχέσης ανάµεσα στο ζευγάρι, εκεί που ο Χάµσουν οδηγεί συστηµατικά 
τις σχέσεις στην καταστροφή. Συµπέρασµα: ο γάµος δεν δείχνει τη σκοτεινή πλευρά 
του σε µια λογοτεχνία και µια κοινωνία που µεριµνά ακόµα για την κοινωνική 
ανέλιξη.] 
 
- Αθηνά Βογιατζόγλου, Γιώργος Κοτζιούλας. Λόγιος, «χωριάτης», αριστερός. Μια φιλολογική 

βιογραφία, Αλεξάνδρεια 2013. 
- Αντ. Καρτσάκης, Το λογοτεχνικό Ηράκλειο του µεσοπολέµου, Ηράκλειο 2013. 
- Βούλα Ποσάντζη, Ποιητικές φωνές του έξω ελληνισµού, Αθήνα 2015. 
- Κ. Γ. Κασίνης, «Ο ελληνικός Hamsun», Λογοτεχνικές διαδροµές: ιστορία – θεωρία – κριτική. Μνήµη 

Βαγγέλη Αθανασόπουλου, επιµ. Θ. Αγάθος, Χριστίνα Ντουνιά, Άννα Τζούµα, Αθήνα (Καστανιώτης) 
2016, σ. 231 (σηµ. 39), 234 (σηµ. 63 και 65), σ. 235 (σηµ. 72). 
- Σωκρ. Νιάρος, Ο θεσµός των λογοτεχνικών βραβείων στην Ελλάδα (1910-1942), διδ. διατριβή, 
Ιωάννινα 2016-2017, σ. 435, σηµ. 72. 
- Όλγα Μπεζαντάκου, Εισαγωγή στο Κατάδικος του κ. Θεοτόκη, Αθήνα 2022, σ. 47, σηµ. 52. 
 
 
46. «Ο Καζαντζάκης και οι Πηνελόπες», Πόρφυρας, τχ. 123 (Απρ.-Ιουν. 2007), σ. 89-
96. 
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[Η Πηνελόπη, στις τρεις εκδοχές της στο έργο του Κρήτα συγγραφέα (1908, 1922, 
1938), συνιστά ένα παράδειγµα του καζαντζακικού δυϊσµού: ο άντρας είναι 
πλασµένος για µια ισόθεη ή αντίθεη ελευθερία, ενώ η γυναίκα είναι υποταγµένη στη 
δουλεία της σάρκας. Ο Καζαντζάκης κακοµεταχειρίζεται την Πηνελόπη ολοένα και 
πιο βίαια, αν και στο τελευταίο από τα τρία έργα, την Οδύσσεια, φαινοµενικά (στο 
επίπεδο των «λογοτυπικών» επιθέτων που της αποδίδει) ο αφηγητής επιδεικνύει 
κάποια συµπάθεια· στην πράξη όµως την βάζει να συγκατανεύει στον φόνο του άντρα 
της, κάτι εξόχως επιβαρυντικό βεβαίως για την ηρωίδα. Ο συγγραφέας, επίσης, την 
παρουσιάζει «άλαλη» σε µια εποχή κατά την οποία στην κοινωνία οι γυναίκες είχαν 
αρχίσει, ακριβώς, να αποκτούν λόγο. Ίσως πρόκειται για µια σπασµωδική αντίδραση 
ανδρικού φόβου µπροστά στη γυναικεία χειραφέτηση.] 
 
Kazantzakis y las Penélopes: ισπανική µετάφραση, στο περιοδικό του Πανεπιστηµίου της Χιλής 
Byzantion. Nea Hellas, τχ. 26 (2007), σ. 193-202. 
 
 
47. «Παίζοντας µε σουρντίνα στον µεσοπόλεµο. Ο Χάµσουν και οι αντιφωνητές του: 
Βουσβούνης, Στρατής ∆ούκας, Σκαρίµπας», «Χαµηλές φωνές» στη λογοτεχνία, Αθήνα 
(Εταιρεία Σπουδών) 2009, σ. 99-115.  
[Υποστηρίζω πως η χαµηλή φωνή δεν είναι ένα χαρακτηριστικό που προσιδιάζει 
στην ελληνική λογοτεχνία, εµφανίζεται όµως µε κάποια επιµονή σε περιόδους ήττας 
(1897, 1922, 1941). Στον µεσοπόλεµο οι έλληνες συγγραφείς δεξιώνονται τον 
χαµηλόφωνο Χάµσουν και µάλιστα ένα από τα πιο χαµηλόφωνα έργα του Νορβηγού, 
το Ένας αλήτης παίζει µε σουρντίνα, ανεβάζοντας σαφώς τους τόνους. Στα αφηγήµατά 
τους που εκκινούν από το συγκεκριµένο µυθιστόρηµα, ο µεν Βουσβούνης επιδεικνύει 
έναν µάλλον υψηλόφωνο ναρκισσισµό, ο ∆ούκας διολισθαίνει από τον φυσιολατρικό 
πανθεϊσµό του Χάµσουν προς µια ελληνοπρεπή πατριδολατρία, ενώ ο Σκαρίµπας 
µετατρέπει τον πλέον χαµηλόφωνο έρωτα της λογοτεχνίας, τον χαµσουνικό, σε µια 
ιστορία κοσµικής αντινοµίας: το Θείο τραγί του παρουσιάζει στη θέση του 
συµβιβαστικού, καλοπροαίρετου ήρωα του Χάµσουν, τον ίδιο τον ∆ιάβολο (που 
υπονοείται µε χαριτωµένες νύξεις), σε µια έξαλλη συµπεριφορά ενάντια στα αφεντικά 
και στον Θεό.] 
 
Π. Ευθυµίου, «Μια παράδοξη συνάντηση στα χρόνια του µεσοπολέµου: Σκαρίµπας και Αϊνστάιν», Η 

νεοελληνική λογοτεχνία στον µεσοπόλεµο. Ιστορική και φιλολογική προσέγγιση, επιµ. Αθ. Φωτόπουλος, 
Πύργος Ηλείας 2012, σ. 192, σηµ. 15 
 
48. «Από τον Βαλεντίνο στον Υάκινθο και πάρα πέρα: εφευρίσκοντας τη θρησκεία 
του έρωτα», Η κυριακάτικη Αυγή [Ενθέµατα], 1.7.2007, σ. 30-31. (Έχει αναρτηθεί και 
στο foitorio.blogspot.com). 
[Η ανακοίνωση αυτή ανήκει στον χώρο της ιστορίας των νοοτροπιών. Πρόκειται για 
ένα µελέτηµα που αφορά την ιστορία της καθιέρωσης «αγίων του έρωτα» στην 
Ελλάδα, κατ’ αντιστοιχία µε τον Άγιο Βαλεντίνο της ∆ύσης. Πρώτος εφευρέθηκε ο 
Υάκινθος, το 1998, στην Κρήτη, αµάλγαµα µε υλικά παρµένα από την αρχαία 
µυθολογία (προελληνική και ελληνική) και από το χριστιανικό µαρτυρολόγιο. Στο 
µίγµα αυτό, αν ο αρχαίος µυθολογικός Υάκινθος είχε µια ορισµένη σχέση µε τον 
έρωτα (τον αποκλίνοντα έστω), ο χριστιανός Υάκινθος ήταν, φαίνεται, απλώς ένας 
µάρτυρας της πίστης. Σταδιακά πάντως ο «άγιος» αυτός ηθικοποιήθηκε, ώστε το 
2005 να παρουσιάζεται πλέον ως εκείνος που υπερασπίζεται «την πίστη στη µάνα, 
στην πατρίδα, στο φίλο, στη φίλη». Η δεύτερη απόπειρα πολιτογράφησης έλληνα 
αγίου του έρωτα έγινε περί το 2000, από τον αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, που 
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δοκίµασε να χτυπήσει τον Βαλεντίνο στον ίδιο του τον µήνα: 13 Φεβρουαρίου. Τότε 
συνέβη να τιµάται ένα ζευγάρι αγίων, ο Ακύλας κι η Πρίσκιλλα, Ιουδαίοι σύζυγοι, 
σκηνοποιοί το επάγγελµα, που µυήθηκαν στον χριστιανισµό από τον Απόστολο 
Παύλο, ο οποίος και τους αναφέρει µε ευγνωµοσύνη για την πολύτιµη συνεργασία 
τους. Αφού εξελληνίστηκαν, οι άγιοι αυτοί προβλήθηκαν ως «άγιοι του έρωτα», αλλά 
ως µοναδικό κριτήριο γι’ αυτή τους την ιδιότητα προβλήθηκε το ότι έδειξαν 
«ανιδιοτελή αγάπη» απέναντι στον Απόστολο Παύλο. Το άρθρο τελειώνει µε σκέψεις 
για την καινούργια θρησκευτικότητα στην αυγή του 21ου αιώνα.] 
 
 
49. «∆ηµήτριος Βικέλας ο ορθολογιστής», Πρακτικά συνεδρίου «Ο ∆ηµήτριος 
Βικέλας και η Βικελαία ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου (1908-2008)», 
Παλίµψηστον, τχ. 23 (2008), σ. 103-112.  
[Τα διηγήµατα του Βικέλα, τα γεµάτα χριστιανική αλληλεγγύη, είναι εντούτοις δίχως 
Θεό. Παρόλο που συχνά πρωταγωνιστούν σε αυτά κάποιοι ιερωµένοι, η έννοια του 
Θεού απουσιάζει σχεδόν εξολοκλήρου: ο ιερέας στον «Λυσσασµένο» επιµένει να 
µεταφερθεί ο λυσσασµένος νέος στο νοσοκοµείο, χωρίς κανένας λόγος να γίνεται 
περί Θεού, ενώ ο παπά Νάρκισσος στο οµώνυµο διήγηµα καταπολεµά τον φόβο του 
για τον θάνατο όχι µε τη βοήθεια του Υψίστου αλλά χάρη στο παράδειγµα ενός 
συνανθρώπου του. Σε ορισµένα διηγήµατα πάλι συναντάµε νύξεις αθεΐας: ο Φίλιππος 
Μάρθας καταγράφει τις σκέψεις του στο χαρτί, επειδή, όπως λέει, δεν µπορεί να 
αλαφρώσει µέσω της εξοµολόγησης· και ο γέρο βαρκάρης στον «Συµπέθερο» 
αναθεµατίζει τις παλιές εποχές, όταν «ο φόβος του Θεού και των γονέων» οδηγούσε 
στην καταστροφή ανθρώπινες ζωές. Αν αυτά είναι όσα αφήνονται να εννοηθούν –διά 
της απουσίας− στα διηγήµατα, στο εθνωφελές αφήγηµα Λουκής Λάρας, ωστόσο, ο 
Θεός είναι παρών, ιδίως στην κατακλείδα του κειµένου. Οι ορθολογικές ιδέες 
µπορούν να συζητιούνται ανάµεσα στους «σκεπτοµένους ανθρώπους», γράφει ο 
Βικέλας στις σηµειώσεις του, όχι όµως και να διαδίδονται «εις τας ταπεινοτέρας 
κλάσεις της κοινωνίας». Γιατί η Πίστη είναι αναγκαία για «την πολιτικήν ύπαρξιν και 
το εθνικόν µέλλον του Γένους ηµών».] 
 
 
50. «Καλλιτέχνες στα νησιά της ελληνικής λογοτεχνίας», Αριάδνη, τχ. 14 (2008 = 
2009), σ. 203-211. 
(Πιθανή δηµοσίευση και στα Πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου Νησιωτισµός-

νησιωτοσύνη. Ένα σύνθετο αρχετυπικό µόρφωµα.) 
[Ανάλυση δύο αφηγηµάτων «ποιητικής», που παρουσιάζουν καλλιτέχνες µέσα σε ένα 
νησιωτικό σκηνικό. Το πρώτο, το «Για ’να ζευγάρι ρόδα» του Στρατή Τσίρκα, 
γραµµένο στον εµφύλιο πόλεµο (1947), δείχνει την αδυναµία του καλλιτέχνη να 
παράγει τέχνη µέσα στις συνθήκες της εθελούσια αποµόνωσής του πάνω σε ένα νησί. 
Ο αριστερός πεζογράφος δηλώνει έτσι την αντίθεσή του προς την τέχνη του 
«ελεφάντινου πύργου», που εδώ την εκπροσωπεί το νησί. Σε αντίθεση µε αυτόν, η 
Γαλάτεια Σαράντη, που ανήκει στην αντίπαλη πολιτική παράταξη, επιχειρεί στη 
δεκαετία του 1950 να παρουσιάσει το νησί ως ιδανικό τόπο δηµιουργίας. Ωστόσο στο 
διήγηµά της «Ελληνικό νησί» υποκρύπτεται ο φόβος της αποµόνωσης, που τείνει να 
αναιρέσει την ιδεολογική αφετηρία υπέρ µιας «άδολης» τέχνης. Η µεταπολεµική 
δεξιά στην Ελλάδα δεν κατόρθωσε να αρθρώσει έναν απαντητικό λόγο προς την 
αριστερά, στον τοµέα τουλάχιστον της τέχνης. Στα τέλη του 20ού αιώνα πάντως, όταν 
αιφνιδίως πληθαίνουν στην ελληνική λογοτεχνία οι καλλιτέχνες πάνω σε νησί, οι 
συγγραφείς δεν ενδιαφέρονται πλέον για τη διαµάχη ανάµεσα στην καθαρή και στη 
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στρατευµένη τέχνη, αλλά επιδίδονται απλώς στην ηθογράφηση ενός κοινωνικού 
στρώµατος (των καλλιτεχνών) που έχει πλέον κερδίσει την αυτονοµία του. Το νησί 
από τόπος µιας αρνητικής ή θετική αποµόνωσης γίνεται τώρα ο τόπος µιας 
ευφρόσυνης αυτονοµίας.] 
 
 
51. «Ο µυστικός Τερζάκης. Θεολογικές αγωνίες και σκοπιµότητες», Πολυφωνία. 

Φιλολογικά µελετήµατα αφιερωµένα στον Σ. Ν. Φιλιππίδη, Ηράκλειο (ΠΕΚ) 2009, σ. 
263-278. 
[Η ιστορία των Ναϊτών ιπποτών που παρεµβάλλει ο Τερζάκης στο µυθιστόρηµά του 
∆ίχως Θεό, 1950, υποδηλώνει τον προβληµατισµό του γύρω από το ζήτηµα του 
Κακού στον κόσµο: αν ο κόσµος δεν είναι καλός, πλασµένος από έναν αγαθό 
∆ηµιουργό, αλλά κακός, τότε ορθό είναι να πάψει να υπάρχει, κάτι προς το οποίο 
συµβάλλουν οι άνθρωποι µέσω της αναστολής της τεκνοποιίας. Οι Ναΐτες ανήκουν 
στην οµάδα των Γνωστικών, µε την οποία θεωρώ ότι εκδηλώνει ιδεολογική συγγένεια 
και ο Τερζάκης. Το 1932 είχε ήδη υποστηρίξει µυθιστορηµατικά µε την Παρακµή των 

Σκληρών την αποχή από τη σεξουαλικότητα και την απάρνηση της ύλης. Το 1950 
όµως είναι διχασµένος: από τη µία υποστηρίζει την ορθότητα της θεωρίας των 
Ναϊτών, ενώ από την άλλη παρουσιάζει θετικά µια γυναίκα ηρωίδα που διαρκώς 
γεννά. Η εξήγησή µου είναι πολιτική: στο τέλος του εµφυλίου ο Τερζάκης επιθυµεί 
να ενισχύσει την παρούσα κοινωνική και πολιτική κατάσταση· έτσι υποστέλλει 
συνειδητά το γνωστικό του πιστεύω και υιοθετεί εν µέρει τουλάχιστον ορθόδοξες 
χριστιανικές αντιλήψεις (υπογράφοντας και µια σχετική διακήρυξη). Ο 
Χριστιανισµός και η κατάφαση προς τον κόσµο υπαγορεύει την κατάφαση προς τις 
γεννήσεις, ενώ ο αρνησίκοσµος Γνωστικισµός την αναστολή τους. Ορισµένα 
επιφυλλιδογραφικά κείµενα που ο Τερζάκης γράφει αργότερα δείχνουν την πλήρη 
θεωρητική κατάρτισή του γύρω από το θέµα του Γνωστικισµού, ενώ η νεανική του 
συµµετοχή σε τεκτονική στοά (την πληροφορία µού την έδωσε ο γιος του) 
υποδεικνύει ποια υπήρξε η καταγωγή των θέσεών του και του ενδιαφέροντός του για 
τους Ναΐτες, που θεωρούνται πρόγονοι των τεκτόνων. 
 
- ∆. Τζιόβας, Ο µύθος της γενιάς του Τριάντα, Αθήνα 2011, σ. 359, σηµ. 86.  
- Θ. Αγάθος, Ο Άγγελος Τερζάκης και ο κινηµατογράφος, Αθήνα 2020, σ. 262, σηµ. 50. 
- Γεωργία Μπούµπα, Η δόµηση της µικροαστικής ταυτότητας σε νεοελληνικά πεζογραφικά κείµενα από 

το 1949 έως το 1981, δ.δ., ΑΠΘ 2022, σ. 52-53, σηµ. 129. 
 
 
52. «Ο Καραγάτσης και οι θεολογικές του χίµαιρες», Πρακτικά συνεδρίου Μ. 

Καραγάτσης: Ιδεολογία και Ποιητική, Αθήνα (Μουσείο Μπενάκη) 2010, σ. 145-155. 
[Η Μεγάλη Χίµαιρα του 1953, επανεπεξεργασία της αρχικής νουβέλας «Χίµαιρα» του 
1936, έχει εµπλουτιστεί µε άφθονες διακειµενικές αναφορές, που επιχειρούν να 
προσδώσουν λογοτεχνικό αλλά και συµβολικό βάθος στο έργο: η ηρωίδα 
παραβάλλεται µε τη Μήδεια, ένας ιερέας µε τον Ορφέα κλπ. Ο ρεαλιστής και 
ορθολογιστής συγγραφέας της δεκαετίας του 1930, στα µεταπολεµικά χρόνια τείνει 
να µεταµορφωθεί σε συµβολιστή µε ροπές προς τον µυστικισµό, ακολουθώντας τα 
ίχνη του Βενέζη και του Κοσµά Πολίτη. Η µεταµόρφωση αυτή, πέρα από αναζήτηση 
της καλλιτεχνικής καταξίωσης  εκ µέρους του (κάτι που το πέτυχε), σχετίζεται και µε 
ροπές και ανάγκες του µεταπολεµικού κόσµου, ο οποίος δεν ικανοποιείται πλέον µε 
τον προπολεµικό ορθολογισµό. Χαρακτηριστικό είναι ότι ένα από τα βασικά θέµατα 
που απασχολούν τώρα τον συγγραφέα είναι η θρησκεία, παντελώς απούσα στην α΄ 
εκδοχή του έργου. Ο Καραγάτσης, αν και άθεος ο ίδιος, φαίνεται να αναζητά (για 
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τους πολλούς;) έναν δρόµο θρησκευτικότητας, µακριά από την «ορθολογική άρνηση» 
του ∆αρβίνου και του Μαρξ, αλλά και διάφορο από τη νεοελληνική Ορθοδοξία, την 
οποία κρίνει ως επιρρεπή στην ειδωλολατρία. Η επιβλητική παρουσίαση της 
Καθολικής εκκλησίας στο έργο (ένας διεισδυτικός καθολικός ιερωµένος υποδεικνύει 
τον σωστό δρόµο στην ηρωίδα) δείχνει ίσως και κάτι ακόµα: ότι ο συγγραφέας 
αναζητά έναν ισχυρό, καθοδηγητικό των συνειδήσεων θεσµό, πιθανώς ως αντίπαλο 
δέος στον µαρξιστικό υλισµό, που είχε ασκήσει αρκετά σηµαντική επιρροή κατά τα 
προηγούµενα ταραγµένα χρόνια.] 
 
- Επιτοµή του κειµένου δηµοσιεύτηκε στην Ελευθεροτυπία (Βιβλιοθήκη), τχ. 509 (27.6.2008), σ. 20-
21. 
- ∆. Τζιόβας, Ο µύθος της γενιάς του Τριάντα, Αθήνα 2011, σ. 359, σηµ. 86. 
 
 
53. «Άγγελος Τερζάκης, Ταξίδι µε τον Έσπερο. Μύθος της Πτώσης ή ιστορία µιας 
αλλοτρίωσης;», Νέα Εστία, τχ. 1830 (Φεβρ. 2010), σ. 298-319. 
[Η τρέχουσα έκδοση του µυθιστορήµατος του Τερζάκη πάσχει από ένα παράδοξο 
ανακόλουθο: προαναγγέλλεται κάποια καταστροφή εάν ο νεαρός ήρωας κοιµηθεί 
«κάτω απ’ τον ίσκιο της συκιάς», αλλά, ενώ αυτό συµβαίνει, το έργο λήγει µε την 
απλή ενηλικίωση των εφήβων ηρώων. Το παράδοξο λύνεται µε τη γνώση της α΄ 
έκδοσης, 1946, όπου πράγµατι ο ένας από τους δύο νεαρούς ήρωες αυτοκτονούσε. 
Στο άρθρο αυτό α΄ γίνεται η σύγκριση των εκδόσεων που διαφωτίζει ως προς την 
αρχική σύλληψη του συγγραφέα, β΄ διευκρινίζονται τα σύµβολα του κειµένου 
(σταυρός, πέτρα, δάσος, δρόµος κλπ) και γ΄ επιχειρείται µια εξήγηση για την 
αναθεώρηση.  
Ο πρωταγωνιστής Γλαύκος παραβάλλεται µε το αστέρι Βέγας, που δηλώνει τον αετό 
που πέφτει. Πράγµατι ο ήρωας «πέφτει» στο αµάρτηµα του σεξ, επαναλαµβάνοντας 
το προπατορικό αµάρτηµα. Σώζεται όµως, καθώς µέσα από τη «θυσία» του φίλου του 
–ο οποίος αυτοκτονεί− συνειδητοποιεί ότι οφείλει να θέσει τέλος στο «ταξίδι µε τον 
Έσπερο», δηλαδή µε την εωσφορική ∆ανάη-γη-σάρκα-Εύα (και ∆αναΐδα). Ο φίλος 
που αυτοκτονεί, από τη µεριά του, είναι ένα ιδιόρρυθµο µίγµα Εωσφόρου και Ιησού, 
που παραπέµπει στην ηρωοποίηση του Εκπεσόντος από τον ροµαντισµό και βέβαια 
από τον Γνωστικισµό. Ο Τερζάκης ωστόσο «ξαναπλάθει» το µυθιστόρηµά του το 
1966-1967, αφαιρώντας τη βαριά αποστροφή προς το σεξ, καθώς και την 
καταστροφική έκβαση. Πιθανώς αποβλέπει πλέον σε ευρύτερο και µάλιστα εφηβικό 
κοινό. Το έργο γίνεται τώρα, από µύθος της Πτώσης, ελεγεία για τη χαµένη εφηβεία, 
εφόσον οι ήρωες δείχνονται, στο καινούργιο τέλος, προσαρµοσµένοι στον συµβατικό 
κόσµο των ενηλίκων. Μια επίσκεψη στο αρχείο Τερζάκη, στη Γεννάδειο βιβλιοθήκη, 
απέδωσε και την πληροφορία ότι ο συγγραφέας σχεδίαζε να µεταφέρει το έργο του 
στον κινηµατογράφο, απόπειρα από την οποία έµεινε µονάχα το σενάριο.] 
 
- ∆. Τζιόβας, Ο µύθος της γενιάς του Τριάντα, Αθήνα 2011, σ. 359, σηµ. 86.  
- Θ. Αγάθος, Ο Άγγελος Τερζάκης και ο κινηµατογράφος, Αθήνα 2020, σ. 315, σηµ. 57, και σ. 320, σηµ. 
62, και σ. 323, σηµ. 66. 
 
 
54. «Θωµάς ο ∆ίψυχος ο Απόκρυφος. Ο Τερζάκης και η ανταρσία της Γνώσης», 
Παράδοση και εκσυγχρονισµός στο νεοελληνικό θέατρο, Πρακτικά του Γ΄ 
Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου αφιερωµένου στον Θόδωρο Χατζηπανταζή, 
επιµ. Α. Γλυτζουρής - Κ. Γεωργιάδη, Ηράκλειο (ΠΕΚ) 2010, σ. 117-127. 
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[Μια σειρά από στοιχεία στο θεατρικό Θωµάς ο ∆ίψυχος του Τερζάκη, 1961, 
συνδέουν το έργο µε την ετερόδοξη πίστη του Γνωστικισµού: η µορφή τού διαρκώς 
ερευνώντος Θωµά που ταυτίζεται µε τον Σωκράτη τού «έν οίδα ότι ουδέν οίδα», η 
αντίθεση πίστης-έρευνας, η εχθρότητα προς τον Πέτρο-ιδρυτή της Εκκλησίας, και 
πάνω από όλα η έννοια του «τέλειου», µιας Θεότητας που νοείται ως αρσενική και 
θηλυκή ταυτόχρονα. Η συγγραφή του έργου συµπίπτει άλλωστε µε τη δηµοσίευση 
και τον σχολιασµό του απόκρυφου ευαγγελίου του Θωµά, που θεωρείται ένα από τα 
σηµαντικότερα γνωστικά κείµενα. Το δράµα του Τερζάκη παρουσιάζει ωστόσο 
πρόβληµα συνοχής ως προς τις ιδεολογικές παραµέτρους του. Οι δύο πρωταγωνιστές, 
Θωµάς και Πέτρος, σκιαγραφούνται µε διαφορετικό τρόπο στην αρχή και στο τέλος 
του έργου: προς το τέλος ο Τερζάκης ρίχνει κάποια αρνητική σκιά στη µορφή του 
θετικού ήρωα Θωµά, ενώ βελτιώνει σε κάποιο βαθµό την εικόνα του αρχικά 
απεχθούς Πέτρου. Αυτή η αναπάντεχη ασυνέπεια εξηγείται από την αµφιταλάντευση 
του συγγραφέα ανάµεσα στη ριζοσπαστική Γνώση, συνήθη κοσµοθεωρία των 
διανοουµένων, και στην πολιτική του τοποθέτηση που ευνοεί τη συντήρηση. Με το 
έργο αυτό, ωστόσο, ο συγγραφέας επιθυµεί, κατά την εκτίµησή µου, να µιλήσει στους 
απανταχού «αντιδογµατικούς», και µάλιστα στους έλληνες αριστερούς της 
συγκεκριµένης τάσης, που ισχυροποιούνταν στην αρχή της δεκαετίας του ’60. 
Εκείνοι όµως άσκησαν και τη δριµύτερη κριτική, διακρίνοντας εύστοχα τις 
αµφιταλαντεύσεις του συγγραφέα και την αιφνίδια υποχώρησή του προς τη µεριά της 
πατροπαράδοτης «πίστης», όπως διαφαίνεται από τη χρήση υπερφυσικών στοιχείων 
µέσα στο έργο.] 
 
- ∆. Τζιόβας, Ο µύθος της γενιάς του Τριάντα, Αθήνα 2011, σ. 359, σηµ. 86. 
 
 
55. «Αισθητική ή ιστορία; Το ελληνικό πανεπιστήµιο ενώπιον του κανόνα», πρακτικά 
συµποσίου «Σε αναζήτηση ενός ελληνικού λογοτεχνικού κανόνα», Αριάδνη, τ. 15 
(2010), σ. 227-235.   
[Το άρθρο αυτό –περισσότερο παρέµβαση παρά επιστηµονική συµβολή− περιγράφει 
ποια είναι η σηµερινή κατάσταση στο πανεπιστήµιο όσον αφορά τη διδασκαλία του 
µαθήµατος της Νέας Ελληνικής φιλολογίας. Τείνουµε να διδάσκουµε περισσότερο 
έργα ή περιόδους που συντελούν στη γνώση της συλλογικής µας ταυτότητας και 
λιγότερο κείµενα µε αισθητική αρτιότητα. Οι λόγοι είναι α΄ η προσανατολισµένη 
προς την ιστορία αντίληψή µας για τις σπουδές, β΄ η σπάνις των πραγµατικά υψηλών 
έργων στον τοµέα της πεζογραφίας, γ΄ η έλλειψη «κανόνα» στη Νέα Ελληνική 
λογοτεχνία. Από την άλλη, η κατάσταση του φοιτητικού ακροατηρίου είναι κοντά σε 
ό,τι θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε «αισθητικό αναλφαβητισµό». Η πρόταση του 
άρθρου είναι να στρέψουµε το ενδιαφέρον µας στην καλλιέργεια του καλλιτεχνικού 
γούστου, διδάσκοντας κάποιον «κανόνα», µε γενναία προσθήκη ευρωπαϊκών έργων, 
σε βάρος της έως τώρα µέριµνας για την «παράδοση».] 
 
 
56. «Ο Ρίτσος, η Ελένη και η Μεγάλη Μητέρα», Θέµατα Λογοτεχνίας, τχ. 42 (Σεπτ.-
∆εκ. 2009 = 2010), σ. 178-188. 
[Η «Ελένη» του Ρίτσου, αυτή η «ραψωδία της µαταιότητας» (1970), που ταυτόχρονα 
είναι και η υπεράσπιση µιας τέχνης πέρα από κάθε στράτευση, διαθέτει και µια όλως 
αναπάντεχη πλευρά: οι αναφορές στο χρυσόµαλλο δέρας, τυπικό σύµβολο των 
αλχηµιστών, και η επίµονη αναφορά στην «ανάληψη» της Ελένης δείχνουν την 
ύπαρξη ενός µυστικιστικού πλέγµατος. Πράγµατι ο µυστικισµός φαίνεται να 
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γοήτευσε τον αριστερό ποιητή, εκείνην ιδιαίτερα την εποχή. Σε συνδυασµό µε άλλα 
ποιήµατα της Τέταρτης διάστασης, ιδίως τον «Ορέστη», όπου η Κλυταιµνήστρα 
αναλήπτεται επίσης, ενώ παροµοιάζεται µε αγελάδα, «σύµβολο κάποιας αρχαίας 
θρησκείας», καταλήγω ότι η Ελένη –που συστηµατικά ταυτίζεται στο ποίηµα µε την 
Αφροδίτη− εκπροσωπεί τη Μητέρα Θεά των πρώιµων πολιτισµών της Ανατολικής 
Μεσογείου. Η παράξενη συµπάθεια προς την Κλυταιµνήστρα που δείχνει ο Ρίτσος 
δεν µπορεί παρά να σχετίζεται µε τη θεωρία της µητριαρχίας − παρόµοια συµπάθεια 
έδειχνε και ο Λεκατσάς. Ο απογοητευµένος από την αριστερά Ρίτσος ψάχνει λοιπόν, 
από το 1960 περίπου, µιαν ανακούφιση εκτός ιστορικού χρόνου, στη µακρινή 
ουτοπία µιας αρχέγονης πληρότητας.] 
 
- Αθ. Μπλέσιος, Αρχαίοι µύθοι στη νεοελληνική δραµατουργία, Αθήνα 2020, σ. 39, σηµ. 50. 
 
 
57. «Θεοί και δαίµονες στην ορθολογική δεκαετία του ’30». Πρακτικά συµποσίου 
Μυστικισµός και τέχνη· από τον θεοσοφισµό του 1900 στη «νέα εποχή»: εξάρσεις και 

επιβιώσεις, Εταιρεία Σπουδών, Αθήνα 2010, σ. 39-50. 
[Υποστηρίζω πως ένα ρεύµα αθεΐας κυριαρχεί στην Ελλάδα της δεκαετίας του ’30. 
Πλείστοι όσοι µυθιστορηµατικοί χαρακτήρες (του Θεοτοκά, του Πετσάλη, του 
Κοσµά Πολίτη, ακόµα και του Πεντζίκη) δηλώνουν άθεοι. Σε αυτό το κύµα 
αντιδρούν πρωτίστως οι συµβολιστές ή παρακµιακοί συγγραφείς που βιώνουν πολύ 
τραυµατικά τον «θάνατο του θεού». Στα έργα τους παρουσιάζονται συµβολικά 
πρόσωπα που κρατούν ρόλους Χριστού ή Παναγίας, ενώ ενίοτε κάνει την εµφάνισή 
του (µε κρυπτική µορφή βέβαια) ο ίδιος ο Θεός ή ο Σατανάς. Οι συγγραφείς αυτοί 
είναι κατά τεκµήριο Γνωστικοί διαφόρων πολιτικών αποχρώσεων. Στις µέρες µας, 
αρχές 21ου αιώνα, όπου παρατηρείται νέο κύµα Γνωστικισµού, έχουν αρχίσει να 
παρουσιάζονται ξανά στα αφηγήµατα διάφορες αγγελικές ή θεϊκές µορφές από 
συγγραφείς που, αν και ορθολογιστές, τείνουν να κάνουν παραχωρήσεις στο κοινό 
γούστο.] 
 
- ∆. Τζιόβας, Ο µύθος της γενιάς του Τριάντα, Αθήνα 2011, σ. 359, σηµ. 86. 
 
 
58. «Ελένη, κόρη του σκεπτικισµού (Ο Σεφέρης και το πρόβληµα του νεκρού 
αδελφού)», Κονδυλοφόρος, τχ. 8 (Μνήµη Ελένης Τσαντσάνογλου, 2010), σ. 111-129. 
[Η «Ελένη» του Σεφέρη (γραµµένη στα χρόνια 1953-1955) συνήθως ερµηνεύεται µε 
βάση µια ρήση του ποιητή στα 1966, ότι η Ελένη του Ευριπίδη του έδωσε τον 
«µαθηµατικό τύπο της µαταιότητας και του εµπαιγµού των πολέµων». Στο άρθρο 
αναπτύσσω την άποψη ότι η 11 χρόνια µετά τη σύνθεση του ποιήµατος ρήση του 
Σεφέρη τείνει µάλλον να παραπλανά τον αναγνώστη. Το ποίηµα γράφεται σε µια 
εποχή κατά την οποία ο Σεφέρης είχε θυµώσει µε τους Άγγλους για την πολιτεία τους 
στο Κυπριακό και επιθυµούσε να τους υποδείξει ότι εάν δεν τιµήσουν τις αξίες για τις 
οποίες έλεγαν ότι πολέµησαν στο παρελθόν, θα είναι αδύνατον να ξαναπειστεί ο 
κόσµος να δώσει το αίµα του σε έναν µελλοντικό (και επικείµενο) πόλεµο. Αυτή η 
σκέψη, γέννηµα του ψυχρού πολέµου, εκφράζεται ρητά σε επιστολή της εποχής (προς 
τον Γ. Θεοτοκά) και υπόρρητα στα ποιήµατα της συλλογής Κύπρον ου µ’ εθέσπισεν, 
όπου ανήκει και η «Ελένη». Αν διαβάσουµε προσεκτικά το ποίηµα, χωρίς να 
παραλείπουµε τα τρία «αν» της τελευταίας του ενότητας, το συµπέρασµα είναι ότι το 
ποιητικό υποκείµενο ελπίζει ότι η Ελένη δεν ήταν στην Αίγυπτο, παρά στην Τροία, 
και πως ο πόλεµος λοιπόν δεν έγινε µάταια. Ό,τι φαίνεται να απασχολεί εναγώνια τον 
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Σεφέρη είναι όχι εάν ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος άξιζε να γίνει (αυτό είναι δεδοµένο), 
αλλά εάν ο πρόσφατος εµφύλιος πόλεµος στην Ελλάδα µπορεί κάπως να δικαιωθεί. 
Από αυτόν τον προβληµατισµό έχει µείνει στο ποίηµα, ύστερα από αλλεπάλληλες 
επεξεργασίες, ένα ελάχιστο ίχνος: το ερώτηµα «κι ο αδερφός µου;». Η έρευνα στο 
αρχείο του ποιητή έδειξε τις πολλαπλές δοκιµές του να εκφράσει πιο ρητά µέσα στο 
ποίηµα το πρόβληµα του εµφύλιου σπαραγµού. Οι απόπειρες δεν τελεσφόρησαν· ο 
Σεφέρης από επεξεργασία σε επεξεργασία συνεχώς έτεινε να αφαιρεί το επικαιρικό 
στοιχείο από το έργο του, έτσι ώστε τελικά ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος και ο 
Εµφύλιος συγχωνεύτηκαν σε µια πιο αφηρηµένη έννοια του πολέµου, ο οποίος 
ανάγεται στο αρχαίο παράδειγµα του Τρωικού. Ο λόγος για τον οποίο ο ποιητής 
έδωσε –σε άσχετη περίσταση– το εναντίον κάθε πολέµου µήνυµα στο ποίηµά του έχει 
προφανώς να κάνει µε τη συγκυρία του 1966: εµπλοκή των Αµερικανών στο Βιετνάµ, 
παγκόσµιο φιλειρηνικό κίνηµα, βελτίωση της εικόνας της ΕΣΣ∆ µετά την 
«αποσταλινοποίηση».] 
 
D. Tziovas, “Between tradition and appropriation: mythical method and politics in the poetry of G. 
Seferis and Y. Ritsos”, Classical Receptions Journal (2016), σ. 10 (;), σηµ. 24. 
 
 
59. «Ο Καζαντζάκης Γνωστικός», Ο Καζαντζάκης στον 21

ο
 αιώνα, Πρακτικά του 

διεθνούς επιστηµονικού συνεδρίου «Νίκος Καζαντζάκης 2007: Πενήντα χρόνια 
µετά», Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο & Ρέθυµνο, 18-21 Μαΐου 2007, επιµ. Σ. Ν. 
Φιλιππίδης, ΠΕΚ και Εκδόσεις της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, 
Ηράκλειο 2010, σ. 33-76.  
[Η σκέψη του Καζαντζάκη χαρακτηρίζεται από έναν βασικό δυϊσµό ανάµεσα στην 
ύλη και το πνεύµα, που αποδίδεται και µε όρους αντίθεσης σκοταδιού και φωτός. Η 
έντονη αντιπαράθεση ανάµεσα στις δύο αυτές κατηγορίες που εκδηλώνεται στην 
Ασκητική παραπέµπει, κατά τη γνώµη µου, στον Μανιχαϊσµό, παρακλάδι του 
Γνωστικισµού µε ζωροαστρικές ρίζες, που πρεσβεύει την από αρχής κόσµου ύπαρξη 
δύο αντίπαλων δυνάµεων, του φωτός και του σκότους. Το φως είναι αναµεµειγµένο 
στην ύλη, που το έχει «καταβροχθίσει», και η προσπάθειά του είναι να απεµπλακεί 
από αυτήν. Η βασική σκέψη της Ασκητικής συνίσταται στον τρόπο µε τον οποίο ο 
άνθρωπος, µίγµα φωτός και σκότους, θα βοηθήσει στον διαχωρισµό του φωτός από 
την ύλη και στον «ανήφορό» του, στην επαναφορά στην αρχική πηγή του φωτός. Η 
µεταφορά του καταβροχθίσµατος, η στρατιωτική ορολογία, η έννοια της κραυγής, 
που απαντούν στην Ασκητική, αλλά και ο ασκητισµός, το πνεύµα του 
«ασυµβίβαστου» και η εναγώνια διερώτηση περί της καταγωγής και της κατάληξης 
του ανθρώπου, είναι πολύ πιθανό να ανάγονται στον Μανιχαϊσµό, τον πολύ 
διαδεδοµένο άλλωστε στην Ευρώπη των αρχών του 20ού αιώνα. Αυτό άλλωστε 
καθιστά εκ νέου επίκαιρο τον Καζαντζάκη στην εποχή µας, εποχή µιας ανανεωµένης 
απήχησης του Γνωστικισµού. 

Στο δεύτερο µέρος του άρθρου εξετάζεται το µυθιστόρηµα του Καζαντζάκη Ο 
Τελευταίος πειρασµός και αναδεικνύονται τα µανιχαϊκά στοιχεία του: η ταύτιση του 
Ιησού µε τον ήλιο, η άρνηση της ανάστασης του σώµατος (µέσω της αποτρόπαιης 
εικόνας του αναστηµένου Λαζάρου), η απόρριψη του «δίκαιου» Θεού της Παλαιάς 
∆ιαθήκης για χάρη του «αγαθού» Θεού, η απαξίωση της γυναίκας, που φτάνει έως 
την πλήρη αµαύρωση της εικόνας της Παναγίας, η οποία ταυτίζεται µε την «Κατάρα» 
και µε την αρνητικά σεσηµασµένη «µάνα-γη», η θεώρηση των παιδιών ως «µπουκιές 
για το Χάρο» (η τεκνοποιία είναι αρνητική στον µανιχαϊσµό ως πολλαπλασιασµός 
της ύλης) και βέβαια η απόρριψη της σεξουαλικής επαφής ανάµεσα στα φύλα. Ο 
Καζαντζάκης υπήρξε τέκτων και ήδη από το 1907 υµνούσε τον Εωσφόρο, τον 
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αντάρτη της Παλαιάς ∆ιαθήκης: και τα δύο αυτά στοιχεία τον τοποθετούν στο 
στρατόπεδο των Γνωστικών.] 
 
Το πρώτο µέρος του άρθρου µεταφράστηκε στα γαλλικά από την Martine Breuillot: 
«Kazantzakis le Gnostique», Revue des Etudes Néo-helléniques, τχ. 5 (2009=2010), σ. 109-117. 
Το δεύτερο µέρος του άρθρου δηµοσιεύεται ως «Ο Τελευταίος πειρασµός στο φως της Γνώσης», στο 
Α. Λεβέντης (επιµ.), Ο Τελευταίος Πειρασµός του Καζαντζάκη και οι «µεταµορφώσεις» του, Πρακτικά 

Ηµερίδας (Αθήνα, 6 ∆εκεµβρίου 2008), Ηράκλειο 2011 (έκδοση Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη), σ. 67-
77. 
 
- Αντ. Γλυτζουρής, Πόθοι αετού και φτερά πεταλούδας. Το πρώιµο θεατρικό έργο του Νίκου 

Καζαντζάκη και οι ευρωπαϊκές πρωτοπορίες της εποχής του, Ηράκλειο (ΠΕΚ) 2009. 
- Αρετή Βασιλείου, «Η µορφή του Ιούδα στην ελληνική µεσοπολεµική δραµατουργία», Η νεοελληνική 

λογοτεχνία στον µεσοπόλεµο. Ιστορική και φιλολογική προσέγγιση, επιµ. Αθ. Φωτόπουλος, Πύργος 
Ηλείας 2012, σ. 485, σηµ. 38, σ. 489, σηµ. 51.  
- Θ. Αγάθος, Ο Νίκος Καζαντζάκης στον κινηµατογράφο, Αθήνα 2017. 
- ∆. Κόκορης, Ο Καζαντζάκης ως ποιητής. Φιλοσοφική διάσταση, ρυθµική έκφραση, κριτική πρόσληψη, 
Αθήνα 2020, σ. 102, σηµ. 247. 
 
 
60. «Μιχαήλ ή Κοσµάς: Μυθιστορηµατική νεότητα στα χρόνια της Κατοχής», Η 

ελληνική νεολαία στον 20ό αιώνα. Πολιτικές διαδροµές, κοινωνικές πρακτικές και 

πολιτιστικές εκφράσεις, επιµ. Β. Καραµανωλάκης κ.ά., Αθήνα (Θεµέλιο) 2010, σ. 
203-215. 
[∆υο µυθιστορήµατα που αναπαριστούν τα γεγονότα στον πανεπιστήµιο χώρο προς 
το τέλος της Κατοχής, Η ρίζα του µύθου του Ρόδη Ρούφου, 1954, και οι Νύχτες και 

αυγές. Η πολιτεία του Μήτσου Αλεξανδρόπουλου, 1963, δείχνουν τη διαφορά στην 
αντιµετώπιση της νέας γενιάς εκ µέρους της δεξιάς παράταξης και εκ µέρους της 
αριστεράς. Για τη δεξιά (Ρούφος) η νεολαία είναι µια εναλλακτική δύναµη, πέρα από 
τον αστισµό και τον κοµµουνισµό, ένας τρίτος δρόµος µέσω του οποίου µπορεί να 
προσφερθεί ο «µύθος» τον οποίο έχει ανάγκη η κοινωνία για να αντιπαλέψει την 
πληθώρα των κοµµουνιστικών µύθων. Αυτός ο µύθος ωστόσο, που στήνεται µε µια 
αναγωγή του δολοφονηµένου φοιτητή Κίτσου Μαλτέζου-Μακρυγιάννη σε ιερό 
σχεδόν πρόσωπο (Μιχαήλ), προτείνεται µε µεγάλη δόση αισθητισµού, ενώ 
συγγενεύει και µε φασιστικά πρότυπα, κάτι που άλλωστε δεν κρύβει εντελώς ο 
συγγραφέας. Η αριστερή απάντηση (Αλεξανδρόπουλος) είναι η αντιστροφή της 
εικόνας που έχει φιλοτεχνήσει ο δεξιός συγγραφέας. Ο δικός του παραδειγµατικός 
νέος είναι ο ίδιος ο λαός, ο κόσµος (Κοσµάς), που συνειδητοποιείται και εντάσσεται 
στον αγώνα, έναν αγώνα στον οποίο η νεολαία είναι ευπρόσδεκτη, αλλά βέβαια δεν 
διαφέρει καθόλου από τις µεγαλύτερες εξίσου αγωνιστικές ηλικίες. Εντούτοις η 
γοητεία του ιδεολογήµατος της νεότητας είναι τόσο ισχυρή, ώστε έχει παρεισφρήσει 
και στην αριστερά, όπως δείχνουν χωρία από τον επόµενο τόµο του 
Αλεξανδρόπουλου Νύχτες και αυγές. Τα βουνά, 1965, όπου η απουσία δεξιάς 
νεότητας (γιατί το έργο επικεντρώνεται τώρα µονάχα στον αριστερό χώρο) 
διευκολύνει τον συγγραφέα να παρουσιάζει ενίοτε τους νέους ως αυτόνοµη 
κατηγορία.] 
 
- Βαγγ. Καραγιάννης, Προσλήψεις και πεζογραφική έκφραση του µη ΕΑΜικού χώρου (Αθήνα, 1941-

1944): οι περιπτώσεις των Ρ. Ρούφου, Θ.∆. Φραγκόπουλου, Αλ. Κοτζιά, Γ. Θεοτοκά, ΕΚΠΑ 2012. 
- Αλ. Μπαζούκης, Ένας συγγραφέας σε καιρούς δοκιµασίας: ο Ρόδης Ρούφος στην κατοχή, στην 

Αντίσταση και στον αγώνα της ΕΟΚΑ, δ. διατριβή, Παν. Κύπρου, Λευκωσία 2017, σ. 35, σηµ. 68, σ. 
172, σηµ. 187, σ. 234, σηµ. 57. 
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- Joachim Winkler, Dimitris Raftopoulos und die »Schwarze Literatur«: Zum erinnerungskulturellen 

Widerstands- und Bürgerkriegsdiskurs der griechischen Nachkriegsliteratur, Βερολίνο 2018. 
- Αλ. Μπαζούκης, Ρόδης Ρούφος. Ένας συγγραφέας σε καιρούς δοκιµασίας (Κατοχή, Αντίσταση, 

Κυπριακός αγώνας), Θεσσαλονίκη 2021, σ. 19, σηµ. 8. 
 
 
61. «Ο Μεφιστοφελής στους µενεξέδες. Παρατηρήσεις στην Eroica του Κοσµά 
Πολίτη», Νέα Εστία, τχ. 1838  (Νοέµ. 2010) σ. 691-703 (και στα πρακτικά του 
συνεδρίου Η νεοελληνική λογοτεχνία στον µεσοπόλεµο. Ιστορική και φιλολογική 

προσέγγιση, επιµ. Αθ. Φωτόπουλος, Πύργος Ηλείας 2012, σ. 149-158). 
[Στην ανακοίνωσή αυτή ξαναπιάνω το εντατικά σχολιασµένο από τον Peter 
Mackridge συµβολικό υπόβαθρο της Eroica, εµπλουτίζοντάς το µε κάποια σύµβολα 
που είχαν διαφύγει από τον διεισδυτικό µελετητή και προτείνοντας µια συνολική 
ερµηνεία τής τελευταίας πράξης του έργου. Ο µενεξές είναι ένα σταθερό σύµβολο 
στο κείµενο και παραπέµπει µε ποικίλους τρόπους –και ως σύµβολο της Παναγίας− 
στην αγνότητα. Το αντίθετο του συµβόλου αυτού προέρχεται από τον ζωικό κόσµο 
και είναι το «γατί», δηλαδή η αµαρτία και ο ίδιος ο διάβολος (γάτα-διάβολος, έναντι 
του σκύλου-Μεφιστοφελή). Όπως η γάτα αποδίδεται στο κείµενο και στα τρία της 
γένη (ο γάτος, η γάτα, το γατί), έτσι και ο µενεξές είναι σύµβολο και των δύο φύλων. 
Οι πρωταγωνιστές, Μόνικα και Αλέκος, µετέχουν και στις δύο καταστάσεις, γι’ αυτό 
ίσως παρουσιάζονται και οι δύο λίγο πολύ ως ανδρόγυνοι (κυρίως η Μόνικα). Η 
ένωσή τους, που επαναλαµβάνει το προπατορικό αµάρτηµα, όπως έχει δείξει ο 
Mackridge, συµβαίνει ωστόσο κατά µια πολύ σηµαδιακή ηµεροµηνία: 25η Μαρτίου, 
δηλαδή του Ευαγγελισµού. Με ποια έννοια Πτώση και Ευαγγελισµός συµβιβάζονται; 
Στο σηµείο αυτό θέτω στο επίκεντρο του προβληµατισµού ένα άλλο βασικό σύµβολο 
του έργου, τη φωτιά. ∆ιαβάζοντας τον Χρυσό κλώνο του Frazer, πιθανότατη πηγή του 
Κοσµά Πολίτη (και πολλών άλλων), βλέπουµε τη φωτιά σε ρόλο καθαρτήριο: σε 
λαϊκές τελετουργίες, οι νέοι κυρίως έδιωχναν το κακό µε φωτιές. Το κακό 
συµβολιζόταν πολύ συχνά µε έναν γάτο. Γάτοι όµως είναι και στην Eroica τα θύµατα 
της φωτιάς: γάτοι πραγµατικοί ή ο γάτος-Αλέκος. Ο Αλέκος εντούτοις κάθε άλλο 
παρά ως φορέας του κακού παρουσιάζεται στο έργο. Με δεδοµένο ότι ο νεαρός 
ήρωας έχει χαρακτηριστικά του Χριστού (κυρίως µια φράση που δηλώνει τη µοναξιά 
µπροστά στον θάνατο – απηχώντας το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο), συµπεραίνω πως ο 
συγγραφέας τον χρησιµοποιεί ως εξιλαστήριο θύµα: είναι ο αθώος που µε τη «θυσία» 
του αποµακρύνει το κακό. Υπό αυτή την έννοια, η Πτώση και ο θάνατος του Αλέκου 
αποτελούν ταυτόχρονα και Ευαγγελισµό.] 
 
Θ. Αγάθος, «Eroica (1960): Το βλέµµα του Μ. Κακογιάννη…», Μα τι γυρεύουν οι ψυχές µας 

ταξιδεύοντας; Αναζητήσεις και αγωνίες των ελλήνων λογοτεχνών του µεσοπολέµου, τιµητικός τόµος για 
τον Peter Mackridge, επιµ. Ελ. Κουτριάνου και Έλλη Φιλοκύπρου, Αθήνα 2018, σ. 207, σηµ. 18. 
 
 
62. «Πίστη, απιστία και Γνώση. Θρησκευτικές κλίσεις στη λογοτεχνία των πρώτων 
δεκαετιών του 20ού αιώνα», Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, 
www.eens.org/EENS_congresses/2010/Kastrinaki_Angela.pdf 
Ταυτότητες στον ελληνικό κόσµο (από το 1204 έως σήµερα). Πρακτικά του ∆΄ 

Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα 9-12 

Σεπτεµβρίου 2010), επιµ. Κ. Α. ∆ηµάδης, τ. Α΄, Αθήνα 2011 (ηλεκτρονική έκδοση), 
σ. 269-280. 
[Η σατανολατρεία που παρουσιάζεται στις αρχές του 20ού αιώνα (Ροδοκανάκης, 
Καζαντζάκης) αντιστοιχεί σε µια βούληση ανατροπής της καλοβολεµένης κοινωνίας 
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και του κοινωνικού συστήµατος, µια βούληση ανταρσίας. Στην πρώιµη φάση του 
20ού αιώνα η τάση αυτή δεν έχει πάρει σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά. Η 
περιφρόνηση της αστικής κοινωνίας µπορεί να γίνεται από τη σκοπιά του ξεχωριστού 
ατόµου, που εκκινεί από νιτσεϊκές ιδέες. Στην περίπτωση αυτή, που την εκπροσωπεί 
ο Ίων ∆ραγούµης, η αθεΐα συνιστά µια περιφρόνηση της θρησκείας των πολλών και 
µια τάση υποκατάστασης του Θεού από το εγώ: το εγώ που δεν γνωρίζει όρια µπορεί 
να γίνει θεός του εαυτού του. Η θεοσοφία, ένα είδος συγκρητισµού, οδηγεί και αυτή 
προς τον σκεπτικισµό: εάν όλες οι θρησκείες έχουν ένα κοινό υπόβαθρο, τότε είτε 
υπάρχει µια κοινή αποκάλυψη στους µύστες, είτε είναι γέννηµα του ανθρώπινου 
µυαλού. Σχετικά εύκολα ωστόσο µπορεί να διολισθήσει κανείς από τη µία 
δυνατότητα στη δεύτερη. Τα µίγµατα είναι πολλά και ποικίλα στις δύο πρώτες 
δεκαετίες του αιώνα. Θεοσοφισµό αλλά και ορθόδοξη θρησκευτικότητα βρίσκουµε 
στον Σικελιανό, θεοσοφισµό, µαρξισµό και χριστιανισµό στον Θεοτόκη, όπου το 
χριστιανικό υπόστρωµα παρουσιάζεται εντέλει ισχυρότερο. ∆ιαφωτιστική βούληση 
παλαιού τύπου (καταπολέµηση των δεισιδαιµονιών), απιστία, αλλά και σαφή 
οριοθέτηση απέναντι σε αριστερές ιδέες θα βρούµε στην Πηνελόπη ∆έλτα, τη 
µοναδική γυναίκα που τολµά να γράψει µια ιστορία του Ιησού. Τέλος υπάρχει και µια 
αναρχική επαναστατική βούληση που ταυτίζει τον Ιησού µε τον Σατανά και την 
αγάπη µε την εκδίκηση: ∆ηµοσθένης Βουτυράς. 
Για αρκετούς από τους παραπάνω συγγραφείς υπάρχει, είτε βεβαιωµένη είτε ευλόγως 
εικαζόµενη, µια σχέση µε τη µασονία.] 
 
- Βίκυ Πάτσιου, «Ο Πλάτων Ροδοκανάκης και το ρεύµα του νεοελληνικού αισθητισµού», Νεοελληνική 

λογοτεχνία και κριτική από τον ∆ιαφωτισµό έως σήµερα. Πρακτικά ΙΓ΄ ∆ιεθνούς Επιστηµονικής 
Συνάντησης, µνήµη Παν. Μουλλά, Αθήνα 2014, σ. 666, σηµ. 13. 
- Αθ. Μπλέσιος, Αρχαίοι µύθοι στη νεοελληνική δραµατουργία, Αθήνα 2020, σ. 93-94, σηµ. 28, σ.94, 
σηµ. 30, σ. 95, σηµ. 34. 
 
 
63. «Ο Πρεβελάκης και Ο Κρητικός: οι αγωνίες ενός ισορροπιστή», Η Κρήτη στην 

ταραγµένη δεκαετία 1940-1950, επιµ. Κ.Ε. Ψυχογιός, Χανιά (ΙΛΑΕΚ), 2012, σ. 305-
314. 
[Ο παράδοξος δεύτερος γάµος του Κωσταντή στον τελευταίο τόµο του Κρητικού 
(γάµος ανάµεσα σε µέλη αντιµαχόµενων παρατάξεων) δείχνει την προσπάθεια εκ 
µέρους του συγγραφέα να ισορροπήσει ανάµεσα στις αντιµαχόµενες παρατάξεις κατά 
το τέλος του εµφυλίου. Οι ασυνέπειες και οι αντιφάσεις του στην γραµµένη στο β΄ 
µισό της ταραγµένης δεκαετίας τριλογία, οδηγούν σε καλλιτεχνική αποτυχία και σε 
πολιτική επιτυχία: κάθε παράταξη µπορούσε να αντλήσει από το µυθιστόρηµα τα 
στοιχεία που την εξυπηρετούσαν, µε αποτέλεσµα ο Πρεβελάκης να είναι το µοναδικό 
παράδειγµα έλληνα συγγραφέα που υµνήθηκε από όλες ανεξαιρέτως τις παρατάξεις.] 
 
Bart Soethaert, Η στροφή προς το παρ[ελθ]όν. Ορίζοντες του ιστορικού µυθιστορήµατος (1935-1950) 

στην Ελλάδα, Βερολίνο 2016. 
 
64. «Ο Ιησούς Χριστός σε µιαν άθεη εποχή (1920-1940), Για µια ιστορία της 

ελληνικής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα. Προτάσεις ανασυγκρότησης: θέµατα και 

ρεύµατα, Πρακτικά συνεδρίου στη µνήµη του Αλ. Αργυρίου, ΠΕΚ και Μουσείο 
Μπενάκη 2012, σ. 151-172. 
[Τα τεκµήρια της αθεΐας στον χώρο των διανοουµένων αυξάνουν εντυπωσιακά κατά 
την εικοσαετία 1920-1940. Είναι η εποχή που έπεται της Οκτωβριανής επανάστασης, 
οπότε η αριστερά προβάλλει µε έµφαση την αθεϊστική της οπτική. Εντούτοις οι 
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διανοούµενοι της αριστεράς (Βάρναλης, Ρίτσος, Γαλάτεια Καζαντζάκη) έχουν 
διαµορφωθεί σε χριστιανικό περιβάλλον, έχουν πιθανότατα περάσει από ένα στάδιο 
υιοθέτησης του Γνωστικισµού (αντίθεση προς τον Θεό, αλλά συµπάθεια προς τον 
Χριστό), οπότε στα έργα της εποχής, που τα θέλουν αθεϊστικά, προκύπτουν διάφορα 
σηµάδια αποδοχής του Ιησού. Ο Βάρναλης αναθεωρεί άλλωστε Το φως που καίει, και 
από κείµενο γνωστικό (1922) το µετατρέπει σε κείµενο επιθετικής άρνησης του Ιησού 
(1933). Ιδιαίτερα σταδιοδροµεί στη δεκαετία του ’30 η µορφή ενός µετανοούντος 
Ιησού, ο οποίος αποδέχεται το λάθος της διδασκαλίας του και µεταστρέφεται υπέρ 
της επανάστασης. Μέσα στη δεκαετία του ’20 αρχίζουν και οι απαντήσεις εκ µέρους 
της συντηρητικής παράταξης, από διανοουµένους που διατείνονται ότι ο Χριστός δεν 
ενδιαφέρθηκε για την ύλη παρά για το πνεύµα. Ορισµένοι συγγραφείς ωστόσο 
(Θεοτοκάς, Μυριβήλης) προβαίνουν σε ένα είδος συµβιβασµού: αγνωστικιστές ή και 
άθεοι, συνηγορούν ωστόσο θερµά υπέρ της χριστιανικής παράδοσης και υπέρ των 
ηθικών αξιών του χριστιανισµού. Τέλος, µια τρίτη κατηγορία εκδηλώνεται στη 
δεκαετία του ’30, πολιτικά µικτή, που δίνει έµφαση στην ανάγκη να υπερνικηθεί η 
«σάρκα» για χάρη του πνεύµατος·  στα µυθιστορήµατά τους εµφανίζονται «νέοι 
λυτρωτές», µορφές του Ιησού κρυµµένες µέσα σε ήρωες που υπήρξαν επιρρεπείς στις 
σαρκικές απολαύσεις, αλλά κατάφεραν να απαλλαγούν από τις δεσµεύσεις του 
σώµατος (Κοσµάς Πολίτης, Τερζάκης, Πεντζίκης)]. 
 
65. «Η Χαµένη άνοιξη και η αποθέωση της νεανικότητας», «Με τη σφραγίδα του 

καλλιτέχνη». 100 χρόνια από τη γέννηση του Στρατή Τσίρκα, Αθήνα (Εταιρεία 
Σπουδών) 2013, σ. 237-256. 
[Στη Χαµένη άνοιξη ο Τσίρκας παρουσιάζει τη νεολαία ως µια φωτεινή, αδογµάτιστη 
και χαρούµενη οµάδα, απαλείφοντας κάθε σηµείο κριτικής προς αυτήν. Κάθε φορά 
που τείνει να πάρει θέση απέναντι σε συµπεριφορές της (γλωσσικό ιδίωµα, 
ερωτισµός, κάπνισµα), αποσύρει διακριτικά την όποια νύξη κριτικής. Η νεολαία δεν 
συνιστά αντικείµενο διερεύνησης για τον συγγραφέα, παρά αντικείµενο 
δοξολόγησης. Στο τέλος του έργου µάλιστα, όταν περιγράφει την κηδεία του Σωτήρη 
Πέτρουλα, αποθεώνει τον νεαρό νεκρό, µε κάτι παραπάνω από τη συµβατική φράση 
«ο Σωτήρης ζει». Ωστόσο πρόκειται για το µοναδικό έργο για τη νέα γενιά όπου ο 
νεαρός ήρωας εµφανίζεται µόνο νεκρός και όχι εν ζωή στο κείµενο. Αυτό συµβαίνει 
επειδή ο Πέτρουλας δεν ανταποκρινόταν στις ιδεολογικές επιλογές του συγγραφέα: ο 
νεαρός «Λαµπράκης» είχε ταχθεί µέσα στην οργάνωσή του ενάντια στη γραµµή της 
συνεννόησης µε τον προοδευτικό αστικό κόσµο, γραµµή που προωθούσε η ηγεσία 
της Ε∆Α προκειµένου να αποτραπεί η δικτατορία, την οποία συµµεριζόταν και ο 
Τσίρκας. Έτσι ο συγγραφέας προτιµά µια εντελώς γενική και συµβατική παρουσίαση 
της νεολαίας, για να µην µπει σε ενοχλητικές λεπτοµέρειες, που θα έβλαπταν την 
αρραγή εικόνα. Όµως η αποθέωση της νεότητας, ευνόητη την εποχή της 
Μεταπολίτευσης του ’74 κατά την οποία γράφεται το µυθιστόρηµα, αποβαίνει εν 
τέλει σε βάρος της ποιότητάς του.]  
 
- Β. Χατζηβασιλείου, H κίνηση του εκκρεµούς. Άτοµο και κοινωνία στη νεότερη ελληνική πεζογραφία: 

1974-2017, Αθήνα 2018, σ. 38, σηµ. 61. 
- Γ. ∆ηµητρακάκης, «Η κρίση των µεταπολιτευτικών ταυτοτήτων στην Πλωτή πόλη της Μάρως 
∆ούκα», χχχχχχ, σηµ. 15. 
 
 
66. «Κατοχικοί έρωτες: Θεοτοκάς έναντι Βερκόρ», Κονδυλοφόρος, τχ. 11 
(2012=2013), σ. 129-140. 
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[Έρωτας ανάµεσα σε αντιµαχόµενα έθνη, όταν παρουσιάζεται στη λογοτεχνία, 
σηµαίνει επιθυµία συνδιαλλαγής εκ µέρους του συγγραφέα. Στην περίπτωση ωστόσο 
των Γερµανών του Β΄ παγκοσµίου πολέµου οι καταστάσεις είναι πολύ 
προβληµατικές. Ο Βερκόρ στο εµβληµατικό έργο του Η σιωπή της θάλασσας, 1942, 
παρουσιάζει έναν έρωτα ανάµεσα σε Γερµανό και Γαλλίδα µε έναν ευφυή χειρισµό: ο 
έρωτας εκδηλώνεται µονάχα όταν οι δύο άνθρωποι πρόκειται οριστικά να χωρίσουν. 
Ο Θεοτοκάς που επέλεξε στους Ασθενείς και οδοιπόρους, 1964, να δείξει έναν 
ελληνογερµανικό έρωτα στην κατεχόµενη Αθήνα, χρησιµοποιεί το θέµα για να 
διερευνήσει την ψυχοσύνθεση του Γερµανού, όµως δεν µπορεί να καταλήξει αν θα 
τον δικαιώσει ή όχι, αν θα πει «ναι» στη συµφιλίωση των λαών 20 χρόνια µετά τον 
πόλεµο. Στο µυθιστόρηµα παραθέτει δυο διαφορετικές εκδοχές για την εξέλιξη του 
Γερµανού µεταπολεµικά –στη µία είναι ένας συντετριµµένος από τον θάνατο της 
αγαπηµένης του αλήτης, στη δεύτερη ένας επιχειρηµατίας που αµυδρά θυµάται την 
Κατοχή– εκδοχές που δείχνουν την αµφιθυµία του συγγραφέα απέναντι στον 
ελληνογερµανικό «έρωτα», κάτι που σχετίζεται µε τις αµφιθυµικές σχέσεις που 
διατηρούσε στην αρχόµενη δεκαετία του ’60 η Ελλάδα µε τη Γερµανία.] 
 
- Ulrich Moennig, “Der Griechische Buergerkrieg der Erinnerungen”, Trauma und Erinnerung. 

Buergerkrieg in Griechenland, Boehlau Verlag 2018, σ. 23, σηµ. 48. 
- Β. Μακρυδήµας, «Τ. Κ. Παπατσώνης – Γ. Θεοτοκάς: ένας ανεκπλήρωτος διάλογος µε φόντο τον 
χριστιανισµό», Άνθρωπος, τχ. 1 (Ιαν.-Απρ. 2020), σ. 177 (σηµ. 67). 
- Ν. Μανιτάκης, Το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (1915-1961), Αθήνα 2022, σ. ;; 
 
 
67. «Ο Ρόδης Ρούφος, ο Ιησούς και ο Εωσφόρος: µια ταραγµένη σχέση», Νέα Εστία, 
τχ. 1856 (∆εκ. 2012 = αφιέρωµα στον Ρόδη Ρούφο), σ. 120-139. 
[Η πορεία του Ρόδη Ρούφου από τον ανορθολογισµό, τον µανιχαϊσµό, τον ελιτισµό, 
την κυκλική σύλληψη της ιστορίας και την προβολή ενός ήρωα µε φωτεινά 
εωσφορικά χαρακτηριστικά (Lucifer, φορέας του φωτός κατά τη µανιχαϊκή 
σύλληψη), προς µια χριστιανική, δηµοκρατική και ορθολογική αντίληψη. 
Αναδεικνύονται οι λανθάνουσες µορφές του Εωσφόρου και του Ιησού σε όλα τα 
µυθιστορήµατα του συγγραφέα, οι αποκαλυπτικές στιγµές «γνώσης», και οι 
συνδυασµοί που επιχειρεί εντέλει ο συγγραφέας προκειµένου να πετύχει τη 
«σύνθεση» που κατά τη γνώµη του χρειάζεται η µεταπολεµική Ευρώπη.]  
 
- Εύη Κώστα, «Προλεγόµενα» στο «Ρ. Ρούφος – Θ.∆. Φραγκόπουλος, Αλληλογραφία», Νέα Εστία, τχ. 
1868, (Μάρτιος 2016), σ. 176, σηµ. 10. 
- Αλ. Μπαζούκης, Ένας συγγραφέας σε καιρούς δοκιµασίας: ο Ρόδης Ρούφος στην κατοχή, στην 

Αντίσταση και στον αγώνα της ΕΟΚΑ, δ. διατριβή, Παν. Κύπρου, Λευκωσία 2017, σ. 633, σηµ. 132, σ. 
638, σηµ. 137, σηµ. 653 σηµ. 143. 
- Αλ. Μπαζούκης, Ρόδης Ρούφος. Ένας συγγραφέας σε καιρούς δοκιµασίας (Κατοχή, Αντίσταση, 

Κυπριακός αγώνας), Θεσσαλονίκη 2021, σ. 19, σηµ. 8. 
- Ν. Καραπιδάκης και Γ. Πατερίδου, Εισαγωγή στο Ρ. Ρούφος, Οι Γραικύλοι, Αθήνα 2022, σ. 14, σηµ. 
4. 
 
 
68. «Η λογοτεχνική δεκαετία του ’60 και η ιδιόρρυθµη θεολογία της», Νεοελληνική 

λογοτεχνία και κριτική από τον ∆ιαφωτισµό έως σήµερα. Πρακτικά ΙΓ΄ ∆ιεθνούς 
Επιστηµονικής Συνάντησης, µνήµη Παν. Μουλλά, Αθήνα 2014, σ. 940-953. 
[Ο µεταπολεµικός κόσµος, έχοντας να αντιµετωπίσει αισθήµατα κενού, αγωνίας και 
ενοχής, στρέφεται εκ νέου προς τη θρησκεία, τόσο στον δυτικό κόσµο, όσο (µε 
κάποια καθυστέρηση) και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα η συντηρητική αναδίπλωση 
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µετά τον Εµφύλιο, µε την άνθιση των κατηχητικών, προκαλεί στους συγγραφείς του 
’60 µια βίαιη αποστροφή προς τους θεσµούς, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουν µια 
ψυχική ροπή προς τη θρησκεία, συχνά υπό την αιγίδα του Υπαρξισµού. Αυτές οι 
τάσεις εκδηλώνονται συχνά ως θεοµαχία από τη µία, προσήλωση στον Χριστό από 
την άλλη. Έτσι ο Ρένος Αποστολίδης στις Ιστορίες από τις νότιες ακτές, 1959, θα 
διατυπώσει, σε εξόχως µεταφορική γλώσσα (µια παρέα εκδροµέων περιπλανιέται σε 
σκοτεινό δάσος…), ένα σφοδρό κατηγορώ εναντίον του ∆ηµιουργού, που τον 
ταυτίζει µε τον Σατανά, και µια µοµφή εναντίον των ανθρώπων (του αφηγητή 
συµπεριλαµβανοµένου) που ρέπουν προς την ευκολία και τις ηδονές, αντί να 
ακολουθούν το παράδειγµα Εκείνου, δηλαδή του Χριστού. Ο Γιώργος Ιωάννου, 
έπειτα, ταυτίζοντας συστηµατικά το ιερό µε το ανόσιο και το παραβατικό, επιθυµεί 
να προκαλέσει·  ενίοτε όµως –όπως στο διήγηµα «Ο Μπάτης»– η πρόκληση 
αντισταθµίζεται από επιθυµία εξαγνισµού, επιστροφής στην αθωότητα, από µια αύρα 
(ένα αεράκι) Χριστού. Ο Χάκκας, εκκινώντας από τη αριστερά, άθεος δηλαδή, 
χρησιµοποιεί ωστόσο τη µορφή του Ιησού (καλά κρυµµένη πίσω από έναν αχαµνό 
στρατιώτη στο διήγηµά του «Ο Κολοβός»), για να δηλώσει την ανταρσία απέναντι 
στους καταπιεστικούς µηχανισµούς. Εντωµεταξύ αυτά τα χρόνια µεταστρέφεται και η 
ορθολογική γενιά του ’30, και ασχολείται ολοένα και πιο έντονα µε θέµατα 
θρησκευτικά και µορφές του Ιησού. Ωστόσο εκεί που οι συγγραφείς του ’60 
συνδυάζουν την ανταρσία µε την πίστη ή µε τη συγκίνηση και είναι ατοµιστές και 
αυτοκατηγορούµενοι, η γενιά του ’30 επιθυµεί να οργανώσει την κοινωνία·  
ασχολείται µε τους θεσµούς και πιστεύει στην εκκλησία (Θεοτοκάς, Καραγάτσης), ή 
υποκαθιστά τους θεσµούς εγκαθιδρύοντας τον δικό της λόγο ως θεσµό. Ο Ελύτης στο 
Άξιον εστί και ο Πρεβελάκης στον Άρτο των αγγέλων προβαίνουν στην αυτο-θέωση, 
όταν ο Ρένος Αποστολίδης και ο Ιωάννου (στα αφηγηµατικά τους κείµενα) 
αυτοµαστιγώνονται. Μια θεολογία της αυταρέσκειας από τη µία, από την άλλη µια 
θεολογία της ενοχής]. 
 
 
69. “Das Bild des Deutschen in der Nachkriegsliteratur. Ein Tauziehen politischer 
Kontrahenten”, Die Okkupation Griechenlands im zweiten Weltkrieg. Griechische und 

deutsche Erinnerungskultur, επιµ. Chryssoula Kambas και Marilisa Mitsou, Boehlau, 
Κολωνία 2015, σ. 254-266. 
[Στην αµέσως µετά την Κατοχή περίοδο, αναπτύσσεται έντονος προβληµατισµός για 
το ποιοι ήταν πραγµατικά οι γερµανοί κατακτητές. Η άποψη που κυριαρχεί, ακόµα 
και σε σηµαντικούς συγγραφείς όπως ο Κοσµάς Πολίτης, είναι πως δεν υπερβαίνουν 
τη συµπεριφορά και τη νοηµοσύνη ενός ροµπότ. Η άποψη αυτή ωστόσο είναι 
πολιτικά χρωµατισµένη: προέρχεται από αριστερούς συγγραφείς. Οι δεξιοί αυτή την 
εποχή απλώς προτιµούν να µην αναφέρονατι στους Γερµανούς. Στις σπάνιες 
περιπτώσεις που το κάνουν, οι Γερµανοί παρουσιάζονται «νέοι, σχεδόν παιδιά» να 
τραγουδούν ροµαντικά τραγούδια της πατρίδας τους (Γ. Σαράντη). Στη δεκαετία του 
1950, όταν οι δεξιοί συγγραφείς γράφουν για την κατοχική εµπειρία, οι Γερµανοί 
είναι απόντες. Οι συγγραφείς αυτοί µιλούν σχεδόν αποκλειστικά για τις συγκρούσεις 
µε τους κοµµουνιστές (Ρούφος, Α. Κοτζιάς, Κάσδαγλης). Όταν αναφέρονται στους 
Γερµανούς, τους παρουσιάζουν ως συµµέτοχους στον κοινό ευρωπαϊκό πολιτισµό. 
Αλλά και η Αριστερά αυτή την εποχή, προς τα τέλη της δεκαετίας του 1950, όταν 
αρχίζει να ξαναεκδίδει βιβλία µετά τον εµφύλιο, παρουσιάζει την πιο θετική εικόνα 
του Γερµανού: έναν πολύ νεαρό στρατιώτη που πεθαίνει µε τη σκέψη στη µάνα και 
στην αγαπηµένη του (Κ. Κοτζιάς). Πρόκειται για ιδιόρρυθµες συγκλίσεις των 
αντιπάλων την εποχή του εµφύλιου µίσους: και οι µεν και οι δε, προκειµένου να 
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καταγγείλουν τους εµφύλιους εχθρούς, προβάλλουν την εικόνα ενός συµπαθούς 
Γερµανού. Η ισορροπία αυτή αλλάζει στη δεκαετία του 1960. Οι καινούργιες σχέσεις 
µε τη Γερµανία (µετανάστευση), καθώς και η υπόθεση του βασανιστή των Εβραίων 
Μέρτεν (που επισκέφθηκε την Ελλάδα και συνελήφθη), προκαλούν µια έξαρση της 
αντιπαλότητας µε τους αλλοτινούς κατακτητές. Τώρα αναθεωρούνται και ορισµένα 
έργα της πρώτης περιόδου, έτσι ώστε η εικόνα του Γερµανού χειροτερεύει (το Αγρίµι 
του Βρετάκου, από τα αριστερά, η Ιερά οδός του Θεοτοκά, από τα δεξιά). Ο Γ. 
Θεοτοκάς µε το Ασθενείς και οδοιπόροι, 1964, επιχειρεί να διερευνήσει σε βάθος την 
εικόνα του Γερµανού, επιχειρεί και ένα είδος συµφιλίωσης µέσω ενός σφοδρού 
έρωτα Ελληνίδας µε Γερµανό, αλλά καταλήγει σε αµφίθυµα και αντιφατικά 
αποτελέσµατα. Το γάµο Ελληνίδας µε Γερµανό θα τον επιχειρήσει αφηγηµατικά ο Σ. 
Πατατζής το 1978 µε σαφώς φιλικά προς τον παλιό αντίπαλο αισθήµατα.] 
 
- Panayiota Mini, “Die Okkupation Griechenlands im Griechischen Kino”, Die Okkupation 

Griechenlands im zweiten Weltkrieg. Griechische und deutsche Erinnerungskultur, επιµ. Chryssoula 
Kambas και Marilisa Mitsou, Boehlau, Κολωνία 2015, σ. 273 
- Ulrich Moennig, “Der Griechische Buergerkrieg der Erinnerungen”, Trauma und Erinnerung. 

Buergerkrieg in Griechenland, Boehlau Verlag 2018, σ. 22 και σηµ. 45. 
 
 
70. «Ρούφος, Κοτζιάς, Κάσδαγλης: γράφοντας, αναθεωρώντας, αναψηλαφώντας την 
ιστορία της νίκης στον Εµφύλιο», Η µακρά σκιά της δεκαετίας του ’40 – Πόλεµος, 

Κατοχή, Αντίσταση, Εµφύλιος. Τιµητικός τόµος για τον Χάγκεν Φλάισερ, εισ.- επιµ. 
Κατερίνα Γαρδίκα, Άννα Μαρία ∆ρουµπούκη, Βαγγέλης Καραµανωλάκης, Κώστας 
Ράπτης, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2015, σ. 265- 299. 
[Η ήττα έχει οπωσδήποτε τα προβλήµατά της·  η νίκη όµως έχει από µιαν άποψη 
ακόµα περισσότερα: την ενοχή του νικητή, την άχαρη εξιστόρηση του επιτυχούς 
αγώνα σε βάρος ενός αντιπάλου που παραµένει ο «αδελφός µας». Ρούφος, Κοτζιάς, 
Κάσδαγλης, τρεις διακριτές περιπτώσεις. Με αταλάντευτη πεποίθηση στο δίκιο της 
παράταξής του ξεκινά ο Ρούφος (στο πρώτο µέρος της τριλογίας του, 1954), µε 
ενοχική στήριξη της ∆εξιάς εκδηλώνεται ο Κοτζιάς, µε ταραγµένο σκεπτικισµό 
καταλήγει ο Κάσδαγλης. Τρεις διακριτές περιπτώσεις, που όµως συγκλίνουν σε ένα 
τουλάχιστον σηµείο: στον θάνατο του κεντρικού ήρωά τους. Και οι τρεις 
πρωταγωνιστές των µυθιστορηµάτων δολοφονούνται από τους αντιπάλους. Κατά 
κάποιον τρόπο λοιπόν οι συγγραφείς διαχειρίζονται τη νίκη της ∆εξιάς µέσω ενός 
ήρωα-θύµατος. Οι Κοτζιάς και Ρούφος χρησιµοποιούν µάλιστα ο καθένας από ένα 
γνωστό θύµα των κατοχικών εµφυλίων αντιπαραθέσεων·  του αποδίδουν, επιπλέον, 
και ορισµένα χαρακτηριστικά εξιλαστήριου θύµατος, στον τύπο του Ιησού Χριστού. 

Η υποδοχή των µυθιστορηµάτων, διαφορετική από αυτήν που οι ίδιοι οι 
συγγραφείς φαίνεται να ανέµεναν, τους οδηγεί τάχιστα σε επανατοποθετήσεις. Ο 
Ρούφος στο β΄ µέρος της τριλογίας, 1955, αποσύρει την αριστοκρατική περιφρόνηση 
των µαζών προς όφελος µιας πιο δηµοκρατικής θεώρησης. Ο Κοτζιάς, το 1961, 
αναθεωρεί την α΄ έκδοση της Πολιορκίας µετριάζοντας την ειδεχθή εικόνα των 
«επαναστατών», ανασυνθέτοντας τη φυσιογνωµία των (δεξιών) πρωταγωνιστών του, 
ώστε να τους καταστήσει πιο αµφίσηµους, και ελαττώνοντας την αίγλη Ιησού µε την 
οποία είχε περιβάλει τον κεντρικό ήρωά του. Κατά τη δικτατορία των 
συνταγµαταρχών, όταν επανεκδίδεται το Χρονικό µιας σταυροφορίας, ο Ρούφος 
περικόπτει το κείµενό του κατά 22%, µειώνει αισθητά τις επιθέσεις προς τους 
κοµµουνιστές, απαλείφοντας και τα σηµεία που καυτηρίαζαν οι κριτικοί του, ενώ 
αφαιρεί εντελώς τον θαυµασµό για την έννοια στρατός και όσα άλλα στοιχεία 
µπορούσαν να τον συνδέσουν µε φασιστικές ιδέες.  
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Ο Κάσδαγλης, που είχε υπάρξει σαφώς πιο µετριοπαθής, καθώς έστηνε την 
αφήγησή του πάνω σε έναν «έρωτα» ανάµεσα σε µέλη των δύο αντίπαλων 
παρατάξεων, αναθεωρεί οριακά, µέσα στη δικτατορία και αυτός, αφαιρώντας 
ορισµένες αιχµές κατά των αριστερών. 

Οι κριτικοί της αριστεράς (Αργυρίου, Πατρίκιος), σε µια περίοδο όπου η 
δηµοκρατική αριστερά και η δηµοκρατική δεξιά είχαν συγκλίνει για την 
αντιµετώπιση της πολιτειακής εκτροπής, προσπαθούν να περισώσουν ό,τι γίνεται από 
το έργο των παλιών αντιπάλων, ζητώντας να αµβλύνουν τον περίφηµο χαρακτηρισµό 
«µαύρη λογοτεχνία» του ∆ηµήτρη Ραυτόπουλου. Η δική τους ανάγνωση –παρά τον 
έκδηλα ρητορικό της χαρακτήρα– θα καθοδηγήσει τις προσεγγίσεις έως τις µέρες 
µας, οδηγώντας σε σοβαρότατες ενίοτε παρερµηνείες.] 
 
- ∆. Κούρτοβικ, «Ιστορία ενός γερµανοέλληνα», Τα Νέα, 16-17.1.2016, σ. 7. 
- Αλ. Μπαζούκης, Ένας συγγραφέας σε καιρούς δοκιµασίας: ο Ρόδης Ρούφος στην κατοχή, στην 

Αντίσταση και στον αγώνα της ΕΟΚΑ, δ. διατριβή, Παν. Κύπρου, Λευκωσία 2017, σ. 35, σηµ. 68. 
- ∆. Τζιόβας, «Υπερβαίνοντας την πολιτική», Η πολιτισµική ποιητική της ελληνικής πεζογραφίας, 
Ηράκλειο (ΠΕΚ) 2017, σ. 426 σηµ. 37. 
- Ulrich Moennig, “Der Griechische Buergerkrieg der Erinnerungen”, Trauma und Erinnerung. 

Buergerkrieg in Griechenland, Boehlau Verlag 2018, σ. 21, σηµ. 41. 
- A. Anastasiadis, “Geschichten vom Krieg”, Trauma und Erinnerung. Buergerkrieg in Griechenland, 
Boehlau Verlag 2018, σ. 105, σηµ. 89. 
- J. Winkler, “Schwarze (Politische) Literatur”, Trauma und Erinnerung. Buergerkrieg in 

Griechenland, Boehlau Verlag 2018, σ. 278, σηµ. 147. 
- Joachim Winkler, Dimitris Raftopoulos und die »Schwarze Literatur«: Zum erinnerungskulturellen 

Widerstands- und Bürgerkriegsdiskurs der griechischen Nachkriegsliteratur, Βερολίνο 2018. 
- Αλ. Μπαζούκης, Ρόδης Ρούφος. Ένας συγγραφέας σε καιρούς δοκιµασίας (Κατοχή, Αντίσταση, 

Κυπριακός αγώνας), Θεσσαλονίκη 2021, σ. 19, σηµ. 8. 
- Ν. Καραπιδάκης και Γ. Πατερίδου, Εισαγωγή στο Ρ. Ρούφος,  Οι Γραικύλοι, Αθήνα 2022, σ. 14, σηµ. 
5. 
 
 
71. «Πινελιές για ένα πορτρέτο της Γαλάτειας», Γαλάτεια Καζαντζάκη, µια πρόκληση 

στα ελληνικά γράµµατα. 50 χρόνια από τον θάνατό της, Παλίµψηστον, τχ. 32 (φθινόπ. 
2015), σ. 27-37. 
[Επισηµαίνεται 1) η θέση του πρώτου εκτενούς αφηγήµατος της Γαλάτειας 
Καζαντζάκη στην ιστορία της ελληνικής ερωτικής λογοτεχνίας: πόσο πρωτοποριακό 
υπήρξε όσον αφορά το θέµα της πρωτοβουλίας ως προς την εκδήλωση της ερωτικής 
επιθυµίας από τη γυναίκα. 2) Η απρόσµενα ευαίσθητη και εύστοχη κριτική της Γ. Κ.  
για τον Καβάφη, στα 1909, πολύ πριν την αναγνώρισή του από τους αθηναίους 
λογίους (µονάχα ο Ξενόπουλος είχε προηγηθεί). 3) Ο καλλιτεχνικά πρωτοποριακός 
χαρακτήρας ενός διηγήµατός της του 1923. Μαζί µε δύο «εκ του φυσικού» πορτρέτα, 
αναδεικνύεται η µορφή µιας γυναίκας συγγραφέως που οι ιστορίες της λογοτεχνίας 
έχουν προκλητικά αποσιωπήσει.] 
 
- Κων. Γεωργιάδη, «Το θεατρικό έργο της Γαλάτειας Καζαντζάκη και οι αναφορές της στην ιψενική 
δραµατουργία», Η πρώιµη υποδοχή του ρεαλισµού και του νατουραλισµού στο ελληνικό θέατρο, επιµ. Α. 
Γλυζουρής, Κ. Γεωργιάδη, Μ. Μαυρογένη, Ρέθυµνο 2016, σ. 145, σηµ. 5. 
 
 
72. «Ο Καραγάτσης και οι ερωτικές του προκλήσεις: από το µεσοπολεµικό “πάθος” 
στη µεταπολεµική “αγάπη”», Λογοτεχνικές διαδροµές: ιστορία – θεωρία – κριτική. 

Μνήµη Βαγγέλη Αθανασόπουλου, επιµ. Θ. Αγάθος, Χριστίνα Ντουνιά, Άννα Τζούµα, 
Αθήνα (Καστανιώτης) 2016, σ. 239-250. 
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[Όταν το 1936 ο Καραγάτσης γράφει τη «Χίµαιρα», µεταφέρει στην Ελλάδα την 
πρόκληση του Ντ. Χ. Λώρενς και του Εραστή της Λαίδης Τσάτερλυ. Ο έλληνας 
συγγραφέας καθοδηγείται ως προς την τόλµη στη διερεύνηση της γυναικείας 
σεξουαλικότητας από τον Άγγλο που είχε προκαλέσει, µε τη δηµοσίευση του έργου 
του στη δεκαετία του 1920 σκάνδαλο στην Ευρώπη. Μεταπολεµικά «Χίµαιρα», 
µεταµορφωνόµενη σε Μεγάλη χίµαιρα, αλλάζει και ως προς τις ιδέες τις σχετικές µε 
τον έρωτα. Το 1953, στη θέση του εξωσυζυγικού έρωτα, του ουράνιου πάθους που 
δικαιώνεται έστω και αν φέρνει την καταστροφή, εξαίρεται ο γάµος και η αγάπη 
ανάµεσα στους συζύγους. Η µοιχεία, µια ολέθρια αλλά και θεσπέσια µοίρα το 1936, 
µετατρέπεται το 1953 σε ένα ποταπό σαρκικό πάθος, το οποίο χρεώνεται µάλιστα 
σχεδόν αποκλειστικά στη γυναίκα. Ωστόσο, παράλληλες πορείες ως προς τη θετική 
αξιοδότηση του γάµου έναντι του έρωτα, χαράσσουν και άλλοι διανοούµενοι, όπως ο 
Κοσµάς Πολίτης και ο Ντενί ντε Ρουζµόν. Η έλξη που είχε ασκήσει παλαιότερα ο 
περιλάλητος συνδυασµός έρως-θάνατος δοκιµάστηκε σκληρά στον πόλεµο. Τώρα 
δηµιουργείται µια τάση προς την υιοθέτηση ιδεολογιών που προκρίνουν τη ζωή και 
την αγάπη.] 
 
73. «Ο Χριστός στα χιόνια (Παπαδιαµαντικό)», Ζητήµατα νεοελληνικής φιλολογίας: 

Μετρικά, υφολογικά, κριτικά, µεταφραστικά. Μνήµη Ξενοφώντα Α. Κοκόλη, 
Θεσσαλονίκη 2016, σ. 335-343. 
http://www.lit.auth.gr/sites/default/files/mneme_ks._a._kokole_praktika.pdf  
Στο γνωστό διήγηµα του Παπαδιαµάντη «Έρωτας στα χιόνια» δεν έχει προσεχτεί από 
τους αναλυτές ότι ο µπάρµπα Γιαννιός πέφτει στον στενό δροµίσκο µε τρόπο που 
καλύπτει όλο το πλάτος του, ταυτιζόµενος µαζί του, ενώ λίγο νωρίτερα έχει εκφέρει 
τη φράση «Είµαι κι εγώ σοκάκι». Τα δύο αυτά στοιχεία υποδεικνύουν, κατά την 
άποψή µου, ότι ο ήρωας έχει προχωρήσει στον δρόµο του Ιησού που είχε πει «Εγώ 
ειµί η οδός». Ο Παπαδιαµάντης µετατρέπει τον αµαρτωλό µπάρµπα Γιαννιό σε 
χριστολογική µορφή, όπως καθιστά «απόστολο» του Ιησού τον Αποστόλη τον 
Κακόµη (στο διήγηµα «Ο Κακόµης»), έναν φτωχό χαµάλη, αναδεικνύοντάς τον σε 
αίροντα τις αµαρτίες του κόσµου. Ο Παπαδιαµάντης χρησιµοποιούσε το σύµβολο µε 
τρόπο συγγενικό προς τους λιγότερο πιστούς συναδέλφους του. 
 
Ν. Κασσιώτης 2020: http://ikee.lib.auth.gr/record/321856/files/GRI-2020-28725.pdf  
 
 
74. «Μεταµορφώσεις της Πηνελόπης», Κονδυλοφόρος 14 (2015 = 2016, τεύχος 
αφιερωµένο στον Γ. Π. Σαββίδη), σ. 85-100. 
[Παρακολουθώ τις τύχες της µυθικής ηρωίδας από τα τέλη του 19ου αιώνα, το πώς 
περνά από τη λογοτεχνική ανυπαρξία σε µια αµφιλεγόµενη παρουσία. Επίσης τις 
πρώτες αντιδράσεις γυναικών στις αρχές του 20ού αι.] 
 
75. Εισαγωγή στη γερµανική µετάφραση του µυθιστορήµατος Φιλέλληνες της 
Μιµίκας Κρανάκη, Nationalität: Philhellene, εκδ. Romiosini/CeMoG, Freie 
Universität Berlin, Βερολίνο, Οκτ. 2016, σ. 11-27. http://bibliothek.edition-
romiosini.de/catalog/book/16 [Πορτρέτο της συγγραφέως, περιγραφή των βασικών 
σηµείων του βιβλίου µε άξονα το θέµα της προσφυγιάς και της ξενότητας, ανάλυση 
του τίτλου, επισήµανση του αντιδυτικισµού και ευρωσκεπτικισµού της συγγραφέως, 
κατάδειξη της ουτοπίας της, που εδράζεται στον «αντιεξουσιαστικό» λόγο του Μάη 
του ’68, ανάδειξη της πολυφωνίας του µυθιστορήµατος.] 
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76. «Οι συνέπειες της παµπάλαιας ιστορίας: ο Γ. Βιζυηνός και ο συµβολισµός της 
Πτώσης», Νέα Εστία, τχ. 1870, Σεπτ. 2016, σ. 164-186. 
[Ο Βιζυηνός έχει κρύψει σε δυο διηγήµατά του, τα «Αι συνέπειαι της παλαιάς 
ιστορίας» και «Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως», τον συµβολισµό της Πτώσης των 
πρωτοπλάστων. Στο πρώτο, κάτω από την ιστορία του Πασχάλη που αγάπησε την 
κόρη του καθηγητή του στη Γερµανία (Κλάρα), αλλά την εγκατέλειψε επειδή κάποτε 
είχε σχετιστεί µε µιαν άλλη (Ευλαλία), υποκρύπτεται η εξής ιστορία: ο Πασχάλης 
έχει µιανθεί από την Ευλαλία (=Εύα = προπατορικό αµάρτηµα) και, παρότι γνωρίζει 
µια Κλάρα (καθαρή, αγγελική, Παναγία =δεύτερη Εύα), δεν κατορθώνει να 
αξιοποιήσει την παρουσία και τη διαθεσιµότητά της για τη σωτηρία του, επειδή την 
µολύνει (ευτυχώς µόνο κατά διάνοιαν) και εκείνη. Καθώς όµως έχει ειλικρινά 
µετανοήσει, θα ενωθεί µε την αγαπηµένη µετά θάνατον.  
Το δεύτερο διήγηµα, που αφηγείται ένα ταξίδι από τον Πειραιά στη Νεάπολη και τη 
συνάντηση του αφηγητή µε ένα γοητευτικό αγοροκόριτσο, είναι ουσιαστικά η 
εξιστόρηση του ταξιδιού της ζωής. Ο αφηγητής, που κάποτε ήταν ευτυχής αλλά 
εξέπεσε, συναντά επί του πλοίου την Μάσιγγα (=Μαρία), µε το ουράνιο γέλιο που 
«εφέρετο ως πνεύµα Θεού επί των υδάτων», στην οποία βλέπει τη δυνατότητα 
επανάκτησης της ευτυχίας. Αλλά ο «απηνής πατήρ» της κοπέλας την προορίζει για 
σύζυγο κάποιου Plumpsiun (=παχουλός, σαρκώδης), κάτι που πρόκειται να στερήσει 
την κοπέλα από τα ουράνια χαρακτηριστικά της. Απηνής πατήρ είναι, κατά την 
άποψή µου, ο Θεός-∆ηµιουργός που δεν φρόντισε ώστε να µην εµπλέξει το πνεύµα 
(Μαρία) στην ύλη (Plumpsiun). 
Ο κακός θεός-δηµιουργός ως έννοια οδηγεί στις θεωρίες των Γνωστικών, που 
πιστεύουν ότι τον κόσµο, την ύλη, δεν την έφτιαξε ο καλός Θεός, αλλά ένας 
κατώτερος ∆ηµιουργός. Στο «Αι συνέπειαι της παλαιάς ιστορίας» µπορούµε επίσης 
να διακρίνουµε έναν κατώτερο θεό στο πρόσωπο του διευθυντή του ψυχιατρείου 
όπου βρισκόταν έγκλειστη η Κλάρα, µετά την ερωτική της απογοήτευση. 
Ο Βιζυηνός δεν δηλώνει Γνωστικός αλλά χριστιανός µε αποχρώσεις 
νεοπλατωνισµού. Όµως η χρήση της έννοιας του κατώτερου θεού δείχνει τη ροπή του 
προς τη Γνώση, στην οποία είναι άλλωστε εύλογο να τον οδηγεί το δικό του 
δραµατικό ατύχηµα µέσα στην ύλη, η σύφιλη από την οποία και πέθανε.] 
 
77. «Για την ανάκτηση του χαµένου παράδεισου: προβληµατισµοί του Θεοτοκά 
µπροστά στον µεταπολεµικό µηδενισµό», Νέα Εστία, τχ. 1872, Μάρτ. 2017, σ. 204-
215. [Ανάµεσα στα υλικά που είχαν αρχικά προβλεφθεί από τον Θεοτοκά για τη 
σύνθεση του µυθιστορήµατος Ασθενείς και οδοιπόροι ήταν και ένα µικρό δοκίµιο, µε 
τίτλο «Μήνυµα για την ευτυχία», που υποτίθεται ότι είχε γράψει ο Μαρίνος Βελής, 
από τους πρωταγωνιστές του έργου, διακηρύσσοντας την ιδέα ότι ο κόσµος θα σωθεί 
µέσω µιας επικαιροποίησης του µύθου που αναπτύσσει ο Αριστοφάνης στο 
πλατωνικό Συµπόσιο. Η λύση αυτή είναι ο τέλειος, ιδανικός έρωτας «του άντρα και 
της γυναίκας», µε βασικό σύµβολο το «ανδρόγυνο», το οποίο αντιπαρατίθεται στον 
αποτρόπαιο Υπεράνθρωπο του Νίτσε, µια «µεταφυσική του έρωτα» που θα καλύψει 
το κενό που άφησε πίσω της η απώλεια της πατροπαράδοτης θρησκευτικής πίστης. 
Ουσιαστικά πρόκειται για µια προσπάθεια του ίδιου του Θεοτοκά να συλλάβει µια 
λύση στο αδιέξοδο που διαβλέπει κατά το τέλος της δεκαετίας του 1950, όταν ο 
∆υτικός κόσµος και ειδικότερα η νεολαία, που πρωτίστως τον νοιάζει, µοιάζει να 
κατρακυλάει στον µηδενισµό και στον κυνισµό. 

Το µικρό αυτό δοκίµιο «για την ευτυχία», που σύµφωνα µε ορισµένες 
ενδείξεις ο Θεοτοκάς θα το τοποθετούσε στην αρχή του β΄ µέρους του 
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µυθιστορήµατος, δεν περιλήφθηκε τελικά στους Ασθενείς και οδοιπόρους. Ο λόγος 
υποθέτω ότι έχει να κάνει µε την ανεδαφικότητα της ποιητικής αυτής σύλληψης, που 
προφανώς δεν µπορούσε να δώσει λύση στο κενό αξιών του σύγχρονου κόσµου, 
όπως το συλλάµβανε ο Θεοτοκάς. Η λύση ήταν βέβαια η ίδια η θρησκευτική πίστη, 
και εντέλει µε αυτήν (δηλαδή µε τον Μαρίνο Βελή ως καλόγερο που την κηρύσσει) 
ξεκινά το β΄ µέρος του µυθιστορήµατος όπως το ξέρουµε. Ο Θεοτοκάς έχει 
µεταστραφεί στον χριστιανισµό και για λόγους προσωπικούς ασφαλώς, αλλά και σε 
µια προσπάθεια να συλλάβει τη γιατρειά του σύγχρονου κενού. 
 Στις καινούργιες περί θρησκείας αναζητήσεις του ο συγγραφέας αφοσιώνεται 
στο επόµενο και τελευταίο του µυθιστόρηµα, τις Καµπάνες. Αλλάζοντας εντελώς 
ρότα σε σχέση µε τη θητεία του στον ρεαλισµό, δοκιµάζει τώρα να συνθέσει ένα 
συµβολιστικό αφήγηµα, όπου παρουσιάζεται ο διάβολος αυτοπροσώπως (ως δόκτωρ 
Σνακ) και επιτελείται το προπατορικό αµάρτηµα (ως εξωσυζυγική σεξουαλική 
συνεύρεση δίπλα σε µουριές και ροδοδάφνες). Η βασική γραµµή του έργου 
συνίσταται στην αµφισβήτηση του δυτικού ορθολογισµού και στην υιοθέτηση 
ορθόδοξων χριστιανικών αλλά και µυστικιστικών και µυστηριακών δοξασιών. Το 
έργο τελειώνει µε µια θεωρητική συζήτηση γύρω από το δόγµα του προπατορικού 
αµαρτήµατος (ως κατάκτηση της επιστηµονικής γνώσης), το οποίο ένας σοφός 
καλόγερος ερµηνεύει «κατ’ οικονοµίαν», δηλαδή µε εµφανή υπέρ της «γνώσης» 
ελαστικότητα. Αυτό το «κατ’ οικονοµίαν» αποτελεί την άγκυρα του Θεοτοκά στον 
ορθολογισµό. Ο αισιόδοξος µύθος της επανενοποίησης του Ανδρόγυνου υποχωρεί 
στα τελευταία χρόνια της ζωής του συγγραφέα, δίνοντας θέση στον απαισιόδοξο 
µύθο του προπατορικού αµαρτήµατος, όµως η «κατ’ οικονοµίαν» ερµηνεία κρατά 
σταθερά τον διανοούµενο που πάντα αναζητούσε την «ευτυχία» για το κοινωνικό 
σύνολο µακριά από το επικίνδυνο Απόλυτο.] 
 
- Γ. ∆ηµητρακάκης, «Περιπέτειες της σκέψης του Κ. Θ. ∆ηµαρά», Νέα Εστία, τχ. 1874 (Σεπτ. 2017), σ. 
651, σηµ. 120 και 121. 
- Β. Μακρυδήµας, «Τ. Κ. Παπατσώνης – Γ. Θεοτοκάς: ένας ανεκπλήρωτος διάλογος µε φόντο τον 
χριστιανισµό», Άνθρωπος, τχ. 1 (Ιαν.-Απρ. 2020), σ. 171 (σηµ. 54 και 56), σ. 174 (σηµ. 60) 
 
 
78. «Littérature et mémoire après la guerre civile grecque: Récits et révisions de 
l’histoire des conflits», διάλεξη στην EHESS, 1.6.2017, αναρτηµένη στο 
https://www.academia.edu/33507244/Litt%C3%A9rature_et_m%C3%A9moire_apr%
C3%A8s_la_guerre_civile_grecque_R%C3%A9cits_et_r%C3%A9visions_de_l_histo
ire_des_conflits  
[Πρόκειται για ξαναδουλεµένη µορφή του 56: «Ρούφος, Κοτζιάς, Κάσδαγλης: 
γράφοντας, αναθεωρώντας, αναψηλαφώντας την ιστορία της νίκης στον Εµφύλιο». 
∆ηµοσιεύεται χωρίς υποσηµειώσεις.] 
 
79. «Από τον Οδυσσέα στον καπετάν Νέµο. Μετακινήσεις µιας εξόριστης στον 20ό 
αιώνα (για τους Φιλέλληνες της Μιµίκας Κρανάκη)», Περάσµατα, µεταβάσεις, 

διελεύσεις: όψεις µιας λογοτεχνίας εν κινήσει, µνήµη του ∆. Ν. Μαρωνίτη, 
Θεσσαλονίκη 2018, σ. 295-301. 
http://www.lit.auth.gr/sites/default/files/mnes_ie_book.pdf  
[Η Κρανάκη γράφει ένα µυθιστόρηµα για την κατάσταση του να είναι κανείς 
πρόσφυγας, χρησιµοποιώντας την Οδύσσεια µε τον τρόπο του Τζόυς. Όµως από όλες 
τις πτυχές του Οδυσσέα χρησιµοποιεί µόνο τον Κανένα και από όλες τις διαφορετικές 
καταστάσεις ζωής κυρίως τη Νέκυια. ∆ηλώνει επίσης ρητά ότι το έπος και ο 
Οδυσσέας δεν της ταιριάζουν, και αφήνει να εννοηθεί ότι ο δικός της ήρωας είναι ο 
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πλοίαρχο Νέµο του Βερν, τον οποίο εννοεί ως επαναστάτη και µορφή του οργισµένου 
κατά της ∆ύσης καταπιεσµένου ανθρώπου. Η κριτική που αρθρώνει η συγγραφέας 
κατά του δυτικού Λόγου καταλήγει σε µηδενισµό, στην άρνηση του πολιτισµού και 
στον θάνατο του ήρωα που την εκφράζει. Ένα πεσιµιστικό µυθιστόρηµα που µόνο µε 
την Οδύσσεια του Καζαντζάκη µπορεί να συγκριθεί. Ωστόσο η Κρανάκη αφήνει µια 
εναλλακτική δυνατότητα, λίγο πριν από το φαντασµαγορικό τέλος που συνιστά τον 
θάνατο του ήρωα και το τέλος του κόσµου. Ο αυτοβιογραφικός ήρωας Μάρκος µιλά 
για ένα «ναι» που θα διορθώνει τα κακώς κείµενα µέσα από το «µέτρο». Επιδίωξη 
και για εκείνην –τουλάχιστον στις πιο ορθολογικές στιγµές της– παραµένει η 
επιδίωξη της ευτυχίας, αυτού του κεφαλαιώδους διαφωτιστικού προτάγµατος. Ίσως 
γνωρίζει άλλωστε, όπως έχει υποδείξει και ο Ρολάν Μπαρτ, ότι ο Βερν ήταν κι αυτός 
ένας άνθρωπος του ∆ιαφωτισµού.] 
 
80. «Ρεαλιστικές και συµβολικές δοµές Στου Χατζηφράγκου του Κοσµά Πολίτη», Μα 

τι γυρεύουν οι ψυχές µας ταξιδεύοντας; Αναζητήσεις και αγωνίες των ελλήνων 

λογοτεχνών του µεσοπολέµου, τιµητικός τόµος για τον Peter Mackridge, επιµ. Ελ. 
Κουτριάνου και Έλλη Φιλοκύπρου, Αθήνα 2018, σ. 179-192. 
 
[Στου Χατζηφράγκου. Τα σαραντάχρονα µιας χαµένης πολιτείας. Ο Κοσµάς Πολίτης 
στήνει πάνω σε ένα ρεαλιστικό βάθρο, που του το προσφέρει ανάµεσα σε άλλα και το 
«διηγηµατικό στιχούργηµα» Σεργιάνι στην παλιά Σµύρνη του Σωκράτη Προκοπίου, 
ένα πλούσιο συµβολικό οικοδόµηµα. Η πόλη πεθαίνει (στην πυρκαγιά του 1922) και 
ανασταίνεται/αναλήπτεται µε τους χαρταετούς της σαν άλλος Χριστός. Τον θάνατο 
της πολιτείας συµβολίζουν και οι τρεις γυναίκες που πεθαίνουν ή εξαφανίζονται στο 
έργο, η κοπέλα που πλέει νεκρή στη θάλασσα, η αποκαλούµενη «οµορφιά του 
κόσµου» και η Κατερινούλα. Και τις τρεις ο συγγραφέας τις ανάγει στη συµβολική 
µορφή της Αφροδίτης. Μια τέταρτη γυναίκα, η Έλσα, που επίσης πεθαίνει, ανακαλεί 
την πάνδηµο Αφροδίτη, που τώρα ο συγγραφέας δεν την διαχωρίζει σαφώς από την 
Ουρανία. Η έννοια του έρωτα-σεξ απενοχοποιείται στο µυθιστόρηµα, σε πλήρη 
αντίθεση µε τα µεσοπολεµικά έργα του Κοσµά Πολίτη. Εκείνος που ανασταίνεται 
συµβολικά στο έργο είναι ο Παντελής, ο οποίος µετά από µια µυστικιστικού τύπου 
αναγεννητική εµπειρία µε τη µητρική σιόρα Φιόρα, καταφέρνει να επιτύχει τον 
σκοπό του, να φτιάξει λάµπες ασετιλίνης. Η λάµπα, σύµβολο του φωτός, µπορεί να 
συνδυαστεί µε τις διαφωτιστικές απόψεις του παπά Νικόλα, προσωπείου του 
συγγραφέα, ο οποίος αντιτίθεται στη δεισιδαιµονία και σε ορισµένες µυστικιστικές 
ιδέες που διακινεί ένας άλλος παπάς, καθώς και στις ενάντιες στην ισότητα των 
ανθρώπων ιδέες του αποστόλου Παύλου. Ο Κοσµάς Πολίτης, που άλλοτε έφτιαχνε 
ιστορίες Πτώσης για να δείξει τον ολέθριο ρόλο του σεξ, δηλαδή της εµπλοκής των 
ανθρώπων µε την ύλη, τώρα ανακαλεί ξανά την Εδέµ, στο πρόσωπο της µοιραίας 
πολιτείας, για να δείξει όµως –µε τους ίδιους συµβολιστικούς τρόπους– κάτι εντελώς 
διαφορετικό: ότι την πτώση την προκαλεί όχι η εµµονή στην ύλη αλλά τα παράλογα 
µίση µεταξύ των ανθρώπων και των εθνών. Ο αντιδιαφωτιστής της δεκαετίας του 
1930 έχει γίνει πλέον οπαδός των Φώτων.] 
 
Μαρία Αθανασοπούλου: https://www.hartismag.gr/hartis-48/afierwma/afighisi-kai-politismiki-mnimi-
k-politi-stoi-khatzifraghkoi-parodos-kai-kentro-mikrasiatikwn-spoidwn-i-eksodos-t-a  
 
81. «Αλέξης Ζήρας: πορτρέτο του νεαρού διανοούµενου», Νέα Εστία, τχ. 1884 (Σεπτ. 
2020, Αφιέρωµα: Αλέξης Ζήρας), σ. 145-154. 
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[Με αφορµή το βιβλίο του Ζήρα Ανατοµία εποχής, Αθήνα 1973, συζητιούνται µια 
σειρά από ζητήµατα όσον αφορά τη δραστηριότητα ενός νεαρού διανοούµενου κατά 
τη διάρκεια της δικτατορίας των συνταγµαταρχών. Μια προσπάθεια να απαντηθεί το 
ερώτηµα –σε διάλογο µε τον συγγραφέα– γιατί το συγκεκριµένο βιβλίο δεν 
περιλαµβάνει καθόλου νύξεις στην τότε πολιτική κατάσταση της Ελλάδας: φυγή, 
απορρόφηση από την κανονικότητα ή το φαινόµενο των «διττών συµπεριφορών», 
όπου συνυπάρχουν η αντίσταση στην πράξη και η φυγή – πρακτικές που έχω 
µελετήσει στην περίπτωση της Κατοχής.] 
 
82. «Η κρίση του κοινοβουλευτισµού στην ελληνική λογοτεχνία του µεσοπολέµου». 
ΣΤ΄ Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών: Ο ελληνικός 

κόσµος σε περιόδους κρίσης και ανάκαµψης, 1204-2018 / The Greek World in Periods 

of Crisis and Recovery, 1204-2018, Lund, 4-8.10.2018. Πρακτικά, επιµ. Β. 
Σαµπατακάκης, τ. Α΄, Αθήνα Νοέµ. 2020, σ. 181-206.  
https://www.academia.edu/44611448/_Η_κρίση_του_κοινοβουλευτισµού_στην_ελλη
νική_λογοτεχνία_του_µεσοπολέµου_  
[∆ύο µυθιστορήµατα απεικονίζουν εύγλωττα την κρίση του κοινοβουλευτισµού στον 
ελληνικό µεσοπόλεµο: Το σταυροδρόµι του Θανάση Πετσάλη (1934) και η Αργώ του 
Θεοτοκά (1933, 1936). Το πρώτο περιγράφει ένα επιτυχηµένο πραξικόπηµα κατά της 
κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας και το δεύτερο ένα αποτυχηµένο. Ανάλογες είναι και 
οι τάσεις των δυο δηµιουργών τη συγκεκριµένη εποχή, οι οποίοι, µολονότι ξεκινούν 
και οι δύο από τη φιλελεύθερη βενιζελική παράταξη, εξελίσσονται διαφορετικά. Ο 
Πετσάλης αναπτύσσει µέσω του ήρωά του Αλέκου Πάρνη έναν προβληµατισµό 
ενάντια στο κοινοβουλευτικό σύστηµα, προκρίνοντας µια διαφορετικού τύπου 
οργάνωση της κοινωνίας, µε βάση τις επαγγελµατικές ενώσεις, η επιβολή της οποίας 
δεν µπορεί παρά να γίνει µε χρήση βίας· το φασιστικό πρότυπο δηλώνεται ρητά στο 
έργο. 

Ο Γιώργος Θεοτοκάς, από την άλλη, µολονότι αναγνωρίζει πλεονεκτήµατα 
στη γειτονική Ιταλία, εντέλει αποτάσσεται τα αντικοινοβουλευτικά µοντέλα 
διακυβέρνησης, προκρίνοντας σαφώς τη δηµοκρατία. Στην Αργώ προβάλλει θετικά 
την καταστολή ενός πραξικοπήµατος µε χρήση ένοπλης βίας, συντονιζόµενος 
πιθανώς µε την πρόταση του Βενιζέλου το 1932 για την εισαγωγή στο ελληνικό 
σύνταγµα άρθρου ανάλογου µε το 48 του συντάγµατος της Βαϊµάρης. 

Και τα δύο έργα παρουσιάζουν έναν τύπο χαρισµατικού ηγέτη. Ο Πετσάλης 
όµως υπονοεί οµοιότητες του ήρωά του µε τον Ιησού και το αφήγηµα της θυσίας του, 
καθιστώντας το µυθιστόρηµά του ένα συµβολιστικό µυστικιστικό έργο. Αντίθετα ο 
Θεοτοκάς δεν χρησιµοποιεί ιερές αναγωγές παρά προβάλλει τον χριστιανισµό ως ένα 
εγκόσµιο σύστηµα ηθικών αξιών που κατατείνουν στη συγχώρηση και στην ψυχική 
γαλήνη. Από τη µία, ο µυστικισµός και η «πολιτική θρησκεία» του ολοκληρωτισµού, 
από την άλλη ο ορθολογισµός, ο χριστιανισµός (ως ηθική) και η δηµοκρατία. 

Η αµφισβήτηση του κοινοβουλευτισµού στον συγκεκριµένο χώρο του 
φιλελεύθερου κέντρου έχει ωστόσο βραχεία διάρκεια. Ήδη το 1935 ο Πετσάλης 
έµµεσα αποκηρύσσει τη φιλοδικτατορική τάση του έργου του, ενώ µετά τον πόλεµο, 
το 1947, θα βαλθεί να αναθεωρεί εκ βάθρων Το σταυροδρόµι, προσπαθώντας πλέον 
να υπονοµεύσει τον άλλοτε λαµπρό ήρωα και τις αντικοινοβουλευτικές του ιδέες.] 
 
 
83. «Έρωτες στην αριστερή λογοτεχνία του µεταπολέµου», Θέµατα Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας του 20ού αιώνα. Τιµητικός τόµος για την Έρη Σταυροπούλου, επιµ. Θ. 
Αγάθος κ.ά., Αθήνα ∆εκ. 2020, σ. 193-210. [Εξετάζω έργα των ∆ηµήτρη Χατζή, 
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Μέλπως Αξιώτη, ∆ηµήτρη Ραβάνη-Ρεντή, Κώστα Μπόση, Έλλης Αλεξίου και 
Κώστα Κοτζιά, συγγραφέων της υπερορίας (πλην του τελευταίου), προκειµένου να 
δείξω τους κοινούς τόπους στην παρουσίαση του έρωτα κατά την περίοδο του 
σοσιαλιστικού ρεαλισµού και του ολοκληρωτικού καθεστώτος πριν τον θάνατο του 
Στάλιν, αρχικά, και έπειτα κατά τη φιλελευθεροποίηση µετά το «λιώσιµο των πάγων» 
και το 20ό συνέδριο του ΚΚΣΕ. Σχεδόν εξαφανισµένος την περίοδο 1950-1953, ο 
έρωτας περιορίζεται σε ορισµένες νύξεις ανάµεσα στους αγωνιστές ήρωες που 
αφορούν το µέλλον, ενώ παράλληλα παρουσιάζεται η «παρακµή» στον χώρο της 
αστικής τάξης, δηλαδή µια επωφελής για τα µέλη της σεξουαλική δοσοληψία που 
συχνά γίνεται εν γνώσει των απατηµένων συζύγων. Με το λιώσιµο των πάγων, τα 
µυθιστορήµατα αρχίζουν εκ νέου να θέτουν στο επίκεντρό τους τον έρωτα, άλλοτε 
συνδυάζοντάς τον µε τη συντροφική εργασία (Κ. Μπόσης) και άλλοτε, πιο 
προχωρηµένα, µε την τέχνη (Έλλη Αλεξίου). Χαρακτηριστική είναι και η 
διαφοροποίηση του Χατζή από την α΄ στη β΄ έκδοση του Τέλους της µικρής µας 
πόλης, όταν προσθέτει πινελιές έρωτα σε µια κατά βάση συντροφική σχέση της α΄ 
έκδοσης, ενώ επίσης εµπλουτίζει και ένα από τα πρόσωπα της ιθύνουσας τάξης µε 
µια πιο περίπλοκη και κατά κάποιον τρόπο «βαθιά» ερωτική σχέση. Τέλος, µε ένα 
άλµα περίπου 25 χρόνων, εξετάζεται Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα της Άλκης Ζέη, 
ένα έργο που ανατρέπει πλήρως κάθε εξιδανίκευση των ερωτικών σχέσεων στον 
χώρο της προσηλωµένης στο «καθήκον» αριστεράς.] 
 
84. «Απηχήσεις του πρώιµου Ντ’ Αννούντσιο στη νεοελληνική πεζογραφία». 
Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών, Η ελληνική λογοτεχνία του 20ού αιώνα. Μια 

ευρωπαϊκή περίπτωση, επιµ. Πασχάλης Ευθυµίου, Χρήστος Μπιντούδης, 
Φραντσέσκα Τζακόνε, Ρώµη, ∆εκ. 2020, σ. 253-263. 
http://www.editricesapienza.it/sites/default/files/815_5998_Zaccone_Vol_OA_Lettera
tura_neogreca_XX_sec.pdf  
[Είναι γνωστή η απήχηση που είχε ο ώριµος αισθητιστής Γκαµπριέλε Ντ’ Αννούντσιο 
στους έλληνες λογοτέχνες της περιόδου της Παρακµής. Στην ανακοίνωση 
ασχολούµαι µε την απήχηση που είχε ο πρώιµος Ντ’ Αννούντσιο των Ιστοριών της 

Πεσκάρας όχι µόνο στις αρχές του 20ού αιώνα, αλλά έως και τον µεταπόλεµο. Η 
Κερένια κούκλα του Χρηστοµάνου, η «Χίµαιρα» του Καραγάτση, οι «Αρτίστες» της 
Γαλάτειας Καζαντζάκη, η Μεθυσµένη πολιτεία του Σωτήρη Πατατζή και ορισµένα 
ακόµα έργα της ελληνικής πεζογραφίας φέρουν διακριτά τα ίχνη του µεγάλου όσο και 
αµφιλεγόµενου ιταλού συγγραφέα. ∆ύο τα θέµατα που περνούν από την πρώιµη 
νταννουντσιανική πεζογραφία στην ελληνική επικράτεια: οι άνοµοι έρωτες, στην 
παραλλαγή της διονυσιακής ένωσης στη φύση και στην παραλλαγή της ολοκλήρωσης 
του σεξουαλικού πάθους που συνεπιφέρει θάνατο τρίτου προσώπου, και οι 
περιπλανώµενοι θεατρίνοι µε την ελκυστική πρωταγωνίστρια. Σαφώς δεν περνούν τα 
θρησκευτικά θέµατα, µολονότι τα σχετικά έργα µεταφράζονται. Όσον αφορά την 
ιδεολογία, οι έλληνες συγγραφείς συνήθως (εξαιρείται ο Καραγάτσης) κλίνουν προς 
πιο φιλάνθρωπες επιλογές.] 
 
85. «Για τα µάτια του Βενιζέλου», Η πολιτική κληρονοµιά του Ελευθερίου Βενιζέλου. 

Συνέχειες και ασυνέχειες, Αθήνα (Ίδρυµα της Βουλής) ;; 2021, σ. 447-455. 
 
[Οι εχθροί του Βενιζέλου έλεγαν ότι δεν πρέπει να τον κοιτά κανείς κατάµατα γιατί, 
αν είναι αντίπαλος, µεταπείθεται. Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά σε τρεις 
συγγραφείς (Θ. Πετσάλη, Π. Πρεβελάκη, Ασηµ. Πανσέληνο), αρχικά κάπως 
επιφυλακτικούς απέναντι στην πολιτική του Βενιζέλου, που µεταστρέφονται όµως σε 
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θερµούς θιασώτες του, ο ένας στη β΄ έκδοση του µυθιστορήµατός του, οι άλλοι 
απλώς µερικές σελίδες παρακάτω στο ίδιο έργο. Τα µάτια του ηγέτη, που παίζουν 
σηµαντικό ρόλο στην αφήγηση, παρουσιάζονται κάθε φορά µε διαφορετικό 
χρωµατισµό. Από την άλλη, µια συγγραφέας που παραµένη εντελώς αρνητική 
(Αθηνά Κακούρη, 2016) κρίνει σκόπιµο να µην παρουσιάσει, µέσω φωτογραφιών, 
καθόλου στο έργο της τα επικίνδυνα για την πειθώ τους µάτια.] 
 
86. «Οι περιπέτειες της νεότητας στην πεζογραφία της Μεταπολίτευσης», 
Μεταπολίτευση 1974-1981. Λογοτεχνία και πολιτισµική ιστορία, επιµ. Γ. 
∆ηµητρακάκης και Αν Νάτσινα, Ρέθυµνο, Οκτ. 2021, σ. 89-107.  
 
[Στο άρθρο εξετάζονται τα εξής θέµατα. 1. πώς η πολιτική χρωµατίζει ορισµένα έργα, 
ακόµα και όταν οι συγγραφείς δεν είχαν δείξει νωρίτερα τέτοιες τάσεις, ή όταν το 
θέµα τους κανονικά δεν το επιτρέπει, 2. πώς χειρίζονται οι παλαιότερες γενιές το 
θέµα νεολαία (συχνά ο κάθε συγγραφέας προωθεί τη δική του ατζέντα), 3. πώς 
µυθοποιεί η νεότερη γενιά το ίδιο θέµα, συνήθως προεκτείνοντας  και εντείνοντας το 
οργισµένο ύφος των σίξτις που δεν είχε προλάβει να αναπτυχθεί πλήρως στην 
Ελλάδα, 4. πώς αναπτύσσεται µια ταχύτατη αίσθηση φθοράς και διάψευσης µιας 
γενιάς που δεν κατάφερε, πλην εξαιρέσεων, να ξεπεράσει τη «µετεπαναστατική της 
κατάθλιψη». Στο τέλος του άρθρου παρουσιάζεται το πώς εντάσσονται τα κείµενα 
αυτά σε µια ευρύτερη τυπολογία αναπαράστασης της νέας γενιάς (από τα τέλη του 
19ου αι.), που είχα καταστρώσει στη διατριβή µου. Το άρθρο αυτό αποτελεί 
ουσιαστικά µια προέκταση της δουλειάς εκείνης.] 
 
87 «“Η Επανάστασις µας εξεσκούριασεν ολίγον”: περί έρωτος εικόνες και ιδέες στη 
λογοτεχνία του νεοσύστατου κράτους». «Ιδού, γλυκέ Φιλόπατρι, της λύρας µου τα 

µέλη»: Η λογοτεχνία στην Επανάσταση και  στα πρώτα χρόνια του ελληνικού κράτους, 
Ρέθυµνο, Οκτ. 2022. https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/7/b/1/metadata-1667216178-
547481-14408.tkl  
[Ορισµένες συνθήκες κοινωνικής ζωής στη µετεπαναστατική Ελλάδα (σαλόνια) 
ευνοούν το µυθιστορηµατικό είδος. Η λογοτεχνία παρουσιάζει νέου τύπου σχέσεις 
ανάµεσα στα φύλα, αποτυπώνοντας σε κάποιο βαθµό τοµές που είχαν συµβεί µε την 
Επανάσταση. Η Ελλάδα πλησιάζει ταχύτατα την Ευρώπη ως προς την ελευθερία της 
συνύπαρξης των δύο φύλων – έστω κι αν αυτό αφορά µικρό ποσοστό προνοµιούχων 
γυναικών. Στην πεζογραφία παρουσιάζεται η συµπεριφορά του «αυλίζω», δηλαδή η 
συναναστροφή των φύλων πριν τον γάµο, µια πρώιµη µορφή φλερτ, καθώς και οι 
πρώτες περιγραφές µοιχείας ήδη στα τέλη της δεκαετίας του 1830. Αν και 
εκδηλώνεται ένα είδος ηθικού πανικού για τη νεολαία που διαφθείρεται, υποτίθεται, 
από τα ευρωπαϊκά ήθη, ταυτόχρονα οι περισσότεροι συγγραφείς υποστηρίζουν την 
ισότητα των γυναικών µε τους άνδρες. Το οθωµανικό παρελθόν έχει ξεχαστεί (σπάνια 
αναφέρεται) και µέτρο σύγκρισης αποτελεί πλέον αποκλειστικά η Ευρώπη.] 
 
88. «Μανώλης Αξιώτης, ο αφηγητής των Ματωµένων χωµάτων: ένα σκίτσο», Ο 

Χάρτης (∆εκ. 2022). https://www.hartismag.gr/hartis-48/afierwma/manwlis-aksiwtis-
o-afighitis-ton-matomenon-khomaton-ena-skitso  
[Με βάση αυτοψία στο αρχείο της ∆ιδώς Σωτηρίου και µετά από συνεντεύξεις µε 
τους εγγονούς του, δίνεται ένα πορτρέτο του πραγµατικού προσώπου που αποτέλεσε 
τον αφηγητή του µυθιστορήµατος της Σωτηρίου. Περιγράφεται η προσπάθειά του να 
κατακτήσει τον λόγο και να αφήσει τη µαρτυρία του, αλλά και να υπάρξει ως 
πρόσωπο, καθότι η συγγραφέας µε την οποία αρχικά συνεργάστηκε έτεινε σιγά σιγά 
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να µειώνει τη συµβολή του. ∆ηµοσιεύεται ανέκδοτο αρχειακό υλικό από το αρχείο 
της ∆ιδώς Σωτηρίου.] 
 
Έρη Σταυροπούλου: https://www.hartismag.gr/hartis-48/afierwma/i-didw-sotirioi-ghia-ti-mikrasiatiki-
katastrofi  
 
 
 
 
 
 
B΄ 2. Υπό έκδοση / δηµοσίευση 

 

Άρθρα 
 
- «Τα µανουσάκια του Παπαδιαµάντη. ∆ιαβάζοντας το αριστουργηµατικό “Ολόγυρα 
στη λίµνη”». ∆ιασταυρώσεις και συνοµιλίες µε το έργο του Στυλιανού Αλεξίου. 

Ζητήµατα Ελληνικής Φιλολογίας και Ανθρωπιστικών Επιστηµών, ∆ΠΘ, 4-6 Νοέµ. 
2016. 
[Αποκαλύπτονται οι λανθάνοντες συµβολισµοί του παπαδιαµαντικού κειµένου. Η 
νεαρή Πολύµνια, που περιφέρεται στη λίµνη, ζητώντας από τον αφηγητή να της 
κόψει µανουσάκια και την οποία αυτός βεβαίως ερωτεύεται, υποβάλλει την Πάνδηµο 
Αφροδίτη (η µούσα Πολύµνια αναφέρεται ως Πάνδηµος στο Πλατωνικό Συµπόσιο) 
και συνιστά µια µορφή «κυράς της λίµνης», δηλ. δαιµονικής γυναικείας µορφής που 
παρασέρνει τον άνδρα στον έρωτα και στον θάνατο. Ο φίλος του αφηγητή 
Χριστοδουλής, που έχει πολύ καλή σχέση µε το υγρό στοιχείο, είναι µε τη σειρά του 
µια µορφή του διαβόλου (σέρνεται µε την κοιλιά του στον πυθµένα της λίµνης). Στον 
κόσµο αυτό, ο έρωτας είναι ένα συναίσθηµα απευκταίο. Αντ’ αυτού, η φιλία και η 
εύθυµη συµποτική συντροφιά βοηθούν να περνά υποφερτά ο βίος, µέχρι τη µεγάλη 
σκόλη που είναι ο θάνατος.] 
 
- «Μια σχεδόν φανερή ποιητική και µια σχεδόν κρυµµένη επανάσταση: σχόλια στο 
ποίηµα “Σ’ ένα βιβλίο παληό–” του Καβάφη», Τιµητικός τόµος για τον Χ. Λ. 
Καράογλου, Θεσσαλονίκη 2023. 
[Το πρώτο αυτό ανοιχτά οµοερωτικό ποίηµά του ο Καβάφης το τροποποίησε έτσι 
ώστε στη δεύτερη εκδοχή του γίνεται πολύ φανερός ένας καταγγελτικός τόνος 
ενάντια στους φορείς της «τρεχάµενης ηθικής». Πιθανώς ο τόνος της β΄ εκδοχής 
οφείλεται και στην επίθεση που εξαπέλυσε ο Φώτος Πολίτης το 1922 ενάντια στον 
ηδονισµό στην ποίηση. Αλλά και στην α΄ εκδοχή το ποίηµα παρουσίαζε ένα coming 
out, καθώς το «παλιό βιβλίο» έπαιζε τον ρόλο του περίκλειστου τόπου από όπου 
αποκαλυπτόταν η επί χρόνια κρυµµένη εκεί ηδονική ζωγραφιά. Η ζωγραφιά αυτή 
µάλλον δεν είναι σπουδαίο έργο τέχνης, καθώς όλα νιώθονται «εύκολα» σ’ αυτήν. 
Όµως τι σηµασία έχει αισθητική όταν διακυβεύεται το µεγάλο ζήτηµα της 
ελευθερίας, του ερωτικού αυτοπροσδιορισµού; Ο Καβάφης επιτρέπει ενδεχοµένως 
στον ποιητικό εαυτό του να δρα κάποτε ως στρατευµένος.] 
 
- «“Κρίµα, µοναχά, που δεν έβγαλες χταπόδια!”. Αµαρτίες και αµφισηµίες στη 
“Μαυροµαντηλού” του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη», στο Ι. Ασηµακοπούλου - Β.Π. 
Βερτουδάκης - Ε. Σιστάκου (επιµ.), Τιµητικός Τόµος για τον Οµότιµο Καθηγητή 
Μ.Ζ. Κοπιδάκη, εκδ. Καρδαµίτσα, Αθήνα (υπό δηµοσίευση, 2023).  
[Στο µελέτηµα διερευνώνται κάποια σύµβολα στο εξαιρετικά κρυπτικό διήγηµα του 
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Παπαδιαµάντη που έως τώρα έχουν διαλάθει της προσοχής των ερµηνευτών. 1. Η 
θάλασσα περιγράφεται ως κήπος προκειµένου να υποδηλωθεί ότι ο εναγκαλισµός του 
ήρωα (του ψαρά Γιαννιού) µε τη γυναίκα-βράχο (τη Μαυροµαντηλού) συνιστά 
επανάληψη του προπατορικού αµαρτήµατος. Η πληθωρική παρουσία του ρήµατος 
«γνωρίζω» έχει σχέση ακριβώς µε τη σεξουαλική πράξη, όπως στην Παλαιά ∆ιαθήκη. 
2. Η κατακλείδα του διηγήµατος (“Κρίµα, µοναχά, που δεν έβγαλες χταπόδια!”) δεν 
συνιστά µια αµήχανη ηθογραφική αποκλιµάκωση, αλλά σηµαίνει: το χταπόδι είναι 
είτε σύµβολο του τερατώδους, του κακού, είτε σύµβολο του χάους και της 
αµφισηµίας, σύµβολο του Γιαννιού και του ίδιου του συγγραφέα. 3. Το διήγηµα µιλά 
για τον αµφίσηµο, τον ανάµικτο χαρακτήρα του κόσµου, όπου η αµαρτία και η 
αγαθότητα συνυπάρχουν. Πρόσωπο της αµφισηµίας είναι και ένας βοσκός που από τη 
µία σώζει τους ήρωες που κινδυνεύουν, από την άλλη φέρεται να κολυµπάει σαν χέλι, 
είναι δηλαδή φορέας της σεξουαλικότητας, η οποία στον κόσµο του Παπαδιαµάντη 
είναι καταδικαστέα.] 
 
- «Μανώλης και Ενταβιέ: διπλή αφήγηση µιας ερωτικής συνάντησης στα βάθη της 
Μικράς Ασίας κατά τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο – ή η κατασκευή της µνήµης». 
[Εξετάζεται η αφήγηση µιας ερωτικής συνεύρεσης ανάµεσα στον Έλληνα Μανώλη 
και στην Τουρκάλα Ενταβιέ στα Ματωµένα χώµατα της ∆ιδώς Σωτηρίου 1. ως προς 
τις ιδεολογικές της συντεταγµένες, µε ορατή την πιθανότητα να αποτελεί ιδεολογική 
κατασκευή χωρίς βάση στη βιογραφική-ιστορική πραγµατικότητα, και 2. σε σχέση µε 
την αφήγηση του Μανώλη Αξιώτη, του πραγµατικού αφηγητή της Σωτηρίου, όπως 
αυτή αποτυπώνεται στα δικά του βιβλία. Όσον αφορά το πρώτο: η πρόθεση της 
συγγραφέως είναι να δείξει την αγαπητική σχέση ανάµεσα στους λαούς που 
υπερβαίνει τα εθνικά µίση, µε βάση την αριστερή πεποίθηση ότι οι λαοί δεν έχουν 
τίποτα να χωρίσουν‧ ωστόσο στο κείµενο υποφώσκει η ανωτερότητα της ελληνικής 
πλευράς, και για τον λόγο ότι η µουσουλµάνα δέχεται εύκολα να αποβάλει την 
ταυτότητά της για χάρη του αγαπηµένου της (να το σκάσει απ’ το σπίτι της και να 
παρουσιάζεται ως Μαρία), και επειδή η συγγραφέας συµπαραθέτει και ουσιαστικά 
αντιπαραθέτει δύο γυναίκες, την Ελληνίδα Κατίνα που εκπροσωπεί την ψυχική σχέση 
µε τον Μανώλη, και την Τουρκάλα που εκπροσωπεί τη σαρκική και φυσικά 
κατώτερη.  
Όσον αφορά το δεύτερο: Στα βιβλία που εξέδωσε µετά τη δηµοσίευση των 
Ματωµένων χωµάτων ο Αξιώτης αξιοδοτεί διαφορετικά την ιστορία της Ενταβιέ, 
αναβαθµίζοντάς την. Στα Ενωµένα Βαλκάνια του 1976, µάλιστα, ο Αξιώτης, 
αναπαράγοντας σε µεγάλο βαθµό τα Ματωµένα χώµατα, επιφέρει τροποποιήσεις στο 
αφήγηµα της Σωτηρίου. Εκεί όπου η Σωτηρίου εξιστορούσε µια σύντοµη ιστορία 
ερωτικού πάθους, προσθέτοντας άφθονες οριενταλιστικές πινελιές σχετικές µε τη 
λαγνεία της κοπέλας, ο Αξιώτης µεγαλώνει κατά πολύ τη διάρκεια και τη σηµασία 
της ιστορίας, προσδίδοντάς της βαθύ συναίσθηµα και αφαιρώντας τη σκανδαλιστική 
λαγνεία. Η εποχή της Μεταπολίτευσης ωθούσε προς µια τέτοια κατεύθυνση. Ο 
Αξιώτης καταλήγει να δηµιουργήσει ένα µεγάλο αφήγηµα αγάπης µε βάση µια 
ελάχιστη ή ίσως και ανύπαρκτη στην πραγµατικότητα ιστορία. Η ιδεολογία έχει τη 
δύναµη να ανακατασκευάσει πλήρως τη µνήµη.] 
 
- «Κήποι της αµαρτίας στην ελληνική πεζογραφία. Πτώση και ανόρθωση των 
πρωτοπλάστων»: “…και Θεός ην ο Λόγος”. Η διασταύρωση της θρησκείας µε τη 

λογοτεχνία, Ιωάννινα, ;;; 2023. 
[Συνοψίζω τις ποικίλες µελέτες που έχω δηµοσιεύσει σχετικά µε το λεγόµενο 
προπατορικό αµάρτηµα, από τα αφηγήµατα του Βιζυηνού και του Παπαδιαµάντη, 



 106

στα έργα των αντιδιαφωτιστών του µεσοπολέµου (Κοσµάς Πολίτης, Τερζάκης, 
Καζαντζάκης), φτάνοντας στη δεκαετία του 1960, µε τους νεότερους (Βασιλικό και 
Ιωάννου), καθώς και τον Θεοτοκά. Προστίθενται και µερικές νέες αναλύσεις: α. 
Ξενόπουλος, «Ο µινώταυρος», β. Πλασκοβίτης, Το φράγµα, γ. Πρεβελάκης, Ο άρτος 

των αγγέλων, κ.ά. Σε γενικές γραµµές το εξελικτικό σχήµα που προκύπτει είναι το 
εξής: από την αρχική ενοχική αντιµετώπιση του σώµατος, όπου το προπατορικό 
αµάρτηµα ταυτιζόταν µε το σεξ, περνάµε µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο σε µια 
τάση αναίρεσης της ιδέας αυτής, όπου προβληµατική καθίσταται η ενοχοποίηση του 
σεξ, για να καταλήξουµε κατά τα µέσα της δεκαετίας του ’60 σε έναν γενικότερο 
προβληµατισµό για τα όρια του ανθρώπου, κατά τον οποίο η σεξουαλική µίξη έχει 
παραµεριστεί ως πρόβληµα, ενώ αναφαίνονται στα κείµενα και κάποιες ελπίδες για 
ανάκτηση του Παραδείσου.] 
 
- «Ελληνοτουρκικά ειδύλλια στη λογοτεχνία για τη Μικρά Ασία: πόθοι, έρωτες, 
ακόµα και γάµοι», Αριάδνη (2023;) 
Παρουσιάζονται οι αναπαραστάσεις των ερωτικών σχέσεων στην ελληνική 
λογοτεχνία που σχετίζεται µε τη Μικρασιατική Καταστροφή, από τα πρώτα χρόνια 
µετά τα γεγονότα έως τα εκατοντάχρονα. Από την πλήρη απαξίωση του άλλου, του 
Τούρκου άνδρα, ο οποίος παρουσιαζόταν ως λάγνος και κτηνώδης, µε την Τουρκάλα 
γυναίκα να προβάλλει ως καλή επειδή είναι πρόθυµη να αλλάξει ταυτότητα (Σωκρ. 
Προκοπίου, σαν ψέµατα και σαν αλήθεια) περάσαµε σε µια ισότητα στη 
βαρβαρότητα, ένα άγριο σεξουαλικό σµίξιµο µες στον πόλεµο (Θεοτοκάς, «Η 
λίµνη»), και λίγο αργότερα σε µια ισότητα στην τρυφερότητα, σε σχέσεις όµως που 
παρέµεναν φευγαλέες. Ο πρώτος γάµος τελείται µέσα σε τύψεις, σε κείµενο που 
γράφεται κατά την Κατοχή (Τατιάνα Σταύρου). Στα σαραντάχρονα της Καταστροφής 
η τρυφερή σχέση συνδυάζεται µε σεξ, αλλά όχι µε βαθύ έρωτα από τη µεριά του 
Έλληνα άνδρα, ενώ η Τουρκάλα, η οποία εµπλέκεται στη σχέση πολύ περισσότερο, 
προθυµοποιείται και πάλι να αλλάξει εν µέρει ταυτότητα (∆ιδώ Σωτηρίου). Γάµος 
συµβαίνει επίσης στα σαραντάχρονα, αλλά ο νεαρός Τούρκος αποδεικνύεται ότι έχει 
µικτή ταυτότητα, µητέρα χριστιανή, και η ένωση γίνεται υπέρ του ελληνικού 
στοιχείου αφού ο νέος δέχεται να βαφτιστεί (σε ραδιοφωνικό θεατρικό έργο του 
Βενέζη). Στον 21ο αιώνα οδηγούµαστε –κατά βάση µέσα από την ευπώλητη 
λογοτεχνία αλλά όχι µόνο– σε αµοιβαία παθιασµένες ερωτικές σχέσεις και σε 
αιώνιους έρωτες, που αν στη γενιά των γεγονότων της Καταστροφής δεν µπορούν να 
πραγµατοποιηθούν, φτάνουν σε αίσιο πέρας στην τρίτη γενιά (Ακρίβος). Άλλοτε οι 
απόγονοι βρίσκουν να κυλά κοινό ελληνοτουρκικό αίµα στις φλέβες τους και άλλοτε 
µπορούν απρόσκοπτα να προχωρήσουν σε γάµο. Στα εκατοντάχρονα βρίσκεται µια 
φόρµουλα –µέσω διακτινισµού των ηρώων στον µεγάλο κόσµο– ώστε να ζήσουν µαζί 
ακόµα και οι ίδιοι που βίωσαν τα τραγικά γεγονότα (Μαρία Ηλιού). Τώρα 
επικυρώνεται η νίκη της ελληνοτουρκικής φιλίας στη λογοτεχνία, µολονότι η ευκολία 
µε την οποία γίνεται αυτό συνιστά εντέλει µια ήττα της λογοτεχνίας. 
 
 
Γ΄ Μικρές µελέτες σε εφηµερίδες και περιοδικά 
 
1. «Πατριωτισµός ή ειρηνοφιλία; Το δίληµµα ενός σοσιαλιστή [µετά την ήττα]», 
Κυριακάτικη Αυγή (Ενθέµατα), 30.3.1997. [Η αµφιταλάντευση του ∆ηµοσθένη 
Βουτυρά στο διήγηµά του Λαγκάς ανάµεσα στη σοσιαλίζουσα πανανθρώπινη 
αλληλεγγύη και σε έναν µάλλον φιλοπόλεµο πατριωτισµό.] 
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2. «Το λαϊκό, το λαϊκότροπο και η Αριστερά», Κυριακάτικη Αυγή (Ενθέµατα), 
13.7.1997. [Με αφορµή το βιβλίο της Χριστίνας Ντουνιά, Λογοτεχνία και πολιτική. 

Τα περιοδικά της Αριστεράς στο µεσοπόλεµο, αναφέροµαι στις σχέσεις της Αριστεράς 
µε τον λαϊκό πολιτισµό, που εκκινώντας από το 1934 φτάνει έως τις µέρες µας.] 
 
3. «Οι διαρκείς αναθεωρητές», Κυριακάτικη Αυγή (Ενθέµατα), 22.2.1998. 
[Η προσπάθεια να συλλάβουµε την «ταυτότητα» ενός συγγραφέα αποδεικνύεται 
συχνά ατελέσφορη. Η πείρα από την εξέταση των διαδοχικών εκδόσεων ενός έργου 
δείχνει ότι ο συγγραφέας είναι ένα πρόσωπο εν εξελίξει, µε µια εξέλιξη µάλιστα που 
δεν είναι πάντα προς την ίδια κατεύθυνση.] 
 
4. «Οι οχτροί, οι φίλοι και ο φόβος των αστών», Ελευθεροτυπία (Βιβλιοθήκη), 
21.8.1998. [Παρουσιάζοντας τη νέα έκδοση του µυθιστορήµατος του Γιάννη 
Καµπύση Οχτροί και φίλοι, επισήµανα τη σχέση του µε τους «Χαλασοχώρηδες» του 
Παπαδιαµάντη και το ιδεολογικό πρόβληµα που υπόκειται: τον φόβο των παλαιών 
τζακιών µπροστά στην άνοδο της αστικής τάξης και την επιθυµία συµπαράταξης των 
παραδοσιακών δυνάµεων, «ευγενών» και χωρικών, εναντίον της.] 
 
5. «Μια διανοούµενη σε αντιχρονισµό», Ελευθεροτυπία (Βιβλιοθήκη), 19.3.1999. 
Το έργο και η σκέψη της Μιµίκας Κρανάκη χαρακτηρίζονται από έναν 
«αντιχρονισµό», αναπτύσσονται a contre-temps – όρο της µουσικής που είχε 
χρησιµοποιήσει η ίδια ως τίτλο στο πρώτο της µυθιστόρηµα. Σε µια εποχή 
συλλογικότητας (1946) γράφει το µυθιστόρηµα του ατοµικού πόνου, ενώ σε µια 
εποχή κατάρρευσης της συλλογικότητας (1990) γράφει ένα µυθιστόρηµα για την 
ιστορία. 
 
6. «Ο πόλεµος, η γενοκτονία και η αισθητική της ανθρωπιάς», Ελευθεροτυπία 

(Βιβλιοθήκη), 11.6.1999. [Τα Ματωµένα χώµατα της ∆ιδώς Σωτηρίου, που έχουν 
αγαπηθεί πολύ από το ελληνικό κοινό, παρουσιάζουν πολλά προβλήµατα στη δοµή 
τους, αλλά και ένα σηµαντικό ιδεολογικό πλεονέκτηµα: την τόλµη που επιδεικνύει η 
συγγραφέας, επιµερίζοντας το καλό και το κακό και στους δύο αντιµαχόµενους, 
Έλληνες και Τούρκους. Η ιδεολογική τόλµη όµως συνιστά αισθητική αρετή, καθώς 
µε την αντίθετη στάση, τις απόλυτες αντιθέσεις, είναι σχεδόν αδύνατο να παραχθεί 
ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσµα.] 
 
7. «Αινιγµατικές περιπλανήσεις στην Ενωµένη Ευρώπη» και «Η έλξη των 
ετεροθαλών», Τα Νέα (Πρόσωπα), 2.12.2000, σ.30-32. [Παρουσιάζω κάποια 
συµπτώµατα της σύγχρονης ελληνικής αλλά και ευρωπαϊκής µυθιστοριογραφίας, 
όπως αναδεικνύονται από τα µυθιστορήµατα: Αµάντα Μιχαλοπούλου, Όσες φορές 

αντέξεις (1998), ∆ηµ. Κούρτοβικ, Η νοσταλγία των δράκων (2000), Αλ. Σταµάτης, 
Μπαρ Φλωµπέρ (2000), Μ. Μπράντµπερυ, ∆όκτωρ Κριµινάλε (1992). Όλα ξεκινούν 
µε ένα αίνιγµα, για να ακολουθήσει µια περιπλάνηση ανά την Ευρώπη προκειµένου 
αυτό να επιλυθεί. Η ενοποίηση της Ευρώπης είναι µια εξήγηση για την άνθιση του 
είδους, κάτι αντίστοιχο µε το ελληνιστικό µυθιστόρηµα. Ωστόσο, επειδή στις 
περιπλανήσεις περιλαµβάνεται οπωσδήποτε και ένας σταθµός στις χώρες του πρώην 
ανατολικού µπλοκ και ορισµένοι συµπαθείς ήρωες προέρχονται από εκεί, υποθέτω 
ότι µέσα στους λόγους της διάδοσης του είδους είναι και µια νοσταλγία για µια 
«πραγµατικότητα» προβληµατική αλλά ενδιαφέρουσα, που αποτελεί για τον 
σύγχρονο κόσµο πια παρελθόν. Συνεχίζοντας τις παρατηρήσεις, προσθέτω τα 
µυθιστορήµατα της Σώτης Τριανταφύλλου, Το εργοστάσιο των µολυβιών (2000) και 
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Λέον ντε Βίντερ, Ψυχή σαν κροκόδειλου (1986), επισηµαίνοντας ένα άλλο σύµπτωµα, 
την ανακάλυψη κατά τις µετακινήσεις µιας λανθάνουσας οικογένειας, όπου συνήθως 
συναντιούνται αδέλφια ετεροθαλή, που πριν γνωρίσουν τη συγγένειά τους σµίγουν 
και ερωτικά µεταξύ τους. Θεωρώ πως το σµίξιµο αυτό δηλώνει το αντίθετο από ό,τι 
το µοτίβο της περιπλάνησης: η έλξη των ετεροθαλών εξηγείται ίσως ως µια επιθυµία 
συνεύρεσης µε έναν εαυτό που έχει χαθεί µέσα στο χάος της σηµερινής 
εξωστρέφειας.] 
 
8. «Καλλιτέχνες παρά θιν’ αλός. Ένας καινούριος τόπος στη λογοτεχνία µας», Τα Νέα 

(Πρόσωπα), 28.7.2001, σ.31-33. [Παρουσιάζω µια νέα τάση στην πεζογραφία του 
2000, να χρησιµοποιούν οι λογοτέχνες ως ήρωες καλλιτέχνες, τοποθετώντας τους σε 
κάποιο νησί των Κυκλάδων σε ώρα θέρους. Το φαινόµενο εξηγείται µε βάση τη 
ζήτηση, τον ρόλο του βιβλίου στη σύγχρονη κοινωνία, αλλά και τις συνθήκες 
παραγωγής. Επίσης επισηµαίνω πως η διάχυση της κουλτούρας στα τέλη του 20ού 
αιώνα έχει φέρει µια µεγάλη ανατροπή στη σύνθεση του µυθιστορηµατικού 
πληθυσµού της λογοτεχνίας µας. Αντιστοιχίες υπάρχουν και στον χώρο του 
κινηµατογράφου.] 
 
9. «Η µουσόληπτη οικογένεια Αλεξίου», εφ. Η τόλµη (Ηρακλείου), 3.8.2003, σ.10-
11· και στο τοµίδιο Αποκαλυπτήρια των προτοµών των Αλεξίου, επιµ. Ευγενία 
Λαγουδάκη-Σασλή, ∆ήµος Μαλλίων 2003, σ. 8-18. 
[Αναφορά στο έργο της Γαλάτειας Καζαντζάκη, της Έλλης Αλεξίου και του Λευτέρη 
Αλεξίου.] 
- Ben Petre, Φιλολογική δραστηριότητα και λογοτεχνική παραγωγή στο Ηράκλειο Κρήτης, διδακτορική 
διατριβή, Ρέθυµνο 2014. 
 
10. «Ιφιγένειες στην Αυλίδα: ο µύθος των νικηµένων και η αυτοκριτική των νικητών. 
Από τον Τρωικό πόλεµο έως το Ιράκ», Τα Νέα (Βιβλιοδρόµιο), Σαββατοκύριακο 6-
7.3.2004, σ. 6-7. 
[Εκδοχές της µυθικής Ιφιγένειας σε διάφορα έργα του ελληνικού 20ού αιώνα και στο 
µυθιστόρηµα του Barry Unsworth, Τα τραγούδια των βασιλέων, 2003.] 
 
11. «Η γηραιά Ιλιάδα και η σύγχρονη Τροία», Τα Νέα (Βιβλιοδρόµιο), 
Σαββατοκύριακο 12-13.6.2004, σ.4-5. 
[Προσπάθεια να ερµηνευτεί η πληθώρα των σύγχρονων κινηµατογραφικών και 
λογοτεχνικών έργων που αντλούν από τον Τρωικό κύκλο. Κριτική για το 
µυθιστόρηµα του Lindsay Clarke, Ο πόλεµος της Τροίας, 2004.] 
 
12. «Όταν οι συγγραφείς ρετουσάρουν ιδεολογικά τα µυθιστορήµατά τους»,Τα Νέα 

(Βιβλιοδρόµιο), Σαββατοκύριακο 6-7.11.2004, σ. 6-7. [Με αφορµή την επανέκδοση 
του µυθιστορήµατος του Ρόδη Ρούφου Το χρονικό µιας σταυροφορίας, 
επισηµαίνονται οι τροποποιήσεις που επέφερε ο συγγραφέας από την πρώτη έκδοση 
(1954) στην δεύτερη (1972), καθώς και η αυτοκριτική στην οποία επιδόθηκε ήδη στη 
δεκαετία του ’50, όταν µετά τον πρώτο τόµο υπέστη αυστηρή κριτική για τον 
εστετισµό και τον αντικοµµουνισµό του, τόσο από την αριστερά όσο και από τους 
οµοϊδεάτες του. Έτσι το έργο που προοριζόταν να αντιπροβάλει τον φιλελεύθερο 
αστικό µύθο ως αντιστάθµισµα στον κοµµουνιστικό κατέληξε να είναι µια πρόταση 
συνδιαλλαγής των αντιπάλων και, από την άποψη της αισθητικής, ένα από τα 
καλύτερα µυθιστορήµατα του µεταπολέµου.] 
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- Αντ. Καρτσάκης, Μεταπολεµική κριτική και ποίηση. Ζητήµατα αισθητικής και ιδεολογίας, Αθήνα 
2009, σ. 614. 
- Αλ. Μπαζούκης, «Ο άβολος µετεωρισµός ενός φιλελεύθερου διανοούµενου στη δεκαετία του 1950. 
Ταυτότητα και ετερότητα στην πολιτική σκέψη και στο έργο του Ρόδη Ρούφου», Κονδυλοφόρος, τχ. 9 
(2010), σ. 219 (σηµ. 7), σ. 234 (σηµ. 35), σ. 235 (σηµ. 37). 
- Βαγγ. Καραγιάννης, Προσλήψεις και πεζογραφική έκφραση του µη ΕΑΜικού χώρου (Αθήνα, 1941-

1944): οι περιπτώσεις των Ρ. Ρούφου, Θ.∆. Φραγκόπουλου, Αλ. Κοτζιά, Γ. Θεοτοκά, ΕΚΠΑ 2012. 
- Αλ. Μπαζούκης, «Κριτική και κριτικοί για τη Χάλκινη εποχή του Ρόδη Ρούφου», Νέα Εστία, τχ. 1856 
(∆εκ. 2012 = αφιέρωµα στον Ρόδη Ρούφο), σ. 156, σηµ. 32. 
- Εύη Κώστα, «Προλεγόµενα» στο «Ρ. Ρούφος – Θ.∆. Φραγκόπουλος, Αλληλογραφία», Νέα Εστία, τχ. 
1868, (Μάρτιος 2016), σ. 173, σηµ. 3. 
- Αλ. Μπαζούκης, Ένας συγγραφέας σε καιρούς δοκιµασίας: ο Ρόδης Ρούφος στην κατοχή, στην 

Αντίσταση και στον αγώνα της ΕΟΚΑ, δ. διατριβή, Παν. Κύπρου, Λευκωσία 2017, σ. 35, σηµ. 68. 
- Ulrich Moennig, “Der Griechische Buergerkrieg der Erinnerungen”, Trauma und Erinnerung. 

Buergerkrieg in Griechenland, Boehlau Verlag 2018, σ. 21, σηµ. 41. 
- Αλ. Μπαζούκης, Ρόδης Ρούφος. Ένας συγγραφέας σε καιρούς δοκιµασίας (Κατοχή, Αντίσταση, 

Κυπριακός αγώνας), Θεσσαλονίκη 2021, σ. 19, σηµ. 8, κ.αλλού. 
- Ν. Καραπιδάκης και Γ. Πατερίδου, Εισαγωγή στο Ρ. Ρούφος,  Οι Γραικύλοι, Αθήνα 2022, σ. 15, σηµ. 
5. 
 
13. «Ο Στυλιανός Αλεξίου καλλιτέχνης», The Books’ Journal, τχ. 41 (Μάρτιος 2014), 
σ. 56-58. [Αναφορά στην καλιτεχνική διάσταση του Στ. Αλεξίου, µετά τον θάνατό 
του. Οι βασικές αρχές µε βάση τις οποίες µεταφράζει Όµηρο και Σαίξπηρ: λιτότητα, 
απλότητα, αποφυγή συναισθηµατικών εξάρσεων. Σύγκριση µε την απόδοση άλλων 
µεταφραστών. Η προσωπική του ποιητική παραγωγή Στίχοι επιστροφής, 2012· τα 
θέµατά του, η ποιητική του –επιµονή στον έµµετρο στίχο– η στάση ζωής του: η 
απόλαυση των καθηµερινών πραγµάτων.] 

 
14. «Μέλπω Αξιώτη, Ρεπυµπλίκ - Βαστίλλη: εικασίες για µια ηµιτελή δηµιουργία», 
Ηµερίδα για την Μέλπω Αξιώτη, Γαλλική Σχολή, Αθήνα, 25.9.2014. The 

Books’Journal, τχ. 48 (Οκτώβριος 2014), σ. 73-75. [Παρατηρήσεις στο γαλλικά 
γραµµένο µυθιστόρηµα της Αξιώτη ως προς τον ακριβή χρόνο συγγραφής του και τις 
πολλαπλές πιέσεις που υφίστατο η συγγραφέας. Συνδυασµοί µε προηγούµενα 
µυθιστορήµατα της συγγραφέως ως προς το θέµα του ταξιδιού. Πρόταση 
αντιµετάθεσης κάποιον σελίδων, ώστε να κλείσει σε µεγάλο βαθµό ό,τι οι εκδότες 
θεωρούν κενό στα χειρόγραφα.] 
 
15. «Μάριος Χάκκας: γράφοντας συνθήµατα οργής», The Books’ Journal, τχ. 55 
(Μάιος 2015), σ. 90-93. [Σύνδεση του συγγραφέα µε τους «οργισµένους» της 
δεκαετίας του 1960 και µε τον υπαρξισµό. Αλλά η αντισυµβατικότητα, ο θυµός και η 
οργή έχουν ένα όριο στον Χάκκα, την αρρώστια του (καρκίνος) και τη δικτατορία του 
1967. Τότε αναζητά µια «καινούργια αφέλεια», δηµοσιεύοντας στρατευµένα 
διηγήµατα.] 
 
16. «Ο Σωτήρης Πατατζής και ορισµένες σκέψεις γύρω από το χιούµορ», Ο 

Αναγνώστης, Μάιος 2016 
http://www.oanagnostis.gr/o-sotiris-patatzis-ke-orismenes-skepsis-giro-apo-to-
chioumor-tis-a-kastrinaki/ 
[Με αφορµή τη νέα φωτοαντιγραφική έκδοση των συλλογών διηγηµάτων του 
Πατατζή Νεράιδα του βυθού, Χαµένος παράδεισος και Στο χάος διατυπώνονται 
ορισµένες σκέψεις για το πώς ο συγγραφέας συνδυάζει το υψηλό µε το κωµικό, το 
τραγικό µε το ευτράπελο, το γέλιο µε το κλάµα, συνδυασµό που αν τον κατέστησε 
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σηµαντικό συγγραφέα, δεν ευνοήσε τις πωλήσεις του στην εγχώρια σοβαροφανή 
αγορά.]  
 
17. «“Σύντροφοι, από σήµερα δεν υπάρχει πια ξένος”. Η ξενιτιά της Μιµίκας 
Κρανάκη στους Φιλέλληνες», The Books’ Journal, τχ. 79 (Ιούλ. 2017), σ. 52-55. 
[ελληνική εκδοχή της εισαγωγής στη γερµανική µτφρ. του µυθιστορήµατος, βλ. Β 
75.] 
 
18. «Από την έξαρση του ελληνοϊταλικού πολέµου στο µίσος του εµφυλίου», 
Αφιέρωµα της εφ. Η Καθηµερινή: Ελλάδα, 20ός αιώνας 1940-1950, τ. Β΄, 30.12.2017, 
σ. 88-95. [σύντοµη περίληψη από τη σχετική µονογραφία] 
 
19. «Από τον Φράνκενσταϊν στην Κλάρα. Παρατηρήσεις για την Τεχνητή 
Νοηµοσύνη στη σύγχρονη τέχνη», The Books’ Journal, τχ. 120 (Ιούνιος 2021), σ. 16-
18. [Σύγχρονα µυθιστορήµατα µε ήρωες ΤΝ και προβληµατισµοί για τα όρια της 
δηµιουργικότητας και τους κινδύνους από την ΤΝ.] 

 
20. «Ο Φάνης Κακριδής και η “Κυρά-Πηνελόπη µε την ηλακάτη”», Παλίµψηστον, τχ. 
39 (2022), σ. 225-232. 
[Ο Φάνης Κακριδής γοητευόταν ιδιαίτερα να ανακαλύπτει τη συνέχεια της ελληνικής 
παράδοσης από τα οµηρικά χρόνια έως σήµερα. Όποτε του δινόταν η ευκαιρία την 
επισήµαινε. Όµως δεν είχε την τάση ή δεν έµπαινε στον πειρασµό να προβάλλει στα 
αρχαία κείµενα τις µοντέρνες επιθυµίες. Τα παραπάνω αναδεικνύονται µέσα από 
ορισµένα «δώρα» του, ένα από τα οποία είναι το άρθρο του «Ο δεύτερος γάµος της 
Πηνελόπης». Η διαρκής µέριµνά του για την εκπαίδευση, φανερή επίσης ως την 
τελευταία στιγµή, αποτυπώνεται και σε επιστολή που µου έστειλε τον Οκτώβριο του 
2018 σχετικά µε τη διδασκαλία της ιστορίας.] 
 
21. «Μ. Ανδρουλάκης, Ο Μ. Αλεξανδρόπουλος: σύντροφοι αυτοβιογραφούµενοι», 
Thw Book’s Journal, τχ. 138 (Ιαν. 2023), σ. 46-49.  
[Πρόκειται για µια συµπαρουσίαση της αυτοβιογραφίας του Μίµη Ανδρουλάκη Πριν 

σβήσουν τα φώτα (2022), και της αυτοβιογραφία του Μήτσου Αλεξανδρόπουλου 
Αυτά που µένουν (εκδ. ∆ελφίνι 1994, Ελληνικά γράµµατα 2000). Ο ολοκληρωτισµός 
που ελλοχεύει µέσα στις συµπεριφορές αλλά και στις ιδεολογικές αφετηρίες της 
κοµµουνιστικής Αριστεράς. Αν ο Ανδρουλάκης διαγράφηκε και αποχώρησε από το 
κοµµουνιστικό κίνηµα, ο Αλεξανδρόπουλος –κάτοικος επί 25 χρόνια της ΕΣΣ∆–, 
παρά την πολύ κριτική στάση του, συνέχισε να πιστεύει στο σοσιαλιστικό όνειρο και 
να λυπάται για την κατάρρευση της ΕΣΣ∆. 
 
 
∆΄ 1. Κριτική λογοτεχνίας σε εφηµερίδες ή περιοδικά 
 
1. «∆οκίµιο για πάρα πολλούς. Μίλαν Κούντερα, Αθανασία», Αντί, τχ. 507, (13 Οκτ. 
1992), σ. 63-65. [∆ίπλα στις ευφυείς παρατηρήσεις για τις ανθρώπινες σχέσεις, ο 
Κούντερα προβάλλει στο µυθιστόρηµα αυτό και µια σειρά από κοινούς τόπους, 
αποτέλεσµα µάλλον µιας επιθυµίας διεύρυνσης του αναγνωστικού του κοινού.] 
 
2. «Το Οµηρικό ζήτηµα, ο αλβανικός εθνικισµός και τα δείγµατα µιας καταστροφής. 
Ισµαήλ Κανταρέ, Φάκελος "Ο"», Αντί, τχ. 516, (5 Μαρτίου 1993), σ. 50-51. 
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[Με αφορµή το µυθιστόρηµα Φάκελος "Ο[µηρος]" του Αλβανού συγγραφέα, εξετάζω 
στο σύνολο του έργου του τη µετάβασή του από έργα εθνικά σε έργα εθνικιστικά και 
από έργα που προσπαθούν να ξεπεράσουν τους σκοπέλους του σοσιαλιστικού 
ρεαλισµού σε έργα καθαρά προπαγανδιστικά.] 
 
Αναφορά από τον Παντελή Μπουκάλα, Η Καθηµερινή, 1.6.1993 (τώρα και στο Εργαστήριο βαλκανίων 

πεζογράφων,  Ε.ΚΕ.ΒΙ., Αθήνα 1999, σ.34. 
 
3. «Μια περίπτωση του 1970. Ίνγκεµποργκ Μπάχµαν, Η περίπτωση Φράντσα», Αντί, 
τχ.519, (16 Απρ. 1993), σ.64-65. [Επισηµαίνω τις πολύ απλοϊκές αντιθέσεις που 
υπόκεινται στο έργο, κάτω από το σχετικά πιο περίτεχνο ύφος του. Το µυθιστόρηµα, 
υποστηρίζω, ανήκει µάλλον στην ιστορία του φεµινιστικού κινήµατος, ως τεκµήριο 
της δεκαετίας του 1970, παρά σε µια απαιτητική ιστορία της λογοτεχνίας.] 
 
4. «Σαν την αλήθεια», Κριτική για το µυθιστόρηµα του Γιάννη Κιουρτσάκη Σαν 

µυθιστόρηµα, Αντί, τχ.587 (29 Σεπτ. 1995), σ.63-64. [Θεωρώ πολύ σηµαντικό ότι 
κάποιος έλληνας συγγραφέας τόλµησε να ανατρέψει τις συνήθειες του ανώδυνου 
εξοµολογητικού λόγου και να διερευνήσει σε βάθος τον εαυτό του − έστω και αν 
κάποτε δεν κρατά τις αποστάσεις από το νεανικό του εγώ ή ενσωµατώνει µεγάλη 
ποσότητα ανθρωπολογικής θεωρίας στην αφήγηση.] 
 
5. «Λάµψη και γοητεία των διανοουµένων», Κριτική για το µυθιστόρηµα του 
Νταίηβιντ Λοτζ, Μικρός που είναι ο κόσµος!, Τα Νέα, 18.2.1997. [Υποστηρίζω ότι το 
έργο αυτό, µε όλες τις αρετές του, είναι γραµµένο στα πρότυπα των τηλεοπτικών 
σειρών µε ήρωες διάσηµα και πλούσια πρόσωπα, όπου εδώ τυχαίνει να είναι 
πανεπιστηµιακοί.] 
 
6. «Νίκος Παπανδρέου, ∆έκα µύθοι και µια ιστορία», Ελευθερία (Ρεθύµνου), 
9.6.1996. [Επισηµαίνω τη σωστή απόσταση του βιβλίου από την ανεκδοτολογία και 
την προσεκτική ισορροπία ανάµεσα στον θαυµασµό και στην κριτική προς τον 
πολιτικό ηγέτη-πατέρα.] 
 
7. «Το πάθος της µνήµης», κριτική για το µυθιστόρηµα της Ανν Μάικλς, Κοµµάτια 

φυγής, Τα Νέα, 10.11.1998. [Παραλληλίζοντας ποικίλες ανθρώπινες εµπειρίες, η 
συγγραφέας προσπαθεί να µας πείσει πως "είµαστε όλοι Εβραίοι". Ωστόσο το 
κήρυγµα της µη συγχώρησης, που ενυπάρχει στο µυθιστόρηµα, οδηγεί µάλλον σε µια 
διολίσθηση από το πάθος της µνήµης στην εµπάθεια.] 
 
8. «Alias, δηλαδή αλλιώς», κριτική για το µυθιστόρηµα της Μάργκαρετ Άτγουντ, Το 

άλλο πρόσωπο της Γκρέις, Ελευθεροτυπία (Βιβλιοθήκη), 22.1.1999. [Η (υποψήφια για 
Νόµπελ) Καναδή συγγραφέας, αφηγούµενη την ιστορία µιας καταδικασµένης για 
φόνο υπηρέτριας του 19ου αιώνα, δεν δίνει µια νέα φεµινιστική ίσως εκδοχή για τα 
γεγονότα ("άλλο πρόσωπο"), αλλά αναδεικνύει την αδυναµία να προσεγγίσουµε την 
αλήθεια της ανθρώπινης ψυχής· ταυτόχρονα όµως επιµένει στην ανάγκη να αλλάξουν 
οι υλικοί όροι της ζωής, η καταπίεση των αδυνάτων.] 
 
9. «Μαρία Αναστασάκη, Όταν θυµώνεις είσαι µπλε», Κρητολογικά γράµµατα, τχ.15-16 
(1999-2000), σ. 430-432. [Οµοιότητα και αντίθεση του παραπάνω έργου µε ένα 
παραµύθι του Άντερσεν. Η έλλειψη πίστης στον θεό κάνει το σύγχρονο παραµύθι 
µελαγχολικό.] 
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10. «Πεισιθάνατος και αλέγρος», Ελευθεροτυπία (Βιβλιοθήκη), 3.3.2000, σ. 5. 
[Κριτική στη συλλογή διηγηµάτων του ∆ηµήτρη Μίγγα, Των κεκοιµηµένων. Παρά 
την εµµονή στο θέµα του θανάτου, επισηµαίνεται η έντονη παρουσία αισθηµάτων 
ανάµεσα στους ζώντες, από τα οποία σηµαντικότερο αυτό της αλληλεγγύης. Η 
ελληνική πεζογραφία τείνει γενικότερα, κατά τα τελευταία χρόνια, να παρουσιάζει 
θετικότερους χαρακτήρες ως ήρωες, εγκαταλείποντας τον νατουραλιστικό ζόφο. Ο 
ίδιος ο Μίγγας θα µπορούσε να αξιοποιήσει περισσότερο την «αλέγρα» τάση του, που 
φαίνεται µάλλον να καταπιέζεται στα κατά τα άλλα θαυµάσια διηγήµατα.] 
 
11. «Η καλοσύνη στα ψηλά βουνά», Ελευθεροτυπία (Βιβλιοθήκη),  5.1.2001, σ. 3 
[Κριτική στο µυθιστόρηµα της Ιωάννας Καρυστιάνη, Κουστούµι στο χώµα (2000). 
Επισηµαίνεται η επιτυχής χρήση µιας αποσπασµατικής τεχνικής, που είχε εισαγάγει η 
Μέλπω Αξιώτη, και η καλλιτεχνική συγγένεια µε τον παράδοξο κόσµο των ταινιών 
του Κουστουρίτσα. Η Καρυστιάνη φτιάχνει ένα ενδιαφέρον µυθιστορηµατικό 
σύµπαν, προχωρά όµως κάπως παραπάνω στη δικαίωση των φονέων της βεντέτας, 
καθώς και σε κάποια εξιδανίκευση των ανθρώπων στα ψηλά βουνά.] 
 
Γ. Παπακώστας, Πού µας πάει αυτό το αίµα; Αναπαραστάσεις αυτοδικίας και βίας στη νέα ελληνική 

λογοτεχνία, Αθήνα 2017, σ. 357, 369. 
 
12. «Το έργο ως επένδυση ζωής», Ελευθεροτυπία (Βιβλιοθήκη),  9.2.2001. [Κριτική 
στο µυθιστόρηµα του Γιάννη Κιουρτσάκη, Εµείς οι άλλοι (2000). Η ιδεολογία ως 
ήρωας του µυθιστορήµατος. Επισηµαίνεται η πρωτότυπη διδακτική λειτουργία του 
µυθιστορήµατος: µέσα από την έκθεση αλλεπάλληλων σταδίων στη διαµόρφωση 
ενός διανοουµένου, στάδια από τα οποία κάθε καινούριο αναιρεί το προηγούµενο, ο 
αναγνώστης µαθαίνει να αµφιβάλλει για την απόλυτη εγκυρότητα κάθε ιδέας.] 
 
13. «Εικόνες µιας διακριτικής κτητικότητας», Η κυριακάτικη Αυγή, 26.1.2003, σ. 29. 
[Η συλλογή διηγηµάτων του Βασίλη Πεσµαζόγλου Αγίου Βαλεντίνου (2002) είναι µια 
ανακουφιστική νότα απλότητας και χιούµορ στη βαρυφορτωµένη, σοβαροφανή 
ελληνική πεζογραφία. Αν η ιδεολογική δεσπόζουσά του είναι η υποστήριξη της 
ελευθερίας ή µιας «διακριτικής κτητικότητας», ο συγγραφέας υποσκάπτει µε χιούµορ 
ακόµα και αυτά στα οποία πιστεύει. Στο θέµα των γυναικών ωστόσο δεν αποφεύγει 
µια κάπως στερεοτυπική ανδρική οπτική.] 
 
14. «Σαπφώ, ροζ σκάνδαλο», Τα Νέα (Βιβλιοδρόµιο), Σαββατοκύριακο 24-25.4.2004, 
σ. 3. [Κρίνω το µυθιστόρηµα της αµερικανίδας Έρικα Τζονγκ Το άλµα της Σαπφώς: η 
αρχαιότητα, θύµα παραλογοτεχνικού οίστρου.] 
 
15. «Σηµειώσεις αναγνώστριας για τη Μεγάλη πλατεία του Νίκου Μπακόλα», 
Εντευκτήριο, τχ. 67 (∆εκ. 2004· αφιέρωµα στον Μπακόλα), σ. 104-108. [Σχολιάζω 
την εικόνα του Γερµανού, όπως προκύπτει από το µυθιστόρηµα, η οποία δεν 
συνίσταται σε µία ακόµα παραλλαγή του «απόλυτου κτήνους», αλλά σε µια 
προσεκτικά ισορροπηµένη ανάµιξη του καλού µε το κακό. Ο Μπακόλας ενδιαφέρεται 
περισσότερο για τα προβληµατικά σηµεία των οικείων συµπεριφορών, όπως για τη 
διαρπαγή των σπιτιών των Εβραίων που διενήργησαν οι Έλληνες. Το ογκώδες αυτό 
µυθιστόρηµα, αναδεικνύοντας την καθηµερινότητα και τη λεπτοµέρεια, και 
χρησιµοποιώντας την ενδοσκόπηση ως κύριο εργαλείο του, αποτελεί ένα σηµαντικό 
αν και δυσπροσπέλαστο µνηµείο του όψιµου µοντερνισµού.] 
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16. «Έρση Σωτηροπούλου, Ανταγωνισµός, επιθετικότητα, λατρεία» Τα Νέα 

(Βιβλιοδρόµιο), Σαββατοκύριακο 11-12.6.2005, σ. 1. [Κριτική για τη συλλογή 
διηγηµάτων Αχτίδα στο σκοτάδι. Επισηµαίνονται τα πιο σταθερά θέµατα της 
συγγραφέως της, η τάση της να κατασκευάζει «πινακοθήκες παραδοξότητας», ενίοτε 
η εκζήτησή της, αλλά κυρίως οι ευαίσθητες παρατηρήσεις της στην απόδοση των 
σχέσεων ανάµεσα σε γονιούς και παιδιά.] 
 
17. «Μην φοβάστε την Τουρκία, σας µοιάζει», Τα Νέα (Βιβλιοδρόµιο), 
Σαββατοκύριακο 9-10.7.2005, σ. 4-5. [Κριτική για το σπονδυλωτό αφήγηµα του 
τουρκοεβραίου και κοσµοπολίτη Μορίς Φαρχί Όποιος γυρίζει δεν έφυγε ποτέ. Το έργο 
προσπαθεί να ισορροπήσει ανάµεσα στον οριενταλισµό, που αποζητά το δυτικό 
ακροατήριο (το πλατύ κοινό) και στην πολιτική βούληση του συγγραφέα να επιδείξει 
την οµοιότητα της Τουρκίας µε τον δυτικό κόσµο, εν όψει της υποψηφιότητας για την 
είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.] 
 
18. Νίκος Παπανδρέου, Η δηµοκρατία της καρδιάς, Τα Νέα (Βιβλιοδρόµιο), 
Σαββατοκύριακο 9-10.7.2005, σ. 4-5. [Το καλά συναρµοσµένο µυθιστόρηµα 
διακρίνεται για µια εξαιρετικά προσεκτική τήρηση των ισορροπιών: η ∆ύση και η 
Ανατολή, ο καπιταλισµός και ο σοσιαλισµός, ο χριστιανικός κόσµος και ο 
µουσουλµανικός. Ο συγγραφέας προσπαθεί να µη φανεί πουθενά µεροληπτικός και 
να υποδεικνύει διαρκώς έναν τρίτο δρόµο, πράγµα που φαίνεται και στη στρατηγική 
του απέναντι στις γυναίκες: ο ήρωας, διχασµένος ανάµεσα σε µια εκρηκτική πλην 
υποταγµένη µουσουλµάνα και σε µια υπερκαταναλωτική λευκή αµερικάνα, επιλέγει 
τελικά µια τρίτη, που προέρχεται από τον τρίτο κόσµο αλλά είναι χριστιανή στο 
θρήσκευµα.] 
 
19. «Μάγισσα της ατµόσφαιρας», Τα Νέα (Βιβλιοδρόµιο), Σαββατοκύριακο 28-29.1. 
2006, σ. 6. [Κριτική για τη συλλογή διηγηµάτων της Βασιλικής Ηλιοπούλου Η 

καρδιά του λαγού.] 
 
20. «Έρωτας και τρελοί δαίµονες», Τα Νέα (Βιβλιοδρόµιο), Σαββατοκύριακο 4-
5.2.2006, σ. 3. [Σχόλια στην επανέκδοση του Πανός του Κνουτ Χάµσουν.] 
 
21. «Τροµερές σιωπές», Τα Νέα (Βιβλιοδρόµιο), Σαββατοκύριακο 4-5.2.2006, σ. 3. 
[Παρουσίαση του µυθιστορήµατος της Μαρινέλλας Βλαχάκη Σιλάνς σιλβουπλέ.] 
 
22. «Με κέφι για τα Βαλκάνια» (∆ηµοσθένης Κούρτοβικ, Περιµένοντας τους 

Βαρβάρους), περ. Παρέµβαση (Καλοκαίρι 2009), σ. 26-30. 
 
23. «Το ηµερολόγιο µιας προικισµένης», ∆ιαβάζω, τχ. 521 (2011), σ. 75-83. [Σχόλια 
στο ηµερολόγιο της Μαργαρίτας Καραπάνου, Η ζωή είναι αγρίως απίθανη.] 
 
24. «Τότε που η Αριστερά ήταν ακόµα ανοιχτό στοίχηµα» [= τίτλος του περιοδικού], 
The Books’ Journal, τχ. 56 (Ιούνιος 2015), σ. 76-77. [Κριτική για τη συλλογή 
αυτοβιογραφικών δοκιµίων του ∆. Ψυχογιού, Στιγµές της µεταπολίτευσης, 
Θεσσαλονίκη 2014.] 
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25. «Καταλαβαίνοντας την πολυπλοκότητα του κόσµου», The Books’ Journal, τχ. 56 
(Οκτώβριος 2017), σ. 86-87 [παρουσίαση της νουβέλα της Λίλας Τρουλινού, Στον 

κάµπο στροβιλίζονται τ’ αγκάθια]. 
 
 
∆΄ 2. Κριτικές επιστηµονικών µελετών 
 
1. «Καφκικές διαδροµές», Η κυριακάτικη Αυγή (Ενθέµατα), 13.2.2000, σ. 31. 
[Παρατηρήσεις από την ανάγνωση του υλικού που συγκέντρωσαν η Άννα Ματθαίου 
και η Πόπη Πολέµη και το εξέδωσαν στο βιβλίο ∆ιαδροµές της Μέλπως Αξιώτη 1947-

1955. Ο παραλογισµός των κοµµατικών µηχανισµών του ΚΚΕ στις ανατολικές 
χώρες, που απαιτούσε την πλήρη ευθυγράµµιση του διανοουµένου και την 
κατήγγειλε ταυτόχρονα.] 
  
Αναφορά από τον Στρατή Μπουρνάζο, «Λογοτεχνία και κοµµατική ζωή: βίοι τεµνόµενοι», 
Ελευθεροτυπία (Βιβλιοθήκη), 7.4.2000, σ.10. 
 
 
3. «Αναθεωρώντας την Κατοχή», εφ. Προοπτική, 17.4.2004, σ. 21-22.  
[Παρατηρώ τις αναθεωρήσεις του Mario Vitti στην Ιστορία της νεοελληνικής 

λογοτεχνίας του όσον αφορά στην περίοδο της Κατοχής. Στην πρώτη έκδοση της 
Ιστορίας (Τορίνο 1971, Αθήνα 1978), αναφερόταν κυρίως στη «φυγή» ως βασική 
τάση των δηµιουργών κατά την Κατοχή· στη δεύτερη έκδοση (Αθήνα 1987),  
παρατηρούσε ότι αντίσταση «τουλάχιστον όσον αφορά την αφηγηµατογραφία» δεν 
υπήρξε. Στην τρίτη όµως έκδοση, του 2003, αποδίδει σχεδόν όλες τις συµπεριφορές 
που χαρακτήριζε άλλοτε «φυγή» σε ένα είδος «παθητικής αντίστασης».] 
 
 
3. «Η Μέλπω Αξιώτη, το οιδιπόδειο σύµπλεγµα και η ευφάνταστη υπόθεση του 
καθηγητή Guy Saunier», Τα Νέα (Βιβλιοδρόµιο), Σαββατοκύριακο 20-21.8.2005, σ. 
8-9.  
[Κριτική για το βιβλίο του Σονιέ, Οι µεταµορφώσεις της Κάδµως. Έρευνα στο έργο της 

Μέλπως Αξιώτη, Αθήνα 2005. Στους αντίποδες των ιστορικών ερευνών αλλά και των 
προσανατολισµένων στην αυτοαναφορικότητα σύγχρονων τάσεων, ο Σονιέ 
συµβάλλει στη µελέτη του ύφους, των λογοτεχνικών ειδών και του «φαντασιακού» 
της συγγραφέως. Η υπόθεσή του όµως ότι η Μέλπω Αξιώτη µε την υιοθέτηση του 
ονόµατος Κάδµω για την αυτοβιογραφική ηρωίδα της κρυπτογραφεί την αιµοµικτική 
επιθυµία της για τον πατέρα της, κρίνεται ως «ευφάνταστη». Αν ο Κάδµος 
παντρεύτηκε την Αρµονία –µε αντιστροφή των φύλων η Μέλπω-Κάδµω 
«παντρεύεται» τον πατέρα της που ήταν µουσικός, λέει ο Σονιέ–, ο µυθικός ήρωας 
είχε ωστόσο και άλλες ιδιότητες: υποτίθεται πως ήταν ο εφευρέτης της γραφής και ο 
πρώτος πεζογράφος. Αυτή την ιδιότητα του Κάδµου είναι πολύ λογικότερο να 
επέλεξε η Αξιώτη, προκειµένου να υπαινιχθεί την καλλιτεχνική της αξία. Την αξία 
της, σε µια εποχή που το κοµµατικό περιβάλλον της εξορίας γύρευε σχεδόν να την 
εκµηδενίσει. Στην κριτική δίνεται µια άλλη οπτική, στηριγµένη στην ιστορία και στη 
θεωρία της πρόσληψης· υποδεικνύεται επίσης µια πηγή έµπνευσης για το 
µυθιστόρηµα Το σπίτι µου, 1965: το Χρονικό µιας πολιτείας του Πρεβελάκη.] 
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4. «Η ελληνική κριτική είναι µελαγχολική σαν επιτάφιος θρήνος», Τα Νέα 

(Βιβλιοδρόµιο), Σαββατοκύριακο 3-4.9.2005, σ. 10-11.  
[Γ. Θεοτοκάς, Αναζητώντας τη διαύγεια. ∆οκίµια για τη νεότερη ελληνική και 

ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Εισαγ.-επιµ. ∆. Τζιόβας, Αθήνα 2005. Ο πολύτιµος τόµος µε 
τα δοκίµια του Θεοτοκά αναδεικνύει κυρίως έναν στοχαστή χρήσιµο για το παρόν της 
Ελλάδας στον διεθνή χώρο. Η επιλογή του επιµελητή να οµαδοποιήσει τα κείµενα 
κατά θέµατα και όχι µε τη χρονολογική τους σειρά έχει ευνόητα πλεονεκτήµατα, 
αλλά και ένα µειονέκτηµα: δυσκολεύεται να παρακολουθήσει κανείς την εξέλιξη του 
στοχαστή και το κατεξοχήν ιστορικό υποκείµενο που υπήρξε. Στο άρθρο διατυπώνω 
επίσης κάποιες παρατηρήσεις για το ύφος του δοκιµιογράφου Θεοτοκά, ενώ προτείνω 
και ένα σχήµα για την εξέλιξή του στο πρώιµο στάδιο, ανάγοντας σε κλειδί την 
οικονοµική κρίση του 1929: ο νεαρός διανοούµενος που επιθυµούσε τη ρήξη στο 
Ελεύθερο πνεύµα, αµέσως µετά κάνει ουσιαστικά την αυτοκριτική του και 
«φρονιµεύει».  (Στο ίδιο ένθετο των Νέων, σ. 7, «Πώς σώθηκε η δηµοκρατία», 
εκθέτω απόψεις που είχα εν πολλοίς διατυπώσει για την Αργώ στη διατριβή µου).] 
 
 
5. «Με το ραβδάκι της ψυχανάλυσης. Ο Σταµάτης Φιλιππίδης αποκρυπτογραφεί τους 
νεοέλληνες λογοτέχνες», Τα Νέα (Βιβλιοδρόµιο), Σαββατοκύριακο 1-2.4.2006, σ. 11.  
[Παρουσιάζω το βιβλίο του Σ. N. Φιλιππίδη, Αµφισηµίες. Μελετήµατα για τον 

αφηγηµατικό λόγο έξι νεοελλήνων συγγραφέων, Αθήνα (Ίνδικτος) 2005. 

Επισηµαίνεται ο εκλεκτικισµός του µελετητή, οι ενδιαφέρουσες προτάσεις που 
καταθέτει χάρη στην εντρύφησή του στην ψυχανάλυση, αλλά και µια διαφαινόµενη 
στροφή του παλαιού στρουκτουραλιστή προς την ιστορία.] 
 
6. «Όταν οι λόγιοι κυνηγούσαν την ψυχή. Ευγένιος ∆. Ματθιόπουλος: Μυστικισµός 
και τέχνη στην Αθήνα του 1900», Τα Νέα (Βιβλιοδρόµιο), Σαββατοκύριακο 7-
8.10.2006, σ. 6.  
[Παρουσιάζω το ογκώδες και εξαιρετικά κατατοπιστικό έργο του Ευγένιου 
Ματθιόπουλου, Η τέχνη πτεροφυεί εν οδύνη. Η πρόσληψη του νεοροµαντισµού στην 

Ελλάδα, Αθήνα 2005, επισηµαίνοντας το εύρος του εγχειρήµατος, αλλά και µια 
ιδεολογική ταλάντευση του ερευνητή ανάµεσα στην καταγγελία του ανορθολογισµού 
αφενός και στην κατάφαση προς τα καλλιτεχνικά του επιτεύγµατα αφετέρου]. 
 
7. «Στυλιανός Αλεξίου, ένας εξαίσιος µηχανικός της γλώσσας, της σκέψης, της 
ποιητικής τέχνης», Παλίµψηστον, τχ. 26 (2011), σ. 127-133. [Παρατηρήσεις στο έργο 

Ελληνική λογοτεχνία. Από τον Όµηρο στον 20ό αιώνα, Αθήνα 2010 – στο τµήµα του 
που αφορά τον 20ό αι.] 
 
 

Ε΄. Μεταφράσεις 
  
1. Τσβετάν Τοντόροφ, Ποιητική, Αθήνα (Γνώση) 1989, σελ 176 (µτφρ. από τα 
γαλλικά) 
Ο τόµος περιλαµβάνει, εκτός από τη µετάφραση της Ποιητικής: 
α) Τσβετάν Τοντόροφ, "Ιστορία της Ποιητικής", σ. 127-131. 
β) Jonathan Culler, Κριτική στο έργο Γραµµατική του ∆εκαηµέρου του Τ. Τοντόροφ, 
σ. 143-147 (µτφρ. από τα αγγλικά). 
Επίσης περιλαµβάνει Εισαγωγή, "Σχόλιο για τη µετάφραση της ορολογίας" και 
δίγλωσσο ευρετήριο όρων. 
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- Νάσος Βαγενάς, «Περί ποιητικής», Το Βήµα, 11.2.1990. 
- Σ. Ν. Φιλιππίδης, παρουσίαση στο περ. Η λέξη, τχ. 95 (Ιούν. 1990), σ. 433-4. 
- Ανώνυµη παρουσίαση στο περ. Ο πολίτης, τχ. 101 (Οκτ. 1989), σ. 66. 
 
2. F. K. Stanzel, «Οι συνιστώσες των τυπικών αφηγηµατικών καταστάσεων: 
πρόσωπο, προοπτική τρόπος», Θεωρία της αφήγησης, Αθήνα (Εξάντας) 1991, σ. 70-
96 (µτφρ. από τα γερµανικά). 
  
3. Jaap Lintvelt, «Οι βαθµίδες του λογοτεχνικού αφηγηµατικού κειµένου», Θεωρία 

της αφήγησης, Αθήνα (Εξάντας) 1991, σ. 97-124 (µτφρ. από τα γαλλικά). 
 
4. ∆ύο ποιήµατα του Gerardo Diego, περ. Ακτή (Κύπρου), τχ. 28 (1996), σ. 399-400 
(µτφρ. από τα ισπανικά, µε τη συνεργασία του Juan Manuel Gomez Tirado). 
 
5. Ποιήµατα του Juan Manuel Gomez Tirado, Παλίµψηστον, τχ. 14/15 (1994-1995), 
σ. 302, και τχ. 16 (1996), σ. 261-262 (µτφρ. από τα ισπανικά, µε τη συνεργασία του 
συγγραφέα). 
 
 
 
Στ΄. Παρεµβάσεις 

 
- «Η ειρωνεία στο αµφιθέατρο», Το ∆έντρο, τχ. 119-120 (Σεπτ.2002), σ. 33-36. 
Στο πλαίσιο του αφιερώµατος του περιοδικού «Λογοτεχνία και φιλολογία», 
αναφέροµαι στα προβλήµατα µύησης των πρωτοετών φοιτητών στη λογοτεχνία. 
 
Αντίρρηση από τον ∆ηµ. Παϊβανά, «Λογοτεχνία και κριτική» και ανταπάντηση δική µου, Το δέντρο, 
τχ. 123-124 (Μαρτ. 2003), σ. 186-191. 
 
- «Επιστροφή στα δύσκολα», Βήµα Ιδεών (εφ. Το Βήµα), τχ. 33 (Ιαν 2010), σ. 17. Στο 
πλαίσιο του αφιερώµατος «Ο πολιτισµός στη χώρα των θαυµάτων», εύχοµαι την 
επιστροφή σε µια τέχνη που δεν αποβλέπει στη σεξουαλική ή άλλη εύκολη διέγερση 
του κοινού της. 
 
- «Μενέλαος Λουντέµης – Επίκαιρος ή παρωχηµένος;», Η Καθηµερινή, 3.5.2015. Το 
υποβλητικό κλίµα και ο ανθρωπισµός του – πιθανή µαθητεία στον Ντίκενς· από την 
άλλη, ροπή προς τη γλυκερότητα και υπερβολικά γοερό µήνυµα. Επίκαιρος, ναι, την 
εποχή της νέας φτώχειας, αλλά και δάσκαλος µιας αφέλειας από την οποία πάσχει η 
ελληνική κοινωνία. 
 
- «Bildungsroman και φιλοδοξίες», Το Βήµα [Βιβλία], 7.8.2016, σ. 4. [∆ιαβάζοντας 
αγγλικά και γερµανικά µυθιστορήµατα διάπλασης (Bildungsroman), σε σχέση µε τα 
ελληνικά, σκέφτηκα ότι από τους δικούς µας συγγραφείς λείπουν κάποια κίνητρα που 
διαµορφώνουν το µεγάλο ευρωπαϊκό µυθιστόρηµα της διαµόρφωσης: 1. δεν 
υφίστανται τόση καταπίεση από τους θεσµούς όσο οι ευρωπαίοι (σχολείο, θρησκεία, 
οικογένεια) ώστε να θέλουν διά της γραφής να την αποτινάξουν (ειδός 
ξεκαθαρίσµατος λογαριασµών) και 2. δεν υπάρχει µια ανώτερη από αυτούς τάξη -η 
αριστοκρατία- στην οποία να επιθυµούν διά της τέχνης να εισέλθουν.] 
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- «25η Μαρτίου, η ηµεροµηνία της Μικρασιατικής Καταστροφής» [=τίτλος της 
εφηµερίδας], Η Καθηµερινή, 14.10.2018, σ. 8. [Γιατί οι φοιτητές δεν γνωρίζουν 
βασικά ορόσηµα της σύγχρονης ιστορίας.] 
 
Τίτος Παρτσαφυλλίδης, Τα γεγονότα στην Ελλάδα κατά το µεταξύ των δύο πολέµων διάστηµα, 
Θεσσαλονίκη 2019, σ. 14-15. 
 
- Οµιλία στην τελετή αποφοίτησης, Ιούλιος 2016 
http://metarithmisi.gr/article-details.asp?id=19337 
 
- Οµιλία στην τελετή αποφοίτησης της Φιλοσοφικής Σχολής, 23.7.2019 
 

 

«Όχι, δεν αναθρέφουµε "αντράκια"»: Η συγκλονιστική οµιλία της Αγγέλας Καστρινάκη για την ...  
LiFO  
Σούζαν Ίτον: Η Αγγέλα Καστρινάκη καθήλωσε µε την οµιλία της για το έγκληµα - Red Pepper News 
(Ιστολόγιο)  
Μία διαφορετική άποψη της Αγγέλας Καστρινάκη στη µνήµη της Σούζαν Ίτον - ΠΑΤΡΙΣ  
«∆εν αναθρέφουµε “αντράκια”» - Η Καθηµερινή  

https://www.antenna.gr/watch/1305372/sygkinitika-minymata-gia-tin-amerikanida-biologo-se-teleti-
apofoitisis  
https://www.kathimerini.gr/1035818/opinion/epikairothta/politikh/noshrh-e3oysia (Μαρία 
Κατσουνάκη, 27.7.2019) 
https://www.vetonews.gr/ellada/item/53941-h-kosmhtoras-ths-filosofikhs-scholhs-toy-panepisthmioy-
krhths-aggela-kastrinakh-anti-omilias-sthn-teleth-apofoithshs-anaferthhke-sthn-frikth-dolofonia-ths-
soyzan-hton  
 

 
- Εξουσία και θλίψη του Αυγούστου, Τα Νέα, 30-31/5/2020, σ. 13. 
 
- Ο Παπαδιαµάντης και το εµβόλιο, Η Καθηµερινή, 1.1.2021 
https://www.kathimerini.gr/culture/561213781/aggela-kastrinaki-o-papadiamantis-
kai-to-emvolio-gia-ton-koronoio/  
 

- Με αφορµή το ’21 : τρίλεπτη οµιλία στο BLOD [«Κοιτώντας την ιστορία ως 
ευκαιρία αναστοχασµού για το µέλλον, το Ίδρυµα Μποδοσάκη κάλεσε 52 σηµαντικές 
προσωπικότητες των γραµµάτων, των τεχνών και των επιστηµών να µοιραστούν τη 
δική τους σύνδεση µε την Επέτειο.» από το δελτίο τύπου] 

 
- 200 χρόνια Ελλάδα : 21 πρόσωπα µιλούν στο podcast του Στ. Θεοδωράκη. 
 
- Ο νέος πατριωτισµός [οµιλία στην τελετή αποφοίτησης της ΦΣ, 17.3.2021] 
https://booksjournal.gr/gnomes/3158-o-neos-
patriotismos?fbclid=IwAR3vLaGFUg2Dy9PyOpCfLn6F50-
hCNMO3UVZTj2eo_ibDdhwvapc9bhI5uQ  
 
https://www.athensvoice.gr/greece/706507_post-tis-imeras-aggela-kastrinaki  
https://www.newshub.gr/el/apopseis/o-neos-patriotismos  
Ηλίας Κανέλλης, «Ένας νέος πατριωτισµός», Τα Νέα, 19.3.2021. 
 
- Για τον εµβολιασµό [οµιλία στη τελετή αποφοίτησης της ΦΣ, 21.7.2021] 
https://booksjournal.gr/gnomes/3343-patriotismos-simera-einai-o-emvoliasmos 
Μιχάλης Μητσός, «Η κοινωνία είµαστε εµείς», Τα Νέα, 25.7.2021  
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Αναγνώριση προσφοράς στο Ρέθυµνο 
https://www.haniotika-nea.gr/dyo-panepistimiakoi-kathigites-poy-lamprynoyn-to-rethymno/  
 
 
 
Συνέντευξη στην Καθηµερινή ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

https://www.goodnet.gr/blog-reader/choris-daskalo-kai-daskala-protupo-den-prochorame-aggela-
kastrinaki.html  


