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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
 

10.45΄ - 11.00΄ : Άννα Ταµπάκη, Χαιρετισµός -  Εισαγωγική οµιλία  
Έναρξη των εργασιών 

 
Α΄Συνεδρία 

Πρόεδρος: Ευριπίδης Γαραντούδης 

11.00΄-11.15΄: Αλέξανδρος Κατσιγιάννης, «Ο περιοδικός τύπος του 19ου αι. και η 
συστηµατοποίηση της νεοελληνικής λογοτεχνίας» 

11.15΄-11.30΄:  Κωνσταντίνος Χρυσόγελος, «Η παρουσία του Βυζαντίου στην Πανδώρα (τχ. 
1-60)» 

11.30΄-11.45΄: Δήµητρα Ραζάκη, «Η κριτική για την ποίηση του 19ου αιώνα στα περιοδικά 
Ευτέρπη, Πανδώρα και Χρυσαλλίς» 

11.45΄-12.00΄:  Συζήτηση 

12.00΄-12.15΄: Διάλειµµα – Καφές 

Β΄ Συνεδρία 

Πρόεδρος: Στέση Αθήνη 

12.15΄ - 12.30΄: Παναγιώτης Αντωνόπουλος, «Ο Δηµήτριος Γουζέλης και το απόσπασµα 31 
της Σαπφώς. Μεταφράζοντας την απόδοση του Nicolas Boileau» 

12.30΄-12.45΄: Νίκος Φαλαγκάς, «Αφηγήσεις της πραγµατικότητας: η στήλη των ‘Ποικίλων’ 
στην Ευτέρπη» 

12.45΄-13.00΄: Σοφία Γκίνκο, «Η µεταφρασµένη λογοτεχνία µέσα από τα περικείµενα στο 
περιοδικό Εβδοµάς: Α΄ περίοδος κυκλοφορίας (1884-1886)» 

13.00΄-13.15΄: Συζήτηση 

Γ΄ Συνεδρία 

Πρόεδρος: Γιώργος Βάρσος 

13.15΄-13.30΄: Αριστέα Κοµνηνέλλη, «Δείγµατα µεταφραστικής στρατηγικής από τον 
περιοδικό τύπο του 19ου αιώνα σε κείµενα προερχόµενα από τον γαλλόφωνο πολιτισµικό 
χώρο» 

13.30΄-13.45΄: Χρυσάνθη Γαστεράτου, «Πολιτισµικές µεταφορές µέσω του ελληνικού 
περιοδικού τύπου του 19ου αιώνα:  το γερµανικό παράδειγµα» 

13.45΄-14.00΄: Γεώργιος Κοτελίδης, «Όψεις του Εξωτισµού: Οδοιπορικό στην Κίνα µέσω του 
ελληνικού περιοδικού τύπου του 19ου αιώνα» 

14.00΄-14.15΄: Συζήτηση 

14.15΄-14.45΄:  Ελαφρύ γεύµα – µπουφές  
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Δ΄ Συνεδρία 

Πρόεδρος: Χρυσόθεµις Σταµατοπούλου-Βασιλάκου 

14.45΄-15.00΄: Κατερίνα Διακουµοπούλου-Ζαραµπούκα, «Το θέατρο του 19ου αι. µέσα από 
τον περιοδικό τύπο της Σµύρνης. Η περίπτωση του Φιλόκαλου Σµυρναίου» 

15.00΄-15.15΄: Βάνια Παπανικολάου, «Ψηφιακές θεατρικές αναγνώσεις…» 

15.15΄-15.30΄: Ξένια Μαρίνου, «Επικίνδυνες σχέσεις: Τύπος και πολιτική εξουσία» 

15.30΄-15.45΄: Συζήτηση 

Τέλος των εργασιών 
 
 
 

❖ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

 

Αλέξανδρος Κατσιγιάννης 

«Ο περιοδικός τύπος του 19ου αι. και η συστηµατοποίηση της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας» 

Η ανάγκη για µια Ιστορία της Ιστοριογραφίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας γίνεται όλο 
και πιο επιτακτική τα τελευταία χρόνια, αν αναλογιστεί κανείς ότι το ζήτηµα έχει τεθεί 
ήδη από το 1974 (Άλκης Αγγέλου). Ο 19ος αι. είναι ο αιώνας της Ιστοριογραφίας, 
εποµένως οι προσπάθειες συστηµατοποίησης, χαρτογράφησης και εν τέλει 
ιστορικοποίησης της νεοελληνικής λογοτεχνίας εντείνονται και κανονικοποιούνται. Πώς 
από τις βιογραφικές-εργογραφικές σηµειώσεις ή από τις βιβλιογραφίες φτάνουµε σε πιο 
σύνθετες αφηγήσεις; Ποιες ιστορικές και επιστηµονικές ανάγκες ώθησαν τη νεοελληνική 
και φιλελληνική λογιοσύνη να προβεί σε µια σταδιακή ταξινόµηση και συστηµατοποίηση 
της παλαιότερης νεοελληνικής γραµµατείας; Με βάση µια πρώτη δειγµατοληψία από 
ελληνικά αλλά και ευρωπαϊκά περιοδικά, η παρούσα ανακοίνωση σκοπεύει να ξεκινήσει 
έναν διάλογο σχετικά µε τον ρόλο που διαδραµάτισαν τα φιλολογικά ή γενικού 
ενδιαφέροντος περιοδικά του 19ου αιώνα σε αυτές τις πρώτες συστηµατοποιήσεις. 

Κωνσταντίνος Χρυσόγελος 

«Η παρουσία του Βυζαντίου στην Πανδώρα (τχ. 1-60)» 

Η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει και συζητά τις µελέτες που αφορούν στο Βυζάντιο, 
στα πρώτα 60 τεύχη της Πανδώρας. Εξετάζεται το περιεχόµενό τους και ταυτόχρονα 
γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστεί, στο µέτρο του δυνατού, η ιδεολογική στάση του 
συντάκτη τους, καθώς και ο πιθανός ρόλος τους στη διάπλαση µίας συγκεκριµένης 
αναγνωστικής συνείδησης. Η θεώρηση των δεδοµένων εντάσσεται στο κλίµα της 
δεκαετίας του 1850, εποχής κατά την οποία διατυπώνεται και κατ’ ουσίαν θεµελιώνεται η 
θεωρία της εθνικής συνέχειας του Ελληνισµού.   

Δήµητρα Ραζάκη 

«Η κριτική για την ποίηση του 19ου αιώνα στα περιοδικά Ευτέρπη, Πανδώρα και 
Χρυσαλλίς» 

Η έρευνα του περιοδικού τύπου του 19ου αιώνα καταδεικνύει ότι τα κείµενα λογοτεχνικής 
κριτικής καταλαµβάνουν σηµαντική θέση στην ύλη των φιλολογικών περιοδικών και 
αποτυπώνουν ποικίλες όψεις του σύνθετου λογοτεχνικού τοπίου κατά την κρίσιµη περίοδο 
της ουσιαστικής θεµελίωσης των δοµών του ελληνικού κράτους και της διάπλασης της 
εθνικής ταυτότητας. Ο στόχος της εργασίας είναι η εξέταση της πρόσληψης της ελληνικής 
ποιητικής παραγωγής του 19ου αιώνα από τα κριτικά άρθρα και τις µελέτες που 
δηµοσιεύονται στα περιοδικά Ευτέρπη (1847-1855), Πανδώρα (1850-1872) και Χρυσαλλίς 
(1863-1866). Η περιδιάβασή µας στα κείµενα αυτά θα αναδείξει τον θετικό ή αρνητικό 
αντίκτυπο του έργου των ποιητών του 19ου αιώνα στο σύγχρονό τους κριτικό περιβάλλον. 
Οι ποιητές στους οποίους αναφέρονται συχνά τα άρθρα των περιοδικών είναι οι: 
Αλέξανδρος Σούτσος, Παναγιώτης Σούτσος, Γεώργιος Ζαλοκώστας, Αλέξανδρος Ρίζος 
Ραγκαβής, Θεόδωρος Ορφανίδης, Άγγελος Βλάχος, Χρήστος Παρµενίδης, Ηλίας 
Τανταλίδης, Αλέξανδρος Κατακουζηνός, Στέφανος Κουµανούδης, Δηµήτριος Βικέλας, 
Αθανάσιος Χριστόπουλος, Διονύσιος Σολωµός, Ιούλιος Τυπάλδος, Γεράσιµος Μαρκοράς, 
Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Γεώργιος Κανδιάνος Ρώµας, Ιωάννης Ζαµπέλιος, Ευφροσύνη 
Σαµαρτσίδου, Σοφοκλής Καρύδης. Επιπλέον, ο εντοπισµός των στοιχείων που 
χρησιµοποιούνται από τους κριτικούς της εποχής ως κριτήρια αποτίµησης της αξίας των 
ποιηµάτων (π.χ. η γλώσσα, η στιχουργία, τα εκφραστικά µέσα, τα ποιητικά ιδεώδη), 
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δηλαδή η διασαφήνιση του σκεπτικού µε βάση το οποίο οι µελετητές και οι αρθρογράφοι 
οδηγούνται στον έπαινο ή την επίκριση (για ένα ποίηµα ή για το σύνολο του έργου ενός 
ποιητή) σε κάθε περίπτωση, αλλά και η διερεύνηση των γενικότερων προβληµατισµών 
που εκφράζονται στις σελίδες των τριών περιοδικών σχετικά µε  την ποίηση θα µας 
επιτρέψουν να σχηµατίσουµε µια σαφή εικόνα για τους όρους διαµόρφωσης της 
ελληνικής ποιητικής παράδοσης κατά τον 19ο αιώνα. Χαρακτηριστική και ενδεικτική της 
καίριας συµβολής των εν λόγω εντύπων στην προώθηση της ελληνικής ποίησης είναι και 
η σχετική µε αυτά άποψη που διατυπώνει ο Κ.Θ.Δηµαράς στην Ιστορία της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας (σελ. 407). Συγκεκριµένα, ο Δηµαράς υποστηρίζει ότι τα εξεταζόµενα 
περιοδικά (και το περιοδικό Εθνική Βιβλιοθήκη) ενισχύουν τους «δεσµούς» που 
δηµιουργούνται εκείνη την περίοδο «ανάµεσα στα Επτάνησα και στο ελληνικό κράτος», 
δηλαδή ανάµεσα στην Επτανησιακή Σχολή και την Αθηναϊκή Σχολή. 

Παναγιώτης Αντωνόπουλος 

«Ο Δηµήτριος Γουζέλης και το απόσπασµα 31 της Σαπφώς. Μεταφράζοντας την 
απόδοση του Nicolas Boileau» 

Το απόσπασµα 31 της Σαπφώς έγινε συχνά αντικείµενο µίµησης από νεοέλληνες ποιητές 
του 19ου αιώνα. Η υποδοχή του, όµως, δεν υπήρξε πάντα άµεση και ρητή· πέρασε αρχικά 
από το στάδιο της συγκυριακής συνάφειας ή της αµυδρής απήχησης για να καταλήξει στη 
συνέχεια στη συνειδητή µίµηση και την οργανική ενσωµάτωση του στο corpus 
σηµαντικών ποιητικών και πεζογραφικών έργων. Η σταδιακή αφοµοίωση του 
αποσπάσµατος 31 από τη νεοελληνική λογοτεχνία οφείλεται τόσο στην αρχετυπική αξία 
του ποιήµατος, που αναγκαστικά λειτουργεί προδροµικά για όποιον συγγραφέα 
καταπιάνεται µε το ζήτηµα της ερωτικής παθολογίας, όσο και στην προοδευτική και 
κλιµακούµενη σύνδεση των νεοελλήνων συγγραφέων µε την αρχαία γραµµατεία.  
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το παράδειγµα του Γουζέλη και η διαµεσολαβηµένη από την 

απόδοση του Boileau αφοµοίωση του αποσπάσµατος 31 στο έργο του Η κρίσις του 
Πάριδος αναδεικνύει τη βαθιά επίδραση των ευρωπαϊκών γραµµάτων όχι µόνο στη 
σύνθεση νεοελληνικών έργων αλλά και στον επείγοντα συγχρωτισµό τους µε την αρχαία 
κληρονοµιά. 

Νίκος Φαλαγκάς  

«Αφηγήσεις της πραγµατικότητας: η στήλη των ‘Ποικίλων’ στην Ευτέρπη» 

Σύµφωνα µε την έρευνα για τον γαλλικό κυρίως τύπο του 19ου αιώνα, η στήλη των 
«Ποικίλων» χαρακτηρίζεται από µια ιδιοµορφία: τα κείµενα που περιλαµβάνονται σε 
αυτήν αποτυπώνουν ποικίλες  όψεις της πραγµατικότητας µε τρόπο όµως ανάλογο µε 
εκείνον των µυθοπλαστικών αφηγήσεων. Η στήλη των «Ποικίλων» στο περιοδικό 
Ευτέρπη (1847-1855), η οποία εµφανίζεται ήδη από τα πρώτα τεύχη του, παρουσιάζει 
πολύ µεγάλη ποικιλία ως προς τη θεµατολογία, το ύφος, την προέλευση της ύλης και 
άλλες παραµέτρους. 
Η εξέταση της στήλης των «Ποικίλων» θα εστιάσει στην ειδολογική ταυτότητα των 

κειµένων που περιλαµβάνονται σε αυτήν, θα επιχειρήσει να απαντήσει δηλαδή στο 
ερώτηµα ποια είναι να κυρίαρχα χαρακτηριστικά των κειµένων αυτών, σε ποιες ανάγκες 
ανταποκρίνονται, αλλά και σε ποιο βαθµό ανήκουν στη µυθοπλασία. Τέλος, θα 
διερευνηθούν οι πρακτικές µε τις οποίες τα ίδια τα κείµενα αυτοπροσδιορίζονται ή και 
επιχειρούν να υπαγορεύσουν τους όρους της πρόσληψής τους από το κοινό στο οποίο 
απευθύνονται. 
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Σοφία Γκίνκο 

«Η µεταφρασµένη λογοτεχνία µέσα από τα περικείµενα στο περιοδικό Εβδοµάς: Α΄ 
περίοδος κυκλοφορίας (1884-1886)» 

Αντικείµενο της ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση των µεταφρασµένων λογοτεχνικών 
κειµένων που δηµοσιεύονται στο περιοδικό Εβδοµάς κατά την Α΄ περίοδο κυκλοφορίας 
του (1884-1886), µε εκδότη-διευθυντή τον Δηµήτριο Γρ. Καµπούρογλου, αξιοποιώντας 
και τα περικείµενά τους. Εξετάζεται η θέση της µεταφρασµένης λογοτεχνίας µέσα στο 
σύστηµα του περιοδικού («θεωρία του πολυσυστήµατος», σύµφωνα µε τον I. Even-Zohar) 
και διερευνώνται ζητήµατα που αφορούν στην ειδολογική και θεµατική ταυτότητα των 
λογοτεχνικών κειµένων, τις γραµµατείες και γλώσσες-πηγές, τους µεταφρασµένους 
συγγραφείς, τους µεταφραστές και τη δήλωση της µετάφρασης, σε σχέση και µε τις 
προγραµµατικές αρχές του περιοδικού. 

Αριστέα Κοµνηνέλλη 

«Δείγµατα µεταφραστικής στρατηγικής από τον περιοδικό Τύπο του 19ου αιώνα σε 
κείµενα προερχόµενα από τον γαλλόφωνο πολιτισµικό χώρο» 

Αντικείµενο της ανακοίνωσης αποτελεί η στρατηγική που ακολουθήθηκε κατά τη 
µετάφραση τριών κειµένων καταξιωµένων γάλλων συγγραφέων του 19ου αιώνα. 
Πρόκειται για το αφήγηµα σε µορφή βιογραφίαs του Alphonse de Lamartine Héloise-
Abélard («Ελοΐζα και Αβελάρδος», Πανδώρα, 1857-1858), το εκτενές διήγηµα του Alfred 
de Musset Les deux maîtresses («Αι δύο ερωµέναι», Χρυσαλλίς, 1863) και το λογοτεχνικό 
δοκίµιο της  Mme de Staël « Les tragédies de Shakespeare » («Σακεσπήρος», Θελξινόη, 
1856) από το έργο της De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions 
sociales.  
Στα δείγµατα αυτά, θα διερευνηθούν οι µέθοδοι που ακολούθησαν οι µεταφραστές 

προκειµένου να µεταφέρουν στο ελληνικό πολιτισµικό περιβάλλον της εποχής τις 
συγκεκριµένες µορφές λογοτεχνικής και δοκιµιακής γραφής. Ειδικότερα, θα τεθεί το 
ερώτηµα αν οι µεταφραστές, µέσω των επιλογών τους, εκφράζουν την ανάγκη να 
καταστήσουν τα γαλλικά κείµενα περισσότερο οικεία στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό. 
Επίσης θα εξεταστεί ο βαθµός εξοικείωσης των ίδιων των µεταφραστών µε τη γαλλική 
γλώσσα καθώς και µε τις αναφορές πολιτισµικού χαρακτήρα, οι οποίες εµφανίζονται στα 
συγκεκριµένα κείµενα.  

Χρυσάνθη Γαστεράτου 

«Πολιτισµικές µεταφορές µέσω του ελληνικού περιοδικού Τύπου του 19ου αιώνα: το 
γερµανικό παράδειγµα» 

Η µεταφορά γερµανικών ιδεών και πεποιθήσεων µέσω του περιοδικού τύπου του 19ου 
αιώνα δεν διαµόρφωσε µόνο τις ελληνογερµανικές σχέσεις, αλλά και την ελληνική εθνική 
ταυτότητα και γραµµατεία. Η γερµανική επίδραση ήταν άλλωστε ιδιαίτερα έντονη στο 
νεαρό ελληνικό κράτος, κυρίως εξαιτίας της βασιλείας του Όθωνα και του γερµανικού 
φιλελληνισµού.  
Με δεδοµένο ότι σταθερό ζητούµενο των µετεπαναστατικών περιοδικών «ποικίλης 

ύλης», όπως θεωρούνται τα περιοδικά µέχρι και το 1847, σύµφωνα µε την ειδολογική 
κατάταξη που προτείνει η Μάρθα Καρποζήλου, είναι η παιδεία, αίτηµα το οποίο 
συναντάται και στον προεπαναστατικό περιοδικό τύπο µαζί µε την παλιγγενεσία, το 
ενδιαφέρον της παρούσας ανακοίνωσης είναι επικεντρωµένο στη µεταφορά της 
γερµανικής παιδείας στον ελληνόφωνο χώρο µέσω του περιοδικού τύπου. Στο πλαίσιο 
αυτό θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν ενδεικτικά παραδείγµατα µεταφοράς. 
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Γεώργιος Κοτελίδης 

«Όψεις του Εξωτισµού: Οδοιπορικό στην Κίνα µέσω του ελληνικού περιοδικού τύπου 
του 19ου αιώνα» 

Η Κίνα και ο πολιτισµός της αποτελούσαν και πριν από το 19ο αιώνα το σύµβολο ένος 
άλλου τόπου, µιας άλλης αισθητικής και διανόησης. Για τον δυτικό κόσµο όµως η Κίνα 
καθίσταται κατά το 19ο αιώνα ένας κατεξοχήν ξένος, «εξωτικός» κόσµος, ενώ 
αναγνωρίζεται παράλληλα ως ένα άλλο πολιτισµικό µοντέλο. Αυτό καθιστά την Κίνα για 
τους Ευρωπαίους την επιτοµή της ετερότητας. 
Η προκείµενη ανακοίνωση στοχεύει να παρουσιάσει την εικόνα της Κίνας στον 

ελληνικό περιοδικό τύπο του 19ου αιώνα, την εποχή δηλαδή που η Ελλάδα διαµορφώνει 
την εθνική της ταυτότητα πραγµατευόµενη ταυτόχρονα την ευρωπαϊκή της υπόσταση. Θα 
σκιαγραφηθούν τόσο η εικόνα της Κίνας στο περιοδικό τύπο του 19ου αιώνα, όσο και ο 
τρόπος παρουσίασης και προβολής του κινεζικού πολιτισµού. 

Βάνια Παπανικολάου 

«Ψηφιακές θεατρικές αναγνώσεις…» 

Η παρούσα ανακοίνωση στόχο έχει την παρουσίαση του ερευνητικού προγράµµατος 
«Ψηφιοποίηση των θεατρικών έργων (πρωτότυπων ή µεταφρασµένων) που 
δηµοσιεύτηκαν στον περιοδικό και ηµερήσιο Τύπου του 19ου αιώνα». Έχοντας επίγνωση 
της ανάγκης των σύγχρονων µελετητών για άµεση πρόσβαση στις πρωτογενείς πηγές, η 
έρευνα – προϊόν της συνεργασίας του Τµήµατος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του 
Α.Π.Θ µε το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ι.Τ.Ε του Ρεθύµνου – είχε ως στόχο 
τη συλλογή, ταξινόµηση και ψηφιοποίηση των θεατρικών έργων, είτε εγχώριας 
παραγωγής είτε ξένης εσοδείας που δηµοσιεύτηκαν σε εφηµερίδες, περιοδικά και 
ηµερολόγια των Αθηνών, αλλά και πόλεων εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων, 
κατά τον 19ο αιώνα. Λίγο πριν την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο η ανακοίνωση εισάγει 
τον µελετητή στον κόσµο του περιοδικού και ηµερήσιου Τύπου, καταγράφοντας 
εκδοτικές πολιτικές και αναλύοντας αναγνωστικές προτιµήσεις. 

Κατερίνα Διακουµοπούλου-Ζαραµπούκα 

«Το θέατρο του 19ου αι. µέσα από τον περιοδικό τύπο της Σµύρνης. Η περίπτωση του 
Φιλόκαλου Σµυρναίου» 

Η ανακοίνωση επικεντρώνεται στο περιοδικό Φιλόκαλος Σµυρναίος. Η παρούσα πρόταση 
σκοπεύει να παρουσιάσει και να αξιολογήσει  την αρθρογραφία σχετικά µε το θέατρο: 
θεατρικά έργα, θεµατολογία, µεταφράσεις, πρόσληψη του ευρωπαϊκού θεάτρου στον 
ελληνικό χώρο, σκηνική πρακτική, θεατρική κριτική, ιδεολογικές και αισθητικές επιρροές, 
συγγραφείς, ηθοποιοί κ.ά.  

Ξένια Μαρίνου 

«Επικίνδυνες σχέσεις. Τύπος και πολιτική εξουσία» 

Με αφορµή τη γαλλική επικαιρότητα της περιόδου 1870-1871 και τον αντίκτυπo των 
γαλλικών εξελίξεων στην Ελλάδα, η προτεινόµενη ανακοίνωση στόχο έχει να θέσει 
ερωτήµατα ως προς τον ρόλο και τη δυναµική του αθηναϊκού Τύπου. Εξετάζεται το 
δηµοσιογραφικό σκάνδαλο του 1871, οι σχέσεις διαπλοκής Τύπου και πολιτικής εξουσίας 
και η διαδικασία χρηµατισµού ελλήνων συντακτών. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ 
 
 
•Αντωνόπουλος, Παναγιώτης: Υποψήφιος διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Παν/µιο 
Κρήτης (pantonopoulos2003@yahoo.gr) 

•Γαστεράτου, Χρυσάνθη: Υποψήφια διδάκτωρ στο Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας, Ε.Κ.Π.Α. (chrys.gasteratou@yahoo.de) 

•Γκίνκο, Σοφία: Υποψήφια διδάκτωρ του Τµήµατος Φιλολογίας, Παν/µιο Πατρών 
(gnsofia@gmail.com) 

•Διακουµοπούλου-Ζαραµπούκα, Κατερίνα, Διδάκτωρ θεατρολογίας, Επιστηµονική 
Συνεργάτις του Προγράµµατος «Χρυσαλλίς» (k_diakoumopoulou@yahoo.gr) 

•Κατσιγιάννης, Αλέξανδρος: Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Παν/µιο Κρήτης 
(alexanderkatsigiannis@gmail.com) 

•Κοµνηνέλλη, Αριστέα: Υποψήφια διδάκτωρ στο Τµήµα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 
Ε.Κ.Π.Α. (ariskom@otenet.gr) 

•Κοτελίδης, Γεώργιος: Υποψήφιος διδάκτωρ στο Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας, Ε.Κ.Π.Α. (kotelides@yahoo.com) 

•Μαρίνου, Ξένια: Διδάκτωρ Ιστορίας Γαλλικού Πολιτισµού, Τµήµα Γαλλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας, Ε.Κ.Π.Α. (xemarinou@gmail.com) 

•Παπανικολάου, Βάνια: Διδάκτωρ θεατρολογίας, Παν/µιο Κρήτης, Επιστηµονική Συνεργάτις 
του Προγράµµατος «Χρυσαλλίς» (vania.papanikolaou@gmail.com) 

•Ραζάκη, Δήµητρα: Υποψήφια διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τµήµα Φιλολογίας, 
Ε.Κ.Π.Α. (dimitraraza@yahoo.gr ) 

•Φαλαγκάς, Νίκος: Διδάκτωρ νεοελληνικών σπουδών του King’s College London, 
Επιστηµονικός Συνεργάτης του Προγρ. «Χρυσαλλίς» (nikos.falagkas@gmail.com) 

•Χρυσόγελος, Κωνσταντίνος: Υποψήφιος διδάκτωρ του Τµήµατος Φιλολογίας – Τοµέας 
Μεσαιωνικών σπουδών, ΑΠΘ (kostasxrysogelos@yahoo.gr) 
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Ευριπίδης Γαραντούδης, Καθηγητής, Τµήµα Φιλολογίας, ΕΚΠΑ 
Χρυσόθεµις Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, Καθηγήτρια, ΤΘΣ, ΕΚΠΑ 
Αλεξάνδρα Λιανέρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα Φιλολογίας, ΑΠΘ 
Αλεξία Αλτουβά, Λέκτορας, Τµήµα Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


