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Τιμητική Επιτροπή

Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας Αµµοχώστου κ.κ. Βασίλειος
Νίκος Χριστοδουλίδης, Υπουργός Εξωτερικών 
Γιάννης Καρούσος, Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
Χρίστος Ζαννέττου, ∆ήµαρχος Αγίας Νάπας 
Τάσος Χριστοφίδης, Πρύτανης Πανεπιστηµίου Κύπρου
Παντελής Σκλιάς, Πρύτανης Πανεπιστηµίου Νεάπολις Πάφου  
∆ηµήτρης Ζ Πιερίδης, Πρόεδρος Ιδρύµατος Πιερίδη 
∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος, Συγγραφέας- Ερευνητής 
Κίκης Κωνσταντίνου, Πρόεδρος Επιτροπής Πάρκου Γλυπτικής ∆ήµου Αγίας Νάπας

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Αδάµος Σεργίου, Φιλόλογος, ∆ιευθυντής Λυκείου
   
Μέλη: Παντελής Βουτουρής, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Κύπρου                    
 Γιώργος Γεωργής, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Νεάπολις Πάφου       
 Φώτος Κίκιλλος , ∆ηµοτικός Γραµµατέας ∆ήµου Αγίας Νάπας  

Γραμματεία

Φώτος Κίκιλλος, ∆ηµοτικός Γραµµατέας ∆ήµου Αγίας Νάπας  
Μαρία Κτωρίδου, Πρώτη Γραµµατειακή Λειτουργός ∆ήµου Αγίας Νάπας 
Μαρία Τοφινή Τσαντίλα, Πολιτιστικός Λειτουργός ∆ήµου Αγίας Νάπας 
Αντωνία Καλλικά, Λειτουργός Μουσείου
Στέλλα Κόνια, Λειτουργός Μουσείου
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Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2021

18:00 Προσέλευση - Εγγραφές
 Αίθουσα Κερύνεια ΙΙ

 Εναρκτήρια Τελετή Συνεδρίου

18:30 - 19:40   Χαιρετισµοί 
 • Χρίστος Ζαννέττου, ∆ήµαρχος Αγίας Νάπας 
 • Παντελής Σκλιάς, Πρύτανης Πανεπιστηµίου Νεάπολις Πάφου
 • Ιωάννης Παπαµελετίου, Πρέσβυς της Ελλάδος στην Κύπρο   
 
 Κήρυξη  Έναρξης Εργασιών Συνεδρίου 
 από την Α.Ε., τον Υπουργό Εξωτερικών
 κο. Νίκο Χριστοδουλίδη

 Εναρκτήρια οµιλία από την Α.Ε.,
 τον πρώην πρόεδρο Ελληνικής ∆ηµοκρατίας 
 κ. Προκόπη Παυλόπουλο

 Τραγούδια από το Μουσικό σχήµα
 Μαριάννας Χατζηχρήστου

 Αποκαλυπτήρια προτοµής Γιώργου Σεφέρη
 από την Α.Ε., τον Υπουργό Εξωτερικών
 κο. Νίκο Χριστοδουλίδη

19:40 - 19:50   ∆ιάλειµµα

19:50 - 20:30 Α΄ Συνεδρία
 
 Πρόεδρος:
 Παντελής Βουτουρής

 Εισηγητές:
 Κασίνης Κωνσταντίνος
 Από την «Ελένη» του Παλαµά στην «Ελένη» του Σεφέρη

 ∆ασκαλόπουλος ∆ηµήτρης
 «Ένας επιµελητής απολογείται».

Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021

09:00 - 9:30 Προσέλευση - Εγγραφές

9:30 - 10:30  Β΄ Συνεδρία
 
 Πρόεδρος: Κοσµόπουλος ∆ηµήτρης

 Εισηγητές:
 ∆ανιήλ Ανθούλα
 «Η Μουσική στην Ποίηση του Γιώργου Σεφέρη»
 
 Αντωνίου Χρίστος 
 Για «τα µάτια της Σαλώµης»

 Ανωµερίτης Γιώργος 
 «Ποίηση και Μουσική. Σκέψεις για ένα ποίηµα
 του Μάνου Χατζηδάκη για το Γιώργο Σεφέρη
 µε µουσική επένδυση του Νότη Μαυρουδή»

10:30 - 10:40   ∆ιάλειµµα
 
10:40 - 12:00  Γ΄ Συνεδρία
 
 Πρόεδρος: Κώστας Κουτσουρέλης 

 Εισηγητές:
 Κεντρωτής Γιώργος 
 Ο Σεφέρης µεταφραστής του Αισχύλου

 Βουτουρής Παντελής
 «Γιώργος Σεφέρης και Ρόδης Ρούφος.
 ∆ύο διπλωµάτες στην επαναστατηµένη Κύπρο».

 Γεωργής Γιώργος 
 Ο διπλωµάτης Γεώργιος Στυλιανού Σεφεριάδης.
 Μια δύσκολη πορεία.

 Φιλοκύπρου Έλλη
  Στέρνα: µια ανάγνωση
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12:00 -12:10 ∆ιάλειµµα

12:10 - 13:30 ∆΄ Συνεδρία

 Πρόεδρος: Κασίνης Κωνσταντίνος 
 
 Εισηγητές:
 Αθανασοπούλου Μαρία
 «Γιώργος Σεφέρης και Τζέιµς Τζόυς:
 άγνωστες πτυχές µιας µερικώς αδιερεύνητης σχέσης»

 Αντωνιάδου Ελένη
 Γιώργου Σεφέρη «Τα αφιερωµένα»: Ευάγγελος Λουΐζος

 ∆ηµητρίου ∆ήµητρα
 «Ήταν πλατύς ο κάµπος...»:
 Η συνοµιλία της Νάσιας ∆ιονυσίου µε τον Γιώργο Σεφέρη

 ∆ούκα ∆έσποινα 
 «∆ιδάσκοντας επιστολογραφία λογοτεχνών:
 το παράδειγµα του Γιώργου Σεφέρη»

13:30 - 15:30 Γεύµα 

16:30- 17:50 Ε΄ Συνεδρία

 Πρόεδρος: Ανωµερίτης Γιώργος 
 
 Εισηγητές:
 Ιωάννου Κυριάκος 
 Το ιστορικό και τα επακόλουθα µιας
 (ιδιόχειρης αλλά ατύπωτης) σεφερικής αφιέρωσης

 Κοσµόπουλος ∆ηµήτρης 
 Ο πρώιµος και ο όψιµος έµµετρος Σεφέρης
 και ο ελεύθερος στίχος του.

 Μπακογιάννης Μιχάλης
 Χέρια, δεσµά της νιότης µου που ήταν να φύγει.
 Η νεότητα στην ποίηση του Σεφέρη

 Στασινοπούλου Μαρία
 Ματτία Πασκάλ του Πιραντέλλο
 και Μαθιός Πασκάλης του Σεφέρη. Είναι παράλληλοι;6 7

17:50 - 18:10 ∆ιάλειµµα

18:10 - 19:10 ΣΤ΄ Συνεδρία

 Πρόεδρος: Κεντρωτής Γιώργος 
 
 Εισηγητές:
 Κουτσουρέλης Κώστας 
 “Γιώργος Σεφέρης - Οκτάβιο Πας,
 µια αναπάντεχη διασταύρωση."

 Caracausi Maria Rosa
 Έξι νύχτες στην Ακρόπολη: το ιστορικό

 Amoros Maila Carcia 
 Ο Γιώργος Σεφέρης µέσα από την αλληλογραφία του
 µε την αδελφή του Ιωάννα 

19:10 - 19:20  ∆ιάλειµµα

19:20 - 20:20 Ζ΄ Συνεδρία

 Πρόεδρος: Caracausi Maria Rosa

 Εισηγητές:
 Παπαδόπουλος Βασίλης 
  "Ο Σεφέρης και το µερίδιο του Θεού" 
 
 Στεργιούλης Μανώλης 
 Γιώργος Σεφέρης, ’Επικαλέω τοι τήν θεόν... Μια "ανάγνωση" 

 Μιχαηλίδης Μάριος 
  «Γιώργος Σεφέρης – Μίκης Θεοδωράκης:
  Ένα αντάµωµα, απαρχή µιας δηµιουργικής
 και εξελικτικής πορείας της Ελληνικότητας»
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09:15 - 9:30 Προσέλευση - Εγγραφές

09:30 - 10:30 Η΄ Συνεδρία 

 Πρόεδρος: Φιλοκύπρου Έλλη
 
 Εισηγητές: 
 Παπάζαχαρια Κατερίνα
 Ο βυζαντινός κόσµος του Σεφέρη

 Vukovic Tamara 
 Η χρήση του µύθου στον Σεφέρη και τον Παλαµά

 Χριστοδουλίδου Λουΐζα 
 Τεχνικές υπονόµευσης της βρετανικής αποικιοκρατίας
 και του επιπολιτισµού στo οψίγονο µυθιστόρηµα
 του Γιώργου Σεφέρη, Βαρνάβας Καλοστέφανος

10:30 - 10:40 ∆ιάλειµµα

10:40 - 11:40  Θ΄ Συνεδρία

 Πρόεδρος: Γεωργής Γιώργος 

 Εισηγητές:
 Βαρελάς Λάµπρος 
 Το Μυθιστόρηµα (1935)
 του Γιώργου Σεφέρη και ως ποίηµα ποιητικής

 Χατζηαντωνίου Κώστας 
 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ.
 Προϋποθέσεις και πλευρές µιας περίφηµης
 διάλεξης του Γ. Σεφέρη

 Γεωργιαδου Αγάθη 
 Ο Σεφέρης και η γαλήνη των κύκνων

12:00 - 13:00: Ξενάγηση στην Αγία Νάπα
 και στο Κέντρο Σεφερικών Μελετών

Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021



Βιογραφικά Σημειώματα
& Περιλήψεις Συμμετεχόντων

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Βιογραφικό σηµείωµα:
Η Μαρία Αθανασοπούλου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Θεωρίας της 
Λογοτεχνίας στο Τµήµα Θεάτρου του ΑΠΘ. Έχει δηµοσιεύσει τις µελέτες: Θεόδωρου Ντόρρου, Στου 
Γλυτωµού Χάζι, 2005· Το Ελληνικό Σονέτο (1895-1936): Μια µελέτη ποιητικής, 2011· και: Κ.Π. 
Καβάφη, Τα θεατρικά ποιήµατα, 2014. Τακτική συνεργάτης της επιθεώρησης βιβλίου The Books' 
Journal. 

Περίληψη εισήγησης:
Η παρούσα ανακοίνωση στο 5ο Συνέδριο Σεφέρη σκοπεύει να παρουσιάσει και να σχολιάσει το 
παραδόξως ακόµη ανέκδοτο σπάραγµα µετάφρασης από τον Ulysses [1922] του J. Joyce που εντόπισα 
στο «Αρχείο Σεφέρη» της Γενναδείου Βιβλιοθήκης (ακέφαλο και αχρονολόγητο χειρόγραφο, που φέρει 
µοναδικό ως σηµείο ταύτισης του µεταφραζόµενου συγγραφέα την ηµεροµηνία γέννησής του: Φακ. 26, 
υποφ. 5) το οποίο σκιαγραφεί το µάλλον µισογυνικό πορτραίτο του ελάσσονος γυναικείου χαρακτήρα 
της Mrs. Riordan, την οποία πρωτοβλέπουµε στο A Portrait of the Artist as a Young Man [1916] και 
ξαναβλέπουµε εδώ (αρχική παράγραφος του κεφαλαίου 18, «Penelope», του Ulysses), και να 
στοχαστεί πάνω σε δύο συναφή ζητήµατα: Πρώτον, στον τρόπο µε τον οποίο το υλικό αυτής της 
µεταφραστικής δοκιµής στον Joyce ολοκληρώνει τον «γαλαξία» των ευρωπαίων µοντερνιστών στον 
οποίο έβλεπε τον εαυτό του ενταγµένο ο Γιώργος Σεφέρης. ∆εύτερον, πάνω στον Σεφέρη όχι πια ως 
µεταφραστή ποίησης, αλλά ως µεταφραστή πεζογραφίας, και στους στόχους που σκόπευε ίσως να 
υπηρετήσει µε την συγκεκριµένη µεταφραστική δοκιµή –σε συνοµιλία µε το έτερο, γνωστό κι 
εκδεδοµένο αυτό, µεταφρασµένο µυθοπλαστικό πεζό του, την «Βραδιά µε τον κύριο Τεστ» του Βαλερί. 
Η ανακοίνωση, µε τον τρόπο αυτό, θα αναψηλαφήσει γενικότερα το ζήτηµα της µεταφραστικής 
πρακτικής του Σεφέρη, ενώ, εκ των πραγµάτων, θα προσθέσει µια ψηφίδα στο ανοικτό ακόµη ζήτηµα 
της έκτασης και του βάθους της πρόσληψης του έργου του ιρλανδού συγγραφέα στη Ελλάδα. Τέλος, 
ειδικότερα, θα ‘επανεπισκεφθεί’ το ανοικτό ακόµη ζήτηµα της έκτασης και του βάθους του διαλόγου 
Σεφέρη και Joyce.
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AMOROS MAILA CARCIA
 
Βιογραφικό σηµείωµα: 
H Maila García Amorós είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδα. ∆ιδάσκει νεοελληνική γλώσσα 
και λογοτεχνία στη Φιλοσοφική Σχολή καθώς και στη Σχολή Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας. Υποστήριξε 
τη διδακτορική της διατριβή το 2008 µε τίτλο Αυτοβιογραφία και Ιστορία στο έργο της Ιωάννας Τσάτσου. 
Το 2010, µε υποτροφία του ΙΚΥ και του Κοινωφελούς Ιδρύµατος «Αλέξανδρος Ωνάσης» διεκπεραίωσε 
την µεταδιδακτορική της έρευνα πάνω στην αλληλογραφία του Γιώργου Σεφέρη µε την αδελφή του, την 
Ιωάννα Τσάτσου. Έχει δηµοσιεύσει πολλά άρθρα και κεφάλαια βιβλίου πάνω σε αυτό το θέµα.  

Περίληψη εισήγησης:
 H πρώτη περίοδος της αλληλογραφίας του Γιώργου Σεφέρη µε την αδελφή του Ιωάννα (1919-1924) 
αποτελεί, για πολλούς λόγους, ιδιαίτερα σηµαντικό τεκµήριο για τα νεανικά χρόνια του ποιητή και για τη 
διαµόρφωση της ποιητικής του φυσιογνωµίας. Kαλύπτει τα φοιτητικά του χρόνια στο Παρίσι και 
αποτελεί το µοναδικό αυτοβιογραφικό τεκµήριο αυτής της περιόδου, αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι τα 
ηµερολόγιά του Μέρες ξεκινάνε το 1925, ενώ η αλληλογραφία που έχει δηµοσιευθεί ως τώρα είναι 
επίσης µεταγενέστερη. Σηµαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι πρόκειται για αλληλογραφία µε την 
αδελφή του, ένα από τα πλέον οικεία πρόσωπα εκείνη την εποχή, προς την οποία εκφραζόταν µε άνεση 
και αµεσότητα. Οι επιστολές αποκαλύπτουν πολλές λεπτοµέρειες εκείνων των χρόνων, όπως τη 
δύσκολη σχέση µε τον πατέρα του, τις ερωτικές του απογοητεύσεις, τη φτώχεια και την πρώτη του 
αντίδραση µετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Όσον αφορά τη λογοτεχνία, οι επιστολές αυτής της 
περιόδου φανερώνουν τον µεγάλο του θαυµασµό για τη γαλλική λογοτεχνία, τον πειρασµό να γράφει 
ποιήµατα στα γαλλικά, καθώς και την αρχική του δυσπιστία προς την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, 
αλλά συγχρόνως, τη συνεχή αναζήτηση λογοτεχνικών πρωτοτύπων στα ελληνικά και ενός µοναδικού 
και προσωπικού ποιητικού ύφους. Σκοπός αυτής της ανακοίνωσης είναι να παρουσιαστούν οι 
παράγοντες αυτοί, όπως διαφαίνονται στις επιστολές του προς την αδελφή του, θεωρώντας ότι µπορούν 
να φωτίσουν διάφορες πλευρές του ποιητή, που παραµένουν ως τώρα σκοτεινές.

ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Βιογραφικό σηµείωµα: 
Γεννήθηκε στη Λευκωσία και είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
∆ίδαξε φιλολογικά µαθήµατα σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου, καθώς και Ελληνικά στο 
Λαϊκό Πανεπιστήµιο του Μονάχου. Από το 1982 ζει στην Αθήνα. Αρχικά υπηρέτησε, ως Ακόλουθος 
Τύπου, στο Γραφείο Τύπου της Κυπριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και αργότερα εργάστηκε στο Τµήµα 
∆ιεθνούς Συνεργασίας της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς. Από το 1991 έως το 2010 εργάστηκε στο 
Σπίτι της Κύπρου - Μορφωτικό Γραφείο της Κυπριακής Πρεσβείας. Από το 2005 έως το 2010 υπηρέτησε 
ως Μορφωτική Ακόλουθος. Ασχολείται συστηµατικά µε τη µελέτη και την κριτική της λογοτεχνίας και 
ιδιαίτερα µε το έργο του Γιώργου Σεφέρη και του Τίτου Πατρίκιου. Έχει δηµοσιεύσει δύο βιβλία για τον 
Τίτο Πατρίκιο και έκανε την επιµέλεια βιβλίου µε τα κείµενα του ∆. Ν. Μαρωνίτη για τον Τίτο Πατρίκιο. 
Μαζί µε τον Γιώργο Γεωργή και τον Κώστα Λυµπουρή ήταν οι επιµελητές συλλογικού τόµου για τον 
Γιώργο Σεφέρη. Στο συγγραφικό της έργο συµπεριλαµβάνονται ακόµα πολλές µελέτες δηµοσιευµένες 
σε περιοδικά και συλλογικούς τόµους, καθώς και µεταφράσεις βιβλίων.

Περίληψη εισήγησης:
Στο πλαίσιο µιας ευρύτερης µελέτης που εξετάζει τη σχέση του Σεφέρη µε τους δικούς και τους φίλους 
του, µε αφορµή τα ποιήµατα που τους αφιέρωσε, η έρευνα εστιάζει τώρα στον στενό Κύπριο φίλο του 
Ευάγγελο Λουΐζο ή «Μάστρο», στον οποίο οφείλουµε πολλά ως προς την πρόσληψη της κυπριακής 
εµπειρίας του Σεφέρη.Η σχέση αυτή, όπως διαφαίνεται στην αλληλογραφία τους, στα σεφερικά 
ηµερολόγια, στα κείµενα και τις µαρτυρίες κοινών γνωστών και φίλων τους, αλλά και από τη γενικότερη 
µελέτη των ταξιδιών του Γιώργου και της Μαρώς Σεφέρη στην Κύπρο, υπήρξε µια σχέση καθοριστική για 
τη ζωή και των δυο τους. Η εισήγησή µου, µε βάση όλα τα προηγούµενα, αλλά και το ποίηµα «Τρεις 
µούλες» που του αφιέρωσε, θα προσπαθήσει να φωτίσει αυτή τη σχέση και να τεκµηριώσει την οφειλή 
στον Λουΐζο για την εικόνα της Κύπρου που συναποκόµισε ο Σεφέρης από τα ταξίδια του, απότοκο της 
οποίας υπήρξε η κυπριακή του συλλογή.
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ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ

Βιογραφικό σηµείωµα: 
Ο Χρήστος Αντωνίου είναι δρ φιλολογίας και το διδακτορικό του εξετάζει τη «λαϊκή παράδοση» στο 
έργο του Γιώργου Σεφέρη, η ποίηση του οποίου τον απασχολεί και σε επόµενο βιβλίο και σε πολυάριθµα 
άρθρα. Υπηρέτησε στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, χρηµάτισε διευθυντής Λυκείου και Σχολικός 
Σύµβουλος φιλολόγων στην Αθήνα, δίδαξε στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών και στην Ακαδηµία 
Λαµίας σε επιµορφούµενους δασκάλους. Υπήρξε µέλος τριών ∆.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων. 
Έχει εκδώσει επτά ποιητικές συλλογές και συνεργάζεται µε πολλά περιοδικά. Είναι µέλος της 
Συντακτικής Επιτροπής του ηλεκτρ. περιοδικού ΠΕΡΙ ΟΥ.

Περίληψη εισήγησης:
Η εισήγησή µου ξεκινάει από το στίχο του Σεφέρη: «Είχε τα µάτια της Σαλώµης η γάτα που έχασα τον 
άλλο χρόνο», στίχος που ανήκει στο ποίηµα «Οι γάτες τ΄¨Αι-Νικόλα». Αναλογιζόµουν την 
πατριωτική-εθνική διάσταση της ποίησης του Σεφέρη που έδωσε κορυφαία δείγµατα γραφής µε το 
Κυπριακό ζήτηµα και την συλλογή του «Κύπρον ου µ΄εθέσπισεν…», συλλογή στην οποία ανήκει και το 
εν λόγω ποίηµα. Αναρωτήθηκα για ποια γάτα κάνει λόγο ο ακριβολόγος Σεφέρης κι ύστερα ποια είναι η 
Σαλώµη. Ακόµη παραπέρα τι χαρακτηριστικό γνώρισµα είχαν τα µάτια της Σαλώµης;; Πώς συνδυάζονται 
όλ΄αυτά, ώστε να δικαιολογείται ο στίχος στην αρχή κιόλας του ποιήµατος;; Η απάντηση για τη Σαλώµη 
ερχόταν από πολύ µακριά, είκοσι αιώνες πίσω, αλλά η εµφάνισή της στη λογοτεχνία, ως αφορµή για τη 
δηµιουργία γόνιµων παραλλαγών του µύθου της, χρονολογείται από τα µέσα του 19ου αιώνα έως τα 
µέσα του 20ού αιώνα. Τελικά, ποια είναι η σχέση του Σεφέρη µε τη Σαλώµη;; Κι αν ήτα γόνιµη σχέση, τι 
καλές συνέπειες είχε;;
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ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Βιογραφικό σηµείωµα: 
Ο Γιώργος Ανωµερίτης (Αθήνα 1945) είναι γνωστός για την πολιτική και κοινωνική του δράση. Υπήρξε 
πολιτικός κρατούµενος της στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα. Είναι οικονοµολόγος και ερευνητής. 
Υπήρξε µέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου επί 14 χρόνια και τέσσερις φορές Υπουργός. Έχει τιµηθεί µε 
πολιτικές και θρησκευτικές διακρίσεις. Έχει εκδώσει δεκάδες επιστηµονικών και ιστορικών βιβλίων 
µεταξύ των οποίων επτά ποιητικές συλλογές και δύο ανθολογίες. Ποιήµατα του έχουν µεταφραστεί σε 
πολλές γλώσσες. 

Περίληψη εισήγησης:
"Η µουσική και το κείµενο στο τραγούδι είναι δυο στοιχεία σε τέτοιο σηµείο αξεχώριστα ,ώστε να σου 
είναι αδύνατο να φανταστείς την ίδια µουσική µε άλλο κείµενο η το ίδιο κείµενο µε άλλη µουσική. Η 
µουσική γλώσσα του λαού µας και η δηµοτική του λαλιά βρήκαν την εκφραστική σύζευξη τους στο 
σύγχρονο έντεχνο λαϊκό µας τραγούδι, όπου συνθέτης και ποιητής συν δηµιουργούν µια νέα τέχνη 
πολιτιστικής ανάτασης. Στο ποίηµα του Χατζηδάκη για τον Γιώργο Σεφέρη ο µουσουργός γίνεται και 
ποιητής......"
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ΒΑΡΕΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Βιογραφικό σηµείωµα:
Γεννήθηκε το 1968 στο Βαθύρρευµα Τρικάλων. Σπούδασε Ελληνική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (1990), όπου πραγµατοποίησε µεταπτυχιακές σπουδές (1993) και 
ανακηρύχτηκε διδάκτορας της Νεοελληνικής Φιλολογίας (1997). ∆ίδαξε στην ιδιωτική δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση (1999-2001) και εργάστηκε ως τακτικός ερευνητής στο Τµήµα Γλώσσας και Λογοτεχνίας 
του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (2001-2010). Είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τµήµα Φιλολογίας 
του ΑΠΘ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως τη νεοελληνική λογοτεχνία του 19ου και 
του 20ού αιώνα, τη λογοτεχνία στον τύπο, τη λογοτεχνία στην εκπαίδευση, τη νεοελληνική κριτική, τη 
βιβλιογραφία και τα περιοδικά λόγου και τέχνης. Έχει ασχοληθεί µε µείζονες και ελάσσονες λογοτέχνες 
(Γ. Μ. Βιζυηνός, Μ. Μητσάκης, Α. Καρκαβίτσας, Κ. Παλαµάς, Αλ. Παπαδιαµάντης, Εµµ. ∆. Ροΐδης, Γ. 
Σκαρίµπας, Σπ. Ζαµπέλιος, Μαρίνος Παπαδόπουλος Βρετός, Πάνος Ηλιόπουλος κ.ά.).

Περίληψη εισήγησης:
Η πολυσυζητηµένη µοντερνιστική συλλογή του Γιώργου Σεφέρη Μυθιστόρηµα (1935) έχει εξεταστεί σε 
συνάρτηση µε τον αρχαιοελληνικό µύθο και την πρόσφατη Μικρασιατική Καταστροφή, αλλά όχι ως 
ποίηµα ποιητικής. Ωστόσο, πολλά στοιχεία του συνθετικού αυτού ποιήµατος, σε συνανάγνωση µε τη 
σεφερική αλληλογραφία της ίδιας περιόδου, προφέρουν λαβές για να διαβαστεί το έργο και ως ένας 
προβληµατισµός για τη θέση του νεοέλληνα ποιητή µέσα στο ευρωπαϊκό πνευµατικό γίγνεσθαι. Αυτή 
κυρίως η διάσταση θα αναδειχτεί στην προτεινόµενη ανακοίνωση.
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VUKOVIC TAMARA

Βιογραφικό σηµείωµα: 
Tamara Vuković ολοκλήρωσε προπτυχιακές σπουδές στη Νεοελληνική Φιλολογία στο Τµήµα 
Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήµιο Βελιγραδίου και µεταπτυχιακές σπουδές στο Τµήµα 
Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήµιο Κύπρου, όπου εκπονεί τη διδακτορική 
διατριβή της. ∆ίδασκε την νεοελληνική λογοτεχνία και γλώσσα στο Τµήµα Νεοελληνικών Σπουδών στο 
Πανεπιστήµιο Βελιγραδίου. Έλαβε υποτροφίες του Ιδρύµατος Κώστα και Ελένης Ουράνη και του 
Πανεπιστηµίου Κύπρου. Έχει δηµοσιεύσει άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά και µεταφράσεις έργων από 
τα ελληνικά στα σερβικά. Είναι συνεργάτιδα του Ερευνητικού Κέντρου Νεοελληνικών Σπουδών του 
Πανεπιστηµίου Κύπρου. 

Περίληψη εισήγησης:
Η «µυθική µέθοδος», η προµελετηµένη και στοχευµένη χρήση του µύθου, στην Ελλάδα συχνά 
συνδυάζεται µε το έργο του Γιώργου Σεφέρη. Ο Σεφέρης είναι από τους πρώτους που εφαρµόζει το 
τέχνασµα που επινοήθηκε από τον T.S. Eliot στη νεοελληνική λογοτεχνία, όµως σίγουρα δεν είναι ο 
πρώτος ποιητής ο οποίος χρησιµοποιεί το µύθο στο έργο του. Παρακολουθώντας την εµφάνιση και τη 
χρήση του µύθου στο έργο του Σεφέρη θα κάνουµε µια σύγκριση µε τον τρόπο διαχείρισης του µύθου 
από τον Παλαµά, ανασκοπώντας τις οµοιότητες και διαφορές στο σκεπτικό και αποτελέσµατα της 
χρήσης του στα ποιήµατα.
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ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΘΗ

Βιογραφικό Σηµείωµα:
Η Αγάθη Γεωργιάδου κατάγεται από την Κύπρο και είναι διδάκτωρ φιλολογίας του King’s College 
London, συγγραφέας και κριτικός λογοτεχνίας. Στη θητεία της στη δηµόσια εκπαίδευση υπήρξε µέλος 
της Οµάδας Λογοτεχνίας του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και 
Σχολική Σύµβουλος Φιλολόγων Αττικής. Στην εκπαιδευτική της δραστηριότητα περιλαµβάνονται 
πλήθος επιµορφωτικών σεµιναρίων και εργαστηρίων µε θέµα τη διδασκαλία και αξιολόγηση της 
Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και στο συγγραφικό της έργο προσωπικά και εκπαιδευτικά 
βιβλία καθώς και επιστηµονικά άρθρα στην Αρχαία, Νεοελληνική και Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία. Είναι 
διαχειρίστρια εκπαιδευτικού ιστότοπου (agathi.pbworks.com) που αριθµεί 2000 περίπου φιλολόγους 
από όλη την Ελλάδα. 

Περίληψη εισήγησης:
Η ανακοίνωση διερευνά το θέµα των κύκνων στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη. Η  ήρεµη και άσπιλη 
οµορφιά των κύκνων στους στίχους του Σεφέρη προκαλεί στον αναγνώστη αρνητικούς συνειρµούς, 
καθώς συνδέεται µε µια γαλήνη που εγκυµονεί τον θάνατο. 

ΒΟΥΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα:
Kαθηγητής της Nεοελληνικής Φιλολογίας στο Τµήµα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του 
Πανεπιστηµίου Kύπρου. Σπούδασε Μεσαιωνική και Nεοελληνική Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, όπου και υπέβαλε τη διδακτορική του διατριβή. Υπήρξε 
συνεκδότης του βραχύβιου περιοδικού Φαιαδέρων (Θεσσαλονίκη 1981). ∆ίδαξε Nεοελληνική 
Φιλολογία στο Tµήµα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Kρήτης (1991-1993) 
ενώ από το 1993 και εξής διδάσκει στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Kύπρου (Tµήµα B
υζαντινών και Nεοελληνικών Σπουδών). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις περιοχές της 
λογοτεχνίας, της κριτικής, και της ιστορίας των ιδεών του 19ου και του εικοστού αιώνα.

Πρόσφατα βιβλία του:
• Ιδέες της σκληρότητας και της καλοσύνης. Εθνικισµός, σοσιαλισµός, ρατσισµός (1897-1922), 
Καστανιώτης 2017 (πρώτο βραβείο δοκιµίου του ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ για το 2017 και πρώτο Κρατικό Βραβείο 
στην κατηγορία µελέτη-δοκίµιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού της Κύπρου).
• Ο ερωτικός Παλαµάς, Μελάνι 2018 [εισαγωγή, ανθολόγηση, σχόλια]
• Κωστής Παλαµάς, Άπαντα, τ. 7, επιµ., Ίδρυµα Κωστή Παλαµά 2020

Περίληψη εισήγησης:
Ο Σεφέρης και ο Ρούφος είχαν ως γνωστόν άµεση σχέση µε όσα διαδραµατίστηκαν στην Κύπρο στα 
χρόνια του Αγώνα, 1955–1959. Στην ανακοίνωση ύστερα από µια συνοπτική αναφορά στην κυπριακή 
εµπειρία των δύο λογοτεχνών και διπλωµατών εξετάζονται:
α. η προσωπική τους σχέση και η γνώµη του ενός για τον άλλο, όπως διαφαίνεται σε επιστολές τους 
προς τρίτους και σε άλλα µεταγενέστερα κείµενά τους.
β. η στάση τους απέναντι στον Λόρενς Ντάρελ, τον οποίο γνωρίζουν και οι δύο αυτή την περίοδο.
γ. Η πολιτική στάση τους στο ζήτηµα της Κύπρου και η διπλωµατική δράση τους.
δ. Η αποτύπωση του κυπριακού αγώνα στο λογοτεχνικό τους έργο.
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ΓΕΩΡΓΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα:
Ιστορικός και διπλωµάτης. Καθηγητής της Νεότερης Ιστορίας στο Πανεπιστήµιο Νεάπολις Πάφου. 
Γεννήθηκε στο Παραλίµνι. Απόφοιτος του Ελληνικού Γυµνασίου Αµµοχώστου. Πτυχιούχος και ∆ιδάκτωρ 
του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
Υπηρέτησε για 16 χρόνια ως Μορφωτικός Ακόλουθος στην Αθήνα. Πρώτος ∆ιευθυντής για µια δεκαετία 
του Σπιτιού της Κύπρου. ∆ίδαξε, ως επίκουρος και αναπληρωτής καθηγητής, Ιστορία στο Πανεπιστήµιο 
Κύπρου για µια δεκαπενταετία. Πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα µε παράλληλη διαπίστευση στην 
Βουλγαρία, τη Ρουµανία και την Αλβανία από το 2005 µέχρι το 2010. Κρατικό Βραβείο ∆οκιµίου 2016. 
Έχει γράψει τρία βιβλία και πολλά άρθρα για το Γιώργο Σεφέρη. 

Περίληψη εισήγησης:
Η πορεία του ποιητή στη διπλωµατική υπηρεσία από το 1926-1964. ∆ηµοκρατικός από καταγωγή και 
πεποίθηση, µε βενιζελικές καταβολές, προοδευτικός και φιλελεύθερος, αντιµετωπίστηκε ως αριστερός 
και γενικότερα ως αιρετικός πολιτικά τόσο από τους συναδέλφους του όσο και από την εκάστοτε ηγεσία 
του Υπουργείου Εξωτερικών. Σ΄ένα χώρο που επικρατούσαν οι φιλοβασιλικοί και συντηρητικοί, µε τους 
ανθρώπους των Ανακτόρων, της Μεταξικής ∆ικτατορίας και των Άγγλων και αργότερα των Αµερικανών 
να ρυθµίζουν τις προαγωγές και τις εξελίξεις ο Σεφεριάδης τύγχανε γενικά εχθρικής µεταχείρισης, 
«…Στο ζήτηµα των προαγωγών µού φέρθηκαν τόσο πρόστυχα…» σηµειώνει στο πολιτικό του 
ηµερολόγιο. Λίγο µετά το δηµοψήφισµα και την επιστροφή του Γεωργίου Β΄ στην Ελλάδα ο Παναγιώτης 
Πιπινέλης, κατ΄εξοχήν άνθρωπος των Ανακτόρων, στον οποίο όφειλαν την καριέρα τους µεταπολεµικά 
πολλοί διπλωµάτες, του δήλωσε ωµά ότι «η θέση σου θα είναι δύσκολη τώρα στο Υπουργείο. Σε µια 
καριέρα όπως η δική σας θα φαίνεσαι πολύ φιλελεύθερος». Η υπηρεσιακή του εξέλιξη ήταν βραδεία και 
όλες σχεδόν οι προαγωγές του έγιναν όχι κατ΄εκλογήν, όπως γινόταν µε τους θεωρούµενους ως 
ικανούς και άριστους, αλλά µόνον κατ΄αρχαιότητα, µε βάση δηλαδή την προτεραιότητα που έδιναν τα 
χρόνια υπηρεσίας.
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∆ΑΝΙΗΛ ΑΝΘΟΥΛΑ

Περίληψη εισήγησης:
Είναι γνωστό ότι ο Γιώργος Σεφέρης άκουγε κλασική µουσική και όχι µόνο Μπάχ και Μπετόβεν αλλά και 
«µοντέρνους» –  Ντεµπισύ, Ραβέλ, Στραβίνσκι, Σατί- τους οποίους και αφοµοιώνει στο έργο του. Η 
ποίηση του Σεφέρη, όσον αφορά τις δηµιουργικές µουσικές του επιλογές, βρίσκεται περισσότερο κοντά 
στους µουσικούς του τέλους του 19ου αιώνα.  Ο Σεφέρης δεν κρύβει τις πηγές του και την αγάπη του 
για τους Μουσικούς και τα έργα, τα οποία τον έχουν εµπνεύσει και επηρεάσει και αυτό φαίνεται από τους 
µουσικούς τίτλους τους οποίους άλλοτε χρησιµοποιεί, άλλοτε ακριβώς και άλλοτε ελαφρώς 
παραλλαγµένους, άλλοτε χρησιµοποιεί το όνοµα του καλλιτέχνη, όπως συµβαίνει στην περίπτωση του 
Νιζίνσκι, όπου διαπλέκει δύο έργα σε ένα, και φυσικά στη ποιητική δηµιουργία συµµετέχει και ο χορός. 
Ο ποιητής και χορευτής, αν και δηλώνει πως δεν γνωρίζει µουσική, αποδεικνύεται απαιτητικός και 
συστηµατικός ακροατής, που ακούει µουσική, βλέπει µπαλέτα, διαβάζει βιβλία, δηµιουργεί, κρίνει και 
αποδεικνύεται ειδικός και σ’ αυτή τη διάσταση  της Τέχνης. Έχοντας υπόψη µας την αγάπη του Σεφέρη 
για την λιτότητα, «την πιο ίσια έκφραση» ή την απόσβεση της προσωπικότητας µέσα στο ποίηµα, θα 
έχουµε την ευκαιρία να δούµε πώς συνδέονται αυτά και πώς η µία τέχνη επηρεάζεται από την άλλη. 
Τίτλοι, στίχοι και συχνές αναφορές στις  Μέρες θα  αποδείξουν την αφανή, αλλά δυνατή σχέση της 
ποίησης µε τη µουσική. 

Βιογραφικό Σηµείωµα:
Η Ανθούλα ∆ανιήλ είναι παιδί της Αθήνας. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και είναι  διδάκτωρ Φιλολογίας του ίδιου Πανεπιστηµίου. 
Υπηρέτησε στη ∆ηµόσια Μέση Εκπαίδευση, µετεκπαιδεύτηκε στη ΣΕΛΜΕ Αθήνας και αποσπάστηκε στο 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο  για: τη συγγραφή και κρίση βιβλίων, για τη δηµιουργία C.D. ROM, µε θέµα 
∆ώδεκα  Νεοέλληνες Λογοτέχνες  και το ντοκιµαντέρ για τον Στρατή Μυριβήλη. Παρακολούθησε 
µαθήµατα θεάτρου στο Κέντρο Έρευνας και Πρακτικών Εφαρµογών του Αρχαίου Ελληνικού ∆ράµατος 
«∆εσµοί» της Ασπασίας Παπαθανασίου, υπηρέτησε στο Υπουργείο Παιδείας, όπου είχε την ευθύνη του 
λογοτεχνικού περιοδικού ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ, το οποίο απευθυνόταν στα Ελληνόπουλα όλου του κόσµου. Έχει 
πάρει µέρος σε Σεµινάρια, Συνέδρια, Ηµερίδες, Αφιερώµατα µε θέµα τη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό (Κύπρο, Βρυξέλλες, Σλοβακία, Γεωργία, Ισπανία κ.α). Έχει γράψει βιβλία- 
µελέτες για τον Οδυσσέα Ελύτη Μια αντίστροφη πορεία, από το Ηµερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου 
στους Προσανατολισµούς (εκδ. Επικαιότητα, 1986)  και τα Τρία Κρυφά Ποιήµατα του Γιώργου Σεφέρη 
(εκδ. Επικαιότητα,  1988), βιβλία για την Ποίηση και  την πεζογραφία (1996, εκδ.Τοµές,  Ελληνικά 
Γράµµατα, 2000, 2002, 2006), για τον Ελληνικό Κινηµατογράφο (Ι∆ΕΚΕ, (εκδ. Λιβάνη). Πρόσφατη 
έκδοση, το αφήγηµά της ∆εκαετίες τερµατίζουν όλες µαζί στο νήµα (εκδ. Βακχικόν, 2020) και Ψηφιδωτό 
προ πάντων (εκδ. Νίκας 2021) Συµµετέσχε στο Bookia - Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάππειο 2019 και στο 
διαδικτυακό αντίστοιχο 2020 και 2021  στο Ζάππειο. ∆ηµοσιεύει άρθρα, µελέτες και κριτικά κείµενα 
(βιβλίο, θέατρο, µουσική χορό) σε έντυπα, εφηµερίδες και ηλεκτρονικά περιοδικά Είναι µέλος της 
Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, της Εταιρείας Συγγραφέων και της ∆ιεθνούς Ένωσης Ελλήνων 
Κριτικών Θεάτρου,  Μουσικής και Χορού.
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Προσωπικές ιστοσελίδες: 
https://demetrioudemetra.wordpress.com/,https://unic.academia.edu/DemetraDe metriou

Περίληψη εισήγησης:
Η επίδραση του Γιώργου Σεφέρη στην ελληνική ποίηση υπήρξε καταλυτική. Ειδικότερα δε στην 
περίπτωση της Κύπρου, από το 1955 και εντεύθεν οι Κύπριοι δηµιουργοί αναζήτησαν στον Σεφέρη όχι 
µόνο νέους εκφραστικούς τρόπους, αλλά και ένα άνοιγµα στον τόπο τους µέσα από τα δικά του µάτια, 
παρότι οι νεότερες γενιές ποιητών, µε αναφορά σε αυτούς της νέας χιλιετίας - τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στην Κύπρο - επιδεικνύουν µια διάθεση ρήξης ή και αδιαφορίας για τους λογοτεχνικούς «πατέρες» του 
παρελθόντος. Η παρούσα ανακοίνωση εστιάζει στη συνοµιλία της πεζογράφου Νάσιας ∆ιονυσίου 
(1979) µε τον Γιώργο Σεφέρη στην υπό έκδοση νουβέλα της Τι είναι ένας κάµπος (Αθήνα: Πόλις, 2021), 
η οποία αντλεί τον θεµατικό της πυρήνα από τα βρετανικά στρατόπεδα Εβραίων προσφύγων στην 
Κύπρο (1946-1949). Ο Σεφέρης προσλαµβάνεται πρωτοποριακά σε ένα πεζογραφικό - και όχι ποιητικό 
πλέον - κείµενο, ενώ η νουβέλα της ∆ιονυσίου πληροφορείται τόσο από το αρχετυπικό σχεδόν για τη 
σύγχρονη λογοτεχνία της Κύπρου Κύπρον ου µ’ εθέσπισεν όσο και από τις Μέρες του Σεφέρη, οι οποίες 
προσφέρουν το υφολογικό υπόστρωµα των ηµερολογιακών εγγραφών του κυρίως αφηγητή της, 
Φαίδωνα. Μέσα από ένα σύνθετο πλέγµα διακειµένων και ιστορικών διαστρωµατώσεων, η φωνή του 
Σεφέρη συναντά εκείνην του Paul Celan ή και της Hannah Arendt, αφήνοντας να διαφανεί η τραγική 
ειρωνεία της ιστορίας µέσα από το διαχρονικό µοτίβο του ξένου, του Άλλου και του ανέστιου. Η 
συνοµιλία της ∆ιονυσίου µε τον Σεφέρη αναδεικνύει τη δυνατότητα του σεφερικού έργου να γονιµοποιεί 
νεότερες λογοτεχνικές συνειδήσεις, όχι µόνο στην ποίηση, αλλά και στην πρόζα, προβάλλοντας - 
επιτακτικά σχεδόν - ένα πρότυπο ποιητή-διανοητή, ο οποίος πληροί την ανθρώπινη οφειλή του στις 
µυλόπετρες της ειµαρµένης και της Ιστορίας.
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∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
        
Βιογραφικό σηµείωµα: 
∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος (Πάτρα 1939). Ποιητής και βιβλιογράφος. Σπούδασε νοµικά στην Αθήνα. 
Έχει εκδώσει έντεκα ποιητικές συλλογές, δεκαπέντε βιβλία µε µελετήµατα για πρόσωπα, θέµατα και 
περιοδικά της λογοτεχνίας µας. ∆ηµοσίευσε αυτοτελώς ή σε περιοδικά βιβλιογραφίες για τους: Γιώργο 
Σεφέρη, Οδυσσέα Ελύτη, Άγγελο Σικελιανό, Γ.Κ. Κατσίµπαλη, Κ.Π. Καβάφη, Ζήσιµο Λορεντζάτο, Ρόδη 
Ρούφο, Αλέξανδρο Κοτζιά, Μανόλη Αναγνωστάκη, Νόρα Αναγνωστάκη κ.ά. Ασχολείται ιδιαίτερα µε την 
ποίηση και το έργο του Κ.Π. Καβάφη και του Γ.Σεφέρη. Επίτιµος ∆ιδάκτωρ Φιλολογίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (2006) και του Πανεπιστηµίου Πατρών (2010). Έχει τιµηθεί από την 
Ακαδηµία Αθηνών για το σύνολο του έργου του (2016) και µε το Μεγάλο Βραβείο του περιοδικού 
Αναγνώστης (2021). Πρόσφατο βιβλίο του: Χωρικά ύδατα, Μελέτες νεοελληνικής λογοτεχνίας (2020). 

Περίληψη εισήγησης:
Κατά τα τελευταία 35 χρόνια έχω επιµεληθεί προς έκδοση ποικίλα κείµενα του Γιώργου Σεφέρη: δύο 
αλληλογραφίες του (µε Τίµο Μαλάνο και Γ.Κ. Κατσίµπαλη, αντιστοίχως), τον τρίτο τόµο των «∆οκιµών» 
και τη σχετικά πρόσφατη νέα έκδοση των ποιηµάτων του. Η εισήγηση σκοπεύει να αποτελέσει ερέθισµα 
για συζήτηση σχετικά µε το θέµα της επιµέλειας γενικώς. Ποια είναι, δηλαδή, η θέση του όποιου 
επιµελητή ανάµεσα στον συγγραφέα και τον αναγνώστη. Ποιες ελευθερίες δικαιούται ή µπορεί να λάβει 
και κατά πόσο µπορεί να µείνει πιστός στη «βούληση» του συγγραφέα.

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
                     
Βιογραφικό σηµείωµα: 
H ∆ήµητρα ∆ηµητρίου είναι αριστούχος διδάκτωρ Γενικής και Συγκριτικής Γραµµατολογίας του 
Πανεπιστηµίου της Σορβόννης (Paris IV). Πραγµατοποίησε µεταπτυχιακές σπουδές στη Συγκριτική 
Γραµµατολογία στο Πανεπιστήµιο της Σορβόννης (Paris IV) και βασικές σπουδές στην Ελληνική 
Φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών 
και µεταπτυχιακών της σπουδών υπήρξε υπότροφος αριστείας του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών 
Κύπρου και του Ιδρύµατος Α.Γ. Λεβέντη αντιστοίχως. Έχει επίσης λάβει ακαδηµαϊκές υποτροφίες από το 
Πανεπιστήµιο του Bristol και από τον 2 Νορµανδικό Πανεπιστηµιακό Πόλο (Pôle Universitaire 
Normand). Από το 2014 διδάσκει στο Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής του Πανεπιστηµίου Λευκωσίας. 
Είναι επίσης Ανώτερη Επιστηµονική Συνεργάτιδα του Κέντρου Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Υποθέσεων 
(CCEIA) του Πανεπιστηµίου Λευκωσίας και µέλος ΣΕΠ του Ανοικτού Πανεπιστηµίου Κύπρου. Έχει επίσης 
διδάξει στο Τµήµα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κύπρου (στη γαλλική 
γλώσσα) και στο Τµήµα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κύπρου. 
Συνεπιµελείται τους τόµους Γλώσσης Ίµερος: H ποίηση του Κυριάκου Χαραλαµπίδη (Αθήνα: Ηρόδοτος, 
προσεχώς 2021) και Η Γυναίκα στο Κείµενο (Λευκωσία: Ακτή, 2019). Το πρόσφατο επιστηµονικό της 
έργο, µε ιδιαίτερη έµφαση στο έργο των Γιάννη Ρίτσου, Γιώργου Σεφέρη, την ελληνική λογοτεχνία της 
Κύπρου και τη σύγχρονη γυναικεία λογοτεχνία και µυθοποιητική υιοθετεί συγκριτολογικά και 
θεωρητικά πλαίσια και έχει δηµοσιευθεί σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές, σύµµεικτους 
τόµους σε διεθνείς εκδοτικούς οίκους, φιλολογικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών επιστηµονικών 
συνεδρίων.

23



∆ΟΥΚΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
          
Βιογραφικό σηµείωµα: 
Η ∆έσποινα Ι. ∆ούκα είναι διδάκτωρ νεοελληνικής φιλολογίας του ΕΚΠΑ µε θέµα της δίτοµης 
διδακτορικής της διατριβής Συµβολή στη µελέτη της νεοελληνικής επιστολογραφίας. Ο 
επιστολογράφος Σεφέρης. Η αλληλογραφία του µε τον Ευάγγελο Λουίζο. Είναι συνεργάτης του 
Ιδρύµατος Κ. και Ελ. Ουράνη της Ακαδηµίας Αθηνών, µέλος της ∆.Ε. του Ιδρύµατος Κ.Παλαµά και της 
εκδοτικής οµάδας των παλαµικών Απάντων, της Εταιρείας Παπαδιαµαντικών Σπουδών και του 
προγράµµατος «∆ιαβάζοντας Παπαδιαµάντη. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης στη ∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση». ∆ίδαξε λογοτεχνία στο Τµήµα Αγγλικής Φιλολογίας και στο Παιδαγωγικό Τµήµα 
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, σε πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου Hofstra της Ν.Υόρκης και στο 
Λαϊκό Πανεπιστήµιο του ∆ήµου Αγ.Παρασκευής. Είναι ∆ιευθύντρια του 2ου ΓΕ.Λ. Αγ.Παρασκευής, µέλος 
της Π.Ε.Φ., συνεργάτης του Ι.Ε.Π. και επιµορφώτρια εκπαιδευτικών. Συνδιοργάνωσε το Μαθητικό 
Συνέδριο της ∆ιεύθυνσης ∆.Ε. Β΄ Αθήνας για τον Κ.Καρυωτάκη (2019) και το 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό 
Συνέδριο για τον Κ.Παλαµά (2020). Συµµετέχει σε συνέδρια, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκποµπές 
για τη λογοτεχνία, διοργανώνει λογοτεχνικές εκδηλώσεις και βιβλιοπαρουσιάσεις, και δηµοσιεύει 
βιβλία και άρθρα µε θέµατα λογοτεχνίας, µυθολογίας, τοπικής ιστορίας, ΤΠΕ κ.λπ. 

Περίληψη εισήγησης:
Επανειληµµένα έχει γίνει λόγος για τον “δάσκαλο λογοτεχνίας” (και στάσης ζωής) Γιώργο Σεφέρη και 
προς τούτο έχει κατά βάσιν αξιοποιηθεί το ποιητικό και το δοκιµιακό του έργο. Πώς θα µπορούσε να 
διδάξει τους σηµερινούς νέους, µαθητές και φοιτητές, ο επιστολογράφος Σεφέρης; Πώς ο επιστολικός 
του λόγος, ανταποκρινόµενος σε συγκεκριµένες θεωρίες της λογοτεχνίας και υποστηριζόµενος από 
σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, θα µπορούσε να αναδείξει – µε τις µορφικές του επιλογές, τις δηλώσεις, 
τις υποδηλώσεις και τις αποσιωπήσεις του – ρητορικές τεχνικές, να συµβάλει στη σύνθεση κειµένων 
πειθούς ή κειµένων αυτοπαρουσίασης, να εµπλουτίσει τη σχέση µε τη λογοτεχνία, να καλλιεργήσει το 
γλωσσικό αισθητήριο; Πώς θα µπορούσε να αποκαλύψει το ποιητικό εργαστήρι, να µυήσει στη 
διακειµενικότητα, να δείξει πώς ο επιστολογράφος κατασκευάζει τον εαυτό του και τον παραλήπτη του 
µέσω του κειµένου, να προωθήσει τη σύγχρονη πρωτότυπη επιστολική σύνθεση; Αυτά και άλλα συναφή 
θέµατα πραγµατεύεται η εισήγηση, εντασσόµενη στα ευρύτερα ενδιαφέροντα της οµιλήτριας για τη 
διδασκαλία της επιστολογραφίας στην ∆ευτεροβάθµια και στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.                      
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ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
 
Βιογραφικό σηµείωµα: 
Ο Κυριάκος Ιωάννου είναι διδάκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης, µεταδιδακτορικός ερευνητής στο ίδιο πανεπιστήµιο, υπεύθυνος έκδοσης του φιλολογικού 
και λογοτεχνικού περιοδικού Κυπριακή Εστία και αντιπρόεδρος του Οµίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής. Κατά 
το εαρινό εξάµηνο του 2021 έχει διδάξει «Επιµέλεια κειµένων και εκδοτικές πρακτικές» στο Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήµιο (Σ.Ε.Π.). Από το 2008 έως σήµερα έχει συγγράψει/επιµεληθεί 12 βιβλία, ενώ 
επιστηµονικές εργασίες του έχουν δηµοσιευτεί, µεταξύ άλλων, σε σύµµεικτους τόµους, σε πρακτικά 
διεθνών συνεδρίων και σε διάφορα κυπριακά, ελλαδικά και διεθνή περιοδικά (για περισσότερες 
εργογραφικές πληροφορίες βλ. εδώ: https://www.academia.edu/44361881/Κυριάκος_Ιωάννου_
δηµοσιεύσεις). 
   
       
Περίληψη εισήγησης:
Στη δακτυλόγραφη µορφή του ποιήµατος «Νεόφυτος ο Έγκλειστος µιλά», η οποία απόκειται στη 
Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, σώζονται (α) ιδιόχειρη αφιέρωση του Γ. Σεφέρη «στη µνήµη του ποιητή 
Μιχαηλίδη», (β) ιδιόχειρη, επίσης σεφερική, καταγραφή του στίχου «η ρωµιοσύνη έν’ φυλή συνόκαιρη 
του κόσµου» (πρόκειται, ασφαλώς, για τον στ. 177 της εµβληµατικής σύνθεσης «Η 9η Ιουλίου του 1821 
εν Λευκωσία (Κύπρου)» του Β. Μιχαηλίδη). Ωστόσο, στις δηµοσιευµένες µορφές του ποιήµατος τόσο η 
αφιέρωση όσο και ο στίχος έχουν αφαιρεθεί.  Στην ανακοίνωση αυτή καταβάλλεται προσπάθεια, 
πρώτον, να (επανα)τοποθετηθούν οι ψηφίδες που συγκροτούν την εξελικτική πορεία των παραπάνω 
(εκδοτικής φύσεως) γεγονότων, δεύτερον, να διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους ο Γ. Σεφέρης 
κατέληξε στην απόφαση να εξοβελίσει από το ποίηµά του τον σηµαντικότερο, ίσως, ποιητή της Κύπρου 
και, τρίτον, να συγκεντρωθούν και να αξιολογηθούν οι µεταγενέστερες (λογοτεχνικές, κυρίως) 
αντιδράσεις που προκάλεσε η συγκεκριµένη απόφαση. 
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ΚΑΣΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Βιογραφικό σηµείωµα: 
Ο Κωνσταντίνος Κασίνης είναι οµ. Καθηγητής της Μεταβυζαντινής και Νεότερης Ελληνικής Φιλολογίας 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών. ∆ιετέλεσε διευ-θυντής της Βιβλιοθήκης της Ακαδηµίας Αθηνών και 
καθηγητής στο Ιόνιο Πανε-πιστήµιο. ∆ίδαξεν ως επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Κύπρου, 
µετα-πτυχιακά µαθήµατα στα Πανεπιστήµια Βουκουρεστίου, Θεσσαλονίκης και Κύπρου, έλαβε µέρος σε 
πολλά διεθνή συνέδρια και είναι µέλος των ∆. Ε. αρκετών επιστηµονικών εταιρειών Τα ενδιαφέροντά 
του εστιάζονται στην µεταβυζαντινή ρητορική και επιστολογραφία, την βιβλιογραφία των ελληνικών 
µεταφράσεων της ξένης λογοτεχνίας, το µεταφρασµένο γαλλικό, ισπανόφωνο και σκανδιναβικό 
µυθιστόρηµα, την µελέτη και έκδοση του έργου του Παλαµά, την λογοτεχνία του 19ου - 20ού αι., την 
σάτιρα, το  λογοτεχνικό µπαρόκ, κ.ά. Από το 2017 ανέλαβε µε εικοσαµελή οµάδα Καθηγητών την πλήρη 
έκδοση των Απάντων Παλαµά, από τα οποία εξεδόθη το σύνολο του ποιητικού έργου  (εκδεδοµένου 
από τον Ποιητή και ανεκδότου)· η έκδοση συνεχίζεται. Συνέγραψε 250 µελέτες, από τις οποίες αρκετές 
εξεδόθησαν αυτοτελώς, και εξέδωσε πολλά κείµενα. Βραβεύθηκε µε το Βραβείο ∆οκιµίου της 
Ακαδηµίας Αθηνών, για την Ρητορική των Ωδών του Κάλβου, και το Χρυσούν Βραβείο της Ελληνικής 
Εταιρείας Ελλήνων Μεταφραστών για την Βιβλιογραφία των ελληνικών µεταφράσεων της ξένης 
λογοτεχνίας.

Περίληψη εισήγησης:
Στην εισήγηση εξετάζονται τα οµότιτλα και οµόθεµα ποιήµατα του Παλαµά και του Σεφέρη, τα οποία 
αφορµώνται από τον µύθο της Ελένης της Τροίας. Ο µύθος αυτός είχε σπουδαία επίδοση στην ελληνική 
(αρχαία και νεώτερη) και στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Οι κύριες εκδοχές του είναι δύο: (α) η οµηρική, 
κατά την οποία η Ελένη ως φυσική οντότητα βρίσκεται στην Τροία µαζί µε τον Πάρη κατά τον δεκαετή 
πόλεµο· (β) η δεύτερη εκδοχή, µε κύριο εκφραστή τον Ευριπίδη, αναφέρει ότι οι θεοί έδωσαν στον Πάρη 
οµοίωµα (εκ νεφελών) της Ελένης που φάνταζε ζωντανό πλάσµα, την δε πραγµατική εγκατέστησαν στο 
παλάτι του σώφρονος Πρωτέα στην νήσο Φάρο της Αιγύπτου, σώζοντας την τιµή και την υπόληψή της. 
Κατά την συγκριτολογική εξέταση της µικροδοµής στο επίπεδο των δύο ποιητικών µονάδων 
επισηµαίνονται οι καίριες συγκλίσεις (και η καταγωγή της εικόνας του «αδειανού πουκάµισου»), ενώ οι 
αποκλίσεις διαπιστώνεται ότι υπαγορεύονται από τα µακροδοµικά περιβάλλοντα των δύο ποιηµάτων
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Βιογραφικό σηµείωµα: 
Είναι καθηγήτρια Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Μετάφρασης στο Πανεπιστήµιο του Παλέρµο 
(Ιταλία), όπου διδάσκει επίσης Μεσαιωνική και Μοντέρνα Ελληνική Φιλολογία.΄Εχει διδάξει Ελληνική 
γλώσσα και λογοτεχνία στα Πανεπιστήµια του Μπρίντιζι, Απουλία (2002-2005) και της Κοσέντζα, 
Καλαβρία (2004-2006).Έκανε διαλέξεις και µαθήµατα µε θέµατα Ελληνικής Λογοτεχνίας σε διάφορα 
Πανεπιστήµια (Βιέννη, Γρανάδα, Κύπρο, Μιλάνο, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ιωάννινα), και έλαβε µέρος σε 
πολλά συνέδρια µε δικές της ανακοινώσεις.Επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα. Έλαβε διάφορες 
υποτροφίες για να παρακολουθήσει µαθήµατα και σεµινάρια, ή και γενικά για να πραγµατοποιήσει 
έρευνες από Ελληινικά Ιδρύµατα: Ίδρυµα Μελετών Χερσονήσου του Αίµου (1979), Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (1981), Ιωνικό Κέντρο Χίου (1983), Στέγη Καλών Τεχνών και Γραµµάτω 
του Υπουργείου Πολιτισµού (1993), Ίδρυµα Ωνάση (2001), Ίδρυµα Κώστα και Ελένης Οθράνη 
(2002).Είναι γραµµατέας της Ιταλικής Εταιρίας Νεοελληνικών Σπουδών και µέλος της Ευρωπαικής 
Εταιρίας Νεοελληνικών Σπουδών (EENS). Επίσης είναι µέλος (από το 1986) του Σικελικού Ινστιτούτου 
Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών “Bruno Lavagnini” του Παλέρµο.Ασχολείται και µε τη 
λογοτεχνική µετάφραση από τα Ελληνικά στα Ιταλικά, όπως προκύπτει από τον εξής πίνακα 
δηµοσιευµάτων. Η ιταλική µετάφρασή της των Ώδών του Κάλβου έχει βραβευθεί µε τιµητική διάκριση 
από την Εταιρία Μεταφραστών Λογοτεχνίας το 1989. ΄Έχει στο ενεργητικό της διάφορες δηµοσιεύσεις 
(µελέτες και µεταφράσεις). Η δίγλωσση έκδοσή της, Άσπρες κηλίδες πάνω στο άσπρο του Γ. Ρίτσου 
(Παλέρµο 2019) έχει τιµηθεί µε το Κρατικό Βραβείο του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.

Περίληψη εισήγησης:
Είναι γνωστό ότι ο Γιώργος Σέφερης ξεκίνησε το µοναδικό του µυθιστόρηµα ‘Εξι νύχτες στην Ακρόπολη 
αφού επέστρεψε στην Ελλάδα από τις σπουδές του στην Ευρώπη, το 1925. Το έργο εγκαταλείφτηκε το 
1930 περίπου από τον ποιητή, που τελικά το επεξεργάστηκε και το ολοκλήρωσε το 1954, δηλώνοντας 
ότι περιορίστηκε όµως στο αρχικό υλικό µε «ψυχολογία’ των 1925-1928».Το µυθιστόρηµα είναι έντονα 
και φανερά επηρεασµένο από τα βιογραφικά του Σεφέρη, όπως µαρτυρούν τα ηµερολόγια του ποιητή. 
Η µεταθανάσια δηµοσίευση του έργου, που την επιµελήθηκε ο Σαββίδης το 1974, δε µας επιτρέπει να 
‘σκάψουµε’ περισσότερο σ’αυτή την κατεύθυνση, αλλά ένας φάκελος µε σηµαντικές σηµειώσεις (που 
επέστρεψε πρόσφατα στη θέση του στο αρχείο του ποιητή) µας αποκαλύπτει µέχρι στιγµής άγνωστες 
πλευρές που ρίχνουν φως στην έµπνευση και στην σύνθεση του µυθιστορήµατος.



ΚΕΝΤΡΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
 
Βιογραφικό σηµείωµα: 
Ο Γιώργος Κεντρωτής (1958, Μολάοι Λακωνίας) είναι λογοτέχνης, µεταφραστής και καθηγητής 
Θεωρίας της Μετάφρασης στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Έχει εκδώσει περί τα 70 βιβλία και έχει διδάξει σε 
Πανεπιστήµια της Γερµανίας και της Ιταλίας. Είναι αντεπιστέλλον µέλος της Ισπανοαµερικανικής 
Ακαδηµίας Γραµµάτων της Μαδρίτης.

Περίληψη εισήγησης:
Ο Σεφέρης έχει µεταφράσει τους πρώτους 101 στίχους του Αγαµέµνονα και τους πρώτους 15 στίχους 
των Περσών του Αισχύλου.  Στα µεταφράσµατά του θα ανιχνευθεί η διαχείριση που κάνει στις λέξεις και 
στις φράσεις των στίχων του πρωτοτύπου: σπάνιες, επικές και σύνθετες, ιδιαιτέρως δε στα επίθετα. Θα 
ερευνηθεί επίσης η µετάφραση των µεταφορών και των παροµοιώσεων κατά τη µεταγραφή του στα Νέα 
Ελληνικά. Για τις επιδράσεις του Αισχύλου στο πρωτότυπό του έργο, που είναι πολλές και ποικίλες, θα 
γίνει νύξη µόνο σε συνδυασµό µε τα µεταφράσµατά του.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 

Βιογραφικό σηµείωµα: 
Ο ∆ηµήτρης Κοσµόπουλος γεννήθηκε το 1964 στο Κοντογόνι (Παπαφλέσσα) Πυλίας στην Μεσσηνία. 
Μεγάλωσε στην Καλαµάτα. Είναι ποιητής, δοκιµιογράφος και µεταφραστής.Έχει εκδώσει έντεκα 
ποιητικά βιβλία και τρία βιβλία δοκιµίων για θέµατα λογοτεχνίας και κριτικής. ∆οκίµια, µεταφράσεις και 
κριτικά κείµενά του έχουν δηµοσιευθεί στα περισσότερα λογοτεχνικά περιοδικά και σε εφηµερίδες. 
Ποιήµατά του έχουν µεταφραστεί στις κυριότερες ευρωπαϊκές γλώσσες και στα αραβικά, και έχουν 
συµπεριληφθεί σε ελληνικές και ξένες ανθολογίες. Ανθολογίες από την ποίησή του έχουν εκδοθεί στα 
γαλλικά, στα ιταλικά και στα αλβανικά.∆ιευθύνει το λογοτεχνικό περιοδικό Νέα Ευθύνη. Από το 2001 
είναι µέλος της Εταιρείας Παπαδιαµαντικών Σπουδών και από το 2004 είναι µέλος της Εταιρείας 
Συγγραφέων.Το 2005 του απονεµήθηκε το Βραβείο Έλληνα Λυρικού ποιητή «Λάµπρος Πορφύρας» της 
Ακαδηµίας Αθηνών, το 2013 το ∆ιεθνές Βραβείο Κ.Π. Καβάφη για το σύνολο του ποιητικού του έργου 
και το 2018 το Βραβείο Ποιήσεως του Ιδρύµατος Κώστα & Ελένης Ουράνη της Ακαδηµίας Αθηνών, 
καθώς και το Βραβείο «Jean Moréas» για το καλύτερο ποιητικό βιβλίο του 2018 για την ποιητική του 
σύνθεση Θέριστρον. Έχει µεταφράσει Άγγλους, Γάλλους , Ιταλούς και Ρώσους ποιητές.Zει και εργάζεται 
στην Αθήνα.Τον Ιούνιο του 2020 κυκλοφόρησε στο Παρίσι τόµος µε ποιήµατά του, στην σειρά ποίησης 
των εκδόσεων Miel des Αnges, µε τίτλο Ce vin qui embaume, σε µετάφραση Michel Volkovitch.Η 
ποιητική σύνθεση Pixels που είναι είναι το ενδέκατο ποιητικό βιβλίο του, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις 
«Κέδρος» τον Νοέµβριο του 2020 και έχει ήδη µεταφραστεί στα Αγγλικά, στα Γαλλικά και στα Ιταλικά, 
ενώ επίκειται η έκδοσή του και στις τρεις αυτές γλώσσες. Τον Σεπτέµβριο θα κυκλοφορήσουν οι 
µεταφράσεις του ποιηµάτων του Γουίλλιαµ Μπάττλερ Γέητς, του Γεωργίου  Νόελ Γόρδων, Λόρδου 
Βύρωνος, και 12 ύµνοι του Αγίου Ρωµανού του Μελωδού, βιβλία των οποίων η έκδοση ανεστάλη τον 
περασµένο Μάρτιο, λόγω της πανδηµίας. 
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Εργογραφία του ίδιου

ΠΟΙΗΣΗ
• Λατοµείο, Κέδρος 2002, β’ έκδοση 2003
• Του νεκρου αδελφού, Kέδρος 2003, β΄ έκδοση 2005
   (Βραβείο ‘Ελληνα Λυρικού Ποιητή «ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ» ακαδηµίας Αθηνών 2005)
• Πουλιά της νύχτας, Κέδρος 2005
• Ανάστασις του Ανδρέα Ταρκόφσκι, Ερατώ 2008
• Βραχύ χρονικό, Κέδρος 2009
• Κρούσµα, Κέδρος 2011, β΄ έκδοση 2011
• Κρυπτόλεξο, ∆όµος 2013, β΄ έκδοση 2013, γ΄ έκδοση 2018
   (∆ιεθνές Βραβείο Καβάφη 2013)
• Κατόπιν εορτής, Ερατώ 2014, β΄ έκδοση 2015
• Θέριστρον, Κέδρος 2018 (Βραβείο Ποιήσεως Ιδρύµατος Κώστα & Ελένης Ουράνη Ακαδηµίας     
   Αθηνών 2018, Βραβείο «Jean Moreas» Γραφείου Ποιήσεως 2018)

∆ΟΚΙΜΙΟ
• Τα όρια της φωνής (∆οκίµια για την νεοελληνική λογοτεχνία), Κέδρος 2006
• Η πτήση του ιπτάµενου (Μια εισαγωγή στην ποίηση του Νάσου Βαγενά),  Ίνδικτος 2007
• Ο απόκρηµνος λυρισµός: Μελέτες για την ποίηση του Ηλία Λάγιου, Ερατώ

Περίληψη εισήγησης:
Από την πρώτη του κιόλας ποιητική συλλογή-Στροφή,1931- ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης , εµφανίζεται 
µε έµµετρα ποιήµατα, τα οποία όµως δεν αναιρούν τον µοντερνισµό του. Άλλωστε  την έµµετρη 
προσωδία ο Σεφέρης δεν την εγκαταλείπει ποτέ. Μάλιστα πυκνώνει και κορυφώνεται στην ύστερη 
ώριµη ποιητική του δηµιουργία. Γ ιατί συµβαίνει αυτό; Πώς αντιλαµβάνεται ο Σεφέρης την ποιητική 
τέχνη και την λειτουργία του στίχου στην ποίησή του και στα δοκιµιακά και κριτικά του κείµενα; 
Απαντήσεις σε αυτά τα ζητήµατα, αλλά και σε άλλα γειτνιάζοντα, αποπειράται η εργασία µας.
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ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Βιογραφικό σηµείωµα: 
Ο Κώστας Κουτσουρέλης γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα. Σπούδασε νοµικά και µεταφραστική στην 
Ελλάδα και τη Γερµανία. ∆ηµοσίευσε ποίηση, δοκίµια και µελέτες. Στις µεταφράσεις του 
περιλαµβάνονται έργα των Μιχαήλ Αγγέλου, Νοβάλις, Ράινερ Μαρία Ρίλκε, Φραντς Κάφκα, Έζρα 
Πάουντ, Γκόττφρηντ Μπεν, Οκτάβιο Πας, Ουίλλιαµ Μπ. Γέητς, Καρλ Μαρξ, Μαξ Βέµπερ κ.ά. Έργα του 
παρουσιάστηκαν σε διάφορες σκηνές και µελοποιήθηκαν από γνωστούς συνθέτες. ∆ίδαξε δηµιουργική 
γραφή στο Ίδρυµα Τάκης Σινόπουλος και λογοτεχνική µετάφραση στο ΕΚΕΜΕΛ, το Πανεπιστήµιο 
Αθηνών και το Ινστιτούτο Γκαίτε. Τελευταία βιβλία του η ποιητική σύνθεση Η κόρη µου (Κίχλη, 2020), 
το δοκιµιακό Τι είναι και τι δεν είναι η ποίηση (Μικρή Άρκτος, 2021) και η ανθολογία «1821-2021, Η 
Ελλάς των Ελλήνων: ∆ύο αιώνες εθνικά δεινά στον καθρέφτη της ποίησης» (Gutenberg, 2021). 
∆ιευθύνει την επιθεώρηση λόγου και ιδεών "Νέο Πλανόδιον" (www.neoplanodion.gr).

Περίληψη εισήγησης:
Ποιητές και δοκιµιογράφοι διάσηµοι, τιµηµένοι µε το Βραβείο Νοµπέλ, αγγελιαφόροι των ιδεών του 
µοντερνισµού στην Ελλάδα και το Μεξικό αντίστοιχα αλλά και αναδιφητές συστηµατικοί της παράδοσης 
και ερµηνευτές της ταυτότητας του τόπου τους, διπλωµάτες καριέρας αλλά και αγωνιστές της 
ελευθερίας σε καιρούς ταραγµένους, τα βιογραφικά κοινά που έχουν µεταξύ τους ο Γιώργος Σεφέρης 
και ο Οκτάβιο Πας είναι και πολλά και έκτυπα. Ωστόσο, υπάρχει και ένας, άδηλος και ανεντόπιστος ώς 
τώρα, άµεσος διάλογος που τους συνδέει. Πρόκειται για ένα ποίηµα του Πας όπου, µε τρόπο αναπάντεχο 
και συγκινητικό, ο Αµερικανός εµπνέεται από ένα ανάλογο ποίηµα του Σεφέρη. Θέµα και των δύο έργων, 
ο εγκωµιασµός της φιλίας.
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ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
 
Βιογραφικό σηµείωµα: 
Ο Μάριος Μιχαηλίδης γεννήθηκε στην Κύπρο και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στη 
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και απέκτησε το πτυχίο ΜA of Education από το 
Πανεπιστήµιο Αrkansas (ΗΠΑ).  Έχει εκδώσει πέντε ποιητικές συλλογές και έξι έργα πεζογραφίας. Τρία 
έργα του, η ποιητική συλλογή «Σαν άλλοθι οι λέξεις» (2003), το µυθιστόρηµα «Ο Οστεοφύλαξ» (2007) 
και το αφήγηµα «Ο Ανακριτής» (2012), τιµήθηκαν µε το Κρατικό Βραβείο Κύπρου. Ποιήµατά του έχουν 
µεταφράστηκαν στα ιταλικά και δηµοσιεύτηκαν σε ιταλικά περιοδικά, ενώ Το µυθιστόρηµά του 
«Ανατολικά της Αττάλειας, βόρεια της Λευκωσίας» (2016) µεταφράστηκε στα τουρκικά και στα 
γερµανικά.Είναι µέλος της Εταιρείας Συγγραφέων Ελλάδος και του Κύκλου Ποιητών.

Περίληψη εισήγησης:
Η συνάντηση των δύο µεγάλων δηµιουργών, του Γιώργου Σεφέρη και του Μίκη Θεοδωράκη, που είχε 
ως αποτέλεσµα την µελοποίηση πέντε σεφερικών ποιηµάτων , δεν άργησε να πάρει συγκλονιστικές 
διαστάσεις. Η ίδια η µουσική ως άκουσµα αρχίζει να συνεπαίρνει τις πλατιές µάζες, γιατί  φέρνει τη 
σφραγίδα µιας γνήσιας ελληνικότητας που την συνιστούν ο απόηχος της βυζαντινής µουσικής, της 
δηµοτικής  παράδοσης και της γνήσιας λαϊκής µουσικής. Ταυτόχρονα, γίνεται η αρχή που θα φέρει την 
ποίηση κοντά στον απλό, κοινό άνθρωπο. Το εγχείρηµα αυτό θα συνεχιστεί µε την µελοποίηση έργων 
και άλλων ισάξιων δηµιουργών. Ο Γιώργος Σεφέρης είναι γνήσιος εκφραστής της «Γενιάς του Τριάντα» 
που κύριο γνώρισµά της είναι η Ελληνικότητα. ∆εν πρόκειται για ιδεολόγηµα, όπως ορισµένοι 
επιχείρησαν να υποστηρίξουν, αλλά µια συνειδητή στάση των δηµιουργών, ποιητών και πεζογράφων, να 
προστατεύσουν, µέσα από τα έργα τους, την ελληνική ιδιοπροσωπία απέναντι στη ∆ύση.  Ειδικότερα, ο 
Σεφέρης,  µε τη βαθιά του παιδεία, τη µελέτη των αρχαίων συγγραφέων, µε τα βιώµατα από τον 
ξεριζωµό στη Μικρά Ασία και την απώλεια του πατρογονικού του σπιτιού, µε την περιδιάβασή του στη 
Βυζαντινή ιστορία µέχρι το ’21 και τα νεώτερα χρόνια, διαµορφώνει µια καθαρά ελληνική συνείδηση. Γι' 
αυτό, στην ποίησή του πλάθει µε υποµονή το υπόδειγµα της ελληνικής αρετής που το συνιστούν: η 
καθαρή κρίση, το  θάρρος, η ασίγαστη λαχτάρα για δηµιουργία, το πάθος για  την αλήθεια και την 
ελευθερία. Αδιάψευστος µάρτυρας για την επιτυχία του εγχειρήµατος, υπήρξε η ανταπόκριση λαού στο 
έργο των δύο µεγάλων δηµιουργών, και η υποδοχή του στον εξωελλαδικό χώρο. 
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ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Βιογραφικό σηµείωµα: 
Ο Μιχ. Γ. Μπακογιάννης γεννήθηκε στον Πειραιά (1966). Σπούδασε Φιλολογία στο Α.Π.Θ., όπου και 
εκπόνησε τη µεταπτυχιακή του εργασία («Ανιχνεύσεις της ιστορικής διάστασης στα Ποιήµατα 
1945-1971 του Σαχτούρη», 1991) και τη διδακτορική του διατριβή («Το περιοδικό Κριτική 
(1959-1961) του Αναγνωστάκη», 2001).Από τον Σεπτέµβριο του 1995 ώς και τον Ιανουάριο του 2011 
εργάστηκε ως φιλόλογος στη δηµόσια Μέση Εκπαίδευση.Από τον Φεβρουάριο του 2011 υπηρετεί στο 
Τµήµα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (από τον Αύγουστο του 2018 ως µόνιµος Επίκουρος Καθηγητής 
Νεοελληνικής Φιλολογίας).Από τον Οκτώβριο του 2003 διδάσκει ως Συνεργαζόµενο Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου στη Θεµατική Ενότητα ΕΛΠ30 «Νεότερη Ελληνική 
Λογοτεχνία (19ος και 20ός αιώνας)».Είναι ιδρυτικό µέλος του Εργαστηρίου Βιβλιολογίας (εποπτεία: Χ. 
Λ. Καράογλου, Οµότιµος Καθηγητής του Α.Π.Θ.) και από τον ∆εκέµβριο του 2020 ∆ιευθυντής του 
Εργαστηρίου Βιβλιολογίας Νεοελληνικής Φιλολογίας (ΕρΒιΝεΦ) του Τµήµατος Φιλολογίας του 
Α.Π.Θ.Έχει εκδώσει πέντε βιβλία· το πιο πρόσφατο (σε συνεργασία µε την Έλλη Φιλοκύπρου): 
«Μοιράζοντας τα δύσκολά σου όνειρα» Η ποιητική φωνή του Κλείτου Κύρου, Νεφέλη, Αθήνα, 2017.Έχει 
πάρει µέρος σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και έχει δηµοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά φιλολογικά 
περιοδικά για ζητήµατα της µεταπολεµικής, κυρίως, λογοτεχνίας.

Περίληψη εισήγησης:
Την ηµέρα που έκλεινε τα 25 του χρόνια, ο Σεφέρης σηµείωνε στις ηµερολογιακές του καταγραφές ότι 
το «κοίταγµα πίσω» είναι «µια µαύρη κορδέλα», ένας «χαώδης λογαριασµός» που επιβεβαιώνει τη 
«συναίσθηση πως γερν[ά]». Η ανακοίνωση θα επιχειρήσει να ανιχνεύσει εάν αυτή η συναίσθηση της 
πρόωρης γήρανσης µεταφέρεται και στον ποιητικό λόγο του Σεφέρη µέχρι το Μυθιστόρηµα (1935) ή 
εάν η νεότητα προβάλλεται στα ποιήµατα αυτά µε το σφρίγος, τη ζωντάνια και τον προνοµιακό ρόλο που 
διακήρυτταν γι’ αυτήν άλλοι λογοτέχνες της Γενιάς του 1930, όπως ο Γιώργος Θεοτοκάς.

32

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

Βιογραφικό σηµείωµα: 
Ο Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από τη Νοµική Αθηνών και 
έκανε µεταπτυχιακά στο ∆ιεθνές και Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο στη Γαλλία. Το 1985 διορίστηκε ως Ακόλουθος 
Πρεσβείας στο διπλωµατικό κλάδο του Υπουργείου Εξωτερικών. Έχει υπηρετήσει, εκτός από την 
Κεντρική Υπηρεσία, στον Άγιο Φραγκίσκο, στο Κίεβο, στη Νέα Υόρκη (Μόνιµη Αντιπροσωπεία στα 
Ηνωµένα Έθνη), στη Μπανγκόκ, και ως Πρέσβης στο Κίεβο και το Βουκουρέστι. Σήµερα υπηρετεί ως 
Γενικός Γραµµατέας της Προεδρίας της ∆ηµοκρατίας. Έχει διδάξει επί σειρά ετών στη διπλωµατική 
ακαδηµία του Υπουργείου Εξωτερικών θέµατα πρακτικής διπλωµατίας και πολιτισµού. Είναι 
συγγραφέας διηγηµάτων µε τίτλο «Στην Άπω Ανατολή», µιας νουβέλας υπό µορφή διηγηµάτων µε τίτλο 
«Όλυα. ∆υό χειµώνες και µία άνοιξη», µεταφρασµένης σε τρεις γλώσσες, ενός δοκιµίου µε τίτλο 
«Γιώργος Σεφέρης. Ανάµεσα στη διπλωµατία και την ποίηση» µεταφρασµένου στα ρουµανικά, καθώς 
και ενός δοκιµίου µε τίτλο "Η γλώσσα ως όχηµα πολιτισµού. Η ακτινοβολία της Ελληνικής γλώσσας" 
που µεταφράστηκε σε τέσσερεις γλώσσες. Το 2019 εξέδωσε το δοκίµιο : «∆ιπλωµατία και Ποίηση. Η 
περίπτωση του Γιώργου Σεφέρη». Έχει δώσει σειρά διαλέξεων σε διάφορες χώρες, τόσο για θέµατα 
εξωτερικής πολιτικής, όσο και για θέµατα  πολιτισµού και γλώσσας.

Περίληψη εισήγησης:
Οι σχέσεις του Σεφέρη µε τη θρησκεία και το µεταφυσικό αποτελούν ένα αρχικό θέµα της εισήγησης. 
Ωστόσο η πολύ συχνή αναφορά του στην έκφραση «το µερίδιο του Θεού» όταν πλησίαζε κοντά στη 
συνταξιοδότησή του, ξεπερνά το θέµα της θρησκείας και αγγίζει περισσότερο τη δηµιουργική του 
προσπάθεια στην τέχνη. Στο ζήτηµα αυτό εστιάζεται κυρίως η εισήγηση. Τι ακριβώς απασχολούσε τον 
ποιητή κοντά στο τέλος της ζωής του, τόσο ως προς την καλλιτεχνική δηµιουργία  και την ασυνείδητη 
πλευρά της όσο και ως προς το αποτύπωµα που θα άφηνε στον κόσµο;  Γιατί αισθάνθηκε την ανάγκη να 
χρησιµοποιήσει την έκφραση αυτή που είχαν χρησιµοποιήσει και άλλοι πριν από αυτόν;

33



ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Βιογραφικό σηµείωµα:    
Κατερίνα Παπαζαχαρία Η Κατερίνα Παπαζαχαρία γεννήθηκε στην Λευκωσία. Αποφοίτησε από το 
Παγκύπριο Γυµνάσιο. Είναι πτυχιούχος του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής Αθηνών του Τοµέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας Τέχνης. Είναι κάτοχος MA στην Μεσαιωνική Ιστορία 
και Τέχνη από το Πανεπιστήµιο Κύπρου και διδακτορικού τίτλου από τη Φιλοσοφική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών για τη διατριβή Ο κοινωνικός βίος των ανατολικών επαρχιών του Βυζαντινού 
κράτους κατά τη µέση βυζαντινή εποχή. Η µαρτυρία του «έπους» του Βασιλείου ∆ιγενή Ακρίτη.  Έλαβε 
µέρος µε ανακοίνωση σε επιστηµονικές συναντήσεις και άρθρα της δηµοσιεύθηκαν σε επιστηµονικά 
περιοδικά. Από το 2020 διδάσκει ως Λέκτορας ∆ιπλωµατικής Ιστορίας και ∆ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα 
Ιστορίας, Πολιτικής και ∆ιεθνών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Νεάπολις Πάφου.

Περίληψη εισήγησης:
«Προσπαθώ να κοιτάξω όσο µπορώ χωρίς προκατάληψη το Βυζάντιο», «Προσπαθώ να καταλάβω τι 
είναι το Βυζάντιο», έγραφε ο Σεφέρης το Φθινόπωρο του 1949 στον Γιώργο Κατσίµπαλη και στον Ζήσιµο 
Λορεντζάτο από την Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη αντίστοιχα.Ο Σεφέρης είχε επισκεφθεί την 
Κωνσταντινούπολη το 1938 και τότε όπως και αργότερα, ενόσω υπηρετούσε στην Άγκυρα στην 
ελληνική πρεσβεία, καταγράφει τις εντυπώσεις και την εµπειρία του από τα ταξίδια του στην Μικρά Ασία 
και τις επισκέψεις του στα µνηµεία της Πόλης.Η εισήγηση επικεντρώνεται στα ζητήµατα που αφορούν το 
Βυζάντιο και τον βυζαντινισµό «που τόσο πολύ τον µνηµονεύουµε τώρα τελευταία» στις αναφορές και 
στους στοχασµούς του Γιώργου Σεφέρη. Αναζητείται λοιπόν η κατανόησή του για τα «χρήσιµα 
βυζαντινά», για τα µνηµεία, την Τέχνη, τα πρόσωπα, τους ήρωες και επιχειρείται να διαγραφεί τι γνωρίζει 
και ποια είναι η θέση και η πρόσληψη του Βυζαντίου από τον ίδιο - και την εποχή του -.

34

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
         
Βιογραφικό σηµείωµα: 
Μαρία Στασινοπούλου (Καλαµάτα 1945). Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήµιο Αθηνών 
και µετεκπαιδεύτηκε στο ∆ιδασκαλείο Μέσης Εκπαιδεύσεως. Εργάστηκε ως φιλόλογος στη 
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Ασχολείται µε τη µελέτη και την κριτική της νεοελληνικής λογοτεχνίας. 
Βιβλία της:  Χρονολόγιο-Εργοβιογραφία Γιώργου Σεφέρη (Μεταίχµιο 2000), Πίσω από τις γραµµές. 
Σελίδες κριτικής (University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2005), Κυρία, µε θυµάστε; Αφηγήµατα 
(Εκδόσεις Κίχλη 2010), Χαµηλή βλάστηση, θάµνοι, πόες και µπονσάι (Κίχλη, 2018), Ασκήσεις αντοχής 
στον χρόνο (Κίχλη, 2021)  και, σε συνεργασία µε τον ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλο, Ο βίος και το έργο του 
Κ.Π. Καβάφη (Μεταίχµιο 2002, και νέα συµπληρωµένη έκδοση 2013) και Κ.Π. Καβάφης, Ποιήµατα. 
Επιλογή (Μεταίχµιο 2003). Έχει επιµεληθεί την έκδοση του τρίτοµου Κοινού Λόγου  της Έλλης 
Παπαδηµητρίου (Ερµής 2003) και του δεύτερου τόµου της Αλληλογραφίας Μαρώς-Σεφέρη (Ίκαρος 
2005). Είναι µέλος της Εταιρείας Συγγραφέων και γράφει κριτική βιβλίου στο περιοδικό της 
Θεσσαλονίκης Εντευκτήριο και στην αθηναϊκή Εφηµερίδα των Συντακτών.

Περίληψη εισήγησης:
Εξετάζοντας, κατά βάση, τα ποιήµατα του Σεφέρη που αναφέρονται στον Μαθιό Πασχάλη και 
αναζητώντας γι’ αυτά στοιχεία από τις ∆οκιµές, τις Μέρες και τις αλληλογραφίες του ποιητή, ζητώ να 
ανιχνεύσω  εάν υπάρχει σχέση ανάµεσα στα δύο έργα και πόσο παράλληλα µπορεί να είναι.
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ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
         
Βιογραφικό σηµείωµα: 
Ο Μανώλης Μ. Στεργιούλης σπούδασε Φιλολογία στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και Πολιτικές Επιστήµες 
στο Πάντειο Πανεπιστήµιο. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Τµήµα Φιλολογίας του 
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. Υπηρέτησε µέχρι τώρα τη ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευση από διάφορες 
θέσεις. Συνεργάτης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Προϊστάµενος Γραφείου Β΄ ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης Αθηνών, Σχολικός Σύµβουλος Φιλολόγων. Είναι Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης 
Φιλολόγων και ∆ιευθυντής του Πειραµατικού Σχολείου Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Περίληψη εισήγησης:
Τον Νοέµβριο του  1953, ο Γιώργος Σεφέρης επισκέφθηκε για πρώτη φορά την Κύπρο. Μία από τις 33 
ηµέρες παραµονής του στη νήσο κατευθύνθηκε από την Αµµόχωστο προς την Πάφο, µε ενδιάµεσους 
σταθµούς τη Λεµεσό, το Κολόσσι, τον ναό του Απόλλωνα Υλάτη στο Κούριο και τον ναό της Αφροδίτης 
στα Κούκλια. Στον τελευταίο του σταθµό, στα Κούκλια, εµπνεύσθηκε το «παφίτικο» ποίηµά του, που 
φέρει τον τίτλο Επικαλέω τοι τήν θεόν… και παραπέµπει στην αναφορά του Ηροδότου (Ι,199), για τις 
ιεροτελεστίες που γίνονταν, όπως και στους Βαβυλώνιους,  σε µερικά µέρη της Κύπρου. Για τις 
ιεροτελεστίες στο Ιερό της Αφροδίτης, µέρος των οποίων αποτελούσε και η ιερή πορνεία, κάνουν λόγο, 
επίσης, ο  Όµηρος και οι κλασικοί συγγραφείς.
Είναι προφανές ότι ο Σεφέρης στο ποίηµα Επικαλέω τοι τήν θεόν…  «συνοµιλεί» µε την αρχαιοελληνική 
γραµµατεία, µε τρόπο όµως που κάνει τους στίχους του γριφώδεις, αινιγµατικούς, ελλειπτικούς και 
πολύσηµους. Πρόκειται για ποίηµα το οποίο δεν αναλύθηκε διεξοδικά από τους µελετητές ούτε και 
έλαβε µια ολοκληρωµένη ερµηνεία. Η εισήγηση θα επικεντρωθεί σε ερωτήµατα, όπως: Η αφήγηση του 
ποιητή αφορά µόνο το απώτατο παρελθόν ή υπάρχει σύνδεσή της µε το παρόν; Υπάρχει συσχετισµός του 
Ιερού της Αφροδίτης και της «µικρής εκκλησιάς», της Παναγιάς Καθολικής, όπως λέγεται σήµερα και 
βρίσκεται στον ίδιο χώρο; Στους «κλειστούς» στίχους του ποιήµατος µπορεί να «αναγνωσθούν» 
γεγονότα και καταστάσεις που συνέπεσαν µε την επίσκεψη του ποιητή στην Κύπρο; Πώς εξηγείται η 
αφηγηµατική µεταβολή στην τελευταία στροφή του ποιήµατος; Πώς ερµηνεύεται η χρησιµοποίηση του 
πρώτου ενικού προσώπου στον ακροτελεύτιο στίχο του ποιήµατος; Οι απαντήσεις στα ενδεικτικά αυτά 
ερωτήµατα και σε όσα ακόµη µπορεί να διατυπωθούν θα διευκολύνουν την «ανάγνωση» του 
ποιήµατος, αν και, όπως είναι γνωστό, η ποίηση του Σεφέρη δεν είναι ποτέ µονοσήµαντη αλλά 
πολυσήµαντη και λειτουργεί σε πολλά επίπεδα.   
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ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗ 

Βιογραφικό σηµείωµα: 
Η Έλλη Φιλοκύπρου είναι καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας στο Τµήµα Επικοινωνίας και Μέσων 
Μαζικής Ενηµέρωσης του ΕΚΠΑ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως την ποίηση του 20
ου αιώνα, µε ιδιαίτερη έµφαση σε ζητήµατα ποιητικής. Έχει εκδώσει µονογραφίες για την ποίηση του 
Εγγονόπουλου, του Ρίτσου, του Καρυωτάκη, του Λειβαδίτη και του Κύρου, µεταξύ άλλων. Η πιο 
πρόσφατη µονογραφία της είναι Ο απόκρηµνος χωροχρόνος της ποίησης. Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ, 
Γιώργος Γεωργούση;, Ζέφη ∆αράκη, Βύρων Λεοντάρης, Νεφέλη 2019.

Περίληψη εισήγησης:
Η δεύτερη ποιητική προσφορά του Γιώργου Σεφέρη, η Στέρνα (1932), έγινε δεκτή µε πολλές 
επιφυλάξεις από τον κύκλο των φίλων και των συνοµιλητών του. Και σήµερα ακόµη, αντιµετωπίζεται 
συχνά σαν αµήχανη παρένθεση ανάµεσα στη Στροφή και στο Μυθιστόρηµα. Στην παρούσα ανακοίνωση 
θα επιχειρηθεί µια ερµηνευτική προσέγγιση αυτού του «σκοτεινού», όπως έχει χαρακτηριστεί, 
ποιήµατος, µε στόχο να αναδειχθεί η οργανική του θέση στο σεφερικό έργο. Ο ποιητής, δοκιµάζοντας 
νέους εκφραστικούς τρόπους, καταθέτει νέους προβληµατισµούς, που θα σηµαδέψουν το έργο του. Η 
ηχώ της Στέρνας ακούγεται µε ιδιαίτερη ένταση στην τελευταία σύνθεση του Σεφέρη, τα Τρία κρυφά 
ποιήµατα.
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Εργογραφία του ίδιου

ΠΟΙΗΣΗ
• Λατοµείο, Κέδρος 2002, β’ έκδοση 2003
• Του νεκρου αδελφού, Kέδρος 2003, β΄ έκδοση 2005
   (Βραβείο ‘Ελληνα Λυρικού Ποιητή «ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ» ακαδηµίας Αθηνών 2005)
• Πουλιά της νύχτας, Κέδρος 2005
• Ανάστασις του Ανδρέα Ταρκόφσκι, Ερατώ 2008
• Βραχύ χρονικό, Κέδρος 2009
• Κρούσµα, Κέδρος 2011, β΄ έκδοση 2011
• Κρυπτόλεξο, ∆όµος 2013, β΄ έκδοση 2013, γ΄ έκδοση 2018
   (∆ιεθνές Βραβείο Καβάφη 2013)
• Κατόπιν εορτής, Ερατώ 2014, β΄ έκδοση 2015
• Θέριστρον, Κέδρος 2018 (Βραβείο Ποιήσεως Ιδρύµατος Κώστα & Ελένης Ουράνη Ακαδηµίας     
   Αθηνών 2018, Βραβείο «Jean Moreas» Γραφείου Ποιήσεως 2018)

∆ΟΚΙΜΙΟ
• Τα όρια της φωνής (∆οκίµια για την νεοελληνική λογοτεχνία), Κέδρος 2006
• Η πτήση του ιπτάµενου (Μια εισαγωγή στην ποίηση του Νάσου Βαγενά),  Ίνδικτος 2007
• Ο απόκρηµνος λυρισµός: Μελέτες για την ποίηση του Ηλία Λάγιου, Ερατώ

Περίληψη εισήγησης:
Από την πρώτη του κιόλας ποιητική συλλογή-Στροφή,1931- ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης , εµφανίζεται 
µε έµµετρα ποιήµατα, τα οποία όµως δεν αναιρούν τον µοντερνισµό του. Άλλωστε  την έµµετρη 
προσωδία ο Σεφέρης δεν την εγκαταλείπει ποτέ. Μάλιστα πυκνώνει και κορυφώνεται στην ύστερη 
ώριµη ποιητική του δηµιουργία. Γ ιατί συµβαίνει αυτό; Πώς αντιλαµβάνεται ο Σεφέρης την ποιητική 
τέχνη και την λειτουργία του στίχου στην ποίησή του και στα δοκιµιακά και κριτικά του κείµενα; 
Απαντήσεις σε αυτά τα ζητήµατα, αλλά και σε άλλα γειτνιάζοντα, αποπειράται η εργασία µας.

Οι φωτογραφίες προέρχονται από το Φωτογραφικό Αρχείο Σεφέρη του ΜΙΕΤ



ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ

Βιογραφικό σηµείωµα: 
Ο Κώστας Χατζηαντωνίου (Ρόδος, 1965) είναι ιστορικός, πεζογράφος και δοκιµιογράφος. Μέλος της 
Εταιρίας Συγγραφέων και της ∆ιοικούσας Επιτροπής του «Ιδρύµατος Κωστής Παλαµάς», διευθύνει το 
λογοτεχνικό περιοδικό «Το Κοράλλι». Το συγγραφικό του έργο περιλαµβάνει ιστορικές µελέτες, 
αφηγήµατα, δοκίµια και τρία µυθιστορήµατα – ένα εκ των οποίων («Αγκριτζέντο») έλαβε το 2011 το 
Βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης («European Union Prize for Literature») και έχει 
µεταφραστεί σε έξι γλώσσες. Τελευταίο του βιβλίο, το µυθιστόρηµα «Το στέµµα των αυγών» 
(Καστανιώτης, 2020).

Περίληψη εισήγησης:
Με πυρήνα την περίφηµη διάλεξη του 1943 στην Αίγυπτο, όπου ο ποιητής βρίσκεται στην διπλωµατική 
υπηρεσία της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης, αναδεικνύονται οι εσωτερικές “ανασκαφές” και οι όροι 
πρόσληψης, φωτισµού και ερµηνείας από τον Γ. Σεφέρη (αλλά και τη γενιά του Τριάντα γενικότερα) του 
πεζογραφικού έργου και της µορφής του στρατηγού Μακρυγιάννη. Η σηµασία της ιστορικής Στιγµής, οι 
όψεις µιας εθνικής διάρκειας που συνάπτεται ηθικά και λογοτεχνικά τόσο µε το αίσθηµα πολιτισµικής 
ιδιοπροσωπίας και κοινωνικής δικαιοσύνης όσο και µε το “σχέδιο” του ελληνικού µοντερνισµού, από τις 
απαρχές του ως την κορυφαία επιβεβαίωση, στην οµιλία κατά την απονοµή του βραβείου Νόµπελ 
(1963). Συγχρόνως θίγονται αιτιατά της σύγχρονης αµφισβήτησης που δεν θέλει πια να ακούει αυτόν, 
που όπως έλεγε τότε ο Σεφέρης, έρχεται για «να µας ψιθυρίσει πως οι οµορφιές µας και τα στολίδια µας 
και τα υπάρχοντα, που τα νοµίζαµε πολύτιµα, πάνε και πάνε, πάλιωσαν και τρίφτηκαν κι έγιναν σαρίδια, 
και πως σε τίποτε άλλο δε φελάν παρά να µας βαραίνουν».
  
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆ΟΥ ΛΟΥΙΖΑ 

Βιογραφικό σηµείωµα: 
Η Λουίζα Χριστοδουλίδου γεννήθηκε στη Λεµεσό, όπου πραγµατοποίησε τις εγκύκλιες σπουδές της. 
Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και στη 
συνέχεια έκανε µεταπτυχιακές σπουδές Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Παρίσι, στο Πανεπιστήµιο της 
Σορβόννης (Paris IV): Maîtrise, D.E.A. και Doctorat. Τα επιστηµονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην 
ευρύτερη Νεοελληνική Λογοτεχνία, στη Νεοελληνική Λογοτεχνία της Κύπρου, στη Γυναικεία ∆ιανόηση 
και Γραφή του Έξω Ελληνισµού, στο µυθιστόρηµα µε ιστορικό υπόβαθρο, στον µεταποικιακό λόγο, στις 
αναπαραστάσεις των αρχαιοελληνικών µύθων στη Νεοελληνική Λογοτεχνία, κ.ά. Έχει λάβει µέρος σε 
πολλά συνέδρια, στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό, µε εισήγηση, και µελέτες της έχουν 
δηµοσιευθεί σε συλλογικούς τόµους, Πρακτικά συνεδρίων, ελληνικά και διεθνή περιοδικά.Τον 
Ιανουάριο του 2019 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Επιφανίου (Λευκωσία/Αθήνα) το βιβλίο της: Όψεις 
του αρχαιοελληνικού µύθου στην ποίηση του Κυριάκου Χαραλαµπίδη το οποίο έλαβε το κρατικό 
βραβείο Μελέτης (Μονογραφίας) ∆οκιµίου για τη Λογοτεχνία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισµού, 
Αθλητισµού και Νεολαίας Κύπρου για εκδόσεις τού έτους 2019.Έχει συνθέσει το λογοτεχνικό πορτρέτο 
τής Ευρυδίκης Περικλέους-Παπαδοπούλου, για το σύνολο του έργου της, το οποίο εκδόθηκε, στην 
αγγλική γλώσσα, από το PEN Κύπρου (Λευκωσία, 2019).
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Έχει συνεπιµεληθεί (µε τον Γιώργο Κατσαδώρο) τον τόµο Ερανίσµατα φιλίας. Τιµή στον Γεώργιο ∆. 
Παπαντωνάκη (Αθήνα, Γρηγόρης, 2020) που περιλαµβάνει µελέτες για τη Νεοελληνική και Παιδική 
Λογοτεχνία.Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας - Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
της Κύπρου και διδάσκει, σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου το οποίο εδρεύει στη Ρόδο.

Περίληψη εισήγησης:
Στο οψίγονο µυθιστόρηµα του Γιώργου Σεφέρη Βαρνάβας Καλοστέφανος είναι εµφανή τα θέµατα του Β΄ 
Παγκόσµιου Πολέµου, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή και Αφρική αλλά και της βρετανοκρατίας στην 
Κύπρο, πριν από την έναρξη του Αγώνα τού 1955-1959. Σίγουρα θα πρέπει να διαβαστούν παράλληλα 
µε τα σχεδιάσµατα του µυθιστορήµατος, τα ποιήµατα  «Σαλαµίνα της Κύπρος», «Στα περίχωρα της 
Κερύνειας» (για την ειρωνική του διάσταση), «Νεόφυτος ο Έγκλειστος µιλά ―» (για τη στηλιτευτική 
του σάτιρα), το σατιρικό ποίηµα «Ρωµιός και Τζον Πουλλής Τζoνής και Κακουλλής» του Βασίλη 
Μιχαηλίδη, ο σατιρικός «Μισθοφόρος απ’ την Ατλαντίδα» τού Κώστα Μόντη αλλά και η ειρωνική 
«Τυραννία των λέξεων» του Κυριάκου Χαραλαµπίδη, προς επίρρωσιν όσων καταµαρτυρούνται στο 
δυνάµει µυθιστόρηµα του Γιώργου Σεφέρη,  Βαρνάβας Καλοστέφανος. Επιπλέον, θα αναδειχθούν η 
ειρωνεία και η σάτιρα, ως τεχνικές υπονόµευσης της βρετανικής αποικιοκρατίας, µέσα από τα 
σχεδιάσµατα του ατελούς σεφερικού µυθιστορήµατος. Παράλληλα, θα αναδειχθεί ο «πολιτισµικός 
προσεταιρισµός»/«αφοµοίωση» των «υπηκόων» / «υποτελών» (subaltern), που επιχείρησαν ειδικά 
στην Κύπρο από το 1878 κ.ε. οι Βρετανοί, ως αυτοαποκαλούµενοι «σωτήρες», «προστάτες» και 
«πολιτισµικά κυρίαρχη» οµάδα. Σε αυτή την πρώτη προσέγγιση του Βαρνάβα Καλοστέφανου κάνουµε 
µόνο κάποιες νύξεις στα ποιήµατα που συνοµιλούν µε το σχεδιαζόµενο µυθιστόρηµα.

*Σε αυτή την πρώτη προσέγγιση του Βαρνάβα Καλοστέφανου κάνουµε
µόνο κάποιες νύξεις στα ποιήµατα που συνοµιλούν µε το σχεδιαζόµενο µυθιστόρηµα.
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