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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑ
09:15: Χαιρετιςμοί από τουσ:
Κακ. Γεράςιμο Ηϊρα, Ρρόεδρο του Τμιματοσ Ιταλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ, και
Κακ. Γεράςιμο Δ. Ραγκράτθ, Διευκυντι του ΡΜΣ «Ελλθνοϊταλικζσ Σπουδζσ: Ιςτορία,
Λογοτεχνία και Κλαςικι Ραράδοςθ»
09:30, 1θ Συνεδρία
Ρροεδρείο: Κακ. Ιωάννθσ Τςόλκασ – Αναπλ. Κακ. Ακανάςιοσ Μπλζςιοσ
Καρβοφνθ, Θθρεςία-Χαροφλα (ΥΔ), Ο Σηάνι Ροντάρι και θ επίδραςι του ςε Ελλάδα
και Ιταλία
Κουντουρά, Καλλιόπθ (ΥΔ), Θ δθμιουργικι ςφλλθψθ και ο ρόλοσ τθσ φανταςίασ
ςτθν ιταλικι ςκζψθ
Φαρμάκθ, τυλιανι – Χαρίκλεια (ΥΔ), Θ Ελλθνικι Παλιγγενεςία και ο αντίκτυπόσ
τθσ ςε Ιταλοφσ καλλιτζχνεσ μζςω τθσ Ιταλικισ λογοτεχνίασ
Χατηθκυριακίδου, Μαρία (ΥΔ), Ερμθτιςμόσ-υπερρεαλιςμόσ: ελλθνοϊταλικζσ
επιδράςεισ. Θ περίπτωςθ του Νίκου Εγγονόπουλου
10:30-10:50 Συηιτθςθ
10:50, 2θ Συνεδρία
Ρροεδρείο: Ομότιμοσ Διευκυντισ Ερευνϊν ΕΙΕ Τθλζμαχοσ Λουγγισ – Επίκουροσ
Κακθγθτισ Ιωάννθσ Ραναγιωτόπουλοσ
Αυγζρου, Μυρτϊ (ΜΔΕ), Μφκοσ και Ιςτορία ςτο ζργο του Άγγελου Σερηάκθ ‘Θ
Πριγκθπζςςα Ιηαμπϊ’
Παπαγεωργίου, Διμθτρα (ΜΔΕ), Ο κεςμόσ των Commissioni ςτο βενετικό κράτοσ
τθσ κάλαςςασ
Ράπτθσ,
Παναγιϊτθσ
(ΥΔ),
Από
τθ
βυηαντινι κοινωνία, ςτθ
μεταβυηαντινι ςυντροφία. Οι ναυτιλιακζσ επιχειριςεισ ςτα βενετοκρατοφμενα
νθςιά του Ιονίου Πελάγουσ (16οσ - 17οσ αι.)
Καπετανόπουλοσ, Περικλισ (ΜΔΕ), Πόλεμοσ και Μνιμθ: θ περίπτωςθ του Γερμανοφ
επιλοχία Reitzle Josef (1943-52)
11:50-12:10 Συηιτθςθ
12:10-12:40 Διάλειμμα
12:40, 3θ Συνεδρία
Ρροεδρείο: Κακ. Βάιοσ Βαϊόπουλοσ - Επικ. Κακ. ουμπίνθ Δθμοποφλου
Aλεξοποφλου, Νάνςυ (ΜΔΕ), Απόψεισ τθσ ποιθτικισ του Παφλου Διάκονου
Ντίκοσ, Ευκφμθσ (ΜΔΕ), Ο Dyophanes ςτθν κωμωδία ‘Chrysis’ του Enea Silvio
Piccolomini
Καραγιάννθ, Λαμπρινι (ΥΔ), Oι αναμνιςεισ του Cornelio Magni από τθν επίςκεψι
του ςτθ Χίο
13:25-13:40 Συηιτθςθ
13:40-14:15 Διάλειμμα
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14:15, 4θ Συνεδρία
Ρροεδρείο: Κακ. Μαρία Σγουρίδου – Αναπλ. Κακ. Α. Θζμου
Αλεβίηοσ, Διονφςιοσ (ΥΔ), Εβραίοι ζμποροι και αντιςθμιτικά ςτερεότυπα ςτθν
κωμωδία του Giovan Battista Andreini ‘Lo Schiavetto’
Μζξθσ, Δθμιτρθσ (ΥΔ), Θ λογοτεχνία ωσ τόποσ ιεροποίθςθσ τθσ ςυνάντθςθσ
Παλαιολόγοσ, Δθμιτριοσ (ΜΔΕ), To ανάκτορο τθσ Κνωςοφ υπό το βλζμμα του Emilio
Cecchi
15:00-15:15 Συηιτθςθ
15:15, 5θ Συνεδρία
Ρροεδρείο: Κακ. Γιαννοφλα Γιαννουλοποφλου – Κακ. Γεράςιμοσ Δ. Ραγκράτθσ
Μπιλιάνοσ, Δθμιτρθσ (ΥΔ), Αυτόματθ ανάλυςθ ςυναιςκιματοσ ςε πολυγλωςςικά
κείμενα
Θεοχάρθ, Νατάςα (ΜΔΕ), Elena Ferrante: Αναηθτϊντασ απαντιςεισ ςε ςχζςθ με τθν
ταυτότθτα και το φφλο τθσ με τθν χριςθ ποιοτικϊν και ποςοτικϊν μεκόδων
Παπαπαφλου, Παναγιϊτα (ΜΔΕ), Dal dialetto alla lingua: ‘Le stagioni’ di Giovanni
Meli tradotte dal siciliano in italiano da un certo Didimo Laico
Ψαρρά, Ειρινθ (ΥΔ), Θ μεταφορά του μυκιςτοριματοσ ‘Σα κακ’ Θρϊ και Λζανδρον’
ςτα ιταλικά και ιςπανικά: Μία ςυγκριτικι προςζγγιςθ
16:15-16:35 Συηιτθςθ

Οργανωτικι Επιτροπι Ημερίδασ
Κακ. Γεράςιμοσ Ηϊρασ, Κακ. Γεράςιμοσ Ραγκράτθσ, Κακ. Ιωάννθσ Τςόλκασ, Αναπλ.
Κακ. Άννα Θζμου, Επίκ. Κακ. ουμπίνθ Δθμοποφλου
Επιμζλεια Προγράμματοσ
Γεράςιμοσ Δ. Ραγκράτθσ
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ ΕΙΗΓΗΕΩΝ
Ειςθγθτισ/τρια
1

Aλεξοποφλου, Νάνςυ

Σίτλοσ ειςιγθςθσ
Απόψεισ τθσ ποιθτικισ
Παφλου Διάκονου

Περίλθψθ ειςιγθςθσ
του Θ παροφςα εργαςία εςτιάηει ςτθν ποίθςθ
του Ιταλοφ διανοοφμενου τθσ αυλισ του
Καρλομάγνου, Ραφλου Διάκονου, γνωςτοφ
κυρίωσ για τθν καταγραφι τθσ ιςτορίασ του
λαοφ του, των Λομβαρδϊν («Historia
Longobardorum»).
Εξετάηονται ενδεικτικά θ πρϊτθ και θ
τελευταία ποιθτικι ςφνκεςθ από το corpus
των ποιθτικϊν επιςτολϊν που απθφκυνε
ςτον Καρλομάγνο. Συγκεκριμζνα, πρόκειται
για το «Ροίθμα Χ», μία ζμμετρθ επιςτολι
μζςα από τθν οποία ο Ραφλοσ Διάκονοσ
προςπακεί –και επιτυγχάνει– να ςυγκινιςει
τον βαςιλιά και να τον πείςει να
απελευκερϊςει τον αδερφό του. Εξετάηεται,
επίςθσ, και το τελευταίο ποίθμα του
Ραφλου προσ τον Καρλομάγνο (Ροίθμα
XXXIV). Γραμμζνο απ’ το Montecassino,
αποτελεί ςυνοδευτικι επιςτολι ςτο
«Homiliarium», που του είχε ανακζςει ο
Καρλομάγνοσ να ςυνκζςει, όπου τον
αναγνωρίηει ωσ τον «ιςχυρότερο βαςιλιά
τθσ Χριςτιανοςφνθσ». Μζςα από τθ μελζτθ
των ποιθμάτων αποτιμάται θ ςχζςθ του
ςυγγραφζα με τον αυτοκράτορα και
διερευνάται θ μίμθςθ των κλαςικϊν.
Bιβλιογραφία
Godman Peter, Poetry of the Carolingian
Renaissance, Duckworth, London 1985
Dahn Felix, Paulus Diaconus, Druck und
Verlag Von Breitkopp und Härtel, Leipzig
1876
Maselli Antonio, Di alcune poesie
dubbiamente attribuite a Paolo Diacono.
Studio Letterario – Storico, Montecassino
1905
Mattias Saverio Leandro, Paolo Diacono
poeta. Ricerche Letterarie. Tipografia G.
Scuro, Caltagirone 1899
Neff Karl, Die Gedichte des Paulus Diaconus.
Kritische und Erklärende ausgabe, C. H.
Beck'sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck,
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Αλεβίηοσ, Διονφςιοσ

München 1908
Paolo Diacono, Storia dei Longobardi. Testo
latino a fronte. Introduzione di Bruno
Luiselli. Traduzione e note di Antonio
Zanella, BUR classici greci e latini, Milano
1991
Pauli e Petri Carmina in Monumenta
Germaniae Historica. Poetae latini aevi
Carolini. Recensuit Duemmler Ernestus,
Tomus I, Apud Weidmannos, Berolini 1881
Εβραίοι
ζμποροι
και Ο ςυγγραφζασ υπιρξε γιοσ ενόσ ιδιαίτερα
αντιςθμιτικά ςτερεότυπα ςτθν διάςθμου κεατρικοφ ηευγαριοφ, τθσ Isabella
κωμωδία του Giovan Battista Canali και του Francesco Andreini. Το ζργο
Andreini ‘Lo Schiavetto’
είναι μια κωμωδία ίντριγκασ, ερωτικϊν
δολοπλοκιϊν και μεταμφιζςεων. Οι εβραίοι
ζμποροι δεν είναι μεν οι πρωταγωνιςτικοί
ρόλοι,
αλλά
παρουςιάηει
μεγάλο
ενδιαφζρον θ ανίχνευςθ αντιςθμιτικϊν
ςτερεοτφπων και ςυμπεριφορϊν. Ο γεμάτοσ
πικρία μονόλογοσ ενόσ από τουσ εμπόρουσ κυμίηει μάλιςτα εκείνον του Σάυλοκ - είναι
ζνα από τα ςθμαντικότερα ςθμεία του
ζργου, κακϊσ δθμιουργεί ερωτθματικά για
τθν πρόκεςθ του ςυγγραφζα, ο οποίοσ
μζςα ςτο κλίμα τθσ Αντιμεταρρφκμιςθσ
ςτρζφει με ςυμπάκεια -ζςτω και χωρίσ
εμφανι τόλμθ- τθν προςοχι του ςε ζνα
τμιμα τθσ κοινωνίασ το οποίο θ πλειοψθφία
είτε το απεχκάνεται, είτε το αγνοεί
επιδεικτικά.
Βιβλιογραφία
Alonge, Roberto. Nuovo manuale di storia
del teatro. Torino: Utet, 2008
Andreini, Giovan Battista. Lo schiavetto.
Venezia: Stamperia di G.B. Ciotti, 1620
Baricci, Erica. "La scena 'all' ebraica' nel
teatro del Rinascimento." ACME, Annali
della Facoltà di Filosofia e Lettere
dell’Università Statale di Milano LXIII.I (2010)
Bertolone, Paola. "Jewish languages and
jewish characters in Giovan Battista
Andreini's Lo Schiavetto." Jewish Theatre: A
Global View. Ed. Nahshon, Edna. Leiden
Boston: BRILL, 2009
Bragato,
Alice.
La
drammaturgia
sperimentale di Gio. Battista Andreini fra
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Αυγζρου, Μυρτϊ

Commedia dell’Arte, poesia e teatri per
musica. Università di Bologna, 2013
Cascetta, Annamaria & Carpani, Roberta, ed.
La scena della gloria. Drammaturgia e
spettacolo a Milano in età spagnola. Milano:
Vita e Pensiero, 1995
Jaffe-Berg, Erith. "After the laughter dies
down; middle eastern ‘foreigners’ in the
commedia dell' arte." Scripta Mediterranea
XXIX (2008)
Modena Mayer, Maria Luisa. "Il giudeoitaliano: riflessioni sulle fonti." Materia
giudaica 8.1 (2003)
Rebaudengo, Maurizio. Giovan Battista
Andreini tra poetica e drammaturgia.
Torino: Rosenberg & Sellier, 1994
Snyder, R. Jon, ed. Love in the Mirror: A
bilingual edition. Toronto: Iter, 2009
Toaff, Ariel. Il vino e la carne. Una comunità
ebraica nel Medioevo. Bologna: il Mulino,
1989
Οη Άμοσ & Οη - Ηάλτςμπεργκερ, Φάνια. Οι
Εβραίοι και οι λζξεισ. Μτφρ. Νίκοσ
Γεωργαντίδθσ. Ακινα: Καςτανιϊτθ, 2014
Ρλωρίτθσ, Μάριοσ. Ο πολιτικόσ αίξπθρ. Θ
τραγωδία
τθσ
εξουςίασ.
Ακινα:
Καςτανιϊτθσ, 2002
Μφκοσ και Ιςτορία ςτο ζργο του Θ Ιςτορία και θ Λογοτεχνία ι, με άλλουσ
Άγγελου
Σερηάκθ
‘Θ όρουσ, ο ιςτοριογραφικόσ λόγοσ και θ
Πριγκθπζςςα Ιηαμπϊ’
λογοτεχνικι αφιγθςθ, ςυνδζονται με μια
ςχζςθ διαλεκτικι και πολυεπίπεδθ. Θ
μελζτθ τθσ ςχζςθσ αυτισ ανά εποχζσ
καταδεικνφει τθν βακιά αλλθλεπίδραςθ
ανάμεςα ςτα δυο αυτά πεδία τθσ
πνευματικισ και κοινωνικισ ανκρϊπινθσ
δραςτθριότθτασ. Το «ηωντάνεμα» τθσ
ιςτορίασ μζςα από τθ μυκοπλαςία, θ
ιςτορικι ςυνζπεια του μυκιςτορθματικοφ
λόγου
και
οι
διακριτοί
αλλά
ςυμπλθρωματικοί ρόλοι ιςτοριογράφου και
λογοτζχνθ αποτελοφν ηθτιματα θ κεϊρθςθ
των οποίων εμπλουτίηεται και μζςα από τθν
εξζταςθ
ςυγκεκριμζνων
λογοτεχνικϊν
ζργων.
Στθν παροφςα ανακοίνωςθ παρουςιάηεται ο
τρόποσ με τον οποίο το ιςτορικό υλικό
εγγράφεται και λειτουργεί ςτο ιςτορικό
6

μυκιςτόρθμα του Άγγελου Τερηάκθ Θ
Πριγκθπζςςα Ιηαμπϊ (1945), ζνα ζργο που
καταχωρείται ςτθ νεοελλθνικι γραμματεία
ωσ το κατεξοχιν μυκιςτόρθμα με ιςτορικό
πλαίςιο από τθν εποχι των δυτικϊν
κυριαρχιϊν, ζνα ςυνκετικό ςυγγραφικό
εγχείρθμα ςτο οποίο αναπλάκεται με
δεξιοτεχνία
θ
κοινωνία
του
φραγκοκρατοφμενου Μοριά (13οσ αι.). Θ
ςχετικι ζρευνα αποδεικνφει ότι ο
ςυγγραφζασ τθσ Ρριγκθπζςςασ Ιηαμπϊσ
ερεφνθςε με επιμζλεια το ιςτορικό κζμα
που
αποτζλεςε
τθν
αφορμι
τθσ
αφθγθματικισ
του
ζμπνευςθσ,
επεξεργάςτθκε λεπτομερϊσ τισ ιςτορικζσ
πθγζσ του και πλοφτιςε τισ ιςτορικζσ
μελζτεσ
του
επιτυγχάνοντασ
μια
ιςορροπθμζνθ πρόςμειξθ μυκοπλαςίασ και
ιςτορίασ. Θ Ρριγκθπζςςα Ιηαμπϊ ςυνιςτά
ζνα ςθμαντικό παράδειγμα χριςθσ τθσ
λογοτεχνίασ ωσ πθγισ ςυμπλθρωματικισ
για τθν ιςτορικι ζρευνα, ενϊ ςθμαντικι
κεωρείται θ ανάδειξθ του κρίςιμου ρόλου
που διαδραμάτιςε θ μακρά περίοδοσ των
λατινικϊν κυριαρχιϊν και των μεςαιωνικϊν
χρόνων εν γζνει ςτισ διεργαςίεσ γζνεςθσ του
νζου ελλθνιςμοφ.
Από τθν άλλθ πλευρά, ο ςφγχρονοσ μζςοσ
αναγνϊςτθσ τθσ Ρριγκθπζςςασ Ιηαμπϊσ,
ελάχιςτα ζωσ κακόλου εξοικειωμζνοσ με τθν
εποχι των λατινικϊν κυριαρχιϊν ςτον
ελλαδικό χϊρο, ζρχεται ςε γνωριμία με τισ
φεουδαρχικζσ δομζσ που από τα τζλθ του
11ου αι. αποτζλεςαν το βαςικό μοντζλο
κοινωνικισ και πολιτικισ οργάνωςθσ ςτον
δυτικό Μεςαίωνα και μεταφυτεφτθκαν ςτα
ιδρυκζντα από τουσ καρπωτζσ των εδαφϊν
τθσ ωμανίασ κρατίδια, και υποβάλλεται ςε
προεκτάςεισ
και
προβλθματιςμοφσ
διαχρονικοφ χαρακτιρα.
Βιβλιογραφία
Ακαναςόπουλοσ Βαγγζλθσ, «Μυκοπλαςία
και Ιςτορία», Ρεριοδικό Διαβάηω, τεφχοσ
291,
αφιζρωμα
«Το
ιςτορικό
μυκιςτόρθμα», Ακινα 1992, ς. 35-40.
Αποςτολίδου Βενετία, Λογοτεχνία και
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Θεοχάρθ, Νατάςα

Elena

Ferrante:

ιςτορία. Μια ςχζςθ ιδιαίτερα ςθμαντικι για
τθ λογοτεχνικι εκπαίδευςθ,
Κζντρο
Ελλθνικισ Γλϊςςασ, Υπουργείο Ραιδείασ,
Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, Θεςςαλονίκκθ
2013.
Θ Σζταρτθ ταυροφορία και ο Ελλθνικόσ
Κόςμοσ, ςυλλογικόσ τόμοσ, Ν. Γ. Μοςχονάσ
(επιςτ. επιμ.), Εκνικό Κδρυμα Ερευνϊν &
Ινςτιτοφτο Βυηαντινϊν Ερευνϊν, *«Το
Βυηάντιο Σιμερα 5»+, Ακινα 2008.
Ρ.Ρ. Καλονάρου, Σο Χρονικόν του Μορζωσ,
το
ελλθνικόν
κείμενον:
Ειςαγωγι,
υποςθμειϊςεισ και επεξεργαςία, Εκδόςεισ
Δ. Δθμθτράκου, Ακινα 1940.
Καραμανωλάκθσ Βαγγζλθσ, Θ ςυγκρότθςθ
τθσ ιςτορικισ επιςτιμθσ και θ διδαςκαλία
τθσ Ιςτορίασ ςτο Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν
(1837-1932), Εκνικό Κδρυμα Ερευνϊν και
Ινςτιτοφτο Νεοελλθνικϊν Ερευνϊν, Ακινα
2006.
Λαΐου Αγγελικι, «Θ βαςιλεία του
Ανδρόνικου Βϋ», Ιςτορία του Ελλθνικοφ
Ζκνουσ, τ. Θϋ, ς. 137-148.
Beaton Roderick, Θ ιδζα του ζκνουσ ςτθν
ελλθνικι λογοτεχνία. Από το Βυηάντιο ςτθ
ςφγχρονθ Ελλάδα, παν/κζσ εκδόςεισ Κριτθσ,
Θράκλειο 2016.
Ντοφρου-Θλιοποφλου Μαρία, Σο Φραγκικό
Πριγκιπάτο τθσ Αχαΐασ (1204-1432),
Εκδόςεισ Βάνιασ, Θεςςαλονίκθ 2005.
Soethaert Bart, «Ταξίδια ςτον Μοριά. Ο
Μοριάσ του Νίκου Καηαντηάκθ και θ
Ρριγκθπζςςα Ιηαμπϊ του Άγγελου Τερηάκθ
ςτθν Κακθμερινι (1937-1938)», Ρεριοδικό
Κονδυλοφόροσ, τ. 11, 2012.
Τερηάκθσ Άγγελοσ, Αρχείο, Γεννάδειοσ
Βιβλιοκικθ.
Le livre de la conqueste de la princée de la
Princée de Morée. Publiée pour la première
d’ après un manuscrit de la Bibliothéque des
ducs de Bourgogne à Bruxelles par J.A.
Buchon ςτο Recherches historiques sur la
Principauté française de la Morée et ses
hautes baronnies, τόμοσ Αϋ, Ραρίςι 1845.
Zakythinos Denis, Le Despotat grec de
Morée. Histoire politique, London 1975.
Αναηθτϊντασ *…το φφλο είναι ςαν ζνα ςτενό ροφχο που
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απαντιςεισ ςε ςχζςθ με τθν
ταυτότθτα και το φφλο τθσ με τθν
χριςθ ποιοτικϊν και ποςοτικϊν
μεκόδων

μασ περιορίηει…+
Με τθ φράςθ αυτι να αποτελεί τον βαςικό
άξονα τθσ ηωισ τθσ, θ Elena Ferrante ζχει
απαςχολιςει
ζναν
τεράςτιο
κφκλο
άνκρωπων που αποτελείται από κριτικοφσ,
δοκιμιογράφουσ, μεταφραςτζσ, ςκθνοκζτεσ
και κυρίωσ ακαδθμαϊκοφσ. Elena Ferrante,
είναι το λογοτεχνικό ψευδϊνυμο μιασ
ςφγχρονθσ
Ιταλίδασ
ςυγγραφζωσ,
γεννθμζνθσ το 1943 ςτθν Νάπολθ τθσ
Ιταλίασ. Θ ίδια, ςποφδαςε Κλαςςικι
Φιλολογία και είναι θ ςυγγραφζασ πολλϊν
ιταλικϊν ζργων με το πιο γνωςτό: Σθν
Σετραλογία τθσ Νάπολθσ. Θ τετραλογία τθσ
Νάπολθσ αποτελείται από τουσ εξισ τόμουσ:
L’amica geniale (2011), Storia del nuovo
cognome (2012), Storia di chi fugge e di chi
resta (2013) και Storia della bambina
perduta
(2014).
Το ςυγγραφικό τθσ ζργο όμωσ δεν είναι θ
μόνθ πτυχι που ζχει απαςχολιςει το
αναγνωςτικό και όχι μόνο, κοινό. Θ
αποκάλυψθ τθσ ταυτότθτάσ τθσ με τισ
ζρευνεσ που ςχετίηονται με τθν αναγνϊριςθ
ςυγγραφζα (author attribution) και τον
προςδιοριςμό των χαρακτθριςτικϊν του
(author profiling), επεκτείνονται όλο και
περιςςότερο.
Μερικά
από
τα
ςθμαντικότερα ερευνθτικά ερωτιματα που
προκφπτουν είναι:
α) Ροιοσ ι ποιοι είναι αυτοί που κρφβονται
πίςω από το λογοτεχνικό ψευδϊνυμο τθσ
Elena Ferrante;
β) Ροιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι που
αποκρφπτεται θ ταυτότθτά τθσ;
γ) Ροιο είναι το φφλο του / τθσ ςυγγραφζα /
-ζωσ που κρφβεται πίςω από το ψευδϊνυμο
τθσ Ferrante;
Με βάςθ τθ κεωρθτικι και υφομετρικι
ανάλυςθ που κα πραγματοποιθκεί ςτο
πρϊτο βιβλίο τθσ Τετραλογίασ τθ Νάπολθσ
(Θ υπζροχθ φίλθ μου) κα αναλυκοφν τα
παραπάνω ερωτιματα και κα επιχειρθκεί θ
απάντθςθ κάποιων από αυτά.

Benedetti,

Βιβλιογραφία
L. (2012). Il

linguaggio
9
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Καπετανόπουλοσ,
Ρερικλισ

dell’amicizia e della citta’: L’ amica geniale di
Elena
Ferrante
tra
continuita’
e
cambiamento, Quaderni d’ italianistica,
33(2), 171-187.
Chemotti, S. (2009). L'inchiostro bianco (21st
ed., pp. 271-298). Padova: Il Poligrafo.
Cortelazzo, M.A. (2017). Studiosi dall’Europa
per tracciare il profilo di Elena Ferrante, Il
Mattino di Padova, Padova, 8 September
2017, 43.
Ferrante, E. (2011). L’ amica geniale.
Infanzia,
adolescenza.
Roma:
E/O.
Ferrante, E. (2016). La Frantumaglia. Roma:
E/O.
Lee, A. (2016). Feminine Identity and Female
Friendships in the “Neapolitan” Novels of
Elena Ferrante, British Journal of
Psychotherapy, 32 (4), 491-501.
Longo, F. and Galanti, C. (2012). Rassegna di
narrativa Italiana. Nuovi Argomenti, 57,
pp.192-195.
Micali, S. (2014). Indice dei Nomi. Istituto
Lombardo - Accademia di Scienze e Lettere Incontri di Studio, 12 (18), p. 451.
Tuzzi, A. and Cortelazzo, M. ed.,
(2017). Drawing Elena Ferrante's Profile.
Padova: Padova University Press.
Μικρόσ, Γ. (2017). Τπολογιςτικι Τφολογία.
Ακινα: Κάλλιποσ.
Πόλεμοσ
και
Μνιμθ:
θ Το παρελκόν ςυνιςτά ζναν τόπο παράξενο,
περίπτωςθ
του
Γερμανοφ μια εικόνα με διαρκϊσ μεταβαλλόμενθ
επιλοχία Reitzle Josef (1943-52) ερμθνεία
που
είναι
ουςιαςτικά
δθμιοφργθμά μασ. Οι μεταβαλλόμενεσ
οπτικζσ για τισ ιταλικζσ πολεμικζσ τραγωδίεσ
ςτον ελλθνικό χϊρο ζχουν γνωρίςει
διαφορετικά επίπεδα διαχείριςθσ τθσ
μνιμθσ, αναλόγωσ τθν
εποχι, τισ
επικρατοφςεσ
πολιτικο-οικονομικζσ
ςυνκικεσ και τισ προτεραιότθτεσ τθσ
ιταλικισ κυβζρνθςθσ απζναντι ςτο διάδοχο
κράτοσ τθσ ναηιςτικισ Γερμανίασ.
Στο παράδειγμα που επιλζξαμε να
παρουςιάςουμε ηθτοφμενο είναι να
αποδειχκεί ότι δεν υπάρχει αυςτθρόσ
διαχωριςμόσ μεταξφ των ιςτορικϊν
γεγονότων και των αναπαραςτάςεϊν τουσ.
Οι εκ νζου επεξεργαςίεσ του παρελκόντοσ,
10

με τθν χριςθ νζων αρχειακϊν πθγϊν,
ςυμβάλλουν
ςτθ
διαμόρφωςθ
τθσ
ςυλλογικισ μνιμθσ, με τθν πάροδο του
χρόνου.
Θ
ιςτορία
του
Γερμανοφ
επιλοχία Reitzle, ο οποίοσ υπθρετοφςε ςτθν
Κεφαλονιά τθν εποχι τθσ ιταλογερμανικισ
ςφρραξθσ αποτελεί ζνα ςτοιχείο που
φωτίηει διαφορετικά όςα μζχρι ςιμερα είχε
κωδικοποιιςει θ ςυλλογικι μνιμθ, και
ανακαλεί
τθν
απολυτότθτα
του
ερμθνευτικοφ πλαιςίου των γεγονότων
εκείνθσ τθσ εποχισ.
Βιβλιογραφία
Αρχείο Ζνωςθσ Διωκόμενων από το
Ναηιςτικό Κακεςτϊσ (VVN), Βερολίνο.
Δραγϊνα, Ο. (1972). Όταν θ εκνικι
ταυτότθτα
απειλείται:
ψυχολογικζσ
ςτρατθγικζσ
αντιμετϊπιςθσ. Στο
Α.
Φραγκουδάκθ & Ο. Δραγϊνα (επιμ.), «Σι
είναι θ πατρίδα μασ;». Εκνοκεντριςμόσ ςτθν
εκπαίδευςθ. Ακινα: Αλεξάνδρεια.
Ηερβοφ Α .(2013), Εφθβικά βιβλία για τον Βϋ
Ραγκόςμιο Ρόλεμο και τον Ναηιςμό- Προι
πρόςλθψθσ και διαχείριςθσ του ιςτορικοφ
υλικοφ για νεαροφσ ενθλίκουσ, ςτο Μ
Κανατςοφλθ (επιμ.), φγχρονθ Εφθβικι
Λογοτεχνία, Ρατάκθσ, 2011, 88-108.
Κόκκινοσ Γ. (2012), Θ ςκουριά και το πυρ.
Προςεγγίηοντασ
τθ
ςχζςθ
Ιςτορίασ,
τραφματοσ και μνιμθσ, Gutenberg,
Κωνςταντινίδου, Χ. (2003). Σα Μζςα
Μαηικισ Επικοινωνίασ και θ Παραγωγι
Νοιµατοσ: Θεωρθτικζσ Προςεγγίςεισ και
Προοπτικζσ.
Επικεϊρθςθ
Κοινωνικϊν
Ερευνϊν,111-112, 193-265.
Λουκάτοσ, Σπ. (2011), Τα χρόνια τθσ ιταλικισ
και γερμανικισ κατοχισ και τθσ Εκνικισ
Αντίςταςθσ ςτθ Κεφαλονιά και τθν Ικάκθ,
εκδ. Νοβολι.
Σακκάτου Β, (2002), Μεραρχία Άκουι. εκδ.
ΕΣΤΙΑ
Σαράφθσ Σ. (1980), Ο ΕΛΑΣ, εκδ.
Επικαιρότθτα, Ακινα
Σβολόπουλοσ Δ., (1945), Ο πόλεμοσ κατά
τθσ ιταλικισ ειςβολισ, εκδ. Ρυρςόσ, Ακινα
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Καραγιάννθ, Λαμπρινι

Σβολόπουλοσ
Κ,
(2008), Θ
ελλθνικι
εξωτερικι πολιτικι, εκδ. Εςτία, Ακινα
Σβολόπουλοσ Κ, (2016). Οι τελευταίεσ μζρεσ
του Οκτωβρίου, εκδ. Ρατάκθ, Ακινα
Τςιρπανλισ Ν., (2004). Ζλλθνεσ και Ιταλοί
ςτα 1940-41, εκδ. University Studio Press,
Θεςςαλονίκθ
Φλάϊςερ Χ. (2008), Οι πόλεμοι τθσ μνιμθσ. Ο
Βϋ Παγκόςμιοσ Πόλεμοσ ςτθ δθμόςια
ιςτορία, Νεφζλθ, Ακινα.
http://www.occupationmemories.org/deutscheokkupation/geschichte/index.html
Oι αναμνιςεισ του Cornelio Ο Cornelio Magni, ιταλόσ περιθγθτισ του
Magni από τθν επίςκεψι του 17ου αιϊνα, εντάςςεται ςτθν ςυνοδεία του
ςτθ Χίο
γάλλου Ρρζςβθ Μαρκιςιου de Nointel που
επιςκζπτεται τον ελλαδικό χϊρο και
καταγράφει τθν εμπειρία τθσ περιιγθςισ
του ςτθν Relazione d’Athene και ςτο δίτομο
ζργο Quando di più curioso e vago ha potuto
racorrere. Θ παροφςα εργαςία εςτιάηει ςε
μία επιςτολι από το δεφτερο ζργο, όπου
αποτυπϊνεται θ περιπλάνθςι του ςτθν Χίο,
τθν Τινο, τθ Μφκονο, τθ Διλο και τθ Νάξο,
με μνείεσ για το φυςικό περιβάλλον, τα ικθ
και τα ζκιμα των κατοίκων. Ειδικότερα,
μελετϊνται οι αναμνιςεισ του από τθν Χίο
και εξετάηονται ςυγκριτικά οι πθγζσ του,
προγενζςτερεσ και ςφγχρονζσ του, με
ζμφαςθ ςτο εμπόριο τθσ μαςτίχασ.
Βιβλιογραφία
Αργζντθσ Φίλιπποσ, Θ Χίοσ παρά τοισ
γεωγράφοισ και περιθγθταίσ: από του
ογδόου μζχρι του εικοςτοφ αιϊνοσ, Εςτία,
Ακινα 1946
Μεροφςθσ Νίκοσ, Στον παράδειςο του
Αρχιπελάγουσ: Θ Χίοσ μζςα από το βλζμμα
των περιθγθτϊν, Άλφα-Ρι, Χίοσ 2012
Affò Ireneo, Memorie degli scrittori e
letterati parmigiani, Stamperia Reale, Parma
1797
Belon Pierre, Les observations de plusieurs
singularitez et choses trouvées en Grèce,
Asie, Judée, Egypte, Arabie et autres pays
estranges, H. de Marnef et Vve G. Cavellat,
Paris 1588
12
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Καρβοφνθ,
Χαροφλα

Buondelmonti Christophe, Description des
îles d’Archipel, Ernest Leroux, Paris 1897
Magni Cornelio, Quando di più curioso e
vago ha potuto racorrere, Alberto Pazzoni e
Paolo Monti Parma 1692
Vandal Albert, Les Voyages de Marquis de
Nointel, Plon-Nourrit, Paris 1900
Θθρεςία- Ο Σηάνι Ροντάρι και θ επίδραςι Ο Τηάνι οντάρι είναι ζνασ πρωτοποριακόσ
του ςε Ελλάδα και Ιταλία
ςυγγραφζασ για παιδιά, ζνασ ςπουδαίοσ
δθμοςιογράφοσ,
διανοοφμενοσ
και
παιδαγωγόσ. Στόχευε ςτθ ςφςταςθ ενόσ
λαϊκοφ και δθμοκρατικοφ ςχολείου κακϊσ
και ςτθ διάδοςθ τθσ τζχνθσ του να επινοείσ,
καταρρίπτοντασ τθ ςτείρα λογικι. Ειςιγαγε,
κζματα ςτα βιβλία του, τα οποία μζχρι τότε
ιταν ςχεδόν απαγορευμζνα, όπωσ το κζμα
του πολζμου, τθσ ειρινθσ, τθσ ελευκερίασ
και των προβλθμάτων του ςφγχρονου
κόςμου. Θ ςπουδαιότθτα του λογοτεχνικοφ
και παιδαγωγικοφ του ζργου, το οποίο τον
ζκανε ευρζωσ γνωςτό ςτθν Ιταλία αλλά και
ςε ολόκλθρο τον κόςμο, μασ παρακινεί να
μελετιςουμε τθν επίδραςι του ςτθν
κοινωνία, ςτο ςχολείο και γενικότερα ςτουσ
ανκρϊπουσ.

Κουντουρά, Καλλιόπθ

Βιβλιογραφία
BOERO, P., FERRARI, S., LEO, G., LODI, M.,
Gianni Rodari e la scuola della fantasia, con
contributi e a cura di L.Righetti, Società
Editrice « Il Ponte Vecchio » 2012
BOERO, P., Una storia, tante storie, Guida
all’opera di Gianni Rodari, Einaudi Ragazzi
2010
DE LUCA, C., Gianni Rodari, La gaia scienza
della fantasia, Abramo Editore 1991
LEO, G., (a cura di), Gianni Rodari, maestro
di creatività, Graus Edizioni 2000
RODARI, G., Γραμματικι τθσ φανταςίασ
Ειςαγωγι ςτθν τζχνθ να επινοείσ ιςτορίεσ
Εκδόςεισ Μεταίχμιο, Ακινα 2003
RODARI, G., Favole al telefono, Einaudi
Ragazzi 1993
ΟΝΤΑΙ Τη., Οι περιπζτειεσ του Αντωνάκθ
του αόρατου, Εκδόςεισ Gutenberg Ακινα
1988
Θ δθμιουργικι ςφλλθψθ και ο Ο καταλυτικόσ ρόλοσ τθσ φανταςίασ ςτθ
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ρόλοσ τθσ φανταςίασ
ιταλικι ςκζψθ

ςτθν διαδικαςία τθσ καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ
του ανκρϊπου αποτελεί τθν κφρια ιδζα τθσ
διδακτορικισ μου διατριβισ με τίτλο: ‘Θ
Δθμιουργικι ςφλλθψθ και ο ρόλοσ τθσ
φανταςίασ: από τον Giambattista Vico ςτουσ
Benedetto Croce και Luigi Pirandello’. Θ
παράλλθλθ
μελζτθ
των
αιςκθτικϊν
τοποκετιςεων των τριϊν Ιταλϊν ςτοχαςτϊν
με τθν εμβόλιμθ παράκεςθ ςυγκεκριμζνων
καλλιτεχνικϊν παραδειγμάτων από τον
ιταλικό και ελλαδικό χϊρο ςτοχεφει να
απαντιςει ςτο εάν και κατά πόςο δφναται θ
φανταςία να αποτελζςει τον κφριο
μθχανιςμό του ανκρϊπινου πνεφματοσ ςτθ
δθμιουργικι ςφλλθψθ. Κατ’ επζκταςθ κα
γίνει προςπάκεια να ερευνθκοφν τα ςτάδια
από τα οποία διζρχεται θ διαδικαςία τθσ
δθμιουργικισ ςφλλθψθσ ενϊ παράλλθλοσ
ςτόχοσ είναι να δοκεί απάντθςθ ςτο εάν το
αιςκθτικό γεγονόσ αποτελεί προϊόν μόνο
εςωτερικισ διεργαςίασ ι καλοφνται να
παίξουν κάποιο ρόλο και οι εξωγενείσ
παράγοντεσ. Τζλοσ, το μεγαλφτερο ςτοίχθμα
είναι, μζςα από τθν εμβάκυνςθ ςτα ζργα
των τριϊν ςτοχαςτϊν να προχωριςουμε ςε
μια ςφγκλιςθ των αιςκθτικϊν κεωριϊν τουσ
δίνοντασ απάντθςθ για τθν λειτουργία τθσ
φανταςιακισ, ενορατικισ ι διαιςκθτικισ
γνϊςθσ, με προςπάκεια να τισ ορίςουμε.
Βιβλιογραφία
Banchetti S., Il significato morale
dell’estetica vichiana, Marzorati, Milano
1957.
Beardsley M. C., Ιςτορία των Αιςκθτικϊν
Θεωριϊν, μετάφραςθ: Δ. Κοφρτοβικ - Ρ.
Χριςτοδουλίδθσ, Νεφζλθ, Ακινα 1989.
Bruno G., On the composition of images,
signs and ideas [De imaginum, signorum et
idearum compositione], αγγλικι μετάφραςθ:
C. Doria, επιμζλεια -ςθμειϊςεισ: D. Higgins,
Willis Locker and Owens, New York 1991.
Caputi A., Pirandello and the crisis of modern
consciousness, University of Illinois Press,
United States 1988.
Croce
B.,
Κείμενα
αιςκθτικισ,
ιςτοριογραφίασ, δοκιμίων, μετάφραςθ14

πρόλογοσ- ςθμειϊςεισ, Κ. Ε. Λαςςικιωτάκθσ,
Δωδϊνθ, Ακινα 1976.
Croce B., Breviario di estetica - Aestetica in
nuce (a cura di G. Galasso), Adelphi, Milano
1990.
Croce B., Problemi di Estetica e contributi
alla sroria dell’estetica italiana, Bibliopolis,
Napoli 2003.
Croce B., La Filosofia di Giambattista Vico,
Gius. Laterza & Figli, Bari 1922.
Croce
B.,
Estetica
come
scienza
dell'espressione e linguistica generale. Teoria
e
Durand G., Le strutture antropologiche
dell’immaginario.
Introduzione
all’archetipologia generale, Dedalo, Bari
1996 [1963].
Kandinsky W., Για το Πνευματικό ςτθν
Σζχνθ, μετάφραςθ: Μ. Ραράςχθσ, Νεφζλθ,
Ακινα 1981.
Pirandello L., Arte e scienza, (introduzione di
Simona Costa), Arnoldo Mondadori Editore
S.p.A., Milano, 1994.
Pirandello L., Θ Αιςκθτικι του χιοφμορ,
μετάφραςθ:
Νταρακλίτςα
Ελζνθ,
Ρολφτροπον, Ακινα 2006.
Verene D.P., Vico. La scienza della fantasia,
Armando, Roma 1984 [1981].
Vico G., Θ Νζα Επιςτθμονικι Γνϊςθ,
ειςαγωγι-μετάφραςθ-πίνακεσ:
Γιϊργοσ
Κεντρωτισ, Gutenberg, Ακινα 2015.
Vico G., Opere filosofiche (Introduzione di N.
Badaloni. A cura di P. Cristofolini), Sansoni,
Firenze 1971.
Vico G., Opere (a cura di A. Battistini),
Mondadori, Milano 1990.
Άρκρα
Caserta E.G., Croce, Pirandello e il problema
estetico, Italica, Vol. 51, No. 1 (Spring, 1974),
pp. 20-42.
De Gennaro Angelo A., The Drama of the
Aesthetics of Benedetto Croce, The Journal
of Aeshtetics and Art Criticism, Vol. 15, No 1
(Sep.,1956).
De Gennaro Angelo A., Croce and Vico, The
Journal of Aeshtetics and Art Criticism, Vol.
22, No 1 (Autumn, 1963).
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Μζξθσ, Δθμιτρθσ

Illiano A., Momenti e problemi di critica
pirandelliana: "L'umorismo," Pirandello e
Croce, Pirandello e Tilgher, PMLA, Vol. 83,
No. 1 (Mar., 1968), pp. 135-143.
Θ
λογοτεχνία
ωσ
τόποσ Αν θ λογοτεχνία κεωρθκεί ωσ ο κατεξοχιν
ιεροποίθςθσ τθσ ςυνάντθςθσ
τόποσ ανάδειξθσ τθσ ςθμαςίασ και τθσ
ιερότθτασ τθσ ςυνάντθςθσ, τότε, όπωσ κα
εξθγιςουμε με τθν παροφςα μελζτθ, θ ιδζα
ότι οι ποικίλεσ εκφάνςεισ τθσ είναι
γνωςιολογικά αδιάφορεσ και επιπλζον
άςχετεσ προσ τον θκικό ςτοχαςμό, είναι
προοριςμζνθ
να
καταρρεφςει.
Συνομιλϊντασ
με
φιλοςόφουσ
και
καλλιτζχνεσ διαφορετικϊν καταβολϊν,
προςανατολιςμϊν και εποχϊν, από τον
Γοργία ωσ τον Rorty, τον Bergson και τον
Derrida,
κα
επιχειριςουμε
να
καταςτιςουμε ςαφζσ ότι θ διάκριςθ
ανάμεςα ςτο θκικό και το απλϊσ αιςκθτικό
υποκρφπτει τον ολοκλθρωτιςμό ενόσ
μφκου, ο οποίοσ ιςχυρίηεται ότι οι
επιςτιμονεσ υπάρχουν για να μασ
διαφωτίςουν, ενϊ οι ποιθτζσ για να μασ
διαςκεδάςουν.
Σε αυτό το πλαίςιο και απζναντι ςτθ μία
αλικεια και τον ζνα δρόμο που οδθγεί ςε
αυτιν, κα αντιτάξουμε τθν θκικι τθσ
ανοιχτότθτασ,
επανεγγράφοντασ
ταυτοχρόνωσ τισ ιδζεσ του Foscolo περί του
ρόλου τθσ λογοτεχνίασ ςτθ ςθμερινι
κεωρθτικι ςκθνι, δεδομζνου ότι θ διαρκισ
διερϊτθςι του επί του κζματοσ, τόςο μζςω
των λογοτεχνικϊν του ζργων όςο και μζςω
τθσ λογοτεχνικισ του κριτικισ, μασ
επιτρζπει μια γόνιμθ ςυηιτθςθ ανάμεςα ςε
φαινομενικά ετερόκλθτα ςτοιχεία, ςε μια
προςπάκεια όπου όχι μόνο αποκαλφπτεται
ωσ ςθμείο ςυνάντθςθσ αυτό που ςυμβατικά
περικλείουμε ςτθν ζννοια τθσ λογοτεχνίασ,
αλλά κατορκϊνει και θ ίδια θ κριτικι να
λειτουργιςει ωσ τόποσ μιασ φιλοξενίασ,
διευρφνοντασ κατ’ ουςίαν τα ςφνορα τθσ
ίδιασ τθσ λογοτεχνίασ.
Βιβλιογραφία
Adorno Theodor W. – Horkheimer Max,
Διαλεκτικι του Διαφωτιςμοφ, φιλοςοφικά
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αποςπάςματα, μτφ. Λευτζρθσ Αναγνϊςτου,
επίμετρο. Κοςμάσ Ψυχοπαίδθσ, επιμζλεια.
Γεράςιμοσ Κουηζλθσ, εκδ. Νιςοσ, Ακινα,
1996.
Barthes Roland:
–Απόλαυςθ – Γραφι – Ανάγνωςθ,
πρόλογοσ. Μυρτϊ ιγου, μτφ. Αρχοντι
Κόρκα, επίμετρο. Umberto Eco, εκδ.
Ρλζκρον, Ακινα, 2005.
–Εικόνα – Μουςικι – Κείμενο, μτφ. Γιϊργοσ
Σπανόσ, εκδ. Ρλζκρον, Ακινα, 1988.
– Δοκίμια για τθ λογοτεχνία και τθν κριτικι,
μτφ. Σπφροσ Τςακνιάσ, εκδ. Καςτανιϊτθ,
Ακινα, 1984.
Benjamin Walter, Ο ςυγγραφζασ ωσ
παραγωγόσ, μτφ. Αλφρζδοσ Σταϊνχάουερ,
εκδ. Ρλζκρον, Ακινα, 2017.
Bergson Henri: –H δθμιουργικι εξζλιξθ, μτφ.
Κωςτισ
Ραπαγιϊργθσ
–
Γιάννθσ
Ρρελορζντηοσ, επιμζλεια – επίμετρο Γιάννθσ
Ρρελορζντηοσ, εκδ. Ρόλισ, Ακινα, 2016.
–Θ Ενζργεια του Νου, μτφ. Σοφία
Χατηθπζτρου,
επιμζλεια.
Γιϊργοσ
Καράμπελασ, εκδ. Θριδανόσ, Ακινα, 2016.
Blanchot Maurice, Θ Λογοτεχνία και το
δικαίωμα ςτο κάνατο, μτφ. Νίκοσ Θλιάδθσ,
εκδ. Futura, Ακινα, 2003
Cassirer
Ernst,
Θ
Φιλοςοφία
του
Διαφωτιςμοφ, μτφ. Αννζτε Φϊςβινκελ,
επιςτ. εποπτεία Γιϊργοσ Ξθροπαϊδθσ, εκδ.
ΜΙΕΤ, Ακινα, 2013.
Γουργουρισ
Στάκθσ,
τοχάηεται
θ
λογοτεχνία; Θ λογοτεχνία ωσ κεωρία ςε μια
αντιμυκικι
εποχι,
μτφ.
Θανάςθσ
Κατςικζροσ, εκδ. Νεφζλθ, Ακινα, 2006.
Culler Jonathan: –Αποδόμθςθ, κεωρία και
κριτικι μετά το δομιςμό, μτφ. Απόςτολοσ
Λαμπρόπουλοσ, εκδ. Μεταίχμιο, Ακινα,
2006.
–Λογοτεχνικι Θεωρία, μια ςυνοπτικι
ειςαγωγι, μτφ. Καίτθ Διαμαντάκου,
Ρανεπιςτθμιακζσ
Εκδόςεισ
Κριτθσ,
Θράκλειο, 2000.
Dolci Giulio, Ugo Foscolo, Casa Editrice
Giuseppe Principato, Messina – Milano
1934.
Eco Umberto: –Opera aperta, forma e
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indeterminazione
nelle
poetiche
contemporanee, ed. Tascabili Bompiani,
Milano 1997.
–I limiti dell’interpretazione, ed. Bompiani,
Milano, 2011.
Foscolo Ugo: –Dell’origine e dell’ufficio della
letteratura, introduzione, edizione e note di
Enzo Neppi, Leo S. Olschki Editore, Città di
Castello, 2015.
–Opere II, Prose e saggi, edizione diretta da
Franco Gavazzeni con la collaborazione di
Gianfranca Lavezzi, Elena Lombardi e Maria
Antonietta Terzoli, Einaudi – Gallimard,
Torino 1995.
Freud Sigmund: –Θ δυςφορία μζςα ςτον
πολιτιςμό, μτφ. Βαςίλθσ Ρατςογιάννθσ, εκδ.
Ρλζκρον, Ακινα, 2013.
–Ψυχανάλυςθ και Λογοτεχνία, μελζτεσ, μτφ.
Λευτζρθσ Αναγνϊςτου, εκδ. Επίκουροσ,
Ακινα, 1994.
Genovesi Giovanni, Foscolo, storia di un
intellettuale, Aracne Editrice, Ariccia, 2015.
Heidegger Martin, Ποιθτικά κατοικεί ο
άνκρωποσ, μτφ. Ιωάννα Αβραμίδου, επ.
Γιϊργοσ Ξθροπαϊδθσ, εκδ. Ρλζκρον, Ακινα,
2008.
Iser Wolfgang, Θ λογοτεχνικι κεωρία του
εικοςτοφ αιϊνα, ανκολόγιο κειμζνων, επ. K.
M. Newton, μτφ. Ακανάςιοσ Κατςικερόσ –
Κϊςτασ Σπακαράκθσ, Ρανεπιςτθμιακζσ
Εκδόςεισ Κριτθσ, Θράκλειο, 2014.
Καςτοριάδθσ Κορνιλιοσ, Θ Άνοδοσ τθσ
Αςθμαντότθτασ, μτφ. Κϊςτασ Κουρεμζνοσ,
εκδ. φψιλον / βιβλία, Ακινα, 2000.
Κοχρζ Αλζξανδροσ, Από τον κλειςτό κόςμο
ςτο άπειρο ςφμπαν, μτφ. Ραυλίνα Λάμψα,
εκδ. Ευρυαλοσ, Ακινα, 1989.
Leonardi Giorgio, Ugo Foscolo, imprese,
amori e opere di un ribelle, prefazione di
Tomaso Kemeny, edizioni della Sera, Roma,
2018.
Levinas Emmanuel, Ολότθτα και Άπειρο,
δοκίμιο για τθν εξωτερικότθτα, μτφ. Κωςτισ
Ραπαγιϊργθσ, εκδ. Εξάντασ, Ακινα, 1989.
Marcuse Herbert: –L’ uomo a una
dimensione, l’ideologia della società
industriale avanzata, Giulio Einaudi editore,
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Torino 1967.
–Θ αιςκθτικι διάςταςθ, για μια κριτικι τθσ
μαρξιςτικισ αιςκθτικισ, μτφ. Βαςίλθσ
Τομανάσ, εκδ. Νθςίδεσ, Θεςςαλονίκθ 1998.
Murdoch Iris, Τπαρξιςτζσ και Μυςτικιςτζσ,
κείμενα για τθ Φιλοςοφία και τθ
Λογοτεχνία, μτφ. Χριςτίνα Ξανκοποφλου,
Ζλςθ Τςοφτθ, Βαγγζλθσ Γαηισ, επιμζλεια.
Peter Conradi, εκδ. Χατηθνικολι, Ακινα,
1998.
Rorty Richard, Συχαιότθτα, Ειρωνεία,
Αλλθλεγγφθ, επιμζλεια. Κϊςτασ Λιβιεράτοσ,
επιςτθμονικι
κεϊρθςθ.
Νικόλαοσ
Μπινιάρθσ, μτφ. Κϊςτασ Κουρεμζνοσ, εκδ.
Αλεξάνδρεια, Ακινα, 2002.
Wittgenstein Ludwig, Περί Θκικισ, επιλογζσ
από το corpus και τισ ςθμειϊςεισ των
George Edward Moore, Alice Ambrose, Oets
Kolk Bouwsma, Friedrich Waismann,
ερμθνευτικό δοκίμιο Rush Rhees, μτφ –
επιμζλεια. Κωςτισ Κωβαίοσ, επίμετρο
Στζλιοσ Βιρβιδάκθσ, εκδ. Καρδαμίτςα,
Ακινα, 2000.
Χορκχάιμερ Μαξ, Θ Ζκλειψθ του Λόγου,
μτφ. Θζμισ Μίνογλου, εκδ. Κριτικι, Ακινα,
1987.
Zweig Stefan, Σο μυςτιριο τθσ καλλιτεχνικισ
δθμιουργίασ, μτφ. Αλζξανδροσ Καρατηάσ,
εκδ. οζσ, Ακινα, 2013.
Αυτόματθ
ανάλυςθ Τα τελευταία χρόνια, θ ανάλυςθ
ςυναιςκιματοσ
ςε ςυναιςκιματοσ (sentiment analysis) ζχει
πολυγλωςςικά κείμενα
αποκτιςει κεντρικό ρόλο ςτθν ζρευνα ςτθν
επιςτιμθ υπολογιςτϊν και τθν επεξεργαςία
φυςικισ
γλϊςςασ.
Θ
ανάλυςθ
ςυναιςκιματοσ αναφζρεται ςυνικωσ ςτθν
πολικότθτα ενόσ κειμζνου ςε ςχζςθ με το
ςυναίςκθμα
που
εκφράηεται
ςτο
περιεχόμενό του, το οποίο μπορεί να είναι
κετικό ι αρνθτικό (Cambria et al., 2017).
Αρχικά οι ερευνθτζσ αςχολικθκαν κυρίωσ
με τισ κριτικζσ προϊόντων ςε ιςτοςελίδεσ.
Τον τελευταίο καιρό υπάρχει μια ςτροφι
από τισ ιςτοςελίδεσ προσ τα μζςα
κοινωνικισ δικτφωςθσ (social media), κακϊσ
και ςτισ εφαρμογζσ του sentiment analysis
ςε ζνα ευρφ φάςμα ηθτθμάτων, όπωσ το
χρθματιςτιριο, οι καταςτροφζσ, οι εκλογζσ,
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θ ιατρικι και το cyberbullying (Mäntylä,
Graziotin & Kuutila, 2018). Ταυτόχρονα,
κακϊσ τα δθμοφιλι μζςα κοινωνικισ
δικτφωςθσ όπωσ το Twitter προςφζρουν
παγκόςμια
εμβζλεια
(Danneman
&
Heimann, 2014: 9), προκφπτει επιπλζον το
πρόβλθμα τθσ ανάλυςθσ και διαχείριςθσ
των διαφορετικϊν γλωςςϊν των χρθςτϊν
τθσ πλατφόρμασ. Στθν παροφςα μελζτθ κα
ςυηθτιςω τισ μεκόδουσ κακϊσ και τα ωσ
τϊρα αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ μου για το
sentiment analysis ςτο πλαίςιο τθσ
διδακτορικισ μου διατριβισ.
Βιβλιογραφία
Agarwal B., Mittal, N. (2016). Prominent
Feature Extraction for Sentiment Analysis.
Springer, Switzerland.
Cambria, E., Das, D., Bandyopadhyay, S.,
Feraco, A. (2017). A Practical Guide to
Sentiment Analysis. Springer, Switzerland.
Chaovalit, P., & Zhou, L. (2005). Movie
review mining: A comparison between
supervised and unsupervised classification
approaches. In Proceedings of the 38th
Hawaii international conference on system
sciences.
Danneman, N., Heimann, R. (2014). Social
Media Mining with R. Packt Publishing Ltd.,
Birminghan, UK.
Liu, B. (2015). Sentiment Analysis. Mining
Opinions, Sentiments, and Emotions. CUP,
NY, USA.
Markopoulos, G., Mikros, G., Iliadi, A.,
Liontos, M. (2015). Sentiment analysis of
hotel reviews in Greek: A comparison of
unigram features of cultural tourism in a
digital era. In Springer proceedings in
business and economics 2015, 373–383.
Springer, NY, USA.
O’Keefe, T., Koprinska, I. (2009). Feature
selection and weighting methods in
sentiment analysis. In Proceedings of the
14th Australasian document computing
symposium.
Ρρόςβαςθ
μζςω:
http://es.csiro.au/adcs2009/proceedings/.
Pang, B., Lee, L., & Vaithyanathan, S. (2002).
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Thumbs up? Sentiment classification using
machine learning techniques. In Proceedings
of the conference on empirical methods in
natural language processing, 79–86.
Pozzi, F.A., Fersini, E., Messina, E., Liu, B.
(2017). Sentiment Analysis in Social
Networks. Morgan Kaufmann, MA, USA.
Turney, P. D. (2002). Thumbs up or thumps
down? Semantic orientation applied to
unsupervised classification of reviews. In
Proceedings of the 40th annual meeting of
the association for computational linguistics,
417–424.
Ο Dyophanes ςτθν κωμωδία Στισ αρχζσ του 20ου αιϊνα, ςε ζναν
‘Chrysis’ του Enea Silvio χειρόγραφο κϊδικα τθσ βιβλιοκικθσ
Piccolomini
Lobkowitz τθσ Ρράγασ, ζρχεται ςτο φωσ μια
ιδιότυπθ, ζμμετρθ κωμωδία ςε λατινικι
γλϊςςα, πνευματικό προϊόν τθσ περιόδου
του Ουμανιςμοφ. Ρρόκειται για το κεατρικό
ζργο Chrysis του Ράπα Ρίου Βϋ, που είναι
κατά κόςμον γνωςτόσ ωσ Enea Silvio
Piccolomini. O Τοςκανόσ ουμανιςτισ και
ιερωμζνοσ υπιρξε μια από τισ πιο
πολυςχιδείσ
μορφζσ
των
ιταλικϊν
ου
Γραμμάτων του 15 αιϊνα. Θ κωμωδία
Chrysis
γράφτθκε
ςτο
1444,
ςτθ
Νυρεμβζργθ τθσ Γερμανίασ, κατά τθ
διάρκεια τθσ ςυμμετοχισ του Enea Silvio
ςτθν αυτοκρατορικι ςφνοδο («Dieta») ωσ
καγκελάριοσ του Γερμανοφ αυτοκράτορα
Φρειδερίκου Γϋ. Το κεατρικό αυτό ζργο, ζνα
αμφιλεγόμενο λογοτεχνικό κείμενο ζχει
εγείρει πλικοσ ςυηθτιςεων και ποικίλων
απόψεων. Στόχοσ τθσ παροφςασ μελζτθσ
είναι θ ανάδειξθ των λεκτικϊν και
νοθματικϊν
επιρροϊν
τθσ
κωμικισ
παραγωγισ του Τερζντιου ςτον χαρακτιρα
του κλθρικοφ Dyophanes τθσ Chrysis με
ζμφαςθ ςτθν 15θ ςκθνι του ζργου και τισ
εκτεταμζνεσ επιδράςεισ από τθν κωμωδία
Eunuchus του Τερζντιου.
Βιβλιογραφία
Charlet – Mesdjian, Béatrice. «Les
personnages de la Chrysis», ςτο Serge Stolf
(επιμζλεια) Cahiers d’études italiennes, Enea
Silvio Piccolomini - Pie II, Homme de lettres,
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homme d’Église, τ. 13, 2014, ςελ. 83 – 102.
Jocelyn, H.D. “The Unclassical Aspects of
Aeneas Silvius Piccolomini’s Chrysis”, ςτο Pio
II e la cultura del suo tempo, ed. L. Rotondi
Secchi Tarugi, Milano, 1991, ςελ. 215 – 222.
Piccolomini, Enea Silvio. Chrysis, a cura di
Ireneo Sanesi, Bibliopolis, Firenze 1941.
Piccolomini,
Enea
Silvio.
Chrysis,
introduzione e testo critico, Enzo Cecchini,
Sansoni Editore, Firenze1968.
Piccolomini, Enea Silvio. Chrysis, édition
critique, traduction et commentaire JeanLouis Charlet, Honoré Champion Éditeur,
Paris 2006
Pittaluga, Stefano. «Sint procul meretrices :
note sulla "Chrysis" e sulla " "Historia de
duobus amantibus"», ςτο Pio II umanista
europeo:
atti
del
XVII
convegno
internazionale (Chianciano-Pienza) 18 - 21
luglio 2005, Secchi Tarugi, Luisa, Firenze
2007, ςελ. 755 – 765.
P. Terentius Afer. Eunuchus, ειςαγωγι,
κείμενο, μετάφραςθ, ςχόλια, Λεωνίδασ
Τρομάρασ, University Press, Θεςςαλονίκθ
2005.
Τερζντιοσ. Ευνοφχοσ, Φορμίων, Αδελφοί,
[Eunuchus – Phormio – Adelphoe ]
ειςαγωγι, μετάφραςθ, ςχόλια, Αντϊνθσ
Σακελλαρίου, εκδόςεισ Ρατάκθ, Ακινα
2007.
Τερζντιοσ. Ο Ευνοφχοσ, μετάφραςθ Κϊςτασ
Ραναγιωτάκθσ, Στιγμι, Ακινα 2001.
Ternaux, Jean-Claude, «Les femmes dans la
Chrysis de Piccolomini», ςτο Serge Stolf
(επιμζλεια) Cahiers d’études italiennes, Enea
Silvio Piccolomini - Pie II, Homme de lettres,
homme d’Église, τ. 13, 2014, ςελ. 69 – 82.
To ανάκτορο τθσ Κνωςοφ υπό το H παροφςα ομιλία αφορά ςτισ ταξιδιωτικζσ
βλζμμα του Emilio Cecchi
εντυπϊςεισ που αποκόμιςε ο Ιταλόσ
λογοτζχνθσ Emilio Cecchi κατά τθν επίςκεψι
του ςτο νθςί τθσ Κριτθσ τθν περίοδο του
μεςοπολζμου,
εντυπϊςεισ
που
ςυμπεριλιφκθκαν ςτο ζργο του Εt in
Arcadia ego. Ο Cecchi επικεντρϊνεται ςτισ
αρχαιότθτεσ του νθςιοφ και επιδεικνφει
μεγάλο ενδιαφζρον για τον Μινωικό
πολιτιςμό.
22

Αφορμι για τθ μελζτθ του ζργου του
Φλωρεντινοφ
λογοτζχνθ
–από
αρχαιολογικισ άποψθσ– ςτάκθκε το
μάκθμα «H Ελλάδα ςτθν Σφγχρονθ Ιταλικι
Λογοτεχνία» του Γϋ εξαμινου του
Μεταπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν
του Τμιματοσ τθσ Ιταλικισ φιλολογίασ με
διδάςκουςα κακθγιτρια τθν
κ. Άννα
Θζμου,
ςτο
πλαίςιο
του
οποίου
εκπονικθκε εργαςία με τίτλο «O Emilio
Cecchi και ο Μινωικόσ πολιτιςμόσ». Ο
πλοφτοσ των αρχαιολογικϊν πλθροφοριϊν
που
ςυγκεντρϊκθκε,
αποτζλεςε
το
εφαλτιριο για τθν εκπόνθςθ τθσ
διπλωματικισ μεταπτυχιακισ εργαςίασ με
τίτλο ο «Emilio Cecchi και οι αρχαιότθτεσ
τθσ Κριτθσ».
Στθν εργαςία επιδιϊξαμε να
αναςυνκζςουμε κατά το δυνατόν τισ
διάςπαρτεσ αρχαιολογικζσ πλθροφορίεσ,
που μασ παρζχει ο Ιταλόσ λογοτζχνθσ,
ενίοτε ςφντομεσ ι επιγραμματικζσ, ϊςτε να
ενταχκοφν ςε ζνα ειδικότερο ιςτορικό και
αρχαιολογικό πλαίςιο, προκειμζνου ο
αναγνϊςτθσ να αποκτιςει μια πλθρζςτερθ
εικόνα του αρχαίου και κυρίωσ του
Μινωικοφ κόςμου που αποτυπϊνει. Βαςικό
βοικθμα ςτθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ μασ
αποτζλεςαν οι δφο μονογραφίεσ τθσ κ.
Θζμου με τίτλο Et in Arcadia ego: «οι
ταξιδιωτικζσ εντυπϊςεισ του Emilio Cecchi
από τθν Ελλάδα», Νόςτοσ 4, 5, 2005, 2008,
αντίςτοιχα.
Από τθν διεξοδικι ανάλυςθ και
μελζτθ των κειμζνων του, προκφπτει ότι ο
Cecchi, παρόλο που αγγίηει κζματα που
άπτονται άλλων ειδικοτιτων, προςεγγίηει
ηθτιματα που αφοροφν τισ αρχαιότθτεσ του
νθςιοφ με ςχετικι ακρίβεια και κυρίωσ του
Μινωικοφ πολιτιςμοφ, τον οποίο καυμάηει
ιδιαίτερα. Ο Ιταλόσ λογοτζχνθσ ςυνζβαλε
ςτθν διάδοςθ του Μινωικοφ πολιτιςμοφ και
κα μποροφςε να ςυμπεριλθφκεί ςτουσ
ςθμαντικοφσ περιθγθτζσ του 20οφ αιϊνα
που επιςκζφκθκαν τθν Κριτθ. Τα κείμενά
του κα μποροφςαν επίςθσ να αποτελζςουν
ζναν ευχάριςτο ταξιδιωτικό οδθγό, αφοφ ςε
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οριςμζνεσ περιπτϊςεισ οι περιγραφζσ του
είναι μοναδικζσ.
Ειδικότερα, ςτθν παροφςα ειςιγθςθ
κα επικεντρωκοφμε ςτθν ιςτορία τθσ
ζρευνασ και ςτθν αρχιτεκτονικι του
ανακτόρου τθσ Κνωςοφ διαμζςου των
κειμζνων του, κακϊσ και ςτθν κριτικι που
αςκεί για τισ αναςτθλωτικζσ επεμβάςεισ του
ανακτόρου που ζγιναν από τον Άγγλο
αρχαιολόγο Arthur Evans, επθρεαςμζνοσ
από όςα ζγραψε ο κριτικόσ τθσ τζχνθσ
Cesare Brandi. Θα εςτιάςουμε επίςθσ και ςε
οριςμζνα ευριματα του ανακτόρου, όπωσ
π.χ. ςτθν «Τοιχογραφία τθσ Ραριηιάνασ»,
του «Ιεροφ Άλςουσ και του χοροφ» κ.ά., που
ο Cecchi παρατιρθςε κατά τθν επίςκεψι
του ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο του
Θρακλείου, και μζςω των οποίων
προςπάκθςε
να
αναςυςτιςει
τθν
πραγματικι, κατά τθν άποψι του, εικόνα
του ανακτόρου, τθν εικόνα τθσ Αριάδνθσ,
και να φανταςτεί τθ ηωι των Μινωιτϊν.
Ο κεςμόσ των Commissioni ςτο Στόχοσ τθσ μελζτθσ είναι να αναδείξει τον
βενετικό κράτοσ τθσ κάλαςςασ
κεςμό των Commissioni ςτο βενετικό
Κράτοσ τθσ Θάλαςςασ. Μζςα από τθν
αξιοποίθςθ ανζκδοτων και δθμοςιευμζνων
αρχειακϊν
πθγϊν και τθν
ειδικι
βιβλιογραφία επί του κζματοσ κα
επιχειριςουμε να εξετάςουμε τον ρόλο των
Commissioni, που λειτουργοφςαν: α) ωσ
διοικθτικζσ ατομικζσ πράξεισ απονομισ
αξιϊματοσ ςε εκλεγμζνο πρόςωπο, Βενετό
αξιωματοφχο ι Βενετό υπικοο, με
αντικείμενο τθν ενάςκθςθ τθσ εξουςίασ, και
με αυτόν τον τρόπο επιτελοφςαν ζναν
διαπλαςτικό και διαμορφωτικό ρόλο ςτθ
ςφνκεςθ του πολιτικοφ λόγου τθσ
διοικθτικισ οργάνωςθσ, και β) ωσ
λεπτομερείσ οδθγίεσ περιοριςμοφ και
ελζγχου, με άλλα λόγια οριοκζτθςθσ του
τρόπου διαχείριςθσ τθσ απονεμόμενθσ
εξουςίασ
και
διευκζτθςθσ
τοπικϊν
ηθτθμάτων
των
βενετοκρατοφμενων
περιοχϊν. Θ επαναλθψιμότθτα τθσ τακτικισ
χριςθσ από τθ Μθτρόπολθ των Commissioni
γεννά το ερϊτθμα κατά πόςον αυτό το είδοσ
πθγισ δφναται να κατθγοριοποιθκεί ι να
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αποτελζςει ζνα ιςτορικό και κεωρθτικό
μοντζλο τυπολογίασ ςτθ ςυγκρότθςθ,
διάρκρωςθ
και
εξζλιξθ
τθσ
«αποκεντρωμζνθσ» βενετικισ διοίκθςθσ;
Βιβλιογραφία
Arbel Benjamin, «Una Chiave di lettura dello
stato da mar Veneziano nell’età moderna: La
situazione Coloniale» ςτο Il commonwealth
Veneziano tra 1204 e la fine della repubblica,
identità e peculiarità, επιμ. Gherardo Ortalli,
Oliver Jens Schmitt, Ermanno Orlando, εκδ.
Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti,
Venezia, 2015, ςς. 155-179
Γάςπαρθσ Χαράλαμποσ, «Μθτροπολιτικι
εξουςία και αξιωματοφχοι των αποικιϊν: O
Καπιτάνοσ Κριτθσ (14οσ -15οσ αι.)»,
φμμεικτα, τ. 12 (1998)
Cozzi G., «La politica del diritto nella
Repubblica di Venezia», ςτο Stato, società e
giustizia nella Repubblica Veneta, (sec. XVXVIII), επιμ. G. Cozzi, τ. 1, 1980
Dudan Bruno, Il diritto coloniale Veneziano e
le sue basi economiche, εκδ. Anonima
Romana Editoriale, ϊμθ, 1933
Μαλτζηου Α. Χρφςα, ‘ire debeas in rettorem
Caneae’ θ εντολι του δόγθ τθσ Βενετίασ
προσ τον Ρζκτορα Χανίων, 1589, Βενετία
2002
Μοςχονάσ Γ.Ν, «Εντολι διοίκθςθσ προσ τον
Βενετό ζκτορα Τινου και Μυκόνου
Αντϊνιο Michel», ςτο Από τθν Σινο του
Βενετοφ Δόγθ ςτθν Σινο τθσ Τψθλισ Πφλθσ,
300 χρόνια από τθν Παράδοςθ του Κάςτρου
τθσ Σινου, Αϋ Ιςτορικό Συνζδριο, επιμ π.
Μάρκοσ Φϊςκολοσ, εκδ. Τφποσ Τινοσ,
Τινοσ 2017, ςς. 105-118.
Μοςχονάσ Σζργιοσ, «Θ Εντολι διοίκθςθσ
ςτον Ρρονοθτι του Άςου Nicolò Pizamano
1609», Κεφαλλθνιακά Χρονικά, 2013, ςελ.
536- 542
Μοςχόπουλοσ Διονφςιοσ, «Επτανθςιακι
Διοίκθςθ» Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ, επιμ.
Μίνωασ
ΜακιουδάκθσΒαςίλθσ
Ανδιανόπουλοσ, 1993, ςς. 52-76
Ραγκράτθσ Δ. Γεράςιμοσ Οι εκκζςεισ των
Βενετϊν Βαΐλων και Προνοθτϊν τθσ
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Ραπαπαφλου,
Ραναγιϊτα

Κζρκυρασ (16οσ αιϊνασ), εκδ. Εκνικό Κδρυμα
Ερευνϊν Ινςτιτοφτο Βυηαντινϊν Ερευνϊν:
Ακινα, 2008
Ραγκράτθσ Δ. Γεράςιμοσ, Κοινωνία και
Οικονομία ςτο Βενετικό «Κράτοσ τθσ
Θάλαςςασ», Οι ναυτυλιακζσ επιχειριςεισ
τθσ Κζρκυρασ(1496- 1538), εκδ. Ρεδίο:
Ακινα, 2013
Ραγκράτθσ Δ. Γεράςιμοσ (ειςαγωγι,
επιςτθμονικι διεφκυνςθ), Πόλεμοσ, Κράτοσ
και Κοινωνία ςτο Ιόνιο Πζλαγοσ, εκδ.
Θρόδοτοσ: Ακινα, 2018
Dal dialetto alla lingua: Le Giovanni Meli (Palermo 6 Marzo 1740 - 20
stagioni di Giovanni Meli Dicembre 1815), “il secondo Teocrito”, fu il
tradotte dal siciliano in italiano più famoso tra i poeti Siciliani del suo
da un certo Didimo Laico
periodo. Usò la lingua siciliana con orgoglio
nella deliziosa Buccolica – il suo capolavoro –
e nello sfrenato dionisiaco Ditirammu. Fu
imitato da altri poeti come Goethe,
Leopardi, Foscolo e Calvos. Andreas Calvos
scelse
di
tradurre
la
Buccolica
apprezzandone il genuino amore per la
campagna
o
forse
attratto
dall’ambientazione bucolica che riportava
alla Grecia da lui tanto vagheggiata. Si limitò
tuttavia a tradurre 8 dei 18 componimenti
alle stagioni, seguiti da altrettanti idilli,
dedicati a quattro personaggi del mondo
pastorale: Dameta, Dafne, Mirtillo e
Polemone. Nella relazione si farà una breve
presentazione delle scelte linguistiche e
metriche adottate da Calvos nella sua
“traduzione” dal siciliano all’italiano,
spiegando al tempo stesso i motivi per cui
egli firma la traduzione del Meli con lo
pseudonimo Didimo Laico.
Bibliografia
Δθμιτρθσ Αρβανιτάκθσ, τον δρόμο για τισ
πατρίδεσ. Θ ape italiana a Londra, Ο
Ανδρζασ Κάλβοσ, H ιςτορία, Μουςείο
Μπενάκθ, Ακινα 2010.
Maria Caracausi, Studi sulla lingua di
Andreas Kalvos, Palermo 1993.
Maria Caracausi, Il Meli italiano del poeta
greco Andreas Kalvos, Palermo 2015.
Minniti Gonias Domenica La traduzione.
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άπτθσ, Ραναγιϊτθσ

Storia-TeoriaPratica,
Edizioni
dell’Università Nazionale e Capodistriaca di
Atene, Atene, 2018.
Luigi Natoli, Giovanni Meli, Studio critico,
Palermo 1883.
Από τθ βυηαντινι κοινωνία, ςτθ Θ παρουςίαςθ ζχει ωσ βαςικό κζμα τθ
μεταβυηαντινι ςυντροφία. Οι
μελζτθ των ναυτιλιακϊν επιχειριςεων ςτο
ναυτιλιακζσ επιχειριςεισ ςτα χϊρο του Ιονίου κατά τον 16ο και 17ο
βενετοκρατοφμενα νθςιά του αιϊνα. Θ μεταβατικι αυτι περίοδοσ υπιρξε
Ιονίου Πελάγουσ (16οσ – 17οσ αι.) κρίςιμθ για τθ βενετικι εμπορικι ναυτιλία,
κακϊσ ςθματοδοτεί το πζραςμα από τθ
ςυμβίωςθ κρατικά οργανωμζνου και
ιδιωτικοφ καλάςςιου εμπορίου, ςτθν
κυριαρχία του τελευταίου, γεγονόσ που
ζδωςε τθ δυνατότθτα ςε μθ προνομιοφχουσ
καραβοκφρθδεσ, όπωσ οι Ζλλθνεσ υπικοοι
τθσ Γαλθνότατθσ, να αναβακμίςουν τον
ρόλο τουσ ςτισ εμπορικζσ μεταφορζσ.
Βαςικι πθγι για τθ μελζτθ τθσ μετάβαςθσ
αυτισ αποτελοφν τα δείγματα μζςα από
νοταριακά ζγγραφα τθσ εποχισ, κυρίωσ από
τα νθςιά τθσ Κζρκυρασ και τθσ Κεφαλονιάσ.
Χάρθ ςτα παραδείγματα αυτά, προςφζρεται
ςτον ερευνθτι θ δυνατότθτα να ιχνθλατιςει
α) τθ ςυνεταιριςτικι δομι των ναυτιλιακϊν
επιχειριςεων, β) τον ςυνδυαςμό του
τοπικοφ υπόβακρου με τθ διεκνι εμπορικι
και ναυτιλιακι ςυγκυρία και γ) τισ κφριεσ
παραγωγικζσ δραςτθριότθτζσ τουσ. Τζλοσ, θ
παρουςίαςθ κα επιχειριςει να εξθγιςει
τουσ βαςικοφσ λόγουσ για τουσ οποίουσ οι
ελλθνικζσ ναυτιλιακζσ επιχειριςεισ δεν
ξεπζραςαν το ςτάδιο του ςυνεταιριςμοφ
προεπαναςτατικά,
προκειμζνου
να
εξελιχκοφν
ςε
ςτακερζσ
εμπορικζσ
εταιρείεσ, όπωσ ςυνζβθ ςτθ δυτικι Ευρϊπθ.
Βιβλιογραφία
Δθμιτριοσ
Γκόφασ,
«Θαλαςςοδάνεια,
Σερμαγιζσ,
Βλθςίδια:
τρεισ
μορφζσ
χρθματοδότθςθσ
τθσ
καλάςςιασ
επιχείρθςθσ ςτα μεταβυηαντινά χρόνια»,
Μελζτεσ Ιςτορίασ του Ελλθνικοφ Δικαίου
των υναλλαγϊν, Θ εν Ακινασ Αρχαιολογικι
Εταιρία (Ακινα, 1993).
Σωτιρθσ Κουτμάνθσ, Ζλλθνεσ ςτθ Βενετία
(1620-1710): κοινωνικό φφλο – οικονομία –
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νοοτροπίεσ, Αδθμ. Διδακτορικι Διατριβι.
Κϊςτασ
Κατθφόρθσ,
«Οι
εμπορικζσ
ςυντροφίεσ ςτθ Λευκάδα ςφμφωνα με το
αρχείο του Γ. Ηαμπζλθ (1734-1743)»,
Μνιμων τ. 10 (1985).
Πλγα Μαριδάκθ-Καρατηά, «Νομικζσ όψεισ
τθσ χρθματοδότθςθσ του εμπορίου»,
Αγγελικι Λαΐου (επιμ.), Οικονομικι Ιςτορία
του Βυηαντίου, Ακινα, ΜΙΕΤ, τ. Γϋ (Ακινα
2006).
Ν.
Γ.
Μοςχονάσ,
«Ναυτιλιακι
δραςτθριότθτα ςτο Ιόνιο ςτα τζλθ του 17ου
αιϊνα», Σϋ Διεκνζσ Πανιϊνιο υνζδριο
(Πρακτικά), Ηάκυνκοσ 23-27 επτεμβρίου
1997, Κζντρο Μελετϊν Ιονίου: Εταιρία
Ηακυνκινϊν Σπουδϊν (Ακινα 2001)
Γεράςιμοσ Ραγκράτθσ, «Οργάνωςθ και
διαχείριςθ τθσ ναυτιλιακισ επιχείρθςθσ
ςτθν Κζρκυρα ςτο αϋ μιςό 16ου αιϊνα»,
Μνιμων τ. 30 (2009).
Γεράςιμοσ Ραγκράτθσ, Κοινωνία και
Οικονομία ςτο Βενετικό «Κράτοσ τθσ
Θάλαςςασ»: οι ναυτιλιακζσ επιχειριςεισ τθσ
Κζρκυρασ (1496-1538), εκδ. Ρεδίο (Ακινα
2013).
Αναςταςία Ραπαδία-Λάλα, Οι Ζλλθνεσ και θ
βενετικι πραγματικότθτα, ιδεολογικι και
κοινωνικι ςυγκρότθςθ», Όψεισ τθσ Ιςτορίασ
του
Βενετοκρατοφμενου
Ελλθνιςμοφ,
Αρχειακά Σεκμιρια,
Κδρυμα Ελλθνικοφ
Ρολιτιςμοφ (Ακινα 1993).
Gerasimo Pagratis, «Le fortune di mare.
Accidenti della navigazione mercantile nei
mari Ionio e Adriatico (dalle “prove di
fortuna” degli Archivi di Stato di Corfù:
1611-1795)», Istituto di Storia Economica “F.
Datini”, XXXVII Settimana di Studi,
“Ricchezza del mare. Ricchezza dal mare,
secc. XIII-XVIII” (Prato, 11-16 April 2005).
Gerassimos D. Pagratis, «Commercio
marittimo e metodi di documentazione nelle
isole veneziane del Mare Ionio (XV-XVI
sec.)», Rapporti mediterranei, pratiche
documentarie, presenze veneziane: le reti
economiche e culturali (XIV-XVI sec.), Istituto
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti (Venice,
10-12 September 2015).
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Gilberto Zaché, «Prove di fortuna: Una
inedita fonte per lo studio della navigazione
commerciale nelle acque di Cefalonia nel
XVIII secolo», Πρακτικά του Εʹ Διεκνοφσ
Πανιονίου υνεδρίου (Αργοςτόλι-Λθξοφρι,
17-21
Μαΐου
1986),
Εταιρεία
Κεφαλλθνιακϊν
Ιςτορικϊν
Ερευνϊν,
(Αργοςτόλι 1991).
Φαρμάκθ, Στυλιανι – Θ Ελλθνικι Παλιγγενεςία και ο Στθ ςυγκεκριμζνθ διπλωματικι εργαςία
Χαρίκλεια
αντίκτυπόσ τθσ ςε Ιταλοφσ εξετάηεται θ περίοδοσ τθσ Ελλθνικισ
καλλιτζχνεσ μζςω τθσ Ιταλικισ Επανάςταςθσ και θ ςτενι ςχζςθ που εκείνθ
λογοτεχνίασ
είχε με το Ιταλικό κίνθμα τθσ Ραλινόρκωςθσ
(Risorgimento), που αναπτφχκθκε ςχεδόν
παράλλθλα με αυτιν.
Στόχοσ τθσ εργαςίασ είναι θ ανάδειξθ των
ιταλϊν καλλιτεχνϊν (ηωγράφοι, γλφπτεσ) οι
οποίοι, ωσ εκπρόςωποι του ρομαντικοφ
κινιματοσ
και
εκφραςτζσ
του
«φιλελλθνιςμοφ»,
αφιζρωςαν
μεγάλο
μζροσ του καλλιτεχνικοφ τουσ ζργου ςτθν
εξφψωςθ του ελλθνικοφ αγϊνα αντλϊντασ
τθ κεματολογία τουσ από τουσ ιταλοφσ
λογοτζχνεσ τθσ ίδιασ περιόδου, οι οποίοι
μζςω τθσ λογοτεχνικισ παραγωγισ τουσ
ωκοφςαν τον ιταλικό λαό να ακολουκιςει
το παράδειγμα των Ελλινων.
Μζςα από τθ φιλελλθνικι λογοτεχνικι και
καλλιτεχνικι παραγωγι του 19ου αιϊνα,
εκφράηεται θ πραγματικι φιλία των δφο
λαϊν κακϊσ και θ ειλικρινισ ςτιριξθ και θ
ςτάςθ αλλθλεγγφθσ τθσ Ιταλίασ προσ τθν
ξεςθκωμζνθ Ελλάδα.
Βιβλιογραφία
Λιάκοσ Α., Θ Ιταλικι ενοποίθςθ και θ
Μεγάλθ Ιδζα, Ιςτορικι Βιβλιοκικθ Θεμζλιο,
Ακινα 1985.
Τςόλκασ
Ι.,
Ιςτορία
τθσ
Ιταλικισ
Λογοτεχνίασ. Φιλολογικι, Ιςτορικι και
Κοινωνικοπολιτικι
προςζγγιςθ, Ρεδίο,
Ακινα 2015.
Τςόλκασ Ι., Θ Ελλθνικι Παλιγγενεςία και ο
αντίκτυπόσ τθσ ςτθ λογοτεχνία τθσ Ιταλίασ
κατά το 19ο αιϊνα (Διδακτορικι Διατριβι),
Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ,
Θεςςαλονίκθ 2004.
AA.VV. Indipendenza e Unità Nazionale in
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Χατηθκυριακίδου,
Μαρία

Italia ed in Grecia, Convegno di studio,
Atene, 2-7 Ottobre 1985, Leo S. Olschki
editore, Firenze 1987.
AA.VV. Italia e Grecia. Saggi sulle due civiltà
e i loro rapporti attraverso i secoli, Felice Le
Monnier, Firenze 1939.
AA.VV. 1861 I Pittori del Risorgimento, Skira
editore, Milano 2010.
AA.VV. Risorgimento Greco e filellenismo
italiano, edizioni del Sole, Roma 1986.
Tsolkas I., La palingenesi greca e il
Risorgimento italiano, Edizioni di storia e
letteratura, Roma 2013.
Ερμθτιςμόσ-υπερρεαλιςμόσ:
Σκοπόσ τθσ ειςιγθςισ μασ είναι να εξετάςει
ελλθνοϊταλικζσ επιδράςεισ. Θ το ερευνθτικό ενδιαφζρον που γεννά θ
περίπτωςθ
του
Νίκου αποτφπωςθ του ιταλικοφ γίγνεςκαι ςτθν
Εγγονόπουλου
ποιθτικι
παραγωγι
του
Νίκου
Εγγονόπουλου. Ο πολυςχιδισ εκπρόςωποσ
του υπερρεαλιςμοφ ςτθν Ελλάδα εκφράηει
τον καυμαςμό του για τα μνθμεία και τθν
τζχνθ τθσ Ιταλίασ που «ξεκουράηουν τθν
ψυχι» και ορίηει τον εαυτό του ωσ
«φραγκομακθμζνο» αναφζροντασ ότι οι μεν
«Γάλλοι τροφοδότθςαν τα όνειρά του με
Ιταλίεσ και Ιςπανίεσ» ο ίδιοσ δε αγάπθςε
«μόνο τθν Ιταλία». Θ εν λόγω ζρευνα
επιχειρεί ωσ εκ τοφτου να αναδείξει τισ
αναφορζσ που γίνονται ςτο ζργο του και
αφοροφν το ιταλικό τοπίο, τθν λογοτεχνικι
πραγματικότθτα τθσ Ιταλίασ και φυςικά τισ
εικαςτικζσ τζχνεσ μια και ο ίδιοσ δθλϊνει
ξεκάκαρα τθν επιρροι του ςτθν ηωγραφικι
από «τον μεγάλο Βολιϊτθ Γεϊργιο ντε
Κιρυκο». Ιδιαίτερου ενδιαφζροντοσ χριηει
και θ επιλογι ωσ ποιθτικοφ υποκείμενου
του ιταλοφ Γουλιζλμου Τςίτηθ, ο οποίοσ
εμφανίηεται ωσ φίλοσ αλλά λειτουργεί και
ωσ alter ego του ποιθτι. Τζλοσ, ξεχωριςτι
αναφορά αποτελεί θ εςωτερικι ςφγκρουςθ
που δθμιουργείται ςτον ποιθτι κατά τθ
διάρκεια του Δεφτερου Ραγκοςμίου
Ρολζμου, ςτον οποίο ςυμμετείχε από τθν
πρϊτθ γραμμι, κακϊσ αναγκάηεται να
πολεμιςει μία χϊρα θ οποία του αςκεί
«βακιά και ακατανίκθτθ» γοθτεία και τον
ζχει επθρεάςει και ορίςει ςε ζναν βακμό ωσ
ποιθτι και, ςίγουρα, πολφ περιςςότερο ωσ
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ηωγράφο.
Βιβλιογραφία
Ν. Εγγονόπουλοσ (1907-1985). Εκατό Χρόνια
από τθ γζννθςι του. "Θ αγάπθ είναι ο μόνοσ
τρόποσ....". Ακινα: Εκνικό Κζντρο Βιβλίου,
2007.
Νίκοσ Εγγονόπουλοσ. Ο ηωγράφοσ κι ο
ποιθτισ, Ρρακτικά Συνεδρίου. Εκνικό
Κζντρο Βιβλίου- Μουςείο Μπενάκθ.2007.
Βιβλιοκικθ του Μουςείου Μπενάκθ.
Lombardi, P.D. La donna, la libertà, l'amore.
Un'antologia del surrealismo. Milano: Oscar
Mondadori, 2008.
Ακαναςόπουλοσ, Β. "Θ ποίθςθ ςε καιρό
πολζμου." Σο ποιθτικό τοπίο του ελλθνικοφ
19ου και 20οφ αιϊνα. Ακινα: Καςτανιϊτθσ,
2007, 475-500.
Αμπατηοποφλου, Φ., επιμ. Ειςαγωγι ςτθν
ποίθςθ του Νίκου Εγγονόπουλου. Επιλογζσ
κριτικϊν
κειμζνων.
Θράκλειο:
Ρανεπιςτθμιακζσ εκδόςεισ Κριτθσ, 2008
Βάςςθσ, Θ. Περί ποιιςεωσ ποίθςθ. Μ.
Πολυδοφρθ,
Ν.
Εγγονόπουλοσ,
Γ.
Παυλόπουλοσ. Ακινα: Εκδόςεισ Κουκκίδα,
2015.
Γυπαράκθ, Μ., επιμ. Νίκοσ Εγγονόπουλοσ.
Σο ςχζδιον ι το χρϊμα. κθνικά και
κουςτοφμια για το κζατρο (1937-1965).
Ακινα: Κκαροσ, 2007.
Δαςκαλόπουλοσ, Δ., επιμ. Εγγονόπουλοσ,
Ν....και ς' αγαπϊ παράφορα. Ακινα: Κκαροσ,
1994.
Εγγονόπουλοσ, Ν. Ποιιματα. τ. Α. Ακινα:
Κκαροσ, 19--.
Εγγονόπουλοσ, Ν. Ποιιματα. τ. Β'. Ακινα:
Κκαροσ, 19--.
Εγγονόπουλοσ, Ν. "Διάλεξισ - Στα εγκαίνια
τθσ ατομικισ του εκκζςεωσ ηωγραφικισ ςτισ
Φεβρουαρίου 1963, ςτθν αίκουςα του
Α.Τ.Ι." Πεηά Κείμενα. Ακινα: Φψιλον/βιβλία,
1963, 37-43
Εγγονόπουλοσ, Ν. τθν κοιλάδα με τουσ
ροδϊνεσ. Ακινα: Κκαροσ, 1978
Εγγονόπουλοσ, Ν. Πεηά Κείμενα. Ακινα:
Φψιλον/βιβλία, 1987
Ιακϊβ, Δ.Ι. "Μικρά ςχόλια για τθν παρουςία
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Ψαρρά, Ειρινθ

Θ
μεταφορά
του
μυκιςτοριματοσ ‘Σα κακ´ Θρϊ
και Λζανδρον’ ςτα ιταλικά και
ιςπανικά:
Μία
ςυγκριτικι
προςζγγιςθ.

του
Καβάφθ
ςτο
ζργο
του
Ν.
Εγγονόπουλου." Εντευκτιριο.5 (Δεκζμβριοσ
1988): 37-43.
Κόνολι, Ντ. Ο μεταφραςτισ και ο ποιθτισ.
Μια
εκλεκτικι
ςυγγζνεια.
Ακινα:
Φψιλον/βιβλία, 2012
Χρυςανκόπουλοσ,
Μ.,
"Ο
Νίκοσ
Εγγονόπουλοσ και ο υποκειμενιςμόσ τθσ
ελλθνικότθτασ.",
Νίκοσ
Εγγονόπουλοσ:
Ωραίοσ ςαν Ζλλθνασ *εννζα μελζτεσ+.
Ακινα: Κδρυμα Γουλανδρι-Χόρν, 1996 2541.
Ζχοντασ ωσ ςθμείο αναφοράσ το επφλλιο
του Μουςαίου Σα κακ’ Θρϊ και Λζανδρον
κα επιχειρθκεί θ παρουςίαςθ και ο
ςυγκριτικόσ ςχολιαςμόσ των μεταφράςεων
του ζργου από τον Ιταλό ποιθτι Bernardo
Tasso και τον επίςθσ λόγιο και ποιθτι
Ιςπανό Juan Boscán. Θα γίνει μια ιςτορικι
και κοινωνικι προςζγγιςθ, μια γνωριμία με
το φφοσ και τισ επιρροζσ που δζχκθκαν από
τα αντίςτοιχα μεταφραςτικά ρεφματα τθσ
περιόδου περί ςωςτισ μετάφραςθσ του
Leonardo Bruni και του Juan Luis Vives.
Θα ακολουκιςει τζλοσ μια αντιπαραβολι
αποςπαςμάτων των ςχετικϊν μεταφράςεων
La favola di Leandro e d’Ero του Bernardo
Tasso και Leandro του Juan Boscán κακϊσ
και μια ανάλυςθ γραμματικϊν, υφολογικϊν
και πραγματολογικϊν ςτοιχείων.
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