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B Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο   Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α  
 

Α. Σπουδές 
 
Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη στις 3. 3. 1957. Το 1975 αποφοίτησα από τη 

Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης αποκτώντας συγχρόνως ελληνικό και γερμανικό 

απολυτήριο. Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς εγγράφηκα, ύστερα από επιτυχείς 

εισαγωγικές εξετάσεις, στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. και αποφοίτησα το 1979 από 

το τμήμα Γλωσσολογίας. Τον Μάιο του 1994 υπέβαλα στο τμήμα Φιλολογίας του 

Α.Π.Θ. τη διδακτορική μου διατριβή, και η προφορική δοκιμασία μου 

πραγματοποιήθηκε στις 13. 9. 94 (βαθμός άριστα). Γνωρίζω πολύ καλά Αγγλικά και 

Γερμανικά και αρκετά καλά Γαλλικά. 
 

Β. Επαγγελματική δραστηριότητα 
 
Από το 1980 ως το 1984 εργάστηκα ως καθηγήτρια φιλόλογος στη Γερμανική 

Σχολή Θεσσαλονίκης. Από τον Οκτώβριο του 1984 έως τον Απρίλιο του 1995 

υπηρέτησα ως ειδική επιστήμων φιλόλογος-βιβλιοθηκάριος στο Λαογραφικό και 

Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου 

ασχολήθηκα, εκτός από το κύριο αντικείμενο μου, την οργάνωση και λειτουργία της 

ειδικής επιστημονικής βιβλιοθήκης του Μουσείου, με όλους τους τομείς του μουσειακού 

έργου (διοίκηση, έρευνα, διοργάνωση εκθέσεων, φιλολογική επιμέλεια εκδόσεων). 

Κατά τα έτη 1995/96 συνεργάστηκα με εκδοτικούς οίκους ως φιλολογική 

επιμελήτρια και επιμελήτρια μεταφράσεων. Από τον Μάρτιο του 1996 μέχρι τον 

Αύγουστο του 2002 δίδαξα αυτοδύναμα ως ειδική επιστήμων (Π.Δ. 407/80) τα μαθήματα 

"Θέματα Δημοσιογραφικού Λόγου", "Προφορικός Δημοσιογραφικός Λόγος", "Γραπτός 

Δημοσιογραφικός Λόγος" και "Εισαγωγή στον Δημοσιογραφικό Λόγο-Ελληνική 

Γλώσσα" στη Σχολή Δημοσιογραφίας και Μ. Μ. Ε. του Α. Π. Θ. Από τον Φεβρουάριο 

του 1997 μέχρι τον Απρίλιο του 2000 δίδαξα Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας σε 

ΕΠΕΑΕΚ του Παιδαγωγικού Τμήματος του Α. Π. Θ. (εξομοίωση). Συμμετείχα επίσης σε 

ερευνητικό πρόγραμμα του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου με θέμα την παρουσία του 

βιβλίου, της ανάγνωσης και του αναγνώστη στη νεότερη ελληνική πεζογραφία, στο 
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πλαίσιο του οποίου έχω ασχοληθεί με το έργο των πεζογράφων Γ. Κιτσόπουλου και Γ. 

Χειμωνά. Το σχολικό έτος 1999-2000 δίδαξα Νεοελληνική Λογοτεχνία στη Δραματική 

Σχολή του Κ.Θ.Β.Ε. Από το εαρινό εξάμηνο του 2001 μέχρι και το εαρινό εξάμηνο του 

2003 δίδαξα αυτοδύναμα ως ειδική επιστήμων (Π.Δ. 407/80) το μάθημα της Νέας 

Ελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.  

Τον Οκτώβριο του 2003 εκλέχτηκα σε θέση λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο τη 

Νέα Ελληνική Φιλολογία στο Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ., όπου και διορίστηκα ένα 

χρόνο αργότερα. Στη διάρκεια της θητείας μου δίδαξα τα μαθήματα κορμού «Εισαγωγή 

στη νεοελληνική φιλολογία και ιστορία της λογοτεχνίας», «Ποίηση 1789-1914», 

«Πεζογραφία 1914 μέχρι σήμερα», «Ποίηση 1914 μέχρι σήμερα» και τα μαθήματα 

ειδίκευσης «Μεταπολεμική ποίηση», «Γ. Βιζυηνός. Διηγήματα και ποιήματα», 

«Καρυωτάκης και νεορομαντικοί», «Ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς» «Γ. 

Σεφέρης» καθώς και τα ειδικά θέματα «Το όνειρο στη νεοελληνική λογοτεχνία» και «Ο 

θάνατος στη νεοελληνική λογοτεχνία». Συμμετείχα επίσης (από το 2005 μέχρι και το 

2010) στη διδασκαλία του εισαγωγικού μαθήματος του μεταπτυχιακού προγράμματος με 

τρία τρίωρα για την ιστορία της λογοτεχνίας και συνεισφέρω στις εισαγωγικές εξετάσεις 

του ίδιου προγράμματος όσον αφορά σε θέματα γερμανικής γλώσσας. Τον Ιούλιο του 

2007 προσέφερα μαθήματα στο Νεοελληνικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου του 

Μονάχου στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus. Ορίστηκα, εξάλλου, μέλος της 

εξεταστικής επιτροπής κατατακτήριων εξετάσεων, της επταμελούς εξεταστικής 

επιτροπής οκτώ διδακτορικών διατριβών, της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής 

τεσσάρων διδακτορικών διατριβών, και της τριμελούς βαθμολογικής επιτροπής 

δεκατεσσάρων  μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών. 

Συμμετείχα ακόμα στην οργανωτική επιτροπή αναγόρευσης σε επίτιμο διδάκτορα 

του καθηγητή G. Saunier, στην επιτροπή του Αρχείου Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, στην 

επιτροπή επιλογής διδασκόντων με το π. δ. 407 και στην επιτροπή χορήγησης 

μεταπτυχιακών υποτροφιών. Από το 2005 εκλέγομαι μέλος της Γενικής Συνέλευσης του 

Τμήματος. Τον Ιανουάριο του 2009 εκλέχτηκα σε θέση επίκουρης καθηγήτριας. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ  
 
 
 
Α.  Αυτοτελή δημοσιεύματα 
 

1. Η  Εποχή  των  Ισχνών  Αγελάδων  του  Ντίνου  Χριστιανόπουλου .  

Ανίχνευση  διακειμενικών  σχέσεων .  Θεσσαλονίκη 1994, σσ. 213. 

Διδακτορική διατριβή (δημοσιεύθηκε το 1996 από τις εκδόσεις Βάνιας με δαπάνες 

του Ενυάλιου Κληροδοτήματος. Τμήμα της αναδημοσιεύτηκε σε αφιέρωμα του περ. 

Φιλόλογος 133 (2008) 398-421, αφιέρωμα στον Ντίνο Χριστιανόπουλο ). 

 
Η εργασία αυτή έχει καταρχήν ως στόχο τον εντοπισμό και σχολιασμό των 

διακειμενικών σχέσεων στην πρώτη ποιητική συλλογή του Χριστιανόπουλου. Πέρα όμως 

από αυτό, χρησιμοποιώ το υλικό μου ως εργαλείο έρευνας, ως μέσο για να ελέγξω τη 

δυνατότητα εφαρμογής στην πράξη ορισμένων θεωρητικών κατηγοριών και να προτείνω 

τρόπους ανάγνωσης της ποίησης προς την κατεύθυνση της διακειμενικότητας. Το 

αποτέλεσμα λειτουργεί έμμεσα και ως κριτική της μεθόδου μου (η οποία προέρχεται από 

τα Palimpsestes του Genette), στον βαθμό που τα ίδια τα κειμενικά δεδομένα, με την 

πολυμορφία και ποικιλία που τα χαρακτηρίζουν, με οδηγούν στην υπέρβαση της. 

Το βιβλίο αποτελείται από εισαγωγή, τρία μέρη και ένα επίμετρο, όπου παραθέτω τα 

κείμενα της συλλογής στην "οριστική" μορφή τους (έκδοση του 1985), συνοδευόμενα 

από κριτικό υπόμνημα με τις αναδρομικές επεμβάσεις του ποιητή στις αλλεπάλληλες 

εκδόσεις της Εποχής και των Ποιημάτων. 

Στην εισαγωγή παρουσιάζω τις μεθοδολογικές αρχές της εργασίας μου και 

περιγράφω τη δομή της. Αρχικά προβαίνω σε μια σύντομη αναφορά στη σύγχρονη 

έννοια της διακειμενικότητας (όπως αυτή ορίστηκε από την Kristeva με βάση τη 

"διαλογικότητα" του Bachtin) σε αντιπαράθεση με την παλαιότερη αντίληψη της 

κλασικής "επίδρασης". Εντοπίζω δύο τρέχουσες τάσεις: μια διευρυντική, σύμφωνα με 

την οποία το σύνολο της πραγματικότητας αντιμετωπίζεται ως "κείμενο", και μια πιο 

περιοριστική, που παραμένει στον χώρο της λογοτεχνίας. Τοποθετώ συμβατικά την 

εργασία μου πιο κοντά στη "συντηρητική" τάση και, στη συνέχεια, την τοποθετώ και σε 

σχέση με το μοντέλο που προτείνει ο Genette στα Palimpsestes, σημειώνοντας τόσο τις 
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αναλογίες όσο και τις (αρκετά σημαντικές) αποκλίσεις από αυτό. 

Ύστερα από κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις σχετικά με τα ειδικότερα 

προβλήματα που αντιμετωπίζω σε κάθε μέρος της διατριβής, μεταβαίνω στην εξέταση 

του πρώτου μέρους, που αφορά τις υπερ-κειμενικές σχέσεις. Χρησιμοποιώ τον όρο με 

διαφορετική έννοια από τον Genette: Yπο-κείμενο θεωρώ το κείμενο που προσφέρει το 

θεματικό πλαίσιο του κάθε ποιήματος, χωρίς να επιμένω στον "συνολικό" χαρακτήρα 

που προσδίδει στις σχέσεις αυτές ο Genette. Εντοπίζω τέσσερις τεχνικές 

μετασχηματισμού του υπο-κειμένου: τον ελεύθερο συσχετισμό ή συμφυρμό κειμένων ή 

προσώπων, τους αναχρονισμούς, τη μεταβολή της εστίασης (transfocalisation) και τη 

μεταβολή των κινήτρων (transmotivation). Κατά τη διερεύνηση των φαινομένων αυτών 

μου δίνεται η ευκαιρία να προσεγγίσω τα κείμενα υπό διαφορετική προοπτική, να 

προχωρήσω σε εκ του σύνεγγυς αναγνώσεις με αφορμή την τεχνική που χαρακτηρίζει 

κάθε ποίημα, και συγχρόνως να παρακολουθήσω την εξέλιξη των τάσεων του ποιητή 

από την αρχή μέχρι το τέλος της συλλογής. Αυτό που κυρίως διαπιστώνω είναι μια 

αυξανόμενη τάση αποδέσμευσης από τους όρους και τα όρια ενός συγκεκριμένου υπο-

κειμένου. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας εξετάζω την κατά Genette "διακειμενικότητα" 

(intertextualité), που είναι πιο περιορισμένη από τη διακειμενικότητα της Kristeva (κατά 

Genette "transtextualité"): εδώ αφορά την απτή παρουσία ενός κειμένου μέσα σε ένα 

άλλο, δηλαδή το παράθεμα (citation), το αδήλωτο παράθεμα ("λογοκλοπία", plagiat), και 

τον υπαινιγμό (allusion). Όπως και στο πρώτο μέρος, δημιουργώ οριζόντιους άξονες 

παρακολουθώντας το καθένα από αυτά τα φαινόμενα σε όλη την έκταση της συλλογής. 

Κατά την εξέταση επιμένω κυρίως στη λειτουργία του δανείου στο πλαίσιο του νέου 

κειμένου, στις μεταμορφώσεις του νοήματός του και του νοήματος των νέων 

συμφραζομένων του αλλά και στον διάλογο που προκαλεί ανάμεσα σε νεότερα και 

παλαιότερα κείμενα. Ειδικά σημειώνω την πρωθύστερη "επίδραση" ενός μεταγενέστερου 

κειμένου σε ένα προγενέστερο. Επίσης ανιχνεύω, από το παράθεμα ως τον υπαινιγμό, 

μια πορεία προς την ελευθερία ανάλογη με αυτήν που επισήμανα στο πρώτο μέρος της 

εργασίας: η αυθεντία της "πηγής" χάνει ολοένα και περισσότερο το κύρος της, καθώς 

παράλληλα αυξάνονται οι δυνατότητες πολυσημίας και αναδεικνύεται καταλυτικός για 

την παραγωγή του νοήματος ο ρόλος του αναγνώστη. Χαρακτηριστικό από την άποψη 



 6

αυτή είναι ότι τα παραθέματα, ολιγάριθμα και συγκεντρωμένα στα πρώτα ποιήματα της 

συλλογής, προέρχονται από την Αγία Γραφή, κείμενο ιερό, ενώ οι υπαινιγμοί 

παραπέμπουν στην "κοσμική" σύγχρονη ποίηση. 

Το τρίτο μέρος της εργασίας είναι τελείως ανεξάρτητο από τις κατηγορίες του 

Genette, οι οποίες προφανώς δεν επαρκούν για να καλύψουν την έκταση και τον 

πρωτεϊκό χαρακτήρα των διακειμενικών φαινομένων. Εδώ εξετάζω τις ειδικές σχέσεις 

της Εποχής με τον Καβάφη και τον Eliot. Η συνάντηση των δύο αυτών ποιητών στο έργο 

ενός τρίτου ανακαλεί αυτόματα τη δοκιμή του Σεφέρη "Κ. Π. Καβάφης - Θ. Σ. Έλιοτ· 

παράλληλοι", την οποία και χρησιμοποιώ ως υπόθεση εργασίας. Θέση μου είναι ότι τα 

κοινά στοιχεία που εντοπίζει ο Σεφέρης μεταξύ Καβάφη και Eliot (συνοπτικά: 

"βιβλιακός" χαρακτήρας, ενότητα του χρόνου, δραματικότητα και ορισμένα θεματικά 

παράλληλα) απαντούν και στο έργο του Χριστιανόπουλου. Ανιχνεύω τα χαρακτηριστικά 

αυτά στα τρία ποιητικά έργα, εμμένοντας κυρίως στην έννοια της δραματικότητας, και, 

τέλος, αφιερώνω ένα κεφάλαιο στην ειρωνεία ως φορέα μετάδοσης ποιητικής 

"συγκίνησης" και εξετάζω την ιδιάζουσα παρουσία της στην ποίηση της Εποχής. 

Ολοκληρώνω την εργασία υπογραμμίζοντας την ποιοτικά διαφορετική σχέση του 

Χριστιανόπουλου με τον Eliot και τον Καβάφη, που είχα επισημάνει και στο άρθρο μου 

για τον "Θάνατο του Αυνάν": Ο πρώτος εμφανίζεται κυρίως σε επίπεδο παραθεμάτων 

και θεματικών παραλλήλων, ο δεύτερος διεισδύει στο ποιητικό εργαστήριο και καθορίζει 

τους όρους παραγωγής του ποιήματος. 
 

2. Γιώργος  Σαραντάρης .  Σαν  πνοή  τον  αέρα .  Αθήνα, Ερμής 1999. (Ανθολόγιο 
Γ. Σαραντάρη με ένα μελέτημα ως εισαγωγή (σσ. 15-60) στη σειρά Ανθολόγος  
Ερμής).  

 
Κριτήριο της ανθολόγησης του ποιητή αποτέλεσε η (χρηστική) ανασυγκρότηση των 

πέντε ποιητικών συλλογών που εξέδωσε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της σύντομης ζωής του 

και που εμφανίζονται διαμελισμένες (σύμφωνα με τη χρονολογία γραφής των 

ποιημάτων) στην έκδοση Μαρινάκη. Ανθολογούνται επίσης μεμονωμένα ποιήματα και 

ποιητικές σειρές που ο Σαραντάρης δημοσίευσε σε διάφορα περιοδικά όσο ζούσε. Η 

εισαγωγή έχει ως θέμα την αντιμετώπιση του ποιητικού έργου του Σαραντάρη από την 

κριτική της εποχής του (Άγρας, Παράσχος, Δέλιος, Θέμελης, Παπανικολάου). Στα 
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σημειώματα που υποδέχονται τις συλλογές του νέου ποιητή καταβάλλεται προσπάθεια 

να ανιχνευθούν οι αισθητικές εμμονές (και παλινδρομήσεις) των κριτικών και η 

αντίστοιχη εικόνα του Σαραντάρη που κάθε φορά κατασκευάζεται. Η ανάλυση του λόγου 

τους - που βασίζεται κυρίως στη θεωρία της πρόσληψης και τη φαινομενολογία της 

ανάγνωσης- καταλήγει σχηματικά σε τρεις τάσεις της κριτικής, που αποτελούν 

ταυτόχρονα και τρεις εκδοχές-μεταμορφώσεις της σαρανταρικής γραφής: τη 

νεορομαντική-μετασυμβολιστική εκδοχή των Άγρα και Παράσχου, την κειμενική-

λογοκεντρική των Δέλιου και Θέμελη και, τέλος, την ελληνοκεντρική-"μοντερνιστική" 

του Παπανικολάου. Κατά την εκ του σύνεγγυς ανάγνωση των κριτικών κειμένων 

παρακολουθείται πώς οι παραδοσιακές κατηγορίες προσέγγισης της ποίησης, σε διάλογο 

με τις νεοτερικές ποιητικές, ποιητολογικές (και πολιτικές) αναζητήσεις των καιρών, 

διαβάζουν κατά περίπτωση έναν Σαραντάρη κατ' εικόνα και ομοίωσή τους. Παράλληλα 

προτείνονται (χωρίς κατά κανέναν τρόπο να διεκδικούν αξιώσεις "ορθότητας") 

εναλλακτικές αναγνώσεις των ποιημάτων του Σαραντάρη που παραθέτουν οι κριτικοί 

του. Για κριτικές του βιβλίου βλ. Λ. Τσιριμώκου, "Λιγόζωα όνειρα", εφ. Το Βήμα 30. 

4. 00 (2000) και Λ. Χατζοπούλου, "Με τον "Ανθολόγο Ερμή" από την Κρητική 

Αναγέννηση μέχρι τη νεοτερική ποίηση", περ. Ποίηση 15 (2000) 258. 

 
3. «Εψές είδα στον ύπνο μου…» Μελέτες για το ονειρικό θέμα στη νεοελληνική 

ποίηση. Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2011. 

Πρόκειται για τη συγκεντρωτική μορφή της μέχρι τότε εργασίας μου για το ονειρικό 

θέμα στη νεοελληνική λογοτεχνία, που ξεκίνησε το 2000 με αφορμή μια ανακοίνωση για 

τη λειτουργία του ονείρου στις Ακυβέρνητες Πολιτείες του Τσίρκα, συμπληρωμένης με 

ένα εισαγωγικό σημείωμα όπου προβάλλεται η ιδιαιτερότητα της ελληνικής περίπτωσης 

στο ευρωπαϊκό γραμματειακό και πολιτισμικό πλαίσιο. Το βιβλίο παρακολουθεί το 

λογοτεχνικό όνειρο σε χαρακτηριστικά ποιήματα από τον Χριστόπουλο και τον Σολωμό 

μέχρι τον Εμπειρίκο, εφαρμόζοντας κάθε φορά δοκιμαστικές τομές στην αντίστοιχη 

γραμματολογική περίοδο. Οι τομές αυτές αναδεικνύουν το ονειρικό θέμα στη διαπλοκή 

του με άλλα θέματα και μοτίβα, λογοτεχνικά ρεύματα αλλά και ιστορικά – κοινωνικά 

δρώμενα. Κατά την εξέταση διαπιστώνεται ότι στην ποίηση το όνειρο είναι έως το 1850 

ένα εξωτερικό, συμβατικό, στερεοτυπικό στρατήγημα και στην πραγματικότητα μόνο 
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στα νεότερα χρόνια συνδέεται με τη βιωμένη ονειρική εμπειρία. Καθοδόν μάλιστα προς 

τον μοντερνισμό ταυτίζεται με την ποιητική γραφή, διαχέεται στο ποίημα και το 

διαποτίζει αρδεύοντας την ίδια την ουσία του. Η διακειμενική, μοτιβιστική, ρητορική και 

ανθρωπολογική προσέγγιση που επιχειρείται πειραματικά σε αυτό το βιβλίο αποσκοπεί 

στο να δείξει, με βάση συγκεκριμένα ποιήματα του Σολωμού, του Βιζυηνού, του 

Καρυωτάκη και του Εμπειρίκου, πώς το κάθε ποίημα υπερκερά την ένταξή του σε 

συγκεκριμένη γραμματολογική φάση, καθώς περικλείει προδρομικά σπέρματα που 

προοιωνίζονται μεταγενέστερες, ριζοσπαστικότερες εξελίξεις. Εξελίξεις για τις οποίες το 

ονειρικό κείμενο αποτελεί έναν άκρως ευαίσθητο δείκτη. 

  Έτσι ο Καρυωτάκης αποτελεί το μεταβατικό στάδιο από την παράδοση στη 

νεοτερικότητα, αλλά η προετοιμασία προς την κατεύθυνση αυτή συντελείται ήδη στον 

Σολωμό, ο οποίος υπερβαίνει τον προηγούμενο άκαμπτο ακαδημαϊσμό των ονείρων, ενώ 

στον κλασικισμό του διασπείρονται τα πρώτα ρομαντικά φανερώματα. Το ποίημα του 

Βιζυηνού κινείται μεταξύ ρομαντισμού και συμβολισμού με όχημα το τυπικό φροϊδικό 

όνειρο καθόδου-πλεύσης και το μοτίβο του σωσία. Τέλος, το γρυπαρικό ποίημα παράγει 

το κείμενο του υπερρεαλιστή Εμπειρίκο και ταυτόχρονα μεταμορφώνεται μέσα σε αυτό. 

Κοινός παρονομαστής, επομένως, αυτών των ποιημάτων είναι ο μεταιχμιακός τους 

χαρακτήρας, που, με καταλύτη το όνειρο, υπονομεύει κάθε αυστηρή περιοδολόγηση και 

αναζήτηση αμιγών ειδοποιών γνωρισμάτων. Στο τέλος προστίθεται ως παράρτημα το 

μελέτημα για τον Τσίρκα, το οποίο, παρόλο που αφορά πεζό κείμενο, αποτέλεσε τη 

έναυσμα της όλης ποιητικής περιδιάβασης. Ο τόμος κατακλείεται με ένα ανθολόγιο 

ονειρικής ποίησης, το οποίο συγκροτήθηκε με κριτήριο την αντιπροσωπευτικότητα  των 

ποιημάτων αλλά και το προσωπικό γούστο, με την ελπίδα ότι θα αποτελέσει γόνιμη 

αφετηρία για περαιτέρω διερεύνηση του ονειρικού θέματος. 

 

4. Ο σωσίας του νεκρού αδελφού. Διακειμενικές σημειώσεις στο "Ποίος ήτον ο 

φονεύς…" του Γ. Μ. Βιζυηνού. Θεσσαλονίκη, Νησίδες, 2011. 

 Στο «Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου» του Βιζυηνού ένας νέος 

δολοφονείται από παρανόηση, επειδή μοιάζει καταπληκτικά με κάποιον άλλο. Ο φόνος 

αναπαράγεται κατοπτρικά στο τέλος της ιστορίας, πάλι βασισμένος σε παρανόηση. Πριν 
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από τον φόνο αυτόν, ανάλογοι φόνοι (ή κατ’ επίφαση φόνοι) διαπράττονται κατά συρροή 

σε άλλους τόπους, σε άλλα, ξενόγλωσσα κείμενα, σε συνδυασμό με ανάλογες 

παρεξηγήσεις, αντικαταστάσεις προσώπων, διχασμούς προσωπικοτήτων, κλεμμένες 

σκιές και χαμένα είδωλα.  Όλος αυτός ο φασματικός κόσμος των αναδιπλασιασμών -

εκτόνωση του άγχους που προκαλεί η επέλαση του βιομηχανικού εφιάλτη αλλά και η 

ανακάλυψη του ασυνείδητου- συνυπάρχει στις περισσότερες περιπτώσεις με τον θάνατο. 

Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι και τα έξι διηγήματα του Βιζυηνού είναι μελέτες θανάτου, 

με εστίαση κάθε φορά σε διαφορετική δεσπόζουσα. Το μελέτημα αυτό (που προορίζεται 

να αποτελέσει το τρίτο κεφάλαιο ευρύτερης μελέτης για τον Βιζυηνό) εκκινεί από το 

θέμα του σωσία στο διακειμενικό του πάντα πλαίσιο για να διερευνήσει μια ακόμη όψη 

του χάρτινου θανάτου και μια ακόμα διάσταση της γραμματολογικής ένταξης του 

συγγραφέα. 

 Η θεματική αυτή αφετηρία οδήγησε την εξέταση κατά κύριο λόγο στην κοιτίδα 

της νεότερης είδωλο-λατρείας, τη ρομαντική Γερμανία. Με την έννοια αυτή οι αναφορές 

του Βιζυηνού ανιχνεύτηκαν σε κλασικά έργα του «χρόνιου δυισμού» της εποχής (τέλος 

δέκατου όγδοου - αρχές δέκατου ένατου αιώνα), όπως ο Siebenkäs του Jean Paul 

(Richter), ο Peter Schlemihl  του Chamisso και ο Sandmann του Hoffmann. Ωστόσο, η 

πιο απτή αναλογία εντοπίστηκε σε ένα λιγότερο γνωστό (εκτός Γερμανίας) κείμενο:  στη 

νουβέλα Die Judenbuche (H οξιά των Εβραίων) της Annette von Droste-Hülshoff, της 

μοναδικής «κανονικής» γερμανόφωνης λογοτέχνιδας του δέκατου ένατου αιώνα. 

Πρόκειται για μια αγροτική ηθογραφία με αστυνομική πλοκή, πού, αν και δεν μπορεί 

(ούτε έχει νόημα) να αποδειχτεί ότι αποτέλεσε «πρότυπο» του «Ποίος ήτον ο φονεύς…», 

είναι ό, τι πιο εύγλωττο για το γραμματειακό (και ιστορικό-πολιτικό) κλίμα που το 

εξέθρεψε. Στη συνέχεια, με αφορμή τη διαπλοκή των δύο κειμένων, τίθεται το ζήτημα 

της ευρύτερης σχέσης του Βιζυηνού με τη Droste, στα ποιήματα και πεζά της οποίας 

κατατίθενται προβεβλημένες όλες οι (εντοπισμένες από την έρευνα) δισυπόστατες, 

υβριδικές εμμονές του έλληνα συγγραφέα: είδωλα και σωσίες, διάσταση μεταξύ γένους 

και φύλου, συνύπαρξη μαγείας και επιστήμης, γραμματολογικός επαμφοτερισμός. 

Σχετικά με το τελευταίο χαρακτηριστικό μάλιστα πρέπει να γίνει ειδικότερη μνεία, 

επειδή ενδιαφέρει ως προς τη θέση του Βιζυηνού στην ιστορία της λογοτεχνίας. Η 

γερμανίδα συγγραφέας θεωρείται δίαυλος ανάμεσα στον ρομαντισμό και στο 
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μεταγενέστερο ρεύμα του ποιητικού ρεαλισμού, στο πλαίσιο του οποίου η φαντασία και 

το μυστήριο συμφιλιώνονται με τη ρεαλιστική σύμβαση για μια «αντικειμενική» 

καταγραφή της πραγματικότητας. Για παράδειγμα, το θέμα που ενδιαφέρει εδώ, ο 

σωσίας, στα έργα της περιόδου αυτής εμφανίζεται πάντα με μια αύρα μυστηρίου, 

εκλογικευμένο, ωστόσο, και αιτιολογημένο, απαλλαγμένο από κάθε υπερφυσική 

υπόνοια.  

 Τα στοιχεία αυτά ανακαλούν τις γνωστές παρατηρήσεις της κριτικής για την 

ενδιάμεση θέση του Βιζυηνού μεταξύ ρομαντισμού και ρεαλισμού και τη διαρκή 

εναλλαγή και αναδιαπραγμάτευση των αντίστοιχων τόπων στα κείμενά του. Η στοίχισή 

του με τα γερμανικά πράγματα προσδίδει νέες διαστάσεις στο ιδιάζον γραμματολογικό 

του στίγμα, στον βαθμό που, εκτός από τη σχέση του με τη συγκεκριμένη συγγραφέα, 

θέτει και το ευρύτερο ζήτημα της σύνδεσής του με τον γερμανικό ποιητικό ρεαλισμό, με 

όλες τις επιπτώσεις που κάτι τέτοιο συνεπάγεται για την ερμηνεία της έκκεντρης γραφής 

του. Ό, τι δηλαδή φαίνεται παράδοξο και εκτός τόπου με τους όρους του ελληνικού 

λογοτεχνικού πεδίου αποκτά πλήρη λειτουργικότητα στην ευρωπαϊκή του προοπτική. 

Στη συγκυρία αυτή η μορφή του σωσία στον Βιζυηνό αναδεικνύεται αφενός ως εργαλείο 

για τη διερεύνηση της ένταξής του στο (γερμανόγλωσσο κυρίως) διακείμενο και 

αφετέρου ως όχημα για την εξέταση της άρσης των γραμματολογικών στεγανών μεταξύ 

ρομαντισμού και ρεαλισμού, η οποία στα ευρωπαϊκά της συμφραζόμενα έχει 

χαρακτηριστεί από την κριτική ως «ρομαντικός ρεαλισμός». 

 

5. J. W. Von Goethe - Γ. Μ. Βιζυηνός: μια συνάντηση μεταξύ Πειραιώς και 

Νεαπόλεως. Αθήνα, Δαίδαλος, 2012. 

 Το μελέτημα αποτελεί διευρυμένη και εμπλουτισμένη μορφή της ανακοίνωσης Β. 

20 και εξετάζει τη σχέση της πρωταγωνίστριας του «Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως, 

της Μάσιγγας, με τη διάσημη ηρωίδα του Goethe, τη Μινιόν. Μελλοντικά θα αποτελέσει 

το δεύτερο κεφάλαιο ευρύτερης εργασίας για τον Βιζυηνό. 

 Στο τέλος του δέκατου όγδοου αιώνα, στο έργο Τα χρόνια της μαθητείας του 

Βίλχελμ Μάιστερ, o Goethe συνοψίζει εμβληματικά στο πρόσωπο της μικρής Μινιόν την 

περιθωριοποίηση της τέχνης στον χρησιμοθηρικό κόσμο των ανερχόμενων αστών. 



 11

Περίπου ενενήντα χρόνια μετά, ο Βιζυηνός έρχεται να διαπιστώσει τον τελικό θρίαμβο 

της τάξης αυτής στο αποκορύφωμα της δεύτερης  βιομηχανικής επανάστασης και τις 

επιπτώσεις του θριάμβου αυτού στην ποίηση. Λυδία λίθος και εξιλαστήριο θύμα είναι 

και πάλι ένα νεαρό κορίτσι, η Μάσιγγα, μια εκσυγχρονισμένη εκδοχή της Μινιόν, οι 

ρεαλιστικές προδιαγραφές της οποίας δεν την προστατεύουν κατά κανέναν τρόπο από τη 

σκοτεινή μοίρα που την περιμένει. Το κείμενο προσεγγίζει τις διασυνδέσεις ανάμεσα στις 

δύο ηρωίδες μέσω της αναγωγής τους σε διαχρονικά πολιτισμικά-ανθρωπολογικά 

θέματα, που συνεχώς επανέρχονται μεταμορφωμένα παρακολουθώντας τις περιελίξεις 

της λογοτεχνίας και της ιστορίας. Πρόκειται για τα θέματα του θείου βρέφους ή σοφού 

παιδιού (puer senex), του ανδρόγυνου ή ερμαφρόδιτου και της ανήλικης μνηστής 

(Kindsbraut). Παράλληλα επιχειρείται η ανίχνευση των συνεπειών της θεματολογίας 

αυτής στη ρητορική του κειμένου. 

 Μέσω της σύγκρισης αυτής ανιχνεύεται μια πρόσθετη διάσταση στην ανάγνωση 

του κειμένου του Βιζυηνού, που προκύπτει από τη σχέση του με το κειμενικό παρελθόν 

και τη γραμματολογική του (εν πολλοίς αυθαίρετη) προβολή στα επερχόμενα της 

γραφής, του έρωτα και του θανάτου. Όπως η συνανάγνωση της Μάσιγγας με τις 

ανθισμένες παιδίσκες του Εμπειρίκου στον Μεγάλο Ανατολικό ή με τον θλιμμένο 

εφηβικό ανδρογυνισμό του Tadjio στον Θάνατο στη Βενετία του Τhomas Mann, με τον 

τρόπο μάλιστα που μεταφέρθηκε στην οθόνη από τον Visconti: ως συνάντηση του 

καλλιτέχνη με την απόλυτη ομορφιά και ταυτόχρονα με την απόλυτη ετερότητα μέσα 

του, συνάντηση που δεν έχει άλλη διέξοδο από τον θάνατο. Γιατί, ως διαλεκτικό 

ισοδύναμο του έρωτα, και ο θάνατος, παρόλο που δεν εμφανίζεται κυριολεκτικά σε αυτό 

το κείμενο του Βιζυηνού, είναι, ωστόσο, πανταχού παρών μέσω των πιο διαδεδομένων 

μεταφορών του: Του ταξιδιού και του χωρισμού, που δηλώνουν μια έξοδο από το εγώ 

και τα συμβατικά, οικεία του συμφραζόμενα, έξοδο εξίσου αναπόδραστη με την οριστική 

αποδημία. 
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Β.  Άρθρα- ανακοινώσεις 
 

1. «Στράτης Θαλασσινός και Στρατής Τσίρκας. Ένα δείγμα της παρουσίας 
του Σεφέρη στις Ακυβέρνητες  Πολιτείες»  (περ .  Διαβάζω  142 (1986) 116-
124.) 

Ο έντονος διακειμενικός χαρακτήρας της τριλογίας του Τσίρκα είναι γνωστός. Εδώ 

επιλέγεται ειδικά ο Σεφέρης, ο οποίος διαποτίζει τις Ακυβέρνητες Πολιτείες, και ιδιαίτερα 

το πρώτο βιβλίο, τη Λέσχη. Η παρουσία του ανιχνεύεται όχι τόσο σε επίπεδο παράθεσης 

στίχων (πράγμα που σπάνια συμβαίνει άλλωστε) αλλά περισσότερο σε επίπεδο νύξεων 

και, σε τελευταία ανάλυση, ιδεολογίας: Αναζητείται η "φωνή" του Σεφέρη που 

"δούλευε" μέσα στον Τσίρκα, όπως αναφέρει ο τελευταίος σε επιστολή του προς τον 

ποιητή. Για τον σκοπό αυτόν γίνονται αναφορές τόσο στο ποιητικό έργο του Σεφέρη (και 

ιδίως στο Ημερολόγιο Καταστρώματος, Β, βασική "πηγή" του Τσίρκα) όσο και στο 

ημερολογιακό. Έμφαση δίνεται κυρίως στη λειτουργία των σεφερικών στοιχείων στο 

κείμενο του Τσίρκα, στους υπόγειους τρόπους με τους οποίους διαλέγονται μεταξύ τους 

κείμενα τόσο διαφορετικά όσο και οι δημιουργοί τους. 
 

2. «Ο θάνατος του Αυνάν». Σημειώσεις σε ένα ποίημα του Ντίνου 
Χριστιανόπουλου» (περ. Ο Παρατηρητής  14-15/ 16 (1989/1990) 149-159/173-
182). 

Στο ποίημα αυτό ο Χριστιανόπουλος μεταπλάθει και συνδυάζει ποιητικά δύο 

βιβλικές "νουβέλες": την ιστορία του Αυνάν και την ιστορία του Ιωσήφ. Η ανάγνωση 

που επιχειρώ επικεντρώνεται στον εντοπισμό των μεθόδων μετασχηματισμού των (κατά 

Genette) υπο-κειμένων του ποιήματος, καθώς και των λοιπών κάθε τύπου διακειμενικών 

αναφορών (κυρίως στον Καβάφη και τον Eliot). Τα ευρήματα με οδηγούν σε έναν 

προβληματισμό γύρω από τα είδη και τις λειτουργίες των λογοτεχνικών παραθεμάτων 

και υπαινιγμών, και γενικότερα γύρω από τη φύση της σχέσης του Χριστιανόπουλου με 

τον Eliot και τον Καβάφη: η σχέση με τον πρώτο χαρακτηρίζεται "θεματική", ενώ η 

σχέση με τον δεύτερο θεωρείται ουσιαστικότερη και ανιχνεύεται στον ίδιο τον 

μηχανισμό της ποιητικής κατασκευής. 

Εκτός από τα παραπάνω, η ανάγνωσή μου έχει και τον χαρακτήρα μιας (εξαιρετικά 

σύντομης βέβαια) περιδιάβασης στον ευρύτερο Χριστιανόπουλο: Συζητώ προσφιλή 
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θέματα και μοτίβα του ποιητή που πρωτοεμφανίζονται στον "θάνατο του Αυνάν" και στη 

συνέχεια επανέρχονται συστηματικά τόσο στο ποιητικό όσο και στο πεζογραφικό και 

δοκιμιακό έργο του. Το άρθρο αυτό, που προκάλεσε ευνοϊκά σχόλια εκ μέρους του 

ποιητή, αποτέλεσε αφορμή (αλλά και πρώτο πυρήνα) της διδακτορικής μου διατριβής, αν 

και προσπάθησα, κατά το δυνατόν, να αποφύγω τις επικαλύψεις. 
 

3. «Χαρτίν περιγραμμένον". Το «Πάρθεν» του Καβάφη ως ποίημα 
ποιητικής» (περ. Εντευκτήριο  32 (1995) 67-73). 

Εξετάζεται το ανέκδοτο αυτό ποίημα του Καβάφη με βάση τις έννοιες της 

διακειμενικότητας, της αυτοαναφορικότητας και της σχέσης λογοτεχνίας και ιστορίας. 

Τονίζεται αρχικά η ο διάλογος του "Πάρθεν" με τα δημοτικά τραγούδια, κυρίως με το 

"Τραπεζούντιον άσμα" για την άλωση της Πόλης) από όπου προέρχεται και ο τίτλος, και 

παράλληλα διαπιστώνεται η τάση για ταύτιση γραφής και ανάγνωσης. Επισημαίνεται 

επίσης η θεματοποίηση της διαδικασίας της γραφής του ποιήματος, της ποιητικής 

παραγωγής, και, τέλος, σχολιάζεται η "αναφορική", ιστορική διάσταση του ποιήματος: 

Το κείμενο παραπέμπει στην ιστορία, η οποία όμως είναι τελικά και η ίδια ένα κείμενο, 

ένα "χαρτίν   περιγραμμένον". 

 

4. «Τα όστρακα της Ταυρίας και τα όρια της παρωδίας» (ανακοίνωση στο 
Επιστημονικό Συνέδριο Η  υπερρεαλιστική  ποίηση  στην  Ελλάδα .  Από  τη  
γενιά  του  '30 στην  Α' μεταπολεμική  γενιά .  Πάτρα  10-12 Νοεμβρίου  1995 . 
Δημοσιεύτηκε στο περ. Σημείο  5 (1998) 143-159. 

 
Αντικείμενο της ανακοίνωσης αποτελεί μια ποιητική συλλογή του 1940 με τίτλο 

"Έδρεψε τα όστρακα των διθυράμβων", που υπογράφεται από την Ταυρία Σοφένκου 

(κατά κόσμον Σοφία Κενταύρου-Οικονομίδου), και υποτίθεται ότι παρωδεί την 

υπερρεαλιστική γραφή και ειδικότερα την "Υψικάμινο" του Εμπειρίκου. Στόχος της 

διερεύνησης είναι να διευκρινιστεί αν όντως τα κείμενα αυτά έχουν παρωδιακό 

χαρακτήρα, δεδομένου μάλιστα ότι κάτι τέτοιο δεν έγινε αντιληπτό από την κριτική της 

εποχής, η οποία αντιμετώπισε τα "Όστρακα" με την ίδια ακριβώς σαρκαστική 

προκατάληψη που επιφύλαξε και για τα πρώτα υπερρεαλιστικά έργα. Η εξέταση 

κειμένων της Ταυρίας σε αντιβολή με κείμενα του Εμπειρίκου αλλά και με διάφορα 
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σατιρικά στιχουργήματα της εποχής οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, ανεξάρτητα από την 

πρόθεση της ποιήτριας, τα "Όστρακα" δεν παρωδούν αλλά απλώς μιμούνται κάποια 

χαρακτηριστικά της "Υψικαμίνου". Τίθεται έτσι για περαιτέρω προβληματισμό το 

ζήτημα αν είναι δυνατόν γενικά ο υπερρεαλισμός να γίνει αντικείμενο παρωδίας. 
 

5. «Ο Κώστας Καρυωτάκης του Γιώργου Κιτσόπουλου· ειρωνεία και σάτιρες 
στην Αυλαία  των  Θαυμάτων»  (περ. Θέματα  Λογοτεχνίας  9  (1998) 84-99). 

 
Στο μελέτημα εξετάζεται η παρουσία του Καρυωτάκη στο μυθιστόρημα του 

Γιώργου Κιτσόπουλου Η Αυλαία των Θαυμάτων. Εδώ ο στενός φίλος και alter ego του 

κεντρικού χαρακτήρα, του λογοτέχνη και θεατρικού κριτικού Γ. Κ., ονομάζεται "κατά 

σύμπτωση" Κωνσταντίνος Καρυωτάκης και είναι και "λίγο" ποιητής. Από το τέχνασμα 

αυτό ξεκινά μια σειρά υπαινικτικών διακειμενικών περιπετειών, που αναπτύσσονται 

παράλληλα με τον κατ’ επίφαση ρεαλιστικό βασικό μύθο και τον υπονομεύουν με την 

ειρωνική τους ένταση. Οι καρυωτακικές εμπλοκές του κειμένου ανιχνεύονται σε τρία 

επίπεδα: αρχικά στο επίπεδο του ονόματος, του σημαίνοντος Κώστας Καρυωτάκης, το 

οποίο σταδιακά αποσυνδέεται από το κατ' εξοχήν αναφερόμενο του, αδειάζει από 

σημασία και καταλήγει να διαστρεβλωθεί και μορφολογικά ("κ. Καρταμάκης"). Στη 

συνέχεια σε επίπεδο αναφορών σε συγκεκριμένα ποιήματα, όπου επισημαίνεται η 

ειρωνική, παρωδιακή μετατόπιση ενός ήδη ειρωνικού κειμένου. Τέλος, σε επίπεδο 

μοτίβων της μυθικής βιογραφίας του ποιητή, του κοινόχρηστου περί Καρυωτάκη λόγου 

(π.χ. αυτοκτονία), όπου παρατηρείται η ίδια τάση για παρωδιακή παραμόρφωση, η οποία 

παράγει ταυτόχρονα και σάτιρα. 
 
 
 
6. «Εμείς  ίσαμε  τώρα  δουλοπάροικοι .  Η Ελλάδα και η Δύση 
του Γιώργου Σαραντάρη» (ανακοίνωση στο Α' Ευρωπαϊκό Συνέδριο 
Νεοελληνικών Σπουδών, Βερολίνο, 2- 4 Οκτωβρίου 1998. Ο ελληνικός κόσμος 
ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά  του παραπάνω 
συνεδρίου, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1999, τομ. Α', σσ. 203-216). 

 
Επιχειρείται η ανίχνευση της "ελληνικής" διάστασης στο ποιητικό έργο του Γιώργου 

Σαραντάρη σε αντίστιξη με τις ευρωπαϊκές του καταβολές και η ανάλυση ενός "οικείου" 
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λόγου που διεκδικεί την ταυτότητα του στο πλαίσιο ενός χαρακτηριστικά "ξένου" 

διακειμένου. Το θέμα εξετάζεται α) σε επίπεδο στιχουργίας (χρήση επεξεργασμένου 

δεκαπεντασύλλαβου), β) σε επίπεδο εικονοπλασίας ("ελληνική" σκηνογραφία: ελιές, 

πεύκα, μάρμαρα, ήλιος, θάλασσα) και γ) σε επίπεδο θεματοποίησης (σε ποιήματα όπως 

το "Εμείς οι Έλληνες"). Οι ενδοποιητικές ενδείξεις διασταυρώνονται με σχετικές 

θεωρητικές απόψεις που διατυπώνονται στο δοκιμιακό έργο του Σαραντάρη (ή και 

αποδίδονται σε αυτόν από τρίτους), όπως για παράδειγμα η αντίληψή του περί "φυλής". 

Τα στοιχεία αυτά επιχειρείται να ενταχθούν στον περί ελληνικότητας λόγο της γενιάς του 

τριάντα και (έμμεσα) στον φυλετικό λόγο του συντηρητικού μοντερνισμού. 

 

7. «Το βλέμμα του Ορφέα και η ματιά του κριτικού· μια δοκιμαστική τομή 
στον θεωρητικό λόγο του Γιώργου Θέμελη», στον τόμο Πρόσωπο  και  είδωλο  
του  Γ .  Θέμελη .  Νέα  συνολικά  μελετήματα .  Αθήνα, Τετράδια "Ευθύνης" 
38, 1999, σσ. 41-54. 

 
Το μελέτημα εξετάζει το δοκίμιο του Θέμελη "Ποίηση και Πεζογραφία. Για μια 

βαθύτερη διάκριση των ορίων" (1972). Το κείμενο είναι χαρακτηριστικό για τους 

θεωρητικούς προβληματισμούς του ποιητή, καθώς συγκεντρώνει παλιότερες απόψεις του 

υπό το φως και κάποιων νεότερων εξελίξεων στον χώρο της κριτικής και της 

λογοτεχνικής θεωρίας. Η διπλή αυτή ματιά είναι υπεύθυνη για τη διπολική ένταση που 

διαπερνά σε μεγάλη έκταση τον κριτικό λόγο του Θέμελη. Μια τάση νεορομαντική-

μεταφυσική, με καταβολές στον υπερβατικό συμβολισμό, συναντά και ανταγωνίζεται μια 

άλλη, πιο κειμενική-μοντερνιστική, που κατάγεται από τη γλωσσοκεντρική εκδοχή του 

συμβολισμού. Η διασταύρωση αυτή, που εμφανίζεται άλλοτε ως συνθετικός διάλογος 

και άλλοτε ως αμήχανη συνύπαρξη, είναι έκδηλη κατά τις αισθαντικές αναγνώσεις που 

επιχειρεί ο Θέμελης σε κείμενα της δημοτικής παράδοσης, του Σολωμού και του 

Καβάφη. Η πρώτη τάση προβάλλεται κυρίως όταν ο Θέμελης εκφράζει γενικές 

θεωρητικές απόψεις περί λογοτεχνίας και τεκμηριώνεται με αναφορές στον Μποντλέρ, 

τον Χέλντερλιν, τον Χάιντεγκερ και τον Μπλανσό: η ποίηση , σε τελευταία ανάλυση, 

είναι πάντα υπέρβαση, μετάβαση στον "μυστικό" χώρο. Όταν όμως ο κριτικός αναλύει 

συγκεκριμένα κείμενα, τονίζει περισσότερο τη διάσταση της γλωσσικής κατασκευής. 
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Και εδώ είναι που αναφέρεται στον Μαλαρμέ, τον Βαλερί, τον Έλιοτ και τον Ρενέ Σαρ. 

Φυσικά, το συμπέρασμα του μελετήματος αποτελεί μόνο μια υπόθεση εργασίας για 

περαιτέρω διερεύνηση. 
 

8. «Η Μόνα παίζει" και άλλα παιδιά· σημειώσεις σε ένα θέμα του Γιώργου 
Θέμελη» (περ. Ποίηση  16 (2000) 219-233) 

 
Η εργασία πραγματεύεται το θέμα του παιδιού και, κατ' επέκταση, του παιχνιδιού 

στην ποίηση του Θέμελη, και συγκεκριμένα στην ποιητική σύνθεση "Η Μόνα παίζει" 

(1961). Υπόθεση εργασίας αποτελεί η γνωστή θέση του Χάιντεγκερ για την τέχνη ως 

δημιουργία διά της ονοματοθεσίας, που αξιοποιείται στη βάση της σχέσης του Θέμελη με 

όλη τη σχετική αισθητική παράδοση (φαινομενολογία, υπαρξιακές φιλοσοφίες). Στο 

πλαίσιο αυτό το παιδί λειτουργεί ως μεταφορά για τον ποιητή-δημιουργό ενός κόσμου 

μέσω του λόγου. Οι εκ του σύνεγγυς αναγνώσεις χαρακτηριστικών αποσπασμάτων του 

κειμένου παρουσιάζουν το παιδί ως ιδανικό φορέα της αρχετυπικής, "ανεκλάλητης" 

γλώσσας της ποίησης, της γλώσσας που συνδέεται "φυσικά" με τα αντικείμενα 

υπερβαίνοντας το αυθαίρετο του γλωσσικού σημείου. Το θέμα ανάγεται στις ρομαντικές 

του καταβολές και παρακολουθείται στοιχειωδώς (μέσω βιβλιογραφικών αναφορών) 

στην ξένη λογοτεχνία. Παράλληλα επιχειρείται η διερεύνηση του παιχνιδιού στον 

Θέμελη ως "κοσμογονικής" δραστηριότητας, με έμφαση στις πρακτικές της 

μεταμόρφωσης και της ονοματοθεσίας. Η παραπάνω διαπίστωση συνδυάζεται με 

ιστορικές- ανθρωπολογικές απόψεις που ανάγουν την προέλευση τόσο του παιχνιδιού 

όσο και της ποίησης στις αρχέγονες τελετουργίες. 
 

9. Franz Stanzel, Θεωρία  της  αφήγησης  (Theorie des Erzählens). Μτφρ. 

Κυριακή Χρυσομάλλη-Henrich. Με εισαγωγή και πίνακες- γλωσσάρια ορολογίας: 

ελληνο-γερμανικό, γερμανο-ελληνικό, καθώς και πίνακες ονομάτων και τίτλων έργων. 

Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 1999, σσ. 425. 

«Ο θαυμαστός ρόδακας του αφηγηματικού λόγου· η Θεωρία  της  Αφήγησης  και η 

κριτική». (Βιβλιοκριτικό άρθρο, περ. Νέα  Εστία  1729 (2000)  978-984)  
 
Στο κείμενο παρουσιάζονται, σε ένα πρώτο επίπεδο, οι βασικές αφηγηματικές 
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κατηγορίες του Στάντσελ: τα τρία βασικά αφηγηματικά σχήματα (συγγραφικό, 

προσωποπαγές, πρωτοπρόσωπο), που οργανώνονται κυκλικά και διασταυρώνονται με 

τρεις αντιθετικούς άξονες (πρόσωπο, τρόπος, προοπτική), διαμορφώνοντας έτσι έναν 

τυπολογικό κύκλο που καλύπτει όλες τις δυνατές αφηγηματικές εκδοχές στις μεταξύ τους 

ρευστές επικαλύψεις. Ο τυπολογικός κύκλος σχολιάζεται ερμηνευτικά στη βάση 

λογοτεχνικών παραδειγμάτων, και οι κατηγορίες του παραβάλλονται (για λόγους 

σαφήνειας και στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό) με τις αντίστοιχες του Ζενέτ, που 

είναι πιο οικείες στον ελληνικό χώρο. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, το κείμενό μου επιχειρεί 

να εντάξει τον Στάντσελ στην αφηγηματολογική παράδοση με αφορμή την επιστημονική 

συζήτηση που προκάλεσε η Θεωρία του. Η εξέταση αυτή περιστρέφεται κυρίως γύρω 

από δύο κριτικά κείμενα που διαλέγονται τόσο με τον Στάντσελ όσο και μεταξύ τους: το 

"The Encirclement of Narrative" της Kov και το Nouveau discours du recti του Ζενέτ, 

κοινό χαρακτηριστικό των οποίων είναι η πρόκριση της δυαδικότητας. Σε απάντηση ο 

Στάντσελ προβάλλει το πλεονέκτημα του δικού του τριαδικού συστήματος που 

αποφεύγει τη μετωπική αντιπαράθεση μορφικών ομάδων και ευνοεί, αντίθετα, τη 

συνεξέταση και την ομαλή μετάβαση από τη μια ομάδα στην άλλη. Τέλος, ως αντίλογος 

στις κριτικές δομιστικής λογικής, αναφέρεται η μαρξιστική, μη-δογματική άποψη του 

Βάιμαν, που συνδέει τις "ανιστορικές" κατηγορίες του Στάντσελ με το (εκάστοτε) 

ιστορικό τους πλαίσιο. Τονίζεται, εξάλλου, η ποιότητα της μετάφρασης και η σημασία 

της για το ελληνικό αφηγηματολογικό μεταφραστικό τοπίο. (Το βιβλιοκριτικό αυτό 

άρθρο μνημονεύεται από τη Σ. Τσούπρου («Μια ζωντανή θεωρία», εφ. Η Αυγή, 

08/11/2009, που επισυνάπτεται στο τέλος του υπομνήματος) 
 

10. « Όνειρο  και   αφήγηση   στις  Ακυβέρνητες    Πολιτείες» (ανακοίνωση 

στο συνέδριο του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου για τον Στρατή Τσίρκα, 3-5. 11. 2000. 

Δημοσιεύτηκε στο περ. Θέματα Λογοτεχνίας 28 (2005) 119-126) 

 
Η εξέταση επικεντρώνεται αρχικά στο όνειρο του Μάνου στη Λέσχη. Το ονειρικό 

κείμενο δεν αντιμετωπίζεται τόσο ψυχαναλυτικά όσο από θεματική και από 

αφηγηματολογική άποψη. Θεματικά εξετάζεται η λειτουργία του ονειρικού μυθικού 

μοτίβου (του περάσματος της Αχερουσίας) στο πλαίσιο της πλοκής. Αφηγηματολογικά 
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διαπιστώνεται ότι η τεχνική που επιλέγεται κάθε άλλο παρά αποδίδει τα χαρακτηριστικά 

της ονειρικής εμπειρίας. Η συμβατική ρεαλιστική ενάργεια με την οποία αφηγείται το 

όνειρο του ο Μάνος του αφαιρεί κάθε ονειρικό αλλά και κάθε προφορικό στοιχείο. Το 

γεγονός αυτό ερμηνεύεται ως έμμεση προσπάθεια ελέγχου του ανεξέλεγκτου, 

εκλογίκευσης του κόσμου των προ-λογικών μορφών του υποσυνείδητου και, κατ' 

επέκταση, ελέγχου της (απρόβλεπτης και ειρωνικής) ιστορίας. Στη συνέχεια 

διαπιστώνεται η αντιστοιχία ανάμεσα στο ήθος του Μάνου (μετρημένος, ισορροπημένος, 

αυτοελεγχόμενος) και στο αφηγηματικό του ιδιόλεκτο: πρωτοπρόσωπη αναδρομική 

αφήγηση με τάξη και συνοχή. Η παρατήρηση αυτή οδηγεί σε συγκρίσεις με άλλα όνειρα 

της Τριλογίας, όπου διαπιστώνεται η ίδια αντιστοιχία: στην Έμμη και τη Νάνσυ, τα δύο 

άλλα πρόσωπα της Τριλογίας που ονειρεύονται, εκτός από τον Μάνο, αναλογούν 

αφηγηματικές τεχνικές που εξαρτώνται από έναν εξωδιηγητικό, ετεροδιηγητικό 

αφηγητή: στην Έμμη, που είναι παρορμητική και αισθησιακή, προσιδιάζει η 

ψυχαφήγηση, στη Νάνσυ, που παρουσιάζεται πιο συγκροτημένη, είναι πιο έντονη η 

χρήση του ελεύθερου πλάγιου λόγου και (σε μια περίπτωση) του μονόλογου. Γίνεται 

σαφές ότι όσο πιο υπεύθυνο είναι το άτομο ως χαρακτήρας τόσο πιο "υπεύθυνο" 

παρουσιάζεται και ως αφηγητής ή αφηγήτρια). Συμπερασματικά διαπιστώνεται ότι τα 

όνειρα (για την ακρίβεια, οι ονειρικές αφηγήσεις) στην Τριλογία δεν υιοθετούν 

"ονειρική" γραφή αλλά τη γραφή που αντιστοιχεί στον ονειρευόμενο χαρακτήρα, με όλες 

τις πραγματολογικές- ιδεολογικές συνέπειες που συνεπάγεται το γεγονός αυτό. 
 

11. «Ο "Υπνος" και τα όνειρα του Κώστα Καρυωτάκη» ( περ. Νέα  Εστία  1769 
(2004) 134-149). 

 

Με αφορμή το ποίημα "Ύπνος" από τη συλλογή Νηπενθή εξετάζεται το ονειρικό 
θέμα σε σχέση με την ποιητική γραφή. Επιχειρείται μια σύντομη περιδιάβαση στην 
ευρωπαϊκή ονειρική λογοτεχνία και κριτική, κυρίως από τον ρομαντισμό και μετά, και 
παρακολουθείται βιβλιογραφικά η εξέλιξη του λογοτεχνικού ονείρου σε σχέση με τις 
εκάστοτε λογοτεχνικές δεσπόζουσες. Από συμβατικό αφηγηματικό τέχνασμα το όνειρο 
μεταμορφώνεται στον κατ' εξοχήν λόγο της εσωτερικότητας, για να καταλήξει (σε 
διάλογο και με την ψυχανάλυση) να ταυτιστεί με την ίδια την τεχνική της νεοτερικής 
γραφής. Το ποίημα του Καρυωτάκη εξετάζεται εκ του σύνεγγυς με έμφαση στις 
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ονειρικές του εικόνες και με στόχο να καταδειχθεί ο κομβικός και μεταβατικός του ρόλος 
στη νεοελληνική ποίηση: Οι παραδοσιακοί ονειρικοί τόποι του ρομαντισμού 
εναλλάσσονται με πιο προωθημένες μεταφορικές εικόνες, όπου ονειρική γλώσσα και 
ποιητικό ιδίωμα συγκλίνουν. Το συμπέρασμα αυτό συνδυάζεται και με την κλασική 
γραμματολογική τοποθέτηση του Καρυωτάκη στο κατώφλι του μοντερνισμού. 
 

12. «Ο κήπος, η νύχτα και η κόρη. Παραλλαγές ενός θέματος και το «Όνειρο» του 

Σολωμού (περ. Revue des ́Etudes Néo-Helléniques 2 (2006) 4-41) 

 

Με αφορμή ένα νεανικό ποίημα του Σολωμού, η εργασία αυτή επιχειρεί να 

παρακολουθήσει το πέρασμα από τον κλασικισμό στον ρομαντισμό, όπως αυτό 

αποτυπώνεται στο ευαίσθητο στις αλλαγές ονειρικό θέμα, αναδεικνύοντας τα ρευστά 

όρια των δύο ρευμάτων. Παράλληλα εξετάζονται οι διακειμενικές συνάφειες του 

ποιήματος, οι αναφορές του τόσο στην ιταλική νεοκλασική και παλαιότερη παράδοση 

(Vitorelli, Poliziano) όσο και στη νεοελληνική παράδοση, δημοτική και λόγια 

(Ξανθόπουλος, Χριστόπουλος, παραδοσιακή επτανησιακή ποίηση), ο διάλογός του με το 

παρελθόν αλλά και οι εκβολές και η διάχυση του θέματός του στο λογοτεχνικό μέλλον. 

Mέσω της σύγκρισης με τα άλλα κείμενα επιχειρείται να προβληθεί η ιδιαιτερότητά του, 

η αμφίσημη αιώρησή του ανάμεσα στις συμβάσεις της νεοκλασικής παράδοσης και σε 

έναν πιο απελευθερωμένο προρομαντικό λόγο, και, παράλληλα, συζητούνται κριτικά οι 

απόψεις για τον κλασικό ή ρομαντικό χαρακτήρα του έργου του ποιητή. Επιχειρείται 

ακόμα η ανίχνευση μέσω του ονειρικού θέματος ενός νήματος που συνδέει τον 

ρομαντισμό με τον μοντερνισμό. Επιπλέον, εντοπίζονται σε αυτό πρώιμες μορφές 

θεμάτων που εμφανίζονται κυρίαρχα στο έργο του ώριμου Σολωμού. 

 

13. «Το ποτάμι, το είδωλο και το «Όνειρον». Ίχνη του θανάτου και των κειμένων σε 

ένα ποίημα του  Γ. Μ. Βιζυηνού» (περ. Θέματα Λογοτεχνίας 38 (2008) 145-176) 

 

Η εργασία αφορμάται από την ενδιάμεση θέση που αποδίδει η κριτική στην 

πεζογραφία του Βιζυηνού, την τοποθέτησή της δηλαδή ανάμεσα στον ρομαντισμό και 

τον ρεαλισμό ή (από άλλη σκοπιά) ανάμεσα στον ρεαλισμό και τον ανατέλλοντα 

μοντερνισμό. Αντίστοιχα, η ποίησή του, που συνήθως θεωρείται δίαυλος για τη 
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μετάβαση από τον φαναριώτικο ρομαντισμό στις τάσεις της γενιάς του ’80, θα 

μπορούσε, στις καλύτερες στιγμές της, να διαβαστεί ως πέρασμα από τον όψιμο 

ρομαντισμό και τον συμβολισμό στα πρώτα φανερώματα του μοντέρνου. Τα παραπάνω 

ανιχνεύονται ιδανικά στο ποίημα «Το όνειρον», όπου εντοπίζονται δύο τυπικά ονειρικά 

σενάρια. Το θέμα της ναυσιπλοΐας και το θέμα του ειδώλου ή του σωσία. Και τα δύο 

σχετίζονται με τον θάνατο και αφθονούν σε πολλές παραδόσεις και λογοτεχνίες. Στη 

συνέχεια παρακολουθούνται το θέμα του θανάτου από πνιγμό στον Βιζυηνό και οι 

ανάλογες αναφορές στη γερμανική κυρίως ποίηση. Με τον ίδιο τρόπο παρακολουθείται 

αδρά το θέμα του ειδώλου-σωσία από τον μεσαίωνα και τη λαϊκή παράδοση μέχρι τη 

σύγχρονη ποίηση. Επιπλέον, επιχειρείται σύγκριση με ομόθεμα ελληνικά ποιήματα, 

περίπου σύγχρονα ή μεταγενέστερα, ώστε να αναδειχθεί η ιδιαιτερότητά του. 

Διαπιστώνεται, πάντως, ότι το ποίημα, παρόλο που αξιοποιεί με νεοτερική τόλμη την 

πρωτογενή ονειρική εμπειρία, δεν είναι κατά κανέναν τρόπο απαλλαγμένο από τις 

συμβάσεις που κατά παράδοση διέπουν το ονειρικό λογοτεχνικό είδος. Τέλος, ειδική 

μνεία γίνεται στη σχέση του κειμένου με τον επιστημονικό περί ονείρων λόγο της 

εποχής. Υποστηρίζεται η άποψη ότι οι σπουδές ψυχολογίας του Βιζυηνού, που 

χαρακτηρίζονται κυρίως από τον θετικιστικό επιστημονισμό της εποχής, δεν φαίνεται να 

παρεμβαίνουν στο κείμενο, που μάλλον υιοθετεί μια πρόδρομη ψυχαναλυτική 

εικονοπλασία. Αυτό το ποτάμι του θανάτου φαίνεται ότι πηγάζει από το παράλληλο 

αντίθετο ρεύμα του φιλοσοφικού ιδεαλισμού, του ρομαντισμού και των 

(παρα)ψυχολογικών τους εκδοχών αλλά και από την έννοια του ασυνείδητου, που ήταν 

ιδιαίτερα δημοφιλής στη Γερμανία στα χρόνια της μαθητείας του συγγραφέα. Φαίνεται, 

λοιπόν, ότι ο λογοτέχνης Βιζυηνός δεν υπάρχει μόνο χάρη στον επιστήμονα αλλά, σε 

κάποιο βαθμό, εις πείσμα του επιστήμονα, και ότι εν πολλοίς στα κείμενά του η 

χαρούμενη επιστήμη του αιώνα του δεν επικράτησε σε σχέση με την αντίστοιχη νόσο. 

 

14. «Ποιήματα σε περαστικές. Ένα χαμηλόφωνο θέμα» (ανακοίνωση στο συνέδριο με 

θέμα Χαμηλές φωνές στη λογοτεχνία της Εταιρείας Σπουδών της Σχολής Μωραΐτη 

τον Δεκέμβριο του 2006.  Προδημοσίευση στο διαδικτυακό περ. Poeticanet 6 (2008), 

δημοσίευση στα Πρακτικά του συνεδρίου Αθήνα 2009) 
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Η ανακοίνωση ασχολείται με μια κατηγορία ποιημάτων που αναφέρονται σε 

περαστικές γυναίκες, πρότυπο των οποίων αποτελεί το ποίημα του Baudelaire “ A une 

passante”. Mε βάση τη μελέτη του Benjamin για τον Baudelaire, το κείμενο εξετάζει το 

θέμα αυτό ως έκφανση της νεοτερικότητας. Η φευγαλέα άγνωστη που αναδύεται από το 

ανώνυμο πλήθος της μεγαλούπολης αντιμετωπίζεται ως μια εκμοντερνισμένη, 

εξαστισμένη εκδοχή των μεταφυσικών γυναικείων μορφών της ρομαντικής παράδοσης. 

Αντίστοιχα, ο απόλυτος ρομαντικός έρωτας έχει αντικατασταθεί από μια τυχαία, 

στιγμιαία συγκίνηση, ενδεικτική του νεοτερικού κατακερματισμού. Παράλληλα η 

διάδοση αυτού του θέματος ερμηνεύεται και με βάση τις κοινωνικές εξελίξεις που 

μετέβαλαν ριζικά τη θέση της γυναίκας. 

Στα ελληνικά πράγματα η μεγάλη επέλαση των περαστικών εντοπίζεται κυρίως 

στα χρόνια της δεκαετίας του ΄20, στην «αστική» ποίηση των νεορομαντικών. 

Παρακολουθείται σύντομα η προϊστορία του θέματος, από την «Αγνώριστη» του 

Σολωμού μέχρι τα σονέτα του Μαβίλη, και η εξέταση επικεντρώνεται στις μεταφορικές 

περαστικές του Ουράνη και τη γνήσια μποντλερική διαβάτισσα του Παπαντωνίου, τη 

«Γυναίκα στο πάρκο». Τέλος, επιχειρείται ενδεικτικά η ανίχνευση μιας εξέλιξης προς μια 

όλο και πιο αποσπασματική, ελλειπτική εικονοπλασία. Από τα αρχικά ολόσωμα 

αναπαραστατικά πορτρέτα περνούμε σε αφαιρετικότερες εκδοχές, σε σπαράγματα και 

ίχνη γυναικείων μορφών, που εικονογραφούν χαρακτηριστικά την εμπειρία του 

μοντέρνου. 

 

15. «Οι όροι του παιχνιδιού και τα όρια του κειμένου. Δοκιμαστική τομή σε ένα 

θέμα της νεότερης ποίησης» (περ. Κονδυλοφόρος 6 (2007) 79-103) 

 

Η εργασία αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση του θέματος του παιχνιδιού στη 

μεταπολεμική ελληνική ποίηση, με βάση κυρίως την τυπολογία του Caillois αλλά και το 

κλασικό έργο του Huizinga. Mε αναφορές στη νεότερη θεωρία (Derrida, Suleiman, 

Robb-Grillet) και με αφετηρία τον ορισμό του παιχνιδιού από τον Caillois, το κείμενο 

απομονώνει δύο βασικές αντιλήψεις για το παιχνίδι, μια υποβαθμιστική (το παιχνίδι ως 

απλουστευμένη μίμηση παρωχημένων δραστηριοτήτων) και μια αναβαθμιστική (το 
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παιχνίδι ως πηγή τέχνης και πολιτισμού). Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον οι 

αντιλήψεις αυτές απηχούνται στα κείμενα. 

Στη συνέχεια και με αφορμή ένα άρθρο του Γ. Δάλλα αναλύονται τρία 

μεταπολεμικά ποιήματα, «Το ποτάμι κι εμείς» του Ρίτσου, το «Στ’ αστεία παίζαμε» του 

Αναγνωστάκη και το «Αίτημα αιωνιότητας» του Κύρου. Παράλληλα συνεξετάζονται το 

«Σκάκι» του Αναγνωστάκη και «Το μεγάλο παιχνίδι» του Κύρου. Σε όλα αυτά τα 

κείμενα το παιχνίδι απαντά ως μεταφορά για τη ζωή. Συνάγεται, λοιπόν, το συμπέρασμα 

(με βάση μια άποψη του Benjamin) ότι το παιχνίδι αποτελεί τυπικό μεταπολεμικό θέμα ή 

γενικότερα θέμα που επιχωριάζει σε περιόδους «κρίσης αξιών», επειδή χαρακτηρίζεται 

από έλλειψη ενός «υπερβατικού σημαινομένου», μιας κεντρικής πηγής νοήματος και, 

κατά κανόνα, συμβαδίζει με μια «γειωμένη» ποιητική χαμηλών τόνων. 

Τα παραπάνω ποιήματα συνδέονται με την υποβαθμιστική, μιμητική άποψη για 

το παιχνίδι, εφόσον και η παραβολή της ζωής με παιχνίδι στοχεύει στον εξορκισμό μιας 

ανυπόφορης πραγματικότητας. Την απέναντι όχθη εκπροσωπεί η «υψηλή», θεουργική 

περί παιγνίου αντίληψη που διατυπώνει ο Θέμελης στην ποιητική του σύνθεση «Η Μόνα 

παίζει», αντίληψη που ανιχνεύεται στην ιδεαλιστική, ρομαντική φιλοσοφική παράδοση 

και στην αντίστοιχη ποιητική. Τέλος, αναλύεται το ποίημα του Ελύτη «Δώρο ασημένιο 

ποίημα», που συνενώνει και τις δύο αντιλήψεις, παρακολουθώντας τη διφυή ποιητική  

του Ελύτη που συνδυάζει ρομαντισμό και μοντερνισμό. 

 

16. «Ο ύπνος της Μαντελένιας. Σημειώσεις σε κειμενικά όνειρα από τον Γρυπάρη 

στον Εμπειρίκο» (προδημοσίευση στο ηλεκτρονικό περ. Poeticanet, 

http://poeticanet.com/dokimia.php?subaction=showfull&id=1208031128&archive=&star

t_from=&ucat=49&show_cat=49), αποτέλεσε το τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου Α. 3.) 

 

Πρόκειται για συγκριτικό μελέτημα πάνω στη σχέση της ποιητικής σύνθεσης 

«Στον ίσκιο της καρυδιάς» του Γρυπάρη με τη «Μανταλένια» του Εμπειρίκου. Βασικός 

του στόχος είναι να εντοπιστούν τα αρχετυπικά-ψυχαναλυτικά στοιχεία του κειμένου του 

Γρυπάρη που κίνησαν το ενδιαφέρον του μεταγενέστερου ποιητή και να φωτιστεί μια 

διάσταση της σχέσης του υπερρεαλισμού με την παράδοση. Θέση της εργασίας είναι ότι 

το «Στον ίσκιο της καρυδιάς» αξιοποιεί το ονειρικό θέμα με τρόπο πρόωρα υποψιασμένο 

http://poeticanet.com/dokimia.php?subaction=showfull&id=1208031128&archive=&start_from=&ucat=49&show_cat=49
http://poeticanet.com/dokimia.php?subaction=showfull&id=1208031128&archive=&start_from=&ucat=49&show_cat=49
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για τα ελληνικά πράγματα, αναπαράγοντας τα δεδομένα ενός συλλογικού ασυνείδητου. 

Στη βάση αυτή πραγματοποιείται η ανάλυση του κειμένου, που επιχειρεί να αναδείξει τη 

συνύπαρξη συμβατικών λογοτεχνικών τεχνασμάτων μέσω της αναμόχλευσης υποδόριων 

σχέσεων του ονειρικού κειμένου, με τις κινήσεις της ψυχής. Στο πλαίσιο αυτό κεντρική 

θέση κατέχουν οι νάνοι που εμφανίζονται να χορεύουν πάνω στην κοιλιά της ερωτικής 

θεότητας Μανταλένιας. Εξετάζεται ιστορικά και εθνολογικά η σχέση τους με τις 

δυνάμεις της φύσης, την αναπαραγωγή και τη γονιμότητα αλλά και ο ρόλος τους στα 

διαβατήρια έθιμα της γυναικείας ενηλικίωσης. Τονίζεται επίσης η (πρόδρομη) 

εκμετάλλευση της ομοηχίας νάνι-νάνοι, σύμφωνα με τον φροϋδικό ονειρικό μηχανισμό 

της μέριμνας για παραστασιμότητα, αλλά και η παράλληλη πρόκριση του ονειρικού 

μηχανισμού ως μηχανισμού της λογοτεχνικής παραγωγής, εφόσον η ποιητική σκηνή 

παράγεται απροκάλυπτα για τον αναγνώστη μέσα από ένα λογοπαίγνιο. Περαιτέρω το 

ποίημα προσεγγίζεται ως καταγραφή της μύησης μιας νέας γυναίκας στη γενετήσια 

πληρότητα. Ειδικά στο δεύτερο μέρος, το αρχικά ανέκδοτο, η μύηση αυτή συνδυάζεται 

με ανατροπές στερεοτύπων κοινωνικών, γενετήσιων και θρησκευτικών, και η 

Μανταλένια αποκτά κάποια χαρακτηριστικά παρακμιακής femme fatale. Στη συνάφεια 

αυτή και δεδομένων και των γενικότερων χαρακτηριστικών του, το κείμενο εντάσσεται 

σε ένα κλίμα αισθητισμού και παρακμής του τέλους του αιώνα, που συμπεριλαμβάνει 

και την εξάντληση των παραδοσιακών εκφραστικών μέσων και το αδιέξοδο του 

Γρυπάρη, που, κατά μια άποψη, τον οδήγησε στην ποιητική σιωπή, μια που δεν 

πραγματοποίησε ποτέ το καθοριστικό βήμα προς το μοντέρνο.  

Τα παραπάνω οδηγούν στη σχέση με το κείμενο του Εμπειρίκου, που έμμεσα 

συμπεριλαμβάνει τον Γρυπάρη στη χορεία των προπατόρων του υπερρεαλισμού, χωρίς 

να τον μνημονεύει ρητά, εισάγοντας λαθραία το ένα κείμενο στο άλλο (ακριβώς όπως οι 

ονειρικές εικόνες αποσιωπούν το λανθάνον ονειρικό περιεχόμενο). Έτσι ταυτίζεται ο 

ονειρικός κώδικας με αυτόν της υπερρεαλιστικής γραφής. Σημειώνονται οι ομοιότητες 

και διαφορές των δύο κειμένων και εξετάζεται η τεχνική της ενσωμάτωσης του 

προγενέστερου κειμένου στους όρους του μεταγενέστερου. Επιχειρείται επίσης να 

εντοπιστούν χαρακτηριστικά μυητικής διαδρομής και στα δύο κείμενα. Η διακειμενική 

σχέση συνάπτεται, εξάλλου, με μια διάσταση της ονειρικής εργασίας που ανακαλεί την 
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τεχνική των επιτυπωμένων φωτογραφιών αλλά και με τη διερεύνηση της ευρύτερης 

σχέσης του υπερρεαλισμού με τη λογοτεχνική παράδοση. 

 

17. «Στον ήλιο του θανάτου. Τρεις νεοελληνικές εκδοχές ενός πολύτροπου μοτίβου» 

(περ. Revue des ́Etudes Néo-Helléniques 6 (2010) 147-180) 

 

Το άρθρο, με αφορμή ένα προγενέστερο σχετικό μελέτημα, εξετάζει τη διαπλοκή 

ήλιος-θάνατος, τον συνδυασμό δηλαδή στη λογοτεχνία διαφόρων εικόνων θανάτου με το 

έντονο, ηλιακό κυρίως, φως. Διαπιστώνεται ότι το σχετικό μοτίβο δεν αποτελεί ελληνική 

ή μεσογειακή αποκλειστικότητα, που οφείλεται σε έναν εγχώριο, μη-διχοτομικό τρόπο 

σκέψης στον αντίποδα του δυτικού δυισμού. Αντίθετα, το μοτίβο έχει παγκόσμια και 

διαχρονική διάδοση, χωρίς να περιορίζεται από τη θετικιστική προϋπόθεση της 

ηλιοφάνειας, και η ερμηνεία του εξαρτάται κάθε φορά από τη συγκεκριμένη 

γραμματολογική συνθήκη. Στη συνέχεια το μοτίβο παρακολουθείται σε τρεις στιγμές της 

νεοελληνική λογοτεχνίας: στον «Παππά Νάρκισσο» (1886) του Βικέλα, τον «Θάνατο  

παλληκαριού» (1891) του Παλαμά και το «Εις την οδόν των Φιλελλήνων» (1963). Οι 

τρεις αυτές νεοελληνικές περιπτώσεις δείχνουν με αρκετή ενάργεια ότι τα επανερχόμενα 

μοτίβα μπορεί να φαίνονται όμοια αλλά δεν είναι. Ανήκουν σε διακριτούς κειμενικούς-

γραμματολογικούς κόσμους, που υπαγορεύουν διαφορετικές κάθε φορά αναγνώσεις, οι 

οποίες, με τη σειρά τους, ανοίγουν νέους δρόμους προς ποικίλες δυνατότητες 

νοηματοδότησης, πέρα από το «μυστήριο» του ελληνικού φωτός. Ο ήλιος του θανάτου 

απαντά και στα τρία νεοελληνικά κείμενα, ο χώρος όμως που φωτίζει είναι διαφορετικός. 

Ο ήλιος του Βικέλα αποκαλύπτει την εμπειρία μιας κοινωνίας (και μιας γραφής) που 

αλλάζει επιφυλακτικά στο φως ενός ανατέλλοντος ρεαλισμού. Λίγα μόνο χρόνια 

αργότερα, ο Παλαμάς ουσιαστικά αναψηλαφεί τη ρομαντική υπόθεση, 1  καθώς 

προβάλλει στην αναπαραστατική αγροτική ηθογραφία το υποβλητικό, αρχετυπικό φως 

                                                 
1 Tην (ουσιαστικά ρομαντικής αναφοράς) ειδυλλιακή διάσταση του διηγήματος επισημαίνει ο Μ. Vitti 
(Ιδεολογική λειτουργία της ελληνικής ηθογραφίας. Αθήνα, Κέδρος, ³1991, σ. 91), εντάσσοντάς το έτσι (μαζί 
με τον Πατούχα του Κονδυλάκη) σε ένα ρεύμα που, εν μέσω της ρεαλιστικής εξέλιξης, συνεχίζει την 
αναπαραγωγή παλαιότερων μορφών. Ωστόσο η έμφαση εδώ είναι προφανώς στην «διάθεση θαυμασμού 
της λεβεντιάς, εξύμνησης της αγροτικής ζωής» πέρα από κάθε έννοια κοινωνικής συνειδητοποίησης, και 
όχι στη σχέση με τον αισθητισμό. Για την επιβίωση του ρομαντισμού στη γενιά του Παλαμά βλ. Π. 
Μουλλάς, «Γύρω στα 1880: οι όροι της αλλαγής», στο Ρήξεις και συνέχειες. Μελέτες για τον 19ο αιώνα. 
Αθήνα, Σοκόλης, 1993, σ. 85. 
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μιας fin de siècle αισθητικής. Τέλος, ο Εμπειρίκος (ο οποίος, σημειωτέον, ως 

εκπρόσωπος της γενιάς του 30, είναι ο μόνος από τους τρεις συγγραφείς  που  θέτει ρητά 

θέμα «ελληνικότητας») φωτίζει τα ρομαντικά στερεότυπα στον ανατρεπτικό ήλιο της 

υπερρεαλιστικής επανάστασης και τα μεταμορφώνει, διεκδικώντας έτσι παράδοξα, μέσω 

της ρήξης, την υπόγεια συνέχεια της λογοτεχνίας παράλληλα με την ενότητα της 

ανθρωπότητας. 

 

18. «Ο θάνατος και η κόρη στο Αμάρτημα της μητρός μου του Γ. Μ. Βιζυηνού» (περ. 

Κονδυλοφόρος 8 (2009) 163-187) 

 Η εργασία αυτή είναι η πρώτη μιας σειράς δοκιμίων (βλ και Α. 4. και Α. 5) που 

θα αποτελέσουν κεφάλαια ενός βιβλίου για τον Βιζυηνό με επίκεντρο το θέμα του 

θανάτου και τις πολλαπλές όψεις του σε σχέση με το ευρωπαϊκό διακείμενο του 

Βιζυηνού. Η μελέτη επικεντρώνεται στις αναπαραστάσεις του θανάτου. Το πρώτο αυτό 

διήγημα του Βιζυηνού έχει επανειλημμένα αποτελέσει αντικείμενο αναλυτικής εξέτασης 

από ποικίλες απόψεις και κυρίως από ψυχαναλυτική σκοπιά. Κατά κανόνα, οι κριτικές 

αυτές προσεγγίσεις επιλέγουν ως επίκεντρο τη μορφή της μητέρας, την τραυματική της 

καθήλωση, τη σχέση της με τον αφηγητή και τη διαπλοκή των λόγων  τους με τις 

ανάλογες συνέπειες στην αφήγηση και στην ιστορία. Αυτό όμως που, μολονότι 

καταλαμβάνει περίοπτη θέση στην αφήγηση (και στην ιστορία), δεν έχει μέχρι τώρα 

ιδιαίτερα μελετηθεί είναι η μορφή της κόρης και η αντίστοιχη ρητορική του θανάτου που 

τη συγκροτεί. Για την ακρίβεια: των δύο θανάτων, της κόρης-βρέφους, της πρώτης 

Αννιώς του «αμαρτήματος», και του μικρού κοριτσιού, της δεύτερης Αννιώς, που 

γεννήθηκε στη θέση της νεκρής, «για να μην ποφαίνεται πως μας λείπει κανείς από το 

σπίτι».  

 Το πώς ακριβώς πεθαίνουν στο κείμενο τα παιδιά αυτά, ποιος εκφέρει τον λόγο 

του θανάτου τους και σε ποιο λογοτεχνικό ιδίωμα, με ποιους γραμματολογικούς-

διακειμενικούς και αφηγηματολογικούς όρους διατυπώνεται το ανείπωτο μαζί με όλες τις 

κοινωνικές- ανθρωπολογικές του συνάφειες, αποτελεί θέμα για διερεύνηση. Η εξέταση 

«διαβάζει» τον θάνατο της δεύτερης Αννιώς ως ρομαντικό και τον συνδέει με ανάλογης 

ρητορικής παιδικούς θανάτους που εμφιλοχωρούν στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία της 

εποχής. Στη συνέχεια εξετάζει τον δεύτερο (στην αφήγηση) θάνατο της πρώτης Αννιώς 
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και υπογραμμίζει τα ρεαλιστικά χαρακτηριστικά του. Οι δύο θάνατοι συνάπτονται με την 

αφηγηματική τεχνική του διηγήματος, τη λειτουργία των χαρακτήρων και τη 

γραμματολογική ταυτότητα του κειμένου. Ταυτόχρονα συνδέονται με το αυξημένο 

ενδιαφέρον της εποχής τόσο για την παιδικότητα όσο και για τον θάνατο ως αντικείμενα 

αναπαράστασης. Είναι αυτονόητο ότι η μορφή της μητέρας παραμένει και στην 

περίπτωση αυτή εξίσου  καθοριστική όπως και στις άλλου τύπου αναλύσεις (στον ίδιο 

βαθμό που και ο πειρασμός της ψυχανάλυσης ελλοχεύει μόνιμα)· μόνο που εδώ η 

μετατόπιση της έμφασης προβάλλει τη λειτουργία της μητρικής μορφής σε διαφορετικά 

επίπεδα του κειμένου και την εντάσσει στην παράδοση των ευνουχιστικών, δολοφονικών 

μητρικών μορφών της λογοτεχνίας. 

 

19. «Μαίη. Το είδωλο του κειμένου» (περίληψη ευρύτερης μελέτης, ανακοίνωση στο 

επιστημονικό συμπόσιο «Με τη σφραγίδα του καλλιτέχνη. 100 χρόνια από τη γέννηση 

του Στρατή Τσίρκα» της Εταιρείας Σπουδών της Σχολής Μωραΐτη σε συνεργασία 

με την Εταιρεία Θεατρικής Ανάπτυξης Λεμεσού, 7-8 Οκτωβρίου 2011). Το πλήρες 

κείμενο έχει κατατεθεί για δημοσίευση στα πρακτικά του συμποσίου, βλ. σχετική 

βεβαίωση. 

Η ανακοίνωση αναφέρεται στο μυθιστόρημα της Τζόυ Κουλεντιανού Μαίη, που αποτελεί 

ένα είδος «απάντησης» στη Λέσχη του Τσίρκα. Η Μαίη αποτελεί αναγραμματισμένο 

απείκασμα της Έμμης και αναπαράγει πολλές από τις εμπειρίες της προγενέστερης 

ηρωίδας. Στόχος του κειμένου της Κουλεντιανού είναι να συζητήσει και να αναθεωρήσει 

τις αξιακές προτεραιότητες της Λέσχης και της Τριλογίας γενικότερα, αναβαθμίζοντας 

τον έρωτα σε σχέση με την πολιτική. Το μελέτημα παρακολουθεί την ηρωίδα να διαβάζει 

κριτικά ένα βιβλίο που μοιάζει με τη Λέσχη, και ερμηνεύει τις αντιδράσεις της από τη 

σκοπιά του δομισμού, της θεωρίας της πρόσληψης και της αποδόμησης. Στο ίδιο πνεύμα 

ερμηνεύεται και το βιβλίο της Κουλεντιανού ως «ανατρεπτικό» επεισόδιο στην 

αναγνωστική ιστορία της Τριλογίας. 

 

20. «Βιζυηνός και Goethe: συνάντηση μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως» (περίληψη 

ευρύτερης μελέτης με τον ίδιο τίτλο, ανακοίνωση στην ΙΓ΄ Διεθνή Επιστημονική 

Συνάντηση αφιερωμένη στη μνήμη του  Παν. Μουλλά του Τομέα ΜΝΕΣ του 
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Τμήματος Φιλολογίας του Α. Π. Θ., 3-6. 11. 2011). Το πλήρες κείμενο αποτέλεσε 

αυτόνομη δημοσίευση, βλ.  Α.4. 

 

21.Γ. Μ. Βιζυηνού «Το μόνον της ζωής του ταξείδιον»: δρόμοι των κειμένων και 
μεταφορές του θανάτου» ( περ. Σύγκριση –Comparaison  23 ( 2 0 1 2 ) 69-79 ) 
 
Η εργασία αυτή αποτελείται από δύο ενότητες: η πρώτη εξετάζει τη σχέση του 
διηγήματος του Βιζυηνού με το αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα Anton Reiser (1785-1790) 
του γερμανού λογοτέχνη, παιδαγωγού και ψυχολόγου του όψιμου Διαφωτισμού Karl 
Philipp Moritz (1756-1793). Η δεύτερη εξετάζει το θέμα των μεταφορών του θανάτου 
και τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζουν τόσο στην προώθηση της πλοκής του 
διηγήματος όσο και στην παραγωγή του νοήματος γενικότερα. Η σύνδεση των δύο 
μερών πραγματοποιείται μέσω της παιδικής αντίληψης της μεταφοράς, η οποία 
εμφανίζεται κοινή και στα δύο κείμενα: και οι δύο ανήλικοι ήρωες εμφανίζονται να 
προσλαμβάνουν τις μεταφορές κυριολεκτικά. 
 Στο πρώτο μέρος της εργασίας εντοπίζονται τα κοινά θεματικά στοιχεία του ελληνικού 
και του γερμανικού κειμένου και εντάσσονται στο πλαίσιο του ανερχόμενου 
ενδιαφέροντος του δέκατου ένατου αιώνα για την παιδική ηλικία. Στη συνέχεια (με κύρια 
αφετηρία την έκφραση «ο παππούς παλεύει με τον άγγελο») εξετάζεται το θέμα της 
παιδικής αντίληψης της μεταφοράς με αναφορές στη νεότερη γλωσσολογία αλλά και την 
αναπτυξιακή ψυχολογία. Στο ίδιο πλαίσιο γίνεται αναφορά στις μεταφορές του θανάτου 
και στη σχέση των παιδιών με τον θάνατο. Στην παραπάνω βάση διαμορφώνεται μια 
απόπειρα ανάγνωσης του «Ταξειδίου» ως αφηγήματος της (προβεβλημένα γλωσσικής) 
μετάβασης από τον παιδικό χώρο της φαντασίας και των ενορμήσεων  στην έλλογη, 
συμβολική τάξη των  ενηλίκων και, κατ’ επέκταση, από την άναρχη, κοινωνικά 
δυσλειτουργική φαντασίωση στην (κοινωνικά αποδεκτή) λογοτεχνική παραγωγή. Το 
μελέτημα αυτό θα αποτελέσει το τέταρτο κεφάλαιο μονογραφίας για τον Βιζυηνό.  
 

 

22. «Οι μπότες, το ξυράφι και ο νεαρός Άγγλος: σημειώσεις στο διακείμενο του 
Πίθηκου Ξουθ». Ανακοίνωση στο  Επιστημονικό Συνέδριο Λογοτεχνικές Διαδρομές: 
Ιστορία - Θεωρία – Κριτική, αφιερωμένο στη μνήμη του Βαγγέλη Αθανασόπουλου 
Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου – Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013. Το πλήρες κείμενο έχει 
κατατεθεί για δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου. 
 
Θέμα της ανακοίνωσης αποτελεί η διακειμενική σχέση του Πίθηκου Ξουθ του Ιάκωβου 
Πιτσιπιού με το διήγημα του E. T. A. Hoffmann “Nachricht von einem gebildeten jungen 
Mann” [«Είδηση από έναν καλλιεργημένο νεαρό άντρα»] και (κατά δεύτερο λόγο) με το 
διήγημα του W. Hauff “Der junge Englӓnder oder der Affe als Mensch” [«Ο νεαρός 
Άγγλος ή ο πίθηκος ως άνθρωπος»]. Στόχος της εξέτασης είναι η ένταξη του ελληνικού 
μυθιστορήματος σε ένα διεθνές (και διαχρονικό) πλέγμα κειμένων (“simian narratives”) 
που εστιάζουν στο θέμα άνθρωπος –πίθηκος, θέμα που γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλές κατά 
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τον δέκατο ένατο αιώνα με την εμφάνιση των προδαρβινικών και δαρβινικών θεωριών, 
την κρίση ταυτότητας του δυτικού υποκειμένου αλλά και την ανακάλυψη του 
ασυνείδητου. Η σχετική βιβλιογραφία έχει εντοπίσει το διήγημα του Hoffmann (όχι όμως 
και του Hauff) ως συναφές με τον Πίθηκο Ξουθ, ωστόσο τα κοινά μοτίβα των κειμένων 
έχουν παραμείνει ασχολίαστα. Έτσι η εργασία επικεντρώνεται σε τρία βασικά μοτίβα, 
επανερχόμενα και στη διεθνή «πιθηκογραφία»: τα υποδήματα, το ξυράφι και την Αγγλία. 
Το κάθε θέμα αντιμετωπίζεται στην ιστορική-ανθρωπολογική και γραμματειακή του 
διάσταση, έτσι ώστε να προβληθεί η ευρύτερη κειμενική και πολιτισμική πλαισίωση του 
ελληνικού μυθιστορήματος και, τέλος, να αιτιολογηθεί ο συσχετισμός του Ξουθ με 
συγκεκριμένους λειτουργικούς τύπους λογοτεχνικών πιθήκων που έχει εντοπίσει η 
κριτική. 
 
 
23. « Και τον βοριά τον δροσερό τον πήραν τα καράβια… Το λογικό, το άλογο και το 
δημοτικό τραγούδι στον Διάλογο Σεφέρη-Τσάτσου». Ανακοίνωση στο Τριακοστό 
Τρίτο Συμπόσιο Ποίησης Ποίηση  και  Αλογία, Πάτρα 5− 7 Ιουλίου 2013. Το 
πλήρες κείμενο έχει κατατεθεί για δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου.  
 
Πυρήνας του διαλόγου ανάμεσα στον Σεφέρη και τον Τσάτσο σχετικά με την ποίηση 
υπήρξε η παρουσία του μη λογικού στοιχείου στο ποιητικό κείμενο. Ενδιαφέρον είναι ότι 
το στοιχείο αυτό δεν αναζητείται, καταρχήν τουλάχιστον, στην υπερρεαλιστική ποίηση, 
όπου θα ήταν αναμενόμενο, αλλά στην παραδοσιακή δημοτική ποίηση, ένα μοιρολόι και 
ένα ερωτικό τραγούδι. Οι συνομιλητές, ενώ υποτίθεται ότι συζητούν, στην ουσία 
πραγματοποιούν παράλληλους μονολόγους, γιατί εκκινούν από διαφορετικές θέσεις και 
ασύμβατες προϋποθέσεις: ο ένας, ο Τσάτσος, επιχειρηματολογεί με βάση την καντιανή 
φιλοσοφία, ενώ ο άλλος, ο Σεφέρης, με βάση κυρίως τις αρχές της Νέας Κριτικής. 
Επιπλέον, φαίνεται ότι αποδίδουν ο καθένας διαφορετικό περιεχόμενο στην αντίθεση 
έλλογο-άλογο. Η ανακοίνωση επιχειρεί να δείξει ότι, αν εφαρμόζονταν οι αρχές της 
σύγχρονης γλωσσολογίας και της σημειολογίας, θα μπορούσε να εξηγηθεί 
ικανοποιητικότερα το χάσμα των ασύμπτωτων απόψεων ανάμεσα στους συνομιλητές. 
 
24. «Συνδυάζοντας εντυπώσεις και μέρες: Καβαφικές αναφορές στις Ακυβέρνητες 

Πολιτείες», υπό δημοσίευση στο περ. Σύγχρονα Θέματα, σε αφιέρωμα για τον Καβάφη 

και τον Τσίρκα. 

Το άρθρο επιχειρεί να ανιχνεύσει την παρουσία του Καβάφη στην Τριλογία του Στρατή 

Τσίρκα, σε επίπεδο αυτολεξεί παραθεμάτων, πλαγιαρισμών (αδήλωτων παραθεμάτων) 

αλλά και υπαινιγμών. Η εξέταση αντλεί τα θεωρητικά της εργαλεία κυρίως από τις 

θεωρίες της διακειμενικότητας και της πρόσληψης,  αλλά και από αναγνωστικές θεωρίες. 
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Παρακολουθείται μια εμφανής εξέλιξη από το πρώτο βιβλίο, τη Λέσχη, μέχρι το 

τελευταίο, στη Νυχτερίδα. Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται τόσο με τον τύπο της αναφοράς όσο 

και με την κατηγορία των καβαφικών ποιημάτων που επιλέγονται αλλά με τον 

πλασματικό χαρακτήρα που λειτουργεί ως φορέας του καβαφικού λόγου. Στη Λέσχη 

δηλαδή επιλέγονται κυρίως ηδονικά και φιλοσοφικά ποιήματα, και απουσιάζει σχεδόν η 

κατηγορία που κατ’ εξοχήν απασχόλησε τον Τσίρκα ως ερευνητή, τα ιστορικά ποιήματα. 

Επιπλέον, οι καβαφικού στίχοι εκφέρονται από τον πρωταγωνιστή, τον Μάνο Σιμωνίδη, 

ο οποίος στη αρχή της Τριλογίας βρίσκεται απομονωμένος από τους συντρόφους του και 

πολιτικά μάλλον αδρανής. Στην Αριάγνη ο Καβάφης ανατίθεται κυρίως στον αισθητή 

Ρούμπυ Ριτσαρντς, ενώ ο Μάνος, ο οποίος σταδιακά επανέρχεται στην ενεργό δράση, 

τον χρησιμοποιεί βασικά για να διαπιστώσει την απόσταση που τον χωρίζει από την 

αστική κουλτούρα. Στη Νυχτερίδα, όπου ο Μάνος είναι ολόψυχα δοσμένος στον αγώνα, 

ο ρόλος του «καβαφιστή» μετατίθεται στον εσωστρεφή, νοσταλγικό Παράσχο, και 

κυριαρχεί πια ο ανεξάρτητος υπαινιγμός σε βάρος του κατά λέξη παραθέματος. Φαίνεται 

λοιπόν ότι η παρουσία του Αλεξανδρινού αποτελεί έναν ακόμα δείκτη για την ιδεολογική 

αναδίπλωση που έχει επισημάνει η νεότερη έρευνα στο μυθιστόρημα του Τσίρκα, 

αναδίπλωση που ερμηνεύεται στη (λογοτεχνική και πολιτική) επίθεση που δέχτηκε ο 

συγγραφέας από μια μερίδα της αριστεράς. 

Γ. Διαλέξεις κ. ά. 

1. «Εσωτερική ποιητική στο έργο του Ντίνου Χριστιανόπουλου» (Διάλεξη στο 

Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο στις 5. 5. 97. Δημοσιεύτηκε στο περ. Εντευκτήριο  

41/  2 (1997) 43-56. Αναδημοσιεύτηκε στον τόμο Για τον Χριστιανόπουλο. Κριτικά 

κείμενα για την ποίησή του (επιμ. Δ. Κόκορης). Λευκωσία, Αιγαίον, 2003, σσ. 294-

321). 

Θέμα της διάλεξης είναι ο εντοπισμός και σχολιασμός ποιητολογικών αναφορών στο 

ποιητικό και δοκιμιακό έργο του Ντίνου Χριστιανόπουλου και η παρακολούθηση της 

εξέλιξης τους από τη μυθική μέθοδο της Εποχής των Ισχνών Αγελάδων μέχρι τον 

"απόλυτο" ρεαλισμό της ταύτισης του λόγου με το σώμα στη μεταγενέστερη γραφή του. 

Στη διάρκεια της περιδιάβασης αυτής θίγονται θέματα σχετικά με την προέλευση και τη 

λειτουργία της γραφής, τις ερμηνευτικές μεθόδους της λογοτεχνίας (π.χ. βιογραφική και 

ψυχαναλυτική μέθοδος), την έννοια της "έμπνευσης", την άμεση σχέση ανάμεσα στο 
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"βίωμα" και την ("ειλικρινή") ποιητική του "εξωτερίκευση", τις μεταμορφώσεις του 

ποιητικού υποκειμένου, τις "επιδράσεις" και τις επιπτώσεις τους. Αυτό που προκύπτει 

δεν είναι, βέβαια, η συγκρότηση μιας συστηματικής ποιητικής του Χριστιανόπουλου 

αλλά μια σειρά νέων ερωτημάτων που σχετίζονται τόσο με τη θέση του ποιητή στη 

νεοελληνική ποιητική και κριτική παράδοση όσο και με γενικότερα ποιητολογικά θέματα 

(όπως η έννοια του ρεαλισμού στην ποίηση). 
 
2. «Εξ ευτελούς πτιλώματος στρουθίων· η ταπεινή τέχνη του Γιώργου 

Κιτσόπουλου» (διάλεξη στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο στις 25. 10.99. 

Δημοσιεύτηκε στο περ. Φιλόλογος 120 (2005) 261-176.) 

 

Επίκεντρο της εξέτασης αποτελεί ένα από τα τελευταία πεζά του Γ. Κιτσόπουλου, το 

διήγημα "Εξ ευτελούς πτιλώματος στρουθίων". Θέμα- κλειδί του κειμένου είναι η 

"συνάντηση" του αφηγητή με ένα πρόσωπο της σύγχρονης επικαιρότητας, τη Ραΐσα 

Γκορμπατσόβα, σε ένα τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων. Από το σημείο αυτό ξεκινά μια 

αγωνιώδης αναζήτηση της Ραΐσα στην τηλεόραση, στα όνειρα, σε ταξιδιωτικές 

αναμνήσεις, πραγματικές και φανταστικές, σε βιβλία, σε λογοτεχνικά   συνέδρια, σε 

σπαράγματα καθημερινών διαλόγων. Η εξέταση παρακολουθεί τη διαπλοκή των 

διαφορετικών εκδοχών λόγου που απαρτίζουν το κείμενο και διαπιστώνει την (κατά ένα 

μεγάλο μέρος) "ευτελή" τους προέλευση: τηλεοπτικές ειδήσεις, αμερικάνικα μπεστ 

σέλερ, γαλλικά τραγούδια και διαφημίσεις συνυπάρχουν με αναφορές στον 

Παπαδιαμάντη, τον Σαρτρ και τον Πόε. Παράλληλα η εξέταση ανιχνεύει τις χρονικές 

δομές της αφήγησης, όπως αυτές στοιχίζονται με τις (φανταστικές) μετακινήσεις του 

αφηγητή στον χώρο. Επιπλέον, συζητά δειγματοληπτικά το διακειμενικό φαινόμενο σε 

άλλα γραπτά του Κιτσόπουλου. 

 

3. «Μεγάλωσε η σερμαγιά του πάθους. Η οικονομική μεταφορά   στην   ποίηση   του   

Ντίνου Χριστιανόπουλου» (ομιλία σε εκδήλωση του περ. Φιλόλογος  

προγραμματισμένη για τις 12. 5. 03. Δημοσιεύτηκε στο περ. Φιλόλογος 113 (2003) 486-

492). 

Είναι εντυπωσιακό πόσο συχνά απαντούν στην ποίηση του Χριστιανόπουλου έννοιες 
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που συνδέονται με την οικονομική συναλλαγή, τόσο σε κυριολεκτικό όσο και σε 

μεταφορικό επίπεδο. Αυτό το τελευταίο μάλιστα είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο, 

δεδομένου ότι η ποίηση αυτή, κατά κανόνα, αποφεύγει τη μεταφορά. Η οικονομική 

μεταφορά είναι η μόνη που επανέρχεται τόσο επίμονα και με τόση έμφαση. Η σύντομη 

εισήγηση εξετάζει τα πιθανά αίτια αλλά και τη λειτουργία του φαινομένου αυτού 

ανατρέχοντας στη θεματική πραγματολογία των κειμένων αλλά και στους δρόμους της 

ποιητικής. Η προέλευση της μεταφοράς ανιχνεύεται στις ρεαλιστικές αναφορές της 

ερωτικής συναλλαγής και παρακολουθείται στην προβολή της σε κάθε τύπου ανθρώπινες 

σχέσεις. Η ποιητική της λειτουργία συνδέεται κυρίως με την ειρωνεία, που παράγεται 

από τη συμπαράθεση "ασύμβατων" (σύμφωνα πάντα με την "τρεχάμενη ηθική") εκδοχών 

λόγου, που υπονομεύουν η μια την άλλη. Ωστόσο, αυτή η εκ πρώτης όψεως κυνική 

ισοπέδωση εμπορικής δοσοληψίας και αισθημάτων αποδεικνύεται η πιο αποτελεσματική 

καταγγελία της αλλοτρίωσης. 

 
4. Βιβλιοπαρουσίαση (16. 03. 2009): Γ. Χατζηστεργίου, Σου έχει μείνει καθόλου 

περιουσία; Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2009 

http://www.alexandria-publ.gr/new/book.php?id=504 

 
 
5. «Ντίνου Χριστιανόπουλου έπαινος», ομιλία που εκφωνήθηκε κατά την αναγόρευση 

του ποιητή σε επίτιμο διδάκτορα του Α. Π. Θ. την 01. 06. 2011, δημοσιεύτηκε στο περ. 

Εντευκτήριο 24. 95 (2011) 25-32, (αφιέρωμα στον Ντίνο Χριστιανόπουλο). Η πλήρης 

μορφή του κειμένου θα δημοσιευτεί ως βιβλίο μαζί με τις υπόλοιπες ομιλίες της τελετής 

από τις εκδόσεις Ιανός, βλ. σχετική βεβαίωση. 

 Στον παραπάνω έπαινο του ποιητή επιχειρείται μια αδρή περιδιάβαση στο 

ποιητικό κυρίως έργο του Χριστιανόπουλου και ανιχνεύεται το στίγμα της παρουσίας 

του στο νεοελληνικό λογοτεχνικό πεδίο. Μετά από μια σύντομη εισαγωγή για την 

υποδοχή της πρώτης συλλογής του από τον Μανόλη Αναγνωστάκη, παρουσιάζονται οι 

βασικοί τομείς των ενδιαφερόντων του προβάλλεται σημασία της Εποχής των ισχνών 

αγελάδων (1950) ως σταθμού στη μεταπολεμική ποίηση, εφόσον συγκεντρώνει και 

συγχωνεύει ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής γραμματειακής παράδοσης. Η Εποχή 

συνοψίζει τους βασικούς τρόπους της νεοελληνικής ποίησης και τους αναπτύσσει 

http://www.alexandria-publ.gr/new/book.php?id=504
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αναστοχαστικά μέχρι τα έσχατα όριά τους. Tαυτόχρονα διαλέγεται με τον ευρωπαϊκό 

μοντερνισμό του Eliot και ακόμα με τη μποντλερική παράδοση, που εισάγεται ήδη στην 

Eποχή και στη συνέχεια συνδέει όλο και πιο στενά τον Χριστιανόπουλο με τη θεματική 

της πόλης και του ποιητή – διαβάτη (flâneur) 

 Εξάλλου, η Εποχή εισάγει κάποια βασικά θέματα που θα επεξεργαστεί ο ποιητής 

στους τελείως διαφορετικούς δρόμους που θα ακολουθήσει η γραφή του τα επόμενα 

χρόνια. Κατά την εξέταση τονίζεται, πέρα από την ερωτική θεματολογία αλλά και μέσω 

αυτής, ο κοινωνικός χαρακτήρας της ποίησης αυτής, όπως έχει αναδειχθεί από την 

πρόσφατη κριτική: Από το βήμα του έρωτα ο Χριστιανόπουλος καταγράφει, χωρίς καμιά 

ιδεολογική προσήλωση,  το ζοφερό κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι ενός κόσμου σε 

κρίση, μιας μετεμφυλιακής Ελλάδας που αλλάζει διαρκώς πρόσωπα. Σημειώνεται τέλος 

η εντυπωσιακή κοινωνική διείσδυση του έργου του (ιδίως στις νεαρές ηλικίες) και η 

αειθαλής επικαιρότητά του. 

 
6. «Ντίνου Χριστιανόπουλου προσωπογραφία», ομιλία στο πλαίσιο της σειράς 

εκδηλώσεων «Αυτοπροσωπογραφίες» της Επιτροπής Πολιτιστικής Πολιτικής του Α. 

Π. Θ. (02. 11. 2011). 

http://www.lifo.gr/team/thessaloniki/27334 

 
7. «Παιδικά όνειρα στον Παπαδιαμάντη. <Τα δαιμόνια στο ρέμα> και <Ύπό την 

βασιλικήν δρυν>», ομιλία σε εκδήλωση της Θεολογικής Σχολή Α. Π. Θ. με θέμα 

«Παιδί και παιδεία στον Παπαδιαμάντη» (12. 12. 2011). Δημοσιεύτηκε στο περ. Η 

Παρέμβαση, 161-162 (2012) 12-20 

 

Πρόκειται για την εξέταση δύο διηγημάτων του Παπαδιαμάντη, δημοσιευμένων την ίδια 

περίπου περίοδο, στα οποία πρωταγωνιστούν ονειρευόμενα παιδιά, εξέταση που έχει ως 

στόχο την ανάδειξη των νεοτερικών στοιχείων του συγγραφέα. Σημειώνεται ότι η πλοκή 

και των δύο κειμένων έχει ως αφετηρία την (κατά Propp) άρση μιας απαγόρευσης και 

επίσης ότι η ονειρική λειτουργία αποτελεί και στις δύο περιπτώσεις όχημα υπέρβασης  

των συμβατικών κοινωνικών κατηγοριών από δύο παιδιά που  βρίσκονται στο «αλαφροΐ-

σκιωτο κατώφλι της εφηβείας. Στο πρώτο διήγημα παρακολουθείται ο δεκάχρονος 

κεντρικός χαρακτήρας από τη στιγμή που παρακούει την εντολή του ιερέα πατέρα του 

http://www.lifo.gr/team/thessaloniki/27334
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και φεύγει από τη λειτουργία για να παίξει με τα άλλα παιδιά στο βουνό. Χάνει όμως τον 

δρόμο του και ταλαιπωρείται πολλές ώρες ολομόναχος, ενώ η περιπλάνηση αυτή 

ταυτίζεται ευθέως στο κείμενο με τη συμβολική απώλεια της ευθείας οδού στη ζωή. Τότε 

το όραμα μιας σεβάσμιας μορφής έρχεται να τον νουθετήσει και να του υποδείξει την 

επιστροφή στον λόγο του Πατέρα. Η αδυναμία του παιδιού να εξηγήσει στους μεγάλους 

τι ακριβώς του συνέβη και η έλλειψη κατανόησης εκ μέρους τους αναδεικνύει το όνειρο 

ως δίαυλο επικοινωνίας με μια διάσταση απρόσιτη στην αλλοτριωμένη καθημερινότητα. 

Ανάλογα λειτουργεί το όνειρο και στο «Υπό την βασιλική δρυν», μόνο που εδώ τα 

νεοτερικά, ψυχαναλυτικά χαρακτηριστικά είναι πιο προβεβλημένα. Ο νεαρός 

πρωταγωνιστής, και πάλι μετά από απόδραση, ονειρεύεται το δέντρο με το οποίο είναι 

ερωτευμένος να μεταμορφώνεται σε γυναίκα, σε μυθική αμαδρυάδα. Η νύμφη 

προφητεύει ότι όποιος την κόψει θα πάθει κακό. Η πραγματοποίηση της προειδοποίησης 

μερικά χρόνια αργότερα επιφέρει τη διαπλοκή της μυθολογικής άγνοιας του ανήλικου 

αφηγητή με την όψιμη γνώση του ίδιου ως ενήλικου. Έτσι το όνειρο αναδεικνύεται και 

εδώ ως εργαλείο υπονόμευσης τόσο της συμβατικής αφήγησης όσο και της θετικιστικής 

γνώσης.  

 
8. «Το όνειρο στη νεοελληνική ποίηση», μάθημα στην Ανώτερη Δραματική Σχολή 

«Ανδρέας Βουτσινάς» (19. 12. 2011) 

 
9. "Ποιητικό Ανθολόγιο" της  εφημερίδας Αυγής τον Αύγουστο 2009 και τον 

Σεπτέμβριο 2011. 

  
 10. «Η εικόνα της Θεσσαλονίκης στον Ντίνο Χριστιανόπουλο», μάθημα στο Ανοιχτό 

Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, 30. 01. 2012 

 
11. «Ντίνου Χριστιανόπουλου προσωπογραφία ΙΙ» , ομιλία στο πλαίσιο της 

εκδήλωσης του «Φιλόλογου» Ντίνος Χριστιανόπουλος: Τιμή στον Ποιητή , 13. 02. 12 

 
12. Συμμετοχή στην επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου «100+1 ΧΡΟΝΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ  E. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ,  15-18 Μαρτίου 2012» στην 
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Κωνσταντινούπολη και συνεργασία με τη μαθητική ομάδα της Γερμανικής Σχολής 

Αθηνών. Στο πλαίσιο αυτό επανέλαβα την υπ’ αριθ. 7 διάλεξη. 

. 
10. Συμμετοχή στην κριτική επιτροπή του διαγωνισμού ποίησης του Συλλόγου 
Αποφοίτων των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη, Φεβρουάριος – Μάρτιος 2012. 
 

Δ. Εθνολογικά - εκδόσεις Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου 
Μακεδονίας-Θράκης  
 
1. «Ο ζωγράφος Σωτήρης Ζήσης. Μια πρώτη προσέγγιση» 
(περ. Ο  Πολίτης  67-68 (1984) 46-51) 

 
Στο άρθρο αυτό επιχειρούνται η κατάρτιση μιας θεματικής 

τυπολογίας και ο εντοπισμός των κύριων τεχνοτροπικών 

χαρακτηριστικών του έργου του    λαϊκού ζωγράφου της Θεσσαλονίκης Σωτήρη Ζήση. 

Επίσης εξετάζονται πρωτοβάθμια η έννοια της "λαϊκότητας" στην τέχνη και το ζήτημα 

κατά πόσον ο Ζήσης μπορεί να θεωρηθεί "λαϊκός" ή "ναΐφ" καλλιτέχνης. Η εργασία 

βασίζεται, κατά κύριο λόγο, σε προφορικές συνεντεύξεις με τον ζωγράφο και προβάλλει 

συνειδητά αυτή την προφορικότητα: Ο λόγος του Ζήση αξιοποιείται ως τεχνοκριτικό 

αυτοσχόλιο αλλά και γενικότερα ως προφορική ιστορία. 

2. Το  αστικό  ελληνικό  σπίτι  της  Θεσσαλονίκης  1880-1912. 
Θεσσαλονίκη ,  ΛΕΜΜΘ 1985· οδηγός έκθεσης (σύνταξη του εισαγωγικού 
ιστορικού κειμένου "Θεσσαλονίκη 1880-1912", σε συνεργασία με την Αλεξάνδρα 
Μπακαλάκη, και συμμετοχή στην αρχειακή έρευνα). 

3. Φιλολογική επιμέλεια και επεξεργασία των κειμένων του λευκώματος Μακεδονία-
Θράκη .  Ο  παραδοσιακός  πολιτισμός  μέσα  από  τις  συλλογές  του  
Λαογραφικού  και  Εθνολογικού  Μουσείου  Μακεδονίας-Θράκης .  
Θεσσαλονίκη, ΛΕΜΜΘ, 1992. 
 
 
Ε.  Μεταφράσεις- επιμέλειες 
 

1. Η.- D. Blume, Εισαγωγή  στο  αρχαίο  θέατρο .  Αθήνα, Μ.I.E.Τ., 1986 (τρίτη 
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έκδοση 1993), σσ. 243 (μετάφραση από τα Γερμανικά, που έχει κριθεί θετικά από τον 

Φάνη Κακριδή στο Βήμα της Κυριακής, 8. 2. 1987.) 

2. Συμμετοχή στη μεταφραστική ομάδα του συλλογικού τόμου Μ. 
Pechlivanos (επιμ.), Literaturwissenschaft. Eine Einführung , Στουτγκάρδη 
1994. Το βιβλίο πρόκειται να εκδοθεί από τις 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Έχει ήδη ολοκληρωθεί σε πρώτη μορφή η 
μετάφραση των ακόλουθων κειμένων: 
Η. Meyer, "Φορμαλισμός και στρουκτουραλισμός".  
Η. Meyer, "Το λογοτεχνικό γένος". 
 Ε. Torra, "Υφολογία". 
G. Rippl, "Θεωρία και ιστορία των σχέσεων των φύλων". 
S.  Raman, "Η  φυλετική    στροφή:   "φυλή", αποικιοκρατία, γραμματολογικές σπουδές". 
Α. Finck, "Το υποκείμενο της συγγραφής: θεωρία και ιστορία της αυτοβιογραφίας". 
U. Haselstein, "Ψυχανάλυση και γραμματολογικές σπουδές". 
Ε. Horn, "Υποκειμενικότητα και λυρισμός: το βίωμα και η ποίηση". 
Η.- W. Schmidt, "Διαπολιτισμική ερμηνευτική ή εθνογραφία της ανάγνωσης;" 
S. Schahadat, "Διακειμενικότητα: ανάγνωση- κείμενο- διακείμενο".  
S. Rieger, "Λειτουργία του συγγραφέα και βιβλιαγορά". 
 

3. Φιλολογική επιμέλεια των ακόλουθων εκδόσεων - μεταφράσεων: 
 

P. Garelli, Ασσυριολογία. Αθήνα, Καρδαμίτσα, 1995. 
Μ. S.   Ruiperez, J. L. Melena, Οι Μυκηναίοι Έλληνες. Αθήνα, Καρδαμίτσα,1996 
C. Meier, Η πολιτική τέχνη της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Αθήνα, Καρδαμίτσα, 1997. 
R. Perron, Ιστορία της ψυχανάλυσης. Αθήνα, Ζαχαρόπουλος, 1995. 
C. Mosse,   Η εργασία   στην  Ελλάδα   και   τη  Ρώμη.   Αθήνα, Ζαχαρόπουλος, χ.χ. 
Η. Caglar, Σχολική ψυχολογία. Αθήνα, Ζαχαρόπουλος, χ.χ. 
Μ. Δαράκη, Ο Διόνυσος και η θεά Γη. Αθήνα, Ζαχαρόπουλος, 1997. 
A.D. Trendall, Ερυθρόμορφα αγγεία της Νότιας Ιταλίας και Σικελίας. Αθήνα, Παπαδήμας, 
1996. 

 

 


	4. Ο σωσίας του νεκρού αδελφού. Διακειμενικές σημειώσεις στο "Ποίος ήτον ο φονεύς…" του Γ. Μ. Βιζυηνού. Θεσσαλονίκη, Νησίδες, 2011.
	 Στο «Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου» του Βιζυηνού ένας νέος δολοφονείται από παρανόηση, επειδή μοιάζει καταπληκτικά με κάποιον άλλο. Ο φόνος αναπαράγεται κατοπτρικά στο τέλος της ιστορίας, πάλι βασισμένος σε παρανόηση. Πριν από τον φόνο αυτόν, ανάλογοι φόνοι (ή κατ’ επίφαση φόνοι) διαπράττονται κατά συρροή σε άλλους τόπους, σε άλλα, ξενόγλωσσα κείμενα, σε συνδυασμό με ανάλογες παρεξηγήσεις, αντικαταστάσεις προσώπων, διχασμούς προσωπικοτήτων, κλεμμένες σκιές και χαμένα είδωλα.  Όλος αυτός ο φασματικός κόσμος των αναδιπλασιασμών -εκτόνωση του άγχους που προκαλεί η επέλαση του βιομηχανικού εφιάλτη αλλά και η ανακάλυψη του ασυνείδητου- συνυπάρχει στις περισσότερες περιπτώσεις με τον θάνατο. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι και τα έξι διηγήματα του Βιζυηνού είναι μελέτες θανάτου, με εστίαση κάθε φορά σε διαφορετική δεσπόζουσα. Το μελέτημα αυτό (που προορίζεται να αποτελέσει το τρίτο κεφάλαιο ευρύτερης μελέτης για τον Βιζυηνό) εκκινεί από το θέμα του σωσία στο διακειμενικό του πάντα πλαίσιο για να διερευνήσει μια ακόμη όψη του χάρτινου θανάτου και μια ακόμα διάσταση της γραμματολογικής ένταξης του συγγραφέα.
	5. J. W. Von Goethe - Γ. Μ. Βιζυηνός: μια συνάντηση μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως. Αθήνα, Δαίδαλος, 2012.
	 Το μελέτημα αποτελεί διευρυμένη και εμπλουτισμένη μορφή της ανακοίνωσης Β. 20 και εξετάζει τη σχέση της πρωταγωνίστριας του «Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως, της Μάσιγγας, με τη διάσημη ηρωίδα του Goethe, τη Μινιόν. Μελλοντικά θα αποτελέσει το δεύτερο κεφάλαιο ευρύτερης εργασίας για τον Βιζυηνό.
	 Στο τέλος του δέκατου όγδοου αιώνα, στο έργο Τα χρόνια της μαθητείας του Βίλχελμ Μάιστερ, o Goethe συνοψίζει εμβληματικά στο πρόσωπο της μικρής Μινιόν την περιθωριοποίηση της τέχνης στον χρησιμοθηρικό κόσμο των ανερχόμενων αστών. Περίπου ενενήντα χρόνια μετά, ο Βιζυηνός έρχεται να διαπιστώσει τον τελικό θρίαμβο της τάξης αυτής στο αποκορύφωμα της δεύτερης  βιομηχανικής επανάστασης και τις επιπτώσεις του θριάμβου αυτού στην ποίηση. Λυδία λίθος και εξιλαστήριο θύμα είναι και πάλι ένα νεαρό κορίτσι, η Μάσιγγα, μια εκσυγχρονισμένη εκδοχή της Μινιόν, οι ρεαλιστικές προδιαγραφές της οποίας δεν την προστατεύουν κατά κανέναν τρόπο από τη σκοτεινή μοίρα που την περιμένει. Το κείμενο προσεγγίζει τις διασυνδέσεις ανάμεσα στις δύο ηρωίδες μέσω της αναγωγής τους σε διαχρονικά πολιτισμικά-ανθρωπολογικά θέματα, που συνεχώς επανέρχονται μεταμορφωμένα παρακολουθώντας τις περιελίξεις της λογοτεχνίας και της ιστορίας. Πρόκειται για τα θέματα του θείου βρέφους ή σοφού παιδιού (puer senex), του ανδρόγυνου ή ερμαφρόδιτου και της ανήλικης μνηστής (Kindsbraut). Παράλληλα επιχειρείται η ανίχνευση των συνεπειών της θεματολογίας αυτής στη ρητορική του κειμένου.
	 Μέσω της σύγκρισης αυτής ανιχνεύεται μια πρόσθετη διάσταση στην ανάγνωση του κειμένου του Βιζυηνού, που προκύπτει από τη σχέση του με το κειμενικό παρελθόν και τη γραμματολογική του (εν πολλοίς αυθαίρετη) προβολή στα επερχόμενα της γραφής, του έρωτα και του θανάτου. Όπως η συνανάγνωση της Μάσιγγας με τις ανθισμένες παιδίσκες του Εμπειρίκου στον Μεγάλο Ανατολικό ή με τον θλιμμένο εφηβικό ανδρογυνισμό του Tadjio στον Θάνατο στη Βενετία του Τhomas Mann, με τον τρόπο μάλιστα που μεταφέρθηκε στην οθόνη από τον Visconti: ως συνάντηση του καλλιτέχνη με την απόλυτη ομορφιά και ταυτόχρονα με την απόλυτη ετερότητα μέσα του, συνάντηση που δεν έχει άλλη διέξοδο από τον θάνατο. Γιατί, ως διαλεκτικό ισοδύναμο του έρωτα, και ο θάνατος, παρόλο που δεν εμφανίζεται κυριολεκτικά σε αυτό το κείμενο του Βιζυηνού, είναι, ωστόσο, πανταχού παρών μέσω των πιο διαδεδομένων μεταφορών του: Του ταξιδιού και του χωρισμού, που δηλώνουν μια έξοδο από το εγώ και τα συμβατικά, οικεία του συμφραζόμενα, έξοδο εξίσου αναπόδραστη με την οριστική αποδημία.

